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تحسین أداء المعلم للتعلیم قبل الجامعي لتنمیة االبتكار كمدخل لجودة التعلیم 

  ""مشروع مقترح""

Improving the teacher performance in the pre_unviersity 
education to develop  creativity  as an access to educational  

quality  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ملخص البحث

ي اعداد خطه اجرائیة لتنمیة وتحسین جودة أداء المعلم في التعلیم  هدفت تلك الدراسة ال

والقضاء ، وزیادة التحصیل الدراسي للطالب ، قبل الجامعي في تطویر أداؤه للمناهج الدراسیة

واستخدمت الباحثة المنهج التجریبي ذو ، علي الرسوب التعلیمي وزیادة اإلنماء المهني للمعلم 

وتكونت ،   احداهما ضابطة واألخرى تجریبیة T_testeن باستخدام مقیاسالمجموعتین المتكافئتی

 طالب وطالبة لكل مجموعة من المجموعتین التجریبیة والضابطة من مدرسة ساقیة  ٣٠العینة من 

وتتكون العینة من المنهج  ،٢٠١٦: ٢٠١٥ابو شعرة  أشمون منوفیة  مصر للعام الدراسي 

وأوضحت نتائج البحث ، افة ابتكارات  المعلم للمنهج المقررالوزاري المقرر علي الطالب بإض

الي وجود فروق ذات داللة احصائیة بین المجموعة التجریبیة في نسبة التحصیل الدراسي 

ووجود ،للطالب وبین المجموعة الضابطة قبل وبعد اجراء التجربة لصالح المجموعة التجریبیة 

 وجودته قبل وبعد اجراء التجربة لصالح المجموعة فروق ذات داللة احصائیة بین أداء المعلم

  .التجریبیة 
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Summery 
This study aims to prepare a plan to develop and improve the quality 

of the teacher's performance in the Pre_education at university and 
improve his performance in curricula and improving  the teacher's 
professional  performance    . The scholar used the experimental  method 
with two equal groups using the "T.teste "  test  one of the controlling the 
other . The sample includes 30 students in each group  from Skeat  Abu  
Share  secondary  school ,Ashmoon   Menofeia  governorate, Egypt in 
2015_2016 . The sample consists of the curriculum studied by the 
students in addition to the creations of the teacher in the appointed 
curriculum. The outcomes of this study pointed out that there are some 
statistic differences  between the experimental group and the controlling 
group concerning educational achievement after and before the 
experimental group . There are thought statistic differences between the 
teacher's performance and quality before and after doing the experiment 
for the experimental group . 
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  مقدمه

یعتبر المعلم المؤثر االول في المجتمع حیث ینطلق من خالله كافة االبداعات في شتي 

ولذلك یجب ،المجاالت فهو القدوة التي تدفع الطالب في كافة المراحل التعلیمیة للنجاح والتمیز 

ده علینا االهتمام بتنمیة قدراته التدریسیة والعمل علي انمائها وفقا لمتطلبات العصر وتذوی

انه یجب ) ٣_١٩٨٠(بالمبادئ النفسیة الصحیحة فقد اكد الخبراء التربویین امثال فؤاد ابو حطب 

علینا تزوید المعلمین بالمبادئ النفسیة الصحیحة التي تتناول التعلم المدرسي لكي یصبحوا أعمق 

 اكتساب بعض فیحتاج المعلم الي.فهما وأوسع ادراكا واكثر مرونة في المواقف التربویة المختلفة 

ولذك .جوانب المعرفة من خالل إعداد تخصصي دقیق ولیس التدریب علي مهارات التدریس 

وجب علینا ان نمیز بین قواعد التدریس ومبادئ التدریس التي تتكیف لمالئمة الفروق بین االفراد 

 rules" قواعد التدریس "أن ) ٥٠ـ١٩٦٣(واالختالف بین المواقف والظروف حیث رأي أوزوبل 

أما ،وال توجد قاعدة لكل موقف خاص یواجهه المعلم ،بحكم تعریفها تصاغ في عبارات عامة 

ولذلك یمكن تكیفها لمالئمة الفروق بین ،ً أقل توصیفا وأكثر مرونة  principles" مبادئ التدریس"

لیس ولهذا وجب االشارة الي اهمیة التدریس كفن و.األفراد واالختالفات بین المواقف والظروف 

وصفات بسیطة سریعة المفعول " ففي أواخر القرن المیالدي الماضي سعي المعلمون لتعلم،علم 

ُیؤكدها البحث العلمي وتفیدهم في عملهم التربوي ،وقد تنبه ولیم جیمس " الي ) ٥١ـ٥٢: ١٩٦١(ُ

 بقوله أنه ألمر" أحادیث الي المعلمین" في كتابه ١٨٩٩هذا الخطأ مبكرا ورد علیه منذ عام 

ًخطیر أذا اعتقدتم أن العلم الذي نشتق منه برامج وقواعد وطرقا محددة للتدریس المباشر في 

ًانما هو  فنا ولیس علما ، حجرة الدراسة هو التدریس  وانما یساعدنا العلم في اختبار أنفسنا ، ً

     . بها بالفعلومراجعتها اذا شعرنا بالوقوع في أخطاء السلوك أو االستدالل أو نقد أنفسنا اذا وقعنا

فان صالحه ،وحیث أن  الطالب المتعلم في التعلیم قبل الجامعي هو نواة وارتقاء المجتمع 

َولذلك وجب علي التربویین ،ُوارتقاء مستواه  العلمي یعد تطور للمجتمع في شتي المجاالت 

وعالج ،الطالب التفكیر في كیفیة سد حاجات ،والباحثین والقائمین علي االهتمام بجودة التعلیم 

وفي ، في عدم قدرتهم علي تحصیل بعض المواد الدراسیة أو أجزاء منها، نقاط الضعف لدیهم 

اآلونة األخیرة ظهرت تغیرات في المناهج الدراسیة وتطورات لیست بقلیله للتعلیم بوجه عام 

التحصیل وتفاوتت القدرات الطالبیة لتحقیق الهدف المنشود نحو االجادة والتمیز في مستوي ،

مما  دفع الباحثة  الي التفكیر في اسلوب یعتمد علي قدرات المعلم في استثمار كل ،الدراسي 

، طاقاته االبداعیة في توصیل المعلومة بشكل ثلث وبسیط لیستفید منه الطالب بأكبر قدر 
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واستغالل االدوار التي یقوم بها المعلم والمشتركة بین معظم المعلمین وقد أوضح 

أن المعلم  دوره الخبیر في فن التدریس وممثل قیم المجتمع والمهتم ) ١٩٧٤، ١٩٧٣(لناجرین

بنقل هذه القیم وخبیر المادة الدراسیة  وخبیر العالقات االنسانیة ومسئول عن النظام وممثل 

السلطة والعامل في حقل النشاط المدرسي والمهتم بمشكالت التالمیذ وقناة االتصال بین المجتمع 

ورغم ذلك ال یدرك  التالمیذ معظم هذه ،  ور والمتعلم والدارس والقائم باألعمال المكتبیةوالجمه

من معلمیهم %  ونصف ٨ففي دراسة أللبرت وجد انهم یقرون أن .االدوار التي یقوم بها المعلم 

واكثر من ثالثة أرباع معلمیهم لم یكن ..هم فقط من لهم أثر هام في نموهم العقلي أو الشخصي 

من وذلك عن طریق االبتكار  لیوظفه المعلم لخدمة مادته التي . هم اثر یذكر في سلوكهم ل

ُوتوصلت الي برنامج  یؤهل ، تخصص في تدریسها وصوال ألكبر قدر من الجودة في األداء

، المعلم الي استثمار خبراته وقدراته  العلمیة مع التقید بالمنهج  التربوي المقرر علي الطالب 

 تدني مستوي التحصیل الدراسي  الذي یعاني منه معظم ابنائنا الطالب في بعض المواد لمعالجة

، وذلك من خالل اكتشاف نقاط الضعف في تحصیل المادة الدراسیة لدي الطالب ، الدراسیة

لیصل الطالب الي الحد األقصى في ،مع متابعة أثر التقویم المستمر ،ووضع خطة لعالجها 

مما یعود باألثر االیجابي في زیادة االستثمار األمثل  للقوي البشریة ..اسي زیادة  التحصیل الدر

  . .وتوظیفها لخدمة الفرد والمجتمع

سواء ،في توفیر شروط المنافسة ، حیث اكدت بعض الدراسات علي اهمیة التعلیم والتدریب

 دراسة للبنك ُحیث ترجع ،بین المؤسسات أو بین الدول لما له من أثر عمیق في معدالت النمو 

الي تحسن اإلنتاجیة ،االسباب األساسیة للنمو في عینة من نحو ستین دولة ) ٨ـ ٢٠٠٣(الدولي 

 .وهذا من اهتمامات البحث الحالي ، العامة لالقتصاد وزیادة رصید الرأس مال البشري

  فاالرتقاء بمستوي التعلیم من خالل المعلم هو أمر غایه في االهمیة  لوجود ارتبط قوي

) ١٩٥٧و١٩٠٩(فأثبتت دراسة دنیسون  بین عامي ،بین مستوي التعلیم ومستوي الدخل الفردي 

 ٥بینما تراوحت النسبة ما بین ، بالمئة من النمو األمریكي عائد الي تأثیر التعلیم ٢١أن نحو 

فة ًوهذا یؤكد مجددا ضرورة ان تولي الدولة عنایة خاصة بكل،  بالمئة في المدة نفسها١٥بالمئة و

  .وعائد االستثمار في التعلیم

 بلدا وغطت المدة ٩٨شملت ) ٤٠٧:٤٤٤ـ١٩٩١(فهناك دراسة تطبیقیة لروبرت بارو 

تبین وجود ارتباط وثیق بین نمو حصة الفرد من الناتج الحقیقي من جهة  ، ١٩٩٠ـ١٩٦٠

حسب فسنة تعلیم اضافیة واحدة ، ومستوي رأس المال البشري في سنة األساس من جهة ثانیة 
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وفي تقریر التنمیة . في نمو  الناتج الفردي%  من مئة ٣تترافق مع زیادة معدلها ، الدراسة 

 سنوات عام ٥,٩بأن متوسط سنوات التعلیم في البلدان العربیة یساوي ) ٢٠١١(البشریة 

 في الكیان االسرائیلي اي حصته من الناتج تساوي ثالثة أضعاف ٩و١١مقارن ب ،٢٠١١

  . لدان العربیة مثیلتها في الب

ولهذا فكرت الباحثة بالتفكیر في كل ما هو جدید یحدث طفرة تعلیمیة  تعالج هذا التدني أال 

فال نغفل اهمیة ،كأهمیته في التعلیم ، واثره علي الرقي فیما استخدم ألجله ) االبتكار(وهو 

واثر ،الل المعلم االبتكار في شتي المجاالت وما نحن بصدده اآلن كاالبتكار في التعلیم من خ

ًفقد عرف كثیرا من الخبراء والتربویین العرب واألجانب االبتكار أمثال  عبد ، ذلك علي الطالب 

وهي القدرة علي سرعة انتاج اكبر عدد ،الطالقة اللفظیة " علي انه ).١٥٦,١٣٥,١٩٧٧(السالم 

عدد من االفكار في والطالقة الفكریة إلنتاج اكبر ، ًمن الكلمات التي تستوفي شروطا معینة

وهي القدرة علي سرعة إنتاج أفكار : والمرونة  التلقائیة،ًموقف معین وتستوفي شروطا معینة 

ومن خالله ، لنقوم بتحدید نواتج التعلم من المتعلمین ،ًتستوفي شروطا معینة في موقف معین 

 contractطط التعاقد نقوم بتقویم المعلم  باقتراح محكات بدیله لتقویم كفاءته عن طریق مثال خ

plans التي تعمد علي تحدید غایات التدریس قبل الحكم علي  كفاءة المتعلم  فهي تسمح للمعلم 

ًفرقا (ًبحیث یزید تحصیل تالمیذه أو ینتج كسبا ،أن یعمل في حدود ما یستطیع التحكم فیه 

في ضوء أهداف msstry  في عدد التالمیذ الذي یصلون الي ما یسمیه بلوم االتقان ) ًعملیا

كما یتفق معظم المهتمین بسیكولوجیة المعلم  . تعلیمیة تتعدي علي االقل مستوي الحفظ الصم

علي ) ٥٦٤:٥٧٣ـ١٩٨٠(علي قدرته الفائقة في إحداث  تغیر سلوك الطالب فأشار ابو حطب 

ُأن المعلم الكفء هو الذي یحدث التغیرات المرغوبة   سلوك في) في اطار األهداف التربویة (ُ

 والذي یعود علي المجتمع بحل سریع لكثیر من المشاكل االجتماعیة والمادیة والنفسیة، الطالب 

  بالطالب لكونهمالهتمام الدولة ،بصفة خاصه والطالبة  وخاصة االسرة والدولة بصفة عام

 علي ان االبتكار هو الموهبة وتحقیق). Maslow 1959_92 ما سلو(  وأكد . )رأس مال بشري (

وال تعتمد فقط علي اإللهام وخبرة القمة  بل تحتاج بجانب ، الذات كإنتاج األعمال العظیمة 

  " . والنظرة الناقدة ، والتدریب المستمر ، الموهبة الخاصة الي العمل الجاد المتواصل 

  ومن هنا ظهرت مشكلة البحث في افتقار بعض او غالبیة المعلمین في حدود علم الباحثة 

من خالل ، اب مهارات التفكیر االبتكاري وتوظیفها في خدمة العملیة التعلیمیة الي اكتس

وتوصیل المناهج ، استحداث آلیة  جدیده تعین المعلم في نقل المعرفة لتصل الي حد االتقان 
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وعالج هذا القصور لتدني ، الدراسیة التي یقوم بتدریسها للطالب المتعلمین بشكل جدید مبتكر 

. ًبابتكاره  طرق جدیدة في تنفیذ الخطط الدراسیة وفقا لتوزیع المناهج الدراسیة، مستوي الطالب 

  ـ:مما استرعي انتباه الباحثة فبرزت التساؤالت اآلتیة

ما فاعلیة البرنامج  التجریبي من قبل الباحثة لتحسین أداء المعلم للمناهج الدراسیة  في تنمیة  .١

  امعي ؟االبتكار لدیه في مراحل التعلیم قبل الج

ُهل اعداد برنامج تجریبي لتحسین أداء المعلم یزید من نسبة التحصیل الدراسي للطالب  .٢

  بمراحل التعلیم قبل الجامعي ؟

  مشكلة البحث

رغم تفاوت الفروق  الفردیة بین المعلمین في طرق واستراتیجیات تقدیم المادة العلمیة بطریقة 

الي وجود  ،  من المالحظة المیدانیة بالحقل التربويتبین في حدود علم الباحثة، أكادیمیة تربویة 

قصور وفجوات لیست بهینة في تفاوت درجات اجادة المعلمین  في توصیل المنهج الدراسي 

نتیجة لبعض المشكالت ، وتدریس المادة العلمیة لطالب التعلیم قبل الجامعي بالشكل المرغوب 

الدارة المدرسیة أو القوانین الوزاریة التي بعض الخاصة به او بالمتعلم او بالفصل الدراسي او ا

منها یضیق علیه الخناق ویجعله یتمركز في االلتزام بخطة الوزارة في توصیل المادة العلمیة 

مما أدي الي ظلم كبیر للمتعلم في عدم اشباع  رغباته الملحة  ، خالل فترة زمنیة معینة 

اي الطالب )الحظ(واقتصرت علي  ما یسمي ،قین والضروریة في التمیز واالبداع لیكون من الفائ

وتركنا مساحة ،المحظوظ من كان نصیبه  في تدریس المادة الدراسیة من معلم متمیز والعكس 

أو أنه یعامل ربنا في إعطاء ،كبیرة للضمیر بالمقولة الشائعة المعلم وضمیره اثناء الشرح 

ا ان الدولة نظرت الي التعلیم بشكل أوسع كم، المتعلمین حقوقهم دون اهدار للوقت المقرر لذلك

من خالل االكثار من ،من خالل توفیر رأس مال یوفر  االمكانیات االزمه  لحدوث عملیة التعلم 

أو بزیادة دخل المعلم ،انشاء المدارس وتوفیر حد أقصي لعدد المتعلمین داخل الصف الدراسي 

، ُارمة التي تجرم الدرس الخصوصي واعتماد القوانین الص، لیجنح عن الدروس الخصوصیة 

حتي یواكب الثورة ،دون النظر الي اآللیات التي یجب اتباعها في زیادة االنماء المهني للمعلم 

وافتقار الي ، التكنولوجیة الراهنة  ومتطلبات العصر واخراج جیل مؤهل الحتیاجات سوق العمل 

أو توفیر الخطط االنمائیة   ، حد ما باالهتمام بالمعلم لیكون قامة علمیة یحتذي بها

واالستراتیجیات التي یجب اتباعها لزیادة قدراته علي االداء المتمیز والمبدع والمبتكر من خالل 

ورغم وجود الخطط واالستراتیجیات التي توفرها الدولة لذلك اال انها ،التدریب والتأهیل المستمر 



  

 ١٨٣ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

اتجاه منفرد وغیر متكامل رغم الجهد الجم فالكل یعمل في ، بین أطرافها ) االتصال( فقیرة في

ولم ندع مجاال للمعلم لتنمیة قدراته االبتكاریة بالشكل المأمول .الذي تبذله لرفعة ورقي التعلیم 

ُواعطاءه مجال لیظهر كل طاقاته وقدراته ،او تقدیم الدعم الفني لذلك ، لمتطلبات العصر  ٕ

مما دعي .الخ ....لیمیة او اجتماعیة  أو نفسیة سواء قیود اداریه او تع، االبداعیة دون قیود 

الباحثة في التفكیر في اعداد برنامج تجریبي لتحسین أداء المعلم كمتغیر مستقل  لتنمیة قدراته 

  .  االبتكاریة  كمتغیر تابع للمتعلمین في التعلیم قبل الجامعي 

  أهداف البحث 

ؤه في توصیل المادة العلمیة الثقافیة أو تنمیة االبتكار لدي المعلم من خالل تحسین جودة أدا .١

  .الفنیة للمتعلم في التعلیم قبل الجامعي 

  .تصمیم برنامج تجریبي لتحسین اداء المعلم من خالل تنمیة االبتكار بالتدریب المستمر   .٢

قیاس اثر وفاعلیة البرنامج التجریبي في زیادة قدرات المعلم االبتكاریة  وما یترتب علیه من  .٣

  .متعلمین بالتعلیم قبل الجامعي نتائج لل

  أهمیة البحث 

  ـ:بالنسبة للمتعلمین بمراحل التعلیم قبل الجامعي : أوال 

  .ـ زیادة التحصیل الدراسي بنسب عالیة للمتعلمین بالتعلیم قبل الجامعي ١

  .ـ اكساب المتعلم الطرق واالسالیب التي تؤهله الي التمیز واالبداع٢

  .من اجادة المادة العلمیة سواء ثقافیة أو فنیة حتي مستوي االتقانـ اشباع رغبات المتعلم ٣

  .ـ ملئ وقت الفراغ للمتعلم  ٤

  .ـ أن تكون المدرسة جاذبة ولیست طاردة  ٥

  .ـ اكتشاف الموهوبین وزیادة قدراتهم االبداعیة ٦

  .تويـ زیادة مستوي التحصیل واالجادة العلمیة والفنیة  للمتعلمین المتوسطي ودون المس٧

  .ـ اكساب المتعلم المهارات المعرفیة والتكنولوجیة الحدیثة التي تفي بمتطلبات العصر ٨

  .ـ اعداد متعلم قائد قادر علي مواجهة تحدیات المستقبل ٩

  .ـ القضاء علي التسرب التعلیمي١٠

  .ـ عودة الثقة من المتعلم للمعلم واالحترام المتبادل ١١

  .ي واالبداعي من خالل اتاحة الفرصة والجو المالئم لالبتكار للمتعلمالتدریب علي التذوق الجمالـ ١٢



  

 ١٨٤ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  .أهمیة البحث بالنسبة للمعلم: ًثانیا

  .ـ امداد المعلم بخبرات جدیدة مبتكرة لم تكن سائدة١

  .ـ زیادة قدرة المعلم االبتكاریة اثناء التخطیط إلعداد الدرس لمراحل التعلیم قبل الجامعي٢

  .تراتیجیات جدیدة لم تكن متبعةـ اكساب المعلم اس٣

  .ـ اعداد خطه اجرائیة جاهزة للتفعیل تبرز قدرات المتعلم االبداعیة لمراحل التعلیم قبل الجامعي٤

ـ تنمیة قدرة المعلم التكنولوجیة بمحاولته بطرق غیر مباشرة بالتدریب المستمر علي طرق ٥

  .تحسین االداء للمتعلمین

  .احة النفسیة  للمتعلم لتوافر االحترام بینه وبین المتعلم ـ خلق جو من االطمئنان والر٦

  .ـ ملئ وقت فراغ المعلم طوال الیوم الدراسي لتفعیل الخطة االجرائیة٧

ـ التعلیم من خالل االبتكار وتهیئة الجو المناسب للمعلم وتوفیر االمكانیات االزمة للمعلم ال ٨

  .ظهار قدراته االبتكاریة 

  .یم المعلمین واعطاء كل ذي حق حقهـ المساواة في تقو٩

ـ زیادة قدرات المعلمین المتوسطي المستوي العتمادهم علي تنفیذ الخطة االجرائیة المتبعة ١٠

  .علي جمیع المعلمین دون مجاملة أو تفضیل 

  أهمیة البحث بالنسبة لمخططي المناهج:  ثالثا

  .جامعي ـ االسهام في تطویر برامج اعداد المعلم  للتعلیم قبل ال١

  .ـ اضافة استراتیجیات جدیدة مبتكرة غیر متبعة لتحسین اداء المعلم٢

ـ االسهام في تطویر الدورات التدریبیة للمعلم بإضافة الخطة االجرائیة المبتكرة  في جدول اعداد ٣

  .المدربین للمعلم 

 بها من خالل ـ حل الحلقة المفرغة في عدم المساواة بین المواد الدراسیة وطرق تحسین االداء٤

  .استغالل قدرات المعلم االبتكاریة

ـ ایجاد الحلول االزمة للطالب المتوسطي ودون المستوي لزیادة نسبة التحصیل الدراسي من ٥

  .خالل الخطة االجرائیة المتبعة

  بالنسبة للدولة : رابعا 

  .ـ توفیر الوقت والجهد المبذولین في  طرق اعداد المعلم١

  .مة لزیادة االبتكار للمعلم والمتعلم في التعلیم قبل الجامعيـ توفیر الخطط االز٢

  .ـ توفیر رأس المال البشري القادر علي االیفاء بمتطلبات العصر٣

ـ استثمار رأس المال المخصص للعملیة التعلیمیة في التعلیم قبل الجامعي لتحسین قدرات ٤

  . ت للمنشآت دون جدويالمعلم والمتعلم  االبداعیة بدال من اهدارها في االصالحا



  

 ١٨٥ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  .ـ االصطفاف العالمي بالتعلیم للمعلم والمتعلم في التعلیم قبل الجامعي٥

  .ـ  القضاء علي الدروس الخصوصیة ٦

مما یعود علي االسرة باالستقرار االجتماعي  ، ـ توفیر دخل االسرة من الدرس الخصوصي ٧

  .ل المدرسة والنفسي ال شباع قدرات  العلمیة والفنیة للمتعلمین داخ

  .ـ عدم مطالبة المعلم بزیادة الدخل  من الدولة لوجود خطه جاهزة للتفعیل بالفعل ٨

  .ـ االرتقاء بكافة میادین الدولة العلمیة لزیادة مستوي االتقان والتفوق في شتي المجاالت ٩

  .علیم قبل الجامعي القضاء علي التسرب التعلیمي ونتیجة التفوق الغاء الدور الثاني بجمیع مراحل التـ ١٠

  فروض البحث 

توجد فروق ذات داللة احصائیة في االداء القبلي بعدي بین المجموعة التجریبیة في تنمیة  .١

  .التفكیر االبتكاري للمعلم 

 توجد فروق ذات داللة احصائیة في االداء البعدي بین المجموعة التجریبیة والضابطة  .٢

  .بتكار من خالل تحسین أداء المعلم لصالح المجموعة  التجریبیة في تنمیة اال

وجد فوق ذات داللة احصائیة بین درجات المتعلمین بعد اجراء التجربة علي المجموعة  .٣

  .التجریبیة عنه في المجموعة الضابطة

  اجراءات البحث

وتعمد الباحثة ،تجري الباحثة التجربة بغرض التحقق من صحة الفروض سواء قبولها أو رفضها 

وتهیئة الجو المناسب إلتمام ، ربة علي المنهج والعینة واالدوات والبرنامج التجریبي في اجراء التج

 .البحث في أفضل ظروف ممكنة 

  منهج البحث

استخدمت الباحثة المنهج التجریبي ذو المجموعتین الذي یعتمد علي مالحظة أداء المفحوصین 

   ).٣٨ـ ١٩٦٩بولدفاین دیو .(قبل وبعد تطبیق البرنامج وقیاس مقدار التغیر ان وجد

  ـ:كما یعتمد اجراء البحث علي ’باستخدام مجموعتین إحداهما ضابطة واألخرى تجریبیة 

  البحث  عینة

اختیار العینة من معلمي  وطالب مدرسه ساقیة ابو شعره الثانویة المسجلین بالمدارس الحكومیة 

أحدهما مجموعة ضابطه ،ن معلم ومعلمة مقسمین الي نصفی٦٠وعددهم ، الصف الثاني الثانوي 

 طالب وطالبة مقسمین الي نصفین أحدهما  مجموعة ٧٠وفصلین دراسیین ، واألخرى تجریبیة 

  .ضابطة واآلخر مجموعة  تجریبیه 

 حدود البحث 

  .٢٠١٥/٢٠١٦العام الدراسي : حد زماني 

  .مصر، منوفیة ،ادارة اشمون ، مدرسه ساقیة ابو شعرة الثانویة : حد مكاني 

  . طالب وطالبة ٧٠ معلم ومعلمة ذكو واناث  و٦٠: شري حد ب

  .البرنامج المقترح : حد فني 



  

 ١٨٦ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  ادوات البحث 

 .ـ بطاقه مالحظه ال داء المعلم قبل وبعد اجراء التجربة١

  . ـ بطاقة مالحظه للطالب قبل وبعد اجراء التجربة ٢

  . علي الطالب ٌـ البرنامج التجریبي المستخدم من قبل الباحثة للمعلمین  لیطبق ٤

    Terminology of the research مصطلحات البحث

   Teacherالمعلم 

                                                               .المتغیرات الهامة في عملیة التعلیم والتدریس  ُیعرف المعلم علي انه احد

  ).١٢٥ـ١٩٨٠فؤاد ابوحطب(

  . القوة الدافعة والمؤثرة في درجة اتقان المتعلم في التعلیمُتعرفه الباحثة اجرائیا بانه

  Creativity االبتكار

هو الجدة وهو أمر نسبي في ضوء ما هو معروف ومتداول في مجال معین من مجاالت 

  ).١٣٠: ١٩٧٣عبد السالم عبد الغفار .(وبین أفراد جماعة معینة وفي زمن معین . الحیاة 

  ".ُه مدي الجودة واالصالة بعمل جدید لیس مكررا ویقره اآلخرون ان"تعرفه الباحثة اجرائیا 

   Effectivenessالفاعلیة

ًتعرف الفاعلیة لغویا بأنها  وتعرف ، مقدرة  الشيء علي التأثیر وتحقیق النتائج المرجوة "ُ

 كامل("بأنها تقویم العملیة التي أنتجت المخرجات أو النتائج التي یمكن مالحظتها "ًمفاهیمیا 

                                                                            ).٥٤ــ٢٠٠٣الزیتون

هي قیاس أثر االستراتیجیات المستخدمة في البرنامج علي تنمیة "وتعرفه الباحثة  إجرائیا 

  .التفكیر االبتكاري للمعلم في التعلیم قبل الجامعي 

  Programالبرنامج   

ویلخص اإلجراءات والموضوعات ، العام الذي یوضع في مرحلة من مراحل التعلیم هو المخطط "

كما یتضمن الخبرات التعلیمیة ،التي تتضمنها الدراسة خالل مدة معینة قد تكون شهور أو سنة 

ًالتي یجب أن یكتسبها المتعلم مرتبة ترتیبا یتمشى مع سنوات نموهم وحاجاتهم ومطالبهم الخاصة  ُ
  )٣٩ـ١٩٩٩اني احمد اللق.(

ًهو خطة إجرائیة جاهزة للتفعیل موضحا اآللیات واالستراتیجیات " ُوتعرفه الباحثة إجرائیا  أنه 

  ونظم المتابعة وآلیة التنفیذ والمدة الزمنیة واإلمكانیات المتاحة والخبرات المبتكرة 

 quality  الجودة

 الجوانب الكیفیة والكمیة في لدراسة" استخدم مصطلح الجودة في دراسات اقتصادیات التعلیم

 للمواردفالكفاءة تعبر عن أكبر استثمار ممكن ،التعلیم ویتضمن مصطلح الجودة الكفاءة والفاعلیة 

   )٨ـ ٢٠١٦محمودحافظ(المخرجات المرغوب فیها احة أما الفاعلیة تعني مدي تحقق المت

 "   المتاحةواردأثر االستخدام االمثل للم" ًوتعرف الباحثة الجودة اجرائیا بأنه



  

 ١٨٧ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

   الدراسات السابقة

  تنقسم الي محورین اساسیین 

  .دراسات تناولت المعلم و تحسین اداوه  التدریسي في التعلیم قبل الجامعي  :  اوال 

  . دراسات تناولت تنمیه االبتكار لبعض مراحل التعلیم قبل الجامعي  : ثانیا 

  : دراسات لتحسین اداء المعلم كاالتي : أوال 

  ).٢٠١٦(اسة ایمان حجازي در

هدفت الدراسة الي معرفة مدي فعالیة نموذج أبعاد التعلیم في تحسین االداء التدریسي 

وتنمیة مهارات الطالب المعلمین بالشعبة العلمیة في كلیة التربیة اللذین درسوا البرنامج التدریبي 

) مجموعة ضابطة(یقة التقلیدیة والطالب اللذین درسوا بالطر) مجموعة تجریبیة (لنموذج  مارزانو 

بإعداد اختبار في مهارات التفكیر وبطاقة مالحظة وتم ،  واستخدمت الباحثة المنهج التجریبي 

طالبة من طالب شعبة العلوم بالفرقة الثانیة بكلیة ٦٨التأكد من صدقهم  وتكونت العینة من 

 احداهما ضابطة واألخرى ٣٤ وانقسما الي مجموعتین كال منها ،التربیة جامعة المنصورة 

بین متوسطات ) ٠.٠١(نتائج البحث توجد فروق داله احصائیا عند مستوي الداللة ، تجریبیة 

درجات طالبات المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة التقلیدیة والمجموعة التجریبیة التي 

ًكما یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي ،  مهارات التفكیر درست البرنامج التدریبي في اختبارات

بین متوسطات درجات طالبات  المجموعة التجریبیة  في التطبیق القبلي والبعدي ) ٠.٠١(الداللة 

  .لصالح التطبیق البعدي  ،وبطاقة المالحظة ، في اختبارات مهارات التفكیر

  ).٢٠١٥( دراسة وفاء الز نطاحي 

 التعرف علي برنامج تدریبي قائم علي التقویم الحقیقي لتحسین االداء هدفت الدراسة الي

التدریسي وفعالیة الذات لمعلمي العلوم بالمرحلة االعدادیة من خالل التعرف علي التقویم الصفي 

ومفهوم التقویم الحقیقي وخصائص التقویم الحقیقي وأهداف التعلم وأدوات التقویم الحقیقي 

وملفات االنجاز والتواصل الشخصي وتقویم االقران المتوازن والتقویم المتوازن واالختبارات الصفیة 

 .والتنمیة المهنیة ومبادئ تعلیم الكبار

  ).٢٠١٤(دراسة حسام زعیتر 

هدف البحث الي التعرف  علي تأثیر استخدام  التعلیم المدمج في تحسین االداء التدریسي 

استخدم الباحث .لریاضیة للبنین جامعة االسكندریة والتحصیل المعرفي للطالب بكلیة التربیة ا

ً طالبا معلما تخصص ریاضة مدرسیة قسمت الي ٢٨المنهج التجریبي وتكونت العینة من  ً

تخصص ریاضة مدرسیة للعام الدراسي ١٤ وكذلك الضابطة ١٤مجموعتین تجریبیة عددها 



  

 ١٨٨ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ابي علي تحسین التحصیل وتوصل الباحث الي ان التعلیم المدمج له أثر ایج،  م٢٠١٣/٢٠١٤

المعرفي  للطالب المعلمین في مقرر طرق تدریس التمرینات واتضح ذلك من خالل تفوق 

وان التعلیم المدمج .المجموعة التجریبیة علي المجموعة الضابطة في اختبار التحصیل المعرفي 

مرینات من خالل ًأثر ایجابیا في تحسین مستوي االداء التدریسي للطالب المعلمین في تدریس الت

تفوق المجموعة التجریبیة علي المجموعة الضابطة في درجا بطاقة مالحظة األداء التدریسي 

  . للطالب المعلم في تدریس التمرینات

  )٢٠١٣(دراسة ایمان حنا 

هدف الدراسة الي التعرف علي أثر تدریس برنامج مقترح في التربیة الفنیة في ضوء معاییر 

حسین كل من األداء التدریسي والتذوق الجمالي لدي الطالب المعلم المحتوي وأثره علي ت

وتوصلت فیها الي وجود فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة ،

والضابطة في القیاس البعدي لبطاقة مالحظة االداء التدریسي لصالح المجموعة التجریبیة 

 متوسطي درجات المجموعتین التجریبي والضابطة في ویوجد فرق ذو داللة احصائیة بین.

وتوجد عالقة ارتباطیة دالة .القیاس البعدي لمقیاس التذوق الجمالي لصالح المجموعة التجریبیة 

بین درجات طالب المجموعة التجریبیة في القیاس وبین درجات طالب المجموعة التجریبیة في 

  .ة مالحظة األداء التدریسي  ومقیاس الذوق الجماليالقاس البعدي في المهارات التحضیریة لبطاق

  .دراسات تناولت االبتكار لبعض مراحل التعلیم قبل الجامعي : ًثانیا

  ).٢٠١٤(دراسة یاسمین حسن 

هدفت الدراسة الي بناء برنامج تدریبي لتنمیة التفكیر االبتكاري عند معلمات ریاض االطفال 

والكشف عن أثر تنمیة التفكیر االبتكاري علي  ) صالة الطالقة ـ المرونة ـ اال(ویشمل قدرات

   استخدمت الباحثة المنهج التجریبي,معلمات ریاض االطفال في حب االستطالع لدي أطفالهن

 Experimental Method  المجموعة التجریبیة ،الذي یعتمد على المجموعتین المتكافئتین

مج المقترح في تنمیة التفكیر االبتكاري عند للتعرف على فاعلیة البرنا، والمجموعة الضابطة 

معلمات ریاض األطفال وأثره في حب االستطالع لدى أطفالهن وذلك بإجراء القیاس القبلي 

للمجموعتین محل الدراسة وبعد تعرض مجموعة المعلمات التجریبیة للمتغیر التجریبي البرنامج 

ثم ، ها للمجموعتین التجریبیة والضابطة التدریبي أجرت الباحثة القیاس البعدي للمتغیرات نفس

حیث یمثل التغیر الناتج في سلوك ، أجرت الباحثة القیاس التتبعي لمجموعة المعلمات التجریبیة 

تكونت عینة الدراسة ، ًاألطفال القیاس البعدي للمجموعة التجریبیة مؤشرا ألثر البرنامج التدریبي

الهن مقسمة إلى مجموعتین إحداهما تجریبیة طفل وطفلة من أطف) ١٢٠٠(، معلمة ) ٦٠(من 
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واختبار صحة ، لتحقیق أهداف الدراسة  األسالیب اإلحصائیة المستخدمة,.واألخرى ضابطة

لحساب داللة الفروق  )T- test ت(الفروض قامت الباحثة باستخدام األسلوب اإلحصائي اختبار 

باحثة من خالل التحلیل اإلحصائي وأظهرت نتائج الدراسة التي توصلت لها ال،بین المتوسطات 

وفاعلیة البرنامج التدریبي في تنمیة التفكیر االبتكاري عند معلمات ریاض األطفال من خالل 

ًوجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة للمعلمات في 

وظهرت استمراریة فاعلیة البرنامج ، القیاس البعدي للتفكیر االبتكاري لصالح المجموعة التجریبیة 

في تنمیة التفكیر االبتكاري عند معلمات ریاض األطفال إلى ما بعد فترة المتابعة حیث كشفت 

النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة 

یؤكد فاعلیة البرنامج التدریبي إلى للمعلمات في القیاسین البعدي والتتبعى للتفكیر االبتكاري مما 

ًأیضا أظهرت نتائج الدراسة فاعلیة البرنامج التدریبي في تحفیز دافع  و، ما بعد فترة المتابعة 

حب االستطالع لدى أطفال الروضة من خالل وجود توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین 

لصالح المجموعة  عاالستطالب لحالمجموعتین التجریبیة والضابطة لألطفال في القیاس البعدي 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین أطفال المجموعة كما أظهرت نتائج الدراسة .  التجریبیة

  .التجریبیة في القیاسین البعدي والتبعي لحب االستطالع

   ) . ٢٠١٦(دراسة هاني عبد القادر 

 مقترح في ضوء المعاییر هدف البحث االجابة علي السؤال الرئیسي وهو ما فاعلیة برنامج

الدولیة للریاضیات في تنمیة التفكیر اإلبداعي وحل المشكالت الحیاتیة في الریاضیات للطلبة 

وینبثق عن السؤال الرئیس السابق األسئلة الفرعیة وهي ما معاییر  المتفوقین بالمرحلة الثانویة؟

اء برنامج مقترح في الریاضیات الریاضیات للطلبة المتفوقین في المرحلة الثانویة؟ ما أسس بن

للطلبة المتفوقین بالصف الحادي عشر؟ ما البرنامج المقترح في الریاضیات للطلبة المتفوقین 

بالصف الحادي عشر؟ ما فاعلیة البرنامج المقترح في تنمیة التفكیر اإلبداعي في الریاضیات 

علیة البرنامج المقترح في لدى طلبة مجموعة البحث من المتفوقین بالصف الحادي عشر؟ ما فا

تنمیة مهارات حل المشكالت الحیاتیة في الریاضیات لدى طلبة مجموعة البحث من المتفوقین 

 معاییر المجلس القومي لمعلمي مثل المعاییر الدولیة  حدود البحث .. الحادي عشر؟بالصف

ر الریاضیات ، معایی”CCSS” ، المعاییر الموحدة للریاضیات في أمریكا”NCTM” الریاضیات

مهارات التفكیر اإلبداعي الطالقة،  .في سنغافورة، معاییر الریاضیات في جمهوریة مصر العربیة

مجموعة من طلبة الصف وتكونت عینة البحث من  ،  المرونة، األصالة، الحساسیة للمشكالت
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راسي في الفصل الثاني للعام الد) ً طالبا٣٢(الحادي عشر المتفوقین بمدارس محافظات غزة 

اتبع البحث المنهج التجریبي بتصمیم المجموعة الواحدة مع قیاس  منهج البحث.م٢٠١٥/٢٠١٦

 بعدي؛ للكشف عن فاعلیة البرنامج المقترح في تنمیة التفكیر اإلبداعي وحل المشكالت –قبلي 

ً فروق داله إحصائیا عند ودو ج توصل البحث إلى  نتائج البحث..الحیاتیة في الریاضیات

القبلي والبعدي : بین متوسطي درجات طلبة مجموعة البحث في التطبیقین) ٠.٠١( داللة مستوى

” ت”الختبار التفكیر اإلبداعي في الریاضیات لصالح التطبیق البعدي، حیث بلغت قیمة 

في ) ٠.٩٩= حجم التأثیر (ًحقق البرنامج المقترح تأثیر كبیر جدا  .  )٩٢.٦٤٩(المحسوبة 

حقق البرنامج المقترح  ،یر اإلبداعي في الریاضیات لدى طلبة مجموعة البحثتنمیة مهارات التفك

في تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي في الریاضیات ) ١.٧٨= نسبة الكسب لبالك (فاعلیة مرتفعة 

ًوجد فرق دال إحصائیا عند مستوى داللة  ، لدى طلبة مجموعة البحث بین متوسطي ) ٠.٠١(ُ

حث في التطبیقین القبلي والبعدي الختبار المشكالت الحیاتیة في درجات طلبة مجموعة الب

حقق ، ) ٩٤.٣٠٨(المحسوبة ” ت”الریاضیات لصالح التطبیق البعدي، حیث بلغت قیمة 

في تنمیة مهارات حل المشكالت ) ٠.٩٩= حجم التأثیر (ًالبرنامج المقترح تأثیر كبیر جدا 

نسبة (حقق البرنامج المقترح فاعلیة مرتفعة .بحثالحیاتیة في الریاضیات لدى طلبة مجموعة ال

  .في تنمیة مهارات حل المشكالت الحیاتیة) ١.٧٧= الكسب لبالك 

  االطار النظري للبحث 

  . وسأتناول كالهما بشيء من التفصیل "  المعلم واالبتكار" ینقسم الي مبحثین 

  " المعلم"المبحث االول : أوال 

 توفر لصاحبها مكانة اجتماعیة معینة علي أساس مما الشك فیه ان التدریس كمهنة

واسهامها في تحقیق أهداف المجتمع وأغراضه فلكل مركز ، تصنیفها بین الوظائف المهنیة العلیا

اجتماعي انماط من السلوك المتوقع من شاغلیها وهو ما یسمي في علم النفس واالجتماع بالدور 

social role ت من یمثل المكانة االجتماعیة وأیضا حقوقه   ویشمل الدور التزامات وواجبا  

ًویلعب المعلم أدوارا عدیدة تتداخل فیما بینها وتختلف تبعا لنوع المدرسة وطبیعة المادة 

الدراسیة والظروف البیئیة والثقافیة في المجتمع  والفروق  الفردیة في شخصیات المعلمین 

  ). ١٩٧٤المؤتمر ، ١٩٧٣لند جرام (ـ :یمیة كما یليویشترك المعلمین في معظم االدوار والمواقف التعل،

  دور الخبیر في فن التدریس. 

 ذه القیم ١دور ممثل قیم المجتمع والمهتم بنقل ه. 
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  دو خبیر المادة الدراسیة. 

  دور الخبیر في العالقات االنسانیة. 

 دور المسئول عن النظام وممثل السلطة. 

 م بمشكالت التالمیذدور العمل في حقل النشاط المدرسي والمهت. 

 دور قناة االتصال بین المجتمع والجمهور. 

  دور المتعلم والدارس. 

  دور القائم باألعمال المكتبیة. 

ُ ومما سبق یجب ان نقوم  اداء المعلم لنحدد اي االدوار التي اتخذها المعلم وكانت أكثر 
: ١٩٨٠ابو حطب (ـ :یة فاعلیة ولذا وجب التعرف علي ادوات التقویم التربوي الثالثة اآلت

  ).٥٦٢ـ٥٦٠ـ٥٦١

  : ـ أدوات قیاس االستعداد للتعلم١

ن دراسة المدخالت السلوكیة عند التالمیذ وهي مفیدة في اتلك االدوات تنتمي الي مید   

ویمكن ،أغراض  التقویم التربوي  ألنها تحدد خصائص الوضع السلوكي للتالمیذ قبل التعلم 

ئهم في االختبارات التحصیلیة بعد التعرض لخبرات  التعلم لتحدید ما طرأ مقارنة أداء التالمیذ بأدا

 .من مدخالت التالمیذ من تعدیل

  :ـ أدوات المسح٢

  وهو لقیاس التحصیل التربوي بقیاس القدرة أو المهارة قیاسا عاما علي جمیع التالمیذ  

  .الذي حدده الهدفلتحدید مدي تحقق الهدف التربوي في ضوء مستوي االتقان أو التمكن 

  :ـ أدوات التشخیص٣

وعادة ما تكون فرعیة ومتعددة بحیث تسمح ، من االدوات التي تقیس التحصیل التربوي 

  .عند تفس  نتائجها بتحدید مواطن القوة او الضعف في تعلم التالمیذ

  :ـ الحكم علي مدي تحقق الهدف٤

حكم سلیم وتفسیر دقیق ال داء وهو جوهر عملیة التقویم  التربوي ولكي یصل المعلم الي 

التلمیذ كما تقیسه  أداة  التقویم البد من استخدام المعاییر أو المستویات أو المحكات  لتقدیر مدي 

  .تحقق الهدف المنشود

 هي اسس للحكم علي أداء التالمیذ في ضوء أدائهم الفعلي وتأخذ الصیغة normsوالمعاییر     

  . في ضوء الخصائص الواقعیة لهذا االداء الكمیة في أغلب األحوال وتتحدد

 فتتشابه مع المعاییر في أنها أسس للحكم علي األداء في ضوء  standardsاما المستویات 

ال انها تختلف عنها في جانبین وأولهما قد تأخذ الصورة الكیفیة أو الكمیة و ، هذا االداء ذاته

  .األداء ولیس ما هو علیه بالفعلوثانیهما أنها تتحدد في ضوء ما یجب أن یكون علیه 
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 فهي أسس خارجیة للحكم علي األداء وبالتالي للحكم علي الهدف criteriaأما المحكات      

فمثال لكي نحكم علي برنامج تعلیمي أو تدریبي في تحقیق ،التربوي وقد تكون كمیة او كیفیة 

لمرتبطة بهذا البرنامج بمستویات أهدافه یمكن مقارنة أداء التالمیذ في االختبارات التحصیلیة ا

  . الكفایة االنتاجیة التي تتحدد في المیدان الفعلي للعمل 

  تنمیة التفكیر االبتكاري :  المبحث الثاني 

وال یختلف عن غیره ، یعد التفكیر  االبتكاري بصفة عامة فئة خاصة من سلوك حل المشكلة     

ویمكن القول أن العالقة بین ، داد الذي یتلقاه الفرد من أنماط التفكیر إال في نوع التأهب أو اإلع

  :اإلنتاج االبتكاري والعملیة االبتكاریة قد تتخذ إحدى الصور اآلتیة 

  ).وهو أرقي صور التفكیر االبتكاري ( جدة االنتاج وجدة العملیة   .١

  .جدة االنتاج وعدم جدة العملیة  .٢

  .ـعدم جدة االنتاج وعدم جدة العملیة .٣

ویمر  التفكیر ).وهذا ال ینتمي الي التفكیر االبتكاري( نتاج وعدم جدة العملیة عدم جدة اال .٤

واكثر هذه ، التحقیق، التنویر،) الكمون( التخمیر ، االبتكاري بأربع مراحل هي اإلعداد 

 )الكمون أو الحضانة (ًالعملیات ارتباطا بالتفكیر االبتكاري ما یسمي مرحلتا التخمر 

incubatio والتنویر  illumination  .  وتتمیز مرحلة التخمر بأنها مرحلة من النشاط غیر

وتتمیز بحالة من تشتت االنتباه وتوزعه ". بلحظة ما قبل االستبصار"الظاهر یسمیها ثرستون 

فأسماها فؤاد ابو حطب وأمال صادق بأنها عملیة التفكیر ،وعدم تركیزه علي موضوع بالذات 

  . intuitiveالحدسي 

والذي " االستبصار" مرحلة التنویر فتتطابق مع ما یسمیه أصحاب  نظریة الجشطالت أما     

وأكثر الشروط " إعادة بناء األفكار " و" إعادة صیاغة المشكلة" و"إعادة تنظیم الخبرة " یتضمن 

وعلي هذا فان المبتكر ، مالئمة لتحقیقه كما یري  دنك ولوشینز من أعالم سیكولوجیة الجشطالت 

فؤاد ابو .(ویستخدم االسلوب التحلیلي في الحل ، ًبأكثر  عناصر الموقف ارتباطا بالمشكلة یهتم 

  ).١٩٧٨,١٩٧٢، ٤٦٥ـ١٩٨٠حطب 

  البرنامج التجریبي 

  :خطة اجرائیة  لتحسین أداء المعلم 

وضع خطه اجرائیة تحتوي علي المنهج الدراسي كامال من المعلم موازیة للخطة المرسلة من     

  .وذلك من خالل اتباع ما یلي ، توضح ابتكارات المعلم وانجازاته الصفیةالوزارة 

  :تقسیم شهور السنه في الخطة االجرائیة  الي مرحلتین*** 
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  .من شهر اكتوبر وحتي دیسمبر: المرحلة االولي

  .من شهر فبرایر وحتي ابریل: المرحلة الثانیة 

  : نموذجین أحدهما یشمل عمل استمارات للطالب توضح اسماء الطالب مقسمة الي

  .ـ استمارة بأسماء الطالب  المتمیزین١

  .ـ استمارة بها اسماء الطالب المتوسطین٢

  :اتباع التعلیمات التالیة

  تسجیل خطه لمتابعة تقدم المستوي حتي االتقان للفائقین وعالج المتوسطین.  

  .ًمتابعة أثر تنفیذ الخطة شهریا*** 

  علي التنفیذ وابداء الرأي كتابةاشراف التوجیه ومدیر المدرسة .  

  قیاس أثر الخطة التي أعدها المعلم علي تحسن مستوي الطالب من خالل االشراف التربوي

  . والمتخصصین 

 تقویم المعلم اثناء تنفیذ الخطة شهریا ومتابعة التنفیذ من االدارة المدرسیة والتوجیه. 

 ل بارز یعبر عن المنهج الدراسيعمل دمج للطالب الفائقین والمتوسطین واشراكهم بعم . 

 االشراف الفني علي تنفیذ االعمال الفنیة للطالب في مكان بارز بفناء المدرسة. 

  الفنیة الخاصة بالمادة الدراسیةتحفیز الطالب بوضع تدرج في الدرجات علي االعمال.  

 لها یومیا استخدام تكنولوجیا المعلومات للحصول علي أخر تطورات المادة الدراسیة وتسجی

 .بأشراف معلم المادة 

  ًتسجیل الخطط االجرائیة الكترونیا. 

 متابعة الوزارة ال داء المعلم نفذ او لم ینفذ. 

 ًتسجیل الفعالیات الكترونیا ومتابعة التوجیه. 

  التحفیز أو العقاب من خالل المتخصصین باألشراف التربوي . 

  نتائج البحث

اداء المعلمین في االختبار البعدي لصالح المجموعة توجد فروق ذات داللة احصائیة  بین  .١

   .التجریبیة

توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات درجات المعلمین والطالب للمجموعة  .٢

التجریبیة ومتوسطات درجات المعلمین والطالب في المجموعة الضابطة لصالح المجموعة 

  . التجریبیة  

ین متوسطات درجات المعلمین في االداء البعدي ال توجد فروق ذات داللة احصائیة  ب .٣

  .للمجموعة الضابطة

ـ  ال توجد فروق ذات داللة احصائیة  بین اداء المعلمین في المجموعة الضابطة قبل وبعد ٤

  .انتهاء البرنامج 



  

 ١٩٤ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ـ توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات درجات الطالب بعد انتهاء البرنامج لصالح ٥

  .جریبیة المجموعة الت

ـ ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین درجات الطالب في المجموعة الضابطة قبل وبعد ٦

  . انتهاء البرنامج

  التوصیات

ـ ضرورة اهتمام القائمین علي مناهج وطرق تدریس باحتساب أهمیة الوقت االزم للمعلم ال نجاز ١

  الدرس كي یستفید الطالب المتعلم

  .ة للمعلمین والمتعلمین بأهمیة االنماء المهني لقداتهم التدریسیةـ نشر التوعیة الثقافی٢

  .ـ توفیر البیئة التعلیمیة الصالحة للمتعلم والمعلم باإلمكانیات المادیة واالدبیة االزمه٣

  . ـ ضرورة توفیر برامج االدارة المدرسیة بالمدارس ٤

  .االلكترونيـ االستغناء عن التحضیر الورقي للمعلم لیحل محله التحضیر ٥

ـ تدریب الطالب علي كیفیة استخدام التكنولوجیا لخدمة المادة الدراسیة من خالل وسائل ٦

  .االعالم والمعلمین

ـ اختیار الكوادر التعلیمیة القادرة علي مسایرة التكنولوجیا الحدیثة عملیا ولست قاصره علي ٧

  .یة الشهادات المؤهلة  من خالل اختبار فعلي للقدرات التكنولوج

  .ـ االستعانة بآراء الطالب في المعلمین واالخذ بها في االعتبار لتقییم المعلم٨

ـ ضرورة عمل كراسة متابعة للطالب المتعلم في جمیع المراحل التعلیمیة لتشترك االسرة في حل ٩

  .ًمشاكل ابنائها یومیا

تروني داخل المدارس ـ الغاء التوقیع للحضور واالنصراف الورقي واستبداله بالتوقیع االلك١٠

  .الحكومیة توفیرا للوقت والجهد واستثمار وقت الطالب منذ بدایة الیوم الدراسي ومنعا للمجمالت

ـ  منع فصول التقویة بالمدارس منعا باتا لما لها من آثار سلبیة علي الطالب والمعلم واهدار ١١

  .للمال العام بعدم المحافظة علي المبني المدرسي 

قات للمعلمین داخل المدارس الحكومیة بأمر وزاري شهریا لتحفیز المعلمین علي ـ عمل مساب١٢

  .المنافسة العلمیة لتصب في صالح الطالب 

ـ توفیر الرعایة االجتماعیة ال بناء العاملین بالمدارس داخل مدارسهم بإنشاء ریاض اطفال ١٣

  .الب  لتوفیر الطمأنینة لیتفرغ ذهن المعلم إلنجازات  للط، بالمدارس 

ـ  تكثیف الدورات التدریبیة لمهارات التفكیر االبداعي لجمیع مراحل التعلیم قبل الجامعي  من ١٤

  . جانب الدولة

 

 

 

  



  

 ١٩٥ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  المراجع العربیة

مطبوعات ، تقویم المعلم أثناء الخدمة ). ١٩٧٤(أعمال المؤتمر األول إلعداد المعلمین   .١

  . المملكة العربیة السعودیة، المكرمة مكة ، جامعة الملك عبد العزیز ، كلیة التربیة 

معجم المصطلحات التربویة المعرفة في المناهج ). ١٩٩٩(ـ احمد اللقاني وعلي الجمل  .٢

  .مصر،القاهرة،٢عالم الكتب ط،وطرق التدریس 

برنامج مقترح في التربیة الفنیة في ضوء معاییر ).  ٢٠١٣(ـ ایمان عیسي غالي حنا  .٣

ل من األداء التدریسي والتذوق الجمالي لدي الطالب المحتوي وأثره علي تحسین ك

  .جامعة المنیا مصر،رسالة دكتوراه كلیة التربیة ،المعلم 

برنامج تدریبي مقترح قائم علي نموذج أبعاد التعلیم ). ٢٠١٦( ایمان السعید محمد حجازي  .٤

لشعب لمارزانو لتحسین االداء التدریسي وتنمیة مهارات التفكیر للطالب المعلمین با

رسالة  دكتوراه غیر منشوره كلیة التربیة قسم مناهج وطرق ،  العلمیة في كلیة التربیة 

  .مصر ، جامعة المنصورة ، تدریس

تأثیر التعلیم المدمج في تحسین االداء التدریسي ). ٢٠١٤(حسام البدري شعبان زعیتر  .٥

رسالة ، منصورةوالتحصیل المعرفي للطالب بكلیة التربیة الریاضیة للبنین جامعة ال

  .مصر، جامعة االسكندریة ،كلیة التربیة الریاضیة ، دكتوراه

ترجمة محمد نبیل ،مناهج البحث في التربیة وعلم النفس ). ١٩٦٩(  دیو بولد فاین دالین  .٦

  . مصر،القاهرة ، مكتبة االنجلو المصریة ، نوفل وآخرون 

 نظري مقترح ، الكتاب الثاني إطار: طبیعة االبتكار ) . ١٩٧٣(عبد السالم عبد الغفار  .٧

 .مصر، القاهرة ، دا النهضة العربیة ، للجمعیة المصریة للدراسات النفسیة 

  .مصر،القاهرة ، دار النهضة العربیة ، التفوق العقلي واالبتكار ) . ١٩٧٧( عبد السالم عبد الغفار .٨

  .مصر، نجلو المصریة مكتبة اال، دراسات نفسیة ، التفكیر ) . ١٩٧٢(فؤاد عبد اللطیف ابو حطب  .٩

  .مصر، مكتبة األنجلو المصریة ، دراسات نفسیة .التفكیر ). ١٩٧٨(فؤاد عبد اللطیف ابو حطب  .١٠

مكتبة األنجلو ،علم النفس التربوي ). ١٩٨٠(وآمال صادق  ، فواد عبد اللطیف ابو حطب .١١

  .مصر،الطبعة الثانیة ،المصریة 

  .مصر،عالم الكتب ، مازجه ومهاراتهالتدریس ن) . ٢٠٠٣(كامل عبد المجید الزیتون  .١٢

عالم ،أحادیث الي المعلمین والمتعلمین :ترجمة محمد علي العریان ).١٩٦١(ولیم جیمس  .١٣

  .مصر، القاهرة ، الكتب

دار ،مؤشرات جودة التعلیم في ضوء المعاییر التعلیمیة  ). ٢٠١٦(محمود محمد حافظ  .١٤

  .القاهة مصر،العلم واالیمان 

برنامج تدریبي قائم علي التقویم الحقیقي ). ٢٠١٥(لز نطاحي وفاء ماهر المنوفي ا .١٥

رسالة ، لتحسین االداء التدریسي وفعالیة الذات لمعلمي العلوم بالمرحلة االعدادیة

  .مصر. كلیة التربیة جامعة طنطا، دكتوراه



  

 ١٩٦ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

برنامج مقترح في ضوء المعاییر الدولیة  ) . ٢٠١٦(هاني عبد القادر عثمان االغا   .١٦

لتفكیر االبداعي وحل المشكالت الحیاتیة في الریاضیات للطلبة المتفوقین لتنمیة ا

كلیة البنات والعلوم والتربیة ، رسالة دكتوراه  مناهج وطرق تدریس،بالمرحلة الثانویة

  .  مصر، جامعة عین شمس ،

فاعلیة برنامج تدریبي لتنمیة التفكیر االبتكاري عند ). ٢٠١٤(ـیاسمین عاطف فوزي حسن  .١٧

رسالة ماجستیر في ،ات ریاض االطفال وأثره في حب االستطالع لدي أطفالهن معلم

  .مصر، جامعة بني سویف ، كلیة التربیة ، علم النفس  
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