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 هستخلص البحج

أستاذ المناىج كطرؽ تدريس المكاد  –كالء محمد صبلح الديف محمد  . اسـ الباحثة : د -
 الفمسفية المساعد

برنامج تدريبى قائـ عمى الدرس البحثى لتنمية ميارات التدريس اإلبداعى  عنكاف البحث :   -
 . الثانكيةكاالتجاه نحك تكظيفيا لدل معمـ الفمسفة بالمرحمة 

 جامعة حمكاف  –كمية التربية  –قسـ المناىج كطرؽ التدريس   :جية البحث  -
 :الوستخلص 

التعرؼ عمى فاعمية تنفيذ برنامج تدريبى قائـ عمى الدرس  إلى ييدؼ البحث الحالى
ت التدريس اإلبداعى كاالتجاه نحك تكظيفيا لدل معممى الفمسفة بالمرحمة التنمية ميار  ىالبحث

مف  معممى  ( معممان ;6كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ اختيار عينة البحث كقكاميا ) الثانكية. 
كاختير التصميـ التجريبى الفمسفة بالمرحمة الثانكية , بإدارة شرؽ مدينة نصر التعميمية ,  

كقد طبقت أداتى البحث كىما : بطاقة مبلحظة ميارات  .لكاحدةذك المجمكعة التجريبية ا
خبلؿ التدريس اإلبداعى , كمقياس االتجاه نحك تكظيفيا عمى مجمكعة البحث تطبيقان قبميان 

, كبعد تطبيؽ البرنامج التدريبى خبلؿ العاـ الدراسى , ـ=716 – >716العاـ الدراسى 
كبعد مقارنة نتائج التطبيقيف القبمى  . تطبيقان بعديان تـ تطبيؽ أداتى البحث ـ ,<716- =716

( بيف متكسطى درجات  1,16كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل )كالبعدل أكدت النتائج : 
معممى الفمسفة فى األدائيف القبمى كالبعدل عمى كؿ مف بطاقة مبلحظة ميارات التدريس 

كما أكدت عمى كجكد عبلقة ألداء البعدل , اإلبداعى , كمقياس االتجاه نحك تكظيفيا لصالح ا
, ف تنمية ميارات التدريس اإلبداعىارتباطية مكجبة كذات داللة إحصائية بيف كؿ م

 ىكاالتجاىات نحك تكظيفيا ,مما يؤكد فاعمية  البرنامج التدريبى القائـ عمى الدرس البحث
ى الفمسفة بالمرحمة لتنمية ميارت التدريس اإلبداعى كاالتجاه نحك تكظيفيا لدل معمم

 الثانكية.
 :الكممات المفتاحية 

 الدرس البحثى. *     برنامج تدريبى 
 .نحك تظيؼ ميارات التدريس اإلبداعى تجاهاال *        ميارات التدريس اإلبداعى 
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  Title of the study :  "   Proposed training program based on lesson study to 

develop creative teaching skils and attitude towards employing the 

teacher of philosophy at the secondary stage. 

Institution of the study: Curriculum& Instruction   Department  , Faculty 

of Education , Helwan University 

Name of the researcher : D.  Walaa Mohamed Salah Eldeen Mohamed , 

Assistant professor in Curriculum& Instruction  Department 

Abstract: 

           The present study aimed at investigating the effect of using training 

program based on lesson study to develop creative teaching skils and 

attitude towards employing the teacher of philosophy at the secondary 

stage, to achieve this goal,asample of 78 philosophy teachers was selected 

at the secondary stage in east nasr city, the experimental design was 

chosen with one experimental group, the two research tools were 

applied,namely the observation teaching skills and themeasurment of 

attitudes towards their tribal employment during the academic years 

9978-9971 ,after applying the training program during the academic 

years 9971-9976, the research tools were applied dimensionally 

comparing the result of the two applications, the results confirmed the 

effectivenes of training program based on lesson study to develop creative 

teaching skils and attitude towards employing the teacher of philosophy at 

the secondary stage. 

 

Key words: 

- training program. 

- Research lesson. 

- creative teaching skils. 

- Attitude towards employing creative teaching skils. 
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 همذهت البحج:

إلى عقكؿ مبدعة ككاعية فى عصر سمتو التغير تحتاج المجتمعات اإلنسانية اليـك       
المتطمبات كالمتغيرات  ففى ضكءالمستمر , كالسباؽ الفكرل , كالثكرات العممية العديدة , 

ستحداث الفكرل مف اإلبداع كالقدرة عمى التطكير كاال كفيكسفى األعكاـ القادمة  المتكقعة
 لمعاصر.ف ااالتى يجب اكتسابيا لدل اإلنسالضركريات العصرية 

إعداد كتربية  ةفى عممي الرئيس عؿاكلما كاف المعمـ ىك حجر الزاكية كالعنصر الف     
فأفضؿ  ؛لدل المتعمميف  مقكمات تنمية اإلبداعقائمة النشء, فيك ببل شؾ يأتى فى مقدمة 

الكتب كالمقررات الدراسية , كالكسائؿ التعميمية , كاألنشطة , كالمبانى المدرسية رغـ أىميتيا 
ال تستطيع أف تحقؽ كحدىا ىذا اليدؼ ما لـ يكف ىناؾ معمـ كؼء ذك كفاءات كميارات 
كأداءات تدريسية , كسمات شخصية يستطيع بيا تنمية الخبرات المتنكعة , كالقدرات العقمية 

 لعميا لدل طبلبو . ا
 كلـ يعد يقتصر دكر المعمـ اليكـ مثؿ سابؽ عمى نقؿ المعارؼ كالمعمكمات إلى طبلبو     
تطمب منو مجتمع المعرفة اليكـ كالتقدـ العممى كالتكنكلكجى  أف يقكـ بأدكار  بؿ,  فحسب

ليتمكف مف مساعدة طبلبو عمى اكتساب الميارات التى تعينيـ عمى  ؛إبداعية غير تقميدية 
مع تحديات العصر , كلذا يفترض أف تتحكؿ الممارسات التعميمية المقدمة كالتكيؼ التعامؿ 

لطبلبنا مف ممارسات تعميمية تقميدية إلى ممارسات أخرل إبداعية كفؽ استراتيجية تدريسية 
 فعالة.
 مسئكليةفعمى المعمميف تقع  ؛كاإلبداع عبلقة كجيى العممة الكاحدة  كالعبلقة بيف التدريس    

لية تطكير المجتمعات كتحديثيا , كمف ئك تنمية اإلبداع لدل المتعمميف , كعمى المبدعيف مس
ىنا تتضح العبلقة الكطيدة بيف االىتماـ بتدريس اإلبداع كتنميتو, كبيف إحداث التطكير 

دعيف ىـ ركائز أساسية فى المجتمع المتطكر, كأفكارىـ كتنمية المجتمعات, إذ أف المب
ىى رأس ماؿ المجتمع, كبيا يتحدد الطابع الفكرل ليا كالذل يضع مكانتيا بيف اإلبداعية 
 األخرل . المجتمعات

ألف  ؛إف إثارة اإلبداع الكامف لدل المتعمميف يحدث مف خبلؿ السمكؾ التدريسى لممعمـ      
تعمميف ال يدرككف قدراتيـ اإلبداعية الكامنة , كال يستطيعكا أف يتفاعمكا مع المكقؼ مال
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, 6<<6التعميمى إال مف خبلؿ استثارتيا عف طريؽ مكاقؼ تعميمية . ) أحمد محمكد , 
816) 
تقـك فى جكىرىا عمى الفكر كالتحميؿ كالنقد  –كأحد التخصصات األكاديمية  –كالفمسفة      

حرية البحث كالتساؤؿ, لذا ينبغى عمى معمـ الفمسفة أف يجعؿ مف درسيا مجاالن كالتفنيد, ك 
) الطاىر , عزيز, إلنماء ميارات التفكير المختمفة, كفى ىذا الصدد يقرر الطاىر, كعزيز

إف تعميـ الفمسفة بدكف بياف طريقة التفمسؼ يككف مجرد تمقيف ألفكار الغير , :( 69, 1<<6
 " التفمسؼ" , كتحقيؽ أىدافيا يكمف فى طريقة تعمميا .أل أف تعميـ الفمسفة 

ليا دكر ميـ فى تنمية اإلبداع لدل طبلب المرحمة الثانكية  –كمادة دراسية -كالفمسفة       
, ألف شاغميا األكؿ ىك البحث كراء األسباب كالعمؿ البعيدة لؤلشياء كالمكجكدات , ككذلؾ 

يجاد الحمكؿ لكؿ , شريطة أف يةما يكاجييا مف مشكبلت كمكاقؼ جدل البحث عف الحقيقة , كا 
تتسـ بالجدة كالمركنة, تككف ىذه الحمكؿ عمى غير ما ىك مألكؼ كمعتاد مف الحمكؿ , كأف 

أل التنحى عنيا فى حيف إيجاد األفضؿ. لكف األمر ىنا مكككؿ عمى ميارة المعمـ كاستخدامو 
, كتشغيؿ  تاحة الفرصة لتنشيط فكر المتعمـإلطرؽ تدريس كأنشطة كتساؤالت مف شأنيا 

 .قدراتو العقمية كتنميتيا
فقد يتطمب األمر مف المعمـ أف يضع مكضكع الدرس فى صكرة مكقؼ مشكؿ يحتاج       

لبحث كتحميؿ , عمى أف يتحقؽ فى ىذا المكقؼ دعائـ المكقؼ الفمسفى مف تعجب كدىشة 
 الذىف , كتنشيط العقكؿ .كتساؤؿ فكميا أمكر تؤدل إلى التفكير كعصؼ 

كمادة الفمسفة ثرية بالمكاقؼ كالقضايا اإلشكالية التى تختمؼ حكليا اآلراء, كلكف ىذه     
اآلراء ميما تباينت , فإنيا ليست إال آراء ناقصة ظنيا أصحابيا الحقيقة الكاممة .) الفطايرل 

,6>>: ,<9) 
خاصة يحتاج إلى مكاقؼ عديدة كمتنكعة , كاإلبداع بعامة , كميارات التدريس اإلبداعى ب     

فالمكىبة اإلبداعية نتاج بيئة مناسبة كنشاط فعاؿ مؤثر عمى ما يممكو الفرد مف قدرات 
, كما أف التفكير اإلبداعى تفكير مفتكح ال تحده المعمكمات التقميدية , كما أنو يعبر إبداعية

نتاج ىادؼ يتسـ بالتنكع كالجدة كاألصالة كالقابمية لمتحقيؽ , فميس إعف نفسو فى صكر 
إبداع بدكف التعكد عمى الحكار كالتفاعؿ كالمناقشة كنبذ التمقيف كحشك األذىاف ىناؾ 

 ( 791, =716بالمعمكمات دكف إبراز مضمكنيا. ) عبد الرازؽ مختار , 
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عمى ضركرة  (Jolliffe&Farrington,7119)جكليؼ , كفاريجيفكيؤكد كؿ مف      
التدريس بإبداع كالتدريس لئلبداع , كأف كبل المفيكميف يتكامبلف لنجاح ممارسة التدريس 

معمـ جيد يمتمؾ فكران إبداعيان متقدمان مف أجؿ  فالجيد فى الفصكؿ الدراسية, فبل تعميـ جيد بدك
 انتاج متعمـ مبدع.

أف مف التكجيات   (Rankin,Brown,716;,>8->9)ف كبراكف ككيشير كؿ مف ران     
المعاصرة المرتبطة باتقاف ميارات القرف الحادل كالعشريف ضركرة االنتقاؿ مف التدريس 
التقميدل إلى التدريس اإلبداعى, كالذل يرتبط بالمعمـ خاصة فى مقكمات شخصيتو, كمياراتو, 

 .ات التنمية المينية المستدامة كاستراتيجيات التدريس التى يتبناىا , كرؤيتو حكؿ آلي
كيعد التدريس اإلبداعى مف الصيغ التربكية التى تؤكد عمى أىمية خياؿ المعمـ فى           

بناء رؤية عامة حكؿ طبيعة المادة الدراسية, كطبيعة تدريسيا , كتصميـ بيئات تعميمية 
قدرات الطبلب  ر كتتحدلجاذبة لمطبلب , كتصميـ أنشطة تعميمية مألكفة كغير مألكفة تستثي

تكجييـ نحك مسارات متنكعة كمتعددة فى التفكير كالتعمـ بأدكات كمصادر ُالذىنية كاألدائية, ك
 , كتكظيؼ التعزيز المستمر. تعميمية مفتكحة مع تأكيد أىمية بناء الدافعية لمتعمـ

) عبد  بحثالتى أكدت عمى أىمية تدريب المعمميف عمى التدريس اإلبداعى,  البحكثكمف     
ـ( , ;711)أحمد رجائى, كبحثـ( , 7116) نايؿ يكسؼ  بحثـ( , ك 7116الممؾ الرفاعى ,

)  بحث(, ك =711) مصطفى سبع الميؿ الجندل, كبحثـ( , =711) ىبة اهلل عدلى ,  كبحث
 .ـ( <711فائزة جميؿ, 

سبؽ , كتماشيان مع النظرية البنائية فى التعميـ , فإف ميمة التعميـ اآلف فى ضكء ما      
االستقباؿ كالتسميـ إلى ثقافة  ثقافة نتقاؿ مفىى استخراج الداخؿ كليس ادخاؿ الخارج, أل اال 

 المحاكمة كالتقكيـ كاإلبداع .
لدل  ة اإلبداعيةيكيرتبط التدريس اإلبداعى بخصائص كمقكمات كسمككيات الشخص     

 المعمـ كممارساتو التدريسية , كيكضح كؿ مف جبلفنى كتانجارد
(Glaveanu&Tangard,7169,6> )  اإلبداعية لممعمـ تتضح فى قدرتو عمى  أف اليكية

التكيؼ داخؿ البيئة التعميمية الصفية كالمدرسية مف جانب , كعمى الجانب اآلخر استمراريتو 
 , كالديناميكية فى التفكير كطرح التساؤالت. ير المينىفى البحث كاالستقصاء كاالنتاج كالتطك 
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جراءات كالخطكات كيشير مفيـك التدريس اإلبداعى فى أبسط معانيو إلى " مجمكعة اإل     
غير النمطية التى يقـك بيا المعمـ داخؿ الفصؿ, كمف خبلليا يمكف الطالب مف ربط الخبرات 

حكاـ الصمة  عادة تنظيـ عناصرىا المختمفة بطرؽ جديدة التربكية التى تمر بو , كا  بينيا , كا 
 . (<=,  :716عبد المطيؼ أبك بكر , تتسـ بالطبلقة كالمركنة كاألصالة. " )

كيشير الكضع الراىف لتدريس الفمسفة أنيا أصبحت ببل قيمة أك معنى بالنسبة لمكثير      
, أل أف اليدؼ مف دراستيا ىك مف الطبلب بالمرحمة الثانكية, كأنيا تحكلت إلى مادة مجمكع

الحصكؿ عمى درجة مرتفعة فييا كحسب مف خبلؿ حفظ كاستظيار ما يتضمنو المقرر 
) سامى الفطايرل  بحثمثؿ:   البحكثالدراسى مف معمكمات كمعارؼ, كقد أكد ذلؾ عديد مف 

 كبحثـ( , 7118) صباح أميف ,  بحثـ( , ك 7111) إبراىيـ سعيد ,  بحثـ( , ك ;<<6, 
) سعاد عمر, كبحث ـ( , ;711)أحمد ضيؼ,  كبحثـ( , 7118سميرة عرياف , ) 

يرجع األمر فى جانب كبير منو إلى األداء التدريسى لمعممى الفمسفة كما  ـ(, كربما=711
يتضمنو مف استراتيجيات كأساليب تدريس كتقكيـ تقميدية تدفع إلى الحفظ كاالستظيار كال 

 تشجع عمى التفكير كاإلبداع.
نو ؛ أل كيمكف القكؿ أف أداء معمـ المكاد الفمسفية ينعكس بصكرة كاضحة عمى طبلبو     

يؤدل دكران أساسيان فى تكجيييـ داخؿ الفصؿ الدراسى , لذا ينبغى تدريب المعمـ أثناء الخدمة 
 عمى ما يجعمو يتقف الميارات المينية بصكرة جيدة كبأسمكب يتناسب مع طبيعة ظركؼ عممو

 (;;,  7168كصكؿ لممينية المتميزة .) ماجدة راغب, كيحفزه لم
أدنى مف معامؿ اإلبداع فإف  ان يؤكد المتخصصكف فى اإلبداع أنو ما لـ يمتمؾ المعمـ حدك      

ذلؾ ينعكس سمبيان عمى المتعمميف بعامة , كالمبدعيف بخاصة , كأف تنمية اإلبداع لدل 
بداعية لممعمـ فى تنظيـ الخبرات التعميمية داخؿ بالقدرة اإلالمتعمميف يرتبط ارتباطان كثيقان 

الفصكؿ الدراسية لخمؽ بيئة تعميمية مناسبة تساعد عمى تدريب المتعمميف عمى التفكير مع 
بحياتيـ لتحقيؽ تعمـ فعاؿ يجابيتيـ كمشاركتيـ , كربط ما يقدـ مف مادة عمميةإالتأكيد عمى 

كحقيقى, كمف ثـ تككف لدل المتعمميف القدرة عمى اإلبداع خبلؿ المكاقؼ التعميمية , كنتائج 
 (798, =716التعمـ المرتبطة بيا .) عبد الرازؽ مختار, 

إلى أف عزكؼ المعمـ   (Reilly,et.al,7161,7 )ريممى  بحث كفى ىذا الصدد أشار      
التدريس اإلبداعى يرتبط بقضيتيف: األكلى تتمثؿ فى االتجاىات السالبة  عف ممارسة ميارات
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نحك ممارسة ىذه الميارات , كالثانية تتمثؿ فى متطمبات تكظيؼ ىذه الميارات كالمعكقات 
المرتبطة باتجاىات المعمـ , إلى أىمية تنمية الخصائص البحث  أشار االمرتبطة بيا, كم

نجاز , كالميؿ إلى المغامرة أك المخاطرة ير , كالدافعية نحك اإل أىميا : االستقبللية فى التفك
 المحسكبة كاالبتكارية.

( مف معممى 69كعمى مستكل الكاقع العممى, فإنو تبيف لمباحثة مف خبلؿ مقابمة عدد )     
شرؽ مدينة نصر , ك مصر الجديدة , كسؤاليـ تى الفمسفة بالمرحمة الثانكية بمدارس إدار 

, تبيف قصكر فى أداء معممى الفمسفة لميارات ميارات التدريس اإلبداعى  تطبيؽحكؿ مدل 
التدريس اإلبداعى , كربما يعزل ذلؾ إلى عدـ كجكد رؤية كاضحة لدييـ عف التدريس 

إلى قصكر آليات التنمية المينية المتبعة فى تنمية تمؾ  اإلبداعى كمياراتو , باإلضافة
قتصر تمؾ اآلليات عمى معرفة عامة ببعض المجاالت المينية الميارات لدل المعمميف, حيث ت

كتنفيذىا كتنكيعيا مع عرض نظرل عاـ لبعض استراتيجيات التدريس العامة  كتخطيط الدركس
 لكؿ التخصصات , باإلضافة إلى قصكر متابعة األداء التدريسى لممعمميف.

, بصفة عامة  لممعمميف التدريسى داءاألالتى أشارت إلى تدنى مستكل  البحكثكمف       
ك بحث ) خالد  ( ,=<<6بحث : )خالد خضر, :بصفة خاصة  إلبداعىالميارات التدريس ك 

جيفرل كتركماف  بحث, ك   (Jennifer,7166)جينفر بحث  ك( , =711خضر ,
(Jeffrey,Troman,7168)   (.:716)عبد الممؾ مسفر,بحث , ك 

فى ضكء ما سبؽ يتضح أف مكاجية المشكمة السابقة يتمثؿ فى االىتماـ بالتنمية      
طة فى تطكير األداء التدريسى ألنيا تعد مف اآلليات النش ؛ة لممعمميف معاالمينية الف

لممعمميف أثناء الخدمة , كتتنكع ىذه اآلليات ما بيف : برامج تدريبية كجيان لكجو لممعمميف 
مدخؿ يات لمف بيف ىذه اآلك كالتكنكلكجية كالمينية ,  ت فى المجاالت العمميةعمى المستحدثا
 . (Research lesson)الدرس البحثى 

يعكد بجذكره  أف الدرس البحثى   (<,<David&Derek,711)كيكضح ديفيد كديرؾ      
عتبر مدخبلن لمتنمية المينية فى ُإلى الياباف منذ بداية الخمسينات فى القرف العشريف , حيث أ

العمـك كالرياضيات , كبدأ إلقاء الضكء عميو فى البحكث التربكية بعد نتائج المسابقة الدكلية 
 .فى العمكـ كالرياضيات 
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كيرتبط الدرس البحثى بفكرة تدريس مكضكع أك مكضكعات محددة فى التخصص يعمؿ       
 Actionد مف المدارس كبحث تطبيقى ) إجرائى( داخؿ المدرسة أك بيف عد عمييا المعممكف
research    لمكصكؿ إلى أفضؿ استراتيجية / استراتيجيات لتدريس ىذا المكضكع أك تمؾ
 , كيعتمد الدرس البحثى عمى الخطكات الرئيسية التالية : المكضكعات 

  اختيار مكضكع البحث . -6
 التركيز عمى البحث. -7
 .تصميـ الدرس -8
 .التدريس تنفيذ كمبلحظة  -9
 .مناقشة الدرس -:
 مراجعة الدرس . -;
 .تكثيؽ النتائج  ->
 (7;-6;،>716)ناصر السيد، .عرض النتائج -=

ختيار كتنفيذ الدرس تتـ مجمكعة مف الخطكات ، كيطمؽ عمييا دكرة بناء اكفي مرحمة     
،كفييا يتـ العديد مف األنشطة كاإلجراءات مف   Lesson Plan cycleخطة الدرس 

 -قبؿ المعمميف تتمثؿ فيما يمي :
 تحديد األىداؼ العامة . .6
 تحديد األىداؼ اإلجرائية لمدرس. .7
 كصؼ خريطة المفاىيـ لمدرس كربطيا بالكحدة الدراسية . .8
 –ة يمعرفة إجرائ –معرفة مفاىيمية تحديد المعارؼ الفمسفية محؿ البحث في الدرس ) .9

 ستداللية ( امعرفة 
تقسيـ المعمميف لمجمكعتيف : مجمكعة تنفذ الدرس كؿ في فصمو، كمجمكعة تبلحظ  .:

 . Open class الدرس خبلؿ عمميات
بناء خطة الدرس كمناقشتيا مف قبؿ جميع المعمميف  في مناقشة جماعية مفتكحة ، مع  .;

لجتيا لتحقيؽ األىداؼ ، المشكمة الفمسفية  كآليات تنفيذىا كمعاأك التركيز عمي القضية 
 كمستكم مشاركة الطبلب .

 تنفيذ التدريس مع المبلحظة ككتابة المبلحظات . .>
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 عمؿ مناقشة جماعية لدراسة المبلحظات كمراجعة الدرس . .=
 .نتقاؿ لدرس آخر كفؽ ذات الدكرة مف الخطكات اال  .<

كلسكف كتبرز ىنا أىمية الدرس البحثي في تحقيؽ التفاعؿ بيف المعمميف ، حيث يكضح      
( Willson , 7168,76 أف المعمميف بحاجة إلي متابعة كمبلحظة أداءىـ الدراسي )

كالمشاركة فى جماعة  داخؿ الفصؿ ، كأف المعمميف أنفسيـ مطالبكف بتأمؿ عمؿ طبلبيـ
ابة كالعرض كالتقديـ , كىذا يتطمب أف تكفر التنمية األقراف بحيث يؤدكف نشاطات الكت

, المينية لممعمميف فرص التعمـ النشط مف خبلؿ المشاركة فى تحميؿ التدريس كالتعمـ 
كمتابعة المعمميف الخبراء, كتكجيو المناقشات التى تدعـ إجراءات تحسيف ممارسات 

 التدريس .
كأحد  –التى اىتمت بالدرس البحثى  البحكث ىعم كفى ضكء اضطبلع الباحثة المتكاضع     

تبيف أنو جاء معظميا فى المجاالت العممية كالرياضيات  -مجاالت التنمية المينية لممعمميف
شانج  بحثك    (Doig&groves,7166) ,دكج كجركفز بحث ,كالعمـك مثؿ

)ناصر بحث( , ك <711) عبد الرحمف عبد الجكاد,  كبحث,  (Chang&yee,7167)كلى
فى مجاؿ تدريس المكاد الفمسفية, لذا  البحكثكأنو ال تكجد مثؿ ىذه ( , >716عبد الحميد, 

محاكلة لقياس فاعمية برنامج تدريبى قائـ عمى الدرس البحثى لتنمية  ىذا البحثجاءت 
 ميارات التدريس اإلبداعى كاالتجاه نحك تكظيفيا لدل معمـ الفمسفة.

 هشكلت البحج : 

تحددت مشكمة البحث الحالى فى قصكر  مستكل أداء معممى الفمسفة لميارات التدريس      
إلى تدنى مستكل اتجاىيـ نحك تكظيفيا , كلمعالجة ىذه المشكمة  ةاإلبداعى, باالضاف

 لـز طرح التساؤالت التالية :
 تساؤالث البحج : 

لتنمية ميارات التدريس لبرنامج تدريبى قائـ عمى الدرس البحثى  المقترحما التصكر  -6
 ؟اإلبداعى كاالتجاىات نحك تكظيفيا لدل معمـ الفمسفة بالمرحمة الثانكية

الدرس البحثى لتنمية ميارات التدريس اإلبداعى  ىما فاعمية البرنامج التدريبى القائـ عم -7
 ؟لدل معمـ الفمسفة بالمرحمة الثانكية 
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االتجاىات نحك تكظيؼ  البحثى لتنميةما فاعمية البرنامج التدريبى القائـ عمى الدرس  -8
 ؟ميارات التدريس اإلبداعى لدل معمـ الفمسفة بالمرحمة الثانكية 

ما العبلقة االرتباطية بيف درجات المعمميف فى بطاقة مبلحظة ميارات التدريس اإلبداعى,  -9
 ؟كدرجاتيـ عمى مقياس االتجاىات نحك تكظيفيا فى التطبيؽ البعدل ألداتى البحث

 البحج :أُذاف 

 يسعى البحث إلى تحقيؽ األىداؼ التالية : 
لمعممى  بناء برنامج تدريبى قائـ عمى الدرس البحثى  كمدخؿ فى التنمية المينية -6

الفمسفة بالمرحمة الثانكية لتنمية ميارات التدريس اإلبداعى, كاالتجاىات نحك تكظيفيا 
 فى تدريس الفمسفة.لدييـ 

التدريبى القائـ عمى الدرس البحثى لتنمية  ميارات التدريس قياس مدل فاعمية البرنامج  -7
اإلبداعى كاالتجاىات نحك تكظيفيا فى تدريس الفمسفة لدل معممى الفمسفة بالمرحمة 

 .الثانكية
الكشؼ عف العبلقة االرتباطية بيف مستكل معممى الفمسفة فى ممارسة ميارات التدريس  -8

 تدريس الفمسفة .اإلبداعى , كاتجاىاتيـ نحك تكظيفيا فى 
 أُويت البحج : لذ يسِن البحج فيوا يلٔ :

 ىبالنسبة لمعممى الفمسفة : قد يفيد معممى الفمسفة فى تكظيؼ مدخؿ الدرس البحث -6
بصفة عامة, كتنمية ميارات  ىكأحد مداخؿ التنمية المينية, لتطكير أداءىـ التدريس

 بصفة خاصة فى تدريس الفمسفة . لدييـ التدريس اإلبداعى
الفمسفة : قد يفيد مكجيى الفمسفة فى تبنى مدخؿ الدرس البحثى  ىبالنسبة لمكجي -7

ضمف آليات كمجاالت التنمية المينية لمعممى الفمسفة لتطكير أداءىـ التدريسى بصفة 
 عامة, كتنمية ميارات التدريس اإلبداعى لدييـ بصفة خاصة .

: حيث يقدـ ليا برنامجان فى التنمية المينية  لمدارس الثانكيةاكحدات التدريب كالجكدة ب -8
بيدؼ تنمية ميارات التدريس اإلبداعى لدييـ , كضماف االتجاىات  ؛لمعممى الفمسفة 

 يجابية نحك تكظيفيا فى التدريس.اإل
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لمباحثيف فى مجاؿ تعميـ التفمسؼ : يقدـ إطاران نظريان حكؿ متغيرات البحث الحالى  -9
كالمرتبطة بالدرس البحثى , كالتنمية المينية لمعممى الفمسفة, كالتدريس اإلبداعى , مما 

 يجابى عمى إثراء البحكث ذات العبلقة بمتغيرات البحث .إيككف لو أثر 
 فزّض البحج :

يان بيف متكسطى درجات المعمميف فى التطبيقيف القبمى كالبعدل يكجد فرؽ داؿ احصائ -6
لبطاقة مبلحظة ميارات التدريس اإلبداعى بصفة عامة, ككؿ ميارة عمى حدة, كذلؾ 

 لصالح درجات التطبيؽ البعدل.
يكجد فرؽ داؿ احصائيان بيف متكسطى درجات المعمميف فى التطبيقيف القبمى كالبعدل  -7

تكظيؼ ميارات التدريس اإلبداعى بصفة عامة, ككؿ مجاؿ عمى لمقياس االتجاىات نحك 
 حدة, كذلؾ لصالح درجات التطبيؽ البعدل .

تكجد عبلقة ارتباطية  مكجبة ذات داللة إحصائية بيف درجات المعمميف فى التطبيؽ  -8
 البعدل لبطاقة مبلحظة ميارات التدريس اإلبداعى, كمقياس االتجاىات نحك تكظيفيا.

 حذّد البحج :

اقتصر التجريب فى ىذا البحث عمى عينة مف معممى الفمسفة بالمرحمة الثانكية بمحافظة  -6
ـ ,  =716->716الفصؿ الدراسى الثانى مف العاـ الدراسى تطبيؽ خبلؿ الالقاىرة , كتـ 

 ـ.<716 -=716الفصؿ الدراسى األكؿ كالثانى مف العاـ الدراسى ك 
تصميـ بيئة تعميمية  يارات الرئيسة التالية :اقتصرت ميارات التدريس اإلبداعى عمى الم -7

دعـ مجتمعات تعمـ إبداعية كالممارسات اإلبداعية فى تنفيذ الدرس,  –معززة لمدافعية 
 تخطيط سيناريك تعميمى إبداعى فى الفمسفة. -كالممارسات اإلبداعية فى التطكير المينى

 هصطلحاث البحج : 

 الدرس البحثى :  -6
كيقصد بو فى ىذا البحث أحد مداخؿ التنمية المينية لمعممى الفمسفة , يقـك عمى عقد       

اجتماعات دكرية لفريؽ المعمميف لمعمؿ سكيان فيما بينيـ مف خبلؿ القياـ بدكرة مف األنشطة 
 ريبية التشاركية داخؿ المدرسة كبيف المدارس, تقـك عمى ثبلث عمميات رئيسةالبحثية كالتد
 ط الدرس , كمبلحظة تنفيذه, كمراجعتو لتقديـ التغذية الراجعة.ىى : تخطي

 ميارات التدريس اإلبداعى : -7
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كيقصد بيا فى ىذا البحث " مجمكعة مف اإلجراءات كالتحركات كاألداءات غير التقميدية التى 
يقكـ بيا معمـ الفمسفة , كيتمكف مف ممارستيا بسرعة كدقة كاتقاف مما ينعكس عمى تنمية 

عادة تنظيـ خبراتوقدرة  , كالتى سبؽ الئلشارة إلييا فى  كتحسيف أداءه الطالب عمى ربط كا 
  حدكد البحث.

 االتجاىات نحك تكظيؼ ميارات التدريس اإلبداعى : -8
يجابية لمعمـ الفمسفة نحك ممارسة ميارات إلكيقصد بيا فى ىذا البحث : " االستجابات ا
حدد مجاالت االتجاىات نحك تكظيؼ ميارات التدريس اإلبداعى فى تدريس الفمسفة , كتت

 التدريس اإلبداعى فيما يمى : 
 .المجاؿ األكؿ : الرؤية الكاضحة لممفاىيـ األساسية حكؿ التدريس اإلبداعى كمياراتو 
 . المجاؿ الثانى : إدارة الدافعية الذاتية لمتعميـ كالتعمـ لدل المعمـ كالطبلب 
 مـ الفمسفة .المجاؿ الثالث : السمات الشخصية لمع 

 :  ّإرزاءاتَ البحج هٌِذ

اتبع فى ىذا البحث المنيج التجريبى " تصميـ المجمكعة التجريبية الكاحدة" كسار كفؽ            
 اإلجراءات التالية :

أكالن : اإلطار النظرل لمبحث : تـ استقراء كتحميؿ األدبيات ذات العبلقة بمكضكع البحث 
لتكصيؼ المتغيرات , كاستنتاج أسس البرنامج المقترح, كبناءه فى صكرتو النيائية, 

 التدريبية , كبناء أداتى البحث. المكادمع تصميـ 
 :القائـ عمى الدرس البحثى  ثانيان : بناء البرنامج التدريبى

 فمسفة البرنامج.  -6
 التدريبى.  البرنامج  أسس -7
 .أىداؼ البرنامج التدريبى -8
 محتكل البرنامج التدريبى. -9
 .المكاد التدريبية كمعالجات البرنامج التدريبى  -:
 طرؽ التدريس المستخدمة فى تقديـ البرنامج. -;
 ضبط البرنامج التدريبى. ->

 البحث, كىما : ى: بناء أداتثالثان 
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 بطاقة مبلحظة ميارات التدريس اإلبداعى. -9
 تكظيؼ ميارات التدريس اإلبداعى فى تدريس الفمسفة.مقياس االتجاىات نحك  -:

 : كتتضمف: تجربة البحثرابعان : 
 اختيار عينة البحث 
 عمى العينة التطبيؽ القبمى ألداتى البحث. 
 عمى عينة البحثتطبيؽ البرنامج المقترح القائـ عمى الدرس البحثى. 
  عمى العينة تطبيؽ أداتى البحث بعديان . 

 خامسان : رصد النتائج كتحميميا كتفسيرىا فى ضكء الفركض.
 سادسان: التكصيات كالبحكث المقترحة.

 .ليذه اإلجراءات  ان يتفصيم ان كفيما يمى عرض
 أّالً : اإلطار الٌظزٓ للبحج :

 ذات الصمة بمكضكع إلنجميزيةالعربية كا لبحكثاالضطبلع عمى بعض األدبيات كاد بع      
 , أمكف تحديد عناصر اإلطار النظرل فى المحكريف التالييف : البحث

 المحكر األكؿ : الدرس البحثى كمدخؿ لمتنمية المينية.
 المحكر الثانى : التدريس اإلبداعى فى الفمسفة.

 عى.ه نحك تكظيؼ ميارات التدريس اإلبدااالمحكر الثالث : االتج
  : الذرس البحخٔ كوذخل للتٌويت الوٌِيت: أّالً 

 Research lesson                  تعزيف الذرس البحخٔ :

مف أشكاؿ التنمية المينية كالتى يتشارؾ فييا المتعممكف عمى  يعد الدرس البحثى شكبلن     
شكؿ فرؽ تعمـ داخؿ المدرسة أك خارجيا مف أجؿ تحسيف كتطكير خطة الدرس كتنفيذىا أك 

 انعكاس تمؾ الخطة عمى تعمـ الطبلب . حؿ مشكمة تعمـ معينة كفؽ خطكات محددة, كمبلحظة
قصيرة كطكيمة األمد, لتحقيؽ كضع خطط لمعمؿ فيك عممية مستمرة تتطمب مف المعمميف      

المعمميف مف أىداؼ رئيسة مثؿ : تحسيف التدريس فى تخصص معيف, كتعمـ كتنمية أداء 
خبلؿ قياميـ بممارسات أكثر فاعمية تؤدل إلى تحسيف نتاج تعمـ الطبلب .) ماشى الشمرل, 

7169 ,71  )  
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طيع أف يخرج المعممكف بتقارير كنتائج كمف خبلؿ الممارسات التشاركية السابقة يست     
يمكف تبادليا مع غيرىـ مف المعمميف فى نفس التخصص, كىى مشتقة مف كممة يابانية تعنى 

 .  ( Research lesson)بحث الدرس أك الدرس البحثى 
كيعتبر الدرس البحثى أك ) الدرس المبحكث( فى الياباف جزءان رئيسيان مف ثقافة التعمـ ,      

حيث يقكـ كؿ معمـ بتقديـ بحث درس نمكذجى  بصكرة دكرية , يكضح مف خبللو 
الرامية إلى تحقيؽ ىدؼ معيف , كيتـ ذلؾ بمراقبة مجمكعة مف المعمميف , أك  االستراتيجيات

ة الفيديك , كتسجيؿ المبلحظات , كيقـك الزمبلء بتقكيـ مناحى القكة التسجيؿ عبر أشرط
كالضعؼ, كتقديـ االقتراحات لتحسيف الدرس , كما يتاح لممجتمع الخارجى مف المدارس 
األخرل , كأكلياء األمكر ككاضعى السياسات التعميمية حضكر بحث الدرس, كذلؾ لمشاىدة 

تجعؿ المدارس  ت أك المناىج الجديدة , كىذه الطريقةايالتجارب الحية عند تطبيؽ االستراتيج
   (:;,<Andree Richardson,Hammond,Wei,711 )بيئة تعمـ لمجميع .

 كيتضمف البحث الدرسى فى تايبلند ثبلث مراحؿ, كما أكضح كؿ مف كانياف كناريمكؿ      
Kanauan&Narumol,7169,7>) : كما يمى 

 collaboratively design researchالتصميـ التشاركى لمدرس البحثى : -أ 
lesson. 

 collaboratively observing the المبلحظة التشاركية لمدرس البحثى : -ب 
research lesson. 

 collaboratively REFLECTING ON  التأمؿ التشاركى عمى الدرس العممى:  -ج 
TEACHING PRACTICE . 

 أُذاف الذرس البحخٔ: -0
 أىداؼ الدرس البحثى فى النقاط التالية :فى ضكء ما سبؽ يمكف أف نحدد 

 تنمية األداء التدريسى لممعمميف فى مجاؿ تدريس الفمسفة . -أ 
االستفادة مف قدرات المعمميف المتميزيف داخؿ المدرسة كاعتبارىـ أداة كنكاة التغيير  -ب 

 كاإلصبلح التعميمى .
 تطكير كتنكيع أدكات كمصادر التعمـ . -ج 
 لفمسفية كارتقاءىا لدل الطبلب .التركيز عمى تنمية المعرفة ا -د 
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تطكير نماذج عممية مكتكبة, أل سيناريكىات تدريس ثـ تجريبيا مف قبؿ العديد مف  -ق 
 المعمميف كااللتزاـ بتطبيقيا داخؿ الفصكؿ .

التأكيد عمى تكامؿ ثبلث عمميات داخؿ سيناريك تدريس الفمسفة , كالتى تتمثؿ فى )تقديـ  -ك 
تطكير  –الفكرة / المفيـك الفمسفى , مف خبلؿ عرض القضية أك المشكمة الفمسفية 

عممية األخيرة تقكيـ أداء إغبلؽ الفكرة / المفيكـ(, كتتضمف ال –الفكرة / المفيـك 
 .الطالب

 الذرس البحخٔ :أسس ) همْهاث (  -9
أنو عند إجراء بحث الدرس ينبغى مراعاة ( 77,  7169شار الشمرل ) ماشى الشمرل , أ

 عدة نقاط مف أىميا :
 تحديد الحاجات كالمبررات كاألىداؼ مف تنفيذ البحث . -أ 
 االستمرارية كاالنضباط بيدؼ إدخاؿ تحسينات تدريجية عمى عمميات التدريس. -ب 
 التركيز عمى العمميات كالتأمبلت لبحث الدرس مف أجؿ تحسيف العمميات كتطكيرىا. -ج 
تناسب طريقة بحث الدرس مع الكضع الحقيقى لظركؼ المدرسة , كمراعاة السياؽ  -د 

 كالخمفية الثقافية كاالجتماعية لممجتمع .
 كتضيؼ الباحثة ما يمى :

المدرسة لضماف تبادؿ الخبرات  أف تمتد الممارسات التشاركية لممعمميف مف خارج نطاؽ -أ 
 كاالستفادة منيا عمى أكسع نطاؽ.

أف يككف ىناؾ مجاالن لمتأمبلت المجتمعية لمدرس البحثى , كأكلياء األمكر, ككاضعى  -ب 
 المناىج , كالقائميف عمى سياسة التطكير .

 تسجيؿ التجارب الحية لممعمميف داخؿ الفصكؿ الدراسية. -ج 
 كالبشرية .مراعاة االمكانات المادية  -د 
 تبنى استراتيجية حؿ المشكبلت فى الدرس البحثى . -ق 

 خطْاث الذرس البحخٔ : -3
كاألدبيات التى تناكلت الدرس البحثى أمكف تحديد خطكاتو كفقان  لبحكثفى ضكء ا
 لمجدكؿ التالى :  

 
 ( رٕصيف انذسط انجحث7ٗخذٔل )
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 رٕصيف انًٓبو ٔانًخشخبد انخطٕاد

نجحثٗ ٔرحذيذ انمٕاػذ ارشكيم يدًٕػخ انذسط  األٔنٗ

 .ٔاالخشاءاد

 رحذيذ انٓذف انؼبو يٍ دسط انزًُيخ انًُٓيخ. انثبَيخ

رحذيذ انٓذف انؼبو انًشرجظ ثزؼهيى ٔرؼهى انطالة نهفهغفخ  انثبنثخ

ٔانًشرجظ ثًٓبسح ػبيخ لذ رزحمك فٗ فصم دساعٗ أٔ ػبو 

 دساعٗ أٔ أكثش .

اف اإلخشائيخ , رخطيظ انذسط انجحثٗ , ٔصيبغخ األْذ انشاثؼخ

ٔرحذيذ يٕاد ٔيصبدس انزؼهى, ٔانٕعبئم ٔاألَشطخ انزؼهيًيخ , 

ٔرذٔس يؼظى ْزِ انؼًهيبد ػهٗ اعزشاريديخ حم انًشكهخ أٔ 

 انمضيخ انفهغفيخ.

رُفيز انزذسيظ , حيث يمٕو أحذ انًؼهًيٍ داخم انًذسعخ  انخبيغخ

 انشٕاْذثزُفيز انذسط , ٔثبلٗ انًؼهًيٍ ثبنًالحظخ, ٔرذٔيٍ 

 .ٔانجشاْيٍ حٕل انًًبسعبد انزذسيغيخ

انًُبلشخ اندًبػيخ ثيٍ انًؼهًيٍ نزفغيش انشٕاْذ ٔانجشاْيٍ  انغبدعخ

 حٕل انًًبسعبد انزذسيغيخ.

رمٕيى أداء انطالة خالل رطجيك يدًٕػخ دسٔط أٔ ٔحذح  انغبثؼخ

دساعيخ , أٔ فٗ َٓبيخ كم فصم دساعٗ نزحذيذ يذٖ رحميك 

 اإلخشائيخ,أٔ األْذاف انؼبيخ .األْذاف 

كزبثخ انذسط ثصيغخ َٓبئيخ , ٔانزٖ يزًثم فٗ دنيم يؼهى  انثبيُخ

حٕل يدًٕػخ دسٔط فٗ انفهغفخ أٔ ٔحذح أٔ فصم دساعٗ 

أٔ ػبو أٔ أكثش , ْزا انذنيم يزضًٍ : عيُبسيْٕبد انزذسيظ 

 نهًؼهى,أَشطخ رؼهيًيخ , أَشطخ رمٕيى, ٔئسشبداد نهٕانذيٍ.

ٔفيٓب يزى رطجيك انذسط يشح أخشٖ ٔيالحظزّ ثٓذف  انزبعؼخ

 االعزفبدح يٍ انًغزحذثبد ٔانًزغيشاد انًزجبيُخ .

 أُويت الذرس البحخٔ فٔ تطْيز أداء هعلؤ الفلسفت : -4
 يمكف تحديد أىمية الدرس البحثى فى النقاط التالية : 

التكامؿ بيف النظرية كالتطبيؽ, كىذا ما أكدتو دراسة كؿ مف , ىكبى , كدانا , كىيرش  -أ 
(Hoppy,Dana &Hirsh,7161,:)    . 

ميات ملبناء نمكذج تدريسى كمخرج لع  Teacher as researchالمعمـ كباحث  -ب 
 .  (<Isoda,7161,6=-6)دراسة أيسكدا  أشارت إليو ما كىذا الدرس البحثى,

 عمى مفيـك التنمية المينية المتمركزة حكؿ الممارسة كالتجريب داخؿ المدرسة .التأكيد  -ج 
 التأكيد عمى احتياجات المعمـ فى مجاالت التنمية المينية . -د 
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التركيز عمى المبلحظة الخارجية مف خبلؿ معممى الفمسفة لممعمـ كالطبلب , كالمبلحظة  -ق 
بصكرة مباشرة, أك مف خبلؿ التغذية  الداخمية مف خبلؿ تأمؿ المعمـ لممارساتو التدريسية

الراجعة مف قبؿ المعمميف أك الطبلب , أك مف خبلؿ تحميؿ الفيديك التعميمى لمحصص 
 التى تـ تجريبيا .

تكامؿ معرفة المعمـ حكؿ منيج الفمسفة بالمدرسة , كتحميؿ المحتكل العممى إلى  -ك 
سمككيات  يرتبط بتكقعاتعناصره األساسية, كطبيعة الطبلب مف خبلؿ بناء سيناريك 

كاستجابات الطبلب , ثـ تجريبيا ككتابة المبلحظات حكؿ مدل تحقيقيا باإلضافة إلى 
 بناء معرفة تطبيقية ترتبط بتدريس الفمسفة .

 : التذريس اإلبذاعٔ فٔ الفلسفت : حاًياً 

 تعزيف التذريس اإلبذاعٔ :  -0
مـ بيدؼ إحداث تغييرات فى الممارسات يعد التدريس اإلبداعى نشاطان تربكيان يقـك بو المع   

التدريسية داخؿ المكقؼ التعميمى, مما ينعكس عمى أداء المعمـ كالطبلب , كيرتبط التدريس 
اإلبداعى بتنمية ميارات المعمـ فى مستكيات تخطيط كتنفيذ كتقكيـ التدريس بصكرة إبداعية ) 

 .( 9:, 7167زاىى , الزىرة , 
كيتطمب التدريس اإلبداعى مف معمـ الفمسفة أف يمارس التييئة اإلبداعية مع الطبلب ,       

, كالعصؼ الذىنى , كحؿ المشكبلت , كغيرىما , كيكظؼ استراتيجيات التدريس اإلبداعية 
كيستخدـ الكسائؿ التعميمية المحفزة لئلبداع الفكرل , كالتفاعؿ الصفى اإلبداعى, كأف 

 قكيـ األداء اإلبداعى بعيدان عف أسئمة الحفظ كالتمقيف .أساليب تينفذ
بأنو " مجمكعة مف األنشطة كالعمميات التى  ( :Ibrahim,7169,7 )كيعرفو ابراىاـ      

نتاج األفكار المتنكعة كالمتباينة , مع ا  يقكـ بيا المعمـ بيدؼ تشجيع الطبلب عمى العمؿ ك 
تصميـ البيئات التعميمية الداعمة  لئلبداع , كمساعدة الطبلب عمى بناء ميارة الحساسية 

كتحميؿ المتناقضات , كتحديد الفجكة فى البناء المعرفى لديو , مع لممشكبلت , كاستيعاب 
 تشجيع الطبلب عمى بناء الفرضيات .

( , بأنو " عممية ديناميكية خاصة بتكليد ;6 ,7119) عبد الجيد ,  عبد الجيد وكيعرف     
المعمـ خبلؿ مراحؿ ما قاـ بتصميمو  أنماط فريدة مف السمككيات التدريسية الفعالة, يظيرىا

داعى لدل المتعمميف, بمف أنشطة عممية مفتكحة النياية , تستيدؼ إثارة كتنمية التفكير اإل
ى شكؿ استجابات حركية أك لفظية أك عبلقات اجتماعية , ف سكاء داخؿ الفصؿ أك خارجو
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االستدالؿ عمييا مف خبلؿ اطار بيئى تفاعمى ىادؼ يتميز االنتاج فيو بالتنكع كالخبرة  ـكيت
 كالتفرد كاالتقاف .

كيعد التدريس اإلبداعى فى أساسو بمثابة نشاط يعكس قدرة المعمـ عمى استثمار جميع       
كالمينية كالشخصية , لمساعدة طبلبو عمى تحقيؽ المعمكمات كبنائيا امكاناتو المعرفية 

طبلؽ بأنفسيـ ,  كبطرقيـ الخاصة التى تكسبيا معنى يتكاءـ مع البنى المعرفية لدييـ , كا 
 .(9<6, <711طاقاتيـ الكامنة لمتعمـ . ) ليمى معكض, 

 أُذاف التذريس اإلبذاعٔ فٔ الفلسفت : -9
 اإلبداعى فى الفمسفة فى عدة نقاط :تتمثؿ أىداؼ التدريس  

 تنمية الدافعية كاالستمرارية فى التعمـ لدل المتعمميف . -أ 
 تشجيع اإلبداع كالتجديد فكران كأسمكبان عند الطبلب. -ب 
 تنمية ميارات التفكير العميا لدل الطبلب . -ج 
 شكاالت الفمسفية الجدلية .يجاد الحمكؿ اإلبداعية لمقضايا كاإلإتشجيع الطبلب عمى  -د 
 جعؿ الطالب بؤرة اىتماـ العممية التربكية كالتدريسية . -ق 
 الكجدانية( .–الميارية –تحقيؽ التكامؿ فى شخصية المتعمـ ) المعرفية  -ك 
 القضاء عمى سمكؾ التبعية , كتنمية سمكؾ الشغب الفكرل لدل الطبلب . -ز 
 ايجابى نحك دراسة الفمسفة .تنمية االتجاه اإل -ح 
دراؾ المتناقضات , كالتفكير المنطقى السميـ.تنمية قدرة الطبلب عمى التحمي -ط   ؿ كالربط كا 
 الكشؼ عف ميكؿ كاىتمامات الطبلب . -م 
 كسر الرتابة كالممؿ فى الدرس الفمسفى. -ؾ 
  التشجيع عمى االستقصاء العممى, كالبحث الذاتى. -ؿ 
 أسس ) متطمبات ( التدريس اإلبداعى : -8

 كالمتطمبات ,أىميا :يتطمب تحقيؽ أىداؼ التدريس اإلبداعى بعض األسس 
نجاز , كذلؾ يجابية عف التدريس كالعمؿ الشاؽ , كالدافعية لئل معتقدات المعمميف اإل - أ

 al,711:,8:7 ):  ( Horng et منياباإلضافة إلى عكامؿ أخرل  
المثابرة , كاالستعداد لمنمك, قبكؿ الخبرات الجديدة, الثقة بالنفس,  سمات شخصية مثؿ : -

 ركح الدعابة , حب االستطبلع, عمؽ األفكار كالخياؿ.
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 خبرات النمك كتبادؿ األفكار بيف الزمبلء. -
  الجانب اإلدارل فى المدرسة . -
لدراسى اتاحة فرص متعددة لمطبلب لبلستفادة مف مصادر التعمـ النتعددة داخؿ الفصؿ ا- - ب

و , كعدـ االقتصار عمى الكتاب المدرسى, كذلؾ لمتشجيع عمى االستقصاء أك خارج
 العممى.

 تشجيع الطبلب عمى المبلحظة كالتفكير الممكف .- -ج
التفكير فى االحتماالت, كطرح األسئمة مثؿ : لماذا ؟ , كىذا  تشجيع الطبلب عمى  -د 

 ىك سؤاؿ الفمسفة الجكىرل.
مف معمـ  الفمسفة المبدع أف يكفر مناخان تعميميان متقببلن, كبيئة تعميمية  طمب كؿ ما سبؽت   

مع التركيز  , مثيرة لمتفكير , كثرية باألنشطة التعميمية التى تتطمب تفكيران تقاربيان كتباعديان 
يجابية بينو كبيف الطبلب كبيف الطبلب إ, كعبلقات إنسانية عمى أنشطة التفكير التباعدل

  .بعضيـك 
 Johnson,et)ما يمى :  ىتتضمف إجراءات كممارسات تركز عم ةكىذه البيئة الصفي     

al,7111,77:) 
 بيف الطبلب كبعضيـ , كالطبلب كالمعمـ . فإعطاء مساحة كافية لمتفاعؿ كالتعاك -أ 
تاحة الفرص لمتأمؿ فى حاالت كمكاقؼ مف الحياة الحقيقية, كتزكيد الطبلب بالفرصة إ -ب 

 عف الرأل , كعدـ التردد فيما يخص األفكار المطركحة. المناسبة لمتعبير
 شراؾ الطبلب فى النقاش الصفى .ا  تشجيع تعمـ األفكار الرئيسية , ك  -ج 
 تقديـ الميارات التعميمية المركبة أكثر مف الميارات البسيطة . -د 
 إعطاء الكقت المناسب كالكافى لمتفكير . -ق 
 .تقبؿ استجابات الطبلب دكف إطبلؽ األحكاـ عمييا  -ك 
رشاد الطبلب دكف فرض حمكؿ جاىزة. -ز   تكجيو كا 
 إيجاد احتراـ كثقة متبادلة بيف المعمـ كالطبلب . -ح 
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 هِاراث التذريس اإلبذاعٔ : -4
يتطمب التدريس اإلبداعى تمكف المعمـ مف عدد مف الميارات التدريسية , كالتى  

يقـك بيا المعمـ عمى تتمثؿ فى مجمكعة مف السمككيات التدريسية المفظية كالحركية , كالتى 
 درجة كبيرة مف الدقة كالسرعة فى األداء أثناء المكقؼ التدريسى.

كقد أشارت العديد مف األدبيات كالبحكث كالدراسات التربكية إلى عدد مف الميارات      
) انتصار شبؿ,  بحث( , ك =711آماؿ محمد  ) بحث البلزمة لمتدريس اإلبداعى كمنيا :

) عمى  بحث( , ك 7168نك اليدل , ) بحث( , ك 7166د عبد اهلل, ) أحم بحث( , ك <711
بإعداد قكائـ لميارات التدريس اإلبداعى تتضمف  البحكث, حيث قامت ىذه  ( :716سميماف, 

 األداءات كالممارسات التى يقـك بيا المعمـ مف أجؿ اإلبداع.
كقد استفادت منيا الباحثة فى إعداد قائمة ميارات التدريس اإلبداعى البلزمة لمعممى      

الفمسفة بالمرحمة الثانكية , كتكصمت إلى أف ميارات التدريس اإلبداعى فى مجاؿ تدريس 
الفمسفة تتمثؿ فى ثبلث ميارات رئيسية , تشتمؿ كؿ منيا عمى عدة ميارات فرعية , كتتضمف 

(( , كيمكف 6لممبلحظة كالقياس, ) ممحؽ)دة أداءات تدريسية محددة كقابمةكؿ ميارة ع
عرض الميارات الرئيسية لمتدريس اإلبداعى , كما تشتمؿ عميو مف ميارات فرعية عمى النحك 

  التالى : 
 : أّالً : هِاراث التخطيظ للتذريس اإلبذاعٔ ّتشول

 البحثى. التصميـ التشاركى لخطة الدرس فى الفمسفة كفؽ الدرس -6
 تحديد األىداؼ اإلجرائية لمدرس . -7
 التخيؿ فى مكاقؼ كمشكبلت كاقعية .تصميـ أنشطة تعميمية تكجو الطبلب نحك تطبيؽ  -8
 تصميـ الكسائؿ التعميمية الداعمة لمدرس. -9
كسائط التكاصؿ  -بنؾ المعرفة –استخداـ مصادر تعمـ متنكعة ) كتاب مدرسى  -:

 االجتماعى, كغيرىـ (.
 التدريس المناسبة لمتدريس اإلبداعى.تحديد طرؽ  -;
 اختيار أساليب التييئة المناسبة لمتدريس اإلبداعى. ->
 عرض محتكل الدرس كاألنشطة التعميمية . -=
 تحديد أساليب تقكيـ األىداؼ اإلجرائية. -<

 حاًياً : هِاراث تٌفيذ التذريس اإلبذاعٔ, ّتشول :
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 التييئة لمتدريس اإلبداعى. -6
 ربط مراحؿ الدرس ) التمييد لمفكرة , تطكير الفكرة , إغبلؽ الفكرة (. -7
 إعطاء فترات لمتفكير كالتأمؿ, كتشجيع الطبلب عمى التساؤؿ. -8
 تقديـ آراء كمذاىب فمسفية إبداعية حكؿ بعض القضايا كالمشكبلت الفمسفية. -9
 قيا .مناقشة الطبلب فى ترتيب األىداؼ ) مخرجات التعمـ( كتحديد آليات تحقي -:
 التكاصؿ مع الطبلب بمغة الحكار كاإلقناع العقمى المنطقى. -;
 التسامح كالمركنة مع األفكار التى ال تقكد إلى إجابات فمسفية صحيحة . ->
رشادات كاضحة لمطبلب عند تنفيذ المياـ التعميمية . -=  تقديـ تعميمات كا 
 تقديـ المحتكل التعميمى بما يتناسب كالتدريس اإلبداعى. -<
 الطبلب المتفكقيف عمى انتاج أفكارىـ اإلبداعية . دعـ كتشجيع -61
 استخداـ األسئمة الصفية الحافزة عمى التفكير اإلبداعى. -66
 تفعيؿ العمؿ فى مجمكعات صغيرة غير متجانسة فى مستكل التفكير . -67
تاحة فرص لمطبلب لبناء صكرة ذىنية صحيحة حكؿ المفاىيـ الفمسفية فى البناء إ -68

 المعرفى لدييـ.
 الدرس بما يساعد عمى تحقيؽ أىداؼ التدريس اإلبداعى .غمؽ  -69

 حالخاً : هِاراث تمْين األُذاف اإلرزائيت فٔ التذريس اإلبذاعٔ , ّتشول :

 تنكيع أساليب التقكيـ. -6
 استخداـ أساليب تقكيـ األداء . -7
 تكظيؼ التغذية الراجعة فى تنمية التفكير اإلبداعى. -8
 أدكات متنكعة كمبتكرة لتقكيـ نكاتج التعمـ. تصميـ -9
 تحقيؽ التكامؿ بيف أساليب التقكيـ المستخدمة فى التدريس اإلبداعى. -:

كتأسيسان عمى ما سبؽ , فإف ما يتطمبو التدريس اإلبداعى فى البعد األكؿ ) التخطيط( ,      
حقيقيا قياـ الطبلب أف يقـك المعمـ بصياغة األىداؼ التدريسية بصكرة إجرائية  يستمـز ت
مف  يتطمب  كما  بالبحث كاالستقصاء عف المعمكمات , كحؿ المشكبلت بطرؽ إبداعية , 

إثراء المادة العممية لمدرس ببعض اإلضافات الداعمة لمتفكير اإلبداعى مف  معمـ الفمسفة 
نظيـ المركنة فى تالمتنكعة األخرل مف بنكؾ المعرفة  كغيرىا , مع مراعاة مصادر التعمـ 
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محتكل الدرس حسب رؤية المعمـ الخاصة , كما يتناسب مع تحقيؽ األىداؼ , كتنمية 
 ميارات التفكير اإلبداعى لدل الطبلب .

كفيما يرتبط بالبعد الثانى ) ميارات التنفيذ( يتعيف عمى معمـ الفمسفة تييئة المكقؼ      
التعميمى الذل يستثير تفكير الطبلب , ىذا المكقؼ بمككناتو المختمفة مف مكاد تعميمية , 
كأساليب تعميـ كتعمـ, كأنشطة تعميمية , ككسائؿ تعميمية , كاتجاىات إيجابية نحك التدريس , 

يكع جك مف الحرية كالديمقراطية فى عرض األفكار ككجيات النظر المختمفة , كالعبلقات كش
 اإلنسانية الحميمة.

كما يراعى فى مرحمة التنفيذ تنكيع أساليب التييئة العقمية لمطبلب كالحافزة لمتفكير, مع       
 ـ بيا المعمـ.كالتفرد فى األداءات التدريسية المفظية كالحركية التى يقك  مراعاة الجدة

إلى أف  ( > ,8<<6كفيما يتعمؽ بالبعد الثالث ) ميارات التقكيـ( فقد أشار ) أبك حطب,      
نتاج االستجابات , كاألسئمة التى تتطمب إ التقكيـ فى التدريس اإلبداعى يتطمب استخداـ أسئمة

كيـ فى مجاؿ االستجابة عنيا التفكير فى إجابات متعددة كجميعيا صحيحة , لذلؾ فإف التق
الطبلب لمعناف ببل  رتطمؽ تفكي التدريس اإلبداعى يستمـز صياغة أسئمة مفتكحة النياية ,

قيكد سكل قيد العقؿ كالمنطؽ, كتتيح ليـ فرص التعبير عف آرائيـ فى جك مف األماف 
استخداـ أدكات متنكعة تقيس جكانب التعمـ  كالديمقراطية , كمف ثـ يتعيف عمى معمـ الفمسفة

الكجدانية( , كتحميؿ كتفسير النتائج الخاصة بيا ,  -الميارية –المختمفة ) المعرفية 
 كاستخداـ تمؾ النتائج فى تكجيو عمميتى التعميـ كالتعمـ.

أما  مف المعمـ , ىذا فيما يرتبط بالميارات التدريسية التى يتطمبيا التدريس اإلبداعى      
, كالتى تعرؼ بالعكامؿ البلمعرفية ,   Creative Feelingفيما يرتبط بالمشاعر اإلبداعية 

فتشمؿ عديدان مف االتجاىات كمنيا : حب االستطبلع , كالتحدل , كالمثابرة, الخياؿ المرف, 
 (;79, 7118, العقؿ المنتج, رحب المغامرة ) جكدة سعادة,  تحمؿ الغمكض

 مة لمتدريس اإلبداعى :ئالمبل الطرؽ التدريسية -:
فى ضكء ما تـ تكضيحو مف أسس كمتطمبات كخصائص التدريس اإلبداعى, يتبيف أف      

فى التدريس اإلبداعى, كمحكر العممية  المتعمـ, كشحذ تفكيره, كفيـ ذاتو ىك بؤرة االىتماـ
التعميمية , كىذا يتطمب أف ينطمؽ المعمـ فى تدريسو مف طرؽ التدريس التى تعزز ركح 
المشاركة الفعالة كالمسؤلية الكاعية لدل المتعمميف , كفى الكاقع أنو ال تكجد طريقة تدريسية 
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لتدريسية اإلبداعية,  كمف ىذه ىناؾ أكثر مف طريقة لتنفيذ المكاقؼ ا كاحدة بعينيا , كلكف
الطرؽ كاألساليب التدريسية التى يمكف أف يحقؽ مف خبلليا معمـ الفمسفة تدريسان إبداعيان 

زيد اليكيدل,  باعتبارىا أنيا ثبت فاعميتيا فى تنمية التفكير اإلبداعى لدل المتعمميف, )
 ( : 7:,  ;711( , ) عبد اليادل مصباح,  8=, 7117

التعاكنى: كيعتمد عمى تقسيـ الطبلب إلى مجمكعات يتحمؿ كؿ فرد فييا مسؤلية التعمـ  -أ 
 تعميـ نفسو ضمف عمؿ المجمكعة.

االستقصاء: كيتطمب قياـ الطالب بتصميـ طريقة لمبحث لمتكصؿ إلى نتائج مف خبلؿ جمع  -ب 
 البيانات كتنظيميا , كاستخبلص النتائج .

لعممى , مف اإلحساس بالمشكمة , كتحديدىا حؿ المشكمة : كتشتمؿ عمى خطكات التفكير ا -ج 
, كجمع البيانات , كفرض الفركض, كاختبار صحة الفركض, ثـ اختيار أنسب الحمكؿ 

 لممشكمة.
العصؼ الذىنى : كيعتمد عمى تكليد أكبر عدد ممكف مف األفكار مع إجراء النقد ,  -د 

اعتمادان عمى مبدأ الكـ يكلد كاالستفادة مف كـ األفكار الذل قد يحتكل عمى أفكار أصيمة 
 الكيؼ.

 األنشطة المفتكحة النياية : كتتيح الفرص لتكليد الجديد مف األفكار كالحمكؿ.  -ق 
األسئمة المتباعدة : كتعتمد عمى إثارة تفكير المتعمـ فى أكثر مف اتجاه لتييئة الجك  -ك 

 المناسب لتفتح العقؿ.
متصبلن , أل محاكلة الربط بيف عناصر كيقصد بيا كصؿ ماال يككف التآلؼ بيف األشتات :  -ز 

 المكقؼ التى تبدك أف ال عبلقة بينيا .
التعمـ الذاتى : كتعتمد عمى تفعيؿ دكر المتعمـ , كتقديـ التغذية الراجعة الفكرية , كمنيا :  -ح 

 , كغيرىـ.األكراؽ التعميمية , التعميـ المبرمج  -أكراؽ العمؿ
كتسعى إلى تنمية التفكير لدل الطبلب كزيادة  عاب التربكية كاأللغاز المنطقية: لاأل  -ط 

 دافعيتيـ لمتعمـ مف خبلؿ جك تعميمى ممتع كمرح.
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 :الوحْر الخالج : االتزاٍ ًحْ تْظيف هِاراث التذريس اإلبذاعٔ

 تعزيف االتزاٍ : -0

ىناؾ عدة تعريفات لبلتجاه ، منيا ما لو عبلقة بالبحث الحالي كالتى تسيـ فى تكضيح 
 كمككناتو كىى : طبيعة االتجاه

( " ىك تنظيـ مستمر 68ـ,=><6تعريؼ جابر عبد الحميد )جابر عبد الحميد ,كآخركف,
لمعمميات اإلنفعالية كاإلدراكية كالمعرفية إزاء بعض المكاقؼ التي ليا عبلقة بالمجاؿ الذم يعيش 

 . "فيو الفرد
كيعرؼ االتجاه أيضان بأنو " مفيـك يكجده اإلنساف ليصؼ بو ترابط االستجابات المتطكرة 

 ( 877ـ,8><6لمفرد إزاء مشكمة أك مكضكع معيف" . )غنيـ سيد محمد,
( بأنو "حصيمة إدراؾ كشعكر الفرد 6;ـ,9=<6كتعرفو أمؿ المخزكمى )أمؿ المخزكمى,
 إيجابيان أك سمبيان" . نحك مكضكع معيف مما يدفعو ألف يسمؾ سمككان 

تجاه" أنيا ترجع تككيف االتجاه إلى تراكـ يتضح مف استعراض بعض تعريفات "اال 
المعارؼ كالخبرات كالمكاقؼ التى يتعرض ليا الفرد ، كالتى بدكرىا تؤدل إلى خمؽ مكقؼ ثابت 

د أك محايد تجاه نسبيان ، إما أف يككف إيجابيان أك سمبيان أك حياديان متمثبلن باستجابة نحك أك ض
 ىذا المكقؼ.

لذا يحدد البحث الحالى مفيـك "االتجاه" عمى النحك التالى : مكقؼ يشير إلى مدل 
رفض أك قبكؿ معمـ الفمسفة لمينة التدريس فضبلن عف مدل تقديره ألىميتيا ، كيقاس ىذا 

المعد ليذا االتجاه فى البحث الحالى بالدرجة التى يحصؿ عمييا الطالب المعمـ فى المقياس 
 الغرض .

 هكًْاث االتزاٍ : -9

مف خبلؿ العرض السابؽ تبيف أف لئلتجاه مككنات ثبلثة كىى ما أتفؽ عميو كثير مف 
 (><<Lacques .P.L,6) :التربكييف الذيف ساىمكا فى دراسة االتجاىات كىى 

 المعمـليا المككف المعرفى : كيتضمف األفكار كالمعمكمات كالخبرات كالمكاقؼ التى يتعرض  -
خبلؿ دراستو فى الكمية ، كالتى تؤثر فى كجية نظره نحك مينة التدريس كالتى بدكرىا تؤدل 

 إلى تككيف اتجاىات تستند إلى تمؾ العمميات .
نفعالي : كىك يشير إلى النكاحى الشعكرية التى تساعد كتحدد نكع المككف الكجدانى أك اال  -

تتضمف تقديمَا لؤلفضمية . كنكع العبلقة بيف المككف بمينة التدريس, أل أنيا  لمعمـتعمؽ ا
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المعرفى كالمككف الكجدانى عبلقة سببية أل أنو مف غير الممكف الفصؿ بينيما فى أل 
نشاط ، فاألمر الميـ ىك أف يكجد مككف معرفى لكؿ جانب كجدانى ، كيكجد مككف كجدانى 

 ـ(:><6لكؿ مككف معرفى . )مصطفى سكيؼ:
: ىك نزعة الطالب أك ميمو إلى مينة التدريس , كأف ىذا الميؿ السمككى  المككف السمككى -

يتسؽ أك مف المفركض أف يتسؽ مع شعكر الطالب كانفعاالتو كمعارفو المتعمقة بالمينة ، 
كما تتضمنو تمؾ المعارؼ عف المشكبلت المينية كاالجتماعية كالمميزات كالنظرة إلى 

 مستقبؿ المينة كغيرىا .
ذا تـ إعداده كتدريبو عمى حؿ المشكبلت السمككية كالمينية التى سكؼ يتعرض فالمعمـ إ

ليا عند نزكلو الميداف العممى ، دكف أف يقتصر األمر عمى معرفتو بيا فحسب مف خبلؿ بعض 
المقررات التربكية النظرية ، فإنو لـ يصطدـ بمشكبلت الكاقع المينى ، كلـ يتكلد لديو ىذا 

 ل تجاه تمؾ المينة عقب ممارستو ليا  ك مكاجية مشكبلتيا.الشعكر السمبى الفكر 
 خصائص االتزاٍ :  -3

 كيمكف أف نستنتج مما سبؽ الخصائص التالية لبلتجاه :
نحك مينة  –األستاذ  –ال تتككف االتجاىات مف فراغ كلكنيا تتضمف دائمان عبلقة بيف الفرد  -أ 

 التدريس كمكضكع االتجاه .
مادل ممحكظ بؿ ىك مجرد تككيف فرضى يستدؿ عمى كجكده مف االتجاه ليس لو كجكد  -ب 

السمكؾ الذل يعبر عنو بصكر لفظية أك مكقفية ، مثؿ استجابات الفرد لمعبارات التى تقيس 
 االتجاه ، أك مف خبلؿ رد فعؿ الفرد لمكقؼ إسقاطي أك تكممة جممة كغيرىا .

ى ، كالسمككى ، كيبلحظ بينيا يتككف بناء االتجاه مف ثبلثة مككنات المعرفى ، الكجدان -ج 
 حركة أثر كمؤثر .

 تكجد خصائص عاطفية بيف المككنات الثبلثة . -د 
يعتبرىا بعض الباحثيف مكتسبة كمتعممة كليست فطرية ، بينما يعتبرىا البعض اآلخر  -ق 

 استعدادان فطريان إلى جانب ككنيا تعممية مكتسبة ، كيحدد آخركف أنيا كراثية.
تنبؤية ، تسمح بالتنبؤ باستجابة الفرد لبعض المثيرات االجتماعية  إف االتجاىات ذات قكة  -ك 

 كالنفسية كالتربكية .
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نما يمكف يؤكد ذك النظرة الكراثية لبل  -ز  تجاه أنو ثابت ، بينما ال يكافقيـ اآلخركف فى ثباتو ، كا 
 أف تتغير االتجاىات بشكؿ نسبى .

 بينيما بؿ كثيرا ما يعرؼ عمماء يمكف اعتباره ميبلن نحك مكضكع معيف حيث أف ىناؾ تداخبلن  -ح 
 النفس االجتماعي الميؿ عمى أنو اتجاه مكجب .

تقع االتجاىات دائمان بيف طرفيف متقابميف أحدىما مكجب كاآلخر سالب فى حالة القبكؿ  -ط 
التاـ أك الرفض التاـ ، بينما يمكف معرفة تدرج الشدة بيف الطرفيف بعد استخداـ أحد 

 ا مقياس ليكرت .المقاييس المختمفة كمني
خر ، فاالتجاه يحدد السمكؾ ىناؾ تداخؿ بيف االتجاه كالسمكؾ يؤثر كؿ منيما فى اآل -م 

 كالسمكؾ يحدد االتجاه .
 أبعاد اتزاُاث الوعلويي فٔ العوليت التعليويت:   -4

فى العممية التعميمية ،  يان ممى أف اتجاىات المعمـ تمثؿ بعد عيتفؽ كثير مف التربكييف 
كليا تأثير مباشر فى سمكؾ طبلبيـ ، كسمككيـ ىـ كمعمميف تجاه العممية التعميمية كميا ، 

 ( >7ـ,7117كمف ىذه االتجاىات كما يتذكرىا ككبرا ما يمى : )محمد محمكد الحيمة,
 اتزاُاث الوعلويي ًحْ أًفسِن : -أ

نفسو ، ستنعكس ىذه االتجاىات عمى طمبتو إف المعمـ الذم يحمؿ اتجاىات سمبية نحك 
ذا ما أراد  كبالتالى عمى تحصيميـ الدراسى ، مما يجعؿ اتجاىات طمبتو نحكه سمبية أيضان . كا 
ىذا المعمـ فيـ مشاعر كاتجاىات طمبتو ، عميو أف تككف اتجاىاتو نحك نفسو إيجابية ، كلذلؾ 

إضافة محاضرات أك مقررات إرشادية ، أك فإف الكثير مف الجامعات تجاكبت مع ىذه الحاجة ، ب
ف ىذه  فى التفكير االنعكاسي كخبرات الكعي أك اإلدراؾ كجزء مف برامج تعميمية لمعممييا . كا 
الخبرات تؤكد االستبطاف كالتقييـ الذاتي ، كالتغذية الراجعة مف المشاركيف اآلخريف . كاليدؼ 

أكثر حكؿ أنفسيـ ، كحكؿ اتجاىاتيـ ، ىك مساعدة المعمميف المستقبمييف ؛ لكى يتعممكا 
 ككيؼ يفيميـ اآلخريف .
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 اتزاُاث الوعلويي ًحْ طالبِن : -ب

إف معظـ المعمميف يخفكف اتجاىاتيـ أك مشاعرىـ تجاه طبلبيـ ، كالتى ُتعد حاسمة 
لكفاءة تعميميـ , كلذلؾ عمى المعمميف إظيار مشاعرىـ اإليجابية تجاه طبلبيـ ألف ذلؾ قد يزيد 

ف ثقة الطبلب  بأنفسيـ ، حيث أشارت الدراسات إلى أف التكقعات اإليجابية لممعمميف نحك م
 طبلبيـ ، يزيد مف دافعية الطبلب نحك التعمـ ، كالعكس صحيح .

 اتزاُاث الوعلويي ًحْ ألزاًِن ّأّلياء األهْر : -د

ف ، إف المعمميف ليسكا منعزليف عف بعضيـ ، كىـ يتفاعمكف مع رفاقيـ المعممي
كاإلدارييف ، كفى العادة تككف لدييـ حساسية فى التعامؿ مع أكلياء األمكر ، كأحيانان يككنكف 
فعاليف فى التعامؿ مع الطبلب . كبسبب ىذه االتجاىات السمبية نحك الزمبلء المعمميف الذيف 

عمى يتعاممكف معيـ ، فإف اتجاىاتيـ السمبية تنعكس عمى طبلبيـ ، كعمى أكلياء األمكر ، ك 
 حياتيـ المينية لدرجة أنيـ قد يكرىكف مينة التعميـ .

 اتزاُاث الوعلويي ًحْ الوادة التعليويت التٔ يذرسًِْا : -د

عندما تككف اتجاىات المعمـ إيجابية نحك المادة الدراسية التى يدرسيا ، فإف ذلؾ 
التى يدرسيا . سينعكس عمى أسمكب تدريسية ، كبالتالى سينعكس عمى اىتماـ طبلبو بالمادة 

 كالعكس فى ىذا المجاؿ صحيح أيضان .
ضافة إلى ىذه االتجاىات ىناؾ اتجاه آخر عمى قدر كبير مف األىمية لنجاح المعمـ  كا 

 فى أداءه التدريسى كىك :
 االتزاٍ ًحْ هوارست هٌِت التذريس : -ُـ

عمى عاتقيا تعد ممارسة التعميـ مف الميف التى ليا أىمية كبيرة فى إعداد أجياؿ تأخذ 
ميمة تطكير كبناء المجتمع ، كدعـ التنمية ، كميما يكف لمينة التدريس مف أىداؼ كغايات 
فإف ىدؼ إعداد الطالب عمميان ، كتربكيان ، كقيميان ، كثقافيان ، كاجتماعيان سيظؿ ىدفان أساسان مف 

د أف يعد نفسو إعدادان عمى ذلؾ ال يمكف لممعمـ أف يقـك بدكره إال بعبناءان بيف تمؾ األىداؼ ، ك 
 خاصان يؤىمو لمقياـ بمينتو .

إف نجاح المعمـ فى ميامو كتحقيؽ أىدافو يتكقؼ عمى العديد مف المؤثرات التى تعد فى 
الكاقع ضغكطان تؤثر بدرجات متفاكتة فى نكع األداء الذل يقكـ بو ، ككذلؾ فى مستكيات 

مؤثرات االتجاىات نحك طبيعة المادة ممارستو ليذا األداء كمدل إتقانو لو . كمف ىذه ال
كتدريس مقررىا ، فيذه االتجاىات ليا دكر فاعؿ فيما يفعمو المعمـ مف أعماؿ ، كما يقـك بو 
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مف ممارسات تدريسية داخؿ قاعة التدريس ففعالية التدريس تعد إحدل مككنات منظكمة 
و ، ألف التدريس يشغؿ قدران الجكدة الشاممة التى يتـ فى ضكئيا تقكيـ التعميـ فى مختمؼ مراحم

كبيران مف كقت المعمميف كفكرىـ ، كلو أثره البالغ عمى الطبلب مف حيث تككيف شخصياتيـ 
كتنمية قدراتيـ كمكاىبيـ ، كمما يحدد نجاح التعميـ ىى ميارة المعمـ كبراعتو فى تييئة المناخ 

إليجابي فيما بينو كبينيـ ، التدريسى لمتعمـ كتنمية اإلثارة الفعمية لدل طبلبو كالتكاصؿ ا
باإلضافة إلى إثارة دافعيتيـ . كما يعد أداء المعمـ عامبَل مؤثران كجكىريان فى العممية التعميمية ، 
ألنو يقكد العمؿ التعميمى التعممى ، كيتعامؿ مع الطبلب مباشرة فيؤثر فى تككينيـ العممى 

ؿ أعباء رسالتيا العممية كالعممية فى كاالجتماعى ، كيعمؿ عمى تقدـ المؤسسات كتطكيرىا كحم
 خدمة المجتمع كتحقيؽ أىدافو .

ممارسة ميارات التدريس كيعتمد تككيف االتجاىات اإليجابية لدل المعمـ نحك      
 عمى عدة عكامؿ ، منيا: اإلبداعى

   امتبلؾ قدر كاؼ مف التحصيؿ فى مجاؿ التخصص ، كيشمؿ ذلؾ معرفتو
لبعض الحقائؽ كالبيانات الرئيسة ، فضبلن عف فيمو لممفاىيـ كالتعميمات التى تنتمى لمجاؿ 

 تخصصو .
   إتقانو ألساليب البحث المتبعة فى ىذا المجاؿ ، فيذا يساعده عمى نقؿ ىذا

 تكفى ، بؿ البد أف تقترف بأسمكب البحث عف المعرفة األسمكب لطبلبو ، فالمعرفة كحدىا ال
 كتحديدىا .

   امتبلؾ قدر كاؼ مف الميارات التدريسية األدائية ، كتشمؿ الميارات الخاصة
بالتخطيط لمدرس ، كميارات التفاعؿ ، كميارات إدارة الفصؿ ، كميارة التييئة ، كميارة طرح 

 األسئمة ، كميارة إثارة الدافعية .
   ه بأىمية ككاقعية المقررات التربكية التى يدرسيا خبلؿ برنامج إعداده شعكر

 بمعاىد ككميات التربية.
 مبادئ أساسية لتغيير االتجاىات التربكية :  - -:

ال        ال شؾ أف النجاح فى أل ممارسات يكمف فى القناعة , كاالتجاه االيجابى نحكىا , كا 
سيككف االتجاه السمبى المعاكس أحد أىـ معكقات نجاح تمؾ الممارسات, لذا يستمـز نجاح 
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التدريس اإلبداعى فى تحقيؽ أىدافو , كجكد اتجاىات إيجابية لدل المعمميف نحك أىميتو , 
 لذاتية فى تطبيقو مف خبلؿ المكاقؼ التعميمية المييئة لذلؾ.كالرغبة ا

كحكؿ االتجاىات نحك التدريس اإلبداعى أشار جرالكسكى      
(Gralewski,716;,7>9-7>:)     , إلى أىمية معتقدات المعمميف حكؿ اإلبداع

مكانية تنميتو, حيث يقع عمى المعمـ عبء المبادرة فى الممارسات التدريسية الم رتبطة كا 
باإلبداع, خاصة فيمايرتبط بتشجيع الطبلب عمى التساؤؿ , كبناء تصكرات ذىنية لحؿ القضايا 
كالمشكبلت الفمسفية الجدلية, لذا فإف إيماف المعمـ بإمكانية تنمية اإلبداع لدل الطبلب ىك ما 
مة يدفعو إلى ممارسات التدريس اإلبداعى , كاستخداـ األسئمة المفتكحة بدالن مف األسئ

المغمقةالتى تحكؿ دكف إطبلؽ تفكير الطبلب , كالتعبير بحرية عف آرائيـ دكف االعتقاد فى 
كجكد صح كاحد فقط, كما يدفعو إلى تصميـ األنشطة التعميمية اإلبداعية , كدعـ بيئات التعمـ 

 المحفزة لمتعمـ كاإلبداع .
طريؽ عمميات التعمـ ، مف المعركؼ أف االتجاىات التربكية يتـ اكتسابيا كتككنيا عف 

كأنيا تتسـ باالستقرار كالدكاـ النسبى ، لكف ذلؾ ال يعنى استحالة تغييرىا أك تعديميا ؛ إذ يمكف 
تغيير الكثير مف اتجاىات األفراد نحك المكضكعات المختمفة مف خبلؿ برامج محددة ، تستيدؼ 

ىذا األساس ينبغى مراعاة  تغييرات معينة فى االتجاه النفسى لمفرد بصكرة أك بأخرل . كعمى
 جممة مف المبادئ األساسية فى أل محاكلة تستيدؼ تغيير االتجاىات لؤلفراد مف بينيا :

 (69ـ,9<<6)عنتر لطفى,
 

تقديـ معمكمة جديدة لمفرد المراد التأثير فيو ، تككف متصمة بشكؿ كثيؽ بمكضكع االتجاه  -أ 
تماد عمييا لبمكغ ذلؾ ، ىك زيادة دافعية المراد تحقيقو ، كمف أفضؿ الطرائؽ التى يمكف االع

ثارة رغبتو فى ذلؾ ؛ بحيث يتسنى لو  الشخص المستقبؿ ، لمتعامؿ مع المعمكمة المقدمة ، كا 
دراؾ داللتيا المختمفة.  فيميا كا 

 تكجيو الرسالة مباشرة إلى مكضكع االتجاه ، بالتنفير أك بالترغيب . -ب 
عة ، المراد استخداميا فى تغيير االتجاىات يجب أف تتعامؿ الرسالة أك المعمكمة المقن -ج 

بمكضكعية مع كؿ مف الخصائص اإليجابية كالسمبية لمكضكع االتجاه المراد تغييره ، أك 
 إحداث التأثير بصكرة أك بأخرل .
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التنبو إلى أف ىناؾ اتجاىات قكية أك محكرية ليا ثقؿ كبير فى تحديد أدكار الفرد فى الحياة  -د 
كلآلخريف ، كفى تقييمو لمعناصر المختمفة فى بيئتو . كما ينبغى أف نعمـ ، كفى إدراكو لذاتو 

 بأف ىناؾ اتجاىات أخرل ىامشية أقؿ قكة كشدة.
 ثانيان : بناء البرنامج التدريبى القائـ عمى الدرس البحثى :

لئلجابة عف السؤاؿ األكؿ : ما التصكر المقترح لبرنامج تدريبى قائـ عمى الدرس البحثى      
, كاالتجاىات نحك تكظيفيا لدل معمـ الفمسفة بالمرحمة  لتنمية ميارات التدريس اإلبداعى

 التالية : تحديد العناصر الثانكية؟ تـ
 فلسفت البزًاهذ التذريبٔ: : -0

يقدـ البحث الحالى برنامجان تدريبيان مقترحان لتدريب معممى الفمسفة بالمرحمة       
الثانكية بيدؼ تنمية ميارات التدريس اإلبداعى لدييـ , كاالتجاىات نحك تكظيفيا , , 

الدرس البحثى كأحد مداخؿ التنمية المينية فى كيستند البرنامج المقترح إلى تكظيؼ 
المبلءمة ليذا النمط  البيئة التعميميةتكفير ظركؼ محاكلة , مع تدريب المعمميف 

بيف معممى الفمسفة داخؿ  المناقشة كالحكارالمشاركة ك مى اتاحة فرص عى القائـ بالتدري
لممبلحظة الدقيقة لؤلداء التدريسى لممعمميف ككقفات التأمؿ البلزمة  , المدرسة كخارجيا

 المشاركيف فى الدرس البحثى .
 البزًاهذ التذريبٔ:أسس  -9

فى ضكء تحميؿ األدبيات كالدراسات السابقة فى مجاالت ميارات التدريس اإلبداعى       
, كالدرس البحثى كمدخؿ فى التنمية المينية , أمكف تحديد مجمكعة مف أسس البرنامج 

 التدريبى المقترح عمى النحك التالى :
تدريب معممى الفمسفة عمى ىذه أىمية تنمية ميارات التدريس اإلبداعى مف خبلؿ  -أ 

الميارات بالتتابع كالتكامؿ, بيف الجانب النظرل كالجانب الميارل, كتنمية االتجاىات 
 اإليجابية نحك تكظيفيا فى فصكؿ الفمسفة.

ى مىك أحد مجاالت التنمية المينية لمعم  (research Lesson )الدرس البحثى  -ب 
داخؿ المدرسة كخارجيا, كمشاركة المعمميف فى الفمسفة المتمركزة عمى التدريب كالبحث 

إنتاج نماذج تدريسية تدعـ تطكير األداء التدريسى, مما ينعكس عمى تحسيف مخرجات 
 التعمـ فى برامج تعميـ كتعمـ الفمسفة .
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تكظيؼ الدرس البحثى فى التدريس يرتبط بصكرة مباشرة بتنمية ميارات التدريس  -ج 
سية كاضحة كدقيقة كمبررة, تنطمؽ مف مشاركة اإلبداعى, مف خبلؿ ممارسات تدري

المعمميف فى عمميات التخطيط كالتنفيذ كالمبلحظة, كمراجعة نماذج التدريس بصكرة 
 مستمرة.

المشاركة كالبحث التعاكنى بيف معممى الفمسفة داخؿ المدرسة كخارجيا ضركرة رئيسية  -د 
دؼ تنمية ميارات التدريس الستخداـ مدخؿ الدرس البحثى لبناء برنامج تدريبى مقترح بي

 اإلبداعى, كتنمية االتجاىات نحك تكظيفيا فى تدريس الفمسفة بالمرحمة الثانكية .
ضركرة الربط بيف ميارات التدريس اإلبداعى, كطبيعة الفمسفة كمادة دراسية, كالتى تتسـ  -ق 

المثالية , كبإطار مفاىيمى يتسـ ببطبيعة تحميمية ناقدة لجكىر القضايا كاآلراء الفمسفية 
كالتجريد, كتعتمد فى تناكليا لمكضكعاتيا كاشكاالتيا الجدلية عمى حرية التفكير كطبلقة 

 تككف عميو فى المستقبؿ .سالتعبير عف الرأل, لتقديـ حمكؿ كتصكرات مستقبمية لما 
 أُذاف البزًاهذ التذريبٔ: -3

التدريس اإلبداعى : تعريفيا , ىدؼ البرنامج التدريبى إلى بناء إطاران معرفيان عف ميارات      
تجاىات اإليجابية نحك تكظيفيا مف خبلؿ تكظيؼ كأىمية تكظيفيا فى تدريس الفمسفة , كاال 

لمبرنامج  العامة, كأمكف تكصيؼ األىداؼ  الدرس البحثى كمدخؿ فى التنمية المينية لممعمميف
 ان عمى مايمى :التدريبى, حيث يككف معمـ الفمسفة بنياية البرنامج التدريبى قادر 

 تعرؼ مفيكـ التدريس اإلبداعى فى الفمسفة بالمرحمة الثانكية . -أ 
تكصيؼ ميارات التدريس اإلبداعى الممكف تكظيفيا فى تدريس الفمسفة بالمرحمة الثانكية  -ب 

. 
تنمية االتجاىات اإليجابية نحك تكظيؼ ميارات التدريس اإلبداعى فى تدريس الفمسفة  -ج 

 بالمرحمة الثانكية.
مفيـك الدرس البحثى كمدخؿ فى التنمية المينية لمعممى الفمسفة بالمرحمة الثانكية  تعرؼ -د 

. 
التدريسى داخؿ الصؼ كمتطمب لتكظيؼ الدرس البحثى التدريب عمى ميارة مبلحظة األداء  -ق 

 فى تطكير األداء التدريسى.
 تخطيط درس بحثى كفريؽ عمؿ تعاكنى بيف معممى الفمسفة داخؿ كؿ مدرسة . -ك 
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 الدرس البحثى مع المبلحظة بالتناكب بيف معممى كؿ مدرسة .تنفيذ  -ز 
 مراجعة الدرس البحثى مف خبلؿ مناقشة نتائج المبلحظة أثناء تنفيذ الدركس. -ح 

  هحتْٓ البزًاهذ التذريبٔ :  -4
لبرنامج , تـ تنظيـ محتكل البرنامج التدريبى كفقان لممكضكعات التى يتضمنيا التحقيؽ أىداؼ 

 ( عمى النحك اآلتى : 7جدكؿ )
 (9خذٔل )

 يحزٕٖ انجشَبيح انزذسيجٗ

رزبثغ 

 انجشَبيح

انًٕضٕػبد 

 ئيغيخشان

 انًذح انضيُيخ انًٕضٕػبد انفشػيخ

اندضء 

األٔل ثمبػخ 

 زذسيتان

انزذسيظ 

 اإلثذاػٗ

 اإلثذاػٗ يفٕٓو انزذسيظ -

 انزذسيظ اإلثذاػٗ. يزطهجبد -

 يٓبساد انزذسيظ اإلثذاػٗ. -

 ًَبرج نهزذسيظ اإلثذاػٗ فٗ انفهغفخ . -

 أْذاف انزذسيظ اإلثذاػٗ. -

 انطشق انزذسيغيخ انًالءيخ نهزذسيظ اإلثذاػٗ. -

عبػبد  6

 رذسيجيخ

ئطبس َظشٖ ػٍ  

 انذسط انجحثٗ

نًؼهًٗ يفٕٓو انذسط انجحثٗ كًذخم فٗ انزًُيخ انًُٓيخ  -

 انفهغفخ.

 أْذاف انذسط انجحثٗ. -

 أعظ )يمٕيبد( انذسط انجحثٗ. -

 خطٕاد انذسط انجحثٗ. -

 أًْيخ انذسط انجحثٗ فٗ رطٕيش أداء يؼهًٗ انفهغفخ. -

عبػبد  6

 رذسيجيخ

يٓبسح انًالحظخ  

 انصفيخ .

 أعهٕة انًالحظخ ٔخصبئصّ ٔيزطهجبرّ يٍ يؼهى انفهغفخ. -

 .يدبالد انًالحظخ انصفيخ نحصخ فٗ انفهغفخ  -

 يالحظخ األداء انصفٗ داخم انصف. -

 يالحظخ انضيالء داخم انًذسعخ. -

 انًُبلشخ حٕل َزبئح انًالحظخ انصفيخ. -

عبػبد  6

 رذسيجيخ.

 

 

 

 

رطجيك انذسط  

انجحثٗ ػهٗ 

 ٔحذح دساعيخ.

رخطيظ انذسط انجحثٗ نٕحذح دساعيخ ثًشبسكخ يؼهًٗ كم  -

 يذسعخ .

 رجبدل انخجشاد ثيٍ انًؼهًيٍ فٗ انًُبرج انزذسيغيخ. -

رُفيز ثؼض انذسٔط ثبنزذسيظ انًصغش ػهٗ يدًٕػخ يٍ  -

 انًؼهًيٍ, ٔليبو انجؼض اآلخش ثبنًالحظخ.

يُبلشخ َزبئح يالحظخ رُفيز انذسٔط انجحثيخ, ٔيشاخؼخ  -

 انذسٔط نٕضؼٓب فٗ صٕسح لبثهخ نهزطجيك.

 

عبػبد  6

 رذسيجيخ

اندضء 

 انثبَٗ

رٕظيف انذسط 

 انجحثٗ

 رطجيك انذسط انجحثٗ فٗ رذسيظ انفهغفخ. -

 انًالحظبد انصفيخ, ٔيُبلشخ َزبئدٓب. -

 انزمٕيى انجؼذٖ نُزبئح انزدشثخ داخم انًذاسط. -

 يُبلشخ انًالحظبد ٔانزحذيبد حٕل انزدشثخ -

انؼبو خالل 

انذساعٗ 

(9971-

9976) 
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 الوْاد التذريبيت ّهعالزاث البزًاهذ التذريبٔ : -5

, الزمنية لمبرنامج, كدليؿ المدرب تـ إعداد مجمكعة مف المكاد التدريبية تضمنت الخطة       
كدليؿ المتدرب, كالعركض التقديمية , كاعتمدت عمميات تنفيذ البرنامج التدريبى عمى 
مجمكعة مف المعالجات , فيما يخص بناء اإلطار المفاىيمى حكؿ التدريس اإلبداعى كمياراتو 

بمناقشة الخبرات السابقة لممعمميف المشاركيف فى البرنامج , ثـ تقديـ العركض  ثـ البدء
التقديمية كمناقشتيا, كفيما يخص بناء الميارات تـ فى البداية تقديـ جزء نظرل عف خطكات 
كعناصر الدرس البحثى , كتطمب ذلؾ إعداد مطبكعات تتضمف ىذا اإلطار النظرل , ثـ 

الخطط فى الدركس البحثية فى مكضكعات بمقرر الفمسفة بالصؼ  االنتقاؿ إلى بناء عدد مف
الثانى الثانكل, مع تنفيذىا كفؽ مفيـك التدريس المصغر, كركعى فى التنفيذ أف يقكـ أحد 
معممى الفمسفة بتنفيذ الدركس , كمجمكعة أخرل مف المعمميف تحاكى طبلب الفصؿ الدراسى, 

مراجعة  إلى يذ الدرس , كيعقب ذلؾ مناقشة تيدؼ( بمبلحظة تنف8كيقكـ عدد مف المعمميف )
الدرس مف ناحية التطابؽ بيف السيناريك المكتكب , كالسيناريك الذل تـ تنفيذه, مع دراسة 
مدل دقة التكقعات حكؿ استجابات الطبلب , كممارسات المعمـ فى تكجيو استجابات الطبلب 

 بحثى.   فى تطكير الفكرة الرئيسية التى يدكر حكليا الدرس ال
كتناكؿ البرنامج فى الجزء الثالث التطبيؽ الميدانى , حيث يعمؿ معممك الفمسفة بكؿ      

مدرسة بصكرة تعاكنية إلعداد عدد مف الدركس البحثية , مع تنفيذىا كمبلحظتيا كمناقشتيا 
بيدؼ مراجعة كؿ درس, ككضعو فى صكرتو النيائية القابمة لبلستخداـ كالتعميـ داخؿ 

ة, أك بيف المدارس, كتـ إعداد نمكذج لبناء الدرس البحثى ليعمؿ عميو المعممكف كفقان المدرس
 لمجدكؿ التالى:

 ( يكَٕبد عيُبسيٕ انذسط انجحث5ٗخذٔل )

 

َبد أعبعيخ نهذسط بثي

 انجحثٗ

 .فشيك انؼًم يٍ يؼهًٗ انفهغفخ 

 .اعى انًؼهى انمبئى ثزُفيز انذسط 

 انذسط انجحثٗ. خانمبئًٌٕ ثًالحظ 

 .ّػُٕاٌ انذسط ٔأْذاف 

 عيُبسيٕ انذسط )انًكزٕة ٔانًدشة( يزكٌٕ يٍ ثالثخ أخضاء

 يزضًُخ ػُبصش انذسط فٗ يشحهخ انزخطيظ يزى صيبغخ لضيخ أٔ يشكهخ فهغفيخ  رًٓيذ انفكشح األعبعيخ

 انًحذد يغ يشاخؼزٓب.

فٗ يشحهخ انزُفيز يمذو انًؼهى انًشكهخ ػهٗ انطالة , ٔيٕخٓٓى نمشاءح انًٕضٕع أٔ   رُفيز انفكشح

 انمضيخ ٔرحهيهٓب ٔرفُيذْب ٔيُبلشزٓب. 

 فٗ يشحهخ انزخطيظ يزى كزبثخ انزٕلؼبد حٕل اعزدبثبد انطالة نحم انًشكهخ .  رطٕيش انفكشح انشئيغخ
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 :طزق التذريس الوستخذهت فٔ تمذين البزًاهذ -6
فى ضكء ما سبؽ تحديده مف محتكل البرنامج التدريبى, تـ اختيار طرؽ التدريس التالية 

) طريقة التعمـ :لتتبلءـ مع طبيعة ىذا المحتكل, كاألىداؼ المنشكدة منو عمى النحك التالى 
الذاتى , العصؼ الذىنى, لعب األدكار, الحكار كالمناقشة, التعمـ التعاكنى , كالتدريس 

 ص كؿ طريقة فى متف البحث.اإلشارة إلى خصائ سبؽد المصغر(, كق
تـ عرض البرنامج عمى عدد مف المحكميف, لمتحقؽ مف صحة أىداؼ  ضبظ البزًاهذ : ->

كمحتكل البرنامج عمميان , كلغكيان, ككذلؾ التحقؽ مف مبلءمة المصادر كالكسائؿ التعميمية , 
ككذلؾ األنشطة , كطرؽ التدريس, كأساليب التقكيـ , كأىدافو التعميمية , كاتساقيا مع 

عادة تنظيـ المحكميف إ بعض المحتكل, كقد أشار لى تعديؿ بعض الصياغات المغكية , كا 
ثراء المحتكل بعدد مف األنشطة التعميمية الخاصة بالتقكيـ فى  بعض العناصر فى المحتكل, كا 

 رنامج فى ضكء آراء المحكميف.بالتدريس اإلبداعى , كتـ تعديؿ ال
 البحث: ىالثان : بناء أداتث

البحث بطاقة مبلحظة ميارات التدريس اإلبداعى لدل معممى الفمسفة , مقياس  ىتضمنت أدات
 االتجاىات نحك تكظيفيا , كتـ إعداد األداتيف كفقان لمخطكات التالية :

 بطالت هالحظت هِاراث التذريس اإلبذاعٔ: -0
 تحذيذ الِذف هي بطالت الوالحظت:  - أ

لدل معممى الفمسفة بالمرحمة  قياس ميارات التدريس اإلبداعىإلى تيدؼ ىذه البطاقة 
 الثانكية.

 عٌاصز بطالت الوالحظت : - ب
 :قائمة ميارات التدريس اإلبداعى الكاجب تكافرىا لدل معمـ الفمسفة 

كالدراسات السابقة المرتبطة بميارات كالبحكث فى ضكء االضطبلع عمى األدبيات      
, كدراسة)أحمد عبد  (:Horng,et al,711)ىكرنجالتدريس اإلبداعى , كالتى منيا دراسة 

(, كالتى :716( , كدراسة ) عمى سميماف, 7168( , كدراسة ) نكر اليدل , 7166اهلل,
أكضحت مجمكعة مف الممارسات اإلبداعية داخؿ الفصكؿ الدراسية, أمكف تحديد قائمة 

, كتـ ( 6ممحؽ ) -التى سبؽ اإلشارة إلييا –اإلبداعى الرئيسية كالفرعية  سميارات التدري
تكظيفيا فى بناء جدكؿ مكاصفات بطاقة المبلحظة مع مراعاة الربط بيف ميارات التدريس 
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, كممارسات الدرس البحثى كأحد مداخؿ التنمية المينية لمعممى الفمسفة , كجاء  ىاإلبداع
 لمبلحظة عمى النحك التالى:جدكؿ مكاصفات محتكل بطاقة ا

 ( 6خذٔل )

 يٕاصفبد ثطبلخ يالحظخ يٓبساد انزذسيظ اإلثذاػٗ

  صياغة عناصر البطاقة بشكؿ يكضح العبلقة بيف الميارة األساسية , كمككناتيا مف
 الميارات الفرعية كاألداءات المرتبطة بيا كالمراد تقكيميا .

الصكرة المبدئية لبطاقة المبلحظة : تـ كضع الصكرة المبدئية لبطاقة  مبلحظة ميارات  -ج
التدريس اإلبداعى لمعممى الفمسفة متضمنة الميارات األساسية, كالميارات الفرعية اإلجرائية 
الخاصة بكؿ منيا, كالتى تـ صياغتيا ) أل الميارات الفرعية(  فى صكرة ممارسات تدريسية 
قابمة لممبلحظة كالقياس, كتـ عرضيا عمى مجمكعة مف السادة المحكميف المتخصصيف 

 يـ حكؿ إمكانية تطبيقيا .إلبداء مبلحظات
التقدير الكمى ألداء المعمـ فى بطاقة المبلحظة: تـ استخداـ تدرج كصؼ أداء معممى  -د

 الفمسفة مككف مف أربعة مستكيات لؤلداء عمى النحك التالى :
درجات( , إذا تـ أداء الميارة بمستكل) تمكف تاـ( , كىك المستكل المطمكب 8تخصص )  -

 تحقيقو.
تاف(, إذا تـ أداء الميارة بمستكل )تمكف متكسط ( , كىك مستكل أقؿ مف تخصص ) درج -

 المستكل المطمكب.
تخصص ) درجة كاحدة( , إذا تـ أداء الميارة بمستكل ) تمكف ضعيؼ( , كىك مستكل  -

 متدنى أك مبتدلء.
 تخصص)صفر( , إذا لـ تؤد الميارة مطمقان.  -

 ( درجة. 9=طاقة )كبذلؾ تككف النياية العظمى لدرجات الب       
صدؽ بطاقة المبلحظة : لمتأكد مف صدؽ بطاقة المبلحظة تـ عرضيا فى صكرتيا  -ق

 ؛األكلية عمى عدد مف المحكميف فى مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس , كعمـ النفس التربكل
إلبداء آرائيـ حكؿ مدل شمكلية البطاقة لميارات التدريس اإلبداعى الكاجب تكافرىا لدل 

 ػذد انًفشداد انًٓبساد انشئيغيخ نهزذسيظ اإلثذاػٗ  و

 2 انًٓبسح األٔنٗ : انزخطيظ نهزذسيظ اإلثذاػٗ -7

 76 انًٓبسح انثبَيخ: رُفيز انزذسيظ اإلثذاػٗ -9

 7 األْذاف اإلخشائيخ فٗ انزذسيظ اإلثذاػٗ.انًٓبسح انثبنثخ: رمٕيى  -5
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لفمسفة , كمدل ارتباط الميارات الفرعية ) الممارسات( بالميارات الرئيسة, ككذلؾ معممى ا
سبلمة الصياغة المغكية , كالدقة العممية لمممارسات , كقد أسفرت ىذه الخطكة عف بعض 

عتبار, عند بناء البطاقة فى صكرتيا النيائية. ) المبلحظات كالتعديبلت التى تـ أخذىا فى اال
 ( 7ممحؽ 

اب ثبات بطاقة المبلحظة : لحساب ثبات بطاقة المبلحظة, تـ تطبيؽ البطاقة مف قبؿ حس -ك
( ;أحد معممى الفمسفة المدربيف مع الباحثة , لتحديد معامؿ اإلتفاؽ , كتـ تكرار العمؿ عمى )

معمميف , كتـ استخداـ معادلة حساب معامؿ اإلتفاؽ لكؿ معمـ عمى حدة , ككاف متكسط 
(, كىك معامؿ اتفاؽ مقبكؿ يدؿ عمى مدل ثبات مفردات 7=,1معمميف ككؿ )معامؿ اإلتفاؽ لم

 البطاقة كصبلحيتيا لمتطبيؽ الميدانى .
 همياس االتزاُاث ًحْ تْظيف هِاراث التذريس اإلبذاعٔ: -9

 الِذف هي الومياس: - أ
ييدؼ المقياس إلى قياس اتجاىات معممى الفمسفة نحك تكظيؼ ميارات التدريس 

 الدرس الفمسفى بالمرحمة الثانكية .اإلبداعى فى 
كالدراسات السابقة, أمكف تكصيؼ كالبحكث فى ضكء استقراء األدبيات  هحتْٓ الومياس : - ب

يجابية نحك تكظيؼ ك تحديد قائمة بممارسات معممى الفمسفة, المعبرة عف االتجاىات اإل
 (:ميارات التدريس اإلبداعى , كفى ضكءىا تـ بناء جدكؿ)

 (7خذٔل )

 يٕاصفبد يميبط اردبْبد يؼهًٗ انفهغفخ َحٕ رٕظيف يٓبساد انزذسيظ اإلثذاػٗ 

 يدبالد ليبط اردبْبد انًؼهًيٍ َحٕ رٕظيف يٓبساد انزذسيظ اإلثذاػٗ

 انًدبل األٔل : ثُبء سؤيخ ٔاضحخ حٕل انًفبْيى انزذسيظ اإلثذاػٗ ٔيٓبسارّ.

 لجم رُفيزْب.ًيخ يجبدس فٗ يشبسكخ صيالئّ نًُبلشخ انغيُبسيْٕبد انزؼهي .7

 يٕخّ انطالة َحٕ اَزبج يضيذ يٍ األفكبس ٔانحهٕل نهًشكالد انفهغفيخانًطشٔحخ. .9

 . ٔانًُبلشخ يٕخّ طالثّ َحٕ انًشبسكخ انفؼبنخ فٗ حهمبد انحٕاس .5

 يشدغ طالثّ ػهٗ طشذ األعئهخ . .6

 يخطظ نصيبغخ أعئهخ غيش رمهيذيخ يشدؼخ ػهٗ انزفكيش انزجبػذٖ. .7

 ثُيخ يفبْيًيخ فهغفيخ راريخ. يشدغ طالثّ ػهٗ ثُبء .8

 يًيم ئنٗ كزبثخ انغيُبسيٕ انزؼهيًٗ فٗ انحصخ ٔفك خجشارّ انشخصيخ. .1

 نهزفكيش. حيصًى ثؼض انًٕالف انفهغفيخ اإلشكبنيخ انًحفض .6

 ػًبل انفكش.ئيصًى أَشطخ رؼهيًيخ داػًخ نهزؼهى انزارٗ ٔ .2

 نذٖ انًؼهى ٔانطالة.انًدبل انثبَٗ : ئثبسح انذافؼيخ انزاريخ نهزؼهيى ٔانزؼهى 

 يشدغ انطالة ػهٗ انزغبؤل انزارٗ. .7

 يحفض انطالة يٍ خالل انًذاخم انزؼهيًيخ اندبرثخ نهزؼهى. .9
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 يمذو ثؼض األَشطخ انزؼهيًيخ انًشرجطخ ثزًُيخ يٓبساد انزخيم ٔاإلثذاع. .5

 يشدغ انطالة ػهٗ االعزمصبء ٔانجحث ػٍ يصبدس انزؼهى انًزُٕػخ. .6

 يغإنيخ انزؼهى انزارٗ.يذػى انطالة ثفشص رحًم  .7

 يؼضص أفكبس انطالة انًزغًخ ثبندذح ٔانزًيض. .8

 يمذو انزغزيخ انشاخؼخ انًغزًشح نزٕكيذ األفكبس انًزًيضح. .1

 يٕخّ انطالة َحٕ رٕظيف يؼبسفٓى انفهغفيخ فٗ ٔالغ حيبرٓى االخزًبػيخ. .6

 حخ .خبثبد انصحينذٖ انطالة أكثش يٍ اإل شحز انزفكيشيًيم ئنٗ انحكى ػهٗ ػًهيبد  .2

 انًدبل انثبنث : انغًبد انشخصيخ نًؼهى انفهغفخ.

 يًيم ئنٗ ثُبء دسخخ ػبنيخ يٍ انثمخ ثيُّ ٔثيٍ صيالئّ يٍ انًؼهًيٍ. .7

 يًيم ئنٗ طشذ األفكبس ٔانًٕضٕػبد انفهغفيخ غيش انًأنٕفخ نًُبلشزٓب يغ انطالة . .9

 يًيم ئنٗ ثُبء دسخخ ػبنيخ يٍ انثمخ ثيُّ ٔثيٍ طالثّ. .5

 انًزؼذدح , ثًب يطٕس اعزشاريديبد ٔأعبنيت انزذسيظ نذيّ. يٕظف انزكبءاد .6

 شاخؼزٓب فٗ ثذايخ انحصخ. ييشكض ػهٗ ػًهيبد اكزشبف األخطبء انشبئؼخ ٔ .7

 يٕظف يٓبسح ئداسح ٔلذ انحصخ ثشكم خيذ. .8

 يًيم ئنٗ ثُبء صٕسح كهيخ ػٍ انطبنت يٍ خًيغ خٕاَجّ. .1

 يٕطذ ػاللبد ئَغبَيخ حًيًخ يغ طالثّ. .6

 َدبص طالثّ.ئيديذ انزٕلؼبد اإليدبثيخ ػٍ يغزٕٖ  .2

 نذيّ لُبػخ ثأٌ خًيغ انطالة يًزهكٌٕ يٓبساد ئثذاػيخ. .79

فى ضكء القائمة السابقة تـ بناء مقياس االتجاىات نحك تكظيؼ ميارات التدريس      
 اإلبداعى كما ىك مكضح فى الجدكؿ التالى :

 ( يٕاصفبد يميبط االردبْبد8خذٔل )

 ػذد انًفشداد انًدبالد انشئيغيخ نًميبط االردبْبد و

انًدبل األٔل : ثُبء سؤيخ ٔاضحخ حٕل انًفبْيى انزذسيظ  -7 -7

 اإلثذاػٗ ٔيٓبسارّ

2 

انًدبل انثبَٗ : ئثبسح انذافؼيخ انزاريخ نهزؼهيى ٔانزؼهى نذٖ انًؼهى   -9

 ٔانطالة

2 

 انًدبل انثبنث : انغًبد انشخصيخ نًؼهى انفهغفخ.  -5

 

79 

 96 ئخًبنٗ انًفشداد

كقد تـ بناء مقياس االتجاىات فى جزأيف , الجزأ األكؿ : يتضمف البيانات األساسية           
, كالجزء الثانى يرتبط بمحتكل المقياس, كتـ صياغة المفردات فى صكرة  البحثعف عينة 

, غالبان 9= لؤلداء: ) دائمان  تدرج كصؼ مككف مف أربعة مستكيات ـقابمة لمقياس, كاستخد
 كتابة المقياس فى صكرتو األكلية. , كتـ6, نادران = 7, كأحيانان= 8=
 لياس صذق همياس االتزاُاث: -د
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لتحديد صدؽ المقياس المنطقى , تـ عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف      
بيدؼ التأكيد عمى صدؽ محتكاه ,  ؛فى مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس , كعمـ النفس التربكل

عدة مبلحظات ارتبطت كف التى كضعت لقياسو, كأبدل المحكم كمدل ارتباط مفرداتو باليدؼ
معظميا بالصياغة المغكية لمفردات المقياس, كبعضيا اآلخر بتعديؿ أك حذؼ المفردات 

مؾ المبلحظات األخرل لعدـ ارتباطيا بالمجاالت األساسية لممقياس, كتـ التعديؿ فى ضكء ت
 لكضع المقياس فى صكرتو النيائية.

 لياس حباث الومياس :  -د

لمناسبة ىذا األسمكب فى قياس  ؛لقياس ثبات المقياس تـ حساب معامؿ ألفا كركنباخ      
 الثبات فى حالة التطبيؽ مرة  كاحدة , كجاءت النتائج عمى النحك التالى :

 ( >جدكؿ )
 مقياس االتجاىات نحك تكظيؼ ميارات التدريس اإلبداعىمعامؿ ألفا كركنباخ لمجاالت 

 يؼبيم أنفب كشَٔجبخ ػذد انًفشداد انًدبالد انشئيغيخ نًميبط االردبْبد و

انًدبل األٔل : انشؤيخ انٕاضحخ حٕل  -7

 يفبْيى انزذسيظ اإلثذاػٗ ٔيٓبسارّ.

2 9,15 

انًدبل انثبَٗ : ئثبسح انذافؼيخ انزاريخ   -9

 .ٔانزؼهى نذٖ انًؼهى ٔانطالةنهزؼهيى 

2 9,11 

انًدبل انثبنث : انغًبد انشخصيخ نًؼهى  -5

 انفهغفخ.

79 9,69 

 9,68 96 ئخًبنٗ انًفشداد

ينبيف مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ معامؿ ألفا كركنباخ تعد قيمان مقبكلة , مما يشير إلى      
 ثبات مفردات المقياس, كصبلحيتو لمتطبيؽ الميدانى عمى العينة المحددة.

 رابعاً : الذراست الويذاًيت, ّتتضوي :

 اختيار عيٌت البحج : -0
( مف معممى الفمسفة ;6تككنت عينة البحث مف مجمكعة تجريبية كاحدة شممت )    

بالمرحمة الثانكية العامة, كذلؾ بإدارة شرؽ مدينة نصر, كقد تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية 
المستيدؼ تدريبيـ فى مركز التنمية المينية التابع إلدارة شرؽ مدينة نصر  فمف بيف المعممي

 ـ.<716 -=716 , ـ=716 ->716-: ييفالدراس يفالتعميمية , فى العام
 التطبيك المبلٔ ألداتٔ البحج: -9
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تـ تطبيؽ بطاقة المبلحظة, كمقياس االتجاىات قبميان عمى عينة البحث كمرحمة أكلى , كذلؾ 
 .ـ=716 ->716لثانى مف العاـ الدراسى خبلؿ الفصؿ ا

 تطبيك البزًاهذ: -3
قامت الباحثة بتطبيؽ البرنامج التدريبى , كمتابعة تكظيؼ الدرس البحثى فى تنمية 
ميارات التدريس اإلبداعى, كاالتجاىات نحك تكظيفيا خبلؿ الفصميف الدراسييف األكؿ كالثانى 

 .ـ<716 -=716مف العاـ الدراسى 
 كجكد مجمكعة مف التحديات , أىميا الحظت الباحثة خبلؿ فترة التطبيؽ الميدانىكقد      

 مايمى :
إمكانية تكظيؼ مبدأ التشاركية بيف معممى الفمسفة فى مراحؿ : التخطيط لمدرس ,   -

ىذه الميارات كالتجريب مع المبلحظة الصفية, كالمناقشة كالمراجعة لمدرس, حيث تتطمب 
دارية المرتبطة بجدكؿ الحصص لكؿ معمـ, كتـ معالجتيا بالتنسيؽ مجمكعة مف الجكانب اإل

مع ’ بيف المعمميف داخؿ المدرسة ككؿ , لتكاجد المعمميف سكيان مرتيف عمى األقؿ أسبكعيان 
التييئة لمجزء الميدانى خبلؿ أسبكعيف لمتدريب عمى العمؿ التشاركى كالمبلحظة الصفية داخؿ 

الباحثة بإعداد مجمكعة لمتكاصؿ عمى  لميدانى, كما قامتالمدرسة قبؿ البدء بالتطبيؽ ا
ليتبادؿ عمييا المعممكف بعض مشاىد الفيديك لممكاقؼ كاألداءات التدريسية   watsapاؿ

الصفية ليـ , كالتى يمكف مف خبلليا تدكيف المبلحظات الصفية التى تصعب فى بعض 
 األحياف لكجكد تضارب فى الجدكؿ الدراسى لمعممى الفمسفة فى المدارس األخرل.

 التطبيك البعذٓ ألداتٔ البحج: -4
 -=716تـ تطبيؽ األداتيف بعديان فى نياية الفصؿ الدراسى الثانى مف العاـ الدراسى      

كذلؾ عف طريؽ معممى التجربة بعد التأكد مف مياراتيـ فى المبلحظة, كاتقانيـ ـ ,  <716
ىذه الميارات , كاتقانيـ ىذه الميارات جزء مف البرنامج التدريبى, كأحد المراحؿ الرئيسية فى 

داخؿ الصؼ, حيث تـ تدريب المعمميف عمييا داخؿ البرنامج التدريبى  رس البحثى تكظيؼ الد
, كالتمكف منيا خبلؿ تكظيؼ مراحؿ كعمميات الدرس البحثى, كذلؾ فى مرحمة تنفيذ الدركس 

 داخؿ الصؼ, كمبلحظة األداء التدريسى لممعمـ كمناقشتو لمراجعة الممارسات التدريسية.
 خامسان: رصد النتائج كتحميميا كتفسيرىا فى ضكء الفركض: 
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القائـ عمى الدرس البحثى لتنمية  لئلجابة عف السؤاؿ الثانى : ما فاعمية البرنامج التدريبى  (6)
ميارات التدريس اإلبداعى لدل معمـ الفمسفة بالمرحمة الثانكية؟  تـ اختبار صحة الفرض 

متكسطى درجات المعمميف فى التطبيقيف القبمى كالبعدل يكجد فرؽ داؿ احصائيان بيف األكؿ : 
لبطاقة مبلحظة ميارات التدريس اإلبداعى بصفة عامة, ككؿ ميارة عمى حدة, كذلؾ لصالح 

 .درجات التطبيؽ البعدل
لقياس داللة فركؽ المتكسطات , T.Test اختبار اـكالختبار صحة ىذا الفرض تـ استخد

 تـ التكصؿ إلييا. ( يتضمف البيانات التى=كجدكؿ )
 ( 6خذٔل ) 

فٗ انزطجيميٍ انمجهٗ ٔانجؼذٖ نجطبلخ يالحظخ يٓبساد  انجحثليًخ "د" ثيٍ يزٕعطبد دسخبد ػيُخ 

 انزذسيظ اإلثذاػٗ

     

 و

يٓبساد انزذسيظ 

 اإلثذاػٗ

انًزٕعظ  انًدًٕػخ انذسخخ

 انحغبثٗ

االَحشاف 

 انًؼيبسٖ

ليًخ 

 "د"

يغزٕٖ 

 انذالنخ

 انزخطيظ نهزذسيظ -7

 اإلثذاػٗ.

 9,97 67,19 9,62 5,65 لجهٗ 2

 9,16 1,79 ثؼذٖ

رُفيز انزذسيظ  -9

 اإلثذاػٗ

76 

 

 9,97 79,77 7,52 1,67 لجهٗ

 9,26 77,61 ثؼذٖ

رمٕيى األْذاف  -5

اإلخشائيخ فٗ 

 انزذسيظ اإلثذاػٗ

 9,97 77,79 9,16 5,71 لجهٗ 7

 9,87 1,96 ثؼذٖ

 9,97 79,27 9,26 98,75 لجهٗ 96 اخًبنٗ األداح     

 5,87 69,76 ثؼذٖ

فى ضكء ما سبؽ يتضح ارتفاع قيمة األكساط الحسابية فى التطبيؽ البعدل عف      
جمالى ميارات التدريس اإلبداعى, كفى كؿ ميارة عمى حدة, كباستقراء إفى  التطبيؽ القبمى

بيف متكسطى درجات ( 16, 1عند مستكل ) قيمة "ت" تبيف أنو يكجد فرؽ داؿ احصائيان 
المعمميف فى التطبيقيف القبمى كالبعدل لبطاقة مبلحظة ميارات التدريس اإلبداعى بصفة 

مما يشير إلى قبكؿ الفرض  عامة, ككؿ ميارة عمى حدة, كذلؾ لصالح درجات التطبيؽ البعدل
 األكؿ .

يبى القائـ عمى الدرس البحثى لتنمية ما فاعمية البرنامج التدر  كلئلجابة عف السؤاؿ الثالث: (7)
االتجاىات نحك تكظيؼ ميارات التدريس اإلبداعى لدل معمـ الفمسفة بالمرحمة الثانكية ؟ 
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كىك : يكجد فرؽ داؿ احصائيان بيف متكسطى درجات تـ اختبار صحة الفرض الثانى 
ميارات التدريس المعمميف فى التطبيقيف القبمى كالبعدل لمقياس االتجاىات نحك تكظيؼ 

 .اإلبداعى بصفة عامة, ككؿ مجاؿ عمى حدة, كذلؾ لصالح درجات التطبيؽ البعدل
لقياس داللة الفركؽ بيف   T.testكإلختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار 

 يتضمف البيانات التى تـ التكصؿ إلييا.( <المتكسطات, كجدكؿ )
 (2خذٔل )

انذساعخ فٗ انزطجيميٍ انمجهٗ ٔانجؼذٖ نًميبط االردبْبد َحٕ  ليًخ "د" ثيٍ يزٕعطبد دسخبد ػيُخ

 رٕظيف يٓبساد انزذسيظ اإلثذاػٗ

     

 و

انًزٕعظ  انًدًٕػخ انذسخخ يدبالد اإلردبْبد

 انحغبثٗ

االَحشاف 

 انًؼيبسٖ

ليًخ 

 "د"

يغزٕٖ 

 انذالنخ

انًدبل األٔل :  -7

انشؤيخ انٕاضحخ 

حٕل يفبْيى 

انزذسيظ اإلثذاػٗ 

 ٔيٓبسارّ.

 9,97 8,51 7,26 7,97 لجهٗ 2

 7,79 6,26 ثؼذٖ

انًدبل انثبَٗ : ئثبسح  -9

انذافؼيخ انزاريخ 

نهزؼهيى ٔانزؼهى نذٖ 

 انًؼهى ٔانطالة

2 

 

 9,97 8,82 7,85 1,65 لجهٗ

 7,76 79,27 ثؼذٖ

انًدبل انثبنث :  -5

انغًبد انشخصيخ 

 نًؼهى انفهغفخ.

 9,97 7,98 7,19 1,27 لجهٗ 79

 7,76 79,87 ثؼذٖ

 9,97 7,27 9,16 78,67 لجهٗ 96 اخًبنٗ األداح     

 9,82 99,81 ثؼذٖ

رتفاع األكساط الحسابية فى التطبيؽ البعدل عف ا( <يتضح مف خبلؿ استقراء جدكؿ )     
فى إجمالى مقياس اإلتجاىات نحك تكظيؼ ميارات التدريس اإلبداعى,  التطبيؽ القبمى

قيمة "ت" تبيف أنو يكجد فرؽ داؿ احصائيان عند مستكل  كمجاالتو كؿ عمى حدة, كبإستقراء
( بيف متكسطى درجات المعمميف فى التطبيقيف القبمى كالبعدل لمقياس االتجاىات 1,16)

صفة عامة, ككؿ مجاؿ عمى حدة, كذلؾ لصالح نحك تكظيؼ ميارات التدريس اإلبداعى ب
 درجات التطبيؽ البعدل, مما يشير إلى قبكؿ الفرض الثانى.
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ما العبلقة االرتباطية بيف درجات المعمميف فى بطاقة مبلحظة كلئلجابة عف السؤاؿ الرابع:  (8)
ميارات التدريس اإلبداعى, كدرجاتيـ عمى مقياس االتجاىات نحك تكظيفيا فى التطبيؽ 

 بعدل ألداتى البحث؟ال
تـ اختبارصحة الفرض الثالث: تكجد عبلقة ارتباطية  مكجبة ذات داللة إحصائية بيف        

درجات المعمميف فى التطبيؽ البعدل لبطاقة مبلحظة ميارات التدريس اإلبداعى, كمقياس 
 االتجاىات نحك تكظيفيا.

كالختبار صحة الفرض السابؽ, تـ حساب معامؿ االرتباط بيف المتغيريف, ككانت النتائج       
 (.61كما فى جدكؿ رقـ )

 (79)سلى خذٔل 

ليًخ يؼبيم االسرجبط َٕٔػّ ٔيغزٕاِ ثيٍ دسخبد ػيُخ انجحث فٗ انزطجيك انجؼذٖ نجطبلخ يالحظخ 

 دبْبد َحٕ رٕظيفٓب.يٓبساد انزذسيظ اإلثذاػٗ, ٔدسخبرٓى ػهٗ يميبط االر

ليًخ يؼبيم  انؼيُخ يدبل انؼاللخ

 االسرجبط

انذالنخ  انُٕع

 االحصبئيخ

 يؼبيم انزحذيذ

يٓبساد انزذسيظ اإلثذاػٗ 

 ٔاالردبْبد َحٕ رٕظيفٓب

 رمشيجب   9,17 9,97 يٕخجخ 9,61 78

( كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف الدرجات التى حصؿ عمييا 61يبلحظ مف جدكؿ رقـ ) 
أفراد العينة فى القياس البعدل لبطاقة مبلحظة ميارات التدريس اإلبداعى, كالقياس البعدل 

 1,16لمقياس االتجاىات نحك تكظيفيا , كأف ىذه العبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل 
 الفرض الثالث. , كىذا يعنى صحة

مربع  ) معامؿ التحديد=,كلدراسة الداللة العممية ليذه العبلقة تـ حساب معامؿ التحديد    
( تقريبان, ممايشير إلى امكانية االستنتاج بأف :>,1 رتباط( , كالتى جاءت قيمتيا )معامؿ اال 

( , بينما :>,1) ميارات التدريس اإلبداعى كاالتجاىات نحكىا يعتمداف عمى بعضيما بنسبة
 .مكانية التنبؤبأحدىما فى حالة كجكد اآلخرإ%( , ترجع إلى عكامؿ أخرل, كما يكضح :7)

كتعزل ىذه النتيجة إلى أف تنمية ميارات التدريس اإلبداعى لدل معممى الفمسفة,      
كتمكنيـ مف أداءىا, قد انعكس عمى تنمية اتجاىاتيـ اإليجابية نحك تكظيفيا فى الدرس 

 فمسفى.ال
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 : هلخص عام لٌتائذ البحج ّتفسيزُا 
( بيف متكسطى درجات المعمميف فى التطبيقيف 1,16ىناؾ فرؽ داؿ احصائيان عند مستكل) -

القبمى كالبعدل لبطاقة مبلحظة ميارات التدريس اإلبداعى بصفة عامة, ككؿ ميارة عمى 
 حدة, كذلؾ لصالح درجات التطبيؽ البعدل.

( بيف متكسطى درجات المعمميف فى التطبيقيف 1,16عند مستكل) ىناؾ فرؽ داؿ احصائيان  -
القبمى كالبعدل لمقياس االتجاىات نحك تكظيؼ ميارات التدريس اإلبداعى بصفة عامة, 

 ككؿ مجاؿ عمى حدة, كذلؾ لصالح درجات التطبيؽ البعدل .
(بيف درجات 11,16ىناؾ عبلقة ارتباطية  مكجبة ذات داللة إحصائية عند مستكل  -

المعمميف فى التطبيؽ البعدل لبطاقة مبلحظة ميارات التدريس اإلبداعى, كمقياس 
 االتجاىات نحك تكظيفيا.

 كتشير النتائج السابؽ عرضيا إلى عدة حقائؽ يمكف أف نكجزىا فيمايمى:
تكظيؼ الدرس البحثى كأحد مداخؿ التنمية المينية لمعممى الفمسفة بالمرحمة الثانكية ف إ .6

لدييـ, حيث أنو ينطمؽ مف تشارؾ  اؿ فى تنمية ميارات التدريس اإلبداعىلو أثر فع ؼكا
أجؿ إثراء كتطكير درس الفمسفة, سكاء كاف داخؿ المدرسة  فممعممى الفمسفة كتعاكنيـ 

بالعديد مف الخطكات المتمركزة عمى بناء ميارات  أك خارجيا لبناء الدرس البحثى, مركران 
الدركس كتجريبيا مع مبلحظة باقى المعمميف, ثـ تطكيرىا  نتاج األفكار لتخطيطإالمعمـ فى 

مف خبلؿ مناقشة نتائج المبلحظات , تمؾ العمميات تنبثؽ مف خياؿ  -أل خطط الدركس –
المعمـ, كتخميو عف المداخؿ التقميدية فى التنمية المينية, كؿ ذلؾ كاف لو أثر كبير فى 

ىات اإليجابية نحك تكظيفيا فى تدريس تنمية ميارات التدريس اإلبداعى, كتنمية االتجا
 الفمسفة.

تتفؽ نتائج البحث الحالى مع ما تكصمت إليو عدد مف البحكث كالدراسات السابقة, مثؿ:  .7
, كالتى أشارت إلى دكر   (Hoppy,Dana&Hirsh,7161 )دراسة ىكبى, كدانا كىيرش

بدك ذلؾ فى عمميات التخيؿ كاإلبداع, كيالدرس البحثى فى تنمية عديد مف الميارات مثؿ 
خطط الدركس بصكرة تشاركية بيف معممى الفمسفة داخؿ كخارج المدرسة, ككذلؾ يدعـ 

المعمميف أك سمككيات  لممارسات  الدرس البحثى سكاءعمميات التأمؿ أثناء مبلحظة 
التى   (Kanauan&Narumol,7169)الطبلب. ككذلؾ دراسة كانياف كناريمكؿ 
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الدرس البحثى ترتبط بميارات التدريس اإلبداعى, كيبدك أكضحت أف عمميات كمخرجات 
ذلؾ فى المراحؿ كالخطكات العامة لمدرس البحثى, كىى : التشاركية فى تصميـ الدرس 
 البحثى, التشاركية فى مبلحظة الدرس البحثى, التشاركية فى تأمؿ الممارسات التدريسية.

يسييف: األكؿ : يرتبط بالسمات رتبط ببعديف رئيإف تنمية ميارات التدريس اإلبداعى  .8
عف طرؽ غير  الشخصة لمعمـ الفمسفة, كالمتمثمة فى الميؿ إلى التأمؿ كالخياؿ فى البحث

مألكفة فى عرض الدرس, كتنفيذه كتقكيمو, كالخركج عف النمطية كالتقميدية فى ىذه 
ى, مفاىيمو التدريس اإلبداع الممارسات, كالبعد الثانى :يرتبط ببناء اإلطار المعرفى حكؿ

كمياراتو, مع تدريب المعمـ عمى تكظيؼ ىذه الميارات بصكرة إجرائية ) عممية( , ككبلىما 
بأىمية  يرتبط باتجاىات المعمـ نحك تكظيؼ ميارات التدريس اإلبداعى, كمدل قناعتو

 تكظيفيا فى الدرس الفمسفى.
كاالتجاىات نحك تكظيفيا فى كفيما يرتبط بالعبلقة بيف تنمية ميارات التدريس اإلبداعى,  .9

رتباطية المكجبة بينيما, ككجكد معامؿ تحديد العبلقة اال بحث تدريس الفمسفة , فقد أثبت ال
 التنبؤ بأحدىما فى حالة كجكد اآلخر. %(, مما يشير إلى إمكانية:>قكل )
القائـ عمى الدرس البحثى  إثبات فاعمية البرنامج التدريبى تحقؽفى ضكء ما سبؽ    

لتنمية ميارات التدريس اإلبداعى, كاالتجاىات نحك تكظيفيا لدل معممى الفمسفة بالمرحمة 
 الثانكية.

 سادساً : التْصياث ّالبحْث الومتزحت:

 فى ضكء النتائج التى تـ التكصؿ إلييا تكصى الباحثة بما يمى :     
الخدمة, بتضمينيا أساليب تدعيـ برامج التدريب كالتنمية المينية لمعممى الفمسفة أثناء  -6

 , كالتطكير المينى.ىتنمية التفكير اإلبداع
تدريب مكجيى الفمسفة عمى ميارات التدريس اإلبداعى لمساعدة المعمميف عمى األداء  -7

 التدريسى اإلبداعى.
ضركرة تكفير مناخ تعميمى مرف مف قبؿ القائميف عمى العممية التعميمية , بما يسمح  -8

 ى أداء المياـ التدريسية مف قبؿ المعمميف.بالتجديد كاإلبداع ف
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دعـ مكجيى الفمسفة بأساليب قياس كمتابعة ترتبط بمبلحظة األداء الصفى لمعممى  -9
الفمسفة, مع تشجيع التشاركية بيف المكجييف كالمعمميف مف أجؿ تكظيؼ الدرس البحثى 

 فى تطكير األداء المينى داخؿ الصؼ الدراسى.
 البحكث التالية : كما تقترح الباحثة إجراء

برنامج مقترح قائـ عمى الدرس البحثى لتنمية ممارسات مكجيى الفمسفة فى التنمية  -6
 المينية لمعممى الفمسفة بالمرحمة الثانكية.

 العبلقة بيف اكتساب معممى الفمسفة لميارات التدريس اإلبداعى, كالرضا الكظيفى. -7
البحثى لتنمية ميارات التدريس اإلبداعى, تطكير برنامج التربية العممية فى ضكء الدرس  -8

 كالمبلحظة المينية لدل الطالب المعمـ.
  ز دراسة كصفيةمعكقات التدريس اإلبداعى لدل معممى الفمسفة.  -9
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 الوزارــــــــع
 أّالً : الوزارع العزبيت:

تنمية السجايا (, " أثر استخداـ استراتيجية الدعائـ التعميمية فى 7111براىيـ محمد سعيد)إ -
العقمية كاالتجاه نحك دراسة الفمسفة لدل تبلميذ الصؼ األكؿ الثانكل." مجمة كمية التربية, جامعة 

 مايك. :8الزقازيؽ, العدد
أثر برنامج تدريبى لمعممى الرياضيات قائـ عمى ميارات "( , 7166أحمد عبد اهلل القحفة ) -

ميارات التفكير االبتكارل لدل طبلبيـ فى التدريس اإلبداعى فى تنمية التحصيؿ الرياضى, ك 
 غير منشكرة, كمية التربية , جامعة أسيكط. هالجميكرية اليمنية ." رسالة دكتكرا

كتساب المفاىيـ كالتحصيؿ لمادة الفمسفة (, أثر استراتيجيتيف ال ;711أحمد عبد اليادل ضيؼ) -
 , كمية التربية, جامعةاألزىر. غير منشكرة لدل طبلب المرحمة الثانكية." رسالة ماجستير

(, تنمية اإلبداع فى البيئة المصرية , مشكبلت كحمكؿ, فى اإلبداع 6<<6أحمد محمكد الشايب ) -
 مراد كىبة(, القاىرة , المركز القكمى لمبحكث التربكية كالتنمية. تحريركالتعميـ العاـ,) 

 .لمركز الثقافى العربى( , المناىج الفمسفية, الدار البيضاء, ا1<<6الطاىر كعزيز ) -
(, " برنامج تدريبى باستخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة لتنمية =711آماؿ محمد أحمد ) -

ميارات التدريس اإلبداعى لدل معممات العمـك كأثره فى تنمية التفكير التباعدل لدل تمميذاتيف 
عممية كالكاقع المجتمعى التأثير بمرحمة التعميـ األساسى." المؤتمر العممى الثانى عشر , التربية ال
 كالتأثر, الجمعية المصرية لمتربية العممية , جامعة عيف شمس.

ـ( : سمكؾ كاتجاه طمبة كمية الشريعة بجامعة بازمير نحك المغة 9=<6) أمؿ عمى المخزكمى -
 العربية ، الرياض : رسالة الخميج العربى.

لتنمية ميارات التدريس اإلبداعى لدل  ( , " فاعمية برنامج مقترح<711انتصار شبؿ سالـ ) -
 هالطالبات المعممات بكمية االقتصاد المنزلى , جامعة األزىر , كاتجاىاتيف نحكىا." رسالة دكتكرا

 غير منشكرة , كمية االقتصاد المنزلى , جامعة المنكفية.
ة : دار ـ ( : مناىج البحث فى التربية كعمـ النفس ، القاىر =><6جابر عبد الحميد كآخركف ) -

 النيضة العربية.
 -(, تدريس ميارات التفكير , مع مئات األمثمة التطبيقية, األردف7118جكدت أحمد سعادة ) -

 عماف, دار الشركؽ .
 -استراتيجية لتنمية التفكير , كتاب فى األلعاب التربكية , األردف 611(, 7117زيد اليكيدل ) -

 عماف, دار الكتاب الجامعى.
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( ," تقكيـ برامج تدريب معممي الفمسفة كالمنطؽ بالمرحمة  =<<6خالد محمد محمد خضر ) -
 جامعة طنطا. -الثانكية العامة أثناء الخدمة." رسالة ماجستير غير منشكرة, كمية التربية

(, " استراتيجية مقترحة لتنمية اإلبداع فى الفمسفة بالمرحمة الثانكية :<<6سامى محمد الفطايرل) -
 يناير. 77لزقازيؽ, مجمة كمية التربية, العدد ", ا

فى v) ( , " فاعمية خرائط المفاىيـ كالشكؿ);<<6ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ) -
ة كمية التربية, جامعة الزقازيؽ, خفض قمؽ تحصيؿ الطبلب لمادة المنطؽ بالمرحمة الثانكية." مجم

 (.:7يناير, العدد )
( ," فاعمية استخداـ أسئمة الطبلب الذاتية كالمكجية فى تنمية التحصيؿ =711سعاد محمد عمر) -

كالكفاءة الذاتية لدل الدارسيف لمفمسفة فى المرحمة الثانكية." المجمة التربكية لمدراسات 
 (, أكتكبر.>6لمدراسات اإلجتماعية , العدد)اإلجتماعية, الجمعية التربكية 

(, " فاعمية استخداـ استراتيجيات ماكراء المعرفة فى تحصيؿ 17118سميرة عطية عرياف ) -
الفمسفة لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكل, كأثر ذلؾ عمى اتجاىاتيـ نحك التفكير التأممى, مجمة 

 ( فبراير.71, العدد)القراءة كالمعرفة, الجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة
 ـ( : سيككلكجية الشخصية ، القاىرة : دار النيضة العربية.8><6سيد محمد غنيـ )   -
( , " فاعمية استخداـ استراتيجية مقترحة لتنمية التفكير الناقد فى 7118صباح أميف عمى ) -

امعة عيف تدريس الفمسفة بالمرحمة الثانكية." رسالة ماجستير غير منشكرة , كمية التربية , ج
 شمس.

(, " تنمية ميارات التدريس اإلبداعى المناسبة لممارسة معايير =716عبد الرازؽ مختار محمكد ) -
التدريس الحقيقى لدل معممى المغة العربية", المجمة الدكلية لمبحكث فى العمـك التربكية, 

 ( .7( , العدد)6المجمد)
ية المينية لمعممى الرياضيات باستخداـ ( ," فعالية التنم=711عبد الرحمف محمد عبد الجكاد) -

فى ضكء التجربة اليابانية عمى تحقيؽ بعض المعايير   lesson studyالدرس المبحكث
القكمية." المؤتمر العممى العشريف لمجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس" مناىج التعميـ 

يكليك( الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس,مجمد  86-71كاليكية الثقافية"", فى الفترة )
(7.) 
 فمسفية إبداعية لمتدريس, المكقع: (, نحك :716عبد المطيؼ أبك بكر ) -

Edu scu.blogspot.com/716:/;/blog-post_61.htm/?m=6 
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(, " فاعمية برنامج التدريس المصغرفى تنمية بعض ميارات 7116عبد الممؾ طو الرفاعى ) -
التدريس اإلبداعى لدل الطبلب المعمميف بكمية التربية بطنطا ." الجمعية المصرية لمتربية العممية 

 ( سبتمبر.8مجمة التربية العممية, المجمد الرابع, العدد) ,
( , " مدل ممارسة معممى الرياضيات فى المرحمة :716عبد الممؾ مسفر حسف المالكى) -

 .6(, ج76المتكسطة بمدينة جدة لميارات التدريس اإلبداعى." دراسات تربكية كاجتماعية, العدد )
 كاء كاإلبداع, القاىرة, الدار المبنانية المصرية.(, العبقرية كالذ;711عبد اليادل مصباح ) -
( , " برنامج تدريبى مقترح لتنمية ميارات التدريس اإلبداعى :716عمى محمد حسف سميماف ) -

لدل معممى الدراسات اإلجتماعية كفاعميتو فى تنمية التفكير اإلبداعى كالميارات الحياتية لدل 
(, كمية التربية البدنية , 78عمـك الرياضية كالمرتبطة, عدد)تبلميذىـ بالمرحمة اإلبتدائية." مجمة ال

 جامعة طرابمس.
ـ(: المشكبلت التى تكاجو أعضاء ىيئة التدريس ببعض كميات جامعة  9<<6عنتر لطفى محمد)  -

 ، القاىرة 8>، الجزء  61رابطة التربية الحديثة ، المجمد  –اإلسكندرية ، دراسات تربكية 
( , " فاعمية استراتيجية مقترحة كالتدريس بالحاسب اآللى فى اكساب <711فائزة جميؿ معمـ) -

الطالبات المعممات بجامعة أـ القرل ميارات التدريس اإلبداعى لمتربية اإلسبلمية , كتنمية التفكير 
 غير منشكرة , كمية التربية , جامعة أـ القرل. هاإلبداعى لدل تمميذاتيف." رسالة دكتكرا

( , تقكيـ اإلبداع . فى اإلبداع فى المدرسة , ) تحرير مراد كىبة( القاىرة 8<<6فؤاد أبك حطب ) -
 , معيد جكتو.

( , " فاعمية برنامج تدريبى مقترح فى تنمية ميارات التدريس <711ليمى إبراىيـ أحمد معكض ) -
ج اإلبداعى كدافعية اإلنجاز لدل الطبلب معممى العمـك بكمية التربية." مجمة دراسات فى المناى

 (.698كطرؽ التدريس, الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس, العدد)
(, " فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى فمسفة التدريس المصغر فى 7168ماجدة راغب محمد ببلؿ) -

تنمية األداء المعنى كاالتجاه نحك المينة لدل معممى المكاد الفمسفية بالمرحمة الثانكية." مجمة 
 , الجزء الثالث, إبريؿ.;8التربية كعمـ النفس, العدددراسات عربية فى 

( , التطكير المينى القائـ  عمى المدرسة مف خبلؿ البحث, الرياض, 7169ماشى محمد الشمرل) -
 مكتبة الممؾ فيد الكطنية.

( ," برنامج مقترح لتنمية ميارات التدريس اإلبداعى 7119محمد عبد الجيد عبده عبد الجيد ) -
جامعة  –لدل طبلب الشعب العممية بكمية التربية." رسالة ماجستير غير منشكرة, كمية التربية 

 حمكاف.
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 ـ (: ميارات التدريس الصفى ، األردف ، دار الميسرة .  7117محمد محمكد الحيمة ) -
 (: مقدمة لعمـ النفس االجتماعي ، القاىرة : مكتبة االنجمك المصرية.:><6مصطفى سكيؼ ) -
( . "برنامج تدريبى فى ضكء االحتياجات =711مصطفى عدلى مصطفى سبع الميؿ الجندل ) -

التدريبية لمعممى المكاد الفمسفية لتنمية ميارات التدريس اإلبداعى لدييـ كميارات التفكير 
 ه غير منشكرة, كمية التربية, جامعة األزىر.طبلب المرحمة الثانكية." ,رسالة دكتكرااإلبداعى لدل 

(, رؤية فى التدريس اإلبداعى, مجمة دراسات, جامعة 7167منصكر بف زاىى , الزىرة األسكد)  -
 (.71األغكاط, عدد)

قائـ عمى الدرس البحثى , كبياف  (," برنامج تدريبى مقترح>716ناصر السيد عبد الحميد عبده)  -
كاالتجاىات نحك تكظيفيا لدل معممى الرياضيات  أثره عمى تنمية ميارات التدريس اإلبداعى

 ( إبريؿ, الجزء الثانى.9(, العدد )71المجمد ) –بالمرحمة اإلبتدائية , مجمة تربكيات الرياضيات 
ميارات التدريس اإلبداعى لدل ( , " فعالية برنامج تدريبى لتنمية 7116نايؿ يكسؼ سيؼ) -

معممى المغة العربية, كأثره عمى تنمية اإلبداع لدل تبلميذىـ." رسالة ماجستير غير منشكرة, كمية 
 التربية بالكادل الجديد, جامعة أسيكط.

( , " برنامج تدريبى قائـ عمى نظرية ما كراء المعرفة لتنمية 7168نكر اليدل أحمد حسانيف ) -
اإلبداعى لدل طبلب كمية التربية بأسيكط." رسالة ماجستير غير منشكرة, كمية ميارات التدريس 

 التربية , جامعة أسيكط.
(," أثر ميارات التدريس اإلبداعى لدل معممى العمـك فى تنمية =711ىبة اهلل عدلى أحمد مختار) -

." المؤتمر العممى تحصيؿ تبلميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسى , كاتجاىاتيـ نحك مادة العمـك
 مصر. –التربية العممية كالكاقع المجتمعى  –الثانى عشر 
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