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 ملخص البحث:

لتنمية كفايات  officeMixالبحث الحالي التعرف عمي فاعمية برنامج تدريبي مقترح  ىدف    
التدريس اإلبداعي لمعممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية؛ ولتحقيق ذلك تم تصميم برنامج 
تدريبي وتم تطبيق أداة البحث )بطاقة المبلحظة األداء(، )واختبار تحصيمي (عمى عينة البحث 

مًيا وبعديًا( بيدف التعرف (معمًما لمغة العربية بالمرحمة االبتدائية،) قب23المختارة وكانت قواميا)
عمي الفروق بين التطبيق القبمي والبعدي ألدوات البحث؛ ولتحقيق ىدف البحث تم تصميم 

 .officeMixالمحتوى والنشاطات المحققة لؤلىداف وعرضيا من خبلل برنامج 
( بين متوسطي 3.30وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )    

معممي المغة العربية )عينة البحث( في كفايات التدريس اإلبداعي في كل من التطبيقين درجات 
القبمي والبعدي لبطاقة المبلحظة واالختبار التحصيمي لصالح التطبيق البعدي، كما أسفرت 
النتائج عن فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية كفايات التدريس اإلبداعي، وفي ضوء النتائج قدم 

 ث بعض التوصيات والمقترحات من أىميا: االستفادة من أداة ومواد البحث المستخدمةالباح
( في تطوير أداء معممي المغة العربية بالمرحمة حظة، البرنامج التدريبي المقترح)بطاقة مبل

االبتدائية أثناء الخدمة لتنمية كفايات التدريس اإلبداعي مما ينعكس عمي تنمية التفكير لدي 
، وضرورة تحديد االحتياجات التدريبية الفعمية من البرامج التدريبية التي تيتم بتنمية تبلميذىم

ميارات استراتيجيات التدريس الفعال والتعمم المتمركز حول التمميذ لموصول بالتعميم إلي المتعة 
 اتية. .واإلثارة والفاعمية وربط الواقع بما يدرسة التمميذ مع ضرورة تنمية القيم والميارات الحي

 ،  االحتياجات التدريبةOfficeMixكفايات التدريس اإلبداعي،  : الكممات المفتاحية
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Research Summary: 

     The aim of the current research is to identify the effectiveness of the 

officeMix proposed training program to develop the competencies of 

creative teaching for Arabic language teachers at the primary level; To 

achieve this, a training program was designed and the research tool 

(scorecard), (achievement test) was applied to the selected research 

sample and consisted of (30) teachers of the Arabic language at the 

elementary stage, (before and after) in order to identify the differences 

between the pre and post application of the research tools. To achieve 

the goal of the research, the content and activities achieving the goals 

are designed and presented in OfficeMix. 

The results resulted in statistically significant differences at the level 

(0.01) between the mean scores of Arabic language teachers (the 

research sample) in the competencies of creative teaching in both the pre 

and post applications of the observation card and the achievement test in 

favor of the post application. The results also resulted in the 

effectiveness of the training program in developing The competencies of 

creative teaching, and in light of the results, the researcher presented 

some recommendations and suggestions, the most important of which 

are: Utilizing the research tool and materials used (note card, the 

proposed training program) in developing the performance of Arabic 

language teachers at the primary stage during service to develop the 

competencies of creative teaching, which will be reflected in the 

development of thinking among their students. And the necessity of 

determining the actual training needs of training programs that are 

concerned with developing the skills of effective teaching strategies and 

student-centered learning to bring education to fun, excitement, and 

effectiveness, and to link reality with what the student is studying with 

the need to develop values and life skills. . 

 

Keywords: creative teaching competencies, Office Mix, training needs 
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 المقدمة:
أدي تطورالمستحدثات التكنولوجية تغيرات عمى برامج إعداد معمم المغة العربية بالمرحمة     

أن التي يجب االبتدائية، األمر الذي يتطمب ضرورة حدوث نقمة نوعية في الكفايات التدريسية 
بالمرحمة االبتدائية، حيث تراجع االىتمام بميارات زيادة تحصيل يكتسبيا معمم المغة العربية 

التبلميذ لممادة العممية أمام ميارات إكساب الخبرات وتنمية القدرات وتوجيو الطاقات وربط البيئة 
بالمجتمع وتصميم بيئة تعميمية جذابة يتدرب التبلميذ من خبلليا عمى كفايات التدريس 

بحيث يؤدى إلى تنمية عقول قادرة عمى التفكير بكل صوره، اإلبداعي، وتطوير التعميم 
ويستطيع استخدام ما يمتمكو من قدرات بكفاءة وفعالية فتنمية اإلبداع ومياراتو مسؤولية المجتمع 

وتزداد أىمية معمم المغة العربية، التربوية والتعميمية واالىتمام بالميارات ال المعارف فقط.
ل التطورات اليائمة والمشكبلت التي تواجيو؛ لذا يجب أن يكون عمى والعناية بجودة أدائو في ظ

قدر عال من الكفاءة والفاعمية إلتقان ميارات المغة العربية، وىذا يتطمب تشخيص قدراتو 
التربوية واألكاديمية، واتجاىاتو نحو البيئة التعميمية التي يعمل بيا، وذلك من خبلل التدريب 

 طوير مياراتو وقدراتو عمى التدريس.الكافي، الذي يمكنو من ت
ذا كانت فمسفة مناىج المعة العربية في المرحمة االبتدائية في مصر تؤكد عمى أىمية     وا 

اكتساب التبلميذ المنيجية العممية في التفكير، وتنمية الميارات العقمية والعممية، ومنيا: تحميل 
لنماذج التعميمية، واالستقصاء والبحث الصور،  والقراءة األدبية الواعية، والرسم وعمل ا

واالستكشاف، والعصف الذىني، وحل المشكبلت، وتنمية القيم والميارات الحياتية باإلضافة إلى 
ربط المعرفة بواقع حياة التمميذ؛ لذلك يجب أن نجد كفايات تدريسية إبداعية ينبغي أن يمتمكيا 

بتدائية خاصة، وترجع أىمية ىذه الكفايات إلى ومعمم المغة العربية بالمرحمة اال عموًماالمعمم 
الدور الذي تؤديو في نجاح التدريس وزيادة فعاليتو، وتحقيق األىداف المرجوة بفاعمية، ويدعم 
ىذا النوع من التدريس قدرات مثل الطبلقة واألصالة والمرونة والحساسية لممشكبلت والتوسع 

 وميارات تدريسية حديثة.
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 عمى القادرة المبدعة المتعممين عقول بناء في المعمم أداة اإلبداعي التدريس ويعد       
 التنفيذي المستوى عمى المنيج يتناول فالمعمم المجاالت، شتى في المختمفة التحديات مواجية

 المغة تعميم إلى ينظر يعد" فمم العربية المغة عمى ذلك وينطبق المختمفة، الدراسية المواد في
 ثم ومن إبداعية، تواصمية عممية ولكنيا والتقميد، والحفظ لبلستيعاب أداة مجرد أنيا عمى العربية
طبلق مختمفة، بدائل إصدار في استخداميا عمى التبلميذ تدريب يجب  في التبلميذ حرية وا 

 (**4 ،م0883 حسن مسمم، (والحفظ التذكر ميارات عمى االقتصار وعدم اإلبداع
 األول واألخير،السنة،رقم الصفحة(.**استخدم الباحث التوثيق)االسم 

ومن ىذا المنطمق، فإذا كانت التنمية المينية لمعمم المغة العربية بالمرحمة االبتدائية وتدريبو    
وتزويده بالجديد من المعمومات، والكفايات التدريسية اإلبداعية، واالستراتيجيات التدريسية 

فبل يكفي إعداده داخل المؤسسات التعميمية فقط، الحديثة، والنظريات التربيوية المستجدة ميم، 
بل يتم متابعتو في أثناء الخدمة في المراحل التعميمية، حيث يتأثر المعمم بالتغيرات والتطورات 
لي  االقتصادية، والتكنولوجية، واالجتماعية، والثقافية، والعممية التي تسود المجتمع، مما يدعوا 

رة لضمان تحقيق األىداف المرجوة من المناىج التعميمية إعداد معمم متدرب ومعد بصفة مستم
 بفاعمية.

 االحساس بالمشكمة: ىناك عدة عوامل ساعدت في شعور الباحث بالمشكمة منيا: 
: من خبلل عمل الباحث معمًما لمغة العربية جعمو يممس بوضوح الصعوبات التي تواجو أوالً 

فيوغالًبا يستخدم طريقو واحده ىي اإللقاء دون توظيف المعمم في شرحو لدروس المغة العربية، 
لممستحدثات التكنولوجية، فيو يعجز عن تقديم بعض المفاىيم الصعبة مثل: مخارج األصوات 

المقاطع الصوتية...، كما أنو غالًبا ما يستخدم األساليب التقميدية في الشرح التي ال تشجع  –
 ده شبو التام عمى الكتاب المدرسي.عمى االبتكار وال تساعد عميو، مع اعتما

: من خبلل خبرة الباحث في مجال التدريب في برامج التنمية المينية وتوظيف التكنولوجيا ثانًيا
في التعميم وفي ظل قصور الدورات والبرامج التدريبية أثناء الخدمة في تنمية الكفايات التدريسية 

مرحمة االبتدائية، وعدم ارتباطيا باحتياجاتيم اإلبداعية البلزمة لمعممي المغة العربية في ال
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المتكامل مع عائمة  (OfficeMix)الفعمية، فإن البحث الحالي يحاول توظيف برنامج 
Office365  في مجال تدريس المغة العربية لمعممي المغة العربية في المرحمة االبتدائية؛ لتنمية

 .الفعمية الكفايات اإلبداعية البلزمة ليم في ضوء احتياجاتيم
: من خبلل نتائج الدراسة االستطبلعية التي قام بيا الباحث مع عدد من مديري المدارس ثالثًا

والسادة موجيي المغة العربية حول واقع ممارسة معممي المغة العربية في المرحمة االبتدائية 
يم والتي بينت لمميام الممقاة عمى عاتقيم، ومعممي المغة العربية في المرحمة االبتدائية أنفس

حاجة المعممين الممحة إلى التدريب عمى توظيف المستحدثات التكنولوجية في العممية التعميمية 
 مما لو تأثير سمبي عمى األداء التدريسي، وضعف االبتكار والسير خمف التقميد.

ما أوصت بو العديد من الدراسات بأن يكون تدريس المغة العربية يعتمد عمي اإلبداع مثل: رابًعا:
 م(.   1307م(، دراسة عبد الرازق مختار)1300م(، دراسة سناء أحمد)1300دراسةالعويضي)

  تحديد المشكمة: 
ومن العرض السابق يتضح أن مشكمة البحث وجود ضعف شديد في الكفايات التدريسية 
اإلبداعية البلزمة لمعممي المغة العربية في المرحمة االبتدائية، وخصوًصا استخدام المستحدثات 
التكنولوجية المعاصرة وكيفية توظيفيا في دروسيم التعميمية سواء داخل الصف أو خارجو ... 

لجوانب اإلبداعية في دروسيم التعميمية؛ فعمى الرغم من ضرورة تمكن المعمم من مع إىمال ا
الميارات التدريسية اإلبداعية لما في ذلك من أىمية في مجال تعمم المغة العربية؛ فإن الواقع 
التعميمي الحالي يكشف عن أن المعممين يكتسبون إلى حد ما المعايير التقميدية لمنجاح التربوي، 

ما يتعمق بكفايات التدريس اإلبداعي فإن إلماميم بيا ضعيف؛ حيث يعتمدون عمى طرائق أما في
التدريس التقميدية التي تعتمد عمى الحفظ والتمقين وعمى األسئمة التقميدية التي تتطمب حفظ 

جابات محددة، كما أنيم ال  أفكار التبلميذ اإلبداعية بل  يشجعونالمعمومات واسترجاعيا وا 
في نقدىم أحياًنا مما انعكس سمًبا عمى مستوى اإلبداع لدى تبلميذىم، وتركيزىم عمي ويبالغون 

غفال المصادر المتنوعة لممعرفة مما يؤثر ذلك عمي إبداع  مصدر وحيد ىو الكتاب المدرسي وا 
 تبلميذىم ومستوي تفكيرىم. 
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 ويمكن صياغة المشكمة في السؤال الرئيس التالي:
اإلبداعية البلزمة لمعممي المغة العربية في المرحمة االبتدائية في كيف يمكن تنمية الكفايات 

 ويتفرع األسئمة اآلتية:     ضوء احتياجاتيم؟ 
 ما االحتياجات التدريبية البلزمة لمعممي المغة العربية في المرحمة االبتدائية؟-0
 االبتدائية البلزمة ليم؟ما مدى توافر الكفايات اإلبداعية لمعممي المغة العربية في المرحمة -1
لتنمية الكفايات  Office Mixما التصميم المقترح لبرنامج تدريبي معتمًدا عمى برنامج -2

 اإلبداعية لمعممي المغة العربية في المرحمة االبتدائية؟
لمعممي المغة العربية في المرحمة االبتدائية  office Mixما فاعميو البرنامج التدريبي المقترح -3

 يث تطوير مياراتيم وتنمية الكفايات التدريسية اإلبداعية لدييم؟من ح
 فروض الدراسة:

( بين درجات المتدربين في 3.34 ≤توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )-
 القياس القبمي والبعدي لمجانب المعرفي لمكفايات اإلبداعية وذلك في صالح القياس البعدي.

( بين درجات المتدربين في 3.34 ≤لة إحصائية عند مستوى الداللة )توجد فروق ذات دال-
 القياسين القبمي والبعدي لمجانب األدائي لمكفايات اإلبداعية وذلك في صالح القياس البعدي.

 أىمية البحث: يتوقع أن يستفيد من البحث الفئات التالية:
        كفايات اإلبداعية البلزمة ليم.معممو المغة العربية في المرحمة االبتدائية في تنمية ال-0
المغة العربية في المرحمة االبتدائية في متابعة وتوجيو المعممين.                        موجيو -1
مديرو المدارس في المرحمة االبتدائية فالمعمم المدرب جيًدا يستطيع القيام بالعديد من  -2

األدوار في المدرسة فيو المساعد والمعين لمدير المدرسة ويساىم إلى حد كبير في نجاح العمل 
 اإلداري والفني في المدرسة وال يشكل عبًئا عمى إدارة المدرسة.                                             

أولياء األمور؛ فالمعمم المدرب جيدًا يستطيع أن يتواصل مع أولياء األمور بشكل  -3      
                                 أفضل، وبطرق حديثة وسريعة مما يؤثر إيجابًيا عمى العممية التعميمية.  
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المسئولون بوزارة التربية والتعميم من خبلل تقديم قائمة باالحتياجات التدريبية لمعممي المغة -4
 .العربية في المرحمة االبتدائية

الباحثون في مجال تطوير التعميم فقد تفتح المجال لبحوث أخرى تفيد معممي المغة العربية -5
 المواد التعميمية.                                                        بمختمف المراحل و 

يأتي ىذا البحث استجابة لما تركز عميو النظريات التربوية الحديثة في بناء البرامج التدريبية -6
 بناء عمى االحتياجات الفعمية لممعممين، مما يشجع مشاركتيم فييا، واالستفادة منيا.

 ييدف البحث الحالي إلى: أىداف البحث:
بناء قائمة بالميارات التدريبية البلزمة لمعممي المغة العربية في المرحمة االبتدائية لتنمية -0

 القدرات التدريسية اإلبداعية في ضوء احتياجاتيم.
لتنمية الكفايات اإلبداعية لمعممي  OfficeMixتصميم برنامج تدريبي معتمًدا عمى برنامج -1

 بية بالمرحمة االبتدائية.المغة العر 
في  OfficeMixتدريب معممي المغة العربية في المرحمة االبتدائية عمى استخدام برنامج -2

 تنمية كفايات التدريس اإلبداعي لمغة العربية.
 حدود البحث:اقتصر البحث عمى:

 .عينة قصدية من معممي المغة العربية  بالمرحمة  االبتدائية 
  وحدة دراسية يتم توظيفOfficeMix  المتكامل معOffice365  في

 تدريس النصوص والقراءة.
  تنمية بعض الكفايات اإلبداعية لمعممي المغة العربية في المرحمة االبتدائية

 في ضوء احتياجاتيم الفعمية المتاحة.
  م.2020-2019الحد الزمني: العام الدراسي 
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 المنيجين التاليين:منيج البحث:استخدم الباحث 
، لتحميل أىداف، وميام، وأدوار معمم المغة العربية في المرحمة المنيج الوصفي التحميمي-0

االبتدائية، واحتياجاتو التدريبية عمى الميارات البلزمة لو، ولبلطبلع عمى الدراسات والبحوث 
 المرتبطة بموضوع البحث.

شف عن فاعمية المتغير المستقل )استخدام : واستخدمو الباحث لمكالمنيج شبو التجريبي-1
OfficeMix تنمية الكفايات اإلبداعية البلزمة لمعممي المغة العربية  المقترح(، والمتغير التابع(

 بالمرحمة االبتدائية(.
تصميم المجموعة  –استخدم الباحث في ىذه الدراسة التصميم شبو التجريبي :التصميم التجريبي
بعدي(، حيث قام الباحث بقياس أثر المتغير المستقل )البرنامج  –قبمي) الواحدة )التجريبية(

( عمى المتغيرات التابعة )الجانب المعرفي لمكفايات OfficeMixالتدريبي المعتمد عمى 
لدى معممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في  لمكفايات االبداعية( االبداعية والجانب الميارى
 عة تجريبية.ضوء احتياجاتيم كمجمو 
 ( التصميم التجريبي لمبحث0جدول )  

 

 تمثمت متغيرات البحث الحالي عمى ما يمي::ثانًيا: متغيرات البحث
 Office: اشتمل ىذا البحث عمى متغير مستقل واحد )برنامج تدريبي المتغيرات المستقمة-1

Mix المرتبط ببعض برامج )Office365. 
: اشتمل ىذا البحث عمى متغير تابع واحد: تنمية الكفايات اإلبداعية لمعممي المتغيرات التابعة-1

 تيم.المغة العربية في المرحمة االبتدائية في ضوء احتياجا
 * الجانب الميارى لمكفايات االبداعية.       الجانب المعرفي لمكفايات االبداعية.* 
 

 التطبيق البعدي المعالجة التطبيق القبمي 
مجموعة 
 تجريبية

 التحصيمي االختبار-0
 المبلحظة بطاقة-1

 التحصيمي االختبار-0 البرنامج المقترح
 المبلحظة بطاقة-1
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( معمًما لمغة العربية بالمرحمة االبتدائية بإدارة 23اقتصرت عينة البحث عمي ) عينة البحث:
 السنببلوين التعميمية.

 أدوات البحث:
  العربية بالمرحمة االبتدائية.إعداد قائمة باالحتياجات التدريبية لمعممي المغة 
                                                            .بطاقة مبلحظة لؤلداء العممي لمميارات التدريبية التدريسية اإلبداعية                                                                           
 ي لمميارات اإلبداعية.اختبار تحصيمي لمجانب المعرف 

 مصطمحات الدراســــــــــة:
الجمسات التدريبية والتي  من مجموعة :أنو عمى :إجرائًيا ويعرفو الباحث البرنامج التدريبي:

 وضعت وفق مجموعة من اإلجراءات المنظمة والمخطط ليا، من خبلل توظيف محتوي أنشطة
 ت معمميوميارا واتجاىات معارف تطوير إلى تيدف التي، و وأساليب تدريب متنوعة منظمة

 ولتنمية التدريسي، أدائيم لتحسين الكفايات اإلبداعية بعضفي  المغة العربية بالمرحمة االبتدائية
  ميارات التفكير عند تبلميذىم، وتيسر ميارات التواصل مع عناصر العممية التعميمية.

-Office Mix : 
وارتباطو ضمن   Office365 مزيج من مجموعاتيعرفو الباحث إجرائًيا برنامج تعميمي 

لو إمكانيات عظيمة يتم توظيفيا لمعممي المغة العربية في منظومة واحدة تعمل بشكل متكامل 
في ضوء المرحمة االبتدائية في دروسيم التعميمية لتنمية الكفايات اإلبداعية البلزمة ليم 

 .احتياجاتيم الفعمية المتاحة
: ناتج جيود تدريبية تحقيق زيادة كمية ونوعية وفاعمية في بعض رائيالتعريف اإلج: تنمية-

وتساعد عمي استتثارة  OfficeMixالكفايات التدريسية اإلبداعية لمعممي المغة العربية باستخدام 
 ميارات التفكير عند تبلميذىم.

: يعرفيا الباحث إجرائيًا بأنيا: مجموعة السموكيات واألساليب التدريسية الكفايات اإلبداعية-
 معمم المغة العربية بالمرحمة االبتدائية يمتمكيا أن يجب األدائية المتطورة التيالحديثة والميارات 

تقان بكفاءة أدائيا عمى قادًرا ليكون بصور تنمى ميارات  المغة العربية مقرر شرح دروس عند وا 
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ير عند تبلميذه وتحقق األىداف التعميمية والتربوية المخطط ليا بأساليب متطورة ومتنوعة التفك
 موظًفا التكنولوجيا الحديثة المتاحة.

بالمرحمة  العربية المغة معممي أداء رفع "الحالي البحث في اإلبداعية الكفايات بتنمية ويقصد
 البرنامج عمى لتدريبيم نتيجة تطبيقيا؛ من االبتدائية وتطوير كفاياتيم اإلبداعية وتمكينيم

قدرة تبلمذتيم عمى التفكير وتنويع مصادر  تنمية إلى وبما يؤدي ،OfficeMixالتدريبي
 االتصال.

: ىي المرحمة األولى في سمم النظام التعميمـي فـي مصر يعرفيا الباحث"المرحمة االبتدائية: -
تسبقيا مرحمة ريـاض األطفال، وتستمر وىي الزامية ومجانية وتبدأ من سن ست سنوات وقد 

 حتى الصف الخامس أو السادس االبتدائي.
: مجموعة الميارات والمعارف واالتجاىات التي يحتاج معمم الباحث االحتياجات: ويعرفيا-

المغة العربية بالمرحمة االبتدائية أن يتدرب عمييا، ويوظفيا في دروسو التعميمية بصورة عممية؛ 
 سو ابداعًيا.حتى يكون تدري

 التدريس اإلبداعي:طار النظري: اإل
يعد معمم المغة العربية من أىم العناصر المؤثرة في العممية التعميمية، ولكي يكون المعمم     
عمى أداء ىذه الميمة العظيمة البد لو من اكتساب القدر الكافي من الكفايات والميارات  اقادرً 

المعاصر، فمينة المعمم لم تعد مرتبطة بمقدار تعميمي فقط، بل إن لمواقع المناسبة التدريسية 
ميمتو تفوق حدود التعميم والتمقين والحفظ إلى نشر المعارف، وبرىنة الحقائق، ومراعاة التعمم 
الذاتي وتنميتو لدى المتعمم، فالمعمم يقدم المعمومات ويطمب إلى التبلميذ التوسع والبحث 

مشاركة والتفاعل مع التعميم، ليذا أصبح من الضروري بمكان والتقصي، وذلك من باب ال
االىتمام بموضوع الكفايات الواجب توافرىا بالمعمم ليقوم بمينتو عمى الوجو األكمل ويبدع في 

 مينتو.
والقضية األساسية والجوىرية في إعداد المعمم تتحدد في فحص المكونات الفعالة في إعداد     

التأكد من توافرىا في أوعية إعداده بحيث يكسبو برنامج اإلعداد  ىذا المعمم والعمل عمى
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القدرات والميارات واالتجاىات التي تمكنو من أن يكون كفئا في عممو، منتمًيا لمينتو، راضًيا 
(، ونجاح المعمم 323، 1337عنيا، راغًبا في تطوير نفسو وتنمية شخصيتو )حسن شحاتة، 

األولى عمى نوعية ومحتوى ما يقدم لو من برامج أثناء مرحمة في مينتو وعممو يتوقف بالدرجة 
إعداده وقبل انخراطو في مينة التعميم، ومن ىنا يتوقف تحسين جودة التعميم، وتطويره عمى 
تحسين انتقائو، وجودة تدريبو، واالرتفاع بمكانتو؛ فيو في حاجة دائمة إلى معرفة الجديد من 

، واالرتقاء بمستوى أدائو التدريسي؛ وذلك إذا أريد لو أن يرتقي الميارات والرؤى المينية الحديثة
  (256م، 1303لما يتوقع منو في تحسين العممية التدريسية )صفاء إبراىيم، 

أىمية النظر إلى المعمم كأحد عناصر الموقف  (۲۲۲م، 1334ويؤكد  )مجدي إبراىيم،   
وافرت اإلمكانات والمعامل واألدوات، التعميمي، حيث إنو ميما كانت جودة المناىج، وميما ت

فكل ذلك ال يحقق قيمة تذكر دون وجود معمم مبدع في سماتو الشخصية، وفي تكوينو الميني 
والثقافي والعممي، وفي امتبلكو كفايات تعميمية متنوعة، تمكنو من أداء أدواره المتعددة، مثل 

( إلى تأكيد Davies،(2006ميارات التخطيط وسبلمة األداء وأساليب التقويم. ويوضح
التربويين عمى أن تأسيس وضع تربوي قوي في القرن الواحد والعشرين يتطمب بالدرجة األولى 

 . قيادة تربوية مبدعة تشجع كل من المعممين والمتعممين عمى اإلبداع
يمكن التدريب عميو واكتسابو (Fazelian,2012,719) والتدريس اإلبداعي كما يوضحو      
 2005 و مثل غيره من الميارات، ويتطمب قدرا من المرونة لدى المعمم، ويرى )وتنميت

Harris, أن التعمم اإلبداعي لن يتم في ظروف صفية أو بيئة تعمم ال يتوافر فييا التدريس )
ينظر إلى المعمم بوصفو المفتاح األساسي في تعميم ميارات اإلبداع، وعميو أن  اإلبداعي؛ لذا

: التخطيط لتدريس إبداعي؛ األولىفي النشاطات التدريسية الثبلثة التالية؛  يحدد مدى إبداعو
حيث يحتاج التدريس اإلبداعي لخطة تدريسية مرنة يبتعد فييا المعمم عن الخطط التدريسية 

: السموك التدريسي والثانيةالتقميدية بتقديم نشاطات تدريسية إثرائية في ظل التدريس اإلبداعي، 
الصفي لتدريس إبداعي؛ حيث إن المعمم المبدع يييئ المناخ المبلئم ألنشطة اإلبداع داخل 
الصف ويوجو انتباه المتعممين إلى مادة التعمم ويعمل عمى تنمية بعض الصفات والميارات لدى 
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خرين، المتعممين كصفات التحدي وحب االستطبلع والتعبير عن الرأي، والتفاعل مع اآل
: التقويم لتدريس إبداعي؛ حيث يعد والثالثةوالتفكير الذي يتسم بالطبلقة والمرونة واألصالة، 

المتعمم بنفسو الميمة أو المشكمة أو تتوافر لو الحرية في إعادة تحديدىا وتحرير ميام تقويم 
مة التقويم في اإلبداع نسبية من قيود االمتحانات التقميدية وتحديد طبيعة الناتج اإلبداعي لمي

 ضوء اليدف الذي يسعى المتعمم لتقويمو.
وأيًضا تعد الميارات اإلبداعية مثل: )الطبلقة، األصالة، المرونة، الحساسية لممشكبلت،   

اإلفاضة، المخاطرة( من أىم السمات اإلبداعية ومن أىم المقومات والدعائم األساسية لتطوير 
م، 1301ر إليو كثير من الباحثين، مثل أسامة خيري )العمل التربوي والتعميمي، وىذا ما أشا

 (.۲2، م۲۲02، جمال خير اهلل )(4۲
ويضيف الباحث ميارات)البحث والتقصي، والتنوع في استخدام المصادر التعميمية، وتوظيف 
المستحدثات التكنولوجية، وتحميل التقويم واالستفادة منو( من السمات اإلبداعية لممعمم في ظل 

 حادي والعشرين.القرن ال
ويحتاج أي نظام تربوي باستمرار إلى تطوير مكونات العممية التعميمية )معممون، ومنيج،      

وتبلميذ، بيئة تربوية(، لمواجية التحديات، بيدف الوصول إلى الغرض المطموب منو بكفاءة 
ه. )وليد الزند، تامة، وال يتممك إال بوجود المعمم المبدع الذي يؤثر إيجاًبا عمى سموك تبلميذ

 (138م،1305يوسف الشنطاوي،
 (Creativity teachingمفيوم التدريس اإلبداعي )

التدريس اإلبداعي بانو: االجراءات م( ۲۲00فضل اهلل واخرون" )محمد ويعرف "     
والسموكيات واالستجابات التربوية التي يقوم بيا المعمم قبل التدريس، ويظيرىا اثناء التدريس، 

يا بعده وتتسم باالصالة والطبلقة والمرونة، وتؤدى الى االبداع لدى المتعممين )محمد ويمارس
 (. 43م، ۲۲00فضل اهلل، عبد العظيم قناوي، شحاتو طو، 

وميارات التدريس اإلبداعي "مجموعة من السموكيات التدريسية واالستجابات التربوية التي     
وتيدف إلى تنمية الطبلقة والمرونة واألصالة لدى  يظيرىا المعمم أثناء مراحل عممية التدريس
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( 0۲۱م، ۲۲0۲عبد الرازق ، ويعرف )مختار ، (0۲م، ۲۲۲0عبد البله، نايل التبلميذ )
ميارات التدريس االبداعی "مجموعة من األداءات التدريسية التي يقوم بيا المحاضر داخل 

واألصالة، واالبداع، والحساسية قاعة المحاضرة او خارجيا، وتتميز بالطبلقة، والمرونة، 
نتاج  لممشكبلت ويتم ذلك عن طريق اساليب تدريس متنوعة تساعد عمى التفكير اإلبداعي، وا 

 العديد من اآلراء واألفكار اثناء التخطيط والتنفيذ. 
التدريس اإلبداعي بأنو: الخطط واالداءات التدريسية (أن 0۲م، ۲۲0۲ويري )أحمد القحفة، 

لمعمم والتي تتميز بالحداثة والمرونة والجاىزية وحب االستطبلع وتتوافق مع التي يؤدييا ا
 ظروف الموقف التدريسي وبما يحقق األىداف المطموبة.

التدريس باالبداع بأنو "مجموعة من ( ۲۲م، 0۳۳۲ويعرف )محمد عمى، محرز الغنام ،    
السموكيات التدريسية الفعالة التي يظيرىا المعمم في نشاطو التدريسي داخل غرفة الصف أو 
خارجيا في شكل استجابات حركية أو لفظية تمتاز بعناصر الدقة والسرعة في األداء، والتكيف 

بداع لدى المتعممين". ويعرف ، وتعمل عمى استثارة وتنمية اإلالتدريسيمع الظروف والموقف 
التدريس باالبداع بأنو "استخدام المعمم خيالو وقدراتو لتصميم استراتيجيات تدريس تجعل المتعمم 
اكثر إثارة ودافعية، وتوجو التبلميذ لتحقيق أىداف التعمم بجودة عالية، ومن ثم يرتبط التدريس 

 (.(Student& Lopez ,2013,76باالبداع ببناء دافعية التعمم لدى التبلميذ 
ويؤثر التدريس باالبداع ايجابًيا عمى تطوير القدرات اإلبداعية لدى التبلميذ، حيث أظيرت    

طريقة تدريس إبداعية يمكن أن يفيد في تطوير  إيجادآن ( Brooks,1990،(76دراسة 
عي )أحمد القدرات اإلبداعية لدى التبلميذ، وبصورة تنعكس عمى اكتسابيم طابع السموك اإلبدا

 (.۲02م، 0۳۳۲صالح، 
وبالتالي، يتمثل التدريس باالبداع في االتجاىات نحو توظيف ميارات االبداع التدريسي      

لدى المعمم، والتي تشير إلي الحالة التي تصف المسار التعميمي والتدريسي والذي يختاره المعمم 
ياراتو اإلبداعية في التدريس داخل وفًقا لرؤية عممية ومفاىيمية واضحة حول إمكانية ممارسة م

الموقف التعميمي، وتنمية ممارسات التعمم االبداعي لدى التبلميذ من خبلل تخطيط الدرس، 
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دارة  وتصميم المواقف واالنشطة التعميمية االبداعية، ودعم بيئات التعمم المحفزة لمتعمم والتفكير وا 
 (.Gralewsk  &Karwowski ،(2018,107انشطة التعميم والتعمم 

: ميارة المعمم في خمق االثارة الفكرية وفي تنمية يقوم التدريس االبداعي عمى بعدين ىما
التفكير التباعدي لدى المتعممين، وميارة المعمم في خمق بيئة تعمم تحقق التعمم النشط القائم 

عوض، عمى العبلقات االيجابية بينو وبين التبلميذ وبين التبلميذ بعضيم البعض. )ليمي م
 . (0۳1م،۲۲۲۳

 ويستخمص الباحث من خالل التعريفات السابقة ما يمي: 
 بعضيا يركز عمى أداء المعمم دون التمميذ. -
 بعضيا يركز عمى أداء المعمم ويغفل األنشطة التربوية. -
 يغفل بعض ىذه التعريفات تحديد كيفية مبلحظة أداء المعمم وكيفية قياسو. -
 األداء ما يقاس من السموك.تؤكد بعضيا عمى أن  -
 يركز بعضيا عمى األنشطة التربوية والوسائل التعميمية. -
 يركز بعضيا عمى التفاعل بين المعمم وتبلمذتو. -
 مجموعة من السموكيات المفظية وغير المفظية تستثير اإلبداع لدى التبلميذ. -
 تركز بعضيا عمي الطرق واالستراتيجيات الحديثة. -

بأنو استخدام معمم المغة العربية بالمرحمة االبتدائية  لمتدريس اإلبداعي: احث تعريًفاويستنتج الب
تعمل عمى تنمية ميارات التفكير OfficeMixلطرق وأساليب تدريسية مبتكرة مستخدًما برنامج 

        وتعزيز القدرة عمى البحث والتقصي وحل المشكبلت وتنمية التفكير لدي تبلميذه.
، (۲۲۲م، 1334: مثل:)ابراىيم، العديد من الدراسات التدريس االبداعي وبينت         
، م(1303دراسة )أماني الحصان، جبر الجبرين،و (Grainger et al,2004,p5)     ودراسة 
  ودراسة Johnson et al)،. (2000 ، و دراسة  (Huange & lee,2015,38)ودراسة 

(Horng et al,2005)(، ودراسة )محمد 037م، ص1336، خطابأحمد )، ودراسة
(، حيث أكدت ىذه ۲1۲-۲۲2م،۲۲۲2(،ودراسة)مجدي إبراىيم، 45-44م، 1333حمدان،
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الدراسات عمي فاعمية التدريس اإلبداعي وكفاياتو في زيادة تحصيل التبلميذ، وتنمية التفكير 
لعممية التعميمة، لدييم، وجعل التعميم أكثر متعة وفاعمية، وزيادة التواصل الفعال مع أطراف ا

يجابية، وسموكيات تدريسية فعالة، واستخدام استراتيجيات تدريسية  وخمق بيئة صفية داعمة وا 
 حديثة تدعم اإلبداع.

ويستحمص الباحث الممارسات التدريسية اإلبداعية من خالل اآلدب التربوي التي يقوم 
 البرنامج التدريبي المقترح عمي ما يأتي:

أنو يمكن تنمية اإلبداع داخل الفصل الدراسي باستخدام بعض األساليب والوسائل التربوية    
 مع المناىج المستخدمة بعد تطويرىا، ومنيا:

 . استخدام النشاطات مفتوحة النياية - 
 طريقة البحث و التقصي واالكتشاف وحل المشكبلت. -
زية؟ )مثل: ماذا تعمل لو عيشت في الصحراء؟ استخدام األسئمة التباعدية المتشعبة، والتحفي - 

 أو لو أنت أسد ماذا تفعل؟ 
 المقارنة بين الصور: كعرض صورتين إحداىما لمنمر، واألخرى لمقطة لممقارنة بينيما. -
 عرض صورة والمطالبة بوصف الصورة. -
 عرض فيديو: ووصف ما شاىدة التمميذ. -
انتقاد أفكار التبلميذ إلى ما بعد حالة جاء نقد و ىذا يتطمب من المعمم إر العصف الذىني: و  -

تاحة حرية التفكير، والترحيب بكل األفكار ميما كانت غرابتيا وطرافتيا،  توليد األفكار، وا 
 والمساعدة في تطوير أفكار التبلميذ والربط بينيا.           

أشياء ..( كأن اختبلق العبلقات: باختبلق عبلقة بين شيئين أو أكثر )صور، كممات،  - 
 يسأل التبلميذ عن ماىية العبلقة بين الخشب والبحر مثبًل، أو السفينة والسمك ...

تمثل األدوار، حيث يقوم التبلميذ بتمثيل أدوار شخصيات معينة لدراسة موضوعات في  - 
القراءة أو النصوص... أو قضايا اىتموا بما دون االلتزام بحفظ نص معين، بل يترك المجال 

 داعاتيم وما يفكرون فيو.إلب
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نشاط التخيل: تخيل نفسك سفينة نوح عميو السبلم ماذا كنت تحمل؟ تخيل نفسك تعيش في  -
 عصر عمي مبارك ماذا كنت ستشاىد؟

وترتبط ىذه الميارات بالتنمية المينية لمعمم المغة العربية بالمرحمة االبتدائية وتدريبو وتزويده   
الكفايات التدريسية اإلبداعية، والنماذج التدريسية، واالستراتيجيات  بالجديد من المعمومات، وىذه

التدريسية الحديثة الداعمة لئلبداع، فبل يكفي إعداده داخل المؤسسات التعميمية فقط، بل يتم 
متابعتو في أثناء الخدمة في جميع المراحل التعميمية، حيث يتأثر المعمم بالتغيرات والتطورات 

قتصادية، والثقافية، والعممية التي تسود المجتمع، وكذلك المستحدثات االجتماعية، واال
التكنولوجية الحديثة وقد تنال المقررات قسًطا من ىذا التأثير مما يتطمب إعداد معمم متدرب 
ومعد بصفة مستمرة لضمان تنفيذ تمك المقررات بصورة متطورة ومواكبة مع المتغيرات 

 المتبلحقة.
تحديد االحتياجات التدريبية لمعممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية مرحمة و تعد عممية      

أساسية في أي عممية تدريب، ومرحمة سابقة لتصميم أي برنامج تدريبي مأمول، حيث إن 
غيابيا بسبب إضاعة الجيد والوقت والمال، ويتم خبلل عممية تحديد االحتياجات التدريبية 

غة العربية بالمرحمة االبتدائية في ضوء الميارات التدريسية لو، وفي تعرف احتياجات معممي الم
ضوء عممية تقدير االحتياجات التدريبية، يتم تحديد عناصر البرنامج التدريبي وأىدافو، 
ومحتواه، والوسائل المناسبة لتحقيق األىداف، والخبرات المتضمنة فيو، وتعد االحتياجات 

 قويم برامج التدريب وخططو. التدريبية الذي يتم في ضوئو ت
 أىمية تنمية اإلبداع في مادة المغة العربية : 

تعتبر مادة المغة العربية من أكثر المواد الدراسية ارتباًطا باإلبداع، فالتدريس اإلبداعي في        
مادة المغة العربية لو نتائجو االيجابية عمى تحصيل التمميذ ودافعيتو لمتعمم، ولو دوره في تحقيق 

اع من خبلل األىداف المأمولة من ىذه المادة، وىناك العديد من المبررات ألىمية تنمية اإلبد
 مادة المغة العربية منيا: 
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بداع.  المجتمعاتأصبح تقدم  -  يقاس بما حققتو من اكتشافات وا 

المغة العربية بيئة خصبة لتربية اإلبداع: ولمعمم المغة العربية دور رئيس في الحث عمى  -
تنمية اإلبداع، وتشجيع التبلميذ عمي الكتابة والقصص اإلبداعية، والتعبير عن النفس 

 والبيئة من حولو، وما ينعكس عمي تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لتبلميذه. 

يس المغة العربية في مختمف المراحل التعميمية لو دوره في إن تنمية اإلبداع في تدر  -
 إعداد جيل من األدباء والمفكرين. 

يزداد تحصيل التمميذ ومستوى األداء العممي المغوي والكتابي سواء من خبلل الطرق  -
 المباشرة أو غير المباشرة لتعمم ميارات التفكير اإلبداعي. 

ممية التعميمية لو دور فعال في تنمية كفايات التكنولوجيا الحديثة وتوظيفيا في الع -
 التدريس اإلبداعي وما ينعكس ذلك عمي التبلميذ فكًرا وثقافة، وتحصيبًل. 

 مفيوم التعمم الخميط:
تعددت وجيات نظر التربويين حول ماىية التعمم الخميط وترتب عمى ذلك تعدد مسمياتو    

عمم المدمج، والتعمم المؤلف، التعمم المزيج، ومكوناتو وأبعاده، ومن بين ىذه المسميات: الت
والتعمم متعدد المداخل، وعمى الرغم من تعدد التسميات العربية ليذا المصطمح، فإن الدراسات 

ويعرف "كالوي" التعمم الخميط بأنو أسموب التعمم  Blended learningاألجنبية تطمق عميو  
مم مع مزيج من طرق توصيل المعمومات الذي يتضمن جمسات التدريس التي تعتمد عمى المع

 (Callaway,2005,p9) باستخدام التعمم اإللكتروني.

( إلى أن التعمم المدمج ىو تعميم يجمع بين نماذج متصمة Singh,54-2003,51ويشير سينغ )
من خبلل اإلنترنت،  Onlineوأخرى غير متصمة من التعميم، وغالبا ما تكون النماذج المتصمة 

 النماذج غير متصمة في الفصول التقميدية.  بينما تحدث

ويعرف "حسن سبلمة" التعمم الخميط بأنو "ذلك التعمم الذي يتم فيو خمط أو مزج أدوار المعمم 
التقميدية في الفصول الدراسية التقميدية مع الفصول االفتراضية اإللكترونية أي تعمم يجمع بين 

 (.45،م1335سن سبلمة، التعمم التقميدي والتعمم اإللكتروني مع")ح
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كما يعرف التعميم المدمج بأنو :"التعمم الذي يمزج بين خصائص كل من التعميم الصفي 
التقميدي والتعمم عبر اإلنترنت في نموذج متكامل، يستفيد من أقصى التقنيات المتاحة لكل 

 أن التعمم الخميط: "مدخل جديد من Jang  &Park(، ويرى (Milheim,2006,44منيما" 
مداخل التعمم والتدريب؛ يدمج بين مميزات التعميم وجًيا لوجو ومميزات التعمم االلكتروني" 

2006, p125) ، Park Jang&)  
ويعرفو "عماشة" بأنو أحد صيغ التعميم والتعمم يندمج فييا التعمم االلكتروني مع التعمم     

الصفي في إطار واحد، حيث توظف أدوات التعميم االلكتروني، مع جمسات التعميم والتي تتم 
غالبا في قاعات الدرس الحقيقية المجيزة بإمكانية االتصال بالشبكات. )محمد عماشة، 

 (4، ص م1338
وتعرفو "فاطمة كمال" بانو نظام تعميمي تعممي يستفيد من كافة اإلمكانيات والوسائط 
التكنولوجية المتاحة، وذلك بالجمع بين أكثر من أسموب وأداة لمتعمم سواء كانت الكترونية أو 
تقميدية، لتقديم نوعية جيدة من التعمم تتناسب مع خصائص المتعممين واحتياجاتيم من ناحية 

سب المقرر الدراسي واألىداف التعميمية المرجوة من ناحية أخرى. )فاطمة كمال أحمد، وتنا
 (0۱2، ص م۲۲0۲

 يستخمص الباحث مفيوم التعمم الخميط عمي النحو التالي:
 يجمع بين التعمم التقميدي والتعمم اإلليكتروني. -0
 ميمية.يجمع بين أكثر من أسموب تعميمي مما يؤدي إلي تكامل تحيق األىداف التع -1

 يؤدي إلي تكامل التعمم اإلليكتروني وويعالج النقص فيو. -2

 مكونات التعمم الخميط:
أن التعمم الخميط (  0۲،صم۲۲۲۱و)خديجة الغامدي، ( 46،م1335يري حسن سبلمة )

 يمكن أن يحتوي عمى المكونات اآلتية:

 فصول افتراضية. -فصول تقميدية.                              -
رشاد تقميدي )معمم حقيقي(.       -   فيديو متفاعل أو أقمار اصطناعية. -توجيو وا 
 بريد الكتروني و رسائل الكترونية مستمرة.  -المحادثات عمى الشبكة.                      -
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 Muianga (2015: مونجا يوضح كل من :Blended Learningمميزات التعمم الخميط 

X,محمد عبده عماشة، 03-02م،1336، )قسطندي شوممي،م(1334، ( )حسن سبلمة( ،)
)لورٌس (، 731-711، ص 1171برهامً زغلول،  م(،1338م(، )خديجة الغامدي، 1337

 مميزات التعمم الخميط كما يمي:  م(1177(، )أحمد جمعة،765، م1171عبد الملك، 

 خفض نفقات التعمم بشكل ىائل بالمقارنة بالتعمم اإللكتروني وحده. -
 عدم حرمان المتعمم من متعة التعامل مع معممييم وزمبلئيم وجًيا لوجو. - 
تعزيز الجوانب اإلنسانية والعبلقات االجتماعية بين المتعممين فيما بينيم وبين المعممين  -

 أيًضا.

المرونة الكافية لمقابمة كافة االحتياجات الفردية وأنماط التعمم لدى المتعممين باختبلف  - 
 يم وأعمارىم وأوقاتيم.مستويات

 االستفادة من التقدم التكنولوجي في التصميم والتنفيذ واالستخدام. - 
إثراء المعرفة اإلنسانية ورفع جودة العممية التعميمية ومن ثم جودة المنتج التعميمي وكفاءة  - 

 المعممين.
بصفة خاصة كثير من الموضوعات العممية يصعب لمغاية تدريسيا إلكترونية بالكامل و  - 

مثل: الميارات العممية واستخدام التعمم الخميط يمثل أحد الحمول المقترحة بحل مثل تمك 
 المشكبلت.

 يشعر المدرس أن لو دور في العممية التعميمية وأن دوره لم يسمب. -
 يقوم بتوفير الوقت لكل من المعمم والتمميذ. -
  من االعتماد عمى طريقة واحدة.يوفر طريقتين لمتعمم يمكن االختيار بينيما بدالً  - 
 يعالج مشاكل عدم توفر اإلمكانيات لدى بعض التبلميذ. -
 يتناسب مع المجتمعات في الدول النامية التي لم تتوفر لدييا بيئة إلكترونية كاممة.  -
 وقت التعمم محدد بالزمان والمكان وىذا ما يفضمو التبلميذ حتى اآلن. -
 عرفية والميارية والوجدان دون تأثير واحدة عمى األخرى. يركز عمى الجوانب الم  -
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 زيادة فاعمية التعميم. -تنوع وسائل المعرفة.                    -
 إتقان الميارات العممية.  -تحقيق التعمم النشط لممتعممين.           - 
 المتعممين.يراعي الفروق الفردية بين  -الممارسة والتدريب في بيئة التعميم .      -
يساعد التعميم المتمازج في تمكين الدارسين من التعبير عن أفكارىم وتوفير الوقت ليم  -

 لممشاركة في داخل الصف، والبحث عن الحقائق والمعمومات بوسائل متنوعة ومتطورة.
 تطوير طرائق التدريس بأساليب تدريسية جديدة لمتعمم. -
 ة وعديدة تسمح باالبتكار وتساعد عمية.توفير المادة المطموبة بطرائق مختمف- 
تعدد مصادر المعرفة وسرعة الحصول عمييا من خبلل شبكة االنترنت، وعدم التقيد  -

 بالمحتوى الدراسي التقميدي أو الساعات الدراسية. 
يسمح لمتبلميذ باالستمرار في عممية التعميم والتعمم في حالة التعرض لظروف طارئة حيث  -

 ول عمى المعمومات التي يريدونيا في الوقت الذي يختارونو.يستطيعون الحص
 تقديم حمول تتسم بالمرونة في تعميم وتعمم الطبلب في الفصول ذات الكثافة الكبيرة.  -

ويستنتج الباحث أن الحاجة أصبحت ممحة في استخدام التعمم الخميط في مؤسساتنا 
 م بيئة التعمم الخميط في:التعميمية عمى اختالف مستوياتيا حيث يمكن أن تساى

 تقميل نفقات التعميم بالمقارنة بالتعمم االلكتروني وحده. -
 تعزيز الجوانب اإلنسانية والعبلقات االجتماعية بين المتعممين فيما بينيم. - 
 يثري المعرفة اإلنسانية ويرفع جودة العممية التعميمية، ومن ثم جودة المنتج التعميمي. - 
 يراعي الفروق واالحتياجات الفردية بين المتعممين عمي اختبلف مستوياتيم وأعمارىم. - 
يفيد المتعممين سريعي التعمم حيث يمكنيم من الحصول عمي أكبر قدر من المعمومات  -

 والمعارف.

 ينوع في استخدام استراتيجيات تدريسية حديثة تفيد عممية التعمم. -
 

 



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
                       ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.75417.1016 

                      (0202) ابريل  

 

 

 
751 

 
 

 إجراءات البحث: 
  ADDIE)تم االعتماد عمي نموذج)  : OfficeMixإعداد البرنامج التدريبي المعتمد عمى   -
 وتحتوي علي الخطوات التالية: (Analysis) :(مرحمة التحميل2
ىدف البرنامج الحالي إلى تحقيق اليدف العام  OfficeMixتحديد اليدف العام لبرنامج -

 المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في ضوء احتياجاتيم. لمعممي األتي: تنمية القدرات اإلبداعية 
( معمًما لمغة العربية بالمرحمة 23بمغ عدد العينة )تحديد خصائص المستيدفين من البحث:  -

 االبتدائية مما ليم معرفة جيدة بالحاسوب واإلنترنت.
 تعميمية المتاحة:تحميل الموارد والمصادر ال -تحديد زمان ومكان التطبيق.                 -
 التعرف عمي بعض معوقات وصعوبات قد تحدث أثناء التدريب التدريب.  -

 اشتممت مرحمة التصميم عمي الخطوات التالية::(Design) ثانًيا مرحمة التصميم
: من خبلل اليدف العام قام الباحث بصياغة األىذاف تحديد األىذاف السموكية األدائية

 وواضحة.السموكية بصورة محددة 

 OfficeMixتم تحديدالمحتوي المقدم من خبلل برنامج -
 تم تحديد أنشطة التعمم والوسائل التعميمية المستخدمة. -

 تم تحديد إجراءات تقويم البرنامج وطرقيا. -
 تم في ىذه المرحمة ما يأتي:ثالثًا مرحمة التطوير: 

التعميم، حيث يوجد حساب رسمي تم الدخول عمي الموقع الرسمي المجاني لوزارة التربية و  -
لكل معمم في جميورية مصر العربية، ويستطيع الدخول عمي حسابة وتفعيمة من خبلل الدخول 

 //http://teacher.emis.gov.egعمي الرابط
وكيفية استخدامة لتنمية   OfficeMixتم عمل دليل لممعمم لمدخول عمي البرنامج التدريبي  -

 القدرات اإلبداعية لمعممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية.



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
                       ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.75417.1016 

                      (0202) ابريل  

 

 

 
751 

 
 

عمي مجموعة من   OfficeMixالتحكيم تم عرض الموقع والدليل التعميمي باستخدام موقع  -
المحكمين، حيث أشار المحكمون إلي جودة الموقع من الناحية التربوية والفنية وسيولة 

 ل المواقف التعميمية.استخدامة في ك

 تم في ىذه المرحمة ما يأتي: رابًعا مرحمة التنفيذ:

لتنمية الكفايات اإلبداعية  OfficeMix تدريب المعممين عينة البحث عمي استخدام برنامج
لمعممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية، وتم تنفيذ أنشطتو بشكل فردي وجماعي تعاوني، 

لفعالة من قبل المعممين، وتقديم الباحث التغذية الراجعة الفورية ليم، وحل والمشاركة اإليجابية ا
 المشكبلت التي يمكن أن تحدث أثناء التدريب.

 عمى البرنامج تقويم في الباحث اعتمدتم في ىذه المرحمة ما يأتي:  خامًسا مرحمة التقويم:

 :التالية األنواع
 ج.إجـراء تقـويم قبـل التـدريب عمـى البرنـام-

 تقرير. بإعداد تقويم المعممين -.                  التكويني التقويم- 
   التدريسي األداء مبلحظة بطاقة-رضا المعممين.          مدى تقويم-
 التدريس اإلبداعي. لكفايات تقويم المعممين تم :الختامي التقويم -

  OfficeMixتم عرض الموقع باستخدام موقع   :OfficeMixضبط البرنامج المعتمد عمي 
عمي مجموعة من المحكمين، حيث أشار المحكمون إلي جودة الموقع من الناحية التربوية 

 والفنية وسيولة استخدامة في كل المواقف التعميمية.

تم تنفيذ البرنامج التدريبي لمعممي المغة العربية : OfficeMixتنفيذ البرنامج المعتمد عمي 
( معمًما بإدارة السنببلوين التعميمية، وبعد 23رحمة االبتدائية)عينة( البحث البالغ عددىم )بالم

تطبيق البرنامج عمي عينة البحث تم تطبيق أدوات البحث ثم تصحيح األوراق ورصد الدرجات 
 تتمييًدا لمعالجتيا إحصائًيا.

جازتيا:  وتحقيق أىداف الدراسة تم  لئلجابة عمى أدوات البحثثانيًا: تصميم أدوات البحث وا 
 استخدام األدوات التالية:
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االختبار التحصيمي لقياس الجانب المعرفي لمميارات اإلبداعية لمعممي المغة العربية  -
 بالمرحمة االبتدائية.

بطاقة مبلحظة لقياس الجانب الميارى لمميارات اإلبداعية لمعممي المغة العربية بالمرحمة  -
 االبتدائية.

 قائمة باالحتياجات التدريبية لمعممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية. إعداد -
من المتطمبات األساسية التي تفتضييا طبيعة البحث الحالي إعداد االختبار التحصيمي:  -2

 وتصميم لقياس الجانب المعرفي لمميارات اإلبداعية لمعممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية.
 االختبار التحصيمي بالخطوات التالية:وقد مر بناء 

ىدف االختبار إلى قياس كفايات التدريس اإلبداعي المستيدف  تحديد اليدف من االختبار:
 –وفق مستويات معرفية محددة من مستويات بموم، وىي )الفيمتنميتيا في ىذه الدراسة 

 Office Mixبرنامج  المستويات العميا( بعد إجراء التدريب ليم في ضوء استخدام –التطبيق
 office365المرتبط ببعض برامج 

من خبلل إطبلع الباحث عمى العديد من المراجع  تحديد نوع مفردات االختبار وصياغتيا: 
عداد اإلختبارات، تم تصميم االختبار التحصيمي من نوع أسئمة االختيار  الخاصة بكيفية بناء وا 

كأحد صور  د(،–ج –ب  –خيارات أربع )أ من متعدد، في ضوء جدول المواصفات، وكانت ال
االختبارات الموضوعية، نظًرا لمرونتو الكبيرة في قياس العديد من مخرجات التعمم في 
المستويات المختمفة، حيث إن طبيعتيا وخصائصيا تتسق مع أىداف اختبار التحصيل التي 

االختبار من يتكون  حددت  مسبًقا، وتسيم في الكشف عن مدى تحقيقيا بصورة واضحة،
،وحتى يحقق االختبار ىدفو تم الوضع في االعتبار ما  ( ميارة إبداعية15( سؤاًل يقيس )63)

 يمي:
 اال يشمل السؤال تمميحات لئلجابة الصحيحة.-دقة وسبلمة ووضوح الصياغة المغوية.       -
 بطريقة عشوائية.توزيع اإلجابات الصحيحة  -أن تندرج األسئمة من السيل إلى الصعب.     -
 أن تكون جميع بدائل اإلجابات متجانسة ومتقاربة. -
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 أن تكون البدائل واضحة وخالية من الغموض والتعقيد. -
استخدام ميارات التدريس اإلبداعي في الشرح والتفسير، واستخدام تقنيات تحديد الموضوعات: 

 التعمم اإلليكتروني، والتقويم وأنواعو.
 تحديد الوزن النسبي ألىمية أىداف الموضوع:-

 ( تحديد الوزن النسبى ألىمية أىداف الموضوع:1جدول )
 تم تحديد الوزن النسبى لؤلىداف السموكية فى كل مستوى من المعادلة التالية:

حتى يمكن الربط بين األىداف السموكية المعرفية وبين محتوى بيئة إعداد جدول المواصفات:
لمموضوعات في المستويات الثبلثة )فيم، وتحديد عدد المفرادات البلزمة   OfficeMix برنامج
( حيث تم اختيار ىذه المستويات المعرفية وفقًا لما أجمع عميو آراء مستويات عميا ،تطبيق

السادة المحكمين، وقد تم اختيار ىذه المستويات لمبلءمتيا لطبيعة الميارات المراد اكتسابيا 
 وتنميتيا، وتم إعداد جدول المواصفات التالي:

 :النسبي لؤلىداف السموكية بمستوياتيا المختمفة ( تحديد الوزن2جدول )
 الموضوعات

 مستوي الهدف
 المجموع

 مستوٌات علٌا تطبٌق فهم

 31 75 6 77 المحور الثالث
 16 1 71 1 المحور الثالث
 71 1 - 3 المحور الثالث

 11 16 13 17 المجموع

  %31،74 %31،11 %31،4 النسبة
 

 المحتوي المحور األول ر الثانيالمحو  المحور الثالث

 عدد أىداف المحور 03 01 5

 الوزن النسبي 32،64 26،4 07،64

   X711     = ____________________الوزن النسبي لألهداف في مستوى معيه 
 عدد أهداف المستوى

 العدد الكلي ألهداف المادة الدراسيت
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: قام الباحث بتصميم نسخة إلكترونية إعداد النسخة اإللكترونية لالختبار فى صورتو األولية  
وىو مخصص إلنشاء االستبانات واالختبارات  Microsft formsلبلختبار باستخدام 

والمقاييس اإللكترونية ومن مميزات النسخة اإللكترونية لبلختبار أنيا تصحح تمقائيًا فور انتياء 
مكانية اختبار أكبر  المعمم من اإلجابة مما يؤدى إلى تفادى األخطاء وسرعة إتمام االختبار وا 

 عدد من المعممين فى وقت واحد.
وضع الباحث تعميمات االختبار بمغة سيمة، وبسيطة حتى تناسب مستوى  تعميمات االختبار:

ت ومكانيا حيث معممي المغة العربية بالمرخمة االبتدائية، وتوضح طريقة تسجيل اإلجابا
تضمنت التوجييات واإلرشادات التي تمثمت في توضيح اليدف من االختبار، وعدد األسئمة 
التي يشمميا اإلختبار، والزمن المحدد لئلجابة عن اإلختبار، وأىمية قراءة السؤال بدقة وتأن قبل 

 اإلجابة عميو.
ى كل مفردة درجة واحدة روعي عند تصحيح اإلختبار أن تعط تحديد طريقة تصحيح االختبار:

في حالة اإلجابة الصحيحة وصفر لكل إجابة خاطئة وبالتالي تكون الدرجة الكمية لئلختبار من 
 ( درجة وال تعطى درجات بين الصفر والواحد الصحيح.63)

بعد أن تم عرض الصورة األولية لالختبار عمى السادة المحكمين وحساب الصدق الظاىرى 
يمي لقياس الجانب المعرفي لمميارات اإلبداعية لمعممي المغة العربية إعداد االختبار التحص

بالمرحمة االبتدائية في صورتو األولية قام الباحث بعرضو عمى مجموعة من المحكمين 
المتخصصين في مجال المناىج وطرق التدريس وتدريس المغة العربية لمتأكد من صبلحية 

البحث، وصحة الصياغة المغوية ومدى ارتباط أسئمة  االختبار من حيث مناسبة العبارات لعينة
االختبار باألىداف وصحة تصنيف السؤال تبعًا لمستوى اليدف الذي يقسيو، وصبلحية 
ضافة أو تعديل أو حذف فى مفردات االختبار، وتم إجراء التعديبلت التى  االختبار لمتطبيق وا 

 ىز لمتطبيق عمى التجربة االستطبلعية.أشار الييا السادة المحكمون وبذلك يكون االختبار جا
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( 13: تم إجراء االختبار عمى عينة استطبلعية عددىا )إجراء التجربة االستطالعية لالختبار
معمًما لمغة العربية بالمرحمة االبتدائية، وذلك بيدف تحديد الزمن المناسب لبلختبار، وحساب 

 ت وصدق االختبار.معامل السيولة والصعوبة، ومعامل التمييز، وحساب ثبا

: تم حساب الزمن البلزم لئلجابة عمى مفردات االختبار، وفقًا لممعادلة تحديد زمن االختبار 
 اآلتية:

دقيقة،عمي عدد  733الزمن الذي استغرقتو المعممون في اإلجابة عمى مفردات االختبار =
 المعممين 

 733مجموع األزمنة                                    
 دقيقة 33=  ----------=---------متوسط زمن االختبار = -

 13         عدد المعممين                             
 34=4+33دقائق يكون المجموع=  4الزمن الذي استغرقو الباحث في إلقاء التعميمات = 

 دقيقة.
 صدق االتساق الداخمى لالختبار:

لمجانب المعرفي لمكفايات االبداعية في ىذه الصورة قام الباحث بتطبيق اختبار تحصيمى 
( من معممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية كعينة لحساب 13( سؤال عمى )63المبدئية )

الخصائص السيكومترية، وتم حساب معامل االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكمية 
ختبار باعتبار باقى المحاور محكًا ليذا لبلختبار بعد حذف درجة المحور من الدرجة الكمية لبل

 (  يوضح صدق اختبار تحصيمى لمجانب المعرفي لمكفايات االبداعية .2) المحور، وجدول رقم
( معامبلت االرتباط بين درجات محاور الجانب المعرفي لمكفايات االبداعية لمعممي 3جدول )

 (13مة االبتدائية )ن=المغة العربية بالمرح

 الدرجة الكلٌة مستوٌات علٌا تطبٌق فهم المهارة
 **16145 **16111 **16163 - فهم

 **16164 **16111 -  تطبٌق

 **3.841 -   مستويات عميا
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  3.30** تعنى أن العبارة دالة إحصائيًا عند مستوى 
( أن كل محاور االختبار ليا عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية 3يتضح من الجدول رقم )

الكمية  لبلختبار مما يعنى أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخمى الذى  بالدرجة
يعنى أن األسئمة تشترك في قياس الجانب المعرفي لمكفايات االبداعية لدى معممي المغة العربية 

 بالمرحمة االبتدائية.
 ثبات اختبار تحصيمى لمجانب المعرفي لمكفايات االبداعية :

قام الباحث بحساب الثبات الختبار تحصيمى لمجانب المعرفي لمكفايات االبداعية لدى معممي  
( 4المغة العربية بالمرحمة االبتدائية بطريقة الفا كرونباخ والتجزئة النصفية لجتمان، والجدول)

 يوضح معامبلت الثبات لبلختبار ككل ومحاوره الفرعية . 
لجانب المعرفي لمكفايات االبداعية معممي المغة العربية ( معامبلت ثبات اختبار ا4) جدول

 بالمرحمة االبتدائية
 الفا كرونباخ الثبات بالتجزئة النصفٌة عدد االسئلة المستوٌات

 16111 16113 17 فهم

 16114 16111 13 تطبٌق

 16145 16111 16 مستوٌات علٌا

 16141 16111 11 االختبار ككل
 

اختبار تحصيمى لمجانب المعرفي لمكفايات االبداعية لمعممي المغة  ( أن4يتبين من الجدول )
العربية بالمرحمة االبتدائية يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات مما يشير إلى الوثوق بنتائج 

 االختبار.
: يتسم االختبار بالصدق متى كان صالحًا لتحقيق اليدف الذي ُأعد من حساب صدق االختبار
ق الظاىري لبلختبار من خبلل عرض االختبار فى نسختو الورقية عمى أجمو، وتم حساب الصد

مجموعة من المحكمين خبراء فى المناىج وطرق التدريس، وقد تم التعديل وفق مقترحاتيم 
 وآرائيم كما ىو موضح سابقا. 
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 3.84: من خبلل حساب الجذر التربيعي لمعامل الثبات وقد بمغ وقد تم حساب الصدق الذاتي
 ر إلى صدق ذاتي مناسب.مما يشي

: بعد قيام الباحث بالتأكد من صدق وثبات االختبار أصبح االختبار الصورة النيائية لالختبار
( مفردة فى صورتو النيائية وصالًحا لمتطبيق لقياس الجانب المعرفي لميارات 63مكوًنا من )

 التدريس اإلبداعي لمعممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية.  
استعان الباحث ببطاقة المبلحظة لتحديد مستوى أداء معممي المغة  إعداد بطاقة المالحظة: -8

 ، وقد مر إعداد بطاقة المبلحظة بالخطوات التالية:OfficeMixالعربية عمي برنامج 
: تيدف البطاقة إلى التعرف عمى مدى اكتساب معممي المغة العربية  اليدف من االختبار

 بالمرحمة االبتدائية لميارات الكفايات االبداعية ومدي اكتساب الجانب المياري العممي.
تم صياغة مفردات بطاقة المبلحظة بحيث تغطى الجانب صياغة مفردات بطاقة المالحظة: 
والتي سبق تصميميا في شكل أىداف ميارية  OfficeMixالميارى لميارات استخدام برنامج 

وتكونت بطاقة المبلحظة من ثبلث محاور ىي: الشرح والتفسير، استخدام تقنيات التعمم 
 ( ميارة .43اإللكتروني، التقويم وقد تكونت البطاقة من )

 تحديد مستويات القياس في بطاقة المالحظة:
 ( ويساوي )ي حالة وصول المعمم إلى اإلجادة ( درجات ف3المستوي األول )متقدم

 التامة.

 ( ويساوي )( درجات في حالة وصول المعمم إلى اإلجادة 2المستوي الثاني )نام
 المتوسطة.

 ( ويساوي )( في حالة أداء الميارة بعد محاوالت متكررة.1المستوي الثالث )متعثر 

 ( ويساوي )مًقا.( في حالة عدم أداء الميارة مط0المستوي الرابع )لم يود 

تم صياغة تعميمات البطاقة، وقد راعى الباحث عند وضع  وضع تعميمات بطاقة المالحظة:
تعميمات البطاقة أن تكون التعميمات واضحة ومحددة، لكي يتثنى لممبلحظين أن يقوموا 
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بالمبلحظة بطريقة موضوعية، وقد اشتممت عمي اليدف من البطاقة ومكوناتيا وطريقة 
 قدير الدرجات، وطريقة التصحيح.استخداميا، وكيفية ت

تم عرض البطاقة بصورتيا األولية عمى السادة المحكمين  حساب صدق بطاقة المالحظة:
 المتخصصين فى المناىج وطرق تدريس المغة العربية وذلك لمتعرف عمى اآلتي: 

 مدى ارتباط بنود البطاقة مع الميارات المتضمنة بالوحدة التعميمية. -
 مدى صحة الصياغة المغوية لبنود البطاقة. - 
 مدى مناسبًة أسموب تصميم البطاقة عمى تحقيق أىدافيا. -
 إضافة أو تعديل أو حذف فى بنود البطاقة. - 
 وقد تم إجراء التعديبلت التي أشار الييا السادة المحكمون والمتمثمة فى اآلتي: 
 ة صياغة بعض المفردات.إعاد-صياغة الميارات فى الفعل المضارع.     -

وبعد قيام الباحث بالتعديل أصبحت البطاقة جاىزة فى صورتيا األولية، وجاىزة لمتطبيق عمى 
 العينة االستطبلعية.

قام الباحث بتطبيق بطاقة مبلحظة لمجانب الميارى لمكفايات  صدق االتساق الداخمى لالختبار:
( من معممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية 13( عبارة عمى )43االبداعية في ىذه الصورة )

كعينة لحساب الخصائص السيكومترية، وتم حساب معامل االرتباط بين درجة كل ميارة 
ميارة من الدرجة الكمية لبلختبار باعتبار باقى والدرجة الكمية لمبطاقة بعد حذف درجة ال

( يوضح صدق بطاقة مبلحظة لمجانب الميارى لمكفايات 5ميارت محكًا لمميارة، وجدول )ال
 االبداعية .
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( معامبلت االرتباط بين درجات ميارات الكفايات االبداعية لمعممي المغة العربية 5جدول )
 (13بالمرحمة االبتدائية )ن=

 

 الدرجة الكلٌة التقوٌم  استخدام تقنٌات التعلم االلكترونى الشرح والتفسٌر  هارة الم

 **16167 **16144 **16177 - الشرح والتفسٌر 

استخدام تقنٌات التعلم 
 االلكترونى

 - 16111** 
16114** 

 **16111 -   التقوٌم 
 

  3.30** تعنى أن العبارة دالة إحصائيًا عند مستوى 
( أن كل ميارات االختبار ليا عبلقة  ارتباطية ذات داللة إحصائية 5الجدول رقم )يتضح من 

بالدرجة الكمية  لمبطاقة مما يعنى أن البطاقة يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخمى الذى 
يعنى أن العبارات تشترك في  قياس الكفايات االبداعية لدى معممي المغة العربية بالمرحمة 

 .االبتدائية 
 ثبات بطاقة مالحظة لمجانب الميارى لمكفايات االبداعية :

قام الباحث بحساب الثبات لبطاقة مبلحظة لمجانب الميارى لمكفايات االبداعية لدى معممي     
( 6المغة العربية بالمرحمة االبتدائية بطريقة الفا كرونباخ والتجزئة النصفية لجتمان، والجدول )

 ختبار ككل ومياراتو الفرعية. يوضح معامبلت الثبات لبل
( معامبلت ثبات الختبار الجانب الميارى لمكفايات االبداعية  معممي المغة العربية 6جدول )

 بالمرحمة االبتدائية
 الفا كرونباخ الثبات بالتجزئة النصفية عدد الميارات الميارات

 3.775 3.838 03 الشرح والتفسير

 3.816 3.775 7 االلكترونىاستخدام تقنيات التعمم 

 3.720 3.768 3 التقويم

 3.832 3.846 15 البطاقة ككل
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( أن بطاقة مبلحظة الجانب الميارى لمكفايات االبداعية لمعممي المغة 6يتبين من الجدول )
العربية بالمرحمة االبتدائية يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات  مما يشير إلى الوثوق بنتائج 

 االختبار.
: بعد انتياء الباحث من تقدير صدق وثبات بطاقة المبلحظة الصورة النيائية لبطاقة المالحظة

أصبحت البطاقة صالحة لمتطبيق لقياس الجانب االدائي لمميارات اإلبداعية الميارية لمعممي 
 المغة العربية بالمرحمة االبتدائية، وتم تحديد االتي:

تحديد الفئة التى ستخضع لممبلحظة وىم معممي  : تمتحديد الفئات التى خضعت لممالحظة
 المغة العربية بالمرحمة االبتدائية.

وقد تم تحديد مكان المبلحظة فى معمل الحاسب اآللي  تحديد مجال المالحظة وتييئة مكانيا:
 بمدرسة السادات الثانوية المشتركة.

 تحديد مستويات القياس في بطاقة المالحظة:
  )( درجات في حالة وصول المعمم إلى اإلجادة 3ويساوي )المستوي األول )متقدم

 التامة.

  )( درجات في حالة وصول المعمم إلى اإلجادة 2ويساوي )المستوي الثاني )نام
 المتوسطة.

  )( في حالة أداء الميارة بعد محاوالت متكررة.1ويساوي )المستوي الثالث )متعثر 

 ( في حالة عدم أداء الميارة مطمًقا.0ويساوي )( المستوي الرابع )لم يود 

بعد االنتياء من تطبيق المعالجة التجريبية لمبحث تأتي الخطوة  المعالجة اإلحصائية للبحث:
التالية وىي اإلجابة عمى أسئمة البحث واختبار صحة الفروض ومدى تحقيقيا ألىداف البحث 

فسيرىا في ضوء نتائج الدراسات السابقة، ويمي ذلك عرض النتائج التي تم التوصل إلييا وت
 وتقديم التوصيات والبحث المقترحة وفيما يمي وصفًا ألىم نتائج البحث:

لئلجابة عمى السؤال األول تم اختبار صحة الفروض األول واستخدم تحميل النتائج وتفسيرىا: 
لمعرفي لمتوسطات درجات األداء في االختبار التحصيمي ا T-TESTالباحث اختبار"ت" 
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اإلصدار  SPSS)القبمي والبعدي( لممجموعة التجريبية من خبلل برنامج التحميل االحصائي 
 وذلك كما يمي:  10.3

" يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  بالنسبة لمفرض األول:والذى ينص عمى :
( بين متوسطات درجات معممي المجموعة التجريبية عمى اختبار الجانب المعرفي 3.34 ≥)

 :لصالح القياس البعدي لمكفايات االبداعية في القياسين القبمي والبعدي
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض بفروضو الفرعية قام الباحث بمقارنة متوسطات درجات   

لقبمي والبعدي، وذلك الختبار الجانب المعرفي معممي المجموعة التجريبية في القياسين ا
-Pairedلمكفايات االبداعية. وقد استخدم الباحث اختبار "ت" لممجموعات المرتبطة 

Samples t Test  لمكشف عن داللة الفرق بين المتوسطات )باستخدام برنامجSPSS. 
v21 ) ، تمك النتائج :  (7)ويوضح الجدول التالي 

المجموعة التجريبية في ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم " ت " لدرجات 7جدول )
 الجانب المعرفي لمكفايات االبداعية ومستوياتو الفرعية القياسين القبمي والبعدي الختبار

 المتوسط العدد القٌاس المستوٌات
االنحراف 
 المعٌاري

درجة 
 الحرٌة

 قٌمة ت
مستوى 
 الداللة

 فهم
 3653 1643 31 القبلً

11 71661 1617 
 1616 11663 31 البعدي

 تطبٌق
 3611 77631 31 القبلً

11 75667 1617 
 1617 11616 31 البعدي

 مستوٌات علٌا
 3613 71633 31 القبلً

11 71611 1617 
 1614 14611 31 البعدي

 االختبار ككل
 1637 33616 31 القبلً

11 17661 1617 
 7631 61661 31 البعدي

 1.33=  3.34ومستوى داللة  18*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية 
    1.65=  3.30ومستوى داللة  18** قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية 

 يتضح من الجدول السابق ما يمى:و
أنو بمقارنة متوسطات درجات معممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية )المجموعة التجريبية  -

لمقياسين القبمي والبعدي الختبار الجانب المعرفي لمكفايات االبداعية، لوحظ أن متوسطات 
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القياس البعدي أعمى من المتوسطات القبمية، وقد أرجع الباحث ذلك إلى استخدام البرنامج 
 لممجموعة التجريبية. OfficeMixدريبي المعتمد عمى الت

والرسم البياني التالي يوضح تزايد متوسطات المجموعة التجريبية في القياس البعدي عن 
 متوسطات درجات القياس القبمي عمى اختبار الجانب المعرفي لمكفايات اإلبداعية.

 (0شكل )

 
سين القبمي والبعدي عمى اختبار الجانب المعرفي لمكفايات متوسطات المجموعة التجريبية  في القيا (0شكل )

 االبداعية 
(  بين متوسطي 3.30كما يتضح من الجدول أن قيم )ت( دالة احصائًيا عند مستوى داللة )

درجات المجموعة التجريبية ) لمقياسين القبمي والبعدي(،  في اختبار الجانب المعرفي لمكفايات 
 .االبداعية  ومستوياتو المختمفة . ولذا تم قبول الفرض األول 

" لتحديد حجم تأثير المتغير المستقل وىو: 2: استخدم الباحث مقياس مربع إيتا " حجم التأثير
عمى المتغير التابع وىو: اختبار الجانب المعرفي OfficeMixالبرنامج التدريبي المعتمد عمى 

 لمكفايات االبداعية     

 2=  " بعد حساب قيمة )ت( باستخدام المعادلة، 2ويمكن حساب "  
( والتي تعبر عن حجم التأثير باستخدام dدرجات الحرية.ومن ثم حساب قيمة ) dFمربع قيمة )ت(، " t2حيث "

 المعادلة: 

  d  = 2  
    

 م(.1338)غسان يوسف قطيط، 

9.43 11.3 12.33 
33.06 

20.63 22.26 24.7 

67.6 

0

50

100

 االختبار ككل مستوٌات علٌا تطبٌق فهم

 البعدى   القبلى

dft

t


2

2

2
21 
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(. جاءت النتائج كما ىي موضحة في d، )2وباستخدام األساليب اإلحصائية لحساب قيمتي
 (:8الجدول التالي )

عمى الجانب المعرفي  OfficeMixحجم التأثير  لمبرنامج التدريبي المعتمد  عمى  (:8جدول ) 
 لمكفايات االبداعية

 الدرجة الكلية املستويات العليا التطبيق الفهم االختبار

 17661 71611 75667 71661 قٌمة ت
 2" 1611  1611  1613 1614مربع اٌتا "

 d 6613 5611 1641 1615قٌمة 
 كبٌر كبٌر كبٌر كبٌر حجم التأثٌر

 3.7( = d)حجم التأثير متوسط(، وقيمة ) 3.4( = d)حجم التأثير صغير(، وقيمة ) 3.1( = d* قيمة )
 )حجم التأثير كبير(.

المقابمة ليا يتضح أن حجم تأثير البرنامج التدريبي  d""، وقيمة "2وبمبلحـظة كل قيمة من "
كان كبيرًا في اختبار الجانب المعرفي لمكفايات االبداعية حيث تراوح  OfficeMixالمعتمد عمى 

 (3.7أكبر من ) d"( وذلك ألن قيمة "7.34-4.73ما بين )
( أن حجم تأثير العامل المستقل ) البرنامج التدريبي المعتمد  8كما يتضح من الجدول رقم )   

مكفايات االبداعية( كبير، نظرًا ألن ( عمى العامل التابع )الجانب المعرفي ل  OfficeMixعمى 
من التباين الكمي لممتغير التابع  %(83)(. وىذه النتيجة تعنى أن 3.7( أكبر من  ) dقيمة )

)الجانب المعرفي لمكفايات االبداعية( يرجع إلى المتغير المستقل )البرنامج التدريبي المعتمد 
 (.OfficeMixعمى 

ن قيمة )ت( دالة احصائًيا، وكذلك حجم تأثير المتغير ( يتضح أ8( ،)7فمن الجدولين رقم )
جانب ( كبير عمى المتغير التابع )الOfficeMixالمستقل) البرنامج التدريبي المعتمد عمى 

 OfficeMix(، وىذا يدل عمى فعالية البرنامج التدريبي المعتمد عمى المعرفي لمكفايات االبداعية
وييمكن تفسير  ،لدى معممي المرحمة االبتدائيةبداعية الجانب المعرفي لمكفايات االتنمية في 

 ذلك في ضوء عدة عوامل ىي:
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دافعية المعممين نحو التعمم بصورة مستمرة نظًرا لما يقدم لو من تعزيز  OfficeMixيحفز  -
لمسموك الجديد المرغوب فيو، وما يمقاه من تغذية راجعة، مما يجعل عممية التعمم أكثر تشويًقا 
لممعمم والمتعمم، ويزيد من فرص النجاح ويقمل احتماالت الرسوب، وقد ظير ذلك جمًيا في شرح 

األولي حياتك بين يديك لمصف السادس االبتدائي التي استندت إلى أشكال  المعممين لموحدة
جديدة من التعزيز والتمييد غير المألوف تساعد التبلميذ عمي استثارة الدافعية لتحقيق أفضل 

 تعمم في أقصر وقت. 
بمؤثرات سمعية وبصرية لشرح الدروس بصوت وصورة المعممين فييا  OfficeMixتدعيم  -

صحيح لمحروف والكممات ومطالبة المتعمم بالنطق السميم والكتابة لما ينطق باستمرار النطق ال
 مع تصويب الخطأ دائًما وىذا يؤدي إلي التفاعل اإليجابي. 

بأنشطة تعميمية ووسائط متعددة جذابة، حيث تم االعتماد عمي تدريبات  OfficeMixتدعيم  -
 ، وزيادة ميارات التفكير لدي تبلميذىم.مستمرة ، مما يؤدي إلى تطوير أداء المعممين

تنوع مراحل التقويم في كل درس من دروس الوحدة األولي؛ أدى إلى زيادة الفاعمية التعميمية  -
واالرغبة ببذل الجيد البلزم ألداء عمل جيد يتسم باالبتكار واألصالة في األفكار. مما سبق 

عية لدي معممي المغة العربية بالمرحمة في تنمية الميارات اإلبدا OfficeMixيتضح فعالية 
االبتدائية، وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة، التي أكدت عمى فعالية البرامج 
االبداعية في العممية التعميمية وفي تنمية الميارات المختمفة لدى المتعممين، في مختمف 

 المراحل التعميمية مثل دراسات كل من:
م( ودراسة )محمد فضل 0883مسمم، حسن)يجة مع نتائج دراسات كل من: وتتفق ىذه النت

م( ، 1334م( ، ودراسة )محمود خمف اهلل، 1330م( ، ودراسة )نايف عبد البله، 1330اهلل،
م( ، )مشاعل 1300م( ، ودراسة )وفاء العويضيى، 1336ودراسة )عواطف عبد المجيد، 

 م(..1305الفقيو،
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قول من خبلل النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية، وكذلك النتائج وبالتالي يمكن ال   
التي توصمت إلييا الدراسات السابقة إلى أن استخدام البرنامج التدريبي المعتمد عمى 

OfficeMix  تنمية الجانب المعرفي لمكفايات االبداعية.يعد من المداخل الفعالة في 
ما مدى توافر الكفايات اإلبداعية لمعممي المغة العربية في لإلجابة عن السؤال الثاني:ونصو "

" يوجد  والذى ينص عمى :المرحمة االبتدائية الالزمة ليم؟ تم اختيار صحة الفرض الثاني 
( بين متوسطات درجات معممي  المجموعة 3.34 ≥فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )

 كفايات االبداعية في القياسين القبمي و البعديالتجريبية عمى بطاقة مبلحظة لمجانب الميارى لم
  لصالح القياس البعدى.

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض بفروضو الفرعية قام الباحث بمقارنة متوسطات درجات    
جانب معممي   المجموعة التجريبية في القياسين القبمى والبعدى، وذلك لبطاقة مبلحظة لم

 -Pairedاستخدم الباحث اختبار "ت" لممجموعات المرتبطة  . وقد الميارى لمكفايات االبداعية
Samples t Test   لمكشف عن داللة الفرق بين المتوسطات  ) باستخدام برنامجSPSS 

.v21   ) 
 ( تمك النتائج :8ويوضح الجدول التالى )

معممي المجموعة التجريبية ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية  وقيم " ت " لدرجات 8جدول )
 لبطاقة مبلحظة لمجانب الميارى لمكفايات االبداعيةفي القياسين القبمى والبعدى  

 ومستوياتو الفرعية 
 المتوسط العدد القٌاس المهارات

االنحراف 
 المعٌارى

درجة 
 الحرٌة

 قٌمة ت
مستوى 
 الداللة

الشرح 
 والتفسٌر

 7615 71676 31 القبلى
11 711614 1617 

 1615 55613 31 البعدى
استخدام تقنٌات 

التعلم 
 االلكترونى

 1651 1653 31 القبلى
11 711617 1617 

 1613 37653 31 البعدى

 التقوٌم
 1643 3613 31 القبلى

11 17614 1617 
 1671 77616 31 البعدى

مهارات 
الكفاٌات 
 االبداعٌة

 7641 11613 31 القبلى
11 715611 1617 

 1611 11643 31 البعدى
 

 1.33=  3.34ومستوى داللة  18*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية 
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يتضح من الجدول السابق ما ،  1.65=  3.30ومستوى داللة  18** قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية 
 يمى:
أنو بمقارنة متوسطات درجات معممي المجموعة التجريبية لمقياسين القبمى والبعدى لبطاقة -

مبلحظة لمجانب الميارى لمكفايات االبداعية، لوحظ أن متوسطات القياس البعدى أعمى من 
المتوسطات القبمية، وقد أرجع الباحث ذلك إلى استخدام البرنامج التدريبي المعتمد عمى 

OfficeMix والرسم البيانى التالى يوضح تزايد متوسطات المجموعة  لتجريبية. اجموعة لمم
التجريبية في القياس البعدى عن متوسطات درجات القياس القبمى عمى اختبار ميارات الكفايات 

 االبداعية 

 
( متوسطات المجموعة التجريبية في القياسين القبمى والبعدى عمى بطاقة مبلحظة  ميارات الكفايات 1شكل ) 

 االبداعية 



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
                       ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.75417.1016 

                      (0202) ابريل  

 

 

 
715 

 
 

 
( متوسطات المجموعة التجريبية في القياسين القبمى والبعدى عمى بطاقة مبلحظة   2شكل ) 

 ميارات الكفايات اإلبداعية)الدرجة الكمية( 
(  بين متوسطى درجات 3.30دالة احصائيا عند مستوى داللة )كما يتضح أن قيم )ت(  -

المجموعة التجريبية   لمقياسين القبمى والبعدى  في بطاقة مبلحظة لمجانب الميارى لمكفايات 
 االبداعية ومستوياتو المختمفة . ولذا تم قبول الفرض الثانى  وفروعو، أى أن :

( بين متوسطات درجات معممي  3.30يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -
عمى  بطاقة مبلحظة لمجانب الميارى "الشرح والتفسير المجموعة التجريبية   في ميارة  "

 في القياسين القبمي و البعدي لصالح القياس البعدى .لمكفايات االبداعية 
"  لتحديد حجم تأثير المتغير 2: استخدم الباحث مقياس مربع إيتا " حجم التأثير  -

المتغير التابع وىو  عليOfficeMixالمستقل وىو : البرنامج التدريبي المعتمد  عمى 
 : بطاقة مبلحظة الجانب الميارى لمكفايات االبداعية     

 2=  " بعد حساب قيمة )ت( باستخدام المعادلة، 2ويمكن حساب "  
dft

t


2

2
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( والتي تعبر عن حجم التأثير باستخدام dدرجات الحرية.ومن ثم حساب قيمة ) dF" مربع قيمة )ت(، t2حيث "
 المعادلة:                   

  d  = 2  
    

 ( 1338)غسان يوسف قطيط ، 
(. جاءت النتائج كما ىي موضحة في الجدول التالي ) 2( ،dوباستخدام األساليب اإلحصائية لحساب قيمتي

00:) 
الجانب الميارى  عليOfficeMix( حجم التأثير  لمبرنامج التدريبي المعتمد  عمى 00جدول ) 

 لمكفايات االبداعية
 الشرح والتفسٌر االختبار

استخدام تقنٌات التعلم 
 االلكترونى

 الدرجة الكلٌة التقوٌم

 715611 17614 711617 711614 قٌمة ت
 2" 1611 1611 1616 1611مربع اٌتا "
 d 71611 74611 1611 71611قٌمة 

 كبٌر كبٌر كبٌر كبٌر حجم التأثٌر

 3.7( = d) حجم التأثير متوسط(، وقيمة ) 3.4( = d)حجم التأثير صغير(، وقيمة ) 3.1( = d* قيمة )
 )حجم التأثير كبير(.

المقابمة ليا يتضح أن حجم تأثير البرنامج التدريبي  d""، وقيمة "2وبمبلحـظة  كل قيمة من "
كان كبيرًا في بطاقة مبلحظة الجانب الميارى لمكفايات االبداعية  OfficeMixالمعتمد  عمى 

 (3.7أكبر من ) d"( وذلك ألن قيمة "08.83 – 8.73حيث تراوح ما بين ) 
) البرنامج التدريبي المعتمد   أن حجم تأثير العامل المستقل 00كما يتضح من الجدول رقم )   

( عمى العامل التابع )الجانب الميارى لمكفايات اإلبداعية( كبير، نظرًا   OfficeMixعمى 
% من التباين الكمي لممتغير   88(. وىذه النتيجة تعنى أن    3.7( أكبر من )  dألن قيمة )

ير المستقل ) البرنامج التدريبي التابع )الجانب الميارى لمكفايات االبداعية ( يرجع إلى المتغ
 (.  OfficeMixالمعتمد  عمى 

كذلك حجم تأثير ا، و ( يتضح أن قيمة )ت( دالة احصائيً 00( ،)03فمن الجدولين رقم )   
( كبير عمى المتغير التابع  OfficeMixالمتغير المستقل ) البرنامج التدريبي المعتمد  عمى 

2
21 
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(، وىذا يدل عمى فعالية البرنامج التدريبي المعتمد عمى  )الجانب الميارى لمكفايات االبداعية
OfficeMix لدى معممي المغة العربية بالمرحمة الجانب الميارى لمكفايات االبداعية  تنمية  في

 االبتدائية.
  ويمكن تفسير النتيجة السابقة بمايمى :

صياغة أىداف سموكية جيدة  عميتساعد المعممين  OfficeMixطريقة التدريس باستخدام  -
 تتفق وخصائص المتعممين وتراعي الفروق الفردية لتبلميذىم.

النتيجة تدعم النتيجة الخاصة بتنمية التحصيل المعرفي المرتبط بميارات استخدام ىذه  -
االحتياجات التدريبية، فتنمية التحصيل المعرفي المرتبط بالميارة يؤدي إلى تحسن معدل األداء 

 لتمك الميارة.العممي 
بقاء أثر التعمم نتيجة مشاركة المعمم مع المحتوى التدريبي المقدم باستخدام عناصر الوسائط  -

 المتعددة من صوت وصورة وحركة، وىو ما أنعكس عمى تنمية األداء المياري.
مشاىدتيا طبيعة بيئة التعمم الخميط التي تتيح لممعمم التدريب العممي عمى الميارة من خبلل  -

في البرنامج التدريبي لمتنمية المينية، ووجود برامج محاكاة وىو ما سيل عممية اكتساب الميارة 
 وتقديم التغذية الراجعة الفورية من قبل الباحث.

استخدام استراتجيات تدريسية حديثة تنمي اإلبداع عند تبلميذىم مثل: أساليب حل - 
وتدريبيم عمى التعمم  play and pauseواالمشكبلت، والعصف الذىني،والتعمم باالكتشاف 

 الذاتي.
تنوع مصادر المعرفة والحرص عمى توظيف التقنيات الحديثة بشكل مبرمج ومنظم في جميع  -

 يسية؛ لتحقق األىداف التربوية المنشودة. المواقف التدر 
ثارة الدافعية، - ربط الميارات في سياق متكامل من خبلل البدء بالتمييد الجذاب، والتعزيز وا 

 وتنويع الحركة والصوت. 
ابتكار أنشطة صفية وغير صفية تتكامل مع محتوي الدرس وتنمية الحث الجمالي والببلغي -

 المغوية،والمساعدة عمي زيادة الثروة 
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 استخدام األسئمة التباعدية المثيرة لمتفكير بشتي صوره. -
 توظيف الوسائل التعميمية الجذابة والموظفة في خدمة الدرس.  -
تكون الميمة التعميمية فعالة من خبلل ربطيا ببيئة التمميذ، الذي يستطيع استيعاب المعمومة - 

 الجديدة وتطبيقيا في مواقف جديدة.
 ي الميارات والقيم المتضمنة بالدرس وربطيا بواقع الحياة.التركيز عم -
التنويع في التقويم بشتى صوره وتحميل نتائجو االستفادة منو في تقديم التغذية الراجعة - 

ثرائية معتمدة عمي نتائج التقويم.  لمتبلميذ وعمل برامج عبلجية وا 
 وتتفق ىذه النتيجة مع  نتائج دراسات  كل من :  

(Brooks,1990)، ( ،1307عبد الرازق محمود ،)م(0887أبو الدىب البدري )ودراسة )م  ،
ودراسة م(، 1302ريا بنت سالم المنذري )(، م0887ودراسة محمد السيد عمي ومحرز الغنام )

ودراسة م(، 1304)أيمن بكری،  م( ودراسة1338، ودراسة عمي الشعيمي)(۲۲۲۳فائزة معمم )
 م(.1300سناء أحمد) م(،ودراسة1300وفاء العويضی، )

ومن خبلل نتائج الدراسات السابقة يتضح أىمية تمكن المعمم من ميارات التدريس اإلبداعي    
إذا أردنا تكوين جيل من المبدعين، وأن أسموب إعداد المعمم لو أثر كبير في مساعدتو عمى 

 القيام بدوره
بيا صياغة األفراد في قالب واحد بفاعمية في المواقف التعميمية المختمفة، فالتربية ال يقصد 

وقبول األوضاع القائمة، ولكنيا تنتيي بغرس ميارات التفكير بصفة عامة وميارات التفكير 
 اإلبداعي واالبتكار الذاتي بصفة خاصة.

وبالتالي يمكن القول من خبلل النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية، وكذلك النتائج التي 
   OfficeMixسات السابقة إلى أن استخدام البرنامج التدريبي المعتمد عمى توصمت إلييا الدرا

 تنمية  ميارات الكفايات االبداعية لدى معممي المرحمة االبتدائية   يعد من المداخل الفعالة في 
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 :تعميق عام عمى نتائج الدراسة وتفسيرىا
معممي المغة العربية يتضح من خبلل ما تم عرضو من بيانات وتحميل النتائج ومعالجتيا، تفوق 

في التطبيق البعدي الختبار الجانب المعرفي والمياري؛ مما يدل عمى أن بالمرحمة االبتدائية 
 ،المعممينكان لو تأثير إيجابي وفعال في نمو ىذه الميارات لدى officeMixالتدريس ببرنامج  

وىذا يدل عمى الحاجة الماسة لتدريب المعممين عمي أساليب واستراتيجيات حديثو في التدريس، 
حيث إن األساليب واالستراتيجيات والبرامج غير التقميدية تساعد التبلميذ عمى اإلبداع واالبتكار 

 والمشاركة والتفاعل.
 وقد ترجع فعالية البرنامج لعدة عوامل من بينيا:

ير من األساليب التدريسية المرتبطة بممارسة التدريس اإلبداعي، كل ذلك ساعد تطبيق الكث -0
عمي تدريب معممي المغة العربية عمى تنمية ميارات التدريس اإلبداعي المحفزة لمتفكير، وىذه 

 األساليب زودت البرنامج التدريبي حيوية ونشاًطا.
الواقعية يستخدميا المعممون في أثناء ب األساليب السابقة التي استخدمت في التدريب تتميز -1

 تدريسيم لموضوعات المغة العربية بعد انتياء البرنامج التدريبي مع تبلميذىم.
استخدام البرنامج التدريبي أنشطة مبتكرة وذات صمة بالمحتوي التعميمي أكسب المتدربين -2

رسة بعض ميارات بعًدا جدية أخرجو من التقميدية، فكان المعممون يقومون بأنفسيم بمما
التدريس اإلبداعي وأداء األنشطة التي تتطمب منيم أن يتقمصوا أدوار التبلميذ، وىذا أيًضا 

 ساعد عمى إكساب التدريب جًوا من المرح وعدم الرتابة.
تعدد أنواع التقويم في البرنامج؛ حيث تم استخدام التقويم األولي في البداية؛ لتحديد مدى  -3

ريس اإلبداعي المناسبة لممارسة معايير التدريس الحقيقي لمعممي المغة توافر كفايات التد
العربية في تدريسيم، وذلك قبل التدريب، والتقويم التكويني أثناء التدريب، والتقويم النيائي بعد 

 االنتياء من التدريب.
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يا كانت مدة التدريب التي استغرقت ستون ساعة تدريبية، وكما قال المتدربون بأنفسيم: إن -4
مناسبة، ولم تشعرىم بالممل، وكذلك توزيع الجمسات عمى أيام متنوعة؛ مما جعميم يقبمون عمى 

 التدريب بفاعمية.
تضمين البرنامج التدريبي لنماذج من الكتب المدرسية المقررة في المغة العربية عمى تبلميذ  -5

ريسيم لتبلميذىم أعطى ، والذي يستخدمو المعممون أنفسيم في تدالسادس االبتدائي الصف
البرامج مصداقية وواقعية لدى ىؤالء المعممين، فالمقررات التي بين أيدييم في التدريب ىي التي 

 يقومون بتوظيف الميارات التي اكتسبوىا عمييا.
، وىذا ما محتواهالجدة النسبية لموضوع البرنامج التدريبي زاد من رغبة المعممين لئلفادة من  -۱

ن بأنفسيم؛ فكثير من المعممين ال يعرف الكثير عن كفايات التدريس اإلبداعي ذكره المعممو 
واستخداميا؛ باإلضافة إلى أن العينة المختارة من المعممين لدييم الرغبة الصادقة في الحصول 

 عمى المزيد من المعارف والميارات.
المحتوى المقدم من خبلل مراعاة الفروق الفردية بين المعممين، فكل معمم أمكنو دراسة  -7

البرنامج اإللكتروني المقترح لمتنمية المينية أكثر من مرة عمى حسب قدراتو واستعداداتو وسرعتو 
 الذاتية، وىو ما أدى إلى زيادة معدل التعمم.

تقديم التغذية الراجعة من قبل الباحث لممعممين أثناء التدريب العممي في بيئة التعمم -8
 .البرنامج، وىو ما أدى إلى تصحيح األخطاء التي يقعون فيواإللكتروني عبر 

في ضوء النتائج التي أسفرت عنيا ىذه الدراسة، يوصي الباحث بما ثانًيا: توصيات البحث:
 :يمي

 إقامة دورات تدريبية إلكساب المعممين ميارات تصميم الدروس واألنشطة إلكترونًيا. -0
 المعتمدة عمي الكفايات االبداعية نمية المينيةاألخذ بنظام التدريب باستخدام برامج الت -1

 لتدريب معممي المغة العربية في المراحل التعميمية المختمفة والتخصصات المختمفة.
استخدام وزارة التربية والتعميم أسموب التحفيز والمكافئات لممعممين المذين ينخرطون  -2

لممعممين بحضور ىـذه  فبرامج التدريب أثناء الخدمة، وربط تقويم األداء الوظيفي
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الـدورات، والترقية لموظائف األعمي واسـتخداميم لؤلجيزة المتوافرة بمدارسيم في تنفيذ 
                  الدروس واألنشطة

ضرورة تصميم برامج التنمية المينية لممعممين من وجية المعممين ووفق احتياجاتيم  -3
 الفعمية.

البحث الحالي، ومن خبلل مراجعة الدراسات السابقة  في ضوء نتائج :ثالثًا: مقترحات البحث
 المرتبطة بموضوع البحث، يقترح الباحث الموضوعات البحثية التالية:

أثر بيئة تعميمية قائمة عمى التعمم اإللكتروني عبر االنترنت عمى التنمية المينية  -0
بداعية واتجاىاتيم لممعممين لمعممي المغة العربية بالمرحمة اإلعداعية لتنمية الكفايات اإل

 نحو التعمم االلكتروني.
أثربيئة تعميمية قائمة عمى تكنولوجيا الواقع االفتراضي عمى تنمية األداء المياري  -1

االبتكاري واالتجاه نحو التنمية المينية لدى معممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية 
 وتأثيرىا عمي تنمية التفكير لدي تبلميذىم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
                       ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.75417.1016 

                      (0202) ابريل  

 

 

 
711 

 
 

 والمراجع العربية: المصادر والمراجع : أواًل المصادر
م(: أثر استخدام برنامج في األنشطة المغوية عمى تنمية اإلبداع 0۳۳۲أبو الدىب البدري عمى أبو الدىب )-0

والتحصيل في المغة العربية لدى طبلب الصف األول الثانوي، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، 
 ۔المنياجامعة 

م(: فاعمية استخدام التعمم الخميط في تدريس المغة العربية التنمية ۲۲00أحمد جمعة أحمد إبراىيم ) -1
التحصيل المعري والتطبيقات المينية لدى طبلب الدبموم التربوي واتجاىيم نحوه، مجمة كمية التربية، جامعة 

 ، الجزء األول، ابريل.034األزىر، العدد 
م(: فعالية برنامج التربية العممية التدريبي في تنمية ميارات التدريس 1302 أحمد القحفة )احمد عبد اهلل -2

 (. ۲) ۲۳اإلبداعي لدى الطمبة المعممين بكمية التربية جامعة آب. مجمة كمية التربية جامعة أسيوط، 
 .0۲ات النفسية، م(: العبلقة بين العمر واإلبداع. المجمة المصرية لمدراس0884أحمد عثمان صالح، )-3
م(: أثر استخدام إستراتيجية ما وراء المعرفة في تدريس الرياضيات 1336أحمد عمي إبراىيم عمي خطاب )-4

عمى التحصيل وتنمية التفكير اإلبداعي لدى تبلميذ الحمقة الثانية من التعميم األساسي. رسالة ماجستير غير 
 منشورة، كمية التربية، جامعة الفيوم.

 م(. إدارة اإلبداع واالبتكارات. عمان:دار الراية لمنشر والتوزيع.۲۲0۲حمد خيري )أسامة م-5
(. برنامج تدريبي باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة لتنمية ميارات التدريس 1337آمال محمد أحمد )-6

لتعميم األساسي. المؤتمر اإلبداعي لدى معممات العموم وأثره في تنمية التفكير التباعدي لدى تمميذاتين بمرحمة ا
-118العممي الثاني عشر، التربية العممية والواقع المجتمعي التأثير والتأثر، الجمعية العممية لمتربية العممية، 

161. 
م(. فعالية استراتيجيات نظرية تريز في تدريس العموم عمى تنمية 1303أماني الحصان وجبر الجيرين )-7 

الطالبات المعممات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن. مجمة العموم التربوية  ميارتي التدريس اإلبداعي لدى
 .5۲۳-472، (۲) 15جامعة الممك سعود،  -كمية التربية 

م(. برنامج تدريبي في ميارات التدريس اإلبداعي لمعممي المغة العربية وأثره 1304أيمن عيد بكري )مايو, -8
 052. ع 007-10في. الصفحات 

فاعمية استخدام التعمم المدمج في تنمية مفيوم االستثمار في (: ۲۲0۲ىامي عبد الحميد زغمول )بر  -03
، الجزء 0۲۲بورصة األوراق المالية لدى طبلب المدارس الثانوية، دراسات في المناىج وطرق التدريس، العدد 

 الثاني.
 ة لمنشر والتوزيع.م(. اإلبداع اإلداري. عمان: دار أسام1304جمال أنيس خير اهلل ) -00
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م(: وضع مقياس لئلبداع في المغة العربية لطبلب الحمقة الثانية من التعميم 0883حسن أحمد مسمم ) -01
 األساسي، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة الزقازيق.

من التعمم أثر استخدام كل (. ۲۲۲۱حسن الباتع محمد عبد العاطي، والسيد عبد المولى السيد ) -02
نتاج مواقع الويب التعميمية لدى طبلب الدبموم المينية  اإللكتروني والتعمم المدمج في تنمية ميارات تصميم وا 
واتجاىاتيم نحو تكنولوجيا التعمم اإللكتروني. المؤتمر العممي الثالث لمجمعية العربية لتكنولوجيا التربية 

. 0۲۲-۳۲جيا التعميم والتعمم: نشر العمم حيوية اإلبداع. ص باالشتراك مع معيد الدراسات التربوية، تكنولو 
 مركز المؤتمرات.جامعة القاىرة

م(" : نحو تطوير التعميم في الوطن العربي بين الواقع والمستقبل، الدار 1337حسن سيد شحاتو ) -03
 المصرية المبنانية، القاىرة.

( 6رية والتطبيق، الدار المصرية المبنانية، الطبعة )م(" تعميم المغة العربية بين النظ1337........... )-04
 ،يناير، القاىرة.

م(: التعميم الخميط التطور الطبيعي لمتعميم اإللكتروني، مجمة كمية 1335حسن عمي حسن سبلمة ) -05
 التربية بسوىاج، جامعة جنوب الوادي.

انية. كمية التربية جامعة الممك التعمم المؤلف. مجمة عموم إنس(:م1336خديجة عمى مشرف الغامدي ) -06
 .۲۲ -۲(. ص ص 24سعود. العدد )

م(: مدي تشجيع أساليب التدريس والتقويم لميارات التدريس اإلبداعي لمغة 1302ريا بنت سالم المنذري ) -07
جامعة السمطان قابوس، سمطنة -العربية لدى طمبة التعميم ما بعد األساسي في سمطنة عمان . كمية التربية

 063-014،  ص ص 036،  ع  16ان ، مج عم
برنامج تدريبي مقترح وأثرة في تنمية ميارات التدريس االبداعي في (. ۲۲00سناء محمد حسن أحمد ) -08

تجاىاتين نحوه، دراسات في المناىج وطرق  مجال المغة العربية لدى طالبات كمية التربية جامعة أم القرى وا 
 .ج وطرق التدريسالتدريس. الجمعية المصرية لممناى

درجة توظيف معممي المغة العربية مبادئ النظرية البنائية  م(:1303صفاء محمد محمود ابراىيم)  -13
( 13االجتماعية في التدريس بالمرحمة اإلعدادية، بحث منشور، مجمة كمية التربية، جامعة اإلسكندرية، المجمد )

 العدد الخامس.
م(:تنمية ميارات التدريس اإلبداعي المناسبة لممارسة معايير التدريس 1307)عبد الرازق مختار محمود  -10

 (.المجمة الدولية لمبحوث في العموم التربوية.1(، العدد)0الحقيقي لدي معممي المغة العربية مجمد )
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م(. صعوبات التدريس اإلبداعي لدى معممي التعميم األساسي بسمطنة 1303عمي بن ىويشل الشعيمي) -11
 .43۲- 406ن. المؤتمر العممي )اکتشاف ورعاية الموىوبين الواقع والمأمول (، مصر، ص ص عما
م(: التدريس اإلبداعي لمغة العربية، المؤتمر العالمي األول لمغة 1336عواطف حسن عمي عبد المجيد ) -12

 وفمبر.ن 23-17العربية وآدابيا: إسيامات المغة واألدب في البناء الحضاري لؤلمة اإلسبلمية 
فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى التعمم االلكتروني المدمج في تنمية ميارات (: ۲۲0۲فاطمة كمال أحمد )-13

تدريس التربية األسرية واالتجاه نحو التعمم االلكتروني لدى الطالبات المعممات. مجمة دراسات في المناىج 
 064، سبتمبر، ص 051وطرق التدريس، العدد 

م(: فعالية إستراتيجية مقترحة والتدريس بالحاسب اآللي في إكساب الطالبات 1338) ل معممفائزة جمي -14
المعممات بجامعة أم القرى ميارات التدريس اإلبداعي لمتربية االسبلمية وتنمية التفكير اإلبداعي لدى تمميذاتين، 

 رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة أم القرى. 
(: األنماط الحديثة في التعميم العالي، التعميم اإللكتروني المتعدد الوسائط أو 1336شوممي )قسطندي  -15

التعميم المتمازج، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر السادس لعمداء كميات اآلداب في الجامعات األعضاء في 
 اتحاد الجامعات العربية، ندوة جودة التعميم واالعتماد األكاديمي، جامعة جنان.

برنامج تعمم الكتروني مدمج قائم عمى المدخل البصري المكاني لتنمية (: ۲۲0۲لوريس اميل عبد الممك ) -16
التحصيل في العموم وميارات قراءة البصريات وتقدير الذات لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية المعاقين سمعية، 

 ني. يونية، الجزء الثا 048دراسات في المناىج وطرق التدريس، العدد 
م(. التفكير من منظور تربوي تعريفو طبيعتو مياراتو تنميتو أنماطو. القاىرة: 1334مجدي عزيز إبراىيم ) -17

 عالم الكتب.
م(. فاعمية برنامج قائم 1300محمد رجب فضل اهلل ، شاكر عبد العظيم قناوين وشحاتو محروس طو ) -18

عمى المدخل التأممي في تعديل المعتقدات المعرفية لمطالب معمم المغة العربية وتوجسو ممارساتو نحو التدريس 
 .۲۳حدة، اإلبداعي. المجمة الدولية لبلبحاث التربوية، االمارات العربية المت

 قياس كفاية التدريس. دار التربية الحديثة.(. ۲۲۲۲محمد زياد حمدان )  -23
م(: التعميم اإللكتروني المدنج وضرورة التخمص من الطرائق التقميدية المتبعة 1337محمد عبده عماشة ) -20

يجاد طرائق أكثر سيولة وأدق لئلشراف والتقويم التربوي تقوم عمى أسس إلكترونية،مج مة المعموماتة وا 
 (10،العدد)

 .۲0التعمم االلكتروني المدمج، مجمة المعموماتية، العدد (: ۲۲۲۳......... ) -21
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م(:فعالية برنامج مقترح لتنمية ميارات التدريس لئلبداع في المغة 1334محمود عبد الحافظ خمف اهلل ) -22
ورة، كمية البنات لآلداب والعموم والتربية، جامعة العربية لدى معممي المرحمة االبتدائية.رسالة دكتوراه غير منش

 عين شمس. 
م( فعالية برنامج تدريبي لتنمية بعض ميارات التدريس اإلبداعي لدى 1330نايل يوسف عبد البله ) -23

 معممي المغة العربية وأثره عمى تنمية اإلبداع لدي تبلميذىم. مجمة كمية التربية جامعة اسيوط.
م(: فاعمية وحدة دراسية قائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست في تنمية 1300ويضي )وفاء حافظ الع -24

ميارات التدريس اإلبداعي لدى الطالبات معممات المغة العربية بالمرحمة المتوسطة واتجاىاتين نحوىا. رسالة 
 ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة الممك عبد العزيز.

م(: درجة ممارسة معممي ومعممات التربية 1305ويوسف عقيل خطار الشنطاوي )وليد خضر الزند،  -25
المينية لميارات التدريس اإلبداعية في ضوء اقتصاد المعرفة في األردن. جامعة دمشق. سوريا. مجمة اتحاد 

 . 232-147(،3، )03الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس، 
 بية:ثانًيا المصادر والمراجع بالمغة األجن
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