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 ملخص الدراسة

الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على استراتيجيات التعلم النشط في  :الدراسةف هد
 األساسي.      اعي لدى معلمي الرياضيات في مرحلة التعليم التدريس اإلبد مهارات تنمية

في المدارس الحكومية معلمي ومعلمات الرياضيات للصفين الخامس والسادس  :الدراسةمجتمع 
في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي غزة، /غربوالتعليملمديرية التربية  التابعة
 مة .ومعل( معلم 50) والبالغ عددهم م2016/م2015

( معلم ومعلمة تم اختيارهم بطريقة عشوائية.                                                     27: تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة
على مهارات حيث تم تدريبهم  تجريبية واحدة،المنهج التجريبي بمجموعة  :منهج الدراسة

 لقاءات. ( 8لى )( ساعة موزعة ع24البرنامج المقترح لمدة )
فقرة تمثل مهارات التدريس  20بطاقة مالحظة أداء التدريس اإلبداعي تتكون من : أداة الدراسة

التدريس  لإلبداع،السلوكات الميسرة  التربوية،( محاور هي )المهارات 4اإلبداعي موزعة على )
  .(التقويم من أجل تعلم الطلبة المفاهيمي،من أجل االستيعاب 

 الدراسة:أهم نتائج 
  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المعلمين عينة الدراسة على بطاقة

ومتوسط درجاتهم في التطبيق البعدي  التطبيق القبليمالحظة التدريس اإلبداعي في 
 .لصالح التطبيق البعدي

  وهي  0.7بلغت نسب الكسب لماك جوجيان يتمتع البرنامج المقترح بالفاعلية حيث
للفعالية، مما يدلل على ان للبرنامج التدريبي فاعلية مقبولة بر من المستوى المقبول أك

 في اكتساب التدريس اإلبداعي ومهاراته األربعة.
 :توصيات الدراسة

  لإلبداع.الصفية المالئمة  وتنظيم البيئةضرورة توظيف استراتيجيات منوعة 
  ويحرصوا على تكاملية المنهاج.أن ينوع مصممو المناهج الدراسية أساليب التقويم 
 في الصف والتدريب.الممارسات اإلبداعية للمعلمين  أن يركزالمشرفون التربويون على 

 :الكلمات المفتاحية
 عي، إعداد المعلمين أثناء الخدمة، التعلم النشط .التدريس اإلبدا 
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Abstract 

Study aim: This study aimed to reveal the effectiveness of the proposed training 

program that is based on active learning strategies in the development of creative 

teaching skills of the mathematics teachers in the elementary level.  

The study population: consisted of mathematics teachers for the fifth and sixth 

grades in public schools affiliated to the Directorate of Education /west of Gaza, 

during the second semester for the academic year 2015/2016. The total of female and 

male teachers was (50).  

The study sample: consisted of (27) teachers who were randomly selected. 

Study methodology: The researcher has followed the experimental approach using 

one experimental group that was trained on the proposed program’s skills for a 

period of (24) hours distributed among (8) meetings.  

The study tools: It was the creative teaching performance observation card. The card 

consists of 20 points, which represents the creative teaching skills that are distributed 

on 4 axes (Educational Skills, Behaviors that Facilitate Creativity, Teaching for 

Conceptual Understanding, and Assessment for student’s learning).  

Study most important findings: 

- The presence of differences of statistical significance between the mean 

of the teacher’s scores in the study sample of the teaching performance 

observation card in the pre application and the post application. 

- The proposed program is very efficient, that, The Earning Ratios for “MC 

gogian” was 0.7, which is larger than the acceptable efficacy level, this 

demonstrates that the proposed program is acceptable efficacy gained 

creative teaching and the four sub-skills . 

Study most important recommendations: 

- The need to employ a variety of strategies and to organize an appropriate 

classroom   environment for creativity. 

- The curriculum designers should diversify the evaluation methods, and do 

for curriculum integration.  

- The researcher also recommends educational supervisors to focus on the 

creative practices of teachers through classes and training.                            

Keywords: creative teaching, in-service teacher training,active learning. 
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 وتقديرشكٌر 

اللهم ال  ،الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
يقول المصطفى "صلى اهلل عليه وسلم" في  ، علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

الحديث الشريف "لم يشكر اهلل من لم يشكر الناس" فإني أتقدم بالشكر والتقدير ألستاذي 
شراف على هذه حفظه اهلل لتفضله بقبول اإلبراهيم حامد األسطل إالدكتور األستاذ  ومشرفي
  ة رحمة عودة، والدكتور لألستلذ الدكتور صالح الناقة  بالشكر كما ويطيب لي أن أتقدم، الرسالة
  .لمناقشتهما الرسالة اهلل ماحفظه

على رحمة محمد عودة  دكتورةوفي هذا المقام ال يسعني إال أن أتقدم بوافر الشكر لصديقتي ال
رشاد والمساعدة على مدى مراحل إنجاز الرسالة، فاهلل أسأل أن يجزيها عني تقديم النصح واإل

وال أنسى أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسادة المحكمين الذين قاموا بتحكيم أداة  ، خير الجزاء
ة التي منحتني فرصة االلتحاق والشكر موصول للجامعة االسالمية بغز ، الرسالة وبرنامجها

 ببرنامج الماجستير متمثلة في عمادة الدراسات العليا واإلخوة العاملين بها.

غرب غزة ممثلة -وال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لإلخوة الزمالء في مديرية التربية والتعليم
خوة واألخوات في قسم واأل أسامة الهباشواألستاذ/  حفظه اهلل،فتحي رضوان األستاذ/ ها بمدير 

مدير المركز و  فالح التركرئيس قسم اإلشراف األستاذ/  تدريب وأخص بالذكرالمركز اإلشراف و 
لما ودنيا الدلو،  مرام األسطل ونوزت حسنية وصديقاتي المشرفات/ فيصل أبو حميداألستاذ/ 
كما وأتقدم غويًا ، وتدقيقها ل وتشجيع وتهيئة الظروف لتطبيق الدراسة دعممن جميًعا قدموه لي 

 لما بذلوه من جهد أثناء التدريب والتطبيق. والمعلمات عينة الدراسة بالشكر إلى األخوة المعلمين

كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير واالعتراف بالجميل إلى جميع أفراد أسرتي لما عانوه معي 
لي الذي كان  أبو هاشمأنيس محمد  طوال فترة إعداد هذه الرسالة وأخص بالذكر زوجي العزيز

بنائي وبناتي في ألو  وأمه الغالية التي تحثني دوًما على االرتقاء بالدرجات العلمية، خير معين ،
 وحماهم.جميًعا الوطن والخارج الذين لم يبخلوا بالمساعدة األكاديمية والمعنوية وفقهم اهلل 

كهۡلت  " ل ۡيِه ت و  ِِۚ ع  ا ت ۡوفِيقِٓي إَِّله بِٱَّلله م  إِل ۡيِه أ نِيب   و                          {                          88}هود :    "و 
 الباحثة : سمية حلمي الجمل
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 ةالمقدم

ئم على الدور التقليدي للمعلم لم يعد مناسًبا لعصر المستحدثات القاإن التعليم        
التكنولوجية الذي نعيشه، فالمعلم أحد مكونات منظومة التعليم يؤثر ويتأثر ببقية مكونات هذه 
المنظومة، كما يعتبر المعلم أحد المدخالت الرئيسية في منظومة العملية التعليمية، ويختلف 

والعشرين عن الماضي، فلم يعد المعلم مجرد ناقاًل للمعلومات من الكتاب  دوره في القرن الحادي
المدرسي إلى أذهان المتعلمين، بل عليه أن يعمل على مشاركة المتعلم بإيجابية في الحصول 

 .وتنمية المهارات والتفكير العلمي على المعلومات ألن الهدف من التعليم تنمية العقل المبدع

بالجودة الشاملة هدًفا عالمًيا في مختلف مجاالت الحياة اإلنسانية  أصبحت العنايةولقد 
وال شك أن من أكثر المجاالت احتياًجا لتحقيق مستويات عالية من الجودة مجال التربية والتعليم 
فقد شهدت مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي اهتمامًا مكثفًا في اآلونة األخيرة طول ما 

يد الجودة واالعتماد، حيث يدور حولها الحديث والمناقشات وتجرى البحوث يسمى بضمان وتوك
والدراسات وتنظم الدورات والمؤتمرات، وتتصدر قضية جودة برامج إعداد المعلم الصدارة بين 
األوساط الدولية التربوية في ظل وحدة التنافس الدولي بين النظم التعليمية ونظم التقويم 

ضرورة اإلعداد التربوي للمعلم، ومعلم الرياضيات على وجه التحديد،  والمراقبة، ويتطلب ذلك
بكليات التربية من خالل تقديم برامج عصرية تكسبه مهارات أساسية وأخرى تتناسب مع األدوار 
المنوطة به و مع دوره المتجدد دائمًا في ظل عالم يتسم بالتغيير المستمر في عدد من الجوانب 

 (.114م، ص2011،) أبو ستة الحياتية

نه العنصر األهم في تحقيق يعد المعلم أهم مدخالت العملية التعليمية وذلك لكو لذا  
تزويده باألدوات والوسائل المناسبة و  إعداد المعلم إعداًدا جيًدا  نربوية فإواألهداف الت مخرجاتال

العملية ى أن إل يؤدييمة موجهة نحو الجدية وتنشئة دوافعه وميوله واهتماماته تنشئة ذات ق
وفي اتجاه بناء مستقبل أفضل من خالل تنشئة جيل قادر على السلوك  ةكون إيجابيتالتعليمية س
يه عند بناء شخصية من أهم ما ينبغي توجيه االهتمام إل اإلبداعيوقد يكون الجانب  اإلبداعي

س ميول ، إن برامج إعداد وتدريب المعلمين تحتاج بصورة كبيرة إلى غر المعلمين وسلوكهم
وأساليب التفكير البناءة لدى المعلم من أجل مواجهة مشكالت حجرة الدراسة كما يمكن أن تسهم 

 & Zhangوستربرنج زهانج ويشيرأساليب تفكير معينة في التنمية المهنية للمعلمين، 
Sternberg أن وجود العالقات بين  إلى (20ص، م2006،في )عبد المعطي إليه والمشار
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لتضمين المعرفة عن أساليب التفكير  اائص المعلمين تعطينا مبرًرا قويً ير وخصأساليب التفك
يمكن أن يصبح المعلمون أكثر وعًيا بالعوامل التي تؤثر في تعلم الطالب غير تلك التي تتعلق 
بالقدرات العقلية أو الدافعية وغيرها، وأن فهم دور أساليب التفكير في تعلم الطالب يمكن 

 .لتعلم الفعالينجاد بيئة تعليمية أفضل، وهذا بدوره يؤدي إلى المزيد من التعليم واالمعلمين من إي

ة بشكل عام لدى اإلبداعيبشكل خاص وتنمية القدرات  اإلبداعيولعل تنشيط التدريس  
المعلم يمكن أن تكون السبيل إلى ذلك ويمكن أن يتم ذلك من خالل برامج مستقلة إلكسابه 

أو من خالل صياغة البرامج والمقررات التي تقدم له صياغة تتسم  بداعيةإمهارات تدريس 
( أنه لكي يتم تنمية مهارات التدريس (lankard,1995,p33رد باإلبداع، ويضيف النك

ينبغي على المعلم أن يركز على أهمية عمل الطالب بذاته ومشاركته الفعالة خالل  اإلبداعي
متنوعة  بداعيةإموقف التعليمي بمجموعة أنشطة الموقف التعليمي، وذلك من خالل تزويد ال

 الطالب.يؤديها 

م، 1997همية التفكير في العملية التربوية يرى المفتي )أل الوقت الحالي نظًراوفي 
صدفة تسيطر عليها  من كونها عملية فردية تغير النظر إليها( أن عملية التفكير قد 10ص
تركز على الواقع أكثر  أفكار خلقلحاضر لا ها يمليفي معطيات الماضي وم يتأملمفكر  وجود
، وتوضع للتخطيط لها دراسات واعيةتحتاج لصناعة للتفكير  فهي تمثل المستقبلب اهتمامهامن 
مختلفي فرق جماعية ، أفراد مفكرين من أفراد و وتشترك فيها  األهدافالمازنات و لها 

لينتجوا المستقبل  توقعاتو  الماضي ومتغيرات الحاضر أحداثيعملون عقولهم في  تخصصاتال
 . المستقبل تحديات مشكالت الحاضر ومواجهة  متعددة األبعاد لحل اأفكارً 

، بشكل غير مألوفلى المجتمع ع يؤثر تمكن من أنجديًرا بوصفه مبدًعا إذا ولهذا يصبح الفرد 
ًا شخصيًا المبدع تأثير  حيث يؤثر فيها صفة من صفات القائد اعتباراإلبداعوبهذا المعنى يمكن 

 (.  74م، ص2008على اآلخرين )جروان،بارًزا 

م فاإلبداع ال يت ، لتنمية اإلبداع بكافة مهاراته من أهم الوسائلهج الرياضيات وتعد منا
تتحدى العقل ولذا يمكن اتخاذ الرياضيات ميداًنا أو قضية  ُيسبق بمشكلةمن فراغ، وال بد أن 

يجة منطقية لنفس تسمح باستنتاج أكثر من نت خاصة بيةتركي اع فلها طبيعةتنمية اإلبدخصًبا ل
عادة صياغته كما أن ةوبني عطياتالم  استداللية تعطي بعض المرونة في تنظيم المحتوى وا 
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دوا لكل موقف حلول ليج نوجه الطلبة إليهاالتي يمكن أن  شكالت والمواقفالرياضيات غنية بالم
للموقف وهذه تكسب واالبتكاري النقد الموضوعي  أن دراستها تعود الطالب علىب علًما  نوعةمت

 (. 132م، ص2007ة )الصاعدي،اإلبداعيالطالب بعض القدرات األساسية للعملية 

، إال أن ذلك مرتبط الطلبةورغم أن الرياضيات تعتبر وسًطا خصًبا لتنمية اإلبداع لدى 
يات وهذه المهارات والمهارات التدريسية لدى معلمي الرياض سلوكاتبتوافر مجموعة من ال

ة التي يصدرها اإلبداعيتتضمن االستجابات واألساليب التدريسية غير الشائعة وأنماط السلوك 
)عبد  الطلبةتهدف إلى تنمية اإلبداع لدى صف بخصائص أثناء عملية التدريس وتتالمعلم 
 .اإلبداعيوهذا ما يسميه التربويون بالتدريس  (6م، ص2011الاله،

من  اإلبداعيوجدت قصور في تطبيق التدريس  مشرفة تربوية لباحثةومن خالل عمل ا
التي من عوائقه األساليب المتبعة في عملية التعليم المعتمدة على التلقين وكذلك قبل المعلمين و 

 وهناك الكثير من ، والعجلة والتسرع في إصدار األحكام،ظ المعلومات فقط من أجل االمتحانحف
 .حصر لها المعيقات المختلفة التي

 اإلبداعي( أهمية التدريس (Allison & Pilly, 1995وقد بينت دراسة ألسن وبيلي 
 اإلبداعيالمعلمين الذين يتصفون بالتدريس  سلوكاتكأسلوب للتربية التقدمية ووضحت بعض 

كالقدرة على استدعاء أكبر عدد ممكن من أفكار الرياضيات المناسبة واالستعداد إلنتاج 
سبة متنوعة وغير تقليدية تتصف باألصالة وقدرتهم على ابداء أكثر من حل استجابات منا

للتمرين الواحد، وكان من نتائجها أن هناك تأثيرًا إيجابيًا لهذه النوعية من المعلمين في تنمية 
 االبداع لدى طلبتهم. 

م، 1989روشكا ) بداع ينطلق من قولضح أن العمل المدرسي في تنمية اإلويت
بداع، متخذة بعين االعتبار تربية الطلبة إلى اإل ؤديتربية الحقة هي التي تال"إن  (207ص
 لجعل شحذ الهمم والطاقات يجب( أنه 186م، ص1996يرى القذافي )كلهم" ولهذا  الطلبةو 

وذلك  موهوبين على حد سواء،العاديين و جميعهم اللتنمية إبداع الطلبة تسعى الجهود المدرسية 
 .اإلبداعيمن سمات التفكير  متفاوتة يمتلكون نسب ألن الطلبة العاديين
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ة سوف تؤدي اإلبداعيض أن العملية فتر ي حيث مخرجات اإلبداعيةوهناك اتجاه يعنى بال
أم لوحة  سواء أكانت على شكل قصيدة  واضحةبصورة ملموسة مبدعة  تاجاتفي النهاية إلى ن
 (.78م، ص2008)جروان، فنية أم اكتشاف 

أعمارهم من أجل التعلم  من كبيريمضي فيها الطلبة جزء  ذيال كانلموالمدرسة هي ا
وقد أثبتت  أنواع التفكيرفي تعليم الطلبة واضًحا المدرسة دور  دوالخبرات ومن هنا يبكتساب وا

لها  سلطشجيع والخالية من العقاب والتبالحرية والت تصفأن البيئة المدرسية التي ت كثيرةدراسات 
 .اإلبداعيقدرة الطلبة على التفكير في تنمية  دور كبير

بسمات إبداعية،  اإلبداعييتحقق باتسام السلوك  اإلبداعين الناتج الباحثة أوترى 
ومعلم الرياضيات يكون مبدًعا في تدريسه إذا ما اعتقد بضرورة القيام بأداءات تدريسية متميزة 

 قتنع بأهميتها وقام بممارستها.وحااًل للمشكالت بطرق إبداعية، وعرف متطلبات هذه األداءات وا

هي أفكاره التي يؤمن بها ويؤسس عليها ممارساته التدريسية فعندما  المعلمإن معتقدات 
يعتقد معلم الرياضيات عند قيامه بالتدريس بأهمية تنويع استراتيجيات التدريس وتوظيف الوسائل 

 أجل تعلم الطلبةاهيمي والتقويم من التعليمية، واالهتمام باألسئلة الصفية، وكذلك االستيعاب المف
بداعي.  فهو يسعى إلى تدريس أفضل ومتطور وا 

توفير جو عملي واجتماعي  اإلبداعيوباإلضافة إلى ذلك فإن ما يعين المعلم على التدريس 
 متفاعل مفتوح وبيئة تربوية واقعية ومرنة تتميز باالستقصاء والبحث والتجريب.

توفير مناخ  ،ع المتعلمين على اإلبداعتشج التي تممارساالمن  احثة أنهوترى الب
ث والتجريب لبحوتتميز بانة و مر بيئة تربوية مناسبة تتجلى فيها التهيئة اجتماعي متفاعل مفتوح و 

تسعى إلى هذه الدراسة  إبداعيًا لذا فإنر وهذا لن يتأتى إال بتدريسهم تدريسًا وتبادل اآلراء واألفكا
بمهارات التدريس  دى المتعلمين من خالل تدريب المعلم الذي يتصفتكار لتنمية اإلبداع واالب

، ومن الضروري معرفة هذه المهارات التدريسية والمطالب التربوية وتحديدها بدقة اإلبداعي
لمعلمي  اإلبداعيوأخذها بعين االعتبار عند بناء برنامج تدريبي مقترح لتطوير التدريس 

 .الرياضيات
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 الدراسة:مشكلة 
 مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس:  تتحدد

 قائم على استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهاراتمقترح  ما فاعلية برنامج تدريبي
 ؟لدى معلمي الرياضيات في مرحلة التعليم األساسي اإلبداعيالتدريس 

 ويتفرع من السؤال الرئيسي السابق األسئلة الفرعية التالية:
الالزم توافرها لدى معلمي الرياضيات في مرحلة التعليم  داعياإلبما مهارات التدريس  -1

  غزة؟األساسي بمحافظة 
ما البرنامج التدريبي المقترح القائم على استراتيجيات التعلم النشط إلكساب معلمي  -2

 ؟اإلبداعيالرياضيات في مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة مهارات التدريس 
لدى معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم  اإلبداعيس ما مدى ممارسة مهارات التدري -3

 ؟اإلبداعياألساسي في التطبيق القبلي لبطاقة مالحظة التدريس 
درجات معلمي الرياضيات أفراد متوسط هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -4

 اإلبداعيالمجموعة التجريبية في التطبيق القبلي لبطاقة مالحظة مهارات التدريس 
 المالحظة؟رجاتهم في التطبيق البعدي لبطاقة دمتوسط و 

ما مستوى فاعلية البرنامج التدريبي المقترح القائم على استراتيجيات التعلم النشط في  -5
لدى معلمي الرياضيات في مرحلة التعليم األساسي  اإلبداعيتنمية مهارات التدريس 

 بمحافظة غزة؟

 الدراسة:فرضيات 
 التالية : حثة بالتحقق من صحة الفروضم البالإلجابة عن أسئلة الدراسة ستقو 

متوسط درجات  بين ( ≤ 0.05)إحصائية عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة  -1
مهارات في التطبيق القبلي لبطاقة مالحظة أفراد المجموعة التجريبية معلمي الرياضيات 

 الحظة.لبطاقة المومتوسط درجاتهم في التطبيق البعدي  اإلبداعيالتدريس 

تنمية مهارات ل على استراتيجيات التعلم النشط البرنامج التدريبي المقترح القائم يتصفال  -2
 بالفاعلية.لدى معلمي الرياضيات في مرحلة التعليم األساسي  اإلبداعيالتدريس 
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 الدراسة:أهداف 
  :تحددت أهداف الدراسة في

ضيات للصفوف الخامس الالزمة لمعلمي الريا اإلبداعيمهارات التدريس  تحديد -1
 والسادس األساسي في ضوء مقررات الرياضيات. 

لدى  اإلبداعيتحديد استراتيجيات التعلم النشط التي يمكن أن تسهم في تنمية التدريس  -2
 معلمي الرياضيات من مرحلة التعليم األساسي. 

رات التعلم النشط لتنمية مهابعض استراتيجيات بناء برنامج تدريبي مقترح قائم على  -3
 لدى معلمي الرياضيات للصفوف الخامس والسادس األساسي  اإلبداعيالتدريس 

لمعلمي  اإلبداعيبحث فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية مهارات التدريس  -4
 الرياضيات للصفوف الخامس والسادس األساسي. 

أداء معلمي يمكن االستعانة بها في تقويم  اإلبداعيإعداد قائمة بمهارات التدريس  -5
 الرياضيات بما يالئم التعلم النشط.

  الدراسة:أهمية 
 في:قد تسهم نتائج الدراسة 

 بداعي من أجل تعزيز تعلم إممارساتهم التدريسية نحو تدريس  المعلمين لتعديل توجيه
 وتعليم الرياضيات.

  اء ي الرياضيات أثنالقائمين على تأهيل معلمفي مساعدة هذه الدراسة  تساهميرجى أن
البرامج التربوية تصميم الخطط التدريبية و  تحديد المهارات اإلبداعية وصياغةالخدمة على 

 والتعلم النشط للرياضيات.  اإلبداعيالمحفزة للتدريس 
  قد تمهد الدراسة لبحوث ودراسات أخرى في مجال تطوير تدريس الرياضيات عن طريق

 التعلم النشط.

 الدراسة:حدود 
 لية على الحدود التالية:تقتصر الدراسة الحا

( من مرحلة التعليم األساسي في المدارس 6_5معلمو ومعلمات الرياضيات للصفوف ) -
 الحكومية بمديرية غرب غزة.
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األلغاز لعب األدوار، التعلم الفردي،  ،لتعاونيعلم النشط التالية: التعلم ااستراتيجيات الت  -
 .يةالرياض

 ت وتتضمن:في الرياضيا اإلبداعيمهارات التدريس  -
 (الطلبةطرح السؤال _ التفاعل مع استجابات التربوية )  تأوال: المهارا

 والمتمثلة في تهيئة المناخ التعليمي وتوفير المصادر الميسرة لإلبداع سلوكاتثانيا: ال
 .ئل التعليمية وتنويع طرق التدريسوالوسا

 المفاهيمي.ثالثا: التدريس من أجل االستيعاب 
 تعلم الطلبة. من أجلرابعا: التقويم 

 2015/2016تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  -

 الدراسة:مصطلحات 
  :التعلم النشط 

 تربوية غنية وفر بيئةوالتعليم يطرق التعلم أحد  "تعرفه الباحثة في هذه الدراسة بأنه
بفاعلية من خالل  أن يشاركنفسه و تعليم نفسه ب إمكانيةتتيح للطالب  هذه البيئةبالمثيرات و  

وفق للمعرفة  توصلا في القدراته العقلية العلييستخدم مهاراته و القراءة والبحث واالطالع و قيامه ب
شرافهالمعلم و  اتتوجيه   ".ا 
  اإلبداعيمهارات التدريس :Creative teaching skills: 

مجموعة من المهارات ا"بأنهفي هذه الدراسة  اإلبداعيتعرف الباحثة مهارات التدريس 
الميسرة لإلبداع التي يتبعها المعلم لخلق بيئة إبداعية من خالل اختيار  سلوكاتالتربوية وال

 :وتتكون من، "اإلبداعيأنشطة واستراتيجات لتنمية التدريس 
 المتمثلة في طرح األسئلة والتفاعل مع استجابات الطلبة .التربوية  تالمهارا -
والمتمثلة في تهيئة المناخ التعليمي وتوفير المصادر  لإلبداعالميسرة  سلوكاتال -

 والوسائل التعليمية وتنويع طرق التدريس.
 المفاهيمي.التدريس من أجل االستيعاب  -
 تعلم الطلبة. التقويم من أجل -
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 التدريبي: البرنامج 

وية والتعليمية تعرف الباحثة البرنامج التدريبي في هذه الدراسة بأنه جميع الخبرات الترب
( بمرحلة التعليم األساسي في ضوء خطة 6-5التي تقدم لمعلمي الرياضيات للصفوف )

تعليمية منظمة ومقترحة وتشتمل على األهداف والمحتوى وأساليب التدريس وتكنولوجيا التدريب 
ارات بالمهالمتعلقة  اإلبداعيوأساليب تقويم المتدربين، وتهدف إلى اكتسابهم مهارات التدريس 

، وكذلك التدريس من التربوية كطرح األسئلة والسلوكات الميسرة لإلبداع كتنويع طرق التدريس
وتصاغ هذه الخبرات في  ،والمهارات المتعلقة بتقويم أداء الطلبة ،االستيعاب المفاهيمي أجل

لغاز واأل والتعلم الفردي ولعب األدوار  تعلم التعاونياتيجيات التعلم النشط وهي الضوء استر 
 .  الرياضية
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 الثانيالفصـــل 

 اإلطار النظري للدراسة
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 رئيسة هي: ينقسم هذا الفصل إلى ثالثة محاور      

 المحور األول: التعلم التشط .

 المحور الثاني: التدريس اإلبداعي ومهاراته، وتمثلت هذه المهارات في:

 األسئلة والتفاعل مع استجابات الطلبة.أواًل: المهارات التربوية المتمثلة في طرح      

ثانًيا: السلوكات الميسرة لإلبداع والمتمثلة في تهيئة المناخ التعليمي وتوفير المصادر      
 والوسائل التعليمية وتنويع طرق التدريس.

ثالثًا: التدريس من أجل االستيعاب المفاهيمي بحيث يعرض دروس الرياضيات في صورة      
 ية تتحدى تفكير الطلبة.مواقف تعليم

 رابًعا: التقويم من أجل تعلم الطلبة والتركيز على تنويع التقويم وشموليته.      

 المحور الثالث: تدريب المعلمين.                      

 التعلم النشط: األول:المحور 

رات مها حيث إن البرنامج التدريبي الذي تتبناه الباحثة في الدراسة الحالية لتنمية
التعلم النشط  على استراتيجيات كبيرإلى حٍد لدى معلمي الرياضيات يعتمد  اإلبداعيالتدريس 

مقدمة حول التعلم النشط وتوضيح تعريفاته وعناصره وأهدافه وأهميته البد من عرض كان 
 ومبادئه وخصائص المتعلم النشط وأدوار المعلم، وفيما يلي تفصيل ذلك:

 تعريفات التعلم النشط:
تلفت في اخ من التعريفات لمفهوم التعلم النشط التي الكثيرالتربويون ون و المرب كرذ

في لم يكن هنالك اختالًفا ملحوًظا  ومع ذلك ،معانيها وتفصيالتها، وفي صياغتها من جهة
 التعلم. وع من أنواع إلى هذا الن واقعيةجوهرها ونظرتها ال
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مية البيئة التعل" : أنهبم النشط ( التعلMyers & Jones,1993)وجونز مايرز  عرف
 صغاء الجيد والقراءة والكتابة والتأمل العميق، وذلكالتحدث واإلحرية لطلبة تمنح االتي الحرة 

لصغيرة، وأساليب متعددة مثل حل المشكالت، والمجموعات ا طرقمن خالل استخدام 
ما تعلموه في  طبقوان يتتطلب من الطلبة أ، ولعب الدور، وغيرها من األنشطة التي والمحاكاة

 . "الحياة العملية

يمثل ى أنه الطالب الذي ( إلى المتعلم النشط علGlasgow,1996وينظر جالسكو )
تحديد يث يقوم بدور أكثر حيوية في أن يعلم نفسه، بح ويعمل على محوًرا للعملية التعليمية

ية تطبيقها وكيف ،وطرق وأساليب الحصول عليها  حاجاته التعليمية من معارف وخبرات ،
دارة نفسه بنجاح، إ، ويعمل على ليكون فعااًل  بحيث يزداد دور المتعلم هنا واالستفادة منها ،

 ويشجع نفسه دومًا على التعلم.

( على تعريف التعلم النشط Felder & Brent,1997وعمل كل من فيلدر وبرنت )
من حيث القراءة  خاصةلم و ومباشر في عملية التع فعالالطلبة بشكل  مشاركةعملية  نهأب

بداًل من  ويكون دورهم بارًزا والكتابة والتفكير والتأمل، حيث يقومون بعمليات المشاركة والتطبيق
 على عملية استقبال المعلومات اللفظية المسموعة أو المرئية المكتوبة أو المطبوعة. أن يقتصروا

ظرية المعرفية تبط بمفاهيم الن( أن التعلم النشط مر 2001ويعتبر عبد الواحد والخطيب )
 الفاعلة في العملية التعليمية التعلمية المشاركةفالطلبة يتعلمون من خالل  ،والنظرية البنائية
واقعهم يوظفونه في ن ويكتبون مما تعلموه، و ويتحدثو  ينقدون، حيث يفكرون وانخراطهم فيها

 .اليوميةمن خالل الممارسة  اليومي

طريقة تعلم  ًا للتعلم النشط على أنه( تعريف33ص ،م2006سعادة وزمالؤه )ويطرح 
التمارين و  الصفية المتنوعة وطريقة تعليم في آن واحد، حيث يشارك الطلبة في األنشطة

والمناقشة  إلصغاء اإليجابي، ، من خالل بيئة تعليمية غنية متنوعة، تسمح لهم باوالمشاريع 
والتأمل العميق لكل ما تتم قراءته أو كتابته أو طرحه  ،والتفكير الواعيوالحوار البناء ، الثرية، 

، مع وجود معلم بعضهم بعضاً الطلبة بين  أو مشكالت ن مادة دراسية، أو قضايا أو آراءم
يدفعهم إلى تحقيق شرافه الدقيق، و إ يحثهم على أن يكون لهم دوًرا بارًزا في تعليم أنفسهم تحت
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لشخصية المتكاملة واإلبداعية تي تركز على بناء ا، والاج الدراسيللمنه طموحةاألهداف ال
 .للمتعلم

بأنه ذلك التعلم الذي يسمح بأن يقوم الطالب التعلم النشط  تعِرف الباحثةمن هنا فإن و 
يعمل بحيث  للعملية التعليمية التعليمي بحيث يكون الطالب محوراً مختلفة في الموقف  سلوكاتب

رين ضمن أجواء يقل فيها التركيز على استقبال والتعاون مع اآلخ ،على تكوين المعنى
المعلومات وحفظها، ويقوم المعلم بدور المرشد والميسر للعملية التعليمية بحيث يتم تحويل المادة 

 التعليمية إلى أنشطة محببة لدى الطلبة.

 عناصر التعلم النشط:
 ( أن للتعلم النشط أربعة عناصر هي:57ص ،م2006) سعادة وزمالؤهذكر 

 Talking and listening Element:و اإلصغاء نصر الكالمع (1
هو تشكيل ما نفعله  هذا يعني أنف ،"يكلم" أو "أنا أتكلم من تفكير أن أت  أحتاج"أنا 

أن يتكلموا  الطلبة يجب ، وهذا ما يجعل مجموعة كبيرة من األفكار التي تدور في عقولنا
على تنظيم  يعملواأفكارهم بشكل جيد و ربطوا أن يمنهم  حتاجصتوا لبعضهم بعضًا، ألن هذا يوين

 خطوات تفكيرهم. 

 Writing Elementعنصر الكتابة: (2     
 بة تسمحفالكتا ،حديثعنصر الكالم أو ال مثلضح ما يفكر به الفرد، تمامًا تو   الكتابة 

عندما  ماوذلك عندلتعلم النشط، ل عامل مهمن الكتابة أكما  ،توسع فيهانأفكارنا و  لنا بأن نكتشف
 . النهوض به تهعمل على تنمييأعماق تفكيره هو و  فيالطالب غوص ي

 Reading elementعنصر القراءة: (3
 ر به اآلخرون،فهم ما يفك تتطلبتعتبر القراءة عنصًرا أساسًيا في العملية التعليمية ألنها

ألفكار، وتلخيص ، وتجميع الذلك يصعب على الطلبة فهم القراءة الناقدة التي تتطلب التأمل و 
 .  وربط األحداث وفهم الرسائل المخفية وغير ذلكالمعلومات،
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 Reflecting Elementعنصر التأمل والتفكير: (4
خاصة  من أمور هوما يدور حول في ذاته التأملب ليقوملمتعلم ل مهمةفترات الهدوء  إن

أو محتوى وا بأية مادة يتأمل الوقت للطلبة كي يفكروا و توفير وهذا يجعل من المهم ،وعامة
المعلومات وتصنيفها  بإخراجلطلبة لففترة التأمل هذه تسمح  ،ألول مرةقدم لهم يُ  جديد تعليمي
 . لمعرفيةاربطها في بنيتهم  ، مع فهًما عميًقاوفهمها 

 ، في الممارسات وتمثل المذكرات اليومية طريقة متميزة لتشجيع عملية التأمل والتفكير
في المقررات الدراسية ومتطلبات  م إدراجها ضمن ملفات إنجاز الطلبة ودمجهاوالتي يجب أن يت

 . اجتيازها

 أهداف التعلم النشط: 

  في:إلى أن أهداف التعلم النشط تتمثل  (33ص ،م2006) سعادة وزمالؤه يشير
 القراءة الناقدة على متعلمينتشجيع ال. 
  مهارات التفكير العديدة الطلبةإكساب. 
 ة والمواقف التعليميةتعدد األنشط. 
 التركيز على تعزيز ثقة المتعلمين بأنفسهم. 
 ربط التعلم بواقع الطالب. 
 على التساؤل وتوجيه األسئلة المنوعة المستوىتشجيع الطلبة. 
  المتنوعةالحياتية  حل المشكالتالرغبة في. 
  تعلم الطلبة للمواد الدراسية المختلفة. طرقتحديد 
  فكار األ تنظيمالطلبة على حث. 
 يتحمل الطلبة قدًرا من مسؤولية تعليم أنفسهم. 
 والتواصل مع اآلخرين. ن اكتساب مهارات التعاونم متعلمينتمكين ال 
  ة لدى الطلبة.اإلبداعياألعمال تنمية 
 توفير خبرات تعلمية وحياتية للمتعلمين للمرور بها. 
 إكساب الطلبة معارف ومهارات واتجاهات مرغوبة. 
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 النشط:أهمية التعلم 
العصر الحالي يختلف أن  منها:ترجع أهمية التعلم النشط بالنسبة للطلبة إلى عدة أمور 

، وأن طلبة اليوم لديهم توجه أكبر نحو التكنولوجيا ونحو بخواصه وتطوراته عن العصر السابق
يع مع التي تعتمد على التعامل السر الغنية بالمستحدثات التكنولوجية البيئة التعليمية التعلمية 

يين والمختصين في ن التربو م األجهزة واألدوات المالئمة للتعلم النشط، وهذا ما جعل الكثير
الصفوف الدراسية المدارس و  على النهوض بالتعليم واستراتيجياته ألن مجال المناهج يركزون

 .تظهر فيها االختالفات في األفكار والمعتقدات والميول بين الطلبة 

الطلبة  يعشجت( إلى أن Meyers & Jones,1993رز وجونز )شار كل من مايأوقد 
المناقشة وطرح األسئلة والتوضيحات الخاصة  تشجعهم علىفي األنشطة التي  أن يشاركواعلى 

  تركيز المعارف للمواد الدراسية وينمي التفكير .عمل على العلمي يمحتوى الب

النشط على استراتيجيات التعلم  عدته الباحثةأولذا فقد اعتمد البرنامج التدريبي الذي 
مهارات  حققت األلغاز الرياضية( التي، التعلم الفردي لعب األدوار، وهي )التعلم التعاوني ،

 .اإلبداعيالتدريس 

 :مبادئ التعلم النشط
( أنه توجد في الواقع سبعة من المبادئ أو 47ص ،م2006) سعادة وزمالؤهذكر  

التعليمية التعلمية السليمة التي تدعم التعلم النشط، وتتمثل األسس التي تقوم عليها الممارسات 
 :يلي مافيالمبادئ هذه 
بين المعلم  فعالال التصال والتواصلاتزيد  التي الممارسات التدريسية  يحث على .1

 والمتعلم.
 .يؤيد الممارسات التدريسية التي تحقق التعاون بين الطلبة .2
 .النشطالتعلم  إلى د إلىالتي تقو التدريسية  يركز على السلوكات  .3
 تغذية راجعة فورية.التزويد بعلى  هذه الممارسات تعمل .4
 لتعلم.ا منح الزمن الالزم لتحقيق على تؤكد الممارسات التدريسية  .5
 .تحقيق إنجازات متميزة  علىلسليمة ا تعمل الممارسات .6
 .احترام القدرات والمواهب وتحفيزهالتدريسية السليمة على تعمل الممارسات ا .7
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  النشط:خصائص التعلم النشط والمتعلم 
  يلي:كما  والمتعلم النشطخصائص التعلم النشط  (65ص ،م2006) سعادة وزمالؤه حدد

 النشط:خصائص التعلم  أولا:
التربوية، وقد  ، والكتب والبحوثدراساتتعلم النشط في الالخصائص  ذكر التربويون لقد

 تي: اآل تضمنتوتنوعت بحيث  صفاتتعددت هذه ال
  المختلفة. خبرات واكتساب اللتعلم امنح الطالب الحرية في 
 ت التعلم وبالمهارات ، والتفكير والتأمل بخطواوطرق التعلم استراتيجيات االهتمام ب

 . المتنوعة
 بألنشطة والخبرات والمشاريع التي تساعد على حل المشكالت والخروج  االهتمام

 .بنتاجات قيِّمة
 وميسر للعملية التعليميةمرشد  اعتبار المعلم. 
 لمجتمعاتا يهتم بمشكالتأصيل تعلمي  قررعلى م ركزم بالتعلم الذي ياالهتما 

 الحقيقية.
  لبناء معرفة الطالب اعتماًدا على الخبرات السابقة اعتماد التعلم النشط المنهج الحلزوني

 .والتعمق بها 
 االهتمام بالتعلم التعاوني. 
 تنوعة للتقييم ، من أجل الحكم على مهارات واقعية االعتماد على استراتيجيات م

 وصادقة .
  ،تتطلب المشاريع الناجحة في التعلم النشط الرجوع إلى مشاريع أخرى ذات عالقة

 خرين أو التعاون معهم. ارج القاعات الدراسية لمشاركة اآلوالخروج خ
  .وجود جانب اللهو البريء في فعاليات التعلم النشط 
 التميزاع و اإلبد يركز على . 
 . يهتم بمختلف جوانب الشخصية  
 تنويع طرق التدريس وتعددهالنجاح التعلم النشط.  
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 النشط:خصائص المتعلم  ثانياا:
المتعلم ب واهتموا كذلكاهتم المربون بالتعلم النشط وخصائصه أو صفاته المختلفة،  لقد

نفسه بما  يحاكم بهاو محكات معايير أعددة، حتى يستطيع كل طالب جعلها النشط وصفاته المت
سعادة كما ذكرها  في ما يليوتتمثل خصائص المتعلم النشط  ،يقوم به من أنشطة تعلمية ناجحة

 (: 72ص ،م2006) وزمالؤه

 حصص والفعاليات للحضور الفي  لتزمم.  
 ستغل أية فرصة للتعلم .ي 
 في المناقشة والخوار الصفي بفاعلية يشارك. 
 والنظافة في أداء الواجبات والبحوثتسم بالدقة والترتيب ي . 
 منتبًها مركًزا لما يدور حولهيكون. 
 يقوم بجميع الواجبات المطلوبة منه . 
 النشط يتحمل المسؤوليةالمتعلم. 
 سعى إلى التعلم بالعملي. 
  يرغب في العمل الجماعي. 

 التعلم النشط:  في والمتعلمأدوار المعلم 
 ط :أولا : دور المعلم في التعلم النش

 ن المعلم النشط له عدة أدوار منها :( أ233ص ،م2012ذكرت بدير )
  بأنفسهم للمعارف والمعلومات. الطلبةاكتشاف 
  الطلبةتوظيف هذه المعارف وتلك المعلومات في حياة . 
 .مراعاة التكامل بين المواد الدراسية المختلفة 
  دى حياة تلك الجوانب والتعلم المستمر والتعلم على م الفرديالتدريب على التعلم

 المعرفية.

 دور المعلم النشط كمالحظ ومشخص ومعالج: (أ
من أدوار المعلم النشط في العملية التعليمية دور المالحظ فكفاءة المعلم تعتمد إلى حد 

عن قرب ومالحظة أفعالهم ودورها وتفاعلها وبناء على  طلبتهبعيد على قدرته على مالحظة 
 وتكوينهم السيكولوجي. طلبتهطبيعة ذلك يكون فكرة متكاملة عن 
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 المهارات المختلفة: الطلبةدور المعلم النشط في إكساب  (ب
عداو المهارات الطلبة أهمية كبيرة في إكساب  ايعد هذا الدور ذ للحياة العملية وألن دهم ا 

هذه المهارات متنوعة فهناك مهارات عقلية واجتماعية وأكاديمية تعتمد على المهارات العقلية 
 ،التصنيف ، : المالحظة مهارة سليم ومنهالعلى التفكير العلمي ا الطالبتي تدعم قدرة ال

والمهارات  ،استخدام عالقات المكان والزمان ،االستنتاج ،جمع البيانات ،االتصال ،القياس
 األكاديمية واليدوية واالجتماعية. 

 دور المعلم النشط في إثراء بيئة التعلم:  (ج
بدوره في الشرح يقوم المعلم فإن  م خصبة وشيقة وممتعة للمتعلم للحصول على بيئة تعل

لكي يتفاعلوا   لبيئة تناسب المتعلمينوهذه ا ، بدورهم في االستماع واالتصال الطلبةويقوم 
 .ويمارسوا ويبتكروا أو يكتشفوا ويجربوا

 والطالب، م قائمة على الود واالحترام المتبادل بين المعلالمفتوحة التعاونية ال العالقةف
 .سمح للمعلم بإثراء بيئة التعلم وتحقيق التعلم النشطت

األنشطة لتالئم جميع  تنويع في بدوره بالعديد من األدوار تتمثل ذلك قيام المعلمويشمل 
 ،ودوره في ربط المدرسة بالمجتمعيهم، لد ي تنمية القيم واالتجاهات ودوره ف ،مستويات الطلبة

لعالم تهم دوره في تهيئ لطلبته،وقدوة  ىاألخالقية، دوره كمثل أعل ودوره في تحقيق الضوابط
ودوره في تقدم  ،دوره في تطوير المنهج المدرسي ،في العلم والتعلمهم ودوره في ترغيب ،الغد

 . مهنًيا وأكاديمًيا وتطوير ذاته

 التعلم النشط:  ممارسة في متعلمثانياا: دور ال
 في التعلم النشط: متعلم أنه من أدوار ال (121ص ،م2006) سعادة وزمالؤهذكر 
 . احترام آراء اآلخرين وتقدير قيمة تبادل األفكار  
 المشاركة في الخبرلت التعلمية المتنوعة الرسمية وغير الرسمية . 
  والطموحات لكل من المعلم والمرشد النفسي. الحاجات اإلرشادية  بذل الجهد لتوضيح 
 أواًل. هايبدأ من كفردواستقالليته طوره أن نموه وتلذاته و  متعلمال فهم 
 بحب ومودة للتوجيهات والمقترحات والتقييمات من المسؤولين متعلمتقبل ال. 
 بنجاح مع البيئة التعليمية التعلمية المحيطة بهفي التعامل  ته بنفسه وبقدراتهثق. 
  المعارف والمهارات المكتسبة في الحياة العملية لتجسير التعلم توظيف . 
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 وقات تطبيق التعلم النشط:مع
ا ألدب التربوي والدراسات السابقة ترى أنه كان يقاس نجاح المعلم قديمً بمراجعة الباحثة ل

نهاء المقررات الدراسيةقدار إتقبم يجب أن  المعلمأما اآلن فإن  ،انه طرق التدريس التقليدية وا 
 بناًء على أنماطهم التعلمية، ويعلمهمتالئم احتياجاتهم  كيف يتعلم الطلبة بطريقة أفضل يعرف
السلبية أن الطلبة يتعلمون بشكل أكثر فاعلية عندما يتجنبون  ةث التربويو نتائج البح تشيركما 

، وعندما يشاركون بنشاط وحيوية في  تلقي المعلومات من اآلخرينوممارسة دور المستمع عند 
 م أكثر من التعليم. أصبح على التعلاليوم العملية التعليمية التعلمية فالتركيز 

ا لبيئة تعلمية صبح المعلم صانعً أ، بل في تعليمه الناجحالمعلم ب والتعليم اليوم ال يكتفي
وقد أصبح الهدف األسمى للمعلم النشط تحديد للطلبة، تعلم نشط  لتحقيقا مشجعً و  ، أفضل

التي تعمل على المالئمة لطرق ا والعمل على تطوير امخرجات التعلم المنشودة أو المرغوب فيه
 . نواتجال هذه إخراج

نتائج البحوث التربوية في هذا الصدد إلى أن التعلم األكثر فاعلية واألكثر بينت ولقد 
ألن التعلم  إيجابية،ا للعملية التعليمية وكانوا أكثر ديمومة هو الذي يتم إذا كان الطلبة محورً 

علومات من ثر من اهتمامه بتحويل المالنشط يركز على تقنيات التعلم وعلى تنمية المهارة أك
 إلى الطلبة.  علمشخص آلخر أو من الم

ذين عمليات التفكير العليا، والل المنفذونللتعلم، هم الطلبة األكثر دافعية  كما نالحظ أن
 . ن أن يكون لهم دوًرا فاعاًل سلبي لآلخرين دو صغاء الاإل تجنبوني

المعوقات   أنه توجد بعض نقاط الضعف أولتعلم النشط، إالبيات ومزايا اورغم كل إيجا
ها كما يمكن تصنيف، والتي تحول دون استكمال تحقيق األهداف المنشودة من وراء تطبيقه، و يهف

 :( إلى403م، ص2006ذكرها سعادة وزمالؤه )

 معوقات تتعلق بالمحتوى والموضوع: 
  هذا ال يناسب يرى بعض المربون أن التعلم النشط يحتاج في تطبيقه إلى وقت طويل و

 . المقررات الدراسية الطويلة
 وجهد أكثر من الطرق التقليدية فعاليات التعلم النشط إلى وقت تحتاج. 
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 هذه الصفوف يناسب ،و التعلم النشط  وظيفت الكثافة الصفية وتزايد عدد الطلبة يحد من
 المحاضرة. ك ق أخرىتطبيق طر 

 المعايير االجتماعية فعاليات التعلم النشط تكسر . 

 :معوقات تتعلق بالطلبة 
 تعتمد على المحاضرة. التي ال مقاومة الطلبة للتجديد ورفضهم للطرق 
 .عدم مشاركتهم بفعالية كبيرة ونشاط واضح أثناء تعلمهم 
 المدرسي المختلفة بشكل كاف. عدم تمكنهم من تعلم مواد المنهج 
  كالتحليل والتركيب والتقويم. استخدامهم لمهارات علياعدم 
 مرورهم بالخبرات واألنشطة التعليمية المناسبة. عدم 
 .ضعف ثقة الطالب بنفسه 

 :معوقات تتعلق بالمعلم 
 للتعلم وأنه الطلبة  يلجأ إليهخبيرًا في تخصصه  فكرة المعلم السائدة عن دوره باعتبار

 .المصدر األفضل لذلك
  اتيةلضغوطات خارجية وذيقاوم في معظم األحيان فكرة التغيير تقليدي المعلم. 
 األجهزة والمعدات والمواد واألدوات التي يحتاجها المعلم. افتقار المدارس إلى 
 بأن الميل إلى توظيف التعلم النشط  على إنهاء المقرر الدراسي ، واعتقاده المعلم حرص

نهاء المنهج المدرسي. شِكل عبًئا ثقياًل في الصف ي  على تغطية وا 
مع ما ذكر سابًقا الرأي  في فهناك توافق ومشرفة حالًيا،كمعلمة سابًقا  خبرة الباحثةومن خالل 

الذي يعتمد على  اإلبداعيالتدريس انتشار التعلم النشط و  تطبيق منأن هذه المعوقات تحد من 
 التطبيق.ته عند ااستراتيجي
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 ومهاراته: اإلبداعي التدريسالمحور الثاني: 
حداث  لنقاش،وتوجيه ا للفكر، ةبطرق التدريس الحديث اإلبداعييرتبط التدريس       التعلم،وا 

ن مهارات م بالتدريس المنظم الذي يسير وفق مخططويرتبط  ،الفرديالدافعية للتعلم  وتوفير
 ،وأبو عميرة )شحاتة الفعالالتدريس  المتميز، ونماذجالتدريس  التدريس األساسية للحصول على

 (87م، ص2000

 :اإلبداع مفهوم
النمو، وكل من ل بؤرة اهتمام العديد من علماء نفس شكي معقًدا وضوًعااإلبداع م يعتبر
فقد وضحوا كيفية تعلم األفراد والعمليات الذهنية ، فردالمعرفي )الذهني( للالنظام  يهتم بتفسير

 خطوات العقليةتطويره وتنميته، والو وكذلك طرق تعليم اإلبداع ، التي تؤدي للتعلم واإلبداع 
ة كاف فيالطلبة، نعلم اإلبداع للطلبة  وهذا يقودنا إلى معرفة كيفة، اعياإلبدالخاصة بالعملية 

 التربية وعلم النفسباحثين في مجال وجهات نظر العلماء والاختلفت المراحل التعليمية، وقد 
منهم من ، و تربويحول التعريف العام لإلبداع فمنهم من يفسره على أسس مجال علم النفس ال

، ف الدماغ وأثرها في حدوث اإلبداعووظائ عقليةالعمليات التتمثل في يفسره على أسس معرفية 
 . ةاإلبداعيساليب التعزيز وأثرها في إظهار النواتج أو السلوكات على أسس  منهم من يفسرهو 

 .(22،ص 2014)حماد وبدر، 

أن التعريفات الواردة في البحوث والدراسات  (129ص ،م2011وآخرون )ذكر العتوم 
 ( وهي: 4Pكزت على أربعة محاور ويشار إليها بصيغة مختصرة )ذات الصلة ر 

 تابعةوم ،التفكير طرقو ، خطواتهاو  (Creative Processة )اإلبداعيالعملية  .1
جديد يحقق منفعة قالب في  عدة عناصر تركيبعملية  إلبداعابذلك يكون و  ؛المعلومات

لة أكبر، فإن الفرد للمشك ممثلةللعناصر الالعالقات ، وكلما كانت  معين غرضأو 
بمقدوره المبدع هو الذي  نسانالوصول إلى حل إبداعي أكبر فاإل على يكون قادًرا

 لألفكار. هااللفظية وغير الترابطات تكوين عدد كبير من 
والتطويرية،  المعرفية وسماته بخصائصه( Creative Personالشخص المبدع ) .2

لتفكير الخروج من ا إمكانية فرد المتعلم فيال ظهرهاة التي ير بداع هو المبادوعليه فإن اإل
تنوع بيتميز اإلنتاج فيه  تسلسلم تفكير وهومن التفكير،  اجديدً  تبني لوًنا، المألوف
 المعلومات المعطاة.  تحصرها، والتي ال ناتجةال اإلجابات
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جديد  إنتاج ب الخروجأن اإلبداع هو "يعني  (creative product) اإلبداعيالنتاج  .3
 ."التي تواجهه خبراتوال التفاعل بين الفرد لمن خال

مكانات روف واإلالظ جملةويقصد به ( Situation Creative) اإلبداعيالمناخ  .4
 لديه. ةاإلبداعي لممارساتتسهل ا هيللفرد المتعلم، و  رهايتوفيتم المختلفة التي 

 
تطاع وضع ( تعريفًا إجرائيًا لإلبداع، واسJ.P. Guilford, 1967وقد قدم جيلفورد )

ودرس عن طريق تلك القواعد العمليات  ،القواعد المنهجية التي تستند على التحليل العاملي
طلق على النوع األول التفكير أالمعقدة عند اإلنسان، وانتهى إلى تحديد نوعين من التفكير، و 

، ويعمل على توجيه النشاط الفكري نحو حل واحد Convergentالتقاربي أو االجتماعي 
، ويرتبط هذا النوع Divergentيح ومتوقع، كما أطلق على النوع الثاني التفكير التباعدي صح

حلول متعددة  عطيمن األفكار التي ت كبيرفي توفير عدد  ضح ة ويتاإلبداعيأكثر بالقدرات 
هذا النوع ب كبير من القدرات التي ترتبط تحديد عدد من جيلفورد لقد تمكن واحدة، و للمشكلة ال

قدرة الفرد " :اإلبداع هوفذكر أن ، من خالل التحليل العاملي اإلبداعيتفكير التباعدي أو من ال
 يعيد صياغة ، و يمكن من خالله اكتشاف المواقف الغامضةالذي دون قيود و  على التفكير الحر
في نسق جديد وطرق متنوعة تناسب الموقف الذي يتعرض له الفرد ، وتتميز عناصر الخبرة 

 ط بالحداثة للفرد وللمجتمع .هذه األنما

  منها:لإلبداع  العديد من التعريفات (232ص ،م2000)ذكر العزة وقد 
 :أن اإلبداع هورس علم النفس(: ترى هذه المدرسة تعريف الجشتالت )مدرسة من مدا -1

 إعادة دمج المعارف واألفكار بشكل جديد.
هو عملية تعطي ناتجًا أو أن اإلبداع  (Steinتعريف النواتج النهائية تعريف ستين ) -2

لتلبية حاجات قائمة أو  ؛عماًل جديدًا وغير عادي تنقله جماعة من جيل إلى جيل
 حاجات مستقبلية.

عملية تغيير وتحول في تنظيم  :أن اإلبداع هو( والذي يرى Ghiselin) غاسلينتعريف  -3
 للفرد.الحياة الشخصية 

القدرة  هواإلبداع إلى أن ( Feldhosen & Treffingerفيلدهوسن وتريفنجر ) ويشير
ل يصأ( و Unique( وفريد )Elaborateعلى التفكير في عدد كبير من األفكار بشكل حاذق )

(genuine)،  لتترجم هذه  ؛من قبل اصياغتها بشكل جديد لم يكن موجودً وتطويرها وتوسيعها و
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واستخدامها في  األفكار في أشكال من التواصل والتعبيرات بشكل يساعد اآلخرين على فهمها
 .أسلوب حل المشكالت

من  ممكن أكبر عدد توليدالقدرة على " بأنه اإلبداع الباحثة في هذا اإلطار تعرفو 
 اليصبح الشخص اجتماعيً  ؛األفكار الجديدة وتوظيفها في حل المشكالت والتكيف مع البيئة

 ."منتًجا

 اإلبداع والذكاء:
خصائص فردية، تؤسس على أن الفروق  تسعى تعريفات الذكاء واختباراته للكشف عن

الفردية بين األفراد ظاهرة بدهية، لذلك يكشف الذكاء عن تميز الفرد عن اآلخرين، ومن ثم 
فهناك شخص ذكى وهناك شخص غبي، أما دراسة اإلبداع، كمنتج يتجسد على أرض الواقع، 

ر اإلنسان عالقة فهو أقرب إلى علم النفس االجتماعي من علم نفس الفروق الفردية، فجوه
اجتماعية، وهذا الجوهر ال يظهر إال في عالقة األنا باآلخرين، ونقيض اإلبداع ليس الغباء، 
نما انتفاء صفة االجتماعية عن اإلنسان، وبالتالي فإن قضية اإلبداع تدرس في إطار عوامل  وا 

ون الفرد قادرًا على )أي في التكوينات االجتماعية التي يشارك فيها  اإلنسان(، فقد يك ؛جتمعيةم
اإلبداع إال أن الواقع االجتماعي الذي يعيشه ال يمكنه من تحقيق هذه القدرة على أرضه. ومن 

، فإن اإلنسان المبدع نقيضه اإلنسان المغترب، ولذلك فإن مفهوم الذكاء يقوم على جدليمنظور 
جماعيًا يتسق وتطلعات ن هناك ذكاًء إ :نستطيع القولأساس فردي، واإلبداع مفهوم جماعي. ال 
 ( 178م ،ص2005) إبراهيم ،اإلنسان نحو الحرية والعدالة االجتماعية.

  :منطلقات تنمية اإلبداع
 ، لعل من أهمها:( عدة منطلقات لتنمية اإلبداع183ص ،م2005ذكر إبراهيم )

لتعلم، وكل متعلم قابل للتغير واومن ثم فإن كل شخص قابل  :اإلنسان مخلوق تعلم (1
ن يكون مبدعًا، وكل مبدع قابل ألن مستوى التمكن، وكل متمكن قابل أل ل إلىللوصو 

 يكون مبتكرًا ومنتجًا. 
والتعلم الحقيقي على المستوى الدراسي  :ية التعليميةملالتعلم هو المنتج األساسي للع (2

سهام في صنع المعرفة  يتمثل فيما يمكن أن يقوم به المتعلم نفسه من اكتشاف وا 
 Knowن للمعرفة بعدين أساسين، هما: المعرفة النصية )أعلومات. ذلك ومعالجة الم
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What( والمعرفة األسلوبية )Know How وتتطلب تنمية اإلبداع معارف نصية ،)
 متجددة وغير مهمشة.

الحواسيب تحسب وتنفذ ولكن اإلنسان هو  :التكنولوجيا أداة فاعلة في تنمية اإلبداع (3
 ه فرصة أوسع للتفكير والتخطيط لحل المشكالت.الذي يفكر، والتكنولوجيا تعطي

لدى المعلمين والذي بدوره يقوم بتنمية اإلبداع  اإلبداعيلذا تهتم الباحثة بتنمية التدريس 
 لدى المتعلمين في ظل بيئة تعليمية خالقة.

 :دور المدرسة في تنمية الموهبة واإلبداع
الفقيرة ال تساعد على تنمية ( إلى أن البيئة المدرسية 240صم، 2000أشار العزة )

 ،الموهبة واإلبداع بسبب عدم وجود الخبرات الالزمة لذلك من مصادر تعليمية وتربوية ومادية
لذلك فهي  ،حاجات الطلبةما يلزم إلشباع  توفيرمشبعة فهي األقدر على ال غنيةبيئة الأما ال
ويعتبر  ،لمتميزةاعمالهم أتهم و االمناسب والمناخ الخصيب لتنمية قدراتهم واستعداد المكانتعتبر 

ومعه جميع الكادر اإلداري والتربوي  ،أو فشله نجاح ذلكإسة هو السبب الرئيس في مدير المدر 
ار المعلمين المناسبين وأن يختار طبيعة البرامج تالمساند فهو الذي عليه أن يخطط لذلك وأن يخ

ونقاط  ،ويعرف نقاط ضعفها لتقويته وهو الذي عليه ان يقيم هذه البرامج ،ناسب الطلبةتالتي 
 ،وهو الذي يحدد األهداف ،قوتها الستثماره ودفعه إلى االمام وتطويره لصالح الطلبة والمجتمع

 .الالزمة مكاناتولويات واإلواأل ،ويحدد وسائل تحقيقها

عملية تربية الموهوبين ية اإليجابية التي من المفترض أن تدفع ومن العناصر المدرس 
 عين ما يلي:والمبد

 :أولا: المناخ المدرسي العام
لبة والعدالة إن المناخ المدرسي بما فيه من ممارسات إيجابية مثل المساواة بين الط

شاعة جو من الديم نجاح المهمة التي  فيثر طيب األأة بين الطلبة ومعلميهم سيكون له قراطيوا 
 الطلبة:في التعامل مع  اآلتيةوالقيم ز على المبادئ بد من التركي نسعى إليها ولتحقيق ذلك ال

 التنوع واالختالف في األفكار واالتجاهات. عدم رفض 
  تقديرهالرأي اآلخر و احترام. 
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 تاحة الفرصة لكل فرد أن يعبر عن نفسه )األخذ والعطاء(.إ 
  وبمشاركة األطراف ذات العالقة. الفريقالعمل بروح 
 .المطالبة بالحقوق مقابل القيام بالواجبات 
 حترام رأي األغلبية.ا 

 :ثانياا: المناخ الصفي
 ،لتنمية الموهوبين تهمناسبمدى ث داخل الصف هي التي تقرر أن الممارسات التي تحد

 ،وأساليب الحوار غير الديمقراطي ،عاتافإذا كان الصف تسوده الفوضى واالضطرابات والنز 
  .الغاية لتلك اصالحً  عندئٍذ لن يكونسلبية فالممارسات المن  ذلك وغير

 من مصادر تنمية اإلبداع يجب أن يتصف بما يلي: اوليكون الصف مصدرً 
  ًويحتوي على وسائل وتجهيزات مناسبة. اومثيرً  اأن يكون مشجع 
 يحتكر المعلم معظم الوقت للحصة أال 
 .يجب أن يكون الطالب محور النشاط الصفي 
 ا.مهارات التفكير العلي موجهة لتنميةعلم أن تكون أسئلة الم 
  وال تدفعهم أن تكون ردود فعل المعلم على استجابات الطلبة مشجعة وتستحث التفكير

 حباط.نحو اإل

 :ثالثاا: فلسفة المدرسة وأهدافها
ة هدافها واضحة بقدر ما يكون تحقيق هدف تنميأبقدر ما تكون فلسفة المدرسة و 

وأن تختار  ؟للطالب ن تقدمأد فالمدرسة يجب أن تحدد ماذا تري، االموهبة واإلبداع داخلها ناجحً 
 الطالب المناسب لما تقدمه.

 :رابعاا: مصادر التعلم وفرص اكتشاف المواهب
 :أن بتحقق المدرسة هذا الغرض يجولكي 

يكون لديها فريق خاص من المعلمين واإلداريين والمرشدين ألغراض تنمية الموهبة  -
 واإلبداع.

 ؟واالنفعالية والتعليمية ته السلوكيةوما هي سما ؟من هو المبدع الفريقيعرف هذا  -
 ذواقهم وتعدد اهتماماتهم.أعمار الطلبة و أمل على مكتبة تناسب مختلف تتش -
 خبرات الطلبة. إلثراءتمتلك جميع الوسائل السمعية والبصرية والمرئية والمحكية  -
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 تكشف مواهب الطلبة من حين آلخر. -
 معارفهم. يتشرك الطلبة في رحالت علمية تثر  -
 م في كل نشاط يشجع على تنمية الموهبة. تشركه -
 خرين ومن آراء المختصين في هذا المجال.من تجارب اآلتستفيد  -
 أولياء األمور في عملية تنمية اإلبداع والموهبة. تشرك -
 بداعاتهم ومواهبهم.إستزادة في مجاالت الطلبة إلى الخارج لال توفد -
للمحاضرة في  ؛ةاإلبداعيزات نجارين في مجاالت تنمية المواهب واإلمحاض تستدعي -

 الطلبة ومعلميهم.

  :خامساا: أساليب التقييم
ة مثل اإلبداعينجازاتهم ا  تقليدية لقياس الطلبة و  اليبتلجأ المدرسة ألس أاليجب 

نما يجب أن ترجع من لحين إلى المحكمين وتقييم  حين االمتحانات وقياس التذكر وغيرها وا 
والرجوع إلى البطاقة التراكمية وغيرها من الوسائل للحصول  نفسهمأالرفاق والتقييم الذاتي للطلبة 

 على تقييم صحيح ومناسب نقيس به تنمية اإلبداع والموهبة.

ودور مما سبق تالحظ الباحثة أن المناخ المدرسي ومصادر التعلم وأساليب التقييم 
من هذه العناصر كمهارات  المعلم مهمة جدًا في تنمية الموهبة واإلبداع ولذا تبنت الباحثة بعضاً 

 .اإلبداعيلتنمية التدريس 

 خصائص المبدع:
ن يتميزون بعدد من الصفات العقلية يأن المبدع (39ص ،م2014)ذكر حماد وبدر 

والشخصية والنفسية واالجتماعية، تلك الصفات التي قد يتفق عليها العلماء والباحثون في 
 :ذه الصفاتيها في موضع آخر، ومن هموضع وقد يختلفون عل

 .يتمتع بثقة عالية في النفس -
 واالستكشاف. البحث الميل إلى -
 .يحب األعمال والمهمات الصعبة -
 .وتقبل اآلراءمرونة التفكير  -
 .الرغبة في االستفسار وحب االستطالع -
 بدافعية ذاتية. حب العمل -
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 .والتعليل القدرة على التحليل والتركيب -
 في مجال عمله.المبادرة  -
 نه على صواب.أإذا شعر  االقتناع برأيهكم و العمل والفكر والح االستقاللية في -
 .لميله إلى التأمل قد يميل إلى االنعزالية واالنطوائية -
 ولكنه يجاري المعايير االجتماعية وال يخرج عنها. ومعتز بنفسهمتحرر  -
 مندفع ويستثار بسرعة. -

 دور المدرس المبدع:
 :(233ص ،م2005كما ذكرها إبراهيم )عديدة، أدوارًا  –طواعية  –يتحمل المدرس المبدع 

على  الطلبةويعمل بمشاركة  ،أن يوفر للمتعلمين فرصًا مناسبة للتعامل مع المشكالت -
والتعبير عنها وممارسة حلولها  ،تخطيط واستكشاف وفحص وصياغة بعض المشكالت

ت كل حسب قدراته، مع التحلي بالصبر مع المتعلم وعدم إجباره على التفكير تح
 ضغط.

الفرق بين األفكار العامة والمالحظات الدقيقة والتصميمات المنطقية، إلى  أن يتعرف -
ما يعنيه كل جانب من جوانب  الطلبةوأن يعمل على توفير بيئة تعلم تؤكد معرفة 

 المعرفة.
أن يسعى جاهدًا لتوفير فرص متعددة تعكس تفاعالت المتعلمين داخل وخارج حجرة  -

 وانب العملية التربوية.الدراسة مع جميع ج
 م فة لديهو والمعر  ،أن يضع مهامًا تمكن المتعلمين من الربط بين جوانب المعرفة الجديدة -

 من قبل.
 ومفاهيمهم المشوشة باعتبارها فرصًا قيمة للمناقشة والتعلم. الطلبةلى أخطاء إأن ينظر  -
 ل معنى التحدي.على المثابرة واالستعداد لتناول المهام التي تحم الطلبةأن يشجع  -
على تفسير وتبرير مناقشاتهم منطقيًا وعلى مستويات مالئمة، على أن  الطلبةأن يشجع  -

 يتحقق ذلك في جو من االحترام المتبادل.
عن طريق االستفسار والمناقشة  الطلبةأن يتعامل باحترام مع األفكار التي يقدمها  -

عادة الصياغة، وأن   لى قوة التبرير المنطقي.بالعقالنية التي تعتمد ع يرتقيوا 
الصيغ المتعارف عليها للتعبير عن األفكار والمعلومات، على أن يتم  الطلبةأن يعرف  -

على االستفادة من هذه الصيغ، وأن يحرص  الطلبةذلك في الوقت المناسب، وأن يشجع 
يدركون هذه التداخالت كمؤشرات لصيغ التعبير وليست المادة المعبر  الطلبةعلى جعل 
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 ها.عن
 يات اإلدارية ذات االرتباط باحتياجات المتعلمين، مثل: تنظيم مسؤولأن يهتم بتحقيق ال

 فاعلين في المجتمع المدرسي. بداعية، واعتبارهم أعضاءإت تعلم األمن، وتوفير بيئا

 صفات المعلم المبدع:
 ,م2005)إبراهيم، مثل المبدع مهارات إبداعية عديدة المعلمأن يمتلك  وعليه يجب

 :( Sale,2015, p118) و  (232ص
 تثير التفكير والنقاش.مكنه إلقاء دروسه بطريقة واضحة، القدرة الكالمية، حيث ي -
من العالقات الحميمة الدافئة بينه وبين  االشخصية البينية التي تحقق نوعً  المهارات -

 ، مما يحفزهم للعمل بشكل مستقل.الطلبة
مواقف التدريسية، مثل: المداوالت السقراطية، األساليب الخاصة التي تسهم في تفعيل ال -

 والمحاضرة، والنقاش الودي، والجدل االنفعالي، والعرض الذكي، والدراما.
 آليات استخدام القوة البسيطة للمثال الشخصي، والقوة الرئيسة للعقل. -
 كاالستثارة، واالبتهاج، الطلبةأساليب العمل على توافر العاطفة اإليجابية بينه وبين  -

 والحب، والسرور، والحماسة، واالحترام.  

 :اإلبداعيوالتدريس التدريس 
وم يتكون من مجموعة من األنشطة والعمليات التي يق إنسانيوسلوك  التدريس نشاط 
لعملية التعليم، وهو عملية متعددة  جميًعاالمقاصد واألغراض  ليحققبها المعلم والمتعلم مًعا 
التقويم( تتضمن أنشطة كثيرة قبل وأثناء وبعد الموقف التدريسي، كما المراحل )اإلعداد، التنفيذ، 

  اهومحتو  لتدريسة فيما بينها، وهي: أهداف اأن للتدريس أربعة مكونات متداخلة ومتفاعل
التفاعل بين المعلم والمتعلم؛ إذ إن  –أيضًا  –، ومن ركائز التدريس ه وتقويم نتائج هوأساليب

ل( موضوع الدرس ول المعلم )المرسل( فيها إكساب المتعلم )المستقبالتدريس عملية اتصال يحا
، أو يحدث بينهما في هذه العملية يحدث تبادل لألدوار بين المعلم والمتعلم وقد)الرسالة(،

 . ات تأثير وتأثرعالق

متتابعات، وهي: مدخالت التدريس، وعمليات  س من ثالثوتتكون منظمة التدري
-يس، حيث يجب النظر إلى المعلم كأحد عناصر الموقف التعليمي التدريس، ومخرجات التدر 

 ( . 200م، ص2014حماد وبدر،)-تعليميمعلم، متعلم، محتوى 
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 هادفإنساني  "نشاط  :( التدريس بأنه40م، ص2003عرف زيتون ) تعريف التدريس:
لبيئة التعليمية المحتوى الدراسي واو  الطلبةالمعلم و  كل من بين وفيه يتم التفاعل وتنفيذي ومخطط

من  ال بد لهذا النشاطو  الطلبةلكل من المعلم و  جوانب الشخصية إلى نمو  النشاطويؤدي هذا  ،
 "تقويم شاملة ومستمرة. عملية

 حسب رغبة المعلمأي يتم  ؛محدد له هدف معيننشاط  :وتعرف الباحثة التدريس بأنه
 لنشاط. للقيام بهذا ا موادوجود  تطلبوي الطلبةمع يقوم به حيث 

في ضوء ما تقدم ال يكون التدريس إبداعًيا  دون وجود المعلم  :اإلبداعيالتدريس 
، وفي امتالكه كفايات تعليمية متنوعة، ومهنيته وثقافته وعلمهدع، في سماته الشخصية، المب

 ،التقويم "يتوقف نجاح السياسات التعليمية تنويعو المتميز األداء  الجيد مثل: مهارات التخطيط
ته أهدافها التربوية بدرجة كبيرة على كفاءة المعلم المبدع في تدريسه، وفي تعامال حققتو 

بين أركان ، يستطيع تحقيق التكامل تميزمالالمدرس ف ،اإلنسانية داخل الفصل وخارجه"
بينهما ، و من جهة الطالبعل بين المعلم و التفايحقق  اإلبداعيالتدريس  فإن التدريس، وبذلك

 استغالل يقوم على أساس  اإلبداعيأن التدريس ب علًما، أخرى من جهة  تهوبيئ ومادة التعلم
واستعدادات وقدرات  احتياجاتوتوجيهها بما يتالءم مع بشكل كامل  التعليمية المتوافرة  مواردال

، كما يعمل التدريس  ةممكن وتكلفة  في أقل وقت المنشود لتمكينهم من الهدفمين، المتعل
العالمية  مستجداتبحيث يواكبوا المتغيرات والبجهودهم وتفكيرهم  الطلبةوجيه على ت اإلبداعي

 المعاصرة والمستقبلية.

 سلوكاتمجموعة من ال"بأنه  اإلبداعي( التدريس 6م، ص2001ويعرف عبد الاله )
والمهارات التدريسية لدى معلمي الرياضيات وهذه المهارات تتضمن االستجابات واألساليب 

 ". ير الشائعةالتدريسية غ

للرياضيات بأنه مجموعة من  اإلبداعي( التدريس 32ص ،م1998ويعرف مسعد )       
اإلجراءات أو التحركات غير التقليدية التي يقوم بها المعلم داخل الفصل بهدف تنمية اإلبداع 

طات ، والمتمثل في رؤية عالقات جديدة بين األساليب المختلفة وعمل ارتباالطلبةالرياضي لدى 
 بين األفكار الرياضية.
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س يرتبط بطرائق التدري اإلبداعي( أن التدريس 87م، ص2000ويرى شحاتة وأبوعميرة )       
دارة فاعلة تدريس للنقاش وأحداث التعلم وتحقيق الدافعية للتعلم الذاتي ويرتبط بال المثير للفكر، وا 

لتحقيق التدريس المتميز ونماذج  من مهارات التدريس األساسية المنظم الذي يسير وفق منظومة
 التدريس الفعال .

يعكس ما يجب أن يقوم به الطالب سلوكي نشاط  بداعي بأنهاإلوتعرف الباحثة التدريس 
،  المعرفي ائهنمع بالءم تت صبغة تمنحهاالتي  لتحقيق المعلومة وبنائها بنفسه، وبطريقته

ة في قدراته ويطلق طاقاته ثق يعطيهذلك ، و المتميزةه المعرفية إمكاناتكل  موظًفاويعالجها 
 إلى المكونة للتعليم، وتهدفوالعناصر كافة العوامل  تفرع منهانه عملية تربوية ت، وأداخليةال

، أو المتعلم منفرًدا، أو من خالل التعاون وحدهمن خالل أداءات المعلم  معينةتحقيق أهداف 
 لمشاركة، يتم عن طريقها تحقيق اية محددةتعاونهو أيًضا عملية اجتماعية المشترك بينهما، و 

 بين المدرسة والمجتمع.

 :اإلبداعيسمات التدريس 
 بما يلي : اإلبداعيمما سبق استنتجت الباحثة سمات التدريس        

 الموقف معبالدقة والسرعة ، والتكيف  ةاإلبداعيالتدريسية  داءاتمجموعة األ تتصف -
 ، وتتوافق مع مستوياتهم المختلفة.للطلبة  اإلبداعي ريتفكال تنميةالتدريسي، وتعمل على 

على إعادة قادًراالمتعلم  يكونو ينجح في تحقيق األهداف التعليمية على أعلى مستوى،  -
 العلمية وربطها بطرق جديدة . لمعارفتنظيم ا

نجازحداث التعلم، و ، وا  الحوار الفعال،  للتفكير بتحفيزها دريسطرائق الت تميزت - فعية الدا ا 
 . الفرديللتعلم 

 سلوكاتاألساسية لتحقيق  مهارات التدريسالمن  مجموعةوفق  اإلبداعييسير التدريس  -
في ضوء معايير وتقييمها  سلوكاتمالحظة وقياس هذه ال تتمالتدريس المتميز، حيث 

 .اإلبداعيمهارات التدريس مع وجود ي يجب مراعاتها في التعلم، التعليم الت
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 :اإلبداعييس مبادئ التدر 
 :في ما يلي، اإلبداعيمبادئ التدريس  (231ص ،م2005)إبراهيم  لخص
 نادرةو  متنوعة اجاتلى نتإ قودي. 
 في التفكير لعليا ا عملياتال يركز على. 
 قبل التدريس. للتعلمالدافعية  يحرص على تحقيق 
 للتعلم متنوعة فردية وجماعية ، مفتوحة ومغلقة مواقف  وظفي . 
 شياء الطلبة يواجهون األترك بعينها، وي ، وفي مواقفمجااًل للوقوف جانًبا عطي للمعلمي

 .ومنحهم الثقة بالنفس التي ال يعرفونها بأنفسهم
  جديدة مبهرةيحقق نتائج. 
 التفكير الواعي. حث علىة خاصة للشروط والمواقف التي تيضع أهمي 
 .يشجع الطلبة لتأكيد وتطوير أفكارهم الخاصة 
 المرجوةالنتيجة ية العملية التدريسية في ظل ال يقلل من أهم. 
 من إظهار إبداعاتهم الطلبة تمكنيتيح مواقف بعينها، ل. 
 النجاح أكثر من الفشل. يمنح التفاؤل ويوجه باتجاه 
 تمهيدييشجع التعلم الذاتي ال. 
 لتعلم الكثير من المفاهيم والمهارات، وعلى والمصادر على أساس توفير الوسائل  يقوم

بالتعاون مع الجهات  إعداد الوسائل التي يتطلبها تطبيق هذه المفاهيم والمهاراتأساس 
 في مواقف لحل المشكالت الجديدة. المعنية

 ا.األفكار واألشياء التي يمكن معالجتها يدويً  تقصي واكتشافيساعد على    -  
 لتعامل. ا في ابً ويعتمد الديموقراطية أسلو  في مواقف جديدة عملياتيوظف ويستخدم ال 
 وتسهم في تطور اإلبداع ذاته.ستخدم طرق فريدة في طبيعتها وأسسهاي ، 

 :اإلبداعيمنطلقات التدريس 
أهدافه المأمولة، يجب أن تكون منطلقاته األساسية هي توفير  اإلبداعيحتى يحقق التدريس 

 :(231ص ،م2005،إبراهيمتحقيق ما يلي ) المواقف والمثيرات التي تعمل من أجل
  التفاعل والمثابرة والتعامل مع الواقع ومواجهته من أجل  إلىودفعهم  الطلبةة انتباه إثار

 تغييره.
  على االهتمام بالمهمة والمثابرة. الطلبةدفع 
 .إثارة حب االستطالع والمخاطرة والتعامل مع التناقض والغموض 
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  على االستقالل وعدم المسايرة. الطلبةدفع 
  رغبة في المخاطرة.بالذات وال الطلبةتعزيز ثقة 
 .إثارة دافعية اإلنجاز الداخلية والبحث عن تفسيرات بديلة 
  شاعة تخفيض مستوى الضبط لتقليل درجات الضغط على الطالب داخل حجرة الدراسة، وا 

على المواجهة،  الطلبةوذلك لتشجيع  ،جو من الصداقة والدفء والطمأنينة واأللفة والحرية
 ض المألوف ونقده.ولتحملهم مزيدًا من تبعات رف

  إشاعة جو من الديمقراطية، والبعد عن االستبداد وسيطرة الشائع والمألوف، والتصدي لقوى
الهيمنة التي من شأنها تحطيم إرادة المواجهة، وشجاعة النقد واإلبداع من خالل إتاحة 

 فرص المواجهة والتصدي.
  يرهم الدقيق كجيدة تثير تف على تحديد مشكالت حقيقية الطلبةتوفير المواقف التي تساعد

 والصحيح.
 مشكالت غير محددة البنية، بحيث تكون واقعية وحقيقية، ويتم اختيارها من تلك التي  يتبن

 في حياتهم اليومية. الطلبةيواجهها 
  على عمل األشياء بطريقة تقوم على  الطلبةتوفير المثيرات والمواقف البيئية التي تساعد

 التفكير الفعال.

 : اإلبداعيالتربوية للتدريس  األهداف
من أنه (، 223ص ،م2014( وحماد وبدر )206ص ،م2005إبراهيم )من  كالً  ذكر

 عديد من األهداف التربوية، منها:ال، يمكن تحقيق اإلبداعيخالل التدريس 
 إيجابية الطالب في التعلم وتفعيل دوره. 
  تطويرهاعلى حد سواء و  االهتمام بقدرات الطالب الجسمية والعقلية. 
  لحاضر والمستقبل.لالنخراط في الحياة العملية في اوتأهيلهم  الطلبةتنمية كفايات 
  التمكن من التعايش مع المجتمع  وحل مشاكلهم على الطلبةمساعدة. 
 التفكير المنطقي.وتنمية قدراتهم في  الطلبة مساعدة 
 الطلبةعند الثقة بالنفس ومفهوم الذات  االهتمام بتطوير. 
 من اكتساب المهارات واالتجاهات التي  الطلبةإلى تمكين  اإلبداعيلتدريس يهدف ا

 تظهرها األهداف التعليمية.
  التعليمية ومراجعتها.والمواقف تقديم األنشطة 
 .جراء التدريب، وتحقيق النتائج  توفير المعلومات، وا 
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  ًذا كا ،ا لدى الطالبا وأسلوبً تشجيع اإلبداع وتأكيد أهمية التحديد فكر التقليدي ن التدريس وا 
يختلف باختالف مواقف  اإلبداعييمكن أن يكون له شكل ثابت محدد، فإن التدريس 

نوع متغيرات متعددة مثل التعلم وأهدافه وعملياته، والتي تتحدد هي األخرى في ضوء 
 التعلم، ومحتواه، وزمن التعلم، وسن المتعلم. 

 ة:اإلبداعيأهمية تحديد أساليب التدريس 
 ،م2016)حماد وبدر، في ما يلية، اإلبداعيحديد أهمية أساليب التدريس يمكن ت

 (:171ص
 عطي ت اإلبداعين أساليب التدريس إين وتنمية التدريس والتعلم، حيث تؤدي إلى تحس

ليكونوا أكثر فاعلية في الفصل، وذلك يسهم في تطوير نتائج تعلم  ؛المعلمين أدوات
 في المدرسة. الطلبة

 مال، ألنها تجعل المدرسين ال يشترطون وجود مصادر متعددة في علمهم، توفر الوقت وال
نما يجتهدون في البحث عن أفكار تدريس اإلبداع التي طبقت سلفًا بواسطة الخبراء.  وا 

  ،مماتحسن مستوى أفكارهم،  وكذلكتحسن الجوانب االنفعالية واألخالقية للمدرسين 
ومشوقة للحصول على طرق تدريس متطورة، يعطيهم طاقة ودافعية لعمل محاوالت جديدة 

 .الطلبةيتم استخدامها لتحسين تعلم 
  متابعة المعايير والمستويات المحلية لنظيراتها العالمية، يبرز أهمية تنمية التدريس

 . اإلبداعي
  االستخدام األمثل للوقت، ألنها تقلل حاجة المعلمين لقضاء وقت ثمين في اإلعداد إليجاد

بداعية.أفكار في التد  ريس جديدة وا 
  ليتمم الجدول المدرسي  اإلبداعيإنشاء جدول األفكار واألساليب في تقنيات التدريس

 التقليدي.
  زيادة تعاون المعلم في تقديم األفكار التي تسهم في تفعيل المواقف التدريسية وفي رفع

 مستوى األداء في التربية العملية.
 ة، إذ يتم كتابة هذه اإلبداعييب التدريس تقديم ملخص يقدم قراءة سريعة عن أسال

األساليب بطريقة ال تحتوي على إعالنات، ويمكن الرجوع إليها في أي وقت لمعرفة 
 ة ألعمال المدرس اليومية.اإلبداعيالكثير من األفكار 

  ،معرفة أساليب الممارسة والتدريب الفاعلين، وذلك يساعد المعلمين في أداء أعمالهم بقوة
 دد منهم.وخاصة الج
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  ،ابتكار التصميمات المتابعة والمكتوبة للمعلمين، مما يساعدهم على كفاءة وكفاية العمل
 داخل حجرات الدراسة وخارجها.

  على فهم المفاهيم  الطلبةاالستمتاع بالتدريس كعملية لها جانبها الفني، الذي يساعد
 كررة، المتشابكة.المعقدة، وعلى استخدام األدوات البتكار األشكال المعقدة، الم

  ًعلى قضاء أوقاتهم في تحقيق إبداعات  الطلبة، وتشجيع اتصميم نماذج معقدة جد
 متنوعة.

  فنية أثناء اكتشاف تماثل األشكال. يبدعون أشكااًل  الطلبةجعل 
 .ربط المواد الدراسية بفنونها وبتطورها التاريخي 
 م الحلول المناسبة.تعزيز حل المشكالت من خالل الفحص وابتكار األشكال وتقدي 
 مئات من المطبوعات واألدوات لتكوين مشروعات متنوعة بطريقة إبداعية. الطلبة علمت 
 .تقديم مرشد متقدم يستخدمه المعلم في عمله التدريسي واإلداري 
 مفصلة للدروس. م خطة عملتقدي 
  ًا، لتطبيق البناء المنطقي لحل المشكالت.توفير بيئة للتحدي واللهو آني 
 الستراتيجيات  اق المحاولة والخطأ والتفكير وفقً على التعلم عن طري الطلبةة مساعد

 تدريسية بعينها.
  على صياغة الفروض واختبارها وفحصها. الطلبةمساعدة 
  الطلبةتنمية مهارات االستدالل والتفكير عند. 
  على اكتساب بعض اللغات األجنبية، وفي التعامل مع بعض برامج  الطلبةمساعدة

 بيوتر.الكم
  على التعاون وحل المشكالت. الطلبةتشجيع 
  على التركيز على الدروس الخاصة بالمنطق.  الطلبةتدريب 

 :اإلبداعيمعوقات التدريس 
 أهمها:عدة إلى أسباب معوقات اإلبداع في المدرسة ( Downs, 1993أرجعت داونز )

 ب البحث استخدام طريقة المحاضرة في التدريس بصورة دائمة مع غياب أسالي
 واالستقصاء والمناقشة والحوار.

 .اعتماد الطلبة على الحفظ كوسيلة الكتساب المعلومات التي يقدمها لهم المعلم 
  اعتماد أساليب التقويم التي تركز على قياس مستوى الحفظ وليس المستويات العقلية

 العليا كالفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم.
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 عوقات اإلبداع في المدارس في النقاط اآلتية: أبرز م ويمكن تلخيص
  .تركيز التعليم على التحصيل الدراسي واالمتحانات 
 .تجاهل تساؤالت الطلبة االستكشافية 
 .تركيز المعلمين على الطرق والوسائل التقليدية 
 .همال المعرفة المتكاملة  االهتمام بالجزئيات وا 
 تي يفرضها عليهم المعلم.التزام الطلبة بطريقة التفكير والتعبير ال 
  السخرية من الطلبة الذين يظهرون أدلة إبداعية سواء في التفكير أو في الممارسة

 واإلنجاز.
 .مكافأة الطلبة الذين ينفذون ما يطلب منهم ويطيعون ويسايرون المعلم 
 .تفضيل الطلبة ذوي التحصيل المرتفع على الطلبة المبدعين المبتكرين من قبل المعلمين 
 ليف الطلبة بأعمال بعيدة عن ميولهم واهتماماتهم.تك 
 .التركيز على االختبارات باعتبارها وسائل لقياس مستوى تفكير الطلبة 

تنبع من طبيعة العصر الذي نعيش فيه والمتميز  الطلبةإن الحاجة لتنمية اإلبداع لدى 
لوجي األمر الذي يتطلب بديمومة التغيير في ظل ثورة المعلومات وسرعة التغير الثقافي والتكنو 

 لمواجهة متطلبات الحاضر والمستقبل. الطلبةإعداد 

 : اإلبداعيريس دمهارات الت

بعمل أو  على القيام ةقدر م( مهارة التدريس بأنها: "ال12ص ،م2001)يعرف زيتون 
للتحليل لمجموعة من  قاباًل  يكون عالقة بتخطيط التدريس وتنفيذه وتقويمه، وهذا العمل نشاط له

ة في القيام مه في ضوء الدقيالمعرفية أو الحركية أو االجتماعية، ومن ثم يمكن تقي سلوكاتال
 ."مع المواقف التدريسية المتغيرة بالعمل، وسرعة إنجازه، وقدرته على التكيف

"مجموعة من  ا( مهارات التدريس اإلبداعي بأنه117م، ص2011وترى أبوستة )
التربوية التي يتبعها الطالب المعلم أثناء تدريسه وتتسم اإلجراءات التدريسية و السلوكات 

 بالطالقة والمرونة واألصالة والحساسية للمشكالت".
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( إلى أن مهارات التدريس اإلبداعي هي "مجموعة من 29، ص2015ويشير األغا )
السلوكات التدريسية الفعالة التي تظهر في نشاط المعلم العام قبل عملية التدريس وخاللها 

بعدها ، وذلك في شكل استجابات حركية أو لفظية تتميز بالدقة و السرعة في األداء والتوافق و 
  مع متطلبات الموقف التدريسي من خالل استراتيجيات لتنمية مهارات التدريس اإلبداعي".

من  مجموعةعن  يعني الحديث اإلبداعيالحديث عن مهارات التدريس  ولذلك فإن
والظروف  والمصادر  مكاناتاإل وجودومن  ككل ،في المجتمع  لموجوداالعوامل تشمل المناخ 

 طبيعةومن  دراسيال اجطبيعة المنه كذلكعلى اإلبداع و  تحثالسائدة في المدرسة والتي 
في  المهم( وترى الباحثة أن 253ص ،م2005إبراهيم،)العوامل وغير ذلك من  مبدعالمدرس ال

واستجابات تربوية تؤدي في  سلوكاتدع من أدوار و المعلم المبما يظهره هذه الدراسة هو 
 .الطلبةمجملها إلى تنمية اإلبداع لدى 

هارات التدريس اإلبداعي هي:" جميع المهارات التربوية والسلوكات وترى الباحثة أن م
الميسرة لإلبداع التي يتبعها المعلم لخلق بيئة إبداعية من خالل اختيار أنشطة واستراتيجات 

 دريس اإلبداعي."لتنمية الت

 للرياضيات فيما يلي: اإلبداعي( مهارات التدريس 39ص ،م1998وقد حدد مسعد )
 والعمليات عليها ألعداد واألرقاماكتشاف عجائب ا. 
 توظيف اآللة الحاسبة لتسهيل التدريس في الرياضيات. 
 إجراء عمليات الضرب بطرق جديدة. 
 األسية العلمية. صياغة األعداد الكبيرة والصغيرة جًدا بالصورة 
  المختلفة فروع الرياضياتاستقراءالتعميمات والتراكيب الرياضية في. 
 .اكتشاف الخواص الهندسية لحركة عقارب الساعة 
 . عرض عدد كبير من األعداد الفيثاغورية 
 .حساب قيمة النسبة التقريبية بطرق مختلفة 
 .اكتشاف المغالطات الرياضية وتبريرها 
 دسية إلثبات صحة المتساويات الجبرية.استخدام الطرق الهن 
 بخوارزميات متنوعة المعادالت التربيعية  حل. 
  العكسي.الجبرية والهندسية باستخدام البرهان بناء البراهين 
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 العددية. بناء طرق مبتكرة إليجاد مجموع المتتاليات 

 هي: اإلبداعي( ست مهارات للتدريس 15ص ،م2000بينما ذكر إسماعيل )
 حساسية للمشكالت.مهارات ال 
 .مهارات اإلصالة 
 .مهارات الطالقة 
 .مهارات التحليل والتركيب 
 .مهارات المرونة 
 .مهارات التفكير الناقد 

 مهارات:عدة  يتكون من اإلبداعيأن التدريس ( (Girl,1998, p39جيرل  ذكرتكما 
  لتقييم.والتواصل واإدارة الصف ومهارات االتصال  للدرس،مهارات تربوية مثل التخطيط  
  المعرفة. وعمليات تطويرالتقنيات المبدعة  التخصصي،مجال الخبرة 
  مناسب.مهارات تتعلق باختيار نمط تقييم  
  ودافعية الطالب.عوامل متعلقة بالمعلم 
  والثقافة المدرسية.سياسات التعليم و  الصفية،البيئة 

 بطاقة المالحظة وهي: ضمنتهاالتالية والتي ت اإلبداعيمهارات التدريس الباحثة اعتمدت 

 .لبةجابات الطالمهارات التربوية المتمثلة في طرح االسئلة والتفاعل مع است: أولا 
الميسرة لإلبداع والمتمثلة في تهيئة المناخ التعليمي وتوفير المصادر والوسائل  سلوكاتال: ثانياا

 التعليمية وتنويع طرق التدريس.
مفاهيمي بحيث يعرض دروس الرياضيات في صورة التدريس من أجل االستيعاب ال: ثالثاا 

 .الطلبةمواقف تعليمية تتحدي تفكير 
 والتركيز على تنويع التقويم وشموليته. تعلم الطلبةالتقويم من أجل : رابعاا

 :بةسئلة والتفاعل مع استجابات الطلالمهارات التربوية المتمثلة في طرح الأولا: 
لالزمة للتدريس، لكن مهارات طرح األسئلة من أكثر المهارات تعدد المهارات التربوية ات      

تحفز تفكير الطلبة وترقى بالتدريس ليكون  الصفية ألسئلة تأثيًرا في التدريس اإلبداعي ألن ا
أن الدراسات كشفت عن أن المعلمين يطرحون في  (486ص ،م2003)ذكر زيتون و  إبداعًيا
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ولعل من أوائل الدراسات التي أجريت  موقف الصفي،في ال من األسئلة ا هائاًل تدريسهم عددً 
وقد أظهرت نتائج هذه  ،م1912على السلوك داخل الفصل كانت في الواليات المتحدة عام 

واإلجابة مما يجري من سلوك لفظي داخل الفصل يوجه إلى طرح األسئلة  % 80الدراسات أن 
 عنها.

ا مين يتبلور حولهين رئيسافتراض (152صم، 1986)وضع عبد الحميد وآخرون  كما
 األسئلة:دور 

جميع أنواع قدراتهم و على تنمية  طلبتهمأن يساعدوا  مالمعلمون يمكنه األول:الفتراض  
 والمشروعات.لألسئلة المناسب عن طريق االستخدام التفكير 

مستوى عاٍل يختلف المعلمون في استخدامهم لألسئلة بين أسئلة ذات  الثاني:الفتراض 
 التذكر.ثر من مجرد كأسئلة بسيطة ال تتطلب من الطلبة أودة و الج من

 م،2003زيتون،)يلي للسؤال وظائف عديدة وأهمية بالغة يمكن إبراز أهمها فيما 
 :)487ص

 .إثارة االهتمام وحب االستطالع تجاه موضوع معين 
 وتركيز االنتباه . إثارة الدافعية للتعلم 
  لم.في عملية التعة النشط التوطئةتطوير 
  على التساؤل ة الطلبةتنمية قدر. 
 إعادة تكوين المحتوى بدرجة ترقى بالتعلم. 
  التي تواجه الطلبة.ونقاط الضعف الصعوبات معرفةالمساعدة في 
  االتصال بين أفراد المجموعة المشتركة في الدرس. تشجيع 
  وتذكرها الستيعاب المعلومات صتزويد الطلبة بفر. 
  ساعد على تطوير مهارات التفكيري الذي داللاالستيستخدمون  الطلبةجعل. 
  بشكل جيد التعليقات على اإلجابات التي تأتي من باقي أفراد المجموعةتوجيه. 
 بالشعور االهتمام آرائهم و يعبروا عن  نمن خالل المناقشة الجادة أ طلبةإتاحة الفرصة لل

 . لديهمالخاص 
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  األسئلة:مهارات طرح 
 ( هي:488ص ،م2003زيتون،بع مهارات فرعية )تشتمل هذه المهارة على أر 

  األسئلة.مهارة صوغ  -1
 مهارة تصنيف األسئلة. -2
  األسئلة.مهارة توجيه  -3
 اإلجابات.مهارة تحسين نوعية  -4
 األسئلة:مهارة صوغ  -1

أن المعلم  علىطرح األسئلة التي  مهارات أحد جيد بشكلاألسئلة  صوغتعتبر مهارة 
عدد الكلمات المستخدمة ب تتحدد والصياغة الجيدة للسؤال  س،التدريبعملية  يراعيها عند قيامه

وصياغة السؤال الجيد تتطلب من المعلم مراعاة بعض اإلرشادات التي نوجزها فيما  ،فيه ترتيبها
  يلي:

 وضوح السؤال وتجنب السؤال الغامض: -1
وكذلك األسئلة الناقصة التي  السؤال،األسئلة الغامضة تعني عدم وضوح الغرض من 

ومن ثم فإن الطالب سيقدم إجابات غير مترابطة وغير  السؤال،ال تحدد المطلوب لإلجابة عن 
  منظمة.

 ل:نعم /  ـتجنب األسئلة التي يجاب عنها ب -2
، كيف، لماذا، متى، (ماذا)ا ما يتبعه سؤال آخر يبدأ بوغالبً  (هل)يبدأ هذا السؤال ب

وهذا النوع من األسئلة يشجع  واحد،بسؤال  للوقت والجهد إذ يمكن االكتفاء هدًراويمثل ذلك 
 على التخمين. الطلبة

 يجب أن يستدعي السؤال فكرة واحدة: -3
يمثل  فكرتين أو أكثر ممامركبة تشتمل على عادة ما يسأل المعلمون المبتدئون منهم أسئلة 

ال لذا فإن السؤ  حده،حول كل فكرة على وتنظيمها إجاباته  استحضارا أمام الطالب في عائقً 
واألفضل أن يقسم السؤال الطويل المركب  فقط،غ صياغة جيدة يدور حول فكرة واحدة و المص

 إلى سؤالين أو أكثر حسب األفكار التي يتضمنها.
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 تجنب صوغ األسئلة الموحية باإلجابة: -4
ا من اإلجابة أو قد ترشد إليها بطريقة مباشرة أو غير ة باإلجابة جزءً حيتتضمن األسئلة المو 

وطرح مثل هذه األسئلة يدل على أننا نبحث عن مدى تمكن الطالب من تكرار اإلجابة  ،مباشرة
دي إلى تعطيل قدرات من قبل المعلم وتؤ  غير متعمق تدل على تفكير كما فقط،الصحيحة 
 ال تثير التفكير لديهم. المتعلمين إذ

 يجب أن يكون السؤال في مستوى استعداد وقدرات الطلبة: -5
ال فإنه يفقد قيمته في استثارة  ،ا وأعلى من مستوى الطلبةلسؤال صعبً يجب أال يكون ا  وا 

وفي ذات الوقت فإن األسئلة البسيطة التافهة تعتبر مضيعة  اإلحباط،قدرات الطلبة ويسبب لهم 
 للوقت والجهد.

 األسئلة:مهارة تصنيف  -2
 تصنيفات األسئلة الصفية: 

( أنه 109ص ،م2009اوي )(، الطن254ص ،م2006) سعادة وزمالؤهذكر كل من 
يوجد أنواع عديدة من األسئلة الصفية، ويختلف كل نوع باختالف الهدف من السؤال أو الوظيفة 
التي يؤديها، ويجب أن يتقن المعلم صياغة كل نوع من هذه األنواع حتى يتمكن من استخدامها 

 بكفاءة لتحقيق األهداف المرجوة منها. 

ة ضمن فئات عديدة نذكر منها على سبيل المثال وصنف التربويون األسئلة الصفي
 التصنيفات الثالثة التالية: 

  ًلنوعية اإلجابة المتوقعة لها.  اتبع 
  ًلمستويات بلوم المعرفية. اتبع 
  ًلنوعية الكشف الذي تهدف إليه. اتبع 

 :تصنيف األسئلة الصفية تبعاا لنوعية اإلجابة المتوقعة لها -أ
 كما ذكرهما سعادةإلى نوعين رئيسين  لنوعية اإلجابة المتوقعة لها اوتصنف األسئلة الصفية تبعً 

 :(255ص ،م2006) وزمالؤه
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 اإلجابة:  ثابتةاألسئلة  -1
، فهي تسأل عن حقائق أو واحد فقط صحيح جوابال تحتمل إال  يالتبأنها وتعرف

 مفاهيم أو تعريفات متفق عليها وال تحتمل أية اجتهادات أو تأويالت. 
 اإلجابة:  تنوعةاألسئلة م -2

، وتتطلب معرفة المتعلمين لمعلومات أوسع وأعمق  تعرف بأنها التي تتعدد إجاباتهاو 
، مما هو موجود بالكتاب المدرسي، ويحتمل كل سؤال منها إجابات عديدة، وجميعها مقبولة

 ا. ا معينً ا، أو توقعً ا، أو حكمً وتشمل األسئلة مفتوحة اإلجابة األسئلة التي تتطلب رأيً 

 :تصنيف األسئلة الصفية تبعاا لمستويات بلوم المعرفية -ب
افتراض  من التصنيفات التي بحثت في هذا المجال تصنيف بلوم ، والذي يقوم على

معينة في سلوك المتعلمين في كل  تحوالتالتعلم يمكن وصفها في صورة أساسي هو أن نواتج 
 حركي.  المجال المعرفي والوجداني والنفسمن 

المجال المعرفي في تصنيف بلوم ستة مستويات متدرجة للتعلم تبدأ بالمعرفة  ويتضمن
 ليل، والتركيب وتنتهي بالتقويم. )التذكر(، ثم الفهم، والتطبيق، والتح

 ذكرها سعادةوتصنف األسئلة الصفية تبعًا لمستويات بلوم المعرفية إلى ستة أنواع كما  
 : (273م، ص2006وزمالؤه )
 أسئلة التذكر:  -1

وتهدف إلى قياس قدرة المتعلم على تذكر الحقائق والمفاهيم والتعميمات التي سبق له 
 تعلمها. 
 أسئلة الفهم:  -2

دراك  دراك معناها وا  وتهدف إلى قياس قدرة المتعلم على استيعاب المعلومات، وا 
إلى  العالقات بينها، وقياس قدرته على المقارنة بين فئات هذه المعلومات، وتلخيصها، والتوصل

عادة  اكما تتضمن أيضً ، استنتاجات بشأنها قياس قدرة المتعلم على تفسير المعلومات، وا 
 صياغتها والتعبير عنها بلغته الخاصة.

 أسئلة التطبيق:  -3
وتهدف إلى قياس قدرة المتعلم على استخدام المعلومات التي درسها في مواقف جديدة، 

سبق له دراسته في  أ، أو تطبيق قانون أو مبدالمدرسي كحل مشكلة معينة غير موجودة بالكتاب
 حل سؤال معين، أو استنتاج التطبيقات العملية ألحد القوانين العلمية في حياته اليومية.
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 أسئلة التحليل:  -4
وتهدف إلى قياس فدرة المتعلم على تحليل المعلومات المتاحة بهدف تحديد أسباب 

نتائج أو تعميمات مستندة إلى شواهد معينة، أو حدوث وقائع أو أحداث معينة، أو التوصل إلى 
 الكشف عن األدلة أو الشواهد التي تدعم نتيجة معينة أو تدحضها. 

ا على حل المشكالت ا، وأن يكون قادرً ناقدً  ااألسئلة أن يفكر المتعلم تفكيرً  وتتطلب هذه
ل أكثر من إجابة ويمكن أن تحتمل أسئلة التحلي، من خالل معرفته عمليات االستدالل وأنواعه
 صحيحة وجميعها تكون محتملة ومقبولة. 

 أسئلة التركيب:  -5
عمليات العقلية التي اكتسبها والعارف ة المتعلم على استخدام الموتهدف إلى قياس قدر 

 وقعاتضع األشياء في أشكال جديدة ، وعمل تعالقات جديدة، وو  بناءفي تعلمه السابق من 
 وف معينة. بما يمكن أن يحدث لو توافرت ظر 

يؤدي  وقف مشكل، يبدأ من ما أصياًل ابتكاريً  ااألسئلة أن يفكر المتعلم تفكيرً  تتطلب هذه
 . إلى خيارات متنوعة ومختلفة وجميعها جيدة ومقبولة 

 أسئلة التقويم:  -6
وتقيس قدرة المتعلم على إصدار حكم على فكرة أو مشكلة أو مادة، أو تقدير قيمة مادة 

ا إلى معايير أو محكات محددة من قبل المعلم أو المتعلم، وعلى دً اعينة استنأو عمل أو ظاهرة م
 ذلك فليس لهذا النوع إجابة واحدة صحيحة، ولكنها تحتمل أكثر من إجابة وجميعها مقبولة. 

  األسئلة:مهارة توجيه  -3
واع يث يؤدي إلى أنبحوعرضه السؤال  إلقاءمهارة توجيه األسئلة هو طريقة المقصود ب

المعلومات التي توجيه السؤال ال تكتفي بمعرفة والمهارة في  الطلبة، هةمن ج ناسبةجابة ماست
لينتج الطلبة استجابات أعمق ، وينتقلوا  تغيير طريقة اإلجابة  عمل علىالطلبة فهي ت يمتلكها

  إلى مستويات معرفية عليا .

 أساليب توجيه األسئلة:
عند لدى المعلمين ثة أساليب تشيع وجود ثال( (Hyman,1979, p23أوضح هيمان 

 وهذه األساليب هي: ةاألسئلتوجيه 
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 :أسلوب الوصول إلى الذروة )القمة( -1
ا مجموعة من األسئلة في نفس الموضوع وفي مستويات ا محددً وفيه يسأل المعلم طالبً 
ض قواعد ية ثم تحديد بعآا في قراءة فقد يسأل المعلم طالبً  آخر،مختلفة قبل االنتقال إلى طالب 

 التجويد ثم معاني الكلمات ثم معنى اآلية.
 أسلوب صعود الهضاب: -2

في نفس المستوى ويمكن تنفيذ هذا  الطلبةوفيه يقوم المعلم بسؤال مجموعة من 
 األسلوب في درس هندسة كما يلي:

 يحدد المعلم السؤال من الكتاب أو يكتبه على السبورة. 
  رسم التمرين الطلبةيطلب من أحد.  
 خر عن المعطياتآطالب  يسأل.  
 يسأل طالب ثالث عن المطلوب.  
 يسأل طالب رابع عن فكرة البرهان.  
 بالعمل في كل مرحلة أكثر من طالب.يقوم يمكن أن 

 األسلوب المختلط: -3
وهو األسلوب المتبع في المدارس حيث يطرح المعلم األسئلة بطريقة عشوائية سواء من 

 الذي يكلف باإلجابة.ناحية المستوى أو اختيار الطالب 

 :اعتبارات يجب مراعاتها عند توجيه األسئلة
عددًا من اإلرشادات الخاصة بمهارة توجيه األسئلة  (496ص ،م2003)ذكر زيتون 

  منها:
  المناسب.الفصل ككل في التوقيت  طلبةتوجيه السؤال إلى 
  السؤال. نثم اختيار من يجيب ع ،أواًل توجيه السؤال 
 بعد  ثوانٍ  (5–2)بين طرح السؤال وتحديد من يجيب في حدود  ةزمني ترةوجود ف

 .توجيه السؤال
 جميع الطلبة ؤال منالس ناختيار من يجيب ع. 
  واضحة.عدم تكرار السؤال بعد توجيهه بلغة 
 التلميح من ويمكن  ،ترك الفرصة للطالب ليجيب بنفسه عن األسئلة المطروحة

 .سبق تعلمهاارات لومات أو خبرات أو مهخالل األسئلة إلى مع
  األسئلة.الجماعية عن  ةباإلجابعدم السماح 
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 األسئلة:طرق طرح 
 (:497ص ،م2003زيتون)هي حدد مور أربعة تكتيكات لطرح األسئلة 

وتستخدم  ،بعد أن يتلقى المعلم استجابات عديدة يعيد طرح السؤال إعادة توجيه السؤال: -1
 م تستخدكما  ،مما يزيد من نسبة التعلم ،شاتهذه الطريقة لتوسيع دائرة المشاركة في المناق

الذين ال يتطوعون لإلجابة عن األسئلة مع مالحظة أنه ال يجبرهم على  الطلبةلدمج 
 المشاركة.

للحصول على إجابة عن  ( ثوانٍ 5-2يعطي المعلم فترة زمنية تصل إلى ) وقت النتظار: -2
 السؤال وخالل هذه الفترة يحدث:

  اإلجابة.في الفشل  احتماالتتنخفض 
 .تزداد احتماالت اإلجابة الواضحة المحددة 
  التفكير التأملي  صتزداد فر 
  الطلبةتزداد األسئلة من قبل. 

فينصت  ،اا جيدً ا يجب أن يكون مستمعً ا جيدً : كما يجب أن يكون المعلم متحدثً الستماع -3
علق على اإلجابة أو قبل أن ي ،اجديدً  حتى نهايتها قبل أن يوجه سؤاالً  الطلبةإلى إجابات 

أثناء  تالٍ  أو اإلعداد لتمرينٍ  ،وفي معظم األحيان يحاول المعلم أن يجمع شتات أفكاره
ولكن من الواضح أن فترة الصمت التي تلي اإلجابة تعادل في أهميتها  الطالب،إجابة 

فترة االنتظار التي تعقب طرح السؤال ألن ذلك يتيح الفرصة للطالب للتعقيب على 
 .مالئهمإجابات ز 

ولكي تثبت تلك االستجابة وتبقى ال  معه،: كل مثير ال بد له من استجابة تتوافق التعزيز -4
ذلك السؤال عليه أن  نل المعلم ويتلقى إجابة مقبولة عفعندما يسأ تعزيزها،بد من أن يتم 

هل يمدح أو يستحسن أم يقبل اإلجابة دون تعليق  ،يقرر كيف سيكون رد فعله حيالها
د الفعل يعتبر نموذج التعزيز لدى المعلم والذي له تأثير قوي على اتجاه التفاعل ر  عليها،

 داخل الفصل.
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 :والتفاعل معها اإلجاباتمهارة تحسين نوعية  -4
 كيفية التعامل مع استجابات الطالب و كما أن لتوجيه األسئلة أهمية كبيرة فإن

في  يكافئإجابة الطالب المعلم  تخدمعندما يسف العملية.هذه  وانبأهم ج لهااالستخدام الكفء 
التي يتقبل بها  ليةفي توجيه األسئلة على اآل ومهارته براعتهوتتوقف  ،توجيه سؤال جيد أهميته،
إجابات الطلبة   المعلم تقبليف،إلى إجابته ليزيدأو يشجع الطالب  مدحهاات الطلبة أو ياستجاب

 .صفيبحيث يثري النقاش الأو صحتها  جودتها دون مراعاة

يجب على المعلم  سلوكاتوتنطوي مهارة تحسين نوعية إجابات الطلبة على عدد من ال
  يلي:وتتمثل فيما  (500ص ،م2003)مراعاتها كما ذكرها زيتون 

  طلبتهعدم تكرار المعلم إلجابات.  
  لإلجابة.عدم مقاطعة المعلم للطالب عند عرضه 
  الخطألتعليق السالب على األجوبة اتجنب المعلم. 
 إضافية لكي تساعد الطالب على عبارات  لفظية أو ومساعدات استخدام تلميحات

 .ه تصحيح إجابت
  الصحيحة.تعزيز إجابات الطلبة  

للتفاعل مع استجابات الطلبة  سلوكات( عددًا من ال104ه، ص1424وأضاف فلمبان )
 : مثل

 ع الحوار الصفي على التفكير وتشجي بحيث يخلق المعلم مناًخا مشجًعا ،تقبل اإلجابة
وتقبل  ،بعضهم مع بعض الطلبةوبين  ،وحرية التعبير عن الرأي بين المعلم وطالبه

 هفوات اآلخرين.

 بحيث يترك المعلم الطالب عدًدا من الثواني بعد سماعه سؤال من المعلم  ،وقت التفكير
 ى السؤال.ويعطيه فرصة للتفكير في اإلجابة ومحتو 

  ليعبروا عن وجهات نظرهم  ضهم بتهيئة المواقف للطالبليتحدثوا مع بع الطلبةتشجيع
 مع زمالئهم .ويناقشوا آراءهم وأفكارهم 
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 (:اإلبداعياستراتيجيات التدريس الميسرة لإلبداع ) سلوكاتال :ثانياا
تتعدد السلوكات الميسرة لإلبداع بين تهيئة المناخ التعليمي، وتوفير الوسائل والمصادر 

التدريس، وقد ركزُت على تنويع طرق التدريس للحديث عنها بالتفصيل التعليمية، وتنويع طرق 
وعند اختيار ، االتدريس إبداعيً  جعلل ليتمكن المعلم من تطبيق االستراتيجيات المقترحة

 :(294ص ،م2003) حددها زيتون استراتيجية معينة هنالك عدة معايير
  تحقيقها.التي يراد والتعلم المقررة أهداف التعليم 
 والخارجية الدافعية الداخلية  يؤخذ بعين االعتباربحيث  تعلم،مالثراء خبرة إاجة إلى الح

 .المنشأ
 لمستهدفين والتي تتوقف على أعمارهمقدرة الطلبة ا . 

قد اختارت الباحثة اربعًة من استراتيجيات التعلم النشط هي: التعلم التعاوني، ولعب األدوار، و 
 والتعلم الفردي، واأللغاز.

 التعاوني:ستراتيجية التعلم ا :1
 مفهوم التعلم التعاوني: 

الطلبة إلى مجموعات صغيرة  توزيعيتم فيه  تعلم ال أحد أساليب هو اونيالتعلم التع"
 تعاونأفراد وي 6-4مجموعة ما بين  عدد أفراد كلكون ي تحوي أفراًدا مختلفي المستوى بحيث

 .(151ص ،م2012)بدير، "مجتمعةف هدف أو أهدا إنجازالمجموعة الواحدة في  أفراد 

طلبة وزيع لوب التعليمي الذي يتم فيه تاألس"بأنه ذلك التعلم التعاوني  وتعرف الباحثة
مهمة تعليمية بكل مجموعة  كلفأفراد وت 6-3 عددها من مثليت الفصل إلى مجموعات صغيرة

 ."زع األدوار على كل فرد في المجموعةتو ، و  واحدة

 وني: مميزات التعلم التعا
 ،م2012) ذكرت بدير و  ،التعلم التعاوني على نجاعة وفاعليةالدراسات  ركزت

 :  أهم مميزاته بالتالي (151ص
  دراسيالالنهوض بالمستوى. 
 ول. طلفترة أ  حتفاظ بالمعلوماتاال 
  بصورة أكبر عمليات التفكير العلميتوظيف . 
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 مشاركة اآلخرين واألخذ بآرائهم . 
 ةذاتيالدافعية التنمية. 
 لجيدة بين الطلبةالعالقات ا تطوير . 
  اإلقبال على المدرسة بحب وشغف. 
 . واحترامها تقبل النفس   -         

 ر.ثأك وتعاون مشاركة 
 .النشاط  زيادة حب الحركة و   -         

 المرتكزات األساسية للتعلم التعاوني: 
لى أن ( ع153ص ،م2006) سعادة وزمالؤه( و 152ص ،م2012اتفق كل من بدير )

  هي:تعلم التعاوني لا أسس وعوامل
  بين أعضاء  لحوارفي ا تضحالمجموعة والذي يفراد بين ألناجح الفعال االتفاعل

 المجموعة. 
  إنجازاته.عن  مسؤولوهي تعني أن كل فرد  لشخصيةالمحاسبة االمسؤولية و  
  أهم مؤشرات نجاح المجموعةوالتي تعد  تفاعليةات الالمهار . 
 زمالءه في نفسه ويساعد  عن مسؤولطالب ال ذاتية وتتمثل في أنية المسؤولال

  العمل .
  بالمواجهة وذلك يعني رغبة األعضاء في إنجاح عمل المجموعة الزمري التفاعل

 . ومساعدة بعضهم البعض

 خصائص التعلم التعاوني: 
 باآلتي: يتصف ( إلى أن التعلم التعاوني161ص ،م2012تشير بدير )

 تحقيق األهداف التعليميةل ًعاماألنشطة متعاونين متشاركين  بةالطل طبقي . 
 المجموعات في  الطلبة مستويات عددتت. 
 وتهتم بتعزيز الجماعة بداًل  للمهمة والمكافأة  شاركيةت بسمات تتسم االستراتيجيات

 . من الفرد
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 أهداف التعلم التعاوني وفوائده: 
تعليمية  اأهدافً  حققتالتعلم التعاوني  ذجانم أن (161ص ،م2012)كما ذكرت بدير 

 هي: 
 .لدراسيتحسين التحصيل ا .1
 المهارات االجتماعية.ب التزود .2
 .الطلبةبين التحصيلية أو الفروق  والتعدد االختالف تقبل .3

 التعلم التعاوني بالنسبة للمعلمين: فوائد (أ
 همدل الخبرات واألفكار بينعن طريق تبا النمو المهني للمعلمين. 
 لمعلمين.لالمتعددة والقدرات  مكاناتدة من اإلستفااال 
 الوقت والجهد تخفيف العبء على المعلمين وتوفير. 
  عن طريق استخدام أسلوب في بعض األحيان تعويض النقص في عدد المعلمين

 التعلم التعاوني. 
 .وسيلة للنمو العلمي والمهني للمعلمين 

 فوائد التعلم التعاوني بالنسبة للطالب:  (ب
 مما يؤدي إلى تعلم أفضل  التعليمية  اتبالممارس لمتعلقةلمعلومات اا ثبيتت . 
  يساعد على توزيع األدوار بشكل فاعل. 
 مواطن الضعف الذاتية.معرفة و  مكاناتالقدرات واإل تحديد 
 توفير فرص عمل دائمة للخريجين . 
 لتي يقومون بهاعن األعمال ا مقابل مادي الحصول على يةإمكان .  

 لم التعاوني بالنسبة للجهة التعليمية:فائدة التع (ج
  األهداف اآلنية والمؤجلة للمؤسسة والوطن تحقيق. 
  واجهها تالمشكالت والصعوبات التي  إلىاكتساب معلومات حديثة والتعرف

 المدرسة.

 أهمية التعلم التعاوني:
 وهي:ومما سبق يمكن استنتاج أهمية التعلم التعاوني  
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  إثارة النقاش الفاعل لتواصل االجتماعي ول قتمنح طر الصفية  فرق العمل. 
 تزويد الجميع بالشعور بالنجاح. 
   تبادل األفكار واآلراء حول موضوع معين. 
  أنب علًما ،هتماماتلتحصيل واالتجاهات والدافعية واالالفروق الفردية مثل امراعاة 

  نها .يساهم في معالجة هذه الفروق والتخفيف م تباع أسلوب التعلم التعاونيا
 ال يحبون المشاركة الذيناالنطوائيين خاصة للطلبة  نفسي جيدجو  إيجاد. 
  طلب المعاونة من اآلخرين .تتيح للطالب 
 إلى  يحولهمن القلق و  اجوً  يسهم في تهيئةفي الصف والذي  المقيد من الجو  حدال

 جو ودي.

 خطوات تنفيذ التعلم التعاوني:
( أنه 131ص ،م2007يدات وأبو السميد )، عب(150ص ،م2012بدير ) اتفق كل من

 يمكن تنفيذ التعلم التعاوني وفق الخطوات واإلجراءات التالية: 
 العمل التعاوني. طريقةي سينفذه المعلم بذاللمحتوى الدراسي ا توضيح 
 . توزيع الوحدة إلى أجزاء وتوزيعها على المجموعات 
 فرد في العمل . توزيع الطلبة على المجموعات وتحديد الدور الخاص بكل 
 يقوم كل فرد بحفظ المعلومات والحقائق التي  المهمة التعليمية، و القارئ يقرأ

 .يعرضها للقيام بتحقيق األهداف المنوطة بكل عضو 
  يتم تقييم المجموعات بإجراء اختبار فردي لكل شخص في المجموعات ثم ُيأخذ

  متوسط أداء أفراد المجموعة لحساب درجة إنجازها .

 حل التعلم التعاوني وربطها بالمهارات التعاونية:مرا
م، 2008) سعادة وزمالؤهذكرها  علم التعاوني يتم وفق مراحل أربعوبشكل عام فإن الت

 وهي: (192ص

  :المرحلة األولى: التعرف
نجازها، وتحديد معطياتها أو جوانبها إا طرح المشكلة أو المهمة المراد ويتم فيه

 كما يتم كذلك تحديد الوقت الالزم إلنجازها بشكل جماعي.، له إزاءهاالمختلفة، والمطلوب عم
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 :العمل الجماعي تحديد آليةالمرحلة الثانية: 
، توزيع األدوار المختلفة على أفراد المجموعة غير المتجانسة في تحصيلها أو هنا يتمو  

اون، وتحديد المسؤوليات أصولها العرقية أو الثقافية أو االقتصادية، والعمل على تحديد آلية التع
االستجابة ألداء األفراد في المجموعة، و  اتخاذ القرارات المشتركة،  الفردية والجماعية، وكيفية

 زمة إلنجاز المهمة على أكمل وجه.والعمل على رصد المهارات التعاونية الال

 اإلنتاجية:المرحلة الثالثة: 
، وذلك من خالل التعاون فريقعضاء الل المشترك من جانب أ، االنهماك في العمهناويتم 

والتفاعل اإليجابي فيما بينهم، من أجل عمل ما هو مطلوب، وفق األسس والمعايير المتفق 
 عليها من قبل، أو التي تم التخطيط لها مسبقًا بين المعلم وأفراد المجموعة.

 :نهاءالمرحلة الرابعة: مرحلة اإل 
مدى إنجاز المهمة، وال سيما إذا كانت طبيعة ، كتابة التقرير النهائي حول هنا ويتم 

المهمة تتطلب ذلك، أو االستمرار في إنجاز المهمة والعمل على بحث حل مناسب لهذه 
المشكلة، إن كانت هناك مشكلة، باإلضافة إلى التوقف مؤقتًا عن العمل الجماعي المشترك، 

 ة الصف كافة. بهدف عرض ما تم إنجازه في جلسة الحوار العام التي تشمل طلب

دارة الروتين الصفي  .وهي تستخدم إلعطاء دروس عامة متكررة وا 

 دور المعلم في التعلم التعاوني:
 ( أدوار المعلم في التعلم التعاوني في النقاط التالية:156ص ،م2012)بدير  لخصت
 الموضوع المراد تنفيذه ديدتح . 
 وتقسيم الطلبة تكوين المجموعات. 
 األعضاءألدوار على وزيع ات . 
  ساندة الم وسائلالمصادر والتجهيز. 
 توضيح اإلرشادات والمنسقين للمجموعات. 
 التحفيز على التفاعل والمشاركة. 
 مراجعة أعمال المجموعة. 
 لكل مجموعة. واإلرشادتوجيه ال 
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  عمل األفراد والنواتجتقييم.  

 دور الطالب في التعلم التعاوني:
أنه يمكن تلخيص بعض أدوار الطلبة التي ( 130ص ،م2008ذكر سعادة وزمالؤه )

 يمكن لهم أن يلعبوها في التعلم التعاوني كاالتي:
 للمهمات جديدة  يعطي اقتراحات: وهو الشخص الذي الشخص المبادر. 
 يناقش المعلومات والحقائق .: هو ذلك الشخص الذي طالب المعلومات 
  لنظريبحث في اآلراء ووجهات ا : هو الشخص الذيطالب اآلراء. 
 ذات العالقة بالمهمة.للحقائق  اهو ذلك الشخص الذي يقدم عرضً  :معطي المعلومات 
 أو قيم يعتبرها ذات صلة  فكارأالشخص الذي يعبر عن معتقدات أو  : هومعطي اآلراء

بالمهمة المكلف بها، وخاصة رأيه فيما ينبغي أن تسير عليه الجماعة لتحقيق أهدافها 
 المنشودة. 

 األفكار المختلفة، ويقدم تمثياًل  : هو ذلك الشخص الذي يشرحمفصلالموضح أو ال 
عليها، كما يقدم التعديالت والمقترحات ألعضاء المجموعة من جهة، ويحاول من جهة 

 ما يعرف باسم القيادي.  اقتراح أو حل مطروح، والذي غالبً أخرى التنبؤ بردود الفعل ال
 لينسق بين المجموعات مع  نوعةشخص الذي يوضح األفكار المت: هو الالمنسق

  بعضها ومع المعلم .
 هو ذلك الشخص الذي يلخص مناقشات األعضاء، ويدون المالحظات الممهد :

المتعلقة بأنشطتهم بهدف تمكينهم من رؤية موقعهم من هدف المجموعة، ويمكن تسميته 
 أحيانًا بالملخص.

 موعة ككل، وذلك باإلشارة : هو الشخص الذي يحاول تقييم إنجاز المجالمقوم الناقد
 إلى المهمة الموكلة إليها، أو ما يعرف أحيانًا بالمراجع لألمور في نهاية المطاف.

 ليس على العمل  : هو ذلك الشخص الذي ينشط ويعزز المجموعة،المنشط أو المشجع
نجاز النوعي المتميز لها ايضًا، كما يشجع العضو الجماعة على فحسب، بل وعلى اإل

 أو اتخاذ قرار معين، ويسمى أحيانًا أخرى بالمعزز أو المؤازر.  ،عمل ماالقيام ب
 وهو الشخص الذي يسهل من عمل المجموعة، وذلك من خالل جراءاتفني اإل :

تحضير المواد التعليمية المختلفة، وتوزيع المواد واألدوات واألجهزة المطلوبة للمناقشات 
عادة تنظيم المقاعد  الصفية. والندوات المتعددة، وا 
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 يسمى بالكاتب ألنه يسجل المقترحات والقرارات : هو ذلك الشخص الذي المسجل
 والنتائج . 

 
 استنتجت الباحثة عوائق ومحددات التعليم التعاوني بالتالي : :عوائق ومحددات التعليم التعاوني

  على هذا النوع من التعلم .المعلمين قصور في تدريب 
 في الصف كثيرة بالنسبة للمساحة . طلبةالكثافة الصفية حيث أعداد ال 
  إلى االنطواءفراد األ ميل بعض. 
  بعض األفراد على بقية األعضاء .سيطرة 
  المناهج غير معدة لهذا النوع من التعلم . 
  في زيادة التحصيل تساعد أخرى تفضيل المعلمين ألساليب . 

 أسباب إهدار فرص اإلفادة من قوة عمل التعلم التعاوني: 
وف البعض من تطبيق التعلم التعاوني ويفشل في تطبيق األهداف ألسباب ذكرتها يتخ

 (:151ص ،م2012)بدير 
  تكوين مجموعات شكلية ال فائدة لها. 
  يعتقد المربون أنه مضيعة للوقت . 
  . مقاومة التغيير في مجتمعاتنا 
  الخوف من الفشل والمجازفة . 
 ة في نفوس المربين .يتطلب هذا العمل ضوابط معينة تبعث الرهب  

 :استراتيجية لعب األدوار :2
 مفهوم لعب األدوار:

يعتبر أسلوب لعب الدور، من األساليب الفعالة للتعلم النشط، ويمثل أبسط تعريف له، 
 .حيث يقوم الطلبة بتمثيل أدوار حياتية حقيقية  محاكاة معينى أنه عبارة عن إيجاد نظام عل

لعب األدوار فإن عليه شرح الموضوع وتحديد األدوار عندما يخطط المعلم ألسلوب و 
ا لهذا النشاط عن طريق دراسة موقفهم وهنا فإن على الطلبة أن يعدوا أنفسهم جيدً ،  لكل فرد

 .(215ص ،م2006،سعادة وزمالؤه)أيًضاتفهم مواقف اآلخرين و بعمق ،   
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 أهمية أسلوب لعب الدور:
، فإن لدور بفاعلية بق أسلوب لعب اإذا طُ  أنه (216ص ،م2006) سعادة وزمالؤهأورد 

 لك يؤدي إلى اآلتي:ذ
  التعلم والتواصل بين الطلبة تشجيع. 
  مهارات تفكير منوعة كالمقارنة والتحليل خالل لعب األدوارتشجيع. 
  تحسين سلوك الطلبة بحيث يتسم باإليجابية التي يتعلمونها من خالل القيم والمبادئ. 
 حمس ألدائها حب أدوار اآلخرين والت. 
  الفروق الفردية بين الطلبة مراعاة. 
  تحديد نقاط القوة والضعف والتركيز على نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف من قبل

 المعلم .
  . تساعد الطالب على تقدير المهن واألدوار المختلفة لآلخرين 
 هم تنمية مهارات لعب األدوار وتقمص الشخصيات لدى المتعلمين ليعزز انتماء

 للمجتمع .
 .يمكن توظيف هذه االستراتيجية في تعليم مباحث متعددة وألعمار مختلفة   -    

 عناصر أسلوب لعب الدور:
( كيفية تطبيق المعلم ألسلوب لعب 218ص ،م2006) سعادة وزمالؤهكما وضح  
  والطالب باآلتي:من المعلم  ومهام كلاألدوار 

 تطبيق المعلم ألسلوب لعب الدور: 
إلى إعداد وتخطيط وتطبيق وتنفيذ لذا عليه لمعلم ا منر وادأسلوب لعب األ اجيحت

 :فيالمرور بخطوات معينة إلنجاح تطبيق هذا األسلوب وتتمثل هذه الخطوات 

 تحديد األهداف التي يريد تحقيقها:  -1
 : اآلتيوتشمل 

  سلوب لعب الدورتطبيق أالدروس التي سوف يشملها. 
 سلوب هذااألوالطلبة لتنفيذ  لمعلمل الالزمالذي زمن ال تحديد. 
 توقع مجريات التنفيذ من مناقشة وحوار وعرض آراء . 
 واألسلوب المتبع خالل تطبيق لعب األدوار . الطريقة  ديحدت  
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 اختيار الموضوع والقواعد الخاصة بالتطبيق: -2
وار، لتحضير جيدًا للنشاط الخاص بلعب األدالقيام بعدة أمور وا على المعلم يجبحيث 

 وذلك عن طريق عمل اآلتي:
  أو الموقف المرتبط بالموضوع وتحديد المكان الذي سيتم فيه لعب تحديد المشكلة

 .األدوار
  االستفادة من المواد التي االطالع على انجازات المعلمين اآلخرين في هذا المجال و

 .معلمون بإعدادها واقام
 ا بدقة.وتوزيعهاألدوار التي وضعها المعلم على  أن يركز 
  وأن يكون هنالك مرونة بحيث يضع خطة بديلة إذا  يحدد المعلم أهداف كل طالبأن

  لم تتحقق األهداف.
 وعي كل مشترك بالمشكلة المعروضة .  

 

 تقديم نشاط لعب الدور: -3
التهيئة بواسطة توضيح المشكلة التي الطلبة في  شاركأن يوهنا فإنه يجب على المعلم 

 م اآلتي:باستخدايمثلها النشاط 
 توضيح المعلومات حول الشخصيات الخاصة باألدوار. 
 يحدد المعلم المرات التي تم فيها لعب األدوار من قبل الطلبة سابًقا. 
  سيقوم به الطلبة ، ومايجب أن يتعلمونه من خبرات .تحديد ما  

 :استعداد الطلبة -4
بتمثيل ون معرفة أدوارهم واقتناعهم بالشخصيات التي سيقوم الطلبة بحاجة إلى

آراء ومقترحات حول الشخصيات التي قاموا بأداء أدوارها أو الطلبة  وقد تظهر لدىأدوارها
  بها. أسلوب المعلم في إقناعهم
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 أداء الدور أمام الجميع:  -5
وأدائها أمام الجميع لتحقيق األهداف المرجوة . ويقوم األدوار  تنفيذب الحًقايقوم الطلبة 

 م البعض أثناء التنفيذ.هنا الطلبة بمتابعة بعضه

 المناقشة الختامية: -6
في النهاية على المعلم تلخيص ما تم التوصل إليه ، وهل هناك إضافات في المرات 

 .القادمة

 تقييم النشاط:  -7
حيث يقوم المعلم بتقييم أداء المشاركين في اللعب والمناقشة وما إذا تمكنوا من تحقيق 

 .وفعال عند التقييم إيجابي األهداف ولذا فإن على المعلم أن يكون

 وضع بعض التوصيات:  -8
ويقصد بها تقديم التغذية الراجعة ومالحظة جوانب القوة والضعف ، ثم صياغة بعض 

  التوصيات لإلفادة في المرات القادمة. 

 عيوب أسلوب لعب الدور، وكيفية التغلب عليها:
مشرفة )وفي عملها حالية المن خالل تطبيق الباحثة ألسلوب لعب األدوار في الدراسة  
 ،م2006) سعادة وزمالؤهذكره تتفق مع ما و  ،وجدت معوقات الستخدامه (اومعلمة سابقً  ،تربوية
يجب أن  التيوهذه المعوقات كتبوا في هذا المجال وكثير من التربويين الذين  (223ص

في أداء األدوار  يتصدى لها المعلم بصدق ليتغلب عليها وتتمثل أهم هذه العقبات في قلة الرغبة
من جانب الطلبة ، وكذلك سيطرة الخوف والخجل على البعض ،وكذلك ما تحتاجه هذه 
االستراتيجية من وقٍت وجهد في اإلعداد والتنفيذ عالوًة على أن الكثير من الطلبة يشعرون 

  .  بالملل عند قيام زمالئهم بلعب األدوار

ن يقوم بإثارة الدافعية للطلبة ألداء لذلك وللتغلب على هذه العيوب على المعلم أو 
األدوار ، وأن يحدد دوًرا للطلبة المتفرجين حتى يضمن إصغاءهم وانجذابهم ، وكذلك يجب أن 

 يقوم بتبديل األدوار ليهتم بالطلبة الخجولين واالنطوائيين.  
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ق بالنسبة إلهدار الوقت والجهد فإن ذلك يمكن السيطرة والتغلب عليه بتكرار تطبيأما 
 هذا األسلوب حيث تزداد خبرة المعلم. 

 الفردي: لماستراتيجية التع :3
 الفردي:م مفهوم التعل

أنه "نظام ذو مرونة عالية بم الفردي التعل (278،ص 1983)ف عبد الحميد ر  لقد ع
جراءات حيث يتاح للطالب القيام بمسؤولية كبيرة في تخطيط برامج  ،يتألف من مواد كثيرة وا 

برامج منظمة وذلك لمساعدة المتعلمين، وفيها يتحدد تقدمهم على أساس هذا دراسته، وهي 
إال أنه لم  –سليم  اتجاه وهذا –م الفردي نظام أن هذا التعريف يعترف بأن التعل . ومع"التخطيط

مع أنه أظهر دور المتعلم في تخطيط وتنفيذ  ،يبين الهدف منه وما يمكن أن يحقق لدى المتعلم
 به.  البرامج الخاصة

على أنه "عبارة عن مجموعة من  الفرديالتعلم  (107ص ،ه1407)الخطيب  عرفويُ 
العمليات التي تساعد على تحسين التعليم عن طريق تأكيد ذاتيات األفراد المتعلمين، من خالل 

على  الطلبةبرامج تعليمية، معينة للعمل على خلق اتجاهات ومهارات ضرورية لدى المعلمين و 
كاد يكون هذا التعريف أكثر وضوحًا من التعريف السابق ألنه يؤكد على العمليات السواء". وي

التعليمية التي من شأنها التأكيد على خلق االتجاهات والمهارات الفردية للمتعلم، ولكنه أغفل في 
الوقت نفسه الجانب المعرفي من جهة، وكذلك الطريقة التي تتم بها هذه العمليات، كالتأكيد على 

 المتعلم في هذه العمليات.  دور

م الفردي من جانب أخر حيث اعتبر التعلم التعل( 36ص ،م1977)منصور وتناول 
للفرد الذي يستمد حركته ووجهته من االنبعاث الذاتي واالقتناع  متميزلك النشاط الذ "هو الفردي

ولما  ،واالرتقاء"الداخلي والتنظيم الذاتي بهدف تغييره لشخصيته نحو مستويات أفضل من النماء 
ولعل ما جاء في  ،ا في االستعداد والتنفيذبد أن يكون ذاتيً  كان التعلم ذاتيًا، فإن هذا النشاط ال

هو الدافعية لدى  الفرديهذا التعريف يؤكد هذا الجانب الهام، غير أن الشرط الرئيس للتعلم 
 من جانب اآلخرين. تسلط وأالمتعلم، األمر الذي يجعله مقباًل على التعلم دون إكراه 

م يقوم على تطويع مكونات أي نمط من التعل "( أنه25ص ،م2007ويعرفه سرايا )
منظومة تعليمية تدريسية لتتالءم بصورة إجرائية مع استعدادات كل متعلم وقدراته وتتيح له 



57 
 

 ةاتيداخل إطار البيئة التعليمية المرنة والمستجيبة الحتياجاته وسرعته الذ الفرديفرص التعلم 
 ."في التعلم

تسير بالمتعلم وفق قدراته  لتحقيق األهداف التعلمية  جيةاستراتي"بأنه  وتعرفه الباحثة
ويقوم المعلم بدور المشرف والمرشد ، حيث يحدد  ،فراد تراعي الفروق الفردية بين األ فهي

يتحمل المتعلم المتعلم نقطة البداية لتعلمه ويختار الوسائل والطرق المرغوبة لتعلمه ، وبذلك 
  . مسؤولية تعلمه

م الفردي البد لنا من التأكيد وقبل المضي في بلورة مفهوم التعلوطبًقا للتعريفات السابقة 
 على ما يلي:

 .له مدخالت وعمليات ومخرجاتم، و في التعلي نظام مستجدم الفردي هو إن التعل .1

الدراسة المستقلة أو الدراسة  لتعلم الذاتي أووام الفردي التعل بين التربويين ضال يفرق بع .2
فالتعلم الذاتي أحد  ،م الفردي أعم وأشمل من هذين المفهومينالتعل نأ واقعالوفي  ،الذاتية

 . م الفردي عمليات التعل

مراعاة ميوله ، مع قدراته طبًقا لالتي تعلم الفرد  لخبراتاألنشطة وا تضمنم الفردي يالتعل .3
 تعلمه واختيار البدائل المناسبة لذلك.  واتجاهاته بحيث يكون حًرا في طريقة

 ، والفروق داخل الطالب نفسهتنوع مستويات الطالبالعتبار بعين ا م الفردي يأخذالتعل .4
 .في تفاعله مع المواد والمواضيع المختلفة

األنشطة القيام ب إليه موكل ألنه طالبلفردي هو دور الم ااألساس الرئيس في التعل .5
 ما من شأنه تحقيق أهداف التعلم.  والوفاء بكل ،التعليمية

 :أركان التعلم الفردي
 فيما يلي:   (42ص ،م1993)نشوان  للتعلم الفردي أركان أساسية حددها 

 المتعلم وخصائصه. .1
 المواد التعليمية. .2



58 
 

 المتاحة. مكاناتالظروف واإل .3
 المعلم. .4

 :أولا: المتعلم وخصائصه
في جميع الطرق واالستراتيجيات الفاعلة ، فإن  ية لعملية التعليمل األساسالمتعلم هو  نظًرا ألن

لمين ، ويظهر ذلك في نمط تعليمي يراعي خصائص المتعلم والفروقات بين المتعهذا يتحقق 
فإن هذا  ،ت والدوافع هتمامااالو القدرات  ن الطلبة يختلفون فيأل م الفردي.  وجلًيا في التعل

تراعي هذه الفروق ، وكذلك دافعية المتعلم  يتطلب تنظيم المحتوى الدراسي واألنشطة بحيث
 تساهم في نجاح هذا االتعلم. 

 
 :ثانياا: المواد التعليمية

بحيث تعد بتسلسل الفردي،  مالمعدة للتعللتعليمية البرامج ا في المواد التعليميةتتمثل و 
 منطقي متدرج من السهل إلى الصعب. 

 روط للوفاء باألهداف التربوية:والمواد التعليمية يجب أن يتوفر فيها بعض الش 
 تهتعلم بحيث يقوم باستخدامها بطريقيجب أن تكون المواد التعليمية متوفرة لكل م 

 الخاصة، وفي الوقت الذي يناسبه.
  يجب أن تكون المواد التعليمية مناسبة لمستوى الطلبة وقدراتهم، األمر الذي

 باإلحباط وينقطعون عنها. نيجعلهم يجتازون المهام التعليمية بنجاح وأال يصابو 
  يجب أن تكون المواد التعليمية ترجمة لألهداف التعليمية المتوخاة في الوحدة

 الدراسية أو الموضوع الدراسي.
  يجب أن يتضح في المادة التعليمية األهداف التعليمية التي ينبغي على المتعلم

 بلوغها.
 قدر اإلمكان ليختار لبدائل( مية األنشطة المتنوعة )ايجب أن تتضمن المادة التعلي

 المتعلم ما يناسبه من هذه البدائل. 
  يجب أن تتضمن المادة التعليمية التمارين واألسئلة التي تشكل في مجموعها

 ا للمتعلم.ا ذاتيً تقويمً 
 .يجب أن تتضمن المادة التعليمية التمارين واألسئلة التي تشكل التقويم النهائي 
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 ية باالختبار القبلي الذي يهدف إلى تحديد المستوى يجب أن تبدأ المادة التعليم
 الذي وصل إليه المتعلم قبل أن يبدأ في المادة التعليمية.

  يجب أن ينتهي العمل في المادة التعليمية باالختبار البعدي الذي من شأنه تحديد
ذا لم يكن األمر كذلك ال بد من إعادة  ما إذا كان المتعلم قد بلغ األهداف، وا 

 هذه المادة التعليمية. دراسة

 :المتاحة مكاناتثالثاا: الظروف واإل
، البيئة الصفية وما تحويه من مقاعد بحيث تنظم المتاحة  مكاناتويقصد بالظروف واإل

بشكل مريح للطلبة والمعلم ، وكذلك توفير األدوات واألجهزة والوسائل التعليمية ، وأيًضا 
 اإلضاءة والتهوية المناسبة. 

 
 :المعلم رابعاا:

في العملية التعليمية. وفي  اي المستخدم، فإن المعلم يظل مهمً مهما كان النمط التعليم 
وال نقصد هنا حجم الدور الذي يلعبه في التعليم والتعلم،  اليم الفردي يكون دور المعلم مهمً التع

من دوره في ر م التقليدي أكبحجم الدور، فدور المعلم في التعلإذ أن األهمية ال تتوقف على 
 م التقليدي أكثر أهمية.، وال يعني هذا أن دوره في التعلم الفرديالتعل

 الفردي:م دور المعلم وخصائصه في التعل
 م الفردي ال يمكن االستغناء عن دور المعلم الذي يتمثل في: في التعل

  عدادترتيب المواد التعليمية و  المشاركة في  . هاا 
 ح كيفية استخدام المادة التعليمية. يقوم بدور الموجه للطلبة لتوضي 
  .مساعدة الطلبة أثناء التنفيذ كما يشاءون  
  متابعة الطلبة واإلشراف عليهم. 
 المناسةالمواد  التسهيالت و توفير. 
 إثارة الدافعية عند الطلبة للتعلم. 
  .تقديم التغذية الراجعة الفورية 
 برامج التالية. منها في ال إلفادةسير العمل ل تدوين المالحظات حول 

منها ما م الفردي فال بد أن يتمتع ببعض الخصائص يع المعلم القيام بدوره في التعلولكي يستط
 فيما يلي : (19ص ،م2011والطناوي، ؛ الشربيني46ص ،م1993)نشوان،ذكره كل من
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  م الفردي مفهوم التعلمتمكًنا على علم ب المعلم أن يكون. 
  الطلبة. أن يحققها ي يجبداف التعليمية التاألهيحدد أن 
  التعلم الفردي يقتنع المعلم بفعالية يجب أن. 
   يتمكن المعلم من إعداد المواد التعليمية. أن 
 لدى المعلم معلومات وافرة لتزويد الطلبة والرد على تساؤالتهم. يجب أن يكون  
 

 م الفردي: أهداف التعل
كما  جل تحقيق بعض األهدافم الفردي من أى المدارس اليوم إلى توظيف التعلتسع

 على النحو التالي:( 51ص ،م1993ذكرها نشوان )
  تحويل المادة الدراسية والمهارات إلى أهداف سلوكية، وهنا يمكن تشخيص ما لدى

م الفردي وسيلة للتعلم من ي تعميق تعلمه، وبذلك، فإن التعلالمتعلم من معرفة وبالتال
 . Mastery of Learningأجل التمكن 

  م الفردي من أجل تحسين المفهوم الذاتي لكل متعلم ظيف التعلتوSelf-concept 
 أثناء عملية التعلم. المتعلم شعورًا طيبًا نحو نفسهبمعنى أن يشعر 

  مساعدة كل متعلم على تطوير المهارات التي تجعله متعلمًا طيلة الحياة. إن تفجر
م ضوعات، ولذلك، فإن التعلافة المو المعرفة يجعل من الصعوبة بمكان اإلحاطة بك

 الفردي يركز على المهارات التعليمية والتعلمية التي قد تفشل المدارس في تحقيقها. 
  توفير المناهج التي تؤكد على التعلم أكثر من التأكيد على المواد الدراسية، فاختيار

 لمها.المادة الدراسية ليس على نفس الدرجة من األهمية كاختيار المهارات الواجب تع

 م الفردي: نماذج التعل
 م الفردي هي: نماذج للتعل (152ص ،م2006أورد الخطيب والخطيب )

 ا:النموذج األول: المشخص والمقرر فرديا 
وكيف  الطلبةا على هذا النموذج فإن المدارس تقرر ما ينبغي أن يتعلمه اعتمادً 

 ،أكانت تطبيق التفريد أم لم تكن وينطبق هذا القول على معظم األنظمة التربوية سواء ،يتعلمونه
وفي النظم المتضمنة أنماط النموذج األول تستعمل أدوات تشخيصية لتقرر أمرين: أولهما أي 

إلى اكتسابها، وثانيهما أي االستراتيجيات المنتقاة عادة مع األساليب  الطلبةالمهارات يحتاج 
 فعالة. والتي يمكن إدارتها بصورة  الطلبةالتعليمية المثلى لدى 
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 :االنموذج الثاني: الموجه ذاتيا 
ولكن  ،األهداف لهم ضعونوي الطلبةحاجات  يشخص المعلمونالتوجيه الذاتي  في

ومن الواضح أن االستراتيجيات البديلة يجب أن  ،التعليمية الخاصة بهم حددون الطرقي الطلبة
ا من متطلبات مثل هذه تتوافر، وأن قوائم المواد المتوافرة التي تتصل بكل هدف تشكل واحدً 

 األنماط. 

ن فيها و ر بعيا في بعض األنظمة المدرسية التي تعتمد هذا النموذج عقودً  الطلبةويوقع 
 عن موافقتهم على تحقيق هدف ما، في تاريخ معين. وبأية طريقة يختارونها لتحقيق الهدف. 

 :ار الشخصييالنموذج الثالث: الخت
رامج التي تدمج بين األهداف األساسية أو الجوهرية وتتضح فوائد هذا النموذج في الب

أن  الطلبةتحقيقها وأهداف ملحقة أو اختيارية أو حرة يستطيع  الطلبةالتي يتوجب على جميع 
وفي هذا النوع من النماذج توجد عدة طرق ومواد وأساليب يمكن أن  ،وا منها ما يشاؤونقينت

وفي األنماط الواردة في هذا النموذج  ،م الشخصيلتحقيق األهداف وفق اهتمامه الطلبةيعتمدها 
والمعلمون في اختيار األهداف ومن ثم يعين المعلم االستراتيجيات التي سيتم  الطلبةيشترك 

 استخدامها لتحقيق األهداف. 

 :النموذج الرابع: الدراسة المستقلة
م هذا النموذج ويستخد ،األهداف واالستراتيجيات كليهما الطلبةوفي هذا النموذج يختار 

 ا في عملية التعلم. مع الطلبة الذين يقدرون على توجيه أنفسهم ذاتيً 

 م الفردي: متطلبات التعل
م الفردي أهدافه، لكي يحقق التعل أنه (19ص ،م2011) الشربيني والطناويذكر 

 يلي: ما أهمهاونحصل على المخرجات المتوقعة منه، ينبغي توفير بعض المتطلبات 
 رر الدراسي في صورة نظام: تقديم المق -1

وآلية للتقويم وأنظمة فرعية تمثل وحدات  ،مخرجات وعملياتو  مدخالت وهذا النظام له
 .المقرر بحيث تأخذ كل وحدة أحد موضوعات المقرر

 السرعة الذاتية: -2
 .بحيث يتقدم كل فرد في تعلمه تبًعا لقدراته وسرعته الخاصة
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 الحرية: -3
يار الخيارات التعليمية المتوفرة له وكذلك المكان الذي حيث يكون المتعلم حًرا في اخت

 سينفذ فيه هذا التعلم.

 تحديد األهداف اإلجرائية: -4
يجب أن يمنح المتعلم في هذا األسلوب معرفة األهداف التعليمية قبل البدء بالتعلم 

 إجرائًيا وبتسلسل منطقي.وينبغي أن تصاغ هذه األهداف 

 تحديد نقطة البدء:  -5
الوقوف على مستوى كل متعلم وقدراته مسبًقا لتحديد نقطة بداية تعلمه وفًقا بحيث يجب 

 لخبراته السابقة.

 تقان: اإل  -6
يمثل اإلتقان بمستويات محددة سابًقا الهدف لهذا التعلم وهو المعيار للتعلم المطلوب من 

  المتعلم بحيث يعتبر هذا المعيار شرًطا الستمرار التعلم. 

  تنوع أساليب التعلم: -7
التي يمكن أن يختار المتعلم منها ما يناسب م الفردي و في التعلالبدائل التعليمية تتنوع 

أسلوبه في التعلم، فقد يتعلم الفرد بصورة أفضل من خالل القراءة أو من خالل االستماع أو من 
 خالل القراءة واالستماع معًا، وغير ذلك من البدائل التي تتاح للمتعلم.

 م: تعدد أماكن التعل -8
الصف أو غرفة المصادر أو المختبر أو المكتبة أو  فقد تكونتعدد أماكن التعلم ت 

 مؤسسات أخرى. 

 تنوع الختبارات:  -9
منها االختبارات التشخيصية، فلتحقيق أهداف متعددة  تتنوع االختبارات في التعلم الفردي

 النهائية.  و صف الفصليةاالختبارات الشهرية ونواالختبارات البعدية،  واالختبارات القبلية،
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 التقويم مرجعي المحك:  -10
حيث ال يقارن أداء المتعلم بأداء زمالئه ولكن بالوصول إلى مستوى أو محك معين تم 

  تعيينه سابًقا. 

 :يليم الفردي كما نا تحديد خطوات استراتيجية التعلومن هنا يمكن
 التعليمية.األهداف  ةأواًل: صياغ
 لمحتوى التدريسي في شكل بطاقات تعليمية توزع على المتعلمين.وتنظيم ا لثانيًا: تحلي
 األنشطة. دثالثًا: تحدي
 والتشخيص.أسئلة التقويم  درابعًا: تحدي

التدريس في ضوء نتائج التقويم بحيث يوجه المتعلمين الذين يتبين من  هخامسًا: توجي
ا من لم يتمكنو  نتعلمين الذيويزود الم التالية،التشخيص تمكنهم من محتوى الدرس إلى الدروس 

شراف  همتساعدمحتوى الدرس بأنشطة إضافية   المعلم.في التمكن من المحتوى وبتوجيه وا 

 م الفردي وعيوبه:لمميزات التع
التي واإليجابيات لكل نمط تعليمي بعض المميزات  ( أن38ص ،م2007ذكر سرايا )

ميزات م م الفرديلتعللضعف، و ال جوانبالتي تمثل له السلبيات  قوة، وبعضال تمنحه نقاط
ممتعة للمتعلمين وتجعلهم أكثر دافعية وتشوق ، وفيها عملية  عملية التعليم  متنوعة مثل: تصبح

مناًخا جيًدا فعااًل لتعلم متميز ، وكذلك يمكن تطبيقه في الصف العادي التقليدي دون الحاجة 
 بالسرعة التي تناسبه. لبيئة خاصة حيث يشترك كل متعلم فيه ويحقق أهداف التعلم

 :( بالتالي 39، ص2007فقد أشار إليها سرايا )م الفردي،ب التعلأما عيو 
 . يالئم الطلبة كبار السن ، ولكنه ال يالئم صغار السن  
 .ال يالئم المتعلمين ضعيفي القراءة 
   يمكن تطبيقه مع بعض المباحث كالتربية الرياضية.  ال 
  التعلم  يبطيئضعيفي التحصيل و ال يناسب.  
 مكاناتعداد جيد و ا  م إلى تصميم و ذا النوع من التعلاج هحتي هيالت مادية وتس ا 

 .  فيزيقية
 . عدم تأهيل المعلمين لتطبيق هذا النوع من التعلم  
 ال يعزز التفاعل بين المعلم والطلبة بشكل واضح. 
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  األلغاز:استراتيجية  :4
د ، وهذا ألنها ظاهرة سائدة في تعمل استراتيجية األلغاز على تكوين شخصية الفر 

سًيا وفيه سيط تربوي يسهم في تكوين الطفل نفالكائنات الحية ، فاأللغاز في مرحلة الطفولة و 
ينطوي النشاط الذي يحتاجه الطالب في الحياة المدرسية ، حيث يمارس فيها المتعلم عدًدا من 

التي تمكنه من مواجهة المجتمع وحل  األنشطة والخبرات التي تزوده بالمعلومات والمفاهيم والقيم
 (.15صم، 2009،نصار) المشكالت .

 تعريف األلغاز الرياضية:
نظر ال وجهات تبًعا الختالفتعددت تعريفات األلغاز الرياضية في مادة الرياضيات 

 رغم سهولة هذا المفهوم وبساطته. 

ويقوم ، لوحده كل طالب  نشاط يمارسه"( األلغاز بأنها 25ص ،م2006رف حسن )عِّ وتُ 
  ".اقدرات ومعلومات في حل مشكلة ممن  باستخدام كل ما يتوفر له

، بحيث  بطبيعة عاليةاط ذهني ، يتم نش"( بأنه 97ص ،م2004عرفه إبراهيم )ويُ 
أبعاد للسيطرة على  بعمق ودقة إلى التفكير  ؤدي به، فيلعقليةلم وآلياته اتحدى قدرات المتعي

 ".التوصل إلى نتيجة مرغوبةللحل و اللغز أو األحجية، 

يقوم به نشاط ذهني "( األلغاز الرياضية بأنها 152ص ،م1994ف أبو عميرة )عرِّ وتُ 
أن اكتسبها وطرق التفكير المتنوعة حضًرا معلوماته السابقة ومهاراته التي سبق له المتعلم مست

 ".لكي يقوم بحل لغز غير واضح ، مما يجعله يستمتع بقيمة الرياضيات

مواقف رياضية   "األلغاز الرياضية بأنها ((Gardiner,1987, p212ف جاردنير ويعر 
دفع الرغبة والقدرة على توظيف الرياضيات وحبها ، وهي أكاديمية متقدمة ت مجتمعة لها صفات 

  تزيد قدرة الطلبة على التذوق الجمالي في الرياضيات. 

نشاط ذهني من أنشطة تعليم  األلغاز الرياضية بأنها "يمكن تعريف  في ضوء ما سبق
 عليا،وتوسع مداركهم وتنمي لديهم مهارات وقدرات رياضية  الطلبةات تثري عقول لرياضيوتعلم ا

انتباه الطلبة حيث  حل فيجذبيتضمن بعض المعلومات ويحتاج إلى وهذا الموقف المحير 
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م في موقف لرغبتهتمكنهم من إيجاد حلول لهذا ال والروابط التييقومون باستحضار العالقات 
  ".التحدي والمشاركة والمنافسة

 الفرق بين األلغاز الرياضية واأللغاز:
 أن الفرق بين األلغاز الرياضية واأللغاز هو: (18ص،  2009) نصارذكر 

 األلغاز الرياضية لها إجابة  ، بينماصحيحة األلغاز قد يكون لها أكثر من إجابة
 .محددةواحدة 

 في حين أن األلغاز  أو نمطية معينة في الحل واضحة األلغاز ليس لها أهداف
 هادفة محددة. الرياضية 

  ولكن األلغاز الرياضية تسعى إلى تحقيق أهداف إلى إثارة التنافس األلغازتميل ،
  فكرية ومنهجية مقصودة. 

 أهداف استخدام األلغاز الرياضية:
 أهداف أهمها:في تدريس الرياضيات  أللغازل

 والتخفيف من صعوبتها. عات الرياضيات المجردةبعض موضو  تيسير 
  حب االستطالعممارسة تعزيز المنافسة الشريفة و . 
  لدروس الرياضيات. الطلبةتعميق فهم 
  مستويات التفكير. التمكن منعلى  الطلبةمساعدة 
 وتعمل على رعاية المتفوقين .ة اإلبداعيالطلبة قدرات  تنمي ، 
  ياضيات. السيطرة على الخوف المرتبط بالر 
  .يقوم المعلمون بإثراء مناهج الرياضيات بأنشطة مسلية 

 األلغاز في الموقف التدريسي:
من منطلق تنويع طرق التدريس في الموقف التدريسي لتأكيد استفادة المتعلم من 

فإن على المعلم تنويع ، المدرسة  أو خارج المعلومات والمهارات والقيم واالتجاهات داخل
 .علمرق لتفعيل دور المتاألساليب والط

 ( في استخدام األلغاز في الموقف التدريسي ما يلي:95ص ،م2004ويرى ابراهيم )
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  والمعارف المهارات  بعض الطلبة ليكسبلغاز الرياضية ف األوظي الجيدالمعلم
 الرياضية.

 تحتاج األلغاز الرياضية إلى نسبة عالية من الذكاء. 
 فتجعلهم يعملون بهمة ونشاط ،بة الذهني حفز تفكير الطلية تاأللغاز الرياض 

 للتوصل للحل الصحيح. 
  والسرور على الطلبة وذلك عند التوصل لإلجابة.  البهجة األلغازتضفي 
  مفاتيًحا لحل األلغاز.يقدم و  أن يتدخل المعلميمكن  
األنشطة التي تثري من األلغاز الرياضية ( أن 83ص ،م1996يؤكد عفانة )و 

 توظيفها بشكل ملحوظ بين معلمي الرياضيات والقائمين على تدريسهاانتشر ، وقد الرياضيات 
باأللغاز الرياضية من قبل المعلمين والمتعلمين إلى أنها تمنحهم النشاط هتمام االويرجع سبب 

 والحيوية والتفكير للتوصل إلى الحلول. 

 تدريس الرياضيات:وفي ضوء ذلك يمكن تحديد معايير اختيار األلغاز الرياضية المناسبة ل
 ق أهداف تعليمية. تحق 
 طلبةلمستوى العقلي للاو  لألعمار سبة منا . 
 تنوعة في مستواها بحيث تالئم أكبر عدد من الطلبةم. 
 الالزمة.والوسائل المواد تزويد المعلم طلبته ب 
   .تربط بين المفاهيم السابقة والمراد تعلمها 
 . تستثير وتتحدى تفكير الطلبة وقدراتهم 
 تنوع في أدائها فردية أو جماعية ، بحيث تثير المنافسةت. 
  .تربط الطالب بالمجتمع والبيئة 

 
 المفاهيمي:مهارة الستيعاب  لثاا:ثا

 مفهوم الستيعاب المفاهيمي:

اهتم الفكر التربوي الحديث بأفكار تربوية حديثة أفرزت تحوالت كبيرة فيه، ومنها 
صفات المتعلم والمثقف الرياضي، ويرى قطامي وعمور االستيعاب المفاهيمي، الذي يعد من 

تولد معنى لما يعرفه المتعلم ويتفاعل  معرفية ذهنيةعملية "( أن االستيعاب المفاهيمي م2005)
  ".خزونه المعرفي بخبرات أخرى جديدةمعه ليطور م
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 تصدى له للموقف الذي يأو مرادف معنى  عطاءعلى إ المتعلم قدرة"إن الفهم يعني 
يبديها الشخص وتكون أعلى من مجرد العقلية التي  التصرفاتستدل عليه من مجموعة وي

  (218م، ص2003اللقاني والجمل،)" التذكر، كأن يفسر ويشرح ويترجم ويصنف.

قدرة الطالب على  "( االستيعاب المفاهيمي بأنه 278م، ص2003وعرف عبد الحميد )
يبدو في توضيح عناصر المادة وتوضيح األفكار و  ،والخبرة التعليميةآخر للمادة  معنىتقديم 

بأنه عميق   مكن أن يقال للفهمبطرق مختلفة، وي المشكلة  حلو  ،مشابهة في مواقف  وتطبيقها 
 ".يحتاج وقًتا أطول وهو

عاب المفاهيمي ( أن االستي  Marazano,et al,2001, p70ويرى مارزانو وآخرين )
سواء  ،فق منحى بياجيه التي يمر بها المتعلم و رحلة النمو العميق يتعلق بمالفهم أو ما يقصد ب
مارزانو ثالث عمليات فرعية في هذا المجال هي:  ذكرأو غير مقصودة ، كما  أكانت مقصودة

كذلك أنه يمكن تعميق المفاهيم  أضافالمبدأ، والفهم واالستيعاب، و تشكيل المفهوم، وتشكيل 
 األسئلة واالكتشاف.ألنشطة التعليمية القائمة على ا توظيفلدى المتعلم من خالل وتكوينها 

القدرة على  "( االستيعاب المفاهيمي بأنه303م، ص2002وعرف حسين وفخرو )
 صياغتهاالمعلومات وفهم معناها الحقيقي و تذكر أو القدرة على  ،معاني المواد التعليمية إدراك

وتوظيفها المكتسبة أو استخدامها  بلغة المتعلم الخاصة، وكذلك القدرة على توظيف المعلومات
 ".العمليةالحياة  في

صياغة المادة العلمية قدرة الطالب على  "وتعرف الباحثة االستيعاب المفاهيمي بأنه
جديدة ، ومدى امتالكه بأسلوبه وتطبيق ما اكتسبه من معارف وخبرات في مواقف وأنشطة 

 ".للمحتوى المقدم له من خالل آرائهالمعرفة لطريقة تعلمه ومشاركته مع اآلخرين ، وفهمه 

االستيعاب المفاهيمي عملًيا؛ وذلك  ) Wiggins &Mietghe,1998)وفسر ويجنز 
من خالل تقديم ستة جوانب له يمكن أن تتداخل فيما بينها إال أنه يمكن من خاللها تقييم 

 مستوى االستيعاب المفاهيمي لدى المتعلمين وهي : 

 مسوغات للظواهر والحقائق والبيانات . : أي يقدمExplainح التوضي .1
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: أي يقدم معنى الحدث أو يعطي ترجمات مالئمة أو يقدم بعدًا Interpretالتفسير .2
 شخصيًا وتاريخيًا واضحًا لألفكار واألحداث. 

 : أي يستخدم المعرفة بشكل فعال في ظروف جديدة.Applyالتطبيق  .3
 دية .: أي يقدم وجهات نظر نقPerspectiveاتخاذ منظور  .4
: أن يكون لديه المقدرة للدخول في عالم وأحاسيس  Empathy اركة الوجدانيةالمش .5

 اآلخرين.
: أن يدرك تأمالته وعادته العقلية والشخصية التي  Self-Knowledgeمعرفة الذات .6

 تكون فهمه الخاص أو تعوقه .

 في الرياضيات: الستيعاب المفاهيمي 
الرياضية والمبادئ المفاهيم في ملحوظًا  وتأخًراًرا قصو ك المالحظ أكاديمًيا أن هناومن 

األساسية لدى الطلبة؛ كالعمليات الحسابية على الكسور، واإللمام بجدول الضرب، وتحليل 
األعداد إلى عواملها األولية، وحل معادالت من الدرجة األولى والثانية وكذلك التعامل مع 

يتعلمها الطلبة في المرحلة األساسية، لذا رأت الجذور، وغيرها من أساسيات الرياضيات التي 
 اإلبداعيالمهارات األساسية للتدريس  ىحدإاالستيعاب المفاهيمي ك مهارةالباحثة أن تتناول 

قدرة للرياضيات في برنامجها التدريبي، حيث يعتبر االستيعاب المفاهيمي العنصر األول لل
في  ءاتمفاهيم واإلجراالن العالقة بين ي مقالة له ع( فم2007الطوس) أشارقد الرياضية، و 

المحاور أن االستيعاب المفاهيمي يشمل  إلى الرياضيات من حيث وحدة المعرفة الرياضية
 التالية:

  ،استيعاب األفكار الرياضية األساسية من مصطلحات، ومفاهيم، وتعميمات
جراءات.  وعالقات، وعمليات وا 

 ية بشكل متماسك ومترابط وليس معرفة الطلبة للمعلومات والخطوات اإلجرائ
 بمعلومات منفصلة.

  معرفة الطلبة ألهمية الفكرة الرياضية سواء كان ذلك في مجال العلوم الرياضية أو
  مجاالت أخرى كالعلوم المتنوعة األخرى النظرية منها والتطبيقية.

 .معرفة الطلبة للمضمون الذي تستخدم فيه الفكرة الرياضية 
 طات العديدة بين األفكار الرياضية.معرفة الطلبة للتراب 
 .تمّكن الطلبة من تمثيل العمليات بشكل أو رسم، أي بتمثيالت رياضية مختلفة 
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 لكن محورية وأساسية، ومن خالل المواقف  االطلبة لمفاهيم رياضية أقل عددً  تعّلم
 المختلفة يجعلهم يتوصلون إلى أنماط مشتركة.

 عادة بناء األف كار والطرائق من أجل حل مسائل ومواقف يساعد على التذكير وا 
نتاج معرفة جديدة.  جديدة وا 

( أن معلمي مبحث الرياضيات تحدثوا عن مصطلح Angle,2007ذكرت أنجل )
االستيعاب المفاهيمي أو التصوري ومدى تأثيره وأهميته وفعاليته في عملية تعلم مبحث 

تيعاب المفاهيمي أو التصوري هو الرياضيات وكذلك أفضل الطرق المتاحة للتمكن منه، فاالس
من تعلم الرياضيات  بدائل أساسية تتعلق بإتقان مبحث الرياضيات وهو هدف عام ةأحد خمس
سنة متواصلة من الدراسة في النظام التعليمي الذي وضعته لجنة دراسة تعلم  ثنتي عشرةخالل ا

طفال على األمساعدة  ضافة:لمجلس الوطني لألبحاث بعنوان "اإلمبحث الرياضيات التابعة ل
 تعلم الرياضيات"

هو جزء مهم في تعليم مبحث االستيعاب المفاهيمي  نإلذلك يمكن القول مقدًما 
 جرائيةن يكتسب المتعلم المهارة اإلأبعد ال إلمفاهيم الرياضية ال يمكن فهمها الرياضيات، ألن ا

اتباع وممارسة للقوانين نه ألى للتعلم أن يأخذ مكانه ويفهم عويطبقها، وفي هذه الحاالت؛ يمكن 
ن ول ما للطرف األا، وهذا ما يجعلني معارضً  ثم الفهم التدريجي لهذا المفهوم الحقً والً أوالرموز 

 .االستيعاب المفاهيمي 

( National Research Council,2001وقد صدر عن المجلس الوطني للبحوث )
ليه بالطالقة إو ما يشار أاإلجرائية التركيز األساسي في علم الرياضيات على المعرفة  أن
لى بعض العناية الموجهة إلتعلم الصم هو المعيار باإلضافة وكان ا ،عقودلمدة  استمرجرائية إلا

فضل في علم ن التعلم الصم ليس الخيار األإيث حو نحو فهم واستيعاب المفاهيم الرياضية، 
العظيمة في السنوات  لت الجهودقد بذفعندما يفتقد الطلبة فهم المبحث، الرياضيات خاصة 

وهو االستيعاب  خيرة للتركيز على ما هو ضروري بالنسبة للطلبة لتعلم الرياضياتاأل
 الرياضيات. في ن يمتمك البن يكون الطأ، وكذلك قيمة المفاهيمي

كفاءة في مبحث الرياضيات يجب عليه أن يمتلك خمسة  ذاولكي يكون الطالب 
ضافة: مساعدة ( في وثيقته: "اإلم2001جلس الوطني للبحوث )مكونات أساسية، أقرها الم
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هذه المكونات المتداخلة بعضها  في تعلم الرياضيات"، ويعتبر االستيعاب المفاهيمي أول الطلبة
 وهذه المكونات هي:  ابعضً 

فكار العامة الرياضية والعمليات والترابطات اب المفاهيمي أو التصوري: فهم األاالستيع -1
 بينهما.

 جرائية: المهارة في تنفيذ اإلجراءات بكفاءة وبشكل مرن ودقيق ومالئم.لطالقة اإلا -2
 الكفاءة االستراتيجية: القدرة على صياغة وتمثيل وحل المسائل الرياضية. -3
 االستدالل التوافقي: السعة على التفكير المنطقي والتفكر والتوضيح والتبرير. -4
نها معقولة مفيدة جديرة أياضيات على ميل معهود لرؤية الر  نتاجية:القابلية اإل -5

 صرار الشخص وفعاليته.ا  باإليمان بمثابرة و  امقترنً  ،هتمامباال

ومع البدء بتطوير مفهوم االستيعاب المفاهيمي تم تزويد المعلمين بأمثلة، تؤكد أن  
جميع المكونات الخمسة السابق ذكرها جوهرية ومهمة ليفهم الطلبة ويستخدموا الرياضيات في 

مة ءري يتيح الفرصة لهم إلمكانية مالن االستيعاب المفاهيمي التصو إم، حيث ياتهم وتعلمهح
فكار الرياضية المكتسبة على مواقف جديدة ، ألن فكرة الفهم العميق للمحتوى ألوتطبيق بعض ا

، تواء لالستيعاب المفاهيميلى احإجرائية جامدة إلتحول إتقان الرياضيات من مهارة تشير 
ع هذا التحول الحاجة لمقاييس ومعايير جديدة إضافة الى طريقة لقياس هذا النوع من وتبرز م

ذين يكونون معرفتهم أن الطلبة ال التي أكدتلبحثية الفهم واالستيعاب، ومن ضمن النظريات ا
و مصطلح ما سيكونون أقدر على استخدام تلك المعرفة مقارنة بالطلبة الذين أتجاه مفهوم 
 . و الخطوات أجراءات بكل سالسة واتبعوا سلسلة من اإلد حفظوا القواع

فقد حرصت الباحثة عند تطبيق البرنامج على التأكيد على استيعاب المفاهيم سبق مما 
الرياضية من قبل المعلمين والقدرة على تطبيقها في مواقف جديدة خالل اللقاءات ، والتركيز 

في  الطلبةقدرة على تقييم ضعف عليه في حصص الرياضيات من خالل المناهج ، وال
هل تعود إلى أخطاء مفاهيمية أو إجرائية ، مع ضرورة التركيز على التمكن من  الرياضيات

 يتمكن الطلبة من حل المشكالت المختلفة . المفاهيم الرياضية أواًل حتى
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 الحقيقي(:)التقويم  أجل تعلم الطلبةمهارة التقويم من  رابعاا:
الحقيقي نتيجة لظهور الحاجة إلى تقييم الممارسات التي تحسن يم و ظهر مفهوم التق

عمليتي التعليم والتعلم، بعد ظهور النظريات المعرفية التي تؤكد على ما يحدث داخل عقل 
المتعلم، وعلى العوامل المتداخلة والمتشابكة في سلوكه، ونتيجة لالهتمام بمهارات التفكير العليا 

ير الناقد، مما استدعى ضرورة البحث عن بدائل لالختبارات التقليدية والتفكير االبتكاري والتفك
)اختبارات الورقة والقلم( تتيح الفرصة لتقييم المتعلم من خالل أنشطة وتكليفات تدور حول 
مشكالت ومواقف حقيقية يمر بها المتعلم، ويستطيع من خاللها البرهنة على فهمه وتطبيقه 

 للمعرفة. 

 قيقي )البديل(:مفهوم التقويم الح
المساعدة على تحسين وتطوير خطة التدريس والبرنامج ":ن التقويم بمعناه الشامل هوإ

التعليمي المتمثل في متابعة الطلبة في تعلم المفاهيم والمعلومات الجديدة كعملية متواصلة 
 .(321ص ،م2003زمة لعملية التدريس" )ابو زينة،ومال

المفاهيم المرادفة  يم البديل هو أكثرو فهوم التقأن م (554ص ،هـ1428ضاف زيتون )أو 
 عمتقويم األداء أ الحقيقي، يعتبر التقويمتقييم األداء و  ن همامفهومي يحويعمومية ومن ثم فهو 

يتطلب الحقيقي  التقويم ولكن واقعيةألداء يتطلب القيام بمهمة الحقيقي لكون تقييم ا التقويممن 
 ب وحياته . أن تكون هذه المهمة متصلة بالطال

تقييم ألداء المتعلم  "( أن التقويم الحقيقي هو253ص ،م2009كما ذكرت الطناوي )
أثناء قيامه بمهام وتكليفات واقعية تبدو كأنشطة تعلم وليست كمواقف اختبار تقليدية، وفيه 

ومشابهة لما يقابله في  ىرات في مهمات ذات معنيندمج المتعلم في تطبيق المعارف والمها
والتقصي من خالل انشغاله  االكتشافويمارس العمليات العقلية ومهارات  ه الواقعية،تحيا

رارات بما يتناسب مع مستوى باألنشطة الحقيقية التي تستدعي حل المشكالت واتخاذ الق
 "نضجه.

، حيث وسيلة  قرر الدراسيالحقيقي يصبح الم التقويمفي مهام وأضافت الطناوي أنه 
تراح الحلول للمشكالت التي يتصدى لها، وتكون األهداف التعليمية واضحة يوظفه المتعلم في اق
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بالنسبة للمتعلم، وبالتالي يتمكن من تقويم نفسه ذاتيًا وتحديد مقدار ما أنجزه مقارنة بمستويات 
 األداء المحددة. 

الحقيقي الفرصة للمعلم لمالحظة التغير في سلوك المتعلم، ويساعده على  التقويمويتيح 
 سم خريطة لنمو المتعلم، واالستفادة من التغذية الراجعة الفورية في بناء المعرفة الجديدة. ر 

 قحمذي ياألسلوب ال"كما تعرفه الباحثة هو  من أجل التعلمقويم ن التإوبناء على ما سبق ف      
يومية بأعمال تشبه المواقف التي يمرون بها في الحياة الويكلفون  ،مواقف تعليميةفي  ةبالطل

ويتم تقويم األداء المرتبط بحياة الطالب وواقعه  وليس مجرد تذكر المعلومات والحقائق التي يتم 
عن أسلوب بدياًل  التقويم البديل ألنه يستخدم سمى، كما أن هذا التقويم يعرضها في الفصل 

اهيم المرادفة بين المف فصاًل  يوجد ، وبذلك ال ت تحريريةالذي يعتمد على اختبارا عاديالتقويم ال
 ساس.ون اختبارات الورقة والقلم هي األ تكالأتقويم البديل، فجميعها يؤكد على لل

 سباب التي أدت الى ظهور التقويم البديل:األ
( 15ص ،م2004 ) عالممن األسباب التي أدت إلى ظهور التقويم البديل ما أورده 

 :فيما يلي
ليا ، حيث انتبه المربون إلى ضرورة تقويم جميع افتقار الطلبة إلى الممارسات العقلية الع– 1

 جوانب أداء الطالب بأساليب متعددة.
إخراج المناهج وتصميمها  وغيرهم ممن حاولوا إعادة ناإلدارييالمعلمين والمسؤولين   معظم – 2

 .أدركوا أن االختبارات ال تحقق األهداف الجديدة، ية ميعملية التعلالوتحسين 
ليكونوا مؤهلين للتنافس  كفايات مرجوةذات  عاملة ىقو رة والمستقبليةإلى الحاجة المعاص – 3

  وهذا أدى إلى ظهور حركة إصالح متقدمة. عالمًيا

 :ساسية للتقويم البديلالمبادئ األ
  :(354ص ،م2013عة من المبادئ كما ذكرها خاشجي )مجمو  إلىيستند التقويم البديل 

  عليم والتعلم في جميع مراحله.عملية ترافق الت التقويم البديل – 1
يجب تقويم ممارسة العمليات العقلية العليا من جانب الطلبة وخاصة مهارات التقصي  – 2

 .واالستكشاف
 يتعلم الطلبة ما ينفعهم في الحياة العملية وهذا ما يخضع للتقويم.  – 3
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 البديل. ال حفظهم للمعارف واسترجاعهم لها هي مادة التقويم الطلبةإنجازات  – 4
  ضرورة التعاون بين الطلبة إلنجاح التقويم. –5
 عتماد على محك للتقويم وليس المقارنة بين الطلبة. اال – 6

 :تعلم الطلبةو  التقويم
وهو تغذية  ،لطلبةااألسلوب القائم على نواتج تعلم  في ا متكاماًل جزءً  التقويميعتبر 

ة عن فعالية المقرر والبرنامج والمؤسسة، مما راجعة للمستفيدين تزودهم بمعلومات صادقة وثابت
الطلبة بالفعل،  يتيح لفرق العمل التأكد من تحصيل أهدافها لتحديد نقاط االختالف بين ما تعلمه

أن يتعلموه، إضافة إلى اتخاذ قرارات عن المنهج أو تغييرات مبنية على  اوما كان مستهدفً 
 ودة المقررات والبرامج والخريجين. المعلومات واألدلة، وللقيام بتحسين مستوى ج

إلى أبعد من األحكام، وأن تتعدى ذلك إلى إعطاء  التقويملذا يجب أن تذهب نتائج 
، يجب أن توضح النتائج للطالب الطلبةتعلم  التقويم. ولكي يدعم الطلبةوصف دقيق ألداء 

تائج بحيث توجه كيف يحسنون من أدائهم في المرة القادمة. ويتطلب ذلك أن يتم إعطاء الن
ضافة إلى ذلك ينبغي أن: "ينتقل  ،لما ينبغي عمله، حيث الدرجة وحدها ال تكفي الطلبة  التقويموا 

منفصلة ترتبط بنهاية التدريس إلى كونه سالسل متصلة من األحداث المرتبطة  امن كونه أحداثً 
 يعكس للمتعلم والمعلم ال التقويموهذا  ،ببعضها والتي تعكس التغيرات في تعلم الطلبة عبر الزمن

، وهذا يؤدي لزيادة الطلبةا التحسن في قدرات مستوى التحصيل الحالي فقط، بل يعكس أيضً 
 (.Stiggins,2008, p3الثقة والدافعية لدى الطالب" )

  : للتقويم الحقيقي عدة مميزات أهمها:()من أجل التعلم الحقيقي التقويممميزات 
 الطناوي كما ذكرها كل من الحقيقي في النقاط التالية تقويماليحدد األدب التربوي مميزات 

 :(79ص ،ه1426)عبد الحميد ؛( 255ص ،م2009 )
 لها معنى ويحتاجها في سياق حياته  حيث يتطلب أن ينجز المتعلم مهام تقييم حقيقي

الواقعية، كما أنه يتضمن حل مشكالت واقعية وذات معنى لحياته، وتستدعي استخدام 
 لمعارف والمهارات التي اكتسبها من المقرر. المتعلم ل

  تقييم صادق حيث أنه يقوم على السياقات الحقيقية للعمل، ويعكس طريقة استخدام
 المعارف والمهارات في العالم الحقيقي. 

 المرجع حيث يتجنب المقارنات بين المتعلمين، التي تعتمد على معايير أداء  محكي
، ويؤكد على الفرديةفسه وبذلك يهتم بخصائص المتعلم الجماعة، فهو يقارن المتعلم بن
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 نواحي قوة المتعلم وما يستطيع أداءه، ويعامل كل متعلم حسب قدراته، وبذلك يكشف عن
براز نواحي ضعفه ومقارنته بغيره.  نواحي قوة المتعلم ويبرزها بداًل   من عد أخطائه وا 

 الل تطبيق المعارف والمهارات المتعلم في إنجاز المهام من خ يعتمد على قياس قدرات
 التقويمالتي اكتسبها في حل المشكالت الواقعية التي تواجهه، وبالتالي فإن مهمات 

من  وتنفيذها، والبحث واالكتشاف بداًل الحقيقي تتيح للمتعلم الفرصة لتصميم خطة العمل 
 التقليدي.  التقويمليه وسائل إالمعلومات وتذكرها وهو ما تهدف  استرجاع

 الحقيقي مهمات محفزة تثير تفكير المتعلمين وتحفزه، ومهمات منشطة  التقويمتخدم يس
تسهم في اشتراك المتعلمين في صنع القرارات، وتتيح لهم فرص المناقشة والمشاركة 

 والتفاعل فيما بينهم. 
  الحقيقي بشكل فردي أو في مجموعات  التقويميمكن للمتعلمين أن يعملوا في مهمات

 نمية مهارات العمل الجماعي.تيسهم في  صغيرة، مما
  الحقيقي قدرة المتعلمين على تقييم الذات.  التقويمتنمي مهمات 
  إلى مشارك نشط في  اا تقليديً م من مفحوص يؤدي اختبارً الحقيقي المتعل التقويميحول

لى تخفيف قلق االختبار لديه ورفع معنوياته، وتشمل أنشطة إ، مما يؤدي التقويمأنشطة 
، وعينات العمل، Portfolioسئلة مفتوحة اإلجابة، والحقيبة التقويمية األ تقويمال

جراء المشروعات الفردية والجماعية، والتكليفات المنزلية،  والمالحظة، والمقابلة، وا 
 والبحوث المكتبية. 

  من  اين المتعلمين حيث توفر مدى واسعً الفروق الفردية ب يالحقيق التقويمتراعي مهام
طة التي تناسب جميع المتعلمين من مختلف القدرات واالهتمامات والميول وأنماط األنش

 التعلم والخلفية المعرفية، وبذلك يجد كل متعلم ما يناسبه ويستمتع بأدائه. 
  اختبارات ومنفذها إلى ميسر للتعلم  عالحقيقي من واض التقويميتحول دور المعلم في

 . وموجه للمتعلمين في تقييمهم لذواتهم
  ال يتجزأ من عمليتي التعليم والتعلم، فهو يرتبط بهما في جميع  زًءاالحقيقي ج التقويميعد

محكات األداء المطلوبة، وتوفير التغذية الراجعة الفورية صد بلوغ كل متعلم مراحلهما بق
 .إلنجازاته بما يكفل تصويبها ومواصلته لعملية التعلم

 :(12ص ،2014وضحها درندري ) هذه المميزات كماويلخص الشكل التالي 
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 :(2.1)شكل 
 مميزات التقويم الحقيقي

 الحقيقي:  التقويموسائل 
الحقيقي للمتعلمين، ونذكر  التقويمتتعدد الوسائل التي يمكن أن يستخدمها المعلم في 

 منها على سبيل المثال ما يلي: 

 تقييم األداء العملي:  -1
 أثناء تنفيذه ألنشطة التعلم العملية أو بعدها ومنها:  ويتم فيه تقييم األداء العملي للمتعلم

  .الممارسة العملية في العمل 
  .اختبارات األداء 
  .كتابة تقارير المعمل أو التقارير الميدانية 
  .إنجاز مشروعات 

وتعد المالحظة المباشرة للمتعلمين باستخدام قوائم التقدير ومقاييس التقدير من الوسائل 
 أنشطة المتعلم والكشف عن مستوى تقدمه في األداء العلمي. المناسبة لرصد 

 اختبارات اإلنجاز:  -2
ويطلب  أو في مجموعات صغيرة، ىلم ويقدمها للمتعلمين فرادوهي اختبارات يعدها المع

أثناء إنجازهم لهذه االختبارات، ويجري معهم مقابالت شخصية ليحدد  منهم إنجازها، ويالحظهم
 جاز. مستوى تقدمهم في اإلن
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 ويمكن أن تتضمن اختبارات اإلنجاز ما يلي: 
 سؤال مفتوح اإلجابة. -أ
 رسم خريطة مفاهيم تعكس مفاهيم محتوى محدد.  -ب
  صغير من الحصة.في جزء اختبار قصير  -ج
وتحتاج إلى تبرير ، ةمجموعة أسئلة من نوع االختيار من متعدد تدور حول مشكلة معين -د

  اإلجابة.
 أسئلة صور ورسوم توضيحية.  -ه

مألوفة لدى المتعلم،  اأو أحداثً  وتستخدم فيها صور أو أشكال توضيحية تمثل أشياءً 
علم وتطبيق ما تعلمه، وتشجع توتتطلب إظهار قدرة المتعلم على استخدام مهارات عمليات ال

نجاز  التقويمبعض مهام  باستخدام الصور والرسوم التوضيحية المتعلم على تقييم إجابات وا 
 ختبار تقديراته. مهمات يدوية ال

 مقاييس الجوانب الوجدانية:  -3
وهي المقاييس المستخدمة في تقييم ميول المتعلمين واتجاهاتهم وقيمهم وأوجه التقدير 

 لديهم. 

 : Portfolioالحقيبة التقويمية  -4
ويطلق عليها سجالت األداء أو ملفات عمل المتعلم، وهي عبارة عن سجالت المتعلم 

نجازاتهم التي يتضح منها مستوى تحصيلهم ، تضم عينات مالتقويمو  مثلة من أعمال المتعلمين وا 
 وتقدمهم في التعلم، وقد تركز على مجال دراسي واحد أو أكثر. 

عملية  وتعتمد فكرة الحقيبة التقويمية على أساس أن التقويم عملية مستمرة تتكامل مع
نجازاته  االتعليم، فهي تمثل تجميعً  التي حققها خالل قيامه باألنشطة لبعض أعمال المتعلم وا 

التعليمية المختلفة في أثناء دراسة المقرر، مثل االختبارات والتقارير واألبحاث الفصلية 
على مدى  اام بها المتعلم، والتي تعد مؤشرً والمشروعات، وغيرها من األعمال واألنشطة التي ق

 التقدم الذي حققه خالل دراسة المقرر.

الذاتي، حيث يمكن أن يقرروا بأنفسهم  التقويمويمية المتعلمين على وتساعد الحقيبة التق
 . (255ص ،م2009)الطناوي، دى تطورهم وتقدمهم خالل الدراسةم
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 :المحور الثالث: تدريب المعلمين
ين عن التربية منذ مسؤولأصبحت قضية إعداد المعلم الشغل الشاغل للكثير من ال

المعلم  يؤديهالذي المهم الدور  منإنطالًقا صة، وذلك أصبحت مهنة التعليم من المهن المتخص
التعليمية من حيث التكوين العلمي والثقافي للمتعلمين، والتشكيل األخالقي  المؤسسات في

 أساسألنها  أولوية خاصة اليومة إعداد المعلمين قضياحتلت وقد والسلوكي لشخصياتهم، 
ن الذين يتوقف عليهم مستقبل األمة، خاصة وأ لألجيامردود التربية لنها تحدد إ، حيث  التربية

تتطلب من  أصبحت  معلومات إلى المتعلمين، بلللقل اد مجرد نلم تعُ  اليوموظيفة  المعلم 
 وبناء شخصية اإلنسانواالستكشاف ممارسة القيادة، والبحث أن يقوم بعدة مهام كالمعلم 
 ليم.وفن التع إلرشادمهارات في ا حتاج أيًضاكما ت ،المتعلم
 التدريب:مفهوم 

من التربية يتم به  صبغة مباشرة" بأنه: ( التدريب166ص ،م2007عرف عبيدات )
واألساس في ذلك يعتمد  ،مهارات سلوكية هامة للفرد والمؤسسة التي يخدمها  حسينأو ت بناء
 " .في التدريبالطرق واألساليب العملية على 

القوى البشرية  منحإلى تهدف ، مستمرة مرتبة ومنظمةهو عملية "( م1991)درة، فهعر يو 
  "فعااًل. داءهذا األداء ليكون األإلى تحسين  أنه يهدفمعارف ومهارات واتجاهات إيجابية، أي 

تحتاج إلى تخطيط مسبق حسب احتياجات  وسةبأنه عملية مدر  التدريب الباحثة وتعرف
فع كفايته تر تمهنًيا و  ى ينموبتغيير سلوك الفرد حت تعنى هادفة وهو عملية سلوكية األفراد، 
 . اإلنتاجية

 أنواع التدريب:
 :للمعلمين من التدريب ينأن هناك نوع (167ص ،م2007)ويشير عبيدات 

: وهو ما يتلقاه الطالب من معلومات نظرية وغير نظرية قبل التدريب قبل الخدمة -أ
تقدمه من هد وما اانخراطه في سلك التعليم ويقتصر هذا الدور على الجامعات والمع

 برامج ومساقات. 
: وهو التدريب الذي تقوم به المؤسسة المسؤولة عن التعليم في التدريب أثناء الخدمة -ب

 الدولة.
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 أهداف التدريب ودوافعه: 
يحققها ودوافع تدفع لمثل هذا العمل،  اً ي عمل أهدافألأن  (168ص ،م2007)عبيدات  يرى

 ما يلي: فمن دوافع وأهداف التدريب

تأدية عمله بصورة للعملي للمعلومات والمعارف النظرية التي تعلمها الفرد التطبيق ا -1
 أفضل.

  يجهل العاملون التعامل معها بالشكل الصحيح. ،حديثةظهور وسائل  -2
التطور المعرفي وحاجة المعلم إلى معرفة أفضل الطرق التي تساعده في القيام  -3

  بوظائفه.

 الخدمة: قبلإعداد المعلم 
تكوين المعلم ل نظام مدخالته: أهدافبأنه الخدمة  قبل اد المعلمإعد يمكن تعريف

وخطة دراسية تحتوي على مكونات أربعة هي: الثقافة العامة  ،في المستقبلفاعاًل ناجًحا  يصيرل
المواد الدراسية بمناهج  تحتوي علىلتربية العملية، و والتخصص األكاديمي والتخصص المهني وا

النظام: التقنيات والطرائق وأساليب التقويم  ومن عمليات ،علممحددة ومالئمة لتأهيل الم
 (.182ص ،م1989البزار،) المستخدمة لتحقيق أهداف النظام

 الخدمة: أثناءأهمية اإلعداد 
في تحقيق أهداف  اومؤثرً  ا فاعاًل عنصرً نظًرا لمكانة المعلم في النظام التعليمي ولكونه 

ووظائفه باستمرار، والعمل باه إلى وضع المعلم وأعماله االنتفقد أصبح من الضروري   ،التربية
ويحتل إعداد  ،للقيام باألدوار والوظائف الجديدة لتطور أدواره، ومستعد اعلى جعله واعيً 

 يعتبر أساس رقي حيثالمعلمين في كثير من الدراسات والبحوث والتقارير مكانة مركزية، 
بأنه مهمة أكيدة و على اعتبار إعداد المعلم . ولهذا أكدت منظمة اليونسكالنظام التعليمي

ألن األهم في العملية التعليمية قبل األمور المادية من ،يومعالم الالزمة التعليم في للتصدي أل
 .(19ص ،م2005)األحمد، المعلم المحور لهذه العملية.أبنية ومناهج وكتب ومرافق وأدوات،هو 

 اتجاهات حديثة في إعداد وتدريب المعلمين:
رسم فريق التخطيط لتطوير أنه عندما ي (74ص ،م2011) وذبالب فيفر تكر ذ

خطة تقويمية لألهداف البعيدة المدى واألهداف القريبة المدى، فإنها بذلك تصبح قاعدة  معلمينال
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لبرنامج تطوير الحق، ويجب أن تستعمل المعلومات التي تجمع في عملية التقويم في استخراج 
جراءات برامج ا فيما يتعلق التدريب في المستقبل، ولتقويم تطوير العاملين أيضً  محتوى وا 

 ،ا إلنجازات الطلبةا مستمرً وذلك أن التعليم الفعال يتطلب تقويمً  ،باألغراض واألهداف الحالية
ذا لم تتحقق األهداف فإنه يجب إعادة التدريس وتعديله حتى يصبح في الوسع تحقيق هذه  وا 

تقويمه على هذا  هو في الحقيقة برنامج تدريسي، ويجب مينمعلإن تطوير الف ،األهداف
 لى التعلم المقصود. إب تخطيط فرص تيسر الوصول جداف يفإذا لم تتحقق األه، األساس

 المناخ اإليجابي للنمو المهني:
( لبرامج تدريب المعلمين Wallace & Smithيؤكد النموذج الذي طوره والس وسمث )

 حاجات المتعلمين،  معرفةووفق هذا النموذج، فإن  ،المعلم كمتعلما دور أثناء الخدمة أيضً 
وتشجيع تفاعلهم هي االستراتيجيات التعلمية،  توظيفالتعلمية الموافقة لها، و  وتوفير البيئة
ضافة إلى ذلك،  ،التدريس الجيد عناصرجميعها من  يوفر بعض  الصفي مناخال فإن تحليلوا 
، والشكل التالي  في تخطيط برامج التدريب أثناء الخدمة التي يسترشد بها لمهمةالمبادئ ا

 (74ص ،م2001) فيفر وذبالب ، يوضح هذا النموذج .
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تستعمل استراتيجيات وتقنيات 
تدريسية مطابقة 

لالستراتيجيات التي 
 الطلبةسيستعملها المعلم مع 

 

تقوم على حاجات المعلمين 
ًا المحددة وتركز عليها تمام

كما يطلب من المعلمين أن 
يبنوا البرامج على حاجات 

 الطلبة
 

توفر بيئة تعلمية شبيهة بتلك 
التي سيوفرها المعلمون 

 طلبةلل
 

تساعد المعلمين على التفاعل 
باألسلوب الذي سيستعملونه 

 الطلبةفي التفاعل مع 
 

برامج اإلعداد 
 أثناء الخدمة

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :(2.2شكل )
 ثناء الخدمةأبرامج اإلعداد نموذج 

 
 تبنت الباحثة هذا النموذج في بناء برنامج الدراسة الحالية حيث: وقد         

الماسة إلى تطبيق التدريس اإلبداعي وهو ما  تدريبي على حاجة المعلمينيقوم البرنامج ال -1
غرب غزة، حاجة معلمي الرياضيات  -أكد  المشرفون التربويون في مديرية التربية والتعليم

 وافتقارهم له في الحصص الصفية.
هي)التعلم تم استخدام أساليب التعلم النشط التي تقترحها الباحثة كسلوكات ميسرة لإلبداع و  -2

 األلغاز( في تطبيق التدريب على أنشطة البرنامج. -التعلم الفردي -لعب األدوار -التعاوني
والمناقشة  سعت الباحثة خالل تطبيق البرنامج إلى توفير بيئة تعلمية تقوم على الحوار -3

 صص.وتشجيع إبداعات المعلمين وهو ما تتوقع الباحثة أن يسعى المعلمون لتوفيره أثناء الح
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عملت حلقات التدريب على توفير جًوا من التفاعل اإليجابي القائم على تقدير المعلمين  -4
 وحفزهم على اإلبداع وهو ما تأمل أن يكون أسلوب المعلمين في تشجيع طلبتهم على اإلبداع.

 
 أثناء الخدمة:المعلمين تدريب إعداد الخطة العامة ل

دمة ال تتم بصورة عشوائية، وال يمكن أن تسير إن عملية تدريب المعلمين في أثناء الخ
على غير هدى من فلسفة أو أهداف بل ال بد من وجهة نظر واضحة المعالم تعكس فلسفة 

 والتعلم. متعلمينوتراعي طبيعة ال ،المجتمع وقيمة

ومؤهالتهم التربوية  ات المعلمينلى مستويإ بد في هذه المرحلة من: التعرف وال
لى الخطط التعليمية القائمة والمشكالت إية اإلنتاجية للمعلمين، والتعرف الكفاواألكاديمية ورفع 

الميدانية، ودراسة تقارير هيئات المتابعة الميدانية للوقوف على نواحي النقص العامة التي تحتاج 
فكار الرجوع إلى األ االمختلفة وأخيرً  إلى دراسة وعالج، وتحليل الوظائف التعليمية واإلدارية

 أثناء الخدمة مقترحات والتوصيات التي يضعها أساتذة الجامعات في مجال التدريبوال
 (.200ص ،م2005)األحمد،

 :المبادئ األساسية في التدريب
(  المبادئ األساسية في تدريب المعلمين محددة في 202ص ،م1982)سنقر  تذكر  

  النقاط التالية:
 .إتاحة فرص التدريب لكل معلم يحتاجه دون تمييز  
  ضمن معارفه ومهاراته  تسع، وتالجديدة حتى يواكب المعلم التطورات االستمرار

 المباحث التي يدرسها.
 العملية التربوية جميع المشاركين في  ساهمالشمول بحيث ي. 
 المجال أمام المعلم نحو مستويات علمية أرقى ووظائف أعلى.  احفسإ 
 والتشييد ومسايرة أحدث التطورات  نقل التدريب من مجرد الرتق والترميم إلى الصقل

 العلمية والتربوية.
 أثناء الخدمة.  معنية بالتدريبإشراك جميع األطراف ال 
 أثناء الخدمة.  تنويع أساليب التدريب 
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 وذلك بأن يراعي منهاج تدريب المعلمين  ؛العمل على تحسين نوعية التربية المدرسية
المناهج التعليمية لتلبية احتياجات المناهج التعليمية، وأن يرتبط التدريب بهذه 

 المؤسسات التعليمية.
  األسلوب  –اعتماد االتجاهات الحديثة في تطوير أساليب التدريب مثل: أسلوب النظم

 المدخل التكاملي متعدد األساليب ... الخ.  –التحليلي لمهارات التعليم 
 بتأمين ما يلزمهم من مواد وذلك  ؛المتدربين واهتماماتهم وقدراتهم التركيز على احتياجات

نظرية تعينهم على معرفة حاجات المتعلمين النمائية وتنمي فيهم العادات والمواقف 
المتصلة بالتجريب والتعلم الذاتي والتقويم الذاتي، أو ما يتعلق بالتدريب العملي على 

عداد الدروس وتحضيرهم وصياغة أهداف سلوكية لها ومراعاة  ،توظيف األنشطة وا 
 وق الفردية ومعالجة الصفوف المجمعة والتعليم الزمري والتعلم التعاوني ... الخ. الفر 

 .توفير فلسفة وأهداف مدروسة ومحددة للتدريب 
  اثم البناء على ما لديهم تدريجيً  ،مستواهم الفعليالبدء بتدريب المعلمين من . 
 اضرات العابرة من المح، بداًل الفعالة النشطة  التدريب من خالل العمل والمشاركة

 . اقبل المشاركين كما يالحظ أحيانً  من يسموالحضور اإل
  الشامل المستمر لمراحل التدريب. التقويم 

 دواعي تخطيط البرامج التدريبية:
( أن الحاالت والغايات التي تخطط لها البرامج 203ص ،م2005ذكر األحمد )

 فهي: ن أجلها البرامج التدريبيةالغايات التي تصمم م أماالتدريبية تختلف من عام آلخر، 

قد يخطط البرنامج التدريبي بهدف إكساب المتدرب قدرة للوصول إلى المعدل العادي  -1
وهم  ،للوظيفة، وهذا التدريب يوجه للمعلمين الذين يكونون دون مستوى اإلنجاز العادي
يقدم لهم على األغلب من المعلمين المبتدئين، قليلي الخبرة، وعلى برنامج التدريب أن 

التوجيهات الكافية وأن يطور ما لديهم من قدرات مع مراعاة الفروق الفردية بينهم في 
 سبيل جعلهم معلمين عاديين يبدؤون حياتهم الوظيفية بثقة وتفاؤل.

وقد يخطط البرنامج التدريبي الكتساب مهارات جديدة نتيجة لتطور طرائق التدريس  -2
داري، أو الوصول بمعدل األداء إلى مستوى أفضل وتقنيات التعليم، أو تطور العمل اإل

وهذا التدريب يوجه إلى المعلمين العاديين الذين يمتلكون قدرة تنفيذية جيدة، إال أنهم 



83 
 

يتمسكون بالقديم ويفضلون البقاء عليه، ويقاومون كل تغيير، وعلى برنامج التدريب أن 
 لى العملية التربوية. يعمل على إقناعهم بضرورة التغيير والتطوير وفوائده ع

وقد يخطط البرنامج التدريبي لمساعدة المتدرب على الرقي الوظيفي والنمو المهني، أو  -3
نه يحتاج إلى أأي  اذا التدريب يكون عادة مديدً وه ،تغيير العمل أو تغيير التخصص
لى وقت طويل نسبيً   ا يتراوح بين سنة واحدة إلى ثالث سنوات.تفرغ المتدرب وا 

خرى من البرامج التدريبية، مثل تدريب أا الت أخرى كثيرة تستوجب أنواعً وهناك حا
 اإلداريين والفنيين والقيادات التربوية والمشرفين التربويين وغيرهم. 

 شروط تخطيط البرامج التدريبية: 
أخذ الشروط التالية بعين االعتبار، وذلك حتى ال بد من عند تخطيط البرامج التدريبية         

 (205ص ،م1982)سنقر، اد إقبال الدارسين على هذه البرامج التدريبيةيزد

 يحتوي البرنامج على أنشطة عملية باإلضافة إلى المعلومات النظرية ، بحيثيجب أن  -1
 تكون نابعة من الميدان ومستخلصة من الواقع. 

وكذلك أساليب التدريب وطرق التقويم  ا وبدقة، يجب تحديد أهداف البرنامج مقدمً  -2
 ووسائله .

يتضمن جوانب عملية أي  ؛ا في أساليبه التدريبيةيجب أن يكون برنامج التدريب متنوعً  -3
 وأخرى نظرية. 

  . يتناسب وقت التدريب مع المتدربين ووظائفهم يجب أن -4

                                      يتمتع المشاركون بامتيازات وحوافز مادية أو مهنية . يجب أن -5

التدريبي المقترح لتنمية مهارات امج نالباحثة بالتخطيط للبر  وفي الدراسة الحالية قامت       
ات مع األخذ بعين االعتبار شروط تخطيط البرامج يلدى معلمي الرياض يالتدريس اإلبداع
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التمكن من تنفيذه حسب االحتياجات والمصادر المادية  التدريبية السابق ذكرها، ليتسنى لها
 .، مع السعي الحثيث ليؤتي التدريب ثماره المرجوةلمتوفرةوالبشرية ا

 

 البرامج التدريبية: تصميمفي لمنهج المتبع ا
 امً قائ اإن كل برنامج للتدريب يبقى نظامً مهما تنوعت البرامج التدريبية وتعددت أهدافها ف

عن محاوالت أي برنامج للتدريب ال يأخذ بأسلوب النظم في تصميمه يبقى عبارة  كما أنبذاته، 
 (205ص ،م2005األحمد )، ويذكر مبتورة قد ال تؤدي بالنتيجة إلى تحقيق األهداف المرجوة

 مكونات نظام التدريب وهي:

 مدخالت نظام التدريب: -1
 هنالك ثالثة أنواع من المدخالت، إنسانية ومادية ومعلومات:

  لية التدريب، من المدخالت اإلنسانية فتتكون من جميع األفراد الذين يشتركون في عم
داريين ومدربين وفنيين ومساعدين، ويختلف هؤالء األفراد وتختلف  متدربين وا 

 خصائصهم أو الصفات المطلوبة فيهم باختالف البرامج التدريبية التي يشتركون فيها.

   المدخالت المادية فتتكون من األموال الالزمة لإلنفاق على التدريب واالستمرار في
، وبوساطة هذه األموال يمكن توفير المدخالت التقنية وخالفها، وكذلك مراحله المختلفة

المباني التي سيتم فيها التدريب وما تحتويه من حجرات وقاعات للتدريب ومخازن 
 ومستودعات لحفظ األجهزة والوسائل والمعدات المختلفة وأماكن المبيت والمعيشة.

 مل البيانات والمعلومات العامة عن وتعد المعلومات الجانب األهم من المدخالت، وتش
المدارس واإلدارات والمؤسسات التربوية المختلفة، واحتياجات األطر التربوية، إلى 
 جانب المناهج التدريبية من المواد والموضوعات التدريبية التي تعرض على المتدربين.

 :عمليات نظام التدريب -2
 وتتألف العمليات من المكونات الفرعية التالية:
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 ألهداف:ا (أ
حيث توضح الخطوات وتوجه األنشطة ألنها التدريبية  مرشًداللعمليةاألهداف  تعتبر

 تمثل النتائج التي نرغب في الوصول إليها ، ويجب أن تصاغ بصورة واضحة. 

 البيئة: (ب
المثيرات وتتضمن نة، والبيئة هنا هي مجموعة يمارس نشاط التدريب وسط بيئة معي

ويمكن أن تقسم البيئة إلى  ، تفاعل معهالتدريبي، ت نظاملتي تحيط بال، وا التسهيالت والمعوقات
 –الجانب التكنولوجي  –قسمين: داخلية وخارجية، الداخلية وتتكون من: الجانب اإلنساني 

وأما البيئة  ،القيم السائدة في المنظومة –العالقات بين أعضاء المنظومة  –األنظمة واللوائح 
 يحيط بالنظام التدريبي . الذي الخارجية فهي: المجتمع 

 األساليب والطرائق:  (ج
وهي التقنيات التدريبية التي تستخدم في التدريب، وهي عادة تركز على األداء النهائي 

 ولذلك تعتمد على تحقيق التوازن بين الجانبين النظري والعملي. ؛المطلوب من المتدرب

 التقويم:  (د
 تنحصر في تقويم النتاجات النهائية، بل هي التقويم في أسلوب النظم عملية مستمرة ال

تبدأ من تقويم االحتياجات إلى تقويم المدخالت فالعمليات فالمخرجات التي هي النتاجات 
حيث يرمي تقويمها إلى قياس التغييرات التي حدثت في معلومات ومهارات واتجاهات  ،النهائية

القريبة  لى تقويم النتائجإمختلفة وصواًل مراحل التدريب ال المتدربين، وهذا التقويم يركز على
 في المدرسة والمجتمع والنتائج النهائية بعيدة المدى.  ةالبرامج التدريبي لىوالبعيدة، التي تترتب ع

 المخرجات والتغذية الراجعة: -3
المتدرب بعد  المعلمصدر عن التدريب، وأول المخرجات هو تي تال ةوهي النتائج النهائي

كتسب خصائص جديدة، والنوع الثاني من المخرجات، االتدريبية ويفترض أنه بالعملية  أن مر
تلقوا التدريب ن أفي أماكن عملهم بعد بتحقيقها المتدربون  قومالنتائج الملموسة التي سوف ي هو

 .تنمية معارف المتدربين ومعلوماتهمأما المخرجات المعنوية فتتمثل في  ،الهادف 
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خرجات النظام التدريبي، تقارن خصائص هذه المخرجات وبعد االنتهاء من تحديد م
لنتائج الموضحة لوالمؤشرات والبيانات  حصاءاتثم تسجل اإل ،هداف المقررة للتدريبباأل
وتتكون هذه البيانات من تقارير  ،وقت الحاجة، وتكون معدة لالستعمال التدريب عن ناجمةال

 .ختبارات ولوائح تقويم األداءالمشرفين والمدربين وسجالت المتدربين ونتائج اال

ألن النهاية فقط عندما  ،أبًدا فال تنتهي عملية مراجعة دورة النظام التدريبي وتنقيحها 
يحصل التطابق المطلق ما بين النتاجات المتوقعة والنتاجات المتحققة ، وال يمكن ألي نظام أو 

ب أن يخضع دائًما للمحاكاة إجراء أن يكون النظام األفضل ألن أي نظام كأي أداة أخرى يج
والتقويم مقارنًة ببدائل أخرى ، ويجب مراجعته ورفضه إذا ما ثبت أن هنالك أدوات أخرى أكثر 

 وفق مدخل النظم. يط البرنامج مردودية وتبشر بفائدة كبرى ، وفيما يلي مخطط يوضح تخط

 

 

 

 

 

 

 

 :(2.3شكل )
  وفق مدخل النظم يتدريبالبرنامج التخطيط نموذج 

 (208ص ،م2008)األحمد،

وضح كما هو موقد قامت الباحثة باتباع خطوات هذا النموذج عند بناء برنامج الدراسة التدريبي 
 في هذا المحور من اإلطار النظري.

تحليل الواقع وتعيين احتياجات  -1
 مين من التعليم والتدريبالمعل

 تقويم البرنامج -8

 تنفيذ البرنامج -7 تعيين أهداف البرنامج التدريبي -2

تعيين محتوى البرنامج التدريبي  -3
 وتنظيمه

 إقرار البرنامج -6

تحديد حاجات البرنامج من الموارد  -4
 البشرية والمادية والمالية

 وضع البرنامج التنفيذي -5
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  :الحتياجات التدريبية

التغييرات  مجموعة"االحتياجات التدريبية بأنها ( 23ص ،م2001) عليوة عرف
كالت المش حصرأدائهم و  نميةاد بقصد تومهارات واتجاهات األفر  إحداثها في معارفمطلوب ال

معرفة األسباب المحتملة للمشكالت  خطوة تسعى إلىوهذه الواإلنتاج، األداء  تؤثر علىالتي 
بالبيانات الحقيقية التي تؤدي إلى تحديد  المدالحلول المناسبة، و  وكذلك تحديدالتدريبية، 

  ".االحتياجات الفعلية

المعلمون  وعة من المهارات يحتاجهامجم"( بأنها م2009ها أبو سويرح )كما عرف
 "أهداف تدريس المنهاج. هامهم المختلفة لتحقيقليكونوا قادرين على القيام بم عليهم أن ينموهاو 

بأنها العملية األساسية التي تقوم عليها العملية  يةحتياجات التدريباالوتعرف الباحثة 
إحداثها في الفرد  المراد والتنمية، وهي مجموعة التحوالتلها التطوير التدريبية ويتم من خال

وظيفته الحالية بكفاءة  ه فيواجبات؛ ألداء بمعارفه ومهاراته وخبراته وسلوكه واتجاهاته والمتمثلة
 عالية.

في  معلمينتدريب المبررات ( إلى 319ص ،م2006ويشير الخطيب والخطيب )
 المختلفة ومنها: لمدارس ا

 وعدم تمكنهم من الربط بسهولة بين الجانب النظري والتطبيقي الجدد معلمون ال
 والعمل المطلوب منهم. مدرسة هم معلومات عن أسلوب عمل الؤ حيث يتم اعطا

 كتشف من خالل المراقبة والمشاهدة. ي القصور في األداء والذي 
 الحديثة تدريسال طرق وأساليب مواكبة . 
 جديدهاتطوير المناهج الدراسية وت. 
 في مختلف عناصره تحسين وتطوير النظام وتقويته . 
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 :درسةالمتحقيق أهداف لأهمية تحديد الحتياجات التدريبية في التدريب الفعال 
 (209ص ،م2005واألحمد )( 320ص ،م2006)والخطيب الخطيب  يتفق كل من

تتلخص و قيق أهدافها تحتطوير المنظمات و في  دور كبيرتياجات التدريبية تؤدي أن االح على
 هذه األهمية في النقاط اآلتية:

 .تعتبر عامل حقيقي لرفع كفاية المعلمين وقدرتهم على القيام بأعمالهم  
  .تعتبر أساًسا يجب أن يسبق النشاط التدريبي 
  .تعتبر مؤشًرا لتوجيه وتقويم التدريب  
 اماًل لتحديد اإلمكانات وتوفيرهاتعتبر ع. 
 ي الوقت والجهد والمال لتحقيق األهداف.تؤدي إلى االقتصاد ف  
  .خطوة يجب أن تسبق تصميم البرامج التدريبية في كل المجاالت 

 
 مجالت الحتياجات التدريبية في التدريب الفعال: 

 ،م2006)الخطيب والخطيب، تحدد مجاالت التدريب للعاملين ضمن أحد المجاالت التالية
 :(320ص

 إنتاجها ، فاعليتها وظروف عملها ، معدالتأهدافها : احتياجات المؤسسة . 
 ولتحديد حلثم ، وذلك من خالل تكوين الفرق وتنظيم عملها : احتياجات فرق العمل 

   والعالقات بين العاملين. لمشكالت،ل
 تحسين أدائه الشخصي وتطوره المهني وتحسين مناخ : احتياجات الشخص العامل

 .العمل
 يبية:مصادر تحديد الحتياجات التدر  

 ،م2006) ( والخطيب والخطيب290ص ،م1983)شريف وسلطان اتفق كل من 
مصادر عديدة، ومن أكثر هذه المصادر  أن تحديد االحتياجات التدريبية على (321ص

 استخدامًا ما يلي: 

  ااإلدارة التربوية فهي تعطي مؤشرً األهداف العامة لخطة التدريب العامة التي تقررها 
 .معلميناجات التدريبية الالزمة للإلى االحتي اعامً 
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  تطلبات األساسية وتحديد واجباتها ومسؤولياتها والم المهمات وتوضيح الوظائفتحليل
لى مؤهالت وخبرات شاغليها، فهو من أهم المصادر للتعرف على إلشغلها والتعرف 

 االحتياجات التدريبية.

 ألن  ،لعاملين الذين يشغلونهامقارنة معدالت األداء المطلوبة للوظائف بمعدالت أداء ا
ا يدل على احتمال وجود انخفاض معدالت األداء عن الحد المطلوب يعتبر مؤشرً 

 احتياجات تدريبية.

 ن ورؤساء األقسام وذلك من قبل المديري االطالع على تقارير تقييم أداء المعلمين
ها تحديد نقاط الضعف التي يمكن عالجها بالتدريب، كما يمكن عن طريق إلى للتعرف

 من غيرهم. أكثرالمعلمين الذي هم بحاجة ماسة إلى التدريب 

  دراسة تقارير المشرفين والموجهين التربويين ألنها توضح للمسؤولين عن التدريب
المشكالت التي تؤدي إلى انخفاض كفاءة األطر التربوية وبالتالي فهي تساعد على 

 ب المطلوب لهم. تحديد العاملين المحتاجين للتدريب ونوع التدري

 اإلداريينعن التدريب مع المعلمين و  اللقاءات العامة والفردية التي يعقدها المسؤولون  
لى آرائهم ومقترحاتهم واحتياجاتهم التدريبية لتنمية مهاراتهم إوالتعرف من خاللها 

 وتطوير كفاياتهم. 

 ى التدريب لتشجيعهم تعيين المعلمين الجدد حديثي العهد بالتعلم، مما يؤكد احتياجهم إل
 على العمل وتمكينهم من المهارات الضرورية لبدء التعليم.

 اتدريبيً  ان إلى وظائف أخرى تستدعي احتياجً نقل أو ترقية بعض العاملين التربويي 
 االحتياج. اتصميم برنامج تدريبي لمعالجة هذ يتطلب

 ن هذا التغيير يعتبر ، ألالتعليمية وطرائق العمل فيها تغيير األنظمة الداخلية للمؤسسات
 لعناصر المؤسسة التعليمية. ًياتدريب ااحتياجً 
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  استخدام وسائل وتقنيات تعليمية وتكنولوجية جديدة في التعليم، يحتاج العاملون في
 التعليم إلى التدريب عليها.

  تطوير المناهج التعليمية أو تغييرها في أحد المواد الدراسية، بحيث يصبح معلمو هذه
 د الدراسية بحاجة إلى التدريب عليها. الموا

  تدني مستويات الخريجين من المؤسسات التعليمية ألن ذلك يعني تراجع مخرجات
النظام التعليمي، مما يجعل اإلدارة التربوية تقرر أن العاملين في النظام التعليمي أو في 

في أثناء مؤسسات هذا النظام، بحاجة إلى تطوير كفاياتهم من خالل التدريب  أحد
 الخدمة.

آراء الزمالء  الصفية،في: المالحظات  المتمثلة مصادرالوقد اعتمدت الباحثة على 
وكذلك متابعة التقارير للمعلمين  المعلمين،استفتاء آراء  المدارس،آراء مدراء  المشرفين،

 التدريب.لتحديد احتياجات 

 طرق جمع البيانات لتحديد الحتياجات التدريبية:
جمع البيانات حيث تمكن القائم على عملية تحديد االحتياجات التدريبية من  طرق تتنوع

 (:307ص ،م2006ستعانة بها وهي)الخطيب والخطيب،اال

 (:Interviewالمقابلة الشخصية ) -1
 عليها جاباتتلقي اإليو األسئلة  بصورة مباشرة ، يطرحوهي تفاعل بين شخصين 

 .ثرها فاعلية،ولذلك تعتبر المقابلة من أنجح الطرق وأك

 (:Observingالمالحظة ) -2
يراقب ويالحظ الموقف وهي طريقة ناجعة لتحديد االحتياجات التدريبية ألن الباحث 

 ويعطي معلومات دقيقة عن الوضع. 

 (:Test and Examinationsالختبارات ) -3
أعمالهم اآلنية ويمكن التعرف من خاللها إلى نواحي في  معلمينقياس أداء الوتعنى ب

 ضعف التي يحتاجون تدريب من أجلها. ال
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 (:Questionnairesالستبانة ) -4
 قائمة من األسئلة لجمع البيانات عن الموضوع المحدد للبحث. وهي

 (: Problem Analysisتحليل المشكالت ) -5
وسيلة ناجحة لتحديد االحتياجات ألنها تؤدي إلى التعرف على أسباب المشكلة 

 التخلص من هذه المشكالت. الحقيقية، ويؤدي التدريب إلى 

 (: Record and Report Analysisدراسة السجالت والتقارير ) -6
نقاط الضعف التي  معلومات عن أداءات المعلمين وتحدد السجالت والتقارير تحوي
معالجة وهي صادقة في المعلومات ، وتقترح حلواًل للمشكالت وتحديد ما يناسبها من تحتاج إلى 

 تدريب.

 (: Self-Assessment)ين معلمآراء ال -7
حيث يشير المعلم إلى التدريب الذي يرغب فيه ويؤدي إلى تحسين أدائه ، مما يعزز 

 ثقة المعلم بنفسه ويشعره بالرضا. 

 (: Consultantsالستشاريون ) -8
عن طريق اللجوء إلى المراكز التدريبية لتساعد المؤسسات في تحديد االحتياجات 

 التدريبية لمعلميها. 

 (:Performance Assessment) يم األداءتقو  -9
‘ ما تم إنجازه وما لم يتم ، وأسباب عدم اإلنجاز  اضحً و ما مؤشرً دلياًل و األفراد  منحي

 ويبين ذلك حاجة المعلمين من التدريب. 

يالحظ مما سبق أن طرق جمع المعلومات تختلف فيما بينها وذلك الختالف الدراسات 
ة بعًضا من هذه الطرق لتحديد احتياجات المتدربين وهي وقد استخدمت الباحثوأنواعها 

 . المالحظة و تحليل المشكالت و آراء المعلمين والمشرفين وتقويم األداء
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 تصميم برنامج التدريب: 
 ،م2006)يمر تصميم برنامج التدريب بخطوات وضحها الخطيب والخطيب 

 :(353ص

 :أولا: كتابة عنوان البرنامج ومعلوماته األولية
 يتم اختيار البرنامج وتحديد عنوانه من خالل المرور بعمليات عدة:

 وتحديد االحتياجات التدريبية. تحليل الوضع  -1
،  الموارد المادية والبشرية ، ثم كتابة عنوان البرنامج والجهات المشرفة عليهدراسة  -2

 والزمن والفهارس .
 

 : كتابة مقدمة البرنامج:اثانيا 
امة عن الموضوع وتعطي تمهيًدا للقارئين ومن مواصفاتها ما إلى إعطاء فكرة عتهدف 

، معقولة في طولها ، مفيدة وشاملة ومتكاملة في عرضها  أن تكون مقنعة في عرضهايلي: 
 لموضوع التدريب.

 : مسوغات البرنامج:اثالثا 
 ويقصد بها أسباب ودواعي اختيار البرنامج وتنفيذه. 

 : كتابة المحتوى التدريبي:ارابعا 
 المحتوى التدريبي: 

معارف والحقائق والمفاهيم التي تساعد على اكتساب المهارات واالتجاهات، ومن ال هو
ى القيام بعملية التدريب الذي يعد امتدادًا للمقدرة علإنجاح  مقومات المحتوى الجيد أن يسهم في

كيد على أالت عنيوهذا يمقومات المحتوى الجيد إسهامه في انتقال أثر التدريب،  ومن التطبيق 
 أمور عدة أهمها:

   محددةاألهداف. 
  واضحة الفكرة. 
 سلوكات التعليم موظفة. 

  وبذلك فهو المادة العلمية المعرفية ، ويجب أن تناسب هذه المادة المتدربين ومستوياتهم.
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 : كتابة مقررات التدريب:اخامسا 
 في ذلك ما يأتي:  ىويراعوحدات وجزئيات إلى  المحتوى التدريبي صنيفوهنا يتم ت

 وتجزئتها إلى نقاط ومفاهيم .المادة التدريبية  فصيلت 
   لتدريبيةاللمقررات الرسوم والجداول والصور المناسبة إضافة. 
 ومهما يكن، فإنه البد أن يتناول توزيع المقررات إلى عناوين رئيسة وعناوين فرعية .

 المصمم عند كتابة المقررات التدريبية العناصر اآلتية:
 .إعطاء رقم لكل نشاط 
  التنفيذ يوم وتاريخ تحديد. 
  النشاط المدة الزمنية الالزمة لتنفيذتحديد. 
 تحديد السلوك المدخلي للمتدربين. 
 األهداف الخاصة.كذلك الهدف العام و  ذكر 
  بأهداف سلوكية.المعارف صوغ  
  الالزمةالنشاطات والتمارين تحديد. 
  ذلك طرق التدريب وأساليبهوالمصادر الالزمة وكالوسائل تحديد. 

 : شروط المشاركة والفئة المستهدفة من التدريب:اسادسا 
عند تحديد الفئة المستهدفة يجب اختيار متدربين مشاركين فاعلين ومن شروط 

 اختيارهم:
 للمتدرب المستوى التعليمي. 
 السابقة الخبرة العملية. 
 الوظيفة الفعلية عند التدريب. 
 الزمني العمر. 
  للبرنامج. الختياراكيفية 
 المتدرب.ب الخاصة حوافزال 
  الالزمة للمتدربالمهارات. 

 : اختيار المدربين:اسابعا 
 حيث تتوفر لديه صفات أهمها: اختيار المدربتوخي الدقة عنديجب 
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  الرغبة في التدريب. -
 .الجتماعي والقدرة على التواصل الذكاء -
  الحوار والمناقشة.المقدرة على. 
 تحليل والتركيب.قادر على ال 

 : مدة البرنامج: اثامنا 
 عند تحديد مدة التدريب يؤخذ في االعتبار العوامل اآلتية:

 أهداف البرنامج . 
  :طويل أم قصير ، في الفترة الصباحية أم المسائية. نوع البرنامج   
  :هل في المراكز التدريبية أم المعهد أم مناطق أخرى.مكان التنفيذ 
  الية للبرنامج ولكل نشاط.اإلجم عدد الساعات 
  المساحة الالزمة مقارنة بعدد المتدربين. 

ولقد قامت الباحثة باتباع هذه الخطوات عند تصميم برنامجها التدريبي كما يتضح في البرنامج 
 يبية بالتعاون مع المشرفين ومدراء، حيث قامت بتحديد الحاجات التدر (3) ملحق رقمالتدريبي 

، وقد تم ر األداء لهم من الجهات المسؤولةء المعلمين والرجوع إلى تقاريالمدارس واستفتاء آرا
حثة بإعداد قامت البا ثم المقدمة ليتقبل المعلمون التدريب،تقديم البرنامج واالهتمام بالعنوان و 

كون من األنشطة والمادة النظرية وتحديد الوقت الالزم لكل فعالية حيث المحتوى التدريبي الم
اللقاءات  وهيساعات في اللقاء الواحد  3ساعة تدريبية بواقع 24 لمحدد للبرنامج كان الوقت ا

 غرب غزة .-المعلمين التابع لمديرية التربية والتعليم في مركز تدريب التي تم تنفيذها 

 : اختيار وتوصيف طرق التدريب
ة من المعايير تتحكم في اختيار الطرق المناسب اعددً  (144ص ،م1991ذكر )حمدان،
 للتدريب أهمها ما يلي:

 عمارهم وثقافاتهم االجتماعية الخاصة.أفية و نوع المتدربين وخلفياتهم المعرفية والوظي 
 فعندما يكون هؤالء بين متدرب واحد وخمسة فالطرق الفردية تكون  :عدد المتدربين

ريبية مناسبة كالوصفات الفردية والتعليم الفردي الخاص والتدريب المستقبل والحقائب التد
والحوادث الوظيفية الطارئة ودراسة الحالة وسلة القرارات والتدريب بالوظيفة والشرح 
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أما إذا كان عدد المتدربين  ،العملي وتقليد النماذج والتعديل السلوكي والمشاريع الفردية
من الطرق الفردية السابقة وطرق  امزيجً  ا، فيستخدم المدرب عندئذٍ متدربً  30 – 6بين 

ت الصغيرة والكبيرة وذلك حسب مرحلة التدريب وحاجات المتدربين وتوفر المجموعا
عداد الكبيرة النادرة للمتدربين التي تزيد عن ثالثين في وفي حالة األ، المواد التعليمية

ية والتطبيقات الدورة الواحدة أو البرنامج الواحد، فإن المحاضرة والشروح الجماعية العمل
والمدرب ، مةئلعمل والمناقشة الصغيرة تبدو مالومجموعات اقران العملية وتدريب األ

عداد المدربين إلى فرز المواقف التعليمية الممكنة لمتدربيه، أدر مع اختالف المؤهل يبا
ثم يفاضل بين الطرق المتوفرة له على أساس حاجاتهم وخصائصهم الفردية وطبيعة 

من الطرق النظرية والعملية، أو  االوقت المقرر، فيختار بهذا مزيجً المادة التدريبية و 
أو داخل مؤسسته التدريبية وخارجها من ، التخطيطية والتنفيذية والتقييمية –التحليلية 

ما يناسب ويقوى في نفس الوقت على بلورة ميدانية، مواقع بيئية وظيفية وزيارات 
 المهارات المطلوبة. 

  أمكن ارتفعت هذه القدرات يب، كلماقدرات أو مهارات المدربين على تنفيذ التدر 
 للمتدربين استخدام طرق مختلفة بفعالية تطبيقية عالية.

  نسانية أو مشكالت إأو سلوكية حركية أو ميل وعالقات طبيعة أهداف التدريب: معرفية
 تدريبية. 

  .طبيعة مهمة التدريب نظرية أو عملية حركية أو ميول وعالقات إنسانية 
 يث طوله أو قصره.الوقت المتوفر للتدريب من ح 
  ة. فكلما ارتفعت الكفاية النوعية والكمية لمواد ووسائل وأجهزة وتسهيالت التدريب المتوفر

 .حالتدريب والعكس في الغالب صحيحا أمكن تنويع الطرق المستخدمة في هذه الكفاية
  وهل تحتمل شراء أو تأجيل أجهزة وتسهيالت ومواد معينة  للتدريب،الميزانية المتوفرة

 حتاجها التدريب.ي
  موعد التدريب من اليوم. فبينما يمكن استخدام المحاضرة والشروح العملية بأول النهار

حيث يبدو المتدربون نشطين قادرين على التركيز والمثابرة، فإن التطبيقات العملية 
لفترات التدريبية في ا ستخداماالوالمناقشات ولعب األدوار والزيارات الميدانية تالئم 

 لتشجيعها على المشاركات النشطة للمتدربين ولتدني متطلباتها اإلدراكية. امتأخرة، نظرً ال
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 :أهداف ومبادئ تقويم التدريب أثناء الخدمة 
التقويم عملية هادفة لقياس كفاءة العمل التدريبي ومقدار ما تم تحقيقه من أهداف 

براز نواحي الضعف والتقصير لالستفادة م نها في تطوير العمل التدريبي الخطة التدريبية وا 
مجموعة من اإلجراءات التي تقاس بها كفاءة المتدربين ومدى  ااالرتقاء به، ويمكن اعتباره أيضً و 

ا مجموعة اإلجراءات التي تقيس كفاءة التغيير الذي نجح التدريب في إحداثه بينهم، وأيضً 
كاًل  (308ص ،م1983) سلطانوقد ذكر شريف و المدربين الذين قاموا بتنفيذ العمل التدريبي 

 من أهداف ومبادئ التقويم أثناء التدريب كما يلي :

 أهداف تقويم التدريب أثناء الخدمة: (أ
 :تحقيق األهداف التالية يهدف تقويم التدريب إلى

 هدافها.أوما تم تحققه من  ،ما تم إنجازه من خطة التدريب الوقوف على 
 بية االحتياجات التدريبية، ومدى مدى صالحية البرامج التدريبية في تل كشف

 إسهامها في تحقيق أهداف خطة التدريب وبرامجها. 
  في مدى كفاءة المتدربين، مقارنة الفرق بين أداء المتدربين قبل وبعد التدريب و

ضوء األهداف المخططة للتدريب والبرامج والخطط والوسائل التي تساعد على 
 تحقيق هذه األهداف. 

 متوقعة من التدريب بمقدار االستثمارات والتغيرات السلوكية والمهنية مقارنة الفوائد ال
 لدى المتدربين المشاركين في برنامج التدريب.

  االلتزام بالمدة الزمنية المقررة للبرنامج التدريبي. مدىالتعرف على 
 مدى كفاءة العاملين في إدارة برنامج التدريب والمشرفين عليه والمدربين فيه  تقدير

 ع العناصر اإلدارية والفنية العاملة في البرنامج. وجمي
  ها.تحليلدراسة معوقات التدريب و  
 وتحديد اإلجراءات الالزمة تحسين أساليب التقويم. 

 مبادئ تقويم التدريب أثناء الخدمة:  (ب
 ضح معالم تقويم التدريب في المبادئ التالية:تت

 التعاون في التقويم:  -1
دريب كل من يحتمل أن يكون له عالقة بنتائجه من وذلك بأن يشترك في تقويم الت

داريمتدربين ومدربين ومشرفين تربويين   التدريب. يوا 
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 الستمرار في التقويم: -2
فتقويم التدريب عملية مستمرة، تبدأ مع تصميم البرنامج التدريبي وتستمر أثناء تنفيذه 

 وبعده، لتقوم إجراءات أو عمليات كل برنامج ومخرجاته.

 ي التقويم: الشمول ف -3
كل مكون فيه يؤثر في ينبغي تقويم جميع مكونات التدريب، فالبرنامج التدريبي نظام 

خرى ليكون الناتج حصيلة تبادل التأثير بين هذه المكونات وهكذا ينبغي أن يتناول المكونات األ
بشرية سواء هداف، والمضمون، والوسائل واألساليب، واإلجراءات والعمليات، والقوى الالتقويم: األ

داريين في البرنامج، وكذلك الشروط التي تم تنفيذ البرنامج فيها من  أكانوا متدربين أم مدربين وا 
 حيث الزمان والمكان.

 المرونة في التقويم: -4
بقوالب جامدة في  قييددريب وعدم التوذلك من خالل ربط التقويم باألهداف األساسية للت

لى مدى ما يحرزه إاألساسي من التقويم وهو التعرف  أساليب التقويم، والتركيز على الهدف
 المتدرب من نمو وتقدم.

 الثبات في التقويم: -5
بأن نحدد مدى الحصول على نتائج  ذلكو  ؛ايم العملية التدريبية ثابتً أي أن يبقى تقو 

متشابهة عند تطبيق التقويم مرات متعددة، أو من خالل تكرار تقدير ناحية من نواحي البرنامج 
 دريبي، وذلك يعني الحصول على نفس النتيجة أو ما يقاربها في كل مرة.الت

 
 تنويع وسائل التقويم وأدواته:  -6

جانب استخدام  الموضوعية إلى وأالمقالية  وذلك بتطبيق االختبارات التحريرية
 االستبانات واالستفتاءات واستطالع آراء المتدربين حول تقويم البرنامج التدريبي وأثره فيهم. 

وبعبارة أخرى، تستخدم بطاقات المالحظة لتقويم األداء العملي للمتدرب والمدرب 
وتستخدم االختبارات التحصيلية لتقويم تحصيل  ،وسواهما من العاملين والمشاركين في البرنامج

لتقويم  القوائموتستخدم ، المعارف، واالختبارات المتخصصة لتقويم االتجاهات والميول والقيم
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وتستخدم قوائم الضبط لتقويم اإلجراءات والعمليات، كما تستخدم المعايير  ،التجهيزاتاألجهزة و 
 لتقويم األهداف من حيث الصوغ والصدق وقابلية التحقق.

 تطبيق نتائج التقويم:  -7
أي أن الهدف من التقويم ليس مجرد تشخيص لعملية التدريب، بل يتعداه إلى تقويم 

 لتدريب وتطويره. مخرجات برنامج التدريب لتحسين ا

اعتمدت الباحثة المبادئ السابقة في تقويم البرنامج حيث شاركها في التقويم بعض وقد 
حيث خضع البرنامج لتحكيم شاماًل المشرفين المعنيين ومشرف التدريب، وكان التقويم مستمًرا 

أثناء وعقب مجموعة من المختصين وكانت تهتم بالتقويم الذاتي والتغذية الراجعة من المعلمين 
الباحثة  كل لقاء من حيث المحتوى والبيئة والتوقيت والطرق المستخدمة في التدريب، وقد وظفت

استفتاء آراء المعلمين عند التطبيق ،وبطاقة المالحظة لمالحظة أثر المناقشة والتعليم المصغر و 
 التدريب في الحصص الصفية للمعلمين .

كنت الباحثة من االستفادة مما سبق في بناء البرنامج من خالل العرض السابق فقد تم        
التدريبي القائم على التعلم النشط وتطبيق بعض استراتيجياته عند تنفيذ البرنامج وكذلك توضيح 

لمالحظتها  سلوكاتومهاراته وترجمة هذه المهارات إلى  اإلبداعيالمفاهيم الخاصة بالتدريس 
 يسي للمعلمين .بطاقة مالحظة األداء التدر ستخدام با
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة
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إلى بناء برنامج تدريبي قائم على استراتيجيات التعلم النشط  تهدف الدراسة الحالية 
ويعرض هذا الفصل الدراسات السابقة  الرياضيات،لدى معلمي  اإلبداعيلتنمية مهارات التدريس 

ثم  الدراسة،ها في إعداد البرنامج وتطبيقه على عينة واالستفادة من المجال،هذا ذات العالقة ب
ريخ من حسب التابالترتيب قد قامت الباحثة بعرض الدراسات التعليق على محاور الدراسة و 

 :ة على النحو اآلتية محاور رئيسث، لذا قامت الباحثة بتصنيفها إلى ثالالحديث إلى القديم

 :لتعلم النشطدراسات تتعلق باستراتيجيات ا :األولالمحور 

 (:م2013)دراسة األستاذ   
دفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية التعلم التعاوني في تنمية مهارات التفكير الناقد ه

استخدم الباحث المنهج التجريبي القائم على ، في تدريس الجغرافيا لدى طلبة الصف العاشر
وهما عبارة  ( طالب40ة )وكان عدد طلبة كل مجموع وضابطةمجموعتين متكافئتين تجريبية 

وقد توصلت الدراسة  وبعدي،باختبار قبلي وتم تطبيق  ،عن صفين عاشر في مدرسة شمال غزة
في التطبيق البعدي  درجات المجموعتينإلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط 

 التجريبية.لصالح المجموعة 

 (:م2012دراسة العالول )
توظيف بعض استراتيجيات التعلم النشط "مسرحة المنهج، هدفت الدراسة إلى معرفة أثر 

األلعاب التعليمية، التعلم التعاوني" في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى طالبات الصف 
وقسمت العينة إلى  ،طالبة(78)الرابع األساسي بمحافظة غزة وتكونت عينة الدراسة من 

ة تحليل المحتوى واختبار تحصيلي لمهارات حل مجموعتين ضابطة وتجريبية، واستخدمت الباحث
المسألة الرياضية وتوصلت الدراسة إلى وجود فاعلية كبيرة الستراتيجيات التعلم النشط في تنمية 

 المهارات الرياضية لدى طالب الصف الرابع.

 (:م2011)دراسة حلس 
صيل هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر استخدام أسلوب لعب األدوار على التح

وقد استخدمت غزة، الدراسي لتنمية المفاهيم التاريخية لدى طالبات الصف السابع في محافظات 
وتكونت أداة الدراسة من اختبار المفاهيم التاريخية وتمثلت عينة  التجريبي،الباحثة المنهج 

د وقد نتج وجو  ،( طالبة توزعت على أربعة فصول تم اختيارها بطريقة قصدية172الدراسة في )
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متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار  فروق ذات داللة إحصائية بين
 التجريبية.المفاهيم التاريخية لصالح المجموعة 

  :(م2009) دراسة نصار
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام األلغاز في تنمية التفكير الناقد في 

 (82) فيعينة الدراسة  مثلتتبغزة، لصف الرابع األساسي ا طلبةلدى  والميل نحوهاالرياضيات 
استخدم ضابطة، وقسمت العينة إلى مجموعتين تجريبية و ، تم اختيارهم بطريقة قصدية اطالبً 

مقياس ، و في اختبار قياس مهارات التفكير الناقدوتمثلت أدوات الدراسة الباحث المنهج التجريبي 
تائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات الميل نحو الرياضيات وقد أظهرت الن

في اختبار التفكير الناقد في الرياضيات وكذلك في مقياس الميل نحو الرياضيات لصالح  الطلبة
  التي درست الرياضيات باستخدام األلغاز.  المجموعة التجريبية

 (:م2009دراسة يحيى )
ستراتيجية التعليم التعاوني في تحصيل هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية استخدام ا

تم تطبيق ، طالبات الصف السابع األساسي في الرياضيات واتجاهاتهم نحوها في مدينة طولكرم
وقد اتبعت المنهج ، ( طالبة من طالبات الصف السابع األساسي136الدراسة على عينة من )

وقد تم  ،جريبية وضابطةالتجريبي وتم تقسيم العينة في مدرستين في كل مدرسة مجموعة ت
الدراسة  ، ودلت نتائجعلى المجموعتين اس اتجاه قبلي وبعديتطبيق اختبار تحصيلي ومقي

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي أداء المجموعة التجريبية والضابطة لصالح 
ة لصالح المجموع تالرياضياطالبات المجموعة التجريبية وكذلك كان مقياس االتجاه نحو 

 التجريبية.

 :(م2008)دراسة الشمري 
 )فكرعلى بعض استراتيجيات التعلم النشط  تدريسهدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر ال

في تنمية المهارات التدريسية لدى الطالبات المعلمات في التعاونية(، المناظرة  شارك، –زاوج  –
( 60وتكونت عينة الدراسة من ) دية،حائل بالمملكة العربية السعو كلية التربية للبنات في جامعة 

وتجريبية، الرابعة تم توزيعها عشوائيًا إلى مجموعتين ضابطة  الفرقةمعلمة من طالبات  /طالبة
بطاقة مالحظة لقياس المهارات التدريسية وهي أدوات الدراسة  قد استخدمت الباحثة لذلكو 
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الضابطة على لمجموعة التجريبية تفوق ا ، ودلت نتائج الدراسة علىتقويم ( -تنفيذ  - )تخطيط
 النشط.التي لم تتدرب على استراتيجيات التعلم 

 (: م2006زايدة ) دراسة أبو
أثر استخدام األلعاب التعليمية في تدريس  توضيح هوهذه الدراسة الهدف من 

الصف السادس األساسي بمحافظة شمال  طلبةلدى  اإلبداعيالرياضيات على تنمية التفكير 
نة بالطريقة التقليدية، حيث قام الباحث باستخدام المنهج التجريبي على عينة مكونة من غزة مقار 

الرياضي في وحدة الكسور العادية  اإلبداعيقام الباحث بإعداد اختبار التفكير ، ( طالب80)
وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ايجابي الستخدام األلعاب التعليمية لصالح التطبيق البعدي 

 التجريبية. للمجموعة

 (:م2005دراسة حمادة )
شارك(  -زاوج -فكرمعرفة فاعلية استراتيجيتي ) هوهذه الدراسة الهدف من 

واالستقصاء القائمتين على أسلوب التعلم النشط في نوادي الرياضيات المدرسية في تنمية 
ونت عينة المرحلة االعدادية وتك طلبةمهارات التفكير الرياضي واختزال قلق الرياضيات لدى 

الصف الثالث االعدادي بمدرسة النقراش االعدادية بمحافظة القاهرة، وذلك  طلبةالدراسة من 
 –الترجمة  –التعميم  –االستقراء  –لقياس التفكير الرياضي عند المهارات اآلتية: االستنباط 

اسة من وتكونت عينة الدر ، المنطلق الشكلي –البرهان الرياضي  –إدراك العالقات  –التأمل 
إلى: ارتفاع  وتوصل ،ثالثة مجموعات تجريبية متكافئة حيث اتبع الباحث المنهج التجريبي

شارك(  –زاوج  –متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية )فكر 
عن متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في اختبار 

 اضي ككل.التفكير الري

 (:م2003) وزمالؤهسعادة دراسة 
لى أثر تدريب المعلمات الفلسطينيات على أسلوب التعلم إهدفت الدراسة إلى التعرف 

التخصص  :متغيرات هي ةالنشط في أسلوب التحصيل اآلني والمؤجل لديهن في ضوء ثالث
التجريبي وتكون مجتمع األكاديمي والمؤهل العلمي وعدد الدورات التدريبية، تم استخدام المنهج 

الدراسة من جميع معلمات الصفوف األساسية بالمدراس الحكومية بمديرية قباطية التعليمية 
( معلمة تم اختيارهن بشكل قصدي حسب الرغبة، 24الفلسطينية وتكونت عينة الدراسة من )
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ة بينما شملت أعد القائمون على الدراسة أداتين من أدوات البحث تمثلت األولى في مادة تدريبي
الثانية اختبارًا تحصيليًا، أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا لصالح التدريب على 
التعلم النشط مع وجود فروق دالة إحصائيًا بين المعلمات عينة الدراسة في التدريب على أسلوب 

وعدد الدورات  ،والمؤهل العلمي ،التعلم النشط تبعًا لمتغيرات التخصص األكاديمي الدقيق
 التدريبية التي تم حضورها من جانب المعلمات.

 :(Coy,2001)دراسة كوي 
أثر استخدام حل المشكالت كأحد أساليب التعلم النشط   معرفةهذه الدراسة إلى  تهدف

في تنمية مهارات حل المشكالت لوحدة طرح وجمع مضاعفات الكسور العشرية وقسمتها، 
 توقد اتبع بمدارس ميترا الغربيةالب الصف الخامس االبتدائي وتكونت عينة الدراسة من ط

إلى مجموعتين، مجموعة تجريبية درست باستخدام  الطلبةوتم تقسيم  ،المنهج التجريبي ةالباحث
 ،حل المشكالت كأحد استراتيجيات التعلم النشط، ومجموعة ضابطة درست بالطريقة التقليدية

إلى أن هناك فروقًا ذات داللة  تقبليًا وبعديًا، وقد توصل اتحصيليً  ااختبارً  ةالباحث تاستخدمو 
 ة.يجريبتإحصائية بين المجموعتين في مهارات حل المشكالت لصالح طالب المجموعة ال

 (:م1991)دراسة قنديل 
رشادي في ام استراتيجية التدريس الفردي اإلهدفت الدراسة إلى التعرف إلى فعالية استخد

وقد استخدم الباحث اختبار  ،ةاالبتدائيألساسية في رياضيات المرحلة تدريس بعض المهارات ا
بمدرسة ابتدائية في بنها الصف الخامس االبتدائي  طلبةتحصيلي لتحديد مستوى تحصيل 

ومن أهم نتائج تطبيق(،  فهم، )تذكر،وحدة الجمع في المستويات المعرفية  ىفي محتو بمصر 
إحصائية بين متوسطي درجات الطلبة منخفضي الذكاء  ال توجد فروق ذات داللة أنه الدراسة

وكذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي ، في المجموعتين الضابطة والتجريبية
درجات الطلبة في المجموعتين، لصالح المجموعة التجريبية وكذلك توجد فروق ذات داللة 

موعة التجريبية التي درست المجموعتين لصالح المج طلبةات جإحصائية بين متوسطي در 
 .باستخدام طريقة التدريس الفردي
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 التعلم النشط:التي تتعلق ب األولتعقيب على دراسات المحور 

  تتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في هذا المحور في بعض
ذ استراتيجيات التعلم النشط التي اعتمد عليها البرنامج التدريبي مثل دراسة األستا

نصار دراسة و  ،(م2009يحيى )دراسة و  (،م2012العالول )دراسة و  (،م2013)
 .م (1991، ودراسة قنديل )(م2009)

  في حين أنها تختلف مع دراسات أخرى في االستراتيجيات التي تبنتها الدراسة مثل
(، م2008الشمري )دراسة (، و م2005حمادة )دراسة (، و م2006دراسة أبو زايدة )

  .(م2011حلس )دراسة ، و (Coy,2001)كوي  دراسةو 

  تقديم مادة تدريبية للتعلم في  (م2003) سعادة وزمالؤهتتفق الدراسة الحالية مع دراسة
حين أنها تختلف مع بقية الدراسات في هذا المحور حيث  للمعلمات، فيالنشط 

لطالب الصف  (م2013استهدفت طالب المراحل المختلفة مثل دراسة األستاذ )
( م2005ودراسة حمادة ) الرابع،( لطالب الصف م2009ودراسة نصار ) العاشر،
 التربية.( لطالبات كلية م2008ودراسة الشمري ) اإلعدادية،لطالب 

  باتباع المنهج التجريبي  (م2003) الؤهسعادة وزماتفقت الدراسة الحالية مع دراسة
المحور التي اتبعت في حين أنها اختلفت مع بقية الدراسات في هذا  لمجموعة واحدة،

  مجموعات. المنهج التجريبي بمجموعتين أو ثالث

  تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة بالنتائج اإليجابيةلتوظيف استراتيجيات التعلم
 النشط.

 :اإلبداعيدراسات تتعلق بالتدريس  الثاني:المحور 

 :(م2015)دراسة األغا  
 اإلبداعيبرنامج تدريبي لتنمية مهارات التدريس هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية 

الباحث المنهج شبه  وقد استخدملمعلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية وأثره على إبداع طلبتهم 
رياضيات بالمرحلة الثانوية في ( معلم 30عينة الدراسة من )التجريبي في دراسته وتكونت 
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ما تبين ضعف امتالكهم لمهارات التدريس حيث تم تطبيق قبلي للمالحظة عليهم مخانيونس، 
وبناء على ذلك فقد قام الباحث بتحديد االحتياجات التدريبية الالزمة وقام بتطبيق  ،اإلبداعي

ثم قام بتطبيق  ،اإلبداعيبرنامج تدريبي يتخلله تطبيق اختبار للجانب المعرفي لمهارات التدريس 
في التطبيق البعدي كبير مما  حجم األثر كان وقد، ا على عينة الدراسةيً بطاقة المالحظة بعد

 التدريبي.يدل على فاعلية البرنامج 

 (:م2012)دراسة النجار 
 الطلبةالالزم توافرها لدى  اإلبداعيهدفت الدراسة إلى التعرف إلى مهارات التدريس 

/ المعلمين تخصص علوم لمهارات التدريس  الطلبةالمعلمين تخصص علوم ومدى امتالك /
المعلمين تخصص علوم في كلية المعلمين  الطلبةوقد تكونت عينة الدراسة من جميع  ،داعياإلب

قائمة بمهارات التدريس  ، وأعد الباحثطالبا / معلماً  22البالغ عددهم  بالسعوديةبالقنفدة 
أعد الباحث بطاقة مالحظة لمهارات التدريس وفي ضوء القائمة  ،مهارة 20وتضم  اإلبداعي
وقد بينت الدراسة  ،اإلبداعي/ المعلمين لمهارات التدريس الطلبةياس مدى امتالك لق اإلبداعي

وأنهم يمارسون  اإلبداعيمهارات التدريس  يملكونا ال أن جميع طالب / معلمي العلوم تقريبً 
تدريسهم ممارسة تلقينية، وقد افترضت الدراسة ضرورة تطوير مقررات كليات التربية والمعلمين 

عداد برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في الكليات الطلبةطوير أساليب تقويم وبرامجها وت ، وا 
 التربوية والمعلمين في الميدان .    

 (:م2011ستة ) دراسة أبو
 اإلبداعيالكشف عن فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات التدريس  إلى الدراسة هدفت

وذلك من  ،في إطار ومفاهيم ومعايير الجودةوخفض قلق التدريس لدى طالب كلية التربية 
ومهاراتهم وتوفير الفرص المالئمة لهم  الطلبةخالل برنامج تدريبي يسعى إلى تنمية معارف 

( طالبًا وطالبة من طالب الفرقة 42والتميز في التدريس، تكونت عينة الدراسة من ) لإلبداع
( طالبًا 22األولى تجريبية عددها )الثالثة )شعبة الرياضيات( تم تصنيفهم إلى مجموعتين 

( 20وطالبة تم تدريبهم وفق البرنامج المستخدم ألغراض الدراسة، واألخرى ضابطة وعددها )
وقد تم استخدام بطاقة مالحظة  ،طالبًا وطالبة تم تدريبهم وفق البرنامج المعتاد للتربية الميدانية

التدريس قبليًا وبعديًا على المجموعتين،  للطالب وتطبيق مقياس قلق اإلبداعيلألداء التدريسي 
 اإلبداعيوأشارت النتائج إلى فاعلية البرنامج التدريبي المستخدم في تنمية مهارات التدريس 

 المعلمين. الطلبةوخفض قلق التدريس لدى 
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 (:م2011دراسة سيفين )
هدفت الدراسة إلى توظيف المستحدثات التكنولوجية في توفير بيئة تخدم تعليم 

الواجب تنميتها لدى طالب كلية  اإلبداعيالرياضيات وكذلك تحديد قائمة بمهارات التدريس 
تمثلت ، بكفايات تكنولوجيا التعليم الواجب تنميتها لدى طالب كلية التربية وتحديد قائمةالتربية، 

بقنا في عينة الدراسة في طالب شعبة الرياضيات في الفرقة الرابعة )تعليم أساسي( بكلية التربية 
 يالمنهج التجريبي بتصميم تجريبي ذاتبع الباحث ، م2009/2010الفصل الدراسي األول 

مجموعة تجريبية واحدة باختبار قبلي وبعدي لقياس المتغير التابع، ودلت النتائج على ايجابية 
 باستخدام التعلم متعدد المداخل. اإلبداعيالبرنامج في تعلم مهارات التدريس 

 (:م2010) دراسة القرني
التعلم المستند إلى  وتحديد متطلبات اإلبداعيهدفت الدراسة إلى تحديد مهارات التدريس 

وتحديد صورة النموذج المقترح لتطوير تدريس الرياضيات بالمرحلتين المتوسطة  الدماغ،
واستخدم الدماغ، المستند إلى  ومتطلبات التعلم اإلبداعيوالثانوية في ضوء مهارات التدريس 

 وألغراض الدراسة أعد استبانة، التحليلي،لباحث المنهج الوصفي المسحي والمنهج الوصفي ا
ا من متطلبات التعليم ( متطلبً 57و ) ،اإلبداعيمهارة من مهارات التدريس  (46)تحتوي على 

ومتطلبات  اإلبداعينتائج الدراسة أن جميع مهارات التدريس  وكانت أهمالمستند إلى الدماغ 
تعتبر الزمة لمعلم الرياضيات بالمرحلتين  ،لمستند إلى الدماغ من وجهة نظر المختصينا التعلم

  والثانوية.المتوسطة 

 (:م2009)دراسة أبو العال 
خالل برنامج تدريبي مقترح تنمية من إلى أي مدى يمكن  فهدفت الدراسة إلى التعر 

تخدمت واس رياضيات،ات شعبة الطالبات المعلم واستراتيجياته لدى اإلبداعيمهارات التدريس 
( طالبة من 12الدراسة من ) وتكونت عينةالمجموعة الواحدة  االباحثة المنهج التجريبي ذ

شمس بالقاهرة، طالبات الفرقة الثالثة شعبة رياضيات تربوي بكلية البنات جامعة عين 
ار تحصيلي في واختب ،بطاقة مالحظة األداء التالية في دراستها:دوات األواستخدمت الباحثة 
داللة  ذاتتوصلت إليها الدراسة وجود فروق ومن أهم النتائج التي للبرنامج،  الجانب المعرفي 

  .والتطبيق القبلي لصالح التطبيق البعدي البعديالتطبيق  بينإحصائية 
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 (:ه1431)  دراسة موافي
يجية حل تند على استراتهدفت الدراسة إلى بحث فاعلية برنامج تدريبي بالحاسوب مس

لدى معلمات  اإلبداعيوالتفكير  اإلبداعيبداعيًا في تنمية مهارات التدريس إالمشكالت 
 (37)حيث تم اختيار عينة من معلمات الرياضيات عددها  ،الرياضيات بالمرحلة المتوسطة

وتم مالحظة أدائهن لمهارات بالمملكة العربية السعودية، معلمة بالمرحلة المتوسطة بمدينة جدة 
لديهن قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي  اإلبداعيوقياس مستوى التفكير  اإلبداعيلتدريس ا

بين    ≤ 0.05مستوى وقد توصلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  عليهن،
متوسطي درجات أداء معلمات الرياضيات قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي لصالح التطبيق 

ما وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي الدرجات للمعلمات في مقياس البعدي. ك
 البعدي.قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي ولصالح التطبيق  اإلبداعيتورانس لمهارات التفكير 

 : (Schacter et al,2006) دراسة شاكتر
واتبع  وتحصيلهم،ة للطالب اإلبداعيهدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين توفير الفرص 

من الصف الثالث  امعلمً  (٤٨)لـ  اإلبداعيالباحث المنهج التجريبي حيث قام بقياس السلوك 
وتأثير هذا السلوك على في أحد المدارس اإلبتدائية بوالية أريزونا األمريكية ،للصف السادس 

 (٨)راقبتهم في معلم تمت م (٤٨ـ)جميع ال ،ية في القراءة واللغة والرياضياتالطلباإلنجازات 
في المجموع، تمت مراقبة  ،مدة المراقبات كانت درسًا كامالً  ،يمختلفة خالل العام الدراس حاالت

جودة التعليم خالل كل درس، تم حساب درجة  ساعة لكل مدرس (٤٣٧)المعلمين بما مجموعه 
أجل تحديد  من تنبؤيةهذه الدرجات تم أخذ معدلها كمتغيرات  ،اإلبداعي دريسودرجة تردد الت

الدراسة إلى أن التعليم نتائج توصلت ، هملطالب وتحصيللة اإلبداعيالعالقة بين توفير الفرص 
هذه النتيجة تمثل ردًا لطريقة إجابة المعلمين  ،بشكل ملحوظ الطلبةيطور إنجازات  اإلبداعي

 دريسلتية حدت من سعتهم لللمعايير. العديد من المدرسين ادعوا أن قدر مسؤوليتهم العال
هذا التعليل  أن الدراسةكما تشير البيانات من هذه  ، بإبداعية، ألن المعايير تملي كيفية التدريس

هذه الدراسة تقترح أن  فإن ةاإلبداعيبداًل من رسم تعارض بين المسؤولية و ألنه  ليس صحيحاً 
م هتوسيع ذخيرتقوموا بيركزوا على المعايير، و ي حوا المعلمين أننص ،عضهمان مكمالن لبيثناإل

 .اإلبداعيتدريس ب الاالستراتيجية من أجل ضم أسالي
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 (:,2005Jeou et al)دراسة جيو وآخرون 
لى إ اإلبداعياكتشاف العوامل التي تؤثر في التدريس إلى هدفت الدراسة  يجاد وا 

ذات  الفائزين بالجائزة في المدارس ةالفعالة المستخدمة بواسطة المعلمين الثالث االستراتيجيات
مقابالت  شخصية،مقابالت  في:وقد تمثلت أدوات الدراسة تايوان، النشاطات المتكاملة في 

معلمين للقيام  (3)وقد تم اختيار المحتوى، تحليل  صفية،مالحظات  مركزية،مجموعات 
بتحليل محتوى  قام الباحث لحصول على النتائجالتدريس، ولمبدعة في  باستخدام استراتيجيات

ووجدت الدراسة أن  ،الصف ومالحظات غرفة وانطباعات المعلمين وخطة التدريسالمقابالت 
 هي:باستخدام األنشطة المتكاملة  اإلبداعيدريس العوامل المؤثرة في الت

  الثقة  الجديدة،القدرة على خلق قبول في التجارب  الحضور، مثل: الشخصية،السمات
 االستطالع.حب  لتخُيل،االقدرة على  التفكير،عمق  الفكاهة،حب  بالنفس،

  للوالدين.األداء المبدع  األطفال،في تعليم  وانفتاحيهطرق مرنة  عائلية:عوامل 
  الذهني.العصف  ذاتيًا، واأللعاب المبتكرةالقصص  والتعليم:الخبرات عن النمو 
  اإليمان بالتعليم والتحفيز والعمل الجاد 
  المدرسية.الجانب اإلداري للمؤسسة 

ألن االستراتيجيات الفاعلة في التدريس  أهمها،وامل يعتبر العامل الرابع هو في كل هذه الع
التواصل بين  الطالب،التي تم استخدامها بواسطة المعلمين الفائزين كانت أنشطة متركزة حول 

التشجيع على  النهايات،األسئلة مفتوحة  الصف،إدارة المهارات في  والحياة الحقيقية،التدريس 
 والوسائط المتعددة. واستخدام التكنولوجيادع التفكير المب

 (:م2002دراسة التودري )
 هدفت الدراسة إلى مالحظة أثر برنامج تدريبي لتدريب معلمي رياضيات المرحلة

 اإلبداعيوكذلك إعداد قائمة بمهارات التدريس  اإلبداعيعلى مهارات التدريس  اإلعدادية
جراء بطاقة عدادالزمة لمعلمي رياضيات المرحلة اإلال ية من خالل اختيار عينة من المعلمين وا 

وتمثلت العينة من مجموعة من معلمي ومعلمات رياضيات المرحلة ، مالحظة قبلية وبعدية
وقد أسفرت ، ( معلم ومعلمة20وعددها ) بجمهورية مصر العربية االعدادية بمدينة أسيوط

رجات أداء عينة الدراسة لمهارات الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي د
ككل المتعلقة برياضيات المرحلة اإلعدادية في كل من التطبيقين القبلي  اإلبداعيالتدريس 

 ولصالح التطبيق البعدي.  ≤ 0.01 والبعدي لبطاقة المالحظة عند مستوى داللة
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 (: م2002دراسة سعيد )
مية في تنمية مهارات التدريس هدفت الدراسة إلى التعرف إلى فاعلية الحقائب التعلي

كما هدفت إلى التعرف إلى مدى اختالف  االبتدائية،لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة  اإلبداعي
 معلميهم،لدى  اإلبداعيباختالف مستوى أداء مهارات التدريس  طلبةلل اإلبداعيمستوى التفكير 

، وتكونت عينة إلبداعياقام الباحث بإعداد بطاقة مالحظة تحتوي على مهارات التدريس 
، تم تطبيق بطاقة ابتدائيةالدراسة من عشرة معلمين من معلمي الرياضيات في ثالث مدارس 
)عينة  الطلبةلدى  اإلبداعيالمالحظة قبل وبعد دراسة الحقيبة التعليمية، ولقياس قدرات التفكير 

يات، وفي ضوء القياس في الرياض اإلبداعيد الباحث اختبار القدرة على التفكير عالدراسة( أ
بواقع ثالثة صفوف لثالثة معلمين  الطلبةالبعدي لبطاقة المالحظة حددت عينة الدراسة من 

، وثالثة صفوف لثالثة معلمين أظهروا  اإلبداعيأظهروا أعلى مستوى ألداء مهارات التدريس 
 (210ة )في الفصول الست الطلبة، وكان عدد اإلبداعيأقل مستوى ألداء مهارات التدريس 

وقد توصلت الدراسة إلى فعالية الحقيبة التعليمية في تحسين أداء المعلمين ، وطالبة طالب
، وتحسن قدرات التفكير لدى طلبة هؤالء المعلمين بعد تطبيق اإلبداعيلمهارات التدريس 

  .البرنامج

 : ه(1424) دراسة فلمبان
المعلمين تخصص  لطلبةا بإلكساهدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامج مقترح 

المعلمين  الطلبة، وطبقت الدراسة على عينة عشوائية من اإلبداعيرياضيات مهارات التدريس 
طالبًا، واستخدم  (21)تخصص رياضيات في المستوى الثامن بكلية المعلمين بالطائف عددهم 

، إلبداعياالمعلمين مهارات التدريس  الطلبة بإلكساالباحث برنامج تدريبي )من اعداده( 
قبل  اإلبداعيالمعلمين لمهارات التدريس  الطلبةلقياس أداء أعدها الباحث وبطاقة مالحظة 

تنفيذ البرنامج وبعده وقد أظهرت النتائج فعالية البرنامج المقترح في تنمية مهارات التدريس 
 المعلمين. الطلبةلدى أفراد عينة الدراسة من  اإلبداعي

 (: (wing,2001وينجدراسة 
بالصف في تدريس  اإلبداعيدفت الدراسة إلى معرفة أثر ممارسة طريقة التدريس ه

والتي تتسم  كونج،العلوم على هيئة منهج دراسي علمي بالمرحلة االبتدائية في مدارس هونج 
ة بالتدريس اإلبداعيوركزت الدراسة على مقارنة الطريقة ، بهيمنة المقررات وسيطرة المعلم

وقد وضحت النتائج أن الدراسة في  ،ابياتها والمعوقات التي تعترضهايث إيجحالتقليدي من 
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كما  التعليم،نحو  الطلبةة رغم ازدياد دافعية يللى لم تسفر عن نتائج واضحة وفعاالمراحل األو 
للتدريس  المعلمين ةممارسومن خالل ، وفهماً  أسهمت في جعل عملية التعليم أكثر اتزاناً 

ارات التفكير العليا وجد الباحث نتيجة إيجابية تشير إلى تقليص على مه والتدريب اإلبداعي
على الرغم من عدم وجود داللة على تقدم تعلمهم  الطلبةمعدل االنحراف في أداء التعلم لدى 

كما لوحظ أن الدعم المقدم للمعلمين لم يكن كافيا لتحفيز هذا النوع من  ،على المدى القصير
نج، ولكن يتوقع أن تصبح ضمن الممارسات الفعلية لتدريس في هونج كو  اإلبداعيالتدريس 

المقررات في عصر االنفجار المعرفي بحيث يصبح دور المعلم مرشد وميسر، ودور الطالب 
 .ةاإلبداعيمستكشف في العملية 

 :اإلبداعيالتدريس التي تتعلق بتعقيب على دراسات المحور الثاني 

 السابقة للمحور الثاني في أنها تعد البرنامج  تتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات
دراسة أبو و  (،م2015)مثل دراسة األغا  اإلبداعيالتدريبي لتنمية مهارات التدريس 

، ودراسة ه(1431موافي ) (، ودراسةم2011، ودراسة أبو ستة )(م2009العال )
 .(م2002)(، ودراسة التودريه1424فلمبان )

  ودراسة ، (م2010دراسة القرني )و (، م2012)في حين تختلف عن دراسة النجار
ة اإلبداعيالتي تهدف إلى تحديد المهارات  (م2002(، ودراسة سعيد )م2011) سيفين

 التي يحتاجها المعلمون في التدريس.

 التجريبي بمجموعة واحدة مع دراسة األغا  جالمنه هاتتفق الدراسة الحالية باتباع
ودراسة سيفين  (،م2009سة أبو العال )، ودرا(م2001) Wingودراسة  (،م2015)
 ودراسة فلمبان (،ه1431) ودراسة موافي (،م2002ودراسة التودري ) (،م2011)
 (.م2006ودراسة شاكتر ) (،ه1424)

 ( م2012إال أنها تختلف مع دراسة النجار،)  سعيد دراسة و  (،م2010القرني )دراسة و
التي اتبعت  (،م2011ستة )ودراسة أبو  الوصفي،التي اتبعت المنهج  (،م2002)

 بمجموعتين.المنهج شبه التجريبي 
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  تتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة حيث تمثلت المجموعة التجريبية
ه( ، 1431موافي )دراسة ، و  (م2015بمعلمين أثناء الخدمة مثل دراسة األغا )

 ( .م2006ر )شاكت ودراسة( ، م2002التودري )دراسة (، و م2002سعيد )دراسة و 

  دراسة و  (،م2009أبو العال )ودراسة  (،م2012النجار ) دراسةإال أنها تختلف مع كل
 معلمين.التي تمثلت المجموعة التجريبية لديهم في طالب  (،م2011أبو ستة )

  تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة بأهميةتنمية مهارات التدريس اإلبداعي لدى
 تلفة.معلمي المباحث المخ

 التدريبية:دراسات تتعلق بالبرامج  :الثالثالمحور 

 ( :م2014دراسة العويضي ) 
في تنمية  TRIZ هدفت الدراسة إلى قياس فاعلية برنامج مقترح في ضوء نظرية تريز 

وتحقيقًا  بات الصف األول متوسط بمدينة جدة،في الجغرافيا لطال اإلبداعي التحصيل والتفكير
( 60حيث تكونت عينة الدراسة من ) استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبيلهدف الدراسة فقد 

ل المتوسط في مدرسة من مدارس جدة، من خالل مجموعتين تجريبية طالبة من الصف األو 
عداد اختبار التحصيل ، برنامج مقترح في ضوء نظرية تريز ، وقامت الباحثة بإعدادوضابطة وا 
 .اإلبداعيير ، واختبار تورانس للتفكاإلبداعي

قد تفوقن في متوسط الدرجات البعدية مجموعة التجريبية أن طالبات ال لقد أظهرت النتائجو 
اختبار أصالة، الدرجة الكلية(، و ، بقدراته )طالقة، مرونة اإلبداعيلتفكير المعدلة الختبار ا

القة ارتباطية وجود عبجميع قدراته )طالقة، مرونة، أصالة، الدرجة الكلية( و  اإلبداعيالتحصيل 
 .اإلبداعي، واختبار التحصيل اإلبداعيدالة بين اختبار التفكير 

 م(:2013دراسة الناقة وعيسى )
هدفت الدراسة للكشف عن فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية قدرات الطلبة المعلمين على 

تخدم الباحثان حيث اس ،لأللعاب التربوية في مادة العلوم واتجاهاتهم نحوه اإلبداعيالتصميم 
اختبار في القدرة على  ن:شبه التجريبي، وتم تطبيق أداتي المنهج الوصفي التحليلي والمنهج

لأللعاب التربوية وتكونت  اإلبداعيلأللعاب، ومقياس اتجاه نحو التصميم  اإلبداعيالتصميم 
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لدراسة إلى أنه ( طالبة معلمة بكلية التربية بالجامعة االسالمية وتوصلت ا52عينة الدراسة من )
لأللعاب التربوية كما  اإلبداعييوجد اختالف في مستوى قدرات الطلبة المعلمين في التصميم 

يقيسها االختبار لصالح التطبيق البعدي وكما تختلف اتجاهات الطلبة المعلمين نحو التصميم 
 لأللعاب التربوية كما تقيسها االستبانة لصالح التطبيق البعدي. اإلبداعي

 م(:2013ة الوهابة)دراس
هدفت الدراسة إلى تعرف مدى فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية كفايات معلمات 
العلوم الالزمة لتدريس المناهج المطورة بالمرحلة المتوسطة، استخدمت الباحثة المنهج شبه 

( معلمة علوم من معلمات 16التجريبي بمجموعة تجريبية فقط، وتكونت عينة الدراسة من )
الباحثة بطاقة مالحظة على  ، وطبقتفي السعودية لمرحلة المتوسطة بمحافظة خميس مشيطا

بل تطبيق البرنامج وبعده، وتوصلت الدراسة إلى أن البرنامج التدريبي المقترح عينة الدراسة ق
أسهم في تنمية كل من الكفايات التخصصية والمهنية والثقافية لدى معلمات العلوم الالزمة 

وسطة، حيث كانت الفروق دالة إحصائيًا بين التطبيقين لمناهج المطورة بالمرحلة المتيس التدر 
القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة على عينة البحث، كما حقق البرنامج فعالية مقبولة في تنمية 

 .كفايات المعلمات

 (:م2011)دراسة العجرمي 
المهنية لدى الطلبة معلمي  هدفت الدراسة إلى بناء برنامج تدريبي لتطوير الكفايات

( استخدم م2008ضوء استراتيجية إعداد المعلمين )غزة في  -التعليم األساسي بجامعة األزهر 
وطالبة  اطالبً  120تكونت عينة الدراسة من ، التحليلي يالباحث المنهج شبه التجريبي والوصف

في اختبار تحصيلي  الدراسة وضابطة، وتمثلت أدوات ةتجريبيتقسيمهم إلى مجموعتين  وتم
، اأسبوعً  24من إعداد الباحث وقام ببناء برنامج تدريبي تم تطبيقه في فترة  وبطاقة مالحظة

البعدي لالختبار التحصيلي  التطبيقوجود فروق ذات داللة إحصائية في  دلت النتائج علىوقد 
 التجريبية.في القياس البعدي لصالح المجموعة 

 (:م2010دراسة الفالح )
إلى استقصاء فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات تدريس التفكير  دراسةال تهدف
واالتجاه نحو تعليم هذا التفكير لدى معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة في مدينة  اإلبداعي

المجموعة الواحدة ذات االختبار القبلي  ااستخدم الباحث المنهج التجريبي ذالرياض، ولقد 
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معلمة من معلمات العلوم في المرحلة المتوسطة بالمدارس الحكومية  20ر تم اختيا، والبعدي
 اإلبداعيبالرياض أثناء الخدمة ولقياس األداء القبلي والبعدي للمعلمات لمهارات تدريس التفكير 

أعدت الباحثة بطاقة مالحظة لقياس مهارات ، وألغراض الدراسة واالتجاه نحو تعليم هذا التفكير
وأسفرت نتائج البحث عن فعالية البرنامج المقترح في تنمية مهارات  اإلبداعي تدريس التفكير
وكذلك تنمية  للمشكالت(الحساسية  –األصالة  –المرونة  – )الطالقة اإلبداعيتدريس التفكير 

 .اإلبداعياالتجاه نحو تعليم التفكير 

 

    :(م2009)دراسة أبو سويرح  
بي قائم على التصميم التعليمي في ضوء هدفت الدراسة إلى بناء برنامج تدري

التكنولوجيا، ولتحقيق االحتياجات التدريبية لتنمية بعض المهارات التكنولوجية لدى معلمي 
( بمحافظات 10-7قام الباحث باختيار عينة مكونة من معلمي التكنولوجيا لصفوف ) الدراسة

صفي التحليلي لتحديد االحتياجات الباحث المنهج الو  ومعلمة واستخدممعلما  80غزة بلغ عددها 
التدريبية لدى معلمي التكنولوجيا لبناء البرنامج التدريبي في ضوئها وقد قام بتصميم استبانة 

البرنامج  وتم تطبيقلتحديد هذه االحتياجات ثم قام ببناء برنامج تدريبي باستخدام نموذج "كمب" 
باحث إلى وجود فروق ذات داللة وقد توصل الومعلمة، معلما ( 18)على عينة مكونة من 

إحصائية بين درجات المعلمين في المهارات التكنولوجية قبل تطبيق بطاقة المالحظة وبعدها 
 البعدي.لصالح التطبيق 

 ه(:1431دراسة المالكي )
كساب معلمي الرياضيات إل ة فاعلية برنامج تدريبي مقترحهدفت الدراسة إلى معرف

طبقت الدراسة ، على تحصيل واتجاهات طالبهم نحو الرياضياتو  ،بعض مهارات التعلم النشط
  منطقة الصفا ( معلم رياضيات من معلمي المرحلة االبتدائية من12على عينتين: األولى )

حول التعلم النشط وتم قياس أدائهم القبلي والبعدي بواسطة  اتدريبيً  اقدم لهم برنامجً  بالسعودية
نشط، والعينة الثانية طالب المعلمين الذين حضروا البرنامج مقياس األداء لمهارات التعلم ال

( طالبًا تم تدريسهم بالتعلم 273التدريبي من طالب الصف الخامس االبتدائي وقد بلغ عددهم )
، النشط وتم قياس أدائهم بواسطة اختبار تحصيلي ومقياس االتجاه نحو الرياضيات قبليًا وبعدياً 



114 
 

وجد نتائج إيجابية للبرنامج على المعلمين ظهرت في التطبيق وقد توصلت الدراسة إلى أنه ت
 البعدي، وكذلك على االختبار التحصيلي، ومقياس االتجاه للطالب لصالح التطبيق البعدي.

 (:م1995)دراسة أبو عميرة 
إعداد معلمات الرياضيات للمرحلة  برنامجفعالية  إلى هدفت الدراسة إلى التعرف

لى مستوى المعلمات المتخرجات إوالتعرف  شمس بالقاهرة،ات بجامعة عين االبتدائية بكلية البن
س ممن شعبة التعليم االبتدائي تخصص رياضيات في تدريس الرياضيات للصفين الرابع والخا

وضمن إجراءات الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي،  األساسي،من التعليم 
كتب الرياضيات المدرسية المقررة على الصفين الخامس الباحثة بتحليل محتوى  حيث قامت
ألداء التدريس لكل من  وبطاقة مالحظةواستخدمت اختبار أساسيات الرياضيات والسادس، 

إلى  ت الدراسةتوصلاالبتدائي، الطالبات المعلمات والمعلمات المتخرجات من شعبة التعليم 
عداد معلمات رياضيات المرحلة االبتدائية مقترح لما ينبغي أن يكون عليه برنامج إ تصوروضع 

 .وبطاقة المالحظةمن خالل نتائج االختبار 

 التدريبية:بالبرامج التي تتعلق  الثالثتعقيب على دراسات المحور 

  تتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في هذا المحور كونها تعد برنامجًا
سويرح  ودراسة أبحيث تبنت  ناء البرنامجا لبيً ا محور تتبنى اتجاهً  ا حيثتدريبيً 

 ( تبنت نظرية تريز، والدراسةم2014العويضي )ودراسة  التعليمي،التصميم  (م2009)
الحالية تتبنى استراتيجيات التعلم النشط لبناء البرنامج المقترح وفي ذلك تختلف عن 

عيسى الناقة و دراسة و  (،م1995أبو عميرة )دراسة و  (،م2011دراسة العجرمي )
لم تتبن أي  التيم(، 2013الوهابة )دراسة و  (،م2010دراسة الفالح )و  (،م2013)

  التدريبية.مفصل لبناء برامجها 

 صميم تتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في منهج الدراسة ذو الت
دراسة ، و (م2009التجريبي القائم على المجموعة الواحدة ومنها دراسة أبو سويرح )

دراسة و  ،(2013) الوهابة دراسةو  (،م2010الفالح )دراسة ، و (م2013لناقة وعيسى )ا
 ه(1431المالكي )
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 ( و 2011إال أنها تختلف عن دراسة العجرمي )م( التي 2014دراسة العويضي)م
التي اعتمدت  (م1995)ودراسة أبو عميرة  المجموعتين، االمنهج التجريبي ذ عتمتا

 المنهج الوصفي. 

  اسة الحالية مع الدراسات السابقة في وضوح أثر البرامج التدريبية لتحقيق تتفق الدر
 أهدافها.

 تعقيب على الدراسات السابقة ككل:

  معظم الدراسات السابقة التي تناولت برامج تدريبية لم تحدد األساس الذي يستند إليه
التعلم النشط  اتيقوم على استراتيجيالحالية وبرنامج الدراسة  ،في بناء البرنامجالباحث 

 (.األلغاز الرياضية –التعلم الفردي  -لعب األدوار –  تعاونيوهي )التعلم ال

 سواء في التحصيل  الطلبةالقائمة على التعلم النشط تركز على أداء  السابقة الدراسات
 اإلبداعيإال أن الدراسة الحالية تركز على تنمية مهارات التدريس  اإلبداعيأو التفكير 
مي الرياضيات، لذا تعتمد الدراسة الحالية في بناء برنامجها على استراتيجيات لدى معل

لدى  اإلبداعيوتهدف إلى قياس فاعليته في تنمية مهارات التدريس  ،التعلم النشط
 الرياضيات.معلمي 

  تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنها تطبق البرنامج التدريبي على معلمي
ينة غزة وبمهارات تدريسية جديدة ومختلفة عن رحلة األساسية في مدرياضيات الم

 .السابق
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 أوجه الستفادة من الدراسات السابقة:

 ما يلي:فيالباحثة  استفادتمن خالل الدراسات السابقة 

   بناء فكرة الدراسة من خالل التركيز على الموضوع المراد دراسته وبناء اإلطار
 النظري.

  الدراسة.تعريف مصطلحات 
 .اختيار منهج الدراسة وبناء األدوات المناسبة للدراسة الحالية 
 .اختيار عينة الدراسة وتحديدها 
 .تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة 
 .عرض ومناقشة النتائج وتفسيرها وتقديم التوصيات والمقترحات 
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 الرابعالفصـــل 

 الطريقة واإلجراءات
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عن إجراءات الدراسة وتتمثل في تحديد منهج الدراسة والمجتمع الحديث صل يتناول هذا الف
والعينة، وكذلك مراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة واستشارة المختصين ومن خالل 
خبراتي كمشرفة تربوية لتحديد المهارات التدريسية اإلبداعية المطلوب تنميتها لدى المعلمين، ثم 

 مه، وكذلك تصميم بطاقة المالحظة والتأكد من صدقها وثباتها.وتحكيبناء البرنامج التدريبي 

 منهج الدراسة: 
لما كان الهدف من الدراسة هو دراسة فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على التعلم 

لدى معلمي الرياضيات في مرحلة  اإلبداعيالنشط كمتغير مستقل لتنمية مهارات التدريس 
باحثة المنهج التجريبي ذو المجموعة التجريبية الواحدة؛ حيث تم التعليم األساسي، فقد طبقت ال

تطبيق البرنامج التدريبي على مجموعة من معلمي الرياضيات للصفين الخامس والسادس 
 غرب غزة.–بالمدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم 

 مجتمع الدراسة:
لصفوف الخامس والسادس في تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي الرياضيات ل

المدارس األساسية الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في مدينة غزة للعام الدراسي 
 ( معلًما ومعلمة50( والبالغ عددهم )م2016/ 2015)

 ( يوضح عدد أفراد المجتمع األصلي موزعين حسب الجنس.4.1) والجدول

 (4.1جدول )
 في المدارس الحكومية بمديرية التربية والتعليم غرب غزةتوزيع أفراد مجتمع الدراسة 

 م2015/2016للعام الدراسي 
 عدد المعلمين عدد المدارس الجنس
 24 14 ذكور
 26 18 إناث

 50 32 المجموع
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 عينة الدراسة: 
من بين  العشوائية( معلم ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة 27) من تكونت عينة الدراسة

غرب غزة -ت ومعلماتها للصفين الخامس والسادس بمديرية التربية والتعليم معلمي الرياضيا
 وذلك بالتعاون مع مشرفي الرياضيات في المديرية.

 : مواد وأدوات الدراسة
 :التدريبيالدراسة : البرنامج  ةادأوَل :م

مية هدفت الدراسة إلى بناء برنامج تدريبي مقترح قائم على استراتيجيات التعلم النشط لتن
 لدى معلمي الرياضيات في مرحلة التعليم األساسي، وقد اعتمدت اإلبداعيمهارات التدريس 

 الباحثة في بناء البرنامج على المصادر التالية:

 .البحوث والدراسات السابقة 
 .االتجاهات الحديثة في تعليم الرياضيات 
 هارات التدريس االتجاهات الحديثة في تنمية التفكير لدى الطلبة من خالل تنمية م

 لدى المعلمين. اإلبداعي
  الرياضيات في مرحلة التعليم األساسي أهميتها وأهدافها، وأسباب ضعف تحصيل

 الطلبة فيها.
  .بداع للنهوض بالمستوى الفكري للطالب  التدريس فن وا 

 البرنامج التدريبي المقترح على المكونات التالية : اشتمل قدو 

 ج المقترح، ويتناول هذا اإلطار:أولا: اإلطار العام للبرنام
 تعريف البرنامج المقترح .أ

 الفكرة العامة للبرنامج المقترح .ب
 مبررات البرنامج .ج
 أسس بناء البرنامج المقترح .د

 األهداف العامة للبرنامج  هـ.    
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 ثانياا: مكونات البرنامج وتشمل:
 األهداف السلوكية للبرنامج المقترح .أ

 حمحتوى البرنامج التدريبي المقتر  .ب
 أسلوب التدريب في البرنامج المقترح .ج
 المواد والوسائل التعليمية التي تساعد على تنفيذ البرنامج التدريبي .د

 أساليب تقويم التدريب في البرنامج المقترح هـ. 
 وفيما يلي تفصيل ما سبق:

 أولا: اإلطار العام للبرنامج التدريبي المقترح:

 : تعريف البرنامج التدريبي المقترحأ.     
هو عبارة عن مجموعة من الخطوات والجلسات والتدريبات التي تنتقل بتدريس 

لدى  اإلبداعيالرياضيات من واقعه الحالي إلى الصورة المأمولة التي تتضمن مهارات التدريس 
 معلمي الرياضيات بالمرحلة األساسية. 

 الفكرة العامة للبرنامج التدريبي المقترح:ب. 
اسات السابقة ذات العالقة بالدراسة تأمل الباحثة أن يكون هذا بعد االطالع على الدر 

البرنامج موضع اهتمام الباحثين عن اإلبداع في التدريس وواضعي المناهج، حيث يدرك فهم 
بشكل عام  اإلبداعيالثمرة التي سوف نجينها في أجيالنا إذا قمنا بالتركيز على مهارات التدريس 

 وفي الرياضيات بشكل خاص. 

 مبررات بناء البرنامج:  ج.
لدى معلمي الرياضيات  اإلبداعياستنادًا إلى الدراسات التربوية التي اهتمت بالتدريس 

 استطاعت الباحثة أن تحدد المبررات التالية التي دعتها إلى تصميم هذا البرنامج:

  مواكبة االتجاهات الحديثة في تدريس الرياضيات ومواءمته بما يناسب معلمي
 ات بالمرحلة األساسية. الرياضي

  ة في التدريس وفقر بعضهم إلى اإلبداعيضعف مستوى المعلمين والمعلمات من الناحية
 ، مما قد يؤثر على إبداع طالبهم. اإلبداعيمهارات التدريس 
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  افتقار المعلمين والمعلمات إلى توظيف استراتيجيات التعلم النشط واستثمارها من أجل
 لديهم أثناء الحصة.  إلبداعياتنمية مهارات التدريس 

  بشكل عام ولتدريب معلمي  اإلبداعيال توجد برامج لتدريب المعلمين على التدريس
الرياضيات بشكل خاص حيث يسعى البرنامج الحالي لتدريب معلمي الرياضيات على 

 . اإلبداعيالتدريس 

  للرياضيات يسهم في تحقيق: اإلبداعيالتدريس 

على رفع مستوى تحصيل الطلبة، وتحسين قدراتهم : يساعد المنفعة للطالب -
ة إضافة إلى أن النجاح في الحياة اليوم يرتبط بمدى القدرة على التفكير اإلبداعي

الجيد، كما أن قدرة الطالب على التفكير تساعده على التكيف مع مواقف الحياة 
 ومتغيرات األحداث، مما يسهم في تحقيق الصحة النفسية له. 

تجعل منه  اإلبداعي: ألن اكتساب المعلم لمهارات التدريس تربوية للمعلمالمنفعة ال -
ا على أداء وظائفه المهنية وتحقيق إنتاجية عالية للعملية التعليمية، مما معلما قادرً 

 يسهم في تحقيق الرضا الوظيفي للمعلم.

 أسس بناء البرنامج التدريبي المقترح: د. 
اعتمدت الباحثة في بناء البرنامج على البرنامج في ضوء المبررات التي دعت لصياغة 

مبادئ أساسية تعكس أهمية هذا البرنامج وضرورته كاتجاه لبناء معلمين ومعلمات قادرين على 
غرس اإلبداع في طالبهم وتنميته بالشكل السليم، وذلك من خالل تنمية مهارات طرح األسئلة، 

 أجل تعلم الطلبةالمفاهيمي، واعتماد التقويم من  الميسرة لإلبداع، وتنمية االستيعاب سلوكاتوال
 تم االستناد إلى األسس التالية في بنائه:حيث 
 ( 6، 5حاجيات وسمات طلبة المرحلة األساسية.) 
 ( 6، 5أهداف تدريس الرياضيات بالمرحلة األساسية .) 
  يبية.مناقشة أهداف البرنامج التدريبي مع المعلمين قبل البدء بتطبيق األنشطة التدر 
  للرياضيات من حيث إنه نشاط تدريسي يهدف إلى  اإلبداعيمناقشة طبيعة التدريس

تكوين عالقات تتجاوز حدود العالقات المعروفة مع العمل التدريسي ويسعى لتأصيل 
 هذا النشاط بحيث يكون صفة تميز األداء المهني للمعلم
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  رات طلبته وذلك بهدف إحداث وكذلك قد اإلبداعيتنمية ثقة المعلم بقدرته على التدريس
ودوافعه بالصورة التي تعينه على  هجاهات كل من المعلم والطالب وقيمتغييرات في ات

 استثمار أعلى مستويات طاقاته من أجل تطوير تعليم الرياضيات
  الرياضيات ال يقتصر دورها على الحلول والكتابة فقط، بل أصبحت تتعدى ذلك كونها

 أداة إبداع وتفكير. 

 

 األهداف العامة للبرنامج: ه. 
إن التخطيط لبرنامج تدريبي معين يتطلب تحديد قائمة بكل من األهداف العامة 
واألهداف السلوكية التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها من خالل دراسة موضوعاته المختلفة، 

 وذلك ليتحقق تعلم أفضل ويتحقق تقويم أكثر دقة وموضوعية. 

لدى معلمي المرحلة  اإلبداعيا إلى تنمية مهارات التدريس ويهدف البرنامج أساسً 
، وكذلك الطلبةاألساسية والمرتبطة بمهارات خاصة بطرح األسئلة والتفاعل مع استجابات 

أجل المعلم في الشرح، والتدريس من أجل االستيعاب المفاهيمي، وكذلك التقويم من  سلوكات
 اإلبداعيعددة تسعى إلى تنمية مهارات التدريس ، وذلك بتوظيف استراتيجيات متتعلم الطلبة

 –التعلم الفردي  –لعب األدوار  –لديهم وقد تم اختيار أربع استراتيجيات هي )التعلم التعاوني 
 األلغاز( كاستراتيجيات رئيسة. 

 :ثانياا: مكونات البرنامج التدريبي المقترح
 األهداف السلوكية للبرنامج: .أ

 ى من التدريب " اإلبداع في تدريس الرياضيات":أهداف خاصة بالوحدة األول
 أن يعرف المتدرب ماهية اإلبداع. .1
 أن يستنتج المتدرب أهمية اإلبداع.  .2
 أن يربط المتدرب طبيعة الرياضيات باإلبداع. .3
 أن يحدد المتدرب عوائق اإلبداع. .4
 أن يتوصل المتدرب إلى دور المعلم في تنمية اإلبداع الرياضي. .5
 سمات الشخصية المبدعة. أن يتعرف المتدرب .6
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 أن يستنتج المتدرب سمات المعلم المبدع. .7
 أن يصيغ المتدرب مهارات المعلم المبدع. .8
 أن يعرِّف المتدرب اإلبداع في التدريس. .9
 .اإلبداعيأن يحدد المتدرب مبادئ التدريس  .10
 .اإلبداعيأن يستنتج المتدرب مهارات التدريس  .11
 .داعياإلبأن يذكر المتدرب منطلقات التدريس  .12
 .اإلبداعيأن يتوقع المتدرب العوامل المؤثرة في التدريس  .13
 .اإلبداعيأن يحدد المتدرب معوقات التدريس  .14
 .اإلبداعيأن يضع المتدرب مقترحات لتنمية التدريس  .15

 ":اإلبداعيأهداف خاصة بالوحدة الثانية من التدريب " مهارات التدريس 
 تها الفرعية األربعة.أن يتعرف المتدرب مهارة طرح األسئلة ومهارا .16
 أن يطبق المتدرب مهارة طرح األسئلة على أحد الدروس. .17
 أن يصنف المتدرب استراتيجيات التدريس. .18
 أن يستنتج المتدرب كيفية اختيار استراتيجية التدريس. .19
 أن يعرف المتدرب استراتيجيات التعلم التعاوني.  .20
 أن يحدد المتدرب دور المعلم في التعلم التعاوني. .21
 ذكر المتدرب مهارات تعاونية إلنجاح التعلم التعاوني.أن ي .22
 أن يستنتج المتدرب خطوات التعلم التعاوني. .23
 أن يحدد المتدرب أدوار الطلبة في التعلم التعاوني. .24
 أن يصمم المتدرب درسًا باستراتيجية التعلم التعاوني وينفذها. .25
 دوار.فوائد استراتيجية لعب األ، و مميزات ،أن يذكر المتدرب مفهوم .26
 أن يستنتج المتدرب مستويات تمثيل األدوار. .27
 أن يحدد المتدرب دور المعلم والمتعلم في لعب األدوار. .28
 أن يقارن المتدرب بين التدريس بلعب األدوار والتدريس التقليدي. .29
 أن يصمم المتدرب حصة صفية باستخدام لعب األدوار. .30
 .رب مفهوم التعليم الفردي يتعرف المتد .31
 .لمعلم في التعليم الفرديدور ا يحدد المتدرب .32
 .، مكونات التعليم الفردييستنتج المتدرب شروط .33
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 .ردييتوقع المتدرب مزايا التعليم الف .34
 .تراتيجية التعليم الفردييصمم المتدرب درسًا وفق اس .35
 يذكر مفهوم األلغاز ويحدد أهداف ومواصفات األلغاز في الرياضيات. .36
 يصمم ألغاز تنتمي لدروس الرياضيات. .37
 يذكر بعض المفاهيم الرياضية ويحدد وسائل تحقيق االستيعاب المفاهيمي. .38
 .تعلم الطلبة التقليدي والتقويم من أجليقارن المتدرب بين نمط التقويم  .39
 يذكر المتدرب ماهية التقويم البديل. .40
 يحدد المتدرب أساليب وأدوات التقويم البديل. .41

 محتوى البرنامج التدريبي:  .ب
امج التدريبي جميع جوانب الخبرة المتوقع من المعلمين اكتسابها يتضمن محتوى البرن

عداده ما يلي:   بعد التدريب على البرنامج، وقد روعي في اختيار محتوى البرنامج التدريبي وا 
 مالءمة محتوى البرنامج لألهداف الموضوعة والقدرة على تحقيقها لدى المعلمين.  -
ساسية الالزمة لتكوين المهارة المطلوبة لدى تنظيم الموقف بحيث يتضمن المتطلبات األ -

 المعلمين.
كتابة األهداف في شكل سلوك إجرائي حتى يتسنى الحكم على مدى تحقيقها وتقويم  -

 األهداف التي لم تتحقق. 
شمولية محتوى البرنامج على جميع جوانب الخبرة والمهارة المطلوب تنميتها لدى  -

 المعلمين مهنيًا وأكاديميًا. 
 ة الفروق الفردية بين المعلمين. مراعا -
 القابلية للتقويم المستمر بأنواعه.  -

 وقد ضم البرنامج التدريبي وحدتين:موضوعات البرنامج التدريبي: 
 :" اإلبداع في تدريس الرياضيات"الوحدة األولى من التدريب 

 ويتم تنفيذها في ثالثة لقاءات تدريبية:
 اللقاء األول: مفاهيم في اإلبداع 

 لقاء الثاني: المعلم المبدعال
 اللقاء الثالث: معلم الرياضيات المبدع

 ":اإلبداعي" مهارات التدريس الوحدة الثانية من التدريب 
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 ويتم تنفيذها في خمسة لقاءات تدريبية:
 : اإلبداع في طرح األسئلة.رابعاللقاء ال
 اإلبداعي: استراتيجيات التدريس خامس والسادس والسابعاللقاء ال

 تعلم الطلبةلمفاهيمي والتقويم من أجل : االستيعاب اثامنلقاء الال

 الفترة الزمنية لتنفيذ أنشطة التدريب:
( لقاءات، والمدة 8تنظيم الخبرات والمحتوى التدريبي في لقاءات محددة بلغ عددها )

عة ( سا24( ساعات، وبذلك يبلغ عدد ساعات البرنامج التدريبي )3الزمنية لكل لقاء تدريبي )
 تدريبية.

 أسلوب التدريب المقترح في البرنامج:  .ج
في ضوء أهداف البرنامج التدريبي المقترح ومحتواه، ثم اختيار طرق تدريس 
واستراتيجيات تناسب المحتوى وتؤدي إلى تحقيق األهداف الخاصة والعامة للبرنامج، مع مراعاة 

د المكان المع ةرية والسمعية وطبيعالوسائط البصطبيعية المعلمين وقدراتهم، ومدى تنوع وتوفر 
 للتدريب. 

التعلم الفردي  –لعب األدوار  –وقد تم استخدام االستراتيجيات األربعة )التعلم التعاوني 
األلغاز( وذلك ليستطيع المتدرب تطبيقها داخل حصته الدراسية فيما بعد، باإلضافة إلى  –

 استراتيجيات أخرى إذا اقتضى األمر. 

 ائل التعليمية التي تساعد على تنفيذ البرنامج التدريبي: المواد والوس .د
استخدمت الباحثة مجموعة من المواد والوسائل التعليمية المساعدة بما يتفق واالستراتيجيات 

 المالئمة للتدريس والتي يعالجها البرنامج التدريبي، وقد تمثلت الوسائل في التالي: 

 ت على السبورة. ( لعرض النشاطاLCDجهاز العرض المرئي ) -
 سبورة بيضاء ثابتة.  -
 جهاز حاسوب محمول.  -

 أساليب التقويم:  .ه
يعد التقويم من أهم الركائز في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية وقد تنوعت طرق تقويم 

 البرنامج التدريبي وكانت كما يلي: 
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خالل أوراق العمل يتم تقويم أداء المعلمين أثناء البرنامج التدريبي من التقويم التكويني:  -
الجماعي ومدى مشاركتهم في األنشطة، والتفاعل داخل قاعة التدريب، وتنفيذ مواقف 

 تدريس مصغر أثناء حلقات التدريب.
تقويم المعلمين بإعداد تقرير في نهاية البرنامج التدريبي لتحديد  تمالتقويم الختامي:  -

التغذية الراجعة، لمعالجة مدى الفائدة التي حصل عليها المتدرب وتزويد المدرب ب
تقويم مدى رضا  وتمجوانب القصور في أداء المتدربين وتعزيز جوانب القوة لديهم، 

المناقشة المعلمين عن محتوى التدريب والفائدة التي تحصلوا عليها من خالل 
كذلك تطبيق بطاقة مالحظة األداء التدريسي التي أعدتها  وتم، واستجابات المتدربين

غراض الدراسة الحالية وذلك لقياس مدى امتالك المعلمين لمهارات التدريس الباحثة أل
 .اإلبداعي

تحديد مكوناته و لمقترح بعد أن قامت الباحثة بوضع الصورة المبدئية للبرنامج التدريبي او 
عداد األنشطة التدريبية للمتدربينلسات التدريب و تخطيط جو  لعلمية للمدرب قامت المادة او  ،ا 

طلبت منهم إبداء الرأي حول ( و 1موعة من المحكمين ملحق رقم )على مج يًعابعرضها جم
 .(2التي أرفقت بالبرنامج ملحق رقم )البرنامج من خالل تعبئة االستمارة 

كما قامت بمقابلة العديد منهم  ،بتجميع آراء ووجهات نظر المحكمينثم قامت الباحثة   
، (3النهائية للبرنامج ملحق رقم ) لصورةخرجت باناقشتهم فيما أبدوه من مالحظات و مو 
  .(5رقم )المادة العلمية للمدرب ملحق (، و 4يبية للمتدربين ملحق رقم )األنشطة التدر و 

 :الدراسة  ثانياا: أداة
 بطاقة مالحظة األداء التدريسي:

أعدت الباحثة بطاقة مالحظة األداء التدريسي لقياس مدى اكتساب المعلمين لمهارات 
، وقد استخدمت الباحثة األداة للتحقق من فاعلية البرنامج المقترح في مساعدة اإلبداعيالتدريس 

  .  اإلبداعيالمعلمين على اكتساب مهارات التدريس 
 وقد مرت إجراءات إعداد بطاقة المالحظة وضبطها بالخطوات التالية:
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 تحديد هدف البطاقة: -1
حظة بأنها: "أداة لقياس ( بطاقة المال116ص ،م1999األغا واألستاذ ) فيعر 

المهارات، وتحليل العمل وتتم في مواقف حقيقية أو مماثلة بديلة، ويقوم بها شخص آخر غير 
 المفحوص وتتضمن الرصد أو التدوين".

في ضوء هذا التعريف تحدد الباحثة الهدف من إعداد البطاقة في الحصول على أداة 
 اإلبداعيعلى معلومات تتعلق بالتدريس دقيقة وصادقة ومناسبة إلى حد مطمئن للحصول 

لمعلمي الرياضيات للصفين الخامس والسادس األساسي والذين خضعوا للبرنامج التدريبي الذي 
 .م2016/م2015دراسي تقترحه الدراسة الحالية، وذلك في الفصل الدراسي الثاني من العام ال

للمعلمين بحيث  اعياإلبدوقد استخدمت الباحثة بطاقة المالحظة لقياس التدريس 
تضمنت البطاقة أربعة أجزاء يهدف كل جزء منها لقياس مهارات محددة تلزم للنجاح في موقف 

 الصفي وهذه األجزاء هي: اإلبداعيالتدريس 

 .المتمثلة في طرح األسئلة والتفاعل مع استجابات الطلبة المهارات التربوية:الجزء األول
والمتمثلة في تهيئة المناخ التعليمي وتوفير  بداعالميسرة لإل سلوكاتال: الجزء الثاني

 .المصادر والوسائل التعليمية وتنويع طرق التدريس
 : بطاقة مالحظة التدريس من أجل االستيعاب المفاهيمي.الجزء الثالث
 . أجل تعلم الطلبة: بطاقة مالحظة التقويم من الجزء الرابع

ول إليها من خالل تطبيق البطاقة في وقد استخدمت الباحثة المعلومات التي تم الوص
 .اإلبداعيالحكم على فاعلية البرنامج المقترح في اكتساب مهارات التدريس 

 تحديد مهارات األداء التدريسي:-2
الواجب  اإلبداعيبعد أن قامت الباحثة بتحديد الهدف من قائمة مهارات التدريس 

س، اختارت الباحثة المهارات األكثر توافرها لدى معلمي الرياضيات للصفين الخامس والساد
شيوًعا والتي تظهر بصورة واضحة داخل الفصل وضمنتها في بطاقة مالحظة التدريس 

، بحيث شمل كل جزء خمس فقرات وكان مجموع المهارات التي تقيسها المالحظة اإلبداعي
 عشرين مهارة تعبر عنها عشرين فقرة.
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 فقرات البطاقة: صياغة-3 
التي يجب توافرها لدى معلمي الرياضيات، قامت  اإلبداعيات التدريس بعد تحليل مهار 

، اإلبداعيالباحثة بترجمة هذه المهارات إلى فقرات، يمكن االستعانة بها في مالحظة التدريس 
 وقد التزمت الباحثة أثناء كتابة الفقرات ببعض المحددات منها:

  .أن تصاغ الفقرات في صورة سلوكية دقيقة 
 فقرات سلوك متوقع من قبل المعلم أثناء الموقف التدريسي.أن تصف ال 
  أن تكون الفقرات قصيرة وقابلة للمالحظة والقياس وال تحتمل أكثر من تفسير للحكم

 على األداء. 
  .أن تبدأ الفقرات بفعل مضارع منسوب للمعلم 

 20وفي ضوء هذه الخطوات توصلت الباحثة إلى صورة مبدئية لبطاقة المالحظة تضم 
 فقرة موزعة على أربعة أبعاد هي كما يلي:

 .المتمثلة في طرح األسئلة والتفاعل مع استجابات الطلبة المهارات التربوية -أ
والمتمثلة في تهيئة المناخ التعليمي وتوفير المصادر  الميسرة لإلبداع سلوكاتال -ب

 .والوسائل التعليمية وتنويع طرق التدريس
 هيمي.التدريس من أجل االستيعاب المفا -ج
 . أجل تعلم الطلبةالتقويم من  -د

 نظام المالحظة: تحديد-4
 هما: (42-40ص ،م1996) المفتي وضحهايوجد نظامان رئيسان ألنظمة المالحظة 

  ،نظام البنود: وفيه يتم إعطاء تصنيف للسلوك المراد مالحظته خالل فترة زمنية محددة
ي يصدر عن المعلم أثناء ويركز المالحظ في التسجيل على حساب تكرار األداء الذ

 عملية التدريس.

  نظام العالمات: وفيه يتم تحديد جميع مظاهر السلوك ثم يحلل كل مظهر إلى مجموعة
من األداءات، ويوصف كل أداء بعبارة قصيرة تبدأ بفعل مضارع وتعبر عن أداء واحد، 

 ويركز المالحظ في التسجيل على حدوث األداء بغض النظر عن تكراره.
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لمعلمي الرياضيات في  اإلبداعيالباحثة بتقويم أداء التدريس  قامتذه الدراسة وفي ه
غرب غزة باستخدام نظام العالمات مع -المدارس األساسية التابعة لمديرية التربية والتعليم

االهتمام بتكرار ظهور األداء وذلك حتى ال تعتمد الدرجة التي يحصل عليها المعلم على الصدفة 
 متالكه وممارسته لألداء تعبيًرا صادًقا.بل تعبر عن ا

 :نظام تقدير الدرجات وضع-5
بعد أن قامت الباحثة بصياغة فقرات البطاقة ضمن األبعاد المحددة، واختارت أسلوب 
المالحظة كان من الضروري وضع نظام لتقدير مستويات أداء المعلم للمهارات التي تمثلها 

مكون من خمسة تقديرات لفظية تدل على درجة ممارسة  فقرات البطاقة وذلك وفق مقياس متدرج
كما  بدرجة: كبيرة جًدا، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جًدا المعلم للمهارة في حجرة الدراسة وهي

للتقديرات اللفظية على التوالي،  1، 2، 3،  4،  5حددت التقديرات الكمية بإعطاء الدرجات 
 وهذه التقديرات تعني: 

" يعني أن المعلم يمتلك المهارة وينفذها بشكل دائم حسب كبيرة جًدادرجة ب = 5الدرجة " -
االستراتيجيات والشروط المحددة الستخدامها كما أنه يستخدمها في الوقت المناسب، 
وبالتالي فإن المهارة تظهر بصفة دائمة في سلوكه التدريسي بنسبة تترواح بين 

 من المواقف المناسبة في الحصة. 80%-100%

" يعني أن المعلم يمتلك المهارة وينفذها في الغالب وهي تظهر كبيرةدرجة ب = 4 درجةال" -
بدرجة أقل وضوًحا في سلوكه التدريسي من التقدير ممتاز وذلك بنسبة تتراوح بين 

 من المواقف الصفية المناسبة في الحصة. 60% -80%

وينفذها بشكل قليل، وهي  يعني أن المعلم يمتلك المهارة درجة متوسطة"ب=  3الدرجة " -
تظهر بدرجة أقل في سلوكه التدريسي من التقديرين السابقين وبنسبة تترواح بين 

 من المواقف الصفية المناسبة في الحصة. 40% -60%

يعنى أن المعلم يمارس المهارة وينفذها نادًرا وهي تظهر  درجة قليلة"ب=  2الدرجة " -
من المواقف  %20 - %40بة تتراوح بين بدرجة نادرة في سلوكه التدريسي، وبنس

 الصفية المناسبة في الحصة.
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يعني أن المعلم ال يمارس المهارة وبالتالي فهي ال درجة قليلة جًدا" ب=  1الدرجة "  -
من المواقف الصفية  %20تظهر إطالًقا في أدائه التدريسي أو تظهر بنسبة أقل من 

 المناسبة في الحصة.

ي المهارة تحسب بجمع الدرجات الخاصة بالفقرات التي تمثل المهارات وكذلك فإن درجة المعلم ف
الفرعية المكونة للمهارة، كما تحسب للمعلم درجة كلية للبطاقة بجمع درجاته في فقرات البطاقة 

 ( درجة.100 -20)ي يحصل عليها المعلم محصورة بين ككل، وتكون الدرجة الت

 تعليمات البطاقة: 
 عليمات استخدام البطاقة بحيث اشتملت هذه التعليمات على:قامت الباحثة بوضع ت

توجيهات خاصة بالمالحظة تتضمن الهدف من استخدام البطاقة ومحتوياتها من األبعاد  -
األربعة، والمهارات الرئيسة والفرعية المتضمنة في كل منها، وتعريف بالتقديرات اللفظية 

ع العالمة في المكان المحدد الذي يقابل والكمية وكيفية المالحظة وتسجيل الدرجات، ووض
 أداء المعلم للمهارة.

 مجموعة من البيانات المطلوبة:  -
 بيانات خاصة بالمعلم: اسمه، رقمه الوظيفي، تاريخ التعيين، عدد سنوات الخبرة. -أ
 بيانات خاصة بالمدرسة: اسمها، الرقم الوطني. -ب
 بيانات خاصة بالدرس: التاريخ، الصف، الحصة، الموضوع. -ج

 الصورة األولية للبطاقة: 
أبعاد  4في ضوء ما سبق تم إعداد بطاقة المالحظة في صورتها األولية بحيث اشتملت على 

 فقرات وهذه األبعاد هي:  5 عد منهايتضمن كل ب

 وتتمثل في طرح األسئلة والتفاعل مع استجابات الطلبة المهارات التربوية. 
 يئة المناخ التعليمي وتوفير المصادر وتتمثل في ته الميسرة لإلبداع سلوكاتال

  .والوسائل التعليمية وتنويع طرق التدريس
 .التدريس من أجل االستيعاب المفاهيمي 
  أجل تعلم الطلبةالتقويم من . 
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على مجموعة من المحكمين  (7ملحق رقم ) ثم عرضت الباحثة البطاقة في صورتها األولية
 رائهم حول:( وذلك الستطالع آ1ملحق رقم ) تخصصينالم

  .طريقة تصميم البطاقة وشكلها 
 .مدى سالمة الصياغة اللغوية للفقرات 
 .انتماء مؤشرات األداء للمهارة المراد قياسها 
 .صحة ودقة مؤشرات األداء 
 .صالحية نظام التقدير الكمي للدرجات 
 حظة.( يوضح استمارة استطالع آراء السادة المحكمين حول فقرات بطاقة المال6)والملحق رقم 

وفي ضوء آراء المحكمين تم إحداث بعض التغييرات في القائمة األولية لبطاقة 
، وقد أخذت الباحثة باقتراحات المحكمين الفقرات المالحظة بحيث تم إعادة صياغة بعض

وأجرت التعديالت التي اقترحوها مما أمكن الوصول بالبطاقة إلى صورتها النهائية وأصبحت 
أصبحت الدرجة التي  ، و بعاد البطاقة األربعة نظام التقدير الكميألى فقرة موزعة ع 20تضم 
 (. 100 – 20المعلم محصورة بين ) عليها يحصل

 صدق البطاقة:
تأكدت الباحثة من صدق بطاقة المالحظة التي أعدت لقياس مستوى أداء المعلمين 

 تالية:بعد مرورهم بالبرنامج المقترح بالطرق ال اإلبداعيلمهارات التدريس 

 المحتوى: صدق-أ
تحققت الباحثة من هذا النوع من الصدق من خالل إجراءات بناء البطاقة، وبعد وصول 
البطاقة إلى صورتها النهائية قامت الباحثة بعرضها مرة أخرى على نفس لجنة المحكمين إلبداء 

أشارت معظم  وقد –ذلك بعد إجراء التعديالت التي اقترحوها في المرة األولى  –الرأي فيها 
 اآلراء إلى صدق البطاقة وصالحيتها لتحقيق الهدف منها.

 التساق الداخلي:  صدق-ب
وحيث إن البطاقة تتكون من أربعة أبعاد كل بعد منها يقيس جانًبا مهًما وضرورًيا 

 فقد قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي بطريقتين: اإلبداعيلنجاح المعلم في التدريس 
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 ألولى:الطريقة ا
بالدرجة الكلية  اإلبداعيمعامالت ارتباط كل بعد من أبعاد بطاقة مالحظة أداء التدريس  

 للبطاقة:
أفراد العينة  –حسبت الباحثة معامالت ارتباط بيرسون بين درجات المعلمين 

في كل بعد ودرجاتهم في  –معلًما ومعلمة من خارج عينة الدراسة (15)االستطالعية وعددهم 
 ( التالي: 4.2ككل، فكانت كما يوضحها الجدول ) البطاقة

 (4.2جدول )                                        
بالدرجة الكلية  اإلبداعيأداء التدريس  معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد بطاقة مالحظة
 للبطاقة

معامل  األبعاد
 الرتباط

مستوى 
 الدللة

 0.01 0.867 المهارات التربوية
 0.01 0.904 الميسرة لإلبداع لوكاتسال

 0.01 0.903 التدريس من أجل االستيعاب المفاهيمي
 0.01 0.880 أجل تعلم الطلبةالتقويم من 

( السابق أن جميع معامالت االرتباط بين كل بعد من أبعاد البطاقة 4.2يتضح من الجدول )
 (.  ≤ 0.01والبطاقة ككل دالة عند مستوى )

 ة:الطريقة الثاني
معامالت ارتباط بيرسون بين درجات أفراد العينة الستطالعية في كل مؤشر من مؤشرات  

 .المقياس ودرجاتهم في المعيار الذي ينتمي إليه المؤشر ككل 

 المتمثلة في طرح األسئلة والتفاعل مع استجابات الطلبة : البعد األول: المهارات التربوية
ارتباط كل فقرة من فقرات بعد المهارات التربوية  ( يوضح معامالت4.3الجدول التالي )
 مع الدرجة الكلية للبعد:
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 (4.3جدول )

 معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات بعد المهارات التربوية مع الدرجة الكلية للبعد

معامل  رقم المؤشر
 الرتباط

مستوى 
 الدللة

معامل  رقم المؤشر
 الرتباط

مستوى 
 الدللة

1.  0.787 0.01 2.  0.780 0.01 
3.  0.646 0.01 4.  0.745 0.01 
5.  0.744 0.01    

المهارات ( السابق أن: جميع معامالت االرتباط بين فقرات بعد "4.3)يتضح من الجدول 
 (.  ≤ 0.01والدرجة الكلية للبعد دالة عند مستوى ) التربوية"

تعليمي وتوفير المصادر والمتمثلة في تهيئة المناخ ال الميسرة لإلبداع سلوكاتثاني: الالبعد ال
 والوسائل التعليمية وتنويع طرق التدريس :

الميسرة لإلبداع  سلوكات( التالي يوضح معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات بعد ال4.4الجدول )
 مع الدرجة الكلية للبعد:

 (4.4جدول )
 لية للبعدالميسرة إلبداع مع الدرجة الك سلوكاتمعامالت ارتباط كل فقرة من فقرات بعد ال

معامل  رقم المؤشر
 الرتباط

مستوى 
معامل  رقم المؤشر الدللة

 الرتباط
مستوى 
 الدللة

6.  0.838 0.01 7.  0.871 0.01 
8.  0.799 0.01 9.  0.731 0.01 

10.  0.586 0.05    

 سلوكاتال( السابق أن: جميع معامالت االرتباط بين فقرات بعد "4.4يتضح من الجدول )
 (.  ≤ 0.05رجة الكلية للبعد دالة عند مستوى )والد الميسرة لإلبداع"

 البعد الثالث: التدريس من أجل الستيعاب المفاهيمي:
( التالي يوضح معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات بعد "التدريس من أجل 4.5الجدول )

 االستيعاب المفاهيمي" مع الدرجة الكلية للبعد:
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 (4.5جدول )

قرات بعد التدريس من أجل الستيعاب المفاهيمي مع الدرجة معامالت ارتباط كل فقرة من ف
 الكلية للبعد

معامل  رقم المؤشر
 الرتباط

مستوى 
معامل  رقم المؤشر الدللة

 الرتباط
مستوى 
 الدللة

11.  0.781 0.01 12.  0.856 0.01 
13.  0.846 0.01 14.  0.794 0.01 
15.  0.811 0.01    

"التدريس من ت االرتباط بين فقرات بعد ( السابق أن: جميع معامال4.5يتضح من الجدول )
 (.  ≤ 0.01والدرجة الكلية للبعد دالة عند مستوى ) أجل االستيعاب المفاهيمي"

 :أجل تعلم الطلبةالبعد الرابع: التقويم من 
أجل تعلم ( التالي يوضح معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات بعد "التقويم من 4.6الجدول )

 كلية للبعد:" مع الدرجة الالطلبة
 (4.6جدول )

 مع الدرجة الكلية للبعد أجل تعلم الطلبةمن  التقويماط كل فقرة من فقرات بعد معامالت ارتب

معامل  رقم المؤشر
 الرتباط

مستوى 
معامل  رقم المؤشر الدللة

 الرتباط
مستوى 
 الدللة

16.  0.423 0.01 17.  0.780 0.01 
18.  0.636 0.01 19.  0.476 0.01 
20.  0.643 0.01    

"التقويم ( السابق أن: جميع معامالت االرتباط بين فقرات بعد 4.6يتضح من الجدول )
 (.  ≤ 0.01والدرجة الكلية للبعد دالة عند مستوى ) "أجل تعلم الطلبةمن 

أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة مما يحقق صدق  يتضح من الجداول السابقة
 االتساق للبطاقة.
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 ثبات البطاقة: 

 ققت الباحثة من ثبات بطاقة المالحظة التي أعدتها بالطرق التالية:وقد تح

 المالحظين: اتفاق-أ
وتعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق شيوًعا واستخداًما في حساب ثبات بطاقة المالحظة 

معلم وفي ويتطلب استخدام هذه الطريقة أكثر من مالحظ واحد لمالحظة سلوك التدريس لنفس ال
 .(61ص ،م1996لمفتي،نفس الوقت )ا

 اإلبداعيوقد أخذت الباحثة بهذه الطريقة لحساب ثبات بطاقة مالحظة أداء التدريس 
التي أعدتها ألغراض الدراسة الحالية، حيث قامت باالتفاق مع أحد مشرفي الرياضيات بمديرية 

لرياضيات، غرب غزة وهو من حملة درجة الدكتوراه في المناهج وطرق تدريس ا–التربية والتعليم 
معلم رياضيات ممن يدرسون أحد الصفين الخامس والسادس وهم أفراد  15وقاما مًعا بمالحظة 

العينة االستطالعية، وقد قامت الباحثة بتوضيح كيفية استخدام البطاقة للمشرف التربوي الذي 
لى شارك في تطبيق البطاقة، وناقشت معه أهدافها والمهارات التي تتضمنها وتم االتفاق ع

 مراعاة ما يلي: 

  يجلس كل مالحظ في مكان مناسب من غرفة الصف بحيث يتيح له رؤية المعلم
 وسماع صوته، وبحيث يكون بعيًدا عن المالحظ اآلخر.

  .أن يستخدم المالحظان البطاقة نفسها في أثناء الدرس 
 .يبدأ المالحظان في تسجيل البيانات في وقت واحد وينتهوا في وقت واحد 
 طاقات المالحظة في كشوف خاصة مع اتباع نفس أسلوب التفريغ.تفرغ ب 

وبعد االنتهاء من تفريغ بطاقات المالحظة قامت الباحثة بحساب نسبة االتفاق بين 
 ،م1996، لحساب نسبة االتفاق )المفتي، Cooperالمالحظين باستخدام معادلة كوبر 

 ( وهذه المعادلة هي:62ص

 %100× عدد مرات االتفاق                           نسبة االتفاق =      
 عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق                            
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من معلمي  15التالي يوضح نسبة االتفاق بين الباحثة وزميلها لعدد (4.7والجدول )
 الرياضيات: 

 
 
 

 (4.7جدول )                                     
ألفراد العينة  اإلبداعيفي مالحظة أداء التدريس  المالحظينتفاق بين نسب ال 

 الستطالعية

 مسلسل
 )رقم المعلم(

المهارات 
 التربوية

 سلوكاتال
 الميسرة لإلبداع

التدريس من 
أجل 

 االستيعاب

التقويم من 
أجل تعلم 
 الطلبة

 البطاقة ككل

1 1 0.8 0.7 0.8 0.8 
2 1 1 0.8 1 0.95 
3 1 0.8 1 0.8 0.9 
4 1 0.8 0.8 0.8 0.85 
5 0.8 0.8 0.8 1 0.85 
6 0.8 1 0.8 0.8 0.85 
7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
8 0.8 1 0.8 0.8 0.85 
9 0.8 0.8 1 1 0.9 
10 0.8 1 1 1 0.95 
11 0.8 1 1 0.8 0.9 
12 1 0.8 1 1 0.95 
13 1 0.8 1 0.8 0.9 
14 1 1 0.8 1 0.95 
15 1 1 1 0.8 0.95 

وسط الحسابي المت
 0.89 0.88 0.88 0.89 0.9 لنسب االتفاق

( السابق يتضح أن معامل ثبات أبعاد البطاقة األربعة وهي: المهارات 4.7من الجدول )
أجل الميسرة لإلبداع، التدريس من أجل االستيعاب المفاهيمي، التقويم من  سلوكاتالتربوية، ال
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( على التوالي، فيما بلغ معامل ثبات 0.88، 0.88، 0.89، 0.9، قد بلغت )تعلم الطلبة
( وهي جميعها نسب ثبات مقبولة مما يؤكد ثبات بطاقة المالحظة، ويجعل 0.89البطاقة ككل )

 الباحثة مطمئنة الستخدامها في الدراسة الحالية.

وبذلك تكون الباحثة قد تأكد لها صدق وثبات بطاقة مالحظة األداء التدريسي، متضمنة 
أربعة أبعاد كل عد منها يقيس عدًدا من المهارات الفرعية التي يمكن مالحظتها داخل الصف 

 .اإلبداعيأثناء ممارسة معلم الرياضيات في مرحلة التعليم األساسي للتدريس 

صورتها النهائية صالحة لالستخدام في الدراسة الحالية، وهكذا أصبحت البطاقة في  
في صورتها النهائية، والجدول  اإلبداعي( يوضح بطاقة مالحظة أداء التدريس 7والملحق رقم )

 .اإلبداعيوصًفا لبطاقة مالحظة التدريس ( التالي يوضح 4.8)

 (4.8جدول )
 اإلبداعيوصف بطاقة مالحظة التدريس 

عدد  البيان
 الفقرات

الدرجة 
 العظمى

الدرجة 
 الصغري

 20 100 20 البطاقة ككل
 5 25 5 المهارات التربوية

 5 25 5 الميسرة لإلبداع سلوكاتال
 5 25 5 التدريس من أجل االستيعاب المفاهيمي

 5 25 5 أجل تعلم الطلبةالتقويم من 

 أما معيار درجة التوافر فقد تم حسابه كما يلي:

لدى معلم الرياضيات التي تعبر عنها  اإلبداعيافر مهارة التدريس اعتبار أن درجة تو 
(، ودرجة 2.6-1الفقرة منخفضة إذا كان المتوسط الحسابي لدرجات المعلمين على الفقرة بين )

ممارسة المعلم للمهارة الواردة في الفقرة متوسطة إذا كان المتوسط الحسابي لدرجات المفحوصين 
 ا كان المتوسط الحسابي لدرجات المفحوصين على الفقرة بين (، بينما إذ3.4-2.7بين )

 .مرتفعة ( اعتبرت درجة ممارسة المعلم3.5-5)
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( فيكون 5( على عدد الخيارات )4وقد تم حساب هذه الفترات بقسمة مدى الدرجات )
 ثم إضافة هذا الناتج إلى كل درجة في المقياس فتصبح الفترات كالتالي: 0.8الناتج 

 ( تمثل بدرجة قليلة جًدا  1.8 -1) 

 ( تمثل بدرجة قليلة2.6 -1.8) 

 ( تمثل بدرجة متوسطة 3.4 – 2.6)

 ( تمثل بدرجة كبيرة 4.2 – 3.4) 

 ( تمثل بدرجة كبيرة جًدا5 – 4.2) 

ولتسهيل مالحظة السلوك فقد تم دمج الفترتين األولى والثانية لتمثل درجة ممارسة منخفض، 
لخامسة لتمثل درجة ممارسة مرتفع، وتبقى الفترة الثالثة لدرجة ممارسة ودمج الفترتين الرابعة وا

 متوسط.

التالي يبين المعايير التي تم االستناد إليها في اعتبار درجة ممارسة ( 4.9)والجدول 
 وكذلك البطاقة ككل:  اإلبداعيالمعلم لكل لمهارة من مهارات التدريس 

 (4.9)جدول 
 في كل فقرة وفي كل مهارة والبطاقة ككلمعايير تقدير درجة الممارسة 

 معيار
عدد 
 الفقرات

مدى 
 الدرجات

درجة ممارسة 
 منخفض

درجة ممارسة 
 متوسط

درجة ممارسة 
 مرتفع

 5-3.5 3.4-2.7 2.6-1 5-1 - الفقرة
 25-18 17-14 13-5 25-5 5 المحور
 100-69 68-53 52-20 100-20 20 البطاقة
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 :إجراءات الدراسة
الحالية إلى بناء برنامج تدريبي مقترح قائم على استراتيجيات التعلم  هدفت الدراسة

لدى معلمي الرياضيات في مرحلة التعليم األساسي،  اإلبداعيالنشط لتنمية مهارات التدريس 
وكذلك التعرف على فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تحقيق أهدافه، ولتحقيق ذلك قامت 

التي ينبغي أن  اإلبداعيالمقترح حيث تم أواًل تحديد مهارات التدريس الباحثة ببناء البرنامج 
يتضمنها البرنامج التدريبي، وتم ذلك عن طريق عقد ورشة عمل ضمت الباحثة وعدًدا من 
معلمي ومشرفي مبحث الرياضيات بمديرية التربية والتعليم غرب غزة حيث تم توضيح تعريف 

له، وقد أجمع الحضور على أنه يمكن تنمية مهارات  والقدرات الفرعية اإلبداعيالتدريس 
 الفرعية التالية:  اإلبداعيالتدريس 

 المهارات التربوية وتضم: طرح السؤال، والتفاعل مع استجابات الطلبة. المحور األول:
والمتمثلة في تهيئة المناخ التعليمي وتوفير المصادر  الميسرة لإلبداع سلوكاتال المحور الثاني:

 .ائل التعليمية وتنويع طرق التدريسوالوس
 التدريس من أجل االستيعاب المفاهيمي. المحور الثالث:
 .أجل تعلم الطلبةالتقويم من  المحور الرابع:

 من خالل مرور المعلمين ببرنامج تدريبي تقترحه الباحثة ألغراض الدراسة الحالية.

والدراسات السابقة قامت الباحثة ببناء  واستناًدا إلى نتائج ورشة العمل ومراجعة األدب التربوي
 البرنامج وفق الخطوات التي سبق اإلشارة إليها فتضمن:

المواد ، األهداف السلوكية والمحتوى للبرنامج المقترح، أسلوب التدريب في البرنامج المقترح 
في البرنامج أساليب تقويم التدريب ، والوسائل التعليمية التي تساعد على تنفيذ البرنامج التدريبي

 .المقترح

لمعلمي الرياضيات على عينة  اإلبداعيبطاقة مالحظة التدريس  بتطبيقكما قامت الباحثة 
ثاني وذلك في بداية الفصل الدراسي ال ،وذلك بعد التأكد من صدقها وثباتهااألساسية الدراسة 

 االنتهاءد م ثم أعيد تطبيق البطاقة على العينة نفسها بع2015/2016من العام الدراسي 
عرض و ختبار فرضيات الدراسة تمهيًدا ال هاالبيانات وحللت الباحثة ، وقد جمعتالبحثية التجربة



140 
 

، وبعد هذه اإلجراءات قامت الباحثة وتحليل وتفسير نتائج تطبيق أدوات الدراسة على عينتها
 ( 10التدريس اإلبداعي ملحق رقم )ببناء قائمة مهارات 

 ستخدمة في اإلجابة عن أسئلة الدراسة:المعالجات اإلحصائية الم
 (spss) استخدمت الباحثة الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية المعروفة باسم

Statistical Package For The Social Sciences    في إجراء المعالجات اإلحصائية
 للدراسة والمتمثلة في:

ممارسة لمهارات لنسبية ودرجة الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان ا .1
 .اإلبداعيالتدريس 

 .(2مربع إيتا )و  ،test -tاختبار  .2
 . Mc Gogianلماك جوجياننسبة الكسب  معامل .3
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 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة ومناقشتها
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تعرض الباحثة في الفصل الحالي من الدراسة النتائج التي توصلت إليها، وذلك بعد 
لدراسة واختبار فرضياتها، ومن ثم تقدم بعض التوصيات في ضوء هذه ا أسئلةاإلجابة عن 

 ع الدراسة الحالية.و  لموضالنتائج، وتقترح بعًضا من األبحاث والدراسات استكمااًل 

الدراسة والذي نص  أسئلةاألول من  السؤالوتشير الباحثة هنا إلى أن اإلجابة عن 
رها لدى معلمي الرياضيات في مرحلة التعليم الالزم تواف اإلبداعيما مهارات التدريس على: 

من خالل مراجعة األدب التربوي الذي عرض فقد تمت اإلجابة عنه  غزة؟األساسي بمحافظة 
ما البرنامج الدراسة والذي ينص على:  أسئلةالثاني من  السؤالفي الفصل الثاني للدراسة، أما 

نشط إلكساب معلمي الرياضيات في مرحلة التدريبي المقترح القائم على استراتيجيات التعلم ال
تمت اإلجابة عنه في الفصل  فقد؟ اإلبداعيالتعليم األساسي بمحافظة غزة مهارات التدريس 

 أسئلةالذي تضمن إجراءات بناء برنامج الدراسة وفيما يلي تفصيل اإلجابة عن باقي  الرابع
 الدراسة:

 ومناقشتها:نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة  أولا:

 ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على:

لدى معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي في  اإلبداعيما مدى توافر مهارات التدريس 
 .اإلبداعيالتطبيق القبلي لبطاقة مالحظة التدريس 

وزان المعيارية واأل الحسابية واالنحرافات لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات 
لدرجات عينة الدراسة على بطاقة مالحظة  اإلبداعيلمهارات التدريس  النسبية ودرجة الممارسة

لدى معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي، وذلك في البطاقة ككل  اإلبداعيالتدريس 
األربع، ومن ثم تم ترتيب هذه المهارات حسب  اإلبداعيوكذلك كل مهارة من مهارات التدريس 

 ألوزان النسبية.ا

لدرجات أفراد العينة على بطاقة مالحظة ( التالي يوضح المتوسطات الحسابية 5.1الجدول)
واالنحرافات المعيارية ودرجة الممارسة واألوزان النسبية والترتيب لكل مهارة من األداء التدريسي، 
 حسب درجات عينة المعلمين: اإلبداعيمهارات التدريس 
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 (5.1جدول)
 ممارسة واألوزان النسبية والترتيبالات الحسابية والنحرافات المعيارية ودرجة المتوسط

 في التطبيق القبلي للبطاقة  لدرجات عينة المعلمين اإلبداعيمهارات التدريس  لكل مهارة من
 

عدد  المهارة م
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الموزون

درجة 
 الممارسة

الوزن 
 الترتيب سبيالن

 - 60.96 متوسط 3.05 13.364 60.96 20 اإلبداعيالتدريس  

 3 57.63 متوسط 2.882 3.846 14.41 5 المهارات التربوية 1

2 
الميسرة  سلوكاتال

 3.713 16.6 5 لإلبداع
3.32 

 1 66.37 متوسط

3 
التدريس من أجل 

 3.883 14.33 5 الستيعاب
2.866 

 4 57.33 متوسط

4 
أجل  التقويم من

 3.307 15.63 5 تعلم الطلبة
3.126 

 2 62.52 متوسط

 ( السابق ما يلي :5.1) يتضح من الجدول

  ليم األساسي بمرحلة التع اإلبداعيأن ممارسات معلم الرياضيات لمهارات التدريس
متوسطة حسب المعيار الذي اعتمدته الباحثة لتحديد درجة  ءتومهاراته األربع جا

 الممارسة.
 الميسرة لإلبداع تأتي في المرتبة األولى  سلوكاتلم الرياضيات لمهارة الممارسات مع

حسب األوزان النسبية، بينما تحتل المرتبة األخيرة في هذه الممارسات مهارة التدريس من 
 أجل االستيعاب.

 ويمكن تفسير هذه النتائج كما يلي:
 .اعتماد المعلمين الطريقة التقليدية الروتينية في التدريس 
 ة المصادر المادية والوسائل التعليمية الالزم استخدامها.قل 
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 .التزام المعلم بأمور إدارية وشكلية تحد من إبداعه والسير نحو التغيير 
  اإلبداعيقصور في إعداد المعلمين لالنطالق في مهارات التدريس  . 
  دمالمهني وعامتناع المعلمين عن حضور الدورات التدريبية التي تعمل على النمو 

 التربوية.اقتناعهم بالتجديدات 
وهذا ما  لدى معلمي الرياضيات ةاإلبداعيالتدريسية تؤكد هذه النتيجة ضعف الممارسات كما 

 (،م2015(، األغا )م2010(، القرني )م2011ائج دراسة كاًل من العجرمي )أشارت إليه نت
 . (م2006(، شاكتر)م2011( ، أبو ستة )م2012النجار )

 مناقشتها:و  ؛ اإلجابة عن السؤال الرابع للدراسةج نتائ ثانياا:

 :علىمن أسئلة الدراسة  الرابعالسؤال  وينص

درجات معلمي الرياضيات أفراد المجموعة متوسط هل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين 
درجاتهم في متوسط و  اإلبداعيالتجريبية في التطبيق القبلي لبطاقة مالحظة مهارات التدريس 

 يق البعدي لبطاقة المالحظة.التطب

 :والذي ينص علىالفرض األول للدراسة  ولإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار صحة

درجات  متوسط بين( α ≤ 0.05) ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة 
معلمي الرياضيات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي لبطاقة مالحظة مهارات 

 درجاتهم في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة.متوسط و  اإلبداعيتدريس ال

ولإلجابة عن هذا السؤال واختبار الفرضية المرتبطة به قامت الباحثة بتطبيق بطاقة 
لدى معلمي الرياضيات، على عينة الدراسة األساسية وذلك  اإلبداعيمالحظة مهارات التدريس 

يبي المقترح، ولمعالجة نتائج التطبيقين استخدمت الباحثة قبل وبعد مرورهم بالبرنامج التدر 
للمقارنة بين متوسط درجات معلمي الرياضيات عينة الدراسة في التطبيق القبلي  t-testاختبار 

، ومتوسط درجات المعلمين أنفسهم في التطبيق اإلبداعيلبطاقة مالحظة مهارات التدريس 
 ( التالي:5.2ا يوضحها الجدول )البعدي لنفس البطاقة، فكانت النتائج كم
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 (5.2جدول )
نتائج اختبار )ت( للمقارنة بين متوسطات درجات المعلمين عينة الدراسة في التطبيقين 

 ومهاراته اإلبداعيالقبلي والبعدي بطاقة مالحظة التدريس 

 البيان

 التطبيق القبلي
 27ن= 

 التطبيق البعدي
 27ن= 

 قيمة )ت(
مستوى 
 دللة
متوسط ال الفروق

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 0.00 12.270 8.364 88.04 13.364 60.96 البطاقة ككل
 0.00 10.095 1.864 22.37 3.846 14.41 المهارات التربوية

الميسرة  سلوكاتال
 0.00 11.695 2.755 22.15 3.713 16.59 لإلبداع

التدريس من أجل 
 0.00 12.270 2.860 21.52 3.883 14.33 يعابالست

أجل تعلم التقويم من 
 0.00 13.011 2.184 22.00 3.307 15.63 الطلبة

 2.056وي( تساα =0.05ومستوى داللة ) 26قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية 
 2.779 ( تساويα  =0.01ومستوى داللة ) 26قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية 

وهي أكبر  12.270( السابق أن قيمة )ت( المحسوبة تساوي 5.2لجدول )يتبين من ا
 αومستوى داللة إحصائية )  26عند درجة حرية  2.779وي قيمة )ت( الجدولية التي تسا من
( مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المعلمين عينة 0.01= 

م في التطبيق البعدي على بطاقة مالحظة مهارات الدراسة في التطبيق القبلي ومتوسط درجاته
درجة  88.04، وحيث إن المتوسط الحسابي للدرجات في التطبيق البعدي اإلبداعيالتدريس 

درجة، وهذا  60.96وهو أكبر من المتوسط الحسابي للدرجات في التطبيق القبلي الذي يساوي 
البعدي مما يعني أن البرنامج المتوسطات دالة لصالح التطبيق  فييؤكد على أن الفروق 

التدريب المقترح كان فاعاًل في رفع مستوى ممارسة معلمي الرياضيات عينة الدراسة لمهارات 
 .ككل اإلبداعيالتدريس 
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 ( أن:2.5وكذلك يتضح من الجدول )

قيم )ت( المحسوبة لداللة الفروق بين متوسطات درجات معلمي الرياضيات في 
القبلي ومتوسط درجاتهم في التطبيق  اإلبداعيمالحظة مهارات التدريس التطبيق البعدي لبطاقة 

الميسرة لإلبداع،  سلوكاتمهارات األربعة )المهارات التربوية، الللنفس البطاقة التي تقيس ا
، 10.095( تساوي )أجل تعلم الطلبةالتدريس من أجل االستيعاب المفاهيمي، التقويم من 

الترتيب وهي جميعها أكبر من قيمة )ت( الجدولية التي  ( على13.011، 12.270، 11.695
( مما يعني وجود α  =0.01ومستوى داللة إحصائية )  26عند درجة حرية  2.779تساوي 

فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات أفراد العينة في التطبيق البعدي ومتوسط 
األربع، وحيث إن  اإلبداعيريس درجاتهم في التطبيق القبلي لبطاقة مالحظة مهارات التد

المتوسطات الحسابية لدرجات المعلمين في التطبيق البعدي في المهارات األربع أكبر من 
متوسطات درجاتهم في التطبيق القبلي لنفس المهارات فإن هذه الفروق تعتبر دالة لصالح 

تعزى  اإلبداعييس وجود فروق في ممارسة المعلمين لمهارات التدر يؤكد التطبيق البعدي، مما 
، كما أن درجات المعلمين في التطبيقين القبلي والبعدي  ضوعهم للبرنامج التدريبي المقترحلخ

( تؤكد هذه النتيجة، وبذلك تكون الباحثة قد تحققت من عدم 9ي ملحق رقم)لبطاقة المالحظة ف
  صحة الفرض األول. 

 ويمكن تفسير هذه النتائج كما يلي:

 تدريبي على استراتيجيات التعلم النشط في تطبيقه وهي استراتيجيات اعتمد البرنامج ال
 التعبير.تخلق جوًا من الديمقراطية وحرية 

  إتاحة الفرصة للمعلمين بعرض دروس من الرياضيات ومناقشتها أمام المجموعة
  .كتطبيق للتعليم المصغر

  مشوق وجديد لدى المعلمين البرنامجمحتوى. 
 ة لدى المعلم ألنه يربط البرنامج بمحتوى الرياضيات التي يجد البرنامج يمس حاجة ملح

 .كثير من المعلمين ضعف لدى الطلبة في التحصيل الدراسي في الرياضيات
  بأدائه.مقارنة أداء المعلم بأقرانه أثناء التدريب حفزه على تطوير نفسه والنهوض 
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أبو سويرح  :سة كٍل منا مع النتائج التي توصلت إليها دراوتتفق هذه النتيجة نسبيً 
ه(، أبو العال 1431( ، المالكي )م2013(، الناقة وعيسى )م2011العجرمي ) ،(م2009)
 (.م2009)

فقد قامت الباحثة بحساب  اإلبداعيالتدريس وفيما يتعلق بحجم تأثير البرنامج المقترح في 
 عن طريق المعادلة التالية: ,2( )p468 (Kiess,1989مربع إيتا )

2   =       t2 

            t2 +  df                    
التي تعبر عن حجم   ,d  (p468  (Kiess,1989ة أمكن حساب قيم  2وعن طريق 

في التجربة عن  اإلبداعيبرنامج المقترح على اكساب المعلمين مهارات التدريس للالتأثير 
 طريق المعادلة التالية :

 
 كبيًرا أو صغيًرا أم متوسط كالتالي:  ويتحدد حجم التأثير إذا ما كان

 حجم التأثير صغير           d      =0.2قيمة  
 حجم التأثير متوسط        d      =0.5قيمة  

 حجم التأثير كبير .             d      =0.8قيمة          

 ومقدار حجم تأثير البرنامج المقترح على   ,d    2t ,( يبين قيم 5.3والجدول )
الرياضيات مهارة من مهاراته الفرعية لدى معلمي كل ككل وعلى  اإلبداعيمهارات التدريس 

  عينة الدراسة.
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 (5.3جدول )
ومقدار حجم تأثير البرنامج المقترح على مهارات التدريس   ,d    2t ,يبين قيم 
 ككل وعلى كل مهارة من مهاراته الفرعية لدى  المعلمين عينة الدراسة اإلبداعي

المتغير 
حجم  dقيمة  2قيمة  tقيمة  المتغير التابع  المستقل 

 التأثير 

البرنامج 
 المقترح 

 كبير 4.8 0.853 12.27 البطاقة ككل
 كبير 4 0.797 10.1 المهارات التربوية

الميسرة  سلوكاتال
 كبير 4.5 0.840 11.7 لإلبداع

التدريس من أجل 
 كبير  4.8 0.853 12.27 الستيعاب

أجل التقويم من 
 كبير 5.2 0.86 13 تعلم الطلبة

( أن حجم تأثير المتغير المستقل )البرنامج التدريبي المقترح( على 5.3يتضح من الجدول )
 0.8من  أكبر dومهاراته الفرعية األربع( كبير نظًرا ألن قيم  اإلبداعيالمتغير التابع )التدريس 

وتنمية  اإلبداعير كبير على تنمية مهارات التدريس وهذا يعني أن البرنامج المقترح له تأثي
الميسرة لإلبداع، التدريس من أجل  سلوكاتمهاراته الفرعية األربع )المهارات التربوية، ال

( لدى معلمي عينة الدراسة التجريبية بين أجل تعلم الطلبة، التقويم من المفاهيمي االستيعاب
 التطبيق القبلي والتطبيق البعدي.

 تفسير هذه النتائج كما يلي:ويمكن 
  اعتماد البرنامج على استراتيجيات نشطة تؤدي إلى التالزم بين المعلومات النظرية

 والتطبيقية.
  وجدت الباحثة مياًل من جانب المتدربين لمحتوى البرنامج وقد يرجع ذلك إلى أن محتوى

 للمتدربين.البرنامج يعتبر شيئًا جديدًا 
 جماعية.لة وموزعة على اللقاءات، سواء كانت فردية أو أنشطة البرنامج كانت فعا  
  الصفية.تنوعت أساليب تقويم البرنامج خالل األنشطة والزيارات 
  والمناقشة.للمعلمين لالطالع  اآفاقً التدريب فتح 
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 الوهابة (،م2010) من الفالحوتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة كٍل 
 (.ه1424) (، فلمبانم2011أبو ستة ) (،م2015)األغا  (،م2013)

 ومناقشتها: عن السؤال الخامس للدراسة؛ اإلجابةثالثا: نتائج 

 :علىالسؤال الخامس من أسئلة الدراسة  وينص

ما مستوى فاعلية البرنامج التدريبي المقترح القائم على استراتيجيات التعلم النشط في تنمية 
 ؟بمحافظة غزة معلمي الرياضيات في مرحلة التعليم األساسيلدى  اإلبداعيمهارات التدريس 

 :والذي ينص علىالفرض الثاني للدراسة  اختبار ولإلجابة عن السؤال تم

تنمية مهارات لالبرنامج التدريبي المقترح القائم على استراتيجيات التعلم النشط  يتصفل 
 بالفاعلية.األساسي  لدى معلمي الرياضيات في مرحلة التعليم اإلبداعيالتدريس 

ولإلجابة عن هذا السؤال واختبار الفرضية المرتبطة به قامت الباحثة بتطبيق بطاقة 
لدى معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي على عينة  اإلبداعيمالحظة مهارات التدريس 

بيقين القبلي الدراسة األساسية وذلك قبل وبعد خضوعهم للبرنامج التدريبي، ولمعالجة نتائج التط
 Mcماك جوجيان، وذلك باستخدام معادلة نسبة الكسب معامل والبعدي استخدمت الباحثة

Gogian    ( ؛79ص ،م2015،الشهري)على والتي تنص(Arman & et al 2009, 
p144): 

 الدرجة القبلية–الدرجة البعدية =  معادلة ماك جوجيان
 الدرجة القبلية-الدرجة العظمي       

( التالي متوسط درجات المعلمين أفراد العينة األساسية للدراسة في 5.4)دول الجيوضح 
التطبيق القبلي، ومتوسط درجاتهم في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات التدريس 

كما يوضح الجدول كذلك  األربعة،وذلك في البطاقة ككل وفي كل بعد من أبعادها  اإلبداعي
 ة هذه النسب:دالل ماك جوجيان ومستوىنسب 
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 (5.4جدول )
لبطاقة مالحظة  متوسطات درجات المعلمين عينة الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي

 ماك جوجيانونسب  اإلبداعيالتدريس 

 البيان
النهاية 
العظمى 
 للدرجات

 متوسط الدرجات
نسبة ماك 
 التطبيق جوجيان

 القبلي
 التطبيق
 البعدي

 0.7 88.04 60.96 100 البطاقة ككل
 0.77 22.37 14.41 25 المهارات التربوية

 0.66 22.15 16.59 25 الميسرة لإلبداع سلوكاتال
 0.67 21.52 14.33 25 التدريس من أجل الستيعاب

 0.68 22.00 15.63 25 أجل تعلم الطلبةالتقويم من 

أكبر من المستوى جميعها ماك جوجيان ( السابق أن نسب 5.4يتضح من الجدول )
؛  (79ص ،م2015)الشهري، 0.60بالقيمة إلثبات الفعالية الذي حدده ماك جوجيان  المقبول

(Arman&et al,2009, p144 ) 

القائم على استراتيجيات التعلم النشط وهذا مما يؤكد فاعلية البرنامج التدريبي المقترح  
 .م األساسيلدى معلمي الرياضيات في مرحلة التعلي اإلبداعيلتنمية مهارات التدريس 

 الفرض الثاني للدراسة.عدم صحة  لك تكون الباحثة قد تحققت منوبذ

 ويمكن تفسير هذه النتائج كما يلي:
 .البرنامج تم إعداده ليتناسب مع حاجات المعلمين 
 فقد ظهرت رغبة لديهم في التدريب وع البرنامج جديد ومشوق للمعلمينموض. 
 ل التدريببيقية خالتزويد المعلمين بمهارات واستراتيجيات تط. 
 للمعلمين تبادل الخبرات العملية أتاح التدريب. 
 ر منوعة للبحث واالطالع والتجديدتزويد المعلمين بمادة مرجعية ومصاد. 

إلى قد يحتاج التدريب  البرنامج النتائج كانت ذات مستوى مقبول ولزيادة فاعليةوترى الباحثة أن 
 ل.وقت أطو 
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 التوصيات والمقترحات

 ت الدراسة:توصيا
 في ضوء تطبيق الدراسة ونتائجها فإن الباحثة توصي بما يلي:

أثناء تدريس  اإلبداعيتشجيع المعلمين على االهتمام بتنمية مهارات التدريس  -
 الرياضيات.

 بداع.ظيف استراتيجيات منوعة لتنمية اإلضرورة تو  -
 تنظيم البيئة الصفية المالئمة لإلبداع. -
الرياضيات  ليب التقويم التي يستخدمها معلمولدراسية أساالمناهج ا أن ينوع مصممو -

وكذلك العمل على تكامل مناهج الرياضيات  اسئلة منوعة ويكون التقويم مستمرً لتشمل أ
 بداعي.إيح للمعلمين تدريس المناهج بشكل بشكل عام مع المقررات العلمية لتقديم ما يت

من بطاقة المالحظة وكذلك البرنامج أما بالنسبة للمشرفين توصي الباحثة باالستفادة  -
 التدريبي في إعداد المعلمين والمعلمات وتدريبهم أثناء الخدمة.

ديثة في التدريب عقد دورات تدريبية مستمرة لمعلمي الرياضيات بحيث تتبنى اتجاهات ح -
 بداعية.إواستراتيجيات 

 ة.اإلبداعيرافية والتركيز على الممارسات شتطوير الناحية اإل -

 ات الدراسة:مقترح
 في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تقترح الباحثة األمور التالية:

لمعلمي الرياضيات في المرحلة  اإلبداعيجراء دراسات مماثلة لتنمية مهارات التدريس إ -
 ، وكذلك لمباحث أخرى في المراحل المختلفة.ااألساسية العلي

بداع ح مبنية على أساس تنمية اإلت لتصبكليات التربية بالجامعا مقرراتتطوير  -
 باعتبارها هي المنتج للمعلمين.

لدى معلمي الرياضيات في  اإلبداعيات للتعرف على معوقات التدريس عمل دراس -
 المراحل التدريسية المختلفة. 
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 (1) ملحق رقم

 محكمي البرنامج وبطاقة المالحظةالسادة أسماء 
 جهة العمل الدرجة العلمية االسم

 المناهج وطرق تدريسأستاذ  الناقةأحمد صالح أ.د.
 العلوم

 اإلسالميةالجامعة 

المناهج وطرق تدريس أستاذ  عطا حسن درويشأ.د.
 العلوم

 زهرجامعة األ

 مناهج وطرق تدريسالأستاذ  سهيل رزق ديابأ.د.
 الرياضيات

 النائب األكاديمي -غزة جامعة 

هج وتكنولوجيا اأستاذ المن مجدي سعيد عقلد. 
 التعليم

 اإلسالميةلجامعة ا

المناهج وطرق تدريس أستاذ  علي نصارد. 
 الرياضيات

 جامعة األزهر

مدير دائرة االشراف بوزارة التربية  سدكتوراه علم نف جواد محمد الشيخ خليلد. 
 والتعليم

دكتوراه المناهج وطرق  محمد عودة ةرحم د.
 تدريس الرياضيات

 مشرف تربوي بمديرية غرب غزة، 

المناهج وطرق تدريس أستاذ  الحمضيات إسماعيل محمودد.
 الرياضيات

 عميد كية التربية - جامعة غزة

 مشرف تربوي بمديرية غرب غزة، طرق تدريسأستاذ المناهج و  أبو بكر حسن محمدد. 
المناهج وطرق تدريس أستاذ  محمد الشقرة امه د.

 الرياضيات
 األزهر جامعة

بمديرية شرق  تدريب معلمينمشرف  ماجستير علم نفس حنان فالح زقوتأ.
 غزة

ماجستير المناهج وطرق  فالح حمادة التركأ.
 تدريس الرياضيات

غرب رئيس قسم االشراف بمديرية 
 غزة

ماجستير المناهج وطرق  أبو سكران رمضان حنانأ.
 تدريس الرياضيات

 مشرف تربوي بمديرية غرب غزة
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 (2ملحق رقم)

 املقترح التدريبي استطالع آراء السادة املحكمين حول البرنامج 

 .  املحترم ………………………………………السيد /  

لدى معلمي  اإلبداعي الموضوع / تحكيم برنامج تدريبي لتنمية مهارات التدريس
 الرياضيات

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،،،،
فاعلية برنامج تدريبي مقترح قـائم علـى اسـتراتيجيات الـتعلم  تقوم الباحثة بدراسة علمية بعنوان"

لـــدى معلمـــي الرياضـــيات فـــي مرحلـــة التعلـــيم  اإلبـــداعيالنشـــط فـــي تنميـــة مهـــارات التـــدريس 
علــى درجــة الماجســتير فــي منــاهج وطــرق تــدريس الرياضــيات مــن  وذلــك للحصــول   "األساســي

الجامعة اإلسالمية حيث يشرف على هذه الدراسة د. إبراهيم األسطل، وقـد قامـت الباحثـة بإعـداد 
 برنامج تدريبي مقترح اشتمل على:

 أواًل: اإلطار العام للبرنامج المقترح
 ثانًيا: مكونات البرنامج المقترح

 بإعداد مادة علمية مرجعية للمدرب وأنشطة تدريبية للمعلمين وقد قامت الباحثة 

وألهمية رأيكم في تحديـد مـدى صـدق هـذا البرنـامج فـإن الباحثـة تتشـرف بأخـذ رأيكـم حـول 
بالبرنـامج، والتـي تتضـمن العناصـر التـي اشـتمل هذا البرنـامج مـن خـالل تعبئـة االسـتبانة المرفقـة 

ل بإضـافة أي مالحظاتهـا ترونهـا مناسـبة إلثـراء البرنـامج عليها البرنـامج، كمـا ترجـو مـنكم التفضـ
 التدريبي

يســعد الباحثــة أن تتوجــه لكــم بخــالص الشــكر والتقــدير لصــادق تعــاونكم فــي خدمـــة هنــا و 
 الرياضيات.البحث العلمي والمساهمة في تحسين وتطوير تدريس 

 مع خالص شكري وتقديري
                                                   

 الباحثة                         
 سمية حلمي الجمل
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 استمارة إبداء الرأي لتحديد درجة مناسبة البرنامج المقترح

ا ل ر  ق  م

 املهارات الرئيسة واملهارات الفرعية املنتمية لها

ًدا
ج

ة 
سب

نا
م

ما 
د 

ح
ى 

 إل
بة

س
نا

م
 

بة
س

نا
ر م

غي
 

 مالحظات

1 
 أولا: اإلطار العام للبرنامج:

لعامة للبرنامج الفكرة ا
 واضحة

    

     مبررات البرنامج سليمة 2
     منطلقات البرنامج منطقية 3
  األهداف العامة للبرنامج مناسبة ومترابطة 4

 عمم عملسعم
    

كافية ومناسبة  للبرنامجالقراءات اإلضافية المقترحة  5
 لموضوعاتها 

 و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 وممم 

 م وممتا
 
 
 
 
 
 ممارسته  
 
 

    
     الفترة الزمنية للبرنامج كافية لتحقيق أهدافه 6

1 
 ثانياا: مكونات البرنامج: 

 األهداف السلوكية واضحة ومحددة
    

     محتوى البرنامج يفي باألهداف ويسهم في تحقيقها 2
     وحدات البرنامج متسلسلة ومترابطة 3
 قيق.البرنامج مناسبة وممكنة التح التدريب فياستراتيجية  4

 
 
 
 
 الطارئة 
 الطارئة  

    
 المعلمينالبرنامج تسهم في إتقان  التدريب فياستراتيجية  5

 .اإلبداعي لمهارات التدريس
 

    

     مناسبة وكافية. التدريبأساليب تقويم  6

1 
  :الخطة التدريبية المقترحةثالثاا: 

 مناسب ويعبر عن محتوياتهاتدريبية عنوان كل وحدة 
    

     هداف كل وحدة محددة بشكل سلوكي صحيح وواضحأ 2
     هناك ترابط بين أهداف الوحدة وموضوعاتها 3
     تدريبية هناك ترابط بين مفردات كل وحدة 4
     مناسبة وواضحة التدريبموضوع العلمية المادة  5
 المقترحة مناسبة ويمكن تحقيقها التدريبأنشطة  6
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ا ل ر  ق  م

 رئيسة واملهارات الفرعية املنتمية لهااملهارات ال

ًدا
ج
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نا
م

ما 
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ح
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 مالحظات

     ها التدريبياالتوقيت الزمني لألنشطة مناسب لمحتو  7
الرياضـيات فـي المقترحـة تسـهم فـي وصـول معلـم  التدريبأنشطة  8

 إلى مستوى اإلتقان المطلوبتدريسه 

   

 

     فعال. تدريبيكفي إلحداث ية التدريبتنظيم الوحدة  9
     مخرجات اللقاء التدريبي مناسبة وتحقق األهداف  10
 رابعاا: مالحظات عامة ترغبون في إضافتها:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



167 
 

 (3)ملحق رقم 
 الصورة النهائية للبرنامج التدريبي المقترح

  
                                غزة    –الجامعة السالمية 

 الدراسات العليا                               العلمي و البحث شئون 
 كلية التربية          

 قسم المناهج وطرق التدريس                                     
 
 

 قائم على برنامج تدريبي مقترح
لدى معلمي  اإلبداعيتدريس تنمية مهارات اللاستراتيجيات التعلم النشط  

 الرياضيات في مرحلة التعليم األساسي
 
 

 الباحثة إعداد
 الجملمحمد سمية حلمي 

 
 

 إشراف الدكتور
 األسطلحامد إبراهيم 

 
 

 ه.1437 –م 2016
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 مقدمة: 

مقتــرح قــائم علــى اســتراتيجيات تــدريبي الهــدف مــن هــذه الدراســة العلميــة هــو بنــاء برنــامج 
لــــدى معلمــــي الرياضــــيات فــــي مرحلــــة التعلــــيم  اإلبــــداعيمهــــارات التــــدريس  تنميــــةلالــــتعلم النشــــط 

لمقتـرح بحيـث األساسي، وقد رأت الباحثـة أن تضـع فـي الصـفحات التاليـة تصـوًرا مبـدئًيا للبرنـامج ا
 : يشمل هذا التصور على

 اإلطار:ويتناول هذا  المقترح،اإلطار العام للبرنامج  أوَّلً:

 تعريف البرنامج المقترح .أ
 للبرنامج المقترحكرة العامة الف .ب
 البرنامجمبررات  .ج
 المقترح أسس بناء البرنامج .د
 األهداف العامة للبرنامج  .ه

 وتشمل:مكونات البرنامج  ثانيًا:

 للبرنامج المقترحاألهداف السلوكية  .أ
 البرنامج التدريبي المقترحمحتوى  .ب
 البرنامج المقترح التدريب في أسلوب .ج
 تساعد على تنفيذ البرنامج التدريبي المواد والوسائل التعليمية التي .د
 التدريب في البرنامج المقترحأساليب تقويم  .ه

 وحدة:البرنامج المقترح وتشمل كل  لقاءات التدريب فيتخطيط  ثالثا:

 الوحدة التدريبيةأهداف  .أ
 الوحدةمحتوى  .ب
 التدريب المقترحةأنشطة  .ج
 زمن التدريب .د
  آليات التنفيذ     هـ.
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 بق:وفيما يلي تفصيل ما س
 أولا: اإلطار العام للبرنامج التدريبي المقترح:

 تعريف البرنامج التدريبي المقترح: 
هو عبارة عن مجموعة من الخطوات والجلسات والتدريبات التي تنتقل بتدريس الرياضيات من 

لدى معلمي  اإلبداعيواقعه الحالي إلى الصورة المأمولة التي تتضمن مهارات التدريس 
 لمرحلة األساسية. الرياضيات با

 الفكرة العامة للبرنامج التدريبي المقترح: .أ
بعد االطالع على الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة تأمل الباحثة أن يكون هذا البرنامج 
موضع اهتمام الباحثين عن اإلبداع في التدريس وواضعي المناهج، حيث يدرك فهم الثمرة التي 

بشكل عام وفي  اإلبداعيقمنا بالتركيز على مهارات التدريس  سوف نجينها في أجيالنا إذا
 الرياضيات بشكل خاص. 

 مبررات بناء البرنامج:  .ب
لدى معلمي الرياضيات استطاعت  اإلبداعياستنادًا إلى الدراسات التربوية التي اهتمت بالتدريس 

 الباحثة أن تحدد المبررات التالية التي دعتها إلى تصميم هذا البرنامج:

  مواكبة االتجاهات الحديثة في تدريس الرياضيات ومواءمته بما يناسب معلمي
 الرياضيات بالمرحلة األساسية. 

  ة في التدريس وفقر بعضهم إلى اإلبداعيضعف مستوى المعلمين والمعلمات من الناحية
 ، مما قد يؤثر على إبداع طالبهم. اإلبداعيمهارات التدريس 

 إلى توظيف استراتيجيات التعلم النشط واستثمارها من أجل  افتقار المعلمين والمعلمات
 لديهم أثناء الحصة.  اإلبداعيتنمية مهارات التدريس 

  بشـــكل عـــام ولتـــدريب معلمـــي  اإلبـــداعيال توجـــد بـــرامج لتـــدريب المعلمـــين علـــى التـــدريس
الرياضــيات بشــكل خــاص حيــث يســعى البرنــامج الحــالي لتــدريب معلمــي الرياضــيات علــى 

 . اإلبداعي التدريس
  للرياضيات يسهم في تحقيق: اإلبداعيالتدريس 

ة اإلبداعيــ: يســاعد علــى رفــع مســتوى تحصــيل الطلبــة، وتحســين قــدراتهم المنفعــة للطالــب -
إضافة إلى أن النجاح في الحياة اليوم يـرتبط بمـدى القـدرة علـى التفكيـر الجيـد، كمـا أن 

اقـف الحيـاة ومتغيـرات األحـداث، قدرة الطالب على التفكير تساعده على التكيـف مـع مو 
 مما يسهم في تحقيق الصحة النفسية له. 
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تجعـــل منـــه  اإلبـــداعي: ألن اكتســـاب المعلـــم لمهـــارات التـــدريس المنفعـــة التربويـــة للمعلـــم -
معلمــا قــادرا علــى أداء وظائفــه المهنيــة وتحقيــق إنتاجيــة عاليــة للعمليــة التعليميــة، ممــا 

 م.يسهم في تحقيق الرضا الوظيفي للمعل
 أسس بناء البرنامج التدريبي المقترح:  .ج

في ضوء المبررات التي دعت لصياغة البرنامج اعتمدت الباحثة في بناء البرنامج على مبادئ 
أساسية تعكس أهمية هذا البرنامج وضرورته كاتجاه لبناء معلمين ومعلمات قادرين على غرس 

طرح األسئلة،  ل تنمية مهاراتاإلبداع في طالبهم وتنميته بالشكل السليم، وذلك من خال
الميسرة لإلبداع، وتنمية االستيعاب المفاهيمي، واعتماد التقويم من أجل تعلم الطلبة  سلوكاتوال

 حيث تم االستناد إلى األسس التالية في بنائه:

 ( 6، 5حاجيات وسمات طلبة المرحلة األساسية.) 
 ( 6، 5أهداف تدريس الرياضيات بالمرحلة األساسية .) 
 ناقشة أهداف البرنامج التدريبي مع المعلمين قبل البدء بتطبيق األنشطة التدريبية.م 
  للرياضيات من حيث إنه نشاط تدريسي يهدف إلى  اإلبداعيمناقشة طبيعة التدريس

تكوين عالقات تتجاوز حدود العالقات المعروفة مع العمل التدريسي ويسعى لتأصيل هذا 
 داء المهني للمعلمالنشاط بحيث يكون صفة تميز األ

  وكذلك قدرات طلبته وذلك بهدف إحداث  اإلبداعيتنمية ثقة المعلم بقدرته على التدريس
ودوافعه بالصورة التي تعينه على  هجاهات كل من المعلم والطالب وقيمتغييرات في ات

 استثمار أعلى مستويات طاقاته من أجل تطوير تعليم الرياضيات
 على الحلول والكتابة فقط، بل أصبحت تتعدى ذلك كونها  الرياضيات ال يقتصر دورها

 أداة إبداع وتفكير. 
 األهداف العامة للبرنامج:  .د

إن التخطيط لبرنامج تدريبي معين يتطلب تحديد قائمة بكل من األهداف العامة واألهداف 
يتحقق السلوكية التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها من خالل دراسة موضوعاته المختلفة، وذلك ل

 تعلم أفضل ويتحقق تقويم أكثر دقة وموضوعية. 
لدى معلمي المرحلة  اإلبداعيويهدف البرنامج أساسًا إلى تنمية مهارات التدريس 

، وكذلك الطلبةاألساسية والمرتبطة بمهارات خاصة بطرح األسئلة والتفاعل مع استجابات 
أجل تعلم فاهيمي، وكذلك التقويم من المعلم في الشرح، والتدريس من أجل االستيعاب الم سلوكات
لديهم وقد  اإلبداعي، وذلك بتوظيف استراتيجيات متعددة تسعى إلى تنمية مهارات التدريس الطلبة
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 األلغاز  ،التعلم الفردي، لعب األدوار، تراتيجيات هي )التعلم التعاونيتم اختيار أربع اس
 ( كاستراتيجيات رئيسة. الرياضية

 :رنامج التدريبي المقترحثانياا: مكونات الب
 األهداف السلوكية للبرنامج: -أ 

 أهداف خاصة بالوحدة األولى من التدريب " اإلبداع في تدريس الرياضيات":
 أن يعرف المتدرب ماهية اإلبداع. -1
 أن يستنتج المتدرب أهمية اإلبداع.  -2
 المتدرب طبيعة الرياضيات باإلبداع. يربطأن  -3
 ب عوائق اإلبداع.أن يحدد المتدر  -4
 .الرياضيأن يتوصل المتدرب إلى دور المعلم في تنمية اإلبداع  -5
 .ةالمبدع يةالشخص سماتأن يتعرف المتدرب  -6
 المعلم المبدع. سماتأن يستنتج المتدرب  -7
 .المبدعمهارات المعلم  غ المتدربو أن يص -8
 أن يعرِّف المتدرب اإلبداع في التدريس. -9

 .اإلبداعيلمتدرب مبادئ التدريس أن يحدد ا -10
 .اإلبداعيأن يستنتج المتدرب مهارات التدريس  -11
 .اإلبداعيأن يذكر المتدرب منطلقات التدريس  -12
 .اإلبداعيأن يتوقع المتدرب العوامل المؤثرة في التدريس  -13
 .اإلبداعيأن يحدد المتدرب معوقات التدريس  -14
 .اإلبداعينمية التدريس أن يضع المتدرب مقترحات لت -15

 ":اإلبداعيمهارات التدريس التدريب "  بالوحدة الثانية منأهداف خاصة 
 أن يتعرف المتدرب مهارة طرح األسئلة ومهاراتها الفرعية األربعة. -16
 أن يطبق المتدرب مهارة طرح األسئلة على أحد الدروس. -17
 أن يصنف المتدرب استراتيجيات التدريس. -18
 يستنتج المتدرب كيفية اختيار استراتيجية التدريس. أن -19
 أن يعرف المتدرب استراتيجيات التعلم التعاوني.  -20
 أن يحدد المتدرب دور المعلم في التعلم التعاوني. -21
 أن يذكر المتدرب مهارات تعاونية إلنجاح التعلم التعاوني. -22
 أن يستنتج المتدرب خطوات التعلم التعاوني. -23
 أن يحدد المتدرب أدوار الطلبة في التعلم التعاوني. -24
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 أن يصمم المتدرب درسًا باستراتيجية التعلم التعاوني وينفذها. -25
 فوائد استراتيجية لعب األدوار. –مميزات  –أن يذكر المتدرب مفهوم  -26
 أن يستنتج المتدرب مستويات تمثيل األدوار. -27
 والمتعلم في لعب األدوار. أن يحدد المتدرب دور المعلم -28
 أن يقارن المتدرب بين التدريس بلعب األدوار والتدريس التقليدي. -29
 أن يصمم المتدرب حصة صفية باستخدام لعب األدوار. -30
 .الفردييتعرف المتدرب مفهوم التعليم  -31
 .الفردييحدد المتدرب دور المعلم في التعليم  -32
 .الفرديونات التعليم يستنتج المتدرب شروط، مك -33
 .الفردييتوقع المتدرب مزايا التعليم  -34
 .الفردييصمم المتدرب درسًا وفق استراتيجية التعليم  -35
 يذكر مفهوم األلغاز ويحدد أهداف ومواصفات األلغاز في الرياضيات. -36
 تنتمي لدروس الرياضيات. ايصمم ألغازً  -37
 د وسائل تحقيق االستيعاب المفاهيمي.يذكر بعض المفاهيم الرياضية ويحد -38
 يقارن المتدرب بين نمط التقويم التقليدي والتقويم من أجل المعرفة. -39
 المتدرب ماهية التقويم البديل. ريذك -40
 يحدد المتدرب أساليب وأدوات التقويم البديل. -41
 محتوى البرنامج التدريبي:  -ب 

اكتسابها بعد التدريب  المعلمينانب الخبرة المتوقع من يتضمن محتوى البرنامج التدريبي جميع جو 
عداده ما يلي:  روعيعلى البرنامج، وقد   في اختيار محتوى البرنامج التدريبي وا 

 . المعلمينمالءمة محتوى البرنامج لألهداف الموضوعة والقدرة على تحقيقها لدى  -
ن المهارة المطلوبة لدى تنظيم الموقف بحيث يتضمن المتطلبات األساسية الالزمة لتكوي -

 .المعلمين
كتابة األهداف في شكل سلوك إجرائي حتى يتسنى الحكم على مدى تحقيقها وتقويم  -

 . تتحققاألهداف التي لم 
شمولية محتوى البرنامج على جميع جوانب الخبرة والمهارة المطلوب تنميتها لدى  -

 مهنيًا وأكاديميًا.  المعلمين
 . المعلمين مراعاة الفروق الفردية بين -
 القابلية للتقويم المستمر بأنواعه.  -

 وقد ضم البرنامج التدريبي وحدتين:موضوعات البرنامج التدريبي: 



173 
 

 :"" اإلبداع في تدريس الرياضياتالوحدة األولى من التدريب 
 يتم تنفيذها في ثالثة لقاءات تدريبية:و 

  مفاهيم في اإلبداعاللقاء األول: 
 المبدعاللقاء الثاني: المعلم 

 اللقاء الثالث: معلم الرياضيات المبدع
 ":اإلبداعي" مهارات التدريس الوحدة الثانية من التدريب 

 ويتم تنفيذها في خمسة لقاءات تدريبية:
 اللقاء األول: اإلبداع في طرح األسئلة.

 .اإلبداعياللقاء الثاني والثالث والرابع: استراتيجيات التدريس 
 اب المفاهيمي والتقويم من أجل تعلم الطلبةاللقاء الخامس: االستيع
 الفترة الزمنية لتنفيذ أنشطة التدريب:

والمدة الزمنية لكل ( لقاءات، 8تنظيم الخبرات والمحتوى التدريبي في لقاءات محددة بلغ عددها )
 ( ساعة تدريبية.24بلغ عدد ساعات البرنامج التدريبي )يوبذلك  ساعات،( 3)لقاء تدريبي 

 ب التدريب المقترح في البرنامج: أسلو  -ج 
في ضوء أهداف البرنامج التدريبي المقترح ومحتواه، ثم اختيار طرق تدريس واستراتيجيات تناسب 

 المعلمينالمحتوى وتؤدي إلى تحقيق األهداف الخاصة والعامة للبرنامج، مع مراعاة طبيعية 
 د للتدريب. يعة المكان المعطبوقدراتهم، ومدى تنوع وتوفر الوسائط البصرية والسمعية و 

الفردي التعلم  –لعب األدوار  –التعاوني التعلم وقد تم استخدام االستراتيجيات األربعة )
األلغاز( وذلك ليستطيع المتدرب تطبيقها داخل حصته الدراسية فيما بعد، باإلضافة إلى  –

 . راستراتيجيات أخرى إذا اقتضى األم
 ة التي تساعد على تنفيذ البرنامج التدريبي: المواد والوسائل التعليمي -د 

استخدمت الباحثة مجموعة من المواد والوسائل التعليمية المساعدة بما يتفق 
 واالستراتيجيات المالئمة للتدريس والتي يعالجها البرنامج التدريبي، وقد تمثلت الوسائل في التالي: 

 ة. ( لعرض النشاطات على السبور LCDجهاز العرض المرئي ) -
 سبورة بيضاء ثابتة.  -
 جهاز حاسوب محمول.  -

 أساليب التقويم:  -ه 
يعد التقويم من أهم الركائز في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية وقد تنوعت طرق تقويم 

 البرنامج التدريبي وكانت كما يلي: 
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اق العمل أثناء البرنامج التدريبي من خالل أور  المعلمينتقويم أداء يتم  التقويم التكويني: -
، وتنفيذ مواقف ، والتفاعل داخل قاعة التدريباألنشطةالجماعي ومدى مشاركتهم في 

 تدريس مصغر أثناء حلقات التدريب.

تقويم المعلمين بإعداد تقرير في نهاية البرنامج التدريبي لتحديد مدى  تمالتقويم الختامي:  -
، لمعالجة جوانب الراجعةالمتدرب وتزويد المدرب بالتغذية  الفائدة التي حصل عليها

تقويم مدى رضا المعلمين  وتملديهم،  وتعزيز جوانب القوة أداء المتدربينالقصور في 
المناقشة واستجابات عن محتوى التدريب والفائدة التي تحصلوا عليها من خالل 

كذلك تطبيق بطاقة مالحظة األداء التدريسي التي أعدتها الباحثة  وتم، المتدربين
 .اإلبداعيدراسة الحالية وذلك لقياس مدى امتالك المعلمين لمهارات التدريس ألغراض ال



175 
 

 

 (4ملحق رقم)
 أنشطة المتدربين ضمن فعاليات التدريب على البرنامج المقترح

 
 غزة                                   –الجامعة السالمية     

 شئون البحث العلمي والدراسات العليا
 التربيةكلية           

 قسم المناهج وطرق التدريس                                     
 
 
 

 قائم على برنامج تدريبي مقترح
لدى معلمي  اإلبداعيتنمية مهارات التدريس لاستراتيجيات التعلم النشط  

 الرياضيات في مرحلة التعليم األساسي
 

 أنشطة املتدربين""

 
 الباحثة إعداد

 سمية حلمي الجمل

 
 

 إشراف الدكتور
 األسطل حامد إبراهيم

 
 

 ه1437 –م 2016
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 جدول التدريب اللقاء األول 
 

رقم 
 الزمن المحتوى النشاط

 15 ا فعاالً التهيئة: كيف تصبح مشاركً  
 15 التعارف والتوقعات واألهداف 

 30 ماهية اإلبداع 1
 30 أهمية اإلبداع 2
 40 عوائق اإلبداع 3
 50 القتها باإلبداعطبيعة الرياضيات وع 4
 دقيقة 180 زمن اللقاء الكلي 

 
 خطوات السير في اللقاء التدريبي

 الترحيب بالمشاركين. -
يقوم المدرب بإعطاء فكرة عن ماهية البرنامج التدريبي وما يحتويه وعدد اللقاءات وآليات  -

 مج.العمل التدريب، واألنشطة التي سوف يستخدمها وأهمية تنفيذ وتطبيق هذا البرنا
 يقوم المدرب بتهيئة المتدربين للقيام بتنفيذ األنشطة لتحقيق أهداف البرنامج التدريبي -

 اإلرشادات: 
 احترام آراء المشاركين. -1
 جابات المشاركين.الربط بين إ -2

 مراعاة الزمن المحدد. -3
 تنويع االستراتيجيات المستخدمة. -4

 الحتياجات:
 جهاز حاسوب محمول. -1
 .LCDجهاز  -2

 ريبية.األنشطة التد -3

 األهداف:
 أن يعرف المتدرب ماهية اإلبداع. - 1
 أن يستنتج المتدرب أهمية اإلبداع.  - 2 
 أن يحدد المتدرب عوائق اإلبداع. - 3 
 المتدرب طبيعة الرياضيات باإلبداع. يربطأن  - 4 
 .الرياضيأن يتوصل المتدرب إلى دور المعلم في تنمية اإلبداع  - 5 
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 نقاط يمكنك من خالل اللتزام بها أن تكون مشاركاا فعالا في هذا التدريب.اقترح خمسة 

1. ................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................... 

5. ................................................................................................................................... 

 بعرضها على الزمالء:ترغب تتعلق بالتدريب أضف أفكاراا أخرى 

1. ................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................... 

5. ................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 تهيئة

 كيف تصب
 
 ح مشارك

 
 ا فعال
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 توقع أهدافاا للمساق التدريبي الحالي:فهمك للعبارة افي ضوء  

 

 
 :بقةمعرفتك السافي ضوء 

 ":اإلبداعيتوقع أهدافاا للمساق التدريبي الحالي "التدريس 
1. ................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................... 

5. ................................................................................................................................... 

 :اإلبداعيأذكر أشياء تعرفها عن التدريس 
1. ................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................... 

 :للرياضيات اإلبداعيأذكر أشياء تود معرفتها عن التدريس 
1. ................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................... 

                   التدريس اإلبداعي
حداث التعلم، وتحقيق الدافعية  دارة ديمقراطية للنقاش، وا  يرتبط بطرائق التدريس المثير للفكر، وا 
للتعلم الذاتي، ويرتبط بالتدريس المنظم الذي يسير وفق خريطة من مهارات التدريس األساسية 

 لتدريس المتميز، ونماذج التدريس الفعال.لتحقيق ا

 األهداف والتوقعات
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 دقيقة 30: الزمن                         (                                    1نشاط رقم )

 ماهية اإلبداع

 

 

 

التخلص المبادأة التي يبديها الفرد في قدرته على "يعرف سيمبسون اإلبداع على أنه 
 ."من السياق العادي للتفكير واتباع نمط جديد من التفكير

 وعتك حاول صياغة تعريفات لإلبداعبالتعاون مع أفراد مجم
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 عزيزي المشارك: 
 .لإلبداع تعريفات متنوعة تختلف حسب االهتمامات العلمية للباحثين

 والعلماء وحسب مدارسهم الفكرية 
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 دقيقة 30: الزمن                         (                                    2نشاط رقم )

 أهمية اإلبداع

 

 

 

كامنة داخل كل فرد فينا وقابلة العقل البشري مبدع بطبيعته مما يعني أن اإلبداع ظاهرة فطرية 
على أن يكون مبدعًا، إذا تهيأت له الظروف المناسبة إلبراز للتنمية والتطوير، فكل منا قادر 

 ةاإلبداعيطاقاته 

 تحديد ما يلي: تعاون مع أفراد مجموعتك في

 أهمية اإلبداع  
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 لطلبةأهمية تنمية اإلبداع لدى ا

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 عزيزي المشارك: 
اإلبداع ينمو ويتطور بالرعاية واالهتمام، فهل هناك أهمية لإلبداع 

 واالهتمام بتنميته؟
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 دقيقة 40: الزمن                                    (                         3نشاط رقم )

 عوائق اإلبداع

 

 
 
 
 

 
 عوائق اإلبداع

 )سببها الطالب( شخصيةعوائق  -
 ضعف الثقة بالنفس والميل إلى المجاراة.

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

  معوقات بيئية -
 عدم توافر المكان المناسب وكثرة الضجيج

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 حاولت فيه التغلب على هذه المعوقات  موقفا صفياأذكر 
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 ي المشارك:عزيز 
من خالل عملك كمعلم لمبحث الرياضيات تعاون مع أفراد  

 مجموعتك لحصر عوائق اإلبداع.
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 دقيقة 50: الزمن                                                       (      4نشاط رقم )

 طبيعة الرياضيات وعالقتها باإلبداع

 
 
 
 
 

 

 اذكر مواقف صفية تدل على أن الرياضيات تحفز اإلبداع بالخروج عن نمطية التفكير.

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 عزيزي المشارك:
تعد الرياضيات ميدانًا خصبًا للتدريب على أساليب التفكير  

المتنوعة، فهل تستطيع أن تربط بين طبيعة الرياضيات 
 ...وعالقتها باإلبداع
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 الثانيالتدريب اللقاء جدول 

رقم 
 الزمن المحتوى النشاط
 40 الشخصية المبدعة سمات 5
 60 ومهاراته المعلم المبدع سمات 6
 80 اإلبداعي ومبادئ التدريس اإلبداع في التدريس 7
 دقيقة 180 زمن اللقاء الكلي 

 

 خطوات السير في اللقاء التدريبي
 الترحيب بالمشاركين. -
ء فكرة موجزة عن منجزات اللقاء السابق ويشرح أهداف اللقاء الحالي يقوم المدرب بإعطا -

وآليات العمل في التدريب، واألنشطة التي سيتم إنجازها وأهمية تنفيذ وتطبيق جميع 
 األنشطة
 اإلرشادات: 

 احترام آراء المشاركين. -1
 جابات المشاركين.الربط بين إ -2

 مراعاة الزمن المحدد. -3
 ستخدمة.تنويع االستراتيجيات الم -4

 الحتياجات:
 جهاز حاسوب محمول. -1
 .LCDجهاز  -2

 األنشطة التدريبية. -3

 األهداف:
 

 .ةالمبدع يةالشخص سماتأن يتعرف المتدرب  .1
 المعلم المبدع. سماتأن يستنتج المتدرب  .2
 .المبدعمهارات المعلم  المتدرب وغأن يص .3
 أن يعرِّف المتدرب اإلبداع في التدريس. .4
 .اإلبداعيلتدريس أن يحدد المتدرب مبادئ ا .5
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 دقيقة 40: الزمن                         (                                    5نشاط رقم )

  سمات الشخصية املبدعة

 
 

 

 
 تضع قائمة بسمات شخصية الطالب المبدع:حاول أن  خبرتكمن خالل 

 ما هي خصائص الشخص المبدع؟
 االنفتاح الذهني، حرية التعبير  -
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

التدريس الصفي للرياضيات حاول أن تضع قائمة لخصائص الطلبة من خالل مواقف 
 المبدعين في الرياضيات

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 عزيزي المشارك:
 ندو  ة ال تتوافر لدى األفراد في آٍن واحد إنما تتطور في تسلسلإلبداعياالصفات 

 .المبدع الطالبترتيب، وتطور هذه الصفات يعني ضرورة دراسة خصائص 
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 دقيقة 60: الزمن                         (                                    6نشاط رقم )

 املعلم املبدع ومهاراتهسمات 

 

 
 

 :ما دور المعلم في تنمية اإلبداع لدى الطلبة في الرياضيات
 للمعرفة وطرح األسئلة المفتوحة الطلبةإشباع حاجات  يعمل على -

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 ما صفات المعلم المبدع؟
 بيئة تعلم تؤكد معرفة الطلبة ما يعنيه كل جانب من جوانب المعرفة. يوفر -

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 .اإلبداعيما المهارات التي ينبغي أن تتوافر في المعلم لكي يتحقق التعليم 
 تشجيع االختالف البناء. -

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 تبرز دورك في تنمية إبداعات طلبتك أذكر مواقف صفية 
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 عزيزي المشارك:
  .اإلبداعيالمعلم هو الركيزة األساسية في تنمية اإلبداع ودوره في التدريس  
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 دقيقة 80: الزمن                         (                                    7نشاط رقم )

 اإلبداعيومبادئ التدريس  اإلبداع في التدريس

 
 
 

 
 
 

 .لهذه الشركةبالتعاون مع أفراد مجموعتك حاول أن تعطي تفسيراا 
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 :اإلبداعيهي مبادئ التدريس  اء على تفسيرك السابق باعتقادك مابن
 وكيفية تعلمهم الطلبةو يتعرف المعلم على مراحل نم -
  يؤسس المعلم لبناء خبرات التعلم على ضوء خبرات الطلبة السابقة -
 أضف إلى ما سبق  -

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 : عزيزي المشارك
كة بين المعلم والمتعلمين لذا لكل منهم دور إن الموقف التدريس شر 
 في جعله موقفًا إبداعيًا.
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 الثالثجدول التدريب اللقاء 

 

رقم 
 الزمن المحتوى النشاط
 :اإلبداعيالتدريس  8

 مهارات ومنطلقات، عوامل ومعوقات      
110 

 70 اإلبداعيمقترحات لتنمية التدريس  9
 دقيقة 180 ء الكليزمن اللقا 

 

 خطوات السير في اللقاء التدريبي
 الترحيب بالمشاركين. -
يقوم المدرب بإعطاء فكرة موجزة عن منجزات اللقاء السابق ويشرح أهداف اللقاء الحالي  -

وآليات العمل في التدريب، واألنشطة التي سيتم إنجازها وأهمية تنفيذ وتطبيق جميع 
 األنشطة المقترحة

 اإلرشادات: 
 احترام آراء المشاركين. -1
 جابات المشاركين.الربط بين إ -2

 مراعاة الزمن المحدد. -3
 تنويع االستراتيجيات المستخدمة. -4

 الحتياجات:
 جهاز حاسوب محمول. -1
 .LCDجهاز  -2

 األنشطة التدريبية. -3

 األهداف:
 

 .اإلبداعيأن يستنتج المتدرب مهارات التدريس  .1
 .داعياإلبأن يذكر المتدرب منطلقات التدريس  .2
 .اإلبداعيأن يتوقع المتدرب العوامل المؤثرة في التدريس  .3
 .اإلبداعيأن يحدد المتدرب معوقات التدريس  .4
 .اإلبداعيأن يضع المتدرب مقترحات لتنمية التدريس  .5
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 دقيقة 110: الزمن                        (                                    8نشاط رقم )

 مهارات ومنطلقات :اإلبداعيالتدريس 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ن مع أفراد مجموعتك حاول أن توضح:بالتعاو
 للرياضيات: اإلبداعيتعريف: مهارات التدريس 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 للرياضيات: اإلبداعيبعض مهارات التدريس 
 إيجاد حاصل ضرب عددين بطرق متنوعة وغير مألوفة -

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 من أجل: هي توفير المواقف والمثيرات التي تعمل  اإلبداعيللتدريس ساسية األمنطلقات ال
 إثارة انتباه الطلبة ودفعهم على التفاعل والمثابرة  -
 على االهتمام بالمهمة والمثابرة الطلبةدفع  -

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 : عزيزي المشارك
نوع من أنواع التدريس يتقاطع مع التعلم النشط  اإلبداعيالتدريس 
مهارات ومنطلقات له  ، يس الفعال بعدة محاور وخصائصومع التدر 

 وعوامل ومعوقات.
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 ؟اإلبداعيالعوامل المؤثرة في التدريس 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 :اإلبداعيمعوقات التدريس 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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 دقيقة 70: الزمن                      (                                    9نشاط رقم )

 اإلبداعيمقترحات لتنمية التدريس 

 
 
 
 
 
 

 :اإلبداعيمن أجل تنمية التدريس  أعط أمثلة صفية يمكن توظيفها

 العمل على تشجيع األفكار الجديدة والغريبة -
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 المعلم أن يكون مبدعًا في التوجيه والتدريس والتخطيطعلى  -
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 : عزيزي المشارك
مع التمثيل  اإلبداعيترحات لتنمية التدريس حاول أن تفكر في مق

 .ةقف صفيابمو 
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 الرابعجدول التدريب اللقاء 

 

رقم 
 الزمن المحتوى نشاطال

  طرح األسئلةمهارات  10
 30 األسئلة.صوغ مهارة  .1 
 30 مهارة تصنيف األسئلة. .2 
 30 مهارة توجيه األسئلة. .3 
 30 مهارة تحسين نوعية اإلجابات .4 
 60 تطبيق عملي على أحد الدروس. 
 دقيقة 180 زمن اللقاء الكلي 

 
 خطوات السير في اللقاء التدريبي

 مشاركين.الترحيب بال -
يقوم المدرب بإعطاء فكرة موجزة عن منجزات اللقاء السابق ويشرح أهداف اللقاء الحالي  -

وآليات العمل في التدريب، واألنشطة التي سيتم إنجازها وأهمية تنفيذ وتطبيق جميع األنشطة 
 المقترحة

 اإلرشادات: 
 احترام آراء المشاركين. -1
 جابات المشاركين.الربط بين إ -2

 زمن المحدد.مراعاة ال -3
 تنويع االستراتيجيات المستخدمة. -4

 الحتياجات:
 جهاز حاسوب محمول. -1
 .LCDجهاز  -2

 األنشطة التدريبية. -3

 األهداف:
 أن يتعرف المتدرب مهارة طرح األسئلة ومهاراتها الفرعية األربعة. .1
 أن يطبق المتدرب مهارة طرح األسئلة على أحد الدروس. .2
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 دقيقة 70: الزمن                                           (               10نشاط رقم )

 مهارة طرح األسئلة

 
 
 
 

 
 

 

 وتشمل هذه المهارة أربع مهارات فرعية هي:
 مهارة صوغ األسئلة. -1
 مهارة تصنف األسئلة. -2
 مهارة توجيه األسئلة. -3
 مهارة تحسين نوعية اإلجابات. -4

 أولا: مهارة صوغ األسئلة

 مجموعتك حدد المبادئ التي يجب مراعاتها عند صوغ األسئلة.بالتعاون مع أفراد 

 وضوح السؤال وتجنب السؤال الغامض. -1

2- .................................................................................................................................... 

3- .................................................................................................................................... 

4- .................................................................................................................................... 

5- .................................................................................................................................... 

 المشارك:  عزيزي
طرح األسئلة  اتمهار  اإلبداعيمن المهارات التي يقوم عليها التدريس 

وقف موهي عبارة عن مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها المعلم في ال
اعها التعليمي وتظهر من خاللها مدى معرفته باألساسيات الواجب اتب

 .الطلبةجابات إعند صوغ السؤال وتوجيهه ومعالجة 
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 ثانياا: مهارة تصنيف األسئلة

يمكن تصنيف األسئلة بأكثر من طريقة. فقم مع أفراد مجموعتك بتصنيف األسئلة موضحاا 
 األساس الذي ستقوم بالتصنيف عليه.

 سئلة وفقاا لتصنيف بلوم لألهداف المعرفية:تصنف األ
سواء بالتعرف عليها أو  لمعلوماتالطالب لتذكر : وهي األسئلة التي تقيس أسئلة التذكر -1

 استدعائها من الذاكرة
 ومن األمثلة على هذه األسئلة:

 
.......................................................................................................................................... 

2- .................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

3- .................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

4- .................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

5- .................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

6- .................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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 ثالثاا: مهارة توجيه األسئلة

 بل يعتمد على كيفية توجيهها. فحسبل تتوقف كفاءة المعلم على حسن صياغة األسئلة 

  ، وبين كيفية التعامل مع كل منها من خالل مثال لموقف صفياألسئلةطرح تكتيكات وضح 
 إعادة توجيه السؤال.  .1
2. .................................................................................................................................... 

3. .................................................................................................................................... 

4. .................................................................................................................................... 

5. .................................................................................................................................... 

6. .................................................................................................................................... 

 نوعية اإلجابات  رابعاا: مهارة تحسين

 الطلبةتتوقف كفاءة المعلم في توجيه األسئلة على الطريقة التي يتقبل بها استجابات 
 ويعززها.

 بالتعاون مع أفراد مجموعتك: 
 . الطلبةماهي العتبارات التي يجب مراعاتها لتحسين إجابات 

 تجنب اإلجابات الجماعية.  .1
2. .................................................................................................................................... 

3. .................................................................................................................................... 

4. .................................................................................................................................... 

5. .................................................................................................................................... 

6. .................................................................................................................................... 

7. .................................................................................................................................... 

8. .................................................................................................................................... 

وكيفية  الطلبةستجابات واكتب توقعا لاختر درساا وقم بصياغة عدداا من األسئلة المنوعة 
 تعاملك معها.
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 الخامسجدول التدريب اللقاء 

رقم 
 الزمن المحتوى النشاط
 20 اختيار استراتيجية التدريس 11
 20 ف استراتيجيات التدريسيتصن 12
 (1التعلم التعاوني ) 13

 مهاراته. –مراحله  –دور المعلم  –مفهومه 
40 

 (2التعلم التعاوني ) 14
 أدوار الطلبة –خطوات التنفيذ     

40 

 60 تصميم درس باستراتيجية التعلم التعاوني 15
 دقيقة 180 من اللقاء الكليز  

 خطوات السير في اللقاء التدريبي
 الترحيب بالمشاركين. -

يقوم المدرب بإعطاء فكرة موجزة عن منجزات اللقاء السابق ويشرح أهداف اللقاء الحالي وآليات  -
العمل في التدريب، واألنشطة التي سيتم إنجازها وأهمية تنفيذ وتطبيق جميع األنشطة 

 اإلرشادات: 
 احترام آراء المشاركين. -1
 جابات المشاركين.الربط بين إ -2

 مراعاة الزمن المحدد. -3
 تنويع االستراتيجيات المستخدمة. -4

 الحتياجات:
 جهاز حاسوب محمول. -1
 .LCDجهاز  -2

 األنشطة التدريبية. -3

 األهداف:
 أن يصنف المتدرب استراتيجيات التدريس. .1
 دريس.أن يستنتج المتدرب كيفية اختيار استراتيجية الت .2
 أن يعرف المتدرب استراتيجيات التعلم التعاوني.  .3
 أن يحدد المتدرب دور المعلم في التعلم التعاوني. .4
 خطوات التعلم التعاوني.مهارات ـ أن يستنتج المتدرب  .5
 أن يحدد المتدرب أدوار الطلبة في التعلم التعاوني. .6
 أن يصمم المتدرب درسًا باستراتيجية التعلم التعاوني وينفذها. .7
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 دقيقة 20: الزمن                      (                                    11نشاط رقم )

 كيفية اختيار استراتيجية التدريس
 

 
 
 
 

 

 كيفية اختيار استراتيجية التدريس. 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 األمور الواجب مراعاتها عند اختيار استراتيجية التدريس. 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 المشارك:  يعزيز 
 الختيار استراتيجية التدريس عوامل متعددة فهل لك أن تذكر بالتعاون

 مع أفراد المجموعة بعضًا من هذه العوامل.
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 دقيقة 20: الزمن                      (                                    12نشاط رقم )

استراتيجيات التدريس يفاتتصن  

 
 
 
 
 
 

 من هذه التصنيفات: استراتيجيات تدريس الخبرات المباشرة وغير المباشرة.

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 ء القادم. لطرحها في اللقا اإلبداعياذكر استراتيجيات تحقق التدريس 
حاول أن تبحث في استراتيجية األلغاز وزود زمالئك بعدد من األلغاز التي تحقق جوا من التسلية 

عمال الفكر في اللقاءات القادمة  وا 
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 عزيزي المشارك: 
صنف التربويون استراتيجيات التدريس عدة تصنيفات. فهل لك أن 

ذه التصنيفات، وتقوم بدورك كمعلم مبدع بتصنيفات تبحث في ه
 خاصة بك. 



198 
 

 دقيقة 40: الزمن                                                  (        13نشاط رقم )

( 1التعلم التعاوني)  

 

 
 

 

 

 بالتعاون مع أفراد مجموعتك: 
 وضح مفهوم التعلم التعاوني بأسلوبك.
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 مهارات تعاونية يتطلبها تنفيذ أسلوب التعلم التعاوني؟

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 فسر مراحل التعلم التعاوني: التصميم، التنفيذ، المراقبة والتدخل

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 دور المعلم في التعلم التعاوني.

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 المشارك:  يعزيز 
التعلم التعاوني هو أسلوب يتم فيه تقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة 

أفراد  6 – 4بين غير متجانسة يتراوح عدد أفراد كل مجموعة ما 
 مشتركة.  ويتعاون أفراد المجموعة الواحدة في تحقيق أهداف
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 دقيقة 40: الزمن                      (                                    14م )نشاط رق

 (2لتعلم التعاوني)ا 

 
 
 

 

 
 

 األدوار المنوطة بالطلبة ضمن العمل في المجموعة.حدد بالتعاون مع أفراد مجموعتك: 
 .......................................................................................................................................المقرر

 .....................................................................................................................................الميقاتي

 ............................................................................................................................مسؤول المواد

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 إذا أردت التخطيط لتنفيذ درس بأسلوب التعلم التعاوني ما الخطوات التي ستتبعها:

 .......................................................................................................................اختيار الموضوع

 ..................................................................................................................تشكيل المجموعات

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 :المشارك عزيزي
دورًا في المجموعة، وعلى المعلم الطالب في التعلم التعاوني يفترض أن يمارس 

الطلبة تدوير هذه األدوار في كل مرة من طالب إلى آخر، بحيث يمارس 
 ويتقنوها.هذه األدوار  معظم
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 دقيقة 70: الزمن                      (                                    15نشاط رقم )

 تطبيق على استراتيجية التعلم التعاوني

 
 
 

 

 

 

 . للمؤلف ماشي بن محمد الشمري تيجية في التعلم النشطاسترا 101يمكنك االطالع على كتاب 
 وتوظيف استراتيجيات مثل:

 فكر زاوج شارك. -
 الرؤوس المرقمة. -
 السفراء. -

 عزيزي المشارك:
صمم درسًا من دروس الرياضيات للصف الذي تعلمه باستراتيجية  

 .ودنا بالتغذية الراجعة في اللقاء القادمز اوني كنشاط صفي التعلم التع
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 السادسجدول التدريب اللقاء 

رقم 
 الزمن المحتوى النشاط
 استراتيجية لعب األدوار  16

 مفهوم لعب األدوار. -
 لعب األدوار. مميزات استراتيجية -
 استراتيجية لعب األدوار.ريس بالتدفوائد  -
 مستويات تمثيل األدوار. -

40 

 لعب األدوار. استراتيجيةمراحل  17
 لعب األدوار.استراتيجية دور المعلم والمتعلم في 

40 

 40 مقارنة بين التدريس بلعب األدوار والتدريس التقليدي 18
 60 على استراتيجية لعب األدواردرس تطبيق  19
 دقيقة 180 ليزمن اللقاء الك 

 خطوات السير في اللقاء التدريبي
يقوم المدرب بإعطاء فكرة موجزة عن منجزات اللقاء السابق ويشرح أهداف اللقاء الحالي وآليات 
العمل في التدريب، واألنشطة التي سيتم إنجازها وأهمية تنفيذ وتطبيق جميع األنشطة 

 اإلرشادات: 
 احترام آراء المشاركين. -1
 جابات المشاركين.إالربط بين  -2

 مراعاة الزمن المحدد. -3
 تنويع االستراتيجيات المستخدمة. -4

 الحتياجات:
 جهاز حاسوب محمول. -1
 .LCDجهاز  -2

 األنشطة التدريبية. -3

 األهداف:
 فوائد استراتيجية لعب األدوار. –مميزات  –أن يذكر المتدرب مفهوم  .1
 أن يستنتج المتدرب مستويات تمثيل األدوار. .2
 متدرب دور المعلم والمتعلم في لعب األدوار.أن يتعرف ال .3
 أن يحدد المتدرب دور المعلم والمتعلم في لعب األدوار. .4
 أن يقارن المتدرب بين التدريس بلعب األدوار والتدريس التقليدي. .5
 أن يصمم المتدرب حصة صفية باستخدام لعب األدوار. .6
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 دقيقة 40: الزمن                      (                                    16نشاط رقم )
 

 استراتيجية لعب األدوار

 
 
 

 
 فهل لك أن تشاركنا في مناقشة

 تعريف مفهوم لعب األدوار
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 مميزات استراتيجية لعب األدوار
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................
. 

 فوائد لعب األدوار
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 مستويات تمثيل األدوار

 أمثلة صفته المستوى
   األول

   الثاني

   الثالث

   الرابع

 

 عزيزي المشارك: 
 .بداعياً إ لعب األدوار من االستراتيجيات التي تساهم في جعل التدريس
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 دقيقة 40: الزمن                      (                                    17نشاط رقم )
 

 ودور املعلم لعب األدوار  استراتيجيةمراحل 

 

 

   لعب األدوار  استراتيجيةمراحل 

 الخطوات اإلجرائية المرحلة
 األولى

 مرحلة اإلعداد
 

 الثانية
 تمثيل األدوار

 

 الثالثة
 المتابعة والتقويم                      

 

 دور المعلم والمتعلم في استراتيجية لعب األدوار
 دور المتعلم دور المعلم مراحل الدرس
 ل مع اإلثارةتفاع الطلبةإثارة  التسخين

   اختيار المشاركين

   تهيئة المسرح

   

   

   

   

   

 عزيزي المشارك: 
 التالية.ول اجدال مجموعتك أكملبالتعاون مع أفراد 
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 دقيقة 40: الزمن                      (                                    18نشاط رقم )
 

 مقارنة بين التدريس بلعب األدوار والتدريس التقليدي

 

 
 
 
 
 

 وضح أوجه المقارنة
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 عزيزي المشارك: 
الطريقة التدريس بب األدوار و حاول أن تعقد مقارنة بين التدريس بلع

 مصادر منوعة. خالل خبرتك كمعلم ومن التقليدية من 
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 دقيقة 60: الزمن                                  (                        19نشاط رقم )
 تطبيق على استراتيجية لعب األدوار

 

 
 

 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 عزيزي المشارك: 
صمم درسًا في الرياضيات للصف الذي تدرسه باستراتيجية لعب 

 على المجموعة في اللقاء القادم.كتدريس مصغر األدوار وقم بتطبيقه 
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 ابعالسجدول التدريب اللقاء 

 الزمن المحتوى رقم النشاط
 :الفردي التعليماستراتيجية  20

 الفردي عليمماهية الت -
  الفردي عبيمدور المعلم في الت -

30 

  الفردي عليمشروط الت - 21
  الفردي عليممكونات الت -
 الفردي عليممزايا الت -

40 

 50 الفردي عليمخطوات استراتيجية الت 22
 استراتيجية األلغاز:     23

 مواصفاتها –أهدافها  –مفهوم األلغاز   -   
 تصميم ألغاز تنتمي لدروس الرياضيات  -   

60 

 دقيقة 180 زمن اللقاء الكلي 
 خطوات السير في اللقاء التدريبي

يقوم المدرب بإعطاء فكرة موجزة عن منجزات اللقاء السابق ويشرح أهداف اللقاء الحالي وآليات 
التي سيتم إنجازها وأهمية تنفيذ وتطبيق جميع األنشطة  العمل في التدريب، واألنشطة

 اإلرشادات: 
 احترام آراء المشاركين. -1
 مراعاة الزمن المحدد. -2

 جابات المشاركين.الربط بين إ -3
 المستخدمة. تتنويع االستراتيجيا -4

 الحتياجات:
 جهاز حاسوب محمول. -1
 األنشطة التدريبية. -2

 .LCDجهاز  -3
 

 األهداف:
 .          الفرديهوم التعليم يتعرف المتدرب مف .1
 يستنتج المتدرب شروط، مكونات التعليم الفردي.ـ  .2
 يتوقع المتدرب مزايا التعليم الفردي.               .3
 .    الفردييحدد المتدرب دور المعلم في التعليم  .4
 استراتيجية التعليم الفرديـيصمم المتدرب درًسا وفق  .5
 لغاز الرياضية مواصفات األ -أهداف  -يذكر مفهوم   .6

 يصمم ألغاًزا تنتمي لدروس الرياضيات . .7
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 دقيقة30:  الزمن               (                                    20نشاط رقم )   
 

الفرديالتعليم   

 

 
 

 
 تعاون مع أفراد مجموعتك لمناقشة

 ماهية التعليم الفردي
...............................................................................................................................................

. 

...............................................................................................................................................
. 

...............................................................................................................................................
. 

...............................................................................................................................................
. 

...............................................................................................................................................
. 

  الفرديدور المعلم في التعليم 
 علمينتالقيام بتجهيز المادة الالزمة وتوزيعها على الم -
...............................................................................................................................................

. 

...............................................................................................................................................
. 

...............................................................................................................................................
. 

 عزيزي المشارك: 
التي تقوم على األسس  دريسطرق التإن التعليم الفردي  طريقة من 

 العلمية لتنفيذ التعليم.
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...............................................................................................................................................
. 

...............................................................................................................................................
. 

...............................................................................................................................................
. 

...............................................................................................................................................
. 

...............................................................................................................................................
. 
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 دقيقة 40: الزمن                      (                                    21نشاط رقم )
 

 الفرديمزايا التعليم  –مكونات  –شروط 
 

 
 
 

 شروط التعليم الفردي 
 التفاعل بين المعلم والمتعلم. -1

...............................................................................................................................................
. 

...............................................................................................................................................
. 

...............................................................................................................................................
. 

...............................................................................................................................................
. 

...............................................................................................................................................
. 

 مكونات التعليم الفردي 
 ترتيبات تنظيمية إدارية متعددة الوحدات. -1

...............................................................................................................................................
. 

...............................................................................................................................................
. 

...............................................................................................................................................
. 

...............................................................................................................................................
. 

...............................................................................................................................................
. 

 : تعاون مع أفراد مجموعتك لتحديد عزيزي المشارك



210 
 

 مزايا التعليم الفردي 
 ية تقع على المتعلم نفسه من خالل مشاركته األنشطة اإليجابية.مسؤولال -1

...............................................................................................................................................
. 

...............................................................................................................................................
. 

...............................................................................................................................................
. 

...............................................................................................................................................
. 

...............................................................................................................................................
. 
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 نشاط رقم )22(                                                          الزمن: 50 دقيقة

 الفرديعليم خطوات استراتيجية الت

 
 
 
 

 
 

 خطوات استراتيجية التدريس الفردي
 عليمية. أواًل: صياغة األهداف الت

 في شكل بطاقات. يثانيًا: تحليل وتنظيم المحتوى التدريس
 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

 في تدريس الرياضيات اتيجية التعليم الفردياستر  توظف فيهدرس  صمم .

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 عزيزي المشارك: 
صمم درسًا و ، بعد االطالع على خطواتها، الفردي  عليماستراتيجية الت وظف

 .الطلبةوقم بتدريسه بهذه االستراتيجية ووضح تعليقك على أداء 
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 نشاط رقم )23(                                                          الزمن: 60 دقيقة

 الرياضيات لاا  فيتراتيجية األاس 

 
 
 
 

 
 

 في مناقشة ما يلي : كفي ضوء هذه العبارة تعاون مع أفراد مجموعت
  األلغاز مأواًل: مفهو 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 : أهداف ومواصفات األلغاز في الرياضيات . ثانًيا

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

: صمم ألغازًا تنتمي لدروس الرياضيات و اعرضها على المجموعة ) يتم هذا النشاط عن  ثالثاً 
 طريق مسابقة بين المجموعات ( .

............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المشارك: عزيزي 
األلغاز في الرياضيات نشاط يمارسه كل طالب بمفرده، يستخدم كل ما لديه  

 من قدرات ومعلومات في حل مشكلة معطاة.
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 الثامنجدول التدريب اللقاء 

 

رقم 
 الزمن المحتوى النشاط
 50 االستيعاب المفاهيمي 24
 30 تعلم الطلبةجل التقويم من أ 25
 :أساليب وأدوات التقويم البديل 26

، المقابلة، المالحظة، خرائط المفاهيم، تقويم األداء، ملفات األعمال
 .تي وتقويم األقرانالتقويم الذا

80 

 20 تعبئة نموذج تقييم المدرب والبرنامج من قبل المتدربين 
 دقيقة 180 زمن اللقاء الكلي 

 خطوات السير في اللقاء التدريبي
يقوم المدرب بإعطاء فكرة موجزة عن منجزات اللقاء السابق ويشرح أهداف اللقاء الحالي وآليات 

 تي سيتم إنجازها وأهمية تنفيذ وتطبيق جميع األنشطة العمل في التدريب، واألنشطة ال
 اإلرشادات:

 إحترام آراء المشاركين .1
 مراعاة الزمن المحدد. .2
 الربط بين إجابات المشاركين. .3
 تنوع االستراتيجيات المستخدمة. .4

 الحتياجات:
 LCDحاسوب محمول، جهاز جهاز  .1
 األنشطة التدريبية.  .2

 األهداف:
 ويحدد وسائل تحقيق االستيعاب المفاهيمي. يذكر بعض المفاهيم الرياضية .1
 يقارن المتدرب بين نمط التقويم التقليدي والتقويم من أجل تعلم الطلبة. .2
 يذكر المتدرب ماهية التقويم البديل. .3
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 يحدد المتدرب أساليب وأدوات التقويم البديل. .4

 نشاط رقم )24(                                                          الزمن: 50 دقيقة
 

 الستيعاب املفاهيمي 

 
 
 
 

 

لتدريسه بأحد الستراتيجيات التي  وخططبالتعاون مع أفراد مجموعتك اختر مفهوماا معيناا 
 .اإلبداعييعتمد عليها التدريس 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 الطلبةرياضيات في صورة مواقف تتحدي تفكير ابحث في مصادر متنوعة عن عرض لدروس 
 .وقم بعرضها في الحصص الصفية

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 عزيزي المشارك: 
الستيعاب اًا في المعرفة الرياضية ولتحقيق هممتعتبر المفاهيم عنصرًا 

  المفاهيمي يجب اختيار استراتيجية مناسبة.
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 دقيقة 30: الزمن                      (                                    25نشاط رقم )
 

 تعلم الطلبةالتقويم من أجل 

 

 

 
 

 
 في ضوء هذه العبارة وضح ما يلي

 ما أهداف التقويم التقليدية -
 التقليدي والتقويم من أجل تعلم الطلبةقارن بين التقويم  -

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 ماذا يقصد بالتقويم البديل؟

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 عزيزي المشارك: 
يركز األغلب في التقويم على األسئلة واالختبارات ولكن تتنوع طرق 

وليس من  تعلم الطلبةالتقويم باتساع مفهومه ليصبح تقويمًا من أجل 
 أجل التقويم ويسمى بالتقويم البديل.
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 دقيقة 80: الزمن                      (                                    26نشاط رقم )

 

 أساليب وأدوات التقويم البديل

 

 

 
 

 بالتعاون مع أفراد مجموعتك
 التي يمكن استخدامها في حصة الرياضيات لأذكر ثالث من أساليب التقويم البدي -

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
 م زمالئكتفصيل أماالاختر أحد طرق التقويم البديل وتحدث عنها ب

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 عزيزي المشارك:
في تقويم المعرفة المستخدمة تتنوع أساليب وأدوات التقويم البديل  

 األداء األعمال تقويمملف  –ئط المفاهيم الرياضية مثل: خرا
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 (5ملحق رقم)

 للمدربالمادة العلمية 
 

 غزة                                   –الجامعة السالمية     
 شئون البحث العلمي والدراسات العليا

 كلية التربية          
 قسم المناهج وطرق التدريس                                     
 
 
 

 قائم علىبرنامج تدريبي مقترح 
لدى معلمي الرياضيات في  اإلبداعيمهارات التدريس تنمية لاستراتيجيات التعلم النشط  

 مرحلة التعليم األساسي
 

 ""املادة العلمية للمدرب

 
 الباحثة إعداد

 سمية حلمي الجمل

 
 

 إشراف الدكتور
 األسطلحامد إبراهيم 

 
 ه1437 –م 2016
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 لقاءات البرنامج التدريبي المقترحتوزيع محتوى التدريب على جدول يوضح 
 المحتوى اءاللق الوحدة 

 

 األولى الوحدة 

 
اإلبداع في 

تدريس 

 الرياضيات

 
 

 

 اللقاء األول 

 

 مفاهيم في اإلبداع

 

 التهيئة: كيف تصبح مشاركا فعاال
 التعارف والتوقعات واألهداف

 ماهية اإلبداع
 أهمية اإلبداع
 عوائق اإلبداع

 طبيعة الرياضيات وعالقتها باإلبداع
 الرياضيي تنمية اإلبداع دور المعلم ف

 اللقاء الثاني

 

 املعلم املبدع

 الشخصية المبدعة سمات
 المعلم المبدع سمات

 مهارات المعلم المبدع
 اإلبداع في التدريس

 اإلبداعيمبادئ التدريس 

 اللقاء الثالث

عناصر التدريس 

 اإلبداعي

 

 اإلبداعيمهارات التدريس 
 .بداعياإلمنطلقات التدريس 

 .اإلبداعيالعوامل المؤثرة في التدريس 
 .اإلبداعيمعوقات التدريس 

 .اإلبداعيمقترحات لتنمية التدريس 
 الوحدة الثانية

 

مهارات التدريس 

 اإلبداعي
 اللقاء الرابع

 

 اإلبداع في األسئلة

 طرح األسئلةمهارات 
 األسئلة. وغمهارة ص .1
 مهارة تصنيف األسئلة. .2
 األسئلة. مهارة توجيه .3
 مهارة تحسين نوعية اإلجابات. .4

 تطبيق عملي على أحد الدروس.
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 تابع

 الوحدة الثانية

 

مهارات التدريس 

 اإلبداعي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخامساللقاء 

 

استراتيجيات 

 اإلبداعيالتدريس 

(1) 

 كيفية اختيار استراتيجية التدريس. -
 ف استراتيجيات التدريس.يتصن -

  :تعاونيالتعلم الاستراتيجية 
 تعريف التعلم التعاوني -
 ما الذي يجعل العمل التعاوني عماًل ناجحًا؟ -
 فوائد التعلم التعاوني                                                               -
 مراحل التعلم التعاوني                                                               -
 لتعلم التعاونيدور المعلم في ا -
 مراحل تنفيذ درس باستراتيجية التعلم التعاوني -

 
 تعليم المهارات التعاونية للطلبة                                                                       -
 أدوار الطلبة في التعلم التعاوني                                                         -
التعلم  باستراتيجيةإجرائية لتنفيذ درس خطوات  -

 التعاوني
 إجراءات متابعة وتقويم عمل المجموعات                                                        -
اإلرشادات التي يفضل تقديمها للطالب قبل  -

 مشاركته في التعلم التعاوني                           
                                             

 تطبيق درس بأسلوب التعلم التعاوني

 السادساللقاء 
 

استراتيجيات 

 اإلبداعيالتدريس 

(2) 

 استراتيجية لعب األدوار 
 مفهوم لعب األدوار. -
 لعب األدوار. مميزات استراتيجية -
 استراتيجية لعب األدوار.التدريس بفوائد  -
 مستويات تمثيل األدوار. -
 لعب األدوار. يةاستراتيجمراحل  -
 لعب األدوار.استراتيجية دور المعلم والمتعلم في  -

 على استراتيجية لعب األدوار.درس تطبيق 
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 تابع

 الوحدة الثانية

 

مهارات التدريس 

 اإلبداعي

 اللقاء السابع

 

استراتيجيات 

 اإلبداعيالتدريس 

(3) 

 :الفرديالتعليم استراتيجية 
 الفردي عليمماهية الت -
  الفردي عليمعلم في التدور الم -
  الفردي عليمشروط الت -
  الفردي عليممكونات الت -
  الفردي عليممزايا الت -
  الفردي عليماستراتيجية التخطوات  -

 الفرديتطبيق درس على استراتيجية التعليم 
 استراتيجية األلغاز في الرياضيات:

 _ مفهوم _ أهداف _ مواصفات األلغاز    
 تمي لدروس الرياضيات_ تصميم ألغاز تن    

 اللقاء الثامن

 

الستيعاب 

 املفاهيمي 

 و

التقويم من أجل 

 تعلم الطلبة

 االستيعاب المفاهيمي
 تعلم الطلبةالتقويم من أجل االختبار مقابل 

 التقويم البديلماهية 
 :أساليب وأدوات التقويم البديل

، مالحظةال، خرائط المفاهيم، تقويم األداء، ملفات األعمال
  .التقويم الذاتي وتقويم األقران، المقابلة

 تعبئة نموذج تقييم المدرب والبرنامج من قبل المعلمين
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 الوحدة األولى

 اإلبداع في تدريس الرياضيات

 
 :في اإلبداعاإلبداع: مفاهيم 

 ماهية اإلبداع -
 أهمية اإلبداع -
 عوائق اإلبداع -

 الرياضيات واإلبداع:
 القتها باإلبداعطبيعة الرياضيات وع -
 دور المعلم في تنمية اإلبداع الرياضي -

 المعلم المبدع:
 سمات الشخصية المبدعة -
 سمات المعلم المبدع -
 مهارات المعلم المبدع -
 اإلبداع في التدريس -
 اإلبداعيمبادئ التدريس  -
 اإلبداعيمهارات التدريس  -
 اإلبداعيمنطلقات التدريس  -
 اإلبداعيالعوامل المؤثرة في التدريس  -
 اإلبداعيعوقات التدريس م -
  اإلبداعيمقترحات لتنمية التدريس  -
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 :Creativeماهية اإلبداع 
 المدلول اللغوي لإلبداع: 

تناولت معاجم اللغة العربية كلمة اإلبداع ومشتقاتها )ب د ع ، ب ْدعًا، بديع، ُبد اعة، أبدع، ابتدع ...( 
 بمعان كثيرة، ومن هذه المعاني ما يلي:

 ْدعًا فهو بديع أي أنشأه على غير مثال سابق. ب د عُت ب   .1
 ب ُدع ُبد اعة فهو بديع أي صار غاية في صفته.  .2
 اْبتَّد ع الشيء أي اخترعه. .3
 أي األمر الذي يفعل أواًل.  –بكسر الباء وتسكين الدال  –البدع  .4

الجدة ومن خالل المعاني اللغوية لإلبداع والتي تم استعراضها فيما سبق نجد أنها تركز على 
 واألصالة وهي من المكونات الرئيسة لإلبداع. 

ولإلبداع تعريفات محددة تختلف حسب االهتمامات العلمية للباحثين والعلماء، وحسب 
ة، أو اإلبداعيمدارسهم الفكرية، إذ يمكن تعريف اإلبداع بناًء على سمات الشخصية، أو العملية 

 البيئة المبدعة:
 التي تناولها:  تعريفات اإلبداع حسب الزاوية

  ،اإلبداع هو "العملية التي نصل من خاللها إلى أفكار ونتائج جديدة لم يسبقنا إليها أحد
  يتوصل إليه المبدع بتفكير مستقل"   

  اإلبداع هو "نشاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبة قوية في البحث عن حلول، أو
 التوصل إلى نواتج أصيلة لم تكن معروفة سابقًا".

 سيمبسون  يعرفهSimpson  بما فيه الفرد المتعلم  –على أنه "المبادأة التي يبديها الفرد– 
 تباع نمط جديد من التفكير" السياق العادي للتكفير، وا في قدرته على التخلص من

  كما يعرف بأنه "القدرة على حل المشكالت في أي موقف يتعرض له الفرد أي أن يكون
 سلوكه دون تصنع".

 قدرة الفرد على اإلنتاج، إنتاجًا يتميز بأكبر قدر من الطالقة الفكرية والمرونة  اإلبداع هو"
 ة وبالتداعيات البعيدة، وذلك كاستجابة لمشكلة أو موقف مثير".يلالتلقائية واألص

  يعرف تورنسTorrance  اإلبداع بأنه "نمط من أنماط التفكير يساعد المتعلم على أن
والنقائض، والثغرات في المعرفة واختالل االنسجام وما يصبح أكثر حساسية للمشكالت 

شاكل ذلك، وتساعده أيضًا على تحديد مواطن الصعوبة والبحث عن الحلول، والتكهن 
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عادة اختبارها مع احتمال  وصياغة الفرضيات حول النقائض واختيار الفرضيات وا 
 رين".تعديلها، والخروج أخيرًا بنتائج جديدة يوصلها المتعلم إلى اآلخ

ة" مجموعة اإلبداعية" ويقصد بــ "البيئة اإلبداعيكما يمكن تعريف اإلبداع على أساس "البيئة 
 الظروف البيئية الميسرة لإلبداع ويقسمها الحيلة إلى قسمين هما:

 : ظروف عامة ترتبط بالمجتمع (1
جال قارن فاإلبداع ينمو في مجتمعات تهيئ ألبنائها حرية التجريب وتشجع عليه، وفي هذا الم

، وتوصل إلى أن اإلبداعي"تورنس" بين تأثير كل من الثقافتين األمريكية واليابانية على اإلنجاز 
، بسبب المناخ القومي اإلبداعياليابان أصبحت الدولة األولى في عدد من مظاهر اإلنجاز 

دريب على حل الميسر لإلبداع، وتعميق االنتماء للجماعة واحترام روح الفريق منذ الطفولة، والت
يجاد طرائق متنوعة لمكافأة اإلنجازات   ة.اإلبداعيالمشكالت، وا 

 ظروف خاصة ترتبط بالمناخ المدرسي: (2
توفر المدرسة من الظروف ما يساعدها على تنمية اإلبداع لدى الطلبة، وأهم هذه  أن يجب

طالبه، ويراعي العوامل المدرس، فقد أظهرت الدراسات أن تنمية اإلبداع تستلزم مدرسًا يهتم ب
الفروق الفردية بينهم؛ فكل طالب له قدراته واهتماماته وميوله، وال يعد نفسه المصدر الوحيد 

 ة. اإلبداعيللمعرفة، ويسمح بالتجريب ويعمل على إشباع احتياجات طالبه 
عملية عقلية تعتمد على مجموعة من القدرات "وبصورة أكثر شمولية ُيعرف اإلبداع بأنه 

الطالقة، المرونة، األصالة، التفاصيل، الحساسية للمشكالت(، وسمات الشخصية العقلية )
المبتكرة )حب الستطالع، الميل للتساؤل، الدفاعية المرتفعة، ...(، وتعتمد أيضاا على بيئة 

 اإلبداعية، وهي اإلنتاج اإلبداعيميسرة لهذا النوع من التفكير؛ لتعطي في النهاية المحصلة 
ة للمشكلة، والذي يتميز باألصالة والفائدة والقبول الجتماعي، وفي نفس اعياإلبدوالحلول 

 الوقت يثير الدهشة لدى اآلخرين". 
من أربع  اإلبداعيوهذا التعريف من أعم وأشمل تعريفات اإلبداع وذلك ألنه ينظر إلى التفكير 

 زوايا موضحة ضمن الشكل التالي: 
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 (1شكل رقم)
 ةاإلبداعيلية مكونات العم

ومن خالل ما تقدم من التعريفات السابقة يتضح أن اإلبداع قد يعرف على أساس الناتج 
ة، أو باعتباره أسلوبًا لحل المشكالت، كما يمكن تعريفه كسمات اإلبداعي، أو العملية اإلبداعي

 ة.اإلبداعيللشخصية، أو يعرف على أساس البيئة 
 

 أهمية اإلبداع: 
 داع إلى عدة أمور منها: ترجع أهمية اإلب

  العقل البشري مبدع بطبيعته مما يعني أن إمكانية اإلبداع ظاهرة فطرية فكل منا قادر
على أن يكون مبدعًا لو عرف الطريق الصحيح لقدراته ورعاها ونماها فاإلبداع قد يكون 
كامنًا في كل منا ولكن بالنسبة للبعض منا البد من إيقاظه ومواجهة بعض تغيرات 

 التفكير 
  ينبغي أن ينظر إلى اإلبداع باعتباره إبداعًا جماهيريًا بحيث ال يكون قاصرًا على

العباقرة أو العلماء؛ فاإلبداع ينمو ويتطور بالرعاية واالهتمام حيث أنه قدرة عقلية 
 يمتلكها الجميع إال أنها توجد وتتطور بنسب متفاوتة. 

  العالم في مختلف مجاالت المعرفة إن التغير السريع والمستمر الذي يحدث في
والتكنولوجيا يحتاج إلى تنمية عقول مبدعة قادرة على حل المشكالت ومواجهة األزمات 

دارتها حتى نستطيع أن نفهم أبعاد هذا التغير السريع والمستمر.   وا 
  إن من أهم أسس التقدم الحضاري الراهن أساسين هما: نظم المعلومات والتفكير

لك يعد اإلبداع أحد أداتين بالغتي األهمية في تقدم اإلنسان المعاصر ؛ وبذاإلبداعي
عداده لمواجهة متغيرات ومشكالت حياته الراهنة وتحديات مستقبله القادم.   وا 

 

 بيئة مالئمة سمات شخصية قدرات عقلية

 ابداع وتجديد 

 )شخصية مبدعة( 
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 عوائق اإلبداع: 
يكون المعلم معوقًا لإلبداع في التدريس عندما يكون غير مقتنع بعملية اإلبداع وبأهميته كهدف 

كون غير مستعد لتلبية حاجات المتعلمين، وعندها ال يعرف طريقة بدء أو تقويم تربوي، وعندما ي
 ة. اإلبداعيالقدرات 

: الضغوط والقيود االجتماعية والسياسية والتقليد األعمى وأجواء هفمن مثبطات اإلبداع ومعوقات
وانعدام النقد  الكراهية والحسد، والبيئة المتخلفة التي تكثر فيها العقول المتحجرة واالتكالية،

والحرية، كما أن الخوف من طرح األسئلة، والهروب منها، وعدم اإلجابة عنها بشفافية تعيق 
 اإلبداع وتعرقل سيره وتربك خطاه. 

 من العوامل التي تعوق اإلبداع ما يلي: 
 ضعف الثقة بالنفس، والميل إلى المجاراة، أي النزعة لالمتثال إلى المعايير السائدة.  .1
المفرطة واالندفاع إلى تحقيق النجاحات، مما يؤدي إلى التعجل في اتخاذ  الرغبة .2

 القرارات قبل التأمل الكافي في الوضع أو المشكلة. 
التفكير النمطي، أي التفكير الذي تحكمه العادة والذي يتمثل في تجاهل الفرد  .3

تيجيات مما الستراتيجيات في التدريس غير معهودة، ويركن إلى ما تعود عليه من استرا
 يؤدي إلى قتل األفكار. 

 تدني مستوى الحساسية للشخص أو الشعور بالعجز.  .4
 التسرع في عرض الحل، وعدم القدرة على تأصيل األفكار.  .5
 مقاومة التغيير واألفكار الجديدة، وعدم التوازن بين التنافس والتعاون.  .6
 المادي.  عدم توافر المكان المناسب، وكثرة الضجيج، وعدم توافر الدعم .7
 عدم القدرة على تأصيل األفكار.  .8

 الرياضيات واإلبداع
 طبيعة الرياضيات وعالقتها باإلبداع: 

تعد الرياضيات ميدانًا خصبًا للتدريب على أساليب التفكير المتنوعة، حيث أن لغة الرياضيات 
مادة للتفكير وما تتميز به من دقة تعد من العوامل المساعدة على وضوح األفكار التي تستخدم ك

في مسارات سليمة، فالرياضيات من المواد الدراسية التي  هبمختلف أنواعه وتعمل على توجيه
يمكن أن تتخذ كوسيط لتنمية اإلبداع، حيث أن طبيعتها التركيبية تسمح باستنتاج أكثر من 

ي المرونة نتيجة منطقية لنفس المقدمات المعطاة. هذا باإلضافة إلى أن بنيتها االستداللية تعط
في أسلوب تنظيم محتواها، كما أنها غنية بالمواقف المشكلة التي يمكن أن يوجه إليها الدارسون 
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ليجدوا لكل موقف حلواًل متعددة ومتنوعة وجديدة، وعالوة على ذلك فإن دراسة الرياضيات تعود 
درات بعض الق الطلبةالدارسين على النقد الموضوعي للمواقف، وهذه في مجموعها تكسب 

 األساسية لإلبداع.
وهذا يحتم علينا أن نعمل على إكساب المعلمين القدرة على التدريس من أجل تدريب الطلبة 
على إجراء عمليات فكرية أكثر من سعيهم للتدريس من أجل المعرفة الرياضية، فالرياضيات 

ها آليًا بطريقة ليست مجرد مجموعة من الحقائق والقوانين التي يجب على الطالب حفظها وتطبيق
نما هي بالدرجة األولى طريقة غير نمطية للتفكير، تقود الطالب لجمع البيانات  نمطية وا 

 وتصنفيها وتحليلها بطرق مختلفة وعديدة، وتكوين الفروض والتأكد من مدى صحتها. 
فجوهر اإلبداع في الرياضيات يتمثل في القدرة على الخروج عن نمطية التفكير، 

الجمود في الرياضيات، وال شك أن ذلك أمر يساعد على اإلبداع وتنمية المواهب والتغلب على 
، وقد تباينت وجهات النظر إلى اإلبداع في الرياضيات، فهمنهم الطلبةة لدى اإلبداعيوالقدرات 

من يرى أنه القدرة على تحليل مسألة معينة بطرق متعددة، ورؤية نقاط التشابه واالختالف 
 فة بناًء على الخبرات السابقة. بطريقة غير مألو 

ويرى البعض أن اإلبداع في الرياضيات يتضمن اكتشاف نماذج جديدة، وتكوين  
عالقات جديدة بين األفكار الرياضية، واكتشاف تطبيقات لألفكار الرياضية؛ فاإلبداع في 
 الرياضيات نشاط عقلي موجه إلنتاج عدد غير محدد ومتنوع من العالقات والحلول غير
النمطية في موقف رياضي جديد، أو هو قدرة العقل على تكوين عالقات رياضية جديدة 

 ومتنوعة لحل المشكالت الرياضية. 
وبهذا يمكن القول بأن اإلبداع في الرياضيات يتمثل في قدرة الطالب على تكوين عالقات عديدة 

خبراته السابقة بما يساعده  وجديدة ومتنوعة بين األفكار الرياضية بطريقة غير نمطية بناًء على
 في حل المشكلة أو الموقف الرياضي. 

والعوامل التي تساعد في تقدير مستوى إبداع الفرد في الرياضيات هي: الخروج عن نمطية 
التفكير في الرياضيات، إنتاج عالقات رياضية غير شائعة في سياق معين بالتعميم من مواقف 

 رات ومسببات خطوات البراهين والحل. رياضية خاصة، البحث دائمًا عن مبر 
ويعرف اإلبداع في الرياضيات المدرسية بأنه نشاط مميز للفرد يتمثل في إنتاج أكبر عدد من 
الطرق الجديدة والمتنوعة وتكوين العالقات الجديدة بين األفكار لمشكالت رياضية مفتوحة 

 النهاية. 
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اع في الرياضيات، من خالل النشاط العقلي وعليه فإنه يمكن االستدالل على بعض عوامل اإلبد
المميز لدارس الرياضيات الموجه نحو طرح مشكالت رياضية غير نمطية، ترتبط بموقف 
رياضي محدد وفي فترة زمنية معينة يليها تكوين عالقات رياضية عديدة وجديدة ومتنوعة، 

محددة من الزمن، ثم التوصل تتجاوز المعرفة الرياضية التي تم تدريسها ومعرفتها وذلك في فترة 
إلى حلول أو طرق جديدة وعديدة لحل مشكلة رياضية غير نمطية، وهذا النشاط العقلي يمكن 

 التدريب عليه وتنميته. 
 دور المعلم في تنمية اإلبداع الرياضي: 

الذي يرتجف رعبًا وخوفًا من حصة  طالبعن ال مسؤولأن المعلم إلى دراسات التشير 
ليه أن يراجع طريقة تدريسه وطريقة تقديمه للدرس، وعليه يؤكد األدب التربوي الرياضيات، وع

على فاعلية دور المعلم واعتباره حجر الزاوية في العملية التعليمية، حيث أصبح للمعلم مكانة 
مهمة باعتباره مفتاح هذه العملية والمحرك األساسي لها، فتعددت أدواره وكثرت مهامه، فهو لم 

نما أصبح مربيًا اجتماعيًا ومرشدًا تربويًا وقدوة لطبته.  يعد ناقالً   للمعرفة فحسب وا 
، فهناك بعض الصفات التي يجب أن يتسم بها المعلم اإلبداعيوللمعلم دور في تنمية التفكير 

لكي يؤدي دوره، ومنها: أن يكون متحمسًا لتدريس مادته، ومتفوق في مهنته، ومشجع لتنمية 
وطرح األسئلة المفتوحة، ويراعي  للمعرفة الطلبةويعمل على إشباع حاجات ، اإلبداعيالتفكير 

 قدرات األفراد وميولهم واهتماماتهم، وأن يكون واسع األفق.
تسعى إلثارة االكتشاف والمعالجة وطرح األسئلة والتجريب واختيار  اإلبداعيفعملية التدريس 

 ة اإلبداعييدعم ويطور بعض القدرات الحلول واألفكار المختلفة، فهذا النوع من التدريس 
ولكي نعمل على تنمية اإلبداع البد وأن يتقبل المعلم إطارًا فكريًا تقف وراءه معطيات المنهج 

 التكنولوجي وتدعمه خبراتنا في تعليم الرياضيات يتمحور هذا اإلطار حول المبادئ التالية: 
  .كل طفل قابل للتعلم 
 إبداعي.  كل متعلم قابل ألن يقوم بنشاط 
  .كل نجاح في نشاط إبداعي يقود على االرتفاع بمستوى األداء 
  اإلبداعيكل ارتفاع في مستوى األداء يؤدي إلى ارتفاع في مستوى النشاط . 
  يمكنه أن يؤدي إلى خلق إنسان منتج مبتكر.  اإلبداعيكل ارتفاع في مستوى النشاط 

 لم يتوفر فيها اآلتي:كما أنه يجب أن يعمل المعلم على توفير بيئة تع
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  إتاحة فرص ألن يجيب الطالب بنفسه على سؤال معلومات جديدة مبنية على شيء
سبق أن تعلمه أو أن يحل مسألة أو يبرهن نظرية أو قانون بنفسه داخل الفصل وأن 

 ليعبر عن مشاعره بعد الحل وعما استفادة من العمل بنفسه.  الطالبيترك 
 ت صغيرة بتعاون أفرادها في الحل بأنفسهم. إتاحة فرص العمل في مجموعا 
  وبعضهم للبحث عن حلول أخرى. الطلبةتشجيع الحوار بين 
 .عدم تقديم حلول نهائية وكاملة على السبورة 
  لزمالئهم اإلجابة عنها فورًا. واأسئلة ويترك الطلبةتشجيع حب االستطالع بأن يسأل 
  ق بناء على تفكيره. تشجيع الطالب على الثقة بنفسه وأنه يمكن التفو 
  .تشجيع الطالب على إنتاج شيء جديد من خياله وابتكاره 
 .تضمين التقويم أسئلة غير مألوفة تتطلب مهارات عقلية عليا في التفكير 
  .تعويد الطالب على أن يرى الصورة كاملة للموقف الرياضي قبل الجزئيات 

عات الرقي بأفراده، واالرتفاع يعد الهدف األساسي من التربية في أي مجتمع من المجتم
، ومعاونتهم لكي يكونوا مخترعين في كل مجاالت الحياة، اإلبداعيبمستوى تفكيرهم االبتكاري و 

وهذا لن يتأتى إال بتدريسهم تدريسًا إبداعيًا، لذا فإن تنمية اإلبداع واالبتكار واالختراع لدى 
، والذي اإلبداعيسم بمهارات التدريس المتعلمين يمكن أن يتم من خالل إعداد المعلم الذي يت

 البد أن يتسم بالخصائص التي تعتبر خصائص للشخص المبدع. 
 سمات الشخصية المبدعة:

ة تتسم بالتسامح مع الغموض، وروح الدعابة والمرح، واالنفتاح الذهني، وسعة اإلبداعيالشخصية 
والميول العديدة، والقدرات  الخيال، وحرية التعبير، وتقبل المخاطر، والتسامح مع اآلخرين،

العالية، واالهتمامات العديدة، والبحث عن كل جديد، الشعور بالرغبة، والسعي وراء الكمال، 
واالتزان بين نموهم الجنسي والعقلي، واالتزان االنفعالي وقلة التعرض لألمراض النفسية، والتفكير 

رصيد كثيف من المعلومات يمكنهم من المنتج والقدرة العالية في التعامل مع األفكار، لديهم 
 العمل االبتكاري ولديهم درجة مناسبة من الذكاء. 

 الخصائص العامة للمبدعين: وفيما يلي قائمة بأهم 
 سريع التعلم والفهم وقوي الذاكرة ومتفوق في التحصيل الدراسي. -
 ستدالل.سريع االستجابة وحاضر البديهة وواسع األفق ويملك القدرة على التحليل واال -
ال يميل إلى التفكير في األمور المحددة ويمتلك مرونـة فـي التفكيـر، وطالقـة وقـدرة علـى  -

 التجديد.
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 الموضوعية والدقة في التفكير مع خصوبة الخيال واالنفتاح العقلي. -
 يهتم بالمسائل العقلية، ويتناول المشكالت ويحلها بأسلوب بارع. -
 هتمام بالمستقبل.حب االستطالع والمغامرة واالستفسار واال -
 السعي الحثيث لتفحص البيئة بحثًا عن خبرات جديدة. -
 الحساسية الشديدة اللتقاط المنبهات الجديدة. -
 يتميز بالشجاعة واإلقدام والدافعية لإلنجاز. -
 الثقة واالعتماد على النفس والتحلي باالتزان االنفعالي والنزعة إلى االستقالل. -

 ة ال تتــوافر لــدى األفــراد فــي آٍن واحــد إنمــا تتطــور فــي تسلســليــاإلبداعومــن المؤكــد أن الصــفات 
المبــدع حتــى يمكــن  الطالــبترتيــب، وتطــور هــذه الصــفات يعنــي ضــرورة دراســة خصــائص  ندو 

ة المناســبة لهــم بحيــث يكــون اإلبداعيــاكتشــاف فئــة المبــدعين منــذ نعومــة أظــافرهم، وتــوفير البيئــة 
 و ليصلوا إلى أعلى درجات اإلبداع.ة وتنماإلبداعيباإلمكان أن تتطور صفاتهم 

 سمات المعلم المبدع: 
والمعلم المبدع هو الذي يتحدد مفهوم اإلبداع لديه بناء على سماته الشخصية، ومن مميزات 

 المعلم المبدع ما يلي:
أن يكون قادرًا على توفير فرص مناسبة للطلبة للتعامل مع المشكالت، وكيفية التعبير  -

 ا كل حسب قدرته.عنها وممارسة حلوله
 الوعي بأساليب التربية وطرائقها والخلفية العلمية الواسعة. -
 تشجيع الطلبة على تفسير وتبرير مناقشاتهم منطقيًا.  -
 إكساب الطلبة معلومات ومهارات تنمي لديهم اإلبداع ومهاراته. -
ظها كينمي الثقة بالنفس عند الطلبة وكذل -  ره. حب االستطالع والسماح بحرية التفكير وا 
ثارة األسئلة التباعدية.  - ثارة األفكار وا   تشجيع الطلبة على ترتيب وتمايز األفكار وا 
أن ينوع في أساليب التدريب واألنشطة عند عرض المادة التعليمية باعتباره معلمًا قائدًا  -

 للنشاط. 
يقوم على وضع مهام تمكن الطلبة من الربط بين جوانب المعرفة الجديدة والمعرفة  -

 قة لديهم.المسب
 توفير بيئة تعلم تؤكد معرفة الطلبة ما يعنيه كل جانب من جوانب المعرفة. -
يسعى جاهدًا لتوفير فرص متعددة تعكس تفاعالت الطلبة داخل وخارج غرفة الصف  -

 مع جميع جوانب العملية التربوية. 
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 مهارات المعلم المبدع:
 ما يلي:  اإلبداعيكي يحقق التدريس من المهارات التي ينبغي أن تتوافر في المعلم المبدع ل

 تشجيع الختالف البنَّاء:  .1
ن جوانب السلوك يمكن تشجيعها بالوسائل المختلفة، مما يمكن صاحبها من محاولة ظهورها إ

وشيوعها في سلوك المتعلم خالل المواقف التالية، كما أن استخدام التدعيم المعنوي له فاعلية 
 ارة بعض الدوافع التي ترتبط بتنشيط الفرد على اإلبداع. أقوى من التدعيم المادي في إث

بداعاته:  .2  تعريف المتعلم بقيمة مواهبه وا 
ة، مما يدعم اتجاهاته اإلبداعيفالمتعلم في حاجة إلى معرفة القيمة الحقيقية لمواهبه، وألفكاره 

 ع. نحو مزيد من اإلبداع، ويمكن التوصل إلى ذلك من خالل استخدام اختبارات اإلبدا
 تقبل أوجه القصور:  .3

كز على أوجه القصور أكثر من تركيزه على نقاط القوة عند ر أن ي اإلبداعيالبد للمعلم 
أو انتقاده، بل التسامح والعفو  طالبالمتعلمين، وهذا يتطلب من المعلمين عدم السخرية من ال

 عن األخطاء. 
 ة: اإلبداعيتنمية المهارات  .4

ة من طالقة فكرية ومرونة تلقائية اإلبداعيجميع المهارات  وهذا يتطلب ضرورة التركيز على
يختار بنفسه  اإلبداعيفي التعلم  طالبوأصالة وحساسية للمشكالت حتى ولو كانت محدودة، فال

 المصادر التي ستساعده في إبداعه. 
 المساعدة على استغالل الفرص المالئمة:  .5

 . اإلبداعيع تلك التي تفيد في التدريس ينبغي استغالل جميع الفرص المتاحة لتنمية اإلبدا
 تنمية القيم والدوافع:  .6

إن الكشف عن القيم يسهم في ابتكار استراتيجيات تدريسية معينة، بحيث تعد تلك القيم جزء من 
المبدع، أهمها: دوافع  طالب، وهناك دوافع هامة يجب أن تتوافر عند الطالبشخصية ال

 افع التذوق المركب، ودوافع حب االستطالع واالستكشاف. االستقالل في الحكم والتفكير، ودو 
 المألوف:  نب الربط بين الخروج عنجت .7

ة تتطلب أحيانًا الخروج عن المألوف، لذا يكون من اإلبداعييعد ذلك عاماًل مهمًا ألن الشخصية 
 .الطلبة حاجة أنشطة تساعد على إشباع اإلبداعالضروري أن يقدم التعلم من أجل 
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 اإلحساس بالعزلة والقلق: تخفيف  .8
تميل شخصية المبدع إلى العمل الفردي، والقلق والتوتر النفسي، لهذا بات من الضروري 

، وأن تساعده ليواجه بها مخاوفه وجوانب طالباالهتمام بالبرامج التي تقابل هذه المشاعر عند ال
 القلق لديه. 

 اإلبداع في التدريس
علم والمتعلمين، ومن ثم فإن جعله موقفًا إبداعيًا إن الموقف التدريسي شركة بين الم

 يتطلب قيام كل من المعلم والمتعلمين بأدوار أصيلة ومتطورة. 
ويتمثل إبداع المعلم في التدريس في مقدرته على طالقة األفكار الجديدة غير المألوفة وتطبيقها 

ه وتنفيذها عمليًا في مجال تخصصه، وفي قدرته على التجديد في طريقة عرض دروس
وتقويمها، وفي تصميم الوسائل التعليمية المبتكرة، وفي المبادأة إليجاد حلول ومقترحات للقضايا 

 أو المشكالت التي تواجه 
أن يكون مبدعًا نشيطًا معطاًء، ويمكن أن يكون غير ذلك  لم يمكن بشخصه ومهنيته وعلمهفالمع

 يمي فقط. أي يكون خاماًل ال يؤدي سوى تدريس المحتوى التعل
وممارسات المعلم الصفية يمكن أن تشجع المتعلمين على اإلبداع، ومن هذه الممارسات: احترم 

شعار  الطلبةكانت األسئلة، واحترام أفكار  لتهم أًيااستجابات المتعلمين وأسئ الخيالية والعادية، وا 
عطاء المتعلمين فرص الممار  الطلبة سة والتجريب دون أن ألفكارهم قيمة مهما كانت بسيطة، وا 

 على إدراك األسباب والنتائج. الطلبةخوف من التقويم، وتشجيع 
 :اإلبداعيمبادئ التدريس 

 كالتالي: اإلبداعيحدد فليمنج المبادئ التي يقوم عليها التدريس 
وكيفية تعلمهم، وذلك حتى يتمكن من اختيار  الطلبةأن يتعرف المعلم على مراحل نمو  .1

 ه. طلبةلوسائل واألنشطة المناسبة التي يقدمها لاألهداف التعليمية وا
يتعلمون بصورة أفضل عندما يكونون صورة  الطلبةأن يدرك المعلم حقيقة مؤداها أن  .2

 حسنة للذات وعندما يكونون مقبولين لدى الكبار ولدى زمالئهم. 
أن يعطي المعلم فرصًا متكررة تسمح بالكشف واالستكشاف في حل المشكالت من  .3

 خبرة المباشرة. خالل ال
اختبارات متنوعة، فلذلك يؤدي بهم إلى االستقالل الذاتي  الطلبةأن يهتم المعلم بإعطاء  .4

 والثقة بالنفس والشعور بالمسؤولية. 
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 طالببممارسة األنشطة المختلفة المتنوعة والمتوازنة ويتيح لكل  طلبةأن يسمح المعلم لل .5
اركة الفردية والجماعية داخل وخارج أن يتعلم بمفرده في حرية، وكذلك يسمح بالمش

 المدرسة. 
أن يضع المعلم خطة خاصة للتعليم الفردي وذلك باختيار المادة واألفكار واألنشطة  .6

 حسب حاجاته وميوله.  طالبالتي سيقدمها لكل 
أن يؤسس المعلم لبناء خبرات التعلم على ضوء خبرات الطلبة السابقة، ويربط الخبرات  .7

 علم. اعده في تنفيذ مواقف التعليم والتالمراجع والمصادر التي تس بعضها ببعض ويحدد
 : اإلبداعيمهارات التدريس 

تعرف مهارة التدريس بأنه: "القدرة على أداء عمل أو نشاط معين ذي عالقة بتخطيط 
المعرفية أو الحركية  سلوكاتالتدريس وتنفيذه وتقويمه، وهذا العمل قابل للتحليل لمجموعة من ال

االجتماعية، ومن ثم يمكن تقييمه في ضوء الدقة في القيام، وسرعة إنجازه، والقدرة على أو 
 التكيف مع المواقف التدريسية المتغيرة". 

حداث  دارة ديمقراطية للنقاش، وا  وأن التدريس المبدع يرتبط بطرائق التدريس المثير للفكر، وا 
تدريس المنظم الذي يسير وفق خريطة من التعلم، وتحقيق الدافعية للتعلم الذاتي، ويرتبط بال

 مهارات التدريس األساسية لتحقيق التدريس المتميز، ونماذج التدريس الفعال. 
أما بالنسبة للمعلم فيجب أن مبدعًا حتى يكون التدريس إبداعيًا ليستطيع تحقيق التكامل بين 

معلم والمتعلم من جهة، بين كل من العل التفا اإلبداعيأركان التدريس وبذلك يحقق التدريس 
يقوم على  اإلبداعيوبينهما ومادة التعلم وبيئة التعلم من جهة ثانية. مع مراعاة أن التدريس 

 إمكاناتالتعليمية المتوافرة وتوجييها بما يتالءم مع  مكاناتأساس االستفادة الكاملة من اإل
 قل وقت ممكن. واستعدادات وقدرات المتعلمين بهدف وصولهم إلى درجة التمكن في أ

"مجموعة من اإلجراءات أو التحركات غير التقليدية للرياضيات بأنه  اإلبداعيويعرف التدريس 
، والمتمثل في الطلبةالتي يقوم بها المعلم داخل الفصل بهدف تنمية اإلبداع الرياضي لدى 

 ". رؤية عالقات جديدة بين األساليب المختلفة وعمل ارتباطات بين األفكار الرياضية
 في الرياضيات في النقاط التالية:  اإلبداعيوقد تم تحدد بعض مهارات التدريس 

 اكتشاف الخصائص غير التقليدية لألعداد واألرقام.  -
 استخدام اآللة الحاسبة إلثراء تدريس الرياضيات.  -
 إيجاد حاصل ضرب عددين بطرق متنوعة وغير مألوفة.  -
 غتها بصورة عملية. تناول األعداد المتناهية في الكبر وصيا -
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 اشتقاق األنماط والتراكيب الرياضية في جميع فروع الرياضيات.  -
 اكتشاف الخواص الهندسية لحركة عقارب الساعة.  -
 تقديم أكبر عدد من أقواس فيثاغورث الثالثية. -
 حساب قيمة النسبة التقريبية )ط( بطرق مختلفة. -
 اكتشاف أسباب المغالطات الرياضية وتبريرها.  -
 دام الطرق الهندسية إلثبات صحة المتساويات الجبرية. استخ -
 إيجاد حلول المعادالت التربيعية بطرق متعددة غير تقليدية.  -
 بناء البراهين الجبرية والهندسية باستخدام الحل العكسي.  -
 بناء طرق غير تقليدية إليجاد مجموع المتسلسالت العددية.  -

 : اإلبداعيمنطلقات التدريس 
أهدافه المأمولة، يجب أن تكون منطلقاته األساسية هي توفير  اإلبداعيتدريس حتى يحقق ال

 المواقف والمثيرات التي تعمل من أجل: 
إثارة انتباه الطلبة ودفعهم على التفاعل والمثابرة والتعامل مع الواقع ومواجهته من أجل  .1

 تغييره. 
 على االهتمام بالمهمة والمثابرة.  الطلبةدفع  .2
 ستطالع والمخاطرة والتعامل مع التناقض والغموض.إثارة حب اال .3
 تعزيز ثقة الطلبة بالذات والرغبة في المخاطرة.  .4
 إثارة دافعية اإلنجاز الداخلية والبحث عن تفسيرات بديلة.  .5
توفير المواقف التي تساعد الطلبة على تحديد مشكالت حقيقية جيدة تثير تفكيرهم  .6

 الدقيق والصحيح. 
محددة البنية بحيث تكون واقعية وحقيقية ويتم اختيارها من تلك التي تبني مشكالت غير  .7

 يواجهها الطلبة في حياتهم اليومية. 
توفير المثيرات والمواقف التي تساعد الطلبة على عمل األشياء بطريقة تقوم على  .8

 التفكير الفعال. 
 : اإلبداعيالعوامل المؤثرة في التدريس 

، والخطوة األولى التي اإلبداعيعلى التدريس  اأو سلبً توجد عدة عوامل تؤثر إيجابًا 
يجب أن ينتبه إليها المعلمون والمدربون واآلباء تحديد هذه العوامل اإليجابية، حتى تيسر ظهور 

لتغلب على العقبات لدى الطلبة، أيضًا تحديد العوامل السلبية، حتى يمكن ا اإلبداعيالتفكير 
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بفاعلية عند تطبيق البرنامج التعليمي أو التدريبي الذي  داعياإلبعلى التدريس  المؤثرة سلًبا
 . اإلبداعييستهدف تنمية مهارات التفكير والتدريس 
ينبغي على المعلم أن يركز على أهمية عمل  اإلبداعيوأنه لكي يتم تنمية مهارات التدريس 

يتعلم ما يعمل وليس ما الطالب بذاته ومشاركته الفعالة خالل الموقف التعليمي، فالمتعلم دائمًا 
يؤديه المعلم، وذلك من خالل تزويد الموقف التعليمي بمجموعة أنشطة تجريبية متنوعة يؤدي 

 من خاللها الطالب
 : اإلبداعيمعوقات التدريس 

، ويجب على المهتمين اإلبداعيعلى المعلمين المبدعين أن يراعوا معوقات التدريس 
والمعوقات التي تقف أمام طريق اإلبداع في التدريس، فمثل ما بالعملية التعليمية إزالة العقبات 

هناك عوامل إيجابية تدعم اإلبداع في التدريس، فهناك عوامل سلبية أيضًا تعوق عملية التدريس 
، فمنها تكون شخصية أو بيئية أو وراثية وأيضًا يمكن أن تتعلق بالمعلم نفسه وفلسفة اإلبداعي

ب وطبيعته وبيئته المحيطة به وقد تتعلق أيضًا بالمعلم وتدريبه التعليم، وقد تتعلق بالطال
عداده.   وا 

 : اإلبداعيومن النقاط السلبية التي تؤثر في التدريس 
 . اإلبداعيافتقار المعلمين المهارات التي يتطلبها التدريس  -
 المعلم نفسه لم يتعود على البحث والتنقيب عن المعرفة واإلبداع.  -
 من المادة العلمية والمهارات المتعلقة بها. عدم تمكن المعلم  -
المناخ الصفي التسلطي الذي يمارس داخل المدرسة بما فيها القوانين التقليدية والت ال  -

 . اإلبداعيتشجع على ممارسة التدريس 
 : اإلبداعيمقترحات لتنمية التدريس 

 ، منها: بداعياإلباإلضافة إلى ما تقدم، فإن هناك بعض المقترحات لتنمية التدريس 
 التنوع في طرائق التدريس واستخدام الوسائل التعليمية المبتكرة والحديثة.  .1
خراج أفكاره، وعدم االستهزاء طالب كامل الحرية للتعبير عما يدو إعطاء ال .2 ر في ذهنه وا 

 بأفكاره واستنتاجاته. 
لفروق الفردية العمل على تشجيع األفكار الجديدة والغريبة والطريفة والعمل على مراعاة ا .3

 بين الطلبة ودعم الطالب الذي يبتعد عن المعايير المألوفة في طرق تفكيره. 
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التعاون في إنجاز بعض المهام يساعد على اإلبداع، لذا يتعين على المعلم التعاون في  .4
التدريس وذلك بإشراك الطالب في عملية التدريس واستخدام استراتيجيات تعمل على 

 ذلك. 
مبدعون، وعلى المعلم تعزيز  الطلبةن يضع تصور في نفسه أن جميع على المعلم أ .5

 إبداعهم باستمرار. 
ليس من الخطأ أن يفشل الطالب، بل إن الفشل مهم جدًا ويساعد على اإلبداع إن تغلب  .6

 على تكرار المحاوالت دائمًا.  الطلبةعليه، لذا على المعلم أن يساعد 
ي دراسة المادة الدراسية وعدم السرعة، تعمل على عدم االستعجال والراحة والطمأنينة ف .7

 إبداعات جديدة ومبتكرة. 
على المعلم أن يحث الطالب على المطالعة والقراءة العلمية وتعويده على ارتياد  .8

 المكتبات. 
على المعلم أن يكون مبدعًا في التوجيه والتدريس والتخطيط، ويبتعد عن كون الطالب  .9

 تقليديًا. 
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 يةالوحدة الثان

  اإلبداعيمهارات التدريس 

 :اإلبداع في األسئلة

 مهارات طرح األسئلة 
 األسئلة.صوغ مهارة  .1
 مهارة تصنيف األسئلة. .2
 مهارة توجيه األسئلة. .3
 مهارة تحسين نوعية اإلجابات. .4

  :اإلبداعياستراتيجيات التدريس 

 تعريف استراتيجية التدريس 
 .كيفية اختيار استراتيجية التدريس 
 تيجيات التدريس.ف استرايتصن 
  :استراتيجية التعلم التعاوني 

 مفهومه، دور المعلم، مراحله، مهاراته، أدوار الطلبة
 خطوات تنفيذ التعلم التعاوني

 استراتيجية لعب األدوار:  
 تعريف مفهوم لعب األدوار. -
 .لعب األدوار استراتيجيةمميزات  -
 فوائد استراتيجية لعب األدوار. -
 مستويات تمثيل األدوار. -
 مراحل نموذج لعب األدوار. -
 دور المعلم والمتعلم في لعب األدوار. -
 .والتدريس التقليديمقارنة بين التدريس بلعب األدوار  -

  الفردياستراتيجية التعلم: 
 ماهيته، دور المعلم، شروطه، مكوناته، مزاياه -
  الفرديخطوات استراتيجية التعليم  -

 :استراتيجية األلغاز الرياضية 
 مواصفاتها . –أهدافها  –مفهومها    -                           

 . تصميم ألغاز تنتمي لدروس الرياضيات  -                           
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 تعلم الطلبة :االستيعاب املفاهيمي والتقويم من أجل 

 االستيعاب المفاهيمي 
  تعلم الطلبةالتقويم من أجل 
 لأساليب وأدوات التقويم البدي ،التقويم البديل 
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 : 
ً

 مهارات طرح األسئلةأوال

 طرح األسئلة: اتمهار 
 تشمل أربع مهارات فرعية ينبغي أن يلم بها المعلم وهذه المهارات هي: وهي

 مهارة صوغ األسئلة. -1
 مهارة تصنيف األسئلة. -2
 مهارة توجيه األسئلة. -3
 مهارة تحسين نوعية اإلجابات. -4
 األسئلة: صوغأولا: مهارة 

ئلة صياغة جيدة مهارة من مهارات طرح األسئلة التي يجب أن يلم بها تعتبر مهارة صياغة األس
والصياغة الجيدة للسؤال ترتبط بالمصطلحات  التدريس،المعلم ويراعيها عند قيامه بممارسة 

وصياغة السؤال الجيد  الكلمات،وبالترتيب الذي ترد فيه هذه  فيه،وعدد الكلمات المستخدمة 
 المبادئ قبل أن يبدأ في التخطيط لألسئلة وصياغتها وهي:  تتطلب من المعلم مراعاة بعض

 كلما تعمق المعلم في مادته كلما زادت قدرته على صياغة أسئلة جيدة ومتنوعة. -1
 على المعلم االستعانة بمراجع إضافية غير الكتب المدرسية.  -2
ة فقد على المعلم أن يثير األفكار والمعلومات السابقة التي ترتبط باألسئلة المطروح -3

 في اإلجابة عن أسئلة التطبيق لعدم تذكرهم المعلومات. الطلبةيخفق 
من نفس نوع األسئلة المستخدمة  الطلبةيجب أن تكون األسئلة التي تستخدم في تقويم  -4

فليس من الصواب أن ركز في تعليمنا على المستويات العليا ثم نقوم قدرة  التعليم،في 
 الطالب على التذكر والفهم فقط.

 األسئلة اللفظية: وغيفية صك
فالصياغة غير المناسبة  المعلم،ر التي يجب أن يهتم بها و الصياغة اللفظية للسؤال من األم

وتشير صياغة السؤال إلى الطريق التي  مضمونه،تفسد السؤال مهما كانت فكرته أو أهمية 
لمبادئ التالية عند يراعي ا لذا على المعلم أن الكلمات،يعبر بها عن مضمون معين باستخدام 

 األسئلة:  وغص
 وضوح السؤال وتجنب السؤال الغامض: -1

وكذلك األسئلة الناقصة التي ال تحدد  السؤال،األسئلة الغامضة تعني عدم وضوح الغرض من 
سيقدم إجابات غير مترابطة وغير منظمة  طالبومن ثم فإن ال السؤال،المطلوب لإلجابة عن 
 ومن أمثلة هذه األسئلة:
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 ؟المربععرف يعدل إلى   ؟المربعماذا عن  
  ؟أنواع المجسماتما يعدل إلى  ؟المجسماتتكلم عن  
 تجنب األسئلة التي يجاب عنها ب نعم / ل: -2

يبدأ هذا السؤال بهل وغالبًا ما يتبعه سؤال آخر يبدأ بماذا، كيف، لماذا، متى، ويمثل ذلك إهدارا 
على  الطلبةوهذا النوع من األسئلة يشجع  واحد، للوقت والجهد إذ يمكن االكتفاء بسؤال

 التخمين.
 ومن أمثلة هذه األسئلة:

 ؟ الشرط الذي يجعل المستطيل مربعايمكن أن يعدل إلى: ما  المربع مستطيل؟هل 
 المربع والمعين؟يعدل إلى قارن بين  المربع والمعين؟هل هناك فرق بين 

 يجب أن يستدعي السؤال فكرة واحدة: -3
ما يسأل المعلمون المبتدئون منهم أسئلة مركبة تشتمل على أكثر من فكرة مما يمثل عائقًا عادة 

لذا فإن السؤال المصاغ صياغة جيدة  حده،أمام الطالب في تنظيم إجاباته حول كل فكرة على 
واألفضل أن يقسم السؤال الطويل المركب إلى سؤالين أو أكثر  فقط،يدور حول فكرة واحدة 

 ار التي يتضمنها.حسب األفك
 :السؤال
  مساحتها الجانبية والكلية؟؟ وما حجم كل منها؟ وما المجسماتما أنواع  

يمثل سؤال مركب يشتمل على أكثر من فكرة مما يربك الطالب ويشوش تفكيره لذا فاألفضل 
 تقسيم السؤال إلى ثالثة أسئلة يتطلب كل منها إجابة منفصلة.

 باإلجابة: تجنب صوغ األسئلة الموحية -4
من اإلجابة أو قد ترشد إليها بطريقة مباشرة أو غير  اة باإلجابة جزءً حيتتضمن األسئلة المو 

مباشرة وطرح مثل هذه األسئلة يدل على أننا نبحث عن مدى تمكن الطالب من تكرار اإلجابة 
ل ومثل هذه األسئلة تدل على تفكير سطحي من قبل المعلم وتؤدي إلى تعطي فقط،الصحيحة 

 قدرات المتعلمين إذا ال تثير التفكير لديهم.
 ومن أمثلة هذه األسئلة:

 كذلك؟أليس  المكعب حالة خاصة من متوازي المستطيالت، 
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 :الطلبةيجب أن يكون السؤال في مستوى استعداد وقدرات   -5
ال فإنه يفقد قيمته في استثارة الطلبةيجب أال يكون السؤال صعبًا وأعلى من مستوى  قدرات  وا 

وفي ذات الوقت فإن األسئلة البسيطة التافهة تعتبر مضيعة للوقت  اإلحباط،الطلبة ويسبب لهم 
 والجهد.

 فإذا سأل معلم طلبة المرحلة االبتدائية سؤااًل مثل: 
 ؟ال نستخدم الحاسوب في إجراء العمليات الحسابية وحل المعادالت الصعبةلماذا 

دراك العالقات وهذا ال يتالءم مع مثل هذا السؤال يعتمد على التفكي  طلبةر المنطقي والتحليل وا 
 المرحلة االبتدائية.

 السؤال على كلمات محبطة للمتعلمين: يحتوييجب أل  -6
ي اإلجابة فوي كلمات تقلل من مشاركة المتعلمين سئلة المحبطة هي األسئلة التي تحاأل

 وتصيبهم باإلحباط وعدم الرغبة في اإلجابة مثل:
السؤال لألوائل فقط، الذي حضر الدرس فقط يمكنه اإلجابة عن السؤال، الذي ال يعرف  هذا

 .اإلجابة سوف يعاقب
 تجنب استخدام الكلمات العامية: -7

الكلمات عبارة عن مصطلحات تعبر عن مفاهيم معينة لدى المتحدث فال بد أن تكون هذه 
لذا يفضل استخدام  المعلم،لدى الكلمات لها مدلول عقلي واضح لدى المتعلمين كما هو 

 الفصحى في تكوين السؤال لكونها أكثر دقة.
 ثانيا: مهارة تصنيف األسئلة:

 صنف مور األسئلة وفقاا لمستواها على النحو التالي:
 أسئلة ذات مغزى ضيق وأسئلة ذات مغزى واسع: -1
مد ويعت صحيحة،: وهي تتطلب استدعاء إجابات حقيقية محددة أسئلة ذات مغزى ضيق .أ

 غالبية المعلمين على تلك األسئلة في تفاعالتهم مع طلبتهم.
: من الممكن أن تكون إجاباتها كلمة واحدة ولكن ال توجد إجابة محددة ذات مغزى واسع .ب

 استخدام عمليات تفكير أعلى من التذكر لإلجابة عنها. طالبلها فهي أسئلة تتطلب من ال
 رة في عملية التعلم.وهذين النوعين من األسئلة لهما أهمية كبي

 أسئلة تجميعية ومتشبعة: -2
أو حول  ملموسة،وهي تتطلب استجابة واحدة صحيحة وتدور حول حقائق  أسئلة تجميعية: .أ

 معلومات مكتسبة ومخزنة في الذاكرة.
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: وهي األسئلة التي تكون لها استجابات عديدة، وتتعامل مع اآلراء أسئلة متشبعة .ب
اإلجابات المتحررة ذات النطاق الواسع ولذلك فهي أكثر  واالفتراضات والتقويم حيث تشجع

إعمال الفكر الخالق  الطلبةفي عملية التعلم وهي أسئلة تتطلب من  الطلبةمالئمة الشتراك 
 للوصول إلى اإلجابة. 

 أسئلة تعتمد على العمليات العقلية: -3
على هذه األسئلة واإلجابة  التذكر،وهي أسئلة تميز قدرة الطالب على  أسئلة حقائقية: .أ

 المعلومات.تتطلب مجرد استدعاء 
أن يربطوا أو يحللوا معلومات معطاه أو مخزنة في  الطلبة: وهي تتطلب من أسئلة تجريبية .ب

إجابة  ىتقتصر علولكن  التفكير،الذاكرة ويعطوا إجابة متوقعة وقد تتطلب اإلجابة فترة من 
           واحدة.                                 صحيحة 

وهي ال تقتصر على إجابة صحيحة فهي أسئلة غير محددة ومن المستحيل  نتاجية:إ سئلةأ .ج
  فريد. شيءأن يستخدم خياله للتفكير بإبداع وتقديم  طالبتوقع اإلجابة عليها وتتطلب من ال

ومثل هذه األسئلة  ما،إصدار أحكام أو تقييم شيء  الطلبةوتتطلب من  أسئلة تقويمية: .د
حددة بإجابة معينة ولكنها أكثر صعوبة عند اإلجابة عليها مقارنة باألسئلة اإلنتاجية غير م

حيث أنها تتطلب استخدام المعايير الداخلية والخارجية وتصميم بعض المحكات المطلوبة 
 حكام.                                      األإلصدار 

 قيسها:األسئلة حسب المستويات المعرفية التي تتصنيف 
 حيث يتم تصنيف األسئلة وفقًا لتعقد العملية المطلوبة لإلجابة على السؤال.

سواء بالتعرف عليها أو  تذكر المعلومات: وفيها يطلب من المتعلم مجرد أسئلة التذكر .1
تعلمها من قبل وال يجري الطالب ( الذي سبق له )تقريباً استدعائها من الذاكرة بنفس منطوقها 

 الجة العقلية لهذه المعلوماتنوع من المع يأ
 :ومن أمثلة أسئلة هذا المستوى 

  هو الشكل الرباعي المنتظم؟ما  ما هو العدد األولي والزوجي؟  -
: وفيها يطلب من المتعلم تحويل المعلومات التي سبق دراستها من أسئلة الفهم والستيعاب .2

  صيغة إلى صيغة أخرى موازنة لها في المعنى ومثل هذه األسئلة:
 حول الكسر العشري إلى كسر اعتيادي؟ -
  متوازي األضالع؟حول  تعرفهلخص ما  -
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أو  جديدة،أو إعطاء أمثلة  الخاص،شرح نص معين بأسلوبه  طالبكما قد يطلب من ال
 استخالص نتائج

 –اإلجراءات  –وفيها يطلب من المتعلم استخدام معلومات السابقة )المفاهيم أسئلة التطبيق:  .3
ولم يسبق له التدريب على  عليه،( في حل مشكلة جديدة تمامًا القوانين-واعدالق –المبادئ 

 حلها أو حل مشكلة مماثلة.
 ومن أمثلة أسئلة التطبيق:

ثقل كجم على سطح طريق  40ما أفضل أنواع الروافع التي تستخدم لرفع كتلة حجرية ثقلها  -
 ترابي مائل؟

قيام الطالب بفحص دقيق للمادة التعليمية : تتطلب اإلجابة عن هذه األسئلة أسئلة التحليل .4
 وتجزئتها إلى عناصرها وتحديد ما بينها من عالقات والتوصل إلى استدالالت بشأنها.

 ومن أمثلة أسئلة التحليل:
 المبدأ الرياضي الذي يبنى عليه برهان نظريات المثلث المتساوي الساقين؟استنتج  -

تركيب أن يؤلف بين مكونات منفصلة وغير : يحاول المتعلم في مستوى الأسئلة التركيب .5
والسؤال الذي يقيس التركيب  معينة،وتربط أجزاءه عالقة  معنى،مترابطة في نسق كلي له 

هو السؤال الذي يطلب من المتعلمين وضع ردود من األفكار أو األشياء معا بطريقة تجعل 
 لهذا النمط من األسئلة. الشيء الكلي الناتج جديدا بالنسبة لهم وهناك العديد من الحلول

 : في مستوى التركيب ومن أمثلة األسئلة
 ؟عمال يمكن أن يسهم في برهان السؤال التالياقترح  -

تقويم فكرة أو عمل ما بناء على معايير أو إبداء  طالب: وفيها يطلب من الأسئلة التقويم .6
ا يتطلب منهم أن كم الكافية، جرأي أو حكم نقدي في قضية محددة مدعمًا باألسانيد والحج

 ينظموا أفكارهم ليصلوا إلى قرار يدافعون عنه. 
 ومن أمثلة أسئلة التقويم:

 ؟استخدام األسئلة الموضوعية في اختبارات الرياضياتهل تؤيد أم تعارض  -
 ولماذا؟ اآلالت الحاسبة والحواسيب تشكل عائقا في تدريس الرياضياتهل الزالت  -
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 ثالثا: مهارة توجيه األسئلة:
 أساليب توجيه األسئلة:

وفيه يسأل المعلم طالبًا محددًا مجموعة من األسئلة  أسلوب الوصول إلى الذروة )القمة( -1
فقد يسأل المعلم  آخر،في نفس الموضوع وفي مستويات مختلفة قبل االنتقال إلى طالب 

 ية.طالبًا في قراءة أية ثم تحديد بعض قواعد التجويد ثم معاني الكلمات ثم معنى اآل
في نفس المستوى  الطلبةوفيه يقوم المعلم بسؤال مجموعة من  أسلوب صعود الهضاب: -2

 ويمكن تنفيذ هذا األسلوب في درس هندسة كما يلي:
 يحدد المعلم السؤال من الكتاب أو يكتبه على السبورة -
 رسم التمرين  الطلبةيطلب من أحد  -
 أخر عن المعطيات  طالبيسأل  -
 وب ثالث عن المطل طالبيسأل  -
 رابع عن فكرة البرهان  طالبيسأل  -

 .طالببالعمل في كل مرحلة أكثر من يتم يمكن أن 
وهو األسلوب المتبع في المدارس حيث يطرح المعلم األسئلة بطريقة  األسلوب المختلط: -3

 عشوائية سواء من ناحية المستوى أو اختيار الطالب الذي يكلف باإلجابة.
 تكتيكات لطرح األسئلة هي: حدد مور أربعة طرق طرح األسئلة:

: بعد أن يتلقى المعلم استجابات عديدة يعيد طرح السؤال وتستخدم إعادة توجيه السؤال -1
هذه الطريقة لتوسيع دائرة المشاركة في المناقشات مما يزيد من نسبة التعلم وتستخدم هذه 

ه ال يجبرهم على الذين ال يتطوعون لإلجابة عن األسئلة مع مالحظة أن الطلبةالطريقة لدمج 
 المشاركة.

( ثوان للحصول على إجابة عن 5-3: يعطي المعلم فترة زمنية تصل إلى )وقت النتظار -2
 السؤال وخالل هذه الفترة يحدث:

 اإلجابة.تنخفض احتماالت الفشل في  .أ
 تزداد احتماالت اإلجابة الواضحة المحددة. .ب
 تزداد فرض التفكير التأملي  .ج
 .لبةالطتزداد األسئلة من قبل  .د

كما يجب أن يكون المعلم متحدثًا جيدًا يجب أن يكون مستمعًا جيدًا فينصت الستماع:  -3
حتى نهايتها قبل أن يوجه سؤااًل جديدًا أو قبل أن يعلق على اإلجابة وفي  الطلبةإلى إجابات 
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 ب،الطالمعظم األحيان يحاول المعلم أن يجمع شتات أفكاره أو اإلعداد لتمرين تال أثناء إجابة 
ولكن من الواضح أن فترة الصمت التي تلي اإلجابة تعادل في أهميتها فترة االنتظار التي تعقب 

 طرح السؤال ألن ذلك يتيح الفرصة للطالب للتعقيب على إجابات زمالئهم
ولكي تثبت تلك االستجابة وتبقى ال  معه،: كل مثير ال بد له من استجابة تتوافق التعزيز -4

فعندما يسأل المعلم ويتلقى إجابة مقبولة على ذلك السؤال عليه أن يقرر  ا،تعزيزهبد من أن يتم 
رد الفعل  عليها،كيف سيكون رد فعله حيالها هل يمدح أو يستحسن أم يقبل اإلجابة دون تعليق 

 يعتبر نموذج التعزيز لدى المعلم والذي له تأثير قوي على اتجاه التفاعل داخل الفصل.
 وعية اإلجابات:رابعاا: مهارة تحسين ن

 ،الطلبةلعل التحدي الحقيقي لعملية توجيه األسئلة يكمن في االستخدام الكفء الستجابات 
يعادل في أهميته توجيه  طالبولعله أيضًا أهم جانب في هذه العملية فاستخدام المعلم إلجابة ال

ها استجابات وتتوقف كفاءة المعلم في توجيه األسئلة على الطريقة التي يتقبل ب ،سؤال جيد
 الطلبةوذلك ألن تقبل إجابات  ،على أن يضيف إلى إجابته طالبأو يشجع ال ،أو يعززها الطلبة

بسبب  طالبيغض النظر عن جودتها يعوق تنمية مهارات التفكير المناسبة وكذلك عقاب ال
ن هذا باإلضافة إلى أد، خطأ في اإلجابة أو عدم اكتمالها ال يشجعه على المشاركة فيما بع

عجز المعلم في االحتفاظ بالسؤال مثارًا حتى يتم التفكير فيه بدرجة كافية يعتبر نقصًا في كفاءة 
 المعلم في استخدام األسئلة الصفية.

 اعتبارات يجب مراعاتها لتحسين إجابات الطلبة:
يجب على المعلم مراعاتها  سلوكاتعلى عدد من ال الطلبةتنطوي مهارة تحسين نوعية إجابات 

 يلي:ما  سلوكاتهذه اإلرشادات الواجب مراعاتها لتحسين هذه ال ومن
 تعزيز اإلجابات الصحيحة بالتعزيز المناسب -1
 التقليل من استخدام التعزيز الذي يقوم على تكرار إجابات المتعلمين: -2
 اإلجابة.أثناء عرضه  طالبعدم مقاطعة المعلم لل -3
 الجماعية.تجنب اإلجابات  -4
 الخاطئة.على اإلجابات التعليق السالب  _تجنب5 
 اإلجابات. تحسين- 6
 

 

 

 



245 
 

 اإلبداعياستراتيجيات التدريس ثانًيا : 

 :التدريـس
ويشتمل  الطلبةهو ذلك الجهد الذي يبذله المعلم من أجل تعليم يعرف التدريس على أنه: "  

على كافة الظروف المحيطة والمؤثرة في هذا الجهد مثل نوع األنشطة والوسائل المتاحة 
درجة اإلضاءة ودرجة الحرارة والكتاب المدرسي والسبورة واألجهزة وأساليب التقويم وما قد و 

 ". الطلبةيوجد من تفاعالت بينه وبين 
وبعبارة أخرى فإن التدريس هو مجموع اإلجراءات والنشاطات التعليمية / التعلمية 

بغية تسهيل  الطلبةبينه وبين  المقصودة والمتوافرة من قبل المعلم والتي يتم من خاللها التفاعل
 عملية التعلم وتحقيق النمو الشامل والمتكامل للمتعلم.

كما أن التدريس عملية متعمدة لتشكل بيئة المتعلم بصورة تمكنه من تعلم ممارسة سلوك محدد 
أو االشتراك في سلوك معين وفق شروط محددة هي عبارة عن مجموعة المتطلبات التي توافرها 

 لكي يحدث التعلم المنشود. الموقففي 
لفظ استخدام في الحياة العسكرية وتطورت داللته حتى أصبحت تعنـي فـن  فهي الستراتيجيةأما 

القيادة العسكرية في مواجهة الظروف الصعبة، ثم انتقلت إلى مجاالت أخرى اجتماعية وسياسية 
تـــي تتنـــاول مجـــااًل مـــن عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن األفكـــار والمبـــادئ ال وهـــيواقتصـــادية وتربويـــة، 

مجـــاالت المعرفـــة اإلنســـانية بصـــورة شـــاملة ومتكاملـــة تنطلـــق نحـــو تحقيـــق أهـــداف معينـــة وتحـــدد 
األســاليب والوســائل التــي تســاعدها علــى تحقيــق تلــك األهــداف ثــم تضــع أســاليب التقــويم المناســبة 

 لتعرف مدى نجاحها وتحقيقها لألهداف التي حددتها من قبل.
بأنها مجموعة من اإلجراءات والممارسات التي يتبعها المعلم التدريسية  وتعرف الستراتيجية

داخل الفصل للوصول إلى مخرجات في ضوء األهداف التي وضعها وتتضمن مجموعة من 
 األساليب واألنشطة والوسائل وأساليب التقويم التي تساعد على تحقيق األهداف.

راءات المختارة لتنفيذ الدرس والتي يخطط وتتمثل استراتيجية التدريس في مجموعة من اإلج 
المعلم أو مصمم التدريس التباعها الواحدة تلو األخرى بشكل متسلسل أو بترتيب معين مستخدمًا 

 المتاحة لتحقيق أفضل مخرجات تعليمية ممكنة مما يحقق األهداف التدريسية. مكاناتاإل
 كيفية اختيار استراتيجية التدريس: 

ستراتيجيات التدريس، كيف يمكن للمعلم أن يختار منها، فهناك عوامل كثيرة نظرًا لكثرة عدد ا
 تتدخل في عملية االختيار مثل: 
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نوعية المادة الدراسية أو الموقف التعليمي، فبعض المواد الدراسية يناسبها استراتيجية  .1
 معينة دون أخرى. 

جهم الوجداني الفروق الفردية بين المتعلمين، من حيث مستوياتهم الفعلية ونض .2
 واالجتماعي. 

 . إمكاناتالجو والبيئة االجتماعية والمدرسية، وما يتوفر منها من  .3
 فعلى المعلم الموازنة بين هذه األمور جميعًا واختيار استراتيجية التدريس المناسبة. 

 األمور الواجب مراعاتها عند اختيار استراتيجية التدريس: 
 هي كما يلي: و اختيار استراتيجية التدريس  مراعاتها عندالتالية يجب األمور 
أن تكون مناسبة الستعدادات المتعلمين ومستوى نضجهم، وأن تناسب قدراتهم اللفظية  -

 والنفسحركية. 
 أن تجذب االستراتيجية التدريسية انتباه المتعلمين، وأن تناسب اهتماماتهم وخبراتهم.  -
داف التربوية العامة، واألهداف التعليمية أن يتم أسلوب عرض المادة التعليمية وفقًا لأله -

للمادة، وتمكن المتعلم من تحقيق األهداف، سواء كان التدريس موجهًا نحو تدريس 
 المهارات، أو المفاهيم، أو التعميمات، أو القيم. 

أن تناسب الوقت الكافي، والمكان المناسب، واألدوات الالزمة حتى يتم التنفيذ بصورة  -
 عالقة المعلم بالمتعلم، بحيث تبني الثقة المتبادلة بينهما.  جيدة. وأن تناسب

أن تناسب عالقة المتعلم بالمادة التعليمية، من حيث مدى عمق خبراته بها )أي خبراته  -
السابقة( وأن تكون استراتيجية التدريس فعالة من حيث التأثير في تفكير المتعلمين، 

 وسلوكهم واتجاهاتهم. 
 التدريس:  تصنيفات استراتيجيات

 هي:ستراتيجيات التدريس ال رئيسة ثالثة تصنيفاتهناك 
 ومنها: استراتيجيات التدريس كتنظيمات للعمل داخل الفصل: .1

 .استراتيجية التدريس الجماعي -
 .استراتيجية التدريس التعاوني -
 استراتيجية التدريس الفردي.  -

 ا:ومنهوأدوات يقوم بها المعلم:  سلوكاتاستراتيجيات التدريس ك .2
 استراتيجية التدريس المباشر -
 استراتيجية التدريس الفعال.  -
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 استراتيجيات تدريس الخبرات المباشرة وغير المباشرة:  .3
 استراتيجية تدريس الخبرات المباشرة  -
 استراتيجية تدريس الخبرات غير المباشرة  -

ى معلمي لد اإلبداعيالتي تساعد في تنمية مهارات التدريس التدريسية من الستراتيجيات 
 الرياضيات: 
  لتعلم التعاوني.ا .1
 لعب األدوار. .2
  .الفرديالتعلم  .3
 األلغاز في الرياضيات.  .4

 التعلم التعاوني استراتيجية  - 1

 تعريف التعلم التعاوني:
التعلم التعاوني هو أسلوب يتم فيه تقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة غير متجانسة )تضم 

 طلبةويتعاون  ،أفراد 6-4عدد أفراد كل مجموعة ما بين  يتراوحمختلفة(، مستويات معرفية 
 المجموعة الواحدة في تحقيق هدف أو أهداف مشتركة.

 ما الذي يجعل العمل التعاوني عمالا ناجحاا؟
 العتماد المتبادل اإليجابي: -1

من  ،يجب أن يشعر الطلبة بأنهم يحتاجون لبعضهم بعضاً  العناصر،وهو أهم عنصر في هذه 
 ويمكن أن يكّون مثل هذا الشعور من خالل: ،ل مهمة المجموعةأجل إكما

 وضع أهداف مشتركة. .أ
 إعطاء مكافآت مشتركة. .ب
المشاركة في المعلومات والمواد )لكل مجموعة ورقة واحدة أو كل عضو يحصل  .ج

 على جزء من المعلومات الالزمة ألداء العمل(.
 تعيين األدوار. .د
 ية:ر المسؤولية الفردية والزم -2

 المجموعة يجبة عن تحقيق أهدافها وكل عضو في مسؤولة التعاونية يجب أن تكون المجموع
وتظهر المسؤولية الفردية عندما يتم تقييم أداء  العمل،اإلسهام بنصيبه في   عنمسؤوالأن يكون 

 مساعدة.كل طالب وتعاد النتائج إلى المجموعة والفرد من أجل التأكد ممن هو في حاجة إلى 
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 اشر:التفاعل المب -3
 بعضًا،ويعملون من خالله على زيادة نجاح بعضهم  معًا،قيام بعمل حقيقي اليحتاج الطلبة إلى 

 من خالل مساعدة وتشجيع بعضهم على التعلم.
 المجموعة:معالجة عمل  -4

تحتاج المجموعات إلى تخصيص وقت محدد لمناقشة تقدمها في تحقيق أهدافها وفي حفاظها 
ألعضاء ويستطيع المعلمون أن يبنوا مهارة معالجة عمل على عالقات عمل فاعلة بين ا

 المجموعة من خالل تعيين مهام مثل:
 سرد ثالث تصرفات على األقل قام بها العضو وساعدت على نجاح المجموعة. -
 .اه لجعل المجموعة أكثر نجاًحا غدً سرد سلوك واحد يمكن إضافت -

عطائها تغذي األعضاء في عملهم  ة راجعة حول تقدمويقوم المعلمون أيضا بتفقد المجموعات وا 
 في المجموعة كذلك العمل على مستوى الصف. امع بعضهم بعضً 

 فوائد التعلم التعاوني:                                                              
               للتعلم التعاوني العديد من الفوائد وبخاصة على المتعلم نذكر منها:                    

 ويسمح بتبادل األفكار والتعبير عن المشاعر.  االجتماعي،يوفر آليات التواصل  -
 ومساعدتهم.  وتعليم اآلخرينيكسب الطالب مهارات التعلم الذاتي  -
 يشعر جميع الطلبة بأنهم شركاء في النجاح.  -
 يتيح الفرصة لعرض وجهات نظر مختلفة من الطلبة تجاه موضوع معين.  -
 الفروق الفردية بين الطلبة.  يراعي -
 يخلق جو وجداني إيجابي خاصة بالنسبة للطلبة الخجولين.  -
 . والمهارات االجتماعيةيطور مهارات التعاون  -
 يجعل الطالب يتذكر لفترة أطول.  -
 ينمي لدى الطلبة الثقة بالنفس.  -
 يخفف من الجو السلطوي أو المتوتر في الصف.  -
 ء للمجموعة. يذكي لدى الطلبة روح االنتما -
 يزيد من دافعية الطلبة نحو التعلم.  -
 ينمي في الطلبة الرغبة في قبول الرأي اآلخر.  -
 . وهيئة المدرسةيطور العالقة اإليجابية بين المتعلم  -
 السلبي.  وخفض السلوكيؤدي إلى زيادة السلوك اإليجابي من الطلبة  -
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 يطور العالقة اإليجابية بين الطالب والطالب.  -
 . اإلبداعيى الطالب مهارات التفكير الناقد و ينمي لد -
 يوفر الفرصة لتعلم الطالب من أقرانه بشكل أكثر فعالية من تعلمه من معلميه.  -
 لدى الطلبة.  والمسؤولية الجماعيةينمي المسؤولية الفردية  -
 يجعل الطالب هو محور العملية التعليمية التعلمية.  -
 التعرف على احتياجاتهم. يعطي المعلم الفرصة لمتابعة الطلبة و  -
 يعزز تبادل األفكار بين الطلبة.  -
 ينمي في الطلبة مهارات حل المشكالت واتخاذ القرارات.  -
 ينمي في الطلبة مهارات االستماع والتحدث.  -
 يكسب الطلبة مهارات القيادة واالتصال والتواصل مع اآلخرين.  -
 يؤدي إلى كسر الروتين وخلق الحيوية داخل الصف.  -
ويطور التعلم والذين يعانون من صعوبات التعلم بأعضاء المجموعة  بطيئيط يرب -

 . انتباههم
 تعزيز صفة التسامح لدى الطلبة.  -
 . والطاعة للقائديعود الطلبة على السمع  -

 مراحل التعلم التعاوني:                                                              
 :التعرفالمرحلة األولى: مرحلة 

وفيها يتم تفهم المشكلة أو المهمة المطروحة وتحديد معطياتها والمطلوب عمله إزاءها والوقت 
 لحلها.المخصص للعمل المشترك 

 :المرحلة الثانية: بلورة معايير العمل الجماعي
وتحديد المسؤوليات الجماعية  التعاون،ويتم في هذه المرحلة االتفاق على توزيع األدوار وكيفية 

وكيفية االستجابة آلراء أفراد المجموعة والمهارات الالزمة لحل  المشترك،وكيفية اتخاذ القرار 
 المشكلة المطروحة.

 :المرحلة الثالثة: اإلنتاجية
يتم في هذه المرحلة االنخراط في العمل من قبل أفراد المجموعة والتعاون في إنجاز المطلوب 

 بحسب األسس والمعايير المتفق عليها.
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 : المرحلة الرابعة: اإلنهاء
التوقف عن العمل وعرض  ذلك، أويتم في هذه المرحلة كتابة التقرير إن كانت المهمة تتطلب 

 ما توصلت إليه المجموعة في جلسة الحوار العام.
 دور المعلم في التعلم التعاوني:

دارته. األهداف،اختيار الموضوع وتحديد  -1  تنظيم الصف وا 
 ضوء األسس المذكورة سابقًا واختيار شكل المجموعة. تكوين المجموعات في -2
 تحديد المهمات الرئيسية والفرعية للموضوع وتوجيه التعلم. -3
 اإلعداد لعمل المجموعات والمواد التعليمية وتحديد المصادر واألنشطة المصاحبة. -4
تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري  -5

 حديد دور المنسق ومسؤولياتهم.وت
 تشجيع المتعلمين على التعاون ومساعدة بعضهم. -6
 المالحظة الواعية لمشاركة أفراد كل مجموعة. -7
 توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدات وقت الحاجة. -8
 التأكد من تفاعل أفراد المجموعة. -9
 وتلخيص ما تعلمه الطلبة. ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني , وتوضيح -10
 تقييم أداء المتعلمين وتحديد التكليفات الصفية أو الواجبات. -11

                                                                تعليم المهارات التعاونية للطلبة:       
عاوني، فإن ذلك لكي يتمكن الطلبة من العمل بكفاءة وفعالية وفق أسلوب التدريس بالتعلم الت

يتطلب امتالكهم للعديد من المهارات التعاونية. وهذه المهارات تحتاج في بنائها إلى فترة طويلة 
توجد عند كل الطلبة كناتج لألنشطة الصفية والالصفية. ولكن واقع الحال  ويفترض أننسبيًا 

معلم أن يبذل جهدًا يقول أن توفر هذه المهارات عند الطلبة ليس في مستوى مرٍض، لذا فعلى ال
في تنمية هذه المهارات عند الطلبة بالتعاون مع المعلمين اآلخرين وأعضاء المدرسة ليضمن 

ومتعددة والمهارات التعاونية متنوعة  ،نجاح أسلوب التعلم التعاوني وتحقق األهداف المرجوة
 أهمها وهي:  نذكر

 مهارة االستماع الجيد.   -
 فكار. مهارات التعبير عن الذات واأل -
 مهارات القيادة.  -
 مهارات اإلدارة.  -
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 مهارات التشجيع.  -
 مهارات التودد.  -
 مهارات طرح األسئلة.  -
 مهارات طلب المساعدة.  -
 . والشرحمهارات التلخيص  -
 مهارات التعلم الذاتي.  -

  ويمكنك تعليم المهارات التعاونية للطلبة من خالل اآلتي:                                       
 . والدروس األخرىتدريب الطلبة على المهارات التعاونية خالل درس التعلم التعاوني  -
 التنسيق مع إدارة المدرسة والمعلمين اآلخرين لتعزيز المهارات التعاونية عند الطلبة.  -
الطلب من الطلبة رصد المهارات الجيدة التي كان لها أثر في نجاح عملهم الجماعي  -

 صل عليها من المجموعات واألعضاء. وتخصيص درجات لمن يح
 يمارس مهارة تعاونية.  طالباإلشادة باستمرار بكل  -

 تشجيع انخراط الطلبة في برامج تدريبية تعني بتنمية المهارات التعاونية لدى الطلبة. 
                                                        أدوار الطلبة في التعلم التعاوني:  

فإنه في التعلم التعاوني يفترض أن يمارس دورًا في  نفسه،الرئيس في تعليم  طالبة لدور الإضاف
المجموعة، وعلى المعلم تدوير هذه األدوار في كل مرة من طالب إلى آخر، بحيث يمارس 

ليك بعضًا من أدوار الطلبة في التعلم التعاوني:  طالبال  هذه األدوار ويتقنها، وا 
تولى مسؤولية إدارة المجموعة، ووظيفته التأكد من المهمة التعليمية، : يالباحث الرئيسي -1

وطرح أسئلة توضيحية على المعلم، وكذلك توزيع المهام على أفراد المجموعة باإلضافة 
 إلى مسؤوليته عن إجراءات األمن والسالمة أثناء العمل. 

سية كتوزيع المواد : الذي يسهل عمل المجموعة بإنجازه المهام الرئيمسؤول اإلجراءات -2
 والطاوالت.  وتهيئة المقاعد

مختلفة بالنسبة إلى المهمة الجماعية أو كيفية  أو أساليباً : الذي يقترح أفكارًا جديدًة المبادر -3
 أدائها. 

: الذي ينقل المواد الالزمة من مكانها إلى من يحتاجها من المجموعات مسؤول المواد -4
 غرفة الصف.  وهو الوحيد المسموح له بالتجول داخل

 اإلنجاز بمستوى أفضل.  ويشجع على: الذي يمتدح األعمال اإليجابية المعزز والمشجع -5
يصالها للمعلم: يتولى مسؤولية تسجيل النتائج المقرر -6  أو كتابة.  ةشفاهيالفصل  ولطالب وا 
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: الذي يراقب عمل المجموعة لرصد أي أداء أو سلوك يؤثر سلبًا على نتائجها المالحظ -7
 ذلك.  إلىوينبه 

: الذي يحاول تقويم إنجاز المجموعة بشكل مرحلي ونهائي ويعلن عن المستوى المقوم -8
ثارة الدافعية لمزيد من العمل.   باستمرار للحفز وا 

: الذي يقرأ المواد المكتوبة سواء كانت متعلقة بوصف المهمة أو معلومات إضافية القارئ -9
 تساعد على اإلنجاز. 

 بط وقت تنفيذ المهمة وينبه إلى الوقت بشكل مستمر. : الذي يتولى ضالميقاتي -10
: الذي يستوضح المقترحات ويطلب بعض الحقائق والمعلومات ذات المعلومات طالب -11

 الصلة بالمهمة. 
 : الذي يشرح األفكار ويضرب األمثلة. الموضح -12
: الذي يسعى إلى تنسيق نشاطات أعضاء المجموعة ويراعي العالقات المنطقية الممهد -13

 المهام واألفكار.  بين
تمكينهم من رؤية موقعهم  ونشاطاتهم بهدف: الذي يلخص مناقشات األعضاء الملخص -14

 من الهدف العام للجماعة. 
هذه بعض أدوار الطلبة في التعلم التعاوني ويمكنك إضافة ما تراه مناسبًا ولك أن تختار منها ما 

ار واألفراد. وقد يقوم فرد بأكثر من يناسب أعضاء المجموعة، مع مراعاة المراوحة بين األدو 
 دور.

 التعلم التعاوني باستراتيجيةإجرائية لتنفيذ درس  خطوات

 : كإذا أردت التخطيط لتنفيذ درس بأسلوب التعلم التعاوني فإن الخطوات التالية سوف تساعد
          الخطوة األولى: اختيار موضوع الدرس.                                             

                                      اتخذ عددًا من القرارات بشأن: :الخطوة الثانية: قرارات التشكيل
 يتوقع تحققها لدى الطلبة في نهاية الدرس.  واألكاديمية التياألهداف التعليمية  -
 حدد عدد المجموعات.  -
 حدد أعضاء المجموعة الواحدة.  -
 عين أعضاء كل مجموعة.  -
 . وعدد المجموعاتتب غرفة الفصل وفقًا لحجم ر  -
 حدد المواد التعليمية الالزمة كورقة النشاط مثاًل.  -
 المجموعات.  وأدوار أعضاءحدد أدوار المجموعات  -
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 الخطوة الثالثة: القواعد والتعليمات والضمانات الالزمة للنجاح:                                 
 المجموعات. وزع المهمة أو المهام على  -
عطاء كلحدد كيف سيكون التوزيع: مهمة للجميع، أم تجزئة المهمة  - مجموعة جزء،  وا 

 أم مهمة لكل مجموعة. 
وفر عناصر االعتماد اإليجابي المتبادل )التآزر( مبينًا أن كل طالب مسؤول عن تعلم  -

المهمة المسندة إليه ومسؤول عن تعلم أعضاء مجموعته ومسؤول عن تعلم جميع 
 ب الفصل. طال

وفر عناصر بناء المسؤولية الفردية ليشعر كل فرد في الفصل بأن عليه أن يتعلم المهام  -
 المسندة للمجموعات.  والمهارات األكاديمية التعاونية

حدد معايير النجاح التي تبنى على أساس تقويم أداء الطالب وفقًا لنظام محكي المرجع،  -
مبني على  وهل هوالمقبول  وقرر المستوىنهم ووضح للطالب مستوى األداء المتوقع م

من  % 80معدل مستوى المجموعة أو المجموعات أو بحصول كل متدرب على نسبة 
على تقييمه لما تعلمه هو؟، وكلما كانت معايير النجاح واضحة  الدرجة النهائية بناءً 

أهداف  ودقيقة وتجمع بين المعايير الفردية والجماعية كلما كان ذلك أدعى لتحقيق
 التعلم التعاوني. 

وفر عوامل بناء التعاون بين المجموعات بوضع أهداف مشتركة بين المجموعات  -
والطلب من المجموعة التي تنجز مهماتها بمقارنة ذلك بإنجاز مجموعة أخرى ومساعدة 

واعتبار أن إنجاز جميع المجموعات هو محك ، لمجموعة التي لم تنجز مهمتها بعدا
 ق. النجاح والتفو 

 ،حدد للطلبة األنماط السلوكية المتوقعة منهم خالل درس التعلم التعاوني: يلتزم بالهدوء -
 ،يربط ما يتعلمه حاليًا بخبراته السابقة ،يجيد الحصول على المعلومة ،يلتزم بدوره

يستمع جيدًا لبقية أفراد  ،يشجع اآلخرين على المشاركة والتفاعل ،يستوعب المادة العلمية
 .ينقد األفكار وليس األشخاص ،ال يغير رأيه إال عن اقتناع ،المجموعة

مارس تعليم الطلبة للمهارات التعاونية وذلك باختيار أحد المهارات التعاونية مثل مهارة  -
القيادة، مهارة التعبير عن الذات، ثم عرفها لهم بوضوح وبين أهميتها وأطلب منهم 

ن الطلبة يعبر عن وجود هذه المهارة ضرب أمثلة على استخدامها، وشجع كل أسلوب م
 عندهم.
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 الخطوة الرابعة: التدخل والتفقد.                                                                 
 تجول بين المجموعات.  -
 راقب عمل األفراد والمجموعات.  -
 قدم التوجيهات واإلرشادات الالزمة.  -
 اجهة في كل مجموعة. تأكد من جلوس الطلبة في وضع المو  -
 الحظ سلوك الطلبة وارصد المقبول والمرفوض واتخذ الالزم.  -
 تدخل التخاذ قرارات بشأن المشاكل الطارئة.  -
 استخدم بطاقات المتابعة والمالحظة.  -
 قدم التغذية الراجعة الالزمة.  -

                      الخطوة الخامسة: التقويم                                                   
 اطلب من المجموعات عرض إنجازاتها بعد انتهاء الوقت المخصص.  -
 اطلب من الطلبة المقارنة بين إنجازات المجموعات المختلفة.  -
 اطلب من الطلبة رصد مواطن القوة والضعف في كل إنجاز.  -
دي أو ليقدموا اختر عشوائيًا أو بالتعيين بعضًا من الطلبة ليعرضوا إنجازاتهم بشكل فر  -

 ملخصًا عما تم تعلمه. 
 الالزمة.  وقدم التوجيهاتأعط تقييم واضحًا لمستوى اإلنجازات الفردية والجماعية  -

                                                                         الخطوة السادسة: الغلق
 أغلق الدرس بتلخيص أهم األهداف التي تم تحقيقها.  -
 عط واجبًا منزليًا على شكل مشروع فردي أو جماعي إذا كان ذلك مناسبًا. أ -
 الطلبة ودرجاتهم.  وثق أعمال -

 إجراءات متابعة وتقويم عمل المجموعات:                                                       
                             لكي تتابع وتقوم عمل المجموعات اتبع اإلجراءات التالية:               

  .تجول بين المجموعات 
  واألفراد افتح المجال في بداية عمل المجموعات للنقاش لتتأكد من فهم المجموعات

 وأدوارهم وطريقة العمل.  لمهامهم
  .تأكد أن طالب المجموعة الواحدة متقابلين وجهًا لوجه 
  و الهدف. على اتجاههم نح وتفاعلهم لتطمئنالحظ سلوك الطلبة 
  وسلوكهمقدم التغذية الراجعة للمجموعات عن مستوى أدائهم . 



255 
 

  .تدخل عند وجود مشكلة لتقديم أو عرض الحلول المناسبة 
  وامتدح فاعلهشجع السلوك العلمي والتعاوني الجيد. 
  .قدم المساعدة لمن يطلبها من المجموعات 
 يم. تأكد من استخدام الطلبة للمصادر والمواد بشكل جيد وسل 
  .حفز الطلبة على السلوك التعليمي والتعاوني الجيدين 
  )تعامل مع األنماط الصعبة من الطلبة )المتعالي، الكسول، الثرثار، الفوضوي

 باألساليب المناسبة. 
  واألنظمة وبخاصة )الوقت، طريقة العمل(.  إلى التعليماتنبه الطلبة بين حين وآخر 
 عضاء المجموعة الواحدة. تأكد من وجود تفاعل إيجابي بين أ 
  .)راقب جو العمل التعاوني )تشويش، ألفاظ غير الئقة 
  .اجلس مع كل مجموعة لكي تراقب وتوجه وتساعد عن قرب دون إطالة 
  استخدم بطاقات المالحظة لتسجل شواهد تفيدك في تقديم التغذية الراجعة لألفراد

دخال التعديالت على أسلوبك وأسلوب ال  طلبة والمجموعات في العمل.  والمجموعات وا 
  لطرق التالية: باقوم أعمال المجموعات وأعضاء المجموعات ببعض أو 

تتبادل المجموعات نتائج عملها وتتولى كل مجموعة تقويم عمل األخرى وتقديم  -
 الملحوظات عليه أمام المجموعات. 

 يطلب من كل طالب تقويم مستوى تحصيل طالب آخر من مجموعة أخرى.  -
 ء االختبارات الفردية لكل طالب. إجرا -
 تقويم المعلم لعمل المجموعات بعد عرضها على محكات مرجعية.  -
 مالحظة سلوك الطالب بهدف تقويمه.  -
 مالحظة سلوك المجموعة بهدف تقويمها.  -
طرح األسئلة على المجموعات وتعيين طالب لإلجابة عليها بحيث تعم األسئلة  -

 كل الطلبة. 
 رات التعاونية على مستوى الفرد والمجموعة. تخصيص درجات للمها -
 تكليف الطلبة بمشاريع وواجبات منزلية وفردية.   -

  .احرص على االلتزام باألنظمة والتعليمات لتدعم مجموعتك بكثرة النقاط اإليجابية 
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 استراتيجية لعب األدوار - 2

األفكار وتقوم على تعتمد األساليب العملية في تنمية اإلبداع على التدريب على توليد 
خطط ومبادئ محددة أو حل مشكالت ذات طابع عملي غالبًا وعلمي أحيانًا فهي تركز على 
تنشيط العمليات المعرفية المختلفة التي تقوم عليها عملية اإلبداع وهي تشمل المعرفة واإلدراك 

ن لم تغفل بعض هذه األساليب سمات الشخصية   .والفهم والتذكر وا 
في و  لعب األدوار: تنمية إبداع الطلبة تستخدم في يجيات التدريسية التياالستراتومن 

تترك الحرية للفرد ليختار أداء دور ما لشخصية تتفق وميوله وقدراته مما  االستراتيجيةهذه 
يسمح له بالتصرف كصاحب الدور األمر الذي يتيح له الفرصة للتعبير عن آرائه وتوسيع آفاق 

طالق العنان   لخياله شخصيته وا 
 :يمكن توضيح مفهوم لعب األدوار من خالل النقاط التالية :مفهوم لعب األدوار

حيث هو أحد أساليب التعليم والتدريب الذي يمثل سلوًكا حقيقًيا في موقف مصطنع،  -
المشتركون بتمثيل األدوار التي تسند إليهم بصورة تلقائية، وينغمسون في أدوارهم  يقوم

 نه حقيقة. حتى يظهروا الموقف كأ
 الطلبةهو أحد أساليب التدريس أو التدريب التي ُتستخدم في تعليم الجماعة، ويلعب فيه  -

 أدوار األبطال؛ لتوضيح موقف معين أو التوصل إلى حل مشكلة من خالله. 
أسلوب واسع االستخدام في التعليم الكتساب المهارات المعرفية، كما أنه السبيل الوحيد  -

  ظهر حقيقية.لمحاكاة الخبرة لت
للعب الدور قيمة تعليمية عظيمة في جميع المراحل العمرية، وذلك ألنه يسهم في  -

 الفهم.  اكتساب المفاهيم، وصقل مهارات التفكير وزيادة
لعب الدور ينبه الذكاء ويساعد على غرس بعض الفضائل االجتماعية مثل التعاون   -

   ية.مسؤولوتحمل ال
قدرة على تقديم ما تعلموه لآلخرين، ويساعد على تنمية  أكثر الطلبةلعب الدور يجعل  -

  مساعدة.  ةأنه يعمل كذاكر  الميول كما
  باإلضافة إلى ذلك فهو يساعد على تغيير االتجاهات وتوجيهها الوجهة المرغوبة. -
ويهيئ للطالب الخجول المنعزل فرصة االندماج مع  فسلعب الدور يقوي الثقة بالن -

 . االنطوائيةسلوبًا عالجيًا للشخصية بذلك أ اآلخرين فيكون
 مميزات استراتيجية لعب األدوار: 

 .الطلبةتوفر فرص التعبير عن الذات، وعن االنفعاالت لدى  .1
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 الدرس؛ ألنه يتقمص الشخصية التي يمثلها. ب، وتزيد اهتمامهم الطلبةتُثير الدافعية لدى  .2
دهم على حسن التصرف في قيًما واتجاهات وتعدياًل لسلوكهم، وتساع الطلبةتكسب   .3

 المواقف الطارئة التي يمكن أن يتعرضوا لها. 
 .الطلبةتساعد في تنمية التفكير والتحليل لدى   .4
 ُتضفي روح المرح والحيوية على الموقف التعليمي.  .5
 تساعد على اكتشاف الموهوبين وذوي القدرات.  .6
 هم.باآلخرين، وتراعي مشاعرهم، وتحترم أفكار  الطلبةتقوي إحساس   .7
 النفسية، وتعبر عن ذواتهم دون رهبة من الجمهور. الطلبةتساهم في حل مشاكل   .8

 فوائد التدريس باستراتيجية لعب األدوار: 
  التالية:المميزات السابقة يمكن أن نحقق الفوائد  مع

 . الطلبةعالج المظاهر االنطوائية عند   -
كسابهم مبادئ الطالقة في الكالالطلبةإطالق ألسنة   -  م. ، وا 
 تجسيد القصة في التمثيل يسهم في التمييز بين الخيال والواقع.   -
 حل المشكالت النفسية، والتعبير عن ذواتهم دون رهبة من الجمهور.   -
 ُتسهم في تطوير المقررات الدراسية.   -
  واهتماماتهم. الطلبةُتساعد على تحديد ميول   -

 مستويات لعب األدوار:
 أمثلة صفته المستوى

 األول
أن يتخيل نفسه مكان إحدى  الطلبةيكلف المعلم أحد 

الشخصيات التي يدرسها، ويعبر عن إحساس هذه 
  الشخصية )فردي(.

طالب يتقمص شخصية الكريم، 
  ويعبر عن شعوره وانفعاالته.

بتمثيل موقف تاريخي أو  الطلبةيكلف المعلم بعض  الثاني
  اجتماعي يدرسونه )جماعي(.

ثلون يم الطلبةمجموعة من 
  مشهًدا عن فتح مدينة الرياض.

 الثالث
بتمثيل مشهد يعبر عن حياة  الطلبةيكلف المعلم بعض 

عن مجتمع  )يعبرأفراد أو أسر في مجتمعات مختلفة 
 آخر وليس المجتمع الذي يعيش فيه(، )جماعي(. 

يعبرون عن  الطلبةمجموعة من 
معاناة سكان البادية في 

  الحصول على الماء.

بتمثيل مشهد لموقف اجتماعي  الطلبةيكلف المعلم  الرابع
  يمس حياتهم الشخصية الحالية )جماعي(.

يعبرون عن  الطلبةمجموعة من 
  مشكلة اإلسراف في المياه.
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 لعب األدوار: استراتيجيةمراحل 
 الخطوات اإلجرائية المرحلة

 األولى
 مرحلة اإلعداد

 تسخين المجموعة.  -
 اختيار المشاركين.  -
 األدوار. تحليل  -
 اختيار ممثلي األدوار.  -
 تهيئة المسرح.  -
  .والمشاهدينإعداد المالحظين   -

 الثانية
 تمثيل األدوار

 البدء في تمثيل األدوار.  -
 مراعاة استمرارية تمثيل الدور.  -
  إيقاف تمثيل األدوار في الوقت المناسب.  -

 الثالثة
 المتابعة والتقويم                      

 المواقع، الشخصيات واألحداث :اء تمثيل األدوارمراجعة أد  -
 مناقشة الفكرة الرئيسة.  -
 إعادة الدور الذي تمت مراجعته.  -
 اقتراح سلوك بديل أو خطوات الحقة.  -
 من هذه المرحلة.  والثانيةإعادة النقاش كما تم في الخطوة األولى   -
الخبرات ربط المشكلة ب خاللمشاركة اآلخرين في الخبرات وتعميمها من    -

  السائدة ليتم اكتشاف السلوك الجديد. تالحقيقية والمشكال
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 لعب األدوار: استراتيجيةدور المعلم والمتعلم في 
 دور المتعلم دور المعلم مراحل الدرس
 تفاعل مع اإلثارة الطلبةإثارة  التسخين

اختيار الطالب المناسب للدور المناسب  اختيار المشاركين
 المبادرة في المشاركة واالختيار بات اآلخرينمع عدم إهمال رغ

 مساعد للمعلم والزمانيةضبط المؤثرات المكانية  تهيئة المسرح

 اختيار المالحظين وتحديد مهامهم إعداد المالحظين
مالحظة وتمثيل األدوار إعادة تمثيلها 

 عند الحاجة

 المحافظة على سير الجلسة. تمثيل الدور
 للدور أو مالحظمؤٍد  اإلدارة عن بعد.

 االستجابة وترسيخ المعلومات ومستثيرمنظم  والتقويمالمناقشة 

  الطلبةتبديل األدوار بين  إعادة تمثيل الدور
 مؤٍد للدور أو مالحظ إدارة الجلسة عن بعد.

 إيجاد حلول أخرى ومستثيرمنظم  والتقويمالمناقشة 
المشاركة في 

 الدرس والمشاركةتنباط أفكار اس ترسيخ وتعميم أهداف الدرس الخبرات
 بتقديم خبرات مشابهة

 
 مسرحية مدينة األشكال الرباعية

 يدخل المذيع ومعه الميكرفون ويتحدث إلى الجمهور
 : السالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته.المذيع

 جميع المنشآتأيها السادة نحن نتواجد اآلن في مدينه األشكال الرباعية وكما تالحظون 
 تعّبر عن أشكال رباعية.الموجودة 

 دعونا نتنقل في أرجاء هذه المدينة الجميلة ونتعرف على سكانها.
 كبير في السن ممسكًا بعصا يستند عليها(. )رجل: يدخل متوازي األضالع متوازي األضالع

 : السالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته.المذيع
 : وعليكم السالم ورحمه اهلل وبركاته.متوازي األضالع

 : ممكن نتعرف على حضرتك؟مذيعال
 : أنا اسمي متوازي األضالع ابن الشكل الرباعي ابن المضلعات.متوازي األضالع
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 : ما هي خواصك؟المذيع
 نامتوازيو  ناي كل ضلعين متقابلين عندي متساوي: خواصي همتوازي األضالع

 خر.كل منهما اآل والقطران ينصفن متساويتان يوكل زاويتين متقابلت
 : كم ولد لديك؟المذيع

: أنا عندي ثالثة أوالد هم المعين والمستطيل والمربع وهم الذين خرجت بهم من متوازي األضالع
 خواصي الثالثة. وقد اخذواالدنيا 

 تميزه عن أخيه وتعينهم على مواجهة الحياة. التيوكل ابن له خواصه 
 .هكذاونصيبه الذي اكتسب خواصنا جميعا  هو-األصغر ابني-المربعماعدا 

 )يدخل المعين(
 : السالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته.المعين
 : وعليكم السالم ورحمه اهلل وبركاته.المذيع
 : ممكن تعرفنا على نفسك؟المذيع
 ابن الشكل الرباعي ابن المضلعات. متوازي األضالع: اسمي المعين ابن المعين
 : ما هي خواصك؟المذيع
 المقابلة لها. وتنصف الزاوية وأقطاري متعامدة: أضالعي األربعة متساوية المعين
 ؟والمستطيلأخو المربع  أنك: هل نفهم من ذلك المذيع
 : نعم يا سيدي.المعين

 بالمستطيل. وهو ممسكا"يظهر المربع 
 منهما. : يقتربالمذيع
 : السالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته.المذيع

 كاته.: وعليكم السالم ورحمه اهلل وبر المستطيل والمربع
 : ممكن نتعرف عليكما؟المذيع

 : أنا المستطيل ابن متوازي األضالع ابن الشكل الرباعي ابن المضلعات.المستطيل
 : ما خواصك؟المذيع

 ن.امتساوي قابلينوكل ضلعين مت وأقطاري متساوية: لدي جميع الزوايا قوائم المستطيل
 عي ابن المضلعات.: أنا المربع ابن متوازي األضالع ابن الشكل الرباالمربع
 الطفل المدلل ألبى متوازي األضالع. : وأناالمربع
 : لماذا أنت مدلل.المذيع
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 : ألنني اكتسبت جميع خواص العائلة.المربع
 : ما خواصك؟المذيع
 الخارج منهاالزاوية  وتنصف: أضالعي متساوية وزواياي قوائم وأقطاري متساوية ومتعامدة المربع

 (الساقين ممسكا بإحدى يديه المتساويشبه المنحرف  ابنه ومعهيدخل شبه المنحرف )
 : السالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته.شبه المنحرف وابنه 

 السالم ورحمه اهلل وبركاته : وعليكمالمذيع
 نتعرف عليكما؟ : ممكنالمذيع

 تعرفنيالناس ، : أنا شبه المنحرف ابن الشكل الرباعي من عائلة المضلعاتشبه المنحرف
 الساقين. المتساوياهلل بابن يسمى شبه المنحرف  رزقنيضلعين المتوازيين. ولقد بال

 : ما سبب وجودك هنا؟المذيع
 خى متوازي األضالع.: إنني في زيارة ألشبه المنحرف

 : ممكن نتعرف على ابنك؟المذيع
ابن : انا شبه المنحرف المتساوي الساقين ابن شبه المنحرف الساقين المتساويشبه المنحرف 

متوازيين لدى الن الضلعين غير دعى متساوي الساقين ألأالرباعي من عائلة المضلعات و  الشكل
 ن في الطول.امتساوي
 : ما هي خواصك؟المذيع

 أيضا. وأقطاري متساوية: لدي زاويتا القاعدة متساويتان شبه المنحرف المتساوي الساقين
 سم؟: لماذا سميت مدينتكم بهذا اإلالمذيع

 : الن جميع المنشآت تشبه األشكال الرباعية: ألضالعمتوازي ا
 : ما هي مميزات األشكال الرباعية؟المذيع

 رؤوس.    4 (1
 زوايا.   4 (2
 أضالع.   4 (3
 قطران.     (4
 درجة. 360مجموع قياسات زوايانا  (5
 درجه. 360: افهم من ذلك أن كل شكل رباعي يكون مجموع قياسات زواياه المذيع

 : نعم.متوازي األضالع
 (يتقدم المربع وينشد قائالا )



262 
 

: نحن عائلة الشكل الرباعي من المضلعات، أشكالنا موجودة في أرجاء الكون. يعرفنا المربع
 نحن أساس الهندسة نخدم الجميع بخواصنا التي تميزنا عن غيرنا. ،الصغير قبل الكبير

 الفردي عليمالتاستراتيجية  - 3

 : الفردي عليمماهية الت
 من خالل استقراء التعريفات التالية له: الفرديعليم التهية يمكن استنتاج ما

أن يتقدم في عملية التعلم على أساس فردي من  طالبخطط تكتيكية منظمة تسمح لل -
 ليمحيث محتوى المادة والوقت وشكل التع

واستعداداتهم  الطلبةيقوم على تحديد حاجات وميول وقدرات  نوع من أنواع التعليم -
مكاناتو  رفهم الذاتية، وفي ضوئها يتم وضع برنامج خاص لكل طالب، وتوفر له هم ومعاا 

المواد التعليمية واألنشطة ووسائل التقويم، التي تساعده على القيام بعملية التعلم، التي تتم 
تحت إشراف مدرسي من قبل المعلم ومنزلي من قبل ولي األمر، ليقدمان اإلرشادات 

 تحقيق األهداف المراد تحقيقها.  على الطلبةوالتوجيهات التي تساعد 
واهتماماته حيث يتم  لقدراته واستعداداتهذلك التعليم الذي يسمح للمتعلم بأن يتعلم وفقًا  -

 المعرفة مستوى التمكن وذلك تمهيدً تحديد النقطة التي يبدأ منها ثم التقويم النهائي 
ه واإلرشاد وليس لالنتقال لموضوع آخر جديد، ويكون دور المعلم في هذا هو التوجي

 التلقين. 
التي تقوم على األسس العلمية لتفريد التعليم، وتستمد من  طريقة من طرق التعليم  الفردي عليمالت

الطرق التربوية في تحديد األهداف السلوكية وتحليل محتوى التعلم، وتهدف إلى إيصال جميع 
كما يمكن الوصول بواسطتها إلى  ن من المادة الدراسية المقررة،إلى مستوى معين للتمك الطلبة

يوجه البرنامج إلى كل فرد  الفرديالمستوى األمثل في تنفيذ برنامج التعليم الفردي. وفي التعليم 
على حدة بهدف تنمية شخصيته والوصول به إلى أعلى ما تسمح به قدراته واستعداداته، وهذا 

ة عند نقطة مناسبة لتحصيل يتم على أساس فردي وبطريقة موجه الفردييعني أن التدريس 
الفرد المتعلم في البرنامج التعليمي وبأسلوب يجعل المتعلم يعمل ويتقدم من خالل خاليا تعليمية 

ه الذاتية وعادات عملة الفردية، تحقيقًا للتمكن من أهداف التدريس إمكاناتمتتابعة وبمعدل تحدده 
 رشاده في حجرة الدراسة. المرغوبة، مع مراعاة أن يتم ذلك بتوجيه من المعلم وا  

عملية التدريس الفردي هي أسلوب إدارة وتنظيم األفراد واألدوات واألجهزة لتمكن الفرد من التعلم و 
حراز نتائج مثمرة ومناسبة باإلضافة إلى أنه من الجوانب اإليجابية للتدريس الفردي هو قيام  وا 

تعلم، وبناء على ذلك فإن الدور التقليدي المعلم بتشجيع اهتمامات المتعلم والتنويع في أساليب ال
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للمعلم كملقن يقل وفي المقابل يزداد دون المتعلم فيظهر استقاللية في التفكير ومقدرة على 
 االختيار والتخطيط. 
هو التعليم الذي يوجه إلى كل فرد على حدة بهدف تنمية  الفرديالتعلم وخالصة القول أن 

به قدراته واستعداداته، والتدريس يتم على أساس فردي  شخصيته والوصول إلى أعلى ما تسمح
الفرد في البرنامج التعليمي، وبأسلوب يجعل  طالبوبطريقة موجهة عند نقطة مناسبة لتحصيل ال

ه الذاتية، إمكاناتالفرد يعمل ويتقدم من خالل خاليا تعليمية متتابعة، بمعدل تحدده  طالبال
ن أهداف التدريس المرغوب فيها، وكل هذا يتم في حجرة وعادات عمله الفردية، وذلك للتمكن م

الدراسة تحت إرشاد المدرس وتوجيهه وتفريد التعليم يتطلب إعداد مواد تعليمية خاصة تتناسب 
 األفراد الذين سيتعلمون فرديًا. 

 : الفردي عليمدور المعلم في الت
 القيام بتجهيز المادة الالزمة وتوزيعها على المتعلمين.  -
 كد من أن المتعلمين يعملون بعناية وطبقًا للتعليمات الموضوعة. التأ -
 مساعدة المتعلمين الذين قد يتوقفون عند نقطة صعبة. -
 حث وتشجيع المتعلمين على االستمرار في التعلم.  -
 التعامل مع المتعلمين بطرق متنوعة تتناسب مع قدراتهم.  -

 : الفردي عليمشروط الت
 لتحقيق أهدافه.  الفردي عليمخدام التيجب مراعاتها عند است شروط
: ويقوم هذا التفاعل على مدى فهم الدور الذي يجب أن التفاعل بين المعلم والمتعلم .1

 يقوم به كاًل منهما في هذه الطريقة، وأن يكون المعلم هو الموجه والمرشد للمتعلم. 
رفة الدراسة أو في : البد من تنظيم البيئة التعليمية سواء في غتنظيم البيئة التعليمية .2

 . الفرديالمعمل، وكذلك توافر المناخ المناسب لتنفيذ كافة إجراءات التعليم 
: وتعتبر الدافعية عاماًل الدفاعية المرتبطة بتعزيز استجابات المتعلم داخل البرنامج .3

تظهر  الفرديهامًا في نجاح المتعلم وتوفقه في العملية التعليمية، وفي برنامج التعليم 
أسئلة التقويم  نمناسبة والمتعددة بعد اإلجابة عفعية بوضوح عند استخدام التعزيز الالدا

 الموجودة داخل كل وحدة من وحدات البرنامج وفي نهايتها. 
 : الفردي عليممكونات الت

 له مكوناته األساسية وهي:  الفرديتعليم ال
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ة دراسية داخل المبني ترتيبات تنظيمية إدارية متعددة الوحدات: وذلك بهدف تكوين بيئ .1
 المدرسي تساعد على توفير برمجية تعليمية لكل فرد متعلم. 

برمجة تعليمية لكل فرد متعلم: بحيث تتضمن أهدافًا تعليمية واضحة ومعايير خاصة  .2
لكل متعلم، وتهتم هذه البرمجة بتقسيم الموضوع الدراسي إلى مستويات متدرجة، كل 

السلوكية المحددة، كما تهتم بإرشاد المتعلم إلى  مستوى يحتوي على عدد من األهداف
 مصادر الحصول على مواد التعلم، واختباره للتأكد من مدى تحقيق األهداف المرجوة. 

 التقويم من أجل اتخاذ القرار: ويكون في بداية كل وحدة تعليمية وأثنائها وبعدها.  .3
 . الفرديالمواد المنهجية المناسبة للتعليم  .4
 صلة بين البيئة والمدرسة. العالقة المت .5
 . الفرديبيئات ميسرة لتنفيذ برامج التعليم  .6
 . الفرديالبحث والتطور المستمر لنظام التعليم  .7

 : الفردي عليممزايا الت
 طريقة للتعليم، ما يلي:  الفردي عليممن أهم مزايا الت

  ية تقع على المتعلم نفسه من خالل مشاركته األنشطة اإليجابية.مسؤولأن ال .1
لى سلوكه  .2 يمكن أن ينتقل أثر حرية المتعلم وعادات الدراسة إلى أنشطة تعليمية أخرى وا 

 الشخصي. 
ساليب أالتعليم والتعلم الذاتي من خالل يمكن تناول محتوى المادة الدراسية في مواقف  .3

 أكثر تجديدًا أو فعالية عما لو قدمت من خالل طرق وأساليب التعليم التقليدية. 
معظم مستويات التعليم المعرفية والكثير من المهارات النفس حركية على  يمكن تحقيق .4

 نحو أكثر فعالية من طرق التعلم التقليدية. 
 يشارك كل متعلم في نشاط التعليم والتعلم وفق معدل التعلم الخاص به والمالئم له. .5
يتابعوا برامج التعلم والمتعلمين المتقدمين في قدراتهم أن  ييتيح لكل من المتعلمين بطيئ .6

 دراستهم كل حسب مستوى قدراته وظروف تعلمه. 
من خالل التعلم الفردي يمكننا أن نقلل إلى درجة كبيرة عدد حاالت اإلخفاق في التعلم  .7

 أو مستويات التعلم المنخفضة ومستويات األداء الضعيفة. 
م والتعلم بدرجة من خالل التعلم الفردي يمكننا أن نحقق التنوع والمرونة في نشاط التعلي .8

 أكبر مما يحققه التعليم التقليدي.
 من خالل التعلم الفردي يتوافر لكل متعلم بمفرده تفاعل واهتمام أكبر من جانب المعلم.  .9
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 : الفردي عليمخطوات استراتيجية الت
 : صياغة األهداف التعليمية. أولا 
 ة توزع على المتعلمين. : تحليل وتنظيم المحتوى التدريسي في شكل بطاقات تعليميثانياا 
 : تحديد األنشطة. ثالثاا 
 : تحديد أسئلة التقويم والتشخيص. رابعاا 

: توجيه التدريس في ضوء نتائج التقويم بحيث يوجه المتعلمين الذين يتبين من التشخيص خامساا 
تمكنهم من محتوى الدرس إلى الدروس التالية، ويزود المتعلمين الذين لم يتمكنوا من محتوى 

شراف المعلم.   الدرس بأنشطة إضافية لتساعد في التمكن من المحتوى وبتوجيه وا 
 استراتيجية األلغاز الرياضية - 4

سلوكية تسود عالم  واأللغاز ظاهرةتقوم األلغاز الرياضية بدور رئيس في تكوين شخصية الفرد، 
مهم يعمل على تكوين فاأللغاز في الطفولة وسيط تربوي  ،وال سيما اإلنسان –الكائنات الحية 

للطفل وتكمن فيه أسس  يالطفل في هذه المرحلة، بل إنه يسهم بدور مهم في التكوين النفس
إن العملية التعليمية بفلسفتها ومناهجها  ،في حياته المدرسية الطالبالنشاط التي تسيطر على 

دأ اإليجابية والفاعلية ا إلى تربية المتعلم، فال بد إذن من قيام التعلم على مبأصبحت تهدف أساسً 
ا من األنشطة يكتسب من خاللها المعلومات والمفاهيم والمهارات تعلم عددً محيث يمارس ال

واالتجاهات التي تمكنه من ممارسة حياته في المجتمع الذي يعيش فيه، واألمر اآلخر االهتمام 
 .جتمع بوظيفية المعلومات وواقعيتها وبعدها عن التجريد وتناولها لمشكالت الم

 مواصفات األلغاز الرياضية:
 تحديد مواصفات األلغاز الرياضية كما يلي: أمكنفي ضوء التعريفات السابقة 

 .نشاط منظم له قواعده وقوانينه 
 .يمكن ممارستها من خالل الفرد أو الجماعة 
 محددة. اافً دتحقق أه 
 .تحث على التنافس والمثابرة وشحذ الهمم 
 واالستمتاع. تحقق السرور، نشاط حر موجه 
 .توظف طاقات الجسم الحركية والذهنية بال تعب 
 .تشبع حاجات المتعلم الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية 
 .تنمي روح التعاون بين أفراد المجموعة 
 .توظف مواد البيئة المحلية 
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 الفرق بين األلغاز الرياضية واأللغاز:
 حين أن األلغاز قد يكون لها أكثر من  األلغاز الرياضية لها إجابة واحدة ومحددة في

 إجابة.
  األلغاز ليس لها أهداف واضحة في حين أن األلغاز الرياضية لها أهداف سلوكية

 محددة وواضحة.
  ًنجاز األلغاز تكون دائم ا للتنافس والتسلية في حين أن األلغاز الرياضية تتعلق بتحقيق وا 

 قدرات مهارية أو فكرية مقصودة.
 هداف استخدام األلغاز الرياضية في تدريس الرياضيات على النحو التالي:ويمكن تحديد أ

 .التخفيف من صعوبة بعض موضوعات الرياضيات المجردة 
  الطلبةاستثارة الفضول وحب االستطالع الرياضي لدى. 
  للموضوعات الرياضية المختلفة. الطلبةتعميق فهم 
  ت العقلية العليا.على تحصيل الرياضيات على المستويا الطلبةمساعدة 
  وخاصة المتفوقين منهم. الطلبةة لدى اإلبداعيتنمية القدرات 
  منخفضي القدرة  الطلبةاختزال الخوف الذي يصاحب دراسة الرياضيات، وخاصة لدى

 على التحصيل الدراسي.
  مساعدة المعلمين على إثراء تدريس الرياضيات بأنشطة رياضية مبدعة تثير دافعية

 تعلم الرياضيات.المتعلمين نحو 
 األلغاز في الموقف التدريسي:

ا من هذه ا كبيرً إن التعليم واحد من المؤسسات المجتمعية التي يجب أن تتحمل جزءً 
المسؤولية المتعلقة بتعزيز استفادة المتعلم من خالل المعلومات والمعارف، وتنمية القيم 

ارجها، ولعل تنوع طرائق التدريس واالتجاهات والمهارات التي يتعرض لها داخل المدرسة أو خ
وتعدد أساليبه ما يعزز تفعيل دور المتعلم في العملية التعليمية ويساهم في تحقيق األهداف 

 التعليمية بأنواعها المختلفة وأساليبها المتعددة.
 ويرى ابراهيم في استخدام األلغاز في الموقف التدريسي ما يلي:

 ز الرياضية في إكساب الطلبة لبعض المهارات المعلم النابه يستطيع توظيف األلغا
 الرياضية.

  ًا من الذكاء العالي.تتطلب دراسة األلغاز الرياضية والتعامل معها قدر 
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  األلغاز الرياضية تقوم على أساس تحدي مستوى ذكاء الطلبة قلياًل، فيعملون بهمة
 ونشاط من أجل الوصول إلى الحلول الصحيحة لها.

 يشعرون بالبهجة والسرور والفرح عند الوصول إلى الحلول  األلغاز تجعل الطلبة
 الصحيحة.

 .يمكن للمعلم أن يقدم األلغاز الرياضية بعد تبسيطها للطلبة منخفضي التحصيل 
 .تقديم األلغاز الرياضية خالل الربع األخير من الحصة 
 مهارة الستيعاب المفاهيميثالثاا : 

 المفاهيمي:مفهوم الستيعاب 
تحوالت كبيرة فيه، ومنها  أفرزتر التربوي الحديث بأفكار تربوية حديثة اهتم الفك

االستيعاب المفاهيمي المثقف الرياضي، و االستيعاب المفاهيمي، الذي يعد من صفات المتعلم و 
عملية معرفية ذهنية واعية للمتعلم، يولد معنى أو خبرة مع ما يتفاعل معه من مصادر مختلفة، "

  "جديدة. خزونه بخبراتوملتطوير معلوماته 
ويستدل  ها على إعطاء معنى للموقف الذي يواجهإن الفهم يعني أن يكون المتعلم قادرً 

العقلية التي يظهرها المتعلم، وتفوق مدى التذكر لديه، كأن  سلوكاتعليه من مجموعة من ال
 . وفسر أو يستنتج أو يعبر عن شيء ما مثاالً يترجم أو يفسر أو يشكل أو يشرح أو يعطي 

وذلك من خالل تقديم ستة عملًيا؛ الستيعاب المفاهيمي ا ) wiggins &Mietgheويجنز ) 
جوانب له يمكن أن تتداخل فيما بينها إال أنه يمكن من خاللها تقييم مستوى االستيعاب 

 المفاهيمي لدى المتعلمين وهي : 
 . : أي يقدم مسوغات للظواهر والحقائق والبيانات  Expalinالتوضيح  -1
: أي يقدم معنى الحدث أو يعطي ترجمات مالئمة أو يقدم بعدًا  Interpretالتفسير  -2

 شخصيًا وتاريخيًا واضحًا لألفكار و األحداث . 
 أي يستخدم المعرفة بشكل فعال في ظروف جديدة . : Applyالتطبيق  -3
 أي يقدم وجهات نظر نقدية . : Perspectiveاتخاذ منظور  -4
: أن يكون لديه المقدرة للدخول في عالم وأحاسيس   Empathyالمشاركة الوجدانية -5

 .اآلخرين
أن يدرك تأمالته وعادته العقلية والشخصية   :  Self-Knowledgeمعرفة الذات  -6

 التي تكون فهمه الخاص أو تعوقه .
 



268 
 

 في الرياضيات: الستيعاب المفاهيمي
لدى  رياضية األساسيةأن هناك ضعًفا ملحوظًا في المبادئ الومن المالحظ أكاديمًيا 

كالعمليات الحسابية على الكسور، واإللمام بجدول الضرب، وتحليل األعداد إلى عواملها  الطلبة؛
األولية، وحل معادالت من الدرجة األولى والثانية وكذلك التعامل مع الجذور، وغيرها من 

االستيعاب المفاهيمي ية، ويعتبر ساساأل ةفي المرحل الطلبةتعلمها يأساسيات الرياضيات التي 
ن االستيعاب المفاهيمي إف الرياضية وحدة المعرفة ، ومن حيثالعنصر األول للقدرة الرياضية

 يشمل المحاور التالية:
 الرياضية األساسية من مصطلحات، ومفاهيم، وتعميمات،  استيعاب األفكار

جراءات.  وعالقات، وعمليات وا 
 ئية بشكل متماسك ومترابط وليس معرفة الطلبة للمعلومات والخطوات اإلجرا

 بمعلومات منفصلة.
  معرفة الطلبة ألهمية الفكرة الرياضية سواء كان ذلك في مجال العلوم الرياضية أو

  مجاالت أخرى كالعلوم المتنوعة األخرى النظرية منها والتطبيقية.
 .معرفة الطلبة للمضمون الذي تستخدم فيه الفكرة الرياضية 
 بطات العديدة بين األفكار الرياضية.معرفة الطلبة للترا 
 .تمّكن الطلبة من تمثيل العمليات بشكل أو رسم، أي بتمثيالت رياضية مختلفة 
  ومن خالل المواقف وأساسيةتعّلم الطلبة لمفاهيم رياضية أقل عددًا لكن محورية ،

 المختلفة يجعلهم يتوصلون إلى أنماط مشتركة.
 عادة بناء األ فكار والطرائق من أجل حل مسائل ومواقف يساعد على التذكير وا 

نتاج   معرفة جديدة.جديدة وا 
كفاءة في مبحث الرياضيات يجب عليه أن يمتلك خمسة  ذوولكي يكون الطالب 

ضافة: مساعدة ( في وثيقته: "اإلم2001مكونات أساسية، أقرها المجلس الوطني للبحوث )
اهيمي أول هذه المكونات المتداخلة بعضها الطلبة في تعلم الرياضيات"، ويعتبر االستيعاب المف

 وهذه المكونات هي:  ابعضً 
فكار العامة الرياضية والعمليات االستيعاب المفاهيمي أو التصوري: فهم األ -1

 والترابطات بينهما.
 جرائية: المهارة في تنفيذ اإلجراءات بكفاءة وبشكل مرن ودقيق ومالئم.الطالقة اإل -2
 رة على صياغة وتمثيل وحل المسائل الرياضية.الكفاءة االستراتيجية: القد -3
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 االستدالل التوافقي: السعة على التفكير المنطقي والتفكر والتوضيح والتبرير. -4
نها معقولة مفيدة جديرة أنتاجية: ميل معهود لرؤية الرياضيات على القابلية اإل -5

 صرار الشخص وفعاليته.ا  مقترنا باإليمان بمثابرة و  ،باالهتمام
 )التقويم الحقيقي(: أجل تعلم الطلبةهارة التقويم من مرابعاا: 

يم الحقيقي نتيجة لظهور الحاجة إلى تقييم الممارسات التي تحسن و ظهر مفهوم التق
عمليتي التعليم والتعلم، بعد ظهور النظريات المعرفية التي تؤكد على ما يحدث داخل عقل 

وكه، ونتيجة لالهتمام بمهارات التفكير العليا المتعلم، وعلى العوامل المتداخلة والمتشابكة في سل
والتفكير االبتكاري والتفكير الناقد، مما استدعى ضرورة البحث عن بدائل لالختبارات التقليدية 
)اختبارات الورقة والقلم( تتيح الفرصة لتقييم المتعلم من خالل أنشطة وتكليفات تدور حول 

يستطيع من خاللها البرهنة على فهمه وتطبيقه مشكالت ومواقف حقيقية يمر بها المتعلم، و 
 للمعرفة. 

 مفهوم التقويم الحقيقي )البديل(:
على تحسين وتطوير خطة التدريس والبرنامج  ة"المساعدهو ن التقويم بمعناه الشامل إ

التعليمي المتمثل في متابعة الطلبة في تعلم المفاهيم والمعلومات الجديدة كعملية متواصلة 
 .ملية التدريس"زمة لعومال

عمومية ومن ثم فهو قد يضم داخله المفاهيم المرادفة  يم البديل هو أكثرو ن مفهوم التقإ
الحقيقي لكون تقييم  التقويمتقويم األداء أشمل من  نالحقيقي، إ التقويممفهومي تقييم األداء و 

حقيقي يشترط أن ال التقويماألداء يتطلب القيام بمهمة حقيقية على إطالقها في حين أن مفهوم 
تكون هذه المهمة ذات صلة بحياة الطالب الشخصية أو االجتماعية ومن ثم يمكن النظر لهذه 

داء ثم البديل هو أكثرها عمومية يليه تقييم األ التقويموأن ، المفاهيم الثالثة على أنها غير مترادفة
 الحقيقي.التقويم 

ء قيامه بمهام وتكليفات واقعية تبدو ن التقويم الحقيقي هو تقييم ألداء المتعلم أثناإ
كأنشطة تعلم وليست كمواقف اختبار تقليدية، وفيه يندمج المتعلم في تطبيق المعارف والمهارات 

ت ومهاراويمارس العمليات العقلية  ة لما يقابله في حياته الواقعية،ومشابه ىمهمات ذات معن في
يقية التي تستدعي حل المشكالت واتخاذ والتقصي من خالل انشغاله باألنشطة الحق االكتشاف

 القرارات بما يتناسب مع مستوى نضجه. 
الحقيقي يصبح المحتوى المعرفي وسيلة وليس غاية في حد ذاته،  التقويموفي مهام 

حيث يوظفه المتعلم في اقتراح الحلول للمشكالت التي يتصدى لها، وتكون األهداف التعليمية 
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وتحديد مقدار ما أنجزه مقارنة  التالي يتمكن من تقويم نفسه ذاتيً واضحة بالنسبة للمتعلم، وبا
 بمستويات األداء المحددة. 

الحقيقي الفرصة للمعلم لمالحظة التغير في سلوك المتعلم، ويساعده على  التقويمويتيح 
 رسم خريطة لنمو المتعلم، واالستفادة من التغذية الراجعة الفورية في بناء المعرفة الجديدة. 

 الطلبةهو األسلوب الذي يعطى من خالله  قي ن التقويم الحقيإوبناء على ما سبق ف      
ويكلفون بأداء مهام وتكليفات تتشابه إلى حد كبير مع مواقف الحياة ، نشاطات ومواقف تعليمية 

ع وواقعهم وليس مجرد استرجا الطلبةوما يتم تقويمه هو األداء الواقعي المرتبط بحياة ، اليومية 
يتم تلقينها داخل غرفة الدراسة، كما أن هذا التقويم يطلق عليه  ،احقائق ومعلومات منعزلة عنه

عن أسلوب التقويم التقليدي الذي يعتمد على اختبارات تحريرية  التقويم البديل ألنه يستخدم بديالً 
تقويم البديل، لبين المفاهيم المرادفة ل رى ان هناك فصالً أ باستخدام القلم والورقة، وبذلك ال

 ساس.ون اختبارات الورقة والقلم هي األتك ال  أفجميعها يؤكد على 
 سباب التي أدت الى ظهور التقويم البديل:األ
أن  م2000رأت اللجنة القومية للمستويات التربوية والعمليات االختبارية في امريكا عام  – 1

لى إدى الى افتقار الطلبة أية ساسو المهارات األأالتركيز في الماضي على الكفايات 
دنى للكفايات والتي تقتصر على الورقة والقلم الحد األ اختباراتالمهارات العقلية العليا وأن 

سلبي، فكان هناك رد فعل قوي من جانب المربين بضرورة التحول من  تأثيركانت لها 
سلوب تقويم واحد أ البعد عن أداء الطالب باستخدام حاديةأالتقويم المعتاد الذي يقدم صورة 

ساليب أداء الطالب باستخدام أبعاد عن ا متعددة األى التقويم البديل الذي يقدم صورً لإ
 متنوعة.

وغيرهم ممن حاولوا إعادة تصميم المناهج  ناإلدارييكثير من المعلمين والمسؤولين  – 2
 ة الجديدة.وتحسين عملية التعلم، وجدوا أن االختبارات ال تعكس بدقة األهداف التربوي

 ىلى القو إ الطلبة الذين سوف ينضمون مستقباًل  عمال من افتقارصحاب األأتخوف  – 3
لمتسارع، كل ذلك لى الكفايات المرجوة التي تؤهلهم للتنافس في االقتصاد العالمي اإ العاملة

  .داءألال ُيركز على التقويم القائم على لى ظهور حركة إصالح جديدة إلى تقويم بديإدى أ
 :المبادئ الساسية للتقويم البديل

 :عة من المبادئمجمو  إلىيستند التقويم البديل 
هما بقصد في جميع مراحل اية التعلم والتعليم ويربطهما معً جراء يرافق عملإ التقويم البديل – 1

 داء المطلوبة.محكات األ بلوغ كل طالب
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كتشاف هي غاية يجب رعايتها للعمليات العقلية ولمهارات التقصي واال الطلبةممارسة  – 2
 .التقويممن اكتسابهم لها من خالل  والتأكد

عمال المطروحة للدراسة واقعية وذات صلة و األأن تكون المشكالت والمهام أيقتضي  – 3
 بشؤون الحياة التي يعيشها الطالب في حياته اليومية.

 التقويم البديل.ال حفظهم للمعارف واسترجاعهم لها هي مادة  الطلبةإنجازات  – 4
ن التعلم التعاوني يهيئ إوعليه ف الطلبةالتعاون فيما بين شكال أيتطلب التقويم البديل بعض  –5

 للتعلم. أفضلفرصة 
داء الجماعة والتي ال مكان أعلى معايير  صاًل أوالتي تعتمد  الطلبةتجنب المقارنات بين  – 6

 لها في التقويم البديل.
 :بةوتحسين تعلم الطل التقويم

وهو تغذية  ،لطلبةااألسلوب القائم على نواتج تعلم  في ا متكاماًل جزءً  التقويميعتبر 
راجعة للمستفيدين تزودهم بمعلومات صادقة وثابتة عن فعالية المقرر والبرنامج والمؤسسة، مما 

عل، الطلبة بالف يتيح لفرق العمل التأكد من تحصيل أهدافها لتحديد نقاط االختالف بين ما تعلمه
أن يتعلموه، إضافة إلى اتخاذ قرارات عن المنهج أو تغييرات مبنية على  اوما كان مستهدفً 

 المعلومات واألدلة، وللقيام بتحسين مستوى جودة المقررات والبرامج والخريجين. 
إلى أبعد من األحكام، وأن تتعدى ذلك إلى إعطاء  التقويملذا يجب أن تذهب نتائج 

، يجب أن توضح النتائج للطالب الطلبةتعلم  التقويم. ولكي يدعم بةالطلوصف دقيق ألداء 
كيف يحسنون من أدائهم في المرة القادمة. ويتطلب ذلك أن يتم إعطاء النتائج بحيث توجه 

ضافة إلى ذلك ينبغي أن: "ينتقل  الطلبة  التقويملما ينبغي عمله، حيث الدرجة وحدها ال تكفي. وا 
رتبط بنهاية التدريس إلى كونه سالسل متصلة من األحداث المرتبطة من كونه أحداثًا منفصلة ت

ال يعكس للمتعلم والمعلم  التقويمببعضها والتي تعكس التغيرات في تعلم الطلبة عبر الزمن. وهذا 
، وهذا يؤدي لزيادة الطلبةمستوى التحصيل الحالي فقط، بل يعكس أيضا التحسن في قدرات 

 ب"الثقة والدافعية لدى الطال
  الحقيقي: للتقويم الحقيقي عدة مميزات أهمها: التقويممميزات 

 :الحقيقي في النقاط التالية التقويميحدد األدب التربوي مميزات 
ا لها معنى ويحتاجها في سياق حياته تقييم حقيقي حيث يتطلب أن ينجز المتعلم مهامً 

ه، وتستدعي استخدام المتعلم الواقعية، كما أنه يتضمن حل مشكالت واقعية وذات معنى لحيات
 للمعارف والمهارات التي اكتسبها من المقرر. 
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  تقييم صادق حيث أنه يقوم على السياقات الحقيقية للعمل، ويعكس طريقة استخدام
 المعارف والمهارات في العالم الحقيقي. 

 المرجع حيث يتجنب المقارنات بين المتعلمين، التي تعتمد على معايير أداء  محكي
، ويؤكد على الفرديةلجماعة، فهو يقارن المتعلم بنفسه وبذلك يهتم بخصائص المتعلم ا

 نواحي قوة المتعلم وما يستطيع أداءه، ويعامل كل متعلم حسب قدراته، وبذلك يكشف عن
براز نواحي ضعفه ومقارنته بغيره.  نواحي قوة المتعلم ويبرزها بداًل   من عد أخطائه وا 

  المتعلم في إنجاز المهام من خالل تطبيق المعارف والمهارات  اتيعتمد على قياس قدر
 التقويمالتي اكتسبها في حل المشكالت الواقعية التي تواجهه، وبالتالي فإن مهمات 

من  وتنفيذها، والبحث واالكتشاف بداًل الحقيقي تتيح للمتعلم الفرصة لتصميم خطة العمل 
 التقليدي.  التقويموسائل  ليهإاسترجاع المعلومات وتذكرها وهو ما تهدف 

  الحقيقي مهمات محفزة تثير تفكير المتعلمين وتحفزه، ومهمات منشطة  التقويميستخدم
تسهم في اشتراك المتعلمين في صنع القرارات، وتتيح لهم فرص المناقشة والمشاركة 

 والتفاعل فيما بينهم. 
  ردي أو في مجموعات الحقيقي بشكل ف التقويميمكن للمتعلمين أن يعملوا في مهمات

 نمية مهارات العمل الجماعي.تصغيرة، مما يسهم في 
  الحقيقي قدرة المتعلمين على تقييم الذات.  التقويمتنمي مهمات 
  ا تقليديًا إلى مشارك نشط في الحقيقي المتعلم من مفحوص يؤدي اختبارً  التقويميحول

رفع معنوياته، وتشمل أنشطة لى تخفيف قلق االختبار لديه و إ، مما يؤدي التقويمأنشطة 
، وعينات العمل، Portfolioسئلة مفتوحة اإلجابة، والحقيبة التقويمية األ التقويم

جراء المشروعات الفردية والجماعية، والتكليفات المنزلية،  والمالحظة، والمقابلة، وا 
 والبحوث المكتبية. 

  حيث توفر مدى واسعًا من الفروق الفردية بين المتعلمين  يالحقيق التقويمتراعي مهام
األنشطة التي تناسب جميع المتعلمين من مختلف القدرات واالهتمامات والميول وأنماط 

 التعلم والخلفية المعرفية، وبذلك يجد كل متعلم ما يناسبه ويستمتع بأدائه. 
  اختبارات ومنفذها إلى ميسر للتعلم  عالحقيقي من واض التقويميتحول دور المعلم في

 للمتعلمين في تقييمهم لذواتهم. وموجه 



273 
 

  يع الحقيقي جزءًا ال يتجزأ من عمليتي التعليم والتعلم، فهو يرتبط بهما في جم التقويميعد
محكات األداء المطلوبة، وتوفير التغذية الراجعة الفورية مراحلهما بقصد بلوغ كل متعلم 

 .إلنجازاته بما يكفل تصويبها ومواصلته لعملية التعلم
 .هذه المميزات لشكل التالي ويلخص ا

 
 (1شكل رقم)

 مميزات التقويم الحقيقي
 الحقيقي:  التقويموسائل 

الحقيقي للمتعلمين، ونذكر  التقويمتتعدد الوسائل التي يمكن أن يستخدمها المعلم في 
 منها على سبيل المثال ما يلي: 

 تقييم األداء العملي:  -1
 ثناء تنفيذه ألنشطة التعلم العملية أو بعدها ومنها: ويتم فيه تقييم األداء العملي للمتعلم أ

  .الممارسة العملية في العمل 
  .اختبارات األداء 
  .كتابة تقارير المعمل أو التقارير الميدانية 
  .إنجاز مشروعات 

وتعد المالحظة المباشرة للمتعلمين باستخدام قوائم التقدير ومقاييس التقدير من الوسائل 
 شطة المتعلم والكشف عن مستوى تقدمه في األداء العلمي. المناسبة لرصد أن

 اختبارات اإلنجاز:  -2
وهي اختبارات يعدها المعلم ويقدمها للمتعلمين فرادي أو في مجموعات صغيرة، ويطلب 
منهم إنجازها، ويالحظهم في أثناء إنجازهم لهذه االختبارات، ويجري معهم مقابالت شخصية 

 نجاز. ليحدد مستوى تقدمهم في اإل



274 
 

 ويمكن أن تتضمن اختبارات اإلنجاز ما يلي: 
 سؤال مفتوح اإلجابة. -أ
 رسم خريطة مفاهيم تعكس مفاهيم محتوى محدد.  -ب
 اختبار قصير ال يستغرق سوى دقائق معدودة، يتضمن معارف أو مهارات محددة.  -ج
ب من ، ويطلةمجموعة أسئلة من نوع االختيار من متعدد تدور حول مشكلة معين -د

 المتعلم تبرير إجابته. 
 أسئلة صور ورسوم توضيحية.  -ه

مألوفة لدى المتعلم،  اوتستخدم فيها صور أو أشكال توضيحية تمثل أشياء أو أحداثً 
وتتطلب إظهار قدرة المتعلم على استخدام مهارات عمليات العلم وتطبيق ما تعلمه، وتشجع 

نجاز باستخدام الصور والرسوم ال التقويمبعض مهام  توضيحية المتعلم على تقييم إجابات وا 
 مهمات يدوية الختبار تقديراته. 

 مقاييس الجوانب الوجدانية:  -3
 وهي المقاييس المستخدمة في تقييم ميول المتعلمين واتجاهاتهم وقيمهم وأوجه التقدير لديهم. 

 : Portfolioالحقيبة التقويمية  -4
تعلم، وهي عبارة عن سجالت المتعلم ويطلق عليها سجالت األداء أو ملفات عمل الم

نجازاتهم التي يتضح منها مستوى تحصيلهم التقويمو  ، تضم عينات ممثلة من أعمال المتعلمين وا 
وتعتمد فكرة الحقيبة التقويمية ، ز على مجال دراسي واحد أو أكثروتقدمهم في التعلم، وقد ترك

تعليم، فهي تمثل تجميعًا لبعض أعمال على أساس أن التقويم عملية مستمرة تتكامل مع عملية ال
نجازاته التي حققها خالل قيامه باألنشطة التعليمية المختلفة في أثناء دراسة المقرر،  المتعلم وا 
مثل االختبارات والتقارير واألبحاث الفصلية والمشروعات، وغيرها من األعمال واألنشطة التي 

 تقدم الذي حققه خالل دراسة المقرر.قام بها المتعلم، والتي تعد مؤشرًا على مدى ال
الذاتي، حيث يمكن أن يقرروا بأنفسهم  التقويموتساعد الحقيبة التقويمية المتعلمين على 

مدى تطورهم وتقدمهم خالل الدراسة، وأن يحددوا مواطن الضعف ومواطن القوة في أدائهم، وأن 
 .ته وتطويرهائهم ومراجعيشخصوا حاجاتهم، وبذلك يتمكنون من التأمل في أد
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 (6ملحق رقم)
 استطالع آراء السادة المحكمين حول

 لمعلمي الرياضيات اإلبداعيبطاقة مالحظة التدريس 
 

 السيد:                                       المحترم
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،،،،،

 
ترح قائم على استراتيجيات التعلم فاعلية برنامج تدريبي مق"تقوم الباحثة بدراسة علمية بعنوان 

لدى معلمي الرياضيات في مرحلة التعليم  اإلبداعيالنشط في تنمية مهارات التدريس 
وذلك بغية الحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس، وقد أعدت  األساسي"

رح، وألهمية رأيكم في كأحد أدوات تقويم البرنامج المقت اإلبداعي التدريسالباحثة بطاقة مالحظة 
 تحديد مدى صدق هذه البطاقة فإن الباحثة تتشرف بأخذ رأيكم في األمور التالية: 

 طريقة تصميم البطاقة وشكلها. .1
 مدى سالمة الصياغة اللغوية للفقرات. .2
 انتماء مؤشرات األداء للمهارة المراد قياسها. .3
 صحة ودقة مؤشرات األداء. .4
 رجات.صالحية نظام التقدير الكمي للد .5
رونه مناسبًا من حيث الصياغة اللغوية، حذف الفقرات المكررة، إضافة تتعديل ما  .6

 بعض الفقرات.
لمعلمي الرياضـيات  اإلبداعي التدريسالرجاء من سيادتكم التكرم بتحكيم بطاقة مالحظة 

يم مــن مرحلــة التعلــيم األساســي بالمــدارس الحكوميــة التابعــة لمديريــة التربيــة والتعلــ 6-5للصــفوف 
 ، لما لذلك من عظيم األثر في إنجاح هذه الدراسة.غرب غزة

 .هذا مع خالص شكري وتقديري لجهودكم في خدمة البحث العلمي
 تفضلوا بقبول فائق الحترام والتقدير

 
 الباحثة      

 سمية حلمي الجمل
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 (7ملحق رقم)
 ملعلمي الرياضيات اإلبداعيالصورة األولية لبطاقة مالحظة التدريس 

 عليمات استخدام البطاقة:ت
التنفيــذ العملــي أثنــاء  لمعلمــي الرياضــيات اإلبــداعي تهــدف هــذه البطاقــة إلــى مالحظــة التــدريس

 بأربعة محاور:فيما يتعلق  للدرس

 (الطلبةالتفاعل مع استجابات  –المحور األول: المهارات التربوية )طرح السؤال  -

 تمثلة في تهيئة المناخ التعليمي وتوفيروالم لإلبداعالميسرة  سلوكاتال لمحور الثاني:ا -
 . المصادر والوسائل التعليمية وتنويع طرق التدريس

 التدريس من أجل الستيعاب المفاهيمي المحور الثالث: -

 أجل تعلم الطلبةالتقويم من  المحور الرابع: -

  :مهارات رئيسة خمسيندرج تحت كل منها 
مها حتـــى نهايتهـــا، ويلـــزم مســـتخدم البطاقـــة تطبـــق البطاقـــة مـــن بدايـــة الحصـــة ويســـتمر اســـتخدا

مراجعــة كراســة تحضــير الطالــب المعلــم، ومناقشــته بعــد االنتهــاء مــن الــدرس بهــدف تقــديم 
 تغذية راجعة له.

يـتم تقـدير أداء المعلــم فـي المهـارة المحــددة حسـب مقيــاس خماسـي متـدرج لمــدى ممارسـة المهــارة 
كمـــا  ة، متوســـطة، قليلـــة، قليلـــة جـــًدابدرجـــة: كبيـــرة جـــًدا، كبيـــر  وهـــي :موضـــوع المالحظـــة

ــــدرجات  ــــة بإعطــــاء ال ــــى  1، 2، 3 ،4 ،5حــــددت التقــــديرات الكمي ــــة عل للتقــــديرات اللفظي
 التوالي، وهذه التقديرات تعني:

 " يعني أن المعلم يمتلك المهارة وينفذها بشـكل دائـم حسـب درجة كبيرة جًداب=  5الدرجة "
ا كمــا أنــه يســتخدمها فــي الوقــت المناســب، االســتراتيجيات والشــروط المحــددة الســتخدامه

وبالتــــالي فــــإن المهــــارة تظهــــر بصــــفة دائمــــة فــــي ســــلوكه التدريســــي بنســــبة تتــــرواح بــــين 
 من المواقف المناسبة في الحصة. 80%-100%

  " يعنـــي أن المعلـــم يمتلـــك المهـــارة وينفـــذها فـــي الغالـــب وهـــي درجـــة كبيـــرةب=  4الدرجـــة "
التدريسـي مـن التقــدير ممتـاز وذلـك بنسـبة تتــراوح تظهـر بدرجـة أقـل وضـوًحا فــي سـلوكه 

 .لمواقف الصفية المناسبة في الحصةمن ا %60 -%80بين 
 " يعنـي أن المعلـم يمتلـك المهـارة وينفـذها بشـكل قليـل، وهـي  درجة متوسطة"ب=  3الدرجة

تظهـــر بدرجـــة أقـــل فـــي ســـلوكه التدريســـي مـــن التقـــديرين الســـابقين وبنســـبة تتـــرواح بـــين 
 المواقف الصفية المناسبة في الحصة. من 40% -60%
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 " يعنـــى أن المعلـــم يمـــارس المهـــارة وينفـــذها نـــادًرا وهـــي تظهـــر  درجـــة قليلـــة"ب=  2الدرجـــة
مـــن المواقـــف  %20 - %40بدرجـــة نـــادرة فـــي ســـلوكه التدريســـي، وبنســـبة تتـــراوح بـــين 

 الصفية المناسبة في الحصة.
  " يمـــارس المهـــارة وبالتـــالي فهـــي ال يعنـــي أن المعلـــم الدرجـــة قليلـــة جـــًدا" ب=  1الدرجـــة 

مـن المواقـف الصـفية  %20تظهر إطالًقا في أدائـه التدريسـي أو تظهـر بنسـبة أقـل مـن 
 المناسبة في الحصة.

 

 الجزء األول 

  البيانات العامة للمعلم

 الرقم الوظيفي/ /المعلماسم 
 عدد سنوات الخبرة في تدريس الصف/ تاريخ التعيين/
 الوطني/ الرقم اسم المدرسة/

 الصف/ التاريخ/
 موضوع الدرس/ الحصة/

 الثانيالجزء 

  اإلبداعيممارسات التدريس 

قم
لر

ا
 

  العبارة
 درجة ممارسة السلوك

1 2 3 4 5 

 (الطلبةالتفاعل مع استجابات  –المحور األول: المهارات التربوية )طرح السؤال 
      يطرح أسئلة في مستويات عليا. 1
      ة تباعدية ذات النهايات المفتوحة.يطرح أسئل 2

إلعطائهم  الطلبةيصمت بعض الوقت بعد طرح السؤال على  3
 الفرصة لمزيد من التفكير والتأمل.

     

      ذكر أكبر عدد ممكن من البدائل لإلجابة الطلبةيطلب من  4
      يحث على األسئلة المثيرة للتفكير 5
 

 

 :ولللمحور األ  النهاية العظمى
 :في المحور األول مجموع درجات أداء المعلم
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قم
لر

ا
 

  العبارة
 درجة ممارسة السلوك

1 2 3 4 5 

          لإلبداعالميسرة  سلوكاتال المحور الثاني:
      يوفر المصادر والمواد التعليمية الالزمة لتنفيذ األنشطة. 6

وتنمية  الطلبة انتباهة يستخدم بعض الوسائل والمعينات المبتكرة إلثار  7
 اإلبداع لديهم.

     

      يختار األنشطة المصاحبة التي تربط المتعلم بالحياة الواقعية. 8

 واختياريسمح لطالبه بقدر من الحرية في العمل والتعبير عن آرائهم  9
 التي تناسبهم. االستراتيجيات

     

في المستويات والقدرات  الطلبةيستخدم التعزيز مع مراعاة التباين بين  10
 وسمات الشخصية.

     

 

 

 :للمحور الثاني النهاية العظمى
 :في المحور الثاني مجموع درجات أداء المعلم

 
 التدريس من أجل الستيعاب المفاهيمي المحور الثالث:

وير المعرفة وتساعد على يوظف استراتيجيات تدريس فاعلة لتط 11
 بداع.تنمية اإل

     

      يوفر مواقف تعليمية تستدعي تقديم اآلراء واألفكار المتنوعة. 12

يهتم بإكساب طالبه المعلومات والمهارات التي تمكنهم من حل ما  13
 يعترضهم من مشكالت أكاديمية أو حياتية.

     

يعرض دروس الرياضيات في صورة مواقف تعليمية تتحدى تفكير  14
 .الطلبة

     
      قات الجديدة لفكرة ما.يشجع التطبي 15
 

 

 :للمحور الثالث النهاية العظمى
 :في المحور الثالث مجموع درجات أداء المعلم
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قم
لر

ا
 

  العبارة
 درجة ممارسة السلوك

1 2 3 4 5 

 أجل تعلم الطلبةالتقويم من  المحور الرابع:

16 
ق في األلفاظ التي تحول دون المزيد من التعم استخدام ال يكثر

مثل )أحسنت،  الطلبةالمعالجة المعرفية للمهمات المطروحة على 
 إجابة خاطئة، ممتاز ......الخ(

     

      يقترح بعض أنماط التقويم البديل التي تشمل تقويم اإلبداع. 17
      على كتابة فقرات وعبارات تبين آرائهم. الطلبةيدرب  18
      رة الدراسة.يتجنب التركيز على الدرجات في حج 19

ة عن طريق احترام اإلبداعييعمل على إشباع حاجات طالبه  20
 األفكار الغريبة وعدم نقد الطالب في شخصه

     

 

 

 :للمحور الرابع النهاية العظمى
 :في المحور الرابع مجموع درجات أداء المعلم

 
 النهاية العظمى لدرجة البطاقة:

 في البطاقة:مجموع درجات أداء المعلم 
 مالحظات عامة للمشرف:
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 (8ملحق رقم)
 لمعلمي الرياضيات اإلبداعيالصورة النهائية لبطاقة مالحظة التدريس 

 تعليمات استخدام البطاقة:

 :فيما يتعلق الدرسأثناء  لمعلمي الرياضيات اإلبداعي تهدف هذه البطاقة إلى مالحظة التدريس

 التفاعل مع استجابات الطلبة( –التربوية )طرح السؤال المحور األول: المهارات  -

 .والمتمثلة في تهيئة المناخ التعليمي  ، لإلبداعالميسرة  سلوكاتال لمحور الثاني:ا -

 التدريس من أجل الستيعاب المفاهيمي المحور الثالث: -

 أجل تعلم الطلبةالتقويم من  المحور الرابع: -

  مهارات رئيسة خمسيندرج تحت كل منها 
 .اتكرارً  سات األكثرالممار  5ا ،للممارسات األقل تكرارً  1:سلم تقدير درجة ممارسة السلوك فيمالحظة: 

  البيانات العامة للمعلم/ الجزء األول 

 الرقم الوظيفي/ /المعلماسم 
 عدد سنوات الخبرة في تدريس الصف/ تاريخ التعيين/
 الرقم الوطني/ اسم المدرسة/

 الصف/ التاريخ/
 موضوع الدرس/ حصة/ال

  اإلبداعيممارسات التدريس / الثانيالجزء 

قم
لر

ا
 

  العبارة
 درجة ممارسة السلوك

1 2 3 4 5 

 (الطلبةالتفاعل مع استجابات  –المحور األول: المهارات التربوية )طرح السؤال 

ير يعرض أسئلة الدرس في صورة مشكالت رياضية يتحدى بها المستويات العليا من تفك 1
 كيف تفسر؟ كيف تثبت أن؟ ما الذي أدى إلى؟ ، مثل:الطلبة

     

يستخدم صيغا متنوعة لطرح األسئلة ذات النهايات المفتوحة مثل: ماذا يحدث لو؟ ماذا  2
 تتوقع أن يكون؟

 

     

 لمزيد من التفكيرلإلعطائهم الفرصة  ،بعد طرح السؤال يمنح الطلبة الوقت الكافي 3
 والتأمل.

     

      البدائل لإلجابة عن نفس المسألة الرياضية  على سرد أكبر عدد منالطلبة  يشجع 4
      يساعد طلبته على طرح المشكالت الرياضية في صورة تساؤالت مثيرة تنمي التفكير 5
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قم
لر

ا
 

  العبارة
 درجة ممارسة السلوك

1 2 3 4 5 

          لإلبداعالميسرة  سلوكاتال المحور الثاني:
      المصادر والمواد التعليمية الالزمة لتنفيذ األنشطة.للطلبة يوفر  6

تعليمية وتقنيات حديثة مبتكرة في تدريس موضوعات الرياضيات يستخدم وسائل  7
 الطلبة وتنمية اإلبداع لديهم. انتباهإلثارة 

     

      يختار األنشطة المصاحبة التي تربط المتعلم بالحياة الواقعية. 8

أوجه  واختياريسمح لطالبه بقدر من الحرية في العمل والتعبير عن آرائهم  9
 التي تناسبهم.االستراتيجيات 

     

بين الطلبة في المستويات والقدرات  الفروق الفرديةمع مراعاة المتنوع التعزيز  يوظف 10
 وسمات الشخصية.

     

 فاهيميالتدريس من أجل الستيعاب الم المحور الثالث:
      بداع.وير المعرفة وتساعد على تنمية اإليوظف استراتيجيات تدريس فاعلة لتط 11

يوفر مواقف تعليمية ويعرض أفكار رياضية تستدعي تقديم آراء مبتكرة أو استنتاج  12
 أفكار ومفاهيم متنوعة 

     

ترضهم من يهتم بإكساب طالبه المعلومات والمهارات التي تمكنهم من حل ما يع 13
 مشكالت أكاديمية أو حياتية.

     

      يعرض دروس الرياضيات في صورة مواقف تعليمية تتحدى تفكير الطلبة. 14
      يساعد الطلبة على استخدام المهارات الرياضية في مواقف جديدة غير مألوفة 15

 أجل تعلم الطلبةالتقويم من  المحور الرابع:

16 
المزيد من التعمق في المعالجة  الطلبة على تشجع ألفاًظا ضمنيقدم تغذية راجعة تت

      ممتاز لو عدلت، أنا أحب مثل هذه األفكار،....)مثلالمعرفية للمهمات المطروحة 

      بعض أنماط التقويم البديل التي تشمل تقويم اإلبداع. يوظف 17

قات الرياضية في مواقف يشمل التقويم أسئلة تبين توظيف الطلبة للمفاهيم والعال 18
 جديدة تبرز آرائهم

     

      الدرجات في حجرة الدراسة.االختبارات و يتجنب التركيز على  19

 غير المألوفةة عن طريق احترام األفكار اإلبداعييعمل على إشباع حاجات طالبه  20
 . وعدم نقد الطالب في شخصه

     

 مالحظات عامة للمشرف:
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 (9)رقم ملحق 
 القبلي والبعدي ينودرجاتهم في التطبيقللدراسة العينة التجريبية أفراد أسماء 

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي السم المسلسل
 87 65 ريم يونس الفليت  1
 94 63  شمالةيمان محمد أبو إ 2
 100 55 نهى منير خليل 3
 94 48 براهيم اشتيويإغادة  4
 87 60 سارة حسين مزهر  5
 80 43 سماعيلإمنى حسين  6
 82 67 ديانا فتحي جاداهلل 7
 92 79 رغدة محمد عاشور 8
 95 80 وسام زكي محمد علي 9
 85 67 رنا عبد المعطي عوض اهلل 10
 88 62 رضا يوسف الحديدي 11
 94 80 عبير محمد الزهار 12
 90 47 براهيم العمريإيناس إ 13
 100 100 سمية مغاري 14
 94 61 محمد أبو جهل عبداهلل 15
 86 70 محمد فايز عاشور 16
 85 49 محمد بهاء الدين أبو دلو 17
 87 54 حسن عبد الرازق البربراوي 18
 92 61 أحمد رفيق مهدي 19
 88 52 ناهض زياد نبهان 20
 62 44 غسان سعيد مطر 21
 78 56 سامي عيسى األحول 22
 92 65 محمد محمود أبوهالل 23
 94 64 حمد كعبرمحمد أ 24
 96 52 رضوان قاسم اشتيوي 25
 86 54 محمد شحاتة حبوش 26
 71 44 ربيع عزيز العامودي 27
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 (10ملحق رقم )

 قائمة مهارات التدريس اإلبداعي في الرياضيات

(الطلبةالتفاعل مع استجابات  –المحور األول: المهارات التربوية )طرح السؤال   

، ورة مشكالت رياضية يتحدى بها المستويات العليا من تفكير الطلبةيعرض أسئلة الدرس في ص -1
 كيف تفسر؟ كيف تثبت أن؟ ما الذي أدى إلى؟ مثل:

يستخدم صيغا متنوعة لطرح األسئلة ذات النهايات المفتوحة مثل: ماذا يحدث لو؟ ماذا تتوقع أن  -2
 يكون؟

 والتأمل. لمزيد من التفكيرلالفرصة إلعطائهم  ،بعد طرح السؤال يمنح الطلبة الوقت الكافي -3

 .البدائل لإلجابة عن نفس المسألة الرياضية على سرد أكبر عدد منالطلبة  يشجع -4

 .يساعد طلبته على طرح المشكالت الرياضية في صورة تساؤالت مثيرة تنمي التفكير -5

 

 لإلبداعالميسرة  سلوكاتال المحور الثاني:

 اد التعليمية الالزمة لتنفيذ األنشطة.المصادر والمو للطلبة يوفر  -6

الطلبة  انتباهإلثارة تعليمية وتقنيات حديثة مبتكرة في تدريس موضوعات الرياضيات يستخدم وسائل  -7
 وتنمية اإلبداع لديهم.

 يختار األنشطة المصاحبة التي تربط المتعلم بالحياة الواقعية. -8

التي االستراتيجيات أوجه  واختيارتعبير عن آرائهم يسمح لطالبه بقدر من الحرية في العمل وال -9
 تناسبهم.

بين الطلبة في المستويات والقدرات وسمات  الفروق الفرديةمع مراعاة المتنوع التعزيز  يوظف -10
 الشخصية.
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التدريس من أجل الستيعاب المفاهيمي المحور الثالث:  

 بداع.اعد على تنمية اإلوير المعرفة وتسيوظف استراتيجيات تدريس فاعلة لتط -11

يوفر مواقف تعليمية ويعرض أفكار رياضية تستدعي تقديم آراء مبتكرة أو استنتاج أفكار ومفاهيم  -12
 .متنوعة

يهتم بإكساب طالبه المعلومات والمهارات التي تمكنهم من حل ما يعترضهم من مشكالت  -13
 أكاديمية أو حياتية.

 مواقف تعليمية تتحدى تفكير الطلبة.يعرض دروس الرياضيات في صورة  -14

 .يساعد الطلبة على استخدام المهارات الرياضية في مواقف جديدة غير مألوفة -15

 

أجل تعلم الطلبةالتقويم من  المحور الرابع:  

المزيد من التعمق في المعالجة المعرفية  الطلبة على تشجع ألفاًظا يقدم تغذية راجعة تتضمن -16
 ممتاز لو عدلت، أنا أحب مثل هذه األفكار،....)مثل للمهمات المطروحة

 بعض أنماط التقويم البديل التي تشمل تقويم اإلبداع. يوظف -17

يشمل التقويم أسئلة تبين توظيف الطلبة للمفاهيم والعالقات الرياضية في مواقف جديدة تبرز  -18
 .آرائهم

 لدراسة.الدرجات في حجرة ااالختبارات و يتجنب التركيز على  -19

وعدم نقد  غير المألوفةة عن طريق احترام األفكار اإلبداعييعمل على إشباع حاجات طالبه  -20
 . الطالب في شخصه
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 (11)ملحق رقم
 كتاب الجامعة لتسهيل مهمة الباحثة
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 (12)رقم ملحق 
 كتاب وزارة التربية والتعليم لتسهيل مهمة الباحثة
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 (13ملحق رقم)
 غرب غزة لتطبيق البرنامج التدريبي-ربية والتعليمكتاب مديرية الت

 
 

 

 

 

 

 


