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ومخص البحح
ىدف البحث تقييم األداء التدريسي لمعممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية
في ضوء ميارات التدريس اإلبداعي ،ولتحقيق أىداف البحث اتبع المنيج الوصفي ،وتحددت
أدوات ومواد البحث فى قائمة بميارات التدريس اإلبداعي الالزمة لمعممي الدراسات
االجتماعية بالمرحمة االبتدائية  ،وبطاقة مالحظة األداء التدريسي لميارات التدريس اإلبداعي
المرتبطة بـ (التخطيط – التنفيذ – التقويم )  ،وتحددت إجراءات البحث فى إعداد خمفية نظرية
حول التدريس اإلبداعي ومياراتو وأىميتو لمعممي الدراسات االجتماعية ،واعداد قائمة ميارات
التدريس اإلبداعي  ،واعداد بطاقة المالحظة التي طبقت فى الفصل الدراسي الثانى لمعام
 7002/7002عمى مجموعة مكونة من ( )03من معممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة
ورصدت النتائج التي توصمت إلى ضعف مستوى األداء التدريسي لمعممي
االبتدائية ُ ،
الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية فى ميارات التدريس اإلبداعي المرتبطة بالتخطيط
والتنفيذ والتقويم ُ ،وحممت النتائج وفُسرت  ،وفى ضوئيا تم وضع مجموعة من التوصيات
والبحوث المقترحة.
الكممات المفتاحية لمبحث  :األداء التدريسي – ميارات التدريس اإلبداعي – الدراسات
االجتماعية  -المرحمة االبتدائية.
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Abstract
The present research aimed to evaluating the teaching
performance of social studies teachers at primary school in light of
creating teaching skills. For achieving the research aims, the
descriptive method was adopted. The research tools and instruments
were a list of creating teaching skills needed for social studies
teachers at primary school, and an observation card of teaching
performance for creating teaching skills related to planning,
implementation,

and

evaluation.

In

addition,

the

research

procedures were as follows: theoretical background of creative
teaching and its skills and importance, preparing the list of creating
teaching skills, preparing the observation card which was
implemented during the second term of the academic year 2017/2018
on a group of 14 social studies teachers. The research results
revealed that teaching performance of social studies teachers
concerning planning, implementation, and evaluation skills was poor
and inadequate. The research results were analyzed and interpreted.
Accordingly, some further suggestions and recommendations were
offered.

Keywords: teaching performance, creative teaching skills, social
studies, primary school.
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وكدوة :
تسعى مصر إلى التقدم والتطور الحضارى والعممي لمحاق بركب األمم المتقدمة ،
وىذا يتطمب إعداد مواطن مصري مفكر ومبدع  ،وىذا المواطن يتم إعداده داخل المؤسسات
التعميمية المختمفة  ،والمدرسة ىى أفضل مكان لتعميم وتنمية التفكير واإلبداع  ،وىذا لن يتم
إال من خالل معمم مبدع ينمى عند تالميذه اإلبداع ،ففاقد الشيء ال يعطيو  ،وىنا تظير
أىمية إعداد المعمم المبدع.
كما فرضت التغيرات المتالحقة التي يشيدىا العصر الحالي فى كافة المجاالت
واألصعدة اىتماماً متزايداً بتنمية القدرات اإلبداعية لممتعممين كي يكونوا قادرين عمى مواجية

المشكالت المعاصرة والمستقبمية الناتجة عن تمك التغيرات بحمول مبتكرة ومبدعة  ،ولكى

يتأتى ىذا فيناك حاجة ماسة إلى تطوير التدريس التقميدي الذى يتمحور حول استرجاع
المعرفة المكتسبة إلى التدريس اإلبداعي.
ويرى التربويون أن قيام التعميم عمى أساس إبداعي يعد أكبر تحد فى عصرنا الحالي
 ،فقد أصبح اإلبداع فى ىذا العصر بمثابة القوة المساعدة فى حل المشكالت التي تيدد
اإلنسان  ،كما أن المبدعين فى أى مجتمع ىم الثروة القومية  ،وىم القوة الدافعة نحو
الحضارة والرقى فى شتى الميادين  ،وىنا تأتى أىمية وجود المعمم المبدع القادر عمى تنمية
اإلبداع لدى تالميذه (مكة البنا .)023 ،7002 ،
ويمثل دور المعمم فى رعاية اإلبداع وتنميتو أم ارً ميا فميما كان المنيج المدرسي

متكامال  ،فإنو ال يكون مجدياً إذا قام بتنفيذه معمم غير مؤىل لمقيام بالدور المسند إليو ،
فالمعمم ىو المحرك األساسي لمتغيير وقائد اإلبداع  ،وتتجمى مواصفات المعمم الممارس

والمشجع عمى اإلبداع داخل الصف فى أنو يتقبل آراء وأفكار التالميذ واإلصغاء إلييم باىتمام
 ،ويستخدم أساليب حديثة فى التدريس تساعد عمى التواصل والتفاعل وتعزز روح المبادرة
واألصالة  ،ويتجنب فرض األفكار عمى تالميذه (محمود طافش .) 47 ، 7003 ،
ولذا يؤكد كثير من خبراء التربية عمى أن التعميم اإلبداعي يحتاج إلى معمم مبدع ،
ولن يأتي ذلك إال من خالل تطوير ب ارمج إعداد المعممين فى كميات التربية  ،وأن تركز عمى
إكسابيم ميارات التدريس اإلبداعي  ،وتضمين برامج تدريبية تيتم بتنمية مياراتيم اإلبداعية
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بعد الخدمة  ،وذلك لكى يكونوا قادرين عمى القيام برسالتيم العممية والمينية والثقافية عمى
أكمل وجو .
ولكى يكون المعمم مبدعاً فمن الميم أن ييتم البحث التربوي بضرورة تحسين كفاءة

المعمم  ،واتقانو لميارات التدريس اإلبداعي  ،فذلك يعد مؤش ارً من مؤشرات قياس فاعمية
العممية التعميمية ودرجة التطور التعميمي فى أى مجتمع (إبراىيم عبد اهلل محمد ،7003 ،

.)72
وتيدف الدراسات االجتماعية فى مراحل التعميم العام إلى تنمية ميارات التفكير
المختمفة – ومنيا اإلبداعي – ولتحقيق ىذا اليدف فإنو يحتاج إلى معمم ذي ميارات خاصة
لعل أىميا أن يكون مبدعاً فى تدريسو  ،وأن يكون لديو اتجاىاً إيجابيا نحو اإلبداع  ،وأن

يثير التفكير اإلبداعي لدى تالميذه  ،وذلك من خالل إثارة وعرض الموضوعات المتناقضة ،
والمشكالت المتضاربة الحمول  ،والثقافات المتنوعة  ،والمشكالت المتشعبة الممحة ،
والموضوعات التي تثير الدىشة والتعجب ( عاطف محمد سعيد  ،محمد جاسم عبد اهلل ،

.)02 -022 ، 7002
ويضيف عدنان أحمد أبو دية (  )797 ، 7000أن معمم الدراسات االجتماعية
المبدع ينبغي أن يتمتع بصفات وميارات منيا  :تشجيع التالميذ عمى التعمم باستقاللية ،
وتقبل األخطاء المعقولة والجريئة  ،وتشجيع التقويم الذاتى لتالميذىم  ،واإلبداع فى إثارة
المشكالت  ،وتقبل أفكار التالميذ وتشجيعيا .
ولكى يكون معمم الدراسات االجتماعية مؤث ار فى تالميذه إبداعياً  ،ينبغي أن يتمتع

بميارات تدريسية ومنيا  :ميارة طرح األسئمة التي تتحدى تفكير المتعممين  ،وحل المشكالت
الصفية بطرق إبداعية  ،وفتح باب الحوار والمناقشة  ،إثارة تفكير التالميذ حول القضايا
التاريخية الخالفية  ،وتوفير جو انفعالي دافع يسيم فى إثراء فكر المتعممين  ،ورفع القمق
والخوف الذى عادة ما يصاحب التفكير .
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وشكمة البحح:
لكى تتحقق أىداف الدراسات االجتماعية لدى التالميذ فى تنمية التفكير اإلبداعي
عمى أكمل وجو فإنو من الميم توافر ميارات التدريس اإلبداعي لدى معممييا  ،ولذا فإن
األداء اإلبداعي من قبل المعمم بصفة عامة ومعمم الدراسات االجتماعية بصفة خاصة سوف

ُي ِّ
مكن التالميذ من تحرير طاقاتيم اإلبداعية الكامنة  ،ولكى يكون ىذا المعمم مبدعاً عميو أن
يكون لديو قدر عال من ميارات التدريس اإلبداعي .
وقد عنت العديد من الدراسات التربوية بأىمية التدريس اإلبداعي  ،وفى ضوء ذلك

اىتمت العديد الدراسات السابقة بتقويم ميارات التدريس اإلبداعي لدى المعممين  ،فقد
استيدفت دراسة عفيف حافظ زيدان  ،فداء أحمد العودة ( )7002تحديد درجة استخدام
معممي المرحمة األساسية الدنيا ألنماط التفكير اإلبداعي فى العموم فى محافظة الخميل ،
وتوصمت النتائج إلى أن درجة االستخدام لتمك األنماط والميارات متدنية  ،وأوصت بإجراء
دراسات مشابية.
وىدفت دراسة إبراىيم بن صالح العبود ( )7000تقويم أداء معممي المغة العربية فى
تدريس ميارات القراءة اإلبداعية لممرحمة المتوسطة فى ضوء مدخل التدريس اإلبداعي،
وأوصت بإجراء دراسات تقيمية أخرى فى مراحل دراسية مختمفة.
وىدفت دراسة  )2010) Jeng ,hsu ,xie ,lin & huangإلى تقويم تأثير
التدريس القائم عمى التفكير اإلبداعي عمى ف اعمية التعمم لدى طالب الصف الثامن فى
المدرسة العميا بتايوان باستخدام التكنولوجيا البنائية  ،وأظيرت النتائج أن التدريس القائم
عمى كفايات التدريس اإلبداعي يعزز وينمى تحصيل الطالب فى مجال التعميم التكنولوجي .
وفى دراسة قام بيا كل من )Chang , Chuang & Bennington (2010
ىدفت الكشف عن العوامل المؤثرة فى ميارات التدريس اإلبداعي لدى معممي التعميم الفني
والميني فى تايوان  ،وأظيرت النتائج وجود عالقة بين التدريس اإلبداعي والسمات الشخصية
لممتعممين  ،وتنمية الدافعية الداخمية لدييم.
وكانت دراسة وفاء محمد العشيوي ( )7000قد ىدفت إلى تقويم مستوى اداء
معممات المغة العربية بالمرحمة الثانوية في ضوء ميارات التدريس اإلبداعي لمبالغة وتوصمت
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إلى تدني مستوى األداء أداء المعممات فى ميارات التدريس اإلبداعي  ،وأوصت بتقييم األداء
التدريسي لدى المعممين فى تخصصات ومجاالت تدريسية أخرى.
كما ىدفت دراسة طارق محمد العطا ( )7007تحديد درجة ممارسة معممي مدارس
الممك عبداهلل الثاني لمتميز لميارات التدريس اإلبداعي ،وأشارت النتائج إلى ضعف المعممين
فى ميارات التدريس اإلبداعي لدى ىؤالء المعممين وأوصت بإجراء دراسات تقويمية مماثمة فى
ميادين ومجاالت أخرى.
وجاءت دراسة فتحية معتوق بن بكري عساس ( )7004مستيدفة التعرف عمى
مدى استخدام ميارات التدريس اإلبداعي خالل تدريس المقررات في كميات البنات في جامعة
أم القرى من وجية نظر عضوات ىيئة التدريس والطالبات المعممات وأوصت بضرورة
تشخيص األداء التدريسي لممعممين فى التدريس قبل الجامعي .
وىدفت دراسة محمد عبدالقادر النمر ( )7003التعرف عمى مدى امتالك معممي
الرياضيات فى المرحمة االبتدائية بالمممكة العربية السعودية لميارات التدريس اإلبداعي،
وأشارت إلى قصور أداء المعممين التدريسي فى تمك الميارات.
واستيدفت دراسة عبدالممك بن مسفر المالكي ( )7003تحديد مدى ممارسة معممي
الرياضيات في المرحمة المتوسطة بمدينة جدة لميارات التدريس اإلبداعي  ،وتوصمت إلى أن
معممي الرياضيات يعانون قصو ارً فى ميارات التدريس اإلبداعي لدييم  ،وأوصت الدراسة

بإعداد برامج تدريبية لممعممين بصفة عامة ولمعممي الرياضيات بصفة خاصة لتنمية ميارات
التدريس اإلبداعي ،وكذلك االىتمام بعمل بحوث تشخيصية تيدف إلى تحديد مستوى األداء
التدريسي اإلبداعي لدى المعممين فى تخصصات أخرى.
وجاءت دراسة رحاب نبيل عبد المنصف ( )7003موصية بتقويم ميارات التدريس
اإلبداعي لدى المعممين أثناء الخدمة ،وتقديم برامج تدريبية تساعدىم عمى استخدام
إستراتيجيات التدريس اإلبداعي المشجعة عمى التفكير اإلبداعي لدى التالميذ.
وقامت مريم بنت ناصر العجاجي ( )7003بدراسة ىدفت تقييم األداء التدريسي
لمعممات المغة اإلنجميزية لممرحمة الثانوية بمدينة بريدة بالمممكة العربية السعودية في ضوء
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ميارات التدريس اإلبداعي ،وأشارت النتائج إلى ضعف األداء التدريسي لممعممات في ميارات
التخطيط والتنفيذ والتقويم اإلبداعي في دروس المغة اإلنجميزية .
وكانت دراسة وليد خضر الزند  ،يوسف عقيل الشطنارى ()7003قد ىدفت إلى
تحديد درجة ممارسة معممي ومعممات التربية المينية لميارات التدريس اإلبداعية فى ضوء
اقتصاد المعرفة  ،وأثبتت قصور فى ميارات التدريس اإلبداعي لدى معممي ومعممات التربية
المينية  ،وأوصت بإجراء بحوث تقويمية مماثمة .
واستيدفت دراسة ياسمين بنت يحيى المسرحي ( )7003تحديد مدى توافر ميارات
األداء التدريسي اإلبداعي لدى معممات الرياضيات بالمرحمة االبتدائية ،وأوصت بتنمية تمك
الميارات لدى معممي الرياضيات .
وكانت دراسة عبد الرازق محمود مختار ( )7002قد ىدفت إلى تنمية ميارات
التدريس اإلبداعي المناسبة لممارسة معايير التدريس الحقيقي لدى معممي المغة العربية ،
وأوصت بأىمية الكشف عن مدى توافر ميارات التدريس اإلبداعي لدى المعممين فى باقي
التخصصات  ،واعداد برامج تدريبية ليم .
ويتضح من عرض الدراسات السابقة ما يمى :
 استيدفت جميع الدراسات السابقة تقويم ميارات التدريس اإلبداعي وان اختمفت مجاالتياوأماكنيا ومراحميا الدراسية ،عدا دراسة عبد الرازق محمود مختار ( )7002التي اىتمت
بتنميتيا ولكنيا أوصت بأىمية الكشف عن مدى توافر ميارات التدريس اإلبداعي لدى
المعممين.
 اختمفت الدراسات السابقة فى تقويم أداء المعممين حسب المرحمة التعميمية  ،فقد ركزتدراسة إبراىيم بن صالح العبود ( ، )7000ودراسة طارق محمد العطا (، )7007
ودراسة عبدالممك بن مسفر المالكي ( )7003عمى تقويم معممي المرحمة التعميمية
المتوسطة  ،بينما ىناك دراسات ركزت عمى معممي المرحمة الثانوية وىى دراسة Jeng
 ،)2010) ,hsu ,xie ,lin & huangودراسة وفاء محمد العشيوي (، )7000
ودراسة مريم بنت ناصر العجاجي ( ، )7003بينما ركزت دراسة فتحية معتوق بن بكري
عساس ( )7004عمى تقويم أعضاء ىيئة التدريس المرحمة الجامعية  ،واىتمت دراسة
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) ، Chang , Chuang & Bennington (2010ودراسة وليد خضر الزند ،
يوسف عقيل الشطنارى ( )7003بالمرحمة الفنية والمينية.
 جاءت دراسة دراسة عفيف حافظ زيدان  ،فداء أحمد العودة ( ، )7002ودراسة محمدعبدالقادر النمر ( ، )7003ياسمين بنت يحيى المسرحي ( )7003مستيدفة تقويم
معممي المرحمة االبتدائية فى ميارات التدريس اإلبداعي.
 أوصت معظم الدراسات السابقة بإجراء دراسات تقويمية لميارات التدريس اإلبداعي .ميارت التدريس اإلبداعي لدى
ا
 باستقراء األدبيات والدراسات السابقة التي تناولتالمعممين فإن ىناك ندرة فى الدراسات السابقة – عمى حد عمم الباحث -التي اىتمت
بتقييم األداء التدريسي لدى معممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية فى ضوء
ميارت التدريس اإلبداعي.
ا
ومن ىنا تحددت مشكمة البحث " الحاجة إلى تقييم األداء التدريسي لمعممي
الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية فى ضوء ميارات التدريس اإلبداعي .

أسئمة البحح:
تحددت أسئمة البحث فى :
 )0ما ميارات التدريس اإلبداعي الالزمة لمعممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية؟
 )7ما مستوى األداء التدريسي لمعممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية في
ميارات التدريس اإلبداعي المرتبطة بالتخطيط ؟
 )4ما مستوى األداء التدريسي لمعممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية في
ميارات التدريس اإلبداعي المرتبطة بالتنفيذ ؟
 )3ما مستوى األداء التدريسي لمعممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية في
ميارات التدريس اإلبداعي المرتبطة بالتقويم ؟
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أِداف البحح:
تحددت أىداف البحث فيما يمى :
 )0تحديد ميارات التدريس اإلبداعي الالزمة لمعممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة
االبتدائية.
 )7تحديد مستوى األداء التدريسي لمعممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية في
ضوء ميارات التدريس اإلبداعي المرتبطة بالتخطيط .
 )4تحديد مستوى األداء التدريسي لمعممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية في
ضوء ميارات التدريس اإلبداعي المرتبطة بالتنفيذ .
 )3تحديد مستوى األداء التدريسي لمعممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية في
ضوء ميارات التدريس اإلبداعي المرتبطة بالتقويم.

حـدود البحح :
التزم البحث بالحدود التالية :
 )0الحد البشرى :مجموعة من معممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية وعددىم
أربعة عشر( )03معمماً ومعممة.
 )7الحد الموضوعى :ميارات التدريس اإلبداعي المرتبطة (التخطيط– التنفيذ– التقويم).
 )4الحد الزماني :تمت مالحظة المعممين فى الفترة من  4/ 02إلى.7002/3/ 2
 )3الحد المكاني تمت مالحظة مجموعة من معممي الدراسات االجتماعية بمدارس مديرية
التربية والتعميم بقنا (.)

*مدرسة ناصر االبتدائية – مدرسة المنشية االبتدائية – مدرسة مدينة العمال االبتدائية – مدرسة الشبان المسلمين
االبتدائية – مدرسة الشهيد مصطفى عباس االبتدائية – مدرسة عمر بن الخطاب االبتدائية.
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أدوات البحح:
تحددت مواد وأدوات البحث فى :
بميارت التدريس اإلبداعي الالزمة لمعممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة
ا
 )0قائمة
االبتدائية.
 )7بطاقة مالحظة لتحديد مستوى األداء التدريسي لدى معممي الدراسات االجتماعية
بالمرحمة االبتدائية فى ميارات التدريس اإلبداعي.

وٍّر البحح :
اتبع البحث المنيج الوصفي ،وذلك عند وصف وتحميل األداء التدريسي لمعممي
الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية  ،وفق ميارات التدريس اإلبداعي الال زمة ليم .
أىمية البحث :
تتمثل أىمية البحث من خالل اآلتي :
 )0االستفادة بما يمكن التوصل إليو من قائمة بميارات التدريس اإلبداعي لدى معممي
الدراسات االجتماعية لدى الباحثين الستخداميا فى دراسات أخرى.
 )7يقدم ىذا البحث بطاقة مالحظة لميارات التدريس اإلبداعي من الممكن أن يستفيد منيا
موجيي الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية عند قياميم بعمميتي المالحظة والتوجيو
عمى معممي الدراسات االجتماعية  ،ووضع ذلك فى حسبانيم عند تقويم المعمم.
 )4يمكن االستفادة من نتائج البحث فى تحديد جوانب القصور فى األداء التدريسي لمعممي
الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية لتقديم برامج تدريبية لتنميتيا لدييم.

وصطمحات البحح:
وّارات التدريس اإلبداعي:
يعرفيا الباحث إجرائيا بأنيا :مجموعة الميارات واإلجراءات والسموكيات التدريسية
اإلبداعية  ،والمرتبطة بمراحل بالتخطيط والتنفيذ والتقويم المستيدف تقويميا لدى معممي
الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية  ،والتي تؤدى إلى استثارة قدرات تالميذىم اإلبداعية ،
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وتنمية تفكيرىم اإلبداعي ،وتييئة البيئة الصفية الداعمة لإلبداع ،وتقاس بمقدار الدرجة التي
يحصل عمييا المعممون فى أداة القياس المعدة لذلك.
الخمفية النظرية لمبحث :
الدرسات السابقة واألدبيات التربوية إلعداد خمفية
تم االطالع عمى مجموعة من ا
نظرية لمبحث يمكن عرضيا كما يمى :

أوالً  :وفّوً التدريس اإلبداعي وأِىيتْ :
وردت العديد من التعريفات فى األدبيات العربية واألجنبية لمتدريس اإلبداعي وأشارت
إلى أىميتو  ،فيرى طارق السويدان (  )77 ،7002أن التدريس اإلبداعي يمثل نمط من
السموك التدريسي الفعال الذى يستخدمو المعمم معتمداً فيو عمى القدرات اإلبداعية  ،إلحداث
تفاعل تدريسى بينو وبين متعمميو بشكل يجعميم منطمقين بأفكارىم  ،قادرين عمى تنمية

قدراتيم اإلبداعية  ،وذلك من خالل إستراتيجيات وأساليب تدريسية حديثة ،وتجييز مواد
وأنشطة مبتكرة من شأنيا تساعد المتعممين عمى التفكير اإلبداعي.
ويشير عمر حسن مساد ( )003 ،7003أن التدريس اإلبداعي فى مجممو يعتمد
عمى إحداث تغييرات في طرق وأساليب التدريس ،وتأخذ ىذه األساليب طريقيا إلى الواقع
الحي ،عن طريق برامج تربوية تقوم عمى تنمية الفكر المنتج والخالق واثارة التفكير اإلبداعي
لدى المتعممين  ،والتدريب عمى الخيال الخصب والحمول الجديدة والمتعددة والالمألوفة
لممشكالت والقضايا المختمفة.
ويعد التدريس اإلبداعي بمثابة مجموعة من الميارات التدريسية التي تتسم بالدقة
واإلتقان والسرعة فى األداء  ،فيو مجموعة من السموكيات التي يمارسيا المعمم بأقل مجيود
وتكاليف أثناء التخطيط والتنفيذ والتقويم من أجل الوصول بالمتعمم إلى رؤية أو اكتشاف
عالقات جديدة ومتنوعة أو حمول أصيمة مبتكرة لمقضايا والموضوعات التي يدرسيا ( بدرية
محمد حسانين . )79 ،7004 ،
ويتفق سمير نور الدين فممبان ( Davies (42, 2006) ، )93 ،7003أن
التدريس اإلبداعي ىو مجموعة من السموكيات المفظية وغير المفظية التي يظيرىا المعمم
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داخل حجرة الدراسة فى أثناء تفاعمو مع الطالب فى الموقف الصفي والتي تعمل عمى استثارة
اإلبداع لدى المتعممين وتشمل عمى األسئمة الصفية المثيرة لإلبداع  ،واستجابات المعمم
المحفزة بإبداع  ،وتييئة البيئة الصفية الداعمة لإلبداع .
كما أن التدريس اإلبداعي في أساسو بمثابة نشاط يقوم بو المعمم ينعكس عمى
المتعمم إلنتاج المعرفة وبنائيا بنفسو ،وبطريقتو الخاصة التي تكسبيا معنى يتالءم مع بنيتو
المعرفية ،ويعالجيا مستثم ار كل إمكاناتو المعرفية واإلبداعية ،وذلك يكسبو ثقة في قدراتو
ويطمق طاقاتو الكامنة  ،ويجعميا أكثر مرونة (مجدي عزيز إبراىيم.)770 ، 7003،
وتظير أىمية التدريس اإلبداعي فى أنو األسموب األمثل فى التدريس لمحاضر
والمستقبل وىذا ما أشار إليو )  ،Alonso (2009,314حيث يرى أن التالميذ فى حاجة
إلى ىذا النوع من التدريس  ،فيو يساعد عمى مواجية التحديات والتغيرات التي تط أر فى
مختمف المجاالت فى الحياة اليومية ،وتبدو مظاىره في الممارسة اليومية في جعل التعمم أكثر
إثارة لالىتمام واستخدام مداخل تدريسية مبدعة في الفصول الدراسية.
كما أكد ) Best & Thomas ( 2008 , 211عمى أىمية انتقال المعمم من
الدور التقميدي إلى الدور اإلبداعي  ،وىذا االنتقال يتطمب تمكن المعمم من ميارات التدريس
الداعمة لإلبداع  ،واستراتيجيات التدريس التي تساعد عمى تنمية التفكير اإلبداعي لدى
المتعممين .
ونظ ار ألىمية ميارات التدريس اإلبداعي فقد تم إجراء دراسات متعددة  ،حيث قامت
دراسة ( Acedo & Lizarrag (2008التي ىدفت إلى مقارنة التدريس اإلبداعي وغير
اإلبداعي عمى أداء طالب المدارس العميا بإسبانيا  ،وأثر ذلك عمى التفكير اإلبداعي والذكاء
اإلبداعي  ،وأظيرت النتائج أن التدريس اإلبداعي وتمكن المعمم من الميارات اإلبداعية لو
تأثير عمى أداء اطالب ،ودراسة )(2004

 Jeffrey & Craftالتي تناولت الفروق

والعالقات بين التدريس اإلبداعي والتدريس لإلبداع وأشارت أن التدريس اإلبداعي يساعد عمى
تنمية اإلبداع لدى التالميذ وأفكارىم الخالقة.
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يتضح مما سبق أىمية التدريس اإلبداعي وتنمية مياراتو فى تحقيق التدريس الفعال
 ،الذي يساعد التالميذ عمى إنتاج المعارف  ،واضافة الجديد منيا  ،وتوظيفيا فى مواقف
متعددة

ثاٌياً  :اسرتاتيذيات التدريس اإلبداعي لدى ولعمي الدراسات االدتىاعية:
من المعروف أن أسموب المعمم فى التدريس يؤثر بشكل كبير عمى تفكير تالميذه ،
لذا ينبغي أن يستخدم المعممون إستراتيجيات تدريسية تساعد عمى تنمية اإلبداع لدى تالميذه
 ،ومن ىذه االستراتيجيات ما يمى:

 )0اسرتاجتية اللعصف الذٍِى:
تمثل استراتجية العصف الذىني  -إحدى إستراتيجيات تنمية اإلبداع عند المتعممين
 -موقفاً تعميمياً يستخدم من أجل توليد أكبر عدد من األفكار لممتعممين في حل مشكمة

مفتوحة خالل فترة زمنية محددة في جو تسوده الحرية واألمان في طرح األفكار بعيداً عن

المصادرة والتقييم أو النقد  ،وعند استخدام معمم الدراسات االجتماعية استراتجية العصف
الذىنى فإنو يساىم فى تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذه  ،وذلك من خالل إتاحة المواقف
التي تحتاج إلى حمول إبداعية  ،واطالق أفكار تالميذه وارجاء تقييميا.
والمعمم إذا ما استخدم استراتجية العصف الذىنى فإنو بذلك يساعد تالميذه عمى
النظر لألمور  -القضايا والمشكالت  -من عدة جوانب وليس جانباً واحدا  ،ويسيم فى
تطوير أفكارىم والبناء عمييا من قبل زمالئيم  ،ويشجعيم عمى توليد األفكار وتعددىا

وأصالتيا ( سناء محمد سميمان .)470 ، 7000،

 )8اسرتاجتية اخلياه احلز:
يذكر صالح الدين عرفو محمود ( )042 ،7003أن التخيل الحر إحدى إستراتيجيات
تنمية اإلبداع ،حيث يتخيل التمميذ أحداث ومواقف غير مألوفة ويعبر عنيا حسب رؤيتو مثل:
تخيل أنك عمى كوكب المريخ ماذا تفعل ؟ تخيل أنك فى قاع المحيط كيف تتعايش مع ذلك ؟
وغيرىا من األسئمة التي تحفز اإلبداع لدى التالميذ.
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ويمكن أن يستخد م معمم الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية استراتجية الخيال
الحر أثناء تدريسو فى تنمية اإلبداع لدى تالميذه من خالل التخيل كشخص يعيش الحدث
نفسو ويتوحد معو كأن يتخيل التمميذ أنو حاكم فى فترة معينة ويطمب منو إنتاج أفكار مختمفة
لتمك ا لفترة  ،أو كأن يسأل المعمم ذلك التمميذ ويقول لو تخيل أنك كنت من األشخاص الذين
عاصروا ثورة  0909ماذا كنت تفعل؟ أو تخيل أنك رائد فضاء ماذا كنت سوف تفعل ؟ أو
يطمب المعمم من التمميذ أن يتخيل أنو مسئول فى وزارة الزراعة ويطمب منو أفكا ار لزيادة
اإل نتاج الزراعي  ،وأثناء ذلك يترك التمميذ ح ار فى تخيمو لينتج أفكا ار جديدة وابداعية.

 )3اسرتاجتية تآلف األشتات :
تعد إستراتيجية تآلف األشتات من اإلستراتيجيات التي تساىم فى تنمية التفكير
اإلبداعي لدى المتعممين إذا ما استخدميا المعمم بشكل متقن  ،وتُمارس ىذه اإلستراتيجية فى
شكل استراتيجيتين (محمد السيد عمى الكسبانى  )309- 302 ،7002،وىما:
أ)

اسرتاجتية دلعن املألوف غزيباً :وتيدف ىذه اإلستراتيجية إلى مساعدة المتعممين عمى
رؤية المشكالت واألوضاع القائمة من زاوية جديدة  ،وبأسموب جديد ليتمكنوا من ايجاد
أفكار مبتكرة تسيم فى حل المشكالت  ،وتقوم عمى النظر إلى األشياء المألوفة بطريقة
غير مألوفة.

ب) اسرتاجتية دلعن الغزيب وألوفاً  :وتيدف ىذه اإلستراتيجية إلى مساعدة المتعممين فى
النظر إلى األحداث والوقائع واألشياء غير المألوفة وجعميا مألوفة باستخدام أسموب
المجاز أو االستعارة ،ومن أمثمة ذلك كأن يطمب المعمم من تالميذه تشبيو الحرية بجسم
اإلنسان الذى سبق أن درسوه .
ويرى الباحث أنو يمكن لمعمم الدراسات االجتماعية أن يستخدم االستراتيجيتين ومثال
الستراتيجية جعل المألوف غريباً أن يسأل المعمم تالميذه ماذا لو كانت األرض مربعة الشكل ؟

ومثال الستراتيجية جعل الغريب مألوفاً ماذا لو عاش اإلنسان فى الماء؟ وغيرىا من األمثمة

التي تثير التفكير اإلبداعي لدى التالميذ فى الدراسات االجتماعية.
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 )4اسرتاجتية سكاورب : SCAMPER
تعد استراتجية سكامبر  SCAMPERإحدى اإلستراتيجيات التي يمكن استخداميا
لدى المعممين فى تنمية اإلبداع لدى تالميذىم ؛ فيى ذات منيجية عممية ومكونات متكاممة
 ،وطرح أسئمة يسيم فى تطوير األفكار اإلبداعية وتنميتيا  ،وتتحدد قائمة ومكونات
استراتجية سكامبر  ) Eberle,2008,43) SCAMPERفى :
 Substitute االسـتبدال :ىـو أداء الشـخص لـدور شـخص آخـر ،أو اسـتخدام شـ مكــان
ش آخر.
 Combine التجميع :ىو تجميع األشياء مع بعضيا  ،وأو دمجيا فى مكون واحد.
 Adjust, Adapt التكييف :ىو التكييف لمالئمة غرض أو ظرف محدد مـن خـالل تغييـر
الشكل ،أو إعادة الترتيب ،أو اإلبقاء عميو كما ىو.
 Modify التعديل :ىو تغيير الشكل أو النوع من خالل استخدام ألوان أخرى .
 Magnify التكبير :ىو تكبير فى الشكل أو النوع من خالل اإلضافة إليو  ،أو جعمـو أكثـر
ارتفاعا ،أو أكثر قوة  ،أو أكثر سمكاً ،أو طوال...الخ.

 Minify التصغير  :ىـو تصـغير الشـيء ليكـون أصـغر أو أقـل أو أخـف أو أبطـأ أو أقـل
حدوثاً وتك اررا.

 Put to Other Uses االستخدامات األخرى  :استخدام الشـيء ألغـراض أخـرى جديـدة
.


 Eliminateالحذف  :ويعنى اإل زالة أو التخمص من النوعية.

 Reverse العكس :وىو الوضعية العكسية والتدوير.
 Rearrange إعــادة الترتيــب :وىــو تغييــر الترتيــب أو تغيــر الــنمط أو الشــكل أو إعــادة
التوزيع .
ويمكن لمعمم الدراسات االجتماعية المبدع أن يستخدم تمك اإلستراتيجية أثناء تدريسو
لتالميذه  ،وذلك من خالل طرح األسئمة التالية :
 مثال لالستبدال :ماذا يحدث لو استبدلنا الصحراء بأراضي زراعية ؟-

مثال لمتجميع  :ما العالقة بين فترة حكم محمد عمى وتحتمس الثالث ؟
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 مثال لمتكيف  :كيف يمكن زراعة محصولين أحدىما شتوي واآلخر صيفي فى فصل واحد؟
 مثال التعديل  :ماذا يحدث لولم تحتل بريطانيا مصر ؟ مثال لمتكبير  :ماذا يحدث لو كانت نسبة تواجد البترول فى مصر ضعف الحالية؟ مثال لمتصغير :كيف يمكن تقميل استيالك الماء ؟ مثال لالستخدامات األخرى  :عبر بأفكارك عن استخدامات أخرى لمعدن الحديد؟ مثال لمحذف عبر بأفكار ماذا إذا حذفنا فصل الشتاء من فصول السنة ؟ مثال لمعكس :ماذا كان يحدث لو كان البحر األحمر غربا والبحر المتوسط جنوباً؟ -مثال إلعادة الترتيب  :كيف يمكن إعادة توزيع السكان فى مصر؟

كما أنو يمكن لمعمم الدراسات االجتماعية المبدع استخدام إستراتيجيات أخرى مثل :
استراتجية المساجمة الحمقية (حمقة التفكير)  ،استراتجية انسجام الكممات  ،األلعاب التعميمية
اإلبداعية  ،استراتجية حل المشكالت إبداعياً  ،استراتجية لعب األدوار  ،إستراتيجية خرائط

التفكير  ،واستراتيجية فكر زاوج شارك  ،كما ينبغى عمى معمم الدراسات االجتماعية أن يكون
مبدعاً فى تدريسو من خالل عدة أمور يمكن تحديدىا فى:
 تدريب تالميذه عمى استخدام التساؤالت التحفيزية المشجعة لتوليد أفكارىم فى موضوعات
مرتبطة بالدراسات االجتماعية .
 تشجيع التالميذ عمى العمل التعاوني ،وتبادل األفكار ،وعدم التحيز ،وانتقاد أفكار البعض.
 االستجابة ألسئمة تالميذه وأفكارىم وتشجيعيا .
 إتاحة الفرصة لتالميذه فى تقويم أعماليم وأعمال زمالئيم .
 تصميم أنشطة خارجية إثرائية وتطبيقية ،ويعرض مشكالت ويطمب منيم حموالً ليا.
 إطالق حرية التفكير لدى تالميذه ومنحيم الوقت الكافي لذلك .

 إثارة التحدى لدى التالميذ من خالل عرض قضايا ومشكالت اجتماعية وبيئية وتاريخية.

ثالجاً :وّارات التدريس اإلبداعي لدى ولعمي الدراسات االدتىاعية:
يتطمب التدريس اإلبداعي تمكن معمم الدراسات االجتماعية من عدة ميارات تدريسية
من خالليا يستطيع إعداد وتنفيذ وتقويم مواقفو التعميمية التي تسيم بفاعمية فى تنمية
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ميارات التفكير اإلبداعي لدى تالميذه  ،ولقد اجتيد الباحثون فى تحديد ميارات التدريس
اإلبداعي  ،ولكنيم لم يختمفوا كثي ار وان وجد فإنو قد يكون لطبيعة دراساتيم أو مجال دراساتيم
.
فقد حددت بدرية محمد حسانين ( )7004ميارات التدريس اإلبداعي فى  :الميارة
فى صياغة األىداف عمى مستوى اإلبداع  ،وتييئة بيئة التعمم المثيرة لإلبداع  ،وتعزيز
العالقات الشخصية مع الم تعممين من أجل تنمية اإلبداع  ،استثارة الدافعية فى المتعممين
لمتعمم اإلبداعي  ،واستخدام األسئمة التباعدية فى التدريس  ،واستخدام العصف الذىني فى
التدريس  ،واستخدام األنشطة التعميمية مفتوحة النياية  ،واستخدام األلغاز الصورية ،
وتعزيز السموك اإلبداعي  ،وتشجيع التالميذ عمى تقويم أنفسيم وزمالئيم .
بينما حدد محمد عماد عصام الدين ( )034 ،7003ميارات المعمم المبدع فى  :أن
يكون قاد ار عمى إنتاج األفكار التي تتسم بالطالقة والمرونة واألصالة وحل المشكالت ،
ويساعد تالميذه عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدييم  ،ويسمح لو بقدر كبير من
الحرية فى العمل والتعبير عن أفكارىم  ،ويرحب بأفكارىم  ،ويكمفيم بأنشطة ىادفة ويناقشيم
فييا  ،وينمي لدييم حب االستطالع ،ويشجعيم عمى التجريب الخيالي لألفكار واالحتماالت
الغريبة.
ويتفق كل عبدالممك طو عبدالرحمن الرفاعي( ، )7000ومحمد عبد الحميد عبده
( ،)7003وابراىيم عبد اهلل عمى محمد ( ،Jeffrey (2006) ، )7003ونانيس لطفى أبو
العال ( ،)7009و ) ، Livingston (2010) ، Gibson (2010وأحمد عبد اهلل القحفة
( ، )7004وحسين أحمد الحاج حمود ( )7003فى أن ميارات التدريس اإلبداعي تتمثل فى
أربع ميارات وىى الطالقة

والمرونة واألصالة والحساسية لممشكالت تتضمن مجموعة

الميارات الفرعية .
بينما يتفق كل ) ، Hong, , Chalin, Chang & Chu (2005و Schacter
) ، (2006وىبة اهلل عدلى مختار ( ، )7002وابراىيم بن صالح العبود (،)7000
 ، Newton & Newton (2010).وأيمن عيد بكرى ( ، )7003مريم بنت ناصر
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العجاجي ( )7003أن ميارات التدريس اإلبداعي تتمثل فى ثالث ميارات ترتبط بمراحل
التدريس وتتمثل فى:
 ميارات التدريس اإلبداعي المرتبطة بالتخطيط ومنيا  :صياغة أىداف تعميمية تثيرالتفكير اإلبداعي لدى التالميذ  ،واستخدام أساليب تمييد تحفز عمى اإلبداع كاألسئمة
التحفيزية  ،وتضمين الخطة أنشطة واستراتيجيات تدريسية تساعد عمى تنمية اإلبداع.
 وميارات التدريس اإلبداعي المرتبطة بالتنفيذ ومنيا  :تشجيع أفكار التالميذ  ،واستثارةدافعيتيم نحو اإلبداع  ،واستخدام استراتجية العصف الذىني والقصص مفتوحة النياية ،
وتكميف التالميذ بأنشطة إبداعية  ،استخدام وسائل تعميمة تساعد عمى اإلبداع  ،وتكميف
التالميذ بواجبات منزلية تساعد عمى تنمية اإلبداع ،
 وميارات التدريس اإلبداعي المرتبطة بالتقويم ومنيا :استخدام األسئمة التباعدية ،وتحفيز التالميذ عمى طرح أسئمة مثيرة  ،وترك الحرية لمتالميذ فى التعبير عن أفكارىم
اإلبداعية عند سؤاليم  ،ومساعدتيم عمى تقييم ذاتيم وزمالئيم.
من خالل ما سبق يتضح أنو ليس ىناك اختالف فى الميارات الفرعية لمتدريس
اإلبداعي  ،ولكن االختالف فى شكل تصنيفيا أو تقسيميا أو محاورىا الرئيسة  ،وقد تبنى
الباحث تقسيميا حسب مراحل التدريس حتى يسيل عممية تقييميا  ،كما أنو ال يمنع من
تضمينيا لمطالقة والمرونة واألصالة والحساسية لممشكالت داخل مراحل التدريس ،وقد حددىا
الباحث كما ىو متضمن فى القائمة النيائية (.)

رابلعاً  :ولعوقات التدريس اإلبداعي :
تناول العديد من الباحثين والكتاب فى األدب التربوي معوقات وصعوبات التدريس
اإلبداعي  ،فقد حصرت دراسة عمى بن ىوشيل الشعيمى ( )7000صعوبات التدريس اإلبداعي
فى  :عدم تضمين محتوى الكتاب المدرسي عمى موضوعات تشجيع اإلبداع  ،وضعف اإلعداد
والتدريب وخوف المعمم من الفشل وصعوبة إدارة الصف  ،وعدم تشجيع المعممين عمى التفكير
اإلبداعي  ،وضعف الدوافع الداخمية لممعمم وكثرة أعبائو الوظيفية  ،وغياب جو الحرية

 ملحق ( )1القائمة النهائية لمهارات التدريس اإلبداعي الالزمة لمعلمي الدراسات االجتماعية المرحلة االبتدائية.
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األكاديمية ،عدم التشجيع من قبل معظم المشرفين التربويين وتمسكيم باألساليب التقميدية
عمى مستوى التخطيط والتنفيذ والتقويم.
بينما حدد صالح الدين عرفة محمود ( )020 ،7003معوقات التدريس اإلبداعي
فى:
-

معوقات إدراكية  :وتتعمق بالنظرة النمطية لألمور والميل إلى التقيد فى وضع حمول
لممشكالت  ،وعدم النظر إلييا من وجيات نظر مختمفة.

-

معوقات ثقافية  :مثل العادات والتقاليد والخوف من النقد .

-

معوقات إدارية  :مثل عدم مساندة إدارة المدرسة لممارسة المعممين لإلبداع .
ويتفق مجدى عزيز إبراىيم ( David & Chan (2007) ، )799 ، 7003أن

معوقات وصعوبات التدريس اإلبداعي تتمثل فى جمود المناىج التعميمية  ،ومن ثم وجود
بعض العوائق والصعوبات اإلدارية المرتبطة بنظام التعميم  ،والخوف من التجريب والتجديد
واالستحداث فى طرق التدريس وأساليبو ومياراتو خشية الفشل  ،والخمط بين التدريس
اإلبداعي والتدريس لإلبداع.
وفى دراسة قامت بيا شيرين بنت غازي سميمان الحربي ( )7002حددت معوقات
التدريس اإلبداعي فى :
-

نقص الدورات التدريبية والتنشيطية وورش العمل فى التدريس اإلبداعي لدى المعممين
أثناء الخدمة .

-

قصور تضمين أنشطة التفكير اإلبداعي فى اإلعداد التربوى لممعممين والمعممات.

-

قمة وجود أوقات لممارسة األنشطة الالصفية المعينة عمى تنمية التفكير اإلبداعي .

-

مركزية إدارة اإلشراف التربوى فى وضع السياسات واإلجراءات التدريسية .

-

كثرة االعتماد عمى طرق واستراتيجيات التدريس  ،واالعتماد االمتحانات التقميدية.

-

استخفاف بعض المعممين باألساليب التدريسية الجديدة التي تنمي اإلبداع.

-

جمود المقررات الدراسية وعدم تشجيعيا لإلبداع .
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ادزاءات البحح :
تمثمت إجراءات البحث فى الخطوات التالية :
أوالً  :إعداد قائمة بميارات التدريس اإلبداعي الالزمة لمعممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة
االبتدائية:
تم إعداد قائمة بميارات التدريس اإلبداعي وذلك من خالل الخطوات التالية:

 )0حتديد اهلدف وَ بٍاء الكائىة :
تمثل اليدف من بناء قائمة بميارات التدريس اإلبداعي فى تحديد الميارات الرئيسة
والفرعية الالزمة لمعممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية .

حتديد وصادر اشتكاق الكائىة :
لتحديد ميارات التدريس اإلبداعي تم االسترشاد بالخمفية النظرية المتضمنة بالبحث
الحالي  ،ومراجعة البحوث والدراسات السابقة التي ترتبط بميارات التدريس اإلبداعي ومنيا :
بدرية محمد حسانين ( )7004ودراسة )Nwosu ( ، Morrison & Johnston (2003
 ، (2004ودراسة محمود عبد المطيف مراد ( )7003ودراسة Milgram (2006) ،

&

 ، Davidovitchودراسة ليمى إبراىيم معوض( ،)7009ودراسة )،Zineddine (2010
ودراسة فلاير عبده أبو ستو ( ،)7000ودراسة إياد عبد الحميم النجار ( ،)7007ودراسة
أماني بنت محمد الحصان  ،جبر بن محمد الجبر ( ، )7003ودراسة أيمن عيد بكري محمد
( ، )7003ودراسة كريمة عبد الاله (.)7003

 )8اشتكاق عٍاصز الكائىة وحتديدِا:
تم إعداد قائمة مبدئية بميارات التدريس اإلبداعي الالزمة لمعممي الدراسات
االجتماعية بالمرحمة االبتدائية  ،حيث اشتممت عمى ثالث ميارات رئيسة وىى  :ميارة
التدريس اإلبداعي المرتبطة بالتخطيط  ،ميارة التدريس اإلبداعي المرتبطة بالتنفيذ  ،ميارة
التدريس اإلبداعي المرتبطة بالتقويم ،عمى أن كل ميارة رئيسة تندرج تحتيا مجموعة من
الميارات الفرعية .
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 )3ضبط الكائىة األولية والتوصن لمكائىة الٍّائية:
تم عرض القائمة األولية عمى مجموعة من السادة المحكمين المختصين فى المناىج
بصفة عامة وطرق التدريس الدراسات االجتماعية وعددىم ( )3وموجيي الدراسات
االجتماعية وعددىم  ، 00و  2من معممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية الذين
تزيد خبرتيم عن  00سنوات ،وذلك بيدف التحقق من الدقة المغوية والعممية لمقائمة  ،ومدى
أىمية الميارات الرئيسة والفرعية لمعممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية ،ومدى
ارتباط ومناسبة الميارات الفرعية مع الميارات الرئيسة ،واضافة أو تعديل أو حذف أى ميارات
رئيسة أو فرعية بالقائمة.
وقد أبدى السادة المحكمون آراءىم فى ضوء ذلك  ،حيث اتفق معظميم عمى
مناسبة الميارات وأىميتيا لمعممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية  ،واقترح بعضيم
إضافة ميارات وتمت إضافتيا  ،ورأى عددا منيم أن ىناك ميارات متشابية يفضل دمجيا وتم
ذلك  ،كما تم تعديل بعض الميارات من ناحية المغوية  ،وفى ضوء ذلك تم التوصل إلى
الصورة النيائية لمقائمة  ،ويمكن توضحييا وفق الجدول التالى :
جدول ()1مهارات التدريس اإلبداعي الرئيسة وأرقام المهارات الفرعية وعددها ونسب
تمثيلها للرئيسة
مهارات التدريس
اإلبداعي الرئيسة

أرقام المهارات الفرعية

عدد
المهارات
الفرعية

مهارات التدريس
اإلبداعي المرتبطة
بالتخطيط

-11- 11- 9 -8 -7 -6 – 5 – 4 -3 – 2-1
12

12

مهارات التدريس
اإلبداعي المرتبطة
بالتنفيذ

21- 19 -18 -17 -16 – 15 – 14 -13
– -28 -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21
-37 -36 -35- 34- 32 -31- 31- 29
39 -38

27

%51.92

مهارات التدريس
اإلبداعي المرتبطة
بالتقويم

- 47 -46 -45- - 44 – 43- 42- 41- 41
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ثاٌياً  ً:إعداد بطاقة املالحظة:
 )0اهلدف وَ إعداد بطاقة املالحظة :
تمثل اليدف من بناء بطاقة المالحظة فى :تحديد مستوى األداء التدريسي لمعممي
الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية فى ضوء ميارات التدريس اإلبداعي.

 )8حتديد أبلعاد وبٍود بطاقة املالحظة:
تم اشتقاق وتحديد أبعاد بطاقة المالحظة فى ضوء الميارات الرئيسة لقائمة ميارات
التدريس اإلبداعي  ،بحيث كانت تمك الميارات ىى نفس أبعاد ومحاور بطاقة المالحظة  ،كما
تم صياغة الميارات الفرعية بصورة إجرائية بحيث يمكن مالحظتيا كأداة لتقويم المعمم داخل
الصف  ،وقد احتوت بطاقة المالحظة عمى ثالثة محاور رئيسة  ،و ( )37ميارة فرعية .

 )3ضبط بطاقة املالحظة :
تم حساب صدق وثبات بطاقة المالحظة كما يمى :

حساب صدق بطاقة املالحظة:
الصدق الظاِزي  :لحساب الصدق الظاىري لمبطاقة  ،قام البحث بعرض البطاقة فى
صورتيا األولية عمى مجموعة من السادة الخبراء والمحكمين  ،وذلك لمتأكد من مدى ارتباط
بنود البطاقة بميارات التدريس اإلبداعي الال زمة لمعممي الدراسات االجتماعية  ،ومدى ارتباط
الميارات الفرعية بالمحاور الرئيسة بالبطاقة  ،والدقة العممية والمغوية لمميارات المتضمنة
بالبطاقة  ،واضافة أو حذف أو تعديل أى ميارة من الميارات المتضمنة

فى البطاقة

،ومناسبة درجات التقدير المختارة بالبطاقة.
وقد أبدى السادة المحكمون آراءىم  ،وفى ضوء ذلك تم إجارء التعديالت الالزمة ،
ولم ُيضف أحدىم أو يحذف ش ألن تمك الميارات متوافقة مع ما تم حذفو أو إضافتو فى
قائمة الميارات ،ولكنو تم تعديل فى الصياغة لبعض البنود وأصبحت بطاقة المالحظة كما فى
الجدول التالى :
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جذٔل ( )2رٕصٚغ يٓبساد ثطبلبد انًالدظخ ػهٗ يذبٔسْب انشئٛغخ فٗ صٕسرٓب انُٓبئٛخ
ػذد انًٓبساد
انفشػٛخ

انًذبٔس انشئٛغخ نجطبلخ انًالدظخ

َغجخ انًٓبساد انفشػٛخ
نهؼذد انكهٗ نٓب

انًذٕس األٔل  :يٓبساد انزذسٚظ اإلثذاػ ٙانًشرجطخ ثبنزخطٛظ

22

%20.32

انًذٕس انضبَٗ  :يٓبساد انزذسٚظ اإلثذاػ ٙانًشرجطخ ثبنزُفٛز

22

%22.12

انًذٕس انضبنش :يٓبساد انزذسٚظ اإلثذاػ ٙانًشرجطخ ثبنزمٕٚى

20

%22

انًجًٕع

22

%233

صدق االتساق الداخمي :
بعد إجراء التعديالت التي أشار الييا السادة المحكمين تم تطبيق بطاقة المالحظة
عمى مجموعة من المعممين ( 2معممين ومعممات) استطالعيا وذلك لحساب الصدق الداخمي
 ،ثم قام الباحث بحساب معامل ارتباط سيبرمان بين كل ميارة والدرجة الكمية لمميارات  ،وقد
دلت النتائج أن العبارات دالة عند مستوى  ، 0000مما يدل أن جميع الفقرات المكونة لبطاقة
المالحظة صادقة.

حساب ثبات بطاقة املالحظة :
لحساب ثبات البطاقة استخدم الباحث طريقة اتفاق المالحظين  ،حيث قام الباحث
ومالحظ متعاون -بعد تدريبو عمى كيفية استخداميا -بتطبيق ىذه البطاقة عمى  2معمم
ومعممة استطالعياً  ،لمدة حصة دراسية كاممة لكل معمم  ،ثم تم حساب معامل الثبات

باستخدام معادلة كوبر ( )Cooperفكانت النتائج موضحة كما بالجدول التالى :

جذٔل (َ )0غت االرفبق ٔيزٕعطٓب ث ٍٛانجبدش ٔانًالدظ انًزؼبٌٔ نذغبة صجبد ثطبلخ انًالدظخ
انًؼهًٍٛ

ػذد يشاد االرفبق

انُغجخ انًئٕٚخ نالرفبق

2

22

%23.28

2

22

%28.20

0

22

%12.0

2

20

%22.18

2

22

%28.20

8

22

%23.28

2

21

%12.20

2

22

%13.02

يزٕعظ انُغجخ انًئٕٚخ نالرفبق
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يتضح من الجدول ( )4السابق أن متوسط نسب االتفاق بين الباحث والمالحظ
المتعاون () %23.2وىى نسبة اتفاق مرتفعة تدل عمى ثبات بطاقة المالحظة  ،ومن ثم
صالحيتيا لالستخدام.

ولعيار تكديز وستوى األداء فى البطاقة :
 تم وضع معيار لتقدير مستوى األداء لمميارات المتضمنة ببطاقة المالحظة وكانت :من(0إلى أقل من  0.3ضعيف) ومن ( 0.3إلى أقل من  7.3متوسط ) ومن (7.3إلى 4
) ممتاز  ،وذلك بعد االطالع عمى دراسة (أياد عبدالحميم النجار  ،)7007،ودراسة
إبراىيم بن صالح العبود ( )7000ودراسة وفاء محمد العشيوي ( ، )7000ودراسة
مريم بنت ناصر العجاجي ( ، )7003ودراسة ياسمين بنت يحيى المسرحي ()7003
التي استخدمت نفس المعيار.

ٌتائر البحح وتفسريِا:
يمكن عرض نتائج البحث من خالل اإلجابة عمى أسئمتو كالتالى :

اإلدابة عمى السؤاه األوه :
لإلجابة عمى السؤال األ ول الذى نص عمى  :ما ميارات التدريس اإلبداعي الالزمة
معممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية ؟ تم إعداد قائمة مبدئية بتمك الميارات  ،وتم
عرضيا عمى مجموعة من السادة المحكمين وأخذ آلرائيم ومقترحاتيم حوليا واخراجيا فى
صورتيا النيائية ؛ حيث تضمنت ثالث ميارات رئيسة متضمنة ( )37ميارة فرعية وىى:





ميارات التدريس اإلبداعي المتربطة بالتخطيط وعددىا ( )07ميارة.
ميارات التدريس اإلبداعي المتربطة بالتنفيذ وعددىا ( )72ميارة.
ميارات التدريس اإلبداعي المتربطة بالتقويم وعددىا ( )04ميارة.

اإلدابة عمى السؤاه الجاٌى :
لإلجابة عمى السؤال الثانى الذى نص عمى  :ما مستوى األداء التدريسي لمعممي
الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية في ميارات التدريس اإلبداعي المرتبطة بالتخطيط ؟
قام الباحث بفحص وتحميل دفاتر المعممين والمعممات مجموعة البحث وعددىم ( )03فى
ضوء ميارات التخطيط اإلبداعي لمدروس  ،وكانت النتائج موضحة كما بالجدول التالي :
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جذٔل ()2
انًزٕعظ انذغبثٔ ٙاالَذشاف انًؼٛبس٘ ٔيغزٕٖ األداء فٗ يٓبساد انزذسٚظ اإلثذاػ ٙانًشرجطخ ثبنزخطٛظ
يٓبساد انزذسٚظ اإلثذاػ ٙانًشرجطخ ثبنزخطٛظ
)2
)2
)0
)2
)2
)8
)2
)2
)1
)23
)22
)22

ُٚووٕع فووٗ طزووّ ػُووذ صووٛباخ األْووذاف انغووهٕكٛخ اإلجشائٛووخ فووٗ انذساعووبد
االجزًبػٛخ يغزخذيب أفؼبل جذٚذح ٔيزُٕػخ.
ُٚضًٍ فٗ طزّ األْذاف انغهٕكٛخ أْذافب إجشائٛخ رٓزى ثبنزفكٛش اإلثوذاػٙ
نهزاليٛز.
ٚذووذد فووٗ طزووّ يصووبدس انًؼشفووخ انًزُٕػووخ انزوو ٙرزٛذٓووب شووجكخ االَزشَٛووذ
نهجذش ٔانزذش٘ يٕضٕػبد فٗ انذساعبد االجزًبػٛخ .
ٚذذد فٗ طزّ أعبنٛت رًٓٛوذ يزؼوذدح (األنزوبص انجصوشٚخ – انصوٕس انشلًٛوخ
انُبلصوووخ – لصوووف يفزٕدوووخ انُٓبٚوووخ – أعوووئهخ رذفٛضٚوووخ ) فوووٗ انذساعوووبد
االجزًبػٛخ.
ٚذووذد ٔعووبئم رؼهًٛٛووخ فووٗ انذساعووبد االجزًبػٛووخ ( ووشائظ – سعووٕو –
أشكبل – ًَبرط ) رغبػذ ػهٗ اإلثذاع .
ٚضًٍ ف ٙطزّ أعئهخ رذفٛضٚخ يضٛشح نزفكٛوش انزاليٛوز إلَزوبط أفكوبس ٔثوذائم
َذٕ يٕضٕع انذسط فٗ انذساعبد االجزًبػٛخ.
ٚضًٍ طزّ أَشوطخ رؼهًٛٛوخ يزُٕػوخ رغوبػذ ػهوٗ رًُٛوخ انزفكٛوش اإلثوذاػٙ
نذٖ انزاليٛز.
ٚخطظ نزٓٛئخ ثٛئخ رؼهًٛٛخ إثذاػٛخ راد ػبئذ رشثٕ٘ ػهٗ انزاليٛز.
ٚخطظ العزخذاو أعبنٛت ٔإعزشارٛجٛبد رذسٚغٛخ رغوبػذ ػهوٗ إصوبسح ٔرًُٛوخ
اإلثذاع فٗ انذساعبد االجزًبػٛخ.
ٚشاػٗ انًشَٔوخ فو ٙطزوّ ػُوذ رذذٚوذ انًوذٖ انضيُو ٙانوالصو الرًوبو ػًهٛوخ
انزذسٚظ.
ٚذذد فٗ طزوّ انٕاججوبد انًُضنٛوخ انزو ٙرضٛوش ٔرًُوٗ اإلثوذاع فوٗ انذساعوبد
االجزًبػٛخ.
ٚخطووظ نًٕالووف رؼهًٛٛووخ رغووزذػٗ اَزووبط أكجووش ػووذد يووٍ األفكووبس ٔانًفووبْٛى
ٔانذمبئك ٔانزؼًًٛبد فٗ انذساعبد االجزًبػٛخ.
انًٓبساد ككم

انًزٕعظ
انذغبثٗ

االَذشاف
انًؼٛبسٖ

2.022

3.800

2.222

3.080

2.222

3.222

2.222

3.282

2.222

3.222

2.022

3.800

2.222

3.828

يغزٕٖ
األداء
ضؼٛف
ضؼٛف
يزٕعظ
ضؼٛف

2.00

3.28

2.222

3.080

2.222

3.232

2.2

3.222

2.222

3.222

2.022

3.210

ضؼٛف
ضؼٛف
يزٕعووط
ح
ضؼٛف
ضؼٛف
يزٕعظ
يزٕعظ
ضؼٛف
ضؼٛف

يتضح من الجدول ( )3السابق أن المتوسط الحسابي العام لميارات التدريس
اإلبداعي المرتبطة بالتخطيط بمغ ( )0.427وحسب مؤشر األداء يدل عمى مستوى ضعيف
لألداء فى تمك الميارة  ،وكذلك يتضح من الجدول التباين فى مستوى تمك الميارات حيث بمغ
أعمى متوسط ( )0.223وذلك فى ميارة رقم ( )00وىى " يراعى المرونة في خطتو عند
تحديد المدى الزمني الالزم إلتمام عممية التدريس "  ،وأقل متوسط وىو ( )0.037فى ميارة
رقم ()7وىى "يضمن فى خطتو األىداف السموكية أىدافاً إجرائية تيتم بالتفكير اإلبداعي

لمتالميذ" .

وىذه النتائج تشير إلى ضعف مستوى األداء التدريسي لمعممي الدراسات االجتماعية
بالمرحمة االبتدائية فى ميارات التدريس اإلبداعي المرتبطة بالتخطيط  ،ويمكن تفسير ذلك فى
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أن المعممين يركزون عمى التخطيط بشكل تقميدي والتركيز عمى المستويات الدنيا فى صياغة
أىدافيم  ،وكذلك نمطيتيم فى أساليب التمييد التي ال تستخدم أساليب تساعد عمى تنمية
اإلبداع لدى تالميذىم  ،والتركيز عمى تحديد إستراتيجيات التدريس التقميدية كاإللقاء إلى حد
كبير.
وتأتي ىذه النتائج متفقة مع دراسة إبراىيم بن صالح العبود ( )7000والتي ىدفت
تقويم أداء معممي المغة العربية فى تدريس ميارات القراءة اإلبداعية لممرحمة المتوسطة فى
ضوء مدخل التدريس اإلبداعي  ،وأشارت النتائج تدنى مستوى أداء معممي المغة العربية فى
ميارة التخطيط لمتدريس ميارة القراءة اإلبداعية  ،ولكنيا تختمف مع الدراسة الحالية فى مجال
الدراسة والمرحمة الدراسية.
كما تتفق مع دراسة وفاء بنت محمد العشيوي ( )7000التي ىدفت إلى تقويم
مستوى أداء معممات المغة العربية بالمرحمة الثانوية في ضوء ميارات التدريس االبداعي
لمبالغة  ،وتوصمت النتائج إلى تدى مستوى أداء المعممات فى ميارات التدريس اإلبداعي فى
البالغة والتخطيط لتدريسيا.
وىذه النتائج تأتى متفقة أيضاً مع دراسة رحاب عبد المنصف خميفة ( )7003التي

أشارت إلى ضعف امتالك الطالبة /معممة االقتصاد المنزلى لميارات التدريس اإلبداعي
الم رتبطة بالتخطيط  ،ولكنيا تختمف عنيا فى مجموعة البحث ومجال الدراسة  ،كما تتفق
أيضاً مع دراسة ياسمين بنت يحيى المسرحي ( )7003والتي أشارت إلى ضعف معممي

الرياضيات بالمرحمة االبتدائية فى ميارات التدريس اإلبداعي المرتبطة بالتخطيط  ،ولكنيا

تختمف معيا فى مجال الد ارسة ومكانيا.

اإلدابة عمى السؤاه الجالح :
لإلجابة عمى السؤال الثالث الذى نص عمى  :ما مستوى األداء التدريسي لمعممي
الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية فى ميارات التدريس اإلبداعي المرتبطة بالتنفيذ ؟
تمت مالحظة مجموعة البحث وعددىا(  ) 03معمما ومعممة من معممي ومعممات الدراسات
االجتماعية بالمرحمة االبتدائية  ،بواقع حصتين

لمتعرف عمى مستواىم فى الميارات

المتضمنة فى بطاقة المالحظة والمرتبطة بالتنفيذ ويمكن عرض النتائج كما بالجدول التالى :
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جذٔل ( )2انًزٕعظ انذغبثٗ ٔاالَذشاف انًؼٛبسٖ ٔيغزٕٖ األداء فٗ يٓبساد انزذسٚظ اإلثذاػ ٙانًشرجطخ ثبنزُفٛز
يٓبساد انزذسٚظ اإلثذاػ ٙانًشرجطخ ثبنزُفٛز
)20
)22
)22
)28
)22
)22
)21
)23
)22
)22
)20
)22
)22

)28
)22
)22
)21
)03
)02
)02
)00
)02
)02

ٚغوووزخذو أعوووبنٛت رًٓٛوووذ جذٚوووذح ٔيزُٕػوووخ( يضوووم انمصوووف انمصوووٛشح
يفزٕدوووخ انُٓبٚوووخ – األعوووئهخ انزذفٛضٚوووخ – انؼصوووف انوووزُْٗ – انصوووٕس
انُبلصخ – االنزبص انزؼهًٛٛخ اإلثذاػٛخ ) فٗ انذساعبد االجزًبػٛخ.
ٚغووزخذو يضٛووشاد ثصووشٚخ يزُٕػووخ جبرثووخ نالَزجووبِ ( ووشائظ  -صووٕس –
سعٕو – أشكبل ) ثأعهٕة ٚغبػذ ػهٗ اإلثذاع.
ٕٚجّ انزاليٛز إنٗ انجُبء ػهٗ أفكبس صيالئٓى أٔ رطٕٚشْب.
ٚغوووزخذو بيوووبد ٔأدٔاد انجٛئوووخ إلَزوووبط ٔعوووبئم رؼهًٛٛوووخ(يجغوووًبد –
ًَبرط ) جزشافٛخ ٔربسٚخٛخ يجزكشح .
ٚكهووووووووف انزاليٛووووووووز ثبعووووووووزخذاو بيووووووووبد ٔأدٔاد انجٛئووووووووخ إلَزووووووووبط
يششٔػبد(يجغًبد – ًَبرط ) جزشافٛخ ٔربسٚخٛخ يجزكشح.
ٚووٕفش يٕالووف رؼهًٛٛووخ رغووزذػٗ اَزووبط أكجووش ػووذد يووٍ األفكووبس ٔانًفووبْٛى
ٔانذمبئك ٔانزؼًًٛبد انزبسٚخٛخ ٔانجزشافٛخ ٔانٕطُٛخ.
ٚشووجغ انزاليٛووز ػهووٗ رمووذٚى ػووذدا يووٍ انًزشادفووبد نهًفووبْٛى انجزشافٛووخ
ٔانزبسٚخٛخ.
ٕٚاجّ انزاليٛز ثًٕالف نٛظ نٓب َٓبٚخ يذذدح رضٚذ يٍ دافؼٛخ انزاليٛز.
ٕٚفش أيضهخ يزُٕػخ ٔاٛش شبئؼخ نهًفبْٛى فٗ انذساعبد االجزًبػٛخ.
ٕٚجّ راليٛزِ إنٗ رطٕٚش دهٕنٓى نهًشكالد انجٛئٛخ ٔانجزشافٛخ.
ٚؼطٗ كم رهًٛز دمّ فٗ انزؼجٛش ػٍ راروّ والل ػوش افكوبسِ انًشرجطوخ
ثبنذساعبد االجزًبػٛخ.
ٚزجُووت فووش آسائووّ ٔأفكووبسِ ػهووٗ راليٛووزِ ٔٚزغ وى ثبنًشَٔووخ ٔانزُٕٚووغ
فٓٛب.
ٚغووزخذو اعوووبنٛت ٔإعوووزشارٛجٛبد رذسٚغوووٛخ رغوووبػذ ػهوووٗ اإلثوووذاع يضوووم
(اعزشارجٛخ انخٛبل انذش  -اعزشارجٛخ اَغجبو انكهًبد  -انزوذسٚظ ٔفوك
لجؼووبد انزفكٛووش انغووذ  -اعووزشارجٛخ دهمووخ انزفكٛووش – عووكبيجش – رووفنف
األشزبد – انؼصف انزُْٗ )
ٚشوجغ انزاليٛوز ػهوٗ إػطوبء ػووذد يوٍ األيضهوخ نهفكوشح انٕادوذح نًٕضووٕع
انذسط
ٚضٛش دت االعزطالع انجزشافٗ نذٖ راليٛزِ .
ٚغزخذو سعٕو رخطٛطٛوخ ٔ وشائظ يفوبْٛى يزُٕػوخ ٚزٕصوم انزاليٛوز يوٍ
النٓب إنٗ ثٛبَبد يزؼذدح.
ٚذووش انزاليٛووز ػهووٗ إػطووبء ػووذدا يووٍ انزؼهٛمووبد دووٕل إجبثووبد ثؼضووٓى
انجؼض .
ٕٚجووّ انزاليٛووز إنووٗ نهجذووش ػووٍ ػووذد يووٍ األفكووبس انًزشووبثٓخ ٔانًخزهفووخ
نهفكشح انٕادذح.
ٚشجغ انزاليٛز ػهٗ رمذٚى اعزخذايبد يزُٕػخ نهفكشح انٕادذح نًٕضوٕع
انذسط
ٚذش انزاليٛز ػهٗ اعزخذاو يٕالغ يزُٕػخ ف ٙاالَزشَذ نًغوبػذرٓى فوٙ
رُفٛز انٕاججبد انًُضنٛخ انًطهٕثخ يُٓى.
ٚذفوووض انزاليٛوووز ػهوووٗ رصوووًٛى وووشائظ رُْٛوووخ يزُٕػوووخ فوووٗ انذساعوووبد
االجزًبػٛخ.
ٚشووجغ انزاليٛووز ػهووٗ اعووزخذاو يصووبدس رؼهًٛٛووخ يزُٕػووخ فووٗ انذساعووبد
االجزًبػٛخ.
ٚذووش انزاليٛووز ػهووٗ اٚجووبد رووشاثظ ثوو ٍٛيفٓووٕي ٍٛال رووشاثظ ثًُٓٛووب فووٙ
انذساعبد االجزًبػٛخ إلَزبط يفبْٛى جذٚذح
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انًزٕعظ
انذغبثٗ

االَذشاف
انًؼٛبسٖ

يغزٕٖ
األداء

2.222

3.282

ضؼٛف

2.222

3.222

ضؼٛف

2.022

3.800

ضؼٛف

2.222

3.828

ضؼٛف

2.222

3.282

ضؼٛف

2.822

3.222

يزٕعظ

2.022

3.800

ضؼٛف

2.222
2.222
2.122

3.222
3.232
3.222

يزٕعظ
يزٕعظ
يزٕعظ

2.222

3.822

ضؼٛف

2.022

3.800

ضؼٛف

2.022

3.800

ضؼٛف

2.222

3.22

يزٕعظ

2.222

3.080

ضؼٛف

2.222

3.282

ضؼٛف

2.222

3.828

يزٕعظ

2.222

3.222

ضؼٛف

2.2

3.222

يزٕعظ

2.022

3.212

ضؼٛف

2.222

3.222

ضؼٛف

2.222

3.822

ضؼٛف

2.222

3.282

ضؼٛف
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)08
)02
)02
)01

ٚذفووض انزالي ٛووز ػهووٗ اعووزخالم رؼًًٛووبد جذٚووذح يووٍ ووالل انووشثظ ثووٍٛ
األفكبس.
ٕٚجووّ انزاليٛووز إنووٗ اكزشووبف رطجٛمووبد جذٚووذح اٛووش يأنٕفووخ نًفووبْٛى فووٙ
انذساعبد االجزًبػٛخ.
ٚغوووزخذو ٔعوووبئم رؼهًٛٛوووخ يزُٕػوووخ نهفكوووشح انٕادوووذح فوووٗ يٕضوووٕػبد
انذساعبد االجزًبػٛخ .
ٚغًخ نهزاليٛز ثمذس يٍ انذشٚخ فٗ ا زٛبسْى نألَشطخ انز ٙرُبعجٓى.
انًٓبساد ككم

2.222

3.080

ضؼٛف

2.222

3.222

ضؼٛف

2.222

3.828

يزٕعظ

2.022

3.212

ضؼٛف

2.222

3.222

ضؼٛف

يتضح من الجدول ( )3السابق أن المتوسط الحسابي العام لميارات التدريس
اإلبداعي المرتبطة بالتنفيذ بمغ ( )0.372وحسب مؤشر األداء يدل عمى مستوى ضعيف
لألداء فى تمك الميارة  ،وكذلك يتضح من الجدول التباين فى مستوى تمك الميارات حيث بمغ
أعمى متوسط ( )0.972وذلك فى ميارة رقم ( )77وىى "يوجو تالميذه إلى تطوير حموليم
لممشكالت البيئية والجغرافية "  ،وأقل متوسط ( )0.037فى ميارة رقم ( )43وىى "يحفز
التالميذ عمى استخالص تعميمات جديدة من خالل الربط بين األفكار .وىذه النتائج تشير إلى
ضعف مستوى األداء التدريسي لمعممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية فى ميارات
التدريس اإلبداعي المرتبطة بالتنفيذ  ،ويمكن تفسير ذلك فى أن المعممين يركزون عمى تنفيذ
التدريس بشكل تقميدي ومباشر  ،واستخدام إستراتيجيات تدريس تقميدية ال تساعد عمى
اإلبداع  ،وأن المعممين يبتعدون عن إثارة التفكير اإلبداعي لدى تالميذىم  ،وأنيم يستخدمون
الوسائل التعميمية بشكل روتيني بغرض التوضيح وان كانت معظميا خرائط دون إثارة تفكير
التالميذ فيما يتم عرضو ،وال يعتمدون عمى التنوع فى استخدام الوسائل التعميمية  ،واىمال
الموجود من تمك الوسائل بالكتاب المدرسي .
كما تفسر النتائج أن المعممين يستخدمون أساليب تمييد ال تساعد عمى تنمية
اإلبداع لدى تالميذىم  ،وأن األنشطة التي يكمفون بيا تالميذىم غير متنوعة كما أنيا ال
تتضمن أنشطة إبداعية بشكل كبير  ،ويفسر ذلك أيضاً أن ضعف المعممين فى ميارات

التدريس اإلبداعي المتربطة بالتخطيط أثر عمى الميارات المرتبطة بالتنفيذ .

وىذه النتائج تتفق مع دراسة عفيف حافظ زيدان  ،فداء أحمد العودة ( )7002التي
توصمت إلى أن درجة استخدام معممي المرحمة األساسية الدنيا ألنماط التفكير اإلبداعي فى
العموم فى محافظة الخميل كانت ضعيفة  ،وتختمف معيا فى مجال الدراسة .كما تتفق نتائج
الدراسة مع دراسة عبدالممك بن مسفر المالكي ( )7003التي توصمت إلى أن معممي
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الرياضيات يعانون قصو ار فى استخدام ميارات التدريس اإلبداعي لدييم  ،وتختمف معيا فى
مستوى المرحمة التي يعمل بيا المعممون وكذلك طبيعة ومجال ومكان الدراسة.
كما جاءت الدراسة متفقة مع دراسة يوسف عقيل الشطنارى ()7003التي ىدفت إلى
تحديد درجة ممارسة معممي ومعممات التربية المينية لميارات التدريس اإلبداعية فى ضوء
اقتصاد المعرفة  ،وأثبتت قصور فى ميارات تنفيذ التدريس اإلبداعي المرتبطة لدى معممي
ومعممات التربية المينية .

اإلدابة عمى السؤاه الزابع :
لإلجابة عمى السؤال الرابع الذى نص عمى  :ما مستوى األداء التدريسي لمعممي
الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية فى ميارات التدريس اإلبداعي المرتبطة بالتقويم ؟
تم تطبيق بطاقة المالحظة عمى نفس مجموعة البحث وتم التوصل إلى النتائج كما بالجدول
التالي :
جذٔل ( )8انًزٕعظ انذغبثٔ ٙاالَذشاف انًؼٛبس٘ ٔيغزٕٖ األداء فٗ يٓبساد انزذسٚظ اإلثذاػ ٙانًشرجطخ ثبنزمٕٚى
يٓبساد انزذسٚظ اإلثذاػ ٙانًشرجطخ ثبنزمٕٚى
)23
)22
)22
)20
)22
)22
)28
)22
)22
)21
)23
)22
)22

ٚمٕو األفكبس انجذٚذح نهزاليٛز ثؼذ االَزٓبء يٍ يٕضٕع انذسط
ُٕٚع ف ٙاعبنٛت رؼضٚض راليٛزِ ػُذ إجبثبرٓى نألعئهخ انًطشٔدخ.
يغبػذح انزاليٛز ػهٗ انزٕصم إنٗ إجبثبد جذٚذح اٛش يزٕلؼخ نألعئهخ.
ٚطشح أعئهخ رزطهت اعزخالم ػذدا يٍ انًمبسَبد ثو ٍٛأفكوبس فو ٙانذساعوبد
االجزًبػٛخ
ٚضٛش أعئهخ يفزٕدخ انُٓبٚخ أيبو راليٛزِ.
ٚطشح أعئهخ رجبػذٚخ ػهٗ انزاليٛز فٗ انذساعبد االجزًبػٛخ يضم يوبرا ٚذوذس
نٕ؟
ًٚزذح ٔٚشجغ أعئهخ انزاليٛز انز ٙرضٛش انزفكٛش اإلثذاػ.ٙ
ٚغزخذو أعوبنٛت يزُٕػوخ فوٗ رموٕٚى راليٛوزِ (ا زجوبساد رذصوٛهٛخ – ثطبلوبد
يالدظخ -يمبٛٚظ ارجبْبد – ا زجبساد أدائٛخ).
ُٕٚع فٗ صٛباخ أعئهزّ يٍ دٛش رصُٛفٓب ٔرذسط صؼٕثزٓب.
ٚطووشح يشووكالد فووٗ انذساعووبد االجزًبػٛووخ ٔٚصووٕؽ ػهٓٛووب أعووئهخ يزُٕػووخ
رزطهت إجبثبد ٔدهٕال يزُٕػخ.
ٚؼطٗ فشصخ كبفٛخ نهطالة نهزفكٛش فٗ اإلجبثخ .
ٚؼطووٗ فشصووخ كبفٛووخ نهزاليٛووز فووٗ رفغووجش ٔرجشٚووش إجبثووبرٓى فووٗ جووٕ ٚغووٕدِ
االدزشاو ٔانذشٚخ.
ٚغووبػذ انزاليٛووز ٔٚوووذسثٓى ػهووٗ انزموووٕٚى انووزارٗ نجٓوووٕدْى ٔرمووٕٚى جٓوووٕد
صيالئٓى ثًٕضٕػٛخ
انًٓبساد ككم
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انًزٕعظ
انذغبثٗ

االَذشاف
انًؼٛبسٖ

2.020
2.222
2.022

3.212
3.080
3.222

2.322

3.282

ضؼٛف
يزٕعظ
ضؼٛف
ضؼٛف

2.2

3.823

2.222

3.080

يزٕعظ
ضؼٛف

3.221
3.212

يزٕعطخ
ضؼٛف

2.822

3222

2.222

3.822

يزٕعظ
ضؼٛف

2.222

3.222

2.222

3.222

2.222

3.282

2.020

3.021

2.2
2.022

يغزٕٖ
األداء

يزٕعظ
ضؼٛف
ضؼٛف
ضؼٛف
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يتضح من الجدول ( )3السابق أن المتوسط الحسابي العام لميارات التدريس
اإلبداعي المرتبطة بالتقويم بمغ ( )0.424وحسب مؤشر األداء يدل عمى مستوى ضعيف
لألداء فى تمك الميارة  ،وكذلك يتضح من الجدول التباين فى مستوى تمك الميارات حيث بمغ
أعمى متوسط ( )0.203وذلك فى ميارة رقم ( )30وىى "ينوع في اساليب تعزيز تالميذه عند
إجاباتيم لألسئمة المطروحة"  ،وأقل متوسط وىو ( )0.020فى ميارة رقم ( )34وىى " يطرح
أسئمة تتطمب استخالص عددا من المقارنات بين أفكار في الدراسات االجتماعية

.

وىذه النتائج تشير إلى ضعف مستوى األداء التدريسي لمعممي الدراسات االجتماعية
بالمرحمة االبتدائية فى ميارات التدريس اإلبداعي المرتبطة بالتقويم  ،ويمكن تفسير ذلك فى
أن ىذا الضعف قد يرجع إلى أن المعممين يركزون عمى تقويم التدريس بشكل تقميدى ،
واستخدام أسئمة تقميدية ال تساعد عمى استثارة اإلبداع عند تالميذىم  ،وأن المعممين يركزون
عمى األسئمة مباشرة وأن اىتماميم باألسئمة اإلبداعية التباعدية والجانبية ضعيفاً  ،باإلضافة

إلى استخدام أ ساليب محددة يكون المعمم ىو المقيم فييا دون مشاركة تالميذه فى تقويم
أنفسيم وزمالئيم .
وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة محمد عبد القادر النمر ( )7003التي ىدفت
التعرف عمى مدى امتالك معممي الرياضيات فى المرحمة االبتدائية بالمممكة العربية السعودية
لميارات التدريس اإلبداعي  ،وتوصمت إلى ضعف المعممين فى ميارات التدريس اإلبداعي
المرتبطة بالتقويم.
كما تتفق مع دراسة وليد خضر الزند  ،يوسف عقيل الشطنارى ( )7003التي
توصمت إلى أن تدنى درجة ممارسة معممي ومعممات التربية المينية لميارات التدريس
اإلبداعية ضعيفة ومنيا ميارة التقويم لمتدريس  ،وتختمف معيا فى مجال الدراسة .
مما سبق ُيستنتج أن أداء معممي الدراسات االجتماعية فى ضوء ميارات التدريس

اإلبداعي والمرتبطة بـ(التخطيط – التنفيذ – التقويم ) فى التدريس ضعيفاً  ،وبشكل عام فإن

نتائج البحث تتفق مع دراسة أياد عبدالحميم النجار ( ،)7007ودراسة طارق محمد العطا
( ، )7007ودراسة فتحية معتوق عساس ( )7004دراسة عبدالممك بن مسفر المالكي

( ، )7003ودراسة مريم بنت ناصر العجاجي ( )7003؛ حيث أثبتت تمك الدراسات ضعف
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األداء التدريسي لممعممين فى ميارات التدريس اإلبداعي عمى اختالف تخصصاتيم فى تمك
الدراسات  ،ولكنيا تختمف معيا فى فى المرحمة الدراسية ومجال تمك الدراسات.

توصيات البحح :
فى ضوء النتائج السابقة فإن البحث يوصي بما يمى :
 ضرورة العمل عمى تحسين األداء التدريسي لمعممي الدراسات االجتماعية بالمرحمةاالبتدائية وتدريبيم عمى ميارات التدريس اإلبداعي من خالل برامج تدريبية متعددة.
 تطوير برامج إعداد معممي المرحمة االبتدائية بكميات التربية لتصبح مقرراتيا مبنية عمىأساس تنمية اإلبداع ورعايتو وتنمية مياراتو  ،واضافة مقررات تؤكد عمى أىمية المعمم
الحافز والمشجع عمى االبتكار واإلبداع.
 تطوير إستراتيجيات وطرق تدريس وتدريب أعضاء ىيئة التدريس وتوجيو نماذجيمالفكرية فى كميات التربية لتصبح مرتكزة

وميتمة بتنمية التفكير اإلبداعي وميارات

التدريس اإلبداعية  ،وذلك بعقد ندوات ودورات األمر الذي يقودىم إلى التأثير عمى
طالبيم معممي ومعممات المستقبل.
 تطوير أسموب تقويم الطالب المعممين فى التربية العممية واالىتمام بتقويميم فى مياراتيمالتدريسية اإلبداعية وتخطي الطرق التقميدية  ،وذلك بعد تدريبيم عمى ميارات التدريس
اإلبداعي فى كمياتيم.
 ضرورة توفير بيئة تعميمية محفزة تساعد فى تنمية ميارات التدريس اإلبداعي لدىالمعممين.
 تطوير مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية بما يسمح لممعمم من استخدامميارات التدريس اإلبداعي وتضمين أدلة المعممين إستراتيجيات وأساليب تدريس إبداعية
مرتبطة بما يدرسو التالميذ.
 تدريب موجيي الدراسات االجتماعية بم راحل التعميم العام عمى ميارات التدريساإلبداعي ،وذلك عن طريق عقد دورات تدريبية ،يشرف عمييا أساتذة كميات التربية ،
ومن ثم نقل خبراتيم لمعممي الدراسات االجتماعية أثناء اإلشراف عمييم .

- 443 -

تقييم األداء التدريسي لمعلمي الدراسات االجتماعية بالمرحلة االبتدائية ............

البحوخ املكرتحة :
فى ضوء النتائج والتوصيات السابقة يقترح الباحث البحوث التالية:
 فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات التدريس اإلبداعي لدى معممي الدراساتاالجتماعية بالمرحمة االبتدائية .
 فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات التدريس اإلبداعي لدى موجيي الدراساتاالجتماعية بالمرحمة االبتدائية .
 فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات التدريس اإلبداعي لدى معممي الدراساتاالجتماعية بالمرحمة اإلعدادية .
 فاعمية تطوير مقررات طرق التدريس بكميات التربية فى تنمية ميارات التدريس اإلبداعيلدى معممي الدراسات االجتماعية.
 تقويم األداء التدريسي لدى الطالب المعممين بكمية التربية تخصص الدراسات االجتماعيةفى ضوء ميارات التدريس اإلبداعي بمقرر التربية العممية .
ميارت التدريس اإلبداعي لدى الطالب
ا
 فاعمية استخدام التدريس المصغر فى تنميةالمعممين بكمية التربية تخصص الدراسات االجتماعية .
 أثر استخدام إستراتيجيات التدريس اإلبداعي لدى معممي الدراسات االجتماعية بالمرحمةاإلعدادية عمى التفكير اإلبداعي لدى تالميذىم.
 الكفايات التدريسية اإلبداعية الالزمة لمعممي الدراسات االجتماعية بمدارس ذوي اإلعاقةالسمعية.
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إياد عبدالحميم النجار (.)7007مدى امتالك طالب  /معممي العموم ميارات التدريس االبداعي في
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بدرية محمد حسانين (.)7004برنامج تدريبي قائم عمى ميارات التدريس اإلبداعي وأثره في تنمية
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