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 :الممخص
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى إنموذج 

في تنمية ميارات التدريس اإلبداعي لمدرسي المغة العربية  P5BLالتعمـ 
ومدرساتيا، ولتحقيؽ اليدؼ صمـ الباحثاف برنامجًا تدريبيًا يتضمف 

ة( موضوعات في قواعد المغة العربية، وطبقت أداة البحث )بطاقة المبلحظ
( مدرسًا ومدرِّسًة مف بيف ٖٓعمى عينة البحث المختارة، التي بمغت )

مدرسي مادة المغة العربية ومدرساتيا، إذ ُطبَِّقت األداة عمى عينة الدراسة 
قبميًا: )اختبار تحصيمي معرفي في اإلبداع وميارات التدريس اإلبداعي، 

ات المعرفية في وبطاقة المبلحظة(، بيدؼ التعرؼ عمى مدى توافر المعموم
اإلبداع وميارات التدريس اإلبداعي لدييـ، وبعديًا: )اختبار تحصيمي 
معرفي في اإلبداع وميارات التدريس اإلبداعي، وبطاقة المبلحظة(، بيدؼ 
التعرؼ عمى الفروؽ بيف التطبيؽ القبمي والبعدي لؤلداة. وقد أسفرت النتائج 

( بيف متوسطي ٔٓ.ٓى )عف وجود فروؽ ذوات داللة إحصائية عند مستو 
درجات تحصيؿ المدرسيف، ومتوسطي درجات تحصيؿ المدرسات، ولصالح 

 المدرسيف، في االختبار وبطاقة المبلحظة في التطبيؽ البعدي. 
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Abstract: 

The study aimed to identify the effectiveness of a 

training program based on the learning model P5BL in 

the development of creative teaching skills for teachers 

of Arabic language and teachers, and to achieve the goal 

designed a training program includes topics in Arabic 

grammar, and applied the research tool (note card) on the 

selected research sample, which reached (30) teachers 

and teachers among the teachers of Arabic language and 

its teachers, where the tool was applied to the study 

sample tribal: (Achievement knowledge test in creativity 

and creative teaching skills, and observation card), in 

order to identify the availability of knowledge 

information in creativity and skills Reese creative have, 

and dimension: (Achievement test knowledge in 

creativity and creative teaching skills, and observation 

card), in order to identify the differences between the pre 

and post application of the tool. The results revealed that 

there were statistically significant differences at the level 

(0.01) between the average scores of teachers 

'achievement, the average scores of teachers' 

achievement, and for the benefit of teachers, in the test 

and observation card in the post application. The results 

also resulted in the effectiveness of the training program 

in the development of creative teaching skills in the axes 

(planning, implementation and evaluation. 
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 المقدمة:
بالتقدـ العممي اليائؿ في شتى  -عصر الثورة المعموماتية  -يتميز عصرنا الحاضر 

مجاالت الحياة، مما جعؿ التطور نيَجا ضروريًا، والتغيير أمرًا حتميًا، في األنظمة 
والمؤسسات والقطاعات المينية والتربوية والتعميمية، ويرى الخبراء أف حجـ المعارؼ سوؼ 

تقريبا ، وىذا الكـ اليائؿ مف المعرفة يحتاج إلى تنظيـ سريع يتضاعؼ كؿ سبع سنوات 
 ومستمر لمف يريد أف يستثمره، وىو اساس التقدـ العممي 

وعميو، أصبح لزامًا عمى التربية في ببلدنا مواكبة التقدـ العممي واالنفجار المعرفي، واف 
شرية بدرجة عالية مف تصبح قوة فاعمة في عممية التغيير والتجديد، مف أجؿ إعداد عقوؿ ب

الكفاية، ومؤىمة لمواجية تحديات العصر، فالتربية عممية اجتماعية، ىدفيا إعداد الفرد لمحياة 
في مجتمع ما، وتنمية ذلؾ المجتمع، وىي ضرورة فردية واجتماعية، وتمثؿ في الوقت نفسو، 

 .وسيمة ميمة مف وسائؿ اإلنتاج، وال يمكف لمفرد والمجتمع أف يستغني عنيا
وتنطمؽ التربية في أداء دورىا الريادي عف طريؽ عمميتي التعميـ والتعمـ، فمينة التعميـ 

وأي شرؼ أكبر مف أف اهلل عز في عبله ومبلئكتو الطاىروف يصموف ىي رسالة األنبياء. 
عمى معمـ الناس الخير، قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: )إف اهلل ومبلئكتو وأىؿ 

  .( *)ض حتى النممة في جحرىا وحتى الحوت ليصموف عمى معمـ الناس الخير(السماوات واألر 
ولغرض تحقيؽ التعميـ والتعمـ البد مف وجود وسيمة يمكف استعماليا لتحقيؽ ىذا 
اليدؼ، ومف بيف ىذه الوسائؿ وأفضميا تعمـ واتقاف المغة . فالمغة ىي الوسيمة األساس في 

وأداة االتصاؿ بيف الناس، وتشير الدراسات السيكولوجية تفاىـ أبناء البشر مع بعضيـ، 
والتربوية الى أف لمغة أىمية في التأثير عمى نشاط اإلنساف في العمؿ والجد والميو، وأّف ليا 
أىمية في نقؿ المعارؼ واألفكار، سواء أكاف ذلؾ بطريقة منظمة أـ غير منظمة، وعف طريقيا 

أو غير مباشرة، وأّف المغة نتاج التطور الفكرّي اإلنسانّي، يكتسب الفرد خبراتو بطريقة مباشرة 
إذ يرى بعض الباحثيف في ىذا المجاؿ أنيا أداة مف أدوات التفكير، فيي تمده بالرموز وتحدد 
لو المفاىيـ والمعاني وتمكنو مف أداء األحكاـ وفقًا لعمميات التحميؿ والتعميؿ )عبد اليادي ، 

ٕٖٓٓ  ،ٔٚ .) 

                                                 
(

*
 (, سٔاِ اتٙ ايايّ انثاْهٙ .2177, 722/2اخشخّ انطثشاَٙ)(
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ماؿ المغة العربية يحتاج الى فف ومياره في اف واحد فأنيا تحتاج الى وبما اف استع
 مدرس يتميز بالكفاية إلتماـ ميمتو بإتقاف .

وتعد حركة إعداد المدرسيف القائمة عمى الميارة، مف أىـ مقومات التربية المعاصرة، 
أصبح فقد لوحظ إف االىتماـ بميارات التدريس الصفي، مف أىـ سمات ىذه الحركة، إذ 

اإلعداد الميني لممدرس يعني اكتساب المعرفة الصحيحة، والميارة العالية التي يحتاجيا 
المدرس، ويشمؿ ىذا اإلعداد جانبيف، جانبًا نظريًا يتعمؽ بعموـ التربية وعمـ النفس والمناىج 
وطرائؽ التدريس وجانبًا عمميًا يتعمؽ بالتدريب العممي، أي: وضع الجانب النظري موضع 

 تنفيذ، إذ يوضع المتعمـ في موقؼ تعميمي حقيقي ليظير قدراتو ومياراتو الفعمية.ال
وقد ُذِكَر في بعض البحوث، والدراسات السابقة، وجود قصور واضح في ميارات 
التدريس لدى المدرسيف والمدرسات، مثؿ: ميارة التخطيط لمدروس، وتنفيذىا وتقويميا، كدراسة 

 ( .ٕٓٔٓ( و )الجميمي ،ٕٔٓٓ( و )عبد الرزاؽ، ٕٔٓٓ( و)العطاب، ٕٓٓٓ)السراي، 
ونبو كثير مف التربوييف اف الضعؼ في األداء الميني لممدرسيف، يرجع إلى ضعؼ 
األساليب المتبعة في اعدادىـ، ودعوا إلى البحث عف أساليب أكثر تطورًا، تمكف المدرسيف 

أفضؿ مما ىي عميو )الرشايدة، والمدرسات مف أداء الميارات التدريسية )اإلبداعية( بمستوى 
ٕٓٓٙ ،ٕٛ.) 

وأشارت عدد مف الدراسات إلى المشكبلت التي تعانييا وزارة التربية والمديريات واألقساـ 
التابعة ليا والمدارس، منيا: ندرة البرامج التدريبية التي تختص بإعداد المدرسيف والمدرسات 

ت التدريسية اإلبداعية، مثؿ: دراسة لحياتيـ العممية والمينية، ومدى امتبلكيـ لمميارا
 ( ٚ، ٕٓٔٓ)الجميمي،

تعد البرامج التدريبية نقطة تحوؿ في تنمية المدرسيف والمدرسات وتطويرىـ، السيما إذا 
كانت تمؾ البرامج ىادفة لتحقيؽ أىداؼ ليا مكانتيا العممية والعممية، وىذه البرامج يكوف ليا 

المدرسيف بأنفسيـ وقدراتيـ، وىذا يحفزىـ عمى العمؿ الصدى الكبير في محاولة زيادة ثقة 
بصورة فعالة ومؤثرة، وفي ضوء ذلؾ فإف التنسيؽ الواضح والدقيؽ نحو التخطيط لبرنامٍج ما 
يحتاج إلى محددات وأنشطة وأدوات وأساليب ومستمزمات وتييئة كؿ مستمزمات البرامج لكي 

 لؾ .ذ تحقؽ أىدافيا بالنجاح والتنمية والتطوير بعد
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 عقوالً  ىذا العصر يتطمب إذ الحديث، العصر متطمبات التدريس اإلبداعي أحد وبما اف 
 ٕٛٓٓالمجاالت )ابو رياش وقطيط، شتى في المختمفة التحديات مواجية عمى قادرة مبدعة

،ٕٕٔ) 
عمى  القادر فيو المعمـ، عمى كبيرة بدرجة تحقيقو يتوقؼ المتعمميف لدى اإلبداع وتنمية

 إال إطار اإلبداع في التدريس عمى قادر غير وسيظؿ التنفيذي، المستوى عمى المنيج تناوؿ
 وبرامج. التدريس اإلبداعي ميارات مف وتمكف ووجدانًا، وسموكاً  فكرا اإلبداع مف تمكف إذا

 التعامؿ عمى قادر معمـ كؼء، إعداد عمى تعمؿ أف ينبغي التربية كميات في المعمميف إعداد
 عمى قدرتو منيا والتي وجو أكمؿ أدواره عمى وأداء والمستقبمية، الحالية المجتمع متطمبات مع

 ما ومجابية المسؤولية تحمؿ عمى المبدعيف القادريف مف جيؿ التدريس اإلبداعي لتكويف
 لكميات الحالية البرامج في النظر إعادة إلى ضرورة يحتاج وىذا مشكبلت، مف يواجييـ
 ُيعد برنامج بناء ضرورة الباحثاف ارتأى ىنا مف. جميع الجوانب مف المعمـ إعداد ومعاىد
 بكفاية أدوارىـ ممارسة عمى يفقادر  مبدعيف، مدرسيف إلى إعداد الحاجة لمواجية محاولة
 تؤثر التي العوامؿ أىـ مف وخارجيا الدراسة حجرة داخؿ أداء المدرسيف بأف إيمانا وفاعمية،

 . اإلبداعية ـقدراتي المتعمميف وتنمية أداء عمى
 السموكيات ونكسبيـ المدرسيف والمدرسات ميارات التدريس اإلبداعي لدى ننمي ولكي

إستراتيجيات تدريسية وطرائؽ وأساليب ونماذج  استعماؿ إلى يحتاج ىذا والتطبيقية فإف العممية
 التعمـ إنموذج تعميمية/ تعممية، وفاعمية ذلؾ في عمميتي التعميـ والتعمـ، ومنيا

(P5BL)الفريؽ –أي:)الناس- People  والمشكمةProblem  والمشروعProject  والمعالجة
(، ىذه ىي مراحمو التي يتكوف منيا، وىي Productوالمنتج  Processأو اإلجراء أو العممية 

ستراتيجية تعتمد عمى  -إلى حدٍّ ما-ممزمة  في البرامج، ويعد ىذا اإلنموذج منيجية تدريسية وا 
عة مف األفراد )يمثموف فريؽ عمؿ( تواجييـ مشكمة ما، يتفقوف عمى حميا عف وجود مجمو 

طريؽ مشروٍع ما، عبر خطوات )إجراءات أو عمميات أو معالجات( محددة إلنتاج شيٍء ما 
 )منتج نيائي(، يفيدىـ ويفيد اآلخريف

 (:(P5BLمكونات إنموذج التعمم  
 People Based Learningأوال: التعمم القائم عمى الفريق )الناس(: 
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ىـ فريؽ العمؿ الذيف يتفقوف عمى المشكمة في البداية، ثـ  -ىنا–المقصود بالناس 
تحديد خطوات حميا، ويقوموف بإنجاز مشروع ما،  ثـ تطبيقو، وباالتي الحصوؿ عمى منتج 
مثمر يستفيد منو كؿ فرد مف أفراد الفريؽ. ويشترط أف تكوف العبلقات جيدة بيف أعضاء 

 ؽ الواحد؛ ألف االنسجاـ والتوافؽ بيف الناس )الفريؽ( يزيد مف اإلنتاج واإلبداع.الفري
Fruchter & Lewis , 2003, 666)) 
 Problem Based Learning  (PBL)ثانيًا: التعمم القائم عمى المشكمة 

يوصؼ ىذا النوع مف التعمـ بأنو إستراتيجية تدريس، ونوع مف الطرائؽ التعميمية  
الكثير مف الكميات العالمية، إذ تعتمد عمى طرح مشكمة لمطمبة قبؿ عممية اكتسابيـ تنتيجيا 

المعمومات البلزمة لحميا في أطر معينة، ثـ يطمب منيـ إيجاد حموؿ مناسبة ليا عف طريؽ 
 ,Louتوفير بيئة تعميمية تكوف المشكمة فييا الموجو األساس لمعممية التعميمية. ". )

2011,2.) 
 Project Based Learningالتعمم القائم عمى المشروع ثالثًا: 

وىو مف النماذج التعميمية الجديرة بالدراسة لتدريس المتعمميف، إذ تؤكد التربية الحديثة 
عمى أف المتعمـ ىو المحور األساس في العممية التربوية والتعميمية/ التعممية، وما داـ كذلؾ 

عتمد عمى الفريؽ الذي يكوف متعاونًا فيما بينيـ مف أجؿ فإف التعمـ القائـ عمى المشروع إنما ي
 استدعاء المعمومات والخبرات، وىذا يعتمد بشكؿ كبير عمى األداء التعاوني المعرفي.

ويعد التعمـ القائـ عمى المشروع أحد طرائؽ التدريس التي تربط الجوانب النظرية 
معينة أو قضية عممية أو اجتماعية تثير بالجوانب التطبيقية، إذ يتعاوف المتعمموف لحؿ مشكمة 

تفكيرىـ بشكؿ بّناء، ضمف مجموعة مف الخطوات المرتبة والمنتظمة عف طريؽ معرفتيـ 
بعمميات العمـ وسموكيـ سموؾ العمماء، بشكؿ مجموعات تعاونية أو بشكؿ منفرد تحت إشراؼ 

 (.ٓٔ، ٕٙٔٓالمعمـ أو المدرب وتوجييو )زيود، 
 Process - Basedئم عمى العمميات )المعالجات(: )رابعًا: التعمم القا

Learning) 
ويعد ىذا النوع مف التعمـ نيجًا شامبًل ومتكامبًل يعتمد بشكؿ أساس عمى المتعمميف، إذ 
يكوف نظاـ التعميـ فيو مف تعميـ األجزاء واألىداؼ المحددة إلى التعميـ ككؿ، فالطالب يوضع 

منو وضع الخطوات واإلجراءات التي تحؿ ىذه  أماـ مشكمة أو موقؼ محير والمطموب
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المشكمة، وباالتي فإنو يتعامؿ و الموقؼ أو المشكمة ككؿ، ويحاوؿ التخطيط، ووضع 
االستراتيجيات المباشرة في حؿ ىذه المشكمة، وىنا يصبح المتعمـ قائدًا لمعممية التعميمية. 

(Bergstrom  &   Cranberg, 2007, 34). 
 Product Based Learningخامسًا: التعمم القائم عمى المنتج: 

إف اليدؼ النيائي مف ىذا اإلنموذج ىو الحصوؿ عمى منتج مثمر يستفيد منو المتعمـ، 
بحيث يصبح المتعمموف متعمميف مدى الحياة. ولتحقيؽ ذلؾ البد مف االىتماـ ببيئة العمؿ 

، ٕٕٔٓينجز عف طريقيا المشروع. )أبو عاذرة،التعاوني بيف أعضاء المجموعة الواحدة التي 
ٕٖٔ) 

وقد اكد الباحثاف عمى الميارات التي تيتـ باإلبداع وتطبيقيا ضمف إنموذج التعمـ 
(p5bl .ومف ىذه الميارات ) 

 
 أواًل: ميارات التدريس اإلبداعي المرتبطة بتخطيط التدريس:

 (.ٙٔٔ، ٕٚٓٓعبابنة، مف الممكف إجماليا عمى النحو االتي: )أبو زينو، 
 أف يخطط لتييئة بيئة تعميمية متسامحة ذات عائد تربوي لدى الطمبة.-ٔ
  أف ينوع األىداؼ التدريسية لمموقؼ التعميمي.-ٖ
 أف يخطط لمواجية الطمبة بمواقؼ مفتوحة النياية.-ٗ
أف يخطط الستعماؿ بعض الوسائؿ المبتكرة إلثارة انتباه الطبلب وتنمية اإلبداع -٘

 دييـ.ل
أف يخطط لعرض دروس المغة العربية في صورة مواقؼ تعميمية تتحدى تفكير -ٙ
 الطمبة.
 أف يصمـ بعض الوحدات التعميمية لتنمية اإلبداع عف طريؽ تدريس المغة العربية.-ٚ

ومما سبؽ فإف التدريس اإلبداعي بحاجة لخطة تدريسية مرنة يبتعد فييا المدرس عف 
 التقميدية بتقديـ نشاطات تدريسية إثرائية في ظؿ التدريس اإلبداعي.الخطط التدريسية 

 ثانيًا: ميارات التدريس اإلبداعي المرتبطة بتنفيذ التدريس:
 ( .ٕ٘، ٕٚٓٓمف الممكف إجماليا عمى النحو االتي:  )أبو جبللة،



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )3العدد )

 2020 ايلول

 

)ٕ٘٘ٗ ) 
 

أف ييتـ بإكساب الطمبة المعمومات والميارات التي تمكنيـ مف حؿ ما يعترضيـ مف -ٔ
 مشكبلت أكاديمية أو حياتية، أكثر مف اىتمامو بتقديـ الحموؿ الجاىزة.

 أف ييتـ بالطمبة كأفراد لكؿ منيـ قدراتو، وميولو وجوانب ضعفو، وجوانب قوتو.-ٕ
 أف يكوف صادقًا، وواثقًا مف نفسو، ومتمكنًا مف مادتو العممية.-ٖ
آرائيـ، واختيار أوجو  أف يسمح لطمبتو بقدر مف الحرية في العمؿ، والتعبير عف-ٗ

 األنشطة التي تناسبيـ .
أف يعمؿ عمى إشباع حاجات الطمبة اإلبداعية، وذلؾ عف طريؽ تقبؿ األسئمة غير -٘ 

العادية واحتراـ األفكار الغريبة وتوجيو األسئمة المثيرة لمتفكير، والحماسة ألفكار الطمبة 
 باإلنصات إلييا
ييئ المناخ المبلئـ ألنشطة اإلبداع داخؿ ومما سبؽ فإف المدرس المبدع ي      

الصؼ، ويوجو انتباه المتعمميف إلى مادة التعمـ، ويعمؿ عمى تنمية بعض الصفات والميارات 
لدى المتعمميف كصفات التحدي، وحب االستطبلع، والتعبير عف الرأي، والتفاعؿ مع اآلخريف، 

 والتفكير المتميز.
 لمرتبطة بتقويم التدريس:ثالثًا: ميارات التدريس اإلبداعي ا

 (.ٚٗ، ٕٛٓٓمف الممكف إجماليا عمى النحو االتي: )صبري،      
 أف يستعمؿ أسئمة تثير تفكير الطمبة.-ٔ
 أف يشجع الطمبة عمى طرح تساؤالتيـ عف موضوع الدرس.-ٕ
 تدريب الطمبة عمى التفكير العممي وحؿ المشكبلت. -ٖ
لما يقدمونو مف حموؿ لممشكبلت واألنشطة أف يساعد الطمبة عمى التقويـ الذاتي -ٗ
 العممية.
 أف يصوغ األسئمة ويوجييا لتقيس مستويات التفكير.-٘
 أف يوجو أسئمة مفتوحة تتطمب إجابات متعددة.-ٙ
صدار األحكاـ السريعة عمى أفكار الطمبة وأعماليـ.-ٚ  أف ال يمجأ إلى النقد المستمر وا 
 ب السؤاؿ، والتفكير في اإلجابة.إتاحة الوقت الكافي لمطمبة الستيعا-ٛ
 أف يراعي الفروؽ الفردية بيف الطمبة عند توجيو األسئمة.-ٜ
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وعف طريؽ العرض السابؽ، فقد تمكف الباحثاف مف اإلفادة مما سبؽ في بناء       
وتطبيؽ بعض استراتيجياتو عند تنفيذ  (P5BL)البرنامج التدريبي القائـ عمى إنموذج التعمـ 

البرنامج وكذلؾ توضيح المفاىيـ الخاصة بالتدريس اإلبداعي ومياراتو وترجمة ىذه الميارات 
 إلى سموكات لمبلحظتيا باستعماؿ بطاقة مبلحظة األداء التدريسي لممدرسيف.

لكي يكوف ىناؾ بحث عممي ال بد مف مشكمة أو مجموعة مف   :مشكمة البحث
شكبلت تحفزنا لمبحث مف أجؿ التوصؿ إلى حموؿ تساعدنا عمى فيـ طبيعة ما نبحث عنو الم

وما ندرسو دراسة عممية منطقية، إذ تعد مرحمتا الشعور بالمشكمة وتحديدىا مف مراحؿ الدراسة 
الميمة، كونيا األساس الذي يستند عميو الباحثاف لمشروع في عممو بغية التوصؿ إلى حموؿ 

 عيا العممي.ناجعة ليا وق
اختار الباحثاف دراسة موسومة بػػ )فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى إنموذج التعمـ 

(P5BL ولـ يكف ىذا ،)في تنمية ميارات التدريس اإلبداعي لمدرسي المغة العربية ومدرساتيا )
 االختيار جزافًا، بؿ كاف ألغراض كثيرة منيا:

( ارتبطت بالمواد P5BLمة عمى إنموذج التعمـ )إف كثيرًا مف البرامج التدريبية القائ -ٔ
العممية الصرفة أكثر مما ىي في المواد اإلنسانية ومنيا المغة العربية، إذ استند واضعوىا عمى 
الطرائؽ التقميدية مف غير النظر إلى الرغبات والميوؿ واالتجاىات والحاجات الخاصة 

التي يعاني منيا مجتمع الدراسة ألجؿ  بالمتعمميف، وكذلؾ مف غير االعتماد عمى المشكبلت
بناء البرامج التدريبية التي تتناسب وطبيعة معاناتيـ، فضبًل عف االفتقار إلى معالجاتيا 

 المنطقية لمشكبلت التدريس وصعوباتو، مما ينأى لمباحث الخوض في ىذه التجربة.
ا في كثير مف ضعؼ اإلمكانية العممية لكثير مف مدرسي المغة العربية ومدرساتي - ٕ

 موضوعات القواعد لصعوبة ىذه المادة بالذات؛ ألنيا تحتاج إلى اإلعداد والتأىيؿ الجيديف.
الذي  (P5BL)عدـ المعرفة بكيفية التمييز بيف نماذج التعمـ ال سيما إنموذج التعمـ  -ٖ

 يعد  إنموذجًا حديثًا في البرامج التدريبية الخاصة بمدرسي المغة العربية ومدرساتيا.
وفي ضوء ما سبؽ تتبمور مشكمة الدراسة في ضعؼ مستوى تمكف مدرسي المغة العربية 
ومدرساتيا لميارات التدريس اإلبداعي، وليذا ظيرت الحاجة إلجراء ىذه الدراسة لتحديد 

اإلبداعي، والتعرؼ عمى مدى توافرىا لدييـ، وىذا يتطمب تشخيص واقعيـ ميارات التدريس 
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في أثناء التدريس، ومحاولة اإلسياـ في عمؿ تدريبي عف طريؽ برنامج تدريبي قائـ عمى 
 لتنمية ميارات التدريس اإلبداعي لدييـ. (P5BL)إنموذج التعمـ 

 :أىمية البحث
تناولت برنامج تدريبي قائـ  -عمى حد عمـ الباحثيف-ال توجد دراسة سابقة  -ٔ

في تنمية ميارات التدريس اإلبداعي لمدرسي المغة العربية  P5BLعمى إنموذج التعمـ 
 ومدرساتيا.
عداد البرامج التدريبية التي تسيـ  -ٕ إف مدارسنا بحاجة إلى التقنيات التعميمية، وا 

 في تحقيؽ األىداؼ التربوية التي يسعى إلييا الجميع.
يف العبلقات اإليجابية لدى المدرسيف والمدرسات بالعمؿ في اإلسياـ في تكو  -ٖ

نجاز ما مطموب منيـ  مشروعات ضمف فريؽ لمواجية المشكبلت التي تعترض طريقيـ، وا 
 بدقة، مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرجوة.

 تطوير االستراتيجيات التدريسية وطرائقيا وأساليبيا عف طريؽ إنموذج التعمـ  -ٗ
.(P5BL) 

 البحث:أىداف 
 تنمية في (P5BL)التعمـ  قائـ عمى إنموذج برنامج تدريبي فاعمية دراسة وتعّرؼ -ٔ

 ميارات التدريس اإلبداعي لمدرسي المغة العربية ومدرساتيا.
 . P5BLالتعمـ  قائـ عمى إنموذج تدريبي برنامج تصميـ وبناء -ٕ
مدرسي المغة العربية  لدى تحديد ميارات التدريس اإلبداعي الواجب توافرىا وتنميتيا -ٖ

 .ومدرساتيا
 فرضيتا البحث : 

( بيف متوسط درجات 0ٓ٘ٓتوجد فروؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ) -ٔ
المجموعة التجريبية قبؿ تنفيذ البرنامج ومتوسط درجاتيـ بعد انتياء تنفيذ البرنامج وفؽ استمارة 

 المبلحظة.
( بيف متوسط درجات 0ٓ٘ٓعند مستوى داللة )ال توجد فروؽ ذو داللة احصائية  -ٕ

المدرسيف ومتوسط درجات المدرسات في التطبيؽ البعدي لبطاقة المبلحظة لممجموعة 
 التجريبية.
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 :حدود الدراسة
 يتحدد البحث الحالي بػاالتي:

 الحدود البشرية: عينة مف مدرسي المغة العربية ومدرساتيا. -ٔ
ح ػهٗ تذسٚظ ٔزذاخ تُاْا انسذٔد انًٕضٕػٛح: التصشخ ْزِ انذساع -ٕ

انثازثاٌ فٙ اإلتذاع ٔيٓاساخ انتذسٚظ اإلتذاػٙ ػٍ طشٚك تٕظٛف تشَايح لائى ػهٗ إًَٕرج 

 ٔلٛاط فاػهٛتّ فٙ تًُٛح يٓاساخ انتذسٚظ اإلتذاػٙ. P5BLانتؼهى  
 .ـٜٕٔٓ-ٕٛٔٓالفصؿ االوؿ مف العاـ الدراسي الحدود الزمانية : -ٖ
التدريب والتطوير في اعدادية الفموجة الحدود المكانية: متمثمة بقاعة  -ٗ

 النموذجية لمبنيف التابعة لقسـ تربية الفموجة التابع لمديرية التربية في محافظة األنبار.
 تحديد المصطمحات:

" القدرة عمى إحداث األثر، وفاعمية الشيء تقاس بما يحدثو مف أثر الفاعمية: -ٔ
 (ٔٙ، ٕٛٓٓفي شيء آخر " )عطية، ، 

مدى التقدـ والكفاية الذي سيحرزه المتدربوف والمتدربات يعرَّفيا الباحثاف إجرائيًا، بأنيا: 
(، مف أثر ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓ)مدرسو المغة العربية ومدرساتيا( عينة الدراسة )العاـ الدراسي 

الناتج الستعماؿ البرنامج التدريبي المعّد لتنمية ميارات التدريس اإلبداعي المقاسة عف طريؽ 
واالختبار عف طريؽ بطاقة المبلحظة وتحقيؽ األىداؼ ختبار التحصيؿ المعرفي لئلبداع  ا

 التربوية المنشودة.
البرنامج التدريبي:جميع الخبرات التربوية والتعميمية التي تقدـ لممتدربيف في  -ٕ

ضوء خطة تعميمية منظمة ومقترحة وتشتمؿ عمى االىداؼ والمحتوى واساليب التدريس 
 (. ٜ، ٕٚٔٓالتدريب واكسابيـ الميارات البلزمة )الجمؿ ،وتكنموجيا 

واألدائية تشتمؿ  مجموعة مف النشاطات المفظية والصوريةيعرَّفو الباحثاف إجرائيًا، بأنو: 
التخطيط المنظـ لمنشاطات والخبرات التي تقدـ عف طريؽ  ( جمسة أعدىا الباحثافٕٗعمى )

تنمية ميارات التدريس اإلبداعي لممتدربيف وتنفذ بمدة زمنية محددة، تيدؼ في مجموعيا إلى 
جراءات ، )التخطيط والتنفيذ والتقويـ( بمكوناتيا لدييـ بصورة موضوعات عممية وعمميات وا 

ي واستراتيجيات التدريس وطرائقيا ومعالجات تضـ: )المحتوى واألىداؼ والدليؿ اإلجرائ
 وُتشّكؿوأساليبيا واألنشطة التعميمية ووسائميا وأساليب التقويـ( المنوعة المنفذة لمبرنامج، 

بناه الباحثاف ألغراض استعمالو،  عمى ، لتدريبيـ (P5BL)إنموذج التعمـ تدريبية عمى عممية
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قسـ تربية الفموجة ومدرساتيا ضمف تنمية ميارات التدريس اإلبداعي لمدرسي المغة العربية 
 .التابعة لمديرية التربية في محافظة األنبار

(: إنموذج قائـ عمى خمس مراحؿ منتظمة ييدؼ الى P5BLإنموذج التعمـ ) -ٖ
حؿ المشكبلت المطروحة في المادة عف طريؽ العمؿ ضمف فريؽ لتقديـ منتج نيائي . وذلؾ 

بح المتعمموف متعمميف مدى الحياة .)ابو عف طريؽ توجييات مف قبؿ المعمـ وبذلؾ يص
 ( ٙ، ٕٚٔٓعوض ،

عرفو الباحثاف اجرائيا ىو التعمـ الذي يتناوؿ مجموعة مف المتدربيف والمتدربات 
)الفريؽ(، مشكمة ما في البرنامج التدريبي عمى وفؽ المحتوى المعد ليذه الدراسة، إلعداد 

جراءات(، لغرض تقديـ منتج نيائي مشروع تعاوني بينيـ ضمف مجموعة مف العمميات )اإل
يساعدىـ في حياتيـ العممية والعممية )المينية( في التدريس، وباالتي ينعكس عمى تعمـ طمبتيـ 

 بطريقة غير تقميدية.
التنمية: تطوير وتحسف أداء الطالب وتمكنو مف إتقاف الميارات جميعيا  -ٗ

 (.ٚٛٔ،  ٕ٘ٓٓبدرجة منتظمة )السيد، 
ائيا ىي تحسف قدرات التدريس اإلبداعي ونموىا لدى مدرسي المغة عرفيا الباحثاف اجر 

 العربية ومدرساتيا بعد تعريضيـ لبرنامج تدريبي ييدؼ إلى تطوير تمؾ القدرات.
ميارات التدريس االبداعي " مجموعة مف السموكات التدريسية الفعالة التي  -٘

ىا، وذلؾ في شكؿ استجابات تظير في نشاط المعمـ العاـ قبؿ عممية التدريس وخبلليا وبعد
حركية أو لفظية تتميز بالدقة والسرعة في األداء والتوافؽ و متطمبات الموقؼ التدريسي عف 

 (.ٜٕ، ٕ٘ٔٓطريؽ استراتيجيات لتنمية ميارات التدريس اإلبداعي " )األغا، 
ظِير عرفيا الباحثاف إجرائيًا: مجموعة األداءات والسموكيات واألساليب التدريسية التي يُ 

فييا مدرسو المغة العربية ومدرساتيا استجابات لفظية وغير لفظية في أثناء مواقفيـ التفاعمية 
في أثناء التدريس والتي تعمؿ عمى استثارة اإلبداع لدييـ في الموقؼ التدريسي المتعمؽ 

يس بميارات التخطيط والتنفيذ والتقويـ، والتي يمتمكونيا مقاسًا بمدى توافر ميارات التدر 
 اإلبداعي في ضوئيا بمقدار الدرجة التي يحصموف عمييا.

 دراسات سابقة: 
 . P5BLالمحور األول: الدراسات المتعمقة بنموذج التعمم 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )3العدد )

 2020 ايلول

 

)ٕٜ٘٘ ) 
 

(: ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر التوجيو Fruchter،2000دراسة فراتشر ) -ٔ
. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحثاف P5BLفي التعميـ المتعدد لمتخصصات في برنامج 

مف خبلؿ تجربة متعددة األبعاد والتي تتجاوز المعتاد مف تصميـ  P5BLأسموب التوجيو في 
التعمـ القائـ عمى المشاريع بيف عدة دوؿ، وقد استخدـ الباحث أدوات وأوراؽ عمؿ وبطاقات 

ثار المترتبة عمييا، وأظيرت والعمميات واآل PBLمبلحظة تناقش آثار تصميـ بيئات التعمـ 
يوفر تجربة متعددة األبعاد الغنية التي تتجاوز المعتاد  P5BLنتائج الدراسة أف التوجيو في 

وتعمـ عادات العمؿ وممارسات التفكير وأنماط المشاركة بيف الميندسيف المعمارييف والمدنييف 
مكانيات ا لعمؿ في القيود التي يعمموف فييا، في السياؽ الفعمي لمزمبلء واالىتمامات المينية وا 

التوجيو لمطبلب وتطوير ىوية ذات صمة بالممارسات العممية     P5BL وتوفر تجربة
 والمينية.
(: ىدفت الدراسة إلى  Fruchter &Lewis،  2003دراسة لويس وفرشر ) -ٕ

ولتحقيؽ  P5BLمعرفة أثر نماذج التوجيو لدعـ العمؿ الجماعي مف خبلؿ نموذج التعمـ 
دؼ الدراسة اعتمد الباحث نمط تطبيؽ المشروعات في بيئة العمؿ الجماعي لتقديـ منتج ى

نيائي لمعميؿ، واستخدـ الباحث بطاقة المبلحظة لممنتج النيائي لمتصميمات كدليؿ لئلنجاز 
في العمؿ والحكـ عمى معدؿ اإلتقاف في العمؿ، وأظيرت نتائج الدراسة أف برنامج العمؿ 

 ومتعدد األبحاث يوفر خبرة غنية في تصميـ التعمـ القائـ عمى المشروعات. الجماعي العالمي
(: ىدفت الدراسة إلى معرفة فعالية تدريس العمـو ٕٙٔٓدراسة عبد المجيد ) -ٖ

( في تنمية التحصيؿ واالتجاه نحو العمؿ p5blباستخداـ نموذج التعمـ القائـ عمى انموذج )
ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الجماعي لدى طمبة المرحمة اإلعدادية، 

( طالب وطالبة مف طمبة الصؼ ٕٖالتجريبي، حيث طبقت الدراسة عمى عينة تكونت مف )
الثاني اإلعدادي بمدارس المسار المصري بجدة، واستخدـ الباحث اختبارا تحصيميا في وحدة 

الطبلب نحو العمؿ  التكاثر المقررة في كتاب العموـ الفصؿ الثاني ومقياس اتجاىات
يعمؿ عمى تنمية  P5BLالجماعي، وأظيرت نتائج الدراسة أف التعمـ القائـ عمى نموذج التعمـ 

 التحصيؿ وتعزيز التعاوف وتحسيف االتجاىات نحو التعمـ.
 قائـ برنامج فاعمية عف الكشؼ إلى الدراسة (. ىدفتٕٚٔٓأبو عوض ) -ٗ

 األساسي السابع الصؼ طالبات لدى المشكمة ميارات حؿ لتنمية P5BL التعمـ نموذج عمى
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مف  الدراسة عينة وتكونت .التجريبي المنيج الباحثة استخدمت الدراسة ولتحقيؽ ىداؼ.بغزة
( طالبة، وقد ٕٙ( طالبة، والضابطة تكونت مف )ٖٓمجموعتيف التجريبية تكونت مف )

ميارات حؿ  ختباروا ، P5BL التعمـ نموذج عمى القائـ المعمـ استخدمت الباحثة دليؿ
 عند إحصائية داللة ذات فروؽ وبعد اجراء التجربة توصمت الباحثة الى وجود .المشكبلت

 ودرجات التجريبية المجموعة درجات طالبات متوسطي بيف . α = 0.0 داللة  مستوى
 .المشكبلت حؿ  ميارات البعدي لمقياس التطبيؽ في الضابطة المجموعة طالبات

 (:P5BLالمحور األوؿ التي تتعمؽ بػإنموذج التعمـ )تعقيب عمى دراسات 
 (.P5BLتتفؽ ىذه الدراسة و الدراسات السابقة في استعماؿ إنموذج التعمـ ) -
(، في تقديـ مادة تدريبية إلنموذج ٖٕٓٓتتفؽ ىذه الدراسة ودراسة )لويس وفريتشر  -
 أية مادة عممية. (، في حيف لـ تقدـ بقية الدراسات السابقة المذكورةP5BLالتعمـ )
تتفؽ ىذه الدراسة والدراسات السابقة بالنتائج اإليجابية لتوظيؼ إنموذج التعمـ  -

(P5BL.أو بعض مكوناتو ،) 
 

 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت تنمية ميارات التدريس االبداعي.
 بيف العبلقة معرفة إلى الحالية الدراسة (، تيدؼٕٗٔٓ)دراسة األسود،  -ٔ

وقد استعمؿ .الشخصية متغيرات وبعض الجامعي األستاذ اإلبداعية لدى التدريسية الممارسات
( استاذ مف اساتذة ٕٓٙوتكونت عينة الدراسة مف ) االرتباطي، الوصفي الباحث المنيج

 أساتذة لدى األداء في انخفاض ، وبعد اجراء التجربة توصمت الدراسة الى جود الجامعة
 الممارسات أبعاد جميع في  % 75 بػ اإلتقاف المحدد مستوى عف  -راسةالد عينة– الجامعة 
 داللة ذات فروؽ وجود لممقياس، عدـ لمدرجة الكمية بالنسبة وكذلؾ اإلبداعية، التدريسية
 أقدميتيـ باختبلؼ الجامعة لدى أساتذة اإلبداعية التدريسية الممارسات مستوى في إحصائية

 بيف إحصائية داللة ذات عبلقة جامعاتيـ،كذلؾ وجود وتصنيؼ العممي ومؤىميـ التدريس في
 )االتزاف الشخصية ومتغيرات المختمفة بأبعادىا اإلبداعية الممارسات التدريسية مستوى

 .الجامعة أساتذة لدى السيطرة( االنفعالي، الموضوعية،
(: ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج تدريبي ٕ٘ٔٓدراسة األغا ) -ٕ

لتنمية ميارات التدريس اإلبداعي لمعممي الرياضيات بالمرحمة الثانوية وأثره عمى إبداع طمبتيـ 
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( معمـ ٖٓوقد استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي في دراستو وتكونت عينة الدراسة مف )
رياضيات بالمرحمة الثانوية في خاف يونس، حيث تـ تطبيؽ قبمي لممبلحظة عمييـ مما تبيف 

متبلكيـ لميارات التدريس اإلبداعي، وبناء عمى ذلؾ فقد قاـ الباحث بتحديد ضعؼ ا
االحتياجات التدريبية البلزمة وقاـ بتطبيؽ برنامج تدريبي يتخممو تطبيؽ اختيار الجانب 
المعرفي لميارات التدريس اإلبداعي، ثـ قاـ بتطبيؽ بطاقة المبلحظة بعديا عمى عينة الدراسة، 

 في التطبيؽ البعدي كبير مما يدؿ عمى فاعمية البرنامج التدريبي. وقد كاف حجـ األثر
(، ىدفت الدراسة الكشؼ عف فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى ٕٚٔٓالجمؿ ) -ٖ

 في الرياضيات معممي لدى اإلبداعي التدريس ميارات استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية
يج التجريبي بمجموعة واحدة وتكونت عينة وقد استعممت الباحثة المن .األساسي التعميـ مرحمة

اإلبداعي،  التدريس أداء مبلحظة ( معمـ ومعممة وقد اعتمدت الباحثة بطاقةٕٚالدراسة مف )
 درجات متوسط بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وبعد إجراء التجربة توصمت الدراسة الى وجود

 ومتوسط القبمي التطبيؽ في اإلبداعي التدريس مبلحظة بطاقة عمى الدراسة عينة المعمميف
 بالفاعمية المقترح البرنامج يتمتع البعدي كما التطبيؽ البعدي لصالح التطبيؽ في درجاتيـ
 مما لمفعالية، المقبوؿ المستوى مف أكبر وىي 0.7 جوجياف لماؾ الكسب نسب بمغت حيث
 .األربعة ومياراتو اإلبداعي التدريس اكتساب مقبولة في فاعمية التدريبي لمبرنامج أف عمى يدؿ

(، ىدؼ البحث إلى تحديد ميارات التدريس اإلبداعي ٕٛٔٓمحمود ) -ٗ
المناسبة لممارسة معايير التدريس الحقيقي لدى معممي المغة العربية في تدريسيـ، وقد تـ 

( معممًا، وقد ٜٔتحديد مجموعة البحث مف طبلب الدبموـ المينية، مف المعمميف، بمغ عددىـ )
دـ البحث الحالي المنيجيف الوصفي وشبو التجريبي، وقد استخدـ المنيج الوصفي لتحديد استخ

ميارات التدريس اإلبداعي المناسبة لممارسة معايير التدريس الحقيقي، أما المنيج شبو 
التجريبي فقد استخدـ لموقوؼ عمى فعالية البرنامج التدريبي، وقد توصؿ البحث إلى قائمة 

اإلبداعي المناسبة لممارسة معايير التدريس الحقيقي لدى معممي المغة  بميارات التدريس
( ميارة فرعية، كما أوضحت ٗٓٔ( ميارات رئيسة، و )ٙالعربية في تدريسيـ، بمغ عددىا )

نتائج البحث فعالية البرنامج التدريبي في تنمية ميارات التدريس اإلبداعي المناسبة لممارسة 
 معممي المغة العربية في تدريسيـ لتبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادي. معايير التدريس الحقيقي ل

 :تعقيب عمى دراسات المحور الثاني التي تتعمق بميارات التدريس اإلبداعي
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تتفؽ ىذه الدراسة والدراسات السابقة في أنيا تّعد البرنامج التدريبي لتنمية ميارات  -
 التدريس اإلبداعي.

بإتباعيا المنيج التجريبي بمجموعة واحدة مع الدراسات تختمؼ الدراسة الحالية  -
 السابقة جميعيا.

تناولت ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي فاتفقت في ىذا  -
 والدراسات السابقة جميعيا.

 وجوه اإلفادة من الدراسات السابقة:
 تعريؼ مصطمحات الدراسة.  - 
 وتحديدىا.اختيار عينة الدراسة   -

 التعرؼ عمى المصادر والمراجع  ذات العبلقػة بموضوع البحث الحالي.
 االطبلع عمى االجراءات البحثية وسبؿ تطبيقيا واالستفادة منيا في إجراءات البحث.

 تحديد الوسائؿ االحصائية المناسبة  إلجراءات البحث الحالي.
 الدراسات السابقة.تحميؿ نتائج البحث الحالي وتفسيرىا ومقارنتيا مع 

 اإلجراءات:
 اآلتييف: المنيجيف لطبيعتيا عمى نظراً  ىذه الدراسة تعتمد

لدى  اإلبداعي الواجب توافرىا التحميمي:إذ تحدد ميارات التدريس الوصفي المنيج .ٔ
 عمى األدبيات والدراسات السابقة عف طريقو اإلطبلع مدرسي المغة العربية ومدرساتيا، وذلؾ

 ىذه توافر مدى وتحديد وقياسيا مبلحظتيا يمكف إلى ميارات فرعية الرئيسة اراتالمي وتحميؿ
 .مدرسي المغة العربية ومدرساتيا لدى الميارات
مما ال شؾ فيو أف البحوث التجريبية التربوية لـ تتوصؿ لحد اآلف  :التجريبي المنيج .ٕ

المتغيرات مف جية، إلى وضع تصميـ يصؿ إلى درجة الكماؿ مف الضبط لصعوبة ضبط 
وضبط الظواىر التربوية المعقدة مف جية أخرى، لذا تبقى عممية الضبط فييا جزئية لصعوبة 

 (.ٕ٘، ٜٜٓٔضبط المتغيرات كميا )داود وعبد الرحمف، 
( مدرسًا ومدرِّسة مف الذيف ٘ٙٗبمغ عدد أفراد مجتمع الدراسة تقريبًا ) مجتمع الدراسة: 

ي المدارس الثانوية )المتوسطة واإلعدادية( النيارية ضمف قسـ تربية يدرِّسوف المغة العربية ف
وقد  (.ٜٕٔٓ/ ٕٛٔٓالفموجة التابع إلى مديرية التربية في محافظة األنبار لمعاـ الدراسي )

( مدرسًا ومدرسة عمى ٜٚ( مدرسًا ومدرسة مف مجتمع الدراسة، منيـ )ٕٔٔاستبعد الباحثاف )
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درسًا ومدرِّسة عمى مبلؾ قسـ التربية بحسب المعمومات التي ( م٘ٔالمبلؾ االبتدائي، و )
( مدرسًا ٖٖ٘حصؿ عمييا مف قسـ تربية الفموجة، فيصبح مجتمع الدراسة بصورتو النيائية )

 (  يبيِّف ذلؾ.ٖومدرِّسًة، والجدوؿ )
 

 (مجتمع الدراسة بصورتو النيائية بعد االستبعاد3جدول )
 العدد الجنس
 ٜٛٔ ذكر
 ٘٘ٔ أنثى

 ٖٖ٘ المجموع
 
 
 

 عينة الدراسة:
( مدرِّسًة، ٘ٔ( مدرسًا، و )٘ٔ( مدرسًا ومدرِّسًة ، منيـ )ٖٓتكونت عينة الدراسة مف )

اختيروا بالطريقة العشوائية )بعد أف حدد عددىا قسـ تربية الفموجة ألمور إدارية( مف بيف 
الثانوية )المتوسطة واإلعدادية( مدرسي المغة العربية ومدرساتيا الذيف يدرِّسوف في المدارس 

النيارية ضمف قسـ تربية الفموجة التابع إلى مديرية التربية في محافظة األنبار، وممف لدييـ 
( يبيف عينة الدراسة بحسب الجنس وسنوات ٘( سنوات، والجدوؿ )ٓٔ – ٙخدمة تتراوح بيف )

 الخدمة.
 (عينة الدراسة بحسب الجنس وسنوات الخدمة5جدول )

 مدة الخدمة العدد سالجن
 ٘ٔ ذكور

 ٘ٔ إناث سنوات ٓٔ – ٙ
 ٖٓ المجموع

 
 أداتا البحث: 
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 أواًل: االختبار القبمي )نظري تحصيمي معرفي وتطبيقي أدائي(:
لقياس ما يمتمكو المدرسوف  االختبار )النظري( التحصيمي المعرفي القبمي: -1

والمدرسات )المتدربوف والمتدربات( مف معمومات وخبرات معرفية سابقة في اإلبداع والتدريس 
اإلبداعي ومياراتو، لتحديد لمتطمبات البرنامج، وتحديد نقطة البدء. وىذا االختبار ىو عبارة 

والمتبقية غير صحيحة،  عف نوع االختيار مف متعدد بفقرة وأربعة بدائؿ، واحد منيا صحيح
 ( .ٚ( فقرة ، ممحؽ) ٕٓيتكّوف مف )

لقياس ما يمتمكو المدرسوف والمدرسات  االختبار )التطبيقي( األدائي القبمي: -2
)المتدربوف والمتدربات( مف ميارات سابقة في التدريس اإلبداعي، لتحديد متطمبات البرنامج، 

ت عبارة عف استمارة موضوعية لممبلحظة فييا وتحديد نقطة البدء. وىذا النوع مف االختبارا
(، عف طريقيا يقاس األداء ٛثبلثة محاور تتضمف مجموعة مف الميارات الفرعية، ممحؽ )

المياري لمعينة قبؿ البدء بالبرنامج وىـ في مدارسيـ، عف طريؽ زيارتيف لكؿ مدرس أو 
 مدرِّسة، وبمساعدة مبلحظ واحد .

 :Check Listاستمارة المالحظة 
تعد المبلحظة مف أكثر أدوات البحث العممي التي يعتمد عمييا في اختبارات الميارات 

( وبناًء ٘ٗ، ٜٜٓٔالحركية ، والتي يصعب معيا االختبارات التحريرية الصفية )عبيدات ، 
عمى ذلؾ اعتمدت استمارة المبلحظة لمتحقؽ مف أداء المدرسيف والمدرسات )المتدربيف 

 ات التدريسية اإلبداعية.والمتدربات( لمميار 
ونتيجة الطبلع الباحثيف عمى األدبيات التربوية والدراسات السابقة الخاصة بالميارات 
التدريسية اإلبداعية، ونتيجة لخبرة الباحثاف في مجاؿ التدريس، واإلفادة مف المشرؼ عمى 

تدريسية اإلبداعية إلى الرسالة، ومف خبرات التدريسييف في الجامعات العراقية، حمَّؿ الميارات ال
(، والميارات الفرعية لمحور ٓٔمكوناتيا الفرعية، إذ بمغت الميارات الفرعية لمحور التخطيط )

(، وبمغ عدد مكونات الميارات الكمية ٓٔ(، والميارات الفرعية لمحور التقويـ )ٖٔالتنفيذ )
مف المحكميف  ( وُعِرَضت استمارة المبلحظة عمى عددٜ( مكونًا سموكيًا، ممحؽ )ٖٖ)

 المتخصصيف لبياف آرائيـ في مدى صدؽ فقراتيا مف حيث:
 .صياغة الفقرات ووضوحيا 
 .تسمسؿ الخطوات السموكية لكؿ ميارة رئيسة 
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 .مبلءمة الفقرات لمميارة الرئيسة التي تنتمي إلييا 
 .دقة مستويات األداء 

( Ebel,1972:555ويعد ىذا النمط مف التحكيـ جيدًا لمعرفة صدؽ أداء التقويـ )
 % مف المحكميف المتخصصيف.ٗٛوحصمت بطاقة المبلحظة عمى نسبة اتفاؽ 

 خصائص استمارة المالحظة:
  الصدقValidity: 

( وقد سبؽ ٖٚ، ٜٜٛٔأي: أف تقيَس االستمارة اليدؼ الذي وضعت مف أجمو )احمد، 
المحكميف  التحقؽ مف الصدؽ الظاىري الستمارة المبلحظة عف طريؽ عرضيا عمى عدد مف

 (٘المتخصصيف ممحؽ )
 
 
 
 ( الثباتReliability:) 

مف المؤشرات الجيدة إليجاد ثبات األداة ىي وجود أكثر مف مبلحظ لتقدير مستوى 
األداء المراد قياسو ، ويحدث ذلؾ عف طريؽ إيجاد معامبلت االرتباط بيف تقديرات كؿ مبلحظ 

ذا اتفؽ الباحثاف واحد المبلحظيف (  ، لٖٓٚ، ٜٜٛٔعمى حدة ألداء المتعمميف)عودة، 
االختصاص لمبلحظة أداء عينة استطبلعية مف المدرسيف والمدرسات في مواقؼ تدريسية 

 فعمية وعمى النحو اآلتي.
 .اطبلع المبلحظيف عمى استمارة المبلحظة ومناقشة كيفية استعماليا 
 كؿ واحد منيـ  جمس المبلحظاف في نياية القاعة الدراسية وفي أماكف متباعدة، وبدأ

بتسجيؿ مبلحظاتو مستعمبًل استمارة المبلحظة المعدة لذلؾ، ومف ثـ ُحِسَب معامؿ االرتباط 
بيف كؿ درجتي مبلحظة مف الدرجتيف التي حصؿ عمييا كؿ مبلحظ، كما مبينة في الجدوؿ 

(ٙ.) 
 (معامل االرتباط بين الباحثين والمالحظ6جدول )

 حثيف والمبلحظ الثانيمعامؿ االرتباط بيف البا الميارة
 ٘ٙٛ.ٓ التخطيط .ٔ
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 التنفيذ .ٕ
 التقويـ .ٖ

( وىذا مؤشر جيد ٘ٙٛ.ٓعالي، إذ بمغ ) وقد اتضح مف الجدوؿ أف معامؿ االرتباط
(، وبذلؾ Collines, 1969, 106% فأكثر )ٓٚلمثبات، فالثبات يعد جيدًا إذا كانت نسبتو 

 تعد استمارة المبلحظة جاىزة لمتطبيؽ.
 االختبار البعدي )نظري تحصيمي معرفي وتطبيقي أدائي(:ثانيًا: 

االختبار )النظري( التحصيمي المعرفي البعدي: لقياس ما يمتمكو المدرسوف  -ٔ
والمدرسات )المتدربوف والمتدربات( مف معمومات وخبرات معرفية في اإلبداع وميارات 

ت التي طرأت عمى ما تعمموه، التدريس اإلبداعي بعد مشاركتيـ في البرنامج، ومعرفة التطورا
( فقرة ٕ٘ومدى تطور أدائيـ، لذا أعّد الباحثاف اختبارًا تحصيميًا معرفيًا في اإلبداع تألؼ مف )

 (.ٓٔاختبارية مف نوع االختيار مف متعدد. ممحؽ )
ويمثؿ ىذا النوع مف االختبار أفضؿ أنواع االختبارات الموضوعية؛ ألف عممية 

امؿ الذاتية، وال يحتمؿ كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار إال إجابة واحدة تصحيحو ال تتأثر بالعو 
صحيحة. وكذلؾ تمتاز بقصر األسئمة، ودقتيا، فضبل عف تغطيتيا لمادة المقرر الدراسي، 

( ، عرض الباحثاف فقرات االختبار عمى عدد مف ٜٓٗ، ٜٜٜٔوسيولة تصحيحيا )الحيمة، 
والمناىج وطرائؽ التدريس والقياس والتقويـ؛ لغرض  المحكميف والمتخصصيف في المغة العربية

 (٘التأكد مف سبلمة صياغتيا، ومبلءمتيا، ممحؽ )
( ٘ٓ.ٓبعد تصحيح االختبار لـ تظير فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

( ٚ(، والجدوؿ )ٖٕ( وىي اكبر مف القيمة الجدولية البالغة )ٛٗوكانت قيمة )ت( المحسوبة )
 ذلؾ .يوضح 

 (الوسط الحسابي، ومجموع الرتب، ومتوسط الرتب، وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية7جدول )
 المعرفة السابقة، ومستوى الداللةلدرجات عينة الدراسة في اختبار 

 العدد المتغير
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االختبار 
التحصيمي 
المعرفي 

 في اإلبداع

 غير دالة ٖٕ ٛٗ ٖٓ.ٓٔ ٖٓٔ ٙٓٔ.ٔٔ ٕٚ ٖٓ

 
 (:Test. Validityالتحقق من صدق االختبار )

صدؽ االختبار ىو أف يقيس االختبار ما وضع ألجمو، وىذا يعني أّف االختبار الصادؽ 
لقياسيا، مف غير قياس شيء آخر ىو الذي يقيس الموضوع، أو الصفة التي وضع باألساس 

 (.ٗٛٔ، ٕٕٓٓمعيا )سبلمة، 
 ويمكف التحقؽ مف صدؽ االختبار بطرائؽ متعددة:

 
 

 (:Face Validityأوال: الصدق الظاىري )
ومف الممكف التوصؿ إليو عف طريؽ حكـ مختص عمى درجة قياس االختبار لمسمة 

لذا يعطى االختبار ألكثر مف محكـ، المقاسة، وبما أف ىذا الحكـ يتصؼ بدرجة مف الذاتية؛ 
ويمكف تقييـ درجة الصدؽ الظاىري لبلختبار عف طريؽ التوافؽ بيف آراء المحكميف )عودة، 

ٜٔٛ٘ ،ٔ٘ٚ.) 
وعميو عرض الباحثاف فقرات االختبار مع البرنامج التدريبي عمى عدد مف المحكميف 

ي ضوء ذلؾ، أجريت (، لبياف آرائيـ بشأف صبلحيتو وصدقو، وف٘المتخصصيف ممحؽ )
بعض التعديبلت لعدد مف الفقرات؛ لذا يعد االختبار النظري المعد ليذه الدراسة مستوفيًا لشرط 

 %( مف اتفاؽ المحكميف المتخصصيف.ٕٛصدؽ االختبار لحصولو عمى نسبة )
 (:Internal Validityثانيا: الصدق الداخمي )

ختبار بطرؽ إحصائية، ومف الممكف التوصؿ إليو عف طريؽ تحميؿ محتوى اال
باستخراج درجات السيولة والصعوبة، ومدى قدرة االختبار عمى التمييز بيف )المختبريف( الذيف 
يحصموف عمى درجات عالية في االختبار و )المختبريف( الذيف يحصموف عمى درجات 
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ناصر منخفضة في االختبار نفسو، وبيذه الطريقة يمكف تحسيف فقرات االختبار، واختيار الع
 (.ٕٓٔ، ٜٜٓٔاألفضؿ منيا )داود وعبد الرحمف، 

 التحميل اإلحصائي لفقرات االختبار:
إف اليدؼ مف تحميؿ فقرات االختبار ىو معرفة استجابة المدرسيف والمدرسات لكؿ فقرة 
مف فقرات االختبار لحساب معامؿ الصعوبة، وقوة التمييز لفقرات االختبار، وفعاليات البدائؿ 

 يمكف إف نوضح ذلؾ عمى النحو االتي:الخاطئة، و 
 معامل الصعوبة: -1

ويحسب بنسبة )المختبريف( الذيف أجابوا إجابة خاطئة ، والفقرة الجيدة ىي التي يتراوح 
%(، وبعد حساب معامؿ صعوبة كؿ فقرة مف فقرات ٓٛ -% ٕٓمعامؿ صعوبتيا بيف )

إف فقرات االختبار تعد  %(، وىذا يعني ٕٚ%(، و) ٛٗاالختبار، وجد أنيا تتراوح بيف )
 ( .ٕٛٔ، ٖٜٜٔ( يبيف ذلؾ )عودة، ٕٔمقبولة، والجدوؿ )

 
 
 معامل التمييز:-2

يقصد بقوة التمييز: مدى قدرة الفقرة عمى التمييز بيف )المختبريف( ذوي المستويات 
الدنيا المعرفية العميا في السمة التي يقيسيا االختبار، و )المختبريف( ذوي المستويات المعرفية 

 في تمؾ السمة .
( ٔٔ%(، وممحؽ )ٕٚ%( و)ٖٙوتراوحت القدرة التمييزية لفقرات االختبار ما بيف )

 يبيف ذلؾ.
لذا تعد فقرات االختبار قادرة عمى التمييز بيف )المختبريف(، وقد رتبت الفقرات بحسب 

الترتيب درجة السيولة والصعوبة، أي: مف السيؿ إلى الصعب، والغاية مف ذلؾ إف عممية 
توفر الدافعية لمطمبة لبلستمرار في محاولة الحؿ واإلجابة عف الفقرات االختبارية بسبب 
التعزيز المباشر لقدرتو عمى حؿ األسئمة اأُلَوؿ مف فقرات االختبار، والتي تعرؼ باألسئمة 

 (.ٜٜٔ، ٜ٘ٛٔالتشجيعية، أو األسئمة الماصة لمصدمة )عودة، 
 ج. فعالية البدائل الخاطئة:
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عندما يكوف االختبار مف نوع االختيار مف متعدد، يفترض أف تكوف البدائؿ الخاطئة 
جذابة لتثبت إنيا تؤدي الدور الموكؿ إلييا في تشتيت انتباه )المختبريف( الذيف ال يعرفوف 

 (ٔٓٔ، ٜٜٚٔاإلجابة الصحيحة، وعدـ االعتماد عمى الصدفة )امطانيوس، 
ًا مف أفراد المجموعة الدنيا أكبر مف أفراد المجموعة والبديؿ الجيد ىو الذي يجذب عدد

 (.ٕ٘ٔ، ٖٜٜٔالعميا، وبعكسو يعد غير فعاؿ، وينبغي حذفو )عودة، 
ويكوف البديؿ أكثر فعالية كمما ازدادت قيمتو في السالب. وبعد أف أجرى الباحثاف 

-الى 0ٕٓٓ -)العمميات اإلحصائية البلزمة، وجد إف فعالية البدائؿ الخاطئة تراوحت بيف 
( لذلؾ، ظير لديو إف البدائؿ الخاطئة لفقرات االختبار النظري البعدي، قد جذبت إلييا 0ٕٓٓ

عددًا مف أفراد المجموعة الدنيا أكبر مف أفراد المجموعة العميا؛ لذا تقرر اإلبقاء عمييا جميعيا 
 ( يبيف ذلؾ.ٕٔمف غير حذؼ أو تعديؿ، والممحؽ )

 (:Test Reliabilityد. ثبات االختبار )
يعد الثبات مف أىـ صفات االختبار الجيد، أي: عندما يعطي النتائج نفسيا تقريبًا، عند 

(، وعدـ ٕٖٚ، ٕٔٓٓإعادة تطبيقو عمى المجموعة نفسيا في ظروؼ متماثمة )عبد اليادي، 
تأثر نتائج االختبار بذاتية المصحح حتى لو تغير المصحح ستكوف النتائج متشابية تقريبًا 

 (.ٛٛٔ، ٕٕٓٓ)سبلمة، 
وقد استعمؿ الباحثاف طريقة التجزئة النصفية لحساب معامؿ الثبات لعينة بمغ حجميا 

( اختيرت عشوائيًا، ومف ميزات ىذه الطريقة أنيا تتبلفى عيوب طريقة إعادة االختبار، ٖٓ)
 مثؿ: النضج، والتذكر، وألفة االختبار.

ي المغة العربية ومدرساتيا في المدارس طبؽ االختبار عمى عينة استطبلعية مف مدرس
)الثانوية المتوسطة واإلعدادية( النيارية ضمف قسـ تربية الفموجة التابع لمديرية التربية في 

، وبعد تصحيح اإلجابات لفقرات االختبار ُحِسَب معامؿ ٜٕٔٓ/ٔ/ٜمحافظة األنبار في 
( ولتصحيح ٘ٚ.ٓلزوجية(، فبمغ )االرتباط بيف نصفي االختبار )الفقرات الفردية والفقرات ا

(، ٘ٛ.ٓمعامؿ االرتباط باستعماؿ معادلة سبيرماف براوف، بمغ معامؿ الثبات لبلختبار ككؿ )
( ٓٛ.ٓوىذا يعني إف فقرات االختبار مقبولة؛ ألنو إذا كاف معامؿ ثبات االختبار يزيد عمى  )

 (.ٖٗٚ، ٕٔٓٓفما فوؽ؛ فإنو يصمح كاختبار جيد )عبد اليادي، 
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لقياس ما يمتمكو المدرسوف والمدرسات  االختبار )التطبيقي( األدائي البعدي: -2
)المتدربوف والمتدربات( مف ميارات تدريسية إبداعية، نتيجة مشاركتيـ في البرنامج، ومعرفة 
مدى تنمية تمؾ الميارات عف طريؽ فاعمية البرنامج التدريبي القائـ عمى إنموذج التعمـ 

(P5BL)وع مف االختبارات عبارة عف استمارة موضوعية لممبلحظة تتكوف مف ثبلثة ، وىذا الن
(، عف طريقيا يقاس األداء المياري ٛمحاور تتضمف مجموعة مف الميارات الفرعية، الممحؽ )

لمعينة بعد مشاركتيا بالبرنامج وىـ في مدارسيـ، عف طريؽ زيارتيف لكؿ مدرس أو مدرِّسة، 
باحثاف. ُطبَِّؽ االختبار لغرض إجراء المقارنة بيف أداء المجموعة وبمساعدة مبلحظ اخر عدا ال

 في كبل األداءيف )القبمي والبعدي( عمى استمارة المبلحظة لتشخيص أدائيـ وتقويمو.
زيادة عمى ىذا فقد أعّد الباحثاف عددًا مف االختبارات التتابعية )التكوينية(، ففي نياية 

ميارة، وكذلؾ في نياية كؿ وحدة تعميمية يجرى اختبار كؿ ميارة تعميمية يجرى اختبار لم
شامؿ لموحدة التعميمية أيضا، واليدؼ مف ىذه االختبارات التتابعية ىو إتقاف الجانب النظري 
)المعرفي(، لما لو أثر ايجابي في إتقاف الجانب التطبيقي مف المدرسيف والمدرسات، والتعرؼ 

 الصحيح.عمى مستوى تعمميـ والبقاء في المسار 
 بطاقة مالحظة األداء التدريسي:

أعد الباحثاف بطاقة مبلحظة األداء التدريسي لقياس مدى اكتساب مدرسي المغة العربية 
ومدرساتيا لميارات التدريس اإلبداعي، واستعمؿ األداة لمتحقؽ مف فاعمية البرنامج التدريبي 

 رات التدريس اإلبداعي.لمساعدة المتدربيف )المدرسيف والمدرسات( عمى اكتساب ميا
 وقد مرت إجراءات إعداد بطاقة المبلحظة وضبطيا بالخطوات األتية:

 تحديد ىدف البطاقة: -1
بطاقة المبلحظة ىي: أداة لقياس الميارات، وتحميؿ العمؿ وتتـ في مواقؼ حقيقية أو 

،  ٜٜٜٔمماثمة بديمة، ويقوـ بيا شخص آخر غير المفحوص، وتتضمف الرصد )األغا، 
ٔٔٙ.) 

في ضوء ىذا التعريؼ يحدد الباحثاف اليدؼ مف إعداد بطاقة المبلحظة في الحصوؿ 
عمى أداة دقيقة وصادقة ومناسبة إلى حد متوازف لمحصوؿ عمى معمومات ليا عبلقات 
ارتباطية بالتدريس اإلبداعي لمدرسي المغة العربية ومدرساتيا والذيف خضعوا لمبرنامج التدريبي 

 .ٜٕٔٓ/ ٕٛٔٓالية، وذلؾ في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي في الدراسة الح
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وقد استعمؿ الباحثاف بطاقة المبلحظة لقياس ميارات التدريس اإلبداعي لممتدربيف 
)المدرسيف والمدرسات(، وقد جمعيا بحسب اطبلعو عمى كثير مف الدراسات والبحوث، 

ة ثبلثة محاور ييدؼ كؿ محور منيا فوصؿ بيا إلى وضعيا الحالي، بحيث تضمنت البطاق
 لقياس ميارات محددة تمـز لمنجاح في موقؼ التدريس اإلبداعي الصفي.

وقد استعمؿ الباحثاف المعمومات التي توصؿ إلييا عف طريؽ تطبيؽ البطاقة في الحكـ 
 عمى مدى فاعمية البرنامج التدريبي في اكتساب ميارات التدريس اإلبداعي وتنميتيا.

 يارات األداء التدريسي:تحديد م
بعد أف حدد الباحثاف اليدؼ مف قائمة ميارات التدريس اإلبداعي الواجب توافرىا لدى 
مدرسي المغة العربية ومدرساتيا، اختار الميارات األكثر شيوعًا والتي تظير بصورة واضحة 

لمحور داخؿ الفصؿ، وضّمنيا في بطاقة مبلحظة ميارات التدريس اإلبداعي، بحيث تضمف ا
( فقرة، والمحور الثالث )التقويـ( ٖٔ( ِفْقرات، والمحور الثاني )التنفيذ( )ٓٔاألوؿ )التخطيط( )

( ثبلثا وثبلثيف ميارة تعبر ٖٖ( فقرات، وكاف مجموع الميارات التي تقيسيا المبلحظة )ٓٔ)
 عنيا ثبلث وثبلثوف فقرة.

 صياغة فقرات البطاقة:
عي التي مف الواجب توافرىا لدى مدرسي المغة العربية بعد تحميؿ ميارات التدريس اإلبدا

ومدرساتيا، ترجـ الباحثاف ىذه الميارات إلى فقرات، يمكف االستعانة بيا في مبلحظة ميارات 
 التدريس اإلبداعي وقد التـز في أثناء كتابة الفقرات ببعض االعتبارات منيا:

 أف تصاغ الفقرات بصورة سموكية دقيقة. -
 فقرات سموؾ متوقع مف المدرس والمدرِّسة في أثناء الموقؼ التدريسي.أف تصؼ ال -
أف تكوف الفقرات قصيرة وقابمة لممبلحظة والقياس وال تحتمؿ أكثر مف تفسير لمحكـ  -

 عمى األداء.
  أف تبدأ الفقرات بفعؿ مضارع منسوب لممدرس والمدرِّسة. -

 الصورة األولية لبطاقة المالحظة:
السالفة الذكر توصؿ الباحثاف إلى صورة أولية لبطاقة المبلحظة في ضوء الخطوات 

( ميارات فرعية ٓٔ( فقرة موزعة عمى ثبلثة محاور، المحور األوؿ )التخطيط( )ٛٗتضـ )



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )3العدد )

 2020 ايلول

 

)ٕٕ٘ٚ ) 
 

( ميارة فرعية بصيغة فقرات تمثميا، ٕٗبصيغة فقرات تمثميا، والمحور الثاني )التنفيذ( )
 (.ٛرعية بصيغة فقرات تمثميا ممحؽ) ( ميارة فٗٔوالمحور الثالث )التقويـ( )

ثـ عرض الباحثاف بطاقة المبلحظة بصورتيا األولية عمى مجموعة مف المحكميف 
 (، وذلؾ الستطبلع آرائيـ حوؿ:٘المتخصصيف )ممحؽ 

 طريقة تصميـ البطاقة وشكميا. -
 مدى سبلمة الصياغة المغوية لمفقرات. -
 يا.إنتاج مؤشرات أداء الميارة المراد قياس -
 صحة مؤشرات األداء ودقتو. -
 صبلحية نظاـ لمدرجات. -

وفي ضوء آراء المحكميف المتخصصيف أجريت بعض التغييرات في القائمة األولية 
لبطاقة المبلحظة، وأعيدت صياغة بعض الفقرات، وحذفت بعضيا، ودمج البعض اآلخر، وقد 

يبلت التي اقترحوىا مما أمكف أخذ الباحثاف باقتراحات المحكميف المتخصصيف وأجرى التعد
( فقرة موزعة عمى محاور البطاقة ٖٖالوصوؿ بالبطاقة إلى صورتيا النيائية وأصبحت تضـ )

 - ٓالثبلثة نظاـ التقدير الكمي، وأصبحت الدرجة التي يحصؿ عمييا المدرس محصورة بيف )
 ( درجة.ٜٜ

 صدق البطاقة:
أعدت لقياس مستوى أداء المتدربيف تأكد الباحثاف مف صدؽ بطاقة المبلحظة التي 

)المدرسيف والمدرسات( لميارات التدريس اإلبداعي بعد مرورىـ بالبرنامج التدريبي بالطرؽ 
 األتية:
 صدق المحتوى: - أ

تحقؽ الباحثاف مف ىذا النوع مف الصدؽ عف طريؽ إجراءات بناء البطاقة، وبعد 
مى المحكميف والمتخصصيف أنفسيـ وصوؿ البطاقة إلى صورتيا النيائية عرضيا مرة أخرى ع

إذ أشارت  -وذلؾ بعد إجراء التعديبلت التي اقترحوىا في المرة األولى -إلبداء آرائيـ فييا
 معظـ اآلراء إلى صدؽ البطاقة وصبلحيتيا لتحقيؽ اليدؼ منيا.

 صدق االتساق الداخمي:
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وريًا لنجاح تكونت بطاقة المبلحظة مف ثبلثة محاور كؿ محور منيا يقيس جانبًا ضر 
 المدرس في التدريس اإلبداعي، إذ حسب الباحثاف االتساؽ الداخمي بطريقتيف:

الطريقة األولى: معامبلت ارتباط كؿ محور مف محاور بطاقة مبلحظة أداء التدريس 
 اإلبداعي بالدرجة الكمية لمبطاقة:

أفراد  -بيف درجات المدرسيف (Person)حسب الباحثاف معامبلت ارتباط بيرسوف 
( مدرسًا ومدرِّسًة مف خارج عينة الدراسة في كؿ محور ٕٓالعينة االستطبلعية وعددىـ )

 ودرجاتيـ في البطاقة ككؿ.
بيف درجات أفراد العينة  (Person)الطريقة الثانية: معامبلت ارتباط بيرسوف 

المعيار الذي ينتمي إليو االستطبلعية في كؿ مؤشر مف مؤشرات المقياس ودرجاتيـ في 
 المؤشر ككؿ.

 ثبات البطاقة:
 وقد تحقؽ الباحثاف مف ثبات بطاقة المبلحظة التي أعدىا بالطرؽ األتية:

تعد ىذه الطريقة مف أكثر الطرائؽ شيوعًا واستعمااًل في حساب  اتفاق المالحَظين:
واحد لمبلحظة  ثبات بطاقة المبلحظة، إذ يتطمب استعماؿ ىذه الطريقة أكثر مف مبلحظ

 (.ٔٙ، ٜٜٙٔسموؾ التدريس لممدرس نفسو وفي الوقت نفسو )المفتي، 
وقد أخذ الباحثاف بيذه الطريقة لحساب ثبات بطاقة مبلحظة أداء التدريس اإلبداعي 

( مدرسًا ٖٓالذي أعدىا ألغراض الدراسة الحالية، إذ اتفؽ واحد المبلحظيف، وقاما بمبلحظة )
ف مادة المغة العربية في المدارس الثانوية، وىـ أفراد العينة االستطبلعية، ومدرِّسًة ممف يدرِّسو 

وناقش معو بوضوح كيفية استعماؿ بطاقة المبلحظة، وأىدافيا، والميارات التي تتضمنيا، 
 واتفقا عمى مراعاة ما يأتي:

أف يجمس كؿ مبلحظ في مكاف مناسب مف غرفة الصؼ بحيث يتيح لو رؤية  -
درِّسة، وسماع صوتو أو صوتيا، ويكوف كؿ مبلحظ بعيدًا عف األخر، لكي المدرس أو الم

 تكوف المبلحظة دقيقة وال تشوبيا شائبة )تموث المبلحظة(.
 أف يستعمؿ المبلحظاف البطاقة نفسيا في أثناء الدرس. -
 يبدأ المبلحظاف في تسجيؿ البيانات في وقت واحد وينتيوا في وقت واحد. -
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بلحظة في كشوؼ خاصة )جداوؿ خاصة( مع إتباع أسموب التفريغ تفرغ بطاقات الم -
 نفسو.

وبعد االنتياء مف تفريغ بطاقات المبلحظة، حسب الباحثاف نسبة االتفاؽ بينو وبيف 
، لحساب نسبة االتفاؽ بينيما عمى Gosperالمبلحظ اآلخر باستعماؿ معادلة كوسبر 

 ادلة ىي:( وىذه المعٕٙ،ٜٜٙٔالمبلحظة بفقراتيا )المفتي، 
 
 
 

 ( يبيِّف ذلؾٛوجدوؿ )
 الباحثين )المدربين( والمالحظ (نسبة االتفاق بين 8جدول )  

 نسبة االتفاؽ بيف الباحثيف )المدربيف( والمبلحظ المتدرب
ٔ ٓ.ٛ٘ 
ٕ ٓ.ٚٛ 
ٖ ٓ.ٛٔ 
ٗ ٓ.ٜٚ 
٘ ٓ.ٚٛ 
ٙ ٓ.ٖٛ 
ٚ ٓ.ٕٛ 
ٛ ٓ.ٛ٘ 
ٜ ٓ.ٛٓ 

ٔٓ ٓ.ٚٚ 
ٔٔ ٓ.ٛٗ 
ٕٔ ٓ.ٚٛ 
ٖٔ ٓ.ٚٛ 
ٔٗ ٓ0ٛ٘ 
ٔ٘ ٓ.ٛٔ 

 عدد مرات االتفاق                            

 x  100  ----------------------------------------َغثح االتفاق =  

 عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق              
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ٔٙ ٓ0ٛٛ 
ٔٚ ٓ.ٛٓ 
ٔٛ ٓ.ٜٚ 
ٜٔ ٓ.ٕٛ 
ٕٓ ٓ.ٜٚ 
ٕٔ ٓ.ٛٔ 
ٕٕ ٓ.ٕٛ 
ٕٖ ٓ.ٛٚ 
ٕٗ ٓ.ٚٛ 
ٕ٘ ٓ.ٚٙ 
ٕٙ ٓ.ٜٚ 
ٕٚ ٓ.ٚٛ 
ٕٛ ٓ.ٛٔ 
ٕٜ ٓ.ٚٚ 
ٖٓ ٓ.ٛٗ 

 
( السابؽ يتضح إّف معامؿ ثبات محاور البطاقة الثبلثة، وىي: الميارات ٛمف الجدوؿ )

التربوية التربوية المتمثمة في التخطيط، والميارات التربوية المتمثمة في التنفيذ، والميارات 
( عمى التوالي، فيما بمغ معامؿ ثبات ٛٛ.ٓ  –ٛٛ.ٓ  –ٜٓ.ٓالمتمثمة بالتقويـ، قد بمغت )

( وىي جميعيا نسب ثبات مقبولة مما يؤكد ثبات بطاقة المبلحظة، ٜٛ.ٓالبطاقة ككؿ )
 ليصير إلى ذلؾ استعماليا مف الباحثيف في دراستيما الحالية.

حظة األداء التدريسي وثباتيا، متضمنة ثبلثة وبذلؾ تأكد الباحثاف صدؽ بطاقة مبل
محاور كؿ عدد منيا يقيس عددًا مف الميارات الفرعية التي يمكف مبلحظتيا داخؿ الصؼ في 
 أثناء ممارسة مدرسي المغة العربية ومدرساتيا في المرحمة الثانوية لميارات التدريس اإلبداعي.

 لبلستعماؿ في الدراسة الحالية، وىكذا أصبحت البطاقة في صورتيا النيائية صالحة
 أما معيار درجة التوافر فقد ُحِسَب كما يأتي:
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َـّ إضافة ىذا الناتج ٛ.ٓ( فيكوف )ٙحسبت ىذه الفقرات عمى عدد الخيارات ) (، ومف َث
 إلى كؿ درجة في المقياس فتصبح الفقرات كاالتي:

 ( صفر ال يستعمميا.ٓالفقرة األولى: )
 ( تمثؿ بدرجة قميمة جدًا.ٛ.ٔ – ٔالفقرة الثانية: )
 ( تمثؿ بدرجة قميمة.ٙ.ٕ – ٛ.ٔالفقرة الثالثة: )
 ( تمثؿ بدرجة متوسطة.ٗ.ٖ – ٙ.ٕالفقرة الرابعة: )

 ( تمثؿ بدرجة كبيرة.ٕ.ٗ –ٗ.ٖالفقرة الخامسة: )
 ( تصؿ لدرجة كبيرة جدًا.٘ – ٕ.ٗالفقرة السادسة: )

لى كما ىي، ودمجت الفقرتاف الثانية ولتسييؿ مبلحظة السموؾ فقد بقيت الفقرة األو 
والثالثة لتمثؿ درجة ممارسة منخفضة، وبقيت الفقرة الرابعة بدرجة متوسطة ودمجت الفقرتاف 

 (ٖٔؿ درجة ممارسة مرتفعة.  ممحؽ)الخامسة والسادسة لتمث
 األداء المياري  لكل ميارة عمى حدة + األداء المياري الكمي:     

)ت( وسيمة إحصائية لمعالجة البيانات الخاصة بيذا المتغير  استعمؿ الباحثاف معادلة
لعينة الدراسة؛ فأظيرت النتائج والبيانات إف قيمة )ت( المحسوبة في األداء المياري لكؿ 

( ٖٕميارة عمى حدة، وكذلؾ في األداء المياري الكمي كانت أكبر مف القيمة الجدولية البالغة )
( يوضح ٜعني أّف أفراد العينة في ىذا المتغير والجدوؿ )(، وىذا ي0ٓ٘ٓعند مستوى داللة )

 ذلؾ:
 ( الوسط الحسابي، ومجموع الرتب، ومتوسط الرتب، وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية9جدول )

 لعينة الدراسة في األداء المياري لكل ميارة عمى حدة واألداء المياري الكمي، ومستوى الداللة.
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 (Conclusionsأواًل: استنتاجات   )
في ضوء ما تمخضت عنو نتائج الدراسة الحالية، مف الممكف أف يستنتج الباحثاف ما 

 يأتي:
يتفؽ مع فمسفة تدريس مادة المغة العربية  P5bLإف التدريس وفؽ إنموذج التعمـ 

وأىدافيا مف حيث تنظيـ التدريس، ومع ما جاءت بو األدبيات التي أكدت تعمـ ميارات 
مكانية استعماليا في مواد دراسية مختمفة ومراحؿ دراسية متباينة،  التدريس اإلبداعي، وا 

عطائيـ أدوارًا إيجابيًة فعالًة جديدًة بعيدًة عف اإللقاء في العممية التربوية والتعميمية/ التعممية،  وا 
فيو ينظـ المحتوى عمى وفؽ ىذا اإلنموذج، ويطرح األسئمة، ويثير الخبرات السابقة 

ووسائؿ تعميمية وتقنية، وخبرات لممتعمميف، وربطيا بالتعمـ الجديد الذي يحتاج إلى وقت كثير، 
ساىـ في تنمية ميارات التدريس اإلبداعي  وفاعمية البرنامج القائـ عمى ىذا اإلنموذجوكفايات، 

وتحسينيا لدى المتدربيف والمتدربات )المدرسيف والمدرسات(، السيما ميارات التخطيط والتنفيذ 
والتقويـ ومياراتيا الفرعية، وبعث في نفوسيـ الراحة، وساعدىـ عمى احتراـ آراء اآلخريف 

ت التدريسية، والمناقشة والحوار والقدرة وتقبميا، والتعاوف في وضع الحموؿ الناجعة لممشكبل
وحسَّف عمى اتخاذ القرار إزاء مواقؼ المشكبلت المختمفة، وتبادؿ المعمومات وااللتزاـ بالوقت، 

وترؾ انطباعًا مؤثرًا في نفوسيـ وانعكس ذلؾ عف طريؽ اندماجيـ بالعمؿ التعاوني  مف أدائيـ،
ع في ممارسة التدريس الصفي بكؿ جٍد الجماعي، وتكويف عبلقات ودية بينيـ، واإلبدا

طبلؽ  وحماس، ومنحيـ الشجاعة والجرأة عمى مواجية المواقؼ الصفية في أثناء التدريس، وا 
الطاقات الكامنة لدييـ، وأسيـ في زيادة شعورىـ بالمسؤولية ورغبتيـ ودافعيتيـ النجاز 

عف طريؽ ممارسة  موضوع الدرس عف طريؽ التدريب وتفعيمو في التدريس، وقد اتضح ذلؾ
األنشطة بإقباؿ وحماس، والتعبير عف اآلراء واألفكار مف غير الشعور بالحرج أو الخجؿ مف 
الخطأ، وزيادة طبلقتيـ سواء أكانت في الحديث أـ اإلجابات واالستفسارات واألفكار مما يزيد 
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في بنيتيـ  عمى إحداث تغير مف قدرتيـ عمى تنظيـ المعمومات واألفكار بشكؿ متوازف، وعمؿ
والذي يتطمب تنظيمًا لممحتوى ومنحيـ الدور اإليجابي في العممية التعميمية، المعرفية، 

وممارسة عممياتيـ العقمية المختمفة لما توفرُه مف فرص مختمفة لممارسة أنشطة متنوعة وربط 
ظاـ إذ يعاد تنظيـ األفكار والخبرات الموجودة لدييـ عف طريؽ ن الجانب النظري بالعممي،

المتصمة  الوحدات التدريبية، مما يساعد عمى تنمية الميارات التدريسية الصفية ومنيا اإلبداعية
 بحياتيـ العممية والعممية والمينية

 Recommendations) ثانيًا: توصيات )
ومياراتو،  اإلبداعي بالتدريس الخاصة والندوات وورش األعماؿ المؤتمرات إقامة -ٔ

لتدريب أعضاء الييئات التدريسية عمى ميارات التدريس اإلبداعي  وكذلؾ دورات تدريبية
 ولممراحؿ الدراسية جميعيا.

إمكانية اإلفادة مف البرنامج، ودليمو، وبطاقة المبلحظة لتقويـ الميارات التدريسية  -ٕ
 المناىج الدراسية لممدرسيف ولممدرسات في المؤسسات التربوية والتعميمية/ التعممية، بتضميف

اإلبداعي ومياراتو عف طريؽ إعداد برامج  التدريس في موسعة موضوعات التربية كميات في
 مناسبة تدريبية برامج التربية لمطمبة/ المدرسيف في قسـ المغة العربية بكميات تدريبية مناسبة

 لدييـ. اإلبداعي ميارات التدريس لتنمية
ة في المؤسسات التربوية إنشاء مختبرات لمتدريس اإلبداعي، والنماذج التعممي -ٖ

والتعميمية/ التعممية، عف طريؽ تفعيؿ دور المدرسيف والمدرسات في الجانب العممي والعممي 
بتسجيؿ دروس إنموذجية لمميارات التدريسية يؤدييا تدريسيوف أكفاء لتكوف مادة أساسية في 

 تدريب الطمبة/ المدرسيف )المطبقيف(.
 فايات لوضع خطط وميزانيات وتنفيذىا إلنشاءتأليؼ لجاف متخصصة مف ذوي الك -ٗ

مزودة بالمستمزمات  اإلبداعي والتدريس والُمبدعيف باإلبداع لبلىتماـ خاصة مراكز تدريبية
والوسائؿ التعميمية والتقنيات الحديثة تساعد في استقباؿ المتدربيف والمتدربات مف القائميف 

وباالتي تمكينيـ اإلفادة مف البرامج التدريبية بغرض عمى العممية التربوية والتعميمية/ التعممية، 
 تعزيز ميارات التدريس لدييـ بكؿ أنواعيا.
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بترتيبيا وتنظيميا وتكامميا عف  النظر المغة العربية إعادة عمى مصممي مناىج -٘
 لئلبداع ومشجعة مشوقة طريؽ إسنادىا باألمثمة واألسئمة المتنوعة، وتقويميا المستمر، لجعميا

 لئلبداع. المبلئمة الصفية البيئة والطالب، وتنظيـ المدرس مف لكؿ
في ضوء ما تمخضت عنيا نتائج ىذه الدراسة، (: Propositionsثالثًا: مقترحات )

 واستكمااًل ليا يقترح الباحثاف ما يأتي:
تطبيؽ البرنامج التدريبي لتعرؼ فاعميتو في أداء المدرسيف والمدرسات في  -ٔ

 تخصصات ُأخريات.
 إنتاج برامج تدريبية تغطي المراحؿ التعميمية جميعيا -ٕ
أو أحد مكوناتو )التعمـ  P5BLبناء برنامج تدريبي لتعرؼ اثر إنموذج التعمـ  -ٖ

القائـ عمى المشكمة، والتعمـ القائـ عمى المشروع( في تنمية ميارات التدريس اإلبداعي واالتجاه 
 نحو مينة التدريس.

ى الكفايات المينية لدى مدرسي المغة العربية بناء برنامج عبلجي لرفع مستو  -ٗ
 ومدرساتيا.
حدى النماذج  P5BLإجراء دراسة مقارنة بيف استعماؿ إنموذج التعمـ  -٘ وا 

التعممية األخريات في تنمية ميارات التدريس اإلبداعي لدى مدرسي المغة العربية ومدرساتيا 
 في مراحؿ دراسية ُأخريات، وتخصصاتيا.

 
 مصادر: قائمة ال

، عماف: دار مناىج العموم وتنمية التفكير اإلبداعي(، ٕٚٓٓأبو جبللة، صبحي ) -1
 الشروؽ.

، عماف، ٔ(، حؿ المشكبلت، طٕٛٓٓابو رياش، حسيف محمد، وقطيط، غساف يوسؼ ) -2
 االردف: دار وائؿ لمنشر والتوزيع.

مناىج تدريس الرياضيات (، ٕٚٓٓأبو زينة، فريد كامؿ، وعبابنة، عبداهلل يوسؼ )  -3
 ، عماف: دار المسيرةلمصفوف األولى

: داس 7(,  االتداْاخ انسذٚثح فٙ تذسٚظ انؼهٕو, ط  7177أتٕ ػارسج, عُاء يسًذ )  -4

 انثمافح نهُشش ٔانتٕصٚغ: ػًاٌ.
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( P5BL(, فاػهٛح تشَايح لائى ػهٗ إًَٕرج انتؼهى )7172اتٕ ػٕض, سٔٚذج يٕعٗ ) -5

خ انصف انغاتغ االعاعٙ تغضج, )سعانح نتًُٛح يٓاساخ زم انًشكالخ فٙ انؼهٕو نذٖ طانثا

 ياخغتٛش غٛش يُشٕسج(, اندايؼح االعاليٛح, غضج.

(,  تصًٛى انثسث انتشتٕ٘, غضج: يطثؼح  7111األغا, إزغاٌ , ٔاألعتار, يسًٕد)  -6

 انشَتٛظ.

( فعالية برنامج تدريبي مقترح لمعممي الرياضيات بالمرحمة الثانوية ٕ٘ٔٓاألغا، مراد ) -7
التدريس اإلبداعي لدييـ وأثره عمى ابداع طبلبيـ بقطاع غزة، )رسالة دكتوراه  لتنمية ميارات

غير منشورة(، جامعة عيف شمس، كمية البنات لآلداب والعموـ التربوية، جميورية مصر 
 العربية.

(, انمٛاط ٔانتمٕٚى فٙ انتشتٛح انسذٚثح, يُشٕساخ خايؼح 7112ايطإَٛط, يٛخائٛم ) -8

 ديشك, عٕسٚا.
(، فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى استراتيجيات ٕٚٔٓمية حممي محمد )الجمؿ، س -9

التعمـ النشط في تنمية ميارات التدريس االبداعي  لدى معممي الرياضيات في مرحمة التعميـ 
 االساسي،) رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة االسبلمية، غزة.

برنامج تدريبي تعميمي مقترح لتنمية (، فاعمية ٕٓٔٓالجميمي، اسماعيؿ عمي حسيف ) -11
ميارات التدريس الصفي لدى طمبة قسـ التاريخ في كمية التربية، )اطروحة دكتوراه غير 

 منشورة(، جامعة بغداد كمية التربية، ابف رشد.
(, فاػهٛح تشَايح فٙ انؼهٕو يثُٙ ػهٗ اعتشاتٛدٛح 7172زغٍ, عؼٛذ يسًذ صذٚك ) -11

ٙ انتسصٛم ٔتًُٛح يٓاساخ زم انًشكهح ٔانتفكٛش انُالذ نذٖ تاليٛز انتؼهى انمائى ػهٗ انًشكهح ف

 انًشزهح االتتذائٛح, يصش.
, داس انًغٛشج 7(, انتصًٛى انتؼهًٛٙ َظشٚح ٔيًاسعح: ط7111انسٛهح, يسًذ يسًٕد ) -12

اٌ  ًّ  األسدٌ. -نهُشش ٔانتٕصٚغ, ػ

شتٕ٘, ٔصاسج (, يُاْح انثسث انت7111دأد, ػضٚض زُا, ٔػثذ انشزًٍ, إَٔس زغٍٛ ) -13

 انتؼهٛى انؼانٙ ٔانثسث انؼهًٙ, خايؼح تغذاد: داس انسكًح نهطثاػح ٔانُشش.

(, انكفاٚاخ انتؼهًٛٛح: داس ٚافا انؼهًٛح نهُشش ٔانتٕصٚغ, 7112انششاٚذج, يسًذ صثٛر ) -14

 ػًاٌ. 

(, ٔالغ اعتخذاو انتؼهى انمائى ػهٗ انًشاسٚغ فٙ 7172صٕٚد, أعايح يسًذ أَٛظ ) -15

يٛح يٍ ٔخٓح َظش يؼهًٙ انؼهٕو فٙ يسافظح خٍُٛ )سعانح ياخغتٛش غٛش انًذاسط انسكٕ

 يُشٕسج(, خايؼح انُداذ انٕطُٛح, كهٛح انذساعاخ انؼهٛا.

(, طشائك تذسٚظ انؼهٕو ٔدٔسْا فٙ تًُٛح انتفكٛش: 7117عاليح, ػادل أتٕ انؼض أزًذ ) -16

 , ػًاٌ.7داس انفكش, ط
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ٕ فٙ انًذاسط انؼشتٛح تاعتخذاو انساعٕب, (, تًُٛح تؼهٛى انُس7114انغٛذ, زغٍٛ ازًذ ) -17

 , يشكض دساعاخ انٕزذج, نثُاٌ, تٛشٔخ.21عهغهح كتة انًغتمثم انؼشتٙ, انؼذد 

براىيـ تاج الديف  -18 ، الرياض: مكتبة التدريس مبادؤه ومياراتو(، ٕٛٓٓ)صبري، ماىر ،وا 
 الرشد.
(, اثش انتذسٚظ انًصغش/ انتؼأَٙ فٙ اكتغاب 7117ػثذ انشصاق, اَؼاو اتشاْٛى ) -19

يٓاساخ تذسٚظ انشٚاضٛاخ, )أطشٔزح  دكتٕساِ غٛش يُشٕسج(,كهٛح انتشتٛح / اتٍ انٓٛثى, 

 خايؼح تغذاد 
(، فعالية تدريس العموـ باستخداـ نموذج التعمـ ٕٙٔٓعبد المجيد، أسماء محمد حسف ) -21

الفريؽ  processes -الخطوات  project –المشروع  problemلمشكمة القائـ عمى )ا
people  المنتج– product في تنمية التحصيؿ واالتجاه نحو العمؿ الجماعي لدى طمبة )

 . ٜالمرحمة اإلعدادية، مجمة التربية العممية مصر،ع
تدريس (، القياس والتقويـ التربوي واستخدامو في مجاؿ الٕٔٓٓعبد اليادي، نبيؿ ) -21

 : دار وائؿ لمنشر، عماف، االردف.ٕالصفي، ط/
: دار الميسرة، لمنشر ٔ(، ميارات في المغة والتفكير، طٖٕٓٓعبد اليادي، نبيؿ ) -22

 والتوزيع، عماف، األردف.
: دار المسيرة، لمنشر والتوزيع، البحث العممي اصولو ومناىجو(، ٜٜٓٔعبيدات، كايد ) -23

 عماف، األردف.
: دار صفاء االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفّعال(، ٕٛٓٓعطية، محسف عمي )  -24

 لمنشر والتوزيع، عماف.
: دار األمؿ ٔ(،  القياس والتقويـ في العممية التدريسية، ط/ٜ٘ٛٔعودة، احمد سميماف ) -25

 لمنشر، اربد.
(،  القياس والتقويـ في العممية التدريبية: دار األمؿ لمنشر، ٖٜٜٔعودة، احمد سميماف ) -26
 .ٖٜٜٔاف، عم
: دار األمؿ ٕ(، القياس والتقويـ في العممية التدريسية، طٜٜٛٔعودة، احمد سميماف ) -27

 األردف.-لمنشر، جامعة اليرموؾ، أربد
(, فاػهٛح اعتخذاو اعتشاتٛدٛح انتؼهى انمائى ػهٗ انًشكهح 7174ػٛغٗ, ٚغش٘ ازًذ عٛذ ) -28

صؼٕتاخ انتؼهى نذٖ طهثح انصف  فٙ تًُٛح انتفكٛش االتتكاس٘ نذٖ انتاليٛز انًْٕٕتٍٛ رٔ٘

 انغادط, يصش.
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(, دٔس انشٚاضٛاخ انًذسعٛح فٙ تًُٛح اإلتذاع نذٖ انًتؼهى. 7112انًفتٙ, يسًذ ) -29

 لشاءاخ فٙ تؼهٛى انشٚاضٛاخ, انماْشج: يكتثح األَدهٕ انًصشٚح.

(، أثر برنامج تدريبي في تنمية قدرات الطمبة ٖٕٔٓالناقة، صبلح، وعيسى، حاـز ) -31
المعمميف عمى التصميـ اإلبداعي لؤللعاب التربوية في مادة العموـ واتجاىاتيـ نحوه، مجمة 

 . ٗ، عٛالجامعة اإلسبلمية لمدراسات التربوية والنفسية، غزة ، ـ
( ،مدى امتبلؾ طبلب معممي العموـ ميارات التدريس اإلبداعي في ٕٕٔٓالنجار، إياد ) -31

صيميـ األكاديمي، مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية كمية المعمميف بالقنفذة وعبلقتو بتح
 . ٕ، ع ٓٔوعمـ النفس، ـ 
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