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املستدلص:
استردؼ هذا البحث معرفة فاعمية برنػامج تػدريبي مقتػرح قػائـ عمػى دراسػة الػدرس لتنميػة
مرارات التػدريس اإلبػداعي لمطػالب المعممػيف وتحسػيف الكفػاءة الذاتيػة فػي تػدريس الرياضػيات
لػػديرـ ،ولتحقيػػؽ الرػػدؼ مػػف البحػػث قػػاـ الباحػػث ب عػػداد التصػػور المقتػػرح لمبرنػػامج ،وقائمػػة
بمرارات التدريس اإلبداعي ،واختيار عيػﳴنة البحػث والتػي تمثمػت فػي ( )20طالبػا وطالبػة مػف
الطػػػالب المعممػػػيف بلػػػعبة الرياضػػػيات عػػػاـ بالفرقػػػة الثالثػػػة بكميػػػة التربيػػػة جامعػػػة حمػػػواف ،تػػػـ
توزيعرـ إلى مجموعتيف:تكونت المجموعة التجريبية التي تعرضت لمبرنػامج المقتػرح مػف ()20
طالبػػا وطالبػػة ،وتكونػػت المجموعػػة الضػػابطة مػػف ( )22طالبػػا وطالبػػة ،وتضػػمنت أدوات البحػػث
بطاقة مالحظة مرارات التدريس اإلبداعي ،مقياس الكفػاءة الذاتيػة فػي تػدريس الرياضػيات وتػـ
تطبيقرما عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة قبؿ وبعد تجربة البحث ،وأسفرت نتائج البحػث
عػػف فاعميػػة البرنػػامج التػػدريبي المقتػػرح القػػائـ عمػػى دراسػػة الػػدرس لتنميػػة مرػػارات التػػدريس
اإلبداعي لمطالب المعمميف وتحسيف الكفاءة الذاتية في تدريس الرياضيات لػديرـ ،وقػدـ البحػث
عدد مف التوصيات والبحوث المقترحة.
الكممػػػات المفتاحيػػػة  :برنػػػامج تػػػدريبي ،دراسػػػة الػػػدرس ،التػػػدريس اإلبػػػداعي ،الكفػػػاءة الذاتيػػػة،
الطالب المعمـ.
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Research Abstract
The Effectiveness of a Suggested Training program Based on the
Lesson- Study to Developing Creative Teaching Skills for Student
Teachers and Improve Self-efficacy in their Mathematics
Teaching
Dr. Taher Salem Abdel Hamed Salem
Teacher of Curriculum and Teaching Methods
Faculty of Education - Helwan University

Abstract
This research aimed to find out The Effectiveness of a Suggested Training
program Based on the Lesson- Study to Developing Creative Teaching Skills
for Student Teachers and Improve Self-efficacy in their Mathematics Teaching.
To achieve the goal of the research, the researcher prepared the suggested
visualization of the program, a list of creative teaching skills, and the selection
of the research sample, which was represented in (62) Male and female student
teachers in the Mathematics Department in the third year of the Faculty of
Education, Helwan University, they were divided into two groups: The
experimental group that studied using the suggested visualization of the
program consisted of (32) male and female students, and the control group
consisted of (30) male and female students. The research tools included
Observation Card for creative teaching skills, a self-efficacy scale in teaching
mathematics and they were applied to the experimental and control groups
before and after the research experiment .The results of the research resulted in
The Effectiveness of a Suggested Training program Based on the LessonStudy to Developing Creative Teaching Skills for Student Teachers and
Improve Self-efficacy in their Mathematics Teaching, The research presented a
number of recommendations and suggested researches.
Key words: Training program, Lesson- Study, Creative Teaching, Selfefficacy, Student Teacher.
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مكدمـــة:
لـ يعد الدور التقميدي لممعمـ مناسبا لعصر الثورات التكنولوجية الذي نعيله ،فػالمعمـ أحػد
مكونات منظومة التعميـ ،كما يعتبر أحػد المػدخالت الرئيسػية لرػذ المنظومػة ،ويختمػؼ دور فػي
القرف الحػادي والعلػريف عػف الماضػي ،فمػـ يعػد مجػرد نػاقال لممعرفػة إلػى أذهػاف المتعممػيف ،بػؿ
عميػه أف يعمػؿ عمػى ملػاركة المػتعمـ ب يجابيػة فػي الحصػوؿ عمػى المعمومػات ألف الرػدؼ مػف
التعميـ تنمية العقؿ المبدع وتنمية المرارات والتفكير العممي.
ومف هذا المنطمػؽ فػ ف اتهتمػاـ باإلبػداع يعػد مػف أبػرز األولويػات ،وذلػؾ لمػا لػه مػف أثػر
كبير في تنمية المجتمعات وتقدمرا وازدهارها ،فاللعوب التي تتسمح بالعقوؿ المبدعػة هػي فػي
طميعػػػة اللػػػعوب .واإلبػػػداع وتنميتػػػه همػػػا مػػػف أبػػػرز دعػػػائـ التطػػػور والت يػػػر اإليجػػػابي البنػػػاء،
والمبدعوف هـ ثروة اللعوب الحقيقية وعدترا لممستقبؿ( كامؿ العتوـ.)32 ،0221 ،
واإلبػػداع هػػو أعمػػػى مسػػتويات النلػػػاط المعرفػػي لػػػدم المتعممػػيف ،وأكثػػػر النػػواتج التربويػػػة
أهمية ،وفى تعميمه يجب أف يحث المتعمـ عمى إنتاج ليء جديد أو مختمػؼ ( فػؤاد أبػو حطػب
و آماؿ صادؽ.)202،0222،
وتؤكػػػد تقػػػارير المنظمػػػات الدوليػػػة واإلقميميػػػة والمحميػػػة عػػػف التعمػػػيـ فػػػي القػػػرف الحػػػادي
والعلػػريف أف التربيػػة لإلبػػداع تبػػد أف تكػػوف لرػػا الصػػدارة ،ومحػػض اتسػػترجاع اآلػػي هػػو أهػػـ
معوقػػات التنميػػة فػػي المسػػتقبؿ ،ويحظػػى اإلبػػداع فػػي التعمػػيـ باهتمػػاـ واسػػن النطػػاؽ فػػي الػػدوؿ
المتقدمػػة والناميػػة عمػػى السػػواء ،ألنػػه يمثػػؿ أسػػاس التقػػدـ الحضػػاري كمػػا أنػػه يسػػمح لمفػػرد
بممارسة تفكير المستقؿ ،واتستمتاع بتحقيؽ الذات ،والقدرة عمى نقد األفكار مف خػالؿ تكػويف
عالقػػات جديػػدة  ،والوصػػوؿ إلػػى حمػػوؿ متعػػددة لمملػػكمة الواحػػدة .ومػػف هػػذا المنطمػػؽ يمكػػف
اعتبار اإلبداع مدخال لتطوير العممية التعميمية( محبات أبو عميرة .)44-43 ،0220 ،
والعالقػػة بػػيف التػػدريس واإلبػػداع عالقػػة وثيقػػة ،فعمػػى عػػاتؽ المػػربيف يقػػن عػػبء تنميػػة
عناصر اإلبداع لػدم المتعممػيف ،وعمػى عػاتؽ المبػدعيف يقػن عػبء تطػوير المجتمػن وتنميتػه،
ومػػػػف هنػػػػا ت يمكػػػػف الفصػػػػؿ بػػػػيف اتهتمػػػػاـ بتػػػػدريس اإلبػػػػداع وتنميتػػػػه (جامعػػػػة القػػػػدس
المفتوحة.)11،0222،
ومػػػف هنػػػا يػػػلتي دور المعمػػػـ فػػػي رعايػػػة اإلبػػػداع وتربيتػػػه فمرمػػػا كػػػاف المػػػنرج المدرسػػػي
أنموذجيا وعناصر متكاممة ،ف نه ت يكوف مجديا إذا قاـ بتنفيذ معمـ غير مؤهػؿ لمقيػاـ بالػدور
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المسند إليه ،فالمعمـ هو محرؾ الت يير وقائد المسيرة التربويػة إلػي اإلبػداع ،وتتجمػى مواصػفات
المعمـ الممػارس والملػجن عمػى اإلبػداع داخػؿ الصػؼ ،بتقبػؿ آراء وأفكػار المتعممػيف واإلصػ اء
إلػػيرـ باهتمػػاـ ،واسػػتخداـ أسػػاليب حديثػػة فػػي التػػدريس تسػػاعد عمػػى التواصػػؿ والتفاعػػؿ وتعػػزز
روح المبادرة واألصالة وتتجنب فرض األفكار(محمود طافش.)20،0222،
واتهتماـ بالتدريس اإلبداعي لػدم المعمػـ يمكػف أف يكػوف السػبيؿ إلػى ذلػؾ ،ويمكػف أف يػتـ
ذلؾ مف خالؿ برامج تدريبية إلكسابه مرارات التدريس اإلبداعي.
ويلػػػير " دافيػػػذ " (  )Davies,T.,2006,42إلػػػى تلكيػػػد التربػػػوييف عمػػػى تلسػػػيس وضػػػن
تربوم قوي فػي القػرف الحػادي والعلػريف يتطمػب بالدرجػة األولػى قيػادة تربويػة تلػجن كػال مػف
المعمميف والمتعمميف عمى اإلبداع.
ويؤيد هذا كؿ مف " جيفػري و كرافػت" ( )Jeffrey,B.& Craft,A.,2004,81حيػث أكػد
ضػػػرورة التػػػدريس ب بػػػداع والتػػػدريس لإلبػػػداع وأف كػػػال المفرػػػوميف يتكػػػامالف لنجػػػاح ممارسػػػة
فكػر إبػداعيا متقػدما
التدريس الجيد فى الفصوؿ الدراسية ،فال تعمـ جيد بدوف معمـ جيػد يمتمػؾ ا
مف أجؿ إنتاج متعمـ مبدع.
ويػػرم " ريػػػد و بتػػوكز" (  )Reid,A.& Petocz,P. ,2004,34أف التػػدريس اإلبػػداعي
ممػػاثال لإلبػػداع فػػى أي مجػػاؿ ،ويحػػدث عنػػدما يجمػػن المعمػػـ بػػيف المعرفػػة الموجػػودة فػػي لػػكؿ
جديػػد لمحصػػوؿ عمػػى نتػػائج مفيػػدة تسػػرؿ تعمػػـ الطػػالب ،وقػػد يكػػوف هػػذا بػػالتخطيط قبػػؿ حػدوث
التػػػدريس أو ابتكارهػػػا كاسػػػتجابة لمتطمبػػػات أوضػػػاع الػػػتعمـ أثنػػػاء التػػػدريس .ويرػػػتـ التػػػدريس
اإلبػػداعي باسػػتخداـ المػػتعمـ ألسػػموب اتستقصػػاء .لبنػػاء وتحديػػد معنػػى مػػا تػػـ تعممػػه وإلنتػػاج
معرفة جديدة بدت مف استرجاع المعرفة السابقة ،وتطوير مفرػوـ الػذات اإليجػابي عنػد المػتعمـ،
فكر وأسموبا لديه.
وتلجين اإلبداع والتجديد ا
وقػد أصػػبحت الخبػػرة ضػػرورية لكػؿ معمػػـ بلػػكؿ عػػاـ ولمعمػـ الرياضػػيات بلػػكؿ خػػاص لػػذا
يجب اترتقاء بمعمػـ الرياضػيات مرنيػا ورياضػيا بتنػوير بمسػتجدات الرياضػيات التػي لرػا عائػد
فى تطوير تدريسه ب بداع ( مكة البنا.)441،0223 ،
ورغـ أف الرياضيات تعتبر وسطا خصبا لتنمية اإلبداع لدم الطمبة ،إت أف ذلؾ مرتبط بتوافر
مجموعػة مػف السػموكيات والمرػارات التدريسػية لػدم معممػي الرياضػيات وهػذ المرػارات تتضػمف
اتسػتجابات واألسػاليب التدريسػية غيػر اللػائعة وأنمػاط السػموؾ اإلبداعيػة التػي يصػدرها المعمػـ
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أثناء عممية التدريس وتتصؼ بخصائص تردؼ إلى تنميػة اإلبػداع لػدم الطمبػة وهػذا مػا يسػميه
التربويوف بالتدريس اإلبداعي( نايؿ عبد الال .)2 ، 0244 ،
ويتحقؽ التدريس اإلبداعي مف خال ؿ تمكف المعمـ مػف مراراتػه والتػي تتمثػؿ فػى مجموعػة
السموكيات التدريسية التي يقػوـ برػا أثنػاء عمميػة التػدريس فػي لػكؿ اسػتجابات لفظيػة حركيػة
تتميػػػز بالدقػػػة والسػػػرعة فػػػي األداء والتوافػػػؽ مػػػن متطمبػػػات الموقػػػؼ التدريسػػػي ،وتلػػػير تمػػػؾ
اتسػػتجابات إلػػى امػػتال ؾ المعمػػـ لقػػدرات التفكيػػر التباعػػدي أو اإلبػػداعي مثػػؿ الطالقػػة والمرونػػة
واألصالة والحساسية لمملكالت وادراؾ العالقات والتفاصيؿ ،كما تلػير إلػي الملػاعر اإلبداعيػة
لدم المعمـ ( ليمي أحمد.)451 ،0225 ،
والحػديث عػف مرػارات التػدريس اإلبػداعي يعنػي الحػديث عػف مجموعػة مػف العوامػؿ تلػمؿ
المنػاخ الموجػود فػي المجتمػن ككػؿ ،ومػف وجػود اإلمكانػات والمصػادر والظػروؼ السػائدة فػي
المدرسة والتي تحث عمى اإلبداع وكذلؾ طبيعة المنرج الدراسي و طبيعػة المػدرس المبػدع وغيػر
ذلؾ مف العوامؿ( مجدي إبراهيـ.)012 ،0221 ،
مما سبؽ يتضح أهمية إعداد المعمـ إعدادا لامال يمكنه مف تنميػة اإلبػداع لػدم الطػالب،
وهذا اإلعػداد لجميػن المعممػيف بمختمػؼ تخصصػاترـ بمػا فػي ذلػؾ تخصػص الرياضػيات ،وذلػؾ
لتلكيػػد الخب ػراء عمػػى اترتبػػاط الوثيػػؽ بػػيف الرياضػػيات واإلبػػداع وأهميػػة إعػػداد معمػػـ الرياضػػيات
عمى اكتساب مرارات التدريس اإلبداعي لمرياضيات.
وهناؾ العديػد مػف الدراسػات التػي أوصػت بضػرورة اتهتمػاـ ب عػداد المعمػـ اإلعػداد الجيػد
القػػائـ عمػػى مرػػارات التػػدريس اإلب ػداعي الالزمػػة لتػػدريس الرياضػػيات بمػػا يتناسػػب مػػن العصػػر
الحػػديث ،ومػػف هػػذ الدراسػػات دراسػػة " جػػو" ( ،) Gow,G. , 2000دراسػػة ( سػػعيد محمػػد ،
 ،)0220دراسة ( لمياء أبو زيد  ،)0223 ،دراسة ( أحمد عبد اهلل  ،)0242،دراسػة "بػوترد"
(.)Pollard,V. , et.al ,2018
كػػؿ هػػذا دفػػن الباحػػث إلػػى المسػػاهمة فػػي بنػػاء برنػػامج تػػدريبي لمطػػالب المعممػػيف بلػػعب
الرياضػػيات بكميػػات التربيػػة لتنميػػة مرػػارات التػػدريس اإلبػػداعي لػػديرـ ،وذلػػؾ فػػي ضػػوء فمسػػفة
دراسة الدرس.
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ويعد دراسة الدرس إحدم استراتيجيات التدريس الحديثة التي تقوـ عمػي وضػن المعمػـ فػي
دراسػػة وتحميػػؿ وتطػػوير عممػػه اليػػومي ،واختالطػػه بزمالئػػه مػػف المعممػػيف فػػي نفػػس التخصػػص(
سامح محمد .)123،0221،
ويعزز دراسة الدرس مف مرارات المعمـ التدريسية في تخطػيط وتصػميـ الػدروس وتنفيػذها
ومف ثـ مراجعترا في بيئة تعاونيػة تسػاعد عمػي أف يتعممػوا مػف خبػراترـ التدريسػية .وذلػؾ مػف
خػال ؿ التعػاوف فػي تخطػيط الػدروس وتصػميمرا ومػف ثػـ التنفيػذ ومراجعػة الخطػة والتنفيػذ بنػػاء
عمػػي الت ذيػػة الراجعػػة ،كمػػا أنرػػا تعتبػػر مػػف اتسػػتراتيجيات التػػي يمكنر ػا أف تسػػد الفجػػوة بػػيف
مقررات طرؽ التدريس ومقرر التربية الميدانية (.)Sims, L. &Walsh, D. ,2009,727
كما أنه مف أكثر الفوائد الممموسة لدراسة الدرس أف عمميػة تنفيػذ ينػتج عنرػا جمػن عػدد
كبيػػر مػػف الخطػػط التدريسػػية عاليػػة الجػػودة .يػػتـ الحصػػوؿ عميرػػا مػػف خػػالؿ تبػػادؿ مجموعػػات
المعمميف اآخريف القائميف بتنفيذ دراسة الدرس لمخطط التدريسية فيما بينرـ ،كمػا يجػري عمػي
هذ الخطط التطوير والتحسيف المستمر (.)Lewis ,C. ,2005
وتعتمد فمسفة دراسة الدرس عمي الممارسة التلاركية لفريؽ مف المعمميف يتلػاركوف معػا
لتخطػػيط الػػدروس وتنفيػػذها ومالحظاترػػا وتنقيحرػػا .ويػػتـ ذلػػؾ فػػي جمسػػات متتاليػػة يػػتعمـ فيرػػا
المعمميف مف خالؿ تعاونرـ ،ويتلكؿ الفريػؽ عػادة مػف ( )2-2معممػيف .ويتبػن التػدريس عقػد
ندوة أو لقاء موسن يلرح فيه المعمـ لفترة وجيزة النتائج التي توصؿ إليرا ،والنقاط التػي أكػدها
في خطػة الػدرس .ويسػرـ جميػن الحضػور فػي تحسػيف الػدرس عػف طريػؽ توضػيح نقػاط القػوة
وتحديد التحديات ،واقتراحات بدائؿ التحسيف( هالة توفيؽ .)431 ،0244،
وبالرغـ مف أف دراسػة الػدرس طبػؽ فػي األسػاس لتػدريب المعممػيف أثنػاء الخدمػة إت أنػه
ظرػػرت مػػؤخ ار دراسػػات طبقتػػه بفاعميػػة لتػػدريب المعممػػيف قبػػؿ الخدمػػة مثػػؿ "تلػػالز و ميمفػػؿ"(
 )Chassels,C.& Melvikke,W. ,2009و "جانػاش وماتسػوف" ( & Ganesh, B.,
) )Matteson, S. ,2010و " كػارير" ( )Carrier, S. ,2011ممػا يػدؿ عمػي مرونػة دراسػة
الدرس.
وتكمػػف أهميػػة دراسػػة الػػدرس لممعممػػيف قبػػؿ الخدمػػة أنػػه يعمػػؽ فرمرػػـ لممحتػػوي العممػػي
باإلضافة إلي تعممرـ لممرارات التدريسػية لمػدرس فػي محػيط متعػاوف .كمػا يطػوروف أيضػا مػف

- 4025 -

فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على دراسة الدرس لتنمية مهارات التدريس اإلبداعي ...............................

خالؿ دراسػة الػدرس مرػارات المالحظػة الناقػدة والتحميػؿ والت ذيػة الراجعػة ()Tolle,P. ,2010
و ( .)Groth,R. ,2011
وهناؾ العديد مف الدراسات التي أوصت بضرورة توظيؼ فمسػفة دراسػة الػدرس عنػد إعػداد
المعمػـ ،ومػف هػذ الدراسػات دراسػػة "بودهػور سػكى" ( ،)Podhorsky,C.P. , 2005دراسػػة
"روؾ وولسػػػوف" ( ،) Rock,T.C. & Wilson,C. , 2005دراسػػػة "سػػػيمس ووالػػػش"
( ،)Sims,L. & Walsh,D. , 2009دراسة (حسيف عبد الباسط .)0244،
وتعتمد مرارات المعممػيف عمػي معتقػداترـ التػي تبنػي وتتلػكؿ أثنػاء فتػرة إعػدادهـ ،وعميػه
فػ ف الكلػػؼ المبكػػر عػػف اعتقػػاد المعممػػيف حػػوؿ كفػػاءترـ الذاتيػػة يسػػرـ فػػي ت ييػػر معتقػػداترـ
ورفن كفاءترـ واعداد معمـ لديه الرغبة واتستعداد والقدرة ( .) Mostofa,J. ,2013
ويلػػترؾ دراسػػة الػػدرس ومعتقػػدات الكفػػاءة الذاتيػػة فػػي أنرمػػا تطبيقػػاف تربويػػاف مسػػتنداف
ػدور لمػػتعمـ اتجتمػػاعي مػػف خػػالؿ ارتكػػاز دراسػػة الػػدرس عمػػي فكػػرة التفاعػػؿ
عمػػي نظريػػة بانػ ا
ػدور لمػػتعمـ اتجتمػػاعي مػػف خػػالؿ الػػتعمـ بالمالحظػػة ،كمػػا يعتبػػر الكفػػاءة
التبػػادلي لنظريػػة بانػ ا
الذاتيػػػة مصػػػطمحا مقترحػػػا لبانػػػدو ار حػػػوؿ العالقػػػة بػػػيف إحسػػػاس الفػػػرد وبقدرتػػػه عمػػػي اإلنجػػػاز
(.) Bandura,A. ,1997
مف خالؿ ما سبؽ يرم الباحػث ضػرورة اسػتخداـ وتوظيػؼ فمسػفة دراسػة الػدرس فػي إعػداد
معممػػي الرياضػػيات ،ل ػذلؾ يقػػوـ هػػذا البحػػث عمػػى فكػػرة بنػػاء برنػػامج تػػدريبي قػػائـ عمػػى دراسػػة
الدرس لتنمية مرارات التدريس اإلبداعي لمطالب المعممػيف بلػعبة الرياضػيات فػي كميػة التربيػة
جامعػػة حم ػواف وتحسػػيف الكفػػاءة الذاتيػػة لػػديرـ حيػػث ت توجػػد دراسػػة عربيػػة  -فػػى حػػدود عمػػـ
الباحػػػث  -قامػػػت ببنػػػاء برنػػػامج تػػػدريبي قػػػائـ عمػػػى دراسػػػة الػػػدرس لتنميػػػة مرػػػارات التػػػدريس
اإلبداعي لمطالب المعمميف بلعبة الرياضيات في كميػة التربيػة جامعػة حمػواف وتحسػيف الكفػاءة
الذاتية لديرـ.
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اإلحساس باملصكلة:
تولد اإلحساس بملكمة البحث لدم الباحث مف خالؿ ما يمى:
 -4افتقار برامج إعداد معمـ الرياضيات في كمية التربية جامعة حمواف لتعميـ مرارات التػدريس
اإلبداعي ،ويتضح ذلؾ مف خالؿ تحميؿ الباحث لمحتوي مقرر مرارات التػدريس والتػدريس
المصػػػ ر ( )4و مقػػػرر مرػػػارات التػػػدريس والتػػػدريس المصػػػ ر ( )0وكػػػذلؾ مقػػػرر طػػػرؽ
التدريس الذي يقوـ بتدريسرما.
 -0مقابمػػة مفتوحػػة (غيػػر مقننػػة) ،حيػػث تػػـ مقابمػػة ( )40عضػوا مػػف أعضػػاء هيئػػة التػػدريس
تخصص المناهج وطرؽ تدريس الرياضػيات وذلػؾ لمعرفػة آرائرػـ عػف مػدم ارتبػاط بػرامج
إعػػداد معمػػـ الرياضػػيات بمرػػارات التػػدريس اإلبػػداعي ،ومػػا هػػو مسػػتوم مرػػارات التػػدريس
اإلبػػداعي لػػدم الطػػالب المعممػػيف ،مػػا عالقػػة مقػػرر مرػػارات التػػدريس وكػػذلؾ مق ػرر طػػرؽ
التدريس بفمسفة دراسة الدرس .وكانت مف أهـ نتائج المقابمة ما يمي:
(أ)  %54.23مػف أعضػاء هيئػػة التػدريس ( 44عضػوا ) يؤكػػدوف افتقػار بػرامج
إعداد معمـ الرياضيات لمرارات التدريس اإلبداعي.
(ب)  %42.22مػػػف أعضػػػاء هيئػػػة التػػػدريس ( 42أعضػػػاء) يؤكػػػدوف ضػػػعؼ
مرارات التدريس اإلبداعي لدم الطالب المعمميف.
(ت)  %54.23مػػف أعضػػاء هيئػػة التػػدريس ( 44عضػػوا) يؤكػػدوف خمػػو مقػػرر
مرػػارات التػػدريس وكػػذلؾ مقػػرر طػػرؽ التػػدريس مػػف تطبيػػؽ فمسػػفة دراسػػة
الدرس.
 -2ما كلفت عنه الدراسة اتسػتطالعية التػي قػاـ برػا الباحػث والتػي هػدفت إلػي معرفػة مػدي
امػػتالؾ الطػػالب المعممػػيف بلػػعبة الرياض ػيات لمرػػارات التػػدريس اإلبػػداعي .حيػػث أجريػػت
الدراسة عمي ( )22طالبا وطالبة مف طػالب الفرقػة الثالثػة للػعبة رياضػيات بكميػة التربيػة
جامعػػػة حمػػػواف بالفصػػػؿ الدراسػػػي األوؿ لمعػػػاـ الدراسػػػي  0245/0244باسػػػتخداـ بطاقػػػة
مالحظة مرارات التػدريس اإلبػداعي والتػي أسػفرت عػف افتقػار هػذ المرػارات عنػد الطػالب
المعمميف بلعبة رياضيات.
 -1قػػاـ الباحػػث بتطبيػػؽ مقيػػاس (غيػػر مقػػنف) لمكفػػاءة الذاتيػػة فػػي تػػدريس الرياضػػيات عمػػى
( )22طالبا وطالبة مف طالب الفرقة الثالثة للػعبة رياضػيات بكميػة التربيػة جامعػة حمػواف
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بالفصػػؿ الدراسػػي األوؿ لمعػػاـ الدراسػػي  ،0245/0244وكػػاف مػػف أهػػـ النتػػائج أف %52
مف الطػالب ( 03طالبػا وطالبػة) لػديرـ انخفػاض فػي مسػتوم الكفػاءة الذاتيػة فػي تػدريس
الرياضيات.
 -1اتطالع عمى البحوث والدراسات السػابقة والتػي اهتمػت بتنميػة مرػارات التػدريس اإلبػداعي
مثػػؿ دراسػػة ( عػػوض محمػػػد  ،)0220 ،دراسػػة ( يعػػف اهلل القرنػػي  ،)0242 ،دراسػػػة (
محمػد النمػر  ،)0241،دراسػة " إبػراهيـ" ( ،) Ibrahim, M. H. ,2015دراسػة (فػؤاد
عمػػى ،)0242 ،دراسػػة "كػػادريو" ( ،) Kadriu, L. L.,et.al ,2016والتػػي أوصػػت
بضػػرورة اتهتمػػاـ ب عػػداد المحتػػوم العممػػي لمقػػرر مرػػارات التػػدريس فػػي صػػورة وأسػػموب
يسػػاعد عمػػى تنميػػة مرػػارات التػػدريس اإلبػػداعي لػػدم الطالػػب المعمػػـ ،وضػػرورة اتهتمػػاـ
بتدريب الطالب المعمـ عمى األساليب التي تساعد عمى تنمية مرارات التدريس اإلبداعي.
 -2اتطالع عمى البحوث والدراسات السابقة والتى اهتمت بفمسفة دراسة الػدرس مثػؿ دراسػة "
بػاركس" ( ،) Parks,A.N. ,2008دراسػة " راسموسػيف" (،) Rasmussen,K. ,2016
دراسػة "فػارهوش" ( ،)Farhoush, M. ,et.al.,2017دراسػة (هبػة محمػود ،)0243 ،
والذيف أوصوا بضرورة بناء برامج إعداد المعمميف عمي فمسفة دراسة الدرس.
يتضػػح مػػف خػػالؿ تحميػػؿ الباحػػث لمحتػػوي مقػػرر مرػػارات التػػدريس وكػػذلؾ مقػػرر طػػرؽ
التػػػدريس ،وبدراسػػػة النتػػػائج المستخمصػػػة مػػػف المقابمػػػة اللخصػػػية ألعضػػػاء هيئػػػة التػػػدريس
تخصػػص المنػػاهج وطػػرؽ تػػدريس الرياضػػيات والنتػػائج المستخمصػػة مػػف الدراسػػة اتسػػتطالعية
وتوصػػػيات البحػػػوث والدراسػػػات السػػػابقة التػػػى اهتمػػػت بتنميػػػة مرػػػارات التػػػدريس اإلبػػػداعي ،
والبحػوث والدراسػات السػػابقة التػى اهتمػت بفمسػػفة دراسػة الػدرس يتضػػح أف بػرامج إعػداد معمػػـ
الرياضػػػيات فػػػي كميػػػات التربيػػػة ت تتضػػػمف تنميػػػة مرػػػارات التػػػدريس اإلبػػػداعي لػػػدي الطػػػالب
المعممػػيف ،ممػػا يؤكػػد ضػػعؼ مسػػتوم مرػػارات التػػدريس اإلبػػداعي لػػدي الطػػالب المعممػػيف لػػذا
كانت الحاجة إلى إعداد برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى دراسة الدرس لتنمية مرػارات التػدريس
اإلبداعي لمطالب المعمميف بلعبة الرياضيات في كمية التربية جامعة حمػواف و تحسػيف الكفػاءة
الذاتية لديرـ.
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مصكلة البحح:
تحددت ملكمة البحث فى " انخفاض مسػتوم مرػارات التػدريس اإلبػداعي لػدم طػالب لػعبة
الرياضػػيات بكميػػة التربيػػة جامعػػة حمػواف وانخفػػاض مسػػتوم الكفػػاءة الذاتيػػة لػػديرـ فػػي تػػدريس
الرياضيات".

أسئلة البحح:
تناوؿ البحث معالجة هذ الملكمة مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة التالية:
 -4ما مرارات التدريس اإلبداعي الالزمة والمناسبة لمطالب المعمميف بلعبة الرياضػيات بكميػة
التربية؟
 -0ما التصور المقترح لمبرنامج التػدريبي القػائـ عمػى دراسػة الػدرس لتنميػة مرػارات التػدريس
اإلبداعي وتحسػيف الكفػاءة الذاتيػة فػي تػدريس الرياضػيات لػدم الطػالب المعممػيف بلػعبة
الرياضيات في كمية التربية؟
 -2مػا فاعميػػة البرنػػامج التػػدريبي المقتػػرح فػػى تنميػػة مرػػارات التػػدريس اإلبػػداعي لػػدم الطػػالب
المعمميف بلعبة الرياضيات في كمية التربية جامعة حمواف؟
 -1ما فاعميػة البرنػامج التػدريبي المقتػرح فػى تحسػيف الكفػاءة الذاتيػة فػي تػدريس الرياضػيات
لدم الطالب المعمميف بلعبة الرياضيات في كمية التربية جامعة حمواف؟
 -1مػػا العالقػػة اترتباطيػػة بػػيف مسػػتوم تنميػػة مرػػارات التػػدريس اإلبػػداعي و مسػػتوي الكفػػاءة
الذاتية في تدريس الرياضيات لػدم الطػالب المعممػيف بلػعبة الرياضػيات فػي كميػة التربيػة
جامعة حمواف بعد تطبيؽ البرنامج التدريبي؟

فسوض البحح:
سعى البحث الحالي إلى التحقؽ مف صحة الفروض التالية:
 -4يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيا عنػػد مسػػتوم ( )2.24بػػيف متوسػػط درجػػات الطػػالب المعممػػيف
بالمجموعة التجريبية الذيف تعرضوا لمبرنػامج التػدريبي و متوسػط درجػات الطػالب المعممػيف
بالمجموع ػة الضػػابطة الػػذيف لػػـ يتعرض ػوا لمبرنػػامج التػػدريبي ف ػي التطبيػػؽ البعػػدي لبطاقػػة
مالحظػػة مرػػارات التػػدريس اإلبػػداعي لصػػالح متوسػػط درجػػات الطػػالب المعممػػيف بالمجموعػة
التجريبية.
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 -0يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيا عنػػد مسػػتوم ( )2.24بػػيف متوسػػطى درجػػات الطػػالب المعممػػيف
بالمجموعة التجريبية الذيف تعرضوا لمبرنامج التدريبي في التطبيقيف القبمي والبعػدي لبطاقػة
مالحظة مرارات التدريس اإلبداعي لصالح متوسط درجات التطبيؽ البعدم.
 -2يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيا عنػػد مسػػتوم ( )2.24بػػيف متوسػػط درجػػات الطػػالب المعممػػيف
بالمجموعة التجريبية الذيف تعرضوا لمبرنػامج التػدريبي و متوسػط درجػات الطػالب المعممػيف
بالمجموع ػة الضػػابطة الػػذيف لػػـ يتعرض ػوا لمبرنػػامج التػػدريبي فػػي التطبيػػؽ البعػػدي لمقيػػاس
الكفاءة الذاتية في تدريس الرياضيات لصالح متوسط درجػات الطػالب المعممػيف بالمجموعػة
التجريبية.
 -1يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيا عنػػد مسػػتوم ( )2.24بػػيف متوسػػطي درجػػات الطػػالب المعممػػيف
بالمجموعػػػة التجريبيػػػة الػػػذيف تعرضػػػوا لمبرنػػػامج التػػػدريبي فػػػي التطبيقػػػيف القبمػػػي والبعػػػدي
لمقياس الكفاءة الذاتية في تدريس الرياضيات لصالح متوسط درجات التطبيؽ البعدي.
 -1توجػػد عالقػػة ارتباطيػػه موجبػػة دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتوم ( )2.24بػػيف مسػػتوي تنميػػة
مرارات التػدريس اإلبػداعي و مسػتوم الكفػاءة الذاتيػة فػي تػدريس الرياضػيات لػدم الطػالب
المعمميف بلعبة الرياضيات في كمية التربية جامعة حمواف.

أٍداف البحح:
تمثمت أهداؼ البحث الحالى فى:
 إعػػداد برنػػامج تػػدريبي قػػائـ عمػػى دراسػػة الػػدرس لتنميػػة مرػػارات التػػدريس اإلبػػداعي لػػدم
الطالب المعمميف بلعبة الرياضيات في كمية التربية.
 رفن مستوم الطالب المعمميف بلعبة الرياضيات فى مرارات التدريس اإلبداعي.
 رفن مستوم الطالب المعمميف بلعبة الرياضيات في الكفاءة الذاتية لتدريس الرياضيات.
 تعرؼ مدم فاعمية البرنامج التػدريبي المقتػرح فػي تنميػة مرػارات التػدريس اإلبػداعي لػدم
الطالب المعمميف بلعبة الرياضيات في كمية التربية.
 تعػػػرؼ مػػػدم فاعميػػػة البرنػػػامج التػػػدريبي المقتػػػرح فػػػي تحسػػػيف الكفػػػاءة الذاتيػػػة لتػػػدريس
الرياضيات لدم الطالب المعمميف بلعبة الرياضيات في كمية التربية.
 بياف العالقة اترتباطية بيف مسػتوم تنميػة مرػارات التػدريس اإلبػداعي و تحسػيف الكفػاءة
الذاتية لتدريس الرياضيات لدم الطالب المعمميف بلعبة الرياضيات في كمية التربية.
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أٍنية البحح:
تمثمت أهمية هذا البحث فى أنه قد يسرـ فيما يمي:
 ات رتقاء بمستوم مرارات التدريس اإلبػداعي و تحسػيف الكفػاءة الذاتيػة لتػدريس الرياضػيات
لدم الطالب المعمميف بلعبة الرياضيات في كمية التربية.
 تزويػػػد القػػػائميف عمػػػى تػػػدريس مقػػػررات مرػػػارات التػػػدريس وطػػػرؽ التػػػدريس لطػػػالب لػػػعبة
الرياضػػيات بكميػػة التربيػػة بنمػػاذج تسػػاعدهـ فػػي تعػػرؼ المراحػػؿ اإلجرائيػػة لكيفيػػة اسػػتخداـ
دراسة الدرس فى تنمية أنفسرـ مرنيا تستخدامرا من طالبرـ.
 تزويػػد مسػػئولي التربيػػة العمميػػة ببرنػػامج متكامػػؿ لمتػػدريب عمػػى كيفيػػة تفعيػػؿ فمسػػفة دراسػػة
الدرس فى اترتقاء بمستوم مرارات التػدريس اإلبػداعي و تحسػيف الكفػاءة الذاتيػة لتػدريس
الرياضيات لطالب لعبة الرياضيات بكمية التربية.

حدود البحح:
اقتصر هذا البحث عمى الحدود التالية:
 )20( طالبػػا وطالبػػة مػػف طػػالب لػػعبة الرياضػػيات عػػاـ بالفرقػػة الثالثػػة بكميػػة التربيػػة
جامعة حمواف.
 تطبيػػػػؽ البرنػػػػامج التػػػػدريبي المقتػػػػرح فػػػػى الفصػػػػؿ الدراسػػػػي الثػػػػاني لمعػػػػاـ الدراسػػػػي
.0245/0244

أداتا البحح:
 بطاقة مالحظة مرارات التدريس اإلبداعي. -مقياس الكفاءة الذاتية في تدريس الرياضيات.

( مف إعداد الباحث )
( إعداد إينكو وآخروف )

ميَج البحح:
اعتمد البحث الحالى عمى كؿ مف :
 المنرج الوصفى في إعداد اإلطار النظرم. المػػنرج التجريبػػي وذلػػؾ باسػػتخداـ التصػػميـ ذو المجمػػوعتيف المتكػػافئتيف إحػػداهما مجموعػػةتجريبية تعرضت لمبرنامج التػدريبي ،واألخػرم مجموعػة ضػابطة لػـ تتعػرض لمبرنػامج التػدريبي،
من القياس القبمى والبعدم ألداتي البحث.
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مصطلحات البحح:
التزـ الباحث بالتعريفات اإلجرائية التالية:

 -البرنامج التدريبي

يعػػرؼ إجرائيػػا فػػي هػػذا البحػػث بلنػػه " خطػػة تعميميػػة مقترحػػة تلػػمؿ عمػػى مجموعػػة مػػف
الجمسات حيث تلمؿ كؿ منرا عمػى األهػداؼ والمحتػوي وأسػاليب التػدريب وتكنولوجيػا التػدريب
واألنلػػطة وأسػػاليب التقػػويـ توضػػن لتػػدريب الطػػالب المعممػػيف بلػػعبة الرياضػػيات برػػدؼ تنميػػة
مرارات التدريس اإلبداعي وتحسيف مستوم الكفاءة الذاتية لديرـ".

 دراسة الدرستعػػرؼ إجرائيػػا فػػي هػػذا البحػػث بلنر ػا " مجموعػػة مػػف اإلج ػراءات يمػػارس فير ػا فريػػؽ مػػف
الطػػالب المعممػػيف دورة بحػػث الػػدرس والتػػي تبػػدأ بضػػبط الرػػدؼ البعيػػد وتنترػػي بكتابػػة التقريػػر
لبحث األفكار اإلبداعية واكتساب مرارات التدريس اإلبداعي".

 -مرارات التدريس اإلبداعي

تعػػرؼ إجرائيػػا فػػي هػػذا البحػػث بلنرػػا " مجموعػػة مػػف السػػموكيات التدريسػػية التػػي يمتمكرػػا
الطالب المعمـ ويتمكف مف ممارسترا بدقة وسػرعة واتقػاف ،لخمػؽ بيئػة تعميميػة إبداعيػة ،سػواء
أثناء التخطيط أو التنفيذ أو التقويـ بلػكؿ يتميػز بالطالقػة والمرونػة واألصػالة وتقػاس بمجمػوع
الدرجات التي يحصؿ عميرا مف خالؿ تطبيؽ بطاقة المالحظة المعدة لذلؾ".

 -الكفاءة الذاتية

تعرؼ إجرائيا في هذا البحث بلنرا " قدرة إجرائيػة مرتبطػة بثقػة الطالػب المعمػـ عمػي القيػاـ
بالمرػػاـ التدريسػػية المطموبػػة ،كمػػا أنرػػا تقػػاس بالدرجػػة التػػي يحصػػؿ عميرػػا مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ
المقياس المعد لذلؾ".

خطوات البحح وإجساءاتُ:
لإلجابة عف أسئمة البحث والتحقؽ مف فروضه تـ إتباع الخطوات التالية:
 -4دراسة األدبيات والدراسات والبحوث السابقة الخاصة بكؿ مما يمي:
 -دراسة الدرس ( المفروـ – األهمية – خطوات تنفيذ دراسة الدرس).
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 مرػػػارات التػػػدريس اإلبػػػداعي ( المفرػػػوـ  -مرػػػارات التػػػدريس اإلبػػػداعي المرتبطػػػة بتخطػػػيطالتدريس -مرارات التػدريس اإلبػداعي المرتبطػة بتنفيػذ التػدريس  -مرػارات التػدريس اإلبػداعي
المرتبطة بتقويـ التدريس ).
 الكفػػػاءة الذاتيػػػة ( المفرػػػوـ – معػػػايير أداء المعمػػػـ ذي الكفػػػاءة الذاتيػػػة العاليػػػة – مصػػػادرالكفاءة الذاتية).
 -0إعداد قائمة مرارات التدريس اإلبداعي الالزمة لمطالب المعمـ بلػعبة الرياضػيات وعرضػرا
عمى مجموعػة مػف المحكػػﳴمػيف المتخصصػيف فػى مجػاؿ المنػاهج وطػرؽ تػدريس الرياضػيات،
واجراء التعديالت الالزمة لموصوؿ إلى الصورة النرائية لرا.
 -2وضػػػن التصػػػور المقتػػػرح لمبرنػػػامج التػػػدريبي القػػػائـ عمػػػى دراسػػػة الػػػدرس لتنميػػػة مرػػػارات
التػػػدريس اإلبػػػداعي لمطػػػالب المعممػػػيف بلػػػعبة الرياضػػػيات وتحسػػػيف الكفػػػاءة الذاتيػػػة لػػػديرـ،
وعرضػػه عمػػى مجموعػػة مػػف المحكػػػﳴمػػيف المتخصصػػيف فػػى مج ػاؿ المنػػاهج وطػػرؽ تػػدريس
الرياضيات ،وذلؾ لمتلكد مف مالءمته ،والتحقؽ مػف سػالمته مػف الناحيػة العمميػة والنظريػة ،ثػـ
إجراء التعديالت الالزمة لموصوؿ إلى الصورة النرائية له.
 -1إعداد أداتي البحث:
 إعداد بطاقة مالحظة مرارات التدريس اإلبداعي وحساب صدقرا وثباترا. تقنيف مقياس الكفاءة الذاتية في تدريس الرياضيات بحساب صدقه وثباته. -1اختيػػار عيػػػﳴنػػة البحػػث مػػف طػػالب لػػعبة الرياضػػيات بالفرقػػة الثالثػػة بكميػػة التربيػػة جامعػػة
حمواف وتقسيمرا إلى مجموعتيف إحداهما تجريبية وتدرس بالبرنامج المقتػرح .واألخػرم ضػابطة
لـ تتعرض لمبرنامج المقترح.
 -2تطبيؽ أداتي البحث (بطاقػة مالحظػة مرػارات التػدريس اإلبػداعي ،مقيػاس الكفػاءة الذاتيػة
في تدريس الرياضيات) تطبيقا قبميا عمى عينة البحث.
 -3تطبيؽ البرنامج المقترح عمي المجموعة التجريبية.
 -4تطبيؽ أداتي البحث (بطاقة مالحظة مرارات التدريس اإلبداعي ،مقياس الكفاءة الذاتيػة فػي
تدريس الرياضيات) تطبيقا بعديا عمى عينة البحث.
 -5إجراء المعالجة اإلحصائية المناسبة تختبار صحة الفروض واإلجابة عف أسئمة البحث.
 -42عرض النتائج وتحميمرا وتفسيرها.
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 -44تقديـ التوصيات والبحوث المقترحة فى ضوء ما تسفر عنه النتائج.

اإلطاز اليظسى:
أوالً  :دزاسة الدزس
يعػػد دراسػػة الػػدرس إحػػدم الفمسػػفات الحديثػػة التػػي تقػػوـ عمػػي إغ ػراؽ المعممػػيف فػػي دراسػػة
وتحميػػػؿ وتطػػػوير عممرػػػـ اليػػػومي ،واخػػػتالطرـ بػػػزمالئرـ مػػػف المعممػػػيف والمػػػوجريف فػػػي نفػػػس
التخصػػص( سػػامح محمػػد.)122 ،0221،كمػػا تقػػوـ بػػربط المعممػػيف بػػالخبراء فػػي مجػػاؿ المػػادة
الدراسية ،كما يتعاوف فيرا المعمموف لمتخطيط ،ثـ يقوـ أحدهـ بتنفيذها فػي الفصػوؿ الدراسػية ،ثػـ
يقوموف معا بنقد األداء التدريسي وتطوير (حسيف عبد الباسط.)004 ، 0244 ،
وتعرؼ دراسة الدرس بلنرا " مجموعة مف الخطوات تبدأ بتلكيؿ فريؽ مف العمػؿ البحثػي مػف
المعمميف ،ثـ تحديد الملكمة البحثية ،ثـ التخطيط التعاوني لمدرس المبحوث ،ثـ تنفيػذ الػدرس ،ثػـ
المالحظػػة والتلمػػؿ ،وأخي ػ ار التخطػػيط الرجعػػي واعػػادة التػػدريس ،ثػػـ التقويـ"(صػػفاء عمػػى،0242 ،
.)415
وتعرؼ أيضا بلنرػا " مجموعػة اإلجػراءات التػي ينفػذها الطػالب المعممػيف ،والتػي تبػدأ بتلػكيؿ
فػػرؽ دراسػػة الػػدرس ،ثػػـ تحديػػد األهػػداؼ العامػػة لدراسػػة الػػدرس ،ثػػـ التخطػػيط لمػػدرس ،ثػػـ التنفيػػذ
والمالحظػػة ،ثػػـ التحميػػؿ ،ثػػـ إعػػادة التػػدريس والتحسػػيف ،برػػدؼ تطػػوير األداء التدريسػي ( عاصػػـ
إبراهيـ.)55 ، 0244 ،
وعرفرػػا " لػػويس وبيػػري وفريػػدكيف" ( Lewis, C., Perry, R., & Friedkin, S.,
 ) 2009,142دراسػػػة الػػػدرس بلنرػػػا " نظػػػاـ لبنػػػاء وتلػػػارؾ المعرفػػػة المرنيػػػة يػػػتعمـ مػػػف خاللػػػه
المعمموف مف زمالئرـ أثناء قيامرـ ببحث وتخطيط وتدريس ومراقبة ومناقلة الدرس الصفي".
وعرفرػا " كيػربيف وكػوب"( ) Cerbin, W. & Kopp, B., 2011بلنرػا " لػكؿ مػف ألػكاؿ
اتستقصاء في الفصؿ الدراسي حيث يقوـ العديد مف المعمميف بالتعػاوف فػي التخطػيط والمالحظػة،
والمراجعة ،وملاركة النتائج الخاصة بدرس واحد".
كما تعرؼ بلنرػا عبػارة عػف ممارسػة تطػوير مرنػي ،يتلػارؾ فيرػا المعممػوف عمػى لػكؿ فػرؽ
تعمـ داخؿ المدرسة أو خارجرػا مػف أجػؿ تحسػيف خطػة الػدرس ،وتنفيػذها ،ومالحظػة انعكػاس تمػؾ
الخطػػة عمػػى تعمػػـ الطمبػػة ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ جمػػن البيانػػات حػػوؿ تعممرػػـ ،واسػػتخدامرا مػػف أجػػؿ
تحسيف الدرس مرة أخرم ،وهو عممية مستمرة داخؿ المدرسة ،وتتطمػب مػف المعممػيف وضػن خطػط
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العمؿ داخؿ المدرسة القصيرة والطويمة األمد ،لتحقيؽ أهداؼ رئيسػية كبػرم مثػؿ تحسػيف التػدريس
وتعمػػـ المعممػػيف مػػف خػػالؿ انرمػػاكرـ فػػي الػػتعمـ حػػوؿ ممارسػػات أكثػػر فاعميػػة تػػؤدي إلػػى تحسػػيف
نتائج تعمـ الطمبة (محمد اللمري.)0242 ،
ممػػا سػػبؽ يعػػرؼ دراسػػة الػػدرس إجرائيػػا فػػي هػػذا البحػػث بلنػػه " مجموعػػة مػػف اإلجػراءات
يمػػارس فيرػا فريػػؽ مػػف الطػػالب المعممػػيف دورة بحػػث الػػدرس والتػػي تبػػدأ بضػػبط الرػػدؼ البعيػػد
وتنتري بكتابة التقرير مف أجؿ بحث األفكار اإلبداعية واكتساب مرارات التدريس اإلبداعي ".

أٍنية دزاسة الدزس:
ترجػػن أهميػػة دراسػػة الػػدرس فػػي أف عمميػػة تنفيػػذ ينػػتج عنرػػا جمػػن عػػدد كبيػػر مػػف الخطػػط
التدريسية عالية الجودة ،يتـ الحصوؿ عميرا مف خالؿ تبادؿ مجموعػات الطػالب المعممػيف لمخطػط
التدريسية فيما بينرـ بعد إجراء التطػوير والتحسػيف المسػتمر عميرػا(.)Lewis,C., 2005, 1وهػذا
يتطمػػب إتبػػاع المنرجيػػة واتلتػػزاـ والثقػػة بػػيف المعممػػيف لتبػػادؿ األفكػػار واآراء والمالحظػػات فيمػػا
بينرـ ،كما يتطمب مف المعمميف قضاء وقت لمملاركة بلكؿ كامؿ في كؿ خطػوة مػف خطػوات دورة
دراسة الدرس (.)Rock,C. & Wilson,C. , 2005, 78
كما يتميز دراسة الدرس بمجموعة مف الخصائص منرا أنه يركػز عمػي تػدريب المعمػـ تنتقػاؿ
أثر التدريب عمي التالميذ ،تقوـ عممية التدريس كما تحدث فػي الواقػن الفعمػي داخػؿ الفصػؿ ،يرػتـ
بتػػدعيـ العمػػؿ التعػػاوني بػػيف المعممػػيف فػػي التخصػػص الواحػػد ،يجعػػؿ النمػػو المرنػػي لممعمػػـ عمميػػة
مسػتمرة طػواؿ حياتػػه المرنيػػة ،تفكيػػر المعمػػـ بعمػػؽ لتحسػػيف مسػػتوي أداء المتعممػػيف ،الحكػػـ عمػػي
أداء المعمػـ مػف خػالؿ التالميػذ والمعممػيف اآخػريف ( Rebcca Mc Graw: Yusuf, Koc,
.)2012, 11-13
وتكمػف أهميػػة دراسػػة الػػدرس لممعممػػيف قبػػؿ الخدمػػة فػػي أنرػػا تعمػػؽ فرمرػػـ لممحتػػوي العممػػي
باإلضػػػافة إلػػػي تعممرػػػـ لممرػػػارات التدريسػػػية لمػػػدرس فػػػي محػػػيط متعػػػاوف ( Tolle,P.P. ,
.)2010,183
وقػػد قػػاـ "جػػيف" (2005

 )Jenne, K. ,بد ارسػػة هػػدفت إلػػي التعػػرؼ عمػػي آراء معممػػي

الرياضػػيات فػػي دراسػػة الػػدرس عنػػد اسػػتخدامه كمػػدخؿ لتحقيػػؽ التنميػػة المرنيػػة فػػي المػػدارس وقػػد
وصػػمت الدراسػػة إلػػي أف دراسػػة الػػدرس تعمػػؽ مػػف فرػػـ المعممػػيف لطبيعػػة مػػادترـ وتحسػػف مرػػارات
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التفكير الرياضي لديرـ ،كما قػاـ ( عبػد الػرحمف عبػد الجػواد  )0224،بدراسػة هػدفت إلػي التعػرؼ
عمي فعالية التنمية المرنية لمعمي الرياضيات باستخداـ دراسة الػدرس فػي ضػوء التجربػة اليابانيػة
عمي تحقيؽ بعض المعايير القومية لممعمـ ،وتوصمت إلػي فعاليػة دراسػة الػدرس فػي تحقيػؽ بعػض
المعػػايير القوميػػة ،وأثبتػػت دراسػػة ( )Sisofo, Eric Joseph,2007قػػدرة دراسػػة الػػدرس عمػػي
تنميػة مرػارة تخطػػيط دروس الرياضػيات لػدم الطػػالب المعممػيف ،وأوصػت باسػػتخداـ دراسػة الػػدرس
في برنامج البكالوريوس بجامعة وتية ديالوير ،واسػتردفت دراسػة ( )Isoda, M.,2010اسػتخداـ
دراسة الدرس كمدخؿ لحؿ ملكالت تعمػيـ الرياضػيات ،وتوصػمت دراسػة ( )Ilieva, V.,2011إلػي
أف استخداـ المعمميف لدراسة الدرس قد حفز الطالب الملػاركيف عمػي المناقلػات الرياضػية ،ودفػن
إلي إعادة تقييـ مرارات وممارسات المعمميف الرياضية.

خطوات تيفير دزاسة الدزس:
اتفؽ كؿ مف( عبد الرحمف عبد الجواد  ( ،)0224 ،حسيف عبد الباسط ( ،)0242 ،عالء
أحمد (،) Sudejamnong, A.,et.al.,2014(،)0241،خمود عبد الرحمفLaila, (،)0242،
 ( )S. ,2016عاصـ إبراهيـ  ( ،)0244،هالة توفيؽ  )0244 ،عمي أف خطوات تنفيذ دراسة
الدرس هي كما يمي:
 -4تكويف فريؽ دراسة الدرس :يتكوف مجموعة دراسة الدرس مف خمسة إلي ستة معمميف مف
نفس التخص ص الواحد محور اهتمامرـ هو العمؿ بصورة جماعية لتحسيف مراراترـ
التدريسية وتعمـ التالميذ.
 -0اختيار الدرس ووضن الردؼ العاـ :تبدأ فرؽ العمؿ باختيار المادة الدراسية أو الموضوع في
المقرر الدراسي الذيف يرغبوف دراسته ،وينجذب الكثير منرـ نحو الموضوعات التي يصعب
عمي ال تالميذ تعممرا أو التي يصعب عمي المعمميف تدريسرا أو عمي الموضوعات الجديدة
عمي المنرج الدراسي.
 -2تخطيط دراسة الدرس :في هذ الخطوة يبدأ أفراد الفريؽ بالملاركة في تحديد كيفية القياـ
بتدريس الدرس ،حيث تتـ المناقلة وعقد المناظرات حوؿ مزايا األنواع المختمفة لألنلطة
والمراـ والتطبيقات.
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 -1تدريس ومالحظة الدرس :يقوـ في هذ الخطوة أحد أفراد الفريؽ بتدريس الدرس أما بقية
أفراد الفريؽ يحضروف الحصة بردؼ مالحظة وجمن البيانات الخاصة بتعمـ التالميذ وتفكيرهـ
وملاركترـ.
 -1التحميؿ والمناقلة :تتقابؿ أفراد المجموعة وأي فرد أخر تـ دعوته لممالحظة لمناقلة وتحميؿ
الدرس وذلؾ بعد تدريس الدرس مبالرة ،ويقدـ الملاركوف مالحظاترـ وتفسيراترـ
وتعميقاترـ.
 -2المراجعة واعادة التدريس :يجتمن فريؽ دراسة الدرس لمراجعة المالحظات وتعديؿ خطة
الدرس ،ثـ يتـ إعادة التدريس ومالحظة ما تـ تعديمه في خطة دراسة الدرس ،وبنفس
الطريقة السابقة يتـ مناقلة التدريس والتركيز عمي العناصر التي أجري تعديمرا في الخطة،
بعد ذلؾ ينتقؿ الفريؽ إلي خطوة كتابة التقرير.
 -3إعداد التقرير:يكتب أعضاء الفريؽ جمين الخطوات التي مر برا الفريؽ بالتفصيؿ ،حيث يتـ
نلر هذ التقارير والردؼ مف هذ التقارير هو تقديـ اتستفادة التي عادت عميرـ لزمالئرـ
في الميداف.
كما أضاؼ ( محمد اللمري  )00 ،0242،أنه عند تنفيذ دراسة الدرس ينب ي مراعاة
عدة نقاط مف أهمرا:
 تحديد الحاجات والمبررات واألهداؼ مف تنفيذ دراسة الدرس. اتستمرارية واتنضباط ،بردؼ إدخاؿ تحسينات تدريجية عمى عمميات التدريس التركيز عمى العمميات والتلمالت لدراسة الدرس مف أجؿ تحسيف العمميات وتطويرها. أف تتناسب طريقة تطبيؽ دراسة الدرس من الوضن الحقيقي لظروؼ المدرسة ،وأفيراعى السياؽ والخمفية الثقافية واتجتماعية لممعمميف.
يظرر مما سبؽ أف ممارسة دراسة الدرس يحسف الممارسات المرنية داخؿ المدرسة،
ويتيح فرصة واسعة لممعمميف لمتفاعؿ واتستفادة مف خبرات بعضرـ ،مف خالؿ فحص وتحميؿ
ونقد دروسرـ اليومية ،وتقديـ المقترحات والحموؿ لتطويرها باستمرار ،كما أنه يدعـ العمؿ
الموجه الذي يتطور مف خالؿ مجتمعات التعمـ المرنية التخصصية وهو ما يميز
الجماعي
ّ
هذا اتتجا .
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ثاىياً :التدزيس اإلبداعي
إف التػػدريس نلػػاط إنسػػاني ،يتكػػوف مػػف مجموعػػة مػػف األنلػػطة والعمميػػات التػػي يقػػوـ برػػا
المعمـ والمتعمـ معا بقصد تحقيؽ األهداؼ المنلودة لعمميػة الػتعمـ ،ويتحقػؽ التػدريس اإلبػداعي
عندما يكوف المعمـ مبدعا ،يستطين تحقيؽ التكامؿ بيف أركاف التدريس ،وبػذلؾ يحقػؽ التػدريس
اإلبداعي التفاعػؿ بػيف المعمػـ والمػتعمـ والمػادة التعميميػة وبيئػة الػتعمـ ،مػن مراعػاة أف التػدريس
اإلبداعي يقوـ عمػي أسػاس اتسػتفادة الكاممػة مػف اإلمكانيػات التعميميػة المتػوفرة وتوجيررػا بمػا
يتالءـ من إمكانيات واستعدادات وقدرات المتعمميف ،برػدؼ وصػولرـ إلػي درجػة الػتمكف فػي أقػؿ
وقت وبلقؿ تكمفة مادية متاحة ( مجدي إبراهيـ.)004 ،0221،
كما يعد التدريس اإلبداعي بمثابة نلػاط يعكػس قػدرة المعمػـ عمػي اسػتثمار جميػن إمكاناتػه
المعرفيػػة والمرنيػػػة واللخصػػػية لمسػػػاعدة طالبػػػه عمػػي اكتسػػػاب المعمومػػػات وبنائرػػػا بلنفسػػػرـ،
وبطرقرـ الخاصة التي تكسبرا معني يتواءـ من البني المعرفية لديرـ ،واطالؽ طاقػاترـ الكامنػة
لمتعمـ ( ليمي أحمد.)451، 0225،
ويعػػرؼ ( سػػمير فهًبا ٌ  )52 ،0221،أف التػػدريس اإلبػػداعي هػػو "مجموعػػة السػػموكيات
المفظية وغير المفظية التي يظررها المعمـ داخؿ حجرة الدراسة في أثناء تفاعمػه مػن الطػالب فػي
الموقؼ الصفي والتي تعمؿ عمى استثارة اإلبداع لػدم الطػالب  ،وتلػتمؿ عمػى األسػئمة الصػفية
المثيرة لإلبداع  ،واستجابات المعمـ المحفزة لإلبداع  ،وتريئة البيئة الصفية الداعمة لإلبداع.
ويرم (ػبذ هللا إبزاهُى  )24،0222،أف التدريس اإلبداعي " هو مجموعة السموكيات
التدريسية الفعالة التي يظررها المعمـ في نلاطه المدرسي في لكؿ استجابات حركية أو لفظية
تمتاز بالدقة والسرعة في األداء والتوافؽ من متطمبات الموقؼ التدريسي مف خالؿ
استراتيجيات التدريس اإلبداعي ".
وتعرؼ (كريمة محمود )4 ،0242 ،التدريس اإلبداعي بلنه " مجموعة مف السموكيات
التي يمتمكرا المعمـ ويتمكف مف ممارسترا بدقة واتقاف وبسرعة وبلقؿ مجرود وتكاليؼ سواء
أثناء التخطيط أو التنفيذ أو التقويـ بلكؿ يتميز بالطالقة والمرونة واألصالة".
ويعػػرؼ إجرائيػػا فػػي هػػذا البحػػث بلنػػه " مجموعػػة مػػف السػػموكيات التدريسػػية التػػي يمتمكرػػا
الطالب المعمـ ويتمكف مف ممارسترا بدقة وسػرعة واتقػاف ،لخمػؽ بيئػة تعميميػة إبداعيػة ،سػواء
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أثناء التخطيط أو التنفيذ أو التقويـ بلػكؿ يتميػز بالطالقػة والمرونػة واألصػالة وتقػاس بمجمػوع
الدرجات التي يحصؿ عميرا مف خالؿ تطبيؽ بطاقة المالحظة المعدة لذلؾ".
و يري كؿ مف (جودة سعادة( ،)010 ،0222 ،يحًذ حً داث(،)031 ،0225 ،صبحي
أبو جاللة )0223 ،أف التدريس اإلبداعي يتضمف سموكيات ومرارات ضرورية لتحقيؽ أهدافه
مف أهمرا :توفير جو صفي يسود حب التعمـ من تلجين سموؾ أي طالب يظرر عالمات
مميزة مف خالؿ تقدير جرد  ،توفير مواقؼ تثير التحدي ،وتلجين السموكيات الم ايرة البناءة
وقبولرا ،الدعـ والت ذية الراجعة تستفسارات واكتلافات الطالب ،تنمية قدرة الطالب عمى
اتنخراط في األنلطة المختمفة واستقالليته في التعمـ ،تنمية قدرة الطالب عمى اتنخراط في
األنلطة المختمفة واستقالليته في التعمـ ،إتاحة الفرصة لمطالب أف يتحرروا مف المناهج
الجامدة وأت يمتزموا بطريقة محددة ،تقبؿ كؿ األفكار ويكوف متسامحا من الطالب بحيث يسمح
بالتخيؿ واإلبداع ،تلجين الطالب عمى المناقلة والتعبير عف آرائرـ ،تكميؼ الطالب بواجبات
مفتوحة تتيح الحد األقصى مف الفرص لالستقصاء والبحث.
ولقد حددت ( بدرية حسانيف )24 ،0222 ،مرارات التدريس اإلبداعي في :تعزيز
السموؾ اإلبداعي ،واستخداـ الحموؿ البديمة ،وعرض إبداعات العمماء ،واستخداـ األسئمة
التباعدية ،وتريئة بيئة التعمـ المثيرة لإلبداع ،وتقويـ مخرجات التدريس اإلبداعي ،واستخداـ
األنلطة مفتوحة النراية.
ويحدد (مجدي إبراهيـ )0221 ،مرارات التدريس اإلبداعي في :المرارة في صياغة
األهداؼ عمى مستوم اإلبداع ،وتريئة بيئة التعمـ المثيرة لإلبداع استثارة الدافعية لدم
المتعمميف لمتعمـ اإلبداعي واإلبداع ،استخداـ أسموب اتستقصاء مف أجؿ تنمية اإلبداع لدم
المتعمميف ،استخداـ األحداث المتناقضة لتنمية اإلبداع لدم المتعمميف،استخداـ طريقة
اتكتلاؼ والتلبيرات مف خالؿ المعب لتنمية اإلبداع ،المرارة في استخداـ األنلطة العممية
المثيرة لإلبداع ،المرارة في استخداـ عمميات العمـ (األساسية والتكاممية) ،المرارة في استخداـ
البدائؿ ،المرارة في استخداـ التعيينات المنزلية المثيرة لإلبداع ،المرارة في تقويـ مخرجات
التدريس اإلبداعي.
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وفي ضوء ما سبؽ حدد الباحث مرارات التدريس اإلبداعي ل رض البحث في ثالث
مرارات هي :مرارات تخطيط تدريس الرياضيات إبداعيا ،مرارات تنفيذ تدريس الرياضيات
إبداعيا ،ومرارات تقويـ الرياضيات إبداعيا.

مَازات التدزيس اإلبداعي املستبطة بتدطيط التدزيس:
التخطيط لتدريس إبداعي في الرياضيات يحتاج لخطة تدريسية مرنة يبتعد فيرا المعمـ عف
الخطط التدريسية التقميدية بتقديـ نلاطات تدريسية إثرائية في ظؿ التدريس اإلبداعي ،لذلؾ
ينب ي عمى معمـ الرياضيات أف يمتمؾ عددا مف مرارات التدريس اإلبداعي في مرحمة تخطيط
التدريس ومف هذ المرارات:أف يخطط لتريئة بيئة تعميمية متسامحة ذات عائد تربوي لدم
المتعمميف ،يخطط لتوفير مواقؼ تعميمية تستدعي تقديـ اآراء واألفكار المتنوعة ،يخطط
لمواجرة المتعمميف بمواقؼ مفتوحة النراية ،يخطط تستخداـ بعض الوسائؿ المبتكرة إلثارة
انتبا المتعمميف وتنمية اإلبداع لديرـ ،يخطط لعرض دروس الرياضيات في صورة مواقؼ
تعميمية تتحدم تفكير المتعمميف ،يراعي المرونة في تحديد المدم الزمني إلتماـ عممية
التعمـ(فزَذ أبى سَُت و ػبذ هللا ػب بُت.) 0223 ،

مَازات التدزيس اإلبداعي املستبطة بتيفير التدزيس:
تنفيذ التدريس اإلبداعي في الرياضيات يحتاج إلي المعمـ المبدع القادر عمي تريئة المناخ
المالئـ ألنلطة اإلبداع داخؿ الصؼ ويوجه انتبا المتعمميف إلى مادة الرياضيات ويعمؿ عمى
تنمية بعض الصفات والمرارات لدم المتعمميف كصفات التحدي وحب اتستطالع والتعامؿ من
اآخريف ،والتفكير المتميز بالطالقة والمرونة واألصالة ،لذلؾ ينب ي عمى معمـ الرياضيات أف
يمتمؾ عددا مف مرارات التدريس اإلبداعي في مرحمة تنفيذ التدريس ومف هذ المرا ارت :أف
يرتـ ب كساب المتعمميف المعمومات والمرارات التي تمكنرـ مف حؿ ما يعترضرـ مف الملكالت،
أكثر مف اهتمامه بتقديـ الحموؿ الجاهزة ،أف يكوف صادقا وواثقا مف نفسه  ،ومتمكنا مف مادته
العممية ،أف يسمح ل ممتعمميف بقدر مف الحرية في العمؿ ،والتعبير عف آرائرـ ،واختيار أوجه
األنلطة التي تناسبرـ كمما سنحت الفرصة لذلؾ ،أف يعمؿ عمى إلباع حاجات المتعمميف
اإلبداعية ،وذلؾ عف طريؽ تقبؿ األسئمة غير العادية واحتراـ األفكار ال ريبة وتوجيه األسئمة
المثيرة لمتفكير ،والتحمس ألفكار المتعمميف باإلنصات إليرا ( صبحي أبو جاللة.)0223،
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مَازات التدزيس اإلبداعي املستبطة بتكويه التدزيس:
لكي تنجح عممية تقويـ التدريس في تنمية اإلبداع فيجب توجيه كؿ اإلمكانات لخدمة
اإلبداع وتنميته ،ينب ي عمى معمـ الرياضيات أف يمتمؾ عددا مف مرارات التدريس اإلبداعي في
مرحمة تقويـ التدريس ومف هذ المرارات :أف يستخدـ أسئمة تثير تفكير المتعمميف ،أف يلجن
المتعمميف عمى طرح تساؤتترـ عف موضوع الدرس ،تدريب المتعمميف عمى التفكير العممي وحؿ
الملكالت ،يساعد المتعمميف عمى التقويـ الذاتي لما يقدمونه مف حموؿ لمملكالت واألنلطة
العممية ،أف يصوغ ويوجه أسئمة تقيس مستويات التفكير ،أف يوجه أسئمة مفتوحة النراية
تتطمب إجابات متعددة ،إتاحة الوقت الكافي لممتعمميف تستيعاب السؤاؿ ،والتفكير في اإلجابة(.
ػ َش زيتوف 212 -211،0221،ماهر صبري.)0224 ،
وفػػي إطػػار اتهتمػػاـ بمرػػارات التػػدريس اإلبػػداعي أجريػػت العديػػد مػػف الدراسػػات التػػي تناولػػت
هذ المرارات منرا دراسة "باتريػؾ" ( )Patrick,F. ,2000والتػي هػدفت إلػي التعػرؼ عمػي تػلثير
ب ػرامج تدريبيػػة لممعممػػيف فػػي مجػػاؿ التػػدريس اإلبػػداعي عمػػي قػػدرات التفكيػػر اإلبػػداعي لمطػػالب
واتجاهػػاترـ ،دراسػػة (سػػمير فمبمػػاف )0221 ،والتػػي هػػدفت إلػػي معرفػػة فاعميػػة برنػػامج مقتػػرح
إلكساب الطالب المعمميف تخصص الرياضػيات مرػارات التػدريس اإلبػداعي ،دراسػة ( عبػد الجػواد
برػػوت ،حسػػف بمطيػػة  )0222 ،والتػػي هػػدفت إلػػي معرفػػة فاعميػػة موديػػوؿ تعميمػػي قػػائـ عمػػي
األسػػػئمة التباعديػػػة فػػػي تنميػػػة مرػػػارات التػػػدريس اإلبػػػداعي لػػػدم معممػػػي الرياضػػػيات بالمرحمػػػة
اإلعداديػػة ،دراسػػة "لػػاكتر" ( )Schacter, J.et al,2006والتػػي هػػدفت إلػػي معرفػػة ت ػلثير
مرػػػػارات التػػػػدريس اإلبػػػػداعي لػػػػدم المعممػػػػيف عمػػػػي اإلنجػػػػازات الطالبيػػػػة فػػػػي القػػػػراءة والم ػػػػة
والرياضيات ،دراسة ( نانيس أبو العال )0225 ،والتػي هػدفت إلػي إعػداد برنػامج تػدريبي لتنميػة
مرػػػػارات التػػػػدريس اإلبػػػػداعي لػػػػدم الطالبػػػػات المعممػػػػات بلػػػػعبة الرياضػػػػيات ،دراسػػػػة ( عمػػػػاد
سيفيف )0244،والتي هدفت إلي معرفة أثر برنامج تدريبي قػائـ عمػي الػتعمـ متعػدد المػداخؿ فػي
تنمية بعض مرارات التدريس اإلبداعي وكفايػات تكنولوجيػا التعمػيـ المرتبطػة بتػدريس الرياضػيات
لػػدم الطمبػػة المعممػػيف ،دراسػػة ( مػػراد األغػػا )0241،والتػػي هػػدفت إلػػي معرفػػة فعاليػػة برنػػامج
تدريبي لمعممي المرحمة الثانوية لتنمية مرارات التدريس اإلبداعي لػديرـ ،دراسػة ( سػمية الجمػؿ
 )0243 ،والتي هدفت إلي معرفػة فاعميػة برنػامج تػدريبي قػائـ عمػي اسػتراتيجيات الػتعمـ النلػط
في تنمية مرارات التدريس اإلبداعي لدم معممي الرياضيات بمرحمة التعميـ األساسي.
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ثالجاً :الكفاءة الراتية
مفَوو الكفاءة الراتية
لقد حاز مصطمح الكفاءة الذاتية عمي اهتماـ الباحثيف التربوييف منػذ ظرػور فػي األدبيػات
التربوية كعامؿ مرـ مف العوامؿ التػي تػؤثر عمػي كفػاءة أداء المعمػـ .ويسػتند مصػطمح الكفػاءة
الذاتيػػة عمػػي نظريػػة بانػػدو ار (  (Bandura,1977التػػي تػػري أف سػػموؾ الفػػرد يعتمػػد عمػػي
عػػامميف رئيسػػييف همػػا :المعتقػػدات الخاصػػة بػػاألداء والنتػػائج ،والقػػدرة والمواءمػػة مػػن المرمػػة (
خمود عبد الرحمف .)54 ،0242،
وقػػػد عػ ّػػرؼ بانػػػدو ار " "Banduraالكفػػػاءة الذاتيػػػة بلنرػػػا الحكػػػـ اللخصػػػي عمػػػى القػػػدرات
الذاتيػػة عمػػى التنظػػيـ وتنفيػػذ مجموعػػة مػػف األفعػػاؿ لتنفيػػذ األهػػداؼ المحػػددة ومحاول ػة تقيػػيـ
مستواها ،عمومرا ،وقوترا مف خالؿ األنلطة والمحتويات ،ومستوم الكفاءة الذاتية يلير إلػى
اعتمادهػػا عمػػى صػػعوبة المرمػػة المحػػددة مثػػػؿ ترجػػي الكممػػات ذات الصػػعوبة المتزايػػدة ،أمػػػا
العموـ فيلير إلى تحوؿ معتقػدات الكفػاءة الذاتيػة مػف خػالؿ األنلػطة مثػؿ التحػوؿ مػف الجبػر
إلى اإلحصاء وقوة الكفػاءة المدركػة يػتـ قياسػرا عػف طريػؽ مػدم ثقػة الفػرد عنػد أداؤ لممرمػة
المعطاة ).(Zimmerman, B., 2000, 83
وتعرؼ أيضا بلنرا إيماف الفرد بقدراته عمى تنظيـ وتنفيػذ مجموعػة األفعػاؿ الالزمػة لتنفيػذ
اتنجازات المعطاة ).(Esterly, E., And M.A., 2003
كمػػا تعػػرؼ بلنرػػا " معتقػػدات الفػػرد بلػػلف قدرتػػه عمػػي تنظػػيـ وأداء سمسػػمة مػػف األنلػػطة
المطموبة إلنجاز مرمة معينة (أحمد عبد الفتاح.)22 ، 0222 ،
وعرفرا (أحمد إبراهيـ )10 ،0242 ،بلنرا " اعتقاد المعمـ في القدرة عمى إنجاز مرمة
أو مجموعة مف المراـ عمى ضوء ما يممؾ مف قدرات ومقومات معرفية ودافعية ،مما يمكنه
مف تحقيؽ المستوم المطموب في األداء".
كما يعرفرا (  ) Bursa,M. ,2010بلنرا ما يعتقد الفرد حوؿ ما يممكه مف إمكانات
وقدرات ،والتي تعد بمثابة معيار لقدراته ،وأفكار  ،وبذلؾ فري تؤثر عمي اختيار األنلطة التي
تنجح فيرا.
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وتعرؼ إجرائيا في هذا البحث بلنرا " قدرة إجرائية مرتبطة بثقة الطالب المعمـ عمي القياـ
بالمراـ التدريسية المطموبة ،كما أنرا تقاس بالدرجة التي يحصؿ عميرا مف خالؿ تطبيؽ
المقياس المعد لذلؾ ".

معايري أداء املعله ذي الكفاءة الراتية العالية
إف نظرية باندو ار عف الكفاءة الذاتية تقترح أف كفاءة المعمـ قد تكوف أكثر فاعمية
لمتعديؿ في بداية عممية التعمـ وبالتالي ف ف التدريب قبؿ الخدمة والسنوات األولى يعد مرـ
جدا بالنسبة لمتطور عمى المدم الطويؿ لكفاءة المعمـ وتؤثر كفاءة المعمـ عمى الجرد الذي
يستثمر في عممية التدريس ،األهداؼ التي يضعرا ومدم إصرار في الظروؼ التدريسية
الصعبة ومدم صمود في مواجرة العقبات فرناؾ فرؽ بيف كفاءة المعمـ وفاعمية المعمـ
ف دراؾ المعمـ لكفاءته هي حكمه عمى قدراته عمى التصرؼ في حيف أف الفاعمية هي تقييمه
لمنجاح في موقؼ تعميمي(Esterly, E., And M.A., 2003).
وقد وضعت (إيماف الريس )0240،معايير ألداء المعمـ ذي الكفاءة الذاتية العالية وهي:
أف يضن أهدافا واقعية وقابمة لمتحقيؽ ،يبذؿ جردا متوافقا من قناعته بقدراته الذاتية ،يعزز
مف قدراته لتحقيؽ أهدافه ،يستفيد بدرجة عالية مف المواقؼ التدريسية المختمفة ،يطور مف
استراتيجياته المعرفية وفقا لممواقؼ التدريسية التي يمر برا ،يطور نفسه مرنيا وأكاديميا
واجتماعيا بصفة مستمرة.
مصادر الكفاءة الذاتية
يفترض باندو ار أربعة مصػادر معرفيػة تػؤثر فػي تلػكيؿ وتنميػة معتقػدات الكفػاءة الذاتية
لممعمـ هي (:)Warson,G.,2006
 الخبرات الناجحة :إف تنظيـ المعمـ لجرود وقدراته لتحقيػؽ أهػداؼ جيػدة اإلعػػداد ،وربػػػطخبراتػػػه السػػػابقة بلػػػكؿ يػػتالءـ مػػػن الموقػػػؼ الجديػػػد هو المفتاح الرئيس لرفن مستوم
الكفاءة الذاتية لديه ،كما يسرـ ذلؾ في توقن أف األداء يكوف ذا كفاءة في المستقبؿ ويتـ
تعزيز .
-

الخبػػػرات البديمة  :تلػػػير إلػػػى قناعػػػة المعمـ بػػػلف النجػػػاح يمكػػػف تحقيقػػػه بمالحظػػة
معممػػيف متفػػوقيف آخريف مػػف خػػالؿ عرضػػرـ لنمػػاذج وخبػػرات تدريسية معدة بلكؿ جيد
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وعميه يمكػف رفػن مسػتوم الكفػاءة الذاتيػة لمعمـ الرياضيات بمالحظػػػػػة مواقػػػػػؼ
تدريسػػػػػية مختمفػػػػػة لمعممػػػػػيف ذوي خصػػػػػائص متلابرة تؤدي المرمة التدريسية بكفاءة
عالية.
 اتقتنػاع اتجتمػػاعي  :تعمػػؿ الت ذيػػة الراجعػػة ألداء مرػػارة تدريسػػية معينػػة مف خالؿ معمـآخر أو موجه أو حتى مف خالؿ مناقلػات داخػؿ حجػرة المعممػػػػػيف أو مػػػػػف خػػػػػالؿ
الوسػػػػػائؿ التكنولوجيػػػػػة الحديثػػػػػة عػػػػمى زيػػػػػادات ممحوظػػة فػػي الكفػػاءة الذاتيػػة لممعمـ،
وتلػػجعه عػمى مواجرة المعوقػػات أثناء التدريس.
 اتستثارة اتنفعالية :يواجه المعمـ المزيد مف القمؽ والتردد عندما يعتقد أف لديه كفاءة أقؿ ،كمػا أنػه يحفػز ويسػتثار بمجػرد اعتقػاد بامتالكػه كفػاءة أعمى.
وقػد تنوعػت الدراسػات التػي تناولػت الكفػاءة الذاتيػة حيػث هػدفت دراسػة (Swars, S. ,
) 2004بحث إدراؾ الطالب المعمميف ذوي المستويات المختمفة مف قمؽ الرياضيات نحو قػدرترـ
عمى التدريس بلكؿ فعاؿ ،وألارت النتػائج أف الطالػب المعمػـ بحاجػة إلػى أف يكػوف لديػه خبػرات
إيجابية نحو مقرر طرؽ تدريس الرياضيات والذي مف للنه أف يقمؿ مػف قمػؽ الرياضػيات والػذي
بػدور يػؤدي إلػى كفػاءة الرياضػيات الذاتيػة ،وقػد اقترحػت دراسػة ) (Burton, E., 2006بػلف
يػػػتـ تضػػػميف مقػػػرر طػػػرؽ تػػػدريس الرياضػػػيات بػػػبعض مػػػف محتػػػوم مقػػػرر الرياضػػػيات الخػػػاص
بالصفوؼ الدراسية والذي مف للنه أف يؤدي إلى نتػائج دالػة فػي التػدريس وكفػاءة التػدريس فػي
تعمـ الطالب المعمميف في ضوء معرفػة محتػوم الرياضػيات المدرسػية ،وهػدفت دراسػة (Kahle,
) D., 2008إلػػى اكتلػػاؼ العالقػػة بػػيف مت ي ػرات كػػؿ مػػف كفػػاءة الرياضػػيات وكفػػاءة تػػدريس
الرياضيات وطرؽ التدريس المستخدمة.
كما توصمت نتائج بعػض الدراسػات إلػي أنػه توجػد عالقػة إيجابيػة بػيف مسػتوي معتقػدات الكفػاءة
والممارسػػػػات الجيػػػػدة فػػػػي التػػػػدريس مثػػػػؿ دراسػػػػة (2002

,

 ،) Pajares,K.دراسػػػػة

( ،) Wheatly,K.F. , 2005دراسة (.)Gencer, A. S., & Cakiroglu, J., 2007

إعداد مواد المعالجة التجريبية وأدوات البحث والتجربة الميدانية:
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أوالً  :إعداد مواد املعاجلة التجسيبية:
قد تـ ذلؾ مف خالؿ اآتي:

إعداد قائنة مبَازات التدزيس اإلبداعي
سارت خطوات إعداد قائمة مرارات التدريس اإلبداعي بما يمي:

اهلدف مً الكائنة:
هدفت القائمة إلى التوصؿ لمرارات التدريس اإلبدداي الالزمػة والمناسػبة لمطالػب المعمػـ بلػعبة

الرياضيات بكمية التربية.
مصادز اشتكام الكائنة:
تػػـ الػػتقاؽ القائمػػة مػػف خػػالؿ اتطػػالع عمػػي األدبيػػات التربويػػة والبحػػوث والدراسػػات السػػابقة
المرتبطة بتنمية مرارات التدريس اإلبداعي التي وردت باإلطار النظري لمبحث ،وقد تـ بنػاء القائمػة
فػػي صػػورترا األوليػػة وتضػػمنت هػػذ القائمػػة ثػػالث مرػػارات رئيسػػية وهػػى مرػػارة تخطػػيط تػػدريس
الرياضػػيات إبػػداعيا ،ومرػػارة تنفيػػذ تػػدريس الرياضػػيات إبػػداعيا ،ومرػػارة تقػػويـ الرياضػػيات إبػػداعيا
باإلضافة إلى مرارات فرعية لكؿ مرارة رئيسػية تمثمػت فيرػا الطالقػة والمرونػة واألصػالة التػي يجػب
تنميترا لدم الطالػب المعمػـ والتػي مػف المتوقػن أف تػؤثر فػي أدائػه التدريسػي ،وتكونػت القائمػة فػي
صورترا األولية مف ( )11أداء سموكيا.

ضبط قائنة مَازات التدزيس اإلبداعي:
تـ ضبط القائمة بعرضرا عمى مجموعة مف المحكمػيف المتخصصػيف فػي مجػاؿ المنػاهج وطػرؽ

التػػػدريس ( ،)واسػػػتردؼ التحكػػػيـ التوصػػػؿ إلػػػى مػػػدم مناسػػػبة المرػػػارات لمطالػػػب المعمػػػـ بلػػػعبة
الرياضػػيات بكميػػة التربيػػة ،ومػػدم مالءمػػة المرػػارات الفرعيػػة لممرػػارة الرئيسػػية ،وابػػداء الػرأي حػػوؿ
صياغة أو إضافة بعض المرارات ،ومدي مناسبة األداء السموكي لكؿ مرارة ،وقد تػـ األخػذ بػبعض
آراء السادة المحكميف واإلفادة منرا في التعديؿ إلى أف وصمت القائمة إلى صورترا النرائية(*.)

الصوزة اليَائية للكائنة:
بعد تعديؿ القائمة المبدئية في ضوء آراء السادة المحكميف ،تـ التوصؿ إلػى قائمػة نرائيػة برػذ
المرػارات ،وتتضػػمف قائمػة مرػػارات التدددريس اإلبدداي المناسػػبة لمطالػػب المعمػـ بلػػعبة الرياضػػيات
(*) ملذق ( )1يوضخ أسماء السادة المذكمين.
(**) ملذق ( )2يوضخ قائمت مهاراث التدريس اإلبداعي في صورتها النهائيت.
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بكمية التربية في صورترا النرائية ثػالث مرػارات رئيسػية باإلضػافة إلػى مرػارات فرعيػة تمثمػت فيرػا
الطالقة والمرونة واألصالة والمكونة مف ( )24أداء سموكيا.
وبرػػذا يكػػوف الباحػػث قػػد أجػػاب عمػػي الس ػؤاؿ األوؿ الػػذي ورد فػػي ملػػكمة البحػػث وهػػو "مػػا
مرػػػارات التػػػدريس اإلبػػػداعي الالزمػػػة والمناسػػػبة لمطػػػالب المعممػػػيف بلػػػعبة الرياضػػػيات بكميػػػة
التربية؟".

بياء الربىامج التدزييب املكرتح :
تـ إعداد البرنامج المقترح وفقا لمخطوات التالية:



فمسفة البرنامج :تـ إعداد البرنػامج التػدريبي فػي ضػوء فمسػفة مؤداهػا أف اكتسػاب المرػارة

يتـ بالممارسة ،وأف دراسة الدرس تقوـ عمي بحث وممارسة األفكار اإلبداعية ممػا قػد يػؤدي إلػي
اكتساب مرارات التدريس اإلبداعي.



األسس العامة التي يستند إليرا البرنامج :تػـ تحديػد مجموعػة األسػس التػي يسػتند إليرػا

البرنامج فيما يمي :التركيز عمي قائمة مرارات التدريس اإلبداعي التي يجب توافرهػا لػدم الطػالب
معممػػي الرياضػػيات ،التلكيػػد عمػػي إيجابيػػة الطػػالب معممػػي الرياضػػيات ،الجمػػن بػػيف أسػػموبيف فػػي
التػػدريب :دراسػػة الػػدرس والتػػدريب الفعمػػي فػػي الصػػفوؼ الدراسػػية يكامػػؿ بػػيف الخبػػرة فػػي ظػػروؼ
مثاليػػة والخبػػرة الواقعيػػة لمتػػدريس ،مراعػػاة اتخػػتالؼ بػػيف الطػػالب معمم ػي الرياضػػيات فػػي أداء
المراـ ،النمو المرني لمطالب معممي الرياضيات عممية مستمرة طواؿ حياترـ المرنية.



تحديد أهداؼ البرنامج :حيث يتمثؿ الردؼ العاـ لمبرنػامج فػي اسػتخداـ اسػتراتيجية دراسػة

الدرس فػي تنميػة مرػارات التػدريس اإلبػداعي لػدي الطػالب معممػي الرياضػيات بحيػث يػؤدي ذلػؾ
إلػػي تحسػػيف مسػػتوم الكفػػاءة الذاتيػػة لػػديرـ ،ويتفػػرع مػػف الرػػدؼ العػػاـ مجموعػػة مػػف األهػػداؼ
اإلجرائية.



تحديػد المحتػوم التػدريبي لمبرنػامج :حيػث تػـ تحديػد محتػوم البرنػامج فػي ( )42جمسػات

تدريبيػػة بواقػػن سػػاعتاف لكػػؿ جمسػػة كالتػػالي :الجمسػػة األولػػى (جمسػػة تمريديػػة) ،والجمسػػات مػػف
الثانيػػػة حتػػػى الخامسػػػة تتنػػػاوؿ دورة دراسػػػة الػػػدرس ومراحمرػػػا ،والجمسػػػات مػػػف السادسػػػة حتػػػى
التاسعة تتنػاوؿ اإلبػداع ومرػارات التػدريس اإلبػداعي التػي تػـ تحديػدها لمتػدريب عميرػا ،والجمسػة
العالرة تتناوؿ الكفاءة الذاتية وتػدريس الرياضػيات .وقػد تػـ مراعػاة أف تلػمؿ كػؿ جمسػة عمػي (
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عنواف -أهداؼ -الوسائؿ واألدوات التدريبية -األنلطة التدريبيػة -طػرؽ واسػتراتيجيات التػدريب
– محتوي التدريب).



طرؽ واستراتيجيات التدريب بالبرنامج :تـ اسػتخداـ عػدة اسػتراتيجيات تدريبيػة فػي ضػوء

أهداؼ البرنامج وهي( دراسة الدرس -الحوار والمناقلة – العصؼ الذهني – التعمـ التعاوني).



الوسػػػػائؿ واألدوات التدريبيػػػػة :تنوعػػػػت الوسػػػػائؿ التدريبيػػػػة المسػػػػتخدمة مثػػػػؿ :الرسػػػػوـ

التوضيحية – الفيديوهات – Power Point -حاسب آلي – أوراؽ عمؿ.



األنلػػطة التدريبيػػة :تػػـ اسػػتخداـ العديػػد مػػف األنلػػطة الفرديػػة والجماعيػػة ،حيػػث كػػاف لكػػؿ

جمسة أنلطترا الخاصة أو التي تساعد في تحقيؽ األهداؼ الخاصة بكػؿ جمسػة .كمػا كػاف لكػؿ
نلاط زمف محدد لمقياـ به مف قبؿ المتدربيف.



أسػػاليب تقػػويـ البرنػػامج :تمثمػػت فػػي بطاقػػة مالحظػػة مرػػارات التػػدريس اإلبػػداعي ،مقيػػاس

الكفاءة الذاتية ،باإلضافة إلي التقويـ المستمر خالؿ التدريب الخاص بكؿ جمسة.



ضبط البرنامج :تـ عػرض البرنػامج عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف المتخصصػيف فػي مجػاؿ

المناهج وطرؽ التدريس ( ) وقد أقر المحكموف بصالحية البرنامج(.) *



زمػػف تنفيػػذ البرنػػامج :بم ػ زمػػف تنفيػػذ البرنػػامج ( )1أسػػابين موزعػػة عمػػي ( )42جمسػػات

بواقن ( )02ساعة.
وبرذا يكوف الباحث قد أجاب عمي السػؤاؿ الثػاني الػذي ورد فػي ملػكمة البحػث وهػو " مػا
التصور المقترح لمبرنامج التدريبي القائـ عمى دراسة الدرس لتنمية مرػارات التػدريس اإلبػداعي
وتحسيف الكفاءة الذاتية فػي تػدريس الرياضػيات لػدم الطػالب المعممػيف بلػعبة الرياضػيات فػي
كمية التربية جامعة حمواف؟ ".

( )ملذق ( )1يوضخ أسماء السادة المذكمين.
( )ملذق ( )3يوضخ البزنامج التدريبي المقتزح في صورته النهائيت.
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ثاىياً :إعداد أداتي البحح:
إعداد بطاقة مالحظة مَازات التدزيس اإلبداعي:

تـ بناء بطاقة مالحظة مرارات التدريس اإلبداعي وفقا لمخطوات التالية:

حتديد اهلدف مً البطاقة :

هػػدفت البطاقػػة إلػػى قيػػاس مسػػتوم أداء مرػػارات التػػدريس اإلبػػداعي لػػدم الطالػػب المعمػػـ بلػػعبة

الرياضيات بكمية التربية.

إعداد جدوؿ مواصفات بطاقة المالحظة :

تـ إعداد جدوؿ مواصفات لبطاقة المالحظة ،لكي تكوف مفردات البطاقػة صػادقة وممثمػة لمرػارات

التدريس اإلبداعي ويوضح الجدوؿ اآتي مواصفات بطاقة المالحظة:

جذول ()1
انصىرة انُه ئُت نًكىَ ث بط لت يالحظت يه راث انتذرَس اإلبذاػٍ نهط نب انًؼهى بشؼبت
انزَ ضُ ث بكهُت انتزبُت
ػذد انؼب راث
انًه راث انفزػُت
انًه راث انزئُسُت
4
انطاللت
تخطُظ تذرَس انزَ ضُ ث
6
انًزوَت
إبذاػُ
4
األص نت
5
انطاللت
تُفُذ تذرَس انزَ ضُ ث إبذاػُ
6
انًزوَت
4
األص نت
3
انطاللت
تمىَى تذرَس انزَ ضُ ث إبذاػُ
3
انًزوَت
3
األص نت
33
المجموع الكلى للعباراث

صياغة مفسدات البطاقة :

تػػـ صػػياغة مفػػردات البطاقػػة فػػي صػػورة عبػػارات روعػػي فيرػػا اآتػػي :أف تكػػوف محػػددة وواضػػحة
يسرؿ مالحظترا ،أف تصؼ كؿ عبارة نمطا أدائيا واحدا ،أف تصؼ األداء المػراد مالحظتػه بحيػث ت
يكوف لرا أكثر مف تفسػير لمحكػـ عميػه ،أف تلػتمؿ العبػارة عمػى األداء المطمػوب قياسػه ،أف تػرتبط
العبارات األدائية بالمرارة الرئيسة التي تقيسرا.

صياغة تعلينات البطاقة :

تػػـ صػػياغة تعميمػػات بطاقػػة المالحظػػة ،وروعػػي فيرػػا الدقػػة والوضػػوح ،وقػػد تضػػمنت توضػػيح
الردؼ مف البطاقة وطبيعترا وكيفية تسجيؿ المالحظة فيرا ،بحيث تيسر إجراءات المالحظػة لمقػائـ
بعممية المالحظة عمى نحو صحيح دوف غموض.

صدم بطاقة املالحظة :
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تـ عرض بطاقة المالحظة عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ المنػاهج وطػرؽ

التدريس ( ،) وذلؾ إلبداء الرأي في مدم صالحية العبارات المكونة لمبطاقػة فػي قيػاس مػا أعػدت
مف أجمه ،وابداء الرأي حػوؿ صػياغة أو إضػافة بعػض العبػارات ،وقػد تػـ األخػذ بػبعض آراء السػادة
المحكميف واإلفادة منرا في تعديؿ البطاقة.

الصوزة اليَائية للبطاقة :
بعػػػػد إجػػػػراء التعػػػػديالت فػػػػي ضػػػػوء آراء السػػػػادة المحكمػػػػيف تكونػػػػت البطاقػػػػة فػػػػي صػػػػورترا
النرائية(* )مف ( ) 24عبارة.

معياز تكديس األداء يف البطاقة :
تػػـ اسػػتخداـ مقيػػاس ثالثػػي متػػدرج بحيػػث تعطػػى كػػؿ عبػػارة درجػػة مػػف ثػػالث درجػػات ،حسػػب
مستوم األداء ( أداء عالي ثالث درجات )( ،أداء متوسط درجتاف)( ،أداء ضعيؼ درجة واحدة).

ثبات البطاقة :

تـ حساب ثبات البطاقة عف طريؽ تطبيقرػا فرديػا مػف قبػؿ اثنػيف مػف أعضػاء هيئػة التػدريس–
وذلؾ بعد تدريبرما عمى استخدامرا – عمى علرة مف طالب لعبة الرياضيات بكمية التربية جامعػة
حمواف ،وتـ رصد البيانػات لكػؿ مػف العضػويف ،وحسػاب نسػبة اتتفػاؽ بػيف المالحظتػيف ،باسػتخداـ

معادلة "كػوبر"  Cooperلحسػاب نسػبة اتتفػاؽ ،وجػاءت نسػبة اتتفػاؽ بػيف المالحظتػيف لمبطاقػة
ككؿ  % 45وهى تدؿ عمى ارتفاع ثبات البطاقة.

 مكياس الكفاءة الراتية يف تدزيس السياضيات:

اسػػتخدـ الباحػػث مقيػػاس الكفػػاءة الذاتيػػة فػػي تػػدريس الرياضػػيات((Personal )PMTE
 )Mathematics Teaching Efficacyوالػػذي يمثػػؿ الجػػزء األوؿ مػػف مقيػػاس المعتقػػدات
المرتبطػػة بكفػػاءة تػػدريس الرياضػػيات (Mathematics Teaching Efficacy Beliefs
)) Instrument((MTEBIوالذي طور أينكو وآخػروف ( .)0222حيػث قػاـ الباحػث بترجمػة
المقياس وعرضه عمى بعض أعضاء هيئة التدريس بقسػـ الم ػة اإلنجميزيػة بكميػة اآداب جامعػة
حمواف( ) وذلؾ لمتحقؽ مف سالمة الترجمة وصحترا.

وصؼ المقياس :يحتوم مقياس الكفاءة الذاتية في تدريس الرياضيات عمى ( )42مفردة.

( )ملذق ( )1يوضخ أسماء السادة المذكمين.
(* )ملذق ( )4يوضخ بطاقت المالدظت في صورتها النهائيت.
( )ملذق ( )1يوضخ أسماء السادة المذكمين.

- 4022 -

فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على دراسة الدرس لتنمية مهارات التدريس اإلبداعي ...............................

معيار تقدير األداء في المقياس :اعتمػد مقيػاس الكفػاءة الذاتيػة فػي تػدريس الرياضػيات عمػي
مقياس ليكرت الخماسي عمي النحو التالي:
جذول()2
يؼُ ر تمذَز األداء نًمُ س انكف ءة انذاتُت فٍ تذرَس انزَ ضُ ث
غُز
يىافك بشذة يىافك ال أدرٌ
يؼُ ر تمذَز األداء فٍ
يىافك
انًمُ س
انذرجت

5

4

3

2

غُز
يىافك
بشذة
1

صدم املكياس:

يعتبر الصدؽ مف أهػـ الخصػائص السػيكومترية لممقيػاس وذلػؾ ألنػه يحػدد قيمػة المقيػاس
وصالحيته فػي قيػاس مػا وضػن لقياسػه ،وقػد تػـ التحقػؽ مػف صػدؽ مقيػاس الكفػاءة الذاتيػة فػي

تدريس الرياضيات باستخداـ الصدؽ المنطقي الذي يردؼ إلى الحكـ عمػى مػدم تمثيػؿ المقيػاس
لمميداف الذي يقيسه ،ولمتلكد مف ذلػؾ تػـ عػرض المقيػاس عمػى مجموعػة مػف السػادة المحكمػيف
مف أعضاء هيئة تػدريس عمػـ الػنفس التربػوي( ) *إلبػداء الػ أري حػوؿ مػدم ارتبػاط كػؿ مفػردة
بالمقياس ،وكػذلؾ لمتلكػد مػف سػالمة الم ػة وصػياغة المفػردات ،وقػد أسػفرت عمميػة التحكػيـ عػف
ػاهز لمتطبيػػؽ عمػػى عينػػة
تعػػديؿ صػػياغة أحػػد المفػػردات لتصػػبح أكثػػر وضػػوحا ،بحيػػث أصػػبح جػ ا
البحث اتستطالعية.

التجسبة االستطالعية

تـ تطبيػؽ المقيػاس عمػى عينػة اسػتطالعية مػف الطػالب المعممػيف بلػعبة الرياضػيات بكميػة
التربيػػػة جامعػػػة حمػػػواف ،حيػػػث تكونػػػت مػػػف ( )11طالبػػػا وطالبػػػة ،وذلػػػؾ يػػػوـ األربعػػػاء الموافػػػؽ
0244/44/3ـ ،وذلػػؾ لألسػػباب التاليػػة :تحديػػد زمػػف المقيػػاس ،حسػػاب ثبػػات المقيػػاس ،حسػػاب
صدؽ اتتساؽ الداخمي .وقد توصػؿ الباحػث بعػد تطبيػؽ المقيػاس عمػى العينػة اتسػتطالعية إلػى
ما يمي:

باليسبة لتحديد شمً املكياس
فقػػد وجػػد الباحػػث أف الػػزمف المناسػػب لتطبيػػؽ المقيػػاس هػػو (  02دقيقػػة ) ،حيػػث تػػـ حسػػاب
الزمف الذي است رقه كؿ الطالب المعمميف فػي اإلجابػة فكانػت ( ) 524دقيقػة ،وبحسػاب متوسػط
الزمف واضافة ( 2دقائؽ ) لقراءة التعميمات يصبح زمف تطبيؽ المقياس ( )02دقيقة.

حساب ثبات املكياس

( )ملذق ( )1يوضخ أسماء السادة المذكمين.
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استخدـ الباحث طريقة إعادة التطبيؽ حيث تـ استخداـ معادلة معامؿ اترتباط لبيرسوف

عمى درجات التطبيقيف لممقياس لمتلكد مف ثبات المقياس ،حيث تـ إعادة تطبيؽ المقياس عمى
نفس العينة اتستطالعية التي قوامرا ( )11طالبا وطالبة بعد أسبوع مف التطبيؽ وكاف يوـ

األربعاء الموافؽ 0244/44/41ـ ،حيث بم ثبات المقياس ( ،)2.44كما تـ حساب ثبات
المقياس باستخداـ معامؿ ألفا كرونباخ حيث بم ثبات المقياس ( )2.41وهذا يعنى أف
المقياس يستند عمى معامؿ ثبات مرتفن مما يطمئف تستخدامه.

صدم االتسام الداخلي للنكياس
تػػـ حسػػاب اتتسػػاؽ الػػداخمي لممقيػػاس بعػػد تطبيقػػه عمػػي العينػػة اتسػػتطالعية لتحديػػد مػػدي
ارتبػػاط كػػؿ مفػػردة بالمقيػػاس حيػػث تراوحػػت قػػيـ معامػػؿ اترتبػػاط بػػيف (  2.110إلػػي )2.424
وجميعرػػػا دالػػػة عنػػػد مسػػػتوي ( )2.24ممػػػا يػػػدؿ عمػػػي اتتسػػػاؽ الػػػداخمي لمفػػػردات المقيػػػاس.
ػػاهز تسػػػتخدامه عمػػػي العينػػػة األساسػػػية
وبحسػػػاب ثبػػػات وصػػػدؽ المقيػػػاس ،يكػػػوف المقيػػػاس جػ ا
لمبحث( .)

ثالجًا :التصنيه التجسييب وإجساءات جتسبة البحح:
 التصنيه التجسييب للبحح:
اسػػتخدـ البحػػث الحػػالي التصػػميـ التجريبػػػي المكػػوف مػػف مجمػػوعتيف المجموعػػة التجريبيػػػة
والمجموعة الضابطة من استخداـ القياس القبمي والبعدي ألداتي البحث.كما يتضح أف:

 المت ير المستقؿ (التجريبي)  ":البرنامج التدريبي المقترح". -المت يراف التابعاف  " :مرارات التدريس اإلبداعي والكفاءة الذاتية في تدريس الرياضيات".

 اختياز عيية البحح:

تـ اختيار عينة البحث مف الطالب المعمميف بلعبة رياضيات عربي عػاـ بالفرقػة الثالثػة لمعػاـ
الدراسػػػي  0245-0244ـ بالفصػػػؿ الدراسػػػي الثػػػاني ويوضػػػح جػػػدوؿ ()2التػػػالي عينػػػة البحػػػث
األساسية :

الشعبة
رياضيات عربي عام

جدول ()4
العينة األساسية لتجربة البحث.
الفرقة
المجموعة

العدد

الضابطة
التجريبية

43
43

الثالثة

) ) أنظز ملذق (  ) 5مقياس الكفاءة الذاتيت في تدريس الزياضياث.
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 تيفير جتسبة البحح:
بعد أف تـ اختيار عينة البحث ،بدأ التنفيذ الفعمي لتجربة البحث وقد تمثؿ ذلؾ في األتي:

أ  -تطبيل أداتي البحح قبلياً
تـ تطبيؽ كؿ مف بطاقة مالحظة مرارات التدريس اإلبداعي ومقياس الكفاءة الذاتية في
تدريس الرياضيات قبميا كما يمي:

تطبيؽ بطاقة مالحظة مرارات التدريس اإلبداعي قبميا
هدؼ التطبيؽ القبمي لبطاقة مالحظة مرارات التدريس اإلبداعي إلى التلكد مف تكافؤ
المجموعتيف في مستوم مرارات التدريس اإلبداعي قبؿ تطبيؽ البرنامج المقترح ،وقد تـ
التطبيؽ القبمي لمبطاقة مف يوـ اتثنيف الموافؽ 0245/0/44ـ وحتى يوـ الخميس الموافؽ
0245/0/04ـ ،وتـ رصد النتائج ثـ معالجترا إحصائيا باستخداـ اختبار (ت)  ،وكانت النتائج
كما يوضحرا جدوؿ( )1التالي:
جدول ()5
قيمة "ت" ومستوي داللتها للفرق بين متوسطي درجات الطالب المعلمين بالمجموعتين التجريبية
والضابطة في التطبيق القبلي لبطاقة مالحظة مهارات التدريس اإلبداعي.
المجموعة

الضابطة
التجريبية

عدد الطالب
المعلمين
(ن)
43
43

المتوسط
الحسابي
(م)
67.65
65.77

االنحراف
المعياري
(ع)
5.873
5.666

قيمة (ت)
المحسوبة

مستوى
الداللة

3.655

غير دالة
إحصائيا

قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية ( )73ومستوى داللة ( )3.36تساوى 3.33

ويتضػػػح مػػػف نتػػػائج جػػػدوؿ ( )1السػػػابؽ أنػػػه ت يوجػػػد فػػػرؽ داؿ إحصػػػائيا بػػػيف المجمػػػوعتيف
التجريبية والضابطة في التطبيػؽ القبمػي لبطاقػة مالحظػة مرػارات التػدريس اإلبػداعي حيػث بم ػت
قيمػػػػة (ت) المحسػػػػػوبة ( )2.133وهػػػػى غيػػػػػر دالػػػػة عنػػػػػد مسػػػػتوم  ، 2.21وهػػػػػذا يعنػػػػػى أف
المجمػػػوعتيف متكػػػافئتيف فػػػي درجػػػات بطاقػػػة مالحظػػػة مرػػػارات التػػػدريس اإلبػػػداعي قبػػػؿ تطبيػػػؽ
البرنامج.

تطبيل مكياس الكفاءة الراتية يف تدزيس السياضيات قبلياً
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هدؼ التطبيؽ القبمي لمقياس الكفاءة الذاتية في تدريس الرياضيات إلى التلكد مف تكافؤ
المجموعتيف في مستوم الكفاءة الذاتية في تدريس الرياضيات قبؿ تطبيؽ البرنامج المقترح،
وقد تـ التطبيؽ القبمي لممقياس يوـ اتثنيف الموافؽ 0245/0/01ـ ،وتـ رصد النتائج ثـ
معالجترا إحصائيا باستخداـ اختبار (ت)  ،وكانت النتائج كما يوضحرا جدوؿ( )1التالي:

جدول ()6
قيمة "ت" ومستوي داللتها للفرق بين متوسطي درجات الطالب المعلمين بالمجموعتين التجريبية
والضابطة في التطبيق القبلي لمقياس الكفاءة الذاتية في تدريس الرياضيات.
مستوى الداللة
قيمة (ت)
المجموعة
عدد الطالب
االنحراف
المتوسط
المحسوبة
المعلمين
الحسابي (م) المعياري (ع)
(ن)
غير دالة
2.753
3.374
44.65
43
الضابطة
إحصائيا
3.335
43.53
43
التجريبية
قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية ( )73ومستوى داللة ( )3.36تساوى 3.33

ويتضػػػح مػػػف نتػػػائج جػػػدوؿ ( )1السػػػابؽ أنػػػه ت يوجػػػد فػػػرؽ داؿ إحصػػػائيا بػػػيف المجمػػػوعتيف

التجريبية والضػابطة فػي التطبيػؽ القبمػي لمقيػاس الكفػاءة الذاتيػة فػي تػدريس الرياضػيات حيػث
بم ػػت قيمػػة (ت) المحسػػوبة ( )4.210وهػػى غيػػر دالػػة عنػػد مسػػتوم  ، 2.21وهػػذا يعنػػى أف
المجمػػوعتيف متكػػافئتيف فػػي درجػػات مقيػػاس الكفػػاءة الذاتيػػة فػػي تػػدريس الرياضػػيات قبػػؿ تطبيػػؽ

البرنامج.

ب  -تطبيل الربىامج التدزييب املكرتح
بعػػد اتنترػػاء مػػف التطبيػػؽ القبمػػي ألداتػػي البحػػث والتلكػػد مػػف تكػػافؤ المجمػػوعتيف التجريبيػػة
والضػػابطة بػػدأت عمميػػة تطبيػػؽ البرنػػامج التػػدريبي المقتػػرح ،حيػػث قػػاـ الباحػػث بتطبيػػؽ البرنػػامج
عمي المجموعة التجريبية.وقػد اسػت رؽ تطبيػؽ البرنػامج مػدة خمػس أسػابين بواقػن أربػن سػاعات
موزعة عمى يوميف أسبوعيا وذلؾ في الفترة ما بيف  0245/2/1ـ حتى 0245/1/4ـ.

جـ  -تطبيل أداتي البحح بعدياً

تػػـ تطبيػػؽ أدات ػي البحػػث عقػػب تطبيػػؽ البرنػػامج مبالػػرة  ،حيػػث تػػـ تطبيػػؽ بطاقػػة مالحظػػة
مرارات التدريس اإلبداعي مف يػوـ الثالثػاء الموافػؽ 0245/1/5ـ وحتػى يػوـ الخمػيس الموافػؽ
0245/1/44ـ ،وتـ تطبيؽ مقياس الكفاءة الذاتية في تدريس الرياضيات يوـ اتثنيف الموافػؽ

0245/1/41ـ ،وبذلؾ تـ الحصوؿ عمى البيانات التي تساعد في العمميػات اإلحصػائية الخاصػة
بنتائج البحث.

 أساليب معاجلة ىتائج التجسبة إحصائياً
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تػػػـ اسػػػتخداـ الحزمػػػة اإلحصػػػائية لمعمػػػوـ اتجتماعيػػػة ) ،(spss 18فػػػي إجػػػراء التحمػػػيالت

اإلحصائية ،واألساليب المستخدمة في هذا البحث هي :اختبػار" ت " لمتوسػطيف غيػر مػرتبطيف (
مسػػتقميف) لحسػػاب قيمػػة ت المحسػػوبة بػػيف متوسػػطي درجػػات الطػػالب المعممػػيف ب ػالمجموعتيف
التجريبيػػػة والضػػػابطة لمتعػػػرؼ عمػػػى دتلػػػة الفػػػرؽ بػػػيف المتوسػػػطيف ،اختبػػػار" ت " لمتوسػػػطيف
مػػرتبطيف لحسػػاب قيمػػة (ت ) المحسػػوبة بػػيف متوسػػطي درجػػات الطػػالب المعممػػيف بالمجموعػػة
التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي لمتعرؼ عمى دتلة الفرؽ بػيف المتوسػطيف ،حجػـ التػلثير

بمربػػن إيتػػػا (  ) η2لحسػػػاب حجػػػـ تػػػلثير المت يػػر المسػػػتقؿ (البرنػػػامج التػػػدريبي المقتػػػرح) عمػػػى

المت يرات التابعة ( مرارات التدريس اإلبداعي – الكفاءة الذاتية فػي تػدريس الرياضػيات) ،معامػؿ
ارتباط بيرسوف لحساب قوة العالقة بػيف تنميػة مرػارات التػدريس اإلبػداعي و الكفػاءة الذاتيػة فػي
تدريس الرياضيات ( .عزت عبد الحميد )0244 ،

 ىتائج البحح وتفسريٍا ومياقصتَا:

عرض لمنتائج التي أسػفرت عنرػا تجربػة البحػث الميدانيػة ،وذلػؾ مػف خػالؿ
يتـ  -فيما يمي-
ٌ
اإلجابة عف أسئمة البحث واختبار صحة كؿ فرض مػف فػروض البحػث ،ثػـ تفسػير ومناقلػة هػذ
النتػػائج فػػي ضػػوء اإلطػػار النظػػري لمبحػػث والدراسػػات السػػابقة ،وذلػػؾ برػػدؼ التعػػرؼ عمػى فاعميػػة
البرنامج التدريبي المقترح القائـ عمى دراسة الدرس في تنمية مرارات التدريس اإلبػداعي لمطػالب
المعمميف بلعبة الرياضيات وتحسيف الكفاءة الذاتية لديرـ.

تػـ اإلجابػػة عػػف السػؤاؿ األوؿ لمبحػث ،كػػذلؾ السػؤاؿ الثػػاني ،وذلػؾ فػػي الجػػزء الخػػاص ب عػػداد
مواد المعالجة التجريبية لمبحث ،ويتـ  -فيما يمي– اإلجابة عف باقي أسئمة البحث.

أوالً :اإلجابة عً السؤال الجالح للبحح.

لإلجابة عف السؤاؿ الثالػث الػذي ورد فػي ملػكمة البحػث وهػو " مػا فاعميػة البرنػامج التػدريبي
المقترح في تنمية مرارات التدريس اإلبداعي لػدم الطػالب المعممػيف بلػعبة الرياضػيات فػي كميػة
التربية جامعة حمواف؟ " قاـ الباحث بالتحقؽ مف صحة الفروض اآتية:

 oالتحكل مً صحة الفسض األول مً فسوض البحح.

والذي يػنص عمػى أنػه " يوجػد فػرؽ داؿ إحصػائيا عنػد مسػتوم ( )2.24بػيف متوسػط درجػات
الطػػػالب المعممػػػيف بالمجموعػػػة التجريبيػػػة الػػػذيف تعرضػػػوا لمبرنػػػامج التػػػدريبي و متوسػػػط درجػػػات
الطالب المعمميف بالمجموعة الضابطة الذيف لػـ يتعرضػوا لمبرنػامج التػدريبي فػي التطبيػؽ البعػدي
لبطاقة مالحظة مرارات التدريس اإلبداعي لصػالح متوسػط درجػات الطػالب المعممػيف بالمجموعػة
التجريبية".
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ولمتحقػػؽ مػػف صػػحة هػػذا الفػػرض تػػـ حسػػاب قيمػػة (ت) ومػػدم دت لترػػا لمفػػرؽ بػػيف متوسػػطي

درجات الطالب المعمميف بالمجموعتيف التجريبية والضابطة فػي التطبيػؽ البعػدي لبطاقػة مالحظػة
مرارات التدريس اإلبداعي ،وجدوؿ ( )2التالي يوضح ذلؾ:
جذول ()6
لًُت "ث" ويستىٌ دالنته نهفزق بٍُ يتىسطٍ درج ث انطالب انًؼهًٍُ ب نًجًىػتٍُ انتجزَبُت
وانض بطت فٍ انتطبُك انبؼذٌ نبط لت يالحظت يه راث انتذرَس اإلبذاػٍ.
ػذد انطالب
انًؼهًٍُ
(ٌ)

انًتىسظ
انحس بٍ
(و)

االَحزاف
انًؼُ رٌ
( ع)

انض بطت

33

03.23

6.343

انتجزَبُت

32

22.31

4.354

انًجًىػت

درجت
انحزَت

لًُت (ث)
انًحسىبت

يستىي انذالنت

63

16.531

دانت ػُذ
يستىي3.31

لًُت 2

3.12

لًُت d

حجى
انتأثُز

4.261

كبُز

لًُت ث انجذونُت ػُذ يستىي (  )3.31نذرجت حزَت ( )63تس وي 2.32

يتضح مف جدوؿ ( )2السابؽ ارتفاع متوسط درجػات الطػالب المعممػيف بالمجموعػة التجريبيػة
عف متوسط درجات الطالب المعمميف بالمجموعة الضػابطة فػي التطبيػؽ البعػدي لبطاقػة مالحظػة
مرارات التدريس اإلبػداعي ،حيػث حصػمت المجموعػة التجريبيػة عمػى متوسػط ( )63.48بػانحراؼ
معياري قدر ( )5.365بينما حصمت المجموعة الضابطة عمى متوسط ( )53.33بػانحراؼ معيػاري
قػػدر ( ،)7.454وقيمػػة (ت) المحسػػوبة لدتلػػة الفػػرؽ بػػيف متوسػػطي درجػػات الطػػالب المعممػػيف
بػػػالمجموعتيف التجريبيػػػة والضػػػابطة فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدي لبطاقػػػة مالحظػػػة مرػػػارات التػػػدريس
اإلبداعي ،والتي بم ت ( )42.124دالة عند مستوم ( ، )2.24و قيمة مربػن إيتػا ) " (2لبطاقػة
مالحظػػة مرػػارات التػػدريس اإلبػػداعي " هػػي ( )2.40وهػػذا يعنػػى أف نسػػبة ( ) %40مػػف التبػػايف
الحادث فػي مسػتوم مرػارات التػدريس اإلبػداعي ( المت يػر التػابن ) يرجػن إلػى اسػتخداـ البرنػامج
التدريبي المقترح ( المت ير المستقؿ ) ،كما أف قيمة ( )1.024( = )dوهى تعبر عف حجػـ تػلثير
كبير لممت ير المستقؿ وذلؾ ألف قيمة ) (dأكبر مف  ،2.4ويعنى هػذا قبػوؿ الفػرض األ وؿ مػف
فروض البحث  ،كما أنػه يجيػب جزئيػا عػف السػؤاؿ الثالػث الػذي ورد فػي ملػكمة البحػث ،ويلػير
هذا إلى أنه حدث نمو واضح وداؿ في مستوم مرارات التدريس اإلبداعي لدم الطػالب المعممػيف
بالمجموعة التجريبية.

 oالتحكل مً صحة الفسض الجاىي مً فسوض البحح.

- 4025 -

فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على دراسة الدرس لتنمية مهارات التدريس اإلبداعي ...............................

والػػذي يػػنص عمػػى أنػػه " يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيا عنػػد مسػػتوم ( )2.24بػػيف متوسػػطي
درجػات الطػػالب المعممػػيف بالمجموعػة التجريبيػػة الػػذيف تعرضػوا لمبرنػػامج التػػدريبي فػي التطبيقػيف
القبمػػي والبعػػدي لبطاقػػة مالحظػػة مرػػارات التػػدريس اإلبػػداعي لصػػالح متوسػػط درجػػات التطبيػػؽ
البعدي ".
ولمتحقؽ مف صحة هػذا الفػرض تػـ حسػاب قيمػة (ت) ومػدم دتلترػا لمفػرؽ بػيف متوسػطي
درجػػات الطػػالب المعممػػيف بالمجموعػػة التجريبيػػة فػػي التطبيقػػيف القبمػػي والبعػػدي لبطاقػػة مالحظػػة
مرارات التدريس اإلبداعي ،وجدوؿ ( )3التالي يوضح ذلؾ:
جذول ()0
لًُت "ث" ويستىٌ دالنته نهفزق بٍُ يتىسطٍ درج ث انطالب انًؼهًٍُ ب نًجًىػت انتجزَبُت فٍ
انتطبُمٍُ انمبهٍ وانبؼذٌ نبط لت يالحظت يه راث انتذرَس اإلبذاػٍ.
انتطبُك

انمبهٍ
انبؼذٌ

ػذد
انطالب
انًؼهًٍُ
(ٌ )
32
32

انًتىسظ
انحس بٍ
(و )
50.66
22.31

االَحزاف
انًؼُ رٌ
( ع)

انًتىسظ
انحس بٍ
نهفزوق
(و ف )

انخطأ
انًؼُ رٌ
نًتىسظ
انفزق

درجت
انحزَت

لًُت
(ث )
انًحسىبت

يستىي
انذالنت

يزبغ
إَت
η2

لًُت
d

حجى
انتأثُز

4.555
4.354

34.012

3.111

31

32.322

داناااااااات ػُااااااااذ
يستىي3.31

3.21

14.33

كبُز

لًُت ث انجذونُت ػُذ يستىي (  )3.31نذرجت حزَت ( )31تس وي 2.450

يتضػػح مػػف جػػدوؿ ( )3السػػابؽ ارتفػػاع متوسػػط درجػػات التطبيػػؽ البعػػدي عػػف متوسػػط درجػػات
التطبيػػؽ القبمػػي لمطػػالب المعممػػيف بالمجموعػػة التجريبيػػة فػػي بطاقػػة مالحظػػة مرػػارات التػػدريس
اإلبػػداعي ،حيػػث حصػػؿ الطػػالب المعممػػيف فػػي التطبيػػؽ القبمػػي عمػػى متوسػػط ( )13.22بػػانحراؼ
معيػػاري قػػدر ( )1.111وفػػي التطبيػػؽ البعػػدي عم ػى متوسػػط ( )50.24بػػانحراؼ معيػػاري قػػدر

( ،)1.211و قيمػػػة (ت) المحسػػػوبة لدتلػػػة الفػػػرؽ بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات الطػػػالب المعممػػػيف
بالمجموعة التجريبية فػي التطبيقػيف القبمػي والبعػدي لبطاقػة مالحظػة مرػارات التػدريس اإلبػداعي
والتػػػي بم ػػػت ( )25.250دالػػػة عنػػػد مسػػػتوم ( ، )2.24و قيمػػػة مربػػػن إيتػػػا ) " (2لبطاقػػػة
مالحظػػة مرػػارات التػػدريس اإلبػػداعي " هػػي ( )2.54وهػػذا يعنػػى أف نسػػبة ( ) %54مػػف التبػػايف
الحادث في مستوم مرارات التػدريس اإلبػداعي ( المت يػر التػابن ) يرجػن إلػى اسػتخداـ ( المت يػر
المستقؿ )  ،كما أف قيمة ( )41.22( = )dوهى تعبػر عػف حجػـ تػلثير كبيػر لممت يػر المسػتقؿ،
وذلؾ ألف قيمػة ) (dأكبػر مػف  ، 2.4ويعنػى هػذا قبػوؿ الفػرض الثػاني مػف فػروض البحػث ،كمػا
أنه يجيب جزئيا عف السؤاؿ الثالث الذي ورد في ملكمة البحث ،ويلػير هػذا إلػى أنػه حػدث نمػو
واضح وداؿ في مستوم مرارات التدريس اإلبداعي لدم الطالب المعمميف بالمجموعة التجريبية.

ثاىياً :اإلجابة عً السؤال السابع للبحح.
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لإلجابة عػف السػؤاؿ الرابػن الػذي ورد فػي ملػكمة البحػث وهػو " مػا فاعميػة البرنػامج التػدريبي

المقتػػػرح فػػػي تحسػػػيف الكفػػػاءة الذاتيػػػة فػػػي تػػػدريس الرياضػػػيات لػػػدم الطػػػالب المعممػػػيف بلػػػعبة
الرياضيات في كمية التربية جامعة حمواف؟ " قاـ الباحث بالتحقؽ مف صحة الفروض اآتية:
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التحكل مً صحة الفسض الجالح مً فسوض البحح.

والذي يػنص عمػى أنػه " يوجػد فػرؽ داؿ إحصػائيا عنػد مسػتوم ( )2.24بػيف متوسػط درجػات

الطػػػالب المعممػػػيف بالمجموعػػػة التجريبيػػػة الػػػذيف تعرضػػػوا لمبرنػػػامج التػػػدريبي و متوسػػػط درجػػػات
الطالب المعمميف بالمجموعة الضابطة الذيف لػـ يتعرضػوا لمبرنػامج التػدريبي فػي التطبيػؽ البعػدي
لمقيػػػاس الكفػػػاءة الذاتيػػػة فػػػي تػػػدريس الرياضػػػيات لصػػػالح متوسػػػط درجػػػات الطػػػالب المعممػػػيف
بالمجموعة التجريبية".
ولمتحقػػؽ مػػف صػػحة هػػذا الفػػرض تػػـ حسػػاب قيمػػة (ت) ومػػدم دتلترػػا لمفػػرؽ بػػيف متوسػػطي
درجات الطالب المعمميف بالمجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعػدي لمقيػاس الكفػاءة

الذاتية في تدريس الرياضيات ،وجدوؿ ( )4التالي يوضح ذلؾ:

جذول ()1
لًُت "ث" ويستىٌ دالنته نهفزق بٍُ يتىسطٍ درج ث انطالب انًؼهًٍُ ب نًجًىػتٍُ انتجزَبُت
وانض بطت فٍ انتطبُك انبؼذٌ نًمُ س انكف ءة انذاتُت فٍ تذرَس انزَ ضُ ث.
لًُت لًُت  dحجى
يستىي
انًتىسظ االَحزاف درجت لًُت (ث)
ػذد
انتأثُز
انذالنت
انًجًىػت انطالب انحس بٍ انًؼُ رٌ انحزَت انًحسىبت
2
( ع)
انًؼهًٍُ ( و )
(ٌ)
63

11.232

دانت ػُذ
يستىي3.31

3.420 43.13
33
انض بطت
2.201 53.62
32
انتجزَبُت
لًُت ث انجذونُت ػُذ يستىي (  )3.31نذرجت حزَت ( )63تس وي 2.32

4.061 3.15

يتضح مف جدوؿ ( )4السابؽ ارتفاع متوسط درجػات الطػالب المعممػيف بالمجموعػة التجريبيػة
عف متوسط درجات الطالب المعمميف بالمجموعة الضابطة فػي التطبيػؽ البعػدي لمقيػاس الكفػاءة
الذاتيػػة فػػي تػػدريس الرياضػػيات ،حيػػث حصػػمت المجموعػػة التجريبيػػة عمػػى متوسػػػط ()12.25
بػػانحراؼ معيػػاري قػػدر ( )0.034بينمػػا حصػػمت المجموعػػة الضػػابطة عمػػى متوسػػط ()12.42
بػػانحراؼ معيػػاري قػػدر ( ،)2.153وقيمػػة (ت) المحسػػوبة لدتلػػة الفػػرؽ بػػيف متوسػػطي درجػػات

الطالب المعمميف بالمجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعػدي لمقيػاس الكفػاءة الذاتيػة
في تدريس الرياضيات ،والتي بم ت ( )44.025دالة عند مستوم ( ، )2.24و قيمػة مربػن إيتػا
) " (2لمقيػػاس الكفػػاءة الذاتيػػة فػػي تػػدريس الرياضػػيات " هػػي ( )2.41وهػػذا يعنػػى أف نسػػبة
( ) %41مػػف التبػػايف الحػػادث فػػي مسػػتوم الكفػػاءة الذاتيػػة فػػي تػػدريس الرياضػػيات ( المت يػػر
التابن) يرجن إلى استخداـ البرنامج التدريبي المقترح ( المت يػر المسػتقؿ ) ،كمػا أف قيمػة (= )d
( )1.324وهػػى تعبػػر عػػف حجػػـ تػػلثير كبيػػر لممت يػػر المسػػتقؿ وذلػػؾ ألف قيمػػة ) (dأكبػػر مػػف
 ،2.4ويعنى هذا قبػوؿ الفػرض الثالػث مػف فػروض البحػث  ،كمػا أنػه يجيػب جزئيػا عػف السػؤاؿ
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الرابػػن الػػذي ورد فػػي ملػػكمة البحػػث ،ويلػػير هػػذا إلػػى أنػػه حػػدث نمػػو واضػػح وداؿ فػػي مسػػتوم
الكفاءة الذاتية في تدريس الرياضيات لدم الطالب المعمميف بالمجموعة التجريبية.

 oالتحكل مً صحة الفسض السابع مً فسوض البحح.
والػػذي يػػنص عمػػى أنػػه " يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيا عنػػد مسػػتوم ( )2.24بػػيف متوسػػطي
درجػات الطػػالب المعممػػيف بالمجموعػة التجريبيػػة الػػذيف تعرضػوا لمبرنػػامج التػػدريبي فػي التطبيقػيف
القبمي والبعدي لمقياس الكفػاءة الذاتيػة فػي تػدريس الرياضػيات لصػالح متوسػط درجػات التطبيػؽ
البعدي".
ولمتحقؽ مف صحة هػذا الفػرض تػـ حسػاب قيمػة (ت) ومػدم دتلترػا لمفػرؽ بػيف متوسػطي
درجػػات الطػػالب المعممػػيف بالمجموعػػة التجريبيػػة فػػي التطبيقػػيف القبمػػي والبعػػدي لمقيػػاس الكفػػاءة
الذاتية في تدريس الرياضيات ،وجدوؿ ( )5التالي يوضح ذلؾ:
جذول ()2
لًُت "ث" ويستىٌ دالنته نهفزق بٍُ يتىسطٍ درج ث انطالب انًؼهًٍُ ب نًجًىػت انتجزَبُت فٍ
انتطبُمٍُ انمبهٍ وانبؼذٌ نًمُ س انكف ءة انذاتُت فٍ تذرَس انزَ ضُ ث.
ػذد
انطال
ب
انًؼهً
ٍَ
(ٌ )

انًتىسظ
انحس بٍ
(و )

االَحزا
ف
انًؼُ ر
ٌ
( ع)

انمبهٍ

32

انبؼاااااذ
ٌ

32

32.
02
53.62

2.33
4
2.20
1

انتطااااب
َك

انًتى
سظ
انحس
بٍ
نهفزو
ق
(و ف )
23.2
0

انخطأ
انًؼُ ر
ٌ
نًتى
سظ
انفزق

درج
ة
انحز
َت

لًُت
(ث )
انًحسى
بت

يستىي
انذالنت

يزب
ع
إَت
η2

لًُت
d

حجى
انتأ
ثُز

3.40
6

31

44.33
2

داناااات ػُااااذ
يسااااااااااتىي
3.31

3.2
1

14.3
3

كبُز

لًُت ث انجذونُت ػُذ يستىي (  )3.31نذرجت حزَت ( )31تس وي 2.450

يتضػػح مػػف جػػدوؿ ( )5السػػابؽ ارتفػػاع متوسػػط درجػػات التطبيػػؽ البعػػدي عػػف متوسػػط درجػػات
التطبيؽ القبمػي لمطػالب المعممػيف بالمجموعػة التجريبيػة فػي مقيػاس الكفػاءة الذاتيػة فػي تػدريس

الرياضيات ،حيػث حصػؿ الطػالب المعممػيف فػي التطبيػؽ القبمػي عمػى متوسػط ( )20.30بػانحراؼ
معيػػػاري قػػػدر ( )3.335وفػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدي عمػػػى متوسػػػط ( )12.25بػػػانحراؼ معيػػػاري قػػػدر
( ،)3.358و قيمػػػة (ت) المحسػػػػوبة لدتلػػػة الفػػػػرؽ بػػػيف متوسػػػػطي درجػػػات الطػػػػالب المعممػػػػيف
بالمجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػي التطبيقػػػيف القبمػػػي والبعػػػدي لمقيػػػاس الكفػػػاءة الذاتيػػػة فػػػي تػػػدريس
الرياضػػػيات،والتي بم ػػػت ( )11.220دالػػػة عنػػػد مسػػػتوم ( ، )2.24و قيمػػػة مربػػػن إيتػػػا )" (2
لمقياس الكفاءة الذاتية في تدريس الرياضيات " ،هي ( )2.54وهذا يعنػى أف نسػبة ( ) %54مػف
التبايف الحادث في مستوم الكفاءة الذاتية في تدريس الرياضػيات ( ،المت يػر التػابن ) يرجػن إلػى
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استخداـ ( المت ير المستقؿ )  ،كما أف قيمػة ( )41.22( = )dوهػى تعبػر عػف حجػـ تػلثير كبيػر

لممت يػػر المسػػتقؿ ،وذلػػؾ ألف قيمػػة ) (dأكبػػر مػػف  ، 2.4ويعنػػى هػػذا قبػػوؿ الفػػرض الرابػػن مػػف
فروض البحث ،كما أنه يجيب جزئيا عف السؤاؿ الرابن الذي ورد في ملػكمة البحػث ،ويلػير هػذا
إلى أنه حدث نمو واضح وداؿ فػي مسػتوم الكفػاءة الذاتيػة فػي تػدريس الرياضػيات لػدم الطػالب
المعمميف بالمجموعة التجريبية.

ثالجًا :اإلجابة عً السؤال اخلامس للبحح.

لإلجابة عػف السػؤاؿ الخػامس الػذي ورد فػي ملػكمة البحػث وهػو " مػا العالقػة اترتباطيػة بػيف
مستوم تنمية مرارات التدريس اإلبداعي و مستوي الكفػاءة الذاتيػة فػي تػدريس الرياضػيات لػدم

الطالب المعمميف بلعبة الرياضيات في كمية التربية جامعة حمواف بعػد تطبيػؽ البرنػامج التػدريبي
؟ " قاـ الباحث بالتحقؽ مف صحة الفرض التالي:

التحكل مً صحة الفسض اخلامس مً فسوض البحح.

والذي ينص عمى أنه " توجد عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائيا عنػد مسػتوم ( )2.24بػيف

مستوي تنمية مرارات التدريس اإلبداعي و مستوم الكفػاءة الذاتيػة فػي تػدريس الرياضػيات لػدم
الطالب المعمميف بلعبة الرياضيات في كمية التربية جامعة حمواف ".
ولمتحقؽ مف صحة هػذا الفػرض تػـ حسػاب قيمػة معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف بػيف درجػات الطػالب

المعمميف بالمجموعة التجريبيػة عمػى بطاقػة مالحظػة مرػارات التػدريس اإلبػداعي ودرجػاترـ عمػى
مقياس الكفاءة الذاتية في تدريس الرياضيات في التطبيػؽ البعػدي ،وجػدوؿ ( )42التػالي يوضػح
ذلؾ:
جذول ()13
يؼ يم االرتب ط بٍُ درج ث انطالب انًؼهًٍُ ب نًجًىػت انتجزَبُت ػهً بط لت يالحظت يه راث
انتذرَس اإلبذاػٍ ودرج تهى ػهً يمُ س انكف ءة انذاتُت فٍ تذرَس انزَ ضُ ث فٍ انتطبُك انبؼذٌ.
يستىي
يؼ يم ارتب ط
ػذد انطالب
األدواث
انذالنت
بُزسىٌ
انًؼهًٍُ
بط لت يالحظت يه راث انتذرَس
اإلبذاػٍ – يمُ س انكف ءة
انذاتُت فٍ تذرَس انزَ ضُ ث

32

3.241

دال ػُذ
يستىي3.31

يتضػػح مػػف ج ػدوؿ ( )42السػػابؽ توجػػد عالقػػة ارتباطي ػه موجبػػة قويػػة ب ػيف درجػػات الطػػالب
المعمميف بالمجموعة التجريبية عمى بطاقة مالحظػة مرػارات التػدريس اإلبػداعي وبػيف درجػاترـ
عمى مقياس الكفاءة الذاتيػة فػي تػدريس الرياضػيات حيػث بم ػت قيمػة معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف
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( )2.514ودالة عند مستوم ( ،)2.24ويعنى هذا قبوؿ الفرض الخامس مف فػروض البحػث
 ،كما أنه يجيب عف السؤاؿ الخامس الذي ورد في ملكمة البحث.
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 تفسري اليتائج ومياقصتَا .

مف خالؿ اإلجابة عف أسئمة البحث والتحقؽ مف صحة فروضه ،توصؿ الباحػث إلػى مجموعػة

مف النتائج يمكف تفسيرها ومناقلترا كالتالي:
لقد ألارت النتائج الخاصة بتطبيؽ بطاقة مالحظة مرارات التدريس اإلبداعي إلػى وجػود فػرؽ
داؿ إحصائيا بيف متوسط درجات الطالب المعمميف بالمجموعة التجريبيػة الػذيف تعرضػوا لمبرنػامج

التػػدريبي المقتػػرح و متوسػػط درجػػات الطػػالب المعممػػيف بالمجموع ػة الضػػابطة الػػذيف لػػـ يتعرض ػوا
لمبرنػػامج ،لصػػالح متوسػػط درجػػات الطػػالب المعممػػيف بالمجموع ػة التجريبيػػة ،وقػػد أثبتػػت النتػػائج
الخاصة بتطبيؽ مقياس الكفاءة الذاتية في تدريس الرياضيات إلى وجود فػرؽ داؿ إحصػائيا بػيف
متوسط درجات الطالب المعمميف بالمجموعة التجريبية الػذيف تعرضػوا لمبرنػامج التػدريبي المقتػرح

و متوسط درجات الطالب المعمميف بالمجموعة الضابطة الذيف لـ يتعرضػوا لمبرنػامج المقتػرح فػي
التطبيؽ البعدي لمقياس الكفاءة الذاتية في تػدريس الرياضػيات ،لصػالح متوسػط درجػات الطػالب
المعممػػيف بالمجموعػػػة التجريبيػػػة ،كمػػػا أثبتػػػت النتػػائج أف لممت يػػػر المسػػػتقؿ (البرنػػػامج التػػػدريبي
المقترح) حجـ تلثير كبيػر عمػى المت يػريف التػابعيف (مرػارات التػدريس اإلبػداعي والكفػاءة الذاتيػة
فػػي تػػدريس الرياضػػيات) ،كمػػا أثبتػػت النتػػائج إلػػى وجػػود عالقػػة موجبػػة قويػػة بػػيف تنميػػة مرػػارات
التدريس اإلبداعي والكفاءة الذاتية في تدريس الرياضيات.

ومػػػف ثػػػـ فػػػاف تمػػػؾ النتػػػائج تلػػػير فػػػي مجممرػػػا إلػػػى أف البرنػػػامج التػػػدريبي المقتػػػرح يتصػػػؼ
بالفاعميػػة فػػي تنميػػة مرػػارات التػػدريس اإلبػػداعي والكفػػاءة الذاتيػػة فػػي تػػدريس الرياضػػيات لػػدم
الطالب المعمميف بلعبة الرياضػيات بكميػة التربيػة جامعػة حمػواف وهػي نتيجػة تتفػؽ فػي اتجاهرػا
العاـ من نتائج دراسة (أحمد عبد اهلل  )0242،والتي توصمت إلى فاعمية برنامج التربيػة العمميػة

التدريبي في تنمية مرارات التدريس اإلبداعي لدم الطمبػة المعممػيف بكميػة التربيػة ،دراسػة ( نػور
الرػػدم محمػػد  )0242،والتػػي توصػػمت إلػػى فاعميػػة برنػػامج تػػدريبي قػػائـ عمػػى نظريػػة مػػا وراء
المعرفة لتنمية بعض مرارات التدريس اإلبداعي لدم طالب كمية التربية ،دراسة ( سوسػف مػوافي

 )0242 ،والتػػػي توصػػػمت إلػػػى فاعميػػػة برنػػػامج تػػػدريبي بالحاسػػػوب قػػػائـ عمػػػى اسػػػتراتيجية حػػػؿ
الملػػػكالت إبػػػداعيا فػػػي تنميػػػة مرػػػارات التػػػدريس اإلبػػػداعي والتفكيػػػر اإلبػػػداعي لػػػدم معممػػػات
الرياضػػػيات بالمرحمػػػة المتوسػػػطة بجػػػدة ،دراسػػػة ( سػػػمر تلػػػيف  )0241 ،والتػػػي توصػػػمت إلػػػى
فاعمية برنامج قائـ عمػى اسػتراتيجيات أولمبيػاد الرياضػيات فػي تحسػيف معتقػدات الكفػاءة الذاتيػة
وتقػػدير مجتمػػن الػػتعمـ المرنػػي ،دراسػػة ( سػػيد عبػػد اهلل  )0245 ،والتػػي توصػػمت إلػػى فاعميػػة
برنامج مقترح قائـ عمى التعميـ المعكوس فػي تنميػة مرػارات التػدريس اإلبػداعي والكفػاءة الذاتيػة
لػدم طػالب لػعبة الرياضػػيات بكميػة التربيػة ،دراسػة ( عمػػى غريػب )0245 ،والتػي توصػمت إلػػى
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فاعمية استخداـ التعمـ التلػاركي القػائـ عمػى الحوسػبة السػحابية فػي تنميػة الكفػاءة الذاتيػة لػدم

طالب لعبة الرياضيات.
وترجػػػن نتػػػائج البحػػػث فػػػي تفػػػوؽ الطػػػالب المعممػػػيف بالمجموعػػػة التجريبيػػػة والػػػذيف تعرضػػػوا

لمبرنػػامج التػػػدريبي المقتػػػرح عمػػػى الطػػػالب المعممػػػيف بالمجموعػػػة الضػػػابطة والػػػذيف لػػػـ يتعرضػػػوا
لمبرنامج التدريبي المقترح لألسباب اآتية:
 البرنامج التدريبي المقترح سمح لمطالب المعممػيف بالمجموعػة التجريبيػة بلػعبة الرياضػياتبػلف يمارسػوا فمسػفة دراسػة الػدرس ،األمػر الػذي سػاعدهـ فػي تحسػف مسػتوم مرػارات
التدريس اإلبداعي لديرـ.

 أسرـ البرنامج التدريبي المقترح في زيادة الثقة لدم الطالب المعمميف بالمجموعة التجريبيػةبلػػعبة الرياضػػيات ممػػا أدم إلػػى تحسػػف مسػػتوم الكفػػاءة الذاتيػػة فػػي تػػدريس الرياضػػيات
لديرـ.
 أسرـ البرنامج التدريبي المقترح في زيادة التعاوف والتفاعؿ اإليجػابي بػيف الطػالب المعممػيفبالمجموعة التجريبية بلعبة الرياضيات.
 أسػػرـ البرنػػامج التػػدريبي المقتػػرح فػػي زيػػادة معرفػػة الطػػالب المعممػػيف بالمجموعػػة التجريبيػػةبلعبة الرياضيات بطرؽ واستراتيجيات التدريس الحديثة.



التوصيات واملكرتحات.

أوالً  :توصيات البحح
في ضوء ما توصؿ إليه البحث الحالي مف نتائج يوصى الباحث بما يمي:
 استخداـ استراتيجية د ارسػة الػدرس كلحػد اسػتراتيجيات تػدريس الرياضػيات مػن الطػالبالمعمميف بلعب الرياضيات بكميات التربية.
 ضػػػرورة أف يلخػػػذ مطػػػورو برنػػػامج الرياضػػػيات بكميػػػات التربيػػػة بالبرنػػػامج التػػػدريبيالمقترح.
 تدريب معممي الرياضيات بالمراحؿ التعميمية المختمفة عمػى البرنػامج التػدريبي المقتػرحإلكسابرـ مرارات التدريس اإلبداعي والكفاءة الذاتية في تدريس الرياضيات.
 التركيز عمى تنمية مرارات التدريس اإلبداعي والكفػاءة الذاتيػة فػي تػدريس الرياضػياتباستخداـ الطرؽ واألساليب التدريسية الحديثة.
 تضػميف مقػػررات مرػارات التػػدريس وطػرؽ التػػدريس بلػعب الرياضػػيات بكميػات التربيػػةعمى مرارات التدريس اإلبداعي.
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 تضػػميف أسػػاليب تقػػويـ الطػػالب المعممػػيف بلػػعب الرياضػػيات بكميػػات التربيػػة لمرػػاراتالتدريس اإلبداعي.
ثاىياً  :مكرتحات البحح
إيمانػػا مػػف الباحػػث بػػلف البحػػث العممػػي تبػػد أف يقػػود إلػػى أبحػػاث أخػػرم ،ف نػػه يقتػػرح
إجراء البحوث التالية:
 دراسػػة لتحديػػد مػػدم فاعميػػة اسػػتراتيجية دراسػػة الػػدرس فػػي تنميػػة مرػػارات التػػدريسالتلممي لدي الطالب المعمميف بلعب الرياضيات بكميات التربية.
 دراسة لتحديد مدم فاعمية استراتيجية دراسة الدرس فػي تنميػة مرػارات القػرف الحػاديوالعلروف لدي معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية.
 دراسة لتحديد مدم فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمػي اسػتراتيجيات الػتعمـ النلػطفي تنمية مرارات التدريس اإلبداعي لدي معممي الرياضيات بالمرحمة الثانوية.
 دراسة لتحديد مدم فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمي فمسفة التعميـ المتمػايز فػيتنميػػػة معتقػػػدات الكفػػػاءة فػػػي تػػػدريس الرياضػػػيات لػػػدم الطػػػالب المعممػػػيف بلػػػعب
الرياضيات بكميات التربية.
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املساجع

أوالً  :املساجع العسبية

 أحمددد يد د د د فت ددد يد د ح  ":)6002فع د ددل يد ددذيت يةرلدد د ل د دددن يي اد د سي يدال ددي يدمدر ددي فتتعض ف يمل يدمال خ يدمدر ي" ،ر دل م ج

دد

ر ،غ ر مالل رة  ،كل ل يد رت ل،ج معل يد م.

 أحم ددد رم د د ن محم ددد تد د ير م  ":)6022ف فل ددل ترالد د مي دددر تي مد د ير معرف ددي د الم ددل يدك د د ة يدذي ددلييك د م ل يدم ال ل يالج م ف ل ددن ط ب كل ل يد رت ل ت د يدي يدجد د" ،ر دل دك د ري ،،غ در ماللد رة ،

كل ل يد رت ل ت د يدي يدجد د ،ج معل أ ط.
 أحمددد فتددد يم أحمددد  ":)6022ف فل ددل ترال د مي يد رت ددل يدعمل ددل يد دددر تي فددي الم ددل م د ريت يد دددر سيةتددديفي ددددن يدطلتددل يدمعلم د ن تكل ددل يد رت ددل ج معددل ب" مجمػػة كميػػة التربيػػة،يدمجلددد  ،62يدعدددد،6
أتر ل ،ج معل أ ط.

 م ن محمد ت ير م يدر س  ":)6026ترال مي سم فلى ي ير ج ت يد علم يدمالظم ذي ً د الم ل أدي يت عل ميد ك ددر يدك د ة يدذي ددل دطد ب لددعتل يدر

د ت تكل د ت يد رت ددل" ،ر د دل دك د ري ،،غ ددر ماللد رة  ،كل ددل

يد رت ل  ،ج معل ت ر ع د.
 تدر ل محمد ح ال ن  ":)6002ترال مي در تي سم فلى يد در س يةتديفي أثر ،في الم ل ذ ،يدم ريتددددن معلمددي يدعل د م دم يرحددل يد عل د م يدعدد م تمح فظددل د ج" ،مجمػػػة دراسػػػات فػػػي المنػػػاهج وطػػػرؽ
التدريس ،يدمجلدد  ،4يدعددد  ،242يدجمع دل يدمادر ل دلمالد ي طدرا يد ددر س ،كل دل يد رت دل ،ج معدل
ف ن لمس.
 ج معل يدقدس يدم حل  :)6002التفكير اإلبداعي ،مالل ريت ج معل يدقدس يدم حل ،فل ط ن. ج د دة أحمددد ددع دة :)0222 ،تػػػدريس مرػػػارات التفكيػػػر (مػػػن مئػػػات األمثمػػػة التطبيقيػػػة)،فمدد ن :ديريدلر ا.
 ح د ن محمددد فتددد يدت ددط  " :)6022ف فل ددل ترال د مي دددر تي مق ددرح د سم فلددى ي د ديم د ير ج لد ير ددل يددددرس فددي حق ددا تعددض يدمع د ر يدق م ددل دل عل د م ددددن ط د ب كل ددل يد رت ددل"  ،مجمػػة العمػػػوـ
التربوية والنفسية ،يدمجلد 26يدعدد ،4د متر.

 ل د تالت دل م ن تدن فتدد يددرحمن  ":)6022ف فل دل ي د ير ج ل د ير دل يدددرس فلدى يدمع قدديت يدمر تطدلتك ة يد در س دط دت ت يي

م يدعلم ل يدمعلم ت في كل ل يد رت ل تج معل جدة" ،مجمة التربية العمميػة،

يدمجلد  ،22يدعدد  ،6يدجمع ل يدمار ل دل رت ل يدعلم ل ،مار.
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مح أحمد محمدد  " :)6002د ير دل يدددرس يدمدد ل يد تد الي ددى كد ن يدمعلدم" ،ر دل فمدل مقدمدل
في المػؤتمر العممػي الثالػث ،تكػويف المعمػـ فػي ضػوء معػايير الجػودة اللػاممة بكميػات التربيػة ،كل دل
يد رت ل تقال  ،ج معل جال ب يد يدي24-22 ،أتر ل.
ددع د محمددد ددع د  ":)6006ف فل ددل يدحق سددب يد عل م ددل فددي الم ددل م د ريت يد دددر س يةتددديفي ددددن
ت ت دمرحلل يالت ديس ل ف ه ت د ك ر يةتديفي ددن م ذ م" ،ر د دل دك د ري ،،غ در
معلمي يدر
مالل رة ،كل ل يد رت ل تتال  ،ج معل يدز ز ا.
ددمر فتددد يد د ح اللد ن  ": )6022ف فل ددل ترالد مي د سم فلددى ي د ير ج ت أ دمت د د يدر د ت فددي
ح د ن مع قددديت يدك د ة يدذي ددل قددد ر مج مددا يد د علم يدم الددي" ،دراسػػػات عربيػػة فػػػي التربيػػة وعمػػػـ
النفس ،يدعدد  ،22أك تر ،ريتطل يد رت ن يدعرب ،مار.

 م ل حلمي محمد يدجمل  ":)6022ف فل ل ترال مي در تي مق رح سم فلى ي ير ج ت يدد علم يداللدط فديالم ل م ريت يد در س يةتديفي ددن معلمي يدر
غ ر مالل رة  ،كل ل يد رت ل ،يدج معل ية

ت في مرحلل يد علد م يي

دي" ،ر د دل م ج د ر،

م ل تغزة.

 ددم ر الد د ر يد ددد ن فلمتد د ن  ":)0221ف فل ددل ترالد د مي مق ددرح ف ددي ك د د ب يدطد د ب يدمعلمد د نر

ا ددص

ت م ريت يد در س يةتديفي" ،مجمة كميات المعمميف ،يدمجلد  ،4يدعدد  ، 6ج معدل أم يدقدرن،

مكل يدمكرمل.
-

ددن مد يفي ":)6022ف فل ددل ترالد مي دددر تي ت دح د ب د سم فلددى ي د ير ج ل حددل يدملددك ت تددديف ً
في الم دل م د ريت يد ددر س يةتدديفي يد ك در يةتدديفي دددن معلمد ت يدر

د ت ت دمرحلدل يدم

دطل

تجدة" ،مجمة العموـ اإلنسانية واتجتماعية  ،يدعدد  ،62ج معل يدملك فتد يدعز ز ،جدة.
د د محمددد فتددد يم  ":)6022ف فل ددل ترال د مي مق ددرح د سم فلددى يد عل د م يدمعك د س فددي الم ددل م د ريت
يد د دددر س يةتد ددديفي يدك د د ة يدذي د ددل دد دددن ط د د ب لد ددعتل يدر د د ت تكل د ددل يد رت د ددل" ،مجمػػػػػة كميػػػػػة
التربية،يدمجلد  ،20يدعدد  ،222د  ،ج معل تال .
 اتحي أت ج دل  :)0223مناهج العموـ وتنمية التفكير اإلبداعي ،فم ن :دير يدلر ا. ا د محمددد فلددي  ":)6020ترال د مي دددر تي د سم فلددى الم د ذج مق ددرح دلدددرس يدمتح د ث أث در ،فلددىالم ددل م د ريت يد فددل يدل ظددي يد ك ددر يدجد التي يدد ال يدم الددي دطد ب يددددتل م يدعد م لددعتل يدد ير د ت
يالج م ف ل تكل ل يد رت ل تد د يدي يدجد دد" ،المجمػة التربويػة لمدراسػات اتجتماعيػة،يدجدز يي ل ،يدعددد
 ،20د متر ،كل ل يد رت ل  ،ج معل ف ن لمس.
 ف ام محمد تد ير م  ":)6022ترالد مي مق درح فدي يد رت دل يدت س دل د سم فلدى ي د ير ج ل د ير دل يدددرسأثر ،في الم ل يدثق فل يدت س ل م ريت يدقرن يدح دي يدعلر ن ددن ط ب كل دل يد رت دل" ،مجمػة التربيػة
العممية ،يدمجلد  ،62يدعدد  ،2د  ،يدجمع ل يدمار ل دل رت ل يدعلم ل ،مار.
 ف ش محم د ز ن  :)0221أساليب تدريس العموـ،فم ن :دير يدلر ا.- 4012 -
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 فتددد يدج د يد فتددد يدج د يد ت د ت ح ددن لددم تلط ددل  ":)6002ف فل ددل م د د ل د سم فلددى يي ددسلليد ت فد ددل فددي الم ددل م د ريت يد دددر س يةتددديفي ددددن معلمددي يدر د ت ت دمرحلددل يةفديد ددل" ،مجمػػة
تربويات الرياضيات  ،يدمجلد يد ا ،يدجمع ل يدمادر ل د رت د ت يدر د ت  ،مركدز يدلدرا يي دط
دل دم ت يد عل م ل  ،تال .
 فتددد يدددرحمن محمددد فتددد يدج د يد  ":)6002فع د ددل يد الم ددل يدم ال ددل دمعلمددي يدريدمتح ث في

د

د ت ت د ديم يددددرس

يد جرتدل يد ت ال دل فلدى حق دا تعدض يدمعد ر يدق م دل" ،المػؤتمر العممػي العلػروف،

مناهج التعميـ والروية الثقافية ،يدجمع دل يدمادر ل دلمالد ي طدرا يد ددر س ،دير يد د فل ج معدل فد ن

لمس 22-20 ،د  ،يدمجلد.6

 فتددد يم محمددد ت د ير م  ":)0222أثددر ترال د مي دددر تي فددي يدددذك يت يدم عددددة دمعلمددي يدعل د م فددي الم ددلم د ريت يد دددر س يةتددديفي م د ريت حددل يدملددكلل ددددن

يدعدد  ،4يدجمع ل يدمار ل دل رت ل يدعلم ل ،مار.
-ف

م ددذ م" ،مجمػػة التربيػػة العمميػػة ،يدمجلددد ،2

فتد يم أحمد  ":)6024أثر يد ددر ب ت د ديم ي د ير ج ل د ير دل يدددرس يد مل دل فدي الم دل ك د ت
يد در س يد اا ل يد زمل دمعلمي يد ر خ ت دمرحلدل يدث ال دل"،مجمػة دراسػات عربيػة فػي التربيػة وعمػـ

النفس ،يدعدد  ، 24أك تر ،ريتطل يد رت ن يدعرب ،مار.
 فلدى محمددد غر دب  ": )6022ي د ديم يدد علم يد لد ركي يدقد سم فلدى يدح ددتل يد دح ت ل د الم ددل م د رةطت ددا يدت دريمي يد فل ددل يدك د ة يدذي ددل ددددن ط د ب لددعتل يدر د ت" ،المجمػػة التربويػػة  ،يدعدددد
ج.
 ،22د متر ،كل ل يد رت ل ،ج معل

 فمد د د د د ن  ":)6022أث ددر ترالد د مي دددر تي د د سم فل ددى يدد د علم م ع دددد يدم دددي ل ف ددي الم ددل تع ددض م د د ريتيد د دددر س يةتد ددديفي ك د د ت كال د ج د د يد عل د د م يدمر تطد ددل ت د دددر س يدر
يج

د د ت دد دددن يدطلتد ددل يدمعلم د د ن

م الح  ،"،مجمة كمية التربية ،يدمجلد  ،2يدعدد ،22ج معل يدمالا رة.

 -ف ض ح د ن محمدد  ":)6006يك د ب تعدض م د ريت يد ددر س يةتدديفي دلر

د ت دمعلمدي ر

د ت

ج.
يدمرحلل يةفديد ل" ،المجمة التربوية ،يدعدد ،22ال ر ،كل ل يد رت ل ،ج معل
 فددأ أت د د ل  ":)6022ف فل ددل ترال د مي دددر تي فددي الم ددل م د ريت يد دددر س يةتددديفي ددض لددايد ددر س دددن طد ب كل دل يد رت ددل فدي طد ر يدجد دة" ،مجمػػة دراسػػات تربويػػة ونفسػػية،يدمجلدد ،2يدعدددد
 ،20كل ل يد رت ل ت دز ز ا ،ج معل يدمالا رة.
فتددد يم

 -فر دد ك مدل أتد ز الدل

د

فت تالددل  :)0223منػػاهج تػدريس الرياضػػيات لمصػػفوؼ األولػػى،

فم ن :دير يدم رة.
 فد د يد أتد د حط ددبيدمار ل.

مد د ل اد د دا  : )6000عمػػػـ الػػػنفس التربػػػػوي،ط  ، 2يدقد د رة  :مك ت ددل ييالجلد د
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 -فد يد تددن ح د ن فلددي  ":)6022قد م ييدي يد در ددي دمعلمددي يدر

د ت ت دمرحلددل يالت ديس ددل فددي

د

م ريت يد در س يةتديفي" ،مجمػة تربويػات الرياضػيات ،يدمجلدد  22يدعددد  ،4تر دل ،يدجمع دل يدمادر ل
د رت ت يدر

ت ،مركز يدلرا يي ط دل دم ت يد عل م ل ،تال .

 كامللا العتللو( (  ":)2004مللدت تزكيللب كتللة اللرللت العزبيللت لمعلميهللا للمزدلللت النانويللت فللي ا رد فلددىم ريت يد ك ر يدال د يةتديفي" ،ر دل دك ري ،،غ ر مالل رة  ،كل ل يد رت ل ،يدج معل ييردال ل.
 كر مددل فتددد يدد  ،محمد د  ":)6022ترالد مي دددر تي د الم ددل م د ريت يد دددر س يةتددديفي ددددن معلمددي يدعلد مت دمرحلل يةفديد ل أثر ،فلى الم ل يد م م ريت يدحل يةتديفي دلملك ت ددن ط ت م" ،مجمػة كميػة

التربية ،يدمجلد  ،62يدعدد ،202أتر ل ،كل ل يد رت ل ج معل تال .
 دم د د ل ددعت ن أتد د ز ددد  ":)6002م دددن حق ددا معد د ر يدجد د دة ف ددي ترالد د مي يد رت ددل يدم ديال ددل يدقد د سميالعك د س ذدددك فلددى ييدي يد در ددي يال ج د  ،الح د يدم الددل ددددن يدط دت د ت يدمعلم د ت تمالطقددل يدقا د م"
المؤتمر التاسن علػر ،تطػوير منػاهج التعمػيـ فػي ضػوء معػايير الجػودة ،يدجمع دل يدمادر ل دلمالد ي
طرا يد در س ،كل ل يد رت ل ،ج معل ف ن لمس.
 د ل ددى تد د ير م أحم ددد  " :)6002ف فل ددل ترالد د مي دددر تي مق ددرح ف ددي الم ددل تع ددض م د د ريت يد دددر سيةتددديفي ديفع ددل يةالج د ز ددددن يدط د ب معلمددي يدعل د م تكل ددل يد رت ددل" ،مجمػػة دراسػػات فػػي المنػػاهج
وطػػرؽ التػػػدريس ،يدعدددد  ،242فت ير ددر ،يدجمع ددل يدماددر ل دلمال د ي طددرا يد دددر س ،كل ددل يد رت ددل،
ج معل ف ن لمس.
-م ر

م ف ل اتري  :)0224التدريس مبادؤ ومراراته ،يدر ض :مك تل يدرلد.

 -مجدي فز ز ت ير م  :)6002التدريس اإلبداعي وتعميـ التفكير ،يدق رة :ف دم يدك ب.

 محتد د ت محمد د د أتد د فم د درة  :)6006اإلبػػػداع فػػػي تعمػػػيـ الرياضػػػيات،ط ، 2يدقد د رة  :يد دددير يدعرت ددلدلك ب.

 محمد يدلمري  :)6022التطوير المرني القائـ عمػى المدرسػة مػف خػالؿ البحػث ،يدر د ض :مك تدل يدملدكف د يد طال ل.

 -محمد ح ن حم ديت  :)6002منظومة التعميـ وأساليب تدريس ،فم ن :دير يدح مد دلاللر يد ز ا.

 -محمد فتد يدق در يدالمر  ":)6024مدن يم ك معلمي يدر

ت في يدمرحلل يالت ديس دل ت دمملكدل يدعرت دل

يد ددع د ل دم د ريت يد دددر س يةتددديفي" ،مجمػػػة البحػػػث العممػػػي فػػػي التربيػػػة ،يدعدددد  ،22كل ددل يد رت ددل،

ج معل ف ن لمس.

 محم د ط فش  :)6002كيؼ تكوف معمما مبدعا ،فم ن،ييردن :دير ج الل دلاللر يد ز ا. مدريد د ر ن ييغد  ":)6022فع د ددل ترالد مي دددر تي مق ددرح دمعلمددي يدر د ت ت دمرحلددل يدث ال ددل د الم ددلم ريت يد در س يةتديفي دد م أثدر ،فلدى تدديع ط ت دم تقطد ع غدزة" ،ر د دل دك د ري ،،غ در ماللد رة،
كل ل يدتال ت دآلديب يدعل م يد رت ل ،ج معل ف ن لمس.
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مك د يدتالدد  ":)6002فع د ددل حدددة مق رحددل فددي يد الد ددل يدك د ر ل دط د ب كل ددل يد رت ددل أثر دد فلددى
يد ك ر يةتديفي يال ج  ،الح يدر د ت" ،المؤتمر العممي السابن ،الرياضػيات لمجميػن  ،يدجمع دل
ت ،ج معل ف ن لمس.
يدمار ل د رت ت يدر
الد د د ال س دط د ددي أتد د د يدعد د د  " :)6002ترالد د د مي د دددر تي مق د ددرح د الم د ددل م د د د ريت يد د دددر س يةت د ددديفي
ي د ير ج ه ددددن يدط دت د ت يدمعلم د ت لددعتل يدر د ت" ،مجمػػة تربويػػات الرياضػػيات  ،يدعدددد ،26
ت  ،مركز يدلرا يي ط دل دم ت يد عل م ل ،تال .
يدجمع ل يدمار ل د رت ت يدر
ال ل فتد يد  :)6022 ،فع د ل ترالد مي ددر تي د الم دل تعدض م د ريت يد ددر س يةتدديفي دددن معلمدي
يدلغددل يدعرت ددل أث در ،فلددى الم دل يةتددديع ددددن طلت د م" ،ر د دل م ج د ر ،غ ددر مالل د رة ،كل ددل يد رت ددل
ت د يدي يدجد د ،ج معل أ ط.
ال د ر يد دددن أحمددد محمددد  ":)6022ترال د مي دددر تي د سم فلددى الظر ددل م د ير يدمعرفددل د الم ددل تعددض
م د ريت يد دددر س يةتددديفي ددددن ط د ب كل ددل يد رت ددل ت د ط" ،ر د دل م ج د ر ،غ ددر مالل د رة ،كل ددل
يد رت ل ،ج معل أ ط.
دددل محمددد ف ددا  ":)6022أثددر الم د ذج د ير ددل يددددرس دل الم ددل يدم ال ددل دمعلمددي يد ز د فددي الم ددل
يد حا ل يدديفع ل دإلالجد ز دددن طد ب يدمرحلدل يدث ال دل يد عدر فلدى ي جد  ،يدمعلمد ن الحد  ،"،مجمػة
التربية العممية ،يدمجلد  ،62يدعدد  ،2د  ،يدجمع ل يدمار ل دل رت ل يدعلم ل ،مار.

 تل محمد محم د  ":)6022ترال مي سم فلى د ير ل يددرس د الم ل م ريت يد ك ر يد ملي ف فل ل يددذيتددن يدط ب يدمعلم ن لدعتل يدر

د ت تكل دل يد رت دل" ،مجمػة تربويػات الرياضػيات ،يدمجلدد ، 60يدعددد

ت  ،مركز يدلرا يي ط دل دم ت يد عل م ل ،تال .
،20أك تر ،يدجمع ل يدمار ل د رت ت يدر
عددن يم يدقرالددي  ":)6020ا د ر مق ددرح د ط د ر دددر س يدر د ت فددي د م د ريت يد دددر س
يةتددديفي م طلت د ت يد د علم يدم د الد دددى يدمددخ" ،ر د دل دك د ري ،،غ ددر ماللد رة ،كل ددل يد رت ددل ج معددل أم
يدقرن ،يدمملكل يدعرت ل يد ع د ل.
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