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حمدًا ال ينفذ أّولو، وال ينقطع آخره، والصالة والسالم عمى أشرف الخمق النبي األعظم محمد 
 صمى اهلل عميو وسمم..

ػابتدامػسارسأتوجو بخالص الشكر، وعظيم االمتنان والعرفان، ألستاذتي الدكتورة 
اإلشراف عمى ىذه الرسالة، وعمى ما بذلتو معي من جيٍد ورعاية، وما  التي تشرفُت بقبوليا

أحاطتني بو من رحابة وجٍو وسعة صدٍر، فمم تبخل عمّي بشيٍء من عمميا ووقتيا، فكان 
ليا الفضل الكبير في إتمام ىذا العمل المتواضع، وفقيا اهلل لمخير وجزاىا عني خير 

 جزاء...

األدتاذػاضدصتورػجطالػكم عمى ىذه الرسالة، جنة الحُ كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء ل
ػو ػصاصغالاألدتاذةػدضغطان، عمى تفضميما بقبول مناقشة ىذه  ،اضدصتورةػراظغا

 ...الرسالة، ولما قدماه من مالحظات قّيمة أغنت الرسالة وصّوبتيا

لبًة ، التي احتضنتي طاجاططظػدطذقكما أتقدم بأسمى آيات الحب والعرفان لجامعتي األم 
في مرحمة اإلجازة الجامعية، وىا أنا اليوم عمى أعتاب إنياء مرحمة الماجستير، وأتشرف 

 بأن أكمل فييا دراستي حتى أحصل عمى درجة الدكتوراه..

ػاضتربوغغنػوالشكر موصوٌل إلى  ػواضطوجؼغن ػدطذق، ػطحاسظظ ػسي ػاضتربغظ طدغرغظ
ػوططضطيػاضطدارس وما  ،ى ما قدموه من مساعدةٍ التي تم تطبيق الدراسة فييا عم سغؼا،

 أبدوه من تعاون..

ولكل َمن ساندني وساىم بنصحو أو توجييو إلنجاز ىذا العمل المتواضع، ليم مني كل 
 الشكر..
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 مقدمة: 

حيث تعتمد  ،ميـ مف عناصر نيضة المجتمع كتقدمو أف المعمـ عنصرعمى يتفؽ التربكيكف فيما بينيـ   
كىك عماد  تحقيؽ أىدافيا كبمكغ غاياتيا في التقدـ كاالزدىار.ل تنشئة أبنائيا كبناء عقكليـ عميو الدكؿ في

 العممية التعميمية كقائدىا، ينّظميا كيسّيرىا كيكجييا لتحقيؽ اليدؼ المنشكد منيا.

لييـ التفكير، صناع ىـ فالمعممكف"    الحقائؽ، إلى تحتاج التي الغضة العقكؿ مف بالمبلييف نعيد كا 
 كتعميـ سكية، تربية ليا تييأت ما إذا التككيف، طكر في ناشئة عقكؿ المعرفة، كتنشد التكجيو، كتتطمب
 كأساسيا كلبيا، التعميمية العممية ركح ىك فالمعمـ األكثر، كبذؿ الكثير، إعطاء عمى قادرة أصبحت سديد،
 بعد األىمية في تأتي كسكاىا كميا األشياء ىذه لكف النمكذجي، كالمبنى الجيد، المقرر أىمية رغـ األكؿ،
 منيا أىـ مادتو، مف المتمكف عممو، أداء في المخمص األميف القكم الصالح المتميز، المقتدر المعمـ
)الكرثاف، . "مدرسيو مستكل فكؽ يرتفع أف يمكف – تخطيطو أحسف ميما – دراسي منيج يكجد كال جميعان،
2007 ،13) 

عمى المعمـ القياـ بيا، حيث تأثر دكره  جديدةن  ان كأدكار  كقد أكجد العصر الذم نعيش فيو مسؤكلياتو   
بالتطكر الحاصؿ في عممية التعميـ، ك بدكر المدرسة كمؤسسة تعميمية، فأصبح مطالبان بأدكار جديدة 

 خبلؿ معمـ جيد يمتمؾ مف الكفايات كالميارات ما يؤىمو لذلؾ.كعديدة، ال يمكف ليا أف تتحقؽ إال مف 

ش في ىذا العالـ المتغير إعداد المتعمميف كتربيتيـ مف أجؿ العيكمف ىذه األدكار الجديدة عممية   
بحيث يصبحكف قادريف عمى مكاكبة معطيات العصر الجديد كاحتياجاتو،  يدة،دبأساليب إبداعية ج المتجدد

المشكبلت كالعقبات التي تعترضيـ بحمكؿ إبداعية. كفي ىذا الصدد يقكؿ بشارة: "كلّما كاف كمكاجية 
اإلبداع ىك أسمكب لمتفكير، كحؿ المشكبلت، كاتخاذ القرارات، كالكفاءة في األداء، فبل بد مف تأكيد 

ف اختمؼ في أسمكبو ك  مستكاه، كالثانية حقيقتيف أساسيتيف، األكلى أف التفكير اإلبداعي عاـ لدل البشر كا 
أنو قابؿ لمنمك، كما أنو قابؿ لمضمكر، كىنا يبرز دكر المؤسسات التربكية عمى اختبلؼ مستكياتيا". 

 (6، 2005)بشارة، 

ركز مشركع تطكير المناىج في الجميكرية العربية السكرية عمى تنمية اإلبداع كالتفكير اإلبداعي كقد   
لى تحقيقيا مف خبلؿ الممارسات إتبنتيا ىذه المناىج كتسعى ىداؼ التي مف خبلؿ األ المتعمميفلدل 

، الطمبة"تعزيز كتنمية التفكير العممي كاإلبداعي لدل  داخؿ الصؼ كخارجو كىي:التعميمية كاألنشطة 
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، 2006التربية، )كزارة  كتفتيح ذىنو." الطالب، كتنمية ميارات الطالبكتنمية ركح المبادرة كاالبتكار عند 
 (28ص

داء المبدع الذم يمتمؾ ميارات األ المعمـعمى كبير بشكؿ  تشكيؿ اإلنساف المبدع تربكيان إذ يعتمد   
متغير  المعمـ تشكؿف "نكعية أ شحاتةفيرل لدل المتعمـ،  بداعبداعي كميارات تنمية اإلاإلالتعميمي 

ثارة يككف أكثر أ كان الذيف يبدكف سمك  كالمعممكف، المتعمميفبداعية لدل ساسي في تنمية القدرات اإلأ صالة كا 
 (107ص ،2004 )شحاتة،". كثر إبداعيةأكثر قدرة عمى المبادرة كالقياـ بأنشطة أ تبلمذتيـ

 التعميمي داءلتحقيؽ األ جيدةضركرة امتبلؾ ميارات المعمميف بداعية تفرض عمى ىداؼ اإلىذه األك   
في عمميات التعميـ كالتعمـ كأىداؼ عممية ككنتائج كمخرجات مرجكة تتصؼ بمعايير الجكدة  اإلبداعي
العصر الذم نعيشو اليـك ىك عصر الجكدة، كالمدرسة كمؤسسة تربكية ىي إحدل مؤسسات فالشاممة، 
اإلبداعي  تسعى لتحقيؽ الجكدة في جميع جكانب العممية التعميمية كال سيما األداء التعميمي التي المجتمع
 لممعمـ. 

كمف ىنا يجب أف يككف معمـ الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي مممان باستراتيجيات التعميـ اإلبداعي   
كمتمكنان مف مياراتو، إذ لـ تعد مسؤكليتو نقؿ المعرفة إلى المتعمميف فحسب، بؿ تغير دكره ليككف المعمـ 

ية باإلمكانات كالقدرات العقمية لممتعمميف ليتمكنكا مف مكاجية المبدع المبتكر، الذم تقع عميو مسؤكلية العنا
 المكاقؼ كالمشكبلت الحياتية بأساليب إبداعية.

لذلؾ جاءت ىذه الدراسة لتشخيص كتحميؿ آراء عينة مف معممي كمكجيي التعميـ األساسي )الحمقة   
ممي الحمقة األكلى مف التعميـ األداء التعميمي اإلبداعي لدل معاألكلى( في مدراس محافظة دمشؽ حكؿ 

يا عمى جكانب ركؽ بيف آرائيـ ليتـ الحكـ في ضكئالشاممة، كتعرؼ الف األساسي في ضكء معايير الجكدة
القكة كالضعؼ في كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لدل المعمميف في ضكء معايير الجكدة الشاممة، كتقديـ 

 المستيدؼ لتصؿ إلى مستكل الجكدة المطمكب.بعض المقترحات التطكيرية في المجاؿ 

 مشكمة الدراسة:أواًل: 

بما أف المعمـ المبدع ىك أبرز عناصر المنظكمة التعميمية كىك العنصر األكثر أىمية في تحسيف التعميـ   
فإف ىذا يتطمب رفع مستكل أداء المعمـ اإلبداعي كزيادة فاعميتو في أداء ميامو مف  ،كتطكير نكعيتو
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كالجكدة الشاممة تمثؿ  ،إعداد معايير لممارساتو اإلبداعية في مجاالت التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـخبلؿ 
 األسمكب األمثؿ لدفع العممية التعميمية نحك األماـ.

( 2012، محفكض 2010، عيسى 2010، النفيعي، 2009الشعبي، ) دراسات عديدةنتائج ف إإال   
داء اإلبداعي كمكاجيتيـ لمعكقات عديدة لتنمية امتبلؾ المعمميف لميارات األ ضعؼ مستكللى إشارت أ

ىي اإلبداعي التعميمي  التي تكاجييـ لمقياـ باألداءمعكقات الىـ أف أ، ك لدل المتعمميفالتفكير اإلبداعي 
دائو أطريقة ك  ،كطبيعة المكاد التعميمية ،ككثرة أعداد المتعمميف في الصفكؼ ،كثرة األعباء الكظيفية لممعمـ

 في غرفة الصؼ.

مكاناتيا، كطبيعة    كىذه المعكقات تككف ذات مصادر عديدة مثؿ المنياج، إضافةن إلى البيئة التعميمية كا 
المتعمميف، ككثرة الفركؽ الفردية بينيـ في مجاؿ اإلبداع، ككفايات المعمـ اإلبداعية في تطبيؽ معايير 

 .الجكدة في أدائو التعميمي

 ان ضعفباعتبارىـ ىـ المشرفكف المباشركف عمى أداء المعمـ في الميداف، ل المكجيكف التربكيكف كما ير   
( إلى أف 2003في دكر المعمـ في تنمية التفكير اإلبداعي لدل المتعمميف، فتكصمت دراسة )الشياب، 

درجة ممارسة المعمميف لدكرىـ في تنمية التفكير اإلبداعي لدل طمبتيـ كانت بدرجة متكسطة مف كجية 
    نظر المشرفيف.

الحمقة األكلى مف التعميـ مف معممي نتائج دراسة استطبلعية أجرتيا الباحثة عمى عينة ؿ كمف خبل  
كمعممة، قامت الباحثة مف خبلليا بإجراء  ان ( معمم15في مدارس محافظة دمشؽ بمغ عددىـ )األساسي 

 ، كاف أبرزىا:مقاببلت معيـ كتكجيو عدد مف األسئمة إلييـ

 ما الطرائؽ التعميمية التي تستخدميا في أدائؾ التعميمي؟ -

 التي تكفرىا لممتعمميف؟ما األنشطة التعميمية  -

 كيؼ تربط الدرس بالحياة اليكمية لممتعمميف؟ -

 ما الكسائؿ التعميمية التي تصمميا لممتعمميف؟ -

جاباتيـ؟ -  كيؼ تعزز مشاركات المتعمميف كا 

 ما األساليب كالكسائؿ التقكيمية التي تعتمدىا في تقكيـ المتعمميف المعرفي كالكجداني كالميارم؟ -
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% منيـ ال يمارسكف ميارات األداء التعميمي اإلبداعي كالسيما المتعمقة 84أف  مف خبلؿ ذلؾ تبيف   
باستخداـ االستراتجيات الحديثة التي تنمي التفكير اإلبداعي لدل المتعمميف كتنظيـ البيئة الصفية بما يخدـ 

ة كيتجنبكف األسئمة قيقتصركف عمى طرح األسئمة المغم% منيـ 79التعميـ اإلبداعي، إضافةن إلى أف 
بشكؿ  % مف المعمميف ال يعيركف اىتمامان ألفكار المتعمميف كآرائيـ كال يشارككنيـ53المفتكحة، كما أف 

 في العممية التعميمية. فاعؿ

عمى كاقع األداء التعميمي  الكقكؼ ميدانيان  الدراسة تتمثؿ في محاكلةف مشكمة كبناءن عمى ذلؾ فإ   
الشاممة مف كجية نظر معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي ير الجكدة اإلبداعي في ضكء معاي

 في مدارس محافظة دمشؽ. كمكجيييا

 وحددت الباحثة مشكمة الدراسة بالسؤال اآلتي:

التعميم األساسي في ضوء معايير الحمقة األولى من لدى معممي اإلبداعي  التعميميألداء ا ما واقع" 
في مدارس  معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي وموجهيها وجهة نظرمن الجودة الشاممة 

 " محافظة دمشق؟

 : ثانيًا: أهمية الدراسة

 تية:تنبع أىمية الدراسة مف النقاط اآل

المعمميف لمعايير جكدة األداء التعميمي اإلبداعي المتعمقة بالجانب  تبني قد تسيـ الدراسة في -2-1
، كذلؾ مف خبلؿ تضمينيا في ا أثناء ممارساتيـ التعميميةكتطبيقي المعرفي كالكجداني كالميارم،
 .برامج إعداد المعمميف كتأىيميـ

التربكيكف، لتنمية  مف الممكف أف تفيد ىذه الدراسة في إقامة دكرات تدريبية يشرؼ عمييا المكجيكف -2-2
 لدل المعمميف. ةكالمياري ةكالكجداني ةاألداء التعميمي اإلبداعي المعرفيجكانب 

معايير جكدة األداء التعميمي  في اعتماد مف الممكف أف تفيد ىذه الدراسة المكجييف التربكييف -2-3
 .في مراحؿ التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ لمعمميفا أداء تقييـمحكات لاإلبداعي كأحد ال

 أهداف الدراسة:ثالثًا: 

 تيدؼ الدراسة الحالية لمتعرؼ إلى:
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التعميـ األساسي في ضكء معايير الحمقة األكلى مف لدل معممي اإلبداعي  التعميمياألداء  كاقع -3-1
 .الجكدة الشاممة في مدارس محافظة دمشؽ مف كجية نظر المعمميف أنفسيـ

في ضكء معايير لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي اإلبداعي  التعميمياألداء  كاقع -3-2
 الجكدة الشاممة في مدارس محافظة دمشؽ مف كجية نظر المكجييف التربكييف.

 أسئمة الدراسة: رابعًا:

 أجابت الدراسة عف األسئمة الثبلثة اآلتية:

بداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء ما كاقع األداء التعميمي اإل السؤال األول:
 معايير الجكدة الشاممة مف كجية نظر المعمميف؟

ما كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء  السؤال الثاني:
 معايير الجكدة الشاممة مف كجية نظر المكجييف التربكييف؟

 السؤال الثالث بالنسبة لبطاقة المالحظة:

ساسي في ضكء معايير الجكدة كلى مف التعميـ األلدل معممي الحمقة األ يبداعداء التعميمي اإلاألكاقع ما 

 ؟لبطاقة المبلحظةبالنسبة  الشاممة

 متغيرات الدراسة:خامسًا: 

التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف األداء تقديرات المعمميف كالمكجييف لكاقع  :المتغير التابع
 .التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة

 الجنس كلو حالتاف )ذكر، أنثى( :المتغيرات المستقمة

 المؤىؿ العممي كلو ثبلث حاالت )معيد، إجازة جامعية، دراسات عميا(

 .سنكات( 10سنكات، أكثر مف  10-5سنكات، بيف  5سنكات الخبرة كليا ثبلث حاالت )أقؿ مف 

 المتغيرات المستقمة بالنسبة لبطاقة المالحظة:

 الصؼ التعميمي كلو أربع حاالت )األكؿ، الثاني، الثالث، الرابع(
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 المادة التعميمية كليا ثبلث حاالت )المغة العربية، العمكـ، الرياضيات(

 :فرضيات الدراسةسادسًا: 

 0.05تم اختبار الفرضيات عند مستوى الداللة 

كاقع األداء التعميمي حكؿ  المعممينإحصائية بيف متكسطي درجات إجابات  ال يكجد فرؽ ذك داللة -1
كفقان لمتغير اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة 

 .الجنس
كاقع األداء التعميمي حكؿ  المعممينال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات إجابات  -2

 كفقان لمتغير اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة
 .المؤهل العممي

كاقع األداء التعميمي حكؿ  لمعمميناال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات إجابات  -3
 كفقان لمتغير اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة

 سنوات الخبرة.
حكؿ  المعممين والموجهين التربويينال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات إجابات  -4

لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة  كاقع األداء التعميمي اإلبداعي
 الشاممة.

كاقع األداء التعميمي  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المعمميف حكؿ -5
كفقان لمتغير  اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة

 .بالنسبة لبطاقة المالحظة التعميميالصف 
كاقع األداء التعميمي  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المعمميف حكؿ -6

كفقان لمتغير  اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة
 .بالنسبة لبطاقة المالحظة المادة التعميمية

 عًا: منهج الدراسة:ساب

كالقائـ ت التربكية، اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ككنو المنيج المبلئـ ليذا النكع مف الدراسا   
كجمع المعمكمات عنيا  ،كذلؾ مف خبلؿ خصائص الظاىرة المدركسة ،عمى كصؼ ظاىرة ما كتحميميا
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كاإلجابة عف التساؤالت التي  ،كتحقيؽ أىدافيا ،بغية الحصكؿ عمى بيانات حقيقية ،كمتابعتيا في الميداف
 طرحتيا.

 ثامنًا: مجتمع الدراسة وعينتها:

رأس عمى  كالقائميف ساسيات الحمقة األكلى مف التعميـ األكمعمم يمعممجميع  الدراسةيشمؿ مجتمع    
كمعممة، كجميع المكجييف التربكييف في  ان ( معمم4240كالبالغ عددىـ ) دمشؽمحافظة عمميـ في مدارس 

 .كمكجية ان ( مكجي46) مديرية تربية دمشؽ كالبالغ عددىـ
%( كالتي بمغ عددىا 10)المعمميف( بنسبة ) بسحب عينة بسيطة مف المجتمع األصميقامت الباحثة    
التربكييف البالغ عددىـ نظران لصغر حجـ مجتمع الدراسة المتعمؽ بعدد المكجييف ك كمعممة،  ان ( معمم424)
 لمدراسة. ساسيةن أ عينةن اعتماد مجتمع الدراسة كمو ب يان كمكجية، قامت الباحثة( مكج46)

 تاسعًا: أدوات الدراسة:

 قامت الباحثة بتصميـ األدكات اآلتية لتحقيؽ أىداؼ الدراسة:

في مدارس  كمكجييياعميـ األساسي التالحمقة األكلى مف استبانة رأم مكجية إلى عينة مف معممي  -1
 محافظة دمشؽ حكؿ كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لممعمميف في ضكء معايير الجكدة الشاممة.

بطاقة مبلحظة قامت الباحثة مف خبلليا برصد كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لدل عينة مف معممي  -2
 التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة.الحمقة األكلى مف 

 اشرًا: حدود الدراسة:ع

 أيجريت الدراسة ضمف الحدكد اآلتية:

 ـ.2016-2015طيبقت الدراسة في الفصؿ الثاني  لمعاـ الدراسي  الحدود الزمانية:

 طيبقت الدراسة في مدارس الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في محافظة دمشؽ. الحدود المكانية:

اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في  كاقع األداء التعميمي الحدود الموضوعية:
 ضكء معايير الجكدة الشاممة.
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 أحد عشر: مصطمحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:

عممية تساعد المتعمـ عمى أف يصبح أكثر حساسية لممشكبلت كجكانب النقص "ىك التعميم اإلبداعي: 
و ذلؾ كالبحث عف حمكؿ، كالتنبكء كتحديد مكاطف الصعكبة كما شاب ،كالثغرات في المعرفة أك المعمكمات

عادة صياغتيا، أك تعديميا مف أجؿ التكصؿ إلى نتائج جديدة ينقميا المتعمـ  كصياغة فرضيات كاختبارىا كا 
 (.54، 1998لآلخريف كيطبقيا في مكاقؼ أخرل مشابية" )جركاف، 

ينتج عنيا التدريس بطرائؽ جديدة أك تطكير طرائؽ قائمة، ىك"عممية عقمية  ألداء التعميمي اإلبداعي:ا  
فالمدرس إذا استخدـ أسمكبان أك تقنية جديدة تسيـ في تفجير قدرات المتعمميف اإلبداعية يككف المدرس 

 (52، ص2005راىيـ، عندئذ مدرسان مبدعان" )إب

األداء التعميمي اإلبداعي لممعمـ بأنو: مجمكعة الممارسات كالسمككات التعميمية  إجرائياً  كتعرؼ الباحثة  
كالمتعمقة بالجانب  التعميـ األساسيالحمقة األكلى مف التي يتبعيا معمـ مرحمة لكفة، مأالغير األصيمة ك 

إلى الدرجة أك المستكل  ليصؿ ،(التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ) التعميـ مراحؿ عرفي كالكجداني كالميارم فيالم
 الذم يسيـ في تنمية الميارات كالمكاىب اإلبداعية لدل المتعمميف.

ىي بياف المستكل المتكقع الذم كضعتو ىيئة مسؤكلة بشأف درجة أك ىدؼ : التعميمية الجودة معايير   
 (32، 2008)الفتبلكم،  .معيف، أك التميز المراد الكصكؿ إليو لتحقيؽ قدر منشكد مف الجكدة

: بأنيا تمؾ المكاصفات كالشركط التي ينبغي تكافرىا في إجرائياً كتعرؼ الباحثة معايير الجكدة التعميمية   
 ةكالكجداني ةالمعرفي تومجاالفي األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي 

اعية بما يسيـ في تنمية القدرات كالميارات اإلبد، (كالتنفيذ كالتقكيـ التخطيطالتعميـ )مراحؿ  ة فيكالمياري
 .لدل المتعمميف

ذيف كالمعممات الىـ جميع المعمميف وتعرفهم الباحثة إجرائيًا:  التعميم األساسي )الحمقة األولى(: معممو  
 التعميـ األساسي في مدارسالحمقة األكلى مف ب بتعميـ مكاد تعميمية عدة تتكامؿ فيما بينيا، خاصةيقكمكف 
دراسات عميا( كيتمتعكف  -إجازة جامعية -دمشؽ كالحاصميف عمى مؤىبلت عممية مختمفة )معيد محافظة

 .بسنكات خبرة مختمفة

ذيف المكجييف التربكييف الىـ جميع  )الحمقة األولى(: ون التربويون في التعميم األساسيالموجه  
شرافية لرصد كاقع العممية  تربية دمشؽ اإلشرافي في مديريةيمارسكف العمؿ  كيقكمكف بجكالت ميدانية كا 
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، كيتمتعكف بمؤىبلت عممية التعميمية في مدارس الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في محافظة دمشؽ
 كسنكات خبرة مختمفة.

 اثنا عشر: إجراءات الدراسة:

 الدراسة كفؽ الخطكات اآلتية: أيجريت

 الخطكات اآلتية:اإلطار النظرم: كيشمؿ  -1
 دراسة األدبيات التربكية كالدراسات كالبحكث السابقة المتعمقة بالدراسة الحالية لتحديد: -

 األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي.
 معايير جكدة األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي.

 الميداني: كيشمؿ الخطكات اآلتية: اإلطار -2
إعداد استبانة كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء  -

 المتعمقة بمكضكع الدراسةكالدراسات معايير الجكدة الشاممة كذلؾ مف خبلؿ األدبيات النظرية كالبحكث 
 .الحالية

في مدارس الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي ستبانة لكؿ مف المعمميف كالمكجييف التربكييف اال إعداد -
لتحديد كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير 

 الجكدة الشاممة.
ممي الحمقة األكلى مف التعميـ إعداد بطاقة مبلحظة لرصد كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لدل مع -

 األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة.
 .(االستبانة كبطاقة المبلحظةكثبات أدكات الدراسة )التحقؽ مف صدؽ  -
 تطبيؽ أدكات الدراسة. -
 تحميؿ البيانات كمعالجتيا باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة. -
 عرض النتائج كتفسيرىا. -
 عنو النتائج. ما أسفرت تقديـ مقترحات في ضكء -
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 تمهيد -

 الدراسات العربية.أواًل: 

 الدراسات األجنبية.ثانيًا: 

ى.عمى الدراسات السابقة قيبتعثالثًا: 
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 تمهيد:

السابقة التي تناكلت األداء التعميمي  كالبحكث قامت الباحثة باالطبلع عمى العديد مف الدراسات   
اإلبداعي كصفات المعمـ المبدع، كما اطمعت عمى الدراسات التي تناكلت جكدة أداء المعمـ. كفيما يأتي 
عرضان لبعض الدراسات العربية كاألجنبية التي ليا عبلقة بالدراسة الحالية، كتعقيب عمى أىـ أكجو الشبو 

ة كالدراسات السابقة كمدل االستفادة مف ىذه الدراسات بما يخدـ الدراسة كاالختبلؼ بيف الدراسة الحالي
 الحالية كيساعد في الكصكؿ إلى اليدؼ منيا.

 أواًل: الدراسات العربية:

: أهم السمات االبتكارية لمعممي الصفوف العميا من المرحمة االبتدائية (2003دراسة العنزم ) -1
 .)السعودية( لمتالميذ بمدينة عرعروعالقتها بقدرات التفكير االبتكاري 

أىـ السمات االبتكارية لدل معممي الصفكؼ العميا بالمرحمة االبتدائية بمدينة تعرؼ ىدفت الدراسة إلى    
عرعر، كالتعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف السمات االبتكارية ليؤالء المعمميف كقدرات التفكير االبتكارم 

( معممان مف معممي الصفكؼ العميا 80دراستو عمى عينة مككنة مف )لتبلميذىـ، كقد أجرل الباحث 
( تمميذان مف تبلميذ الصفكؼ العميا بالمرحمة االبتدائية بمدينة عرعر، كاستخدـ 225بالمرحمة االبتدائية ك)

اختبار تكرانس لمتفكير االبتكارم كقائمة السمات لمشخصية المبتكرة، كأظيرت نتائج الدراسة أف أىـ 
ات االبتكارية ذات المتكسطات األدنى عمى التكالي: المغايرة، التخيؿ، عدـ التقيد باألنظمة كالقكانيف، السم

عدـ المسايرة كالخركج عف المألكؼ، كأثبتت الدراسة أنو تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة ذات داللة إحصائية 
دائية كقدرات التفكير االبتكارم بيف السمات االبتكارية لمعممي الصفكؼ العميا لمعممي المرحمة االبت

 لتبلميذىـ.

المدارس الحكومية  دور المعمم في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطمبة في (:2003دراسة الشػياب ) -2
 من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعممين في سمطنة عمان. 

ل طمبة المدارس الحككمية مف ىذه الدراسة إلى تعرؼ دكر المعمـ في تنمية التفكير اإلبداعي لد ىدفت   
( معممان كمعممةن، 501كقد تككنت عينة الدراسة مف ) كجية نظر المشرفيف التربكييف كالمعمميف أنفسيـ،

( مشرفان تربكيان، كقد 64( معممان كمعممةن، ك)2520) ( مشرفان تربكيان مف مجتمع الدراسة المككف مف42ك)
طمبتيـ كانت بدرجة دل لدكرىـ في تنمية التفكير اإلبداعي ل أظيرت الدراسة أّف درجة ممارسة المعمميف
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متكسطة مف كجية نظر المشرفيف كبدرجة عالية مف كجية نظر المعمميف. كما أظيرت عدـ كجكد فركؽ 
ذات داللة إحصائية حكؿ دكر المعمميف في تنمية التفكير اإلبداعي تعزل لمتغيرات )الجنس كسنكات 

 الخبرة كالمؤىؿ العممي(.

دور المعممين في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طمبة المرحمة االبتدائية في  (:2004دراسة أبك ريػا ) -3
  .منطقة الجميل

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف دكر المعمـ في تنمية التفكير اإلبداعي لدل طمبػة المرحمػة االبتدائيػة فػي    
 ،( معممػػػػةن 99( معممػػػػان ك)41مػػػػنيـ ) كمعممػػػػةن ( معممػػػػان 140تككنػػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف )ك منطقػػػػة الجميػػػػؿ، 

كقد تكصمت الدراسة إلى  ،فقرة (47) مف كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد كتطكير استبانة تألفت
كأّنػو ال تكجػد  ،ظػرىـبدرجة متكسطة مف كجية ن ية التفكير اإلبداعي لطمبتيـ كافأّف دكر المعمميف في تنم

اسػػتجابات المعممػػيف حػػكؿ دكر المعممػػيف فػػي تنميػػة التفكيػػر اإلبػػداعي لػػدل  فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ دكر المعمميف في  كأّنو ،كالمؤىؿ العممي الطمبة تبعان لمتغيرم الخبرة،

 تنمية التفكير اإلبداعي لدل طمبة المرحمة االبتدائية حسب متغير الجنس كلصالح اإلناث.
 تنمية في تسهم التي التعميمية لألنشطة الرياضيات معممات ممارسة واقع :(2005) دراسة بدر -4

 .المكرمة بمكة والثانوية المتوسطة المرحمة طالبات لدى اإلبداعي التفكير
 تنمية في تسيـ التي التعميمية لؤلنشطة الرياضيات معممات ممارسة كاقعتعرؼ ىدفت الدراسة إلى    

 مبلحظة بطاقة باستخداـ كذلؾ ة،المكرم بمكة كالثانكية المتكسطة المرحمة طالبات لدل اإلبداعي التفكير
 طالبات لدل اإلبداعي التفكير تنمية في تسيـ التي التعميمية األنشطة كتضمنت، الغرض ليذا صممت
 . خارجيا أك الدراسة حجرة داخؿ سكاء كالثانكية المتكسطة المرحمة

( معممة لممرحمة الثانكية بمدينة 55( معممة لممرحمة المتكسطة، ك)75كطبقت عمى عينة بمغ عددىا )   
 المتكسطة بالمدارس الرياضيات حصص في الفعمي الكاقع أف عمى النتائج أسفرت كقدمكة المكرمة. 

 غمبة ككذلؾ اإلبداعي، التفكير تنمية في تسيـ التي التعميمية األنشطة تتضمف ال المكرمة بمكة كالثانكية
ا التمقيني التدريس  المطمكب المستكل إلى يرقى ال الصفي المناخ كأف اإلبداع، لتنمية التدريس عف عكضن

 الحاصبلت المعممات تفكؽ أظيرت كما ،الطالباتك  المعممات بيف اإلبداع عمى تشجع التي التفاعبلت مف
 رياضيات بكالكريكس عمى الحاصبلت المعممات عمى الرياضيات تدريس كطرؽ مناىج ماجستير عمى

 .ككؿ اإلبداعي التفكير تنمية في تسيـ التي التعميمية لؤلنشطة بالنسبة
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 .)السعودية( مدى تقبل المعممين لمعايير الجودة الشاممة في التعميم(: 2007دراسة الكرثاف ) -5

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ مدل تقبؿ المعمميف لمعايير الجكدة الشاممة في التعميـ بمحافظة األحساء في    
المممكة العربية السعكدية، كالعكامؿ التي تشجعيـ عمى تقبؿ معايير الجكدة الشاممة في التعميـ، كالمعكقات 

 ممعايير.ؿ تقبميـ ل، كالمقترحات التي تفعّ التي تحد مف تقبميـ ليذ المعايير

اتبع الباحث المنيج المسحي الكصفي، كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة عشكائية مف المعمميف بمغ عددىـ   
( معممان عمى اختبلؼ المراحؿ الدراسية كالتخصصات العممية كاختبلؼ سنكات الخبرة كنكعية 886)

ارة التربية كالتعميـ دارس إدكغير التربكية كاختبلؼ الجنسية سعكدم كغير سعكدم بم المؤىبلت التربكية
 حساء.بمحافظة األ

معايير الجكدة الشاممة في التعميـ المتعمقة بالمعمـ حظيت عمى تقبؿ كتكصمت الدراسة إلى أف جميع   
حساء، كأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة ارة التربية كالتعميـ بمحافظة األبدرجة كبيرة مف قبؿ المعمميف بإد

المعمميف لمعايير الجكدة الشاممة في التعميـ في جميع متغيرات الدراسة )المؤىؿ إحصائية بيف تقبؿ 
الدراسي_ مدة الخبرة في التدريس_ المرحمة الدراسية( ماعدا متغير الجنسية فقد كجدت فركؽ ذات داللة 

( مف المعكقات التي تحد مف تقبؿ 20مف  10إحصائية لصالح المعمميف غير السعكدييف، كما حظيت )
المعمميف لمعايير الجكدة الشاممة في التعميـ بدرجة تقبؿ كبيرة مف قبؿ المعمميف، بينما حصؿ اثناف مف 

، كالكثافة العددية المرتفعة ية نظـ المكافآت كالحكافزىذه المعكقات عمى أعمى الدرجات كىما )ضعؼ فاعم
 .داخؿ الفصكؿ الدراسية( لمطبلب

اإلباااداعي لمعمماااي العماااوم الطبيعياااة بالمرحماااة المتوساااطة  معوقاااات األداء :(2009) دراسػػة الشػػػعبي -6
 )السعودية(.

الطبيعية بالمرحمة  ـلتعرؼ عمى أىـ معكقات األداء اإلبداعي لمعممي العمك ىدفت الدراسة إلى ا  
، كاتبع الباحث  المتكسطة كالمرتبطة بالمعمـ كبالتنظيمات اإلدارية كبالمتعمـ كالمتعمقة بطبيعة مادة العمـك
المنيج الكصفي التحميمي، مستخدمان استبانة كجيت إلى عينة مف معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة في 

كتكصمت الدراسة إلى أف أبرز المعكقات المتعمقة ، ممة( معممان كمع75) مدارس محافظة الرس كبمغ عددىا
 ،كتفضيؿ الطرائؽ التدريسية التقميدية ،ككثرة األعباء الكظيفية ،بالمعمـ ىي ضعؼ اإلعداد كالتدريب

 ،إلى معكقات تتعمؽ بالمتعمـ تتمثؿ في كثرة أعداد الطمبة داخؿ الصفكؼ كصعكبة ضبط الصؼ، إضافةن 
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مادة العمـك ىي أف محتكل المعكقات المرتبطة بطبيعة مف أبرز  المبدعة، ككاف ائؽمع الطر  يـكعدـ تجاكب
 العمـك ال يشجع عمى اإلبداع.

قياس جودة نظام إعداد المدرسين في كميات التربية في الجمهورية  (:2009دراسة الصافتمي ) -7
 TQMالعربية السورية في ضوء التجارب الناجحة ونظام الجودة الشاممة 

دراسة إلى تعرؼ مدل جكدة نظاـ إعداد المدرسيف في كميات التربية في الجميكرية العربية ىدفت ال  
، اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي، TQMالسكرية في ضكء التجارب الناجحة كنظاـ الجكدة الشاممة 

( 92عدد أفرادىا )مستخدمان استبانتاف إحداىما لعينة مف أعضاء الجياز اإلدارم كالييئة التدريسية بمغ 
(، كتكصمت الدراسة 1804عضكان، كالثانية لعينة مف طمبة السنة الرابعة شعبة معمـ الصؼ كبمغ عددىا )

إلى ضركرة إجراء عمميات تقييـ كضبط جكدة نظامنا الحالي إلعداد المدرسيف في ضكء نظاـ الجكدة 
 الشاممة كالتجارب العربية كالعالمية.

ر مقترح لتطوير األداء التدريسي لمعممي العموم وفق معايير الجودة تصو  :(2010) دراسة عيسى -8
 )غزة(. في المرحمة األساسية بمحافظات غزة

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ كجيات نظر معممي العمـك في تطكير األداء التدريسي كفؽ معايير الجكدة،   
ر الجكدة في المرحمة األساسية ككضع تصكر مقترح لتطكير األداء التدريسي لمعممي العمكـ كفؽ معايي

ف استبانة كجيت إلى عينة مف معممي المنيج الكصفي التحميمي، مستخدما بمحافظات غزة، كاتبع الباحثاف
، تكصمت الدراسة إلى ( معمـ كمعممة106العمكـ في مدارس ككالة الغكث بمحافظات غزة كبمغ عددىـ )

ف ىناؾ تدنيان بنسبة عالية في األداء التدريسي لمعممي العمكـ، كحاجتيـ لميارات عديدة لتطكير أدائيـ، أ
 كضع تصكر مقترح لتطكير األداء التدريسي لممعمميف.تـ لذلؾ 

 لدى اإلبداعي التفكير تنمية مهارات لبعض العموم معممي ممارسة مدى :(2010) دراسة النفيعي -9
 .الرياض بمدينة سطةالمتو  المرحمة طالب

 لدل اإلبداعي التفكير تنمية ميارات لبعض العمـك معمميالكشؼ عف مدل ممارسة  ىدفت الدراسة إلى  
 ميارات لتنمية العمـك معممي كفاءة لرفع مقترح تصكر تقديـك  ،الرياض بمدينة المتكسطة المرحمة طبلب
 .المتكسطة المرحمة طبلب لدل اإلبداعي التفكير
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الباحث المنيج الكصفي التحميمي مستخدمان استبانة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، كطبقيا عمى عينة مف اتبع 
كمعممة،  ان ( معمم88معممي العمكـ في مدارس المرحمة المتكسطة الحككمية بمدينة الرياض كالبالغ عددىـ )

تنمية التفكير اإلبداعي  كأظيرت النتائج أف ممارسة معممي العمكـ )عينة الدراسة( بدرجة قميمة لميارات
 (.3مف  0.76بمتكسط ) 

 -التعميم النظامي –الكفايات التدريسية لخريجي معمم الصف (: 2010محمد )شيخ دراسة   -11
 وفق معايير الجودة الكمية.

تعرؼ مدل تحقؽ الكفايات التدريسية لدل معممي الصؼ الذيف خضعكا لبرامج إعداد ىدفت الدراسة إلى   
( 243التعميـ النظامي كفقان لمعايير الجكدة الكمية. تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مؤلفة مف ) -معمـ الصؼ

قة في مدراس الحم( مديران كمديرة 129معممان كمعممة في مدارس الحمقة األكلى في محافظة دمشؽ ك)
 .( مكجيان كمكجية36ك)األكلى كالثانية في محافظة دمشؽ 

كتكصمت الدراسة إلى عدـ تحقؽ الكفايات التدريسية لدل خريجي برنامج معمـ الصؼ كفؽ معايير   
الجكدة الكمية مف كجية نظر عينة مف معممي الصؼ كمدراء المدارس كالمكجيف التربكييف، كعدـ كجكد 

يف متكسطات درجات أفراد عينة الدراسة مف معممي الصؼ حسب متغير فركؽ ذات داللة إحصائية ب
الجنس كالمؤىؿ العممي كالتربكم كعدد سنكات الخدمة التدريسية كدكرات التدريب، كما أنو ال تكجد فركؽ 
ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات أفراد الدراسة مف مديرم مدارس التعميـ األساسي حسب متغير 

ممي كالتربكم كعدد سنكات الخبرة اإلدارية، كما أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المؤىؿ الع
متكسطات درجات أفراد عينة الدراسة مف المكجييف التربكييف حسب متغير الجنس كالمؤىؿ العممي 

راسة مف كالتربكم كعدد سنكات الخبرة التكجييية، ككانت ىناؾ فركؽ بيف متكسطات درجات أفراد عينة الد
المعمميف كالمديريف كالمكجييف لصالح عينة المعمميف في تقدير مدل تحقؽ الكفايات التدريسية لدل 

  التعميـ النظامي كفؽ معايير الجكدة الكمية. -خريجي برنامج معمـ الصؼ
: درجة ممارسة معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لمهارات (2012دراسة محفكض ) -11

 اإلبداعي داخل غرفة الصف.التفكير 
تعرؼ درجة ممارسة معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي لميارات التفكير ىدفت الدراسة إلى    

اإلبداعي داخؿ غرفة الصؼ مف كجية نظرىـ مف جية، ككما تقيسيا بطاقة المبلحظة مف جية أخرل، 
مؤىؿ العممي، سنكات الخبرة، الجنس، كالكشؼ عف الفركؽ في درجة ممارستيـ كفقان لممتغيرات )ال

 المشاركة في دكرات تدريبية(
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( معممان كمعممة مف معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي 402تألفت العينة بالنسبة لبلستبانة مف )  
 ( معممان كمعممة.49التابعيف لمديرية تربية مدينة دمشؽ، كبالنسبة لبطاقة المبلحظة تألفت العينة مف )

تكصمت الدراسة إلى أف المعمميف ال يمارسكف ميارات التفكير اإلبداعي في أثناء قياميـ بعممية التدريس   
 في غرفة الصؼ، فقد جاءت درجة الممارسة منخفضة عند تطبيؽ األداتيف االستبانة كبطاقة المبلحظة.

 ثانيًا: الدراسات األجنبية:

دمج اإلبداع: التعميم اإلبداعي في تعميم  :كآخركفجرنجر  (Grainger & others, 2004دراسة ) -1
 .المعمم اإلبتدائي

A Creative Cocktail : creative teaching in initial teacher education. 

، كاتبع الباحثكف تحديد المقكمات الشخصية لممعمـ المبدع في مدارس المممكة المتحدةإلى ىدفت الدراسة   
مستخدميف بطاقة مبلحظة كالمقابمة مع ثبلثة مف المعمميف، كاالستبانة كالمقابمة المنيج الكصفي التحميمي 

 الجماعية مع عينة مف التبلميذ في المرحمة االبتدائية في مدارس المممكة المتحدة.

كتكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ خميط مف الصفات كالسمككيات التي البد مف جمعيا معان حتى يككف   
بينما انعداميا يمغي تمامان ككف المدرس مبدعان، كىذه الصفات ىي إيماف المعمـ بأىمية التدريس مبدعان، 

مينتو كالدكر الذم يقكـ بو في تنمية اإلبداع لدل المتعمميف، كقدرة المعمـ عمى إثارة الحماس كالمنافسة 
عامؿ مع الفركؽ الفردية بيف المتعمميف كالقدرة عمى كشؼ الفركؽ اإلبداعية لدل المتعمميف، كالكفاءة في الت

 لدل المتعمميف.

جودة المدرس والحوافز والمؤثرات  :ىيندرؾ كآخركف (Hendrik & others, 2004دراسة ) -2
 النظرية والتجريبية لممعايير عمى جودة المدرس.

Teacher Quality And Incentives Theoretical and Empirical Affects Of 
Standards on teacher Quality. 

إحدل الطرائؽ المستخدمة في الكاليات المتحدة األمريكية كىي باسـ تعرؼ ىدفت الدراسة إلى   
(Benchmarking كىي طريقة مطبقة في كالية كاليفكرنيا حيث تضع كؿ مدرسة مستكلن محددان )  مف

ذلؾ أك تعاقب فشميا سة إما أف تحقؽ ىذه األىداؼ كتكافئ عمى األىداؼ ينبغي عمييا تحقيقو كىذه المدر 
 في الكصكؿ إلى األىداؼ ثـ تصنؼ المدارس حسب ترتيبيا.
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( مدرسة، كاستخدـ الباحث 219( طالب مف )5000تـ تطبيؽ الدراسة في ألمانيا عمى عينة مؤلفة مف )  
استبانات مكجية لمطبلب كلؤلكلياء كضمت عددان مف البنكد المتعمقة بمؤشرات جيد المعمـ، كتحميؿ 

 (PISAتحصيؿ الطبلب مف خبلؿ تحميؿ نتائج درجاتيـ في امتحاف )مستكل 

كخمصت الدراسة إلى أف جكدة المدرس كانت عالية في المناطؽ التي طبقت نظاـ تقكيـ مركزم عمى   
التي لـ تطبؽ ىذا النظاـ، كأف مستكل تحصيؿ الطبلب يرتفع إذا تـ تحسيف جكدة عكس المناطؽ 

 المعمميف .

المعممون المبدعون واستراتيجيات التدريس  :ىكرنج كآخركف (Horng & others, 2005دراسة ) -3
 .اإلبداعي

Creative Teachers and Creative Teaching Strategies. 

ىدفت الدراسة إلى معرفة العكامؿ التي تؤثر عمى التدريس اإلبداعي، كأىـ طرائؽ تدريسو لدل ثبلثة مف   
اإلبداع في مدارس الياباف، متبعيف المنيج الكصفي التحميمي، مف  المعمميف الحاصميف عمى جائزة في

التدريس  ة إلى أف أىـ العكامؿ المؤثرة فيخبلؿ استخداـ بطاقة مقابمة مع المعمميف، كتكصمت الدراس
اإلبداعي ىي اإليماف بالتدريس كالعمؿ الجاد، الحماس كالثقة بالنفس، ككانت أىـ طرائؽ التدريس المبدعة 

 ىي العصؼ الذىني كربط الدركس بكاقع الحياة كاألسئمة المفتكحة التي تتحدل عقكؿ الطمبة.

س االبتدائية في اإلبداع في الممارسات التدريسية في المدار : كيني (Kinney, 2005دراسة ) -4
 اليابان والواليات المتحدة األمريكية.

Creativity in Japanese and American primary teaching practices. 

بمعنى التعرؼ عمى التدريس اإلبداعي  ،منتجالدراسة إلى التعرؼ عمى اإلبداع عمى أنو عممية ك ىدفت    
كنشاط يقكـ بو المعممكف، كالتدريس مف أجؿ اإلبداع كنشاط لمتعرؼ عمى إبداع الدارسيف، كتشجيع 
التفكير اإلبداعي لدييـ في مدارس التعميـ االبتدائي في الكاليات المتحدة األمريكية كالياباف، كقد ىدفت 

ت المعمميف في الياباف مقارنة بأقرانيـ في الكاليات المتحدة األمريكية الدراسة أيضان إلى التعرؼ عمى مدركا
عف اإلبداع كالتدريس اإلبداعي كميسراتو كمعيقاتو، استخدمت الباحثة المنيج الكصفي باالستبانة بشقيو 

( معممان في منطقة 14( معممة ك )29الكمي كالكيفي، كتـ تطبيؽ ىذه االستبانة عمى عينة مككنة مف )
( معممان في مدينة طككيك، 15رافيا األمريكية، بينما قدمت النسخة اليابانية لعينة مف المعمميف قكاميا )مك 
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كانتيت الدراسة إلى عدـ صحة الفرضية التي قامت عمييا كىي أف السياؽ الثقافي كظركؼ التعميـ ال 
كما أظيرت كجكد اختبلؼ في تيسر التدريس اإلبداعي لممعمميف، كال تيسر التعمـ اإلبداعي لممتعمميف، 

 مدركات المعمميف في الياباف كالكاليات المتحدة األمريكية حكؿ التدريس اإلبداعي كالعممية اإلبداعية.

العالقة بين جودة المعمم والممارسات التأممية في التدريس، والقدرات  :نارم (Nary, 2006دراسة ) -5
 الصف الثاني عشر في والية إنديانا األمريكية.اإلبداعية لدى معممي المدارس من الروضة حتى 

A mixed-method study of relationships among teacher quality, reflective 
practice and creative abilities of K-12 in service public school teacher. 

أممية في التدريس، كالقدرات ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف جكدة المعمـ كالممارسات الت  
مريكية، اإلبداعية لدل معممي المدارس مف الركضة حتى الصؼ الثاني عشر في كالية إنديانا األ

كاستخدمت الباحثة لجمع البيانات استبانة متبكعة بسمسمة مف المقاببلت الشخصية المتعمقة، كطبقت عمى 
دخؿ التفاعمي في تحميؿ البيانات لتحديد العكامؿ ( معممان، كما اعتمدت الباحثة الم88عينة مككنة مف )

المؤثرة في التدريس اإلبداعي كمشكبلتو كالعكامؿ الدافعية كالتأمؿ كنكاتج التعميـ، إضافة إلى الكصؼ 
التصكيرم لتفاعبلت المعمميف في الصؼ أثناء ممارساتيـ التعميمية لتعرؼ الممارسات اإلبداعية في 

تائج الدراسة إلى أف المعمميف الذيف يمارسكف التدريس اإلبداعي في الصؼ تدريسيـ كتحميميا، كتشير ن
يستخدمكف طيفان كاسعان مف القدرات اإلبداعية التي تيسر التدريس التأممي كالذم يسيـ في النمك الميني 

% مف المعمميف الذيف يحاكلكف ممارسة التدريس 90لممعمميف، كقد كشؼ تحميؿ المقاببلت الشخصية أف 
( قدرة إبداعية كقدرة تأممية كغيرىا مف مؤشرات الجكدة التدريسية، 22بداعي في الصؼ يمتمككف )اإل

كالغريب أف الدراسة أشارت إلى أف اإلعداد قبؿ الخدمة كالتدريب الميني أثناء الخدمة ال يؤدياف إلى تنمية 
لمعرفي، كما أشارت كذلؾ إلى ميارات التدريس اإلبداعي لدل المعمميف، باستثناء جانب كاحد ىك النمك ا

أف اإلدارة كالسياسات التعميمية مف بيف أىـ العكامؿ المؤثرة بشدة في تنمية ميارات التدريس اإلبداعي لدل 
المعمميف، إضافة إلى أف كجكد بيئات التعمـ التعاكني في الصؼ يشجع عمى تنمية اإلبداع لدل الدارسيف، 

 اإلبداعي.كيشجع المعمميف عمى ممارسة التعميـ 
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 فوائد تدريس مهارات التفكير اإلبداعي  :ككتف ( Cotton, 2001دراسة ) -6
 Teaching Thinking Skills School Improvement Research Series  
ىدفت الدراسة إلى بياف فكائد تدريس ميارات التفكير اإلبداعي، كذلؾ مف خبلؿ تحميؿ عددو مف البحكث 

، كقد استخدـ الباحث (دراسة كصفية 23ية،منيا عبارة عف دراسة بحثية تجريب 33تقريران،  56كالتقارير )
المنيج الكصفي كتكصمت النتائج إلى أّف إعداد المعمـ الجيد يحدد قدرتو عمى تدريس ميارات التفكير 

عطاءه الدكرات ليتمك دارة العمميات داخؿ الصؼ. كأّف تطكير المعمـ كا  ف مف مكاكبة ما اإلبداعي، كا 
ارات التفكير اإلبداعي داخؿ ف في مجاؿ التفكير كطرؽ تدريسو. كما أّف تنمية ميك تكصؿ إليو الباحث

كتكفير البيئة الصفية المشجعة كالحرة كالمميئة بالمثيرات التعميمية  ،تتطمب إتاحة الكقت الكافي الصؼ
و مف مكضكعات كأنشطة المناسبة. كأّف اإلدارة الداعمة كالمشجعة عمى اإلبداع، كالمنيج بما يحكي

 مترابطة، لو دكر في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي أك عرقمتيا.

 تعقيب عمى الدراسات السابقة:ثالثًا: 

 الدراسات السابقة اآلتي:البحكث ك  يتضح مف مراجعة

في تنمية التفكير  ـتيدؼ معظـ الدراسات لتعرؼ كاقع ممارسة المعمميف لميارات التفكير اإلبداعي كدكرى -
(، 2012 ،( )محفكض2010( )النفيعي، 2004( )أبك ريا، 2003اإلبداعي لدل المتعمميف )الشياب، 

 (Grainger & others, 2004) (2003بعضيا صفات المعمـ المبدع )العنزم،  تكما تناكل
  (Nary, 2006)( 2010محمد، شيخ ( )2009تناكلت دراسات أخرل جكدة المعمـ )الصافتمي،  -

(Hendrik & others, 2004) 
ركزت معظـ الدراسات السابقة عمى المراحؿ التعميمية العميا كالتعميـ الثانكم كالحمقة الثانية مف التعميـ  -

( 2005( )بدر، 2003األساسي كذلؾ ضمف مكاد محددة كالرياضيات كالعمكـ كدراسة )العنزم، 
 (2010( )النفيعي، 2010( )عيسى، 2009)الشعبي، 

شيخ )( 2003( )الشياب، 2004( )أبك ريا، 2012اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )محفكض، ما بين -
 في اختيار العينة مف معممي الحمقة األكلى مف مرحمة التعميـ األساسي.( 2010محمد، 

كىك المنيج المبلئـ ليذا النكع مف  ،في اتباعيا المنيج الكصفيمع الدراسة الحالية اتفقت جميع الدراسات  -
 الدراسات.
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 (Nary, 2006) (Kinney, 2005)اعتمدت معظـ الدراسات عمى االستبانة كأداة بحث مثؿ دراسة  -
(، أك بطاقة المبلحظة كدراسة 2004( )أبك ريا، 2010( )النفيعي، 2010( )عيسى، 2009)الشعبي، 

(Grainger & others, 2004)  ،(، كاعتمدت دراسة 2005)بدر(Horng & others, 2005) 
(Nary, 2006) .عمى المقابمة 

 ما تمت االستفادة منه في الدراسات السابقة:

 المنيجية العممية المتبعة في عرض ىذه الدراسات كخطكاتيا. -
 تحديد مشكمة الدراسة الحالية كأىدافيا كفرضياتيا. -
 لمدراسة الحالية.كضع تصكر عاـ لئلطار النظرم  -
 أدكات البحث التي استخدميا الباحثكف في ىذه الدراسات )استبانات، بطاقات مبلحظة صفية( -
 األساليب كالمعالجات اإلحصائية المستخدمة فييا. -

 ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

ي كدكرىـ في تنميتيا لدل ممارسة المعمميف لميارات التفكير اإلبداعمعظـ الدراسات ركزت عمى  -
المتعمميف، كما تناكؿ بعضيا جكدة أداء المعمـ، بينما تميزت الدراسة الحالية في ىدفيا المتمثؿ في 
التعرؼ عمى كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي كالذم يشمؿ 

 جكدة الشاممة.التقكيـ( في ضكء معايير ال -التنفيذ -)التخطيط
نما أعدت استبانة مكجية لممكجييف التربكييف  - لـ تقتصر الباحثة عمى استخداـ استبانة رأم لممعمميف كا 

 باإلضافة إلى بطاقة مبلحظة لمحصكؿ عمى نتائج أكثر دقة كمكضكعية.
األكلى مف قد تككف ىذه أكؿ دراسة محمية كعربية تتناكؿ األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة  -

 التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة في حدكد عمـ الباحثة.
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 تمهيد:

لؤلدب النظرم الذم تقـك عميو الدراسة، كيتناكؿ المحكر الحالي األداء يتضمف الفصؿ اآلتي عرضان   
، كأىـ الخصائص الشخصية كالمينية كاالجتماعية التي )مفيكمو_ مجاالتو_ مياراتو(التعميمي لممعمـ 

يتميز بيا المعمـ الفعاؿ، كما يتناكؿ ىذا المحكر األدكار التي يقكـ بيا المعمـ في العممية التعميمية 
كأبرز العكامؿ التي تؤثر فييا، انتياءن بالصعكبات التي يمر بيا المعمـ أثناء كمخطط كمنّظـ كقائد ليا، 

 أدائو التعميمي. 

 مفهوم األداء التعميمي لممعمم: .1

ييعد األداء التعميمي لممعمـ أحد المناشط التربكية المقصكدة، كالتي تحدث بصفة دكرية مف قبؿ المعمميف   
تكياتيا، لذا فإف ىذا األداء يجب أف يككف عصريان كمتطكران في غرؼ الصفكؼ الدراسية عمى اختبلؼ مس

 مع تطكر الفكر التربكم، كتطكر مناشط كمؤسسات المجتمع كافة.

( بأنو: "مدل قدرة المعمـ عمى استخداـ الممارسات اإلجرائية 008، 0999كقد عرفو المقاني كالجمؿ )  
تحقؽ مف خبلليا مستكل أفضؿ في العممية  التي تساعده عمى القياـ بعممية التدريس بكفاءة عالية

 التعميمية كتظير في المحصمة النيائية لنكاتج التعمـ".

ييعرؼ األداء التعميمي بأنو: "سمكؾ أك جيد مبذكؿ مف قبؿ المعمـ لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة كفقان كما   
دريس، كتقكيـ األداء لممتعمميف، لمجمكعة القكاعد كالقكانيف المنظمة لعممو )التخطيط كاإلعداد، كتنفيذ الت

 (35، 2001كما يرتبط بذلؾ مف مسؤكليات مينية(". )الدياب كالبنا، 

كيعرفو ركاقو كآخركف بأنو "سمسمة مف اإلجراءات كالتدابير كالممارسات التي يقكـ بيا المدرس قبؿ  
ؾ الشخصي لممدرس الحصة الصفية كفي أثنائيا، كتشمؿ )التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ كضبطو كالسمك 

 (039، 2115كالعبلقة المتبادلة بينو كبيف طمبتو داخؿ الحجرة الصفية(". )

كيعرفو الصافتمي بأنو "معظـ األعماؿ التي يقـك بيا المعمـ داخؿ غرفة الصؼ كخارجيا كليا تأثير في   
إلى المستكل األفضؿ فاعمية عممية التعميـ كتحسيف جكدتيا، كتحدد مدل كفاية المعمـ كقدرتو في الكصكؿ 

 (00، 2102مف الميارات التعميمية ". )
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كبذلؾ يشمؿ أداء المعمـ كؿ ما يقكلو كيفعمو في أثناء المكقؼ التعميمي، كما يتصؿ بو عمى نحك   
دارة المناقشة، كاإللقاء، كتكجيو األسئمة، كتخطيط النشاط.  مباشر، أك غير مباشر مثؿ: إدارة الصؼ، كا 

 (00، 0999)صالح، 

فاألداء التعميمي لممعمـ ىك مجمكعة الممارسات كاإلجراءات التي يقكـ بيا المعمـ بيدؼ تحقيؽ التعمـ   
لدل المتعمميف، كتحسيف العممية التعميمية، كيشمؿ ىذا األداء تخطيط التعميـ كتنفيذه كتقكيمو، كما تتضمنو 

 كؿ مرحمة مف نشاطات كميارات.

 عامة لؤلداء التعميمي لممعمـ مف خبلؿ التعاريؼ السابقة:كبالتالي يمكف استخبلص النقاط ال

ىك مجمكعة مف الممارسات أك اإلجراءات أك الميارات التي يقكـ بيا المعمـ قبؿ الحصة الصفية أك  -
 التقكيـ(. -التنفيذ -في أثنائيا كتشمؿ ميارات )التخطيط

 عممية التعمـ لدل المتعمميف.ىك سمكؾ مقصكد لتحقيؽ أىداؼ معينة تؤدم بالنياية إلى حدكث  -

 ىك سمكؾ قابؿ لممبلحظة كالقياس. -

 يؤثر ىذا السمكؾ في فاعمية عممية التعميـ كجكدتيا. -

 مجاالت األداء التعميمي لممعمم: .2

 المجال األول: تخطيط التعميم

عماؿ تعد العممية التعميمية التعممية، فعبلن أك عمبلن ال تختمؼ مف حيث جكىرىا عف األفعاؿ أك األ  
المينية األخرل، كلكنيا قد تختمؼ عنيا في أنيا تتطمب جيدان إبداعيان، كفكران سميمان مخططان كمنظمان 
يتعامؿ مع الفرد المتعمـ بسمككو كفكره ككجدانو، بقصد تنمية فكر المتعمـ، كتعديؿ سمككو )إيجابيان( 

 كتيذيب كجدانو كصقمو صقبلن سميمان.

ذا كانت العممية    التعميمية التعممية، فعبلن أك عمبلن تيكصؿ إلى أىداؼ كغايات كاضحة، فيمزميا كا 
 التخطيط الذىني أكالن، كالمكتكب ثانيان، ما دامت تيحكـ بالعقبلنية كالفاعمية كتيحدد بيا.

عداد نفسي لممكاقؼ التدريسية، التي يتـ    كييعرؼ شحاتو كالنجار التخطيط لمتعميـ بأنو: "تصكر عقمي كا 
لحاجة ليا في قاعة الدرس في فترة زمنية محددة كلمستكل تعميمي محدد، بقصد تحقيؽ أىداؼ تعميمية ا

جراءات ككسائؿ تعميمية كأسئمة تنشيطية  بطريقة منظمة ىادفة عف طريؽ اختيار خبرات كأنشطة كا 
 (94، 2003كتقكيمية مناسبة". )شحاتو كالنجار، 
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جراءات كاستخداـ  كما يعرفو اليكيدم بأنو: "تصكر مسبؽ   لما سيقكـ بو المعمـ مف أساليب كأنشطة كا 
، 2005أدكات كأجيزة ككسائؿ تعميمية كأساليب تقكيـ لتحقيؽ األىداؼ التربكية المرغكبة". )اليكيدم، 

87) 

( أنو يصعب عمى المعمـ أف يقؼ في الفصؿ دكف أف يخطط مسبقان 169، 2003كيرل الحصيف )  
 التي ينشدىا في ظؿ اختبلؼ مجاالتيا كتنكع مستكياتيا.لكيفية تحقيقو لؤلىداؼ 

نما يعتمد عمى التحضير الجيد كاإلعداد المنظـ لمدرس كعمى    فالتدريس الجيد ال يقكـ عمى االرتجالية كا 
 (499، 2002مدل كضكح خطة الدرس ليكّكف نجاحو. )جاف، 

نما ىك عممية منظمة كىادتدكيف مكضكع الدرس في كراسة التحضير كيفما اتذلؾ ال يعني ك    فة فؽ، كا 
جراءات كالقرارات لمكصكؿ إلى األىداؼ المنشكدة عمى مراحؿ معينة كخبلؿ تتضمف اتخاذ مجمكعة مف اإل

 (97، 2000مدة زمنية محددة باستخداـ اإلمكانات المتاحة أفضؿ استخداـ. )جامؿ، 

المستكيات المعيارية يجب عميو أنو لتطكير أداء المعمـ في ضكء  (212-195، 2005كيؤكد نصر )  
كىذا يدؿ ىمى أىمية التخطيط قصير  –أف يككف قادران عمى إعداد الدركس بدفتر التحضير بدرجة متميزة 

كقادران عمى تفيـ أىداؼ تعميـ المقرر، كمعرفة حقائؽ كمفاىيـ كتعميمات المقرر الدراسي كالتعرؼ  -المدل
نتاج تكنكلكجيا التعمـ، عمى حاجات المتعمميف كمشكبلتيـ، كمعرفة كمعرفة أساليب  طرؽ التدريس، كا 

 _ كىذا يدؿ عمى أىمية التخطيط بعيد المدل _.  متنكعة لمتقكيـ

يمثؿ التخطيط الرؤية الكاعية التي تستكعب أبعاد المكقؼ التعميمي كعناصره كما يقـك بينيما مف  كبذلؾ  
يؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ المرجكة، كىذا يتطمب مف عبلقات متداخمة كمف ثـ تنظيـ ىذه العناصر بشكؿ 

المعمـ رؤية صائبة كاستبصاران ذكيان ألنو يعتمد عمى قدرتو عمى التصكر المسبؽ لعناصر المكقؼ التعميمي 
 (40، 1996كمتغيراتو. )الخميفة، 

ف يككف نصب عينيو، كما يتضم -أك عدة أىداؼ   –كأكؿ خطكة في ىذا التخطيط ىك صياغة ىدؼ   
الرئيسة، كأيضان يتضمف  تحديد المحتكل الذم مف خبللو تتحقؽ ىذه األىداؼ، بمعنى عناصر الدرس

مكسائؿ التعميمية التي يمكف استخداميا في الدرس ككقت استخداميا، كيستعرض التخطيط: التخطيط ل
نشطة التمييد لمدرس، كعرض خطكاتو، كختامو، كما يشمؿ: الممخص السبكرم، كتقكيـ الدرس، كاأل

 (63-62، 2005البلصفية كالكاجبات المنزلية التي يكمؼ بيا المتعممكف. )راشد، 
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فالتخطيط إجراء ضركرم يجب أف يقكـ بو المعمـ قبؿ التنفيذ الفعمي لعممية التعميـ، ذلؾ أف التخطيط   
ككسائؿ، يزكد المعمـ برؤية كاضحة عف المكضكع الذم يقكـ بتعميمو كما يتطمبو مف أساليب كنشاطات 

 كيمنحو دراية كافية بالمتعمميف كخصائصيـ.

 المجال الثاني: تنفيذ التعميم

كىي الخطكة الثانية مف خطكات عممية التعميـ كتعني: "مجمكعة اإلجراءات العممية كالممارسات التي   
 (30، 2000يقكـ بيا المعمـ أثناء األداء الفعمي داخؿ الفصؿ". )األزرؽ، 

نفيذ التعميـ مرحمة التطبيؽ الفعمي لمخطة التعميمية التي قاـ بإعدادىا المعمـ كيتـ مف حيث تمثؿ عممية ت  
خبلؿ ىذا التنفيذ ترجمة األىداؼ كاألنشطة التعميمية إلى ميارات كأداءات مدركة لدل المتعمميف بغرض 

ؤالء المتعمميف، حدكث تعمـ لدييـ، كالذم ييستدؿ عميو عف طريؽ األداءات كالميارات الحادثة في سمكؾ ى
كالتي تتمثؿ في المعارؼ كالميارات كاالتجاىات كاالىتمامات كالقيـ التي يكتسبكنيا داخؿ الصؼ الدراسي 

 أك خارجو.

كميارات التنفيذ كثيرة كمتعددة، فنجد مف ىذه الميارات: تييئة المتعمميف لمدرس كالتكاصؿ المفظي كغير   
دارة الصؼ، كصياغة األسئمة الصفية المفظي، كالمحادثة الجكىرية، كاالكتشا ؼ، كاالستقصاء كالتعزيز، كا 

 كاستخداميا، كالتعزيز، كغيرىا مف الميارات.

 المجال الثالث: تقويم التعميم

يشير مفيكـ التقكيـ إلى األداءات المستخدمة بيدؼ تقرير مدل تغيير أداءات الطالب الصفية التعميمية   
التي تـ تحديدىا كفؽ تدريجات رقمية أك كصفية أك مكضكعية أك كتعديميا، كمدل تحقؽ األىداؼ 

 (870، 2000شخصية أك ذاتية مف قبؿ المدرس. )قطامي كآخركف، 

كتحظى عممية التقكيـ بأىمية بالغة في جميع الممارسات التربكية. كيحدث التقكيـ قبؿ التعميـ كأثناءه   
د مستكاىـ يتقرير شامؿ لتحصيؿ المتعمميف، كتحدبغية تأدية كظائؼ متنكعة، كالتي بدكرىا تزكدنا ب

 النيائي قبؿ التعمـ كبعده.

كيتـ التقكيـ عبر أدكات متعددة أبرزىا األسئمة االختبارية المختمفة التي يطرحيا المعمـ عمى تبلميذه.   
كالنشطة،  كليذه األسئمة أىمية ذات جكانب مختمفة في إثارة ميكؿ التبلميذ كحفزىـ عمى المشاركة الفعالة
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كتقكيـ استعداداتيـ، كفحص مقدار استيعابيـ لمكاجبات المنزلية السابقة كتشخيص جكانب القكة كالضعؼ 
لدييـ، كمراجعة كتمخيص ما سبؽ عرضو مف مكضكعات، كتشجيع المناقشات، كتحفيز الطبلب لمبحث 

ناء مفيكميـ الذاتي عف المزيد مف المعمكمات معتمديف عمى أنفسيـ، كتعزيز الثقة في أنفسيـ، كب
كاإليجابي، كمساعدتيـ عمى تطبيؽ كاستعماؿ ما سبؽ أف تعممكه مف مفاىيـ كتقكيـ مدل النجاح في 

 (60، 2003تحقيؽ األىداؼ كالغايات. )السرحاف، 

كنميز ىنا التقكيـ التقميدم المحدد الذم يركز عمى المعمكمات التي حصميا المتعمـ مف درسو، كالتقكيـ   
، 2005الشامؿ الذم يتأكد مف تعمـ المتعمـ لمجكانب المعرفية، كالميارية، كالكجدانية. )راشد، الصحيح 

63-64) 

 مهارات األداء التعميمي لممعمم: .3

تيعرؼ الميارات التعميمية بأنيا: األداء الذىني الحركي الذم يتبعو المعمـ في أثناء التدريس مع مراعاة   
 (12، 2000، كآخركف ا األداء. )حميدةالدقة كالسرعة كاالستمرارية ليذ

 كيمكف تقسيـ ميارات التعميـ حسب المجاالت كما يأتي:   

 يتضمف ىذا المجاؿ عدد مف الميارات كىي: مجال التخطيط:

  ميارة تحديد األىداؼ السمككية لمدرس: .1

تحديد الخبرات كىي مف أىـ العناصر ألنيا تحقؽ لممعمـ عددان مف الكظائؼ، منيا أنيا تساعده في 
س بو، كفي اختيار استراتيجيات التعميـ، كفي كاألنشطة التعميمية لمدرس، كفي تنظيـ التتابع الذم تدرّ 

كضع معايير لتقكيـ فاعمية التعميـ، كىذا يعني أف األىداؼ تمثؿ األساس الذم يتـ في ضكئو تحديد 
 ( 44، 1996العناصر الباقية في خطة الدرس. )الخميفة، 

 ف تحديد محكات األداء التعميمي التي تحكميا ىذه الميارة باآلتي:كيمك  

 أف تصؼ أىداؼ الدرس في كضكح سمكؾ المتعمـ )نكاتج التعمـ( بعد االنتياء مف الدرس. - أ
 أف تككف األىداؼ قابمة لممبلحظة كالقياس. - ب
 (103، 2005)راشد،  كجدانية(. -ميارية  –أف يميز في تمؾ األىداؼ مستكيات متنكعة )معرفية  - ت
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  ميارة تحديد عناصر الدرس الرئيسة كالفرعية: .2

كيككف ذلؾ بقراءة الدرس قراءة إجمالية، ثـ قراءة كؿ فقرة مف فقرات الدرس عمى انفراد لتحديد المفيـك   
 أك الميارة أك القيمة التي يدكر حكليا الدرس، ثـ كضع قائمة بعناصر الدرس الرئيسة كالفرعية.

ميارة يجيب المعمـ عمى السؤاؿ اآلتي: ما الخبرات ك المعارؼ كالميارات كالقيـ التي كمف خبلؿ ىذه ال  
 سكؼ يتعمميا المتعممكف مف الدرس؟  

 يمكف تحديد محكات األداء التعميمي التي تحكميا ىذه الميارة باآلتي:ك   

كتابة عناصر الدرس المعرفية كاممة في كضكح مؤكدة عمى صحة تحميؿ محتكل الدرس بكفاءة  - أ
 مبادئ(. -مفاىيـ  –)حقائؽ 

 كتابة عناصر الدرس الميارية. - ب
 كتابة عناصر الدرس الكجدانية. - ت
 أف تحدد العناصر الفرعية لكؿ عنصر رئيسي مف عناصر الدرس. - ث
 متماسؾ.يككف ترتيب عناصر الدرس في تسمسؿ منطقي  - ج
 (103، 2005)راشد،  أف تتسؽ العناصر الرئيسة مع أىداؼ الدرس. - ح

 ميارة اختيار الكسائؿ التعميمية المناسبة: .3

إف تييئة تقنية التعميـ المناسبة تساعد المعمـ عمى مكاكبة النظرية التربكية الحديثة التي تعد المتعمـ   
التقنية المناسبة يعد مف األركاف األساسية لخطة  ( فتحديد54، 1998مية. )الحيمة، يمحكر العممية التعم

أم درس مف الدركس كالتي إذا ما تكاممت مع طرائؽ التدريس المناسبة كالمادة الدراسية كاألنشطة 
ية التعميـ أداة لمساعدة أىداؼ الدرس، أم أف تقن يا دكرىا الفعاؿ في بمكغ المتعمميفالمصاحبة كاف ل

 (64، 2000ف األمكر المجردة. )حميدة كآخركف، عمى فيـ الكثير م المتعمميف

 التي تحكميا ىذه الميارة باآلتي: التعميمي يمكف تحديد محكات األداءك   

 أف تككف الكسيمة كثيقة الصمة بالدرس. - أ
 أف تككف الكسيمة صادقة المضمكف. - ب
 أف تككف الكسيمة في حالة جيدة تسمح باالستفادة منيا. - ت
 منيا.أاّل يزدحـ الدرس بعدد كبير  - ث
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 أف تتناسب الكسيمة مع مستكل نضج المتعمميف العقمي. - ج
 أف يخطط لعرضيا في كقت مناسب مف الدرس. - ح
 (104، 2005)راشد،  أف تككف الكسيمة مشكقة كتثير اىتماـ المتعمميف. - خ

  ذىنيان لمدرس: ميارة التخطيط لتييئة المتعمميف .4

يجب عمى المعمـ أف يفكر في عممية التييئة أثناء التحضير، كتحتكم ىذه العممية عمى إعداد كتجريب   
بعض الكسائؿ أك تحضير أسئمة معينة أك التفكير في أسمكب الحكار أك القضية التي قد يستخدميا. 

 كلمتييئة ثبلثة أنكاع: 

أك شيئان أك حدثان ييعرؼ مسبقان أنو مكضع اىتماـ  التييئة التكجييية: ىنا يستخدـ المعمـ نشاطان أك شخصان   
 المتعمميف أك أف ليـ خبرة سابقة بو كنقطة بدء لتكجيو انتباىيـ نحك مكضكع الدرس أك إثارة اىتماميـ بو.

التييئة االنتقالية: كيستخدـ ىذا النكع لتسييؿ االنتقاؿ التدريجي مف المادة التي سبقت معالجتيا إلى   
 دة، أك مف نشاط تعميمي إلى نشاط آخر.المادة الجدي

التييئة التقكيمية: كيستخدـ ىذا النكع أساسان لتقكيـ ما تـ تعممو قبؿ االنتقاؿ إلى أنشطة أك خبرات   
جديدة، كيعتمد ىذا النكع إلى حد كبير عمى األنشطة المتمركزة حكؿ المتعمـ، كعمى األمثمة التي يقدميا 

 المادة التعميمية. المتعمـ إلظيار مدل تمكنو مف

 يمكف تحديد محكات األداء التعميمي التي تحكميا ىذه الميارة باآلتي:ك   

 أف تتناسب التييئة مع مكضكع الدرس. - أ
 أف تتميز باإلثارة كجذب انتباه المتعمميف. - ب
 أاّل تقتصر عمى بداية الدرس. - ت
 أف تتبلءـ مع مستكل نضج المتعمميف العقمي. - ث
 (104، 2005)راشد،  ة.أف تتفؽ كاإلمكانات المتاح - ج

 : ميارة التخطيط لعرض الدرس .5

يقكـ المعمـ أثناء عممية التخطيط بتحميؿ محتكل الدرس كالتعرؼ عمى ما يتضمنو مف معارؼ كميارات   
كجكانب كجدانية ينبغي تنميتيا لدل المتعمميف، كيضع مخططان لكيفية تناكؿ محتكل الدرس كعرضو عمييـ 

يستخدـ المعمـ في تناكؿ محتكل الدرس األسمكب االستقرائي الذم يبدأ مف خبللو كمناقشتيـ فيو. كقد 
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بإعطاء المتعمميف معمكمات جزئية أك أمثمة، كمف ىذه األمثمة يتـ التكصؿ إلى مفيكـ عاـ أك قاعدة أك 
مفيـك مبدأ. كقد يستخدـ األسمكب االستنباطي الذم ىك عكس االستقراء يبدأ مف خبللو بإعطاء المتعمميف 

 عاـ أك قاعدة أك مبدأ أك معمكمات عامة، كيستنتجكف مف ذلؾ األمثمة أك المعمكمات الجزئية.

 يمكف تحديد محكات األداء التعميمي التي تحكميا ىذه الميارة باآلتي:ك   

أف يككف العرض في خطكات تشبو السيناريك يعرض ما سكؼ يقكـ بو المعمـ ك المتعمميف طكاؿ  - أ
 الدرس.

 لكؿ خطكة رئيسة أك فرعية كياف كاضح محدد يسيؿ عمى المتعمميف إدراكو كتمييزه.أف يككف  - ب
 التسمسؿ المنطقي لمخطكات. - ت
 (104، 2005)راشد،  تحديد األنشطة المصاحبة لعناصر الدرس. - ث
  ميارة تحديد ختاـ الدرس: .6

ة التي تناكليا الدرس، يقكـ المعمـ بتحديد األنشطة الختامية لمدرس كذلؾ بتجميعو لمنقاط الرئيسة الميم  
جراء مناقشة حكليا مع المتعمميف، أك أف  أك إعداده أسئمة لتكجيييا لممتعمميف عف ىذه النقاط الرئيسة كا 

 يدعك المتعمميف لتمخيص األفكار الرئيسة التي تـ التكصؿ إلييا.

 يمكف تحديد محكات األداء التعميمي التي تحكميا ىذه الميارة باآلتي:ك   

 (105، 2005)راشد،  الدرس بخاتمة مناسبة تؤكد عمى عناصر الدرس الرئيسة.أف يختتـ  - أ
  ميارة كتابة الممخص السبكرم: .7

يفضؿ أف يختتـ المعمـ الدرس بنكع مف التمخيص المفظي شفييان أك كتابيان أك كمييما معان كىذا يتكقؼ   
الممخص يساعد المتعمـ عمى تتبع  عمى نكع الدرس، كما إذا كاف يتضمف مادة تعميمية جديدة أـ ال. كىذا

الدرس كفيمو مف خبلؿ النقاط الرئيسة. كيفضؿ أف يكتب ىذا الممخص عمى السبكرة )الممخص السبكرم( 
أكالن بأكؿ أم بعد االنتياء مف كؿ خطكة مف خطكات الدرس، ثـ مراجعة ىذا الممخص في نياية الدرس. 

، 2005السبكرم في أثناء تخطيطو لمدرس. )راشد، كيجب أف يعد المعمـ صكرة تقريبية ليذا الممخص 
99) 
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 يمكف تحديد محكات األداء التعميمي التي تحكميا ىذه الميارة باآلتي:ك  

 أف يشمؿ الممخص السبكرم العناصر الرئيسة لمدرس. - أ
 (105، 2005)راشد،  أال يككف في إيجاز مخؿ كال في إسياب ممؿ. - ب
  أسئمة تقكيـ الدرس: ميارة صياغة .8

كتشير ىذه الميارة إلى الطريقة التي يعبر بيا المعمـ عف مضمكف السؤاؿ باستخداـ الكممات، حيث   
 تحدد ىذه الكممات مستكل التفكير المطمكب في اإلجابة عنو، كما تحدد نكع اإلجابة كعددىا.

مستكل  كتعد صياغة السؤاؿ مف أىـ األمكر التي يجب أف يضعيا المعمـ نصب عينيو، فالسؤاؿ في أم  
مف مستكيات التفكير يمكف أف تفسده الصياغة غير المناسبة، كما تؤثر صياغة السؤاؿ في كضكحو كفي 

 مدل كضكح اليدؼ منو.

كبالتالي تيعّد األسئمة التي يزيد عدد األلفاظ المستخدمة فييا عف البلـز أسئمة ضعيفة، باإلضافة إلى   
 منطقي، أك التي ال تقدـ محكات لئلجابة السميمة.األسئمة التي يككف ترتيب الكممات فييا غير 

 يمكف تحديد محكات األداء التعميمي التي تحكميا ىذه الميارة باآلتي:ك   

 أف يككف التقكيـ مستمران طكاؿ الدرس. - أ
 أف تشتمؿ أسئمة التقكيـ كافة األىداؼ السمككية لمدرس. - ب
 أف تتنكع األسئمة في مستكياتيا. - ت
 كمحددة الصياغة كغير غامضة.أف تككف األسئمة كاضحة  - ث
 أال تككف األسئمة مكحية باإلجابة. - ج
 أف تتدرج األسئمة في مستكل الصعكبة. - ح
 (105، 2005)راشد،  أف تميز األسئمة بيف المتعمـ الجيد كالمتعمـ الضعيؼ. - خ

  ميارة تحديد الكاجبات المنزلية: .9

سيات تكضيح فيي تعد مف أسا ،خارج غرفة الصؼ لمقصكد بيذه الميارة كؿ عمؿ يكمؼ بو المتعمـا  
ثراء خبراتيـ ،كزيادة معارفيـ الدرس في أذىاف المتعمميف، كتطبيؽ الميارات التي تعممكىا. )الجاغكب،  ،كا 

2002 ،251) 
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كينبغي أف تككف الكاجبات المنزلية ىادفة بالنسبة لممتعمميف، كاضحة مثيرة لمدافعية مف ناحية المحتكل،   
النكع الذم يصمح أف يتفاعؿ معو المتعممكف تفاعبلن قكيان، كمف حيث طريقة  فتككف أسئمة الكاجب مف

التعميـ التي تقكـ عمى الخبرة كالتجربة كاالكتشاؼ كالتطبيؽ كحؿ المشكبلت كاستثارة التفكير كالحماسة 
 كاالستمتاع.

 ة التفكير.أم ال مكاف لمكاجبات التكرارية التقميدية المممة التي ال تنطكم عمى شيء مف إثار   

 كيمكف تحديد محكات األداء التعميمي التي تحكميا ىذه الميارة باآلتي:  
 أف تككف الكاجبات المنزلية مبلئمة لقدرات المتعمميف العقمية. - أ
 أف تككف الكاجبات المنزلية مبلئمة لمكضكع الدرس. - ب
المبذكؿ في أدائيا. )راشد، أف تككف الكاجبات المنزلية مبلئمة مف حيث كقت القياـ بأدائيا، كالمجيكد  - ت

2005 ،105) 

 يتضمف ىذا المجاؿ عدد مف الميارات كىي:  مجال التنفيذ:

   ميارة التييئة لمدرس: .1

تعرؼ التييئة بأنيا: كؿ ما يقكـ بو المعمـ مف أقكاؿ كأفعاؿ بقصد تييئة التبلميذ ذىنيان كجسديان كانفعاليان   
، 1998طراؼ العممية التعميمية المختمفة. )جابر كآخركف، لتمقي الدرس الجديد كالتفاعؿ مع مختمؼ أ

( Broun, 1975, 87كما تعرؼ التييئة بأنيا: كسيمة أك عممية لحث الطمبة عمى التعمـ. ) (125
كقد بينت  تضمنيا الدرس.إلى تككيف إطار مرجعي لتنظيـ األفكار كالمعمكمات التي سكؼ يكتيدؼ 

ه لفترة طكيمة يزداد حيف يعمؿ المعممكف عف قصد في ك تعمم ظيـ بماالمتعمميف كاحتفا البحكث أف تحصيؿ
عمى تعمـ أكثر كذلؾ ألنيـ  المتعمميفكاستثارة استعدادىـ. معنى ذلؾ أف التييئة تساعد  المتعمميف تييئة

يركزكف انتباىيـ عمى المادة التي يتعممكنيا، كيحسنكف قدراتيـ عمى مراقبة فيميـ ذاتيان، كيزداد ربط 
  Eby, 1992, 336)عمكمات الجديدة بالمعرفة المكجكدة. )الم

 كيمكف تحديد محكات األداء التعميمي التي تحكميا ىذه الميارة باآلتي:  

 تقديـ منظـ تمييدم مناسب لمكضكع الدرس. - أ
 تكفير جك صفي يتميز بالتفاعؿ كاألمف االجتماعي كالنفسي كالجذب كالتشكيؽ. - ب
 في دقة ككضكح.عرض األىداؼ السمككية لمدرس  - ت
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 (166، 2005)راشد،  ربط الدرس الحالي بالدركس السابقة. - ث
  ية متنكعة:استراتيجيات تعميم ميارة استخداـ .2

 يكجد ىنالؾ تعدد في طرائؽ التعميـ،ية مثالية إذ عمييا أنو ليس ىنالؾ طريقة تعميم مف األمكر المتفؽ  
كتتنكع مع تنكع أغراض التعمـ كمحتكياتو كاستعدادات المتعمميف كمستكياتيـ، فالطريقة ىي مكقؼ تعميمي 

إذ إف أحد دالئؿ جكدة  (111، 2004، كآخركف متكامؿ مضافان إليو المادة العممية كالمتعمـ. )يكنس
ف ناحية، كتتبلءـ كاحتياجات المعمـ يتمثؿ في اختياره لطريقة التعميـ التي تحقؽ أىداؼ الدرس كمحتكاه م

المتعمميف مف ناحية أخرل. حيث يعج الميداف التربكم باستراتيجيات كطرائؽ عديدة، قد يتداخؿ بعضيا 
البعض، كقد يتشابو البعض منيا في تنفيذ بعض اإلجراءات، لذا فإف المعمـ الجيد يمكنو تطبيؽ مزيجان مف 

تبعان لطبيعة اليدؼ التعميمي كمحتكل الدرس كعدد المتعمميف ىذه االستراتيجيات معان، أك استخداـ أحدىا 
 في الفصؿ كالمرحمة الدراسية كالكسائؿ التعميمية المتكافرة.

كما ينبغي عمى معمـ الصؼ أف يبتكر كضعيات كمكاقؼ، كيخمؽ فرصان تعميمية تتبلءـ مع تنكع   
لمامو بالفركؽ كاالختبلفات فيما بيف المتعمميف التي تؤثر  المتعمميف كتباينيـ، بما يتطمبو ذلؾ مف كعيو كا 

 (NCATE, 2008, 54-55في الطريقة كالسرعة التي يتعمـ بيا كؿ منيـ. )

 يمكف تحديد محكات األداء التعميمي التي تحكميا ىذه الميارة باآلتي:ك   

تقاف كبساطة. - أ  استخداـ الشرح في كضكح كا 
 استخداـ أسمكب المناقشة الفعالة. - ب
 العركض العممية بنجاح. استخداـ أسمكب - ت
 استخداـ أسمكب التجارب المعممية بنجاح. - ث
 حث المتعمميف عمى اكتشاؼ المعمكمات بأنفسيـ. - ج
 حث المتعمميف عمى التحقؽ مف النتائج بأنفسيـ. - ح
 صياغة األسئمة الصفية كطرحيا بأسمكب فعاؿ. - خ
 إكساب المتعمميف خطكات سمكؾ حؿ المشكمة. - د
 ي بفعالية.استخداـ أسمكب التعمـ التعاكن - ذ
 إكساب المتعمميف قدرات التفكير االستقرائي كالتفكير االستنباطي. - ر
 استخداـ أسمكب العصؼ الذىني بنجاح. - ز
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 إكساب المتعمميف قدرات التعمـ الذاتي. - س
 إكساب المتعمميف ميارة إنشاء خرائط المفاىيـ. - ش
 (167، 2005)راشد،  استخداـ أسمكب الدراما التربكية بنجاح. - ص
  ية:مف المادة التعميم ميارة التمكف .3

لكي يحقؽ المعمـ أىداؼ درسو ينبغي عميو القياـ بالعديد مف اإلجراءات، أكليا أف يفيـ المادة الدراسية   
التي سيقكـ بتدريسيا لممتعمميف، كأف يستكعبيا جيدان بؿ كيتقنيا بطريقة تتيح لو فرصة أف ينظميا في نقاط 

أساسي في نقاط كعناصر فرعية مترابطة. كما أف تنمية كتطكير )عناصر أساسية(، كأف ينظـ كؿ عنصر 
معارؼ المعمـ لتصبح ىذه المعارؼ أكسع كأعمؽ مما يتعممو المتعممكف أمر منطقي كضركرم، فيضيؼ 

 المعمـ إلى محتكل الدرس مف معارفو كخبراتو ما يجعؿ ىذا المحتكل مترابطان متكامبلن.

 مي التي تحكميا ىذه الميارة باآلتي:يمكف تحديد محكات األداء التعميك   

 ربط معمكمات الدرس بالمعمكمات التي سبؽ دراستيا كالمتعمقة بمكضكع الدرس. - أ
 تعريؼ المتعمميف بالعناصر الرئيسة لمدرس في كضكح. - ب
 استخداـ معمكمات صحيحة خالية مف األخطاء. - ت
 شمكؿ الدرس لكافة الحقائؽ كالمفاىيـ الكاردة في محتكل الدرس. - ث
 (167، 2005)راشد،  ء أمثمة تتفؽ مع عناصر الدرس الرئيسة كالفرعية.إعطا - ج

  ميارة إثارة الدافعية: .4
تيعرؼ الدافعية بأنيا: حالة المتعمـ الداخمية التي تحرؾ سمككو كأداءاتو كتعمؿ عمى استمرار السمكؾ   

 (133-132، 2004كتكجييو نحك تحقيؽ ىدؼ أك غاية محددة. )قطامي، 
( حيث 327، 2004استثارة الدافعية لمتعمـ مف أبرز ميارات التعميـ الفعاؿ كأىميا. )زيتكف، كتيعد ميارة 

إف إخفاؽ المعمـ في استثارة الدافعية لدل المتعمميف يترتب عادة عميو مشكبلت تعميمية جّمة، منيا 
 لمدرسة...()اختبلؿ النظاـ الصفي، انخفاض مستكل التحصيؿ، اليركب مف المدرسة، التسرب، كراىية ا

 كتيقسـ دكافع الفرد لمتعمـ إلى:   
 دكافع داخمية: ىي سمكؾ داخؿ الفرد نفسو يكجيو نحك تعمـ مكضكع ما )الرغبة الذاتية(. (1
دكافع خارجية: ىي المثيرات كالبكاعث الخارجية التي تدفع المتعمـ نحك تعمـ مكضكع ما كمنيا:  (2

 ..مادية كالمعنكية، التقدـ الدراسيالمكافآت ال
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كتستيدؼ العممية التعميمية إثارة نكعي الدافعية لدل المتعمـ، حيث يقكـ المعمـ بإثارة دكافعو الداخمية مف   
، كيقدـ لو دكافع خارجية متنكعة )تعزيز، كتعبيرات الكجو ، كالتنكيع في نبرات الصكتخبلؿ التييئة لمدرس
 مكافآت مادية ...(

 التي تحكميا ىذه الميارة باآلتي:كيمكف تحديد محكات األداء التعميمي    
 استخداـ التنكع الحركي كالتنكع اإليمائي في أثناء الدرس. - أ
 استخداـ طبقات الصكت المناسبة كالمتنكعة كالنبرات الكاضحة. - ب
 استخداـ التعبيرات المناسبة لمكجو كنظرات العيكف. - ت
 تحكيؿ التفاعؿ الصفي بيف المعمـ ك المتعمميف كبيف بعضيـ البعض. - ث
 استخداـ فترات صمت مثيرة في أثناء الدرس. - ج
 استخداـ كسائؿ تعميمية تنكع مف مخاطبة حكاس المتعمـ المناسبة. - ح
 استخداـ أساليب تعميـ متنكعة في الدرس الكاحد. - خ
 (168، 2005)راشد،  كضكح درجة مناسبة مف حماس المعمـ كجديتو نحك ما يدرسو لممتعمميف. - د

  متنكعة:ميارة استخداـ أساليب تعزيز  .5

التعزيز ىك كسيمة فعالة نزيد بيا مف مشاركة الطمبة في مختمؼ األنشطة التعميمية، كذلؾ لو فائدة أخرل  
 ( 181، 1991في حفظ النظاـ كضبطو داخؿ الصؼ. )محمد كميدم، 

 عمى أمكر عدة منيا أف الالنجاح فييا يتكقؼ الميارات الميمة في التعميـ،  التعزيز ميارة مفكما أف   
بيدؼ المعمـ، كأف تتناسب المعززات  اسبة كمف دكنيا، كأف يشعر المتعمـيككف التعزيز مفتعبلن فيحدث بمن

المستخدمة مع نكع االستجابة كمدل جكدتيا، كما أف التكقيت لمتعزيز االيجابي أك السمبي مف الجكانب 
غير المرغكب فيو يجب أف يعزز  الميمة التي يجب أف ييتـ بيا المعمـ عند تقكيـ السمكؾ، إذ أف السمكؾ

سمبيان بعد حدكثو مباشرة، فالتعجيؿ باإلثابة أك العقكبة أمر جكىرم في إحداث األثر المطمكب كفي تعديؿ 
 السمكؾ. 

 يمكف تحديد محكات األداء التعميمي التي تحكميا ىذه الميارة باآلتي:ك   

 النشاطات التعميمية.تقدير جيكد المتعمميف كتقبؿ أفكارىـ كمشاركاتيـ في  - أ
درجات( سكاء في  -مكافآت -تشجيع المتعمميف معنكيان )بأساليب لفظية كغير لفظية( كماديان )جكائز - ب

 األنشطة التعميمية الصفية أك غير الصفية.
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 التعزيز المناسب لؤلعماؿ كاألنشطة المختمفة. - ت
 استخداـ التعزيز اإليجابي كالتعزيز السمبي معان. - ث
 الفكرم الذم يقكـ بو المعمـ عقب حدكث االستجابة المطمكبة.استخداـ التعزيز  - ج
 (168، 2005)راشد،  االىتماـ بالتعزيز الذاتي الذم ينبع مف إنجاز المتعمـ لمعمؿ نفسو. - ح

  ميارة ترابط اإلجراءات التعميمية: .6

عند تنفيذ الدرس داخؿ الصؼ الدراسي يجب عمى المعمـ في تفاعبلتو مع المتعمميف استعراض   
العناصر الرئيسة لدرسو في تسمسؿ منطقي، كأف تككف متسقة مع أىداؼ الدرس المتنكعة كمترابطة معيا. 

( باإلضافة إلى ترابط المحتكل مع األنشطة كالطرائؽ كالكسائؿ التعميمية كالتقكيـ 132، 2005)راشد، 
 المتعمؽ بالمحتكل.

 لميارة باآلتي:يمكف تحديد محكات األداء التعميمي التي تحكميا ىذه اك   

 ربط مكضكع الدرس الحالي بمكضكع الدرس السابؽ. - أ
 االنتقاؿ مف عنصر رئيسي في الدرس آلخر في يسر كسيكلة. - ب
 التأكيد عمى العنصر السابؽ كاستيعاب المتعمميف لو قبؿ طرح العنصر البلحؽ. - ت
 التأكيد عمى ترابط عناصر الدرس الرئيسة معان كاتساقيا مع أىداؼ الدرس. - ث
)راشد،  أنشطة تعميمية تمييدية في نياية الدرس الحالي تمييدان لمدرس التالي الرئيسة كالفرعية.إجراء  - ج

2005 ،169) 
  ميارة استخداـ الكسائؿ التعميمية: .7

التي يتـ تكظيفيا في عممية تعميمية، التقنيات التعميمية ىي: مجمكعة المكاد، كاألجيزة، كاألدكات ال  
التعميـ كالتعمـ مف أجؿ الكصكؿ لؤلىداؼ التدريسية المراد تحقيقيا. )زيتكف، التدريس بغية تسييؿ عممية 

2001 ،308) 

دراؾ المعاني    فالمعمـ الذم يعتمد عمى الكممة في التعميـ يؤكد عمى الحفظ كاالستظيار دكف الفيـ كا 
ؼ، كليذا كاف كالتفسير كالتعميؿ مف جانب المتعمميف؛ مما يؤدم إلى سيكلة نسياف المعمكمات كالمعار 

عمى المعمـ ضركرة استخداـ كسائؿ كأدكات كأجيزة تعيف عمى فيـ الحقائؽ كتكضيحيا لممتعمميف مما 
 (225، 2003يجعؿ تعمـ المكاد إيجابيان كالتعميـ فعاالن. )الفتبلكم، 
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 كيمكف تحديد محكات األداء التعميمي التي تحكميا ىذه الميارة باآلتي:  

 ـ الكسيمة التعميمية.تكضيح اليدؼ مف استخدا - أ
 استخداـ الكسيمة في الكقت المناسب لمدرس. - ب
 تفكير( -تأمؿ -حث التبلميذ عمى اتخاذ مكقؼ إيجابي مف الكسيمة التعميمية )مبلحظة - ت
 التدخؿ المناسب في أثناء عرض الكسيمة. - ث
 (169، 2005)راشد،  التأكد مف تحقيؽ ىدؼ استخداـ الكسيمة. - ج

  الصفية:ميارة استخداـ األسئمة  .8

استخدامات عديدة مثبلن في المناقشة التي تجرم داخؿ الصؼ، كفي تكضيح لميارة تكجيو األسئمة   
مة التي يكجييا في االمتحانات كاألسئك األسئمة المكجكدة داخؿ المحتكل أك في كسيمة تعميمية أخرل، 

 (130، 2005. )المكسكم، المتعممكف إلى المعمـ

أساسية لمحكـ عمى جكدة ( أربعة معايير Clark & Star, 1981, 174ر )كيذكر كؿ مف كبلرؾ كستا  
 السؤاؿ كىي أف يككف:

 كاضحان غير معقد كيستطيع أف يفيمو المتعمـ. -
 مثيران لمتفكير. -
 متكافقان مع عمر كقدرات كاىتمامات المتعمميف. -
 المجاؿ المعرفي. مناسبان لميدؼ، كالمعمـ الجيد يعرؼ متى ككيؼ يستخدـ كؿ نكع مف أنكاع أسئمة -

 يمكف تحديد محكات األداء التعميمي التي تحكميا ىذه الميارة باآلتي:ك   

 صياغة أسئمة جيدة كمتنكعة. - أ
 طرح أسئمة متنكعة كذات مستكيات متعددة. - ب
 تتسؽ األسئمة مع أىداؼ الدرس. أف  - ت
 أف يتناسب مستكل صعكبة األسئمة مع مستكل نضج المتعمميف. - ث
 (2005،170)راشد،  المفتكحة إلى جانب المغمقة.التأكيد عمى األسئمة  - ج
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  ميارة إدارة الصؼ: .9

فميما كاف تمكنو مف  ،يةالشخصية المؤثرة كالقدرة التعميم إف نجاح المعمـ يعتمد بالدرجة األكلى عمى  
 ىناؾ حقيقة ثابتة أف نجاحية الجيدة تظؿ ان، كميما اتبع مف الطرائؽ التعميمسو عاليالمكضكع الذم يدر  

يجب أف يككف كؿ معمـ ماىران في ىذا الفف مف فف في إدارة الجماعة، فعمى مقدار ما يمتمكو المعمـ يعتمد 
 ؽ اإلبداع في ىذا الفف استمتع المعمـ كالمتعممكفكمتى ما تحق ،الذم يمكف تعممو كتطبيقو كتحسينو
 (9، 2000بالكقت الذم يقضكنو معان. )الشبمي، 

 الصؼ:كمف أبرز ميارات إدارة   

شراؾ الطبلب في  - أ القدرة عمى تخطيط المكقؼ التعميمي الذم سيجرم تفاعؿ الطبلب مف خبللو، كا 
 التخطيط.

القدرة عمى إعداد أسئمة صفية متنكعة، سابرة كأخرل ناقدة، بحيث تتكامؿ لتحقيؽ اليدؼ المرسكـ في  - ب
 ذىف المعمـ، فاألسئمة ىي األداة الرئيسة في التفاعؿ الصفي.

 عمى مراعاة الفركؽ الفردية حيف تكزيع األسئمة بعدؿ بيف المتعمميف.القدرة  - ت

 القدرة عمى الربط بيف أفرع مادتو مف جية، كبيف مادتو كالمكاد األخرل مف جية ثانية. - ث

 القدرة عمى تكظيؼ الكسائؿ المعينة التي يتطمبيا المكقؼ الصفي. - ج

 لمفظي.القدرة عمى استخداـ مختمؼ كسائؿ التعزيز المفظي كغير ا - ح

 القدرة عمى تنكيع كسائؿ التقكيـ. - خ

 القدرة عمى كضع تصّكر لترتيب المقاعد عمى ىيئة تسيؿ عممية التفاعؿ الصفي. - د

 (037، 2116القدرة عمى إبراز أىمية أىداؼ الدرس المعمنة لمطبلب. )طافش،  - ذ

 كيمكف تحديد محكات األداء التعميمي التي تحكميا ىذه الميارة باآلتي:  
 ى درجة مناسبة مف النظاـ كالضبط في أثناء الدرس.الحفاظ عم - أ
 تكرار حث المتعمميف عمى االنتباه كاليقظة كاالشتراؾ في األنشطة التعميمية الخاصة بالدرس. - ب
الحفاظ عمى مناخ صفي صحي مف حيث المشاعر اإليجابية لممتعمميف كحماسيـ لمعمؿ كمناخ  - ت

 فيزيقي سكم.
 بية مناسبة في التعامؿ مع المتعمميف.استخداـ أساليب تعزيز إيجابية كسم - ث
 عدـ ترؾ المتعمميف أثناء فترات الدرس دكف عمؿ. - ج
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 (170، 2005)راشد،  حسف التصرؼ بكفاءة في المكاقؼ المختمفة كخاصة المفاجئة. - ح
  ميارة إدارة الكقت: .10

المعمـ كدقتو  عكس بدكره ميارةكالذم ي في العممية التعميمية كيعني ذلؾ تكزيع زمني لؤلنشطة المتضمنة  
( 141، 2002تحديد الكـ المناسب مف المعمكمات بما يناسب زمف الحصة المقررة. )إبراىيـ،  في

فالمعمـ الفاعؿ ىك الذم ينفذ الدرس في كقتو المحدد بتكزيعو عمى أىداؼ الدرس بحيث ال يتغمب ىدؼ 
، 2002خطة. )الجاغكب، كتحقيؽ أىداؼ ال نشاط آخر كالتحكـ في زمف التعميـ، عمى آخر كنشاط عمى

17) 

 يمكف تحديد محكات األداء التعميمي التي تحكميا ىذه الميارة باآلتي:ك   

 الحرص عمى بداية زمنية صحيحة لمدرس كنياية زمنية صحيحة. - أ
 مراعاة تخصيص كقت مناسب لكؿ عنصر مف عناصر الدرس. - ب
 حسف التصرؼ في كقت الدرس عندما يضيع جزء منو ألمكر خارجية. - ت
 األحاديث الخارجة عف مكضكع الدرس. تجنب - ث
 (171، 2005)راشد،  ( يسكد معظـ كقت الحصة.ALTجعؿ كقت التعمـ النشط ) - ج

 : متعمميفميارة ربط الدرس بحياة ال .11

عمى المعمـ الكؼء أثناء تناكلو لدركسو التأكيد عمى كظيفية معمكمات الدرس في حياة المتعمميف،   
كيكضح ليـ كيفية االستفادة منيا في حؿ مشكبلتيـ البيئية كفيما يمركف بو مف مكاقؼ. كمف أجؿ أف 

مكمات كعناصر يؤكد كظيفة المعمكمات كالخبرات عميو طرح أمثمة مف الحياة اليكمية يستخدـ فييا مع
 الدرس. 

كما أنو عمى المعمـ حث المتعمميف عمى التفكير في كيفية استخداـ معمكمات الدرس في حياتيـ اليكمية،   
 ( 162-161، 2005كممارسة أنشطة ال صفية متصمة بمعمكماتيـ. )راشد، 

 يمكف تحديد محكات األداء التعميمي التي تحكميا ىذه الميارة باآلتي:ك   

 عمى كظيفية معمكمات الدرس في حياة المتعمميف.التأكيد  - أ
 طرح عدة أسئمة مف الحياة اليكمية تستخدـ فييا معمكمات كعناصر الدرس. - ب
 حث المتعمميف عمى التفكير في كيفية استخداـ معمكمات الدرس في حياتيـ اليكمية. - ت
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، 2005)راشد،  ة.تكميؼ المتعمميف بأنشطة غير صفية يستخدمكف فييا معمكماتيـ كخبراتيـ الجديد - ث
172) 

  ميارة التعامؿ اإلنساني: .12

، كبينيـ كبيف أنفسيـ ذات شأف بالغ في نجاح المعمـ المتعمميفتعد العبلقات اإلنسانية بيف المعمـ ك   
بالتقاعس عف  إنو عمى المعمـ أال يسمح ألم متعمـكبمكغ األىداؼ التربكية المنشكدة، كمع ىذه األىمية ف

 فع الحرص عمى العبلقات اإلنسانية.القياـ بكاجباتو، أك التعدم عمى الغير بدا

 ،بشكؿ سميـ ية العبلقات اإلنسانية مع المتعمميفمف ىنا فمف ميارات المعمـ ككاجباتو أف يعمؿ عمى تنم  
ّناء مع جميع مف لو صمة لبيسكد ىذه العبلقات االحتراـ المتبادؿ، كتقكـ عمى أساس التفاعؿ المستمر كاف

 ( 235، 2000أك خارجيا. )راشد،  كتنشئتو سكاء داخؿ المدرسة بالمتعمـ

ذلؾ أف المعمـ ىك القدكة في نظر المتعمميف، فكؿ ما يقكـ بو مف تصرفات، كما يصدر عنو مف   
مرار عمى انفعاالت ينتقؿ إلى المتعمميف كيؤثر فييـ، لذلؾ يجب أف يككف حريصان في ذلؾ كيعمؿ باست

 خمؽ مناخ صفي محبب كمحفز لممتعمميف مف خبلؿ عبلقة قكية أساسيا الحب كاالحتراـ.

 يمكف تحديد محكات األداء التعميمي التي تحكميا ىذه الميارة باآلتي:ك   

 تو مع المتعمميف.قدكة صالحة في خمقو كعممو كمعاممالمعمـ  - أ
 في االنفعاالت كيتجنب األحكاـ السريعة.تسكد العبلقات السكية بينو كبيف المتعمميف كيتحكـ  - ب
 استخداـ الركح المرحة كبشاشة الكجو. - ت
 الثقة بالنفس كبث ىذه الثقة في نفكس المتعمميف. - ث
 التعامؿ الديمقراطي داخؿ الصؼ المبني عمى العدؿ في المعاممة كعمى احتراـ شخصية المتعمـ. - ج
 لتي تتسـ بالجدة كالتميز.التشجيع كاستخداـ المكافآت المختمفة ألعماؿ كؿ متعمـ ا - ح
 نشر ركح الكد كاالحتراـ بينو كالمتعمميف. - خ
 (172، 2005)راشد،  التعامؿ بكفاءة مع كؿ مف المتعمـ المتفكؽ كالمتعمـ الضعيؼ. - د

  ميارة ختـ الدرس: .13

كتشير ىذه الميارة إلى: األفعاؿ أك األقكاؿ التي تصدر عف المعمـ، كتيدؼ إلى إنياء عرض الدرس   
 مناسبة.نياية 
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كتؤدم ىذه الميارة عدة كظائؼ، منيا: جذب انتباه المتعمميف كتكجيييـ لنياية الدرس، مساعدة   
 المتعمميف عمى تنظيـ معمكماتيـ، باإلضافة إلى إبراز النقاط اليامة في الدرس كتأكيدىا.

كضكع، كالتدريب كتعتمد عمى عمميتيف أساسيتيف مف عمميات التعميـ، ىما: إعطاء فكرة شاممة عف الم  
أك الممارسة. فالفكرة العامة تتيح لممتعمميف تنظيـ المعمكمات كالمفاىيـ في إطارىا السميـ، كالممارسة تزكد 

 المتعمـ بفرصة لكي يقكـ بتطبيؽ المادة التي تعمميا في مكاقؼ مألكفة. 

 يمكف تحديد محكات األداء التعميمي التي تحكميا ىذه الميارة باآلتي:ك    

 عراض عناصر الدرس الرئيسة في إيجاز.است - أ
 جذب انتباه المتعمميف إلى نياية الدرس. - ب
 (2005،173اإلشارة في ختاـ الدرس إلى ما سكؼ يتعممو المتعمـ مف الدرس التالي. )راشد،  - ت

 يتضمف ىذا المجاؿ عدد مف الميارات كىي: مجال التقويم:

 : ميارة شمكؿ التقكيـ ألىداؼ الدرس .1

إلى مقارنة أداء المتعمميف باألىداؼ التي يسعى المعمـ إلى تحقيقيا لدييـ، ذلؾ أنو لكي ييدؼ التقكيـ   
يككف التقكيـ شامبلن يجب تقكيـ المتعمميف مف جميع الجكانب؛ كىذا يشمؿ مدل اكتسابيـ لممعارؼ 

بيـ كالمعمكمات كميارات التفكير العميا، كاستخداـ األسمكب العممي في حؿ المشكبلت، كمدل اكتسا
 لمميارات كاالتجاىات الدراسية اإليجابية.

 يمكف تحديد محكات األداء التعميمي التي تحكميا ىذه الميارة باآلتي:ك   

 أف يككف لكؿ ىدؼ سمككي سؤاؿ كاحد عمى األقؿ. - أ
 (220، 2005)راشد،  أف تشمؿ األىداؼ الجكانب: المعرفية كالميارية كالكجدانية. - ب
  ميارة تنكع أساليب التقكيـ: .2

إف التقكيـ بمفيكمو الكاسع الحديث يجب أف يككف ىادفان، شامبلن، مستمران، صادقان، ثابتان، مميزان، ممكنان،   
 (76، 1993معتمدان عمى كسائؿ متنكعة لقياس الجكانب المختمفة. )راشد، 
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حاكؿ كمف المعركؼ أف اختبارات التحصيؿ ىي األكثر شيكعان كاعتمادان في نظامنا التربكم، لذلؾ   
الباحثكف اقتراح حمكؿ بديمة عف ىذه الكسائؿ، تمثمت في تقنيات متطكرة بإمكانيا اف تكفر معمكمات 

 صحيحة عف المتعمـ، كعف درجة بمكغو لؤلىداؼ المطمكبة، كأبرز ىذه الكسائؿ: 

زات تقنيات المبلحظة: يمكف لممعمـ تسجيؿ مبلحظاتو حكؿ المتعمميف مف خبلؿ المناقشة الصفية، اإلنجا
 العممية لممتعمميف داخؿ الفصؿ كخارجو، كالعبلقات االجتماعية فيما بينيـ.

تقنيات الكصؼ الذاتي: تعتمد ىذه التقنيات عمى أسمكبي المقابمة كاالستبياف بيدؼ الحصكؿ عمى 
معمكمات دقيقة، كتتيح فرصان لمتقكيـ الفردم كالجماعي، كما تعطي لممعمـ الكقت المناسب لتقكيـ أعماؿ 

، 1999المتعمميف المختمفة كمياراتيـ، كتساعده في التعرؼ عمى مشكبلتيـ التي يعايشكنيا. )حثركبي، 
105) 

 يمكف تحديد محكات األداء التعميمي التي تحكميا ىذه الميارة باآلتي:ك   

 استخداـ أساليب متنكعة في التقكيـ )أساليب لفظية كأخرل غير لفظية(. - أ
)راشد،  ية، كتنكع األسئمة التحريرية ما بيف: أسئمة مقالية، أسئمة مكضكعية.تنكع األسئمة المفظية الشفك  - ب

2005 ،220) 
  ميارة استخداـ أسئمة التقكيـ: .3

 يمكف تحديد محكات األداء التعميمي التي تحكميا ىذه الميارة باآلتي:  

 تكجيو األسئمة في دقة ككضكح. - أ
 الكافي لمتفكير في اإلجابة.تكجيو األسئمة لكافة المتعمميف مع إعطاء الكقت  - ب
 التأكد مف كضكح إجابات المتعمميف كصحتيا لدل كافة المتعمميف. - ت
 (220، 2005)راشد،  تصحيح اإلجابات الخاطئة لممتعمميف باستخداـ األسئمة السابرة. - ث
  ميارة مراعاة كقت التقكيـ: .4

أثنائو، كفي نياية التعميـ. كبناءن يعتبر التقكيـ بمفيكمو الحديث عممية مستمرة تحدث قبؿ التعميـ، كفي   
 عمى ذلؾ يصنؼ التقكيـ إلى:
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التقكيـ التشخيصي )األكلي(: كىك إجراء تربكم يتـ في بداية عممية التعميـ، يمّكف المعمـ مف الحصكؿ   
عمى بيانات كمعمكمات تبيف لو مدل تحّكـ المتعمـ في المكتسبات القبمية، كالتي يستند عمييا تعميـ 

ت الجديدة. كعمى أساس ىذا التقكيـ يقكـ المعمـ بتخطيط محتكل التعمـ كأنشطتو. )عطية، المعمكما
2008 ،112) 

التقكيـ التككيني )المرحمي(: ىك إجراء عممي يتـ خبلؿ عممية التعميـ، كىك عممية مستمرة طيمة فترة    
اط الضعؼ كمعالجة الصعكبات التعمـ، تمّكف المعمـ مف تحديد مدل مكاكبة المتعمميف لمدرس الستدراؾ نق

 مف أجؿ بمكغ األىداؼ المنشكدة.

التقكيـ التحصيمي )الختامي(: كىك إجراء تربكم يقـك بو المعمـ في نياية عممية التعميـ بقصد الحكـ عمى   
 مستكل المتعمميف، كمف ثـ اتخاذ القرار المناسب قبؿ نقميـ إلى مستكل جديد.

لمعممية التعميمية يحدد الزمف البلـز لكؿ نكع مف أنكاع التقكيـ فبل يطغى كأثناء قياـ المعمـ بالتخطيط   
زمف التقكيـ عمى زمف عرض المادة التعميمية، كال يضمحؿ فيككف دكف الكقت المطمكب لتقكيـ نتاجات 

 المتعمميف.

 يمكف تحديد محكات األداء التعميمي التي تحكميا ىذه الميارة باآلتي:ك 

 (220، 2005)راشد،  يـ مع زمف الحصة.أف يتناسب كقت التقك  - أ
  ميارة االستفادة مف التغذية الراجعة: .5

عمى األسئمة التي قاـ بتصميميا بعد كضع اإلجابات  المعمـ ميارة تحميؿ إجابات المتعمميفأم امتبلؾ   
 (390، 2001النمكذجية ليا محددان الدرجة لكؿ سؤاؿ سكاء أكانت مقالية أـ مكضكعية. )عبد اليادم، 

ثـ يقـك المعمـ بإطبلع المتعمميف عمى نتائج أعماليـ، كبالتالي فالتغذية الراجعة تقدـ لمطمبة قاعدة   
يمكف بكاسطتيا أف يعرفكا ما إذا كانت إجاباتيـ صائبة أـ خاطئة، كما أنيا أساسية مف المعمكمات 

 (188، 2000تستخدـ في رفع مستكل اإلنجاز. )عدس، 

 يمكف تحديد محكات األداء التعميمي التي تحكميا ىذه الميارة باآلتي:ك   

 التأكد مف تحقيؽ األىداؼ السمككية لمدرس. - أ
 (220، 2005األخطاء الشائعة لممتعمميف. )راشد، استخداـ نتائج التقكيـ في معالجة  - ب
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كفي ضكء ماسبؽ تتضح مسؤكلية المعمـ في تنمية مياراتو التعميمية فالميارة تزيد مف مستكل إتقاف   
األداء لديو كيتجمى ذلؾ في تييئة بيئات تعميمية تتيح لممتعمـ الكصكؿ إلى تعمـ فعاؿ كتطكير كتنمية 

التفاعؿ مع البيئة التعميمية  ميارات التفكير العميا لديو كيستطيع المعمـ تحقيؽ ذلؾ بتشجيع المتعمميف عمى
التي ينظميا بالتخطيط المسبؽ ليا كيرفدىا بالمكاد كاألنشطة كالكسائؿ التعميمية المناسبة كيدير التفاعبلت 

 بينو كبيف المتعمميف بطريقة ناجحة.فييا 

تؤثر في كيرتبط أداء المعمـ بمجمكعة مف المقكمات كالخصائص المينية كالشخصية كاالجتماعية التي   
 فاعمية ككفاءة العممية التعميمية كبالتالي تؤثر عمى نكاتجيا التربكية كلعؿ أبرز ىذه الخصائص اآلتي.

 خصائص المعمم الفعال: .4

نمكذج   Millerيتميز المعمـ الفعاؿ بصفات كميارات عديدة تميزه عف المعمـ التقميدم، كقد قدـ ميمر  
 أربعة مجاالت، ىي: يحدد فيو خصائص المعمـ الجيد مكزعة عمى

 المجاؿ األكؿ: الخصائص الكجدانية كتشمؿ عدة نقاط منيا:

 الحماس لمعمؿ يتكلد مف رغبة المعمـ لعممو كحبو لتبلميذه. -
 التشجيع الذم يبديو المعمـ ليحفز تبلميذه عمى تعمـ أفضؿ. -
 المساعدة، حيث يشعر التمميذ بأف المعمـ قريب منو كمستعد لبذؿ المساعدة لو. -

 المجاؿ الثاني: ميارات المعمـ، كمنيا:

 ميارة اإلبداع الخاصة بمحتكل المادة الدراسية كاألساليب التدريسية. -
ميارة التحدم التي تتمثؿ في قدرة المعمـ عمى إعطاء كاجبات كنشاطات تتحدل التبلميذ كتثير  -

 حماسيـ.

 المجاؿ الثالث: إدارة الصؼ كتنظيمو، كتشمؿ:

 النظاـ ليدكء كسير الدرس.ميارة المحافظة عمى  -
شاعة ركح العدؿ بينيـ. -  ميارة تعامؿ المعمـ مع تبلميذه كا 
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 المجاؿ الرابع: القدرة العممية، كتشمؿ:

 امتبلؾ المعمـ المعرفة التخصصية الكافية. -
 (Miller, 1987, 40-41مكاكبتو لما يستجد في مجاؿ تخصصو مف تطكرات. ) -

 المعمـ الفعاؿ: كفيما يأتي تفصيؿ ألىـ خصائص كصفات

 أكالن: الصفات الشخصية:

 (139-137 ،2007 ،طعيمةيتصؼ المعمـ الفعاؿ بمجمكعة مف الصفات الشخصية، كمنيا: )  

شخصية دافعة: فالمعمـ الفعاؿ يمتمؾ شخصية دافعة كمثيرة لبلىتماـ كمشكقة، يبدم استمتاعو بعممو،  .1
 لمتعمـ كاالندماج فيو، كيناؿ ثقتيـ.يساند المتعمميف، كيستحكذ عمى اىتماميـ كيكجييـ 

الحماسة كاإلخبلص في العمؿ: فالمعمـ الذم تتكفر لديو ىذه الرغبة سكؼ يقبؿ عمى تبلميذه بحب  .2
نما كميمة إنسانية. فالرغبة الصادقة تكفر االستعداد  كدافعية، كسكؼ يتعامؿ مع التعميـ ليس كمينة كا 

 ( 265، 2000، يلعممي. )الخميسكىذا األخير يضمف تطكير القدرات كالحماس ا
كما أف حماس المعمـ لعممو ينتقؿ بالتبعية لممتعمميف، فيقبمكف عمى التعمـ كيندمجكف فيو كيثابركف عمى   

سعادة بما التحمؿ صعكباتو، ألنيـ يركف فيما يدرسكف نفعان كقيمة تعكسيا تصرفات المعمـ فيشعركف ب
 يعممكف.

( Mastin, 1973- Rosenshine and furst, 1973دراسات كمنيا )كلقد بينت نتائج العديد مف ال  
أف المعمـ الحماسي يؤثر بشكؿ إيجابي في مستكل تحصيؿ طبلبو، فحماس المعمـ كصفة شخصية يؤثر 
في فاعمية التعميـ، كيساىـ في تبايف الطبلب مف حيث تحصيميـ كمف حيث اتجاىيـ نحك المادة الدراسية 

  (239، 1985كمدرسيا. )نشكاني، 
االستقرار العاطفي كالصحة النفسية: إف شعكر المعمـ بقيمتو، كشعكره باألمف كاحتراـ الذات، فضبلن عف  .3

ككنيا تنتقؿ منو إلى المتعمميف كتنعكس في اتجاىاتيـ كسمككياتيـ، فإنيا كذلؾ مكلد ىاـ لدافعيتيـ لمتعمـ، 
حيث ينبغي عمى المعمـ أف ما بينيـ مف فركؽ،  كما أنيا تدفع المعمـ إلى احتراـ فردية األشخاص كتقدير

يككف قادران عمى تكييؼ شخصيتو كمزاجو مع مستكيات كأمزجة التبلميذ، فمثبلن معاممة تبلميذ الصؼ 
 (192، 2006األكؿ تختمؼ عف معاممة تبلميذ الصؼ الرابع. )عبد الحميد كرشكاف، 

كالتجرد يغرس في سمكؾ المتعمميف حرية الحكار المكضكعية كالتجرد: فالمعمـ الذم يتسـ بالمكضكعية  .4
كالشعكر بالمسؤكلية كتقدير قيمة العدؿ كاالعتراؼ بالفضؿ، كما أنيـ يثقكف بو، كيعتمدكف عميو، باعتباره 
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ف معمـ جديران بيا كيدركيا المتعممك صكرة لسمطة الراشديف، كمف ثـ فبل تتحقؽ ىذه المكثكقية ما لـ يكف ال
  كتصرفاتو.في جميع سمككياتو 

 ثانيان: الخصائص كالصفات المينية:

إف المعمـ الفعاؿ يمتـز في ممارساتو بالسمكؾ الميني كبأخبلقيات مينة التعميـ كمقكماتيا كمتطمباتيا،   
، 1993كىك ما يتطمب منو أف يتسـ بالخصائص المينية اآلتية كما أشار إلى ذلؾ )مرعي كآخركف، 

77-81) 

لية بالنجاح بالنسبة لو كلممتعمميف: فيك يعتقد كبصدؽ أف جميع المتعمميف تتكافر لديو تكقعات عا .1
)البيبلكم،  يبث فييـ الثقة بالنفس، كيشعرىـ بقدرتيـ عمى تحقيؽ النجاح.فيستطيعكف أف يتقنكا المحتكل 

كتشير الدراسات إلى أف التكقعات التي لدل المعمـ عف نفسو كعف المتعمميف تؤثر في  (136، 2009
 كو الذم يؤثر بدكره في تعمـ المتعمميف.سمك 
حيث تمعب التصكرات كاالعتقادات التي يحمميا المعمـ حكؿ كفايتو الذاتية دكران كبيران في نجاحو   

كفعاليتو المينية، فالمعممكف الذيف لدييـ إيماف كبير بأنفسيـ كبقدراتيـ الذاتية يميمكف إلى النشاط كالمثابرة 
نجاز المياـ   & Hoyالتعميمية الصعبة السيما مع األشخاص الذيف يصعب تعمميـ بسيكلة. )كا 

Woolfolk, 1990, 279 ) 
تزاـ اإلبداع كسعة الحيمة: كاإلبداع ىنا بمعنى الخركج عف المألكؼ في الممارسة المينية مع االل .2

تعميمية جديدة،  المعمـ الفعاؿ يسعى دكمان ألف يجرب طرائؽ كأساليبف بأخبلقيات المينة كمقكماتيا.
أنو يكفر مميا، كما كيبتكر كضعيات تعميمية أكثر مبلءمة لتعميـ المتعمميف المكاد كالمكضكعات التي يع

ة أك يفرصان كافية كمناسبة لممتعمميف كي يجربكا أساليب مختمفة لحؿ المشكبلت، في مكاقؼ حقيق
فية إلثراء تعمـ المتعمميف مف مصطنعة. ىذا إلى جانب سعيو الدؤكب لمكشؼ عف مكارد كمصادر إضا

خبلؿ البحث كالتجريب، كيستخدـ األصالة كالجدة في تكظيؼ كدمج التكنكلكجيا التعميمية في تنظيـ تعمـ 
 التبلميذ.

كمف ىنا جاءت ىذه الدراسة لتتناكؿ األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ   
 ة لممعمـ الفعاؿ.  األساسي ككف اإلبداع صفة مميز 

الحرص عمى النمك الميني كالسعي لتحقيقو بصكرة مستمرة: فالمعمـ الفعاؿ يحرص دائمان عمى مكاصمة  .3
 ارساتو، كتحديث معمكماتو كمعارفو.تعممو بصكرة دائمة كمستمرة، كيسعى لمنمك في مينتو كتطكير مم
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كما  ،تخصصو كفي طرائؽ تدريسوفيبقى عمى صمة دائمة كمستمرة كمتجددة مع كؿ جديد في مجاؿ   
مطمعان عمى كؿ ما يدكر في  ،يطرأ عمى مجتمعو مف مستجدات. فعميو أف يظؿ طالبان لمعمـ ما استطاع

مجتمعو المحمي كالعالمي مف مستحدثات، حتى يستطيع أف يمبي احتياجات طمبتو في استفساراتيـ 
 (247، 1999المختمفة. )الحيمة، 

 لمعرفة التي يبغي أف يمـ بيا المعمـ الفعاؿ، كىي:كىناؾ خمسة أنكاع مف ا  
 معرفة عامة. -
 معرفة خاصة بمكضكع تعميمو. -
 ؽ ككسائؿ التعميـ.ائمعرفة طر  -
 معرفة التبلميذ الذيف يعمميـ. -
 (44، 2003معرفة ذاتو. )كريـ كآخركف،  -

في التدريس، اليقظة كالكفاية الجدية في العمؿ: حيث أنو مف أعظـ عكامؿ نجاح المعمـ ىي رغبتو  .4
كلديو رغبة في أداء عممو فمف يتحمس لمينتو كبالتالي لف ينجح  ،فالمعمـ ما لـ يكف مدفكعان بحب التعميـ

 فييا. 
فالمعمـ الفعاؿ يبرىف مف خبلؿ سمككو الميني عمى كعيو كيقظتو كتأىبو كمكاظبتو عمى عممو، كبغير 

 ف.مك ككيات ضركرية ليقتدم بيا المتعمشؾ فإف ىذه جميعان سم
األمانة كاإلخبلص: فيك يبدم رغبة صادقة كأمينة في مساعدة المتعمميف كتيسير عمميات تعمميـ كنمائيـ  .5

خبلصو كذلؾ مف خبلؿ حرصو عمى تنظيـ كترتيب حجرة  ثقافيان كاجتماعيان. كتتجمى أمانة المعمـ كا 
غيا، بما في ذلؾ تنظيـ األثاث الدراسة كتييئة البيئة التعميمية المناسبة لؤلىداؼ التعميمية المراد بمك 

كالمكارد كالمصادر كاألجيزة التعميمية، كضبط اإلضاءة كالتيكية. كما تتجمى في اىتمامو بتصحيح أعماؿ 
 المتعمميف بدقة كمكضكعية.

نجازاتيـ في إطار  .6 الحفز كالتعزيز لمساندة تعمـ المتعمميف: إف المعمـ الفعاؿ يثني عمى تقدـ المتعمميف كا 
تخبلص أفضؿ ما لدييـ، كيبتكر أساليب فعالة تستثير دافعيتيـ لمعمؿ عندما تفتر ىمميـ، سعيو الس

كيحثيـ عمى بذؿ أقصى جيد ممكف لدييـ، كيكفر ليـ ما يعينيـ عمى ذلؾ عندما ال يستجيبكف بالطرؽ 
 أك بالمستكل المتكقع المناسب.

ينالو. فنيؿ المكافأة يثّبت التعمـ فمف المعركؼ أف الفرد ال يعمؿ لمحصكؿ عمى شيء ال يستطيع أف 
 (270، 2000كيشجع عمى تجدده كاستمراره، كامتناع المكافأة يثّبط اليمة كيكقؼ التعمـ. )الخميسي، 
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إعادة النظر في كؿ عمؿ تعميمي يقكـ بو سكاء أكاف ىذا العمؿ أم التفكر في ممارساتو كتقكيميا ذاتيان:  .7
مؿ لو عبلقة بالمتعمـ أـ المادة العممية التي يقدميا ليـ، أك أسمكبو صغيران أـ كبيران كسكاء أكاف ىذا الع

عمى خطيف  معممان. كبالتالي ينبغي أف يحافظكطريقتو في تقديـ ىذه المادة، أك مع نفسو باعتباره 
 متكامميف مف التفكير طكاؿ الكقت كىما:

 الفيـ كاألداء البارع؟ما مدل جكدة ما أعممو في تحريؾ المتعمميف نحك مستكيات عالية مف  -
ما دكر ما يعرفو المتعممكف كما ييتمكف بو إزاء عممية تحريكيـ نحك أىداؼ المنيج مف جية، كتنمية  -

 (402، 2000مكاىبيـ كقدراتيـ مف جية أخرل؟ )جابر، 

 ثالثان: الخصائص االجتماعية:

النحك الذم تقدـ، فإف ثمة باإلضافة إلى مجمكعة الخصائص النفسية كالمينية لممعمـ الفعاؿ عمى   
 مجمكعة ثالثة مف الخصائص االجتماعية الكاجب تكافرىا في ىذا المعمـ، كيتمثؿ أبرزىا في اآلتي:

 حسف الينداـ كالرزانة كصفاء القكؿ كالعقؿ. .1
 الكياسة كالمطؼ كالمباقة كالعطؼ. .2
 التأثير في المجتمع عف طريؽ األبناء. .3
 (69، 1993لسميع، التعاكف البناء مع الزمبلء. )عبد ا .4

كما تتطمب الخاصية االجتماعية مف المعمـ أف يكتسب القدرة عمى االنخراط كالمشاركة في مشركعات   
جماعية عمى المستكل المحمي )صؼ، كرشة، لجاف متنكعة(، كأف تككف لديو القدرة عمى تحميؿ 

اـ في تنمية المجتمع ( كاإلسي83-82، 2003المشكبلت االجتماعية التي تغزك المدرسة. )بشارة، 
عداد  المحمي كخدمتو كذلؾ مف خبلؿ اإلسياـ في أنشطتو كدراسة مشكبلتو، كالمساعدة في حميا، كا 
يجاد الفرص لبلستفادة مف المجتمع عمى اعتبار أنو مف أىـ مصادر  المشركعات اليادفة المخططة، كا 

ميمة تتسـ بحب الكطف كاألمة كالدفاع ( باإلضافة إلى تربية األجياؿ تربية س107، 2000التعميـ. )سعد، 
عنيا كالمحافظة عمى التراث المحمي بصفة خاصة كاإلنساني بصفة عامة، كما أف المعمـ يقـك بدكر القدكة 
بالنسبة لتبلميذه فيؤثر في سمككيـ كاتجاىاتيـ كتفكيرىـ كال سيما التبلميذ في المراحؿ األكلى مف تعميميـ. 

 (28، 1986)بشارة، 
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 :يةالتعميمالعممية ات البيئية في المؤثر  .6

بيئة التعمـ ىي: تمؾ العكامؿ المؤثرة في عممية التعميـ، كتسيـ في خمؽ مناخ مناسب لمتفاعؿ الجيد فيو،   
بشكؿ يسيؿ حدكث عممية التعميـ كالتعمـ، كييسر لممعمـ تأدية أدكاره، كيزيد مف اعتزاز المتعمـ بمدرستو 

 ككالءه لمجتمعو.

نما ىي كسيمة لتحقيؽ األىداؼ التربكية كالتعميمية    حيث إف عممية التعميـ ليست غاية في حد ذاتيا كا 
المرجكة، كما أنيا ال تتـ في الفراغ كال تحدث في معزؿ عف عكامؿ كثيرة أخرل، بؿ إنيا ترتبط ارتباطان 

 ة في التعميـ الصفي ىي: كثيقان بجممة مف العكامؿ التي تؤثر في فاعميتيا. كأبرز العكامؿ المؤثر 

 خصائص المتعمـ. .1
 خصائص المعمـ. .2
 سمكؾ المعمـ كالمتعمـ. .3
 الظركؼ الطبيعية لممدرسة. .4
 المادة الدراسية. .5
 صفات المجمكعة. .6
 (37-33، 1999القكل الخارجية. )الزيكد كآخركف،  .7

يأتي نتيجة أف التعميـ الصفي ( Reynolds & Walberg, 1991, 97)كيرل كؿ مف رينكلدز ككلبرغ   
 لمعكامؿ األساسية اآلتية:

 قدرات التمميذ كدافعيتو التي يثيرىا المعمـ. .1
 فاعمية التعميـ الذم يتمقاه مف قبؿ المعمـ. .2
 المثيرات التي يكظفيا المعمـ كالتي ليا أثر بالغ في نمك التمميذ مف جكانبو المختمفة. .3
يسيـ المعمـ في جزء كبير منيا. كيمكف أيضان البيئة الصفية المبلئمة لتمبية احتياجات التمميذ كالتي  .4

 تقسيـ العكامؿ المؤثرة في بيئة التعمـ إلى ثبلثة عكامؿ:

 مؤثرات بيئة الفصؿ:

جراءات تفاعؿ كاتصاؿ    كيقصد بيا عمميات التعميـ كالتعمـ كما تتصؼ بو ىذه مف أساليب ككسائؿ كا 
دارتو كسمكؾ تربكم مف معمـ كمتعمـ. إف مركنة التعامؿ  كالتفاعؿ داخؿ الفصؿ الدراسي كضبط الفصؿ كا 
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كاستخداـ النشاطات كالكسائؿ التعميمية كأساليب كطرائؽ التدريس كأساليب التقكيـ كالقياس كالتفاعؿ المفظي 
داخؿ الفصؿ ككيفية تكزيع المتعمميف كالنظافة كالنظاـ كالتنظيـ كالترتيب كنكعية المقاعد كالمصاطب 

شير كاإلضاءة كالتيكية كحجـ الفصؿ ككثافتو كمساحتو كمكقعو كشكمو ىي أمثمة لما كالسبكرات كالطبا
 يحدث بكجو عاـ داخؿ بيئة الفصؿ كتؤثر في سمككيات المتعمميف.

  مؤثرات البيئة المدرسية:

كيقصد بيا العكامؿ كالمككنات المدرسية كما تتصؼ بو مف مميزات كخصائص مؤثرة في العبلقات   
فالمعممكف كاإلداريكف كالعاممكف كما يتصفكف بو مف خمفية عممية  ،أفراد المجتمع المدرسيالسائدة بيف 

كحجـ الفصكؿ الدراسية  ،كاجتماعية كتربكية كأساليب تعامؿ ككفاية، كالنظاـ االجتماعي المحيط بالمدرسة
عمكؿ بيا )الديمقراطية، كعددىا، كأساليب تجميع المتعمميف في الفصؿ الدراسي، كأنماط القيادة اإلدارية الم

كاإلمكانيات كالتنظيـ كالتكجيو  ،التياكف، التسمط( كأنكاع المكائح كالقكانيف المعمكؿ بيا، كمدل تكفر المكاـز
داخؿ المدرسة، كما يحدث مف ميرجانات كلقاءات كمسابقات كاحتفاالت كميا أمثمة لما يحدث داخؿ بيئة 

قد تتدخؿ سمبان أك إيجابان في أنماط السمكؾ المرغكب كغير  المدرسة، كتعد مف المؤثرات العامة التي
 المرغكب مف قبؿ المتعمـ.

  مؤثرات البيئة االجتماعية:

كيقصد بيا البناء االجتماعي كالثقافي كاالقتصادم المحيط ببيئة المدرسة فالمستكل االقتصادم لؤلسرة   
حية كثقافية كاجتماعية مف مكاتب عامة كحدائؽ كخمفيتيا المعرفية كمستكياتيا الثقافية، كتكفير خدمات ص

عبلنات كميا أمثمة لما يحدث داخؿ البيئة  صدارات كا  عامة كمتاحؼ كمسارح ككسائؿ مكاصبلت كا 
االجتماعية مف مؤثرات عامة في التعميـ كتؤثر في تحقيؽ أىدافو في تغيير كتعديؿ سمكؾ المتعمميف 

 (66-65، 2005كتنمية شخصياتيـ. )الفتبلكم، 

 ( العكامؿ المؤثرة في النظاـ الصفي إلى:56-55، 2007كما صنؼ العمايرة )  

 العكامؿ التي تتعمؽ بالمدرسة: كمنيا: -1
 اإلمكانات المدرسية. -
 إدارة المدرسة. -
 حجـ المدرسة كعدد الصفكؼ فييا. -



 
50 

 سعة الغرفة الصفية. -
 مكقع المدرسة. -
 الجك السيككلكجي الذم يسكد في المدرسة. -
 تتعمؽ بالتمميذ: كمنيا: العكامؿ التي -2
 جنس التمميذ. -
 مستكل تحصيؿ التمميذ. -
 العكامؿ الشخصية كخصائص التمميذ. -
 سمكؾ التمميذ. -
 العكامؿ التي تتعمؽ بالمعمـ: كمنيا: -3
 جنس المعمـ. -
 خصائص المعمـ الشخصية كاألدائية. -
 تأىيؿ المعمـ األكاديمي كالمسمكي. -
 اتجاىات المعمـ نحك مينة التدريس. -
 اتجاىات المعمـ كنظرتو نحك التمميذ.  -

 دور المعمم كمدير لمعممية التعميمية: .7

تتداخؿ أدكار المعمـ فيما بينيا كيكمؿ بعضيا البعض كتختمؼ باختبلؼ المرحمة التعميمية التي يعمؿ   
ممدرسة التي بيا كباختبلؼ طبيعة المادة الدراسية التي يقـك بتعميميا، كباختبلؼ الظركؼ البيئية كالثقافية ل

 يعمؿ بيا، كباختبلؼ خصائصو الشخصية التي تميزه عف غيره مف المعمميف.

مخص كؿ مف آماؿ صادؽ كفؤاد أبك حطب أىـ األدكار التي يشترؾ في أدائيا أغمب المعمميف كت  
 ( في اآلتي:Lindgrin, Hكتتماثؿ فييا أكثر المكاقؼ التعميمية، كما أشار إلييا ليند جريف )

 الخبير في فف التدريس.دكر  -
 دكر الخبير في المادة. -
 دكر ممثؿ قيـ المجتمع كثقافتو. -
 دكر الخبير في العبلقات اإلنسانية. -
 دكر المسؤكؿ عف النظاـ كممثؿ السمطة. -
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 دكر العامؿ في حقؿ النشاط المدرسي. -
 دكر قناة االتصاؿ في المجتمع كالجميكر. -
 دكر المتعمـ كالدارس. -
 (567، 1990المكتبية. )صادؽ كأبك حطب،  دكر القائـ باألعماؿ -

 ( أدكار المعمـ الفعاؿ في المحاكر اآلتية:107، 2000بينما يحدد سعد )  

 تربية شخصية التمميذ مف جميع جكانبيا. .1
 تنمية المجتمع المحمي كخدمتو. .2
متابعة األحداث الجارية كاالستكشافات العممية في مجاؿ التخصص األكاديمي كبخاصة في مجاؿ  .3

 التربية كعمـ النفس.
 تعديؿ المنياج في معناه الكاسع، كتحسينو كتطكيره.  .4
 استغبلؿ كؿ مصادر التعمـ في بيئة التعمـ كالتعميـ كعدـ االقتصار عمى الكتاب المدرسي. .5
نسانية، فالمعمـ في التربية الحديثة ىك  .6 تطكير اإلدارة التربكية في كؿ مستكياتيا لتصبح ديمقراطية كا 

 اإلدارة التربكية.أحد عناصر 
 النمك الميني المستمر فيك يسعى كراء كؿ جديد في مادة تخصصو كفي التربية كعمـ النفس. .7

  أدكار المعمـ في العممية التعميمية عمى النحك اآلتي: (31-30، 2005)راشد، كيصنؼ   

 :تعميمالمعمم مخطط لعممية ال (1

التعميمية بمغة قابمة لممبلحظة كتقكيـ ىذه األىداؼ تتضمف عممية التخطيط إعداد كصياغة األىداؼ   
عمى صكرة سمكؾ ظاىر. كالمعمـ ذك الكفاية ىك الذم يمارس ميارات التخطيط كالصياغة كفؽ قدرات 
ضافة إلى ذلؾ قدرتو عمى التخطيط لمكاقؼ  المتعمميف كاستعداداتيـ، كمرحمة النمك التي يمركف بيا. كا 

بداعيـ عف  طريؽ ما يعده كينظمو مف مكاقؼ كخبرات كأحداث تحث المتعمميف عمى تستثير تفكيرىـ كا 
 ممارسة أنشطة جديدة كمثيرة لمتفكير، كتدفعيـ إلى ممارسة سمكؾ حب االستطبلع.

 ية المناسبة:عمم منظم لمخبرات ولمبيئة التعميمالم (2

 تتضمف عمميات التنظيـ عددان مف المجاالت ىي:  
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 كالمكاقؼ كاألحداث التعميمية.تنظيـ الخبرات التعميمية  -
 تنظيـ الظركؼ البيئية لمتعمـ تنظيمان مقصكدان. -
 تنظيـ أدكار المتعمميف في تفاعبلتيـ مع األحداث كالمكاقؼ التي تعرض ليـ في أثناء عممية التعميـ. -
 تنظيـ استخداـ التقنيات كالكسائؿ كاألدكات كأكقات استخداميا. -
 ية:التعميم قائد لألنشطة والممارسات المعمم (3

أف المعمـ الذم يتمتع بميارات قيادية يتسـ بأربعة خصاؿ رئيسية: أكليا  ANDREWSيرل أندركز   
المخاطرة في استخداـ استراتيجيات تدريسية غير مألكفة، باإلضافة إلى اإلصرار عمى استخداـ التكنكلكجيا 

ثر بممحكظات المكجو السمبية، كيحرص داخؿ الصؼ، كثانييا أال يخضع لتيديد الطبلب كتحدياتيـ كال يتأ
دائمان عمى معرفة دكافع الطبلب لمتيديد، كيصمح تدريسو في ضكء الممحكظات، كثالثيا العمؿ لساعات 
طكيمة دكف كمؿ كممؿ، كزيادة األعباء التدريسية كالمدرسية ال تككف مفاجأة لو بؿ يييئ نفسو باستمرار 

ف لزمبلء المينة، كيبحث عف مصادر جديدة لمتعمـ كعف طرؽ لذلؾ، كرابعيا أف يحرص عمى تقديـ العك 
 (169، 2006جديدة الستخداـ التكنكلكجيا في كؿ صغيرة ككبيرة داخؿ الصؼ كالمدرسة. )البيكاشي، 

 ية:اءات التعميمالمعمم ضابط لإلجر  (4

الضبط كالمراقبة تتطمب إدارة التعمـ الصفي كتنفيذه تنفيذان فعاالن أف يتمتع المعمـ بصفة القدرة عمى   
الصارمة حتى يتسنى لو تحقيؽ أىدافو التعميمية، إذ إف غياب عممية الضبط تجعؿ عممية التعميـ عممية 

 خالية مف النظاـ كااللتزاـ يضيع معيا الكقت كالجيد سدل.

 معوقات األداء التعميمي لممعمم: .8

المعمـ، كيدرؾ مدل أىميتيا. فالتعميـ يعطي ينبغي أف تككف مينة التعميـ بمثابة كظيفة رائعة يتمتع بيا   
المعمـ شعكران باإلنجاز، ألنو يقكـ بتعميـ المتعمميف أصكؿ كقكاعد العمـ، كما يساعدىـ عمى التفكير 
الدقيؽ، كيجعميـ يتمتعكف بقدرات الزمة ككاجبة، مثؿ االحتراـ الذاتي ألنفسيـ، كالقكة كالعـز في مكاجية 

 المشكبلت التي تصادفيـ.

لذا ينبغي أف يشعر المعمـ بالفرحة كالشكؽ قبؿ كؿ حصة، ألف لقاءه بالمتعمميف بمثابة لقاء الحياة   
 كالمستقبؿ معان. 
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كحتى يتحقؽ ما تقدـ يجب أف يتمتع المعمـ بالقدرة عمى مكاجية كممارسة المطالب المختمفة لمتعميـ   
 مبي نحك مينة التعميـ.بطريقة جيدة، كأاّل يشعر باإلجياد العاطفي كالسمكؾ الس

كما تتطمب إجادة عممية التعميـ مقاكمة المعمـ لبعض الصعكبات التي قد يمر بيا، كالتي قد تككف سببان   
 مباشران في إصابتو بالقمؽ كالشعكر باإلجياد.

 كلعؿ أىـ ىذه الصعكبات ما يمي:  

  كعدـ القدرة عمى تحديد ىكية الشعكر بالقمؽ الذم قد يؤدم إلى اإلحساس باالضطراب كالشؾ بالنفس
 كاضحة.

 .الشعكر باإلحباط نتيجة المركر ببعض التجارب الفاشمة، أك نتيجة مكاجية بعض المكاقؼ الصعبة 
  اإلحساس بالفشؿ نتيجة عدـ التكافؽ الكظيفي كالعاطفي مع بعض المتعمميف أك الزمبلء أك أكلياء

 األمكر.
 بلؿ بعض المكاقؼ بسبب العقبات التي تحكؿ دكف اإلحساس بعدـ القدرة عمى العطاء الكامؿ خ

 انطبلؽ طاقاتو الكامنة.
  كجكد بعض العكائؽ اإلدارية كالعقبات الخارجية المرتبطة بنظاـ التعميـ، كالتي تحصر أداء المعمـ

 الكظيفي داخؿ الفصؿ كفقان لقكاعد بعينيا.
  الجديدة أك طرؽ التعميـ الحديثة خشية الخكؼ مف التجريب كاستعماؿ العديد مف الميارات التعميمية

 الفشؿ كعدـ تحقيؽ النجاح الكاجب.
  االستغراؽ في تساؤالت داخمية محبطة كمجيدة حكؿ إمكانيات العطاء في المينة كحكؿ مدل امتبلؾ

 (15-14، 1997قدرات كميارات خاصة لمتعميـ الجيد. )إبراىيـ، 

و لممارسة مينة التعميـ، كاستعداده لتحمؿ الصعكبات التي كبالتالي فإف دافعية المعمـ الداخمية، كحماس  
بداعو فييا. كما أف اتساـ عبلقاتو مع المتعمميف  تعترضو، لو أعمؽ األثر في نجاحو بيذه المينة كا 
قبالو لممارسة المينة كتجاكز العقبات التي  كالزمبلء بالكدية كاالحتراـ ينعكس إيجابان عمى عطائو كا 

 تعترضو.
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 األداء التعميمي اإلبداعي:المحور الثاني: 
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 تمهيد:

مف خبلؿ الحديث عف مفيكـ اإلبداع كأىميتو يتناكؿ المحكر الحالي األداء التعميمي اإلبداعي لممعمـ   
كالمراحؿ التي تمر بيا العممية اإلبداعية، باإلضافة إلى تعريؼ التفكير اإلبداعي  ،كالعكامؿ المؤثرة فيو

 .كمياراتو كاستراتيجيات التعميـ اإلبداعي

الجكدة العالمية كما يتناكؿ المحكر مفيكـ الجكدة الشاممة كجكدة أداء المعمـ كبعض نماذج معايير   
 كالعربية كالمحمية، كينتيي ببناء قائمة معايير جكدة األداء التعميمي اإلبداعي لممعمـ. 

 مفهوم اإلبداع وتعريفه: .1

اإلبداع ىك العممية التي تكمف خمؼ كؿ تقدـ كصمت إليو البشرية، كىك مف العمميات التي ينفرد بيا   
 اإلنساف عف باقي المخمكقات.

جديدو يستطيع اإلنساف صغيران أك كبيران أف يفعمو فيك إبداع. كاإلبداع ال حدكد لو كالنياية فيك فكؿ عمؿو   
ككؿ ما حكلنا ىك نتيجة طبيعية لئلبداع، في مدارسنا كشكارعنا  أساس كؿ تطكير جديد في حياتنا

 (403، 2115كمصانعنا كمختبراتنا في كؿ مكاف. )الخميمي، 

اإلبداع يمكف أف يكتسب بالعمـ كالمعرفة كالتدريب كاالجتياد. )الجمادم،  ( بأف0999كيرل الجمادم )  
ىي التي تقكد إلى اإلبداع انطبلقان مف  ( كيقكؿ ركشكا في ىذا المجاؿ: بأف التربية الصحيحة49، 0999

النظرية التي تقكؿ: أف تربية اإلبداع ممكنة لدل شخص طبيعي عادم مف كجية نظر عقمية. كتكجد 
اىيف كثيرة عمى أف أم شخص عادم يمكف تطكير اإلبداع لديو بيذا االتجاه أك ذاؾ. )ركشكا، ىناؾ بر 
0989 ،217) 

 كييعرؼ اإلبداع عمى النحك اآلتي:  

 (231-229، 1979أكالن. )ابف منظكر، كابتدعو: أنشأه  : بدع الشيء يبدعو بدعان لغةن 

ؿ سابؽ، كعند البمغاء: اشتماؿ الكبلـ عمى ككذلؾ اإلبداع في المغة ىك إحداث الشيء عمى غير مثا  
 (35، 2000عدة ضركب مف البديع. )خميفة، 
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كعمى الرغـ مف أف ىناؾ اعترافان بيف عمماء اإلبداع عمى أنو نكع مف أنكاع النشاط العقمي، إال أنيـ   
ى نحكـ لعمؿ اختمفكا في طرؽ معالجتو كتحديده كقياسو، بمعنى أنيـ اختمفكا في اإلجابة عف السؤاؿ: مت

 أك لشخص باإلبداع؟ كما أنيـ اختمفكا في جكىر اإلبداع. 

تداخؿ بؤ بيا، باإلضافة إلى كتعقيدىا، كصعكبة التنيا غمكضاإلبداع ك  تعدد أكجو ظاىرةكذلؾ يعكد إلى   
النشاط أك الناتج كتفاعؿ المتغيرات كالعكامؿ التي تقؼ بصكرة مباشرة أك غير مباشرة خمؼ العمؿ ك 

 اإلبداعي.

 كقد ذكرت األدبيات التربكية عددان كبيران مف التعريفات التي تتمحكر حكؿ أربعة أبعاد ىي:  

 كيتبناىا عمماء النفس المعرفيكف.  Creative Processتعريفات محكرىا العممية اإلبداعية كمراحميا  .0

اىا عمماء نفس كيتبن  Creative Personتعريفات محكرىا اإلنساف المبدع كسماتو كخصائصو  .2
 الشخصية.

 كالحكـ عمى أصالتو كمدل مبلئمتو.  Creative Productتعريفات محكرىا المنتج اإلبداعي  .3

، 2112كيتبناىا عمماء االجتماع. )جركاف،   Creative Situationتعريفات محكرىا البيئة اإلبداعية .4
20) 

لتفكير في نسؽ مفتكح كعمى إعادة القدرة عمى اأف اإلبداع ىك " (074، 2115)إبراىيـ، حيث يرل   
  .تشكيؿ عناصر الخبرة في أشكاؿ جديدة "

 & Craftكييعّرؼ اإلبداع أيضان بأنو "نشاط تخيمي معاصر، كذلؾ إلنتاج نتاج أصيؿ، كذم قيمة". )  

Others, 2007, 10 ) 

سبة باستعماؿ التخيبلت كيتفؽ معو ككرت فيعرفو بأنو: "القدرة عمى إنتاج األفكار األصيمة كالحمكؿ المنا  
عطاء المعاني لؤلفكار". )  ,Courtكالتصكرات، مثمما يشير إلى القدرة عمى اكتشاؼ ما ىك جديد، كا 

1998, 82 ) 

ذا ما بأنو: " اإلبداع (23، 2006عبد العزيز ) كيعرؼ   قدرات كاستعدادات لدل الفرد يمتمكيا بالقكة كا 
أتيح ليا أف تتفاعؿ مع المشاىدات كالخبرات فإنيا تخرج مف القكة إلى الفعؿ، كىك ال يأتي مف فراغ، كىك 
نشاط مقصكد يسعى الفرد إلى تحقيقو لما فيو مف فائدة لممجتمع، كقد يككف استجابة لحاجة أك لتحدو 

 ع". يكاجيو الشخص المبد
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( 81، 2114كيرل بعض الباحثيف أف اإلبداع كحؿ المشكبلت يشكبلف الظاىرة نفسيا )عبد العاؿ،   
فنجد تكرانس يعرؼ اإلبداع بأنو "عممية تحسس لممشكبلت كالكعي بمكاطف الضعؼ كالثغرات كعدـ 

داـ االنسجاـ كالنقص في المعمكمات، كالبحث عف حمكؿ كالتنبؤ، كصياغة فرضيات جديدة باستخ
 (22، 2112المعطيات المتكافرة، كنقؿ أك تكصيؿ النتائج لآلخريف". )جركاف، 

كيتفؽ معو عبد الخالؽ الذم يرل أف اإلبداع قدرة خاصة متميزة لحؿ المشكبلت حبلن فريدان، يتمثؿ في   
مية أك منتجات السمكؾ الذم يتسـ بالجّدة كاألصالة كالفائدة، كتمّكف ىذه القدرة األفراد مف إنتاج أفكار أص

 (31-29، 2115تتميز بأنيا تكيفية تؤدم إلى كظيفة مفيدة. )عامر، 

كيعرفو جيمفكرد بأنو: " تفكير في نسؽ مفتكح يتميز اإلنتاج فيو بخاصية فريدة ىي تنكع اإلجابات   
 ( Guilford, 1986, 58المنتجة التي ال تحددىا المعمكمات المعطاة ". )

مكعة مف الميارات كالقدرات المعقدة، التي تتضمف القدرة عمى العمؿ باستقبللية، كعرفو كيركا بأنو: "مج  
 (Kerka, 1999, 32كالتفكير غير التقميدم، كاالنفتاح عمى الخبرة الجديدة". ) 

( تعريفان لئلبداع محاكالن أف يشمؿ جميع األبعاد "ىك مزيج مف القدرات 0998بينما صاغ جركاف )  
ائص الشخصية التي إذا ما كجدت بيئة مناسبة يمكف أف ترقى بالعممية العقمية لتؤدم كاالستعدادات كالخص

إلى نتائج أصيمة كمفيدة سكاءن بالنسبة لخبرات الفرد السابقة، أك خبرات المؤسسة أك المجتمع أك العالـ إذا 
، 0998جركاف، كانت النتاجات مف مستكل االختراعات اإلبداعية في أحد مياديف الحياة اإلنسانية". )

24) 

كمما تقدـ يمكف القكؿ بأف اإلبداع يبدأ مف استعدادات كقدرات شخصية، تؤثر فييا العكامؿ المحيطة   
)البيئة، التعميـ، الكراثة..( سمبان أك إيجابان، فإذا ما أحدثت األثر المطمكب فإنو ينتج عف ذلؾ العممية 

 ىنا ينطمؽ بعض الباحثيف في الحديث عف اإلبداع.صيؿ كمف عية كحصيمتيا الناتج اإلبداعي األاإلبدا

 كبالتالي يمكف استخبلص النقاط المشتركة لئلبداع مف خبلؿ التعاريؼ السابقة، كلعؿ أبرزىا:

 اإلبداع ىك قدرات كاستعدادات لدل الفرد. .0

 كىك نشاط مقصكد يسعى الفرد إلى تحقيقو لمكاجية تحدم أك إشباع حاجة. .2

 كمفيدة عمى المستكل الفردم كالمجتمعي.يؤدم إلى نتائج أصيمة  .3

 يؤدم إلى سمكؾ يتسـ بالجدة كاألصالة كالفائدة. .4
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 يحتاج إلى بيئة مناسبة لمكصكؿ إلى النتائج األصيمة. .5

 يمكف تنمية كتطكير اإلبداع مف خبلؿ تعميمو كالتدريب عميو. .6

 أهمية اإلبداع: .2

حضارات كمدنية كرقي عبر تاريخيا الطكيؿ،  يعد الناتج اإلبداعي مسؤكؿه عما كصمت إليو البشرية مف  
( كبذلؾ 05، 2115فيك عامؿ حاسـ في تقدـ المجتمعات في كؿ مجاالت النشاط اإلنساني. )كناني، 

ذا ما كنا ندرؾ أف اإلنساف في ىذا  يساىـ في ترقية الحياة كجعميا أكثر يسران كأيسر مناالن كأعذب مذاقان، كا 
لحياة بطريقة إبداعية فقد تمكف مف أف ينشئ تمؾ التراكمات المتنكعة مف السعي الدائـ مف أجؿ ممارسة ا

األبنية الثقافية، كأف يمضي قدمان نحك آفاؽ المستقبؿ، كأف يستشؼ مكنكناتو بطاقة عقمية استداللية مثابرة 
  (27، 2119كمتكاصمة. )أىؿ، 

خصية كتككيف العديد مف العبلقات أما بالنسبة لمفرد فاإلبداع يساعده عمى تحقيؽ الذات كتنمية الش  
كاألفكار، كيكفر لو بدائؿ عديدة لحؿ المشكمة فيتجنب التتابعية المنطقية، كيكجيو لمبعد عف النمط 

 (038، 2115التقميدم الفكرم كتعديؿ االنتباه إلى مسار فكرم جديد. )الخميمي، 

قدرة عمى اإلنتاج األفضؿ ليـ كلآلخريف، ففي اإلبداع متعة كسعادة نفسية كركحية لمناس، ألنو يمنحيـ ال  
فضبلن عما لو أثر في إرىاؼ إحساس الناس كتنمية أذكاقيـ كخمقيـ كضمائرىـ كمشاعرىـ الدينية كالركحية 

 كالكطنية.

 فإف أىمية اإلبداع تظير في المجاالت اآلتية: كبشكؿ عاـ  

 سية لمشكبلت اآلخريف.يطّكر قدرة الفرد عمى استنباط األفكار الجديدة، كتطكير الحسا .0

 .يعّد ميارة حياتية يمارسيا الفرد يكميان، كيمكف تطكيرىا مف خبلؿ عممية التعمـ كالتدريب .2

يؤدم إلى االنفتاح عمى األفكار الجديدة، كاالستجابة بفاعمية لمفرص كالتحديات كالمسؤكليات إلدارة  .3
 المخاطر كالتكيؼ مع المتغيرات.

 الكتشاؼ األفكار. التعاكف مع اآلخريفيحفز عمى  .4

 يسيـ في تطكير أساليب التعمـ كأنماطو لتصبح أكثر فاعمية. .5

 يسيـ في مساعدة األفراد عمى تمبية ميكليـ كمكاىبيـ كتنميتيا. .6
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يسيـ في تطكير قدرة الفرد عمى التعامؿ مع التحديات كالمكاقؼ الحياتية بطريقة أكثر إبداعية. )السالـ،  .7
2102 ،02) 

أىمية اإلبداع ككنو األساس في تقدـ كتطكر المجتمعات بفضؿ االختراعات اإلبداعية مما تقدـ تتضح   
 التي تقدميا العقكؿ البشرية، كلكال ذلؾ لبقيت المجتمعات عمى ماىي عميو منذ أقدـ العصكر.

 العوامل المؤثرة في اإلبداع: .3

مباشر أك غير مباشر في العممية ىناؾ العديد مف الدراسات التي تحاكؿ تحديد العكامؿ المؤثرة بشكؿ   
اإلبداعية، إال أف ىناؾ عكامؿ تؤثر أكثر مف غيرىا كىي: الثقافة، األسرة كطبيعة أفرادىا، االلتزاـ، كيفية 

تعمـ، التعمـ، المثيرات، الصحة العقمية، البيئة كالنظـ الحياتية المتبعة لمفرد، القبكؿ متشكيؿ ىكية ال
 (096، 2111يز، كالتشجيع. )المعايطة كالبكال

 (44-43، 2119كمف ىذه العكامؿ اآلتي: )أىؿ،   

 الوراثة: (1

الشؾ بأف اإلنساف يرث عقمو كجيازه العصبي ككؿ شيء عف كالديو كأجداده أك ما يعرؼ بالشيفرا   
 الكراثية. كتمعب الكراثة دكران في المكىبة التي ليا عبلقة إيجابية باإلبداع.

عؿ بيف عاممي البيئة كالكراثة في اإلبداع، حيث يقكـ الطفؿ بتأدية أعماؿ كما يرل سكنر أف ىناؾ تفا  
متعددة بدعـ مف الكراثة كالبيئة، فإذا القت ىذه األعماؿ التعزيز المناسب؛ فإف ذلؾ يؤدم إلى ظيكر 
اإلبداع، أما إذا كاجيت العقاب أك لـ يحصؿ ليا تعزيز مناسب، فإف السمكؾ سكؼ ينطفئ منذ كالدتو. 

 (65-64، 2112سركر، )ال

 األسرة: (2

الطريقة التي يعتمدىا الكالداف في تنشئة أبنائيـ ليا دكر كبير في ظيكر اإلبداع عندىـ. فالكالداف   
الديمقراطياف المذاف يسمحاف لمطفؿ بالتعبير عف مشاعره كحاجاتو، فإف ذلؾ يساعد عمى ظيكر إبداعات 

الديكتاتكرياف المذاف يقمعاف الطفؿ كال يسمحاف لو بالنمك السميـ األبناء كيعطييـ الفرصة لذلؾ، أما الكالداف 
كالتعبير عف نفسو فبل شؾ أف ذلؾ يحبط مف قدراتو كثقتو بنفسو، كغير ذلؾ مف األساليب األسرية التي 
تؤثر عمى اإلبداع عند األطفاؿ مثؿ أسمكب الرفض أك اإلىماؿ أك التجاىؿ أك التمييز بيف األخكة كالتكبيخ 
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أف األطفاؿ يكلدكف أمراء كأميرات لكف أساليب التنشئة الخاطئة  Berne عقاب..الخ، كيرل أيرؾ بيرف كال
 تحيميـ إلى ضفادع.

فاألـ مثبلن ىي النافذة التي يطؿ منيا الطفؿ عمى الكاقع، كىي باب أك طريؽ الطفؿ لمتعامؿ مع الحياة.   
ذا كانت تريد أف تقدـ فإذا كانت األـ راغبة في تقديـ طفؿ مبدع إلى  المجتمع فإنيا فعبلن تستطيع ذلؾ، كا 

 (373، 2113ليذا المجتمع طفبلن نمطيان خائفان فيي تستطيع ذلؾ أيضان. )حنكرة، 

باإلضافة إلى أنو كمما كانت األسرة تتمتع بالمستكل الثقافي كالعممي الجيد، كتمتاز بالكعي كالثقافة،   
كتقديـ المساعدة لو أكبر مما يؤدم إلى ظيكر اإلنتاج اإلبداعي لديو.  كانت احتمالية االىتماـ بالطفؿ

 (025، 2112)السركر، 

التعميمية داخؿ األسرة،  كما تمعب العكامؿ االقتصادية لؤلسرة دكران ميمان في تكفير الكسائؿ كالكسائط  
تمتعت األسرة بمستكل الضركرية لمطفؿ. فكمما  التي تيعّد مف األمكر األساسية التي ترتبط بالحاجات

ثراء ، ك طفؿ بتنفيذىااألعماؿ كالمشركعات التي يرغب ال اقتصادم جيد، كانت لدييا القدرة عمى دعـ ا 
 .اعيا لغايات تنمية إبداعات أطفاليكتكفير المصادر كتنكي ،البيئة

 الثقافة: (3

الثقافة متزمتة كتميؿ إلى  تمعب الثقافة السائدة في المجتمع دكران ىامان في نمك اإلبداع، فإذا ما كانت  
اإليماف بالسحر كالشعكذة كالفكر الميتافيزيقي كالخرافي كعدـ المساكاة كالتفريؽ بيف اإلناث كالذككر كانتشار 
الجريمة كثقافة سائدة في المجتمع كعدـ تجاكز الفجكة بيف األجياؿ كانتشار األمية كالجيؿ كالتمييز بيف 

شؾ سيمكت اإلبداع ألنو في ىذه الحالة ال يتكفر لو الجك المناسب الناس عمى أساس المكف؛ فإنو ال 
 لمنمك كالظيكر.

 النضج والتعميم: (4

ال إبداع بدكف تعمـ أك نضج، فالعمؿ اإلبداعي يحتاج إلى أف يصاحبو النضج كالنمك العقمي السميـ،   
ركرم لمعممية اإلبداعية ألنو ال يكجد عمؿ إبداعي مف جاىؿ أك معاؽ عقميان، فالنضج النفسي كالعقمي ض

التي تحتاج إلى تفكير سميـ حتى يستطيع الفرد أف يبدع أك يخترع شيء جديد. كما يمعب التعميـ دكران 
كبيران في نمك اإلبداع كتطكره، كيساعد الشخص المبدع عمى القراءة عنو كالتدريب عميو، فاالستعدادت 

بلكة عمى ذلؾ، فالتعميـ ىك المصدر المعرفي الذم اإلبداعية تنطمؽ مف القكؿ إلى الفعؿ أك التحقؽ كع
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يساعد المبدع عمى إنتاج إبداعاتو، حيث افترضت كبلرؾ أف التعميـ األمثؿ ىك ذلؾ النكع مف التعميـ 
بأف اإلبداع ىك   Rogeryالذم يمكف أف يكصؿ الطالب إلى حالة مف اإلبداع. في حيف اعتبر ركجر 

بيف الفرد كما يكتسبو مف خبرات متنكعة كتجارب مختمفة. )سبلمة،  ظيكر إنتاج جديد نابع مف التفاعؿ
0995 ،5) 

لكف ىناؾ مف يرل أف التعميـ األكاديمي الزائد عف المطمكب قد يغرس في الذىف التزامان مبالغان فيو   
صفي إذا بكجيات النظر التقميدية، كمف ثـ يخمد األصالة. كيمكف القكؿ إف التعميـ األكاديمي كاإلنجاز البل

 (326، 2113ترافقا لدل شخص معيف زادا مف إمكانيتو في أف يككف متفكقان كمبدعان. )الزىراني، 

 االلتزام: (5

صراره عمى االستمرار في العممية اإلبداعية كدافعيتو المتكقدة كميمو لممثابرة    إف التزاـ الشخص المبدع كا 
العممية اإلبداعية إلنتاج عمؿ إبداعي. فالشخص كميا عكامؿ مطمكبة مف أجؿ التقدـ الفني في طريؽ 

غير الممتـز بأم عمؿ لف تككف لديو القدرة عمى إنجاز ذلؾ العمؿ حيث أف القدرة عمى االلتزاـ ىي مف 
 صفات األشخاص المبدعيف.

 البيئة: (6

فييا إف الشخص الذم يعيش ببيئة ثرية بالمثيرات كالخبرات المساعدة تساعده عمى التفاعؿ مع كؿ ما   
مف تجارب كمكاقؼ كخبرات كمثيرات، حيث تقدح ىذه  المثيرات زناد عقمو، كتجعمو يفكر في كؿ 
المعطيات التي تثير اىتمامو، كتدفعو الستثارة أفكاره كجمع المعمكمات عّما ييتـ بو كتنظيـ أفكاره 

قصيرة إلى أف تممع تمؾ كتحميميا)مرحمة اإلعداد( كمف ثـ االحتفاظ بيا )مرحمة الكمكف( لفترة طكيمة أك 
الشرارة في دماغو )مرحمة اإلشراؽ كالتنكير( التي تمكنو مف استعراض مراحؿ الحؿ كمف ثـ إصراره عمى 

 البقاء مع أفكاره كحمكلو كاستمراره في البحث إلى أف يتـ تحققو مف صحة ما أبدل.

 التفكير اإلبداعي: .4

بأنو: "عممية إدراؾ المتغيرات كالعناصر  اإلبداعيالتفكير ( Torrance, 1962, 16) تكرانس عرؼ  
المفقكدة، كمحاكلة صياغة فرضيات جديدة، كالتكصؿ إلى نتائج محددة بشأنيا، إلى جانب اختيار 

 الفرضيات كتعديميا". 
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كيرل جركاف بأف التفكير اإلبداعي: "نشاط عقمي مركب كىادؼ، تكجيو رغبة قكية في البحث عف    
 (06، 0999إلى نكاتج أصيمة لـ تكف معركفة سابقان". ) حمكؿ، أك التكصؿ

أما الحيزاف فيعرفو بأنو "العممية الذىنية التي نستخدميا لمكصكؿ إلى األفكار كالرؤل الجديدة، أك التي    
 (24، 2112تؤدم إلى الدمج كالتأليؼ بيف األفكار أك األشياء التي تعتبر سابقان أنيا غير مترابطة". )

فو سعادة بأنو "عممية ذىنية يتفاعؿ فييا المتعمـ مع الخبرات العديدة التي يكاجييا بيدؼ كما يعر   
استيعاب عناصر المكقؼ مف أجؿ الكصكؿ إلى فيـ جديد أك إنتاج جديد يحقؽ حبلن أصيبلن لمشكمتو، أك 

 (46، 2113اكتشاؼ شيء جديد ذم قيمة بالنسبة لو أك لممجتمع الذم يعيش فيو". )

التفكير اإلبداعي بأنو " تفكير مصاغ بطريقة تميؿ إلى الناتج اإلبداعي فالمحؾ األساسي  ييعّرؼك  
كالنيائي لئلبداع ىك الناتج، كنحف نسمي شخصان ما مبدعان عندما يحقؽ نتائج إبداعية باستمرار، أم نتائج 

 (22، 2115أصمية كمناسبة، كفقان لمحكات المجاؿ مكضكع النظر". )جمؿ، 

يمكف القكؿ بأف ىناؾ اتفاؽ بيف ىذه التعريفات عمى أف التفكير اإلبداعي ىك نشاط عقمي،  كمما سبؽ  
أك عممية ذىنية تنتيي بنكاتج إبداعية أصيمة، فالناتج اإلبداعي ىك المحؾ الذم في ضكئو نحكـ عمى 

 التفكير بأنو إبداعي. كبذلؾ يمثؿ التفكير اإلبداعي عنصر )العممية( في مفيـك اإلبداع.

 Creative Thinking Skillsمهارات التفكير اإلبداعي:  .5

إف الكشؼ عف ميارات التفكير اإلبداعي عمى قدر كبير مف األىمية، كما أف امتبلؾ ىذه الميارات   
لدل الطالب المعمـ لو مردكد إيجابي ينعكس عمى أدائو التدريسي داخؿ الصؼ، حيث يصبح معممان كاعيان 

بداعي، كمؤمنان بأف اليدؼ األسمى لمتعميـ إنما يكمف في تنمية ميارات التفكير باستراتيجيات التفكير اإل
عطائيـ قدران مف الحرية كمساحة لئلبداع.  طبلؽ طاقاتيـ كقدراتيـ كصقؿ ممكاتيـ، كا  لدل تبلميذه، كا 

 (047، 2114)نصر كفرج، 

 كفيما يأتي تفصيؿ لكؿ ميارة مف ىذه الميارات:   

  Fluencyالطالقة  (1

( الطبلقة بأنيا: "القدرة عمى استدعاء أكبر قدر مف األفكار Torrance, 1966رؼ تكرانس ) ع  
 (073، 2115المناسبة في فترة زمنية محددة لمشكمة أك مكقؼ مثير". )إبراىيـ، 
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كما تيعرؼ بأنيا: "القدرة عمى تكليد عدد كبير مف البدائؿ كالمترادفات أك األفكار أك المشكبلت أك   
ماالت عند االستجابة لمثير معيف، كالسرعة كالسيكلة في تكليدىا. كىي في جكىرىا عممية تذكر االستع

 (84، 2118كاستدعاء اختيارية لمعمكمات أك خبرات أك مفاىيـ سبؽ تعمميا". )جركاف، 

 كقد تـ التكصؿ إلى عدة أنكاع لمطبلقة، كىي:  

 الطبلقة المفظية أك طبلقة الكممات: - أ

، 2110تفكير الشخص في إعطاء األلفاظ كالكممات كتكليدىا في نسؽ محدد. )الطيطي، كتعني سرعة    
 مثؿ: (55

 اكتب أكبر عدد ممكف مف الكممات التي تبدأ بحرؼ " ـ " كتنتيي بحرؼ " ـ ". -

 اكتب أكبر عدد ممكف مف الكممات التي تضـ األحرؼ الثبلثة التالية " ؾ "، " أ "، " ف". -

 الطبلقة الفكرية:طبلقة المعاني أك  - ب

 كتعني إنتاج أكبر عدد ممكف مف األفكار ذات العبلقة بمكقؼ معيف يككف الطفؿ قادران عمى إدراكو،  
 مثؿ:

 اذكر جميع االستخامات الممكنة ؿ " عمبة البيبسي ". -

 اذكر كؿ النتائج المترتبة عمى زيادة عدد سكاف بمد معيف بمقدار الضعفيف. -

 طبلقة األشكاؿ: - ت

 درة عمى تقديـ بعض اإلضافات إلى أشكاؿ معينة لتككيف رسـك حقيقية، مثؿ:كىي الق  

 كّكف أقصى ما تستطيع مف األشكاؿ أك األشياء باستخداـ الدكائر المغمقة أك الخطكط المتكازية.  -

كتتجمى أىمية ىذه الميارة في أنيا تساعد األفراد عمى االنتقاؿ بيسر كسيكلة مف الذاكرة طكيمة المدل   
ى األفكار ذات العبلقة بالمكضكع، مما يساعد عمى عبلج المشكمة كاتخاذ القرارات كالتفكير بشكؿ إل

مبدع. كمف أىـ مجاالت تطبيؽ ميارة الطبلقة، القياـ بأبحاث كمشاريع مدرسية، أك إيجاد حمكؿ مبدعة 
، 2113يكمية. )سعادة، لحؿ الكاجبات المنزلية المممة، أك اتخاذ قرارات عديدة لممشكبلت أك المكاضيع ال

276) 
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كتتمثؿ خطكات تدريس ميارة الطبلقة في اختيار اليدؼ أك المكضكع المناسب، كتسجيؿ األفكار   
كاستخداميا إلثارة أفكار أخرل ذات صمة، كتقييـ فاعمية األعماؿ كما يجب كما ال يجب عممو في المرات 

 القادمة، كىي بالتفصيؿ عمى النحك اآلتي:

 مف األفكار حكؿ الدرس. تطرح العديد (0

 تطرح العديد مف األسئمة الجيدة حكؿ الدرس. (2

 يييئ المكقؼ التعميمي لمفت انتباه التبلميذ. (3

 يميز بيف األفكار كمدل مناسبتيا لمدرس. (4

 يعدؿ في األفكار الناتجة عف الحكار مع التبلميذ. (5

 يستخمص ثـ يصكغ مع التبلميذ المفاىيـ الرئيسة في الدرس. (6

 .التبلميذ المفاىيـ الرئيسة إلى مفاىيـ فرعيةيحمؿ مع  (7

 يسأؿ أسئمة تتطمب الطبلقة مثؿ: ماذا؟ كيؼ؟. (8

 يطرح أسئمة تباعدية مثؿ: ماذا لك؟. (9

 يتناكؿ إجابات التبلميذ بحرية تشجع عمى اإلبداع. (01

 ال يصدر أحكامان سريعة عمى إجاباتيـ. (00

 يكاجو التبلميذ بمكاقؼ مفتكحة تشجعيـ عمى االستمرار. (02

 يميز بيف االفتراضات كالحقائؽ لحؿ المشكبلت. (03

 (243، 2115بيف، كيؼ يمكف؟. )إبراىيـ، يستخدـ صيغ متنكعة لتقكيـ الطبلقة مثؿ: قارف  (04

 Flexibilityالمرونة  (2

( المركنة بأنيا: "القدرة عمى إنتاج حمكؿ أك أشكاؿ مناسبة، ىذه Torrance, 1966عرؼ تكرانس )   
بلنمطية، كما تعني القدرة عمى تغيير الكضع بغرض تكليد حمكؿ جديدة كمتنكعة الحمكؿ تتسـ بالتنكع كال

 (073، 2115لممثيرات أك المشاكؿ" )إبراىيـ، 

( بأنيا: "القدرة عمى تكليد أفكار متنكعة كليست مف نكع األفكار المتكقعة 2110كما يعرفيا ممحـ )  
 (238، 2110طمبات المكقؼ". )ممحـ، عادة، مع تكجيو مسار التفكير بحسب تغير المثير أك مت

كمف أشكاؿ المركنة: المركنة التمقائية، كالمركنة التكيفية، كمركنة إعادة التعريؼ أك التخمي عف مفيـك   
 أك عبلقة قديمة لمعالجة مشكمة جديدة. كمف أمثمة ذلؾ:
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 اكتب مقاالن قصيران ال يحتكم عمى أم فعؿ ماضي. -

 أف تصمميا لكزف األشياء المختمفة الخفيفة جدان.فكر في جميع الطرؽ التي يمكف  -

كتتمثؿ أىمية تدريس ىذه الميارة في زيادة قدرة التمميذ عمى تكليد خيارات، كتغيير فكرة مف اتجاه إلى   
آخر، كمف كقت آلخر. كمف أىـ خطكات تطبيؽ ميارة المركنة جمع االستجابات التي تمت بعد عممية 

تصنيؼ ىذه االستجابات لمعرفة أنماط التفكير الخاصة باألفراد، كمف ثـ إضافة العصؼ الذىني، كمف ثـ 
 (293، 2113نقاط جديدة عمى المكضكع لمحصكؿ عمى نكاتج جديدة. )سعادة، 

 كلتدريس ميارة المركنة خطكات تتـ عمى النحك اآلتي:  

 يعطي أمثمة متنكعة لممفاىيـ كالعبلقات الجديدة. (0

 الربط بيف أكثر مف مفيكـ كعبلقة كميارة.يكفر مكاقؼ تتطمب  (2

 يترؾ كقتان لمتبلميذ لمتفكير في األسئمة قبؿ أف يطمب اإلجابة. (3

 يساعد التبلميذ عمى استخداـ الميارات بطرؽ كأساليب مختمفة. (4

 ينكع مف طرؽ تدريسو لممفاىيـ الجديدة. (5

 يكفر أمثمة غير شائعة لممفاىيـ. (6

 غير مألكفة.يطبؽ الحقائؽ كالمفاىيـ في مكاقؼ  (7

 يكجو التبلميذ لتطكير الحمكؿ كاختصارىا. (8

 ال يفرض آراءه كأفكاره في حؿ المشكبلت. (9

 يعطي كؿ تمميذ حقو في التعبير عف ذاتو مف خبلؿ ما يقدـ مف حمكؿ. (01

 يستخدـ الكسائؿ التعميمية بفاعمية في الدرس. (00

 يتبادؿ األفكار مع التبلميذ حكؿ المكضكعات كالقضايا المتعددة. (02

 اكؿ البحث عف أكثر مف طريقة لمحؿ.يح (03

، 2115يستخدـ صيغ متنكعة لتقكيـ المركنة مثؿ: عّدؿ، كيؼ تعالج؟ ما الذم أدل إلى؟. )إبراىيـ،  (04
243) 

  Originalityاألصالة  (3

( األصالة بأنيا: "قدرة الفرد عمى إعطاء فكرة جديدة كخارجة عف Torrance, 1966عرؼ تكرانس )   
 (073، 2115الفة لما ىك شائع". )إبراىيـ، نطاؽ المألكؼ، أك مخ
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كما تعّرؼ بأنيا: "الميؿ إلى تقديـ تداعيات بعيدة، فيي مف ناحية تعني جكدة األفكار، كمف ناحية ثانية   
تعني النفاذ إلى تداعيات بعيدة، كمف ناحية ثالثة تعني الجدة كعدـ الشيكع فيما يتعمؽ بمنبو معيف". 

 (05، 2113)عكيس، 

األصالة أكثر الخصائص ارتباطان باإلبداع، كتعني الجدة كالتفرد، كىي العامؿ المشترؾ بيف معظـ  كتعد  
 التعريفات التي تركز عمى النكاتج اإلبداعية كمحؾ لمحكـ عمى مستكل اإلبداع.

كتبرز أىمية تدريس ىذه الميارة في ضركرة تفكير التبلميذ بطريقة أصيمة، كالبحث الجاد عف أفكار   
، 2113ميذ لممكضكعات بعمؽ كأصالة يكصميـ إلنتاج أفكار أصيمة بدكره. )سعادة، يدة، كفيـ التبلجد

314) 

 كتتمخص خطكات تدريس ىذه الميارة في اآلتي:  

 يتحدل المعمـ فكر التبلميذ بأفكار كصكر تتطمب حمكؿ كمفاىيـ جديدة. (0

 يعرض الصكر كاألفكار بطريقة تمّكف مف عقد المقارنات. (2

 إنتاج األفكار الجديدة التي تثبت الميارات.يشجع  (3

 يساعد التبلميذ عمى ابتكار كسائؿ تعميمية لمدركس. (4

 يراجع الحؿ كيتأكد مف صحتو. (5

 يساعد التبلميذ عمى إجادة صياغة المشكبلت. (6

 يجعؿ التبلميذ يستنتجكف األفكار الرئيسة لمدرس. (7

 يشجع التبلميذ عمى تفسير مبلحظاتيـ كاستنتاجاتيـ. (8

 التبلميذ عمى اكتشاؼ تطبيقات جديدة لفكرة أصيمة. يشجع (9

 يكجو التبلميذ لمبحث عف حمكؿ أخرل لممشكمة. (01

 يعطي تفسيرات غير مألكفة لئلحصاءات كاألشكاؿ. (00

 يقدر ما يظيره التبلميذ مف إبداعات كأفكار أصيمة. (02

 يستخدـ صيغ مختمفة لتقكيـ األصالة مثؿ: اقترح، استنبط، برىف. (03

 (243، 2115لحكار كاالتصاؿ الجيد بطريقة عممية أثناء الدرس. )إبراىيـ، يستخدـ أساليب ا (04
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 الحساسية لممشكالت: (4

قدرة الفرد عمى رؤية المشكبلت في األشياء كالعادات، أك النظر كرؤية جكانب النقص  كتيعّرؼ بأنيا: "  
 (65، 2110كالعيب فييا كتكقع ما يمكف أف يترتب عمى ممارستيا". )الطيطي، 

تتمثؿ أىمية تدريس ىذه الميارة في أنيا تزكد التبلميذ بأطر عمؿ منظـ لتحميؿ تفكيرىـ في مكاقؼ ك   
غير تقميدية لحؿ المشكبلت، كتعكيدىـ عمى تحسس المشكبلت كمكاجيتيا بكؿ عزيمة كمسؤكلية ككفاءة، 

لمعمـ كالتمميذ خبلليا. كتكاد تككف ذاتيا استراتيجية الحؿ اإلبداعي لممشكبلت، كالخطكات التي يقكـ بيا ا
 (471، 2113)سعادة، 

 كتتمخص أىـ الخطكات الخاصة بتطبيؽ ىذه الميارة في اآلتي:  

 يعرض المعمـ الدركس في صكرة مشكمة تتحدل عقكؿ التبلميذ قميبلن. (0

 يثير لدل التبلميذ اإلحساس بالمشكبلت خبلؿ الدركس. (2

 يساعد التبلميذ عمى التعرؼ عمى المشكمة كحدكدىا. (3

 يشجع التبلميذ عمى صياغة المشكمة بأسمكبيـ الخاص. (4

 يكجو التبلميذ لجمع المعمكمات حكؿ المشكمة. (5

 يركز دكمان عمى كجكد أكثر مف حؿ صحيح لممشكمة. (6

 يساعد التبلميذ عمى اختبار صحة الفركض التي كضعكىا. (7

 يساعد التبلميذ عمى تكظيؼ المفاىيـ كالعبلقات كالميارات في مكاقؼ جديدة. (8

 ميذ لحؿ إبداعي لممشكمة.بدم إعجابو عند تكصؿ التبلي (9

دراؾ ميارة الحساسية لممشكبلت. )إبراىيـ،  (01 يقـك بتقييـ أعماؿ التبلميذ بطريقة تمكنيـ مف فيـ كا 
2115 ،243) 

ذه الميارات بشكؿ كفي سياؽ الحديث عف ميارات التفكير اإلبداعي يجدر القكؿ بأنو مف الممكف تعميـ ى  
مف خبلؿ تكظيفيا في المكضكعات كالمجاالت الدراسية المتنكعة، الدراسية، أك تعميميا مكاد عف ال مستقؿ

 كتككف النتيجة في الحالتيف ىي تدريب المتعمـ عمى ميارات التفكير اإلبداعي.
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  Stages of the Creative Processمراحل العممية اإلبداعية: .6

( العممية اإلبداعية بأنيا "عممية تمر مف خبلؿ اىتماـ المبدع Jones, 1972, 31يعرؼ جكنس )  
بالمشكبلت كمف ثـ البحث المتعمؽ في االتجاىات كافة، كبعد ذلؾ تأتي الفكرة اإلبداعية عمى شكؿ 

 كمضة مف دكف تفكير كاع بالمشكمة، كمف ثـ إيجاد الحؿ المقبكؿ مف اآلخريف". 

تكرانس ككاالس _  إلى أف العممية اإلبداعية ىي سمسمة مف  كلقد أشار عدد مف التربكييف _ كمنيـ  
الخطكات التي يقكـ بيا الشخص المبدع، تبدأ بالشعكر بالمشكمة كتحديدىا كتعريفيا كتبّيف مظاىرىا، ثـ 

 كضع التصكرات كالحمكؿ المبلئمة ليا.

بيف أشياء لـ يسبؽ أف قيؿ كيرل سميث أف العممية اإلبداعية ىي التعبير عف القدرة عمى إيجاد عبلقات   
 (28، 2110أف بينيا عبلقات. )عبد اهلل، 

كاختمؼ الباحثكف في تحديد مراحؿ العممية اإلبداعية باختبلؼ فمسفة مقدمييا كأىدافيـ. كيرل تكرانس   
( ىك األساس ألغمب برامج التدريب عمى التفكير اإلبداعي المستعممة اليكـ، Wallasبأف نمكذج )كاالس 

بلحظ أف المرحمتيف األكلى كاألخيرة مف مراحؿ نمكذج كاالس تقكالف: إف التفكير اإلبداعي يبدأ حيث ي
(، كىذه المراحؿ  Torrance, 1993, 121بالتحضير المقصكد اليادؼ، كينتيي باإلثبات النقدم. ) 

 (067، 2116)عبد العزيز، ىي: 

 Preparationمرحمة اإلعداد  (1

بتحديد المشكمة كمعرفة جميع الجكانب المرتبطة بيا كمقارنتيا مع المشاكؿ  يقكـ الفرد في ىذه المرحمة  
 التي تشبييا، كالتعرؼ عمى طرؽ حميا السابقة لبلستفادة منيا في تكليد حمكؿ لممشكمة الراىنة.

كمف أجؿ تمكيف الطمبة مف البناء المعرفي القكم في مجاؿ اىتماميـ ال بد مف تكفير المصادر   
تاحة المجاؿ أماـ الطالب لمتساؤؿ، كتكفير اإلجابات البلزمة المتنكعة، ك  ثراء البيئة الصفية كاألسرية، كا  ا 

 لتساؤالتو مف خبلؿ التفاعؿ اإليجابي كالبناء مع المعرفة.
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  Incubationمرحمة االحتضان  (2

جاؿ كتسمى بمرحمة االختمار حيث يترؾ الفرد مكضكع المشكمة كينصرؼ إلى نشاط آخر ليترؾ الم  
ألفكاره لكي تختمر في ذىنو، كبالتالي يعمؿ عقمو بصكرة ال شعكرية لمتكصؿ إلى حؿ لممشكمة، كىي 

 نشاط غير ظاىر يسمى بما قبؿ االستبصار كيتصؼ بتشتيت االنتباه.

كىي أصعب مراحؿ التفكير اإلبداعي، كتتميز ىذه المرحمة بالجيد الكبير الذم يبذلو الفرد المبدع لحؿ   
 ، كتظير ىذه المرحمة قبؿ أف يبدأ التفكير الفعمي، أم في مرحمة ما قبؿ الكعي.المشكمة

كتستمر ىذه المرحمة لعدة دقائؽ أك لعدة ساعات كربما تصؿ إلى عدة سنكات، كالذم يحكـ طكؿ الفترة   
بد اهلل، الزمنية ليذه المرحمة ىك مدل تعقد كتشعب المشكمة التي يفكر فييا الفرد كدرجة تركيزه فييا. )ع

2110 ،33) 

 illumination مرحمة اإلشراق أو التنوير (3

كىي المرحمة التي تحدث فييا الكمضة أك الشرارة التي تؤدم إلى فكرة الحؿ كتحدث بشكؿ مفاجئ،   
حيث يتمسؾ الفرد بيا لكي ال تفمت منو ألنيا قد ال تعكد إليو مرة أخرل، كىذه المرحمة يمكف كصفيا 

عادة   تنظيـ الخبرة كبناء األفكار.باالستبصار كا 

كتتضمف ىذه المرحمة إدراؾ الفرد العبلقة بيف األجزاء المختمفة لممشكمة، كانبثاؽ شرارة اإلبداع أم   
 ( 65، 2110المحظة التي تؤدم بدكرىا إلى حؿ المشكمة. )الطيطي، 

   Verificationمرحمة التحقق أو التنفيذ  (4

كىي مرحمة اختيار الحؿ كالتأكد منو، أك الكصكؿ إلى اإلنتاج الذم يتـ التكصؿ إليو في ضكء الحقائؽ   
 المعركفة كالمنطقية أك في ضكء نتائج التجارب. 

ذلؾ أف العممية اإلبداعية ال تنتيي عادةن بمجرد حدكث اإلشراؽ كالتكصؿ إلى حؿ المشكمة، بؿ إف ىناؾ   
د مف الجيد الكاعي كالمتابعة لمتغمب عمى العقبات التي قد تعترض عادةن األفكار حاجة كضركرة لبذؿ المزي

 اإلبداعية كترجمتيا إلى إنتاج إبداعي.

كليس بالضركرة أف يمر الفرد المبدع بجميع المراحؿ األربعة السابقة بشكؿ متسمسؿ، فالتداخؿ بيف ىذه   
 المراحؿ كارد.
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 عمم:تعريف األداء التعميمي اإلبداعي لمم .7

اإلبداع في األداء التعميمي يعني "الخركج عمى المألكؼ في الممارسة التدريسية مع االلتزاـ بأخبلقيات   
المينة كمقكماتيا، فالمعمـ الفعاؿ يسعى دكمان ألف يجرب طرائؽ كأساليب تعميمية جديدة، كيبتكر كضعيات 

يدرسيا، كأف يكفر فرصان كافية كمناسبة  تدريسية أكثر مبلءمة لتدريس المتعمـ المكاد كالمكضكعات التي
 ( 042، 2116لتبلميذه ألف يجربكا أساليب مختمفة لحؿ المشكبلت". )طعيمة كآخركف، 

كما ييعرؼ بأنو "عممية تساعد المتعمـ عمى أف يصبح أكثر حساسية لممشكبلت كجكانب النقص كالثغرات   
كاطف الصعكبة كما شابو ذلؾ، كالبحث عف حمكؿ، في المعرفة أك المعمكمات كاختبلؿ االنسجاـ كتحديد م

عادة صياغتيا، أك تعديميا مف أجؿ التكصؿ إلى نتائج جديدة  كالتنبؤ، كصياغة فرضيات كاختبارىا كا 
 (54، 0998ينقميا المتعمـ لآلخريف". )جركاف، 

مدرسة مف )إدارة كيعرؼ إبراىيـ التعميـ اإلبداعي مف خبلؿ تكاتؼ كتفاعؿ دكر العناصر المكجكدة في ال  
كمعمـ كبيئة مادية كمنيج دراسي( في تنمية اإلبداع فيرل بأنو "التدريس الذم تتكاثؼ فيو اإلمكانات 
كالظركؼ اإلدارية كالفنية كالمادية السائدة في المدرسة كالتي تشجع عمى اإلبداع مع طبيعة المنيج 

 (235، 2115كقدرات التبلميذ اإلبداعية" )الدراسي كنزعة المعمـ اإلبداعي بيدؼ اكتشاؼ كتنمية مكاىب 

كبذلؾ فإف األداء التعميمي اإلبداعي ىك تعميـ بطرؽ كأساليب جديدة تبلئـ المتعمـ كالمادة التعميمية، كما   
أنو يعزز لدل المتعمـ القدرة عمى اإلحساس بالمشكبلت كالتكصؿ إلى حؿو ليا، كينتج عنو اكتشاؼ كتنمية 

 ف إذا تكافرت البيئة المادية كاإلدارية المشجعة كالراعية لئلبداع.اإلبداع لدل المتعممي

كتعرؼ الباحثة األداء التعميمي اإلبداعي )إجرائيان( بأنو: مجمكعة الممارسات كالسمككات التعميمية   
كالمتعمقة بالجانب عيا معمـ مرحمة الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي التي يتبمألكفة، الغير األصيمة ك 

يصؿ إلى الدرجة أك المستكل ، ل(التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ) التعميـ المعرفي كالكجداني كالميارم في مراحؿ
 الذم يسيـ في الكشؼ عف الميارات كالمكاىب اإلبداعية لدل المتعمميف كتنميتيا.

 استراتيجيات التعميم اإلبداعي: .8

ند استخداـ أساليب تسمطية في التدريس، كىذه يرل بعض المعمميف أف اإلبداع قد يحدث لدل التبلميذ ع  
نظرة خاطئة، فالتفكير اإلبداعي شأنو شأف القدرات األخرل، يمكف تنميتو إذا ما أيعد المعممكف اإلعداد 

 (4، 0998الكافي المناسب، كاستخدمكا الطرائؽ المبلئمة ليذا الغرض. )عمي، 
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ذكرىا في أدب اإلبداع: الحؿ اإلبداعي لممشكبلت، كمف أىـ استراتيجيات التعميـ اإلبداعي التي كرد   
العصؼ الذىني، الطريقة االستكشافية، األلعاب التعميمية، استخداـ الخياؿ، تمثيؿ األدكار، االستقصاء 
المكجو، المناقشة الجماعية، األلغاز العممية، عمؿ نماذج مف خامات البيئة، إعداد التقارير كمناقشتيا، 

 النشاطات البلصفية.

 كأىـ ىذه االستراتيجيات كما اتفؽ عمييا ركاد اإلبداع ىي اآلتي:  

 : Creative Problem Solvingأواًل: الحل اإلبداعي لممشكالت 

كىك أسمكب يساعد المتعمميف عمى إيجاد الحمكؿ لممشكبلت بأنفسيـ انطبلقان مف مبدأ أف ىذا األسمكب   
يب كالتساؤؿ كالتجريب الذم يمثؿ قمة النشاط الذم يقـك ييدؼ إلى تشجيع المتعمميف عمى البحث كالتنق

 (025، 2117بو العمماء. )محمد، 

كيعرفو جركاف بأنو "عممية تفكير مركبة تتضمف استخداـ معظـ ميارات التفكير اإلبداعي كالتفكير الناقد   
مأزؽ أك  كفؽ خطكات منطقية متعاقبة كمنيجية محددة بيدؼ التكصؿ إلى أفضؿ الحمكؿ لمخركج مف

 (065، 2112كضع مقمؽ باتجاه ىدؼ مطمكب أك مرغكب". )

كما يقصد بو العمميات التي يقكـ بيا الطالب مستعمبلن المعارؼ كالمعمكمات كالميارات التي سبؽ لو أف   
تعمميا كاكتسبيا، في التغمب عمى مشكمة عمى نحكو جديد كغير مألكؼ، كالكصكؿ إلى حؿ ليا. )مرعي 

 (002، 2119كالحيمة، 

( عمى أف ناتج حؿ المشكمة يككف إبداعيان إذا كاف جديدان كلو قيمة سكاء  Torranceكقد أكد )تكرانس   
بالنسبة لمشخص المفكر نفسو أك بالنسبة لمثقافة التي يعيش فييا، كأف يككف مف النكع غير التقميدم 

 (240 ,1972)بؿ.بمعنى أف يتطمب تعديبلن أك رفضان لؤلفكار التي كانت مقبكلة مف ق

( العبلقة بيف اإلبداع كحؿ المشكمة إلى أف عممية اإلبداع تبدأ  Mackinon, 1979كيرجع ماكينكف )  
دائمان باإلحساس بالمشكمة، كتتضح جذكر اإلبداع في الكعي بأف ىناؾ قصكران أك غمكضان ما، فأحد 

خركف كىذا ما يجعمو غير عادم. سمات الشخص المبدع رؤيتو لممشكبلت التي ال يستطيع أف يراىا اآل
( كما أنو ينتج عف كمييما نتائج كاستجابات جديدة، لكف اإلبداع ليس حبلن 021، 0999)المنصكر، 

 (30، 2111لممشكبلت، فاإلبداع يمتـز بمحكات في المنتج، ربما التتكافر في حؿ المشكبلت. )األعسر، 
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التفكير بطريقة عممية عندما تكاجيو مشكمة ما، كطريقة حؿ المشكبلت ىي أقرب إلى سمكؾ الفرد في   
كبالتالي ىي نشاط عقمي ىادؼ يسير في خطكات معرفية ذىنية مرتبة كمنظمة في ذىف الطالب. 

 ( كتتمثؿ خطكاتيا في النقاط اآلتية:53، 2119)الحيمة، 

 تحديد المشكمة كالشعكر بالحاجة إلى حميا. (0

 حدكدىا.العمؿ عمى تكضيح المشكمة كفيـ طبيعتيا ك  (2

 جمع البيانات كالمعمكمات ذات العبلقة. (3

 اختيار أكثر البيانات اتصاالن بالمشكمة. (4

 كضع الحمكؿ المقترحة في ضكء البيانات. (5

 تقكيـ الحمكؿ كاختيار ما يناسب المكقؼ. (6

 كضع الحؿ المناسب مكضع التنفيذ. (7

 (077، 2117تقكيـ جميع الخطكات السابقة. )أبك جبللة،  (8

األسمكب عمى أسس تربكية محددة كمنظمة كمرنة، كيتميز بفعالية المتعمـ الذم يككف نشيطان كيستند ىذا   
كمحكران أساسيان في المكقؼ التعميمي خبلؿ حؿ المشكمة، كالخطكات التي يمارسيا المتعمـ خبلؿ حؿ 

بداعية، األصالة المشكمة تجعؿ المتعمـ يمارس األنشطة، كالعمميات العقمية العميا التي تحسف مف قدراتو اإل
كالمركنة كالطبلقة، فيذا األسمكب يشجع تفكير المتعمميف عامة كالتفكير اإلبداعي خاصة، كيشعر 
ثارة التساؤؿ كاالستقبللية في التفكير، كالقدرة  المتعممكف أثناء التعمـ بيذا األسمكب بحرية المنافسة كالحكار كا 

المسؤكلية، كذلؾ يشجع عمى طرح األفكار كالحمكؿ غير عمى التعبير بحرية كمركنة كالتعاكف كاإلحساس ب
المألكفة، كيعمميـ عدـ التسرع في فرض الفركض، كما يتميز بالتفاعؿ المستمر بيف المعمـ كالمتعمميف، 

رشادىـ. )رزؽ،   (071-068، 0998كدكر المعمـ يتركز عمى تكجيو المتعمميف كا 

 بالنقاط اآلتية:كما تتحدد أىمية استخداـ أسمكب حؿ المشكبلت   

تتكافر فرص العمؿ الفردم كالجماعي، إذ يتعمـ األطفاؿ عف طريؽ العمؿ الجماعي التعاكف فيما بينيـ،  .0
 كيطكركف اتجاىات إيجابية نحك أسمكب التعاكف بكصفو أسمكبان لمعمؿ.

كمبادئ  يثير اىتماـ األطفاؿ كيجعميـ يشعركف بأىمية ما يتعممكف، فما يتعممكنو مف حقائؽ كمفيكمات .2
 عممية لو قيمة كظيفية، حيث يتـ استخدامو في حؿ المشكبلت اليكمية المكجكدة في حياتيـ.

 يطبؽ األطفاؿ المعرفة في مكاقؼ جديدة عندما تنشأ عف المشكمة األساسية مشكبلت كمسائؿ جديدة. .3
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كخارجيا،  تدعـ أىداؼ التعمـ المدرسي مف خبلؿ ممارسة خبرة حؿ المشكبلت داخؿ الصؼ في المدرسة .4
 مما يعمؽ العبلقة بيف المفيكمات التي يتفاعؿ معيا الطفؿ، كاألنشطة البلصفية.

يشكؿ أسمكب حؿ المشكبلت أسمكبان مبدئيان مف أساليب التعمـ، كمف أساليب تطكير المعرفة، لذلؾ يمكف  .5
ذاتي. )قطامي، استخداـ أساليب تعمـ مختمفة مثؿ: االكتشاؼ أك االستقصاء، أك المناقشة أك التعمـ ال

2117 ،446 ) 

 : Brain Stormingثانيًا: العصف الذهني 

، كسميت بذلؾ ألف العقؿ يعصؼ بالمشكمة 0957( عاـ Osbornأسس ىذه الطريقة أكسبكرف )  
كيفحصيا بيدؼ التكصؿ إلى الحمكؿ اإلبداعية المناسبة ليا، كتقكـ عمى صكرة جمسة يتـ فييا عرض 

كتغطيتيا بالمناقشة، حيث تكتشؼ أفكار جديدة كتدمج أفكار مكجكدة. كىناؾ كتكليد األفكار الجزئية 
 (013، 2117مبدأيف كضعيما أكسبكرف يجب مراعاتيما عند تطبيؽ ىذه الجمسات كىما: )جركاف، 

أكالن: تأجيؿ الحكـ عمى أم فكرة مطركحة أثناء المرحمة األكلى مف عممية العصؼ، كىذا يتطمب مف 
 كانتقاد أفكار التبلميذ إلى ما بعد حالة تكليد األفكار. المعمـ إرجاء نقد

ثانيان: التأكيد عمى مبدأ " كـ األفكار يرفع كيزيد كيفيا " أم أف الكمية تكلد النكعية، فمزيد مف األفكار 
 المعتادة يكلد نكعية جيدة مف األفكار التطبيقية أك اإليجابية.

ني ىي جزء مف عممية سيككلكجية شاممة ىي عممية ( أف طريقة العصؼ الذى0963كيرل )بارنز،   
 (048، 2110مكاجية المشكبلت المستعصية بحمكؿ إبداعية. )األحمد، 

كتعد ىذه الطريقة في التعميـ مف الطرائؽ الحديثة التي تشجع التفكير اإلبداعي كالمعالجة اإلبداعية   
رية كاحتراـ الرأم كالرأم اآلخر. )خضر، لممشكبلت، كتطمؽ الطاقات الكامنة عند الطبلب في جك مف الح

2116 ،222) 

 مراحؿ لعممية العصؼ الذىني ىي: كقد أكضح ركشكا أف ىناؾ أربع  

 المرحمة األكلى: صياغة المشكمة:

مما الشؾ فيو أف كضكح المشكمة مف أىـ عكامؿ نجاح جمسة العصؼ، كعمى المعمـ أف يختار مشكمة   
مف المفيد أف تطرح المشكمة عمى ىيئة أسئمة محددة ككاضحة، مع األخذ نكعية محددة ال مشكمة عامة، ك 
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باالعتبار أف األسئمة التي تبدأ بأدكات االستفياـ ماذا؟ لماذا؟ كيؼ؟ مفيدة جدان في حث التبلميذ عمى 
 اقتراح الحمكؿ.

 المرحمة الثانية: بمكرة المشكمة:

ممكف مف األفكار مف الحاضريف ثـ تجميعيا كيتـ فييا كضع تصكر لمحمكؿ مف خبلؿ طرح أكبر عدد   
عادة بنائيا، كتبدأ ىذه المرحمة بتذكير المعمـ لمتبلميذ بضركرة تجنب النقد كتقبؿ أية فكرة كمتابعتيا.  كا 

 المرحمة الثالثة: العصؼ:

 كيتـ فييا تقديـ الحمكؿ كاختيار أفضميا، كبالتالي فإف جمسة العصؼ الذىني ىي مكقؼ تعميمي يستخدـ  
مف أجؿ تكليد أكبر عدد مف األفكار لمتبلميذ المشاركيف في حؿ مشكمة مفتكحة خبلؿ فترة زمنية محددة 

 في جك تسكده الحرية كاألماف في طرح األفكار بعيدان عف المصادرة كالتقييـ أك النقد.

 المرحمة الرابعة: تقييـ األفكار:

األفكار المفيدة لتنفيذىا كفقان لعدة معايير مثؿ األصالة كالحداثة كالمنفعة كاألفكار  ءكفييا يتـ انتقا  
 (079، 2117المنطقية. )أبك جبللة، 

 : The Cooperative Learningثالثًا: التعمم التعاوني 

ف ( بأنو " نكع مف التعميـ يتيح الفرصة لمجمكعة مف المتعمميف ال تقؿ ع2113يعرفو عصاـ الديف )  
اثنيف كال تزيد عف سبعة بالتعمـ مف بعضيـ البعض داخؿ مجمكعات يتعممكف مف خبلليا بطريقة 
اجتماعية أىدافان كخبرات تعميمية تؤدم بيـ في النياية إلى بمكغ اليدؼ مف الدرس". )عصاـ الديف، 

2113 ،001) 

فكار التبلميذ الذيف يعممكف في كالتعمـ التعاكني يعد مف االستراتيجيات التي تيدؼ إلى تحسيف كتنشيط أ  
مجمكعات، يعمـ بعضيـ بعضان، كيتحاكركف فيما بينيـ، بحيث يشعر كؿ فرد مف أفراد المجمكعة 

 ( 081، 0999بمسؤكليتو تجاه مجمكعتو. )حسانيف، 

( بأف التعمـ التعاكني ينمي القدرة اإلبداعية لدل التبلميذ، حيث ترل أف 0992كىذا ما أكدتو ككجؾ )  
              تعمـ التعاكني نمكذج تدريسي يتطمب مف التبلميذ العمؿ مع بعضيـ البعض، كالحكار فيما بينيـ فيما ال
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ك لدييـ ميارات يتعمؽ بالمادة الدراسية، كأف يعمـ بعضيـ بعضان، كفي أثناء ىذا التفاعؿ الفعاؿ تنم
 (20، 0999يجابية. )حسانيف، شخصية كاجتماعية إ

 يا ىذا األسمكب في التعميـ اإلبداعي اآلتي:كمف أبرز مزا  

 زيادة التحصيؿ العممي نظران لتعمـ التبلميذ مف أقرانيـ. (0

 شعكر المتعمـ باإلنجاز الذاتي. (2

 تنمية التفكير المجرد كالتفكير المنطقي لممتعمـ. (3

 تنمية الركح التنافسية بيف التبلميذ كمجمكعات كليس كأفراد. (4

 زة المعممية.تعكيض نقص اإلمكانات كاألجي (5

تيذيب سمكؾ المتعمميف كبناء أخبلؽ اجتماعية مرغكبة كاإلنصات لممتحدث، كاحتراـ الرأم اآلخر  (6
 كمحبة التبلميذ لبعضيـ. 

 التدرب عمى الحكار اليادئ البناء بأسمكب عممي. (7

حصكؿ المتعمميف عمى تغذية راجعة مف النقد الذم يكجو ألعماليـ، كاالستفادة مف األخطاء التي  (8
 (002، 2113)عصاـ الديف،  (089، 2115طافش، . )يقعكف فييا عف طريؽ المحاكلة كالخطأ

 : Discovery Methodرابعًا: الطريقة االستكشافية 

تعد ىذه الطريقة مف أكثر أساليب التدريس فاعمية في تنمية التفكير العممي لدل التبلميذ، كذلؾ ألنيا   
مـ كعممياتو، كتسمؾ بالمتعمـ سمكؾ العالـ الصغير في بحثو تتيح الفرصة أماميـ لممارسة طرؽ الع

كتكصمو لمنتائج كأف يحدد المشكمة، كيفرض الفركض، كيجمع البيانات كيحمميا، كيبلحظ كيقيس كيختبر، 
( أم أف المتعمـ تككف لديو القدرة عمى تطكير قدراتو 007، 2117كيتكصؿ بعد ذلؾ لمنتائج. )محمد، 

 لو فرصة الكصكؿ لمستكل التفكير اإلبداعي.التفكيرية مما يتيح 

كيرل أكزبؿ أف الطريقة االستكشافية تسمح لممتعمـ الكصكؿ لمككنات الظاىرة كأسبابيا، فتتككف لديو   
، 2115الخبرة كالطريقة لتطبيقيا عمى مشكبلت جديدة، كالكصكؿ لمعارؼ جديدة بالنسبة إليو. )جمؿ، 

78-79) 

تقصاء أك االستكشاؼ لو فكائد متعددة بالنسبة لممتعمـ، فيك يكفر فرصان عديدة إف التعمـ باستخداـ االس  
لمتكصؿ إلى استدالالت باستخداـ التفكير المنطقي سكاء أكاف االستقرائي أـ االستنباطي، كما يشجع عمى 
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 عف أنو يقكد التفكير الناقد، كيعمؿ عمى تنمية المستكيات العقمية العميا كالتحميؿ كالتركيب كالتقكيـ، فضبلن 
المتعمـ لمتخمص مف التبعية التقميدية كالتسميـ لمغير، كيعزز ثقة المتعمـ بنفسو، كيزيد في دافعيتو لمتعمـ، 
كيساعد عمى تنمية اإلبداع كاالبتكار لديو، كيساعد في بقاء أثر التعمـ بشكؿ أفضؿ، كيقمؿ مف النسياف، 

عان لممعرفة بدالن مف أف يككف متمقيان ليا، كما أف األطفاؿ كيزيد في الكفاءة العقمية، كيككف المتعمـ صان
( كيضيؼ طافش بأنو يكسب المتعمـ القدرة 055-054، 2101يميمكف إليو ألنو أسمكب شائؽ. )محمد، 

عمى المبلحظة الدقيقة كالمكضكعية، كجمع المعمكمات، كالقياس باستخداـ أطر مرجعية، كينمي قدرة 
 (090-091، 2115إلبداع، كالتنبؤ بما يحدث مستقببلن. )المتعمـ عمى االبتكار كا

 تعريف المعمم المبدع: .9

ىك "المعمـ القادر عمى إنتاج عدد مف األفكار األصيمة كدرجة عالية مف المركنة في االستجابة كتطكير   
كتككف نتائجو خبلقة كليست ركتينية أك  ،األفكار كاألنشطة كاإلبداع لدل معظـ الطمبة بدرجات متفاكتة

 (78، 2115نمطية". )طافش، 

كييعرؼ أيضان بأنو "المعمـ الذم ال يرل نفسو المصدر الكحيد لمعارؼ طبلبو، كيقّدر الطبلب المبدعيف،   
اإلبداع كالمبدعيف، كيسمح لطبلبو بالحرية في العمؿ كالتفكير كاختبار  كيتمتع باتجاىات إيجابية نحك

نشاطات التعمـ، كقادر عمى تكفير بيئة تعمـ إبداعية، كيشجع األفكار الغريبة كالجديدة كالمبادأة الذاتية 
 (008، 2117لطبلبو". )الراميني ككراسنة، 

كبالتالي فإف المعمـ المبدع ىك المعمـ الذم يجّسد في تفكيره كسمككو ميارات التفكير اإلبداعي، كينمي   
ـ مف خبلؿ تقديـ الدعـ ليـ، كتشجيعيـ عمى المناقشة كالتعبير عف آرائيـ، كتقّبؿ ثقة المتعمميف بأنفسي

األفكار الجديدة التي قد تصدر عنيـ، كما يقكـ بتنظيـ بيئة تعميمية مثيرة لئلبداع، كيستخدـ أساليب كطرؽ 
 جديدة غير مألكفة تؤدم بالنياية إلى تحفيز كتنمية اإلبداع لدل المتعمميف.

 :والتفكير اإلبداعي م في تنمية اإلبداعدور المعم  .11

إف العبء األكبر يقع عمى المعمـ لمكصكؿ إلى اإلبداع في التدريس مما يساعد عمى نمك الميارات   
( فالمعمـ يييء المناخ الذم يقكم ثقة المتعمـ بنفسو أك 229، 2118اإلبداعية لدل تبلميذه. )أحمد، 

 ( 36، 2112)الحيمة، يدمرىا، يقكم ركح اإلبداع أك يقتميا. 
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أف إثارة اإلبداع الكامف لدل التبلميذ يتـ مف خبلؿ سمكؾ المعمـ التدريسي، ألف  Dion)كيرل )ديكف   
التمميذ ال يدرؾ قدرتو اإلبداعية الكامنة، كال يستطيع أف يتعامؿ مع المكقؼ التعميمي إال مف خبلؿ إثارتو 

 (Dion, 1993, 4237باستخداـ أساليب التدريس اإلبداعية. )

 بداع كتطكيره لدييـميارات اإل أداءه في التعميـ ليصبح مبدعان، كلتعميـ المتعمميف ليطكر يحتاج المعمـ  
 :(68-67، 2102)محفكض،  ذكرىاإلى عدة ميارات أىميا كما ت

: حيث إف ترتيب المكضكعات كالنشاطات التدريسية اإلبداع في ترتيب المكضكعات الدراسية كتنظيميا .0
حسب اعتبارات معينة لو دكر ميـ في إبداع المعمـ، فمثبلن حدكث ىزة أرضية في المنطقة، أك نزكؿ 
المطر، أك غرؽ باخرة، يمكف لممعمـ المبدع االستفادة مف ىذه األحداث كغيرىا في إعادة ترتيب بعض 

 تاب.المكضكعات بمركنة إبداعية، كىكذا يخرج عف الركتيف التدريسي، كيتحرر مف جمكد الك

حيث ينبغي أف تقدـ المكضكعات بصكرة مشكبلت، كأسئمة تتطمب اإلجابة  اإلبداع في إثارة المشكبلت: .2
عنيا، ككؿ طالب أك مجمكعة مف الطبلب يرل المشكمة برؤية قد تختمؼ عف رؤية اآلخريف، كعمى المعمـ 

طبلب كتفجر طاقاتيـ أف يثير المشكبلت بطرؽ إبداعية بدرجات متفاكتة بحيث تستفز كتمبي قدرات ال
 اإلبداعية.

إلى كجكد عبلقة ارتباطية دالة  Chang & Weng , 2002"  كقد أشارت دراسة " تشانج ككينج   
 & Changإحصائيان بيف قدرة الطمبة عمى حؿ المشكبلت كامتبلكيـ لميارات عمميات العمـ المتكاممة. )

Weng, 2002, 450) 

" أف تدريس أسمكب حؿ المشكبلت طريقة مؤثرة في تنمية   Cassans &Waltsكيرل " كانز ككلتز   
 (213، 2116الميارات العممية كالعمميات العممية كاإلبداع العممي. )طافش، 

ينظر إلى التخطيط الدراسي باعتباره خطة مرشدة كمكجية لعمؿ المعمـ، كىذه  اإلبداع في تخطيط الدركس: .3
رفية، بؿ ىي كسيمة كليست غاية، تتسـ بالمركنة كاالستعداد الخطة ليست قكاعد جامدة تطبؽ بصكرة ح

ف اتباع المعمـ لخطة دراسية جامدة لعدة  كء المتغيرات المستجدة.لمتعديؿ كالتطكير كالتحسيف في ض كا 
حصص دراسية يعني أف يبتعد عف االتجاىات اإلبداعية في التدريس، كىذا يعني أف التدريس اإلبداعي 

 ة الكاحدة، بحيث تبلئـ حاجات كاستعدادات الطبلب العادييف كالمبدعيف.يتطمب عدة خطط لمحص

 اإلبداع في تخطيط الدركس يتطمب مف المعمـ اآلتي:ك   
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 .تحديد األىداؼ التعميمية لمدرس بدقة مع مراعاة قدرات التبلميذ كاإلمكانات المتاحة 

 ،بداعو.كخاصة ما يتعمؽ بابتك صياغة األىداؼ بصكرة سمككية يمكف قياسيا  ارية المتعمـ كا 

 .كضع عدد مف األىداؼ المترادفة لممكقؼ التعميمي بحيث يككف ىناؾ فرص متنكعة لبلختيار 

  ،2115إعداد خبرات تعميمية متنكعة تساعد التبلميذ عمى تحقيؽ األىداؼ المنشكدة. )إبراىيـ ،
235-236) 

إف المعمـ المبدع يمكف أف يعكض أم نقص أك تقصير محتمؿ في  اإلبداع في السمكؾ التدريسي الصفي: .4
النشاطات التدريسية كاإلمكانات المادية األخرل. كالسمكؾ التدريسي الصفي لممعمـ يتطمب إبداعان في إدارة 

فرادل كجماعات مف جية أخرل، كالمركنة  عميمية لممتعمميفالصؼ مف جية، كمركنة كحساسية لؤلنماط الت
اؿ المعمـ مف دكر الممقف لممعمكمات إلى دكر المستمع المناقش المكجو لمنشاطات الميسر لمتعمـ تعني انتق

جاباتيـ عمى تنكعيا كجدتيا. كاالستقصاء، المشجع ألسئمة المتعمميف المرافؽ في البحث  كنشاطاتيـ كا 

الصفية، كتفاعمو مع فإف السمكؾ التدريسي الصفي لممعمـ يشمؿ إدارتو لمصؼ، كتنظيمو لمبيئة كبالتالي 
 المتعمميف.

كبالنسبة لتنظيـ البيئة الصفية تتفؽ العديد مف األدبيات في تأكيدىا عمى دكر المعمـ في تنظيـ البيئة   
( تأكيد األبحاث عمى أىمية قياـ المعمـ 0998الصفية المثيرة لمتفكير االبتكارم، حيث ترل األعسر )

، 0998بلميذ عمى أف يصبحكا مفكريف إيجابييف. )األعسر، بتنظيـ الفصؿ الدراسي بأسمكب يشجع الت
25) 
( إلى أف المعمـ ىك المسؤكؿ عف خمؽ جك تعميمي جديد مف خبلؿ كرش 06، 0999كيشير السميماف )  

 العمؿ كالمحتكل الذم يعمؿ عمى تنمية التفكير لدل التبلميذ. 

ف متقببلن لذاتو، كأف يكتسب استبصاران كفيمان كلكي يعزز المدرس سمككان إبداعيان لدل طمبتو يجب أف يكك   
كناني، االختبلؼ في الرأم كاألفكار. ) ألكثر الطرؽ فاعمية في التعامؿ مع الفركؽ الفردية كمراعاة

2115 ،259) 

" أف أفضؿ مناخ لتعزيز اإلنتاج اإلبداعي عند الطبلب، ىك المناخ الذم  Torranceكأضاؼ " تكرانس   
طبلب تكقعات المدرسيف كالحدكد التي يجب أف يعممكا ضمنيا، لذا يجب عمى المدرس يعرؼ فيو ىؤالء ال

أف يقكـ بتكجيو طبلبو باستمرار، كبإيضاح تكقعاتو ليـ، كبتحديد بعض األطر الكاضحة التي يجب أف 
 (041، 0996يعممكا مف خبلليا. )نشكاتي، 
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 ئة صفية مثيرة لئلبداع ما يمي:كمف الميارات التي ييفترض إلماـ المعمميف بيا لبناء بي  

 إطبلؽ حرية التفكير كالترحيب بكؿ األفكار ميما كاف نكعيا كمستكاىا. -

 .س في استجاباتو لسمككيات المتعمميفتجنب المعمـ االنفعاؿ الزائد كالصرامة كالعبك  -

 إعطاء المعمـ الكقت الكافي لمطبلب ليعبركا عف أفكارىـ. -

 .عمى األفكار المطركحة مف المتعمميف ةعدـ إصدار المعمـ أحكامان نقدي -

 التقميدم في الحجرة الدراسية إلى أكضاع أخرل جديدة.  تغيير نمط جمكس المتعمميف -

 عمى التعرؼ عمى األخطاء. مساعدة المتعمميف -

 دركسان في ضبط النفس. إعطاء المتعمميف -

 تشجيع المتعمميف عمى ربط األفكار المطركحة كتحميميا. -

 بأنو كؼء في أعمالو، لكي تتكلد عنده ركح التجديد كالمثابرة.إشعار المتعمـ  -

عمى المدرس أف يييئ مكاقؼ إلثارة المناقشة بيف المتعمميف، ثـ يتركيـ دكف أف يتدخؿ فييا إال لغرض  -
ثارة حماس المتعمميف ليا.   استمرارىا، كا 

( 268-267، 2112زة، ( )الع88-86، 0980لممشاركة. )األلكسي،  إتاحة الفرصة لجميع المتعمميف -
 (286، 2116( )المالكي، 268، 2102)العمرم، 

يعتبر المعمؿ كما يصاحبو مف نشاطات مخبرية القمب النابض في  اإلبداع في النشاطات المخبرية: .5
التدريس اإلبداعي. كينبغي أف يتضمف التدريس اإلبداعي نشاطات مخبرية كمشاكؿ عممية تتطمب فرض 

التقصي كالتجريب، عمى أف تيقدىـ ىذه النشاطات بأفكار كأساليب مبدعة، حيث أف الفركض كطرح األسئمة ك 
المكاىب اإلبداعية تنمك لدل المتعمـ إذا أيعطي الفرصة ألف يعمؿ كينقب بنفسو، كيسجؿ مبلحظاتو، 
كيقيس، كيصنؼ، كيستنتج، كيتنبأ، كيضع الفرضيات، كيصمـ التجارب، كينفذىا، كىكذا ينمك التفكير 

 داعي لممتعمـ كيقكـ بدكر المكتشؼ.اإلب

لكي يطرح المعمـ أسئمة إبداعية، أسئمة تتطمب صياغة لمفركض كالتفكير  اإلبداع في تكجيو األسئمة: .6
المختمفيف، فميس  المستكيات العقمية لممتعمميفتناسب متنكعة  كالتقصي كالتجريب، عميو أف يسأؿ أسئمة

اقاتيـ اإلبداعية بنفس النكع كالمستكل مف األسئمة، كيتطمب ذلؾ ييحث تفكيرىـ أك تيفجر ط المتعمميفجميع 
 .تطكر التي تطرأ عمى تفكير كؿ متعمـاالحتفاظ بسجؿ دراسي يكضح مراحؿ ال

البد مف طرح أسئمة  ـ ككامف اإلبداع في عقكؿ المتعمميف( أنو لكي يثير المعم2115كيرل إبراىيـ )  
 اإلبداعية، كأف تراعي اآلتي: تتحدل عقكليـ كتعمؿ عمى إبراز قدراتيـ
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 .أف تتطمب األسئمة صياغة لمفركض كالتفكير كالتقصي كالتجريب 

 .أف تتناكؿ األسئمة ميارات التفكير العميا 

 .البد أف تككف األسئمة مفتكحة النياية 

 .أف تككف األسئمة متسمسمة كمنطقية كمترابطة كمتدرجة الصعكبة 

 المستكيات العقمية لمتبلميذ. أف تككف األسئمة متنكعة تناسب مختمؼ 

  أف يسأؿ التمميذ أكثر مف مرة حتى يستحكذ عمى تركيزه، كأف يكرر السؤاؿ عمى أكثر مف تمميذ حتى
 يتضح المعنى لمجميع.

 .أف يعطي لمتبلميذ فرصة التعبير المفظي عف أفكارىـ 

 .أف تتنكع األسئمة لتشمؿ األسئمة التقاربية كالتباعدية 

 ت لؤلسئمة المفتكحة )استمطار األفكار(.تقبؿ عدة استجابا 

 .أف ال يصدر المعمـ أحكامان عمى استجابات التبلميذ أك يعبر عف آراء كابحة لمتفكير 

  أف يحث التبلميذ عمى التأمؿ في إجاباتيـ بعد االنتياء لمتقييـ كاالستفادة مف خبرات اآلخريف في ذات
 (7-5 ،2118( )الشديفات، 239، 2115الكقت. )إبراىيـ، 

ييدؼ التقكيـ اإلبداعي إلى مقارنة أداء الطبلب باألىداؼ اإلبداعية التي يسعى المعمـ اإلبداع في التقكيـ:  .7
إلى تحقيقيا لدل الطبلب، كلكي يككف التقكيـ شامبلن ينبغي تقكيـ تعمـ الطبلب مف جميع الجكانب، كىذا 

األسمكب العممي  يشمؿ تقكيـ مدل اكتسابيـ لممعارؼ كعمميات العمـ كميارات التفكير اإلبداعي، كاستخداـ
 في حؿ المشكبلت، كمدل اكتسابيـ لمميكؿ كاالتجاىات اإلبداعية اإلبجابية. 

عمـ مف أجؿ إكسابو القدرة عمى التطكير كاإلبداع، كمكاكبة تكما ييدؼ إلى إيجاد المناخ اإلبداعي لمم  
 (400، 2116التطكرات المتبلحقة في الثقافات كالعمكـ كالمعارؼ. )الربيعي، 

 مكف لممعمـ أف يستخدـ عدة كسائؿ في التقكيـ اإلبداعي، لعؿ أبرزىا ما يمي:كي  
تقييـ األداء العممي: يتـ تقييـ األداء العممي لممتعمـ أثناء تنفيذه ألنشطة التعمـ العممية أك بعدىا مف  .0

ة، إنجاز خبلؿ الممارسات العممية في المخبر أك الميداف، اختبارات األداء، كتابة التقارير الميداني
 المشركعات.

اختبارات اإلنجاز: كىي اختبارات يعدىا المدرس لممتعمميف كيطمب منيـ إنجازىا، كيبلحظيـ في أثناء  .2
 إنجازىـ ليذه االختبارات، كيجرم معيـ مقاببلت شخصية ليحدد مستكل تقدميـ في اإلنجاز.
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المتعمميف كاتجاىاتيـ كقيميـ مقاييس الجكانب الكجدانية: كىي المقاييس المستخدمة في تقكيـ ميكؿ  .3
 كأكجو التقدير لدييـ.

الحقيبة التقكيمية: كيطمؽ عمييا سجبلت األداء أك ممفات عمؿ المتعمـ، كىي عبارة عف سجبلت لمتعمـ  .4
نجازاتيـ التي يتضح منيا مستكل تحصيم يـ كتقدميـ كالتقكيـ تضـ عينات ممثمة مف أعماؿ المتعمميف كا 

ات كالتقارير كاألبحاث الفصمية، كالكاجبات المنزلية، كالمشركعات، كغيرىا مف ار في التعمـ، مثؿ االختب
األعماؿ كاألنشطة التي قاـ بيا المتعمـ، كالتي تعد مؤشران عمى مدل التقدـ الذم حققو خبلؿ دراسة 

 (256-255، 2100المقرر. )الطناكم، 

غير المألكفة كالقائمة عمى الجدة كالتميز  فالميارات التعميمية اإلبداعية ىي مجمؿ األساليب التربكية   
إذا ما اعتقد بضركرة القياـ بممارسات كالتفرد كالتي يؤدييا المعمـ لتقديـ درسو كتقكيمو فالمعمـ يككف مبدعان 

كقاـ بأدائيا كتصميمو لكسائؿ تعميمية  ،كعرؼ متطمبات ىذه الممارسات ،طبلقةلأصيمة كمرنة تتصؼ با
فعندما يحقؽ المعمـ ىذه  ،مبتكرة كتطبيؽ أفكار جديدة غير مألكفة كتنكيعو في أساليب تقكيمو لممتعمميف

األداءات يمكف القكؿ بأنو يؤدم ميارات تعميمية إبداعية مف شأنيا أف تنمي القدرة اإلبداعية لدل 
 المتعمميف.

نعيشو اليكـ ىك عصر الجكدة كىك عصر يتميز بمتغيرات غير مسبكقة كتحديات كبما أف العصر الذم   
البد مف مكاجيتيا كاالنسجاـ معيا، كاف البد لممعمـ مف أف يرتقي بأدائو التعميمي اإلبداعي إلى مستكل 

 الجكدة الذم يميز ىذا العصر فيشجع المتعمميف عمى االستقبلؿ الفكرم لمزيد مف اإلبداع كاالبتكار.

 :الشاممة وتعريفها مفهوم الجودة .11

مف بيف المفاىيـ األكثر انتشاران اآلف لتطكير أساليب العمؿ في مختمؼ مجاالتو مفيكـ الجكدة الشاممة،   
حيث يشير ىذا المفيكـ بشكؿ مجمؿ إلى مجمكعة مف المعايير كالمؤشرات التي ييدؼ تبنييا إلى تحقيؽ 

ة، كتطكير أدائيا كخدماتيا كفقان لؤلغراض المطمكبة ككفقان أقصى درجة مف األىداؼ المنشكدة لممؤسس
 لممكاصفات كبأفضؿ الطرؽ كبأقؿ جيد ككمفة ممكنيف.

كلقد ظير مفيكـ الجكدة أكؿ ما ظير في إطار الصناعة كاالقتصاد، ككاف مف الطبيعي أف تتسرب ىذه   
حيث أصبح تطبيؽ الجكدة الشاممة  المفاىيـ كاألفكار مف قطاعي الصناعة كاالقتصاد إلى قطاع التعميـ،
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في التعميـ مطمبان ممحان ألجؿ التفاعؿ مع متغيرات عصر يتسـ بالتسارع المعرفي كالتكنكلكجي، كتتزايد فيو 
 المنافسة كالصراع بيف األفراد كالجماعات كالمؤسسات.

ض الردمء، يقكقد عرؼ ابف منظكر في معجمو لساف العرب كممة الجكدة بأف أصميا )جكد( كالجيد ن  
كجاد الشيء جّكده، كجّكده أم صار جيدان، كأحدث الشيء فجاد كالتجكيد مثمو كقد جاد جكده أم أتى 

 (72، 0984بالجيد مف القكؿ كالفعؿ. )ابف منظكر، 

( بأنيا: " استراتيجية عمؿ أساسية تسّيؿ تقديـ سمع كخدمات Tenner, 1992, 3كما عرفيا تينر )  
 ترضي بشكؿ كبير العمبلء في الداخؿ كالخارج كذلؾ مف خبلؿ تمبية تكقعاتيـ الضمنية كالصريحة ". 

( بأنيا " الدرجة التي تشبع فييا الحاجات كالتكقعات ISOكتعرفيا المنظمة الدكلية لمتقييس اآليزك )  
 (05، 2115ية مف خبلؿ جممة الخصائص الرئيسة المحددة مسبقان". )العزاكم، الظاىرية كالضمن

أما الجكدة الشاممة فتعّرؼ بأنيا: "مجمكعة مف المعايير كالسمات التي يجب تكفرىا في جميع عناصر   
المؤسسة أك العممية في المؤسسة، سكاء ما يتعمؽ بالمدخبلت أك العمميات أك المخرجات التي تعمؿ عمى 

خبلؿ االستخداـ تحقيؽ حاجات كرغبات كمتطمبات العامميف في المؤسسة كالمجتمع المحمي كذلؾ مف 
األمثؿ كالفعاؿ لجميع اإلمكانات البشرية كالمادية مع استغبلؿ الكقت كمبلءمتو ليذه اإلمكانات". 

 ( 08، 2114)عميمات، 

جميع  ة خصائص كمعايير ينبغي تكافرىا فيكتعّرؼ الجكدة الشاممة في التربية كالتعميـ بأنيا: "جمم  
، 2114ميمية كالتي تمبي حاجات المجتمع". ) الحمبي كسبلمة، عناصر العممية التعميمية بالمؤسسة التع

5) 

كعرفيا كنعاف بأنيا: "تحقيؽ رضا أطراؼ العممية التعميمية كاألىداؼ المكضكعة كاممة في ضكء   
 (69، 2115مجمكعة مف المؤشرات كالمعايير التي تكضع ليا". )

احد أك عمى كاىؿ شخص معيف، بؿ ىي كتحقيؽ الجكدة ليست مسؤكلية فردية تقع عمى عاتؽ فرد ك   
مسألة جماعية تفرض عمى كؿ فرد مسؤكلية تحسيف أدائو كرفع مستكاه إلى أقصى درجة يستطيع، فالجكدة 
كسيمة ال غاية، إذ تتحدد في ضكئيا مدل قدرة المؤسسة عمى تحكيؿ أىدافيا المنشكدة إلى نتاجات ككذلؾ 

 (01، 2116تحكيؿ طمكحاتيا إلى كاقع مممكس. )دياب، 
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كما تتضمنو مف مكاصفات الطبلب  ،كتشمؿ الجكدة بيذا المعنى كؿ مدخبلت المؤسسات التعميمية  
كالعمميات كما تتضمنو مف إعداد الطبلب )تدريب المعمميف(  ،ناىج التعميميةمكالمعمميف كالمباني كال

التي تتمثؿ في مكاصفات  ،يةكأعماؿ التدريس كاإلدارة كغيرىا. باإلضافة إلى مخرجات المؤسسات التعميم
تربكية عالية لمطبلب كالخريجيف التي تبدك في مستكل معرفي كميارم مرتفع كمكاصفات شخصية 

 (323، 2115يرتضييا المجتمع. )محمد كحكالة، 

بسمات معينة تجعميـ قادريف عمى معايشة غزارة  في التعميـ تسعى إلى إعداد المتعمميففالجكدة   
ة التغيير المستمر كالتقدـ التكنكلكجي اليائؿ بحيث ال ينحصر دكرىـ فقط في اإلصغاء المعمكمات كمكاكب
كلكف في عممية التعامؿ مع المعرفة كاالستفادة منيا بالقدر الكافي لخدمة عممية التعمـ،  ،كاكتساب المعرفة

مؿ معو بفعالية " كىذا يتطمب تككيف " إنساف بمكاصفات معينة الستيعاب كؿ ما ىك جديد كمتسارع كالتعا
إنسانان يتسـ بحب المعرفة كالقدرة عمى متابعة المتغيرات كمكاكبة التقدـ العممي كالتطكر التقني، كما يتطمب 
تحكالن كبيران في دكر المؤسسة التعميمية كالمشرؼ التربكم كالمعمـ الذم فيرضت عميو مياـ جديدة في دكره 

 بية تتناسب كمتغيرات العصر كتحقيؽ معايير الجكدة.تر  جب عميو القياـ بيا لتربية المتعمميفي

كيرل البعض " إف الجكدة الشاممة ىي الشيء المفقكد مف أجؿ تحسيف التعميـ، حيث يعمؿ التعميـ   
جاىدان مف أجؿ تحقيؽ مستكل معيشي مرتفع لؤلفراد كالمجتمعات مف خبلؿ استخداـ معايير الجكدة 

جيكد مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ فإف المسألة سكؼ تصبح صعبة لمغاية، الشاممة في التعميـ، كما لـ تبذؿ 
كالمطمكب ليس ثكرة بقدر ما ىك إعادة تقكيـ ما ىك مكجكد في المدارس مف خبلؿ معايير الجكدة الشاممة 
كتصميميا في معظـ العناصر التعميمية مثؿ إعداد المعمـ كصياغة األىداؼ التعميمية كالمناخ 

( كبالتالي فإف األخذ بالجكدة الشاممة في التعميـ ضركرة ممحة تمكننا 4، 2117ف، المدرسي..الخ. )الكرثا
مف تحقيؽ جكدة التعميـ الذم يعد أداة التنمية كالتقدـ، كمف ثـ الكفاء باحتياجات المجتمع مف الككادر 

 كالقكل البشرية المختصة.

 :الشاممة تعريف معايير الجودة .12

جمع مفرده: معيار، كقد جاء في لساف العرب المعيار مف المكاييؿ: ما عيي ر بو:   Standardsالمعايير   
  (623، 1994كىي مف المعيار، ما عايرت بو المكاييؿ، كالعيار: صحيح تاـ كاؼ. )ابف منظكر، 
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أك األطر المرجعية أك   Model Rulesكقد عرفيا شحاتو كالنجار بأنيا: "تمثؿ القكاعد األنمكذجية   
ركط التي نحكـ بكساطتيا أك نقيس عمييا سمككيات األفراد أك الجماعات، كاألعماؿ كأنماط التفكير الش

 (285، 2003كاإلجراءات". )

كييعرؼ المعيار التعميمي بأنو: "تحديد لممستكل المبلئـ كالمرغكب فيو مف إتقاف المحتكل كالميارات".   
 (5، 2004)زيتكف، 

"بياف المستكل المتكقع الذم كضعتو ىيئة مسؤكلة بشأف درجة أك ىدؼ معيف، كما يعرفو الفتبلكم بأنو:   
 (32، 2008أك التميز المراد الكصكؿ إليو لتحقيؽ قدر منشكد مف الجكدة". )

كتعرؼ الباحثة معايير جكدة األداء التعميمي اإلبداعي )إجرائيان( بأنيا: تمؾ المكاصفات كالشركط التي   
كالمتعمقة بالجانب المعرفي  اء التعميمي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسيينبغي تكافرىا في األد

بما يسيـ في تنمية القدرات كالميارات  ،(التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ) التعميـ كالكجداني كالميارم في مراحؿ
  . اإلبداعية لدل المتعمميف

)كتقاس الجكدة بمدل اتفاقيا مع المعايير المكضكعة ليا مع تنكع دالالت ىذا القياس، فقد تقاس الجكدة   
مستكل المعمميف كالمباني ك بداللة المدخبلت مف خبلؿ معايير جكدة متعمقة بنكعية الطبلب المقبكليف 

كطرائؽ التدريس كاألنشطة كما  كالتجييزات، كتقاس أيضان بداللة العمميات أم معايير جكدة العمؿ التعميمي
إلى ذلؾ، كما تقاس الجكدة بداللة األىداؼ مف خبلؿ معايير جكدة مخرجات التعمـ المعرفية كغير المعرفية 
إلى جانب المعالجات الشمكلية في قياس الجكدة كالتي تأخذ باعتبارىا معظـ مككنات العممية التعميمية(. 

 (206، 2007)ىاركف، 

 مف المعايير كالمؤشرات التي يتـ استخداميا في مجاؿ الجكدة في التعميـ، كمنيا:كىناؾ العديد   

 ،كمتكسط تكمفة الطالب ،معايير مرتبطة بالطالب: مف حيث االنتقاء، كنسبة عدد الطبلب إلى المعمميف
 كدافعية الطبلب كاستعدادىـ لمتعميـ. ،كالخدمات التي تقدـ لو

كمدل مساىمة المعمميف في  ،حجـ الييئة التدريسية ككفايتيـ المينية معايير مرتبطة بالمعمميف: مف حيث
 كاحتراـ المعمميف لطبلبيـ. ،خدمة المجتمع
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معايير مرتبطة بالمناىج الدراسية: مف حيث أصالة المناىج كجكدة مستكاىا كمحتكاىا كالطريقة كاألسمكب 
 كمدل ارتباطيا بالكاقع.

كاختيار  ،كالعبلقات اإلنسانية الجيدة ،مف حيث التزاـ القيادات بالجكدةمعايير مرتبطة باإلدارة المدرسية: 
 اإلدارييف كتدريبيـ.

كمدل  ،كقدرتو عمى تحقيؽ األىداؼ ،معايير مرتبطة باإلمكانات المادية: مف حيث مركنة المبنى المدرسي
 استفادة الطبلب مف المكتبة كاألجيزة كاألدكات كحجـ االعتمادات المالية.

ر مرتبطة بالعبلقة بيف المدرسة كالمجتمع: مف حيث مدل كفاء المدرسة باحتياجات المجتمع المحيط معايي
 (075، 2113كالمشاركة في حؿ مشكبلتو. )أحمد، 

 مفهوم جودة أداء المعمم: .13

المعمـ أحد المداخؿ األساسية في أم عممية تعميمية، لما لو مف أثر بارز في تحقيؽ أىدافيا كالرقي  يعد  
بيا إلى أعمى درجات التميز، كلذا فإف األمر يتطمب تحسيف أداء المعمـ بصكرة مستمرة، كىذا األمر 

عداده، ككذلؾ جكانب تدريبو أث ناء الخدمة، كما كؿ ذلؾ يتطمب التحسيف المستمر لجكانب تككيف المعمـ كا 
إال ألف المعمـ الجيد شرط أساسي كمقكـ ضركرم لجكدة التعميـ كتحديثو، لمكاكبة العصر كتحدياتو 

 كاستشراؼ المستقبؿ كتكقعاتو.

أحد أىـ المدخبلت األكثر أىمية في عممية اإلنتاج التعميمي، لذلؾ ظر إلى جكدة المعمـ عمى أنيا يينك   
ّسنت جكدة المعمميف. ىناؾ إجماع كاسع عمى  أف مستكل اإلنجاز األكاديمي لمطمبة يمكف رفعو إف حي

(Juerges et al, 2007, 3 حيث إف جكدة المعمـ في الحقيقة ىي العامؿ المدرسي األكثر تأثيران في )
 (Rice, 2007, 1إنجازات الطالب. )

ؿ تطكير أدائو لميني لممعمـ، مف خبلجكدة أداء المعمـ بأنيا: "إتقاف األداء العممي كاكىنا يعرؼ سعيد   
خصصو كمتابعة الجديد كالحديث فيو، كتطكير أدائو الميني بما يمكنو مف بناء العممي كتمكنو مف ت

األىداؼ التعميمية بمستكياتيا المختمفة، كالعمؿ عمى تحقيقيا كقياسيا، كاستخداـ طرؽ كأساليب التدريس 
كير أساليب تقكيـ الطبلب المختمفة كالعمؿ عمى تنكيعيا". الحديثة في بيئة الصؼ التعميمية، مع تط

(2117 ،474 ) 
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كبالتالي فإف جكدة أداء المعمـ تعني إتقاف المعمـ ألدائو التعميمي )تخطيط، تنفيذ، تقكيـ( داخؿ الصؼ   
 كخارجو، بحيث يصؿ إلى المستكل المطمكب، كفقان لمعايير محددة.

معمـ بإمكانو إخراج الكنكز الكامنة لدينا جميعان كفي القرف الحادم " أف ال  DFEEفقد كرد في تقرير   
كالعشريف تعد المعرفة كالميارات مفتاح النجاح. كالمعمـ المتميز الذم يستخدـ أساليب فعالة في التدريس 

 (DFEE, 1997, 8ىك مفتاح الكصكؿ لممعايير عالية الجكدة ". )

كبر لدكر المعمـ كأساليب اإلدارة الصفية التي يتبعيا في إدارة كليذا يعطي كثير مف التربكييف أىمية أ  
" إف التغيير التربكم معتمد إلى حد كبير عمى ما   Fullanالصؼ في عممية التغيير التربكم إذ يقكؿ 

 (Fullan, 1991, 12يعتقد بو المعمـ كيعممو ". )

الكفايات الشخصية كالفنية كالمينية التي  فالتعميـ ذك الجكدة العالية مرتبط بالمعمـ الكؼء الذم يمتمؾ  
 تجعمو قادران عمى تقديـ تعميـ نكعي متميز.

 نماذج معايير الجودة في أداء المعممين: .14

عمييا  التربكية التي تيعنى بأداء المعمـ بكضع معايير لجكدة أدائو لتبنيقامت العديد مف المؤسسات   
  ليا، كييقاس أدائيـ بناءن عمييا.ف كفقان رامجيا التدريبية، كييختار المعممك ب

كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف تعدد المعايير العالمية لمجكدة الشاممة في أداء المعمميف يعكد إلى اختبلؼ   
البيئات كالثقافات لكؿ مجتمع، فيتـ كضع المعايير بما يناسب ذلؾ المجتمع كيحقؽ أىدافو كتطمعاتو، كلذا 

بتطبيقو في مجاؿ معايير الجكدة الشاممة في أداء المعمـ، كلكف تكجد  فإنو اليكجد نمكذج كاحد يكتفى
 العديد مف المعايير يمكف االستفادة منيا.

ككما أشار الكرثاف " فإف لكؿ معيار مف ىذه المعايير مميزاتو كعيكبو حيث أنو اليكجد معيار مطمؽ   
ر أف يككف ىناؾ معيار مطمؽ يتفؽ عميو متفؽ عميو مف الجميع، كما أكدت عمى ذلؾ اليكنسكك بقكليا: يند

الجميع، كىذا األمر مكضح بشكؿ جيد في أكربا مثبلن، إذ إنو مف بيف ثمانية أقطار ذات اقتصاديات 
متشابية كأنظمة تربكية ذات كفاءة بشكؿ متماثؿ، نجد أف المخطط عند تحديد المعايير ال يسعى لتحقيؽ 

 (6، 2007سب األمكر لكضع ببلده". )حالة مف الكماؿ الخيالي بؿ إنو يقرر أن
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كالتي  ،كستتطرؽ الدراسة ىنا إلى ذكر بعض المعايير العالمية كالعربية كالمحمية لمجكدة الشاممة لممعمميف  
مع التأكيد كما  ،تعكس مكاصفات الجكدة الرفيعة المستكل في أداء المعمـ في مؤسسات التربية كالتعميـ

د ينطبؽ عمى الجميع، بؿ إف ىناؾ معايير عامة تنطبؽ عمى الجميع سبؽ عمى أنيا ليست مف صنؼ كاح
 كأخرل خاصة بكؿ مجتمع.

 (:2112معايير المجمس الوطني لممعايير المهنية لمتدريس ) (1

National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS) 

غير ربحية كغير حككمية، تشكمت في ييعد المجمس الكطني لممعايير المينية لمتدريس منظمة مستقمة   
ـ( بيدؼ النيكض بجكدة التعميـ كالتعمـ مف خبلؿ تطكير معايير مينية لمتعميـ المتميز، 1987عاـ )

دماج المدرسيف المؤىميف  نشاء نظاـ تطكعي لممصادقة عمى المدرسيف الذيف يستكفكف ىذه المعايير، كا  كا 
لتي أشار إلييا ىذا المجمس في خمسة معايير، ككضع لكؿ ضمف جيكد تطكير التعميـ، كتتمثؿ المعايير ا

 معيار منيا عددان مف المؤشرات عمى النحك اآلتي:

 المدّرسكف ممتزمكف بالطمبة كبتعمميـ: المعيار األول:

 يدرؾ المدرسكف الفركؽ الفردية بيف الطمبة، كيضبطكف ممارساتيـ كفقان ليا. .1
 يتعممكف.يفيـ المدرسكف كيؼ ينمك الطمبة، ككيؼ  .2
 يتعامؿ المدرسكف مع الطمبة بشكؿ متكافئ. .3
 تتجاكز ميمة المدرسيف تنمية الجانب المعرفي لدل الطمبة. .4

يعرؼ المدرسكف المكضكعات التي يدّرسكنيا كيعرفكف كيؼ يعممكف ىذه المكضكعات  المعيار الثاني:
 لمطمبة:

بطكنو بالتخصصات التعميمية يقدر المدرسكف كيفية تصميـ المحتكل الدراسي كتنظيمو، ككيؼ ير  .1
 األخرل.

 يتحكـ المدرسكف بالمعرفة الخاصة لكيفية نقؿ المعمكمات إلى الطمبة. .2
 ينتج المدرسكف طرائؽ متنكعة لممعرفة. .3

 المدرسكف مسؤكلكف عف إدارة تعمـ الطمبة كمراقبتو: المعيار الثالث:
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 يستخدـ المدرسكف طرائؽ تدريسية متعددة لتحقيؽ أىدافيـ. .1
 المدرسكف تعممان في مجمكعات.يؤلؼ  .2
 يضع المدرسكف قيمة لمشاركات الطمبة. .3
 .يقّكـ المدرسكف تقدـ طمبتيـ بشكؿ منتظـ .4
 يعي المدرسكف أىدافيـ الرئيسة. .5

 يفكر المدرسكف بشكؿ منيجي في ممارساتيـ كفي التعمـ مف الخبرات: المعيار الرابع:

 مى االجتياد بصكرة مستمرة.ييعد المدرسكف اختبارات متنكعة تقيس مدل قدرتيـ ع .1
يسعى المدرسكف إلى الحصكؿ عمى النصائح مف اآلخريف، كيستندكف عمى البحكث التربكية كالمنح  .2

 الدراسية لتحسيف ممارساتيـ.

 المدرسكف ىـ أعضاء في مجتمع التعمـ: المعيار الخامس:

 المينييف.يسيـ المدرسكف في تفعيؿ عمؿ المدرسة مف خبلؿ التعاكف مع غيرىـ مف  .1
 يتعاكف المدرسكف مع اآلباء كاألميات. .2
 (67-63، 2011)خميس،  .يفيد المدرسكف مف المكارد المجتمعية .3

 (:2113المعايير القومية لممعمم في مصر ) (2

 تـ كضع معايير المعمـ مف خبلؿ خمسة مجاالت رئيسة عمى النحك اآلتي:

 المجال األول: التخطيط

 االحتياجات التعميمية لمطمبة.المعيار األكؿ: تحديد 

 المعيار الثاني: التخطيط ألىداؼ كبرل كليس لمعمكمات تفصيمية.

 .المعيار الثالث: تصميـ األنشطة التعميمية المبلءمة

دارة الصفاالمجال الثاني:   ستراتيجيات التعمم وا 

 المعيار األكؿ: استخداـ استراتيجيات تعميمية استجابة لحاجات الطمبة.
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 ر الثاني: تيسير خبرات التعمـ الفعاؿ.المعيا

 المعيار الثالث: إشراؾ الطمبة في حؿ المشكبلت كالتفكير الناقد كالتفكير اإلبداعي.

 المعيار الرابع: تكفير مناخ ميّسر لمعدالة.

 المعيار الخامس: االستخداـ الفعاؿ ألساليب متنكعة إلثارة دافعية الطمبة.

 التعمـ بكفاءة، كالحد مف الكقت الضائع.المعيار السادس: إدارة كقت 

 المادة العممية المجال الثالث:

 المعيار األكؿ: التمكف مف بنية المادة العممية كفيـ طبيعتيا.

 المعيار الثاني: التمكف مف طرؽ البحث في المادة العممية.

 المعيار الثالث: تمكف المعمـ مف تكامؿ مادتو العممية مع المكاد األخرل.

 المعيار الرابع: القدرة عمى إنتاج المعرفة.

 المجال الرابع: التقويم

 المعيار األكؿ: التقكيـ الذاتي.

 المعيار الثاني: تقكيـ الطمبة.

 المعيار الثالث: التغذية الراجعة.

 مهنية المعمم المجال الخامس:

 المعيار األكؿ: أخبلقيات المينة.

 (74-71، 2011)خميس،  المعيار الثاني: التنمية المينية.

 ( ببناء قائمة لمعايير جودة أداء معمم الصف في مجاالت عممه التدريسي2111محمد )شيخ قاـ كقد   
 ضمف المجاليف اآلتييف:
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 ة:شمؿ األبعاد اآلتيسمات المعمـ كتالمعايير المتعمقة ب المجال األول:

 .السمات الشخصية 
 .السمات المعرفية كالعممية 
  التكنكلكجية.السمات 
 .السمات الثقافية 
 .السمات االجتماعية 
 .السمات المينية 

 ة:شمؿ األبعاد اآلتية التدريسية كتالمعايير المتعمقة بمككنات العممي المجال الثاني:

 .التخطيط 
 التييئة الحافزة، طرائؽ التدريس، المحتكل الدراسي، مصادر التدريس، : التنفيذ: كيشمؿ األبعاد التالية(

 تقنيات التدريس، األنشطة التدريسية، غمؽ الدرس، الكاجبات المنزلية(.
 .)التعزيز: كيشمؿ البعديف التالييف: )التعزيز، الفركؽ الفردية 
 .)إدارة الصؼ: كتشمؿ األبعاد التالية: )الضبط كالتنظيـ، العبلقات اإلنسانية، االتصاؿ 
 ،(74، 2010محمد، شيخ ) تقكيـ المتعمميف(. التقكيـ: كيشمؿ األبعاد التالية: )األسئمة الصفية 

، كبنت عمييا بطاقة وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية قائمة بمعايير أداء المعممكضعت  كما 
الزيارة الصفية لتقييـ أداء المعمـ، بيدؼ االرتقاء بعمؿ المعمـ كرفع مستكل أدائو التربكم، كتتضمف ىذه 

 المعايير اآلتي:

 كيتضمف: التخطيط:مجال 

 التخطيط لمدرس: كمؤشراتو ىي: -0

 التكفيؽ بيف الخطة السنكية كالخطة الدرسية. -

 صياغة األىداؼ التعميمية صياغة إجرائية قابمة لممبلحظة كالقياس. -

 تنكيع مجاالت األىداؼ التعميمية.  -

 صياغة أىداؼ تعميمية تعممية تشمؿ مستكيات التفكير العميا. -

 التدريس كاألنشطة المناسبة ليا.تحديد استراتيجيات  -
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 تحديد الكسائط المتعددة كالبدائؿ التعميمية المناسبة. -

 تخطيط التقكيـ بمراحمو المختمفة. -

 كيتضمف: مجال التنفيذ:

 التييئة: كمؤشراتيا ىي: -0

 استثارة دافعية المتعمميف نحك التعمـ. -

 ربط الخبرات السابقة لممتعمميف بمكضكع الدرس. -

 )الطرائؽ كاألنشطة(: كمؤشراتيا ىي:االستراتيجيات  -2

 تكظيؼ طرائؽ التدريس كاألنشطة المناسبة لمستكيات المتعمميف العقمية كالعمرية. -

 تنكيع الطرائؽ كاألنشطة العممية بحيث تمبي احتياجات المتعمميف كميكليـ. -

 مراعاة التسمسؿ المنطقي لخطكات كؿ طريقة مف طرائؽ التدريس المنفذة في الدرس. -

 ؽ األنشطة التعميمية التي تتكاءـ مع أىداؼ الدرس.تطبي -

 األسئمة الصفية: كمؤشراتيا ىي: -3

 طرح أسئمة كاضحة تغطي جكانب التعمـ في الدرس. -

 تنكيع مستكيات األسئمة. -

 تكزيع األسئمة بشكؿ عادؿ عمى المتعمميف. -

 الكسائط المتعددة: كمؤشراتيا ىي: -4

 .استخداـ كسائط متعددة مناسبة ألىداؼ الدرس -

 تكظيؼ الكسائط المتعددة مع مراعاة كفايتيا كتنكعيا. -

 التعزيز: كمؤشراتو ىي: -5

 استخداـ التعزيز بما يتناسب مع المكقؼ التعميمي. -

 الحرص عمى مناسبة التعزيز لمستكل الفعؿ. -

 تنكيع أساليب التعزيز حسب المرحمة العمرية. -

 كيتضمف: مجال التقويم:

 التقكيـ كالغمؽ: كمؤشراتو ىي: -0

 مراعاة تغطية أىداؼ الدرس عند إجراء التقكيـ. -
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 الحرص عمى استمرارية التقكيـ طكاؿ الحصة الدرسية. -

 التنكيع في أساليب كأدكات التقكيـ المناسبة لمدرس. -

 التنكيع في أساليب التغذية الراجعة. -

 استخداـ نتائج التقكيـ في معالجة أخطاء المتعمميف. -

 أك النشاط. اختيار الشكؿ المناسب لغمؽ الدرس -

دارة الصف والشخصية التربوية:  كيتضمف: مجال المادة العممية وا 

 المادة العممية: كمؤشراتيا ىي: -0

 التمكف مف المادة العممية المقدمة. -

 مراعاة التدرج كالتسمسؿ المنطقي لممادة العممية. -

 عرض المادة العممية بشكؿ مترابط كمتكامؿ مع المكاد األخرل. -

 ة بالكاقع مف خبلؿ طرح أمثمة حياتية.ربط المادة العممي -

 إدارة الصؼ: كمؤشراتيا ىي: -2

 تييئة بيئة صفية مادية كنفسية مريحة كمناسبة لممتعمميف. -

 تكزيع االىتماـ بيف المتعمميف. -

نسانية. -  التعامؿ مع المتعمميف بطريقة ديمقراطية كا 

 تخصيص الكقت المناسب لكؿ عنصر مف عناصر الدرس. -

 كمؤشراتيا ىي: الشخصية التربكية: -3

 االتساـ بمظير الئؽ. -

 استخداـ المغة السميمة الكاضحة. -

 االتساـ بالحيكية كالنشاط داخؿ الصؼ. -

 إبداء ردات فعؿ تربكية مناسبة. -

 استخداـ ميارات التكاصؿ المناسبة مع المتعمميف. -

ىذه أىـ معايير الجكدة المتعمقة بالمعمـ، كالتي تضمف لممعمـ عند تطبيقيا كمراعاتيا الكصكؿ إلى رؤية 
لى كيفية تحقيؽ األىداؼ المنشكدة لمتعميـ، كبالتالي  كاضحة لمدخبلت التدريس كعممياتو كمخرجاتو، كا 

 تحقيؽ الجكدة المنشكدة في أدائو. 
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 المعايير االستفادة مفجكدة الشاممة، ك نماذج معايير ال العديد مف لقد قامت الباحثة باالطبلع عمىك   
حمقة كاقتراح معايير لمجكدة الشاممة متعمقة باألداء التعميمي اإلبداعي لمعمـ ال مبلءمة لممجتمع المحمي،ال

ة معايير جكدة األداء التعميمي اإلبداعي لممعمـ إلى ثبلث حيث تـ تقسيـاألكلى مف التعميـ األساسي، 
 ىي:ىذه المحاكر ، ك كجدانية( -ميارية -إلى )معرفية كفايات المعمـباالعتماد عمى تصنيؼ  محاكر

 المحكر األكؿ: كاقع األداء التعميمي اإلبداعي المتعمؽ بالجانب المعرفي.

 المحكر الثاني: كاقع األداء التعميمي اإلبداعي المتعمؽ بالجانب الكجداني.

 التعميمي اإلبداعي المتعمؽ بالجانب الميارم. المحكر الثالث: كاقع األداء

(، 2101كما تمت االستفادة مف معايير جكدة أداء معمـ الصؼ في مجاالت عممو التدريسي )شيخ محمد، 
كالمزج  كمعايير أداء المعمـ في الجميكرية العربية السكرية، (،2113كالمعايير القكمية لممعمـ في مصر )

 ثبلثة أبعاد، كىي:إلى  السابقة لمحاكركؿ محكر مف ا تقسيـبينيا ل

 البعد األكؿ: التخطيط، كيشمؿ: )األىداؼ، تحميؿ المحتكل، تصميـ الكسائؿ كاألنشطة( 

التييئة الحافزة، طرائؽ التعميـ، المحتكل التعميمي، مصادر التعميـ، تقنيات البعد الثاني: التنفيذ، كيشمؿ: )
 العبلقات اإلنسانية، االتصاؿ(ية، غمؽ الدرس، التعميـ، األنشطة التعميم

 تقكيـ المتعمميف(. التعزيز، )األسئمة الصفية،البعد الثالث: التقكيـ، كيشمؿ: 

 ،تتسـ بالتكافؽ كالتقارب مع بيئة مجتمع الدراسةفي تبّني ىذه المعايير عمى أف كقد حرصت الباحثة   

 .كالتعميمي في المنطقةكتكاكب التطكرات التي طرأت في المجاؿ التربكم 
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 تمهيد:

اآلتي عرضان لممنيج المتبع في ىذه الدراسة، كاإلجراءات المنيجية المتبعة لمتحقؽ مف  يتناكؿ الفصؿ  
فرضيات الدراسة كاإلجابة عف أسئمتو، كذلؾ مف خبلؿ بناء أدكات الدراسة كالتأكد مف صدقيا كثباتيا ثـ 

كفيما يأتي عرضان  تطبيقيا ميدانيان، كتحميؿ النتائج إحصائيان كتفسيرىا كمناقشتيا كصكالن إلى النتائج،
 مفصبلن لكؿ ما سبؽ.

 منهج الدراسة: .1

كالقائـ  ،اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ككنو المنيج المبلئـ ليذا النكع مف الدراسات التربكية  
معمكمات عنيا كجمع ال ،كذلؾ مف خبلؿ خصائص الظاىرة المدركسة ،عمى كصؼ ظاىرة ما كتحميميا

كاإلجابة عف التساؤالت التي  ،كتحقيؽ أىدافيا ،بغية الحصكؿ عمى بيانات حقيقية ،فكمتابعتيا في الميدا
 طرحتيا.

 : الدراسة مجتمع .2

رأس عمى  كالقائميف ساسيات الحمقة األكلى مف التعميـ األكمعمم يمعممجميع  الدراسةيشمؿ مجتمع   
المكجييف التربكييف في  ( معمـ كمعممة، كجميع4240كالبالغ عددىـ ) دمشؽمحافظة عمميـ في مدارس 

 ، كما ىك مكضح في الجدكؿ اآلتي:كمكجية ان ( مكجي46) مديرية تربية دمشؽ كالبالغ عددىـ
 العدد المجتمع األصمي لممعممين

 1380 ذكور الجنس لممعممين

 2860 إناث

 4240 المجموع

 
 المؤهل العممي لممعممين

 1635 معهد فمادون

 1950 إجازة جامعية

 655 عميا دراسات

 4240 المجموع

 
 سنوات الخبرة لممعممين

 1345 سنوات 5أقل من 

 1775 سنوات 10-5بين 

 1120 سنوات 10كثر من أ

 4240 المجموع

 46 الموجهين
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 عينة الدراسة: .3
 عينة المعممين:

عددىا %( كالتي بمغ 10)المعمميف( بنسبة ) بسحب عينة بسيطة مف المجتمع األصميقامت الباحثة   
 ؿ اآلتي:كما ىي مكضحة بالجدك كمعممة،  ان ( معمم424)

 .الدراسة ات( توزع أفراد العينة وفق متغير 1دول )ج

 العدد العينة )المعممين(

 138 ذكر الجنس
 286 نثىأ

 424 العدد الكمي
 164 معهد فأقل المؤهل العممي

 195 إجازة جامعية
 65 دراسات عميا

 424 العدد الكمي
 134 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة في التوجيه

 177 سنوات 10-5بين 
 113 سنوات 10أكثر من 

 424 العدد الكمي

 
 عينة الموجهين:

يان كمكجية، ( مكج46نظران لصغر حجـ مجتمع الدراسة المتعمؽ بعدد المكجييف التربكييف البالغ عددىـ )  
 ساسية لمدراسة.كعينة أاعتماد مجتمع الدراسة كمو ب قامت الباحثة

 : الدراسة )المعممين(التأكد من التوزع االعتدالي لعينة  .4
 التوزع االعتدالي أو الطبيعي

"يدؿ عمى أف أكثرية أفراد العينة حصمت عمى قيمة حكؿ المتكسط، كأف الحاالت المتطرفة إلى اليميف أك   
الصفات البشرية تتكزع بصكرة اعتدالية بحيث تقع عتدالي أف جميع ار قميمة، كالمنطؽ في التكزيع اإلاليس

األكثرية في الكسط كاألقمية تحت الكسط كفكقو كما أف قيمة المتكسط كالكسيط كالمنكاؿ كاحدة فيو أك قريبة 
 (.54، 1997 مخائيؿ،) .مف بعضيا البعض"
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 ( التوزع االعتدالي لعينة المعممين2جدول )

 التفلطح االلتواء المنوال الوسٌط المتوسط العدد 

 1.448- .784- 2 2.00 1.67 424 العٌنة الكلٌة
 .410 .206 1 1.00 1.00 138 ذكر الجنس

 .287 .144 2 2.00 2.00 286 أنثى

 المؤهل

 العلمً

 .377 .190 1 1.00 1.00 164 معهد

 .346 .174 2 2.00 2.00 195 جازة جامعٌةإ

 .586 .297 3 3.00 3.00 65 دراسات علٌا

سنوات 

 الخبرة
 .416 .209 1 1.00 1.00 134 سنوات 5أقل من 

 .363 .183 2 2.00 2.00 177 سنوات 5-10بٌن

 10كثر من أ

 سنوات

113 3.00 3.00 3 227. 451. 

( أف قيـ كؿ مف المتكسط الحسابي كالكسيط كالمنكاؿ قريبة مف بعضيا البعض ككما 2) يكضح الجدكؿ  
أفراد مما يدؿ عمى أف تكزع  ،3ك+ 3-كمعامبلت التفمطح بيف ،1ك+ 1-تراكحت بيفأف معامبلت االلتكاء 

  عتداليان طبيعيان إلى حد ما.اعينة المعمميف كاف تكزعان 

 أدوات الدراسة:تصميم  .5
 االستبانة: -

 أواًل: توصيف االستبانة:
مف خبلؿ االستبانة استطبلع آراء عينة مف معممي التعميـ األساسي  ةالباحث تىدف الهدف: -1

دمشؽ محافظة تربية يف التربكييف في مديرية كجيكجميع الم ،ة دمشؽحافظفي مدارس م)الحمقة األكلى( 
 دراسةمكضكع ال لحمقة األكلى مف التعميـ األساسياألداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي احكؿ كاقع 

 .كالتقديـ ليذا اليدؼ في بداية األداة
 مكونات االستبانة:  -2

كد كلكؿ محكر عدد مف البن ،محاكر أساسية ةتككنت األداة مف ثبلثوبنودها:  االستبانةمحاور  -2-1
كلو  كاقع األداء التعميمي اإلبداعي المتعمؽ بالجانب المعرفي)محكر  يآلتكىي كا ،التي ترتبط بالمحكر

كاقع كمحكر  ،( بندان 21) كلو كاقع األداء التعميمي اإلبداعي المتعمؽ بالجاني الكجدانيكمحكر  ،( بندان 18)
 ( بندان.26كلو ) األداء التعميمي اإلبداعي المتعمؽ بالجانب الميارم
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ستبانة مف العينة في مقدمة اال ةطمب الباحثت: طريقة اإلجابة عمى بنود اإلستبانة وخياراتها -2-2
ية بكضع إشارة أماـ تكمكضكعية عمى إحدل الخيارات اآلستبانة بصدؽ بنكد محاكر اال اإلجابة عمى

 (3ممحق)  (.كبيرة جدان_ كبيرة_ متكسطة_ قميمة_ قميمة جدان ) كالخيارات ىي ،العبارة التي تناسب رأيو

 ثانيًا: خطوات إعداد االستبانة وتطبيقها: 
لى بعد الرجكع إلى األدب الترب .1 بإعداد استبانة مكجية إلى  ةالباحث ت، قامجكدة أداء المعمـمعايير كم كا 

 في مديرية تربية دمشؽ.كمكجيييا التربكييف  التعميـ األساسيالحمقة األكلى مف عينة مف معممي 
(، 2010 ،محمدشيخ نماذج معايير الجكدة اآلتية: معايير جكدة أداء معمـ الصؼ )االستفادة مف  تتم .2

في اختيار بنكد تتعمؽ بالتخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ كاستخداـ ( 2003المعايير القكمية لممعمـ في مصر )
 الكسائؿ التعميمية المختمفة كاألنشطة التعميمية.الطرائؽ ك 

طمب العرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف المختصيف، ك  الكصكؿ إلى الصكرة األكلية لبلستبانة ثـ .3
األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي مف المحكميف تحديد مدل مناسبة ىذه االستبانة لتشخيص كاقع 

جراء  ،المبلحظات مف المحكميف بأخذكمف بعدىا قامت الباحثة ، الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي كا 
ي تحميؿ خصائص مثؿ )أمتمؾ الميارات اإلبداعية ف التعديبلت المطمكبة مف حذؼو لبعض البنكد

حيث أصبح  ،مثؿ البند )أضع عدة احتماالت لكيفية سير الدرس(خر كتعديؿ بعضيا اآل المتعمميف(،
ضافة بنكد أخرل عمى )أضع بدائؿ متعددة لكيفية سير الدرس(،  كي تصبح مناسبة  دراسةداة الأكا 

 .عمميف(مثؿ )أربط المكضكعات الدراسية بأحداث كاقعية تمس حياة المت الدراسةلغرض 
نة كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي ستباالصكرة النيائية ال .4

   ( بندان.65محاكر ك) ةكالتي تككنت مف ثبلث في ضكء معايير الجكدة الشاممة
( بتكزيع االستبانات عمى العينة 5ممحق) كبعد أخذ مكافقة مديرية تربية دمشؽ ةالباحث تبعدىا قام .5

 التربكييف في مديرية تربية كجييفة دمشؽ كالمحافظمفي المستيدفة مف المعمميف في عدة مدارس 
  دمشؽ. ةمحافظ

االستبانات  د مفبتكزيع عد ةالباحث تكلتفادم النقص كأخطاء اإلجابة في بعض االستبانات قام .6
 اإلضافية عمى عدد أكبر مف عدد العينة المستيدفة.

الرزمة  ةن بإجراء العمميات اإلحصائية البلزمة مستخدم ةالباحث تكبعد عممية تطبيؽ األداة قام .7
 ( النسخةstatistical package for social sciences (spss)) اإلجتماعيةلمعمـك اإلحصائية 

 كتفسيرىا.( كتحميؿ نتائجيا 16)
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  بطاقة المالحظة: -  
 أواًل: توصيف بطاقة المالحظة:

األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي مف خبلؿ بطاقة المبلحظة رصد كاقع  ةالباحث تىدفالهدف:  .1
 في مدارس محافظة دمشؽ. الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي

 مكونات بطاقة المالحظة:  .2
كد التي كلكؿ محكر عدد مف البن ،محاكر أساسية ةتككنت األداة مف ثبلثمحاور األداة وبنودها:  -2-1

( 18كلو ) كاقع األداء التعميمي اإلبداعي المتعمؽ بالجانب المعرفي محكري: تكىي كاآل ،ترتبط بالمحكر
كاقع األداء كمحكر  ،دان ن( ب21) كلو كاقع األداء التعميمي اإلبداعي المتعمؽ بالجانب الكجداني كمحكر ،بندان 

 ( بندان.26) كلوالتعميمي اإلبداعي المتعمؽ بالجانب الميارم 
أثناء تطبيؽ بطاقة المبلحظة  ةالباحث ت: قامطريقة تسجيل درجات بطاقة المالحظة وخياراتها -2-2

_ ةر يجدان_ كب ةر يكب) يتككانت ىذه الخيارات كاآل ،يناسبوبكضع إشارة أماـ البند كفؽ الخيار الذم 
 (.جدان  ةمتكسطة_ قميمة_ قميم

 ثانيًا: خطوات إعداد بطاقة المالحظة وتطبيقها: 
لى بعد الرجكع إلى األدب ا-1  مبلحظة.البإعداد بطاقة  ةالباحث ت، قاممعايير جكدة أداء المعمـلتربكم كا 
، (2012)محفكض سة ية إلعداد بطاقة المبلحظة كىي: دراتالدراسات اآلأدكات االستفادة مف  تتم-2

 . (Grainger & Others, 2004كآخركف ) دراسة جرنجر
مجمكعة مف المحكميف المختصيف،  لبطاقة المبلحظة ثـ تـ عرضيا عمىالكصكؿ إلى الصكرة األكلية -3
األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي ذه البطاقة لرصد كاقع مب مف المحكميف تحديد مدل مناسبة ىطي ك 

 ،، كأسفرت عممية التحكيـ عف اعتماد شكؿ األداة في صكرتيا النيائيةالتعميـ األساسيالحمقة األكلى مف 
عادة صياغة بعضيا لتككف مناسبة ،حيث تـ حذؼ بعض البنكد   دراسة.لتحقيؽ ىدؼ ال كا 

األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف كاقع  الصكرة النيائية لبطاقة المبلحظة لرصد-4
 .( بندان 38، كالتي تككنت مف ثبلثة محاكر ك)التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة

( دركس في 5)( بحضكر 5ممحق) دمشؽمحافظة كبعد أخذ مكافقة مديرية تربية  ةالباحث تبعدىا قام-5
 ( دركس في الصؼ5ك) ،( دركس في الصؼ الثالث5ك) ،( دركس في الصؼ الثاني5ك ) ،الصؼ األكؿ

( 7ك) ،( دركس في مادة المغة العربية7منيا ) ،( درسان 20) التي تـ حضكرىا دركسالبمغ مجمكع ف ،الرابع
 .( دركس في مادة الرياضيات6ك) ،دركس في مادة العمكـ
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الرزمة  ةن مميات اإلحصائية البلزمة مستخدمبإجراء الع ةالباحث تكبعد عممية تطبيؽ األداة قام-6
كتحميؿ نتائجيا  (statistical package for social sciences (spss)) االجتماعيةاإلحصائية 
 كتفسيرىا.

   

 ألدوات الدراسة: والثبات الصدق اختبارات -

 االستبانة: - أ
صدؽ االتساؽ نة بطريقتيف كىما: صدؽ المحتكل ك كتـ التأكد مف صدؽ االستبا صدق االستبانة: -1-أ

 .الداخمي لبنكد االستبانة
 صدق محتوى االستبانة: -1-1-أ
قامت الباحثة بعد أف أعدت االستبانة بصكرتيا األكلية كبما تتضمنو مف محاكر كبنكد بيدؼ التأكد مف   

ة التدريسية في كمية التربية مف الييئ ءصدؽ محتكاىا، قامت بعرضيا عمى عدد مف المحكميف مف أعضا
 ،المبلحظات مف المحكميف بأخذ(، كمف بعدىا قامت الباحثة 1ممحق) ائؽ التدريسـ المناىج كطر قس
 التي شممت الحذؼ كالتغيير كاإلضافة عمى االستبانة.جراء التعديبلت المطمكبة ا  ك 
 صدق االتساق الداخمي لبنود االستبانة: -2-1-أ

 التأكد مماؿ صدؽ االتساؽ الداخمي تيدؼ الباحثة مف خبل معامل االرتباط بيرسون لالتساق الداخمي:  
إذا كاف ىناؾ ارتباط بيف بنكد االستبانة كاليدؼ منيا، كلمتأكد مف الصدؽ البنيكم لبلستبانة قامت الباحثة 

ت ثـ قام. ( معممان كمعممة55عددىا ) عية مف خارج العينة األصمية بمغبتطبيؽ األداة عمى عينة استطبل
 ،بند كالدرجة الكمية بحساب معامؿ االرتباط بيرسكف لحساب معامبلت االتساؽ الداخمي بيف كؿ الباحثة

كما  ،كارتباط المحاكر مع بعضيا البعض ،الدرجة الكمية لؤلداةمحكر مع  ككؿ ،كارتباط البنكد بالمحكر
 (.3-4-5ىك مكضح بالجداكؿ )
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 لألداة.ارتباط البنود بالدرجة الكمية ( 3الجدول )

 ر البند ر البند ر البند

1 .72** 26 .89** 51 .66** 

2 89**. 27 .87** 52 .78** 
3 .63** 28 .75** 53 .84** 
4 .84** 29 .55** 54 .79** 
5 .87** 30 .69** 55 .59** 
6 .77** 31 .75** 56 89**. 

7 .85** 32 .91** 57 .63** 

8 .66** 33 .77** 58 .84** 
9 91**. 34 .71** 59 .87** 
10 .73** 35 .76** 60 .77** 
11 .81** 36 .78** 61 .85** 
12 .79** 37 .84** 62 .66** 

13 .82** 38 .76** 63 .71** 
14 .80** 39 .88** 64 .76** 
15 .77** 40 .77** 65 .78** 
16 83**. 41 .81**  
17 .88** 42 .67** 
18 .81** 43 .81** 
19 .77** 44 .76** 
20 91**. 45 .78** 
21 .73** 46 .74** 
22 .81** 47 .86** 
23 .59** 48 .68** 
24 .62** 49 .57** 
25 .80** 50 .81** 

 0.05* عند مستوى الداللة 
 0.01**عند مستوى الداللة 
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 مما ،0.01الداللة( أف معامؿ ارتباط بيرسكف لجميع البنكد دالة عند مستكل 3يبلحظ مف الجدكؿ )  
 .بالدرجة الكمية بيف بنكد االستبانة دراسةداخمي مناسب ألغراض ال اتساؽيشير إلى 

 ارتباط البنود بالدرجة الكمية لكل محور. (4الجدول )

 ر البند ر البند ر البند

1 .87** 26 .69** 51 .76** 
2 .90** 27 .80** 52 .88** 
3 .86** 28 .77** 53 .68** 
4 81**. 29 .91** 54 .76** 

5 .86** 30 .78** 55 80**. 

6 .64** 31 .65** 56 .86** 

7 .87** 32 .81** 57 .64** 
8 .82** 33 .77** 58 .87** 
9 .84** 34 .75** 59 .92** 
10 .86** 35 .80** 60 .66** 
11 61**. 36 .79** 61 .88** 
12 .88** 37 .84** 62 .74** 
13 .66** 38 .76** 63 .76** 
14 .86** 39 .68** 64 .78** 
15 81**. 40 .77** 65 .87** 
16 71**. 41 .71**  
17 .73** 42 .67** 
18 .61** 43 .91** 
19 .87** 44 .66** 
20 .82** 45 .68** 
21 .73** 46 .74** 
22 .86** 47 .56** 
23 55**. 48 .68** 
24 .83** 49 .67** 
25 .84** 50 .81** 

 0.05* عند مستوى الداللة 
 0.01**عند مستوى الداللة 
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 مما ، 0.01( أف معامؿ ارتباط بيرسكف لجميع البنكد دالة عند مستكل الداللة4يبلحظ مف الجدكؿ )  
 .بالدرجة الكمية لكؿ محكر بيف بنكد االستبانة دراسةداخمي مناسب ألغراض ال اتساؽيشير إلى 

 الكمية الدرجةبو  البعض بعضها مع المحاور ارتباط( 5) جدول

المحور  

 االول

 المحور

 الثانً 

المحور 

 الثالث

 **0.824 **0.787 **0.901 ارتباط بٌرسون الكلٌةالدرجة 
 00. 00. 00. القٌمة االحتمالٌة

 55 55 55 العدد
محور واقع األداء 

التعلٌمً اإلبداعً 

المتعلق بالجانب 

 المعرفً

 ارتباط بٌرسون

- 

0.504** 0.687** 
 00. 00. القٌمة االحتمالٌة

 55 55 العدد

محور واقع األداء 

التعلٌمً اإلبداعً 

المتعلق بالجانب 

 الوجدانً

 ارتباط بٌرسون

- - 

0.676** 

 00. القٌمة االحتمالٌة

 55 العدد

 0.05* عند مستوى الداللة 
 0.01**عند مستوى الداللة 

مما  ، 0.01عند مستكل الداللة ارتباط بيرسكف لجميع البنكد داؿ ( أف معامؿ5) يبلحظ مف الجدكؿ  
 ،مع بعضيا البعض بيف الدرجات الكمية لكؿ محكر دراسةداخمي مناسب ألغراض ال اتساؽيشير إلى 

 الدرجة الكمية.كمع 
 ثبات االستبانة:  -2-ب

 الثبات باستخدام معادلة الفا كرونباخ:

 العينة االستطبلعية المستيدفة مف خارجبتطبيؽ األداة عمى ة الباحث تلمتأكد مف ثبات االستبانة قام  
ثـ تـ حساب نتائج ثبات األداة ( معممان كمعممة، 55كالتي بمغ عددىا ) العينة األساسية لعينة الدراسة

 .(6النتيجة كما ىك مكضح بالجدكؿ ) لفا كركنباخ، فكانتأ معامؿ الثباتباستخداـ 
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 كرونباخ ألفا الثبات بمعامل نتائج (6) جدول

 ألفا كرونباخ 

 88. الدرجة الكلية
 89. واقع األداء التعليمي اإلبداعي المتعلق بالجانب المعرفي
 86. واقع األداء التعليمي اإلبداعي المتعلق بالجانب الوجداني

 90. اإلبداعي المتعلق بالجانب المهاريواقع األداء التعليمي 

كىي درجة مناسبة  ،(88.)كمية تساكم ال( أف قيمة معامؿ كركنباخ لمدرجة 6) يبلحظ مف الجدكؿ  
محكر مكبمغت قيمة الدرجة الكمية ل ،مما يشير إلى ثبات بنكد االستبانة بدرجة مقبكلة ،ألغراض البحث

ما يشير إلى ثبات مرتفعة مكجميعيا قيـ  ،(90.) كلممحكر الثالث ،(.86)الثاني محكر مكل ،(.89) األكؿ
 .أداة الدراسة

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية: 
 معادلة سبيرمان براون: 

طريقة التجزئة النصفية لبنكد االستبانة كفؽ كؿ محكر  احثة لمتأكد مف ثبات األداة باتباعقامت الب  
 كبالدرجة الكمية مف خبلؿ معامؿ الثبات سبيرماف كفؽ الجدكؿ اآلتي:

 سبيرمان معامل وفق لكل محور وبالدرجة الكمية االستبانة بنود ثبات لمعامالت النصفية التجزئة يوضح( 7) جدول
 .براون

 التجزئة النصفية 

 سبيرمان براون

 91. الدرجة الكلية
 90. واقع األداء التعليمي اإلبداعي المتعلق بالجانب المعرفي
 92. واقع األداء التعليمي اإلبداعي المتعلق بالجانب الوجداني
 89. واقع األداء التعليمي اإلبداعي المتعلق بالجانب المهاري

مما  ،مرتفعةكىي درجة  ،(91. ) تساكمكمية ال( أف قيمة معامؿ سبيرماف لمدرجة 7) يبلحظ مف الجدكؿ  
 األكؿمحكر مكبمغت قيمة الدرجة الكمية ل ،ألغراض البحث عاليةيشير إلى ثبات بنكد االستبانة بدرجة 

مما يشير إلى ثبات بنكد  ،مرتفعةكجميعيا قيـ  ،(.89) الثالثمحكر مكل ،(.92) الثانيمحكر مكل ،(90.)
 .النيائيكصبلحيتيا لمتطبيؽ  االستبانة 
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 بطاقة المالحظة:-ب
 صدق بطاقة المالحظة.  -1-ب

  صدق المحتوى: -1-1-ب

: صدؽ المحتكل، بطاقة المبلحظة كىمااستخدمت الباحثة طريقتيف مف طرائؽ التأكد مف صدؽ   
 كالصدؽ بطريقة االتساؽ الداخمي

 :لبطاقة المالحظةصدق المحتوى  -1-1-1-ب

بصكرتيا األكلية كبما تتضمنو مف محاكر كبنكد بيدؼ  بطاقة المبلحظةقامت الباحثة بعد أف أعدت   
ة التدريسية في كمية الييئ ءالتأكد مف صدؽ محتكاىا، قامت بعرضيا عمى عدد مف المحكميف مف أعضا

المبلحظات مف  بأخذ، كمف بعدىا قامت الباحثة (1ممحق)ريس ائؽ التدـ المناىج كطر التربية مف قس
جراءك  ،المحكميف ضافة بنكد  ،خركتعديؿ بعضيا اآل ،التعديبلت المطمكبة مف حذؼو لبعض البنكد ا  كا 

 (.4)ممحق مناسبة لغرض الدراسة تصبححتى أ دراسةداة الأأخرل عمى 

 :بطاقة المالحظةصدق االتساق الداخمي لبنود  -2-1-1-ب

بند كالدرجة  بحساب معامؿ االرتباط بيرسكف لحساب معامبلت االتساؽ الداخمي بيف كؿ ت الباحثةقام  
 ،كارتباط المحاكر مع بعضيا البعض ،الدرجة الكمية لؤلداةمحكر مع  كارتباط البنكد بالمحكر ككؿ ،الكمية

   (.8كؿ )كما ىك مكضح بالجد
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 ارتباط البنود بالدرجة الكمية لألداة. (8) الجدول

 ر البند ر البند

1 .83** 26 .77** 
2 .86** 27 .81** 
3 .76** 28 .67** 
4 .77** 29 .81** 
5 .85** 30 .76** 
6 .66** 31 .78** 
7 .71** 32 .74** 
8 .76** 33 .86** 
9 .63** 34 .68** 
10 .84** 35 .57** 
11 .87** 36 .81** 
12 .77** 37 .84** 
13 .82** 38 .76** 
14 .80**  
15 .77** 

16 83**. 

17 .68** 

18 .81** 
19 .77** 
20 91**. 

21 .73** 

22 .81** 
23 .69** 
24 .62** 
25 .80** 

 
 0.05عند مستوى الداللة * 

 0.01**عند مستوى الداللة 
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 مما ،0.01 الداللة( أف معامؿ ارتباط بيرسكف لجميع البنكد دالة عند مستكل 8يبلحظ مف الجدكؿ )  
 .بالدرجة الكمية بطاقة المبلحظةداخمي مناسب ألغراض البحث بيف بنكد  اتساؽيشير إلى 

 ارتباط البنود بالدرجة الكمية لكل محور. (9) الجدول

 ر البند ر البند

1 .73** 26 .75** 
2 .91** 27 .91** 
3 .77** 28 .57** 
4 .88** 29 .59** 
5 .85** 30 .74** 
6 .76** 31 .73** 
7 .81** 32 .78** 
8 .59** 33 .86** 
9 .74** 34 .68** 
10 .84** 35 .68** 
11 .88** 36 .79** 
12 .75** 37 .84** 
13 .81** 38 .77** 
14 .70**  
15 .78** 

16 84**. 

17 .69** 

18 .81** 
19 .77** 
20 91**. 

21 .73** 

22 .81** 
23 .70** 
24 .62** 
25 .90** 

 0.05* عند مستوى الداللة 
 0.01**عند مستوى الداللة 
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 مما ،0.01 ( أف معامؿ ارتباط بيرسكف لجميع البنكد دالة عند مستكل الداللة9يبلحظ مف الجدكؿ )  
 .بالدرجة الكمية لكؿ محكر بطاقة المبلحظةبيف بنكد  دراسةداخمي مناسب ألغراض ال اتساؽيشير إلى 

 الكمية الدرجةبو  البعض بعضها مع المحاور ارتباط( 10) جدول

المحور  

 األول

 المحور

 الثانً

المحور 

 الثالث

 **0.835 **0.887 **0.851 ارتباط بٌرسون الكلٌةالدرجة 
 00. 00. 00. القٌمة االحتمالٌة

 55 55 55 العدد
واقع األداء التعلٌمً 

اإلبداعً المتعلق بالجانب 

 المعرفً

 ارتباط بٌرسون

- 

0.663** 0.751** 
 00. 00. القٌمة االحتمالٌة

 55 55 العدد

واقع األداء التعلٌمً 

اإلبداعً المتعلق بالجانب 

 الوجدانً

 ارتباط بٌرسون

- - 

0.776** 
 00. القٌمة االحتمالٌة

 55 العدد

 0.05* عند مستوى الداللة 
 0.01**عند مستوى الداللة 

مما  ، 0.01( أف معامؿ ارتباط بيرسكف لجميع البنكد دالة عند مستكل الداللة10) مف الجدكؿيبلحظ   
 ،مع بعضيا البعض بيف الدرجات الكمية لكؿ محكر دراسةداخمي مناسب ألغراض ال اتساؽيشير إلى 

 الدرجة الكمية.كمع 

 ثبات بطاقة المالحظة. -2-ب

 

 

 

 

 

  :عبر الزمن باستخدام معادلة كوبر الثبات
 مكادبتطبيؽ بطاقة المبلحظة عمى عينة مف دركس  ةالباحث تلمتأكد مف ثبات بطاقة المبلحظة قام  
كفؽ  ،بع(االر  -الثالث -الثاني –)األكؿ  عمى الصفكؼ األربعة ةس مكزعك ( در 4) لتعميـ األساسي بمغتا

بعممية  ةالباحث ت، ثـ قام5/11/2015فكاف زمف تطبيؽ المرة األكلى في  ،تيف متباعدتيفيفترتيف زمن
حساب معامؿ االتفاؽ كاالختبلؼ بيف نتائج التطبيقيف، ثـ تـ ، 19/11/2015التطبيؽ لممرة الثانية في 

 ما يعرؼ بالثبات عبر الزمف كتـ استخداـ معادلة ككبرب كؿ محكر كمعامؿ االتفاؽ الكمي كفؽ
(cooper) : 
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 كوبر)الثبات عبر الزمن( وفق معادلةنتائج ثبات بطاقة المالحظة ( 11) جدول

 عبر الزمنالثبات 
 الدرجة الكلية

.91 ** 
 **89. واقع األداء التعليمي اإلبداعي المتعلق بالجانب المعرفي

 **88. ياإلبداعي المتعلق بالجانب الوجدان واقع األداء التعليمي
 **92. اإلبداعي المتعلق بالجانب المهاريواقع األداء التعليمي 

في العينة االستطبلعية  ( أف نسبة االتفاؽ بيف نتائج تطبيقي بطاقة المبلحظة11بلحظ مف الجدكؿ )ي  
كلممحكر  ،(0.89كلممحكر األكؿ ) ،(0.91) بالدرجة الكمية كضمف الفترة الزمنية المحددة بمغالسابقة 
بيف  مناسب ألغراض البحثمما يشير إلى نسبة اتفاؽ  (،0.92كلممحكر الثالث ) ،(0.88الثاني )
 النتائج.

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية:
كفؽ كؿ  بطاقة المبلحظةطريقة التجزئة النصفية لبنكد  احثة لمتأكد مف ثبات األداة باتباعقامت الب  

 محكر كبالدرجة الكمية مف خبلؿ معامؿ الثبات سبيرماف كفؽ الجدكؿ اآلتي:
 .براون سبيرمان معامل وفق لكل محور وبالدرجة الكمية بطاقة المالحظة بنود ثبات لمعامالت النصفية التجزئة (12) جدول

 التجزئة النصفية 

 سبيرمان براون

 90. الدرجة الكلية
 92. التعليمي اإلبداعي المتعلق بالجانب المعرفيواقع األداء 
 89. الوجدانيتعليمي اإلبداعي المتعلق بالجانب واقع األداء ال

 88. واقع األداء التعليمي اإلبداعي المتعلق بالجانب المهاري

 ،مرتفعةكىي درجة  (. (90كمية تساكمال( أف قيمة معامؿ سبيرماف لمدرجة 12) يبلحظ مف الجدكؿ   
 األكؿمحكر مكبمغت قيمة الدرجة الكمية ل دراسةألغراض ال عاليةمما يشير إلى ثبات بنكد االستبانة بدرجة 

مرتفعة مما يشير إلى ثبات بنكد كجميعيا قيـ  ،(.88) الثالثمحكر مكل ،(.89) الثانيمحكر مكل ،(.92)
 .كصبلحيتيا لمتطبيؽ النيائي  بطاقة المبلحظة
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 الدراسة:أدوات  صدق وثباتجدول  -

 
 الدراسة: القوانين اإلحصائية المستخدمة في .6

 :اآلتي لمتحميؿ اإلحصائي تـ حساب  Spssمف خبلؿ استخداـ برنامج 
التربكييف حكؿ كاقع المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات إجابات المعمميف كالمكجييف  -

األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة 
 الشاممة.

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات المعمميف حكؿ كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لدل  -
ء معايير الجكدة الشاممة في ضكء مبلحظات معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضك 

 الباحثة.
)االستبانة، بطاقة  لبنكد أدكات الدراسة التساؽ الداخميمعرفة درجة امعامؿ االرتباط بيرسكف ل -

 .المبلحظة(
 لمتأكد مف ثبات االستبانة. Alpha cronpach الفا كركنباخثبات معامؿ  -
)االستبانة، بطاقة  المحسكب بطريقة التجزئة النصفيةلتصحيح معامؿ الثبات معادلة سبيرماف براكف  -

 .المبلحظة(

 بطاقة المالحظة االستبانة اختبارات الصدق والثبات

صدق 
االتساق 
 الداخمي

)معامل 
االرتباط 
 بيرسون(

  المحور األول
0.901 
 

0.851 

 0.887 0.787 المحور الثاني

 0.830 0.824 المحور الثالث

 --- 0.88 الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ

 النصفيةالثبات بطريقة التجزئة 

 )سبيرمان براون(

0.91 0.90 

 الثبات عبر الزمن )معادلة كوبر(
---- 0.91 
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 .ج ثبات بطاقة المبلحظة عبر الزمفنتائ ككبر لمتحؽ مف نسبة االتفاؽ بيف معادلة -
لعينتيف مستقمتيف لبياف الفرؽ بيف  Independent Samples T-test ستكدنت ( –اختبار)ت  -

 متكسطي درجات أفراد العينة.
لقياس الفركؽ لمعرفة داللة الفرؽ بيف  One way Anova testاختبار تحميؿ التبايف األحادم  -

 متكسطات درجات إجابات أفراد العينة.

 إجراءات التطبيق: .7

تـ تكزيع االستبانات عمى أفراد عينة الدراسة في مدارس الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في محافظة 
 ـ2016-2015ـ الدراسي دمشؽ في الفصؿ الثاني لمعا

( 46( لممعمميف ك)424كبعد ذلؾ تـ جمع االستبانات، كبمغ عدد االستبانات المعادة كالصالحة لمدراسة )
 لممكجييف التربكييف.

( 5كبمعدؿ ) ،الرابع( -الثالث -الثاني -( درسان لكؿ مف الصفكؼ )األكؿ20كما قامت الباحثة بحضكر )
( 6( دركس، كالرياضيات )7( دركس، كالعمكـ )7كذلؾ في مكاد المغة العربية ) ،دركس لكؿ صؼ تعميمي

كاالطبلع عمى دفاتر تحضير المعمميف لرصد كاقع األداء التعميمي المعرفي كالكجداني كالميارم  دركس، 
مؿء بطاقة المبلحظة المعدة ليذه الدراسة، كذلؾ في الفصؿ الثاني مف العاـ في مرحمة التخطيط، ثـ 

 ـ.2016-2015الدراسي 
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ىالفصلىالخامس

 هاوتفسورنتائجىالدراسةى

 .تمهيد              

 .ومناقشتها نتائج أسئمة الدراسة .1

 .ومناقشتها نتائج فرضيات الدراسة .2

 نتائج الدراسة.تعقيب عمى  .3

 مقترحات الدراسة. .4
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 تمهيد:

إلى نتائج الفرضيات  إضافةن  ،الدراسة مع تفسيرىايتضمف ىذا الفصؿ شرحان تفصيميان لنتائج أسئمة   
كمناقشتيا، حيث تـ التكصؿ في النياية إلى نتائج الدراسة الحالية، كتقديـ جممة مف المقترحات التي قد 

 يفاد منيا في المستقبؿ.

 :ومناقشتها نتائج أسئمة الدراسة .1

معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي ما واقع األداء التعميمي اإلبداعي لدى السؤال الرئيس األول: 
 ؟من وجهة نظر المعممين في ضوء معايير الجودة الشاممة

 ويتفرع عن هذا السؤال األسئمة اآلتية:  

ما كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير  -1
 ؟المعرفيكالمتعمؽ بالجانب  المعممينالجكدة الشاممة مف كجية نظر 

كاقع األداء التعميمي  ات إجابات المعمميف حكؿتـ استخداـ المتكسط الحسابي، كاالنحراؼ المعيارم لدرج  
 (.13) ، كما ىك مكضح في الجدكؿبالجانب المعرفيوالمتعمقة  اإلبداعي
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 جابات المعممين المتعمقة بالجانب المعرفي.إواالنحرافات المعيارية لدرجات ( المتوسطات الحسابية 13) الجدول

المتعلق بالجانب  واقع األداء التعلٌمً اإلبداعًالمحور األول:  ر

 المعرفً

المتوسط  العدد

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

درجة 

 اإلجابة

 جدا   كبٌرة 802. 4.79 424 أحدد أهداف معرفٌة واضحة للمواد التعلٌمٌة قابلة للمالحظة والقٌاس. 1

 جدا  كبٌرة  1.040 4.67 424 أخطط المحتوى التعلٌمً بطرٌقة منظمة. 2

 كبٌرة 751. 3.78 424 أحلل المحتوى التعلٌمً إلى مفاهٌمه الرئٌسة والفرعٌة. 3

 كبٌرة 357. 3.91 424 .أعود إلى مصادر متنوعة لتحدٌد االحتٌاجات اإلبداعٌة للمتعلمٌن 4

 كبٌرة 2.515 4.04 424 .إلثراء معلوماتً وأفكاري حول موضوع الدرسطلع على مصادر مختلفة أ 5

 كبٌرة 611. 3.81 424 .أعد أنشطة متنوعة تدفع المتعلمٌن للتفكٌر اإلبداعً 6

 كبٌرة 695. 3.75 424 .أعد أنشطة ال صفٌة متنوعة تراعً الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن 7

 كبٌرة 600. 3.82 424 .اإلبداعً لدى المتعلمٌنأصمم مواقف تعلٌمٌة تثٌر التفكٌر  8

 كبٌرة 534. 3.87 424 أضع بدائل متعددة لكٌفٌة سٌر الدرس. 9

 جدا  كبٌرة  964. 4.64 424 .أمهد للدرس بأسالٌب جدٌدة مختلفة عن األسالٌب المألوفة 10

 بٌرةك 672. 3.75 424 أعتمد التكامل بٌن الموضوعات فً مختلف المواد التعلٌمٌة. 11

 جدا   كبٌرة 828. 4.73 424 .أربط الموضوعات الدراسٌة بأحداث واقعٌة تمس حٌاة المتعلمٌن 12

 بٌرةك 671. 3.79 424 .أربط بٌن الجوانب النظرٌة والعملٌة للمواد التعلٌمٌة 13

 بٌرةك 555. 3.84 424 .أُتٌح للمتعلمٌن فرصة النقد والتعبٌر عن أفكارهم ومشاعرهم 14

 جدا   كبٌرة 964. 4.72 424 .أوّجه المتعلمٌن للتفكٌر بشكل إبداعً من أجل حل مشكالتهم المختلفة 15

 جدا  كبٌرة  915. 4.69 424 .أتوقع األسئلة التً ٌمكن أن ٌطرحها المتعلمون حول الدرس 16

 كبٌرة 662. 3.82 424 أُعد أسئلة إبداعٌة متنوعة تتناسب مع مختلف المستوٌات العقلٌة للمتعلمٌن. 17

أُعد أسئلة إبداعٌة متعددة تتطلب من المتعلمٌن فرض الفروض والتقصً  18

 والتجرٌب.
 كبٌرة 340. 3.89 424

 كبٌرة 0.45 4.12 424 الدرجة الكلٌة للمحور األول

كاقع حكؿ  المعمميف( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات إجابات 13) يبيف الجدكؿ  
 األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة

، حيث بمغ متكسط األكؿ كفؽ كؿ بند مف بنكد األداة كالدرجة الكمية لممحكر كالمتعمقة بالجانب المعرفي
 اتمتكسط تراكحت، في حيف ةير كب( أم بدرجة تكافؽ 4.12) بالدرجة الكمية المعمميفدرجات إجابات 

، في جداً  كبيرة( كبدرجة تكافؽ 4.79-4.64)بيف متكسطي ( 2-10-12-15-16) الرقـ اتد ذك البن
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بيف ( -3-4-5-6-7-8-9-11-13-14-17-18) متكسطات البنكد ذات الرقـ تراكحتحيف 
 .بيرةككبدرجة تكافؽ ( 4.04-3.75متكسطي )

مع  كبيرةكاقع أدائيـ التعميمي اإلبداعي يتكافؽ بدرجة  يجدكف أف غالبية المعمميفبأف  تستنتج الباحثة  
كالسيما  بيرة جدًا وكبيرةكمعايير الجكدة الشاممة بالدرجة الكمية، إذ يرل المعممكف أف ىناؾ تكافؽ بدرجة 

في أدائيـ اإلبداعي المتعمؽ بتحديد أىداؼ معرفية كاضحة لممكاد التعميمية قابمة لممبلحظة كالقياس، 
التخطيط لممحتكل التعميمي بطريقة منظمة، كالتمييد لمدرس بأساليب جديدة مختمفة عف األساليب ك 

المألكفة، كربط المكضكعات الدراسية بأحداث كاقعية تمس حياة المتعمميف، كتكجيو المتعمميف لمتفكير 
 اإلبداعي، كتكقع أسئمة المتعمميف.

في آرائيـ حكؿ مدل تكافؽ المعمميف  تحيزسبب عائدان إلى ىذه النتائج بأنو قد يككف الوتفسر الباحثة   
أدائيـ اإلبداعي المعرفي مع معايير الجكدة الشاممة كككف ىذه األداءات تمس طبيعة أدائيـ التعميمي 
كممارساتيـ المينية، أك لثقة المعمميف بأنفسيـ في امتبلؾ الكفايات المعرفية التي تمكنيـ مف القياـ بأداء 

 الجكدة. بشكؿ مبدع كمتكافؽ بدرجة عالية مع معاييرلتعميمية ميماتيـ ا
فقد كانت لدل المعمميف تقة كبيرة جدان بكفائتيـ في تحديد األىداؼ كتنظيـ المحتكل، أكبر مف ثقتيـ في   

عداد األسئمة كصياغتيا، كقد يعكد ذلؾ إلى أف عممية التخطيط  قدرتيـ عمى تصميـ األنشطة كالمكاقؼ كا 
يؿ لدل المعمميف مف عمميتي التنفيذ كالتقكيـ ككنيا تقتصر عمى الجانب النظرم كال تصؿ إلى لمدرس أس

 مرحمة التطبيؽ العممي.
تعزيز آراء المعمميف حكؿ كاقع أدائيـ التعميمي اإلبداعي، كتشجيعيـ بشكؿ مستمر مف  وتقترح الباحثة  

قبؿ المكجييف كالجيات المعنية عمى مكاكبة التطكرات العممية كالمعرفية في مجاؿ التعميـ اإلبداعي بما 
 .يتكافؽ مع المعايير العالمية لمجكدة الشاممة في التعميـ

( التي تكصمت إلى أف درجة ممارسة المعمميف 2003الشياب )تائج دراسة ىذه النتائج مع ن شابهوتت  
لدكرىـ في تنمية التفكير اإلبداعي لدل طمبتيـ بدرجة عالية مف كجية نظر المعمميف، كدراسة ىكرنج 

( التي تكصمت إلى أف مف أىـ طرائؽ التدريس المبدعة ىي ربط الدرس بكاقع الحياة 2005كآخركف )
 كحة التي تتحدل عقكؿ الطمبة.كاألسئمة المفت

ما كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير  -2
 ؟الوجدانيكالمتعمؽ بالجانب  المعممينالجكدة الشاممة مف كجية نظر 
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كاقع األداء التعميمي  ات إجابات المعمميف حكؿتـ استخداـ المتكسط الحسابي، كاالنحراؼ المعيارم لدرج  
 (.14) ، كما ىك مكضح في الجدكؿبالجانب الوجدانيوالمتعمقة  اإلبداعي

 .الوجدانيجابات المعممين المتعمقة بالجانب واالنحرافات المعيارية لدرجات إ( المتوسطات الحسابية 14) الجدول

المحور الثانً: واقع األداء التعلٌمً اإلبداعً المتعلق بالجانب  ر

 الوجدانً

المتوسط  العدد

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

درجة 

 اإلجابة

 متوسطة 472. 2.87 424 أحدد أهداف وجدانٌة واضحة للمواد التعلٌمٌة 19

 ةقلٌل 289. 1.91 424 أحلل القٌم المتضمنة فً محتوى المواد التعلٌمٌة 20

 متوسطة 575. 3.00 424 أربط بٌن األهداف الوجدانٌة وحاجات المتعلمٌن. 21

 متوسطة 514. 2.89 424 أضع المتعلمٌن فً مواقف وجدانٌة تعلٌمٌة تحفز تفكٌرهم اإلبداعً. 22

 متوسطة 490. 2.96 424 أتعامل بموضوعٌة مع المواقف الوجدانٌة المختلفة للمتعلمٌن. 23

 متوسطة 470. 2.94 424 أتعامل مع تصرفات المتعلمٌن غٌر المألوفة بطرقة إٌجابٌة. 24

 متوسطة 530. 2.86 424 أشجع المتعلمٌن على تحمل مسؤولٌة قراراتهم. 25

 ةقلٌل 320. 1.88 424 أشجع المبادرات الذاتٌة للمتعلمٌن. 26

 متوسطة 528. 2.95 424 أقدم نماذج وأمثلة إٌجابٌة توضح نتائج االلتزام بالقٌم الصحٌحة. 27

 ةقلٌل 471. 2.00 424 لدى المتعلمٌن بأسالٌب إبداعٌة.أساعد على تنمٌة التذوق الجمالً  28

 متوسطة 481. 2.95 424 أساعد المتعلمٌن على تغٌٌر القٌم السلبٌة لدٌهم وتحوٌلها إلى قٌم إٌجابٌة. 29

 متوسطة 442. 2.87 424 أساعد فً بناء المنظومة القٌمٌة لكل متعلم بما ٌتناسب مع مستواه وقدراته. 30

 متوسطة 565. 2.82 424 ترسٌخ القٌم االجتماعٌة لدى المتعلمٌن.أسهم فً  31

 متوسطة 413. 2.89 424 أصغً باهتمام ألفكار المتعلمٌن اإلبداعٌة. 32

 متوسطة 419. 2.92 424 أسهم فً تقرٌب وجهات النظر بٌن المتعلمٌن. 33

 متوسطة 386. 2.89 424 أحث المتعلمٌن على احترام آراء اآلخرٌن المختلفة. 34

 متوسطة 527. 2.82 424 أتقبل أفكار المتعلمٌن وآراءهم مهما كانت.  35

 ةقلٌل 226. 1.97 424 أعزز المشاركات الفردٌة للمتعلمٌن. 36



 
008 

م الجوانب الوجدانٌة لدى المتعلمٌن بأسالٌب متنوعة. 37 ٌّ  أق

424 1.93 .249 

 

 ةقلٌل

 جدا  كبٌرة  1.275 4.49 424 ألتزم بأخالقٌات مهنة التعلٌم. 38

 جدا   كبٌرة 1.089 4.63 424 ألتزم برسالة المؤسسة التعلٌمٌة التً أعمل فٌها. 39

 متوسطة 0.24 2.83 424 الدرجة الكلٌة للمحور الثانً

 

كاقع حكؿ  المعمميف( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات إجابات 14) يبيف الجدكؿ  
 اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممةاألداء التعميمي 

، حيث بمغ متكسط الثاني كفؽ كؿ بند مف بنكد األداة كالدرجة الكمية لممحكر الوجدانيكالمتعمقة بالجانب 
 اتمتكسط حتتراك ، في حيف متوسطة( أم بدرجة تكافؽ 2.83) بالدرجة الكمية المعمميفدرجات إجابات 

 تراكحت، في حيف جداً  كبيرة( كبدرجة تكافؽ 4.63-4.49)بيف متكسطي ( 39-38) الرقـ اتد ذك البن
بيف ( 19-21-22-23-24-25-27-29-30-31-32-33-34-35)متكسطات البنكد ذات الرقـ 

-37) في حيف تراكحت متكسطات البنكد ذات الرقـمتوسطة، كبدرجة تكافؽ ( 3.00-2.86متكسطي )
 .ةقميم ( كبدرجة تكافؽ2.00-1.88كسطي )تبيف م( 36-28-20

ىناؾ تفاكت في إجابات المعمميف حكؿ مدل تكافؽ أدائيـ التعميمي المتعمؽ بأف  تستنتج الباحثة  
يران جدان، فيما أف معظـ المعمميف يركف تكافقان كببالجانب الكجداني مع معايير الجكدة الشاممة، حيث نجد 

بالتزاميـ بأخبلقيات مينة التعميـ، كااللتزاـ برسالة المؤسسة التعميمية التي يعمؿ فييا، في حيف يركف يتعمؽ 
في أدائيـ التعميمي اإلبداعي الكجداني المتعمؽ بتحميؿ القيـ المتضمنة في محتكل المكاد  قميبلن  ان ىناؾ تكافق

مشاركات الفردية لممتعمميف كتقييـ الجكانب التعميمية، كتشجيع المبادرات الذاتية لممتعمميف، كتعزيز ال
الكجدانية لدل المتعمميف بأساليب متنكعة، كما جاءت إجابات المعمميف بالدرجة الكمية حكؿ كاقع أدائيـ 

 التعميمي اإلبداعي الكجداني في ضكء معايير الجكدة بدرجة متكسطة.
ضعؼ الكفايات الكجدانية لدل المعمميف،  ىذه النتائج بأنو قد يككف السبب عائدان إلىوتفسر الباحثة   

كنقص في معارفيـ كخبراتيـ التي تمكنيـ مف تعميـ القيـ كتقكيميا في ضكء معايير الجكدة الشاممة، 
القياس في المجاؿ الكجداني، إضافةن إلى تركيز معظـ المعمميف خاصة في مرحمة التقكيـ كذلؾ لصعكبة ك 

 تعميمية أكثر مف الجانب الكجداني.عمى الجانب المعرفي في ممارساتيـ ال
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قياـ الجيات المعنية )الكزارة كالمديريات التابعة ليا( بإقامة كرشات عمؿ دائمة لممعمميف  وتقترح الباحثة  
يشرؼ عمييا مختصكف إلكساب المعمميف الكفايات الكجدانية كتمكينيـ مف التعميـ المبدع في الجانب 

ية مبدعة كمتطكرة الكجداني ككيفية قياس كتقكيـ الجكانب الكجدانية لدل المتعمميف كقيميـ بأساليب تقكيم
 .كمتكافقة مع المعايير العالمية لمجكدة الشاممة في التعميـ

( التي تكصمت إلى أف دكر المعمميف في تنمية 2004أبك ريا )ىذه النتائج مع نتائج دراسة  شابهوتت  
 التفكير اإلبداعي لطمبتيـ كاف بدرجة متكسطة مف كجية نظرىـ.

ما كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير  -3
 ؟المهاريكالمتعمؽ بالجانب  المعممينالجكدة الشاممة مف كجية نظر 

كاقع األداء التعميمي  ات إجابات المعمميف حكؿتـ استخداـ المتكسط الحسابي، كاالنحراؼ المعيارم لدرج  
 (.15) ، كما ىك مكضح في الجدكؿبالجانب المهاريوالمتعمقة  اإلبداعي

 .المهاريجابات المعممين المتعمقة بالجانب واالنحرافات المعيارية لدرجات إ( المتوسطات الحسابية 15) الجدول

المحور الثالث: واقع األداء التعميمي اإلبداعي المتعمق بالجانب  ر
 المهاري

المتوسط  العدد

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

درجة 

 اإلجابة

 بٌرةك 225. 4.04 424 أضع أهداف مهارٌة واضحة للمواد التعلٌمٌة 40

 متوسطة 257. 2.93 424 أحلل المهارات العملٌة المتضمنة فً المادة التعلٌمٌة 41

 بٌرةك 476. 3.89 424 مستوى نمو المتعلمٌن. أرّتب الموضوعات التعلٌمٌة ترتٌبا  منطقٌا  ٌتناسب مع 42

 بٌرةك 451. 3.91 424 أحدد الوقت المناسب لتحقٌق كل هدف بدقة. 43

أصمم أنشطة تعلٌمٌة إبداعٌة متنوعة تتناسب مع مستوٌات المتعلمٌن  44

 المختلفة
 متوسطة 400. 2.91 424

المثٌرة للتفكٌر  أصمم بٌئات تعلٌمٌة غنٌة بالوسائل واألنشطة واألسالٌب 45

 .اإلبداعً لدى المتعلمٌن
 ةقلٌل 240. 1.94 424

 ةقلٌل 289. 1.91 424 أصمم الوسائل التعلٌمٌة من خامات البٌئة المحلٌة. 46

 متوسطة 480. 2.88 424 ثري المادة العلمٌة بما هو جدٌد فً مجال اإلبداع.أ 47

 متوسطة 474. 2.85 424 .دائً التعلٌمًأفً  واستراتٌجٌات حدٌثة بطرٌقة إبداعٌةأطبق طرائق  48

 ةقلٌل 302. 1.90 424 أوّظف نتائج التجارب والبحوث التربوٌة الحدٌثة فً أدائً التعلٌمً. 49

أُشرك المتعلمٌن فً تنفٌذ أنشطة صفٌة وال صفٌة لتنمٌة مهارات التفكٌر  50

 اإلبداعً لدٌهم.
 متوسطة 500. 2.85 424
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المتعلمٌن السلوك البٌئً المناسب من خالل األنشطة البٌئٌة أسهم فً إكساب  51

 المتنوعة.
 متوسطة 345. 2.94 424

 ةقلٌل 532. 2.03 424 أُشرك المتعلمٌن فً إجراء التجارب الكشفٌة اإلبداعٌة. 52

 متوسطة 364. 2.96 424 نّظم البٌئة التعلٌمٌة بما ٌساعد المتعلمٌن على التفاعل الصفً الناجح.أ 53

 ةقلٌل 231. 1.94 424 أستثمر إمكانات البٌئة المحلٌة بكفاءة فً التعلٌم اإلبداعً. 54

 متوسطة 392. 2.99 424 وظف تقنٌات التعلٌم المتنوعة بالمكان والزمان المناسبٌن خالل عملٌة التعلم.أ 55

أوظف االنترنٌت داخل الحصة للبحث حول مواضٌع مثٌرة للتفكٌر اإلبداعً  56

 المتعلمٌن.لدى 
 جدا   قلٌلة 700. 1.17 424

 متوسطة 207. 3.04 424 .أوظف أسالٌب التواصل اللفظً وغٌر اللفظً فً التفاعل مع المتعلمٌن 57

 متوسطة 233. 2.99 424 عمل بشكل دائم على تطبٌق مهارات اإلدارة الصفٌة الناجحة.أ 58

 متوسطة 268. 3.04 424 اإلبداعٌة.شرك المتعلمٌن فً عملٌات التعلٌم والتعلم أ 59

 ةقلٌل 230. 2.04 424 .أقوم ببناء اختبارات لقٌاس اإلبداع لدى المتعلمٌن 60

 متوسطة 302. 2.94 424 أطرح أسئلة تثٌر التفكٌر اإلبداعً لدى المتعلمٌن. 61

 -أقّوم نتاجات عملٌة التعلم بوسائل إبداعٌة متنوعة )الحقٌبة التقوٌمٌة 62

 المقابالت الشخصٌة..(
 جدا   قلٌلة 698. 1.15 424

 متوسطة 253. 2.95 424 أقّدم التغذٌة الراجعة بأسالٌب متنوعة للمتعلمٌن. 63

 متوسطة 312. 2.94 424 أستخدم أسالٌب جدٌدة غٌر مألوفة لتعزٌز سلوكات المتعلمٌن اإلبداعٌة. 64

 ةقلٌل 231. 1.94 424 قّوم عملً ذاتٌا  باستمرار.أ 65

 متوسطة 0.08 2.65 424 الدرجة الكلٌة للمحور الثالث

 

كاقع حكؿ  المعمميف( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات إجابات 15) يبيف الجدكؿ  
 األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة

، حيث بمغ متكسط الثالث كالدرجة الكمية لممحكر ،كفؽ كؿ بند مف بنكد األداة المهاريكالمتعمقة بالجانب 
 اتمتكسط تراكحت، في حيف متوسطة( أم بدرجة تكافؽ 2.65) بالدرجة الكمية المعمميفدرجات إجابات 

 تراكحت، في حيف بيرةك( كبدرجة تكافؽ 4.04-3.89)بيف متكسطي ( 40-42-43) الرقـ اتد ذك البن
بيف ( 41-44-47-48-50-51-53-55-57-58-59-61-63-64) متكسطات البنكد ذات الرقـ

-65)في حيف تراكحت متكسطات البنكد ذات الرقـ متوسطة، كبدرجة تكافؽ ( 3.04-2.85متكسطي )
 .جداً  وقميمة ةقميم كبدرجة تكافؽ  (1.49-1.15كسطي )تبيف م( 62-60-56-54-52-49-46-45
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ىناؾ تفاكت في إجابات المعمميف حكؿ مدل تكافؽ أدائيـ التعميمي اإلبداعي بأف  تستنتج الباحثة  
يران، فيما أف معظـ المعمميف يركف تكافقان كبالمتعمؽ بالجانب الميارم مع معايير الجكدة الشاممة، حيث نجد 

كتحديد الكقت  ،ة ترتيبان منطقيان يتعمؽ بكضع أىداؼ ميارية لممكاد التعميمية، كترتيب المكضكعات التعميمي
جدان في أدائيـ التعميمي  كقميبلن  قميبلن  ان المناسب لتحقيؽ كؿ ىدؼ بدقة، في حيف يركف أف ىناؾ تكافق

اإلبداعي الميارم المتعمؽ بتصميـ بيئات تعميمية غنية بالكسائؿ التعميمية كاألنشطة كاألساليب المثيرة 
كتكظيؼ نتائج  ،لمتفكير اإلبداعي لدل المتعمميف، كتصميـ الكسائؿ التعميمية مف خامات البيئة التعميمية

شراؾ المتعمميف في إجراء التجارب الكشفية اإلبداعيةالتجارب كالبحكث التربكية في أدائو الت  ،عميمي، كا 
كبناء اختبارات ميارية،  ،كتكظيؼ االنترنت ،كاستثمار إمكانات البيئة المحمية بكفاءة في التعميـ اإلبداعي

يـ كما جاءت إجابات المعمميف بالدرجة الكمية حكؿ كاقع أدائ ،كتقييـ نتاجات عممية التعمـ بكسائؿ إبداعية
 .متوسطةالتعميمي اإلبداعي الميارم في ضكء معايير الجكدة بدرجة 

 نقص في الكفايات الميارية لدل المعمميف ىذه النتائج بأنو قد يككف السبب عائدان إلىوتفسر الباحثة   
كتركيزىـ عمى تعميـ الميارات البسيطة كتنفيذ أنشطة ميارية بسيطة التي ال  كخاصةن في مرحمة التقكيـ،

جراء البحكث العممية كتكظيؼ نتائجيا، كصناعة ت حتاج إلى جيد ككقت، كقمة قياميـ باألنشطة كالتجارب كا 
نتاجيا، ككميا كفايات تحتاج مف المعمـ الى جيد ككقت كتكمفة كخبرة أكثر، إضافةن إلى  الكسائؿ التعميمية كا 

 )المخابر، المكتبات..(افتقار بعض المدارس إلى البيئة المساعدة عمى تنفيذ الميارات مثؿ 
إقامة دكرات تدريبية مف قبؿ المكجييف كالمدربيف المختصيف لممعمميف لتنمية كفاياتيـ  وتقترح الباحثة  

الميارية كتمكينيـ مف اكتساب المعارؼ كالخبرات كالميارات التي تمكنيـ مف أداء تعميمي إبداعي ميارم 
 متكافؽ مع المعايير العالمية لمجكدة الشاممة.

( التي تكصمت إلى أف الكاقع الفعمي في حصص 2005بدر ) ىذه النتائج مع نتائج دراسة شابهوتت  
الرياضيات بالمدارس المتكسطة كالثانكية بمكة المكرمة ال يتضمف األنشطة التعميمية التي تسيـ في تنمية 
التفكير اإلبداعي ككذلؾ غمبة التدريس التمقيني عكضان عف التدريس لتنمية اإلبداع كأف المناخ الصفي ال 

 مستكل المطمكب مف التفاعبلت التي تشجع عمى اإلبداع.يرقى إلى ال

ما واقع األداء التعميمي اإلبداعي لدى معممي الحمقة األولى من التعميم السؤال الرئيس الثاني: 
 ؟من وجهة نظر الموجهين التربويين األساسي في ضوء معايير الجودة الشاممة

 ويتفرع عن هذا السؤال األسئمة اآلتية:
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ما كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير  -4
 ؟المعرفيكالمتعمؽ بالجانب  الموجهين التربويينالجكدة الشاممة مف كجية نظر 

كاقع  حكؿ الموجهين التربويينات إجابات تـ استخداـ المتكسط الحسابي، كاالنحراؼ المعيارم لدرج  
 (.16) ، كما ىك مكضح في الجدكؿبالجانب المعرفيوالمتعمقة  داء التعميمي اإلبداعياأل

 المتعمقة بالجانب المعرفي. ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات إجابات الموجهين التربويين16الجدول )

المتعلق بالجانب  واقع األداء التعلٌمً اإلبداعًالمحور األول:  ر

 المعرفً

المتوسط  العدد

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

درجة 

 اإلجابة

 متوسطة 486. 2.83 46 حدد أهداف معرفٌة واضحة للمواد التعلٌمٌة قابلة للمالحظة والقٌاس.ٌ 1

 متوسطة 363. 3.15 46 خطط المحتوى التعلٌمً بطرٌقة منظمة.ٌ 2

 ةقلٌل 362. 1.96 46 والفرعٌة.حلل المحتوى التعلٌمً إلى مفاهٌمه الرئٌسة ٌ 3

 ةقلٌل 470. 2.15 46 .عود إلى مصادر متنوعة لتحدٌد االحتٌاجات اإلبداعٌة للمتعلمٌنٌ 4

 متوسطة 383. 3.17 46 .طلع على مصادر مختلفة إلثراء معلوماتً وأفكاري حول موضوع الدرسٌ 5

 متوسطة 524. 2.76 46 .عد أنشطة متنوعة تدفع المتعلمٌن للتفكٌر اإلبداعًٌ 6

 متوسطة 1.445 2.96 46 .عد أنشطة ال صفٌة متنوعة تراعً الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌنٌ 7

 ةقلٌل 509. 1.91 46 .صمم مواقف تعلٌمٌة تثٌر التفكٌر اإلبداعً لدى المتعلمٌنٌ 8

 ةقلٌل 629. 2.22 46 ضع بدائل متعددة لكٌفٌة سٌر الدرس.ٌ 9

 متوسطة 509. 2.91 46 .بأسالٌب جدٌدة مختلفة عن األسالٌب المألوفةمهد للدرس ٌ 10

 ةقلٌل 556. 2.15 46 عتمد التكامل بٌن الموضوعات فً مختلف المواد التعلٌمٌة.ٌ 11

 متوسطة 383. 2.83 46 .ربط الموضوعات الدراسٌة بأحداث واقعٌة تمس حٌاة المتعلمٌنٌ 12

 متوسطة 732. 2.67 46 .والعملٌة للمواد التعلٌمٌةربط بٌن الجوانب النظرٌة ٌ 13

 متوسطة 653. 2.87 46 .تٌح للمتعلمٌن فرصة النقد والتعبٌر عن أفكارهم ومشاعرهمٌ 14

 متوسطة 444. 3.26 46 .وّجه المتعلمٌن للتفكٌر بشكل إبداعً من أجل حل مشكالتهم المختلفةٌ 15

 متوسطة 603. 3.24 46 .المتعلمون حول الدرستوقع األسئلة التً ٌمكن أن ٌطرحها ٌ 16

 ةقلٌل 401. 2.20 46 عد أسئلة إبداعٌة متنوعة تتناسب مع مختلف المستوٌات العقلٌة للمتعلمٌن.ٌ 17

عد أسئلة إبداعٌة متعددة تتطلب من المتعلمٌن فرض الفروض والتقصً ٌ 18

 والتجرٌب.
 ةقلٌل 1.162 2.37 46

 متوسطة 0.45 2.64 46 األول الدرجة الكلٌة للمحور
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كاقع حكؿ  المكجييف( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات إجابات 16) يبيف الجدكؿ  
 األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة

، حيث بمغ متكسط ولاأل  كفؽ كؿ بند مف بنكد األداة كالدرجة الكمية لممحكر المعرفيكالمتعمقة بالجانب 
 اتمتكسط تراكحت، في حيف متوسطة( أم بدرجة تكافؽ 2.64) بالدرجة الكمية يفالمكجيدرجات إجابات 

( كبدرجة 3.26-2.67)بيف متكسطي ( 16-15-14-13-12-7-6-5-2-1) الرقـ اتد ذك البن
بيف متكسطي ( 18-17-9-8-4-3) متكسطات البنكد ذات الرقـ تراكحت، في حيف متوسطةتكافؽ 

 ة.قميمكبدرجة تكافؽ ( 1.96-2.37)

بأف معظـ المكجييف يركف أف كاقع األداء التعميمي اإلبداعي المعرفي لدل المعمميف  تستنتج الباحثة  
المحتكل التعميمي، ، كالسيما تحديد أىداؼ معرفية كتخطيط الكميةبالدرجة  متوسطةيتكافؽ بدرجة 

عداد أنش ف بعض طة الصفية، في حيف يجد المكجيكف أكاإلطبلع عمى مصادر مختمفة إلثراء معمكماتو، كا 
كالسيما تحميؿ المحتكل التعميمي إلى مفاىيمو الرئيسة، كالعكدة إلى ات المعمميف تتكافؽ بدرجة قميمة، أداء

س، كالتكامؿ بيف المكضكعات في مختمؼ المكاد مصادر متنكعة، ككضع بدائؿ متعددة لكيفية سير الدر 
عداد أسئمة إبداعية متعددة.   التعميمية، كا 

عدـ رضا المكجييف عف كاقع األداء التعميمي  ىذه النتائج بأنو قد يككف السبب عائدان إلىوتفسر الباحثة   
كخاصةن في  كضعؼ في مستكل تكافؽ أدائيـ مع معايير الجكدة الشاممة ،اإلبداعي المعرفي لممعمميف

إلى نقص في الكفايات المعرفية لدل المعمميف لتعزيز األداء التعميمي  مرحمتي التخطيط كالتقكيـ، إضافة
يتكافؽ مع معايير الجكدة الشاممة، ذلؾ أنو تتكافر لدل المكجييف عمميف بما تاإلبداعي المعرفي لدل الم

لدراية كالمعرفة الكافية حكؿ األداء التعميمي اإلبداعي المعرفي لدل المعمميف كجكدة ىذا األداء ما يمكنيـ ا
 مف حكميـ عميو لدل المعمميف.

كسابيـ الكفايات المعرفية التي  ،تعزيز دكر المكجييف في تدريب المعمميف كتقييميـ وتقترح الباحثة   كا 
 يمي اإلبداعي المعرفي لممعمميف.تمكف مف تطكير كاقع األداء التعم

( التي تكصمت إلى أف درجة ممارسة المعمميف 2003الشياب )ىذه النتائج مع نتائج دراسة  شابهوتت  
 لدكرىـ في تنمية التفكير اإلبداعي لدل طمبتيـ بدرجة متكسطة مف كجية نظر المشرفييف التربكييف.

ما كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير  -5
 ؟الوجدانيكالمتعمؽ بالجانب  الموجهين التربويينالجكدة الشاممة مف كجية نظر 
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كاقع  حكؿ الموجهين التربويينات إجابات تـ استخداـ المتكسط الحسابي، كاالنحراؼ المعيارم لدرج  
 (.17) ، كما ىك مكضح في الجدكؿبالجانب الوجدانيوالمتعمقة  داء التعميمي اإلبداعياأل

 المتعمقة بالجانب الوجداني. ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات إجابات الموجهين التربويين17الجدول )

المتعلق بالجانب  واقع األداء التعلٌمً اإلبداعًالمحور الثانً:  ر

 الوجدانً

المتوسط  العدد

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

درجة 

 اإلجابة

 جدا   قلٌلة 639. 1.24 46 حدد أهداف وجدانٌة واضحة للمواد التعلٌمٌةٌ 19

 جدا   قلٌلة 944. 1.33 46 حلل القٌم المتضمنة فً محتوى المواد التعلٌمٌةٌ 20

 جدا   قلٌلة 773. 1.26 46 .ربط بٌن األهداف الوجدانٌة وحاجات المتعلمٌنٌ 21

 جدا   قلٌلة 900. 1.35 46 ضع المتعلمٌن فً مواقف وجدانٌة تعلٌمٌة تحفز تفكٌرهم اإلبداعً.ٌ 22

 ةقلٌل 661. 2.09 46 .تعامل بموضوعٌة مع المواقف الوجدانٌة المختلفة للمتعلمٌنٌ 23

 ةقلٌل 859. 2.13 46 .تعامل مع تصرفات المتعلمٌن غٌر المألوفة بطرقة إٌجابٌةٌ 24

 ةقلٌل 567. 2.11 46 .شجع المتعلمٌن على تحمل مسؤولٌة قراراتهمٌ 25

 جدا   قلٌلة 1.105 1.61 46 .شجع المبادرات الذاتٌة للمتعلمٌنٌ 26

 جدا   قلٌلة 732. 1.33 46 .قدم نماذج وأمثلة إٌجابٌة توضح نتائج االلتزام بالقٌم الصحٌحةٌ 27

 جدا   قلٌلة 420. 1.15 46 .التذوق الجمالً لدى المتعلمٌن بأسالٌب إبداعٌةساعد على تنمٌة ٌ 28

 جدا   قلٌلة 412. 1.09 46 .ساعد المتعلمٌن على تغٌٌر القٌم السلبٌة لدٌهم وتحوٌلها إلى قٌم إٌجابٌةٌ 29

 ةقلٌل 739. 2.17 46 .ساعد فً بناء المنظومة القٌمٌة لكل متعلم بما ٌتناسب مع مستواه وقدراتهٌ 30

 ةقلٌل 918. 1.96 46 .سهم فً ترسٌخ القٌم االجتماعٌة لدى المتعلمٌنٌ 31

 ةقلٌل 963. 2.30 46 صغً باهتمام ألفكار المتعلمٌن اإلبداعٌة.ٌ 32

 ةقلٌل 977. 1.98 46 سهم فً تقرٌب وجهات النظر بٌن المتعلمٌن.ٌ 33

 ةقلٌل 499. 2.13 46 المختلفة.حث المتعلمٌن على احترام آراء اآلخرٌن ٌ 34

 ةقلٌل 894. 1.85 46 . تقبل أفكار المتعلمٌن وآراءهم مهما كانتٌ 35

 ةقلٌل 944. 2.33 46 .عزز المشاركات الفردٌة للمتعلمٌنٌ 36

م الجوانب الوجدانٌة لدى المتعلمٌن بأسالٌب متنوعةٌ 37 ٌّ  جدا   قلٌلة 956. 1.41 46 .ق

 متوسطة 1.510 3.17 46 مهنة التعلٌم.لتزم بأخالقٌات ٌ 38

 متوسطة 1.088 3.20 46 عمل فٌها.ٌبرسالة المؤسسة التعلٌمٌة التً  لتزمٌ 39

 ةقلٌل 0.43 1.86 46 الدرجة الكلٌة للمحور الثانً



 
025 

كاقع حكؿ  المكجييف( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات إجابات 17) يبيف الجدكؿ  
 التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممةاألداء 

، حيث بمغ متكسط الثاني كفؽ كؿ بند مف بنكد األداة كالدرجة الكمية لممحكر الوجدانيكالمتعمقة بالجانب 
 اتمتكسط تراكحتحيف ، في ةقميم( أم بدرجة تكافؽ 1.86) بالدرجة الكمية يفالمكجيدرجات إجابات 

 تراكحت، في حيف متوسطة( كبدرجة تكافؽ 3.20-3.17)بيف متكسطي ( 39-38) الرقـ اتد ذك البن
-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19) متكسطات البنكد ذات الرقـ

 جدًا. قميمة وقميمةكبدرجة تكافؽ ( 2.33-1.09بيف متكسطي )( 33-34-35-36-37

بأف معظـ المكجييف يركف أف كاقع األداء التعميمي اإلبداعي الكجداني لدل المعمميف  الباحثةتستنتج   
اعي الكجداني ف يجدكف في كاقع األداء التعميمي اإلبد، كما أف المكجييالكميةبالدرجة  ةقميميتكافؽ بدرجة 

سيما بتحديد أىداؼ كجدانية جدان مع المعايير العالمية لمجكدة الشاممة، كال متكافؽ بدرجة قميمة كقميمة
كاضحة، كتحميؿ القيـ المتضمنة في محتكل المكاد التعميمية، كربط األىداؼ الكجدانية مع حاجات 

 المتعمميف، ككضع المتعمميف في مكاقؼ كجدانية تحفز تفكير المتعمميف اإلبداعي...الخ. 
اؿ الجانب الكجداني مف قبؿ المعمميف في إىم ىذه النتائج بأنو قد يككف السبب عائدان إلىوتفسر الباحثة   

، كنقص في قدرات المعمميف كالخبرات )التخطيط، التنفيذ، التقكيـ( العممية التعميمية التعمميةجميع مراحؿ 
فيا الكجدانية المختمفة كتقييميا، كعدـ إدراؾ في خمؽ مكاقؼ كجدانية في العممية التعميمية، كتحقيؽ أىدا

الجانب الكجداني في العممية التعميمية حيث يتـ التركيز عمى الجانب المعرفي، كقد يككف المعمميف ألىمية 
 ،ذلؾ بسبب قصر كقت الحصة الدراسية مما يجعؿ المعمميف يمتزمكف بما كرد في الكتاب المدرسي
ـ باإلضافة إلى عدـ تمقي المعمميف لمتشجيع الكافي الذم يدفعيـ لتنمية الجانب الكجداني في أدائي

 التعميمي.
تشجيع كؿ مف المعمميف كالمكجييف عمى التركيز عمى الجانب الكجداني في العممية  وتقترح الباحثة  

التعميمية، مف خبلؿ عقد كرشات عمؿ كندكات تعميمية تجمع بيف كؿ مف المعمميف كالمكجييف 
يضاح أىمية التعميـ الكجداني في تنمية  كالمختصيف، حكؿ كيفية التعميـ اإلبداعي في الجكانب الكجدانية كا 

 القيـ اإليجابية لدل المتعمميف.
ما كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير  -6

 ؟المهاريكالمتعمؽ بالجانب  الموجهين التربويينالجكدة الشاممة مف كجية نظر 
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كاقع  حكؿ الموجهين التربويينات إجابات كاالنحراؼ المعيارم لدرجتـ استخداـ المتكسط الحسابي،   
 (.18) ، كما ىك مكضح في الجدكؿبالجانب المهاريوالمتعمقة  األداء التعميمي اإلبداعي

 المتعمقة بالجانب المهاري. ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات إجابات الموجهين التربويين18الجدول )

المتعلق بالجانب  واقع األداء التعلٌمً اإلبداعًالمحور الثالث:  ر

 المهاري

المتوسط  العدد

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

درجة 

 اإلجابة

 متوسطة 614. 2.39 46 ضع أهداف مهارٌة واضحة للمواد التعلٌمٌةٌ 40

 لةقلٌ 379. 1.89 46 حلل المهارات العملٌة المتضمنة فً المادة التعلٌمٌةٌ 41

 ةقلٌل 341. 1.87 46 رّتب الموضوعات التعلٌمٌة ترتٌبا  منطقٌا  ٌتناسب مع مستوى نمو المتعلمٌن.ٌ 42

 ةقلٌل 554. 2.22 46 حدد الوقت المناسب لتحقٌق كل هدف بدقة.ٌ 43

صمم أنشطة تعلٌمٌة إبداعٌة متنوعة تتناسب مع مستوٌات المتعلمٌن ٌ 44

 المختلفة
 جدا قلٌلة 1.256 1.61 46

صمم بٌئات تعلٌمٌة غنٌة بالوسائل واألنشطة واألسالٌب المثٌرة للتفكٌر ٌ 45

 .اإلبداعً لدى المتعلمٌن
 جدا قلٌلة 1.362 1.52 46

 جدا ٌلةقل 679. 1.37 46 صمم الوسائل التعلٌمٌة من خامات البٌئة المحلٌة.ٌ 46

 ةقلٌل 871. 2.33 46 اإلبداع.ثري المادة العلمٌة بما هو جدٌد فً مجال ٌ 47

 جدا قلٌلة 1.425 1.72 46 .دائً التعلٌمًأفً  واستراتٌجٌات حدٌثة بطرٌقة إبداعٌةطبق طرائق ٌ 48

 جدا لةقلٌ 987. 1.78 46 وّظف نتائج التجارب والبحوث التربوٌة الحدٌثة فً أدائً التعلٌمً.ٌ 49

صفٌة لتنمٌة مهارات التفكٌر شرك المتعلمٌن فً تنفٌذ أنشطة صفٌة وال ٌ 50

 اإلبداعً لدٌهم.
 ةقلٌل 769. 2.17 46

سهم فً إكساب المتعلمٌن السلوك البٌئً المناسب من خالل األنشطة البٌئٌة ٌ 51

 المتنوعة.
 ةقلٌل 1.145 2.39 46

 جدا قلٌلة 1.527 1.74 46 شرك المتعلمٌن فً إجراء التجارب الكشفٌة اإلبداعٌة.ٌ 52

 جدا قلٌلة 631. 1.15 46 الناجح.الصف ّظم البٌئة التعلٌمٌة بما ٌساعد المتعلمٌن على التفاعل ٌن 53

 جدا قلٌلة 1.332 1.78 46 ستثمر إمكانات البٌئة المحلٌة بكفاءة فً التعلٌم اإلبداعً.ٌ 54

 جدا قلٌلة 1.024 1.59 46 وظف تقنٌات التعلٌم المتنوعة بالمكان والزمان المناسبٌن خالل عملٌة التعلم.ٌ 55

وظف االنترنٌت داخل الحصة للبحث حول مواضٌع مثٌرة للتفكٌر اإلبداعً ٌ 56

 لدى المتعلمٌن.
 جدا   قلٌلة 681. 1.26 46

 ةقلٌل 509. 2.09 46 .وظف أسالٌب التواصل اللفظً وغٌر اللفظً فً التفاعل مع المتعلمٌنٌ 57

 ةقلٌل 713. 2.26 46 اإلدارة الصفٌة الناجحة.عمل بشكل دائم على تطبٌق مهارات ٌ 58

 ةقلٌل 1.093 2.30 46 شرك المتعلمٌن فً عملٌات التعلٌم والتعلم اإلبداعٌة.ٌ 59

 جدا   قلٌلة 709. 1.17 46 .قوم ببناء اختبارات لقٌاس اإلبداع لدى المتعلمٌنٌ 60
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 طرح أسئلة تثٌر التفكٌر اإلبداعً لدى المتعلمٌن.ٌ 61

 
 ةقلٌل 575. 2.26 46

 -قّوم نتاجات عملٌة التعلم بوسائل إبداعٌة متنوعة )الحقٌبة التقوٌمٌةٌ 62

 المقابالت الشخصٌة..(
 جدا   قلٌلة 1.281 1.78 46

  قلٌلة 751. 2.46 46 قّدم التغذٌة الراجعة بأسالٌب متنوعة للمتعلمٌن.ٌ 63

 ةقلٌل 640. 1.89 46 المتعلمٌن اإلبداعٌة.ستخدم أسالٌب جدٌدة غٌر مألوفة لتعزٌز سلوكات ٌ 64

 جدا   قلٌلة 639. 1.76 46 ذاتٌا  باستمرار. ٌقّوم عمله 65

 ةقلٌل 0.45 1.87 46 الدرجة الكلٌة للمحور الثالث

   

كاقع حكؿ  يفالمكجي( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات إجابات 18) يبيف الجدكؿ
 اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممةاألداء التعميمي 

، حيث بمغ متكسط الثالث كالدرجة الكمية لممحكر ،كفؽ كؿ بند مف بنكد األداة المهاريكالمتعمقة بالجانب 
 اتمتكسط تتراكح، في حيف ةقميم( أم بدرجة تكافؽ 1.87) بالدرجة الكمية يفالمكجيدرجات إجابات 

-57-56-55-54-53-52-51-50-49-48-47-46-45-44-43-42-41) الرقـ اتد ذك البن
، جدان  ةوقميم قميمة( كبدرجة تكافؽ 2.46-1.15)بيف متكسطي ( 58-59-60-61-62-63-64-65

 متوسطة.كبدرجة تكافؽ ( 2.39) بمغ (1) د ذات الرقـمتكسط البنفي حيف 

بأف معظـ المكجييف يركف أف كاقع األداء التعميمي اإلبداعي الميارم لدل المعمميف  تستنتج الباحثة   
داعي الميارم ، كما أف المكجييف يجدكف في كاقع األداء التعميمي اإلبالكميةبالدرجة  ةقميميتكافؽ بدرجة 

ؿ الميارات العممية جدان مع المعايير العالمية لمجكدة الشاممة، كالسيما بتحمي متكافؽ بدرجة قميمة كقميمة
المتضمنة في المادة التعميمية، كتصميـ أنشطة تعميمية إبداعية متنكعة، كتصميـ بيئات تعميمية غنية 

 بالكسائؿ كاألنشطة، كتصميـ الكسائؿ التعميمية مف خامات البيئة المحمية. 
المدرسية أك عدـ  النقص في إمكانات البيئةىك ىذه النتائج بأنو قد يككف السبب وتفسر الباحثة    

لذلؾ كانت درجة األداء اإلبداعي الميارم لدل المعمميف في  قبؿ اإلدارة المدرسية ىماؿ مفالتشجيع كاإل
تكافر أم مف الحكافز المادية ت حيث أنو ال مرحمتي التخطيط كالتقكيـ أكبر منيا في مرحمة التنفيذ،

سائؿ كاألنشطة كالتجارب اإلبداعية التي تتطمب مف كالمعنكية كالدكافع الداخمية لبذؿ الجيد في تصميـ الك 
المعمميف كقتان كجيدان كتكمفة باإلضافة إلى الميارة كالخبرة في تصميميا كتكظيفيا كالتي غالبان ما يفتقر ليا 

 .المعممكف بسبب ضعؼ اإلعداد الميني قبؿ الخدمة كأثنائيا الذم خضعكا لو
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ف كالمكجييف عمى التركيز عمى الجانب الميارم في العممية تشجيع كؿ مف المعممي وتقترح الباحثة   
التعميمية، مف خبلؿ عقد كرشات عمؿ كندكات تعميمية تجمع بيف كؿ مف المعمميف كالمكجييف 
كالمختصيف، لتدريب المعمميف حكؿ ممارسة ميارات كأساليب التعميـ اإلبداعي، كتقديـ الدعـ المادم 

 كالمعنكم ليـ.

 ف ممارسة معممي العمـك( التي تكصمت إلى أ2010النفيعي )ىذه النتائج مع نتائج دراسة  شابهوتت  
( التي تكصمت إلى 2012(، كدراسة محفكض )0.76) كانت بدرجة قميمة لميارات تنمية التفكير اإلبداعي

 أف درجة ممارسة المعمميف لميارات التفكير اإلبداعي منخفضة.

 نتائج بطاقة المالحظة:

ساسي في ضوء معايير ولى من التعميم األلدى معممي الحمقة األ  يبداعداء التعميمي اإلاألقع ما وا

 ؟بالنسبة لبطاقة المالحظة الجودة الشاممة

 ن هذا السؤال الرئيس األسئمة اآلتية:ويتفرع ع  

معايير ساسي في ضوء ولى من التعميم األلدى معممي الحمقة األ  يبداعداء التعميمي اإلاألما واقع   -7
 والمتعمق بالجانب المعرفي بالنسبة لبطاقة المالحظة؟ الجودة الشاممة

كاقع األداء التعميمي  حكؿ ات المعمميفتـ استخداـ المتكسط الحسابي، كاالنحراؼ المعيارم لدرج  
 (.19) ، كما ىك مكضح في الجدكؿبالجانب المعرفي بالنسبة لبطاقة المالحظةوالمتعمقة  اإلبداعي
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 .المعرفي بالنسبة لبطاقة المالحظةالمتعمقة بالجانب  المعممين ية واالنحرافات المعيارية لدرجات( المتوسطات الحساب19) الجدول

المتعلق بالجانب  واقع األداء التعلٌمً اإلبداعًالمحور األول:  ر

 المعرفً بالنسبة لبطاقة المالحظة

المتوسط  العدد

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

 درجة ال

 جدا  كبٌرة  410. 4.80 20 ٌحدد أهداف معرفٌة واضحة للمواد التعلٌمٌة قابلة للمالحظة والقٌاس. 1

 كبٌرة 470. 3.70 20 ٌخطط المحتوى التعلٌمً بطرٌقة منظمة. 2

 متوسطة 489. 2.85 20 ٌحلل المحتوى التعلٌمً إلى مفاهٌمه الرئٌسة والفرعٌة. 3

 متوسطة 410. 2.80 20 .صفٌة متنوعة تراعً الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌنٌعد أنشطة صفٌة وال  4

 متوسطة 553. 2.90 20 .ٌصمم مواقف تعلٌمٌة تثٌر التفكٌر اإلبداعً لدى المتعلمٌن 5

 كبٌرة 639. 3.75 20 .ٌمّهد للدرس بأسالٌب جدٌدة مختلفة عن األسالٌب المألوفة 6

 متوسطة 510. 2.95 20 فً مختلف المواد التعلٌمٌة.ٌعتمد التكامل بٌن الموضوعات  7

 متوسطة 671. 2.85 20 .ٌربط الموضوعات الدراسٌة بأحداث واقعٌة تمس حٌاة المتعلمٌن 8

 .ٌربط بٌن الجوانب النظرٌة والعملٌة للمواد التعلٌمٌة 9

 
 متوسطة 605. 2.95 20

 متوسطة 1.095 3.40 20 المستوٌات العقلٌة للمتعلمٌن.ٌعّد أسئلة إبداعٌة متنوعة تتناسب مع مختلف  10

ٌعّد أسئلة إبداعٌة متعددة تتطلب من المتعلمٌن فرض الفروض والتقصً  11

 والتجرٌب.
 متوسطة 754. 2.62 20

 متوسطة 0.37 3.23 20 الدرجة الكلٌة للمحور األول

  

المعمميف حكؿ كاقع األداء ( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات 19) يبيف الجدكؿ 
كفؽ كؿ بند مف بنكد  التعميمي اإلبداعي في ضكء معايير الجكدة الشاممة في ضكء مبلحظات الباحثة،

الدرجة ب المعمميف، حيث بمغ متكسط درجات لبطاقة المالحظةاألكؿ بالنسبة  كالدرجة الكمية لممحكر ،األداة
-8-7-5-4-3) الرقـ اتد ذك البن اتمتكسط ت، في حيف بمغمتوسطة( أم بدرجة تكافؽ 3.23) الكمية

، في حيف بمغت متكسطات متوسطة( كبدرجة تكافؽ 3.40-2.60)( بيف متكسطي 9-10-10-11
 .جداً كبيرة وكبيرة ( كبدرجة تكافؽ 4.80-3.70( كبالترتيب ذاتو متكسطات )6-2-1) البنكد ذات الرقـ

غالبية المعمميف يمارسكف األداء اإلبداعي المتعمؽ بالجانب المعرفي في ضكء بأف  تستنتج الباحثة  
، كالسيما فيما يتعمؽ بتحميؿ المحتكل متوسطةمعايير الجكدة الشاممة كفؽ مبلحظات الباحثة بدرجة 

عداد أنشطة صفية كال صفية  متنكعة تراعي الفركؽ الفردية، التعميمي إلى مفاىيمو الرئيسة كالفرعية، كا 
كتصميـ مكاقؼ تعميمية تثير التفكير اإلبداعي لدل المتعمميف، كعدـ اعتماد التكامؿ بيف المكضكعات في 
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مختمؼ المكاد التعميمية، كربط المكضكعات الدراسية بأحداث كاقعية تمس حياة المتعمميف، كالربط بيف 
عداد أسئمة إبداعية.الجكانب النظرية كالعممية لممكاد التعميم  ية، كا 

دكف عمى األساليب التعميمية أف المعمميف يعتم ىذه النتائج بأنو قد يككف السبب عائدان إلىوتفسر الباحثة   
ية في ممارساتيـ التعميمية كالمينية، كال يمتمككف األساليب اإلبداعية في التعميـ بصكرة فعالة، التقميد

عداد أنشطة صفية كال صفية متنكعة تراعي  كالسيما المتعمقة بتحميؿ المحتكل التعميمي بطريقة إبداعية، كا 
الفركؽ الفردية، كتصميـ مكاقؼ تعميمية تثير التفكير اإلبداعي رغـ بعض المحاكالت مف قبؿ المعمميف في 

 .تحديد أىداؼ معرفية كالتخطيط المنظـ لممحتكل التعميمي
تشجيع المعمميف عمى اتباع األساليب اإلبداعية في ممارساتيـ التعميمية مف خبلؿ  وتقترح الباحثة  

عرض نماذج درسية عمى المعمميف قائمة عمى التعميـ اإلبداعي كأساليبو، ككضعيا في أدلتيـ التعميمية، 
 .كفتح دكرات تدريبية خاصة بيـ.

ساسي في ضوء معايير من التعميم األ ولىلدى معممي الحمقة األ  يبداعداء التعميمي اإلاألما واقع  -8
 والمتعمق بالجانب الوجداني بالنسبة لبطاقة المالحظة؟ الجودة الشاممة

كاقع األداء التعميمي  حكؿ ات المعمميفتـ استخداـ المتكسط الحسابي، كاالنحراؼ المعيارم لدرج  
 (.20) ىك مكضح في الجدكؿ، كما بالجانب الوجداني بالنسبة لبطاقة المالحظةوالمتعمقة  اإلبداعي

 .الوجداني بالنسبة لبطاقة المالحظةالمتعمقة بالجانب  المعممين( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 20) لجدولا

المتعلق بالجانب  واقع األداء التعلٌمً اإلبداعًالمحور الثانً:  ر

 الوجدانً بالنسبة لبطاقة المالحظة

المتوسط  العدد

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

  الدرجة

 قلٌلة  641. 2.10 20 حدد أهداف وجدانٌة واضحة للمواد التعلٌمٌةٌ 12

 قلٌلة جدا   550. 1.25 20 حلل القٌم المتضمنة فً محتوى المواد التعلٌمٌةٌ 13

 قلٌلة 657. 2.30 20 ٌضع المتعلمٌن فً مواقف وجدانٌة تعلٌمٌة تحفز تفكٌرهم اإلبداعً. 14

 قلٌلة 366. 2.15 20 .ٌتعامل مع تصرفات المتعلمٌن غٌر المألوفة بطرقة إٌجابٌة 15

 قلٌلة 605. 1.95 20 .ٌشجع المبادرات الذاتٌة للمتعلمٌن 16

 قلٌلة 447. 1.90 20 .ٌقدم نماذج وأمثلة إٌجابٌة توضح نتائج االلتزام بالقٌم الصحٌحة 17

 قلٌلة 410. 2.20 20 المتعلمٌن اإلبداعٌة.صغً باهتمام ألفكار ٌ 18

 قلٌلة 605. 2.05 20 سهم فً تقرٌب وجهات النظر بٌن المتعلمٌن.ٌ 19

 قلٌلة 605. 1.95 20 حث المتعلمٌن على احترام آراء اآلخرٌن المختلفة.ٌ 20
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 قلٌلة 366. 2.15 20 . ٌتقبل أفكار المتعلمٌن وآراءهم مهما كانت 21

 قلٌلة 444. 2.25 20 .المشاركات الفردٌة للمتعلمٌنٌعزز  22

م الجوانب الوجدانٌة لدى المتعلمٌن بأسالٌب متنوعة 23 ٌّ  قلٌلة جدا   671. 1.35 20 ٌق

 قلٌلة 0.23 1.96 20 الدرجة الكلٌة للمحور الثانً

 

المعمميف حكؿ كاقع األداء ( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات 20) يبيف الجدكؿ  
في ضكء معايير الجكدة الشاممة في ضكء مبلحظات  الوجدانيالتعميمي اإلبداعي المتعمؽ بالجانب 

، حيث بمغ لبطاقة المالحظةبالنسبة  الثاني كالدرجة الكمية لممحكر ،كفؽ كؿ بند مف بنكد األداة الباحثة،
 اتمتكسط تراكحت، في حيف قميمة بدرجة تكافؽ( أم 1.96) بالدرجة الكمية المعمميفمتكسط درجات 

-1.25)( بيف متكسطي 23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12) الرقـ اتد ذك البن
 ة.قميم( كبدرجة تكافؽ 2.30

غالبية المعمميف يمارسكف األداء اإلبداعي المتعمؽ بالجانب الكجداني في ضكء بأف  تستنتج الباحثة  
، كالسيما فيما يتعمؽ بتحميؿ القيـ المتضمنة في ةقميممعايير الجكدة الشاممة كفؽ مبلحظات الباحثة بدرجة 

لمبادرات محتكل المكاد التعميمية كتحديد أىداؼ كجدانية، ككضع المتعمميف في مكاقؼ كجدانية كتشجيع ا
 الذاتية كاإلصغاء باىتماـ ألفكار المتعمميف اإلبداعية.

إىماؿ المعمميف لمجانب الكجداني في  ىذه النتائج بأنو قد يككف السبب عائدان إلىوتفسر الباحثة   
ممارساتيـ التعميمية مف جية، كمف جية أخرل صعكبة تعميـ الجكانب الكجدانية كتقكيميا بشكؿ مبدع، مما 

، باإلضافة إلى عدـ امتبلؾ المعمميف الميارة الكافية لؤلداء ى ضعؼ أدائيـ اإلبداعي الكجدانييؤثر عم
 .التقكيـ( –التنفيذ  –في جميع مراحؿ التعميـ )التخطيط  اإلبداعي الكجداني

تزكيد المعمميف بالكفايات كالميارات الكجدانية اإلبداعية التي تشجعو عمى التركيز عمى  وتقترح الباحثة  
الجكانب الكجدانية في ممارساتو التعميمية كتحقيقيا، مف خبلؿ كرشات عمؿ مشتركة بينيـ كبيف المكجييف 

 كالمختصيف في التعميـ اإلبداعي.

( التي تكصمت إلى أف درجة ممارسة المعمميف 2012محفكض )ىذه النتائج مع نتائج دراسة شابه وتت  
 لميارات تنمية التفكير اإلبداعي منخفضة عند تطبيؽ بطاقة المبلحظة.
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ساسي في ضوء معايير ولى من التعميم األلدى معممي الحمقة األ  يبداعداء التعميمي اإلاألما واقع   -9
 والمتعمق بالجانب المهاري بالنسبة لبطاقة المالحظة؟ الجودة الشاممة

كاقع األداء التعميمي  حكؿ ات المعمميفتـ استخداـ المتكسط الحسابي، كاالنحراؼ المعيارم لدرج  
 (.21) ، كما ىك مكضح في الجدكؿبالجانب المهاري بالنسبة لبطاقة المالحظةوالمتعمقة  اإلبداعي

 .المهاري بالنسبة لبطاقة المالحظةالمتعمقة بالجانب  المعممين ية واالنحرافات المعيارية لدرجاتالحساب( المتوسطات 21) الجدول

المتعلق بالجانب  واقع األداء التعلٌمً اإلبداعًالمحور الثالث:  ر

 المهاري بالنسبة لبطاقة المالحظة

المتوسط  العدد

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

 الدرجة

 قلٌلة 510. 2.95 20 مهارٌة واضحة للمواد التعلٌمٌةضع أهداف ٌ 24

 قلٌلة 366. 1.85 20 حلل المهارات العملٌة المتضمنة فً المادة التعلٌمٌةٌ 25

صمم أنشطة تعلٌمٌة إبداعٌة متنوعة تتناسب مع مستوٌات المتعلمٌن ٌ 26

 المختلفة
 قلٌلة 470. 2.30 20

واألنشطة واألسالٌب المثٌرة للتفكٌر ٌصمم بٌئات تعلٌمٌة غنٌة بالوسائل  27

 .اإلبداعً لدى المتعلمٌن
 قلٌلة 444. 2.25 20

 متوسطة 366. 3.15 20 .دائً التعلٌمًأفً  واستراتٌجٌات حدٌثة بطرٌقة إبداعٌةطبق طرائق ٌ 28

 قلٌلة 616. 2.20 20 وّظف نتائج التجارب والبحوث التربوٌة الحدٌثة فً أدائً التعلٌمً.ٌ 29

ٌشرك المتعلمٌن فً تنفٌذ أنشطة صفٌة وال صفٌة لتنمٌة مهارات التفكٌر  30

 اإلبداعً لدٌهم.
 قلٌلة 366. 2.15 20

 قلٌلة 696. 2.20 20 ٌنّظم البٌئة التعلٌمٌة بما ٌساعد المتعلمٌن على التفاعل الصفً الناجح. 31

خالل عملٌة ٌوظف تقنٌات التعلٌم المتنوعة بالمكان والزمان المناسبٌن  32

 التعلم.
 متوسطة 366. 3.18 20

 متوسطة 523. 3.20 20 .ٌوظف أسالٌب التواصل اللفظً وغٌر اللفظً فً التفاعل مع المتعلمٌن 33

 قلٌلة 639. 2.25 20 .قوم ببناء اختبارات لقٌاس اإلبداع لدى المتعلمٌنٌ 34

 متوسطة 394. 3.05 20 ٌطرح أسئلة تثٌر التفكٌر اإلبداعً لدى المتعلمٌن. 35

 -ٌقّوم نتاجات عملٌة التعلم بوسائل إبداعٌة متنوعة )الحقٌبة التقوٌمٌة 36

 المقابالت الشخصٌة..(
 متوسطة 447. 3.10 20

 متوسطة 410. 2.80 20 ٌقّدم التغذٌة الراجعة بأسالٌب متنوعة للمتعلمٌن. 37

 قلٌلة 510. 2.05 20 المتعلمٌن اإلبداعٌة.ٌستخدم أسالٌب جدٌدة غٌر مألوفة لتعزٌز سلوكات  38

 قلٌلة 0.19 2.57 20 الدرجة الكلٌة للمحور الثالث
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إجابات المعمميف حكؿ كاقع ( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات 21) يبيف الجدكؿ  
في ضكء معايير الجكدة الشاممة في ضكء مبلحظات  المهارياألداء التعميمي اإلبداعي المتعمؽ بالجانب 

، حيث بمغ لبطاقة المالحظةبالنسبة  الثالث كالدرجة الكمية لممحكر ،كفؽ كؿ بند مف بنكد األداة الباحثة،
 اتمتكسط تراكحت، في حيف قلٌلة ( أم بدرجة تكافؽ2.57) بالدرجة الكمية المعمميفمتكسط درجات 

( كبدرجة 2.95-1.85)( بيف متكسطي 38-34-31-30-29-27-26-25-24) الرقـ اتد ذك البن
( كبدرجة تكافؽ 3.20-3.05، في حيف تراكحت متكسطات البنكد ذات الرقـ بيف متكسطي)ةقميمتكافؽ 

 .متوسطة

غالبية المعمميف يمارسكف األداء اإلبداعي المتعمؽ بالجانب الميارم في ضكء بأف  تستنتج الباحثة  
، كالسيما فيما يتعمؽ بكضع أىداؼ ميارية ةقميممعايير الجكدة الشاممة كفؽ مبلحظات الباحثة بدرجة 

مية كتصميـ بيئات تعمي ،ة، كتصميـ أنشطة تعميمية إبداعيةكتحميؿ الميارات المتضمنة في المادة التعميمي
كتكظيؼ نتائج التجارب كالبحكث التربكية في  ،غنية بالكسائؿ كاألنشطة كاألساليب المثيرة لمتفكير اإلبداعي

 أدائو التعميمي.
يعكد إلى عدـ تجاكب المتعمميف مع الطرائؽ التعميمية اإلبداعية ما ىذه النتائج بأنو قد وتفسر الباحثة   

مية التمقينية، باإلضافة إلى قمة اإلمكانات المتاحة في البيئات يدفع المعمميف الستخداـ الطرائؽ التعمي
، ككثرة األعباء الكظيفية عمى المدرسية لتصميـ الكسائؿ كاألنشطة التي تنمي اإلبداع لدل المتعمميف

المعمميف، كما أف كثرة أعداد المتعمميف داخؿ الصفكؼ كصعكبة ضبط الصؼ يحكؿ دكف إشراكيـ في 
 فية إبداعية كقياـ تفاعؿ صفي ناجح.أنشطة صفية كال ص

تعزيز القدرات كالخبرات األدائية لدل المعمميف في تنمية الميارات العممية لدل المتعمميف  وتقترح الباحثة  
مف خبلؿ عقد كرشات عمؿ مشتركة بيف المعمميف كالمكجييف ليكتسبكا مف خبلليا ميارات التعميـ الميارم 

 المبدع بصكرة أكثر فعالية.

( التي تكصمت إلى كجكد تدني بنسبة عالية في 2010عيسى )ىذه النتائج مع نتائج دراسة  تشابهوت  
( التي 2012تيـ لميارات عديدة لتطكير أدائيـ، كدراسة محفكض )األداء التدريسي لمعممي العمكـ كحاج

ممية التدريس في غرفة تكصمت إلى أف المعمميف ال يمارسكف ميارات التفكير اإلبداعي في أثناء قياميـ بع
 الصؼ عند تطبيؽ بطاقة المبلحظة.
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 :ومناقشتها نتائج فرضيات الدراسة .2

كاقع حكؿ  المعممينال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات إجابات  الفرضية األولى:
 الجكدة الشاممةاألداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير 

 .الجنسكفقان لمتغير 

 كما ىك مكضح بالجدكؿ تية كاآل(، ككانت النتيجt-testالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار )  
(22:) 

 تبعًا لمتغير الجنس المعممينجابات إ درجات ( لمفروق فيt-test) ( نتائج اختبار22) جدول
 

جنس  المحور
المتوسط  العدد المعمم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 9.458 202.55 138 ذكر الدرجة الكمية

422 

-316. 752. 
 14.363 202.98 286 أنثى

واقع األداء التعميمي اإلبداعي 
 المتعمق بالجانب المعرفي

 7.120 74.36 138 ذكر
0.060 952. 

 8.644 74.30 286 أنثى
واقع األداء التعميمي اإلبداعي 

 يوجدانالمتعمق بالجانب ال
 4.570 59.30 138 ذكر

-0.399 690. 
 5.301 59.51 286 أنثى

واقع األداء التعميمي اإلبداعي 
 يهار المتعمق بالجانب الم

 2.282 68.89 138 ذكر
-1.137 256. 

 2.246 69.16 286 أنثى

 
 ، كلممحكر األكؿ بمغ(. 752) يساكم بالدرجة الكمية مستكل الداللة ( أف22) يتبيف مف الجدكؿ  
يؤدم ،  كىذا 0.05أكبر مف   كجميعيا(،  .256 ) كلممحكر الثالث(، . 690) ، كلممحكر الثاني(.952)
حكؿ  المعممينال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات إجابات ، أم أنو الفرضية قبوللى إ

التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة  كاقع األداء
  .الجنسكفقان لمتغير  الشاممة

و ىناؾ تشابو كاتفاؽ في كجيات نظر كؿ مف المعمميف كالمعممات حكؿ كاقع أدائيـ بأن ةالباحث وتستنتج  
 كالكجدانية في ضكء معايير الجكدة الشاممة.التعميمي اإلبداعي في الجكانب المعرفية كالميارية 

في كفايات المعمميف التعميمية المعرفية كالميارية كالكجدانية، كتشابو في  ابوكقد يرجع ذلؾ إلى تش  
 بداعي المعرفية كالميارية كالكجدانية.ارات ككفايات األداء التعميمي اإلاحتياجاتيـ التدريبية الكتساب مي



 
035 

( التي تكصمت إلى أنو اليكجد فرؽ ذك داللة 2003ىذه النتائج مع نتائج دراسة الشياب ) وتتشابه  
إحصائية في استجابات المعمميف حكؿ دكر المعمميف في تنمية التفكير اإلبداعي لدل الطمبة تبعان لمتغير 

 الجنس.
إحصائية في  ( التي تكصمت إلى أنو تكجد فركؽ ذات داللة2004كتتعارض مع دراسة أبك ريا )  

استجابات المعمميف كالمعممات حكؿ دكر المعمميف في تنمية التفكير اإلبداعي لدل الطمبة تبعان لمتغير 
 الجنس كلصالح اإلناث.

حكؿ  المعممينال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات إجابات  الفرضية الثانية:  
الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي 

 .المؤهل العمميكفقان لمتغير  الشاممة

 ي:آلت(، ككانت النتيجة كاANOVA) تحميؿ التبايف الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار  
 لمتغير المؤهل العممي.تبعًا  المعممينإجابات  درجات ( لمفروق بين متوسطاتANOVA( نتائج اختبار)23جدول )

 
  المؤهل العلمً المحور

 للمعلمٌن

المتوسط  العدد

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

 13.526 193.38 164 فأقل معهد الدرجة الكلٌة
 9.414 208.43 195 جازة جامعٌةإ

 348. 209.94 65 دراسات علٌا
 12.961 202.84 424 المجموع

المتعمق بالجانب  واقع األداء التعميمي اإلبداعي
 المعرفي

 10.104 69.49 164 فأقل معهد
 5.242 77.15 195 جازة جامعٌةإ

 020. 78.00 65 دراسات علٌا
 8.171 74.32 424 المجموع

واقع األداء التعميمي اإلبداعي المتعمق بالجانب 
 وجدانيال

 5.998 56.09 164 فأقل معهد
 3.195 61.44 195 جازة جامعٌةإ

 348. 61.94 65 دراسات علٌا
 5.070 59.45 424 المجموع

واقع األداء التعميمي اإلبداعي المتعمق بالجانب 
 هاريالم

 3.039 67.79 164 فأقل معهد
 1.052 69.84 195 جازة جامعٌةإ

 000. 70.00 65 دراسات علٌا
 2.259 69.07 424 المجموع
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 تبعًا لمتغير المؤهل العممي. المعمميناالختالف في وجهات نظر  لتوضيححادي ( نتائج تحميل التباين األ24) جدول
متوسط  مجموع المربعات مصدر التباٌن المحور

 المربعات

درجات 

 الحرٌة

قٌمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 المحسوب

 2 12020.892 24041.785 بٌن المجموعات الدرجة الكلٌة
107.626 

 
.000 

 
 421 111.691 47021.987 داخل المجموعات

 423  71063.771 المجموع

 2 3132.999 6265.999 بٌن المجموعات المحور األول
60.030 

 
.000 

 
 421 52.191 21972.379 داخل المجموعات

 423  28238.377 المجموع

 2 1510.711 3021.422 بٌن المجموعات المحور الثانً
81.007 

 
.000 

 
 421 18.649 7851.331 المجموعاتداخل 

 423  10872.752 المجموع

 2 219.089 438.177 بٌن المجموعات المحور الثالث
 421 4.085 1719.700 داخل المجموعات 000. 53.635

 423  2157.877 المجموع
 

 (،.000) كلممحكر األكؿ(،  .(000 يساكمبالدرجة الكمية ( أف مستكل الداللة 24) يتبيف مف الجدكؿ  
،  كىذا 0.05مف   أصغر ، كجميعيا(.000 )ساكم كلممحكر الثالث ي (،.000) ساكمكلممحكر الثاني ي

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات إجابات  ، أم أنوالفرضية رفضلى إيؤدم 
األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة حكؿ  المعممين

المؤىؿ العممي كلصالح ذكم المؤىؿ العممي )دراسات عميا( بمتكسط كفقان لمتغير  معايير الجكدة الشاممة
 ( .202.84) أعمى بالدرجة الكمية

تعميمي مع معايير كافؽ كاقع أدائيـ التكقد يرجع ذلؾ إلى أف المعمميف ذكم المؤىؿ العممي األعمى ي  
ر مف المعمميف ذكم المؤىؿ العممي األقؿ، نتيجةن المتبلكيـ لمعارؼ كخبرات كميارات الجكدة بصكر أكب

يا في ضكء معايير الجكدة الشاممة مف خبلؿ برامج اإلعداد كقدرات في تخطيط الدركس كتنفيذىا كتقكيم
 كالتأىيؿ التي خضعكا ليا.
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نكعان مف عمميف ذكم المؤىؿ العممي األقؿ بما يحقؽ ضركرة إقامة دكرات تدريبية لمم وتقترح الباحثة  
 .لتعميمي كذكم المؤىؿ العممي األعمىالتكازف بيف معارفيـ كخبراتيـ ككاقع أدائيـ ا

( التي أظيرت تفكؽ المعممات الحاصبلت عمى 2005كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة بدر )  
مات الحاصبلت عمى بكالكريكس رياضيات بالنسبة ماجستير مناىج كطرائؽ تدريس الرياضيات عمى المعم

( التي تكصمت إلى 2009ـ في تنمية التفكير اإلبداعي ككؿ، كدراسة ككتف )لؤلنشطة التعميمية التي تسي
دارة العمميات داخؿ الصؼ كأف  أف إعداد المعمـ الجيد يحدد قدرتو عمى تدريس ميارات التفكير اإلبداعي كا 

عطائو   الدكرات لتمكف مف مكاكبة ماتكصؿ إليو الباحثكف في مجاؿ التفكير كطرؽ تدريسو.تطكير المعمـ كا 
( التي تكصمت إلى عدـ كجكد فركؽ 2010محمد )شيخ في حيف تتعارض ىذه النتائج مع نتائج دراسة   

ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات معممي الصؼ تبعان لمتغير المؤىؿ العممي في تقدير مدل 
 التعميـ النظامي كفؽ معايير الجكدة الكمية.-كفايات التدريسية لدل خريجي برنامج معمـ الصؼتحقؽ ال

   

كاقع حكؿ  المعممينال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات إجابات  الفرضية الثالثة:
 عايير الجكدة الشاممةاألداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء م

 سنوات الخبرة.كفقان لمتغير 

 ي:     آلت(، ككانت النتيجة كاANOVA) تحميؿ التبايف الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار  
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 لمتغير سنوات الخبرة.تبعًا  المعممينجابات درجات إ( لمفروق بين متوسطات ANOVA) ( نتائج اختبار25جدول )

 

 االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً العدد سنوات الخبرة المحور

 13.331 187.45 134 سنوات 5أقل من  الدرجة الكلٌة
 891. 209.82 177 سنوات 11-5بٌن 

 11أكثر من 

 سنوات
113 210.14 2.803 

 11.981 200.99 424 المجموع
واقع األداء 

التعميمي اإلبداعي 
المتعمق بالجانب 

 المعرفي

 10.089 66.33 134 سنوات 5أقل من 
 815. 77.85 177 سنوات 11-5بٌن 

 11أكثر من 

 سنوات
113 78.27 4.285 

 8.171 74.32 424 المجموع
واقع األداء 

التعميمي اإلبداعي 
المتعمق بالجانب 

 وجدانيال

 6.118 54.02 134 سنوات 5أقل من 
 237. 61.98 177 سنوات 11-5بٌن 

 11أكثر من 

 سنوات
113 61.91 1.040 

 5.070 59.45 424 المجموع
واقع األداء 

التعميمي اإلبداعي 
المتعمق بالجانب 

 هاريالم

 3.207 67.10 134 سنوات 5أقل من 
 107. 70.00 177 سنوات 11-5بٌن 

 11أكثر من 

 سنوات
113 69.96 .470 

 2.259 69.07 424 المجموع
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 تبعًا لمتغير سنوات الخبرة. المعمميناالختالف في وجهات نظر  حيوضلتنتائج تحميل التباين االحادي  (26) جدول

 

متوسط  مجموع المربعات مصدر التباٌن المحور

 المربعات

درجات 

 الحرٌة

قٌمة ف 

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 المحسوب

 2 23203.666 46407.332 بٌن المجموعات الدرجة الكلٌة
396.194 

 
.000 

 
 421 58.566 24656.439 داخل المجموعات

 423  71063.771 المجموع

واقع األداء التعميمي اإلبداعي 
 المتعمق بالجانب المعرفي

 2 6263.724 12527.448 بٌن المجموعات
167.847 

 
.000 

 
 421 37.318 15710.929 داخل المجموعات

 423  28238.377 المجموع

األداء التعميمي اإلبداعي واقع 
 وجدانيالمتعمق بالجانب ال

 2 2881.397 5762.795 بٌن المجموعات

237.393 
 

.000 
 

 داخل المجموعات
5109.957 12.138 421 

 423  10872.752 المجموع

واقع األداء التعميمي اإلبداعي 
 هاريالمتعمق بالجانب الم

 2 381.680 763.360 بٌن المجموعات

 داخل المجموعات 000. 115.228
1394.518 3.312 421 

 423  2157.877 المجموع

 

 كلممحكر األكؿ يساكم (،(000. م يساك بالدرجة الكمية ( أف مستكل الداللة 26) يتبيف مف الجدكؿ  
أصغر مف   كجميعيا (، . 000) كلممحكر الثالث يساكم (،.(000كلممحكر الثاني يساكم (،.(000
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات  أنو الفرضية، أم رفضلى إ،  كىذا يؤدم 0.05

كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في حكؿ  المعممينإجابات 
الخبرة االكثر بمتوسط بمغ سنوات الخبرة ولصالح ذوي سنوات كفقان لمتغير  ضكء معايير الجكدة الشاممة

(200.99.) 
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باألساليب اإلبداعية في التعميـ  كثر ىـ أكثر إلمامان كمعرفةن السبب أف المعمميف ذكم الخبرة األكقد يككف   
كالتعمـ، مف المعمميف ذكم الخبرة األقؿ، كأكثر معرفة بمعايير الجكدة الشاممة في التعميـ كبالتالي أكثر 

ل تكافؽ كاقع أدائيـ التعميمي المعرفي كالميارم كالكجداني مع المعايير العالمية قدرة في الحكـ عمى مد
 لمجكدة.

تحقيؽ التكازف بيف مستكل خبرات المعمميف كأدائيـ التعميمي في ضكء معايير الجكدة  وتقترح الباحثة  
 اإلبداعي. مف خبلؿ إقامة دكرات تدريبية دكرية كمستمرة لممعمميف ذكم الخبر األقؿ في التعميـ

( التي تكصمت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 2003كتتعارض ىذه النتائج مع نتائج دراسة الشياب )  
 إحصائية حكؿ دكر المعمميف في تنمية التفكير اإلبداعي تعزل لمتغير سنكات الخبرة.

المعممين والموجهين ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات إجابات  الفرضية الرابعة:  
حكؿ كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء  التربويين

 معايير الجكدة الشاممة.

 ي كما ىك مكضح بالجدكؿآلت(، ككانت النتيجة كاt-testالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار )  
(27:) 

 الموجهين والمعممينجابات إدرجات  بين( لمفروق t-test) ( نتائج اختبار27) جدول
 

المتوسط  العدد المهنة المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 12.961 202.84 424 معمم الدرجة الكمية

468 

31.801 000. 
 18.798 135.54 46 موجه

واقع األداء التعميمي 
اإلبداعي المتعمق بالجانب 

 المعرفي

 8.171 74.32 424 معمم
22.030 000. 

 2.646 47.61 46 موجه

واقع األداء التعميمي 
اإلبداعي المتعمق بالجانب 

 وجدانيال

 5.070 59.45 424 معمم
23.418 000. 

 9.044 39.17 46 موجه

واقع األداء التعميمي 
اإلبداعي المتعمق بالجانب 

 هاريالم

 2.259 69.07 424 معمم
30.977 000. 

 11.729 48.76 46 موجه
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 كلممحكر األكؿ يساكم(، .000)يساكم بالدرجة الكمية ( أف مستكل الداللة 27) يتبيف مف الجدكؿ  
مف   أصغر كجميعيا ،(.(000 كلممحكر الثالث يساكم (،.(000 كلممحكر الثاني يساكم (،.(000
يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات أنو ، أم الفرضية رفضلى إيؤدم كىذا  ،0.05

حكؿ كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف  المعممين والموجهين التربويينإجابات 
 ممعمميف بمتكسط بمغكلصالح المتكسط األكبر ل التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة.

(202.84). 

دائيـ التعميمي المعرفي كالكجداني ف بأفكارىـ كاتجاىاتيـ حكؿ كاقع أكقد يرجع ذلؾ إلى تحيز المعممي  
ف التربكييف كالميارم في ضكء معايير الجكدة الشاممة، بالمقارنة مع الرأم التقكيمي كالتكجييي لممكجيي

تعميمي لممعمميف بجكانبو المعرفي كالميارم الذيف يحكمكف بصكرة أكثر كاقعية كمكضكعية عمى األداء ال
 .كالكجداني

في تطكير كتحسيف األداء التعميمي  خذ بآراء المكجييف التربكييف التقكيميةالباحثة ضركرة األ تقترحك  
 بداعي لدل المعمميف في ضكء معايير الجكدة.اإل

( التي تكصمت إلى أف درجة ممارسة المعمميف 2003ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الشياب ) تتشابهك  
 ،رفيف التربكييفيـ بدرجة متكسطة مف كجية نظر المشلدكرىـ في تنمية التفكير اإلبداعي لدل طمبت

( التي تكصمت إلى أف ىناؾ فركؽ 2010محمد )شيخ ، كدراسة كبدرجة عالية مف كجية نظر المعمميف
بيف متكسطات درجات أفراد عينة الدراسة مف المعمميف كالمديريف كالمكجييف لصالح عينة المعمميف في 

التعميـ النظامي كفؽ معايير  -تقدير مدل تحقؽ الكفايات التدريسية لدل خريجي برنامج معمـ الصؼ
 الجكدة الكمية.

 الفرضيات المتعمقة ببطاقة المالحظة:

كاقع األداء التعميمي ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المعمميف حكؿ  -1
كفقان لمتغير  اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة

 .بالنسبة لبطاقة المالحظة الصف التعميمي

 ي:     آلت(، ككانت النتيجة كاANOVA) تحميؿ التبايف الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار  
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 .الصف التعميميلمتغير تبعًا  المعممين درجات( لمفروق بين متوسطات ANOVA) ( نتائج اختبار28جدول )
 

 االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً العدد الصف التعلٌمً المحور

 4.15933 98.6000 5 األول الدرجة الكلٌة
 3.36155 99.4000 5 الثانً
 3.46410 96.0000 5 الثالث
 44721. 97.2000 5 الرابع

 3.22164 97.8000 20 المجموع
واقع األداء 

التعميمي اإلبداعي 
المتعمق بالجانب 

 المعرفي

 5.27257 35.4000 5 األول
 2.30217 35.6000 5 الثانً
 5.21536 35.2000 5 الثالث
 4.47214 36.0000 5 الرابع

 4.12279 35.5500 20 المجموع
واقع األداء 

التعميمي اإلبداعي 
المتعمق بالجانب 

 وجدانيال

 89443. 22.4000 5 األول
 4.26615 26.2000 5 الثانً
 2.19089 23.4000 5 الثالث
 89443. 22.4000 5 الرابع

 2.77963 23.6000 20 المجموع
واقع األداء 

التعميمي اإلبداعي 
مق بالجانب عالمت

 هاريالم

 3.76829 40.8000 5 األول
 89443. 37.6000 5 الثانً
 89443. 37.4000 5 الثالث
 4.02492 38.8000 5 الرابع

 2.94288 38.6500 20 المجموع
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 .الصف التعميميتبعًا لمتغير  المعمميناالختالف في وجهات نظر  حيوضلتحادي نتائج تحميل التباين األ (29) جدول
 

مجموع  مصدر التباٌن المحور

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرٌة

قٌمة ف 

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 المحسوب

 3 11.333 34.000 بٌن المجموعات الدرجة الكلٌة
1.111 

 
.374 

 
 16 10.200 163.200 داخل المجموعات

 19  197.200 المجموع

التعميمي اإلبداعي واقع األداء 
 المتعمق بالجانب المعرفي

 3 583. 1.750 بٌن المجموعات
.029 

 
.993 

 
 16 20.075 321.200 داخل المجموعات

 19  322.950 المجموع

واقع األداء التعميمي اإلبداعي 
 يوجدانالمتعمق بالجانب ال

 3 16.133 48.400 بٌن المجموعات
2.623 

 
.086 

 
 16 6.150 98.400 المجموعاتداخل 

 19  146.800 المجموع

واقع األداء التعميمي اإلبداعي 
 يهار المتعمق بالجانب الم

 3 12.183 36.550 بٌن المجموعات

 16 8.000 128.000 داخل المجموعات 247. 1.523

 19  164.550 المجموع

 

، (0.993) كر األكؿممح، ل0.374 ))ساكم ي بالدرجة الكمية ( أف مستكل الداللة29) يتبيف مف الجدكؿ  
 قبوللى إ،  كىذا يؤدم 0.05مف   أكبركىك  (،(0.247، كلممحكر الثالث ((0.086 كلممحكر الثاني

كاقع األداء ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المعمميف حكؿ  أنو ، أمالفرضية
كفقان  معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممةالتعميمي اإلبداعي لدل 

 .بالنسبة لبطاقة المالحظة الصف التعميميلمتغير 

كقد يككف السبب عائدان إلى أف معظـ المعمميف بنفس مستكل اإلعداد كالتدريب ليككنكا معمميف لمصفكؼ   
كجكد معمـ صؼ خاص لصؼ كاحد دكف اآلخر، كما أف نفس التعميمية في المراحؿ األكلى ككؿ، كعدـ 
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المعمـ قد يككف يعمـ في صفيف بنفس السنة الدراسية، مما يؤثر في عدـ كجكد اختبلؼ في كاقع األداء 
 التعميمي اإلبداعي لدل المعمميف في ضكء معايير الجكدة كفقان لمتغير الصؼ التعميمي.

كاقع األداء التعميمي تكسطات درجات المعمميف حكؿ ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف م -2
كفقان لمتغير  اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة

 .بالنسبة لبطاقة المالحظة المادة التعميمية

 ي:     آلتالنتيجة كا(، ككانت ANOVA) تحميؿ التبايف الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار  
 .المادةلمتغير تبعًا  المعممين درجات ( لمفروق بين متوسطاتANOVA) ( نتائج اختبار30جدول )

 االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً العدد المادة التعلٌمٌة المحور

 1.464 96.86 7 العربٌةاللغة  الدرجة الكلٌة

 6.751 107.29 7 العلوم

 3.615 94.67 6 الرٌاضٌات

 7.118 99.85 20 المجموع

واقع األداء 
التعميمي اإلبداعي 
المتعمق بالجانب 

 المعرفي

 4.499 35.29 7 العربٌةاللغة 

 11.982 42.29 7 العلوم

 000. 38.00 6 الرٌاضٌات

 7.803 38.55 20 المجموع

واقع األداء 
التعميمي اإلبداعي 
المتعمق بالجانب 

 وجدانيال

 1.890 23.29 7 العربٌةاللغة 

 8.284 31.43 7 العلوم

 000. 22.00 6 الرٌاضٌات

 6.431 25.75 20 المجموع

واقع األداء 
التعميمي اإلبداعي 
المتعمق بالجانب 

 هاريالم

 2.628 38.29 7 العربٌةاللغة 

 7.755 46.14 7 العلوم

 000. 37.00 6 الرٌاضٌات

 6.209 40.65 20 المجموع



 
045 

 .المادة التعميميةتبعًا لمتغير  المعمميناالختالف في وجهات نظر لتوضيح حادي نتائج تحميل التباين األ (31) جدول
 

مجموع  مصدر التباٌن المحور

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرٌة

قٌمة ف 

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 المحسوب

 2 305.465 610.931 بٌن المجموعات الدرجة الكلٌة
14.769 

 
.000 

 
 17 20.683 351.619 داخل المجموعات

 19  962.550 المجموع

واقع األداء التعميمي 
اإلبداعي المتعمق بالجانب 

 المعرفي

 2 87.046 174.093 بٌن المجموعات
1.506 

 
.250 

 
 17 57.815 982.857 داخل المجموعات

 19  1156.950 المجموع

التعميمي واقع األداء 
اإلبداعي المتعمق بالجانب 

 وجدانيال

 2 176.304 352.607 بٌن المجموعات
6.920 

 
.006 

 
 17 25.479 433.143 داخل المجموعات

 19  785.750 المجموع

واقع األداء التعميمي 
اإلبداعي المتعمق بالجانب 

 هاريالم

 2 165.132 330.264 بٌن المجموعات
6.978 

 
.006 

 
 17 23.664 402.286 المجموعاتداخل 

 19  732.550 المجموع

 

، كلممحكر الثاني يساكم (0.00 )يساكم بالدرجة الكمية ( أف مستكل الداللة 31) يتبيف مف الجدكؿ  
لداللة بالدرجة في حيف بمغ مستكل ا،  0.05أصغر مف   كىي (0.006)كلممحكر الثالث (، (0.006

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  أنو ، أمالفرضية رفضلى إكىذا يؤدم  (،0.250 ) كؿالكمية لممحكر األ
كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ بيف متكسطات درجات المعمميف حكؿ 

كلصالح  بالنسبة لبطاقة المالحظة المادة التعميميةكفقان لمتغير  األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة
 .(107.29المتكسط األكبر كىي مادة العمكـ بمتكسط بمغ )

كقد يرجع ذلؾ إلى أف مادة العمكـ مادة مرنة كمف المكاد الغنية باألنشطة التعميمية التي يمكف أف يظير   
 فييا األداء اإلبداعي لممعمميف كاتباع أساليب إبداعية عدة، كالتي قد تثير التفكير اإلبداعي كالميارات

 كالرياضيات.العربية اإلبداعية لدل المتعمميف، بالمقارنة مع مادتي المغة 
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( التي تكصمت إلى أف الكاقع الفعمي في حصص 2005ىذه النتائج مع نتائج دراسة بدر ) تتشابهك  
الرياضيات بالمدارس المتكسطة كالثانكية بمكة المكرمة ال تتضمف األنشطة التعميمية التي تسيـ في تنمية 

 التفكير اإلبداعي.

لى أف مف أبرز معكقات األداء ( التي تكصمت إ2009كتتعارض ىذه النتائج مع نتائج دراسة الشعبي )  
التعميمي اإلبداعي لمعممي العمكـ الطبيعية بالمرحمة المتكسطة في السعكدية ىك أف محتكل العمكـ ال 

 يشجع عمى اإلبداع.

 :الدراسة نتائجتعقيب عمى  .3

مع معايير الجكدة  بيرةكبداعي يتكافؽ بدرجة ف غالبية المعمميف يجدكف أف كأقع أدائيـ التعميمي اإلإ -1
كالسيما في أدائيـ بيرة جدًا وك كبيرةبدرجة  ان إذ يرل المعممكف أف ىناؾ تكافق، بالدرجة الكميةالشاممة 

اإلبداعي المتعمؽ بتحديد أىداؼ معرفية كاضحة لممكاد التعميمية قابمة لممبلحظة كالقياس، كالتخطيط 
أساليب جديدة مختمفة عف األساليب المألكفة، كربط لممحتكل التعميمي بطريقة منظمة، كالتمييد لمدرس ب

المكضكعات الدراسية بأحداث كاقعية تمس حياة المتعمميف، كتكجيو المتعمميف لمتفكير اإلبداعي كتكقع 
 .أسئمة المتعمميف

بالجانب ىناؾ تفاكت في إجابات المعمميف حكؿ مدل تكافؽ أدائيـ التعميمي اإلبداعي المتعمؽ ف إ -2
، فيما جداً  كبيرةبدرجة مع معايير الجكدة الشاممة، حيث نجد أف معظـ المعمميف يركف تكافقان  الوجداني

يتعمؽ بالتزاميـ بأخبلقيات مينة التعميـ، كااللتزاـ برسالة المؤسسة التعميمية التي يعمؿ فييا، في حيف 
مؽ بتحميؿ القيـ المتضمنة في في أدائيـ التعميمي اإلبداعي الكجداني المتع قميالً  ان يركف أف ىناؾ تكافق

محتكل المكاد التعميمية، كتشجيع المبادرات الذاتية لممتعمميف، كتعزيز المشاركات الفردية لممتعمميف كتقييـ 
الجكانب الكجدانية لدل المتعمميف بأساليب متنكعة، كما جاءت إجابات المعمميف بالدرجة الكمية حكؿ 

 داني في ضكء معايير الجكدة بدرجة متكسطة.كاقع أدائيـ التعميمي اإلبداعي الكج
ىناؾ تفاكت في إجابات المعمميف حكؿ مدل تكافؽ أدائيـ التعميمي اإلبداعي المتعمؽ بالجانب ف إ -3

، فيما يتعمؽ بيرةكبدرجة مع معايير الجكدة الشاممة، حيث نجد أف معظـ المعمميف يركف تكافقان  المهاري
ية، كترتيب المكضكعات التعميمية ترتيبان منطقيان كتحديد الكقت بكضع أىداؼ ميارية لممكاد التعميم

في أدائيـ التعميمي  جداً  وقميالً  قميالً  ان المناسب لتحقيؽ كؿ ىدؼ بدقة، في حيف يركف ىناؾ تكافق
اإلبداعي الميارم المتعمؽ بتصميـ بيئات تعميمية غنية بالكسائؿ التعميمية كاألنشطة كاألساليب المثيرة 
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كتكظيؼ نتائج  ،لمتفكير اإلبداعي لدل المتعمميف، كتصميـ الكسائؿ التعميمية مف خامات البيئة التعميمية
شراؾ المتعمميف في إجراء التجارب الكشفية االبداعية، التجارب كالبحكث التربكية في األداء التعميم ي، كا 

كبناء اختبارات ميارية،  ،كتكظيؼ االنترنت ،كاستثمار إمكانات البيئة المحمية بكفاءة في التعميـ اإلبداعي
كتقكيـ نتاجات عممية التعمـ بكسائؿ إبداعية، كما جاءت إجابات المعمميف بالدرجة الكمية حكؿ كاقع 

 .متوسطةلتعميمي اإلبداعي الميارم في ضكء معايير الجكدة الشاممة بدرجة أدائيـ ا
لدل المعمميف يتكافؽ بدرجة  المعرفيإف معظـ المكجييف يركف أف كاقع األداء التعميمي اإلبداعي  -4

، كالسيما تحديد أىداؼ معرفية كتخطيط المحتكل التعميمي، كاالطبلع عمى الكميةبالدرجة  متوسطة
عداد أنشطة الصفية، في حيف يجد المكجيكف أف بعض أدامصادر مختمف ءات ة إلثراء معمكماتو، كا 

كالسيما تحميؿ المحتكل التعميمي إلى مفاىيمو الرئيسة، كالعكدة إلى  المعمميف تتكافؽ بدرجة قميمة،
مصادر متنكعة، ككضع بدائؿ متعددة لكيفية سير الدرس، كالتكامؿ بيف المكضكعات في مختمؼ المكاد 

عداد أسئمة إبداعية متعددة.   التعميمية، كا 
ة قميملدل المعمميف يتكافؽ بدرجة  الوجدانيإف معظـ المكجييف يركف أف كاقع األداء التعميمي اإلبداعي  -5

اعي الكجداني متكافؽ بدرجة قميمة ف يجدكف في كاقع األداء التعميمي اإلبد، كما أف المكجييالكميةبالدرجة 
يير العالمية لمجكدة الشاممة، كالسيما بتحديد أىداؼ كجدانية كاضحة، كتحميؿ القيـ جدان مع المعا كقميمة

المتضمنة في محتكل المكاد التعميمية، كربط األىداؼ الكجدانية مع حاجات المتعمميف، ككضع المتعمميف 
 في مكاقؼ كجدانية تحفز تفكير المتعمميف اإلبداعية...الخ. 

ة قميملدل المعمميف يتكافؽ بدرجة  المهاريع األداء التعميمي اإلبداعي إف معظـ المكجييف يركف أف كاق -6
قميمة ف يجدكف في كاقع األداء التعميمي اإلبداعي الميارم متكافؽ بدرجة ، كما أف المكجييالكميةبالدرجة 
مع المعايير العالمية لمجكدة الشاممة، كالسيما بتحميؿ الميارات العممية المتضمنة في المادة  جداً  وقميمة

التعميمية، كتصميـ أنشطة تعميمية إبداعية متنكعة، كتصميـ بيئات تعميمية غنية بالكسائؿ كاألنشطة، 
 كتصميـ الكسائؿ التعميمية مف خامات البيئة المحمية. 

سكف األداء اإلبداعي المتعمؽ بالجانب المعرفي في ضكء معايير الجكدة الشاممة غالبية المعمميف يمار ف إ -7
لى مفاىيمو يتعمؽ بتحميؿ المحتكل التعميمي إ ، كالسيما فيمامتوسطةكفؽ مبلحظات الباحثة بدرجة 

عداد أنشطة صفية كال صفية متنكعة تراعي الفركؽ الفردية، كتصميـ مكاقؼ تعميمية  الرئيسة كالفرعية، كا 
تثير التفكير اإلبداعي لدل المتعمميف، كعدـ اعتماد التكامؿ بيف المكضكعات في مختمؼ المكاد 
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ربط بيف الجكانب النظرية اث كاقعية تمس حياة المتعمميف، كالالتعميمية، كربط المكضكعات الدراسية بأحد
عداد أسئمة إبداعية.  كالعممية لممكاد التعميمية، كا 

في ضكء معايير الجكدة  الوجدانيسكف األداء اإلبداعي المتعمؽ بالجانب غالبية المعمميف يمار ف إ -8
، كالسيما فيما يتعمؽ بتحميؿ القيـ المتضمنة في محتكل ةقميمالشاممة كفؽ مبلحظات الباحثة بدرجة 

المكاد التعميمية كتحديد أىداؼ كجدانية، ككضع المتعمميف في مكاقؼ كجدانية كتشجيع المبادرات الذاتية 
 كاإلصغاء باىتماـ ألفكار المتعمميف اإلبداعية.

في ضكء معايير الجكدة الشاممة  المهاريغالبية المعمميف يمارسكف األداء اإلبداعي المتعمؽ بالجانب ف إ -9
، كالسيما فيما يتعمؽ بكضع أىداؼ ميارية كتحميؿ الميارات ةقميمكفؽ مبلحظات الباحثة بدرجة 
كتصميـ بيئات تعميمية غنية بالكسائؿ  ،كتصميـ أنشطة تعميمية إبداعية المتضمنة في المادة التعميمية،

كتكظيؼ نتائج التجارب كالبحكث التربكية في أدائو  ،كاألنشطة كاألساليب المثيرة لمتفكير اإلبداعي
 التعميمي.

كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لدل  كجكد فركؽ جكىرية بيف متكسطات إجابات المعمميف حكؿعدـ  -10
 .الجنسعممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة كفقان لمتغير م

كاقع األداء التعميمي حكؿ  المعممينفركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات إجابات  كجكد -11
كفقان لمتغير  اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة

 .سنوات 11كثر من األ لصالح ذكم الخبرة  الخبرة، ككفقان لمتغير الدراسات العميالصالح  المؤهل العممي
حكؿ كاقع  المعممين والموجهين التربويينيكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات إجابات  -12

األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة 
 .المعممينكلصالح  الشاممة

كاقع األداء التعميمي  فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المعمميف حكؿ عدـ كجكد -13
كفقان لمتغير  اسي في ضكء معايير الجكدة الشاممةاإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األس

 .بالنسبة لبطاقة المالحظة الصف التعميمي
كاقع األداء التعميمي اإلبداعي  فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المعمميف حكؿ كجكد -14

المادة كفقان لمتغير  لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة
 .ولصالح مادة العموم بالنسبة لبطاقة المالحظة التعميمية
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 : الدراسةمقترحات  .4

 إلى عدة مقترحات وهي: ةالباحث تتوصم الدراسةفي ضوء نتائج 
دائيـ التعميمي اإلبداعي، كتشجيعيـ بشكؿ مستمر مف قبؿ المكجييف تعزيز آراء المعمميف حكؿ كاقع أ -1

بداعي بما يتكافؽ مع ية كالمعرفية في مجاؿ التعميـ اإلعمى مكاكبة التطكرات العمم كالجيات المعنية
 .المعايير العالمية لمجكدة الشاممة في التعميـ.

قياـ الجيات المعنية )الكزارة كالمديريات التابعة ليا( بإقامة كرشات عمؿ دائمة لممعمميف يشرؼ عمييا  -2
دانية كتمكينيـ مف التعميـ المبدع في الجانب الكجداني ككيفية مختصكف إلكساب المعمميف الكفايات الكج

قياس كتقكيـ الجكانب الكجدانية لدل المتعمميف كتقييميـ بأساليب تقكيمية مبدعة كمتطكرة كمتكافقة مع 
 .المعايير العالمية لمجكدة الشاممة في التعميـ

معمميف لتنمية كفاياتيـ الميارية كتمكينيـ إقامة دكرات تدريبية مف قبؿ المكجييف كالمدربيف المختصيف لم -3
مف اكتساب المعارؼ كالخبرات كالميارات التي تمكنيـ مف أداء تعميمي إبداعي ميارم متكافؽ مع 

 المعايير العالمية لمجكدة الشاممة.
كسابيـ الكفايات المعرفية التي تمكف مف تطكير  -4 تعزيز دكر المكجييف في تدريب المعمميف كتقييميـ كا 

 قع األداء التعميمي اإلبداعي المعرفي لممعمميف.كا
ضركرة إقامة دكرات تدريبية لممعمميف ذكم المؤىؿ العممي األقؿ بما يحقؽ مستكل تكازف بيف معارفيـ  -5

 كخبراتيـ ككاقع أدائيـ التعميمي كذكم المؤىؿ العممي األقؿ.
قامة ضكء معايير الجكدة مف خبلؿ إي في تحقيؽ التكازف بيف مستكل خبرات المعمميف كأدائيـ التعميم -6

 بداعي.األقؿ في التعميـ اإل ةة كمستمرة لممعمميف ذكم الخبر دكرات تدريبية دكري
بداعي لدل يف التقكيمية في تطكير كتحسيف األداء التعميمي اإلخذ بآراء المكجييف التربكيضركرة األ -7

 المعمميف في ضكء معايير الجكدة.
ادم كالمعنكم مف قبؿ اإلدارات كالجيات المعنية لتككيف دافع قكم لدل تقديـ كافة أشكاؿ الدعـ الم -8

 المعمميف لممارسة التعميـ اإلبداعي المعرفي كالميارم كالكجداني.

 
 
 



 
051 

 بالمغة العربية: ممخص الدراسة

 عنوان الدراسة:

معايير الجكدة كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء 
 .الشاممة

 مشكمة الدراسة:

 مشكمة الدراسة بالسؤاؿ اآلتي: كتتمخص  

التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة مي الحمقة األكلى مف ما كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لدل معم
  في مدارس محافظة دمشؽ؟ ر معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي كمكجييياالشاممة مف كجية نظ

 أهمية الدراسة:

 تية:تنبع أىمية الدراسة مف النقاط اآل

قد تسيـ الدراسة في تبني المعمميف لمعايير جكدة األداء التعميمي اإلبداعي المتعمقة بالجانب المعرفي  .1
برامج إعداد كالكجداني كالميارم، كتطبيقيا أثناء ممارساتيـ التعميمية، كذلؾ مف خبلؿ تضمينيا في 

 المعمميف كتأىيميـ.
مف الممكف أف تفيد ىذه الدراسة في إقامة دكرات تدريبية يشرؼ عمييا المكجيكف التربكيكف، لتنمية ميارات  .2

 األداء التعميمي اإلبداعي المعرفية كالكجدانية كالميارية لدل المعمميف.
معايير جكدة األداء التعميمي اإلبداعي  مف الممكف أف تفيد ىذه الدراسة المكجييف التربكييف في اعتماد .3

 كأحد المحكات لتقييـ المعمميف.

 أهداف الدراسة:

في ضكء معايير اعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي تعرؼ كاقع األداء التعميمي اإلبد .1
 الجكدة الشاممة في مدارس محافظة دمشؽ مف كجية نظر المعمميف أنفسيـ.

التعميـ األساسي في ضكء معايير الحمقة األكلى مف التعميمي اإلبداعي لدل معممي  تعرؼ كاقع األداء .2
 الجكدة الشاممة في مدارس محافظة دمشؽ مف كجية نظر المكجييف التربكييف.
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 أسئمة الدراسة:

ما كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في  األول: السؤال  
 ضكء معايير الجكدة الشاممة مف كجية نظر المعمميف؟

ما كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في  الثاني: السؤال  
 ة نظر المكجييف التربكييف؟ضكء معايير الجكدة الشاممة مف كجي

 الثالث بالنسبة لبطاقة المالحظة:السؤال   

ساسي في ضكء معايير الجكدة كلى مف التعميـ األلدل معممي الحمقة األ يبداعداء التعميمي اإلاألما كاقع 

 ؟لبطاقة المبلحظة بالنسبة الشاممة

 متغيرات الدراسة:

األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى تقديرات المعمميف كالمكجييف لكاقع  :المتغير التابع  
 مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة.

 الجنس كلو حالتاف )ذكر، أنثى( ة:المتغيرات المستقم  

 المؤىؿ العممي كلو ثبلث حاالت )معيد، إجازة جامعية، دراسات عميا(

 سنكات(. 10سنكات، أكثر مف  10-5سنكات، بيف  5الخبرة كليا ثبلث حاالت )أقؿ مف سنكات 

 ة بالنسبة لبطاقة المالحظة:المتغيرات المستقم  

 الرابع( -الثالث -الثاني -)األكؿكلو أربع حاالت الصؼ التعميمي 

 الرياضيات( -العمـك -العربية )المغة المادة التعميمية كليا ثبلث حاالت
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 فرضيات الدراسة:

كاقع األداء التعميمي حكؿ  المعممينإحصائية بيف متكسطي درجات إجابات  ال يكجد فرؽ ذك داللة -1
كفقان لمتغير اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة 

 .الجنس
كاقع األداء التعميمي حكؿ  المعممينال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات إجابات  -2

 كفقان لمتغير اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة
 .المؤهل العممي

كاقع األداء التعميمي حكؿ  لمعمميناال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات إجابات  -3
 كفقان لمتغير اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة

 سنوات الخبرة.
كاقع حكؿ  التربويين المعممين والموجهين إحصائية بيف متكسطي درجات إجابات ال يكجد فرؽ ذك داللة -4

لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة  األداء التعميمي اإلبداعي
 .الشاممة

كاقع األداء التعميمي اإلبداعي  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المعمميف حكؿ -5
الصف كفقان لمتغير  لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة

 .بالنسبة لبطاقة المالحظة التعميمي
كاقع األداء التعميمي اإلبداعي  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المعمميف حكؿ -6

المادة كفقان لمتغير  لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة
 .بالنسبة لبطاقة المالحظة التعميمية

  ج الدراسة:منه

كالقائـ  ،اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ككنو المنيج المبلئـ ليذا النكع مف الدراسات التربكية  
 ،كجمع المعمكمات عنيا ،كذلؾ مف خبلؿ خصائص الظاىرة المدركسة ،عمى كصؼ ظاىرة ما كتحميميا

كاإلجابة عف التساؤالت التي  ،بغية الحصكؿ عمى بيانات حقيقية كتحقيؽ أىدافيا ،كمتابعتيا في الميداف
 طرحتيا.
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  حدود الدراسة:

طيبقت الدراسة في مدارس التعميـ األساسي )الحمقة األكلى( التابعة لمديرية التربية في محافظة دمشؽ   
مف معممي الحمقة األكلى مف ـ، كشممت الدراسة عينة 2016-2015في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ 

 .دمشؽمحافظة التابعيف لمديرية تربية  كمكجيييا التربكييف التعميـ األساسي

 قامت الباحثة بتصميـ األدكات اآلتية لتحقيؽ أىداؼ الدراسة: أدوات الدراسة:

التربكييف في  كمكجييياالتعميـ األساسي الحمقة األكلى مف استبانة رأم مكجية إلى عينة مف معممي  -1
 مدارس محافظة دمشؽ حكؿ كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لممعمميف في ضكء معايير الجكدة الشاممة.

بطاقة مبلحظة قامت الباحثة مف خبلليا برصد كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لدل عينة مف معممي  -2
 التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة.الحمقة األكلى مف 

  عينة الدراسة:
%( كالتي بمغ عددىا 10)المعمميف( بنسبة ) بسحب عينة بسيطة مف المجتمع األصميقامت الباحثة   
نظران لصغر حجـ مجتمع الدراسة المتعمؽ بعدد المكجييف التربكييف البالغ عددىـ ك كمعممة،  ان ( معمم424)
 لمدراسة. ساسيةن أ عينةن اعتماد مجتمع الدراسة كمو ب يان كمكجية، قامت الباحثة( مكج46)

 نتائج الدراسة:

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول:

ما واقع األداء التعميمي اإلبداعي لدى معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي في ضوء معايير   
 الجودة الشاممة من وجهة نظر المعممين؟

 المعرفيالمتعمؽ بالجانب  بداعيالمعمميف يجدكف أف كاقع أدائيـ التعميمي اإلف غالبية جاءت النتائج أ  
حكؿ كاقع  متوسطةت إجابات المعمميف بدرجة كما جاء، مع معايير الجكدة الشاممةبيرة كيتكافؽ بدرجة 

حكؿ كاقع أدائيـ  متوسطةي ضكء معايير الجكدة الشاممة، كبدرجة ف الوجدانيأدائيـ التعميمي اإلبداعي 
 في ضكء معايير الجكدة الشاممة. المهاريالتعميمي اإلبداعي 
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:

ما واقع األداء التعميمي اإلبداعي لدى معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي في ضوء معايير   
 الجودة الشاممة من وجهة نظر الموجهين التربويين؟

لدل المعمميف  المعرفيمعظـ المكجييف يركف أف كاقع األداء التعميمي اإلبداعي جاءت النتائج أف   
كاقع األداء التعميمي ب فيما يتعمؽ قميمة مع معايير الجكدة الشاممة، كبدرجة متوسطةيتكافؽ بدرجة 

لدل  المهاريكاقع األداء التعميمي اإلبداعي ب فيما يتعمؽ قميمةكبدرجة ، لدل المعمميف الوجدانياإلبداعي 
  .المعمميف

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:

ساسي في ضوء معايير ولى من التعميم األلدى معممي الحمقة األ  يبداعداء التعميمي اإلاألما واقع   
 بالنسبة لبطاقة المالحظة؟ الجودة الشاممة

في ضكء معايير  المعرفيف غالبية المعمميف يمارسكف األداء اإلبداعي المتعمؽ بالجانب جاءت النتائج أ  
يمارسكف األداء اإلبداعي المتعمؽ كما أنيـ  ،متوسطةالجكدة الشاممة كفؽ مبلحظات الباحثة بدرجة 

ف غالبية كما أ ،ةقميمفي ضكء معايير الجكدة الشاممة كفؽ مبلحظات الباحثة بدرجة  الوجدانيبالجانب 
ي ضكء معايير الجكدة الشاممة كفؽ ف المهاريالمعمميف يمارسكف األداء اإلبداعي المتعمؽ بالجانب 

 ة.قميممبلحظات الباحثة بدرجة 

 أما فيما يتعمق بفرضيات الدراسة فقد أظهرت نتائج التحميل اإلحصائي اآلتي:  

كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لدل  كجكد فركؽ جكىرية بيف متكسطات إجابات المعمميف حكؿعدـ  .1
 .الجنس معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة كفقان لمتغير

كاقع األداء التعميمي حكؿ  المعممينفركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات إجابات  كجكد .2
كفقان لمتغير  ساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممةاإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األ

 (.سنوات 11من  )أكثرلصالح ذكم الخبرة  الخبرة، ككفقان لمتغير الدراسات العميالصالح  المؤهل العممي
حكؿ كاقع  المعممين والموجهين التربويينيكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات إجابات  .3

 األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة
 .المعممينكلصالح 
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كاقع األداء التعميمي اإلبداعي  فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المعمميف حكؿ عدـ كجكد .4
الصف كفقان لمتغير  اسي في ضكء معايير الجكدة الشاممةلدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األس

 .بالنسبة لبطاقة المالحظة التعميمي
كاقع األداء التعميمي اإلبداعي  فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المعمميف حكؿ كجكد .5

المادة كفقان لمتغير  لدل معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة
 .ولصالح مادة العموم بالنسبة لبطاقة المالحظة التعميمية
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 . القاىرة: مكتبة األنجمك المصرية. 0(. ميارات التدريس الفعاؿ. ط0997إبراىيـ، مجدم عزيز. ) .2

إداراتو. القاىرة: مكتبة األنجمك  -مياراتو -ماىيتو -(. التدريس الفعاؿ2112إبراىيـ، مجدم عزيز. ) .3
 المصرية.

 قاىرة: عالـ الكتب.(. التدريس اإلبداعي كتعمـ التفكير. ال2115إبراىيـ، مجدم. ) .4
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تنمية التفكير اإلبداعي لدل طمبة المرحمة االبتدائية دكر المعمميف في (. 2004أبك ريا، سعيد شريؼ. ) .11
 جامعة اليرمكؾ.كمية التربية، رسالة ماجستير غير منشكرة،  عماف: .في منطقة الجميؿ

 (. الجكدة الشاممة في اإلدارة التعميمية كالمدرسية. االسكندرية: دار الكفاء. 2113أحمد، إبراىيـ أحمد. ) .11

نامج تدريبي باستخداـ استراتيجيات ماكراء المعرفة لتنمية ميارات (. بر 2118أحمد، آماؿ محمد. ) .12
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(. أثر استخداـ بعض األنشطة كاألساليب التعميمية في العمـك عمى 0980األلكسي، صائب أحمد. ) .17
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ى

 المالحق
 

 ( قائمة بأسماء السادة المحكمين.1ممحق )

 ( قائمة بأسماء المدارس.2ممحق )

 ( االستبانة بصورتها النهائية.3ممحق )

 بصورتها النهائية.( بطاقة المالحظة 4ممحق )

 ( الموافقات التي تم الحصول عميها لتطبيق الدراسة.5ممحق )
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 ( 1ممحق )

 *قائمة بأسماء السادة المحكمين

 القسم اسم السيد المحكم م
 جامعة دمشق -المناهج وطرائق التدريس د. أمل كحيل 1
 جامعة دمشق -المناهج وطرائق التدريس د. بسينة عرفة 2
 جامعة دمشق -المناهج وطرائق التدريس أ.د جمال سميمان 3
 جامعة دمشق -المناهج وطرائق التدريس نياد. خالد الجهم 5
 جامعة دمشق -المناهج وطرائق التدريس د. دالل أبو شاهين 6
 جامعة دمشق -المناهج وطرائق التدريس د. سعدة ساري 8
 جامعة دمشق -المناهج وطرائق التدريس أ.د فواز العبد اهلل 9

 

 

 

 

 

 

 أسماء السادة المحكمين وردت بحسب التسمسل الهجائي. *
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 (2ممحق )

 قائمة بأسماء المدارس التي طبقت عميها الدراسة 

 اسم المدرسة                   المنطقة التعميمية   

 

 

 المزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بكري قدورة  
 النيربين

 المخزوميةسمية 
 الخنساء
 نهمة زيدان

 ماري العجمي
 حافظ إبراهيم

 أبو اليسر عابدين
 باحثة البادية
 تيسير صوان

 قتيبة بن مسمم الباهمي

 ابن كثير
 ياسين النشار

 حسن طراف
 إبراهيم نعامة

 ابن زهر األندلسي
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 الميدان
 
 

 
 

 جميل سعيد

 اإلمام الغزالي

 المقدسي

 حميمة السعدية

 أحمد شوقي

 جمال الدين القاسمي

 عمرة النجارية

 البرامكة
 
 

 نصير شورى

 عبد الرحمن الخازن

 

 ركن الدين

 

 

 أحمد أومري

 رشاد قصيباتي
 محي الدين العربي

 عثمان ذي النورين

 عبد القادر المازني

 التطبيقات المسمكية
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 بصورتها النهائية االستبانة( 3ممحق )

ساسي في ولى من التعميم األواقع األداء التعميمي اإلبداعي لدى معممي الحمقة األ 
 ضوء معايير الجودة الشاممة

 استبانة المعممين

 :عممالم يدالس

بيف يديؾ استبانة تيدؼ الى معرفة رأيؾ حكؿ كاقع األداء التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى 
مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة، كذلؾ مف خبلؿ كضع إشارة أماـ المؤشر الذم تراه 

 مؾ، عممان أف الدراسة ىي لغرض البحث العممي فقط كسيتـ الحفاظ عمى سرية المعمكمات.يمثّ 

 المعمومات العامة: -1
 ذكر.......... أنثى........الجنس: 

 ......إجازة جامعية..... دبمكـ فما فكؽ.......معيد فما دكفالمؤهل العممي: 
 سنكات....... 10سنكات......أكثر مف  10-5سنكات........ بيف  5أقؿ مف سنوات الخبرة:  

 ولكم جزيل الشكر

 عبارات االستبانة: -2

 بنود االستبانه محاور الدراسة الرقم
 درجة جودة األداء

كبيرة 
 جدا

قميمة  قميمة متوسطة كبيرة
 جدا

 المحور األول: 
واقع األداء 
التعميمي 
 اإلبداعي

المتعمق بالجانب 
 المعرفي

  البعد األول: التخطيط
أحدد أىداؼ معرفية كاضحة لممكاد التعميمية قابمة  1

 لممبلحظة كالقياس.
     

      أخطط المحتكل التعميمي بطريقة منظمة. 2
 أحمؿ المحتكل التعميمي إلى مفاىيمو الرئيسة 3

 كالفرعية.
     

أعكد إلى مصادر متنكعة لتحديد االحتياجات  4
 .اإلبداعية لممتعمميف
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      ثرم المادة العممية بما ىك جديد في مجاؿ اإلبداع.أ 5
أعد أنشطة متنكعة تدفع المتعمميف لمتفكير  6

 اإلبداعي.
     

أعد أنشطة ال صفية متنكعة تراعي الفركؽ الفردية  7
 المتعمميف. بيف

     

أصمـ مكاقؼ تعميمية تثير التفكير اإلبداعي لدل  8
 المتعمميف.

     

      أضع بدائؿ متعددة لكيفية سير الدرس. 9
  البعد الثاني: التنفيذ 
أميد لمدرس بأساليب جديدة مختمفة عف األساليب  10

 .المألكفة
     

مختمؼ المكاد أعتمد التكامؿ بيف المكضكعات في  11
 التعميمية.

     

أربط المكضكعات الدراسية بأحداث كاقعية تمس  12
 .حياة المتعمميف

     

      .أربط بيف الجكانب النظرية كالعممية لممكاد التعميمية 13
أيتػػػيح لممتعممػػػيف فرصػػػة النقػػػد كالتعبيػػػر عػػػف أفكػػػارىـ  14

 .كمشاعرىـ
     

بشكؿ إبداعي مف أجؿ حؿ أكّجو المتعمميف لمتفكير  15
 .مشكبلتيـ المختمفة

     

  البعد الثالث: التقويم 
أتكقع األسئمة التي يمكف أف يطرحيا المتعممكف  16

 .حكؿ الدرس
     

أيعد أسئمة إبداعية متنكعة تتناسب مع مختمؼ  17
 المستكيات العقمية لممتعمميف.

     

مف المتعمميف أيعد أسئمة إبداعية متعددة تتطمب  18
 فرض الفركض كالتقصي كالتجريب.
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المحور الثاني:  

واقع األداء 

التعميمي 

 االبداعي

المتعمق بالجانب 

 الوجداني

  البعد األول: التخطيط
      أحدد أىداؼ كجدانية كاضحة لممكاد التعميمية 19
      أحمؿ القيـ المتضمنة في محتكل المكاد التعميمية 20
      .أربط بيف األىداؼ الكجدانية كحاجات المتعمميف 21
  البعد الثاني: التنفيذ 

أضع المتعمميف في مكاقؼ كجدانية تعميمية تحفز  22
 تفكيرىـ اإلبداعي.

     

أتعامؿ بمكضكعية مع المكاقؼ الكجدانية المختمفة  23
 .لممتعمميف

     

المألكفة بطرقة أتعامؿ مع تصرفات المتعمميف غير  24
 .إيجابية

     

      .أشجع المتعمميف عمى تحمؿ مسؤكلية قراراتيـ 25
      .أشجع المبادرات الذاتية لممتعمميف 26
أقدـ نماذج كأمثمة إيجابية تكضح نتائج االلتزاـ بالقيـ  27

 .الصحيحة
     

أساعد عمى تنمية التذكؽ الجمالي لدل المتعمميف  28
 .إبداعيةبأساليب 

     

أساعد المتعمميف عمى تغيير القيـ السمبية لدييـ  29
 .كتحكيميا إلى قيـ إيجابية

     

أساعد في بناء المنظكمة القيمية لكؿ متعمـ بما  30
 .يتناسب مع مستكاه كقدراتو

     

      .أسيـ في ترسيخ القيـ االجتماعية لدل المتعمميف 31
      ألفكار المتعمميف اإلبداعية.أصغي باىتماـ  32
      أسيـ في تقريب كجيات النظر بيف المتعمميف. 33
      .احتراـ آراء اآلخريف المختمفةأحث المتعمميف عمى  34
  البعد الثالث: التقويم  
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      . أتقبؿ أفكار المتعمميف كآراءىـ ميما كانت 35
      .لممتعمميفأعزز المشاركات الفردية  36
أقّيـ الجكانب الكجدانية لدل المتعمميف بأساليب  37

 .متنكعة
     

      ألتـز بأخبلقيات مينة التعميـ. 38
      برسالة المؤسسة التعميمية التي أعمؿ فييا. لتـزأ 39
المحور الثالث:  

واقع األداء 

التعميمي 

اإلبداعي 

المتعمق بالجانب 

 المهاري  لممعمم

 

  البعد األول: التخطيط
      .أضع أىداؼ ميارية كاضحة لممكاد التعميمية 40
أحمؿ الميارات العممية المتضمنة في المادة  41

 .التعميمية
     

أرّتب المكضكعات التعميمية ترتيبان منطقيان يتناسب  42
 مع مستكل نمك المتعمميف.

     

      بدقة. أحدد الكقت المناسب لتحقيؽ كؿ ىدؼ 43
أصمـ أنشطة تعميمية إبداعية متنكعة تتناسب مع  44

 .مستكيات المتعمميف المختمفة
     

أصمـ بيئات تعميمية غنية بالكسائؿ كاألنشطة  45
 .كاألساليب المثيرة لمتفكير اإلبداعي لدل المتعمميف

     

      أصمـ الكسائؿ التعميمية مف خامات البيئة المحمية. 46
      .أثرم المادة العممية بما ىك جديد في مجاؿ اإلبداع 47
  البعد الثاني: التنفيذ 
 كاستراتيجيات حديثة بطريقة إبداعيةأطبؽ طرائؽ  48

 .دائي التعميميأفي 
     

أكّظؼ نتائج التجارب كالبحكث التربكية الحديثة في  49
 أدائي التعميمي.

     

تنفيذ أنشطة صفية كال صفية أيشرؾ المتعمميف في  50
 لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدييـ.

     

     أسيـ في إكساب المتعمميف السمكؾ البيئي المناسب  51



 
078 

 مف خبلؿ األنشطة البيئية المتنكعة.
أيشرؾ المتعمميف في إجراء التجارب الكشفية  52

 اإلبداعية.
     

يساعد المتعمميف عمى نّظـ البيئة التعميمية بما أ 53
 التفاعؿ الصفي الناجح.

     

أسػػػتثمر إمكانػػػات البيئػػػة المحميػػػة بكفػػػاءة فػػػي التعمػػػيـ  54
 اإلبداعي.

     

كظؼ تقنيات التعميـ المتنكعة بالمكاف كالزماف أ 55
 المناسبيف خبلؿ عممية التعمـ.

     

أكظؼ االنترنيت داخؿ الحصة لمبحث حكؿ  56
 لمتفكير اإلبداعي لدل المتعمميف.مكاضيع مثيرة 

     

أكظػػؼ أسػػاليب التكاصػػؿ المفظػػي كغيػػر المفظػػي فػػي  57
 .التفاعؿ مع المتعمميف

     

عمؿ بشكؿ دائـ عمى تطبيؽ ميارات اإلدارة أ 58
 الصفية الناجحة.

     

شرؾ المتعمميف في عمميات التعميـ كالتعمـ أ 59
 اإلبداعية.

     

  التقويمالبعد الثالث:  
      .أقكـ ببناء اختبارات لقياس اإلبداع لدل المتعمميف 60
      أطرح أسئمة تثير التفكير اإلبداعي لدل المتعمميف. 61
أقّكـ نتاجات عممية التعمـ بكسائؿ إبداعية متنكعة  62

 المقاببلت الشخصية..( -)الحقيبة التقكيمية
     

      بأساليب متنكعة لممتعمميف.أقّدـ التغذية الراجعة  63
أستخدـ أساليب جديدة غير مألكفة لتعزيز سمككات  64

 المتعمميف اإلبداعية.
     

      قّكـ عممي ذاتيان باستمرار.أ 65
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 استبانة الموجهين التربويين
 :موجه التربويال يدالس

التعميمي اإلبداعي لدل معممي الحمقة األكلى بيف يديؾ استبانة تيدؼ الى معرفة رأيؾ حكؿ كاقع األداء 
مف التعميـ األساسي في ضكء معايير الجكدة الشاممة، كذلؾ مف خبلؿ كضع إشارة أماـ المؤشر الذم تراه 

 مؾ، عممان أف الدراسة ىي لغرض البحث العممي فقط كسيتـ الحفاظ عمى سرية المعمكمات.يمثّ 

 كلكـ جزيؿ الشكر.

 بنود االستبانه محاور الدراسة الرقم
 درجة جودة األداء

كبيرة 
 جدا

قميمة  قميمة متوسطة كبيرة
 جدا

 المحور األول: 
واقع األداء التعميمي 

 اإلبداعي
المتعمق بالجانب 

 المعرفي

  البعد األول: التخطيط
يحدد أىداؼ معرفية كاضحة لممكاد التعميمية  1

 قابمة لممبلحظة كالقياس.
     

      المحتكل التعميمي بطريقة منظمة.يخطط  2
يحمؿ المحتكل التعميمي إلى مفاىيمو الرئيسة  3

 كالفرعية.
     

يعكد إلى مصادر متنكعة لتحديد االحتياجات  4
 .اإلبداعية لممتعمميف

     

يثرم المادة العممية بما ىك جديد في مجاؿ  5
 اإلبداع.

     

المتعمميف لمتفكير يعد أنشطة متنكعة تدفع  6
 اإلبداعي.

     

يعد أنشطة ال صفية متنكعة تراعي الفركؽ  7
 الفردية بيف المتعمميف.

     

يصمـ مكاقؼ تعميمية تثير التفكير اإلبداعي  8
 لدل المتعمميف.

     

      يضع بدائؿ متعددة لكيفية سير الدرس. 9
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  البعد الثاني: التنفيذ 
بأساليب جديدة مختمفة عف يميد لمدرس  10

 .األساليب المألكفة
     

يعتمد التكامؿ بيف المكضكعات في مختمؼ  11
 المكاد التعميمية.

     

يربط المكضكعات الدراسية بأحداث كاقعية  12
 .تمس حياة المتعمميف

     

يربط بيف الجكانب النظرية كالعممية لممكاد  13
 .التعميمية

     

لممتعممػػػػػيف فرصػػػػػة النقػػػػػد كالتعبيػػػػػر عػػػػػػف يتػػػػػيح  14
 .أفكارىـ كمشاعرىـ

     

يكّجو المتعمميف لمتفكير بشكؿ إبداعي مف أجؿ  15
 .حؿ مشكبلتيـ المختمفة

     

  البعد الثالث: التقويم 
يتكقع األسئمة التي يمكف أف يطرحيا  16

 .المتعممكف حكؿ الدرس
     

تتناسب مع مختمؼ يعد أسئمة إبداعية متنكعة  17
 المستكيات العقمية لممتعمميف.

     

يعد أسئمة إبداعية متعددة تتطمب مف  18
 المتعمميف فرض الفركض كالتقصي كالتجريب.

     

المحور الثاني:  

واقع األداء التعميمي 

 االبداعي

المتعمق بالجانب 

 الوجداني

  البعد األول: التخطيط
      لممكاد التعميمية حدد أىداؼ كجدانية كاضحةي 19
حمؿ القيـ المتضمنة في محتكل المكاد ي 20

 التعميمية
     

يربط بيف األىداؼ الكجدانية كحاجات  21
 .المتعمميف
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  البعد الثاني: التنفيذ 
يضع المتعمميف في مكاقؼ كجدانية تعميمية  22

 تحفز تفكيرىـ اإلبداعي.
     

المكاقؼ الكجدانية  يتعامؿ بمكضكعية مع 23
 .المختمفة لممتعمميف

     

يتعامؿ مع تصرفات المتعمميف غير المألكفة  24
 .بطرقة إيجابية

     

      .يشجع المتعمميف عمى تحمؿ مسؤكلية قراراتيـ 25
      .يشجع المبادرات الذاتية لممتعمميف 26
يقدـ نماذج كأمثمة إيجابية تكضح نتائج االلتزاـ  27

 .بالقيـ الصحيحة
     

يساعد عمى تنمية التذكؽ الجمالي لدل  28
 .المتعمميف بأساليب إبداعية

     

يساعد المتعمميف عمى تغيير القيـ السمبية  29
 .لدييـ كتحكيميا إلى قيـ إيجابية

     

يساعد في بناء المنظكمة القيمية لكؿ متعمـ  30
 .بما يتناسب مع مستكاه كقدراتو

     

يسيـ في ترسيخ القيـ االجتماعية لدل  31
 .المتعمميف

     

      صغي باىتماـ ألفكار المتعمميف اإلبداعية.ي 32
      سيـ في تقريب كجيات النظر بيف المتعمميف.ي 33
احتراـ آراء اآلخريف حث المتعمميف عمى ي 34

 .المختمفة
     

  البعد الثالث: التقويم  
      . أفكار المتعمميف كآراءىـ ميما كانتيتقبؿ  35
 .يعزز المشاركات الفردية لممتعمميف 36
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يقّيـ الجكانب الكجدانية لدل المتعمميف بأساليب  37
 .متنكعة

     

      يمتـز بأخبلقيات مينة التعميـ. 38
برسالة المؤسسة التعميمية التي أعمؿ  يمتـز 39

 فييا.
     

الثالث: المحور  

واقع األداء التعميمي 

اإلبداعي المتعمق 

بالجانب المهاري  

 لممعمم

 

  البعد األول: التخطيط
      .ضع أىداؼ ميارية كاضحة لممكاد التعميميةي 40
حمؿ الميارات العممية المتضمنة في المادة ي 41

 .التعميمية
     

يرّتب المكضكعات التعميمية ترتيبان منطقيان  42
 يتناسب مع مستكل نمك المتعمميف.

     

      يحدد الكقت المناسب لتحقيؽ كؿ ىدؼ بدقة. 43
صمـ أنشطة تعميمية إبداعية متنكعة تتناسب ي 44

 .مع مستكيات المتعمميف المختمفة
     

يصمـ بيئات تعميمية غنية بالكسائؿ كاألنشطة  45
كاألساليب المثيرة لمتفكير اإلبداعي لدل 

 .المتعمميف

     

يصمـ الكسائؿ التعميمية مف خامات البيئة  46
 المحمية.

     

يثرم المادة العممية بما ىك جديد في مجاؿ  47
 .اإلبداع

     

  البعد الثاني: التنفيذ 
كاستراتيجيات حديثة بطريقة طبؽ طرائؽ ي 48

 .دائي التعميميأفي  إبداعية
     

التجارب كالبحكث التربكية كّظؼ نتائج ي 49
 الحديثة في أدائي التعميمي.

 

     



 
083 

يشرؾ المتعمميف في تنفيذ أنشطة صفية كال  50
 صفية لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدييـ.

     

يسيـ في إكساب المتعمميف السمكؾ البيئي  51
 المناسب مف خبلؿ األنشطة البيئية المتنكعة.

     

المتعمميف في إجراء التجارب الكشفية يشرؾ  52
 اإلبداعية.

     

ينّظـ البيئة التعميمية بما يساعد المتعمميف  53
 عمى التفاعؿ الصفي الناجح.

     

يسػػػػتثمر إمكانػػػػات البيئػػػػػة المحميػػػػة بكفػػػػاءة فػػػػػي  54
 التعميـ اإلبداعي.

     

يكظؼ تقنيات التعميـ المتنكعة بالمكاف  55
 المناسبيف خبلؿ عممية التعمـ.كالزماف 

     

يكظؼ االنترنيت داخؿ الحصة لمبحث حكؿ  56
مكاضيع مثيرة لمتفكير اإلبداعي لدل 

 المتعمميف.

     

يكظؼ أساليب التكاصػؿ المفظػي كغيػر المفظػي  57
 .في التفاعؿ مع المتعمميف

     

يعمؿ بشكؿ دائـ عمى تطبيؽ ميارات اإلدارة  58
 الناجحة.الصفية 

     

يشرؾ المتعمميف في عمميات التعميـ كالتعمـ  59
 اإلبداعية.

     

  البعد الثالث: التقويم 
قكـ ببناء اختبارات لقياس اإلبداع لدل ي 60

 .المتعمميف
     

يطرح أسئمة تثير التفكير اإلبداعي لدل  61
 المتعمميف.
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بكسائؿ إبداعية يقّكـ نتاجات عممية التعمـ  62
المقاببلت  -متنكعة )الحقيبة التقكيمية

 الشخصية..(

     

يقّدـ التغذية الراجعة بأساليب متنكعة  63
 لممتعمميف.

     

يستخدـ أساليب جديدة غير مألكفة لتعزيز  64
 سمككات المتعمميف اإلبداعية.

     

      يقّكـ عممو ذاتيان باستمرار. 65
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 بصورتها النهائية ( بطاقة المالحظة4ممحق )

ساسي في ولى من التعميم األلدى معممي الحمقة األ  يبداعاإل يداء التعميمواقع األ
 ضوء معايير الجودة الشاممة

 المعمومات العامة: -1
 :  الصؼ األكؿ:.......    الصؼ الثاني:.......      الصف التعميمي

 الصؼ الثالث:.......     الصؼ الرابع:.......                  
 ........ العمكـ........ الرياضيات.........المغة العربية     المادة التعميمية:

 عبارات البطاقة: -2

 طاقة المالحظةب المجال الرقم
 األداء درجة

كبيرة 
 جداً 

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة

 المحور األول: 
 

 
واقع األداء 

التعميمي 

 اإلبداعي

المتعمق بالجانب 

 المعرفي

  البعد األول: التخطيط
يحدد أىداؼ معرفية كاضحة لممكاد التعميمية  1

 قابمة لممبلحظة كالقياس.
     

      يخطط المحتكل التعميمي بطريقة منظمة. 2
يحمؿ المحتكل التعميمي إلى مفاىيمو الرئيسة  3

 كالفرعية.
     

يعد أنشطة صفية كال صفية متنكعة تراعي  4
 .الفركؽ الفردية بيف المتعمميف

     

يصمـ مكاقؼ تعميمية تثير التفكير اإلبداعي  5
 .لدل المتعمميف

     

      البعد الثاني: التنفيذ 
يمّيد لمدرس بأساليب جديدة مختمفة عف  6

 .األساليب المألكفة
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بيف المكضكعات في مختمؼ يعتمد التكامؿ  7
 المكاد التعميمية.

     

يربط المكضكعات الدراسية بأحداث كاقعية  8
 .تمس حياة المتعمميف

     

يربط بيف الجكانب النظرية كالعممية لممكاد  9
 .التعميمية

     

      البعد الثالث: التقويم 
يعّد أسئمة إبداعية متنكعة تتناسب مع مختمؼ  10

 المستكيات العقمية لممتعمميف.
     

يعّد أسئمة إبداعية متعددة تتطمب مف  11
 المتعمميف فرض الفركض كالتقصي كالتجريب.

     

 المحور الثاني:  
 
 

واقع األداء 

التعميمي 

 االبداعي

المتعمق بالجانب 

 الوجداني

      البعد األول: التخطيط
      التعميميةحدد أىداؼ كجدانية كاضحة لممكاد ي 12
حمؿ القيـ المتضمنة في محتكل المكاد ي 13

 التعميمية
     

      .البعد الثاني: التنفيذ 
يضع المتعمميف في مكاقؼ كجدانية تعميمية  14

 تحفز تفكيرىـ اإلبداعي.
     

يتعامؿ مع تصرفات المتعمميف غير المألكفة  15
 .بطرقة إيجابية

     

      .المبادرات الذاتية لممتعمميفيشجع  16
يقدـ نماذج كأمثمة إيجابية تكضح نتائج االلتزاـ  17

 .بالقيـ الصحيحة
     

      صغي باىتماـ ألفكار المتعمميف اإلبداعية.ي 18
      سيـ في تقريب كجيات النظر بيف المتعمميف.ي 19
احتراـ آراء اآلخريف حث المتعمميف عمى ي 20

 .المختمفة
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      البعد الثالث: التقويم  
      . يتقبؿ أفكار المتعمميف كآراءىـ ميما كانت 21
      .يعزز المشاركات الفردية لممتعمميف 22
يقّيـ الجكانب الكجدانية لدل المتعمميف بأساليب  23

 .متنكعة
     

 المحور الثالث:  

 

واقع األداء 

التعميمي 

اإلبداعي 

المتعمق بالجانب 

 المهاري  لممعمم

 

      البعد األول: التخطيط
      ضع أىداؼ ميارية كاضحة لممكاد التعميميةي 24
حمؿ الميارات العممية المتضمنة في المادة ي 25

 التعميمية
     

صمـ أنشطة تعميمية إبداعية متنكعة تتناسب ي 26
 مع مستكيات المتعمميف المختمفة

     

يصمـ بيئات تعميمية غنية بالكسائؿ كاألنشطة  27
كاألساليب المثيرة لمتفكير اإلبداعي لدل 

 .المتعمميف

     

      البعد الثاني: التنفيذ 
كاستراتيجيات حديثة بطريقة طبؽ طرائؽ ي 28

 .التعميمي ودائأفي  إبداعية
     

البحكث التربكية كّظؼ نتائج التجارب ك ي 29
 التعميمي. وأدائالحديثة في 

     

يشرؾ المتعمميف في تنفيذ أنشطة صفية كال  30
 صفية لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدييـ.

     

ينّظـ البيئة التعميمية بما يساعد المتعمميف  31
 عمى التفاعؿ الصفي الناجح.

     

يكظؼ تقنيات التعميـ المتنكعة بالمكاف  32
 عممية التعمـ. كالزماف المناسبيف خبلؿ

     

يكظؼ أساليب التكاصػؿ المفظػي كغيػر المفظػي  33
 في التفاعؿ مع المتعمميف
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      البعد الثالث: التقويم 
قكـ ببناء اختبارات لقياس اإلبداع لدل ي 34

 .المتعمميف
     

يطرح أسئمة تثير التفكير اإلبداعي لدل  35
 المتعمميف.

     

نتاجات عممية التعمـ بكسائؿ إبداعية يقّكـ  36
المقاببلت  -متنكعة )الحقيبة التقكيمية

 الشخصية..(

     

يقّدـ التغذية الراجعة بأساليب متنكعة  37
 لممتعمميف.

     

يستخدـ أساليب جديدة غير مألكفة لتعزيز  38
 سمككات المتعمميف اإلبداعية.
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Summary 

Study Title: 

The reality of creative educational performance among teachers of the first cycle 

of basic education in the light of total quality standards. 

Study problem: 

The problem of the study can be summarized in the following question: 

What is the reality of creative educational performance among the teachers of 

basic education (the first cycle) in the light of total quality standards from the 

perspective of teachers and supervisors of basic education (the first cycle) in 

Damascus city schools? 

Significance of study: 

The significance of the study stems from the following points: 

1. The study may contribute to the adoption of total quality standards 

relating to quality and creative aspect of cognitive and affective and skills 

by teachers and applying them during their meaningful educational 

practice for the development of creativity among learners and through 

inclusion in teacher training and rehabilitation programs. 

2. This study may contribute to establish training courses supervised by 

mentors educators , to develop the creative aspects of the educational 

performance of cognitive , emotional and skill of teachers . 

3. The study may to indicate supervisors to adopt educational performance 

and creative quality standards as one of standards to evaluate the 

performance of teachers in the stages of planning, implementation, and 

evaluation . 

Study aims: 

1. the reality of creative educational performance among the teachers of the 

first cycle of basic education in the light of total quality standards from 

the perspective of teachers. 

2. the  reality of  creative  educational  performance  among the teachers of 

the first cycle of basic education in the light of total quality standards 

from the perspective of educational supervisors. 

 



 
III 

Study questions: 

The first question: What is the reality of creative educational performance 

among the teachers of the first cycle of basic education in the light of total 

quality standards from the perspective of teachers? 

The second question: 

 What is the  reality of  creative  educational  performance  among the teachers 

of the first cycle of basic education in the light of total quality standards from 

the perspective of educational supervisors? 

The third question for observation card: 

What is the reality of creative educational performance among the teachers of 

the first cycle of basic education in the light of total quality standards for 

observation card? 

Study variables: 

Dependent variable: Teachers and supervisors estimates about Creative 

educational performance among the teachers of the first cycle of basic education 

in the light of total quality standards. 

Independent variables:  

- Gender: It has two cases (male, female). 

- Qualification: It has three cases (institute, university degree, post-

graduate). 

- Years of experience: It has three cases (less than 5 years, 5-10 years, more 

than 10 years). 

Independent variables for observation card: 

Educational grade: It has four cases (first – Second – third – fourth). 

Educational material: It has three cases (Arabic – Science – Mathematics). 

Study Hypotheses: 

1. There is no statistical significant difference between the mean scores of 

teachers responses about the reality of creative educational performance 

among the teachers of the first cycle of basic education in the light of total 

quality standards according to gender variable. 

2. There are no statistical significant differences among mean scores of teachers 

responses about the reality of creative educational performance among the 
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teachers of the first cycle of basic education in the light of total quality 

standards according to qualification variable. 

3. There are no statistical significant differences among mean scores of teachers 

responses about the reality of creative educational performance among the 

teachers of the first cycle of basic education in the light of total quality 

standards according to years of experience variable. 

4. There is no statistical difference significant between the mean scores of the 

teachers and supervisors responses about the reality of creative educational 

performance among the teachers of the first cycle of basic education in the 

light of total quality standards. 

5. There are no statistical significant differences among the mean scores of 

teachers responses about the reality of creative educational performance 

among the teachers of the first cycle of basic education in the light of total 

quality standards according to the educational grade variable for observation 

card. 

6. There are no statistical significant differences among the mean scores of 

teachers responses about the reality of creative educational performance 

among the teachers of the first cycle of basic education in the light of total 

quality standards according to educational material variable for the 

observation card. 

Study methodology: 

The  researcher followed the analytical descriptive approach since it is the 

proper  approach to this type of educational studies  and  based on the 

description of  a phenomenon and analyzing  it  through  the properties of 

studied phenomenon  and  gathering  information  about it and following-up in 

the field in order to obtain real  data  and  achieve its goals and answer questions 

raised by the study. 

Study limits: 

The study was applied in basic education schools (the first cycle) of the 

directorate of education in Damascus city in the second semester of the year 

2015-2016. The study included the sample of teachers of the first cycle of basic 

education affiliated to the directorate of education of Damascus city, and 

supervisors in the directorate of education. 
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Study instruments: 

The researcher has designed the following instruments to achieve the aims of the 

study: 

1. Opinion questionnaire addressed to the sample of basic education teachers 

(the first cycle) and educational supervisors in Damascus city schools about 

the reality of creative educational performance among the teachers in the light 

of total quality standards. 
2. Observation card: By using observation card, the researcher has monitored the 

reality of creative educational performance among the sample of basic 

education teachers (the first cycle) in the light of total quality standards. 

The study sample: 

The researcher has withdrawn the simple sample from the original community 

(teachers) by (10%). The number of teachers were (424). Due to the small size 

of the study community regarding the number of supervisors, totaling (46) 

supervisor, the researcher has adopted the entire study community as the 

essential sample of study. 

Results: 

Results related to the first question: 

What is the reality of creative educational performance among the teachers of 

the first cycle of basic education in the light of total quality from the perspective 

of teachers? 

The results were that the majority of teachers find that the reality of the creative 

educational performance regarding the cognitive aspect corresponds with total 

quality standards with high degree. The teachers responses about the reality of 

their emotional creative educational performance in light of total quality 

standards were moderately, and about the reality of the their skilled creative 

educational performance in the light of total quality standards were moderately. 

Results for the second question: 
What is the reality of creative educational performance among the teachers of 

the first cycle of basic education in the light of total quality from the perspective 

of educational supervisors? 

The results were that most supervisors consider that the reality of cognitive 

creative educational performance among teachers corresponds with total quality 

standards moderately, and corresponds with emotional creative educational 

performance among teachers in light of total quality standards moderately, and 
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correspond with the reality of the skilled creative educational performance 

among teachers with low degree. 

Results related to the third question: 

What is the reality of creative educational performance among the teachers of 

the first cycle of basic education in the light of total quality standards for 

observation card? 

The  results  were that the majority of teachers practice the creative performance  

regarding  the cognitive aspect in the light of total quality standards according to 

the researcher notes moderately, and they practice the creative performance 

regarding emotional aspect in light of total quality standards according to the  

researcher notes with  low  degree, and the majority of teachers practice the 

creative  performance regarding skilled aspect in the light of total quality 

standards according to the researcher  notes with low degree. 

The results of statistical analysis with regard to the study hypotheses 

showed the following: 

1. There are no significant differences among the means scores of teachers 

responses about the reality of creative educational performance among the 

teachers of the first cycle of basic education in the light of total quality 

standards according to gender variable. 

2. There are statistical significant differences among the mean scores of the 

teachers responses about the reality of creative educational performance 

among the teachers of the first cycle of basic education in the light of total 

quality standards according to the qualification variable in favor of post-

graduate, and according to the experience variable in favor of experienced 

(more than 10 years). 
3. There is statistical significant difference between mean scores of teachers and 

educational supervisors responses about the reality of creative educational 

performance among the teachers of the first cycle of basic education in the light 

of total quality standards and in favor of teachers. 

4. There are no statistical significant differences among mean scores of teachers 

about the reality of creative educational performance among the teachers of the 

first cycle of basic education in the light of total quality standards according to 

the educational grade variable for observation card. 

5. There are statistical significant differences among the mean scores of teachers 

responses about the reality of creative educational performance among the 
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teachers of the first cycle of basic education in the light of total quality standards 

according to the educational material variable for the observation card and in 

favor of science. 
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