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جامعة أسيوط – كلية التربية

إكساب بعض مهارات التدريس اإلبداعي
للرياضيات لمعلمي رياضيات
المرحلة االعدادية.
إعداد /
د  /عوض حسين محمد حسين التو دري
أستاذ مساعد
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إكساب بعض مهارات التدريس اإلبداعي للرياضيات
لمعلمي رياضيات المرحلة االعدادية .

إعداد /
د  /عوض حسين محمد حسين التو دري – أستاذ مساعد
يتميز العصر الحالي بمالمح جديدة غير مسبوقة ألنو عصر التغير العميق والسريع فى كل

المجاالت العلمية واالقتصادية واالجتماعية  ،كما أن التقدم العلمى والتكنولوجى وما يتسم بو من

تجديد مستمر يفرض على التربويين والمهتمين باألجيال تربية وتعليماً إعادة النظـر فى أساليب
التعليم  ،وطرقو واستراتيجياتو انطالقاً من الوظيفة األساسية للتربية التى تحرص على بناء اإلنسان
القادر على مواجهة تحديات العصر .

وعلى ذلك لم يعد التعليم القائم على الحفظ واالسترجاع صالحاً العداد إنسان قادر
على التعامل مع عالم متجدد  ،قادر على التفكير الخالق ومواجهة المشكالت وحلها  ،إضافة إلى
قدرتو على اإلبداع واالبتكار  .ولما كان التعليم استثمار طويل المدى

long term

 investmentبل ىو أغلى أنواع االستثمار من المنظور االقتصادي واالجتماعي  ،فان ذلك
يتحقق على الوجو األكمل بتوافر الكفاية من القائمين على اإلشراف عليو  ،فالتربية عملية

استثمارية ذات أىمية فى بناء الطاقة البشرية التى تعد أثمن شئ فى تكوين المجتمع .

ومن األىداف التربوية مأمولة التحقيق اكتشاف التالميذ ذوى القدرات والمواىب وتطويرىم ،

لذا البد ان يكون واضحا للمعلم أن يتيح لتالميذه الفرصة فى المواقف التعليمية المختلفة للتفكير

المبدع فى جميع الميادين .
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أىمية الدراسة ومشكلتها .

من األىداف التربوية التي يسعى أي مجتمع إلى تحقيقها في أبناءه الحصول على جيل من

المفكرين والمبدعين لرقي المجتمع  ،والنهوض بو في كافة الميادين  .وىذا يحدث عند التركيز

ثم التركيز على إعداد المعلم الذي يتسم بمهارات
على تنمية التفكير واالبداع لدى النشئ  ،ومن َّ
التدريس االبداعي  .وبالتالي ينعكس ذلك على تالميذه بحيث ينمو االبداع لديهم .
ولالبداع فوائد متعددة تعود على التالميذ منها ) 646 : 5 ( :

(*)

 -إتاحة الفرصة لالستكشاف .

 -تنمية القدرة على التعلم الذاتي .

 -االنتقال بالخبرات المتعلمة إلى مجاالت أخرى أي تنمية القدرة على التعميم .

 -تنمية القدرة على التخيل .

 تنمية القدرة على الحرية في التعبير وإبداء الرأي . -تنمية حب االستطالع .

ومــن جانـ "
ـب تخــر م تظهــر أىميــة اإلبــداع واضــحة فــي أســاليب مواجهــة المشــكالت الحياتيــة

المتنوعة  ،والطريقة التي بها يمكن إيجاد الحلول الالزمة لتلك المشكالت  .م ( ) 94 : 01

لذا يتطلب من طرائق التدريس المتنوعة التي يستخدمها المعلم إتاحة الفرصة للتالميذ وتدريبهم

على استخدام األسلوب العلمي في التفكير  ،ورصد الظواىر التـي تحـيب بهـم  ،والمشـكالت التـي

تواجههم  ،وكيفية تشخيصها  ،وتحديـد أسـاليب معالجتهـا  .ويجـب أن تتـوافر لـدى التلميـذ القـدرة
اإلبداعية  ،والقدرة على التفكير العلمي  ،والتعبير عن النفس  .وىذا لن يتأتى إال مـن خـالل تـوافر

مجموعة مهارات تدريسية لدى معلم التلميذ تتسم باإلبداعية  ،وفي معظم األحيان ال يتم الحصول
على تلميذ مبدع إال من خالل معلم لديو مهارات تـدريس إبداعيـة  ،م والمعلـم يقـوم بـدو"ر مهـم فـي
إكساب سمات اإلبداع لتالميذه تطبع سلوكهم بطابع التفكير اإلبداعي  .م ( ) 305 : 3
)*( الزقم أو الؼدد األول يشيز إلي تزتيب المزجغ  ،والثاني يشيز إلى الصفحة أو الصفحات .
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ونظــراً ألىميــة اإلبــداع فــي أي مجتمــع  ،فقــد تعــددت الدراســات فــي مجــال اإلبــداع  ،وتعــددت

وسائل الكشف عن المبدعين الذين يتمكنون من مجابهة المشكالت التي قد تعترض مجتمعاتهم ،
حتى م يتم المساىمة في رفاىية األمم والشعوب  ،وتحقيق التقدم والرقي لديها  .م ( ) 59 : 4

وفـي ظــل التطــورات الحاليــة فقــد بــرزت الــدعوة إلـى أىميــة تطــوير اإلبــداع والقــدرة علــى التفكيــر

العلمــي  ،وقــدرة الفــرد علــى التعبيــر عــن نفســو  .م (  )076 : 06وىــذا مــا أكــده حامــد العبــد()0
بضرورة تطوير أداء المعلم  ،وتنمية مهاراتو التدريسية بحيث تسمو إلى مستوى اإلبداع .

ومــن جانـ "
ـب تخــر فــان م إكســاب المعلمــين المهــارات األساســية فــي التــدريس ينبغــي أن تكــون

المهمــة األساســية لــدور إعــداد وتــدريب المعلمــين  ،وتحقيــق ىــذه المهمــة بفعَّاليــة يســهم فــي جعــل

المعلم يؤدي دوره بدرجة عالية من الدقة والمسؤولية  ،والتفاعل بينو وبين تالميذه  .م ( ) 3 : 03

وينبغــي أن تتســم المهــارات التدريســية المكتســبة باإلبداعيــة لكــي يــنعكس ذلــك علــى تالميــذه ،

ويتولــد اإلبــداع لــديهم  ،وىــي الغايــة المنشــودة مــن العمليــة التعليميــة  ،م كمــا أن اســتخدام المعلــم
ألســاليب التــدريس اإلبــداعي يــؤدي إلــى تنميــة قــدرات التفكيــر اإلبداعيــة لــدى التالميــذ  ،وقــد يــرى
بعض المعلمون أن اإلبداع قد يحدث لدى التالميذ عند استخدام أسـاليب تسـلطية فـي التـدريس ،

وىــذه نظــرة خاطاــة  ،فــالتفكير شــأنو شــأن القــدرات األخــرى يمكــن تنميتــو إذا مــا أعــد المعلمــون
اإلعداد الكافي والمناسب  ،واستخدموا الطرائق المالئمة لهذا الغرض  .م ( ) 4 : 6

ويتطلب التدريس اإلبداعي مجموعة مهارات أساسية ينبغي تحديدىا  ،وتدريب المعلـم عليهـا ،

ثم فان م السلوك التدريسي يجب أن يتضمن
والتأكد من إتقانو لها قبل السماح لو بالتدريس  ،ومن َّ

أنشــطة إبداعيــة غيــر األنشــطة التقليديــة التســلطية والتوجيهيــة  ،تلــك األنشــطة تســمح للتلميــذ أن

يشارك وينافس ويسأل ويتساءل ويعارض ويحلم ويتخيل  ،وىذا المفهوم التدريسي يؤدي إلـى تعلـم

التالميذ مهارات التفكير واإلبداع والتقويم  .م ( ) 07 : 08
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ولقــد حللــت دراســتين (  ) 35 ( ، ) 69العوامــل التــي قــد تــؤثر إيجابي ـاً أو ســلبياً فــي تنميــة

الفعال للمعلم في ىذا الصدد  ،وقـد بيَّنـت نتـائا ىـاتين الدراسـتين
اإلبداع لدى التالميذ  ،كالدور َّ

أن المعلم إذا ما أعد إعداداً سليماً بحيث يكتسب مهارات تدريس إبداعية  ،فـان ذلـك يـؤدي إلـى
إنتاج نوعية من التالميذ تتسم باإلبداع .

ويــرى  ) 4637 : 68 (Dionأن إثــارة اإلبــداع الكــامن لــدى التالميــذ يــتم مــن خــالل ســلوك

المعلــم التدريســي  ،ألن التلميــذ ال يــدرك قدرتــو اإلبداعيــة الكامنــة  ،وال يســتطيع أن يتعامــل م ـع
الموقف التعليمي إال من خالل إثارتو باستخدام أساليب التدريس اإلبداعية .

ويشير التدريس اإلبـداعي إلـى التركيـز علـى مجموعـة اتجاىـات تربويـة مسـتحدثة فـي التـدريس ،

ويتضمن الخبرات والمهارات والطرق الحديثة والمناسـبة  ،وتـوفير فـرص التعلـيم التـي تحقـق أقصـى

حد ممكن لت علم كل تلميذ  ،كما يتضمن التدريس اإلبداعي اإلحساس بعدم الرضا عن النتائا التي
توصــلت إليهــا األســاليب والســلوكيات القائمــة بمــا يــؤدي إلــى ضــرورة إيجــاد أفكــار تربويــة جديــدة

والتهياــة لتجريــب أفكــار أخــرى مســتحدثة وتقويمهــا بغــرض معرفــة مــدى االســتفادة منهــا فــي العمليــة

التدريسية .

اتضــح فيمــا ســبق أىميــة اإلبــداع بالنســبة للتالميـذ  ،وىــذا ال يتــأتى إال مــن خــالل موجــو ومرشــد

لعملية اإلبداع يتمثل في معلم يتسم بمهارات التدريس اإلبداعي .

ونظراً لذلك  ،ومن خالل بعض المصادر المتخصصة(  ) 69 ، 65 ، 60 ، 05 ، 6 ، 0في

ىذا المجال  ،أمكن تصميم قائمة مبدئية تتضمن بعض مهارات التدريس اإلبداعي  ،تم وضعها في
بطاقة مالحظة بعد أخذ تراء المتخصصين في المناىا وطرق التـدريس  .وبعـد تطبيـق تلـك البطاقـة

على مجموعة من معلمي الرياضيات بالمرحلـة اإلعداديـة بلـد عـددىم (  ) 05معلمـاً  ،اتضـح عـدم

وجود معظم ىذه المهارات لد يهم  .ىذا باإلضـافة إلـى مـا تـم مشـاىدتو أثنـاء حضـور بعـض حصـ
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الرياضيات لمجموعة من المعلمين في بعض المدارس بالمرحلـة اإلعداديـة قـد أكـد ىـذه الحقيقـة ،

ثم كان لزاماً القيام باجراءات الدراسة الحالية .
ومن َّ

من العرض السابق تحـددت مشـكلة الدراسـة الحاليـة ف اإلجابـة عـن السـؤال{ :مـا مهـارات
الت ــدريس اإلب ــداعي الت ــي ينبغ ــي أن تت ــوافر ل ــدى معلم ــي رياض ــيات المرحل ــة
اإلعدادية  ،وكيف يمكن إكسابها لهم } .
مصطلحات الدراسة :

تناولت الدراسة الحالية المصطلحات التالية :

(*)

(  ) 0اإلبداع Creativity :

عرف إجرائيا في الدراسة ال حالية بقدرة معلم رياضيات المرحلة اإلعدادية على إنتاج أكبر عدد
ي َّ

مــن أفكــار الرياضــيات  ،واالســتجابات المتنوعــة لحــل تمــارين الرياضــيات المختلفــة  ،بحيــث تكــون
تلك االستجابات أصيلة أي غير تقليدية  ،ويتضمن ىذا المصطلح المكونات الرئيسة التالية :

أ – الطالقة الفكرية :

وتعنــي قــدرة معلــم رياضــيات المرحلــة اإلعداديــة علــى اســتدعاء أكبــر عــدد ممكــن مــن أفكــار

الرياضيات المناسبة عند التعرض لتمرين أو مسألة معينة خالل الموقف التعليمي .
ب – المرونة التلقائية :

وتعني قدرة معلم رياضيات المرحلة اإلعدادية على إنتاج استجابات متنوعة مناسبة وغير تقليدية
"
مسألة ما في الرياضيات خالل الموقف التعليمي .
عند التعرض لتمرين  ،أو

جـ  -األصالة :

أي قدرة معلم رياضيات المرحلة اإلعدادية على إنتاج اسـتجابات مـن خـالل الرياضـيات تتصـف

باألصالة  ،وتكون قليلة التكرار  ،مقارنةً بأقرانو من المعلمين اآلخرين خالل ألي موقف تعليمي.
) * ( تلك المصطلحات مؼزَّفة إجزائيا ً ف ي هذا الموضغ  ،بينما التؼاريف األساسية توجد في متن الدراسة .
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(  ) 6التدريس اإلبداعي :

يقصد بو في الدراسة الحالية االستراتيجية التي تشتمل على جميع السلوكيات التي يتبعها معلـم

رياضيات المرحلة اإلعدادية الذي يتصف بالطالقة والمرونة واألصالة .
(  ) 3مهارات التدريس اإلبداعي :

مجموعــة ســلوكيات الت ـ دريس اإلبــداعي يؤديهــا المعلــم بحيــث مــن خاللهــا يســتخدم أســاليب

وأنشطة تدريسية متنوعة  ،وتكون المادة المستخدمة وسيلة لتنمية قدرات تالميذه اإلبداعية .

أىداف الدراسة :

الدراسة الحالية محاولة لتحقيق األىداف التالية :

 – 0إعداد قائمة بمهارات التدريس اإلبداعي الالزمة لمعلمي رياضيات المرحلة اإلعدادية .

 – 6تعرف مدى توافر مهارات التدريس اإلبداعي لدى معلمي رياضيات المرحلة اإلعدادية .
 – 3تدريب معلمي رياضيات المرحلة اإلعدادية على مهارات التدريس اإلبداعي .

 – 4تعــرف مــدى اكتســاب معلمــي رياضــيات المرحلــة اإلعداديــة لمهــارات التــدريس اإلبــداعي فــي
ضوء التدريب السابق .

مسلمات الدراسة :

استندت الدراسة الحالية على المسلمتين التاليتين :

 -تنمية التفكير اإلبداعي من متطلبات اكتساب المعرفة .

 -مهارات التدريس اإلبداعي لدى المعلم تؤثر إيجابياً في إبداع المتعلم .

حدود الدراسة :

اقتصرت الدراسة الحالية على :

 مجموعــة مــن بعــض معلمــي ومعلمــات رياضــيات المرحلــة اإلعداديــة بالمــدارس اإلعداديــة
بمدينة أسيوط .
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 األسلوب المستخدم في تدريب المعلمين ىي اإلجراءات المقترحة فـي البرنـاما التـدريبي
.

أدوات الدراسة :

استخدمت الدراسة الحالية األدوات التالية :

أ – قائمــة بمهــارات التــدريس اإلبــداعي الالزمــة لمعلمــي رياضــيات المرحلــة اإلعداديــة ( مــن إعــداد
الباحث ) .

ب – بطاقة مالحظة لمالحظة أداء معلمي رياضيات المرحلة اإلعدادية لمهارات التدريس اإلبداعي
المستهدفة ( من إعداد الباحث ) .

جـ – برنامـا تدريبي لتدريب معلمي رياضيات المرحلة اإلعدادية على مهارات التدريس اإلبـداعي (
من إعداد وتصميم الباحث ) .

أسالة الدراسة :

الدراســة الحاليــة محاولــة لعجابــة عــن الســؤال الرئيســي { مــا مــدى إكســاب مهــارات التــدريس

اإلبـداعي لرياضــيات المرحلــة اإلعداديــة لمعلمــي رياضـيات تلــك المرحلــة }  ،والــذي بــدوره تفــرع

إلى األسالة الفرعية التالية :

 – 0ما مهارات التدريس اإلبداعي الالزمة لمعلمي رياضيات المرحلة اإلعدادية .

 – 6ما مدى توافر مهارات التدريس اإلبداعي لدى معلمي رياضيات المرحلة اإلعدادية .

 – 3مـا صـورة برنـاما تـدريبي لتـدريب معلمــي رياضـيات المرحلـة اإلعداديـة علـى مهـارات التــدريس
اإلبداعي .

 – 4ما مدى اكتساب معلمي رياضيات المرحلة اإلعدادية لمهارات التدريس اإلبداعي بعد االنتهاء
من البرناما التدريبي .
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إجـ ــراءات الدراس ــة
لتحقيق أىداف الدراسة الحالية  ،واإلجابة عن أسالتها تم القيام باإلجراءات التالية :

أوالً  :اإلطار النظري :

إن أبرز ما يميز العصر الحالي ىو التقدم العلمي التكنولوجي الذي وصلت إليو كثير من بلدان

العــالم  ،والــذي يشــكل بعــداً أساســياً ومهم ـاً مــن أبعــاد الحيــاة المعاصــرة  ،لمــا لــو مــن مكانــة بالغــة

األىميــة فــي مختلــف جوانــب الحيــاة  .لــذا تحــاول العديــد مــن الــدول الناميــة اللحــاق بركــب التقــدم
العلمي التكنولوجي الذي سوف يساىم بال شك مساىمة إيجابية في تقدم تلك البلدان  .وللوصول
إلــى ىــذا الهــدف فانهــا تحتــاج إلــى عقــول مبتكــرة ترســى بهــا األســس وتبنــى بهــا نهضــتها وترس ــم

مستقبلها  .ومن المالحظ أن الدول المتقدمة تكنولوجياً تتسابق فيما بينها في إنتاج أعداد كبيرة من

النابغين  ،وفى المقابل فان الدول النامية في حاجة إلى تربية العقول البشرية حتى تستقل عن التبعية
التكنولوجية للدول المتقدمـة  ،وحتى يكون لها القدرة علـى حـل المشـكالت بأسـلوب ابتكـاري فـي

كل موقع عمل .

وم ــن األى ــداف المنش ــودة م ــع نهاي ــة ى ــذا الق ــرن اكتش ــاف األبن ــاء ذوى الق ــدرات والمواى ــب

الستثمار إمكاناتهم في رفـع مجـتمعهم وبنـاء نهضـتو  ،ووضـع الخطـب المسـتقبلية لـو  ،ويعقـب ىـذا
االكتشاف العمل على تنمية تلك القدرات والمواىب وتطويرىا  ،لذا البد أن يكون واضحاً للمعلم

أن يتــيح للتلميــذ الفرصــة فــي المواقــف التعليميــة المختلفــة للتفكيــر المبــدع فــي جميــع الميــادين م

وينبغي مراعاة احتياجات التالميذ  ،وبث الحماس لديهم  ،وإثارتهم لكي يكونـوا مبـدعين  .ويمكـن

يحسن تدريسو اإلبداعي من خالل تطبيق مجموعة مقاييس لقياس اإلبداع لـدى تالميـذه
للمعلم أن ِّ

ثم الوقوف على جـوانب القـوة والضعـف لديهـم في اإلبداع  ،والبحـث عـن السبـل المناسبة لتطويره

م(  ، ) 0 :61ويتوقف ذلك بصـورة أساسـية علـى كيفيـة تـدريس الموضـوعات  ،وعلـى المواقـف
التي يتخذىا المعلم حيال ذلك .
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إن فهـم المعلـم لطبيعـة اإلنجـاز المبتكـر فـي ضـوء القـدرات تكـون عـامالً مسـاعداً كبيـراً الختيــار

م ــواد التعل ــيم  ،وطريق ــة تق ــديمها  ،وتك ــوين المواق ــف المناسب ـ ـة عن ــد التلمي ــذ دون التقي ــد الش ــديد

بالكتــاب المقــرر  .ويمكــن للمعلــم أن يــؤدى دوراً أساســياً فــي تنميــة ىــذا التفكيــر االبتكــارى لــدى
التالميذ  ،وذلك بتطوير طرائق تدريسو  ،واستخدامو لوسائل تعليمية وتعلُّميـة تثيـر تفكيـرىم  .وىـذا
مـا يؤيـده ) 64 : 39 (Pimm,D.& Westwell,J&.Wilder,S.& Wilder,P

فــي تــدريس الرياضــيات حيــث ينبغــي أن يتضــمن أي موقــف تعليمــي نشــاط المعلــم داخــل الفصــل ،

والمناقشــة الفعَّالــة المــؤثرة إيجابي ـاً بــين المعلــم والتالميــذ  ،أيض ـاً بــين التالميــذ أنفســهم  ،واألعمــال
التطبيقية المناسبة خالل ذلـك الموقـف التعليمـي  ،وأسـلوب حـل المشـكالت وتطبيقاتـو المتنوعـة ،

والتركيز على األسلوب االستقصائي في التدريس .

اإلبداع :

إن اإلسهام في رفع مستوى رفاىية األمـم والشـعوب يتطلـب رفـع مسـتوى األداء اإلبـداعي لـدى

ىذه الشعوب  ،ولعل ىذا ينطبق أكثر على المجتمعات العربية التي تتجو إلى االعتماد على التلقين
المباشر للمعلومات  ،ولكي يتم خلق التلميذ المبدع أو المبتكر ينبغي أوالً تنمية الوسيلة التي تصل

بــو إلــى ىــذا اإلبــداع واالبتكــار أال وىــى التفكي ـر بعــد عمليــة إكســابهم الحــد المالئــم مــن المعــارف
والمعلومـات  ،كمـا أن م سـلوك المعلـم الـذي يشــجع وينمـي تفكيـر تالميـذه  ،ويـدربهم علـى وســائل
تنمي ــة إب ــداعهم ينبغ ــي أن يتض ــمن اس ــتخدام مف ــردات دقيق ــة  ،وتوجي ــو أس ــالة ناق ــدة  ،وتزوي ــدىم

بالتوجيهات بدالً من التعليمات واألوامر  ،ودائماً ما يبحـث عـن التحديـد ولـيس التعمـيم  ،ويـدربهم

على استخدام المصطلحات المحددة وعقـد المقارنـات بـين تلـك المصـطلحات ،وأن يعمـل جاىـداً
على تنمية الوعي بالتفكير وتحليل منطق اللغة  .م( ) 051 : 7
إن مساولية تنمية التفكير لدى األطفال بصفة عامة والتالميذ بصفة خاصة ال تقع على عاتق

المعلــم فحســب  ،وإنمــا عل ـى جهــات كثيــرة ومتع ــددة منهــا البياــة األولــى وىــى المنــزل  ،وك ــذلك
المدرسة كنظام ومناىا دراسية وطرق تدريس وغيرىا  ،إال أن أكثر من تقع عليو المسـاولية ىنـا ىـو

المعلم ألنو أقرب الناس للتالميذ  ،وبامكانو تحويل السياسات التربوية والمقررات إلى واقع ملموس
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 .كــذلك فهــو العنصــر األساســي الــذي يشــكل المنــاخ التربــوي  ،ويبنــى الخب ـرات التعليميــة  .ومنــذ
بداية خبرة الطفل بالمدرسة يتعلم أن يستمع ويستجيب لما يقولـو المعلـم  ،ويتـأثر كـذلك بمضـمون

حديث المعلم وتساؤالتو  ،فاذا كانت تساؤالت المعلم وأسلوبو في العرض تتضمن دعوة للتفكير ،

تكــون إجابــات التلميــذ ذات مضــمون تفكيــري عنــد مقارنتهــا باجابــات تالميــذ يســتخدم مدرســوىم

أسلوب التلقين .

ماىية اإلبداع :

ىن ــاك مف ــاىيم عدي ــدة لعب ــداع(  ، ) 80 :01فم ــن الناحي ــة التاريخي ــة ارت ــبب مفه ــوم اإلب ــداع

باألعمال الخارقة التي تقترن بالغموض وتستعصي على التفسير حتـى مـن قبـل أولاـك األفـراد الـذين
أتوا بها .

ومـن الناحيــة االصــطالحية  ،فمــن الصـعب وجــود عبــارة واضــحة تلخـ

معنــى اإلبــداع وتكشــف

عــن األســاليب الممكنــة لتنميتــو ورعايتــو  ،ويرجــع ذلــك إلــى تعــدد النظريــات التــي تناولــت اإلبــداع ،
فــالبعض يميــز بــين نــوعين مــن اإلبــداع أحــدىما اإلبــداع الشخصــي ويمكــن تعليمــو ألي شــخ

واآلخر اإلبداع الحضاري ويستلزم ىذا النوع وجود موىبة أو قدرة عقلية عالية .

،

أمــا المفهــوم الكالســيكي لعبــداع عبــارة ع ــن مــزيا مــن القــدرات واالســتعدادات والخص ــائ

الشخصية التي إذا ما وجدت بياة مناسبة يمكن أن ترقى بالعمليات العقلية لتؤدى إلى نتائا أصـيلة

وجديــدة  ،ســواء بالنســبة لخب ـرات الفــرد الســابقة  ،أو خب ـرات المؤسســة أو المجتمــع أو العــالم إذا

كانت النتائا من مستوى االختراقات اإلبداعية في أحد ميادين الحياة اإلنسانية .

أما المفهوم التدريسـي لعبـداع يشـير إلـى اسـتخدام المعلـم ألسـلوب تدريسـي يـتم فيـو اسـتخدام

المـادة التعليميــة وســيلة لتنميــة القـدرة علــى اإلبــداع بصــورة خاصـة ليصــبح الهــدف األول للتربيــة ىــو

القدرة على التفكير اإلبداعي  ،ثم يأتي بعد ذلك اكتساب المعرفة ) 96 : 01 (.
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ولكي يتم تدعيم اإلبداع وتنميتو من خالل بياة مناسبة  ،فان ىناك مجموعـة مـن المعـايير يجـب

أن تأخذ في االعتبار  ،منها ) 69 : 36 ( :

 -ينمو اإلبداع عند الشعور باألمان والقبول الذاتي أثناء الدراسة .

 غالباً ما يتغلب التلميذ المبدع على أي مشكلة قد تواجهو . النشـاط اإلبـداعي المشـتمل علـى ك "ـل مـن أداء المعلـم والتلميـذ يعـد نـوع مـن أنـواع الـتعلمالفعَّال .

المعلم واإلبداع :

يعد المعلم أحد أركان العمليـة التعليميـة  ،بمعنـى أنـو عنصـر مهـم فـي تحقيـق النتـائا واألىـداف

التربويــة المســتهدفة  ،فــاذا مــا تــم إعــداد المعلــم إعــداداً جيــداً  ،وتــم تزويــده بــاألدوات والوســائل

المناسبـة  ،وتنشاة دوافعو وميولو واى تماماتـو تنشـاة ذات قيمـة موجهـة نحـو الجديـة  ،فـان العائـد أو

المــردود مــن العمليــة التعليميــة ســيكون عائــداً إيجابي ـاً  ،وفــي اتجــاه بنــاء مســتقبل أفضــل مــن خــالل
تنشاة جيل قادر على السلوك اإلبداعي .

وقــد يكــون االىتمــام بالجانــب اإلبــداعي مــن أىــم مــا ينبغــي توجيــو االىتمــام بــو فـي بنــاء شخصــية

وسلوك المعلمين  .كما أن تنشيب وتنمية القدرات اإلبداعيـة لـدي المعلـم يمكـن أن يـتم مـن خـالل

براما مستقلة إلكسابو مهارات تدريس إبداعية  ،أو من خالل صياغة البراما والمقررات التي تقدم

لو صياغة تتسم باإلبداع .

ومن المهـارات التي ينبغـي أن تتوافـر في المعلـم لكـي يحقـق التعليـم اإلبـداعي ما يلي : 5 ( :

) 649 – 647

 . 0تشجيع االختالف البنَّاء .

أن جوانب السلوك يمكن تشجيعها بالوسائل المختلفة  ،مما ِّ
يمكن صاحبها من محاولة ظهورىا

وشيوعها في سلوك المـتعلم خـالل المواقـف التاليـة  .كمـا أن اسـتخدام التـدعيم المعنـوي لـو فاعليـة
أقوى من التدعيم المادي في إثارة بعض الدوافع التي ترتبب بتنشيب الفرد على اإلبداع .
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 . 6تعريف المتعلم بقيمة مواىبو وإبداعاتو .

ف ــالمتعلم ف ــي حاج ــة إل ــى معرف ــة القيم ــة الحقيقي ــة لمواىب ــو  ،وألفك ــاره اإلبداعي ــة  ،مم ــا ي ــدعم

اتجاىاتو نحو مزيد من اإلبداع  ،ويمكن التوصل إلى ذلك من خالل استخدام اختبارات اإلبداع .

 .3تقبل أوجو القصور .

الب ــد للمعل ــم اإلب ــداعي أن يرك ــز عل ــى أوج ــو القص ــور أكث ــر م ــن تركي ــزه عل ــى نق ــاط الق ــوة عن ــد

المتعلمين  ،وىذا يتطلب من المعلمين عدم السـخرية مـن التلميـذ أو انتقـاده  ،بـل التسـامح والعفـو

عن األخطاء .

 . 4تنمية المهارات اإلبداعية .

وىــذا يتطلــب ضــرورة التركيــز علــى جميــع المهــارات اإلبداعيــة مــن طالقــة فكريــة ومرونــة تلقائيــة

وأصالة وحساسية للمشكالت حتى ولو كانت محدودة  ،فالتلميذ في التعلم اإلبداعي يختار بنفسو
المصادر التي ستساعده في إبداعو.

 . 5المساعدة على استغالل الفرص المالئمة .

ينبغي استغالل جميع الفرص المتاحة لتنمية اإلبداع تلك التي تفيد في التدريس اإلبداعي .

 . 6تنمية القيم والدوافع .

إن الكشـف عــن القــيم يســهم فــي ابتكــار إســتراتيجيات تدريســية معينــة  ،بحيــث تعــد تلــك القــيم

جــزء مــن شخصــية التالميــذ  ،وىنــاك دوافــع ىامــة يجــب أن تتــوافر عنــد التلميــذ المبــدع  ،أىمهــا :

دواف ــع االس ــتقالل ف ــي الحك ــم والتفكي ــر  ،ودواف ــع الت ــذوق المرك ــب  ،ودواف ــع ح ــب االستطـ ــالع
واالستكشاف .
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 .7تجنب الربب بين الخروج بين المألوف .

يعد ذلك عامالً مهماً ألن الشخصية اإلبداعية تتطلب أحياناً الخروج عـن المـألوف  ،ولـذا يكـون

من الضروري أن يقدم التعلم من أجل اإلبداعي أنشطة تساعد على إشباع التالميذ .

 . 8تخفيف اإلحساس بالعزلة والقلق .

تميــل شخصــية المبــدع إلــى العمــل الفــردي  ،والقلــق والتــوتر النفســي  ،لهــذا بــات مــن الضــروري

االىتمام بالبراما التي تقابل ىذه المشاعر عند التلميذ  ،وأن تساعده ليواجـو بها مخاوفـو وجوانـب
القلق لديو .

ومن العوامل التي تساعد على تنمية اإلبداع لـدى التلميـذ  ،والتـي ينبغـي أن يأخـذىا المعلـم فـي

اعتبــاره عنــد القيــام بعمليــة التــدريس  ،م خلــق المنــاخ الــذي يشج ــع علــى تأكيــد األفكــار بــدالً مــن

المحاكــاة  ،وتشــجيع التالميــذ علــى مواجهــة مشــكالت الرياضــيات المتضــمنة بــالمحتوى  ،ومحاولــة

إيجاد حلول مقنعة لها  ،وتشجيع روح االكتشاف  ،والتجريب المستمر  .م( ) 4 : 36

من العرض السابق اتضح أىمية اإلبداع بالنسبة للتلميذ  ،والذي يساعد على رقي الشعوب

ونهضتها  ،وىذا يحتاج بالدرجة األولى إلى معلم لديو القدرة على التدريس اإلبداعي من خالل

اتسامو بمجموعة مهارات تحقق ىذا الغرض .

مهارات التدريس اإلبداعي .

من المعروف أن أسلوب المعلم في التدريس  ،وما يتضمنو ىذا األسلوب من سلوكيات يؤثر في

تفكير التالميذ  ،لذا ينبغي أن تكون تلك السلوكيات إيجابية حتى يكـون التـأثير إيجـابي  ،ومـردوده

على التالميذ مرغـوب فيـو  ،م وينبغـي أن يأخـذ المعلـم فـي اعتبـاره مجموعـة عوامـل يمكـن أن تنمـي

تدريســو بطريقــة إبداعيــو  ،متمثلــة فــي المعرفــة المتكاملــة والمهــارة فــي عرضــها  ،واســتخدام أســاليب

تدريسية غير تقليدية كأسلوب حل المشكالت  ،والرحالت التعليمية المخطـب لهـا  ،باإلضـافة إلـى
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ضــرورة تــوافر التقنيــات التعليميــة المتنوعــة  ،والزيــارات الميدانيــة لمحتــوى المعرفــة  .م( ) 0 : 38

ومن مهارات التدريس اإلبداعي للمعلم  ،أو قدراتو التي حاول الباحثون بحثها وقياس مردودىا :

أوالً  :الطالقة .

وتعنى القدرة على توليد عدد كبير من البدائل أو المترادفات أو األفكار أو المشكالت أو

االستعماالت عند االستجابة لمثير معين  ،والرغبة والسهولة في توليدىا .وىى في جوىرىا عملية
تذكر واستدعاء اختيارية لمعلومات أو خبرات أو مفاىيم سبق تعلمها .

وقد تم التوصل إلى عدة أنواع للطالقة عن طريق التحليل العاملي كالطالقة اللفظية أو طالقة

الكلمات  ،وطالقة المعاني أو الطالقة الفكرية  ،وطالقة األشكال أي القدرة على الرسم السريع

لعدد من األمثلة والتفصيالت أو التعديالت في االستجابة لمثير وضعي أو بصري ) 86 : 01 (.

وتجدر اإلشارة إلى أنو ينبغي على المعلم الذي يتسم بهذه المهارة أن تكون لديو القدرة على

استدعاء أكبر عدد ممكن من أفكار الرياضيات المناسبة عند التعرض لحل تمارين الرياضيات .

ثانياً  :المرونة .

وىى القدرة على توليد أفكار متنوعة من نوع األفكار المتوقعة عادة  ،وتوجيو أو تحويل مسار

التفكير مع تغير المثير أو متطلبات الموقف  .والمرونة ىي عكس الجمود الذىني الذي يعنى تبنى

أنماط ذىنية محددة سلفاً وغير قابلة للتغير حسب ما تستدعى الحاجة  .ومن أشكال المرونة :
المرونة التلقائية  ،والمرونة التكيفية  ،ومرونة إعادة التعريف أو التخلي عن مفهوم أو عالقة قديمة
لمعالجة مشكلة جديدة .

وعلى المعلم الذي ينبغي أن يتصف بهذه المهارة التدريسية أن يكون قادراً على إنتاج
استجابات مناسبة ومتنوعة وغير تقليدية عند عرض تطبيقات الرياضيات المتنوعة بما ينعكس على

تدريسو لتلك التطبيقات .
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ثالثاً  :األصالة .

األصــالة ىــي أكثــر الخصــائ

ارتباط ـاً باإلبــداع والتفكيــر اإلبــداعي  ،واألصــالة ىنــا بمعنــى

الجدة والتفـرد  ،وىـى العامـل المشـترك بـين معظـم التعـاريف التـي ركـزت علـى النـواتا اإلبداعيـة

كمحك للحكـم علـى مسـتوى اإلبـداع  .ولكـن المشـكلة ىنـا ىـي عـدم وضـوح الجهـة المرجعيـة

التي تتخذ أساساً للمقارنة  :ىل نـواتا الراشـدين  ،أم نـواتا المجتمـع العمـري  ،أم النـواتا
السابقة للفرد نفسو  ،وكيف يتم التعرف على أن فكرًة ما أو حالً لمشكلة معينة يحقـق ش ـرط

األصالة  ،وماذا لو توصل اثنان في بلـدين متباعـدين إلـى حـل إبـداعي لمشـكلة مـا فـي أوقـات
متقاربة  ،أال يستحق الثاني وصف المبدع ألنو جاء متأخراً في إنجازه .

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن االتجاىــات اإلنســانية والبيايــة تتبنــى وجهــة النظــر القائلــة بــان الخبــرة

الشخصــية الســابقة للفــرد أس ـاس للحكـم علــى نوعيــة نواتجــو  ،بمعنــى أن األصــالة ليســت صــفة

مطلقة  ،ولكنها محددة في إطار الخبرة الذاتية للفرد .

وعنــد التــدريس فــي ضــوء ىــذه المهــارة تكــون للمعلــم القــدرة علــى إنتــاج اســتجابات تتصــف

باألصالة  ،وتكون قليلة التكرار  ،بما ينعكس على تالميذه خالل الموقف التعليمي .

رابعاً  :اإلفاضة .

وتعنــى القــدرة علــى إضــافة تفاصــيل جديــدة ومتنوعــة لفكــرة  ،أو حــل لمشــكلة معينــة م ــن

المشكالت من خالل تلك اإلضافة .

وفي ضوء ىذه المهارة التدريسية فان المعلم يتمكن من استخدام أكثر من طريقة وأكثر من

فكرة في حل التمرين الواحد .
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خامساً  :الحساسية للمشكالت .

ويقصــد بهــا الــوعي بوجــود مشــكالت أو حاجــات أو عناصــر ضــعف فــي البياــة أو الموقــف .

ويعنى ذلك أن بعض األفراد أسرع من غيرىم في مالحظة المشكلة والتحقق من وجودىا خالل

الموقــف  .إن اكتشــاف المشــكلة يمثــل خطــوة أولــى فــي عمليــة البحــث عــن حــل لهــا  ،ومــن ثـ َّـم
إضافة معرفة جديدة أو إدخال تحسينات وتعديالت على معارف أو منتجات موجودة  .ويـرتبب
بهــذه القــدرة مالحظــة األشــياء غيــر العاديــة أو الشــاذة أو المحيــرة فــي محــيب الفــرد  ،أو إعــادة

توظيفها أو استخدامها وإثارة تساؤالت حولها .

وقــد يتضــح ذلــك فــي تــدريس المعلــم م ـن خــالل عــرض التمــارين والموضــوعات
المتعلقة بالرياضيات على ىياة مشكالت تتحدى عقول التالميذ .
سادساً  :التقييم .

التقييم فعل ختـامي يمارسـو المبـدع تجـاه عمـل معـين  ،بعـد أن يكـون سـبقو عمليـة اختيـار لعمـل

معــين مــن بــين مجموعــة مــن األعمــال  ،بحيــث يتميــز ىــذا العمــل باإلبداعيــة  ،ويمكــن تنميــة عامــل
التقييم من ق"بَل المعلـم الذي يتصـف بمهـارات التـدريس اإلبداعي لدى التالميذ من خالل األنشـطة
التالية ) 646 : 5 ( :
 تقوية إحساس التلميذ نحو معرفة شكل ما  ،وتحديد ىويتو من بين األشكال المماثلة . -تعرف مجموعة أشياء مماثلة ألشياء أخرى من حيث الخصائ

التركيبية .

سابعاً  :حب االستطالع .

إن ال ــتعلم اإلب ــداعي يج ــب أن يه ــتم باث ــارة الق ــدرة عل ــى اإلحس ــاس  ،م ــن خ ــالل إث ــارة ح ــب

االستطالع  ،والرغبة في التساؤل .

ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل تــوافر معلــم يتســم بمهــارات تــدريس إبداعيــة فــي ضــوء المرونــة

والطالقة واألصالة .
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ثامناً  :إعادة التنظيم ( إعادة التجديد ) .

إن أكثر المخترعات جاءت نتيجة لتحوير شئ قائم فعالً إلىشئ تخر ذى تصـميم أو وظيفـة أو

إستعمال مختلف  ،وأيد علم النفس أىمية ىذه العملية فى التفكير المنتا .

ويمكن للمعلم ذو المهارات التدريسية اإلبداعية تدريب التلميذ على ذلك من خالل ما يطلـب

منو من اقتراح عدد تخر من االستخدامات غير الشائعة لبعض األشياء .

تاسعاً  :مواصلة االتجاه .

اإلبداع ليس سلوكاً عشوائياً ولكنو عمل موجـو نحـو تحقيـق ىـدف مـا مـن األىـداف المحـددة ،

وعلــى المبــدع أن يواصــل االتجــاه وأال يتحــرك حركــة عشــوائية تخبطيــة  .وىــذا النــوع مــن الســلوك

االلتزامي ليس قيـدا علـى حـركة الفكـر  ،كمـا قـد يظـن البعض  ،ولكنـو ضـبب لتلـك الحركـة : 8 ( ،
ً
 ) 646إنـو مثـل قيـود الفـن أو مبــادئ الفـن التـي البـد أن يدرســها الشـخ لكـي يـتعلم أن األســس

والمبادئ ليست قيوداً تحد من حركة الفنان  ،بل ىي أسس ومبادئ وقـوانين البـد مـن تعلمهـا حتـى
يصير للفن وضعو وموضوعو  ،وعندما يجيد اإلنسان في التخص

أو الموضوع الذي درسو يمكـن

بعــد ذلــك أن يفــيض عليــو الحريــة خيــاالً وانطالقــا  ،وعندئــذ يمضــى متســلحاً بالقواعــد والمبــادئ

والقوانين التـي تجعلـو مبـدعاً  .وينبغـي أن يصـل المبـدع إلـى غايـة األداء الفعَّـال المتحقـق فـي وحـدة
إبداعية بأشكال متنوعة .

وفــى النهاي ــة يتحقــق العائ ــد ال ــذي يتصــف باإلب ــداع مــن خ ــالل معل ــم يتســم بمه ــارات الت ــدريس

اإلبداعية .

عاشراً  :النفاذ .

المقصــود بــو الغــوص إلــى عمــق الموضــوع  ،وعــدم االكتفــاء بالمعالجــة الســطحية العــابرة التــي

تتصــف بهــا الحيــاة اليوميــة العاديــة  ،وإنمــا البحــث وراء التفاصــيل والغــوص وراء الحقــائق  ،وبحــث
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األمر من جوانبو المتعددة  .والطفل الذي يسأل أسالة كثيرة بقصد المزيد من الفهم وعدم االكتفاء

بالسطحية يعد طفالً مبدعاً  .فالنفاذ إلى عمق األشياء يميز المبدع عن غيره.

وعلــى المعلــم الــذي يتســم بمهــارات تــدريس إبداعيــة أن يجيــب عــن جميــع األســالة الخاصــة
بتالميذه  ،وأن تكون إجاباتو حقيقية  ،وتتصف بالمنطقية إلى "
حدكبير .

حادي عشر  :التفصيل .

التفصيل خاصية ترتبب أيضاً بالخاصية السابقة  ،فاإلنسان المبدع باإلضافة إلى أنو كـائن باحـث

عن العمق فهو كائن باحث عن التفاصيل  ،وعندما يقوم بمهمة ما يميل إلـى إثرائهـا بعناصـر جديـدة

فانها تمنحو التميز عن غيره ) 646 : 09 (.

وعلـى المعلـم المبــدع تدريسـياً معاونــة تالميـذه للبحـث عــن عمـق بعــض الموضـوعات  ،والبحــث

عن تفاصيلها .

ولقد أكد محمد السيد ومحرز عبده( )05ضـرورة تضـمين كليـات التربيـة بـراما تدريبيـة متنوعـة

لتنمية مهارات التدريس اإلبداعي سابقة الذكر .

وفــي الدراســة الحاليــة ســيتم التركيــز علــى المهــارات الثالثــة األولــى ( الطالقــة  ،المرونــة  ،األصــالة )

متضـمنة مجموعــة متعــدد ة مــن الســلوكيات يكتســبها معلـم رياضــيات المرحلــة اإلعداديــة حتــى يكــون

مبدعاً في التدريس .

العوامل المؤثرة في التدريس اإلبداعي .

توجد عدة عوامل تؤثر إيجابياً أو سلبياً على التدريس اإلبداعي  ،والخطوة األولى التي يجب أن

ينتبو إليها المعلمون والمدربون واآلباء تحديد ىذه العوامل اإليجابية  ،أيضاً تحديد العوامل السلبية

تيسر ظهور التفكير اإلبداعي لدى التالميذ  ،وحتى يمكن التغلب العقبات المؤثرة سلبياً على
حتى ِّ
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التدريس اإلبداعي بفاعلية عند تطبيق البرناما التعليمـي أو التـدريبي الـذي يسـتهدف تنميـة مهـارات

التفكي ــر اإلب ــداعي  .ويض ــيف  ) 0 : 3 3 (Lankardأن ــو لك ــي ي ــتم تنمي ــة مه ــارات الت ــدريس
اإلبداعي ينبغي على المعلم أن يرِّكز على أىمية عمل التلميذ بذاتو ومشاركتو الفعَّالة خالل الموقف
التعليمي  ،فالمتعلم دائما يتعلم ما يعمل وليس ما يؤديـو المعلـم  ،وذلـك مـن خـالل تزويـد الموقـف

التعليمي بمجموعة أنشطة تجريبية متنوعة يؤدي من خاللها التلميذ .

ويمكن تصنيف العوامل المؤثرة على التدريس اإلبداعي إلى مجموعتين رئيستين :
(  ) 0الميسـرات :

المقصــود بهــا كــل مــا يحــيب بالتلميــذ مــن عوامــل أو ظــروف أو أســباب تيســر ظهــور التفكيــر

االبتكاري و اإلبداع لدى التلميذ .

وقد أمكن تقسيم الميسرات إلى ثالثة أجزاء :

( أ ) ميسرات تتعلق باألسرة .

( ب ) ميسرات تتعلق بالمدرسة ( المعلم – المنها الدراسي – اإلدارة المدرسية ونظام التعلـيم )

.

( جـ ) ميسرات تتعلق بالمجتمع .
(  ) 6المعـوقـات :

المقصـود بهـا كـل مـا يحــيب بالتلميـذ مـن عوامـل أو ظــروف أو أسـباب تعـوق ظهـور التفكيــر

االبتكاري واإلبداع ليو .

وقد أمكن تقسيم ىذه المعوقات إلى ثالثة أجزاء .:

( أ ) معوقات تتعلق باألسرة .

( ب ) معوقات تتعلق بالمدرسة ( المعلم – المنها الدراسي – اإلدارة المدرسية ونظام التعليم )

( جـ ) معوقات تتعلق بالمجتمع .
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وفيم ــا يل ــي ملخصـ ـاً ألى ــم العوام ــل الت ــي ت ــؤثر ف ــي إث ــارة وتنمي ــة ق ــدرات ومه ــارات الت ــدريس

اإلبداعي :

(  ) 0الميسرات )065: 8 (:

( أ ) األسرة :

تعــد األســرة اللَّبنــة األساســية األولــى فــي حيــاة التلميــذ  ،وإن أنمــاط الســلوك التــي يكتســبها

التلميذ داخل األسرة تكون في الغالب األنماط السلوكية التـي يتعامـل بهـا مـع اآلخـرين  ،وفـى إطـار
مفهــوم األســرة توجــد نمــاذج مختلفــة للتعامــل  ،فهنــاك األســرة المتســامحة المرنــة التــي تتعامــل مــع
أفرادىــا بنــوع مــن التســامح التــام  ،واالحتــرام المتبــادل وتعمــل علــى تهيا ـة البياــة المناســبة الســتثارة

الجوانــب العقليــة  ،وصــقل الجوانــب االجتماعيــة  ،وكــل مــا يتعلــق بأبعــاد الشخصــية  ،فيحــرص ىــذا
النوع من األسر على إمتاع أفرادىا بالرحالت واقتناء الكتب والمجالت واأللعـاب المختلفـة وإتاحـة

الفرصــة للمناقشــات وإبــداء وجهــات النظــر  ،كــل ىــذه األمــور تســاعد علــى تنميــة المــدارك واســتثارة

جوانب القوى العقلية الكامنة  ،وتشجيع االستقاللية واالعتماد على الذات في أي صورة مـن صـور

الحيـاة المختلفـة  ،وكلهـا مــؤثرات قويـة لتنميـة االبتكاريـة لــدى األبنـاء  .ويمكـن تلخـي

التي تتعلق باألثرة فيما يلي :

الميسـرات

 -أن يشجع الوالدان في أبنائهم السلوك االستقاللي وسمات التحرر .

 إعطاء األبناء الثقة المتناىية في قدراتهم على التصرف السليم خالل المواقف المختلفة . تنمية حب القراءة واإلطالع في المجاالت العلمية والثقافية المختلفة . -االتجاه نحو ممارسة األساليب السوية في تربية األبناء .

 ارتفاع مستوى تعليم كل من األب واألم  ،مع ارتفاع دخل األسرة وقلة عددىا . -االىتمام بانتقاء ألعاب األطفال التي تنمى الخيال واالبتكار لدى األبناء .

وىنــا يقــع علــى عــاتق المعلــم الــدور التــوجيهي ألســرة التلميــذ مــن حيــث حــثهم علــى تشــجيع

التالميـذ ،وتزويدىم بال ثقة في تصرفاتهم وتعـرف األسـاليب السـوية فـي تربيـة أبنـائهم  .وىـذا لـن يـتم
إال من خالل االتصال الدائم بأسر التالميذ لمعرفة طبيعتهم وأسلوب حياتهم داخل األسرة حتى يتم
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التركيز على األساليب التدريسية المستحدثة بما يتناسب وطبيعتهم وأسلوب حيـاتهم ممـا قـد يـؤدي

إلى استحداث بعض األساليب التدريسية اإلبداعية .
( ب ) المدرسة :

يتلقــى التلميــذ فــي المدرســة األنــواع المختلفــة للمعرفــة والخب ـرات الجيــدة والمفيــدة  ،التــي

تساعده في التغلب على المشاكل والصعاب التي يواجهها في حياتو اليومية والمستقبلية  ،وال شك
أن ط ــرق ووس ــائل التعل ــيم الت ــي تم ــارس ف ــي المدرس ــة له ــا تأثيرى ــا المباش ــر عل ــى خبـ ـرات التالمي ــذ

واتجاىاتهم نحو عملية التعلم  .ومن الميسرات المتعلقة بالمدرسة ما يلي :

 -أن يقبل المعلم ابتكار التلميذ ويحترمو باعتباره تعبيراً عـن أفكـاره دون أن يفـرض معـايير الراشـد

وتفسيراتو .

 -أن يقدم المعلم فرصاً متعددة لكي يظهر التالميذ بـراعتهم وينمـى لـديهم المسـاولية الفرديـة عـن

طريق المناقشات المفتوحة بدالً من دور الملقن .

 أن تشتمل عالقة المعلم بالتلميذ على الحب واالنتماء والصداقة والصبر . أن يقوم المعلم بدور المثير والموجو بدالً من دور الملقن . -مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ .

 التمهيد للدرس باألسالة العقلية المنشطة .ومن ميسرات محتوى المنها الدراسي :

 -تدريس االبتكار كموضوع مستقل في براما رسمية دراسية خاصة خالل المراحل الجامعية .

 -تع ــديل المنـ ــاىا الدراســـية ذاتهـ ــا  ،وصـــياغتها ص ــياغة جدي ــدة تسـ ــاعد علـ ــى تنميـــة األســـلوب

االبتكاري في تناولها .

 -دراسة تاريخ العلم والعلماء القدماء والمعاصرين .

 إدخال تعديالت أساسية في البراما الدراسية تهدف إلى التصدي لحل مشكالت غير تقليدية . -تطوير المناىا لمالئمة ظروف العصر .
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أما ميسرات اإلدارة المدرسية ونظام التعليم :

 خلق مناخ اجتماعي تعليمي يشجع على إثارة القدرة االبتكارية بأسلوب مباشر أو غير مباشر . -إتاحة جلسات تعليم ومناقشات حرة .

 تقدير وتشجيع التفكير االبتكارى لدى التالميذ ذوى المواىب االبتكارية . -وضع حوافز مادية وأدبية للتالميذ المبتكرين .

 -توفير فترات أثناء اليوم الدراسي للراحة واألنشطة الثقافية  ،واالجتماعية  ،والرحالت .

 -تكوين جماعات تضم التالميذ ذوى التفكير االبتكارى علـى أن يشـرف علـيهم بعـض المدرسـين

ذوى الميول االبتكارية .

أما من حيث الميسرات التي تتعلق بالمجتمع :

 اإليمان بأن اإلنسان يمتلك قدرات عقلية عديدة يستطيع بها أن يحقق المعجزات إذا توافرت لوالظروف المواتية .

 اإليمان بعصر الثروات البشرية  ،فالبشر ىم الذين يمتلكون ناصية العالم . -االىتمام بمحو أمية الكبار  ،ونشر الوعي الثقافي والقومي بينهم .

 -توعية أولياء األمور من خالل وسائل اإلعالم بأىمية التفكير اإلبداعي .

 رعاية التالميذ ذوى المستوى االقتصادي المنخفض  ،ألن كثيراً ما يخرج من بينهم المبتكرون . -أن تستثير البياة التفكير اإلبداعي لدى التالميذ .

وعلــى المعلــم مراعــاة جميــع ىــذه الميســرات التــي تــؤثر إيجابي ـاً علــي تنميــة اإلبــداع والتفكيــر

سواء كانت تلك الميسرات متعلقة باألسرة  ،أو متعلقة بالمدرسة
االبتكاري لدي من يتعامل معهم ً .

ومــا تحويــو مــن نظــم تعليميــة  ،أو منــاىا تــدرس  ،أو أنشــطة ووســائل تعليميــة متنوعــة  ،أيض ـاً تلــك
المتعلقة بالمجتمع الذي يعيش فيو التلميذ .

وىناك عدة عوامل تؤثر إيجابياً على مهارات المعلـم التدريسـية التـي تتسـم باإلبـداع م كالتـدريب

المعتمد على الويب  ، WEBويعني ذلك تدريب المعلمين مـن خـالل الصـفحات المنشـورة علـى
اإلنترن ــت لتنمي ــة مه ــارات الت ــدريس اإلب ــداعي ل ــدى المعلم ــين م ــن خ ــالل ت ــوفير ب ــراما اإلنترن ــت
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المناسبة ،وتوفير قاعات التدريب غير التقليدية التي تسمح لكل من المعلم وتالميذه بالعمل خالل

ى ــذه الب ــراما  ،ومـ ــن ث ـ َّـم تتوافـ ــر الحـ ــرية للتالميـ ــذ لتنميـ ــة قدراتهـ ــم اإلدراكي ــة م ــن خ ــالل العم ــل
الحر  .م( ) 4 : 64

ولتنميــة مهــارات التــدريس اإلبــداعي لــدى المعلــم م يجــب تــوفير مجموعــة مــن المعينــات غيــر

التقليدية كالفصول الدراسية المالئمـة  ،واألجهـزة والوسـائل التعليميـة المتنوعـة  ،ومجموعـة مصـادر

يرجع إليها التالميذ في ضوء توجيهات المعلم  ،ومنح المعلـم الحريـة السـتخدام مـا يـراه مناسـباً مـن

استراتيجيات تدريسية  ،وتوفير مجموعة أنشطة متنوعة كاأللعاب  ،والمناقشـات  ،وإجـراء البحـوث

المتنوعة في مجال المحتوى  .م( ) 697 : 34

وم ــن مه ــارات الت ــدريس اإلب ــداعي أيضـ ـاً م اس ــتخدام األس ــلوب القصص ــي ف ــي الت ــدريس كأح ــد

األساليب التدريسية بحيث يمكن سـرد المحتـوى ومـا يتضـمنو مـن مهـارات وعمليـات ومفـاىيم فـي

ضوء ىذا األسلوب داخل قاعة التدريس  .والجـدير بالـذكر أنـو يمكـن اسـتخدام ىـذا األسـلوب مـع
جميع التالميذ وفي مختلف األعمار السنية  .م( ) 666 : 31

ويــرى تشــابمان ) 6 : 65(Chapman
أن ىنــاك (  ) 076مبــدءاً لتــدريس التلميــذ إبــداعياً
منهــا عــرض الموضــوع المطلــوب تدريســو مــن جميــع جوانبــو مــع اإلشــارة إلــى العالقــة بــين المفــاىيم

المكونــة للموضــوع  ،وأســلوب العمــل خــالل الموقــف التعليمــي ومــا يتضــمنو مــن مرونــة المعلــم فــي
ِّ

اختيــار األســاليب التدريســية المالئمــة لوفكــار  ،واالىتمــام بقاعــات الــدروس وتــوفير الجــو الصــفي
المالئــم لتنميــة اإلبــداع  ،واالىتمــام بــادارة الفصــل وإدارة الموقــف التعليمــي ذاتــو مــن قابَــل المعلــم ،
واألخذ بمفهوم التقويم المستمر الذي يتسم بالقياس والتشخي وعالج األخطاء أوالً بأول  .تلـك
سواء البدائية أو المتقدمة  ،وتدريس األنظمة
المبادئ تصلح لتدريس موضوعات الحساب المتنوعة ً

العدديــة  ،والحاســبات اآلليــة  ،والهندســة  .وكــل مبــدأ مــن ىــذه المبــادئ يتكــون مــن  :الموضــوع –

خطوات التدريس – إجراءات التقويم .
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ونظراً ألىمية التـدريس اإلبـداعي  ،وإعـداد نوعيـة مـن المعلمـين تتـوافر لـديهم المهـارات الالزمـة

لهذه النوعية مـن التـدريس  ،تعـددت الدراسـات الخاصـة فـي ىـذا المجـال  .فقـد اسـتهدفت دراسـة

 )63 ()0991(Brookxالوصــول إلــى طريقــة تدريســية تتســم باإلبــداع لتطــوير قــدرات التالميــذ
اإلبداعي ــة  ،وتوصـــلت ىـــذه الدراســـة إلـ ــى طريق ــة اش ــتملت علـ ــى ابتكـ ــار موق ــف تعليمـ ــي تضـ ــمن

استنتاجات فردية من خالل المناقشة والحـوار بـين المعلـم وتالميـذه  ،واسـتخدام األسـلوب البحثـي
الذي من خاللو َّ
تمكن التالميذ من اكتشاف عالقات جديدة بين األفكار  .واقترحت تلك الدراسـة
نموذج ـاً للتعلــيم تضــمن مرحلــة االكتشــاف  ،واإلبــداع  ،واالســتنباط  .وقــد تــم االســتفادة مــن تلــك

الدراسة مـن خـالل التركيـز علـى المواقـف التعليميـة فـي البرنـاما المقتـرح  ،تلـك التـي تشـتمل علـى

المناقشة والحوار في ضوء السلوكيات الموضوعة .

أم ــا  ) 37 ()0994(Queenفق ــد رَّك ــز ف ــي دراس ــتو عل ــى كيفي ــة اس ــتنتاج أس ــاليب تدريس ــية

إبداعية تالئم فاة معينـة مـن التالميـذ يتسـمون بعـدم االىتمـام بـالتعليم بغـرض االنتقـال بهـم مـن عـدم

االىتمام بالتعليم إلى كونهم تالميذ مبدعين  ،حيث ركز على دراسة ظروف التلميذ  ،وكيفية إدخال
أساليب تدريسية إبداعية  ،باإلضافة إلى حرية التعبير ترائهم بدون قيد ثم متابعة حاالتهم  .وأشارت

نتائا تلك الدراسة إلى تحسن األداء األكاديمي لهؤالء التالميذ .

وبيَّنـت دراسـة  ) 60 ()0995(Allison, R. & Pilly, K.أىميـة التـدريس اإلبـداعي

كأسلوب للتربية التقدمية  ،ووضَّحت بعـض سلوكيات المعلمين الـذين يتصـفون بالتـدريس اإلبـداعي

كالق ــدرة عل ــى اس ــتدعاء أكب ــر ع ــدد ممك ــن م ــن أفك ــار الرياض ــيات المناس ــبة  ،واالس ــتعداد إلنت ــاج
استجابات مناسبة متنوعة وغير تقليدية تتصف باألصالة وقليلة التكـرار  ،وقـدرتهم علـى إبـداء أكثـر

من حل للتمرين الواحد  .وكان من نتائجها أن ىنـاك تـأثيراً إيجابيـاً لهـؤالء النوعيـة مـن المعلمـين فـي

تنميــة اإلبــداع لــدى تالميــذىم  .ولقــد تــم االســتفادة مــن بعــض ىــذه الســلوكيات عنــد بنــاء البرنــاما

المقترح .
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وقــد قــدمت دراســة  ) 66 ()0996( .Christopher, Eاسـتراتيجية تدريســية إبداعيــة

مالئمة لتالميذ المرحلة االبتدائية تشتمل على أسلوب عرض درس لتلميذ المرحلة االبتدائية يتضمن

عناصر المرونة والطالقة واألصالة والنفاذية والحساسية للمشـكالت  ،وقـد أدت تلـك اإلسـتراتيجية

إلــى تنميــة اإلبــداع لــدى تالميــذ تلــك المرحلــة  .وتــم األخــذ فــي االعتبــار الســلوكيات التــي تتعلــق

بالمرونة والطالقة واألصالة في برناما الدراسة الحالي .

أمــا دراســة  ) 30 ()0998(Hansen,R. & Davies,D.فقــد ركــزت علــى أىميــة

تكنولوجيـا التعلـيم والوســائل التعليميـة المتنوعـة التــي تسـتخدم فـي الموقــف التدريسـي إلعـداد معلــم

متميز يتس م بمهارات تدريس إبداعية بما ينعكس على تنمية اإلبداع لدى تالميذه .

وفي دراسة  ) 36 ()0999( Atkinson,E.,S.والتي استهدفت إيجاد العالقة بين دافعية

التالميذ والدوافع الداخلية للتعلم  ،أيضاً العوامل الخارجية المتمثلـة فـي المعلـم ومـا يتصـف بـو مـن

مهــارات تدريســية  ،وإدارتــو للموقــف التعليمــي  .فقــد وضــحت ىــذه الدراســة أن مجموعــة التالميــذ
الذين نمت دوافعهم الداخلية عن طريق سلوكيات المعلم اتصفوا باإلبداع عن أولاك الذين لم تنمو

دوافعهم الداخلية للتعلم  .وتلك من المهارات التي يجب أن يتصف بها المعلم لكي يكون تدريسو

إبداعياً .

وقد وجدت دراسة  ) 67 ()6111( Davies,D.عالقة واضحة بين اإلنجاز والثقة بالنفس

فــي مجموع ــة المعلمــين ال ــذين يتســمون بالت ــدريس اإلب ــداعي  ،ىــذا باإلض ــافة إلــى ض ــرورة تك ــوين
عالقات تتسم باأللفة بين المعلمين والتالميـذ واسـتخدامهم لتقنيـات التعلـيم المتنوعـة داخـل حجـرة

الدراسة .

لقــد وضــحت الدراســات ســابقة الــذكر أىميــة وجــود ســلوكيات متعــددة لــدى المعلــم لكــي يكــون

تدريسو إبداعياً بما ينعكس على تالميذه حتى يتصفون بالتفكير اإلبداعي  .ىذه السلوكيات قـد تـم
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االستفادة منها في مجال الدراسة الحالية حيث تم تضمين بعضـها فـي بطاقـة المالحظـة المعـدة فـي
ىذه الدراسة لمعرفة مدى توافرىا لدى المعلم  ،وكيف يمكن تنميتها لديو .

من العرض السـابق أمكـن اسـتخالص مجموعـة مهـارات تدريسـية تتصـف باإلبـداع  ،وتـم تـدريب

المعلم عليها من خالل البرناما التدريبي المعد ضمن الدراسة الحالية .

ثانياً  :الجانب التجريبي .
لعجابـة عــن الســؤال الرئيســي للدراســة الحاليــة  ،وعــن أســالتها الفرعيــة  ،وتحقيــق أىــدافها  ،تــم

القيام باإلجراءات التالية :

** لعجابة عن السؤال الفرعي األول من أسالة الدراسة الحالية  ،والذي ن َّ علـى  { :مـا مهـارات
التدريس اإلبداعي الالزمة لمعلمي رياضيات المرحلة اإلعدادية } .
في ضـوء مفهـوم التدريس اإلبداعـي  ،ومن خالل الدراسـات السـابقة و المراجـع المتخصصـة (

 ) 07 ، 04 ، 03 ، 06 ، 00 ، 9 ، 6التـ ــي اىتمـ ــت بهـ ــذا المفهـ ــوم  ،تـ ــم تحديـ ــد مجموعـ ــة
تضمنــة بثالثــة محـاور ىــي محـور الطالقــة ،
مهـارات تــدريس إبـداعي لرياضــيات المرحلـة اإلعداديــة م َّ
ومحور المرونة  ،ومحور واألصالة  ،وو ا
ض َعت تلك المهارات في قائمـة تمهيـداً لصـياغتها فـي صـورة
استبيان  ،ثم بطاقة مالحظة .
تــم عــرض ىــذه القائمــة علــى مجموعــة محكمــين متخصصــين فــي مجــال طــرق التــدريس وعلــم

ثم تم
النفس ألخذ وجهات نظرىم في ىذا المجال  ،ثم أجريت التعديالت في ضوء ترائهم  ،ومن َّ

الحصول على القائمة النهائية (*) بتلك المهارات .
)*( أنظز ملحق ( ) 1
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ص ام َمت قائمة مهارات التدريس اإلبداعي سابقة الذكر في صـورة اسـتبيان (**) لتعـرف أراء بعـض

أعضاء ىياة التدريس المتخصصين في المناىا وطـرق تـدريس الرياضـيات  ،وعلـم الـنفس  ،وبعـض

موجهي الرياضيات حول تلك القائمة من حيث تمثيلها لمهارات تدريس عامة  ،أو مهارات تـدريس

إبــداعي  .ومــن حيــث تمثيلهــا أيض ـاً لمهــارات تــدريس إبــداعي عامــة  ،أو مهــارات تــدريس إبــداعي
لرياضيات المرحلة اإلعدادية .

وفــي ضــوء أراء الســادة المحكمــين أمكــن تحديــد مهــارات التــدريس اإلبــداعي الخاصــة بتــدريس

ثم تم تصميم بطاقة مالحظة تتضمن تلك المهارات .
رياضيات المرحلة اإلعدادية  ،ومن َّ

** ولعجابة عن السؤال الفرعي الثاني من أسالة الدراسة الحاليـة والـذي نصـو { مـا مـدى تـوافر
مهــارات التــدريس اإلبــداعي لــدى معلمــي رياضــيات المرحلــة اإلعداديــة  ، } .أتبا َعــت الخطــوات

التالية :

 -0تــم اختيــار مجموعــة مــن المهــارات مــن بــين المهــارات ســابقة الــذكر بلــد عــددىا (  ) 67مهــارة
لكل محور (  ) 9مهارات نظراً لصعوبة التعامل مع جميع ىذه المهارات  ،وذلك بالتعاون مـع تراء
مجموع ــة المحكمــين  .ثــم و ا
ضـ َـعت تلــك المهــارات التــي تــم تحديــدىا وإقرارىــا مــن قابَــل مجموعــة
المحكمين في صورة بطاقة مالحظة لمعرفة مدى توافرىا لدى معلمي رياضـيات المرحلـة اإلعداديـة
 ،وأخذت بطاقة المالحظة األبعاد التالية :

* ممتاز  ،ويقدر لها (  ) 4درجات .

* جيد جداً  ،ويقدر لها ( ) 3درجات .

* جيد  ،ويقدر لها درجتان .

* مقبول  ،ويقدر لها درجة واحدة .

* ضعيف  ،ويقدر لها صفر درجة .

)**( أنظز ملحق ( ) 2
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ضت بطاقة المالحظة في صورتها النهائية
 – 6ع ار َ

(*)

على مجموعة المحكمـين مـرة أخـرى لمعرفـة

ترائهــم فــي صــياغة عباراتهــا  ،ومــدى قيــاس العبــارات لمهــارات تــدريس الرياضــيات بطريقــة إبداعيــة

ومــدي مناسـ بة المهــارات التــي تــم اختيارىــا مــن بــين قائمــة المهــارات الكليــة  ،ومناســبة عــددىا لكــل
محور من المحاور الثالثة  .وقد أقر المحكمون صالحية بطاقة المالحظـة لقيـاس تلـك المهـارات ،

مما يشير صدق بطاقة المالحظة من خالل صدق المحكمين .

 – 3تم حسـاب ثبـات البطاقـة مـن خـالل أسـلوب اتفـاق المحكمـين  ،فقـد تمـت عمليـة المالحظـة
بمســـاعدة أحـــد الـ ــزمالء  ،وتب ــين أن نسـ ــبة االتفـ ــاق فـ ــي ض ــوء معادلـ ــة  Cooperعب ـ ــارة ع ـ ــن (

 ، ) :80.06مما يدل على ثبات بطاقة المالحظة  ،أي أن تلك البطاقة تتسم بالصدق والثبات ،

ثم أمكن تطبيقها .
ومن َّ

 – 4طبا َقــت بطاقــة المالحظــة بعــد التأكــد مــن صــدقها وثباتهــا علــى مجموعــة مــن مدرســي رياضــيات

المرحلة اإلعدادية بلد عددىم عشرون معلماً لمعرفة مدى توافر مهارات تدريس الرياضيات إبداعياً
لديهم  ،وكانت نتائا التطبيق كما ىي موضحة بالجدول التالي :
جدول()0

نتائا التطبيق القبلي لبطاقة مالحظة بعض مهارات التدريس اإلبداعي للرياضيات .
العظمى

المتوسب
الحسابي

االنحراف

التباين

المحـ ــور

مسلسل
0

مهارات محور الطالقة

36

8

4.06

06.96

6

مهارات محور المرونة

36

00

5.69

67.98

3

مهارات محور األصالة

36

5

3.18

9.49

جميع المهارات

018

64

4.93

64.31

)*( انظر ملحق (. )3

النهاية

المعياري
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تشير نتائا الجدول السابق إلى ا
تدن مستوى مهارات التدريس اإلبداعي لدى مجموعة الدراسة
في "
كل من مهارات المحاور الثالثة ( المرونة  ،الطالقة  ،األصالة )  ،كمـا وضـحتها نتيجـة مالحظـة

أداء المعلمــين مجموع ــة الدراس ــة  .فق ــد بل ــد متوســب درج ــات ت ــوافر مه ــارات الت ــدريس اإلبـ ـداعي

المتعلقة بمحور الطالقة لـدى المعلمـين (  ) 8درجـات مـن المجمـوع الكلـي لدرجــات ىـذا لمحــور

والتــي بلغــت (  ) 36درجــة  ،ومتوســب درجــات تــوافر مهــارات التــدريس اإلبــداعي المتعلقــة بمحــور
المرونة لدى المعلمين (  ) 00درجة من المجمـوع الكلي لدرجـات ىذا المحور والتي بلغت ( 36

) درجـة  ،كمــا أن متوســب درجــات تـوافر مهــارات التــدريس اإلبــداعي المتعلقـة بمحــور األصــالة فقــد

بلغت (  ) 5درجات من المجموع الكلي لدرجات ىذا المحور والتي بلغت (  ) 36درجـة أيضـاً ،

وتلـك المؤشـرات تــدل علـى الضــعف الواضـح فــي نسـبة وجــود مهـارات التــدريس اإلبـداعي لتــدريس

رياضيات المرحلة اإلعدادية لدى معلمي تلك المرحلة .

وعموماً فقد بلد متوسب درجات توافر مهارات تدريس الرياضيات إبداعياً لدي معلمي رياضيات

تلك المرحلة (  ) 64درجة من المجموع الكلي للدرجات وقدرىا (  ) 018درجـة  ،وىـو متوسـب
ا
متدن ال يحقق تدريساً إبداعياً في مجال رياضيات ىذه المرحلة .
وفــي ضــوء تلــك النتــائا  ،وألىميــة تــوافر مهــارات التــدريس اإلبــداعي لــدى معلمــي رياضــيات

المرحلة اإلعدادية  ،وجب البدء بتدريب المعلمين على اكتساب تلك المهارات من خالل البرناما

المقترح .

** ولعجابــة عــن الســؤال الفرعــي الثالــث مــن أســالة الدراســة الحاليــة والــذي مــؤداه { مــا صــورة

برناما تدريبي لتدريب معلمي رياضـيات المرحلـة اإلعداديـة علـى مهـارات التـدريس اإلبـداعي } .

أمك ــن تص ــميم برن ــاما ت ــدريبي لمعلم ــي رياض ــيات المرحل ــة اإلعدادي ــة ف ــي ض ــوء مفهـ ــوم الت ــدريس

اإلبداعي  ،وقائمة مهارات التدريس اإلبداعي التي تم التوصل إليها  ،وفقاً لوسس التالية :
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 - 0الهدف من البرناما :

لقــد تــم تحديــد الهــدف مــن البرنــاما التــدريبي المقتــرح فــي تزويــد معلمــي رياضــيات المرحلــة

اإلعداديــة بــبعض مهــارات التــدريس اإلبــداعي تــؤىلهم إلــى تــدريس رياضــيات تلــك المرحلــة تدريسـاً
إبـداعياً غيــر نمطيـاً للحصـول علــى نوعيـة مــن التالميـذ تتســم بــالتفوق واإلبــداع  ،ممـا قــد يــؤدي إلــي
تطوير العملية التعليمية والرقي بها .

 – 6بناء محتوى البرناما :

تم انتقاء مجموعة متنوعة من المعـارف والمعلومـات التـي تناولـت اإلبـداع وأسـاليب تنميتـو لـدى

التالميــذ مــن خــالل المراجــع المتخصصــة  ،والدراســات الس ـابقة المتعلقــة بتنميــة اإلبــداع  .وكانــت

موضوعات محتوى البرناما عبارة عن :

مقدمة حول مفهوم اإلبـداع – مكونـات اإلبـداع  ،وكيفيـة قيـاس تلـك المكونـات – العوامـل المـؤثرة

علــى تنميــة اإلبــداع – دور معلــم الرياضــيات فــي تنميــة اإلبــداع – عــرض مهــارات اإلبــداع المتعلقــة
بمحور الطالقة  -عرض مهارات اإلبداع المتعلقة بمحور المرونة  -عرض مهارات اإلبداع المتعلقة
بمحور األصالة .

 – 3تنظيم محتوى البرناما وتنفيذه :

تم تنظيم البرناما التدريبي المقترح من خـالل عـرض األجـزاء النظريـة بطريقـة مجمعـة  ،كمفهـوم

اإلبــداع  ،ومكوناتــو  ،وكيفيــة قيــاس تلــك المكونــات  ،والعوامــل المــؤثرة فــي تنميتــو  ،ودور المعلــم

وخاصةً معلم الرياضيات في تنميتو .

تلـى ذلــك عـرض مهــارات التـدريس اإلبــداعي المتعلقــة بمحـاور الطالقــة والمرونـة واألصــالة  ،ثــم

التدرج في إكساب مستويات الخبرة في أداء مهارة التدريس اإلبداعية عند أي محـور مـن المحـاور

الثالثــة الســابقة  ،تبــدأ بالمســتوى النظــري  ،ثــم مســتوى الخبــرة فــي أداء المهــارة بطريقــة عمليــة عــن

طريق إتاحة الفرصة للمعلم في أداء تلك المهارات وممارستها بطريقة متكررة من خالل ورش العمل
في ضوء أسلوب مشابو ألسلوب التدريس المصغر  ،مع مراعاة تـوفير التغذيـة الراجعـة الفوريـة كلمـا
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تطلب األمر ذلك  ،وذلك عن طريـق المناقشـات المتنوعـة ألفـراد المجموعـة  ،وإبـداء المالحظـات

واآلراء ومناقشتها بعد كل جلسة من الجلسات .

 – 4الوسائل المعينة :

تم توفير مجموعة متنوعة من الوسائل المعينة التي ساعدت في فعَّالية تجربة البحث بما يتناسب

وطب يعة التدريب  ،ومن تلك الوسائل سبورات بيضـاء وأقالم حبر سائل ( فلوماسـتر ) للكتابـة عليهـا
 ،وسبورات ضوئية  ،وبعـض الوسـائل التعليميـة التـي تناسـب عـرض مفـاىيم الرياضـيات التـي تصـطبد

بالصبغة التجريدية  ،باإلضافة إلى دائرة تليفزيونية مغلقة .

 – 5أساليب التقويم :

تنوعــت أســاليب التقــويم فــي البرنــاما التــدريبي المقتــرح لتنميــة مهــارات التــدريس اإلبــداعي ،

فاســتخدمت أســاليب التقــويم المســتمر  ،وتجلــى ذلــك فــي إبــداء تراء المعلمــين ومالحظــاتهم حــول

أداء المعلم بعد نهاية كل حلقة تدريسية  ،وتـم اسـتخدام أسـلوب التقـويم الـذاتي والـذي اتضـح مـن

خــال ل رأي المعلــم فــي أداءه بعــد إعــادة عــرض موقفــو التعليمــي الــذي تــم تســجيلو بواســطة الــدائرة
التليفزيونية المغلقة  ،واستخدم أيضاً أسلوب التقويم النهائي والذي تمثل في مالحظة األداء الفعلي
لمجموعة البحث من خالل تدريسهم في مدارسهم بعد انتهاء تجربة الدراسة .

 – 6ضبب البرناما المقترح :

لقد تم استطالع رأي مجموعة المحكمين حول البرناما التدريبي المقترح بعد عرضـو علـيهم ،

وقد تم األخذ في االعتبار توجيهاتهم  ،وترائهم  ،وما أبدوه من تعديالت  ،والتي كان لها أثر فعَّال
فــي تصــحيح مســار البرنــاما التــدريبي المقتــرح  ،ومــن ثـ َّـم تــم التأك ـد مــن صــدق المحكمــين لــذلك
البرناما  ،وأصبح بصورتو النهائية (*) قابالً للتطبيق .

)*( أنظز ملحق ( ) 4
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وتجدر اإلشارة إلى أنو تم بناء محتوى البرناما علـى ىياـة جلسـات تدريسـية مـن قابَـل المعلمـين

في ضوء المحاور التالية :
 -العرض .

 التقويم الذاتي . -التقويم الذاتي .

 توصيات الجلسة .** أما لعجابة عن السؤال الفرعي الرابع من أسالة الدراسة الحالية والذي نصو { ما مدى اكتساب
معلم ــي رياضـــيات المرحلـــة اإلعداديـ ــة لمه ـ ــارات الت ــدريس اإلب ــداعي بع ــد االنتهـ ــاء مـ ــن البرنـ ــاما

التدريبي  } .تم القيام باإلجراءين التاليين :
أوالً  :التنفيذ :

تم تنفيذ البرناما التدريبي المقترح وفقاً ألسس بناءه طبقاً لنوعيتين من الدراسة  ،دراسة نظرية،

ودراسة عملية  .وتمت خطة الدراسة النظرية طبقاً للجدول الزمني التالي :
جدول ( ) 6

الدراسة النظرية للبرناما التدريبي المقترح
العنصـ ـ ـ ــر

م

الزمن بالساعة األسبوع

0

مفهوم اإلبداع  ،ومكوناتو  ،وكيفية قياسها .

0

6

العوامل المؤثرة في تنمية اإلبداع .

0

3

دور معلم الرياضيات في تنميـة اإلبـداع المتعلقـة

6

4

دور معلم الرياضيات في تنميـة اإلبـداع المتعلقـة

6

5

دور معلم الرياضيات في تنميـة اإلبـداع المتعلقـة

6

بمحور الطالقة .
بمحور المرونة .

بمحور األصالة .

المجموع

8

األول

الثاني

أسبوعان

33

يتبيَّن من الجدول السابق أن الدراسة النظريـة لعناصـر البرنـاما التـدريبي اسـتغرقت أسـبوعان فـي

كل أسبوع (  ) 4ساعات على ىياة محاضرات نظرية لمجموعة البحث التي بلغـت (  ) 61معلمـاً
ومعلمة لرياضيات المرحلة اإلعدادية .
بينما خطة التدريس العملي للبرناما التدريبي المقترح سارت طبقاً للجدول الزمني التالي :
جدول ( ) 3

خطة التدريس العملية للبرناما التدريبي المقترح
م

العنص ــر

** مهارات محور الطالقة :

الزمن

عدد

بالدقيقة المعلمين

زمن

زمن التغذية

المحور

الراجعة لكل

بالساعة

معلم بالساعة

الزمن الكلي
بالساعة

 0مهارة  +0مهارة  +6مهارة 3

05

6

6

8

 6مهارة  +4مهارة  +5مهارة 6

05

6

6

8

 3مهارة  +7مهارة  +8مهارة 9

05

6

6

8

** مهارات محور المرونة :

 4مهارة  +0مهارة  +6مهارة 3

05

6

6

8

 5مهارة  +4مهارة  +5مهارة 6

05

6

6

8

 6مهارة  +7مهارة  +8مهارة 9

05

6

6

8

** مهارات محور األصالة :

61

 7مهارة  +0مهارة  +6مهارة 3

05

6

6

8

 8مهارة  +4مهارة  +5مهارة 6

05

6

6

8

 9مهارة  +7مهارة  +8مهارة 9

05

6

6

8

جميع المهارات

035

54

08

76

يوضح الجدول السابق أن التدريب على كل ثالث مهارات في البرناما التدريبي استغرق حوالي

(  ) 8ساعات متضمنة التغذية الراجعة الفورية لفترة جلستين أسبوعيا  ،كل جلسة استغرقت حوالي

34

(  ) 4ساعات ولعدد ( )61معلماً ومعلمة  ،بحيث استغرقت الفترة الزمنية لتدرب الشخ

الواحد

لكل ثالث مهارات (  ) 05دقيقة تقريباً  ،باإلضافة إلى (  ) 6دقائق للتغذية الراجعة الفورية  .ومن
ثم فان فترة التدريب التطبيقي لمهارات التدريس اإلبداعي المتضمنة في البرناما التدريبي المقترح
َّ

اســتغرقت حــوالي (  ) 9أســابيع  .أي أن فتــرة تنفيــذ البرنــاما ككــل تدريس ـاً نظري ـاً وتــدريباً تطبيقي ـاً
استغرقت حوالي (  ) 00أسبوعاً لجميع مجموعة الدراسة .
وقد تكون فترة تنفيذ ىذا البرناما طويلة نسبياً  ،نظراً لكثرة عدد المهارات التدريسية اإلبداعية

التي تم تدريب المعلمين عليها  ،باإلضافة إلى زيادة عدد أفراد مجموعة الدراسة .
ثانياً  :المالحظة :

بع ــد تنفي ــذ البرن ــاما الت ــدريبي المقت ــرح  ،ت ــم تطبي ــق بطاق ــة المالحظ ــة لمالحظ ــة أداء المعل ــم

لمهارات التدريس اإلبداعي المتعلقة بتدريس رياضيات المرحلة اإلعدادية كمالحظة بعدية  ،بحيث

استغرقت مالحظة كل معلم على حـدة ثـالث حصـ

فـي ضـوء المحـاور الثالثـة لمهـارات التـدريس

اإلبداعي  .وكانت نتائا المالحظة البعدية كما ىي موضحة بالجدول التالي :
جدول ( ) 4

نتائا المالحظة البعدية لمهارات التدريس اإلبداعي
العظمى

المتوسب
الحسابي

االنحراف

التباين

مسلسل

المحـ ــور

النهاية

0

مهارات محور الطالقة

36

69

3.66

01.63

6

مهارات محور المرونة

36

36

4.56

06.97

3

مهارات محور األصالة

36

67

6.09

4.81

جميع المهارات

018

88

3.68

01.76

المعياري

يوضح الجدول السابق لنتائا مالحظة مهارات التدريس اإلبداعي بعدياً ارتفـاع متوسـب درجـات

أداء عينــة الدراســة مــن حيــث أدائهــم لتلــك المهــارات ككــل  ،فقــد ارتفــع متوســب درجــات األداء

لجميــع المهــارات مــن (  ) 64درجــة فــي األداء القبلــي إلــى (  ) 88درجــة فــي األداء البعــدي مــن
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المجمــوع الكلــي لــدرجات األداء وقــدره (  ) 018درجــة  .أيضـاً ارتفــاع متوســب درجــات أداء عينــة

الدراســة لمهــارات محــور الطالقــة مــن (  ) 8درجــات فــي المالحظــة القبليــة إلــى (  ) 69درجــة فــي
المالحظــة البعديــة مــن المجمــوع الكلــي لــدرجات األداء فــي ىــذا المحــور وقــدره (  ) 36درجــة .

وارتفـع متوسـب درجــات أداء عينـة الدراســة فـي مهـارات محــور المرونـة مــن (  )00درجـة فــي األداء

القبلي إلـى (  ) 36درجـة فـي األداء البعـدي مـن المجمـوع الكلـي لـدرجات ذلـك المحـور وقـدره (

 ) 36درجة  .ىذا باإلضافة إلى ارتفاع متوسب درجات أدائهم في مهارات محـور األصـالة مـن ( 5

) درجـات في األداء القبلي إلى ( ) 67درجـة في األداء البعدي من المجموع الكلي لدرجات ذلك

المحور وقدره (  ) 36درجة .

تل ــك المؤش ــرات تبـ ـيِّن ارتف ــاع مس ــتوى أداء المعلم ــين والمعلم ــات ف ــي أداء مه ــارات ت ــدريس

فعــال فــي
رياضــيات المرحلــة اإلعداديــة إبــداعياً  ،وبهــذا أمكــن القــول بــأن البرنــاما المقتــرح لــو أثــر َّ

تنمية بعض مهارات التدريس اإلبداعي لرياضيات المرحلة اإلعداديـة فـي المحـاور الثالثـة ( الطالقـة

– المرونة – األصالة ) .

ولتأكيــد ىــذه النتيجــة تــم اســتخدام اختبــار ( ت ) إليجــاد داللــة الفــرق بــين متوســطات درجــات

المالحظة القبلية والمالحظة البعدية إحصائياً  .واتضح ذلك من خالل الجدول التالي :
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جدول ( ) 5

داللة الفرق بين متوسطات المالحظة القبلية والمالحظة
البعدية لمهارات التدريس اإلبداعي

م

المحــور

المتوسب

االنحراف المعياري

الحسابي

(*)

قيمة ( ت )

الداللة

اإلحصائية

قبلي

بعدي

قبلي

بعدي

محسوبة

جدولية

8

69

4.06

3.66

07.5

 6.86دالل ــة إحص ــائية

 6مهارات محور 00

36

5.69

4.56

 6.86 03.03دالل ــة إحص ــائية

 3مهارات محور

5

67

3.18

6.09

جميع

64

88

4.93

3.68

 0مهارات محور
الطالقة

(**)

مستوي1.10

المرونة(**)

األصالة(**)

المهارات

عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

(***)

عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
مستوي1.10

 6.86 65.69دالل ــة إحص ــائية
عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
مستوي1.10

 6.86 47.15دالل ــة إحص ــائية
عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
مستوي1.10

يتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود فــرق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات أداء عينــة

الدراسة لمهارات محور الطالقة في كل من التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة عند مستوى

داللــة (  ، )1.10ىــذا الفــرق لصــالح التطبيــق البعــدي  .أيض ـاً وجــود فــرق جــوىري بــين متوســطي
درجــات أداء عينــة الدراســة لمهــارات محــور المرونــة فــي كــل مــن التطبيقــين القبلــي والبعــدي لبطاقــة
)*( ػدد أفزاد الؼينة  22مؼلما ً ومؼلمة .
)**( المجموع الكلي للدرجات  33درجة .
)***( المجموع الكلي للدرجات  128درجة .
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المالحظة عنـد مسـتوى داللـة (  ) 1.10لصـالح التطبيـق البعـدي  .وكـذلك الحـال بالنسـبة لمحـور

األصالة .

ويشير ذلك الجدول أيضاً إلى وجـود فـرق ذو داللـة إحصـائية بـين متوسـطي درجـات أداء العينـة
لجميــع المهــارات فــي كـ "ـل مــن التطبيقــين القبلــي والبعــدي لبطاقــة المالحظــة عنــد مســتوى داللــة (

 ) 1.10ىذا الفرق لصالح التطبيق البعدي .

وبــذلك أمكــن القــول بــأن البرنــاما التــدريبي المقتــرح بوضــعو الحــالي قــد نمــى مهــارات التــدريس

اإلبداعي لرياضيات المرحلة اإلعدادية لدى عينـة الدراسـة  ،وبهـذا اتضـح فعَّاليـة ذلـك البرنـاما فـي
تحقيق الهدف الرئيسي للدراسة الحالية .

من خالل اإلجابة عن األسالة الفرعية األربعة للدراسة الحالية  ،أمكـن القـول بأنـو تمـت اإلجابـة

عن السؤال الرئيسي من أسـالة تلـك الدراسـة  ،أي وجـود نمـو ملحـوظ وإيجـابي لمهـارات التـدريس

اإلبداعي لتدريس رياضيات المرحلة اإلعدادية لدى معلمي تلك المرحلة .

ملخ

نتائا الدراسة .

أمكن تلخي

نتائا الدراسة الحالية فيما يلي :

 تــدني مســتوى أداء معلمــي رياضــيات المرحلــة اإلعداديــة لمهــارات التــدريس اإلبــداعي فــيك ــل م ــن المح ــاور الثالث ــة ( الطالق ــة – المرون ــة – األص ــالة )  ،حي ــث ل ــم يتعـ ـ َد متوس ــب

درجــات أدائهــم لمهــارات تلــك المحــاور عــن (  ) 5 ، 00 ، 8درجــة علــى الترتيــب مــن

المجموع الكلي للدرجات وقدرىا (  ) 36 ، 36 ، 36درجة .

 تــدني مســتوى أداء معلمــي رياضــيات المرحلــة اإلعداديــة فــي أدائهــم لمهــارات التــدريساإلبداعي ككل  ،حيث لـم يتعـ َد متوسـب درجـات أدائهـم فـي تلـك المهـارات عـن ( ) 64
درجة من المجموع الكلي للدرجات وقدره (  ) 018درجة .
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 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أداء عينة الدراسة لمهارات محاور( الطالقة – المرونة – األصالة ) في كل من التطبيقين القبلي والبعـدي لبطاقـة المالحظـة

عند مستوى (  ، ) 1.10ىذا الفرق لصالح التطبيق البعدي .

 وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ب ــين متوس ــطي درج ــات أداء عين ــة الدراس ــة لمه ــاراتالتــدريس اإلبــداعي ككــل المتعلقــة برياضــيات المرحلــة اإلعداديــة فــي كـ "ـل مــن التطبيقــين
القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة عند مستوى داللة (  ) 1.10لصالح التطبيق البعدي .

توصيات الدراسة .

في ضوء نتائا الدراسة وإجراءاتها تمخضت مجموعة توصيات :

 - 0ضــرورة التركيــز علــى تضــمين مقــررات كليــات التربيــة مقــرراً فــي مهــارات التــدريس اإلبــداعي
ـدرس أيضـاً فـي
للرياضيات يتم تدريسو في الفرقة الثالثة ليتناسب ورياضيات المرحلة اإلعداديـة  ،وي َّ
الفرقة الرابعة ليواكب مقررات المرحلة الثانوية .

 – 6ضــرورة التركيــز علــى الجانــب التطبيقــي لمقــرر طــرق تــدريس الرياضــيات فــي كـ "ـل مــن الفــرقتين

الثالثة والرابعة بكليات التربية  ،وبحيث يتضمن مجموعة من المـداخل التدريسـية والوسـائل المعينـة

واألنشطة المتنوعة التي من شأنها تنمية اإلبداع في تدريس الرياضيات .

 – 3تص ــميم وتنفي ــذ دورات تدريبي ــة متع ــددة لمعلم ــي ومعلم ــات رياض ــيات الم ــرحلتين اإلعدادي ــة
والثانوي ــة أثن ــاء الخدمـ ــة بحي ــث تتض ــمن ب ــراما تح ــوي مه ــارات ت ــدريس إب ــداعي لرياض ــيات ى ــاتين

المرحلتين .

القيمة التربوية للدراسة .

يعــد الهــدف األساســي مــن التربيــة فــي أي مجتمــع مــن المجتمعــات الرقــي بــأفراده  ،واالرتفــاع

بمستوى تفكيرىم االبتكاري واإلبداعي  ،ومعاونتهم لكي يكونوا مخترعين في كل مجاالت الحياة،

وىذا لن يتأتى إال بتدريسهم تدريساً إبداعياً  ،لذا فانو من أحد تربويات تلك الدراسة تنمية اإلبـداع

واالبتك ــار واالخت ــراع ل ــدى المتعلم ــين م ــن خ ــالل إع ــداد المعل ـ ـم لك ــي يتس ــم بمه ــارات الت ــدريس

اإلبداعي.
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لقد كشفت الدراسة الحالية عن اثر استخدام برناما تدريبي مقترح متضمن بعض مهارات

التدريس اإلبداعي لرياضيات المرحلة اإلعدادية في إعداد معلم جيد يتسم بمهارات التدريس

اإلبداعي وبذلك لفت نظر المساولين والمخططين التربويين إلى ما يمكن أن يساىم فى فاعلية
العملية التعليمية ودفعها لتخريا أجيال مبدعة ومبتكرة وقادرة على تحمل المساولية.

ولما لعبداع من أىميو كبيرة واثر بارز فى إنتاجية العملية التربوية والتعليمية فى مختلف أوجهها

وابعادىا  ،فانو ينبغي األخذ في االعتبار أىمية دراسة مهارات التدريس االبداعى متمثلة فى
القائمين على العملية التعليمية وخاصة المعلم فهو المخطب والمنسق والمشرف في فصلو .

باالضافة إلى ذلك وجود عدد كبير من المعلمين والمعلمات المتحمسين إلى الرقي بالعملية

التعليمية  ،ولكن ينقصهم التوجيو واإلرشاد لتحسين تدريسهم  ،لذلك فانو من المحتمل أن يحقق
البرناما التدريبي المقترح في الدراسة الحالية ذلك الهدف من خالل تزويدىم بمهارات التدريس

اإلبداعي التي قد يفتقدونها .

دراسات مقترحة .

إنطالقاً من إجراءات الدراسة الحالية ونتائجها يمكن اقتراح مجموعة من الدراسات التي
يمكن إجرائها مستقبالً  ،وىي :

 – 0أثر تنفيذ برناما تدريبي مقترح لتنمية مهارات التدريس اإلبداعي لرياضيات المرحلة
اإلبتدائية في إكساب معلمي تلك المرحلة ىذه المهارات .

 – 6مدى توافر مهـارات التدريس اإلبداعي لرياضيات المرحلة الثانوية لدى معلمي تلك المرحلة
 ،وبرناما مقترح لتنميتها .

 – 3أثــر اســتخدام برنــاما تــدريبي مقتــرح لتنميــة مهــارات التــدريس اإلبــداعي لرياضــيات المرحلــة
االبتدائية في تنمية التفكير االبتكاري لتالميذ تلك المرحلة .

 – 4أثر تنفيذ برناما تدريبي لتنمية مهارات التدريس اإلبداعي لرياضيات المرحلة الثانوية في تنمية
اإلبداع لتالميذ تلك المرحلة .
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