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ناريو لتنمية مهارات  ثرائي في ضوء التعلم القائم على السيابرنامج 

دي طالب شعب هنة التدريس لبداع واالتجاه نحو مالتدريس من أجل اإل

   ةالعلوم بكلية التربي

    فؤادهبة فؤاد سيد د. 
 ** أماني محمد عبد الحميد أبوزيدد. 

  

 المستخلص:
 

البحث   برنامج    إلىهدف  السيناريوثرائي  ابناء  على  القائم  التعلم  ضوء  لتنمية   في 

اإلبداع أجل  التدريس من  لدي طال  مهارات  التدريس  مهنة  نحو  العلوم واالتجاه  ب شعب 

عداد قائمة بمهارات  إ ولتحقيق هذا الهدف اتبعت الباحثتان اإلجراءات التالية:    .بكلية التربية

ج  عداد البرنامإثم ، ي طالب شعب العلوم بكلية التربيةالتدريس من أجل اإلبداع المناسبة لد

اإل أجل  من  التدريس  مهارات  لتنمية  السيناريو  على  القائم  التعلم  واالتجاه    اعبدفي ضوء 

التدريس أجل ،  نحو مهنة  التدريس من  مهارات  في: مقياس  المتمثلة  التقويم  أدوات  إعداد 

التدريساإلبداع   مهنة  نحو  االتجاه  الميداني،  ثم    ،ومقياس  إلىالتجريب  رصد   وصوالا 

 إلىوتوصل البحث    .النتائج وتفسيرها ومناقشتها  إلىلتوصل  لحصائياا  اا  البيانات ومعالجته

ثرائي في ضوء التعلم القائم على السيناريو لتنمية مهارات التدريس من رنامج االة البفاعلي

اإلبداع شعب  أجل  طالب  لدي  التدريس  مهنة  نحو  والبيولوجي  واالتجاه  الكيمياء  بكلية تي 

 .التربية

 

 - اإلبييداعمهييارات التييدريس ميين أجييل  - التعلم القائم على السيييناريو  المفتاحية:  الكلمات

 .هنة التدريسه نحو ماالتجا
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An Enrichment Program in the light of Scenario-based 

Learning to Develop the Science Students- Teachers’ 

Teaching Skills for Creativity and their Attitude 

towards the Teaching Profession at the Faculty of 

Education  

Dr. Heba Fouad Sayed Fouad *   

Dr. Amany Mohamed Abd Elhamied Abuzied ** 

 

Abstract 

The aim of this research is to build an enrichment program in the 

light of scenario-based learning to develop the science students- 

teachers’ teaching skills for creativity and their attitude towards the 

teaching profession at the Faculty of Education- Ain-Shams 

University. To achieve this goal, the researchers followed the 

following procedures: Preparing a list of appropriate Teaching skills 

for creativity for students- Teachers of science at the College of 

Education, Preparing the program in the light of scenario-based 

learning to develop participants’ teaching skills for creativity and 

their attitude towards the teaching profession. Preparing the 

assessment tools represented in the teaching skills for creativity 

Scale and the attitude towards the teaching profession Scale, then 

Field experimentation, ending with data monitoring and statistical 

processing, down to the research results, interpretation, and 

discussion. Conducting the results of the study showed the 

effectiveness of the enrichment program built in the light of 

scenario-based learning to develop teaching skills for creativity and 

the attitude towards the teaching profession among students- 

teachers of sciences at the College of Education. 

 

Key words: Scenario-based learning, Teaching skills for Creativity, 

Attitude towards the Teaching Profession 
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 المقدمة: 
يُعد التعلم علي أساس إبداعي من أبرز أولويات المجتمعات المتقدمة، وذلك لما  

أي  في  فالمبدعون  وتقدمها وازدهارها،  المجتمعات  هذه  تنمية  في  كبير  أثر  من  له 

كاف في  والرقي  التقدم  نحو  الدافعة  والقوة  الحقيقية،  القومية  الثروة  هم  ة  مجتمع 

المستقبل، في  المبدعة   كان  ولما  المجاالت  العقول  لتلك  ماسة  حاجة  في  المجتمع 

ا علي المؤسسات التعليمية والتربوية رفع كفاءة جميع عناصر  والمفكرة؛ كان لزاما 

لمنظومة   الرئيسة  المكونات  أحد  باعتباره  المعلم  والمادية، وخاصة  البشرية  التعليم 

يتجلي والعشرين  الحادي  القرن  في  أصبح دوره  فقد  إ  التعليم،  يتميز  عداد  في  جيل 

البحث   في  الفاعلة  المشاركة  علي  قادر  واإلبداع،  والتحليل  التفكير  بجودة 

 واالستقصاء والحصول علي المعلومات وتحليلها ونقدها في المجاالت المتعددة.  

( العزيز  عبد  و  (؛2020ويوضح   & Gustina(  2014)سويت  جوستينا 

Sweet    ة تربية وإعداد جيل  مسئوليفرضها  التدريس من أجل اإلبداع ضرورة تأن

تنافسية، وأحياناا أخري   تبدو أحياناا  التي  العصر ومتغيراته  يمكنه مواجهة تحديات 

، بالرغم  ي من أهم معايير كفايات المعلمين متصارعة، فقد أصبح التدريس اإلبداع

عالقة  لوجود  ا  نظرا للمعلمين؛  المستمر  المهني  التطوير  مجاالت  وتنوع  تعدد  من 

بين عمليات التدريس اإلبداعي ونتائجه التي تمثل جوهر عملية التعلم    لتأثيردلية ا تبا

المبدع   فالمعلم  الحديثة.  التعليمية  المنظومة  تدريسية في إطار  يمتلك مهارات  الذي 

التربوية   المسيرة  وقائد  التغيير  محرك  هو  تقليدية  كانت   إلى غير  فمهما  اإلبداع، 

ر، ومهما توفرت األدوات واإلمكانات،  العناصكتملة  المناهج المدرسية نموذجية وم

بمعلم   التعليمية  المنظومة  تدعم  لم  ما  مأمول،  عائد  أو  فائده  بدون  يعتبر  ذلك  فكل 

مهني كفء يمتلك مهارات التدريس اإلبداعي، تؤهله لتحقيق نواتج التعلم المنشودة  

 .تهريس ذا من تلك المناهج، وكذلك تحقيق نواتج التعلم المستهدفة من التد 

ويختلف التدريس اإلبداعي عن التدريس من أجل اإلبداع، فالتدريس اإلبداعي  

يعني استخدام المعلم لخياله في تصميم تعليمي يتغلب علي العقبات والمشكالت من  

خالل ابتكار حلول غير مألوفة تجعل التعلم أكثر متعة وفاعلية. بينما التدريس من 

المعل قدرة  يعني  اإلبداع  علي  أجل  التدريس  استخدا م  استراتيجيات  وتوظيف  م 

القدرات والسلوك اإلبداعي لدي طالبه   التي تنمي    جرجرسون المتنوعة والمبتكرة 

(Gregerson,2013 .) 

فازليانويشي من    Fazelian & Azimi  (2012)عظيمي  و  ر  التدريس  أن 

كما المعلم،  أداء  علي  للحكم  إإلبداعية  النواتج  محاور  أحد  اإلبداع  ي  أجل  مكن  أنه 

(  2009تدريب عليه واكتسابه وتنميته مثل غيره من المهارات. وتري معوض )ال

اإلبداع    التدريس  أن على  جميع    هوالقائم  استثمار  علي  المعلم  قدرة  يعكس  نشاط 

مكاناته المهنية والمعرفية والشخصية؛ لمساعده طالبه علي إطالق طاقاتهم الكامنة  ا

وب المعلومات  واكتساب  لها بأنفسهنائها  للتعلم،  تضيف  التي  الخاصة  وبطرقهم  م، 

 معني يتواءم مع بنيتهم المعرفية.
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الحكيم ) بناء مواقف 2016ويوضح عبد  ا علي  قادرا المبدع يكون  المعلم  ( أن 

المميزة المهارات  من  مجموعة  علي  اعتماداا  تُشكل   التدريس  التي  التقليدية  وغير 

تحفيز قدرات وإمكانيات  ة علي  والقدر سلوكه التدريسي وتميزه بالحضور الذهني،  

ألفكارهم   الفورية  االستجابة  ثم  واستجاباتهم،  أفكارهم  واستثارة  المتعلمين 

مع  يتناسب  بما  االستجابات  وتنوع  التدريسي،  الموقف  متطلبات  وفق  وتساؤالتهم 

مشاعر المتعلمين، وبما يستثير حماسهم لما يتعلمونه ويندمجون فيه. كما أن المعلم  

ا–اإلبداعي يتميز أداؤه    لتدريسواقف افي م بالطالقة في   -  تخطيطاا وتنفيذاا وتقويما

البدائل واألفكار، المرونة في االنتقال من سلوك تنظيم سلوك آخر، األصالة حيث ال  

تحديات   من  يستجد  لما  الحساسية  والحلول،  األفكار  بتكرار  المتعلمين  يشعر 

 رة. ة مباشومشكالت تستلزم الحسم السريع دون سيطر 

( يؤكد مختار  ( علي ضرورة امتالك  2019؛ عبده )(2018وفي هذا الصدد 

للمعلم   اإلبداع  لتنمية  التدريس  فمهارات  اإلبداع،  مهارات  من  األدني  الحد  المعلم 

الخبرات   وكيفية تنظيم  الدراسية،  المادة  بناء رؤية عامة حول طبيعة  تساعده علي 

مد علي إيجابية المتعلمين  ية جاذبة تعتبيئات تعليم  التعليمية داخل الفصل، وتصميم 

الذهنية  قدراتهم  تحفز  مألوفة  وغير  مألوفة  تعليمية  أنشطة  وتصميم  ونشاطهم، 

يساعد   أنه  إلي  باإلضافة  التفكير،  من  متنوعة  مسارات  نحو  وتوجههم  واألدائية، 

وظيف ما  المتعلمين علي التعلم من خالل أدوات ومصادر تعلم متنوعة ومفتوحة، وت

معلوميكتس  من  ثم بوه  ومن  معني،  ذو  فاعل  تعلم  لتحيق  حياتهم؛  في  ومهارات  ات 

تزداد القدرات اإلبداعية لدي المتعلمين في المواقف التعليمية، وتحقيق نتائج التعلم  

 المنشودة بفاعلية وكفاءة.   

و التعليمية  النظم  بين  الدولي  التنافس  وفي ظل  لما سبق،  التقويم  واستناداا  نظم 

الوالمراقبة إعداد  أهمية  تتضح  بأفضل  ،  تزويده  خالل  من  مستواه  ورفع  معلم 

واتجاهاته  وميوله  دوافعه  وتنميه  اإلبداع،  أجل  من  التدريس  ومهارات  ممارسات 

نحو مهنة التدريس، مما يستوجب ضرورة تقديم برامج تنمية مهنية متطورة تتسم  

دريس لإلبداعي تتناسب  جديدة نحو مهارات الت  باإلبداع، تكسبه ثقافة واسعة وفلسفة 

به المنوطه  األدوار  في  في  مع  تتلخص  والتي  والتطور  التغير  سريع  عالم    : ظل 

التحول من التدريس المتمركز حول اكتساب المعرفة إلي التدريس المتمركز حول 

اإلبداع وقدراته  مهاراته  تنمية  إلي  باإلضافة  وإدارتها،  وإنتاجها  المعرفة  ية؛  بناء 

الدراسية المطورة، والتي تحفز المتعلمين  فلسفة وجودة المناهج    لتتماشي مع معايير

معارفهم  وبناء  بالتعلم،  واستمتاعهم  التعليمي،  الموقف  في  الفاعلة  المشاركة  علي 

إيجاد حلول مبتكرة لما يواجههم من مشكالت، تنمية مهاراتهم وقدرتهم  وبأنفسهم،  

لمشكالت  ا علي الحل اإلبداعي ل نفس الوقت يكون قادرا   علي اإلبداع واإلبتكار، وفي

 . ةالصفية والتدريسية داخل حجرة الدراس

القدرات   غير  متغيرات  علي  يعتمد  التدريس  مهنة  في  والتميز  التفوق  أن  كما 

ا في هذا اإلطار، فكليات التربية ليست   ا مهما العلمية، نجد أن االتجاهات تؤدي دورا
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التخ باإلعداد  فقط  الطمعنية  بتهيئة  وإنما  للتكيف مع  صصي،  المعلم  من الب  مهنته 

وقدرته  للمعلم  المستقبلي  فالنجاح  مهنته.  نحو  اإليجابية  باالتجاهات  تزويده  خالل 

عالقة   توجد  حيث  المستقبل؛  مهنة  نحو  اتجاهاته  علي  يعتمد  رسالته  تحقيق  علي 

ه  ة واإلبداع أثناء قيامإيجابية وثيقة بين مهارات المعلم وكفاءته وقدرته علي اإلنتاجي

 ته نحو مهنة التدريس. بالعمل و بين اتجاها

( خلف  من  كل  وأرسالن  (؛  2017يري  وبيتكين  (  2015)قاضي 

Kadi,Beytekin &Arslan    تؤدي التدريس  مهنه  نحو  اإليجابية  االتجاهات  أن 

عن   بالرضا  وشعورهم  المهنة  هذه  لممارسة  المعلمين  تقبل  مدي  في  حيوياا  ا  دورا

ا أنها تؤثر علي من يتعلمون يق النجاح والتميز، كمم، وبذل أقصي جهد لتحقمهنته

قادرا  مهنته  نحو  إيجابي  اتجاه  لديه  الذي  المعلم  أن  كما  أيديهم،  إخراج    ا علي  علي 

العقول من ضيق التفكير إلي سعة العلم، والعكس صحيح بالنسبة للمعلم الذي لديه  

 اتجاهات سلبية نحو مهنة التدريس.  

 Bhargava(  2014)بهارجافا وباثي  ت دراسة  ر اوفي هذ الصدد فقد أش     

& Pathy  وايلجان؛ نحو    Süngü& Ilgan (2015)  سونجو  االتجاه  أهمية  إلي 

مهنة التدريس في نجاح العملية التعليمية وجودة مردودها، فمعلم العلوم ذو اتجاهاا  

ا   أقدر  و  في أدائه التدريسي، إيجابياا نحو المهنة، سيكون أكثر حباا للتدريس، وناجحا

علي تحقيق أهداف تدريس مادته بكفاءة، يمارس المهنة والمهام المنوط بها بكفاءة 

وإبداع، أما إذا كانت اتجاهاتهم سلبية نحو مهنة التدريس، فسوف تؤثر بشكل سلبي  

 علي المنظومة التربوية.  

فقد   ذلك،  علي  نتائج  أعالوة  و ع كدت  ضروة  علي  الدراسات  من  أهمية ديد 

المعل  إيجابية  م امتالك  )العمودي،    التجاهات  دراسة  فتوصلت  التدريس،  مهنة  نحو 

ومهارات  2015 التدريس  مهنة  نحو  االتجاه  بين  ارتباطية  عالقة  وجود  إلي   )

( إلي Gheith & Sahawareb,2016شارت نتائج دراسة )أتدريس العلوم، كما  

التد مهنة  نحو  االتجاة  بين  ارتباطية  عالقة  التدري وجود  واألداء  ا  ،  يسريس  وأيضا

( إلي وجود عالقة ارتباطية بين  Bulunuz,2015)  بولونوز  أشارت نتائج دراسة

التدريس   واستراتيجيات  طرق  واستخدام  التدريس  مهنة  نحو  السلبية  االتجاهات 

 التقليدية التي ال تسمح بالمشاركة الفاعلة والنشطة للتالميذ. 

مهارات   معلم العلوم  سأنه لكي يمار ي علىأكد البحث الحالفي ضوء ما سبق،  

ا بها؛ ألن  التدريس ويكون مبدعاا فيها، يجب   أن يكون محباا لمهنة التدريس، ومعتزا

ا أساسياا في نجاح العملية التعليمية/التعلمية   اتجاهاته نحو مهنة التدريس تؤدي دورا

الم هذه  وممارسة  العمل  في  يرغب  من  علي  يجب  لذا  مخرجاتها.  أن وجودة  هنة 

تجاهات اإليجابية نحو مهنة التدريس قبل العمل بها،  الحد األدني من اال  يتوافر لديه

ومن ثم يمكن اعتبار مستوي استيفاء الطالب المعلم لهذه االتجاهات اإليجابية نحو  

من شروط قبول الطالب بكليات التربية، وأحد شروط    يااا أساسمهنة التدريس شرطا 

 المهنة. الترخيص لمزاولتهم هذه 
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تزايد   األخيرة  هتمام  الامع  اآلونة  في  ظهرت  التعليمي،  التطوير  بقضية 

المتعلمين   إكساب  إلي  تهدف  فاعلية،  أكثر  تدريسية  ونماذج  ومداخل  توجهات 

العصر   واحتياجات  متطلبات  مع  تتناسب  التي  والمهارات  والمعلومات  المعارف 

الت  كشص من التحديات والمالحالي بكل متغيراته وضوابطة، وتساعدهم علي التخل

لمهم، مما يسهم في تطور مهاراتهم التدريسية، وتنمية اتجاهاتهم نحو  التي تعيق تع

السيناريو  على  القائم  "التعلم  المعاصرة  المداخل  هذه  ومن  التدريس.    مهنة 

(SBL)Scenario Based learning   " المعني ذا  التعلم  تحقيق  يعزز  الذي 

 ضمن السياق الحقيقي. 

( التعلم القائم علي السيناريو بأنه مدخل دينامي 2013)Sorin  سورين  فيُعرف

و  أنشطة  يتضمن  الذي  السياق  خالل  من  التعلم  عملية  فيه  تحدث  خطي،  غير 

ممارسات أصيلة وحقيقية يشارك فيها المتعلمين؛ للحصول علي المعارف واكتساب  

 تي ربما تواجهه فيكما يسمح للطالب المعلمين باستكشاف المشكالت ال  ،المهارات

لمستقبلية داخل الفصول، وتجريب طرق التعامل مع هذه المشكالت  حياتهم المهنية ا

 والتحديات.  

أوضح وآخرون   كما  روش  ومارشال  ؛  Erol & et al(  2016)  إيرول 

(2016  )Marshall & Roache    أن التعلم القائم على السيناريو يسد الفجوة بين

ضمن مشكالت تعليمية تجربية تت   فعتمد علي توفير مواقالنظرية والتطبيق؛ ألنه ي

لل تسمح  منظم،  بشكل  الحقيقي  لحل  العالم  ومهاراتهم  معارفهم  بتطبيق  متعلمين 

المشكالت والتحديات التي تواجههم بشكل تعاوني وفي بيئة آمنه، مما يحقق التعلم  

 وإتقان المهارات ذات الصلة، وتعمق تعلم المتعلمين.  ،النشط

في    ن أ  Aslan (2019)  أصالن   حويوض يساعد  السيناريو  علي  القائم  التعلم 

من   بعديد  ربطها  من  وتمكينهم  والتطبيقية،  النظرية  للمواد  المتعلمين  فهم  تحسين 

ومن ثم تشجيعهم علي التطور الشخصي واألكاديمي، وإكسابهم مهارات    المواقف،

 التفاعل مع اآلخرين، واالندماج في بيئة التعلم.  

الفيل  في هذ الصدد، أوضح  الق2018)ا  التعلم  السيناريو يختلف  ( أن  ائم علي 

عن التعلم التقليدي خاصة فيما يتعلق بأهداف عملية التعلم ومدي مرونتها وطبيعة 

في  التعلم  عملية  تنفيذ  علي  يركز  السيناريو  علي  القائم  فالتعلم  التعليمية.  األنشطة 

وأصيلة،   واقعية  وبمهام  الحقيقي،  التعلسياقها  تحقيق  في  والفهم    م تُسهم  المعني  ذو 

لعميق والتعلم من األخطاء، واكتساب وتطبيق المعرفة بأنواع ومستويات مختلفة،  ا

وسيناريوهات   مواقف  في  وتطبيقها  المتنوعة،  المهارات  من  متنوعة  ومجموعة 

فيها اكتسبت  التي  غير  بين    كما  آخري  االجتماعي  والتفاعل  التعاون  علي  يعتمد 

 ممتعاا. م لمين، مما يجعل التعل المتع

ثبتت  أكدت عديد من الدراسات علي أهمية التعلم القائم علي السيناريو، و أكما  

عام،   بشكل  التعليمية  بالعملية  المرتبطة  المتغيرات  من  الكثير  تنمية   في  فاعليته 

ومحمد،   العزيز  )عبد  دراسة  علي  2020فتوصلت  القائم  التعلم  فاعلية  إلي   )
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ف المنالسيناريو  التفكير  تنمية  الذاتيوظي  والكفاءة  نتائج  مي  وأشارت  األكاديمية،  ة 

)الفيل، في  2018دراسة  السيناريو  علي  القائم  التعلم  فاعلية  إلي  مستويات  (  تنمية 

( أما دراسة  العقلي،  التجول  المعرفة وخفض  فتوصلت    Al-Attar (2019  عمق 

تحسين   في  السيناريو  علي  القائم  التعلم  فاعلية  بإلي  المستقبلي،  كشفت  ني التفكير  ما 

أن التعلم القائم على السيناريو أكثر فعالية    Hursen & asli (2017)ة  نتائج دراس

تنمية   وفي  الخدمة  قبل  للمعلمين  األكاديمي  اإلنجاز  حيث  من  التأملي  التعلم  من 

 الكفاءة الذاتية. 

ما سبق،    الحاليفي ضوء  البحث  السين  توصل  على  القائم  التعلم  اريو هو  إن 

ي تربوي  أو  تعنهج  مواقف  في  المعلمين  الطالب  وضع  على  أساسي  بشكل  مد 

الحقيقية   والمشكالت  والتحديات  القضايا  من  مجموعة  تتضمن  سيناريوهات 

والمستمده من العالم الحقيقي، ويطلب منهم تطبيق المعارف والمعلومات، وممارسة 

الح والسياق  بالموقف  الصلة  المتنوعة ذات  تعاونية،المهارات  مما    الي في صورة 

المعارف والخبرات والمهارات بشكل أفضل، وتطبيق وتوظيف    يسهم في إكسابهم 

سيناريوهات   أو  مواقف  في  تعلموه  مستوي  أ ما  تحسين  ثم  ومن  مختلفة،  خري 

في  سيواجهونها  التي  والمشكالت  التحديات  مع  التعامل  في  وكفاياتهم  استجاباتهم 

 .حياتهم المهنية المستقبلية

عليمي نجد أننا بحاجة إلي مراعاه متطلبات  حالي لنظامنا التلا بالنظر إلي الواقع  

المعلمين   الطالب  إعداد  برامج  أن  حيث  العلوم؛  معلمي  إعداد  في  لإلبداع  التعليم 

المقرارات   بتقديم  تهتم  وثقافياا(  ومهنياا،  )أكاديمياا،  التربية  بكلية  علوم  بشعب 

لي هيئة  عليها بصورة نظرية ع  ت التدريسية المتعارف الدراسية التي توفر المتطلبا

يجعل   مما  المقررة،  االختبارات  اجتياز  بغرض  الجامعية؛  المقرارات  من  سلسلة 

هؤالء الطالب يكتسبون إلي حد ما المعايير التقليدية للنجاح التربوي، وهذا بدوره  

التي برامج اإلعداد  لمقرارات  النظرية  الدراسة  إلي فجوه بين  تقدمها كليات    يؤدي 

الفع   ةالتربي الممارسة  مهارات وبين  مستوي  وانخفاض  الصفية،  البيئة  في  لية 

التدريس اإلبداعي لديهم. وهذا ما أشارت إليه بعض الدراسات التي أجريت للتحقق  

من   باحتياجاتهم  للوفاء  المعلمين  الطالب  إعداد  برامج  وفعالية  مناسبة  مدي  من 

عبد الكريم  بهم،  مثل دراسة:    طوة للقيام بالدور المنمهارات وكفايات تدريسية الزم

(؛ النجار  2011(؛ أبو سته )2013(؛ يحيي )2013(؛ القحفة ) 2015و محمود )

(2010.)   

العلوم، ومن  تدريس  لمقرر طرق  تدريسهما  الباحثتان من خالل  كما الحظت 

ريب الميداني،  خالل إشرافهما ومتابعتهما للطالب المعلمين بشعب العلوم أثناء التد

هؤال ال   ءأن  يفتقدون  لتشجيع  الطالب  اإلبداعية/  التدريسية  والمهارات  ممارسات 

ا من   طالبهم على اإلبداع، وأنهم يؤدون بشكل روتيني دون إبداع في التدريس بدءا

التخطيط وصوالا للتقويم ودون كفاءة وثقة في النفس. وهذا ما أكدته نتائج الدراسة  

التشخيص  إلي معراالستطالعية  التي هدفت  المعلمين  مستوي امتالك الطال  هفية  ب 
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بشعب العلوم لمهارات التدريس اإلبداعي، حيث تم تطبيق بطاقة مالحظة تتضمن  

تنفيذ   للتدريس،  التخطيط   : هم  في ثالثة محاور  اإلبداعي  التدريس  مهارات  بعض 

( علي  التدريس  تقويم  ومهارات  ا10التدريس،  طالب  من  وطالبة  طالباا  لفرقة  ( 

/  2020أثناء فترة التربية العملية للعام الدراسي  لوم بكلية التربية  علالثالثة بشعب ا 

طالب  2021 لكل  واحدة  زيارة  بمعدل  التعليمية،  الزيتون  إدارة  مدارس  بإحدى  م 

اال  الدراسة  نتائج  أسفرت  وقد  كاملة،  دراسية  التشخيصية  وطالبة حصة  ستطالعية 

 بشعب العلوم.   لدي الطالب المعلمين عن انخفاض مستوي هذه المهارات

  على كما قامت الباحثتان بتطبيق مقياس استطالعي لالتجاه نحو مهنة التدريس  

بكلية  20) والبيولوجي  الكيمياء  بشعبتي  الثالثة  الفرقة  طالب  من  وطالبة  طالباا   )

 ة وتبين من النتائج أن هناك اتجاهات سلبي  م،  2021/  2020التربية للعام الدراسي  

التدريسلد مهنة  نحو  لعدي  ؛يهم  لتعرضهم  والمشكالت  نتيجة  الصعوبات  من  د 

 حلها واتخاذ القرار المناسب.  علىالتربوية أثناء التدريس وعدم قدرتهم 

م القائم  انطالقاا  التعلم  وتوظيف  استخدام  ضرورة  تتضح  سبق،    على ما 

لتنمية   اإلبداع  السيناريو  أجل  من  التدريس  مستولديهم،  مهارات  تمكنهم  ورفع  ي 

المهار تنمتالهذه  إلي  باإلضافة  التدريس ،  مهنة  نحو  اإليجابية  اتجاهاتهم    يه 

ب  على   وتشجيعهم  يتضح،  أنفسهم االرتقاء  قدرات  اإل  هدور  كما  تنمية  في  يجابي 

علىاإلبداعية،    م تالميذه  متمكن  متغلبيين  والصعوبات،  ممارسة    ينالتحديات  من 

رح الباحثتان بناء تقدراسة وخارجها. لذلك تبكفاءة وفاعلية داخل حجرة ال   م أدواره 

القائم  ب التعلم  ضوء  في  لتنمية    علىرنامج  أجل  السيناريو  من  التدريس  مهارات 

هذا ولم تتجه دراسات سابقة    واالتجاه نحو مهنة التدريس لدي معلم العلوم،اإلبداع  

 . في حدود علم الباحثتان لتقصي ذلك

   :البحث مشكلة
البح المعلمين لمهالاث في ضعف مستوي تمكن  تتحدد مشكلة هذا  رات  طالب 

ثم   ومن  لديهم،  التدريس  مهنة  نحو  االتجاه  وانخفاض  اإلبداع،  أجل  من  التدريس 

حاجاتهم إلي برامج تدريبية حديثة قائمة نماذج تدريسية وتدريبة حديثة مثل نموذج  

 .التعلم القائم علي السيناريو؛ لتحقيق النمو المهني األكاديمي

   :ة البحثأسئل

 الرئيسي التالى:    سؤالالجابة عن الل  بحثسعى الي

في ضووء الوتعلم القوائم علوي السويناريو لتنميوة مهوارات   إثرائي  ما فاعلية برنامج

التدريس من أجل اإلبداع واالتجاه نحوو مهنوة التودريس لودي طوالب شوعب العلووم 

 ؟  بكلية التربية

 تالية:ويتطلب ذلك االجابة عن األسئلة الفرعية ال

شيعب العليوم  المعلميين طيالبلاع المناسيبة لمن أجل اإلبد  سيما مهارات التدر -1

 بكلية التربية؟ 
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في ضوء التعلم القيائم عليى السييناريو لتنميية مهيارات   إثرائيأسس برنامج    ما -2

 الطيالب المعلميينالتدريس من أجل اإلبداع واالتجاه نحو مهنية التيدريس ليدي  

 شعب العلوم بكلية التربية؟ 

ضيوء اليتعلم القيائم عليي السييناريو لتنميية مهيارات   يفي  ثرائيياال  ما البرنامج -3

 الطيالب المعلميينالتدريس من أجل اإلبداع واالتجاه نحو مهنية التيدريس ليدي  

 شعب العلوم بكلية التربية؟ 

فييي ضييوء الييتعلم القييائم علييي السيييناريو لتنمييية ثرائييي االا فاعلييية البرنييامج ميي -4

 علوم بكلية التربية؟  لال اإلبداع لدي طالب شعب  مهارات التدريس من أج

فيي ضيوء اليتعلم القيائم عليي السييناريو فيي تنميية ثرائي  اال  ما فاعلية البرنامج -5

 شعب العلوم بكلية التربية؟   الطالب المعلميناالتجاه نحو مهنة التدريس لدي  

  :البحث فاهدأ

 هدف البحث الحالي إلي:

تيدريس ليدي لابيداع واالتجياه نحيو مهنية مهيارات التيدريس مين أجيل اإلتنمية   -1

ثرائيي فيي ضيوء اليتعلم امين خيالل برنيامج    علوم بكلية التربييةطالب شعب ال

 القائم علي السيناريو.

لتنميية ثرائي فيي ضيوء اليتعلم القيائم عليي السييناريو  نامج االبرتحديد فاعلية ال -2

الطيالب مهارات التدريس من أجل اإلبداع واالتجياه نحيو مهنية التيدريس ليدي 

 .ية التربيةم بكلولشعب العالمعلمين  

  فروض البحث:

   يحاول البحث التحقق من صحة الفروض التالية:

( بييين متوسييطى درجييات α≤ 50.0حصييائياا عنييد مسييتوي )ايوجييد فييرق دال  -1

الطالب المعلمين للمجموعتين التجريبية/الضابطة فى التطبييق البعيدى لمقيياس 

لصييالح  ه دفييى كييل بعييد ميين أبعيياككييل و مهييارات التييدريس ميين أجييل اإلبييداع

 التجريبية. المجموعة

بييين متوسييطى درجييات ( α≤ 50.0)حصييائياا عنييد مسييتوي ايوجييد فييرق دال  -2

الطالب المعلمين للمجموعة التجريبيية فيى التطبيقيين القبليى / البعيدى لمقيياس 

مهارات التدريس من أجل اإلبداع ككل وفى كل بعد من أبعاده لصيالح التطبييق 

 دى.البع

بييين متوسييطى درجييات ( α≤ 50.0)مسييتوي عنييد  احصييائايايوجييد فييرق دال  -3

الطالب المعلمين للمجموعتين التجريبية / الضابطة فى التطبيق البعدى لمقيياس 

االتجاه نحو مهنة التيدريس ككيل وفيى كيل بعيد مين ابعياده لصيالح المجموعية 

 التجريبية.

متوسييطى درجييات  بييين( α≤ 50.0)حصييائياا عنييد مسييتوى ايوجييد فييرق دال  -4

فيى التطبيقيين القبليى / البعيدى لمقيياس   مين المجموعة التجريبييةلعالطالب الم
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االتجياه نحيوم مهنية التيدريس ككيل وفيى كيل بعيد مين ابعياده لصيالح التطبييق 

 البعدى.

 البحث: ةأهمي

 التالية:    فئاتستفادة منها من قبل النبعت أهمية الدراسة الحالية في مدى اال

ضرورة المراجعة   لبحث الحاليا  ديؤك:  برامج إعداد المعلم  مخططي ومطوري -1

والتطوير التربوي المستمر لبرامج إعداد المعلم مين منطليق االهتميام واليتمكن 

من مهارات التيدريس مين أجيل اإلبيداع، واالهتميام بتنميية االتجياه نحيو مهنية 

إعيداد   التدريس، باعتبارهم من أهم نتاجيات اليتعلم اليالزم توافرهيا فيي بيرامج

إليي االسيتفادة مين مبيادت اليتعلم   مج التدريبيية، باإلضيافةارمعلمي العلوم والبي

 القائم علي السيناريو وأهميته التربوية.

جل أتوجيه نظر معلمي العلوم إلي أهمية مهارات التدريس من معلمي العلووم :  -2

 اإلبداع؛ لتخريج متعلمين مفكرين ومبيدعين قيادرين عليي تعليم العليوم بطريقية

في ضوء التعلم القائم علي ل تقديم برنامج تدريبي  الفاعله ومبدعة، وذلك من خ

ليديهم، بقصيد رفيع كفياءتهم مهارات التدريس من أجل اإلبداع  ناريو لتنمية  يالس

إلي أقصي حد ممكن، تحقيقاا ألفضل عائد ومردود للعملية التعليميية، باإلضيافة 

، وبطاقيية مالحظيية اإلبييداع مهييارات التييدريس ميين أجييلإلييي إمييدادهم بقائميية 

يمكيين االسييتفادة بهييا فييي تطييوير وتنمييية مهييارات التييدريس ميين أجييل اإلبييداع ل

 التعامل بكفاءة وإبداع مع التحديات التي تواجهم في حياتهم المهنية.مهاراتهم، و

حيث يفتح هذا البحث أفاقاا جدييدة   :الباحثين في مجال المناهج وطرق التدريس -3

ضيالا القيائم عليي السييناريو، ف  م من البحوث باستخدام التعل  أمامهم إلجراء مزيد

هذا البحث بمجاله ونتائجه في فيتح آفياق جدييدة فيي مجيال مهيارات   عن إسهام 

تدريس كما أنه يقدم بطاقة لوتنمية االتجاه نحو مهنة ا،  التدريس من أجل اإلبداع

ريس عليي مالحظة لمهارات التدريس اإلبداعي، وآخر لالتجاه نحيو مهنية التيد

ا البياحثون عنيد إعيداد مثيل هيذه وقية يمكن أن يستفيد منهثودرجة عالية من الم

 األدوات.

  :بحثحدود ال

 :اقتصر البحث الحالي على

: التخطييط لتيدريس العليوم مهارات التدريس من أجل اإلبداع والتيي تتمثيل فيي -1

صييفية تصييميم أنشييطة  –إعييداد وإدارة بيئيية صييفية محفييزة لإلبييداع  –إبييداعياا 

إدارة طاقية   –سيتجابة لهياسئلة المحفيزة لإلبيداع واالألطرح ا  –محفزة لإلبداع  

 تقويم إبداعات التالميذ. –التالميذ  

 -االتجاهات نحو مهنة التدريس والتي تتمثل في : التقبل الذاتي لمهنية التيدريس  -2

يس النظرة المسيتقبلية لمهنية تيدر -التقييم الشخصي لقدرات معلم العلوم المهنية 

 .ية لمعلم العلوم عاالمكانة اإلجتم  -العلوم  
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الطالب المعلميين بالفرقية الرابعية بشيعبتي الكيميياء والبيوليوجي مجموعة من   -3

 جامعة عين شمس. –بكلية التربية  

نتييائج الدراسيية وتفسيييرها يييرتبط بظييروف وطبيعيية مجموعيية البحييث وزمييان  -4

 ومكان تطبيقه.

  منهج البحث:

 :جيين البحثيين التاليينالمنه  تاناستخدمت الباحث
محيل الدراسية، وعنيد  اإلثرائيي: عند إعيداد البرنيامج هج الوصفي التحليلينمال -1

: اختبار الجانب المعرفي لمهارات التدريس مين إعداد أدوات التقييم المتمثلة في

، ومقييياس ، بطاقيية مالحظيية مهييارات التييدريس ميين أجييل اإلبييداعأجيل اإلبييداع

 تدريس.االتجاه نحو مهنة ال

لضييابطة( فييي اإلجييراء مجمييوعتين )التجريبيية / الاالميينهج شييبه التجريبييي: ذو  -2

 الخاص بالجانب التطبيقي للبحث للتأكد من فاعلية البرنامج المقترح.

 :بذلك اشتمل التصميم شبه التجريبى للبحث على المتغيرات التاليةو        

 تعلم القائم علي السيناريو.في ضوء ال  ثرائياال: البرنامج  المتغير المستقل  ▪

وتنميية االتجياه   : تنمية مهارات التدريس من أجل اإلبيداع،بعةالتا  تاالمتغير ▪

 نحو مهنة التدريس.

  مصطلحات البحث:

 :التعلم القائم علي السيناريو -1

نيه "مواقيف وسيياقات حقيقيية تتضيمن أباMuhamad  (2012يُعرفه محميد )

لطيالب فيهيا، ويطليب مينهم تطبييق المعرفية قضايا وتحديات ومشكالت يتم وضع ا

 السياق الحالي". مارسة المهارات ذات الصلة بالموقف أومو

ا فيي البحيثالبرنامج القائم عليى السييناريو  يُعرف   بأنيه " بيئية   الحيالي  إجرائييا

تعليمية تعزز التعلم العميق واالحتفياظ بالمعرفية مين خيالل إشيراك طيالب شيعبتي 

طليب مينهم ممارسية تتكلية التربية في مواقف حقيقية وواقعية الكيمياء والبيولوجي ب

ألنشطة التدريسيية المرتبطية بيتعلم العليوم فيي فيرق تعاونيية مجموعة من المهام وا

ميين أجييل ؛ بهييدف تحسييين أدائهييم واتجاهيياتهم، وتنمييية مهييارات التييدريس ة صييغير

 ا تعلموه".  موالتأمل فيلديهم، واتخاذ القرارات والتفكير في النتائج  اإلبداع  

 اع:  دبمهارات التدريس من أجل اإل -2

( بأنها" مجموعة السلوكيات واإلجراءات اإلبداعية 2020يُعرفها عبد العزيز )

التي يمارسها الطالب المعلم في الموقيف التعليميي، وتتضيمن مهيارات: تنظييم بيئية 

ل الييتعلم المحفييزة لإلبييداع، اسييتخدام أفكييار ومييداخل تدريسييية متنوعيية توجييه خيييا

ن توظيف المواد التعليمية والتقنية، توظييف سح  اإلبداع،المتعلمين وتُحفزهم لتحقيق  

أساليب التقويم اإلبداعية، مع مراعاه السرعة والدقة في األداء والتوافق مع الموقيف 

 التدريسي".  
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ا  وتعييرف بأنهييا بالبحييث الحييالي مهييارات التييدريس ميين أجييل اإلبييداع إجرائيييا

رسييات امخلييه تتييرجم فييي سييلوكيات تربوييية وأداءات وم"مجموعيية مهييارات متدا

السرعة في األداء والتوافيق ميع متطلبيات الموقيف تدريسية تتميز بالتنوع والتفرد و

ا تدريسييياا متفييرداا يعتيياده طييالب المعلمييين بشييعبتي  التدريسييي، بحيييث تُشييكل نمطييا

تكيوين بيئية  الكيمياء والبيولوجي بكليية التربيية أثنياء عمليية التيدريس، يمكينهم مين

وإمكانيياتهم عليي اكتسياب المعلوميات وبنائهيا   بهيم الطتعليميه جاذبة تحفز قيدرات  

بأنفسهم، والبحث عن أفكار وحلول بأشيكال وأنمياط متنوعية وجدييدة غيير مألوفية، 

وإيجاد حلول إبداعية للمشكالت الصفية والتدريسية، واستخدام صيغ متنوعة للتقويم 

تعلم لا، وتزيييد ميين اسييتمتاع طالبهييم بييتلفيية للطييالبتتناسييب مييع المسييتويات المخ

 الكيميياء  تي". وتُقاس بالدرجة التي يحصيل عليهيا طيالب المعلميين بشيعبواالبتكار

 الُمعد لذلك".  من أجل اإلبداعبكلية التربية في مقياس مهارات التدريس    والبيولوجي

 االتجاه نحو مهنة التدريس -3

ر وإدراك الطيالب المعلميين نحيو ( بأنيه" حصييلة شيعو2020تعرفه سليمان )

ا يعبير عنيه بيالقبول أو   العلوم/ مميا ييدفعهم ألن يسيلكوا سيلوكاا  سمهنة تدري إيجابييا

 الرفض تجاه المهنة".

ا بأنيه"  في ضوء طبيعة البحث يُعرف االتجاه نحو مهنة تيدريس العليوم إجرائييا

المعلميين   استعداد عقلي وشعور وجداني يتسيم بصيفة الثبيات النسيبي ليدي الطيالب

ليرفض للعميل ية التربية سواء كان ذلك بالقبول أو الكبشعبتي الكيمياء والبيولوجي ب

بمهنة تدريس العلوم، بناء علي أفكارهم ومعتقداتهم التي تتعلق ببعض الموضوعات 

أو المواقف التربوية أو النفسية المرتبطية بمهنية تيدريس العليوم، والتيي تظهير فيي 

رجة التي يحصيل دلأو سلبية للعمل كمعلمين علوم، ويُقاس باشكل استجابات إيجابية  

 مقياس االتجاة نحو مهنة التدريس الُمعد لهذا الغرض".   عليها الطالب المعلم في

 نظرىطار الإلا

   المحور األول: التعلم القائم علي السيناريو

التدريس الحديثة في  المداخل  السيناريو أحد أهم  القائم على  التعلم  القائم    يُعتبر 

التعليمي السياق  مدخل  الموقفي  دنيست و،  على  التعلم  نظرية  على    علي  تركز  التي 

  واقعية، الحياة المرتبطة بمن خالل سيناريوهات    ات الحقيقيةأهمية التعلم في السياق

التي يمكن أن تساهم في تطور وتحسين تعلم التالميذ بشكل عام وبصفة خاصة في  

التعلم القائم    . وفيما يلي توضيح مفهوم لتعلم ذي المعنىيحسن ا تعلم العلوم، كما أنه  

 ناريو.  علي السي 

( منظوميي )مدخل دينامي غير خط( بأنه"  2020يعرفه عبد العزيز ومحمد )

إحداث   علي  من  يساعد  التعلم  منعملية  مجموعة  واأل  خالل  سياقات  النشطة 

قدرالسيناريوهات  الو المتعلمين  واقعية  مساعده  بهدف  تطبيق  علي    اإلمكان؛ 

وال ما  مهارات  المعارف  حل  مويفي  خ  التمشكن  اجههم  من  تعاوني   اللبشكل 
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لتعلم القائم على المشكلة، التعلم الخبراتي، التعلم القائم على  : ا من التعلم منها  أنواع

 التعلم الموقفي، وتقديم تغذية راجعة داخلية وخارجية.  المشروع،

تهدف  بأنه     Al-Attar (2019)  العطار  يُعرفه التي  الحديثة  المداخل  أحد   "

الار إشإلي   مثلمتعلمين  ك  الحقيقية  النشط  التعلم  أنشطة  من  متنوعة  مجموعة  : في 

هم  مهاراتو  لتمكينهم من تحسين أدوارهم   ؛لعب األدوار والمناقشة والتفاعل الشفهي

 . المختلفة

( الفيل  المحتوي  2018بينما عرفه  بأنه" مدخل منظومي تكمن مدخالته في   )

لم  داث عملية التعلم، وتشمل عملياته التع ح التعليمي واألنشطة والسياقات الحقيقية إل

أو   الحالة  علي  القائم  والتعلم  السياق  علي  القائم  والتعلم  الخبراتي  والتعلم  الموقفي 

بعض منها؛ بهدف تحسين اداء الطالب ومساعدتهم في تطبيق المعارف والمهارات  

 مواقف التي اكتسبت فيها".   في مواقف جديدة مختلفة عن ال 

لرغم من تعدد تعريفات التعلم القائم علي السيناريو  أنه علي ا   ق يتضح مما سب

ونشاط   إيجابية  علي  يعتمد  أنه  في  يتفقون  أنهم  إال  والتربويين،  الباحثين  قبل  من 

مواقف   تتضمن  التي  التعلم  بيئة  داخل  المعلم  ومع  زمالئه  من  وتعاونه  المتعلم 

ت  )سيناريوهات( منهم  تتطلب  بالسياقات،  مرتبطة  وممارسة  بط حقيقية  معارفهم  يق 

المختلفة في المهارات  يسهم  بدوره  وهذا  تعلمه،  مسئوليه  المتعلم  يُحمل  أنه  كما   ،

 زيادة اهتمام المتعلم بالموضوع وتحسين االحتفاظ بالمعرفة.

السين علي  القائم  التعلم  الباحثتان  تُعرف  وأهدافه  البحث  طبيعة  اريو  في ضوء 

طالب  يق واالحتفاظ بالمعرفة من خالل إشراك  معبأنه" بيئة تعليمية تعزز التعلم ال

منهم   تتطلب  وواقعية  حقيقية  مواقف  في  التربية  بكلية  والبيولوجي  الكيمياء  شعبتي 

المهام وال العلوم  مهارات  ممارسة مجموعة من  بتعلم  المرتبطة  في فرق  التدريسية 

صغيره  أ   ؛تعاونية  تحسين  التدريبهدف  مهارات  وتنمية  وسلوكياتهم،    س دائهم 

 .اتخاذ القرارات والتفكير في النتائج وما تعلموه اإلبداعي لديهم، و

الباحثين  كما من  مجموعة  ولوي)  أشار  ؛    Paige & Lloyd, 2016د  بيج 

وآخرون  ؛ Gutierrez, 2015جوتيريز إلي  Gonda& et al., 2015  جوندا   )

 : يلفي ضوء أهداف التعلم هم كالتا ات التعلم أربعة أنواع رئيسة من سيناريوه

والتيي  :Skills-based scenarios  السيناريوهات القائمة علوى المهوارات -1

تنفييذ مجموعية   ا من خيالل إنتياج أوعمليا ارفهم  إظهار معتتطلب من المتعلمين  

 .والمهارات    من اإلجراءات

وفيهييا  :Issue-based scenarios قضوواياالسوويناريوهات القائمووة علووى ال -2

، وإبيداء اليرأي لتفياوضمهيارات ااقشية ونموال  االستكشياف،مارس المتعلمين  ي

 وتبريرها.  العالم الحقيقيووجهات النظر حول موضوعات وقضايا 

وفيهيا يسيمح  :Speculative-based scenarios السيناريوهات التخمينية -3

 األحييداثللمتعلمييين بإبييداء اآلراء وتكييوين الفرضيييات حييول مجموعيية ميين 

 ومات المعطاة / التي تم البحث عنها.علملمن ا  الماضية أو الحالية أو المستقبلية
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 :Problem-based scenarios السيناريوهات القائمة على حل المشكالت -4

البدائل، والتحقق مين االحتمياالت، عن المعلومات و  البحثبب  الوفيها يقوم الط

 لول واستنتاجات.لتوصل إلى ح، اوتقييم العواقب

أهمي  في علي  الحالي  البحث  يؤكد  سبق  ما  توظيف    ةضؤء  وضرورة 

التعليمية   البرنامج؛  المختلفةالسيناريوهات  إيجابية ألنها    في  علي  جميعاا  تؤكد 

كما أنها تنمي مهاراته ،  ومشاركة الطالب المتعلمين وتفاعلهم أثناء تدريس البرنامج

 .  التدريسية وقدراته العقلية

 التعلم القائم علي السيناريو  إليها  المبادئ التي يستند

مجموعة مين المبيادت األساسيية أوجزهيا لقائم علي السيناريو إلي  علم اتليستند ا

 ؛Tupe,2015 تيييوب ؛Strachan,2016 سيييتراكان ؛AlShehr,2018)الشيييحر
 فيما يلي:  (Ahmadian,2013  األحمدية

لمتعلميين مينح اييتم  : Task-Based Learningالتعلم القوائم علوي المهوام  -1

ا   أنشيطة يقيية وه مين خيالل مواقيف حقتياالعليم وعملياتيه ومهارممارسة  لفرصا

 ة.عملي

يكتشييف الطييالب عالقييات وفيييه  :Possibility–Spaceموودي االحتموواالت  -2

البديلية   والحليول  الخيارات  ونقدمياالحتماالت، ثم    عديد من، ويفرضون  جديدة 

لحليول القضيية او جدييدة  لسييناريوهات    هممكنييمكين أن تكيون مناسيبة والتي  

 المشكلة.

يتشارك المتعلمون من خالل مجموعات ديمقراطيية   :Deliberativeالتداول   -3

، هيدف الوصيول إليى توافيق فيي اآلراءلمناقشة قضايا وموضوعات حقيقيية؛ ب

 عملية صنع القرار.  وتوجيه

ييتعلم الطيالب مين خيالل مواقيف  :Authentic Learningالتعلم الحقيقوي -4

رسية فرصية لممالا، تتيح لهيم  ياتهم الحقيقيةمرتبطة بححقيقية    تمشكالتتضمن  

. وهذا يتم تحيت جهات النظر، وتبادل ومتعددة ، واكتساب خبرات  أنشطة أصيلة

اشييراف توجيييه المعلييم، كمييا يقييدم لهييم المسيياعدات المتنوعيية التييي تسييمح لهييم 

على   ةالقائمسيناريوهات  اللتعامل مع  لزيادة قدرتهم علي ا  بالتعاون مع زمالئهم 

 .حل المشاكل

مشاركة في يتم تشجيع المتعلمين علي ال حيث: Case Methodطريقة الحالة -5

حيييث يُشييكل كييل موقييف حاليية يقييوم فيييه ، ومناقشييتها مواقييف واقعييية وحقيقيية

يحقييق الطييالب  لكييي ،المناسييبة اتخيياذ القييراراتو حييل المشيياكلالمتعلمييون ب

اإلجيراءات تتمثيل فيي: تحدييد المطلوبة منهم يقومون بمجموعية مين    ألهدافا

 اقتيراح الحليول البديلية والتفكيير  ،ع المشكلة في إطارضوالمشكلة وتسميتها، و

 .ثم الموافقة عليه،  الحل األنسب فيها، وتبادل األفكار حول

 Active engagement and االنخوووراط النشوووح والبحوووث التخيلوووي -6

imaginative inquiry :مجموعيات  حييث ينيدمج ويتفاعيل المتعلميين فيي
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وأفكييار  تصييورات بييينهم، وانتيياج امييلتشييارك المعرفيية والمعلومييات واآلراء في

 .جديدة قد تساعد في حل المشكالت

قائم  أن التعلم القائم علي السناريو    يؤكد البحث الحالي علىفي ضوء ما سبق  

تجربة    على سياق أفضل  فالواقع هو  والواقعية،  الحقيقية  المواقف  التعلم من خالل 

فتعلي باالندماج  للمتعلمين  تسمح  ألنها  وأفضلها؛  العلم    يمية  لممارسة  مجموعات 

بعض   ومناقشة  والمعلومات وعملياته  األفكار  وتبادل  بحياتهم  المرتبطة  المشكالت 

ب  لهم  يسمح  بما  المناسبة  تالمشكال  هذه   حلحولها،  القرارات  يجعل  واتخاذ  مما   .

ت التعلم وظيفية  الواقععملية  للطال، تعكس  بارتكاب األخطاء والتعلم منهاسمح  ،  ب 

 علم. المتعة في الت  باإلضافة إلي

 العناصر األساسية للتعلم القائم علي السناريو

أوجز   روكميني   ؛Tupe, 2013  توب؛ Stewart, 2016ستيوارت  )لقد 

Pukmini, 2012داد الDadd, 2009  ؛  علي   عناصر  (  القائم  للتعلم  األساسية 

  غير تقليدية تتضمن تحديات   يناريوهات هي قصص جيدة الس فالقصة:  في  السيناريو  

يكون عدم اكتمالها  ؛ ألن  السيناريوهات غير مكتملةذه  ومشكالت، وعادة ما تكون ه

معرفياا ا  معها.لل  محفزا والتفاعل  للمشاركة  تكون  الواقعية:  متعلمين  أن  يجب 

التعلم   وسيناريوهات  مواقف  منتحاكي  الواقعية  لقطات  الحياة  يمكن الت  تجارب  ي 

الزمن:  ا محدداا في العالم الحقيقي.وضعا   ضلتفتر،  تعديلها أو نسخها أو إعادة بنائها

الماضي، )في  وقت  أي  في  التعلم  سيناريوهات  تحدث  أن  أو    يمكن  الحاضر 

  قدمي يمكن أن  ،  تحدث سيناريوهات التعلم في أي مكان  وبالمثل يمكن أن   ،المستقبل( 

لل محدودة  غير  عمتعلمين  فرص  نفس  بر  للعمل  في  ولكن  بعيده  مسافات 

ال  وعتد.المشاركة:  الوقت التعلم  فيمتعلمين  سيناريوهات  المشاركة  المواقف    إلى 

استكشاف القضايا  ، كما أنها تشجع المتعلمين علي  وجهات نظر مختلفة  تضمنالتي ت 

 والتفاوض بالتفصيل أو بمعنى واسع. 

 أهداف التعلم القائم علي السيناريو

م علي  ئ اإلي أربعة أهداف أساسية للتعلم الق  Siegel (2003)  سيجل  لقد أشار

 هي:السيناريو 

و ات للتعلم وثيقة الصلة بالموضيوع؛ ألن اليتعلم القيائم عليي السييناريسياق  توفر -1

ستند إليي قصيص جييدة تعتميد عليي إيجابيية ومشياركة المتعلميين فيي عمليية ي

 التعلم.

خيرط المتعلميين نسييناريوهات يهم، فمن خالل الوتعاون  ينز تفاعل المتعلميتعز -2

 ويتفاعلوا مع بعضهم البعض.  في المواقف الحقيقية

علمون الممجيال، فيخبيير فيي الالمين قبيل تكوين بيئة تعليميه داعميه، والتيسيير  -3

، يشيجعوهم متعيددة ويقدرون وجهيات نظير المتعلميين اليشجعون    )الميسرون(

قدرتهم تعزيز  أعمق،    اكتساب المعرفة بشكل  طرح األسئلة التي تؤدي إلىعلي  

 .حل المشكالتعلي 
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فميين خييالل السيييناريوهات يييتم  ،ميين الناحييية التعليمييية عميقييةت اهالسيييناريو -4

النمذجية، اليتعلم التعياوني، : نشطة، مثلالتعلم الاستراتيجيات  استخدام وتوظيف  

 .الممارسة والتدريب والتعزيز اإليجابي  التوجيه المباشر،

أيرلندا ونيكسون  ؛    Gracenea & et al,2015نجراسينيا وآخرو)قد أشار  

 & Ireland, Nickson, Sorin, Caltabianoالتابيانو وإرينجتون  كووسورين  

Errington,2013وايت   ؛  white,2010 السيناريو القائم علي  التعلم  إلي إهمية   )

أنه يساعد علي   المتعلمين في  بين  التواصل  ال  ؛تحقيق  يقوم  بتوصيل  متعلمين  حيث 

ث يتعلم التالميذ من  يح  ؛ التجريب  شكال غير لفظية.بطريقة لفظية أو بأ مات  المعلو

الممارسة   السلوكيةخالل  بناء األدائية  فيها  ويفكرون  نتائجهم  يالحظون  أنهم  كما   ،

التي    وتوظيف المهارات المعرفيةاستخدام  متعلمين  تطلب من اليهذا و  علي تعلمهم.

التل عملية التعلم    يجعلكما    عم المرجوة.تتماشي مع بعضها البعض ومع مخرجات 

يتم تنفيذ  ، ويوفر فرص للتحدي وينمي لدي الطالب الدافعية للتعلمانه    ، كماذو فائده

بيئة   والتعبيرفي  األفكار  معالجة  على  تشجع  آمنة  بتعليقات    عنها  تعليمية  ودعمها 

التأملييساهم في    .فورية التفكير  : بماذا  من خالل ثالث عمليات أساسية هم   تنمية 

لماذا نفكر بالطريقة ال    ين عزز تفاعل المتعلميو   نعمل بها؟.  يتنفكر؟، كيف نفكر؟، 

منهم    م وتعاونه تتطلب  مواقف  توفير  خالل  وتبادل    ،والمشاركة  ، االندماجمن 

واآلراء النظري  .األفكار  وجهات  تعدد  تقدر  داعمة  تعليمية  بيئة  وتشجع  وفر   ،

علي   تؤدي  المتعلمين  التي  األسئلة  المعرفةطرح  اكتساب  وتعزيز  الجديدة  إلى   ،

 المشكالت،    لحالقدرة علي 

سبق   ما  إلي  يوفر  أالباحثتان    أضافتباإلضافة  السناريو  علي  القائم  التعلم  ن 

ا للطالب الكتساب خبرات جديدة ومتنوعة،   يشجعهم علي التفكير في جميع وفرصا

لديهم،   التفكير  مهارات  تنمية  في  يسهم  مما  الذاكرة  يحسكما  المواقف  كفاءة  من  ن 

للمتعلمين   الفرصة لتصحيح وتعديل هذه    وب األخطاء  اك تبارالعاملة، يسمح  إتاحة 

 .والتعلم منهااألخطاء 

استعراض  ف   ضوء  السيناريوي  علي  القائم  وخصائصه   التعلم    وأبعاده 

إليها عند بناء البرنامج والتي    استندإلي األسس التالية التي  تم التوصل  ،  وأهميته

في تتم تعليمية  )   ثل  بيئة  لل توفير  المعلمين تتيح  خال   طالب  من  السياقات    ل التعلم 

الواقعية  و  الحقيقي التي  السيناريوهات  العالم  في  الممارسات  وتفاعل  اندماج    . تحاكي 

واآلراء فيما  هاراتوالم  ارفلتشارك المع تعاونية؛  مجموعاتعلمين في طالب المال

مما يجعل عملية ،  واتخاذ القرارات المناسبة  بما يسمح لهم حل هذه المشكالت  بينهم 

نشطة المتضمنة فى البرنامج لتحاكي الموقف الحقيقي الذي  ألتنوع ا  وظيفية.  م ل التع

المعلم في الموقف التدريسي، مما يوفر فرص للتحدي، ويجعل   يتعرض له الطالب

فائده. ذو  التعلم  ا   عملية  الجوانب  على  البرنام أل التركيز  دراسة  عند  لتطوير  دائية  ج 

ركيز  تال   والتأكد من اتقانهم لها. ب المعلمين ال ط ل دي ا ل   من أجل اإلبداع لمهارات التدريس 

إ إجابية  ي على  المعلمين  ااثالطالب  القدرة  :  بداعية  إل رة  في  المتمثلة  حب  لهم 
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والرغبة  الستطالا اآل  البحث،في  ع  مع  التقوخرين  والتفاعل  أساليب  يم  واستخدام 

ى المعلومات  ل ع وعرض األفكار اعتماداا  اإلنتاجية: تخطيط  ممارسة المهارات   تنوعة.الم

يسعى  تقديم   التي  مثل:  جديد  إلى شيء  التوصل  أجل  من  وحل    إليها   ، الجديدة  األفكار 

على  المشكالت  والقدرة   ، والتقويم  بوضوح،  النفس  عن  والتعبير   ، واالستدالل   ،

 . ( التلخيص 

 اإلبداع مهارات التدريس من أجل الثاني:المحور 
ا التربوية بدرجة كبيرة علي ما يمتلكه  ه ف يتوقف نجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدا 

اإلبداع،  ا  أجل  تدريسيه من  مهارات  من  العلوم بصفة خاصة  ومعلم  لمعلم بصفة عامة 

التفكير   علي  تالميذه  قدرة  تنمية  وفي  بكفاءه،  ومسئولياته  بأدواره  القيام  علي  تساعده 

بما   التحديات بطرق مختلفة  اإلبداعي  المشكالت ومواجهة  لهم حل  تقليدية،  ي غ يسمح  ر 

علي تحقيق أهداف العلوم المنشودة في أقل وقت وتكلفة ممكنة،    ا ومعلم العلوم المبدع قادرا 

يمتلك المهارة والكفاءة في إدارة البيئة الصفية وتنفيذ األنشطة العلمية واستغالل إمكانات  

إلي انه يكون    التدريس ومتابعة عمليات التقويم المختلفة، باإلضافة   البيئة المحلية في تجويد 

ميذ، وتوجيه جهود التالميذ وتفكيرهم؛ ليواكبوا  أقدر علي تلبيه احتياجات ورغبات التال 

، وينعكس على أدائهم االبتكاري  المتغيرات والتطورات والمستجدات العالمية والمستقبلية 

 . التعلمي 

 من أجل اإلبداعمفهوم مهارات التدريس  

التدريس من أجل اإلبداع ومهاراته،    ةلقد تنوعت التعريفات حول مفهوم وماهي

 .وفيما يلي عرض لبعض تلك التعريفات

( حيدان  يمارسها  148،2020فعرفها  التدريسية  السلوكيات  مجموعة  بأنها"   )

والسرعة  المعلم في نشاطه التدريسي أثناء بالتخطيط والتنفيذ والتقويم، تتسم بالدقة  

التدري الموقف  متطلبات  مع  تتوافق  األداء،  تفكير  يسفي  تحسين  في  يؤثر  مما   ،

 الطالبات وإبداعهن".

( بأنها" مجموعة األداءات التدريسية التي يمارسها 2018عرفها الفقي )بينما  

نشاطه   أثناء  لفظية  أو  حركية،  أو  انفعالية،  استجابات  صورة  في  العلوم  معلم 

رته دقه في تحقيق أهداف تدريس العلوم، وتعكس هذه األداءات  التعليمي، وانخراط

كما خطواته،  من  خطوة  كل  في  الشامل  التفكير  بتناول    على  له  تسمح  أنها 

هذه   وتتمثل  وتقليدية،  روتينية  غير  بطرق  المختلفة  جوانبها  من  الموضوعات 

علمية   أنشطة  وتنفيذ  وتصميم  التعلم،  بيئة  إعداد  على  قدرته  في  ثرائية  ا األداءات 

األسئلة واالستجابة لإلجابات، وإدارة    إبداعية، وطرح  الفصل،  وإدارة  والتواصل، 

 اقَة. الوقت، وإدارة الط  

حين   )في  الجمل  إليها  التربوية  2017أشار  المهارات  من  مجموعة  بأنها"   )

خالل  من  إبداعية  بيئة  لتكوين  المعلم؛  يتبعها  التي  لإلبداع  الميسرة  والسلوكيات 

أ  وتتكون  اختيار  اإلبداعي،  التدريس  لتنمية  واستراتيجيات  المهارات    نمنشطة   :

وال األسئلة  طرح  في  المتمثلة  والسلوكيات  التربوية  الطالب،  استجابات  مع  تفاعل 
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التعليمية   الوسائل  وتوفير  التعليمي  المناخ  تهيئة  في  والمتمثلة  لإلبداع  الميسرة 

 والمصادر التعليمية وتنوع طرق التدريس".  

ااست  تُعرف  وأهدافه  البحث  طبيعة  وفي ضوء  لما سبق،  مهارات  بلناداا  احثتان 

"مجمو بأنها  اإلبداع  أجل  من  سلوكيات  التدريس  في  تترجم  متداخله  مهارات  عة 

بالتنوع والتفرد والتوافق مع متطلبات   تتميز  تربوية وأداءات وممارسات تدريسية 

متفر  تدريسياا  نمطاا  تُشكل  بحيث  التدريسي،  المعلمين  الموقف  طالب  يعتاده  داا 

والبيولوج الكيمياء  من   يبشعبتي  يمكنهم  بما  التدريس،  عملية  أثناء  التربية    بكلية 

و المتعلمين  قدرات  تحفز  جاذبة  تعليميه  بيئة  اكتساب  اتكوين  علي  مكاناتهم 

متنوعة  وأنماط  بأشكال  وحلول  أفكار  عن  والبحث  بأنفسهم،  وبنائها  المعلومات 

مألوفة ثقتهم وجديدة غير  وتعزيز  اإلبداعية  قدراتهم  تنمية  في  بما يسهم  بأنفسهم،    ، 

دريسية، واستخدام صيغ متنوعة للتقويم  وإيجاد حلول إبداعية للمشكالت الصفية والت 

للطالب المختلفة  المستويات  مع  بالتعلم   تتناسب  طالبهم  استمتاع  على  ".  وتنعكس 

بشع المعلمين  طالب  عليها  يحصل  التي  بالدرجة  والبيولوجي  وتُقاس  الكيمياء  بتي 

 ت التدريس من أجل اإلبداع الُمعد لذلك". ا ربكلية التربية في مقياس مها

 مهارات التدريس من أجل اإلبداع  

لكي تنجح عملية التدريس في تنمية اإلبداع، ينبغي علي معلم العلوم أن يمتلك  

من   التدريسي    عددااويتمكن  سلوكه  تُشكل  التي  المميزة  المهارات  المبدع،  من 

و واالجتماعية،  واللفظية  الحركية  وتنفيذ  س يواستجاباته  إعداد  خاللها  من  تطيع 

التعلي التفكير اإلبداعي لدى  وتقويم مواقفه  تنمية مهارات  بفاعلية فى  التي تتسم  مية 

الحالية،   الدراسة  تتبناها  التي  اإلبداع  أجل  من  التدريس  مهارات  ولتحديد  طالبه، 

  (؛ عبد العزيز 2020: سالم )منهااجعة عدد من الدراسات  قامت الباحثتان بمرحيق  

(2020( صبري  عبد2019(؛  )(؛  )2019ة  الفتاح  عبد  الفقي  2019(؛  (؛ 

(2018( الحكيم  عبد  )2016(؛  الاله  عبد  محمود  2016(؛  و  الكريم  عبد  (؛ 

الباحث2015) أن  تبين  وقد   . وفي   ين(  المهارات،  تلك  تحديد  في  ا  كثيرا يختلفوا  لم 

طبي مهاراتضوء  الباحثتان  تتبني  وأهدافه سوف  الحالي  البحث  التي    عة  التدريس 

م التالميذ  لدي  اإلبداع  تنمية  في  تدريب  تسهم  يمكن  والتي  العلوم،  تعلم  خالل  ن 

المقترح.   البرنامج  التربية عليها من خالل  بكلية  العلمية  بالشعب  المعلمين  الطالب 

 وفيما يلي توضيح لتلك المهارات:

مثل في ميا تتهي مهارة شاملة متكاملة   يح لتدريس العلوم إبداعيًا:مهاره التخط ▪

العلوم من تخطيط نظري لكافه الخطوات واإلجراءات واألسياليب   يقوم به معلم 

واألنشطة قبل دخوله الفصل الدراسي، وتتطلب هذه المهارة من معلم العلوم أن 

الرتقياء بأدائيه يجيد ممارسة مجموعة من المهارات الفرعية؛ حتى يتمكن مين ا

وتتمثل هذه المهارات الفرعية فيي:   .يوإتمامه على أكمل وجه في الغرفة الصف

لصياغة أهداف إجرائيية متنوعية تركيز عليي تنميية مهيارات تحليل المحتوى؛  

التفكييير العليييا وتنمييية اإلبييداع لييدي الطييالب، تخطيييط مواقييف تعليمييية تسيياعد 
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يربط فيهيا الطاليب األفكيار والمفياهيم المتعلمين علي توليد أفكار متعددة بحيث  

ليميية اختييار اسيتراتيجيات وأسياليب التيدريس والوسيائل التع ،بحياتهم والواقيع

التي تشجعهم علي التفكير وتنمي اإلبداع لديهم، تخطيط أنشطة تعليمية مفتوحية 

النهاية؛ لتنمية اإلبيداع مين خيالل تيدريس العليوم، توجييه الطيالب للبحيث فيي 

 رفة المتنوعة عن موضوعات ذات عالقة بالدرس.مصادر المع

تزوييد التالمييذ ويقصد بها يذ أنشطة صفية محفزة لإلبداع: م وتنفيممهارة تص ▪

فهيذا  ،  بأنشطة تعليمية غير تقليدية؛ بهيدف تعمييق خبيراتهم تكثييف معلومياتهم 

النوع مين األنشيطة ينقيل التلمييذ مين حالية التلقيي السيلبي إليي حالية اإلنيدماج 

علييي التفكييير  ذفاعييل اإليجييابي أثنيياء الموقييف التعليمييي، ويشييجع التالميييوالت

العلميية واالجتماعيية، باإلضيافة إليي واالنخيراط فيي اليتعلم وتنميية المهيارات 

 تنمية اتجاهاتهم نحو دراسة العلوم واالستمتاع بها.

باألنشطة اإلبداعية، فقد استهدفت دراسة فروسارد وآخرون    االهتمام في إطار  

Frossard,et al (2012)  ق جديد  إبداعي  تدريسي  مدخل  على تصميم  ئ اتجربة  م 

إبداعية؛   ثالثه    لتنميةأنشطة  من خالل  المعلمين،  لدى  اإلبداعي  التدِريس  مهارات 

في  اإلبداع  اللعب،  على  القائمة  التعلم  مواقف  تصميم  في  اإلبداع  هي:  جوانب 

اإلبد اللعب،  علي  القائم  التعلم  سيناريوهات  لألنشطة،  صياغة  الفعلي  التنفيذ  في  اع 

ا  تدريب  عشر من سيناريوهات  ملوذلك من خالل  وتنفيذ ثالثةَ  علمين علي تصميم 

األنشطة التعليمية اإلبداعية المتمركزة حول المتعلم، والقائمة على التعلم من خالل 

باستخدام ورش عمل استخدام  ،  اللعب  في  ملحوظاا  ا  تقدما الدراسة  نتائج  وأوضحت 

اإلبد المعلم األنشطة  خالل  من  اإلبداعي   التدريس  لمهارات  وتكوين  عاين  ية 

 اتجاهات إيجابية نحوها.

مجموع العواميل البشيرية ويقصد بها  إعداد وإدارة بيئة صفية محفزة لإلبداع:   ▪

وتتطلب هذه المهيارة  والمادية التي تؤثر علي تعلم الطالب ومستوي تحصيلهم،

جموعية مين المهيارات الفرعيية تتمثيل فيي: من معلم العلوم أن يجيد ممارسة م

جاذبيية ومجهييزه بيياألدوات واألجهييزة والمصييادر والمييواد  ةإعييداد بيئيية صييفي

التعليمية الالزمة على نحو يتيح للطالب فرص للتعلم الفردي والتعلم الجماعي، 

تكوين بيئة آمنة ال يشعر فيها المتعلم بالقلق أو الخوف؛ مما يشيجعه عليي تولييد 

سية العلميية راديده، توفير بيئة تتيح للتالمييذ فرصية التطبييق و الممإدراكات ج

تكون عملية التعلم عملية تشياركيه يسيهم   لما تم تعلمه، توفير بيئة تعلم تشاركية

فيها المعلمون والطالب معاا، تيوفير بيئية ترعيى التالمييذ وتشيجعهم عليي بيذل 

 العلم والمعرفة.  الجهد واالندماج في التعلم، وبذل أقصى طاقته لتحصيل

هييي أحييد المحيياور واالسووتجابة لهووا:  مهووارة طوورس األسووئلة المحفووزة لإلبووداع ▪

الرئيسة في العملية التدريسية، فهيي تسياعد عليي تنميية التفكيير واإلبيداع ليدي 

المتعلمين من خالل طرح أسئلة مفتوحة النهاية تتطليب مينهم البحيث والتقصيي 

ى معرفه معلم العلوم باألساسيات الواجيب لإلجابة عنها، وتعتمد هذه المهارة عل
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 اغة السيؤال، وإجادتيه فيي عيرض السيؤال وتوجييه السيؤال،يصياتباعها عنيد  

ومدي استخدامه لجميع أنماط األسئلة الصفية، واختيار الوقيت المنسيب لتوجييه 

 السؤال، تشجيع تالميذه على اإلجابة، وقدرته علي معالجة إجابات التالميذ.

اليذي  يهي الجوهر األساسي لألداء الجييد، فالتحيد  ة التالميذ:مهارة إدارة طاق ▪

ع لمعلم العلوم هو اليتحكم فيي طاقية التالمييذ ينطوي عليه األداء المتميز والمبد

بمزيد من الفاعلية فى كل األبعاد كي تتحقق أهداف التدريس، ومن ثم ينبغي أن 

حييياتهم وحييياة  يسييعي معلمييي العلييوم نحييو اكتسيياب الطاقيية اإليجابييية؛ لتطييوير

ذ ات داخل مجتمعاتهم، بميا يسيهم فيي لاتالميذهم، واستخدام سبل تنمية وتطوير  

تالميذ، وذلك من خالل قوة التركيز والتفكير المقرون بالسيعي تغيير شخصية ال

وليس التمنيي، وقيوه التخييل والرغبية والتفكيير اإليجيابي. ومين المعيروف أن 

ه ومتباينيية بييين التالميييذ وكييذلك طاقيياتهم المهييارات والقييدرات العقلييية متفاوتيي

ق تدريسيها ينبغي أن تكون المناهج الدراسية أكثير توسيعاا، وطير  اذاإلبداعية، ل

أفضل؛ لكي ترفع من النسبة المئوية المسيتغلة مين عقولنيا، وتسياعد فيي تفجير 

ا علي حياه هؤالء التالميذ.الطاقات اإلبداعية للتالميذ    ، بما يحقق تحسناا مستديما

ة ء التالميذ مكانية خاصيادتحتل عملية التقويم أل  مهارة تقويم إبداعات الطالب: ▪

في العملية التعليمية؛ ألن المعلم بحاجة دائما إليى معرفية ميدى تحقيق األهيداف 

التعليمية، ومعرفية ميدى مناسيبة االسيتراتيجيات والوسيائل واإلجيراءات التيي 

مهيارة اسيتخدام أسياليب متنوعية يستخدمها في الموقف التعليمي. وتشمل هذه ال

تخدام انماط من المشكالت التي لها أكثير مين حيل عنيد سالتقويم أفكار التالميذ ب

قييويم تعلمهييم، اقتييراح حلييول وبييدائل متنوعيية للمسييائل واألفكييار المطروحيية، ت

 التنوع في أساليب التقويم بما يضمن قياس جميع التعلم اإلبداعي لدي التالميذ.

 لتدريس من أجل اإلبداع:أهمية مهارات ا

( بكري  بدر(2015أشار  و  حماد  ام2014)؛  أن  لمهارات  (  المعلمين  تالك 

 التدريس من أجل اإلبداع يسهم في تحقيق ما يلي : 

اجتهادهم في البحث عن أفكار إبداعية تمكنهم من التغليب عليي نقيص الميوارد  -

تيوفرة بميا ييتالءم ميع التعليمية، واالستفادة الكاملة مين اإلمكانيات التعليميية الم

ولهم إلي درجة التمكن في أقيل وفيت صواستعدادات وإمكانات الطالب؛ بهدف  

 ادية متاحة. ممكن، وأقل تكلفة م

ممارسة التدريس الفعال، وأداء أعمالهم والمهام المطلوبة منهم بكفاءة، وخاصة  -

 المعلمين الجدد.

لقضياء وقيت طوييل فيي إدارة الوقت بنجاح، كما أنها تقلل من حاجة المعلميين   -

 الدراسي.    م القيام بالمهام الروتينية خالل اليو

إعداد بيئة تعليمية تثير الفضول العلمي وحب االستطالع لدي التالمييذ، وتحيث  -

 التالميذ علي البحث عن حلول أصيلة.
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 مواكبة المعلمين للتغيرات والتطورات العالمية المعاصرة والمستقبلية. -

 علمين ومشاركتهم الفاعلة في التعلم مما ينميي الكثيير مينتؤكد علي إيجابية المت -

، الفهم العمييق، اإلبيداع مخرجات التعلم لديهم، مثل: االنخراط الكامل في التعلم 

 الجاد، الحل اإلبداعي للمشكالت.  

تحسيين اتجاهيات المتعلميين ومفياهيمهم وسيلوكياتهم مين خيالل تولييد مشياعر  -

ا ودافعاا لهم، وينمي ثقتهم بأنفسهم.  إيجابية حول التعلم، فيكون ممتعا   ا ومثيرا

ما سبق، تري الباحثتان ضرورة أن يكون معلم العلوم المستقبلي  علي    اتأسيسا 

، مبدعاا في تدريس المنهج بما يحويه  متمكناا من مهارات التدريس من أجل اإلبداع

تدريس    له دور في تحقيق األهداف المرجوة من  امن أفكار ومهارات وعمليات؛ لم

المختلفة بفروعها  االيجالعلوم  نتائجه  عن  فضالا  الصفا ب ا،  بعض  تنمية  في  ت  ية 

في  الرغبة  االستطالع،  حب  بالنفس،  الثقة  مثل:  التالميذ  لدي  واالتجاهات 

االكتشاف، سعة الخيال، التحدي، التفاعل مع اآلخرين، تقبل الرأي االخر، استنتاج  

 دة غير تقليدية.  المفاهيم الجديدة، واقتراح حلول جدي 

 سيالمحور الثالث: االتجاه نحو مهنة التدر
ا في حياة األفراد باعتباها  ا هاما تكتسب االتجاهات أهميتها من كونها تؤدي دورا

تعتبر   أنها  كما  بالسلوك،  التنبؤ  تيسر  فهي  الشخصية،  مكونات  من  أساسياا  مكوناا 

في دراست في حياته سواء  الفرد  لنجاح  فقد  متطلباا ضرورياا  أو في عمله، وعليه  ة 

تمام كثير من الباحثين في مجال التربية وعلم  هاحظي االتجاه نحو مهنة التدريس ب

لم ا له من أهمية ومكانه كبيرة في تحسين وتطوير أداء المعلم بالقدر الذي  النفس؛ 

التعليمية، واالرتقاء بمهارات تدريسه، كما  يمكنه من المساهمة الفاعلة في العملية 

وأنه اآلخرين،  مع  وتفاعله  وأقواله  المعلم  في سلوك  تنعكس  في بغرا  المستمرة  ته 

مهنة   نحو  باتجاهه  كبير  حد  إلي  يرتبط  المعلم  وتميز  عطاء  فإن  لذا  ذاته،  تطوير 

 التدريس. 

 مفهوم االتجاه نحو مهنة تدريس العلوم

مع كل   ( بأنه" استعداد المعلم وتفاعله اإليجابي أو السلبي2019يُعرفه المقدم )

التدريس". بمهنة  عالقة  له  )  ما  عثمان  مهنلإ(  2019وأشار  نحو  االتجاه  ة ي 

المعلم   الطالب  استجابة  علي  يؤث  نسبياا،  ثابت  مكتسب  استعداد  بأنه"  التدريس 

التدريس". بمهنة  المرتبطة  للمواقف  الرفض  أو  محمد بالموافقة  يعرفه  بينما 

ين يقوم علي معرفتهم وإدراكهم  ( بأنه " شعور وجداني لدي الطالب المعلم2018)

نحو   واألفكار  بطريقة  همبالمعتقدات  االستجابة  إلي  بهم  تؤدي  والتي  التدريس،  نة 

)إيج محمد  يري  بالتدريس".  المرتبطة  المواقف  نحو  سلبية  أو  أن  2018ابية   )

نتيجة   ينبع  المعلمين  للطالب  داخلي  استعداد  هو"  التدريس  مهنة  نحو  االتجاه 

 ، وينتج عنه سلوك إيجابي أو سلبي نحو مهنة التدريس". خبراتهم السابقة

إجرائياا    يف  العلوم  تدريس  مهنة  نحو  االتجاه  يُعرف  البحث  طبيعة  ضوء 

عقلي والشعور الوجداني المكتسب يمكن تعديله والتأثير  البأنه" حالة من االستعداد  
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طالب المعلمين  ال  مما يحثالتعلم القائم علي السيناريو،    االنغماس في  فيه من خالل

الحالي   البحث  تدريس  مجموعة  مواقف  أو    ةييتخذون  إيجابية  استجابات  شكل  في 

ببعض   تتعلق  التي  ومعتقداتهم  أفكارهم  علي  بناء  كمعلمين،  للعمل  سلبية 

الموضوعات أو المواقف التربوية أو النفسية المرتبطة بمهنة تدريس العلوم، ويُقاس  

الطالب   عليها  يحصل  التي  التدريس  بالدرجة  مهنة  نحو  االتجاة  مقياس  في  المعلم 

    غرض".لاالُمعد لهذا  

 مكونات االتجاه نحو مهنة التدريس

ثالث  من  تتكون  االتجاهات  أن  التربية  مجال  في  الدراسات  معظم  اتفقت 

يتخذها  التي  النهائية  االستجابة  لتكون  بينها  فيما  تتحد  المكونات  هذه  مكونات، 

الموض تجاه  المعلم  )لطفي  الطالب  وأوضح  بالتدريس،  المرتبطة  والمواقف  وعات 

 ي: ( هذه المكونات فيما يل2015؛ كشكو،2015؛ الموسري، 463،2017-464،

ويتمثييل فييي كييل مييا لييدي الطالييب المعلييم ميين آراء وأفكييار  المكوووا المعرفووي: ▪

مواقيف تعيرض لهيا خيالل دراسيته  ومعلومات ومعتقيدات وخبيرات سيابقة أو

ب أو السلب في وجهة نظيرة نحيو مهنية التيدريس، وكلميا بالكلية، تؤثر باإليجا

ن ييؤدي معلومات والخبرات صحيحة كان االتجاه صحيح، وهيذا المكيولاكانت  

 المكون الوجداني.

يعتبير اليبعض أن الجانيب الوجيداني هيو ليب   المكوا الوجوداني أو االنفعوالي: ▪

ل الطاليب وقلب االتجاه، ويشير إلي مشاعر الحب ومشاعر الكراهية التيي تجعي

ا أو سيلبياا تجياه م ة التيدريس، والنيواتج المعرفيية نيهالمعلم يسيلك سيلوكاا إيجابييا

عليمية تتفاعل إلي درجة ال يمكن فصلها عن بعض، فلكيل والوجدانية للعملية الت

 مكون معرفي جانب وجداني، كما يوجد مكون وجداني لكل مكون معرفي.

و ميله إلي مهنة التدريس، ونظرتيه هو نزعة الطالب المعلم أ  المكوا السلوكي: ▪

، ويظهير هيذا المكيون فيي اسيتجابة الطاليب المعليم الا بنحو مهنة التدريس مستق

ابييية أو السييلبية تجيياه مهنيية التييدريس، وفييي اإلجييراءات التييي يقييوم بهييا، اإليج

والتصرف بشكل معين في موقف ما، فعندما يمتلك الفرد اتجاهات إيجابية فإنها 

 اإليجابي، والعكس صحيح. تدفعه إلي العمل

عداده وتدريبه علي  علوم بكلية التربية إذا تم إ لامن ثم فإن الطالب المعلم بشعب  

حل المشكالت التدريسية والمهنية بطريقة إبدعية التي من المحتمل أن يتعرض لها  

من   نظرياا  بها  معرفته  علي  األمر  يقتصر  أن  دون  الميداني،  التدريب  فترة  أثناء 

المق مشكالتخالل  علي  التغلب  يستطيع  فإنه  النظرية،  التربوية  الواقع    رارات 

و المناسبة،  والقرارات  اإلجراءات  ويتخذ  واتجاه  المهني،  لديه شعور  يتولد  بالتالي 

 إيجابي تجاه تلك المهنة عقب ممارسته لها.

 أهمية تنمية االتجاهات نحو مهنة التدريس

 ( عثمان  )2019أوجز  وامراجع  الرز  والشريع    (؛2019(؛  المجيدل 

تساعد الطالب المعلم    التدريس في أنها  ة( أهمية تنمية االتجاهات نحو مهن2012)
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تجعله    علي زيادة مستوي التحصيل الدراسي في المجاالت المعرفية، والتقدم فيها.

تؤثر في اختيار    أكثر استمتاعاا بمجال التدريس، والبحث عن الجديد في هذا المجال.

مست تخصصه  .مجال  والسعي  قبالا التعليمية،  العملية  مع  تكيفاا  أكثر  إلظهار   تجعله 

التدريسية اإلبداعية مستقبالا. المعلم علي حب االستطالع،    المهارات  الطالب  تحث 

تحدد أسلوب التعامل بين المعلم    والمثابرة، وتطوير أدائه التدريسي بشكل متواصل.

ءة التدريسية لمعلمي المستقبل في رفع مستوي الكفا  وزمالئه، وبين المعلم وطالبه. 

فضالا  الشخصية،  األكاديمية.  الجوانب  الجو    عن  بنموذج  التنبؤ  علي  تساعد 

الدراسة. في حجرة  المعلم  يؤكده  الذي سوف  الكامل   االجتماعي  التفاعل  من  تزيد 

بين المعلم والمادة الدراسية والتالميذ في بيئة التعلم، مما ينعكس إيجابياا علي أداء  

   الميذ ومهاراتهم. الت

معلمين نحو مهنة التدريس في  لايتضح مما سبق أهمية اتجاهات الطالب   

إلعداد بكليات التربية، فهي تُعد من أهم مؤشرات نجاح معلم العلوم في عمله؛  فترة ا

ألنها تساعده علي تطوير مهاراته التدريسية بشكل متواصل، واالستمتاع بالتدريس  

ما هو جدي االتجاه  والبحث عن كل  العلوم ذو  معلم  فإن  ثم  المجال. ومن  هذا  في  د 

وتحقياإل مهنته،  في  النجاح  أن يحقق  مهنته يستطيع  أهداف  جابي نحو    تدريسية يق 

   بفعالية، كما أنه يستطيع توفير بيئة صفيه تساعد تالميذه علي التعلم واإلبداع.

 :للبحث اإلجراءات المنهجية

ع والتحقق  لىلإلجابه  البحث  ال   أسئلة  اتبعت  الفروض،  صحة    تان باحث من 

التالية إلع التجريبية  داد اإلجراءات  البحث  لتلك    ،أدوات  ا تفصيلياا  وفيما يلي عرضا

 : اإلجراءات

قائمة بمهارات التدريس من أجول اإلبوداع المناسوبة للطوالب المعلموين إعداد    أواًل:

 طوات التالية:وقد مرت عملية اإلعداد للقائمة بالخبشعب علوم بكلية التربية،  

مهارات التيدريس ائمة فى تحديد  قليتمثل الهدف من ا  القائمة:تحديد الهدف من   ▪

التيى يجيب توافرهيا ليدى الطيالب المعلميين بشيعبتي الكيميياء من أجل اإلبداع  

 ا إلعداد البرنامج المقترح.دا والبيولوجي بكلية التربية، تمهي

مهيارات التيدريس عيداد قائمية  اعتمدت الباحثتان فى إمصادر اشتقاق القائمة:   -

اإلطيالع عليي بعيض الكتيب والمراجيع   لية:اتعلى المصادر المن أجل اإلبداع  

، مهييارات التييدريس ميين أجييل اإلبييداعوالييدوريات فييي مجييال تنمييية اإلبييداع و 

االطييالع علييي البحييوث والدراسييات السييابقة العربييية واألجنبييية التييي اهتمييت و

 .أجل اإلبداع مهارات التدريس منوتناولت تنمية  

مهيارات (  6قائمية )األوليية لل  شيملت الصيورة   للقائموة:إعداد الصورة األولية   ▪

( مهارة فرعية، وكل مهيارة فرعيية 64رئيسة تضم )التدريس من أجل اإلبداع  

 ، مدي أهمية المهارة(.أمامها مقياس ثنائي متدرج )مدي مناسبة المهارة 

موضيوعية القائمية، تيم إتبياع  فيي سيبيل التحقيق مينإجراءات ضوبح القائموة:  ▪

 القائمة:  اإلجراءات العلمية التالية لضبط
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: بعد التوصل إليي المهيارات )األداءات( الفرعيية المكونية تحديد صدق القائمة -أ

الرئيسة، تم عرضها جميعهيا فيي اسيتطالع مهارات التدريس من أجل اإلبداع  ل

لعليوم، وقيد للرأي علي مجموعة من المحكين المتخصصين في طرق تيدريس ا

ارة، ميدى شيمولية بيعاستهدف التحكيم علي القائمة مين حييث: ميدي وضيوح ال

نبغيي أن يتقنهيا معلميي العليوم، ميدى القائمة لمهارات التدريس اإلبداعي التي ي

اتساق األداءات مع طبيعية اليتعلم القيائم عليي السييناريو، ميدى مناسيبة القائمية 

ء والبيوليوجي، حيذف أو إضيافة لخصائص الطيالب المعلميين بشيعبتي الكيمييا

 مع كل مهارة رئيسة.  م بعض المهارات الفرعية بما يتالء

وقد أبدي بعض المحكمون بعض التعديالت، تمثلت في حذف بعض العبارات،  

اعتبرت الباحثتان صدق المحكمين هو الصدق  وقد  وأعادة صياغة البعض اآلخر.  

، وأسفرت هذه الخطوة عن إجراء  مهارات التدريس من أجل اإلبداعالمنطقي لقائمة  

 المحكمين.  ءالتعديالت المناسبة في ضوء آرا

ُحسب ثبات القائمة بحساب نسبة االتفاق بين المحكمين باسيتخدام   القائمة:ثبات   -ب

مهيارات التيدريس مين أجيل اإلبيداع . وقيد ناليت قائمية  Copperمعادلة كوبر  

زة فيي صييورتها (، ومين ثييم أصيبحت القائمية جياه%95مؤشير ثبيات مرتفيع )

 النهائية.
تعيديالت التييي أشيار إليهيا السييادة ء الاربعييد إجي :( 1) للقائموةالصوورة النهائيوة  ▪

إليي صيورتها مهيارات التيدريس مين أجيل اإلبيداع المحكمون، وصيلت قائمية  

( 61رئيسة تضيم )مهارات التدريس من أجل اإلبداع  النهائية، وتمثلت في ست  

 القائمة في صورتها النهائية.    أداء فرعي مرتبط بها وبذلك أصبحت

البحيث وهيو" ميا علي السؤال األول من أسيئلة   توبهذا تكون الباحثتان قد أجاب

المناسيبة للطيالب المعلميين بشيعب عليوم بكليية مهارات التدريس من أجل اإلبيداع  

 التربية؟"

ته فوي في ضوء التعلم القائم علي السيناريو، وفاعلي  اإلثرائي  إعداد البرنامج  ثانيًا:

التودريس، والوذي   تنمية مهارات التودريس مون أجول اإلبوداع واالتجواه نحوو مهنوة

 اشتمل علي العناصر التالية المحاور التالية:

 –أسيس البرنيامج    –وتتضمن )فلسفة البرنامج    المقترس:اإلطار العام للبرنامج   ▪

س اسيتراتيجيات وطيرق التيدري -محتوي البرنيامج    –األهداف العامة للبرنامج  

 يب تقويم(.لاأس  -مصادر التعلم    -األنشطة التعليمية المصاحبة   -المستخدمة  

قامت الباحثتان بإعداد دلييل  المقترس:دليل المدرب لتنفيذ موضوعات البرنامج  ▪

فلسيفة   للمدرب يسترشد به عند تدريس موضوعات البرنامج، وتتضمن اليدليل:

 -مصييادر الييتعلم  -واألجهييزة و الوسييائل  األدوات -نييواتج الييتعلم  -البرنييامج

 .اتالجلس خطوات السير فى -استراتيجيات التدريس  

 
 ( : الصورة النهائية لقائمة مهارات التدريس من أجل اإلبداع 2( ملحق ) 1)
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وهيي عبييارة عين األنشيطة والتكليفييات التيي يقييوم بهيا الطييالب أوراق العمول:  ▪

المعلمين بصورة فرديية أو جماعيية، وقيد روعيي فيي إعيداد أوراق العميل أن 

التفكير ولجيذب يكون هناك عنوان لكل ورقة عمل لحث الطالب المعلمين علي 

م، وفييي نهاييية كييل هتانتبيياههم، ووجييود فراغييات مناسييبة ليييدونوا فيهييا إجابييا

حييث  الموضيوع،داف موضوع تم تضمين نشياط للتقيييم اليذاتي فيي ضيوء أهي

يحييدد الطالييب درجيية تحقيقييه لهييذه األهييداف )مييا بييين درجيية تحقيييق كامليية أو 

 متوسطة أو ضعيفة(.  

روعيي أن تمتياز بالحداثية وتكيون الجلسات:  المرفقات التي تم استخدامها في   ▪

 التدريسية الموجودة بالجلسة.  تامرتبطة بالموضوعات والمهار

بعد االنتهاء من إعداد دليل المدرب وأوراق   المقترس:تحديد صالحية البرنامج   ▪

ا عليي مجموعية مين  العمل والمرفقات الخاصة بالبرنيامج، تيم عرضيهم جميعيا

ربية العلمية وطيرق تيدريس العليوم، للتأكيد مين المحكمين المتخصصين في الت

السادة المحكمون بعيض المالحظيات والمقترحيات  صالحيتهم، وقد أبدي بعض

 (2) النهائييةعتبار، وبذلك أصبح البرنامج في صيورته الهامة، تم وضعها في اال

 للتطبيق.صالح  

 في: إعداد أدوات التقويم )القياس( المتمثلة    ثالثًا:

أجل اإلبداع، وقد مرت هذه الخطوة بما  إعداد مقياس   -1 التدريس من  مهارات 

 :يلي

ا ▪ منهلتحديد  مهارات    المقياس:  دف  مستوي  قياس  إلى  المقياس  هذا  هدف 

الطالب   لدي  التطبيقي(  والجانب  المعرفي  )الجانب  اإلبداع  أجل  من  التدريس 

 المعلمين بشعبتي الكيمياء والبيولوجي بكلية التربية. 

 قسمين: مقياس: انقسم المقياس إلي صياغة مفردات ال ▪

اتبعت  و  اإلبداع،اختبار الجانب المعرفي لمهارات التدريس من أجل    األول:القسم  

 الباحثتان عند إعداد االختبار الخطوات التالية:  

االختبار:   - من  الهدف  المعارف  تحديد  تحصيل  مستوي  قياس  االختبار  هدف 

لدي الطالب المعلمين  مهارات التدريس من أجل اإلبداع  والمعلومات المرتبطة  

الكيميا نمو  بشعبتي  مدي  لمعرفة  البرنامج؛  تدريس  بعد  قبل/  والبيولوجي  ء 

 الجانب المعرفي المرتبط بهذه المهارات لديهم. 

اقتصر االختبار ثالث مستويات معرفية )التذكر  :    المستويات المعرفيةتحديد   -

 لتصنيف بلوم في المجال المعرفي.  التطبيق( وفقاا  –الفهم  –

االختبار:   - مواصفات  جدول  التدريبي  بعد  إعداد  البرنامج  محتوي  تحديدي 

موضوعات  من  موضوع  لكل  اإلجرائية  األهدداف  وتصنيف  المقترح، 

النسبي لكل  ،  البرنامج األهمية والوزن  المواصفات بعد تحديد  إعداد جدول  تم 

 
   قترح( : الصورة النهائية للبرنامج الم3( ملحق ) 2)
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لي عدد األهداف التعليمية في جلسة  موضوع من موضوعات البرنامج مستندة إ

 تطبيق(.  –فهم –مية )تذكر وفقاا لتصنيف بلوم لألهداف التعلي
   1جدول 

 مواصفات اختبار الجانب المعرفي لمهارات التدريس من أجل اإلبداعي 

عدد  

 األسئلة

نسبة 

األهمية 

 للموضوع

 تطبيق 

(18)  

 فهم

(34)  

 تذكر

(50)  
 الموضوع

12 23  %  2 4 6 
بالبرنامج التعريف 

 ومتغيراته

7 15  %  1 2 4 
التخطيط لتدريس العلوم 

 إبداعياا

4 8 %  1 1 2 
تصميم أنشطة صفية 

 محفزة لإلبداع 

15 30  %  3 5 7 
إعداد وإدارة البيئة 

 الصفية المحفزة لإلبداع 

4 8 %  1 1 2 
طرح األسئة المحفزة  

 لإلبداع واالستجابة لها 

4 8 %  إدارة طاقات المتعلمين 2 1 1 

4 8 %  تقويم إبداعات التالميذ  2 1 1 

50 
100  

% 
 

18  

% 
 

33  

% 
18  % ة األهمية لألهدافنسب   

تمت صياغة مفردات االختبار على شكل اختيار من   :صياغة مفردات االختبار -

مقدميية تليهييا أربييع اسييتجابات؛ للتقليييل ميين أثيير  متعييدد، كييل سييؤال يتكييون ميين

، وقييد روعييي فييي صييياغة التخمييين، حيييث توجييد اسييتجابة واحييدة صييحيحة

ألسئلة الموضوعية، كميا استجابات السؤال الشروط واألسس المرتبطة بإعداد ا

 روعى توزيع مفردات االختبار بحيث تغطى موضوعات البرنامج.

بعد صياغة مفردات االختبيار، قاميت الباحثتيان بإعيادة   مراجعة بنود االختبار: -

ن مين تيأثير األلفية بيالمفردات قراءتها بعيد بضيعة أييام؛ لليتخلص بقيدر اإلمكيا

ناحييية وضييوح العبييارات  ولتضييع نفسييها موضييع الطالييب المعلييم، خاصيية ميين

 وصعوبة األسلوب وغموض بعض الكلمات.

حرصت الباحثتان عليى أن تشيتمل الصيفحة األوليى صياغة تعليمات االختبار:   -

 المعلمين، وهذه التعليمات هيي: الهيدف مين  بمن االختبار على تعليمات للطال

ن التأكيييد علييى تييدوي -عييدد أسييئلة االختبييار وطريقيية اإلجابيية عنهييا -االختبييار

 البيانات الشخصية الخاصة بالمعلم في المكان المحدد لذلك.

: للتأكييد ميين صييدق محتييوي االختبييار، تييم عييرض التأكوود موون صوودق االختبووار -

الصورة األولية لالختبار علي مجموعة من المحكمين، حيث طلب مينهم الحكيم 

االختبيار مين حييث شيمول االختبيار لكافية األبعياد الميراد قياسيها، ميدي علي  
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ة أسئلة االختبار علمياا ولغوياا، ومدي مالئمية االختبيار لمسيتوي الطيالب سالم

العقلي واللغوي، وضوح تعليمات االختبار، إضافة أو حذف أو تعديل ما ترونه 

 مناسباا.

البيدائل، وأشياروا إليى وقد أبيدى المحكميون بعيض اآلراء فيي صيياغة بعيض 

األسيئلة بشيكل أكثير تغيير بعضها وحيذف بعضيها، وكيذلك تعيديل صيياغة بعيض  

دلت أسييئلة االختبيار فييي ضييوء هيذه اآلراء المناسييبة، وبييذلك أصييبح  ا، وعييُ وضيوحا

ا للتطبيق.  ( مفردة  50فى صورته المبدئية )االختبار    جاهزا

درت درجيية هييذا االختبييار ا: تقوودير درجووات االختبووار - ( درجيية 50لعظمييي )قييُ

ل إسيتجابة ( درجية لكي1والدرجة الصغري ب)صفر( درجة، حيث تم حساب )

 صحيحة، و)صفر( لكل إجابة خطأ.

تهييدف التجربيية االسييتطالعية لالختبييار إلييي التجربووة االسووتطالعية لالختبووار:  -

حساب ثبات االختبار، والزمن المالئيم لإلجابية عين أسيئلته، ولتحقييق ذليك تيم 

 بشييعبتي الكيمييياءر علييي مجموعيية ميين الطييالب المعلمييين تطبيييق االختبييا

(، وقيد 25وكيان عيددهن )  2020/2021العام الدراسي    والبيولوجي في نهاية

 كانت نتائج التجربة كالتالي:  

تم حساب متوسط زمن االختبار من خالل حساب اليزمن تحديد زمن االختبوار:  (أ

ا عليي الذي اسيتغرقته كيل طاليب/ طالبيه لإلجابية عين أسيئلة ا الختبيار مقسيوما

 ( دقيقة.50عددهم، ووجد أن متوسط الزمن هو )

ُحسب ثبات االختبار بطريقة بطريقة )الفا كرومبخ( واليذي بليغ الختبار:  ثبات ا (ب

، 1979( وهييي قيميية عالييية يمكيين الوثييوق بهييا )فييؤاد البهييي السيييد، 861,0)

530.) 

بعيد  كل درجة بين االرتباط معامل حساب تم الداخلي لالختبار:  االتساق صدق (ج

 معيامالت قييم  اوحيتتر وقيد لالختبيار، الكليية الدرجية ميع من أبعاد االختبيار

جمييع األبعياد دالية (، هيذا ييدل عليي أن 0.896– 0.529) بيين ميا االرتبياط

 أن االختبار يتصف بصدق االتساق الداخلي.(، و0.01إحصائياا عند مستوى )

تم حساب معاميل التميييز االختبار:  تحديد معامالت السهولة والتمييز لمفردات (د

تمييز لمفردات االختبار تراوحيت بيين لمفردات االختبار، ووجد أن معامالت ال

، وهيييذه المعيييامالت تيييدل عليييي أن مفيييردات االختبيييار ذات (0.750 -0.3)

معامالت تمييز مناسبة ومقبولية وتسيمح باسيتخدام االختبيار ألغيراض البحيث 

 العلمي.

النهائية    - بالصورة  المرتبح  المعرفي  الجانب  أجل  الختبار  من  التدريس  مهارات 

حصائياا، أصبح االختبار في  االتأكد من صالحية االختبار وضبطه    بعد:  (3)   اإلبداع

 موزعة كاآلتي: مفردة ( 50يتكون من ) صورته النهائية

 
 .اإلبداع  من أجل  رات التدريسمهابالجانب المعرفي المرتبط ( : الصورة النهائية الختبار 4( ملحق رقم ) 3)



 م 2022 إبريل     انىالث العدد     ون لعشر وا الخامسمجلد ال    المصرية للتربية العلميةمجلة ال
 

 
 

    ISSN: 2536 – 914                E. ISSN: 2735-4245                  24313رقم اإليداع: 

 دار المنظومة  Edu Searchصرى، و المجلة معرفة علي دوريات بنك المعرفة الم

 133 

 

 2جدول 

 أبعاد اختبار الجانب المعرفي لمهارات التدريس من أجل اإلبداع 
 أبعاد األختبار  أرقام العبارات  المجموع 

12 
1  ،2  ،7   ،11   ،16   ،19   ،20 

 ،24  ،25  ،34  ،37  ،46 

 التعريف بالبرنامج ومتغيراته

7 
13 ،18  ،21  ،28  ،30  ،42  ،

43    

 التخطيط لتدريس العلوم إبداعياا

 تنفيذ األنشطة الصفية   38،  27،  22،  17 4

15 

3  ،6  ،8   ،9  ،10  ،15  ،26  ،

29  ،32  ،35  ،40  ،41  ،45 

 ،48  ،49 

  إعداد وإدارة البيئة الصفية

 المحفزة لإلبداع

4 5  ،14   ،31   ،33 
طرح األسلة الصفية واالستجابة 

 لها

 إدارة طاقات المتعلمين 50،  44،  39،  36 4

 تقويم العمل اإلبداعي 47،   23،   12،  4 4

 مجموع العبارات  50
 

مون خوالل  هارات التدريس من أجل اإلبداعلمقياس الجانب التطبيقي   الثاني:القسم  

وقد مرت هذه الخطووة بموا   اإلبداع،مالحظة مهارات التدريس من أجل  اقة  بناء بط

 يلي:

هدفت بطاقة مالحظة مهارات التدريس من   المالحظة:تحديد الهدف من بطاقة   -

لطييالب شييعبتي الكيمييياء أجييل اإلبييداع إلييي قييياس مسييتوي األداء التطبيقييي 

قبيل وبعيد تيدريس   والبيولوجي بكلية التربية لهذه المهيارات فيي البيئية الصيفية

 .البرنامج التدريبي في ضوء التعلم القائم علي السيناريو

تم تحديد أبعاد البطاقة فيي ضيوء قائمية مهيارات   المالحظة:تحديد أبعاد بطاقة   -

وهي ست مهارات تدريسية رئيسية،   التدريس من أجل اإلبداع السابق تحديدها،

ت جميعهيا لقيياس ( مهيارة فرعيية خصصي61ويتفرع من المهارات الرئيسية )

مستوى أداء الطالب بشعبتي الكيمياء والبيولوجي لمهارات التيدريس مين أجيل 

 اإلبداع بعد تدريس البرنامج المقترح.  

رة تميت صيياغة مفيردات البطاقية فيي صيوصياغة مفردات بطاقة المالحظة:   -

مهارات التدريس مين أجيل اإلبيداع عبارات سلوكية، تدور تلك العبارات حول  

، وقد راعت الباحثتان عند صياغة عبارات البطاقية أن تكيون العبيارات السابقة

ا، مصياغة بالفعيل المضيارع؛ ليسيهل  إجرائية وسلوكية متتابعية وقصييرة نوعيا

داا، أال يكيون لهيا مالحظتها وقياسيها، أن تصيف كيل عبيارة أداءا تدريسيي واحي

 أكثر من تفسير للحكم عليه، أال تحتوي علي أدوات نفي. 

اتبييع البحييث الحييالي أسييلوب التقييدير الكمييي  لتقوودير الكمووي للوودرجات:تحديوود ا -

بالييدرجات لقييياس مسييتوي األداء الفعلييي للطييالب المعلمييين بشييعبتي الكيمييياء 
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 اإلبيداع،ريس مين أجيل والبيولوجي في كل بُعد من األبعاد السابقة مهارات التد

 وقد تم تحديد مستويات لألداء وهي: 

ن ممارسة الطالب المعليم للمهيارة بدرجية غيير ( يعبر ع1مستوى األداء ) ▪

 (.%25-0مرضية )

( يعبيير عيين ممارسيية الطالييب المعلييم لييألداء بدرجيية 2مسييتوى األداء ) ▪

 %50 – 25  متوسطة بنسبه

لمعليم ليألداء بدرجية فيوق ( يعبر عن ممارسية الطاليب ا3مستوى األداء ) ▪

 %75 – 50متوسط بنسبة  

الب المعليم ليألداء بدرجية ممتياز ( يعبر عن ممارسة الط4مستوى األداء ) ▪

 %75بنسبة أكبر من 

للتأكد من صدق محتوي البطاقة، تم عرض الصيورة   البطاقة:التأكد من صدق   -

رق األولية للبطاقة علي مجموعة من المحكمين المتخصصين فيي المنياهج وطي

التييدريس للتأكييد ميين سييالمة العبييارات التييي تتضييمنها البطاقيية، ومييدى دقيية 

ديد مدى سالمة األداءات المستخدمة وإمكان مالحظة األداء من صياغتها، ولتح

   .خالل التقدير الكمي، إضافة أو حذف أو تعديل ما ترونه مناسباا

طاقة إلي حسياب هدفت التجربة االستطالعية للبالتجربة االستطالعية للبطاقة:   -

ثبيات البطاقيية، ولتحقيييق ذلييك تييم تطبيييق البطاقيية علييي مجموعيية ميين الطييالب 

معلمين بشعبتي الكيمياء والبيولوجي بكلية التربيية جامعية عيين شيمس وكيان ال

، وقيد كانيت 2020/2021( طالباا وطالبة في نهاية العيام الدراسيي  8عددهن )

 نتائج التجربة كالتالي:  

ُحسب ثبات البطاقة بطريقية أسيلوب اتفياق المالحظيين،   :المالحظةثبات بطاقة   ▪

قل عن اآلخر بمالحظة الطالب المعلم نفسيه حيث يقوم مالحظان كل منهما مست

أثناء تدريسه معاا، ثم تحتسب بعد ذلك عدد ميرات االتفياق بينهميا وعيدد ميرات 

ا ( طال8، وبناء عليى ذليك قاميت الباحثتيان بمالحظية عيدد )  االختالف بينهما بيا

وطالبة في نفس الوقت، وقد تمت مالحظة كل طالب أثناء قياميه بالتيدريس فيي 

ية العملية. ثم تم حساب معامل الثبات باستخدام معادلية كيوبر لحسياب يوم الترب

ويُعد معامل ثبيات مرتفيع  %(،.8886نسبة االتفاق بين المالحظان والذي بلغ )

فيي تقيويم بثبات ويمكن الوثوق فيهيا  وبالتالي فإن بطاقة المالحظة تتمتع  نسبياا،  

بتي الكيمييياء مهييارات التييدريس ميين اجييل اإلبييدع للطييالب المعلمييين بشييع

 والبيولوجي.  

االرتباط بين كيل بعيد مين ابعياد  معامل ُحسب للبطاقة:الداخلي  االتساق صدق ▪

 -703.0)  بيين ميا االرتبياط معامالت قيم  تراوحت وقد البطاقة والبطاقة ككل،

 تتصف البطاقة أن على يدل وهذا إحصائياا، دالة القيم  هذه  جميع نتوكا( 93.0

 .الداخلي االتساق بصدق
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بعيد  :(4)الصورة النهائية لبطاقة مالحظة مهارات التودريس مون أجول اإلبوداع  -

التأكد من صالحية البطاقة وضبطها إحصائياا، أصيبحت البطاقية فيي صيورتها 

( مهيارة 61عية رئيسة يتفرع منها )تكون من ست مهارات تدريس إبدا  النهائية

 فرعية.

 وقد مرت هذه الخطوة بما يلي: مقياس االتجاهات نحو مهنة التدريس، إعداد  -3

هدف المقياس إليى قيياس اتجياه الطيالب المعلميين تحديد الهدف من المقياس:   -

بشييعبتي الكيمييياء والبيولييوجي بكلييية التربييية جامعيية عييين شييمس نحييو مهنيية 

واتج تنفييذ البرنيامج المقتيرح؛ للتحقيق مين فاعليية البرنيامج التدريس، كأحيد ني

 م القائم علي السيناريو.  المقترح الُمعد في ضوء التعل

لتحديد أبعياد المقيياس تيم اإلطيالع عليى بعيض البحيوث  تحديد أبعاد المقياس: -

دراسية  مثيل:واألدبيات السابقة التي اهتمت بتنمية االتجاه نحيو مهنية التيدريس 

 ؛2018؛ خليفيية، 2019؛ الشييمري،2019؛ عبييد اللطيييف،2020)سييليمان،

( لإلستفادة منها، وبمراجعة 2016؛ صبري،  2017المصري،  ؛2018محمد،  

 أبعاد مقياس االتجاه نحو مهنة التدريس هي :  أربعة  تلك الدراسات تم تحديد

ويقصيد بيه ميدى تقبيل الطيالب المعلميين التقبل الذاتي لمهنة تدريس العلووم:   •

الكيمييياء والبيولييوجي بكلييية التربييية لمهنيية تييدريس العلييوم بمتاعبهييا بشييعبتي 

سييعادة والفخيير واالسييتمتاع بممارسيية هييذه المهنيية، وصييعوباتها، وشييعوره بال

 والتكيف مها في المستقبل.

ثقة الطالب المعلميين  ويقصد بهالتقييم الشخصي لقدرات معلم العلوم المهنية:  •

التربية من بقدراته ومهاراته التدريسية التيي   بشعبتي الكيمياء والبيولوجي بكلية

كييل ميين يواجهييه ميين تحييديات تؤهلييه للعمييل بمهنيية التييدريس، والتغلييب علييي 

 .ومشكالت عند تدريس العلوم 

ويقصييد بييه إدراك الطالييب المعلييم النظوورة المسووتقبلية لمهنووة توودريس العلوووم:  •

لمسيتمر عليي كيل بشعبتي الكيمياء والبيولوجي بكلية التربية لحاجته لإلطيالع ا

ما هو جديد في مجال تخصصه فيي المسيتقبل، وتطيوير وتحسيين أدائيه كمعليم 

م، مما يوفر ليه فيرص الترقيية واإلجيازات والعليوات التيي تسياعده عليى للعلو

 استقراره في مهنته.

ويقصد به نظرة المجتمع إلي مهنية التيدريس جتماعية لمعلم العلوم:  المكانة اال •

لمرموقية و الرئيسية لبنياء المجتميع؛ مميا يشيعر الطاليب باعتبارها من المهين ا

 خرين واحترامهم.المعلم باالعتزاز بمهنته، تقدير اآل

صيغت مفردات المقياس في صورة عبارات جدليية   المقياس:صياغة مفردات   -

تتطلب اختالف وجهات نظر الطالب المعلميين حولهيا، بحييث يختيار الطيالب 

 
 .من أجل اإلبداعمهارات التدريس بطاقة مالحظة لالصورة النهائية :  (4ملحق رقم )  ( 1) 
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 –أوافيق    –خميس اسيتجابات )أوافيق بشيده    المعلمين اسيتجابة واحيدة مين بيين

( عبارة لكيل 40المقياس )ال أوافق بشده(، وبلغت عبارات   –ال أوافق    –محايد  

( عبيارات، وقيد راعيت الباحثتيان عنيد صيياغة عبيارات المقيياس أن 10بعد )

تتوافق مع األبعاد األربعة السيابق تحيديهم، أن تكيون بعيض العبيارات إيجابيية 

ها سلبية، أن تكون مختصرة وواضحة وخاليية مين األخطياء والبعض اآلخر من

 اللغوية.

ق محتوي المقياس، تم عرض الصيورة األوليية للتأكد من صدصدق المقياس:   -

للمقياس علي مجموعة من الخبراء والمختصين، حيث طلب مينهم الحكيم عليي 

 المقياس مين حييث: ميدي ارتبياط العبيارات باإلبعياد األربعية الممثلية للدافعيية

ا، ومييدي مالءميية المقييياس  ا ولغويييا العقلييية، مييدي سييالمة بنييود المقييياس علميييا

لمعلميين بشيعبة كيميياء العقليي واللغيوي، وضيوح تعليميات لمستوي الطيالب ا

إجيراء التعيديالت   المقياس، إضافة أو حذف أو تعديل ما ترونه مناسباا. وقيد تيم 

 المناسبة التي أشار إليها السادة المحكمين.  

ُخصصت خميس درجيات لكيل عبيارة حسيب التيدريج :  درجات المقياستقدير   -

 ا هو موضح بالجدول التالي:كم،  Likertالمستخدم بمقياس ليكرت  
 3جدول 

 نظام تقدير الدرجات لبنود مقياس االتجاه نحو مهنة التدريس

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق بشدةأوافق  العبارة

 1 2 3 4 5 الموجبة

 5 4 3 2 1 لبة السا

والدرجيية العظمييي  درجيية، 40وبالتييالي تصييبح الدرجيية الصييغرى للمقييياس   

 درجة. 200للمقياس    

هييدفت التجربيية االسييتطالعية للمقييياس إلييي  للمقيوواس:التجريووب االسووتطالعي  -

حساب ثبات المقيياس، واليزمن المالئيم لإلجابية عين بنيوده، ولتحقييق ذليك تيم 

ميين الطييالب والطالبييات بشييعبتي الكيمييياء تطبيييق المقييياس علييي مجموعيية 

قيد كانيت نتيائج و  ( طاليب وطالبية،25والبيولوجي بكلية التربية وكان عددهم )

 التجربة كالتالي: 

تم حساب متوسط زمن المقياس من خالل حساب اليزمن تحديد زمن المقياس:   •

ا عليي  الذي استغرقته كل طالب وطالبة لإلجابة عين عبيارات المقيياس مقسيوما

 ( دقيقة.20دهم، وبلغ متوسط زمن المقياس هو )عد

معظييم الطييالب  أنلييوح  التأكوود موون وضوووس المعوواني وتعليمووات المقيوواس:  •

المعلمين لم يكن لديهم استفسارات فيما يتعلق بعبارات المقياس أو تعليماته، مما 

 يبين وضوح ومالئمة بنود المقياس ومناسبتها.
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قيياس باسيتخدام معاميل )الفيا كرومبياخ( ُحسب معامل ثبات الم  المقياس:ثبات   •

الييه ود(، وهييي قيميية مناسييبة 788.0والييذي بلييغ ) SPSSعين طريييق برنييامج 

إحصائياا تدل علي إن المقياس يتمتع بدرجة عالية مين الثبيات ويمكين االعتمياد 

 (.  530 ،1979علي النتائج والوثوق بها )فؤاد البهي السيد،  

كل بعيد  درجة بين االرتباط معامل حساب تم  للمقياس:الداخلي  االتساق صدق •

 معيامالت يم قي تراوحيت وقيد للمقيياس، الكليية الدرجية من أبعياد المقيياس ميع

(، 0.01جميع األبعاد دالة عند مستوى )، (859.0 – .6910) بين ما االرتباط

 وهذا يدل على أن المقياس يتصف بصدق االتساق الداخلي.

بعييد التأكييد ميين  (:5) التوودريسو مهنووة الصووورة النهائيووة لمقيوواس االتجوواه نحوو -

يتكيون  ةئيصالحية المقياس وضبطه إحصائياا، أصبح المقياس في صورته النها

( عبييارة موزعييه بالتسيياوي علييي أبعيياد االتجيياه نحييو مهنيية التييدريس 40ميين )

المحددة سلفاا، ومقسيمة إليى عبيارات موجبية وأخيرى سيالبة، والجيدول التيالي 

 اه نحو مهنة التدريس في صورته النهائية.يوضح مواصفات مقياس االتج
   4جدول 

 التجاه نحو مهنة التدريس ا أرقام العبارات الموجبة والسالبة ألبعاد مقياس

 أبعاد المقياس  أرقام العبارات الموجبة سالبة لأرقام العبارات ا المجموع 

10 
5 ، 13 ،  21   ،29   ،

37 

1 ، 9  ،17  ،25   ،

33 

التقبل الذاتي لمهنة 

 التدريس

10 
2 ، 10   ،18   ،26   ،

34 

6 ، 14   ،22   ،30   ،

38 

التقييم الشخصي 

لقدرات معلم العلوم  

 ية المهن

10 
7  ،15   ،23   ،31   ،

39 

3  ،11   ،19   ،27   ،

35 

النظرة المستقبلية لمهنة 

 تدريس العلوم

10 
4  ،12   ،20   ،28   ،

36 

8  ،16   ،24   ،32   ،

40 

المكانة اإلجتماعية 

 العلوم لمعلم

 مجموع العبارات  20 20 40
 

 التصميم التجريبى للبحث: 

فييي هييذا البحييث الميينهج شييبه  اناتبعييت الباحثتيي التصووميم التجريبووي للبحووث: -1

بعيدي  /وبإجراء تطبييق قبليي ذا المجموعتين )التجريبية والضابطة(،التجريبي  

بليي والمقارنة بين متوسط درجات التطبيقين الق  لكل من طالب مجموعة البحث

فيي ضيوء اليتعلم ثرائياإلتم التوصل إلي تحديد مدي فاعلية البرنيامج والبعدي، ي

في تنمية مهارات التدريس من أجل اإلبداع واالتجياه نحيو و  القائم علي السيناري

 .مهنة التدريس لدي الطالب المعلمين بشعب علوم بكلية التربية

 
 إلبداع.مهارات التدريس من أجل البطاقة مالحظة ( : الصورة النهائية 4ملحق رقم )  ( 5)
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ييق أدوات البحيث )اختبيار قامت الباحثتيان بتطب البحث:التطبيق القبلى ألدوات   -2

بطاقية مالحظية  اإلبيداع،الجانب المعرفي المرتبط بمهارات التدريس من أجيل 

التدريس من أجل اإلبداع ، ومقياس االتجاه نحو مهنة التيدريس( عليى ت  مهارا

ا، وذلييك فيييي الفتيييرة مييين  / 14:11المجمييوعتين الضيييابطة والتجريبيييية قبلييييا

ت القبليية التيى تسياعد فيى توضييح وذلك للحصول عليى المعلوميا  10/2021

 مدى تكافؤ مجموعات الدراسة.
 5جدول 

علييى كييل ميين المجمييوعتين التجريبييية والضييابطة  سييةنتييائج التطبيييق القبلييى ألدوات الدرا
   دالالتها.)ت( و وقيموالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  

( 0.05عنيد مسيتوى )ا  حصائيا ايتضج من الجدول السابق عدم وجود فرق دال  

ين متوسطات درجيات كيل مين المجميوعتين التجريبيية والضيابطة عليى التطبييق ب

االتجياه نحيو مهنية   –اإلبيداع    أجيليس مين  التيدر  )مهياراتالقبلى ألدوات الدراسة  

التدريس( مما يشير إلى تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة قبيل إجيراء تجربية 

واالتجاه نحيو مهنية التيدريس اع مهارات التدريس من أجل اإلبدالدراسة فى كل من 

 لدي الطالب المعلمين بشعبتي الكيمياء والبيولوجي بكلية التربية.

بعيد االنتهياء مين عمليية التطبييق ترس لمجموعة البحث:  لمقنامج اتدريس البر -1

القبلي ألدوات البحث، بدأت الباحثتان تدريس البرنامج المقترح في ضوء التعلم 

، وقييد انتهييت 17/10/2021يييوم األحييد الموافييق القييائم علييي السيييناريو فييي 

يس الباحثتييان ميين تييدريس البرنييامج المقتييرح لمجموعيية البحييث فييي يييوم الخميي

( أسيابيع 10، وبذلك تكون عملية التدريس اسيتغرقت )23/12/2021ق  وافالم

 ( محاضرة.20تقريباا وكان عدد المحاضرات )

دريس البرنيامج التيدريبي بعيد االنتهياء مين تي  البحوث:التطبيق البعودى ألداوت   -2

المقتييرح، قامييت الباحثتييان بييالتطبيق البعييدي ألدوات البحييث )اختبييار الجانييب 

رات التدريس من أجل اإلبيداع بطاقية مالحظية مهيارات مهارتبط بالمعرفي الم

التييدريس ميين أجييل اإلبييداع ، ومقييياس االتجيياه نحييو مهنيية التييدريس( علييى 

، وتييم 30:26/12/2021تييرة ميين المجمييوعتين الضييابطة والتجريبييية فييي الف

حصييائياا تمهيييداا االتصييحيح ألدوات التقييويم، ورصييدت النتييائج، ثييم معالجتهييا 

 لمقترحات والتوصيات بشأنها.م اوتقدي  لتفسيرها

 * (tقيمة )

 المحسوبة

 المجموعة التجريبية

 (22)ن  

 مجموعة الضابطة ال

 أدوات الدراسة  الدرجة  (26)ن 

 1م 1ع 2م 2ع

0.57 7.71 145.45 6.39 146.62 294 
دريس التمهارات  

 من أجل اإلبداع

0.538 7.02 100.36 7.74 101.62 200 
االتجاه نحو مهنيية 

 التدريس
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 اًوالً: نتائج  تطبيق مقياس مهارات التدريس من أجل اإلبداع:

 حصيائيااا" يوجد فرق دالا  الختبار صحة الفرض األول والذي ينص على أنه : -1

بين متوسطى درجات طالب المجموعتين التجريبية ( α  ≥0.05مستوي )عند 

ات التيدريس اإلبيداعي ككيل وفيى هيارقياس موالضابطة فى التطبيق البعدى لم

تييم حسيياب قيميية )ت( كييل بعييد ميين أبعيياده لصييالح المجموعيية التجريبييية". 

ب طيياللحسيياب دالليية الفييرق بييين متوسييطي درجييات لمجمييوعتين مسييتقلتين 

مهارات التدريس في التطبيق البعدى لمقياس  المجموعتين التجريبية والضابطة  

ه. كميا اسيتخدمت الباحثتيان داللية عيادمين أب ككل وفي كل بعيدمن أجل اإلبداع 

البرنيامج المقتيرح فيي ضيوء اليتعلم القيائم عليي حجم التأثير للتأكد مين فاعليية  

 .بداع لدي المجموعة التجريبةفي تنمية مهارات التدريس من أجل اإلالسيناريو  
 6جدول 

لمقياس  دى  ق البعالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و قيم " ت " لنتائج التطبي
 مهارات التدريس من أجل اإلبداع للمجموعتين التجريبية والضابطة

D ** 

حجم 

2التأثير

η 

 * (tقيمة )

 المحسوبة 

المجموعة 

 التجريبية 
 األداه  أبعاد المقياس  ة المجموعة الضابط

   1م 1ع 2م 2ع

اختبار   التذكر  . 927 1.2 . 592 34.2 *.288 0.92 ** 4,8

الجانب 

 المعرفي

 الفهم . 965 1.8 . 231 . 182 *.191 0.72 **272.

 التطبيق  53.2 24.1 . 597 . 621 *.121 0.76 **2.52

 معرفي ككلالجانب ال . 421 . 413 . 414 . 175 *.285 0.9 **4.24

3.24** 0.84 15.6 * 1.62 24.82 1.17 17.27 
التخطيط لتدريس  

 العلوم إبداعياا 

بطاقة  

 مالحظة ال

2.27** 0,72 1101.* 1.72 22.73 1.85 17.00 

تصميم األنشطة  

الصفية المحفزة  

 لإلبداع 

5.15** 0.93 25.25 * 3.69 66.00 4.11 37.31 

إعداد وإدارة البيئة  

الصفية المحفزة  

 إلبداع ل

2.45** 0.75 11.7 * 2.36 24.86 2.2 17.15 

طرح األسئلة 

الصفية المحفزة  

لإلبداع واالستجابة  

 لها

4.8 ** 0.92 23.42 * 2.81 46.27 3.43 24.81 
إدارة طاقات  

 التالميذ 

3.37** 0.85 16.02 * 2.42 35.86 2.9 23.38 
تقويم العمل  

 إإلبداعي 

8.04** 0.97 41.23 * 5.89 
220.5

5 
 البطاقة ككل  136.9 7.81

14.07** 0.99 61.09 * 6.24 
262.9

5 
 المقياس ككل  153.4 6.15
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 يتضح من نتائج الجدول السابق ما يلي:  

المجموعية الضيابطة طيالب ا بيين متوسيطي درجيات حصيائيا ادال  رق  وجود ف •

مهيارات التييدريس ميين أجييل اإلبييداع والتجريبيية فييي التطبيييق البعييدى لمقييياس 

ككل وكل مكون على حيده؛ للمقياس  وعة التجريبية، وذلك بالنسبة  لصالح المجم

تهييا حيييث أظهييرت نتييائج الجييدول السييابق أن قيميية "ت" المحسييوبة والتييي قيم

( أكبيير ميين قيميية "ت" الجدولييية ممييا يييدل علييى وجييود فييروق داليية 61.09)

إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية حييث أظهيرت نتيائج الجيدول السيابق إن 

( أكبير 262.95الحسابي للمجموعية التجريبيية واليذي قيمتيه تسياوي)  المتوسط

 (.153.35وي )من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة و الذى قيمته تسا

التأثير للفروق بين المتوسطين كبير ويعيزي هيذا األثير الكبيير إليي تيأثير   حجم  •

عليي ( لسيناريوفي ضوء التعلم القائم علي ااإلثرائي  البرنامج  المتغير المستقل )

( ، وهيذا ييدل عليي فاعليية مهارات التيدريس مين أجيل اإلبيداع)  التابع  المتغير

. وبيذلك يقبيل أجيل اإلبيداعمين  تيدريس  مهيارات ال  تنمييةالبرنامج المقترح في  

حصيائياا عنيد مسيتوي اوالذي ينص علي أنيه " يوجيد فيرق دال    األولالفرض  

(0.05  ≤  α  بين متوسطي درجات )التجريبيية والمجموعية  المجموعية  طيالب

ككيل وفيي كيل بعيد مين مهارات التيدريس مين أجيل اإلبيداع الضابطة لمقياس  

 ".المجموعة التجريبيةأبعاده لصالح  

 احصيائيا ارق دال فييوجيد حة الفرض الثانى والذي ينص على أنه :"ر صالختبا -2

ة التجريبيية عيالمجموطيالب بين متوسطى درجات  (α  ≥0.05عند مستوى )

ككل وفيى كيل مهارات التدريس اإلبداعي لمقياس  دى  عالب  /قين القبلى  ى التطبيف

ت مجموعيياتيم حسيياب قيميية )ت( لل، "دىعييبعيد ميين أبعيياده لصيالح التطبيييق الب

لمرتبطيية لحسيياب دالليية الفييرق بييين متوسييطي درجييات دارسييى المجموعيية ا

ل ككي  مهارات التدريس اإلبداعي  لمقياسالتجريبية في التطبيقين القبلى/ البعدى  

داللية حجيم التيأثير للتأكيد مين   تانوفي كل بعد من أبعاده. كما استخدمت الباحث

فييي تنمييية ناريو لسيييعلييي ا فييي ضييوء الييتعلم القييائم المقتييرح البرنييامج فاعلييية 

 لدي المجموعة التجريبة.مهارات التدريس من أجل اإلبداع  
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 7جدول 

  في التطبيقين القبلي/ البعدى لمقياس   مجموعة البحث طالب  قيم )ت( للفرق بين متوسطي درجات  
 ككل وفي كل بعد من أبعادهمهارات التدريس من أجل اإلبداع 

D**   حجم

 2ηالتأثير

 * (tقيمة ) 

 وبة حسالم

أبعاد  التطبيق القبلي التطبيق البعدي

 المقياس
 األداه

 1م 1ع 2م 2ع

نب  اختبار الجا التذكر . 326 . 082 . 5922 . 342 * .2535 0.97 ** 8.04

المعرفي  

لمهارات  

التدريس من 

 أجل اإلبداع 

 الفهم . 643 . 561 , 2312 . 182 * 77.16 0.93 ** 5.15

 التطبيق . 232 23.1 59.7 62.1 * .1313 0.89 ** 4.02

 الجانب المعرفي ككل  . 1812 . 653 . 4042 17.5 * .2445 0.97 ** 8.04

4.8** 0.92 15.08 * 1.62 24.82 2.04 16.81 

التخطيط  

العلوم  لتدريس 

 إبداعياا 

بطاقة  

مالحظة  

مهارات  

التدريس 

من أجل  

 اإلبداع

4.02 ** 0.89 13.14 * 1.72 22.73 1.37 16,41 

تصميم 

األنشطة  

ية  الصف

محفزة  ال

 لإلبداع

6.93 ** 0.96 21.17 * 3.69 66.00 4.3 37.09 

إعداد وإدارة  

البيئة الصفية 

المحفزة  

 لإلبداع

4.24 ** 0.9 13.73 * 2.36 24.86 1.71 16.64 

األسئلة  طرح 

  المحفزة

لإلبداع 

 واالستجابة لها 

9.9** 0.98 29.46 * 2.81 46.27 2.96 23.86 
إدارة طاقات  

 التالميذ 

65.** 0.94 18.18 * 2.42 35.86 2.48 22.45 
تقويم العمل 

 إإلبداعي

 البطاقة ككل  133.27 7.03 220.55 5.89 * 38.21 0.99 ** 14.07

 المقياس ككل  145.45 7.71 262.95 6.24 52.28.*  0.99 ** 14.07

 يتضح من نتائج الجدول السابق ما يلي:  

موعية التجريبيية لمجى احصائياا بين متوسيطي درجيات دارسياوجود فرق دال   •

مهيارات التيدريس مين أجيل في كل من التطبيقين القبليي / البعيدي فيي مقيياس  

. حيث أظهيرت نتيائج ، وذلك بالنسبة للمقياس ككل وكل مكون على حده اإلبداع

( أكبير مين قيمية 52.28الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة والتي قيمتها )

حصائياا لصالح التطبيق البعيدي اة  دالوق  "ت" الجدولية مما يدل على وجود فر

حيييث أظهييرت نتييائج الجييدول السييابق إن المتوسييط الحسييابي للتطبيييق البعييدي 
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لمتوسيط الحسيابي للتطبييق القبليي ( أكبير مين ا262.95)تسياوي والذي قيمتيه 

 (.  145.45والذى قيمته تساوى )

تيأثير ليي ر إحجم التأثير للفروق بين المتوسطين كبير ويعيزي هيذا األثير الكبيي •

( عليي ء التعلم القائم علي السيناريواإلثرائي في ضو  البرنامجالمتغير المستقل )

ا ييدل عليي فاعليية (، وهيذمهيارات التيدريس مين أجيل اإلبيداعالمتغير التابع )

، وبيذلك يقبيل مهيارات التيدريس مين أجيل اإلبيداع البرنامج المقترح في تنمية  

فيرق دال إحصيائياا عنيد مسيتوي جيد  يو  الفرض الثاني والذي ينص علي أنيه "

(0.05 ≤ α بييين متوسييطي درجييات طييالب مجموعيية البحييث فييي التطبيقييين )

ككل وفي كل بعيد مين بداع  مهارات التدريس من أجل اإلالقبلي/البعدي لمقياس  

 أبعاده لصالح التطبيق البعدي".

 تفسير نتائج تطبيق مقياس مهارات التدريس من أجل اإلبداع: ❖

سابقة إلي تفوق طيالب مجموعية البحيث فيي مقيياس مهيارات ال  ائجأشارت النت

ضوء التعلم القيائم في    ثرائياإلالبرنامج  التدريس من أجل اإلبداع وذلك بعد تدريس  

 ، حيث يمكن إرجاع ذلك إلي:سيناريوعلي ال

والهييدف منييه للطييالب المعلمييين ميين قبييل اإلثرائييي توضيييح أهمييية البرنييامج  -

آثيار فضيول الطيالب المعلميين واهتميامهم، مميا   ييه،عل  الباحثتان قبل التدريب

 دفعهم للجد واالجتهاد والتفاعل اإليجابي طوال فتره تنفيذ البرنامج.

مجموعييية متنوعييية مييين الطيييرق اإلثرائيييي وفيييرت سييييناريوهات البرنيييامج  -

واالستراتيجيات التعليميية المناسيبة للتيدريس اإلبيداعي، وهيذا مين شيأنه جعيل 

ي واقع مهنتهم المستقبلية، كميا كيان ليه األثير األكبير إل  قربالطالب المعلمين أ

فييي إيجابييية الطييالب المعلمييين وتفيياعلهم مييع المواقييف المختلفيية، واسييتثارة 

ل، كما أنها وفرت جو مين الديمقراطيية وحريية التعبيير عين تفكيرهم، والتساؤ

مج رناالباآلراء والثقة بالنفس، مما أدي إلي إقبال الطالب المعلمين علي دراسة  

وتحمسهم الكبيير ليه، وبالتيالي الرغبية فيي تنميية مهيارات التيدريس اإلبيداعي 

 لديهم.

يوهات وسيياقات بمكوناتيه وأدواتيه مين خيالل سيينار  ثرائيدراسة البرنامج اال -

حقيقة تتضمن مشكالت وتحديات تواجه معلمي العلوم أثناء تدريسهم، ساهم في 

ي تنميية مهيارات التيدريس م فيبيتهتحمسهم الكبير لموضيوعات البرنيامج ورغ

اإلبداعي، كما أنه ساعدهم علي تطبيق المعارف والمهيارات التيي تيم اكتسيابها 

 كتسبت فيها.في مواقف جديدة مختلفة عن المواقف التي ا

اعتمدت األنشطة والمهام التعليمية المتنوعية المتضيمنة بالبرنيامج عليي تحقييق  -

لمهييارات التييدريس اإلبييداعي ب لطييالالممارسيية الفردييية والجماعييية ميين قبييل ا

بشكل عملي وليس مجرد معلومات نظرية، مما جعل هذه األداءات والمهيارات 

ا، ومين ثيم الي تمكن مين الجانيب النظيري والعمليي التدريسية أكثر ثباتاا وتنظيميا

 لمحتوي البرنامج.
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تضمنت سيناريوهات البرنامج آليات الربط بين المعلومات النظرية والتطبيقات  -

ة في عرض مهارات التيدريس اإلبيداعي، هيذا سياعد الطيالب المعلميين مليالع

علي تطبيق ما تعلموه واكتساب الجانيب المعرفيي الميرتبط بمهيارات التيدريس 

 عي.اإلبدا

مهيارات بالتخطيط ليبعض المواقيف التدريسيية وممارسية المعلمين  قيام الطالب   -

دريس المصييغر  التييات  ألحييد دروس العلييوم فييي أوقييالتييدريس ميين أجييل اإلبييداع 

ثم تقديم التغذية الراجعية الفوريية لهيم زمالئهيم   البرنامج، المخصصة في جلسات  

المعلميين وتيدعيمها،  ساعد فيي تحدييد نقياط القيوة ليدى الطيالبومن المدرب، 

وتحديد نقاط الضيعف ومعالجتهيا، مميا أسيهم فيي رفيع مسيتوي أدائهيم وتنميية 

 م.مهارات التدريس من أجل اإلبداع لديه

لنميياذج تدريسييية توضييح كيفييية تنفيييذ المهييارات طييالب المعلمييين ال عييرض -

التدريسييية ميين خييالل تييدريس بعييض دروس العلييوم، سيياعد علييي تعميييق فهييم 

ين في كيفية تطبيق وممارسة هذه المهيارات التدريسيية المختلفية الطالب المعلم

 الحصص.في 

مين حريية التعبيير،  جيو  ها  تقديم البرنامج في بيئة تعليمية تفاعلية إبداعيية يسيود -

حييول مهييارات التييدريس اإلبييداعي، وكيقييية توظيييف وتبييادل اآلراء واألفكييار  

، أدي  الت التدريسييةالمهارات التدريسية في مواجهة الصعوبات، وحيل المشيك

إلي إيجياد جيو تعليميي سياعد عليى إثيارة الدافعيية والتفكيير والقيدرة عليى اتخياذ  

 لديهم. اإلبداع  جل ن أمهارات التدريس مالقرار، تنمية 

التقييويم المسييتمر والمتنييوع خييالل سيييناريوهات البرنييامج، سيياعد الطييالب فييي  -

 وضوعات البرنامج .معرفه مستواهم، ومحاولة تحسين أدائهم فيما يتعلق بم

وتتفق نتائج هذا البحث مع النتائج التي توصل إليها كل من : دراسة عبد الكيريم  

( ؛ دراسيية 2013؛ دراسيية القحفيية ) (2013)(؛ دراسيية يحيييي 2017و محمييود )

Abdullah (2019 ؛ دراسة)Hursen, Fasli (2017 ،)  والتي أشارت جميعهيا

 .مهارات التدريس من أجل اإلبداعي تنمية  إلي فاعلية هذه البرامج التدريبية ف

 ثانيًا: نتائج تطبيق مقياس االتجاه نحو مهنة التدريس:

 حصيائيااا" يوجيد فيرق دالا  عليى أنيه :نص  ي ييالختبار صحة الفرض الثالث واليذ

بيين متوسيطى درجيات طيالب المجميوعتين التجريبيية ( α  ≥0.05مسيتوي )عند 

اس االتجاه نحو مهنة التدريس ككل وفى كل بعيد والضابطة فى التطبيق البعدى لمقي

لمجميوعتين مسيتقلتين تم حساب قيمة )ت(  من أبعاده لصالح المجموعة التجريبية".  

طالب المجموعتين التجريبية والضيابطة ة الفرق بين متوسطي درجات  اللب دلحسا

كميا   ككل وفي كل بعد مين أبعياده.  ل االتجاه نحو مهنة التدريسفي التطبيق البعدى  

البرنامج المقترح فيي ضيوء استخدمت الباحثتان داللة حجم التأثير للتأكد من فاعلية  

ليدي المجموعية   نحيو مهنية التيدريس  جياه التافيي تنميية  التعلم القائم علي السيناريو  

 .التجريبة
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 8جدول 

س  قيم " ت " لنتائج التطبيق البعدى لمقيا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 االتجاه نحو مهنة التدريس للمجموعتين التجريبية والضابطة

D ** 
2η 

 * (tقيمة )

 المحسوبة 

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 
 عاد المقياس أب رجة الد

 1م 1ع 2م 2ع 

1.7 ** 0.6 838.* 164 . 77.35 91.3 00.26 50 
التقبييييل الييييذاتي 

 لمهنة التدريس

3.02** 0.82 14.37 * 243 . 36.38 1,2 19.27 50 

الشخصيي  التقييم 

لقييييدرات معلييييم 

 العلوم المهنية  

2.21** 0.71 10.74 * 183 . 9535 . 432 . 2327 . 50 

النظرة المستقبلية 

تيييدريس ة لمهنييي

 العلوم

1.97** 0.66 949.* 53.3 1231 . 882 . 35.22 50 

المكانيييييييييييييييية 

لمعلم  اإلجتماعية 

 العلوم

 المقياس ككل 200 102.77 7.02 141.23 7.78 *98.17 0.88 **3.83

 يتضح من نتائج الجدول السابق ما يلي:  

المجموعية الضيابطة طيالب  ات  ذا بين متوسيطي درجيحصائيا اوجود فرق دال   •

لصييالح  مقييياس االتجيياه نحييو مهنيية التييدريسليية فييي التطبيييق البعييدى ريبالتجو

على حيده؛ حييث  بعدكل في ككل ومقياس  المجموعة التجريبية، وذلك بالنسبة لل

( 17.98أظهرت نتائج الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسيوبة والتيي قيمتهيا )

لصيالح  ئياإحصياأكبر من قيمة "ت" الجدولية مما يدل على وجود فيروق دالية 

المجموعة التجريبية حيث أظهرت نتائج الجدول السابق إن المتوسيط الحسيابي 

المتوسييط  ( أكبيير ميين141.23) للمجموعيية التجريبييية والييذي قيمتييه تسيياوي

 (.  122.77الحسابي للمجموعة الضابطة و الذى قيمته تساوى )

المتغيير  يةعاللى فوأرجعته الباحثتان إحجم التأثير للفروق بين المتوسطين كبير  •

 فيي تنميية(  ء اليتعلم القيائم عليي السييناريواإلثرائي في ضوالبرنامج  المستقل )

، وبيذلك يقبيل محيل الدراسيةلدى الطالب المعلميين    االتجاه نحو مهنة التدريس

والذي ينص علي أنيه " يوجيد فيرق دال إحصيائياا عنيد مسيتوي   الثالثالفرض  

(0.05  ≤  α بين متوسطي درجات )عية التجريبيية و المجموعية جموالم طالب

ككيل وفيي كيل بعيد مين أبعياده   مقياس االتجياه نحيو مهنية التيدريسالضابطة ل

 ".المجموعة التجريبيةلصالح  

عنيد  احصيائيا ارق دال فييوجد والذي ينص على أنه :" رابعالفرض الالختبار صحة  

ى فيية التجريبييية عييالمجموطييالب بييين متوسييطى درجييات  (α  ≥0.05مسييتوى )

ككل وفى كيل بعيد مين   مقياس االتجاه نحو مهنة التدريسلدى  عالب  /ن القبلى  يقيلتطبا
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رتبطية لحسياب تم حساب قيمة )ت( للمجموعات الم، "دىعأبعاده لصالح التطبيق الب

داللة الفرق بين متوسطي درجات دارسى المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلى/ 

ل وفييي كييل بعييد ميين أبعيياده. كمييا ككيي دريسمقييياس االتجيياه نحييو مهنيية التييلالبعيدى 

فيي ضيوء المقترح  البرنامج  داللة حجم التأثير للتأكد من فاعلية    تاناستخدمت الباحث

ليدي المجموعية   االتجياه نحيو مهنية التيدريسفيي تنميية  اريو  التعلم القائم علي السين

 التجريبة.

 9جدول 

في التجريبية  المجموعة  درجات  متوسطي  بين  للفرق  )ت(  البعدى طبيالت  قيم  القبلي/  قين 
 مقياس االتجاه نحو مهنة التدريسل

 يتضح من نتائج الجدول السابق ما يلي:  

المجموعة التجريبية فيي   طالبا بين متوسطي درجات  حصائيا اوجود فرق دال   •

، وذليك االتجياه نحيو مهنية التيدريس  البعيدي لمقيياس  /القبلي    ينتطبيقكل من ال

حيث أظهرت نتائج الجدول السيابق  .ككل وكل مكون على حده   مقياسبالنسبة لل

( أكبير مين قيمية "ت" الجدوليية 24.22"ت" المحسوبة والتي قيمتها )مة  ن قيأ

حييث أظهيرت ا لصالح التطبيق البعدي  حصائيا امما يدل على وجود فروق دالة  

تسياوي نتائج الجدول السابق إن المتوسط الحسابي للتطبيق البعدي والذي قيمته  

تيه تسياوى قيمليذى ( أكبر مين المتوسيط الحسيابي للتطبييق القبليي وا141.23)

(100.4  .) 

حجم التأثير للفروق بين المتوسطين كبير ويعيزي هيذا األثير الكبيير إليي تيأثير  •

( عليي في ضوء التعلم القائم علي السييناريومقترح  الالبرنامج  المتغير المستقل )

، وهيذا ييدل عليي فاعليية البرنيامج المتغير التابع )االتجاه نحو مهنية التيدريس(

والذي   رابعتجاه نحو مهنة التدريس، وبذلك يقبل الفرض الاالمية  المقترح في تن

D ** 2η 
 * (tقيمة )

 المحسوبة 

 التطبيق القبلي  التطبيق البعدي 
 مقياس أبعاد ال الدرجة 

 1م 1ع 2م 2ع

3.02** 0.82 996.* 164 . 773 . 92.3 412 . 50 
التقبييييل الييييذاتي 

 لمهنة التدريس

4.5 ** 0.91 1462.* 24.3 363 . 42.3 91.26 50 

التقيييم الشخصييي 

لقييييدرات معلييييم 

 العلوم المهنية  

3.37** 0.85 1094.* 183 . 95.35 683 . 45.25 50 

المستقبلية  النظرة 

س لمهنيييية تييييدري

 العلوم

2.52** 0.76 822.* 543 . 14.31 143 . 592 . 50 

المكانيييييييييييييييية 

اإلجتماعية لمعليم 

 العلوم

 س ككلقياالم 200 4.100 02.7 . 23141 79.7 *.2422 0.97 **8.04



 م 2022 إبريل     انىالث العدد     ون لعشر وا الخامسمجلد ال    المصرية للتربية العلميةمجلة ال
 

 
 

    ISSN: 2536 – 914                E. ISSN: 2735-4245                  24313رقم اإليداع: 

 دار المنظومة  Edu Searchصرى، و المجلة معرفة علي دوريات بنك المعرفة الم

 146 

 

( بييين α ≥ 0.05ييينص علييي أنييه " يوجييد فييرق دال إحصييائياا عنييد مسييتوي )

مقيياس لمجموعة البحث في التطبيقين القبلي / البعدي    طالبسطي درجات  متو

ككييل وفييي كييل بعييد ميين أبعيياده لصييالح التطبيييق  االتجيياه نحييو مهنيية التييدريس

 دي".البع

   سير نتائج تطبيق مقياس االتجاه نحو مهنة التدريس:تف ❖

و االتجاه نحيمقياس مجموعة البحث في طالب إلي تفوق السابقة  نتائج  الأشارت  

فيي ضيوء اليتعلم القيائم عليي   ثرائيياالالبرنيامج  وذليك بعيد تيدريس    مهنة التدريس

 حيث يمكن إرجاع ذلك إلي:السيناريو،  

ميين المعييارف والمهييارات التدريسييية عيية مجموثرائييي االتضييمن البرنييامج ي -

أثيار فضيول الطيالب المعلميين وجعلهيم مهتميين ومتفياعلين ميع مميا  الجديدة،  

ساهم في تعديل اتجاهاتهم نحو مهنية التيدريس، وبرنامج،  المحتوي المقدم في ال

ا عليي أن االنفعياالت هيي مكيون أساسيي مين مفيي تفسييره  تانواستندت الباح

م والدوافع الداخلية التي تولدت ليدي مجموعية البحيث تمااالهمكونات االتجاه، ف

 أثناء دراستهم للبرنامج المقترح هيي جميعيا مكونيات انفعاليية إيجابيية سياهمت

 إلي حد ما في حدوث تطور إيجابي التجاهاتهم نحو مهنة تدريس العلوم.

اقيف في ضوء التعلم القائم عليي السييناريو، قيدم للطيالب مو  ثرائيالبرنامج اال -

، مميا سياهم فيي تحسيين من أجيل اإلبيداعقة مارسوا فيها مهارات التدريس حقي

ا فيي أدائهم ومهاراتهم التدريسية، وزيادة ثقتهم بأنفسهم، األ مر اليذي أثير إيجابييا

 تنمية اتجاهاتهم نحو مهنة تدريس العلوم.  

 والتعيياون أثنيياء لتفاعيلطييالب المعلميين للتواصييل واالبرنيامج أتيياح الفرصية لل -

تبيادل اآلراء واألفكيار باإلضيافة إليي    المعلومات والقضايا المطروحة،  قشةمنا

م فيي توجييه تفكييرهم ، مميا سياهالمقارنة بين المعلوميات وتحليلهياو  فيما بينهم 

تنميية لحل المشكالت بطريقة إيجابيية وغيير روتينيية، مميا كيان ليه األثير فيي 

 اتجاهاتهم نحو مهنة تدريس العلوم.

ل مين : دراسية عثميان بحث مع النتائج التي توصلت إليهيا كيال  هذا  وتتفق نتائج 

( ، دراسيية عيييد 2017ن )( ، ودراسيية الزعيياني2018محمييد ) (، دراسيية2019)

 Parylo, Süngü( ، دراسة  2016( ، الكلثم )2016(، دراسة إسماعيل )2017)

& Ilgan  (2015.) 

 

 التوصيات:
 يقيدم البحيث الحيالي  ها،فسييربعد عرض النتائج التي توصل إليها البحيث وت

 وهي:ؤخذ بعين االعتبار واالستفادة منها، ت يأمل أنمجموعة من التوصيات،  
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االتجياه نحيو مهنية و إلبداعامن أجل لتدريس اضرورة االهتمام بتنمية مهارات  -

لييدي الطييالب المعلمييين وتييدريبهم عليهييا ميين خييالل تبنييى النميياذج  التييدريس

 التدريسية الحديثة.

 يبية لمعلمي العلوم أثناء الخدمة بالمراحيل التعليميية المختلفية،تدرامج  تنظيم بر -

مين أجيل   تدريسييالبحيث تركز هذه البرامج عليى إكسياب المعلميين مهيارات  

وتنمي لديه   ،التي تتطلبها مناهج العلوم، والتي تزيد من ثقة المعلم بنفسه  اإلبداع

 .االتجاهات اإليجابية نحو مهنة التدريس

مقيرارات   فييه المناهج وطرق تدريس العلوم بكلييات التربيية  اتذسأ  رإعادة نظ -

 تضيمينها الموضيوعات واألنشيطةوالمصيغر،    والتيدريساستراتيجيات اليتعلم  

 من أجل اإلبداعالتطبيقية الالزمة إلكساب الطالب المعلمين مهارات التدريسي  

 التي يتطلبها تدريس العلوم.

ا شيامالا لألهيداف والمحتيوي   بييةالترتطوير البرامج التي تقدمها كليات   - تطيويرا

ووسييائل التقييويم؛ لتصييبح مبنييية علييي أسيياس تنمييية اإلبييداع، وإضييافة منيياهج 

ي أهمية تكوين المعلم الحيافز والمشيجع عليي االبتكيار وبرامج خاصة تؤكد عل

 واإلبداع في مجال عمله.

احي لنيولي اتوجيه نظر معلمي العلوم قبل/ أثناء الخدمة إلي ضرورة التركيز ع -

اإلبداعية في التيدريس، وإتاحية الفيرص لتالمييذهم لممارسية مهيارات التفكيير 

 اإلبداعي داخل الصف الدراسي.

ه علييي واعتمييادالطييالب المعلمييين فييي كليييات التربييية،  قييويم طييوير أسييلوب تت -

ا أساسيياا فيي عمليية التقيويم، بعيد  مهارات التدريس اإلبيداعي بوصيفاها محيورا

 علي هذا المجال.ين  معلمتدريب الطالب ال

 

 بحوث مقترحة
اسييتكماال للبحييث الحييالي، وفييي ضييوء مييا أسييفرت عنييه نتييائج البحييث 

لمزيد مين الدراسيات والبحيوث المسيتقبلية ذات وتوصياته، تقترح الباحثتان إجراء ا

 -متمثله في:العالقة بموضوع البحث  

رات أخيري ييمتغ  في تنميية  التعلم القائم علي السيناريو  في ضوءفاعلية برنامج   -

الطييالب المعلمييين ( اتخيياذ القييرار –التفكييير المسييتقبلي  -حييل المشييكالتمثييل )

 بالشعب العلمية بكليات التربية.

لم القائم عليي السييناريو فيي بيئيات اليتعلم عبير اإلنترنيت فيي تنميية فاعلية التع -

 مستويات عمق المعرفة واالندماج في التعلم.
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 تيدريس مين أجيل اإلبيداعمية مهيارات النفى تراتيجة دراسة الدرس  فاعلية است -

 ب المعلمين بالشعب العلمية.لطالخفض القلق التدريسي لدي او

مين أجيل ات المتعيددة لتنميية مهيارات التيدريس فاعلية برنامج قائم علي الذكاء -

 واالتجاه نحو مهنة التدريس لدي الطالب المعلمين بكليات التربية.  اإلبداع

 

 المراجع
فاعلييية برنييامج تييدريبي فييي تنمييية مهييارات التييدريس  (.2011ده )بيي ال عأبييو سييته، فرييي 

، قلييق التييدريس لييدى طييالب كلييية التربييية فييي إطييار الجييودة وخفييضاإلبييداعي 

  .161-113، 70كلية التربية، ع  -جامعة الزقازيق ، ونفسية  تربوية دراسات

(. مقرر مقترح في طرق تدريس الدراسييات 2019)  أحمد، عالء الدين أحمد عبد الراضي

االجتماعية قائم على اسييتراتيجية الخييرائط الذهنييية اإللكترونييية لتنمييية التحصيييل 

، جامعيية مجلة كلييية التربيييةريس لدى طالب كلية التربية،  دالت  واالتجاه نحو مهنة

 .393-352( ، 6)35كلية التربية،  -أسيوط  

أثر نموذج تدريسي مقترح قييائم علييي تكامييل الييذكاءات   (.2016إسماعيل، حمدان محمد )

المتعددة وأساليب التعلم عيين تنمييية مهييارات التفكييير االستقصييائي واالتجيياه نحييو 

المجليية التخصصصات العلمية بكلية التربية جامعة سييرت،   بلطالتدريس العلوم  
 .170-99(، 120)30جامعة الكويت،   ،التربوية

(. فعالية برنامج تدريبي مقترح قائم علييى اسييتراتيجيات 2017)محمد  الجمل، سمية حلمي  

التعلم النشط في تنمية مهييارات التييدريس اإلبييداعي لييدى معلمييي الرياضيييات فييي 

 .الجامعة االسالمية –ساسي، رسالة ماجيستير، كلية التربية م األمرحلة التعلي

عة األقصييي نحييو األساسية في جام  تعيلم المرحلة(. اتجاهات طلبة  2017جودت، موسي )

المساقات المرتبطة بالرياضيات وعالقتها باتجاهيياتهم نحييو تييدريس الرياضيييات، 

 .354 -325(، 1) 21، مجلة جامعة األقصي

القيياهرة :   ،اإلبييداع فييي التييدريس(.  2014تاح وبدر، يسييري رسييمي )فد الحماد، خليل عب

 مكتبة الفالح للتوزيع والنشر.

تالك معلمات اللغيية العربييية فييي المرحليية المتوسييطة (. مدى ام2020حيدان، شريفة سعد)

، مجليية العلييوم التربوييية والنفسيييةبمنطقيية عسييير لمهييارات التييدريس اإلبييداعي، 

 .162- 145(، 36)4ث، المركز القومي للبحو

(. 2016، محمييد حميييد )ومهييدي، أمجييد عبييد الييرزاق وحبيييبفيصل عبد منشد  الشويلي،

 .، عمان:دار صفاء للنش والتوزيعاتهأساليب التدريس اإلبداعي ومهار

(. تأثير التربية العلمييية فييي خفييض قلقييل التييدريس وتحسييين 2017خلف، مصطفي علي )

مجليية ن طلبة كلييية التربييية جامعيية المنيييا،  مينة  االتجاه نحو مهنة التدريس لدي ع
 .526-487(، 6) 33  بأسيوط،كلية التربية 

ة وطالبييات كليتييي التربييية فييي الهيئيية العاميية (. اتجاهييات طلبيي 2018خليفة، ماجدة أحمييد )

للتعليييم التطبيقييي والتييدريب وجامعيية الكويييت نحييو مهنيية التييدريس وعالقتهييا 

 -جامعة عين شييمس  ،ة دراسات الطفولةلمج، دراسة مقارنة  :بالتحصيل الدراسي

 .154-145(، 78)21كلية الدراسات العليا للطفولة، 

https://0810gfl7z-1103-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0235&page=1&from=
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(. االتجاه نحييو 2019امراجع، عبد الواحد عيسي )الرز، عماد عبد الحميد موسي صالح و

مهنة التدريس لدى طالب كلييية التربييية )البيضيياء( وعالقتييه بييبعض المتغيييرات، 

 .454-427، 13اآلداب، ع  كلية  -سرت  ، جامعةأبحاثمجلة 

(. االتجيياه نحييو مهنيية 2017، جبييار أحمييد عبييد الييرحمن )ومحمييدرزاق، سيييبر رزكييار 

رياض األطفال بين جامعتي كوييية وجامعيية صييالح الييدين:   التدريس لدى طالبات

معهييد علييوم  -، جامعيية زيييان عاشييور الجلفيية المحتييرف تحليلييية، مجلييةمقارنيية 

 .46-28، 13اضية، ع يوالروتقنيات النشاطات البدنية 

(. فعالييية برنييامج تييدريبي قييائم علييى نمييوذج ديييك 2017الزعانين، جمال عبدربييه علييي )

بة المعلمين بجامعة األقصى للتعلم النشييط ومهييارات تدريسييه وكاري في فهم الطل

كلييية التربييية،   -، جامعة طنطييا  مجلة كلية التربيةواتجاهاتهم نحو تدريس العلوم،  

68(4 ،)253-289. 

(. فاعلية برنييامج تييدريبي مقتييرح قييائم علييى دراسيية 2020الم، طاهر سالم عبد الحميد )س

عي للطييالب المعلمييين وتحسييين الكفيياءة الييدرس لتنمييية مهييارات التييدريس اإلبييدا

كلييية –، جامعيية سييوهاج المجليية التربويييةالذاتية فييي تييدريس الرياضيييات لييديهم،  

 .1256-1203، 77التربية، مجلد 

"فييي   TAS(. فعالية برنامج قائم على مدخل المعلييم كعييالم "2020)  محمد  هانيت  سليمان،

نحييو مهنيية التييدريس لييدى تنمية بعض مهارات القرن الحادي والعشرين واالتجاه  

-1(،5)23،  المجلة المصرية للتربية العلميييةطالب الشعب العلمية بكلية التربية،  

49. 

برنييامج تييدريبي مقتييرح قييائم علييى   ةاعلي(. ف2019الشمرى، الهنوف بنت عبيد بن الفى )

التعليم المتمايز فييي تنمييية الكفيياءة التدريسييية واالتجيياه نحييو مهنيية التييدريس لييدي 

مجليية جامعيية الفيييوم للعلييوم ت المعلمات في كلية الشريعة بجامعيية اإلمييام، الطالبا
 77-1(،13)1كلية التربية،  -جامعة الفيوم  ،التربوية والنفسية

(. برنييامج مقتييرح فييي تعلييم حييب الرياضيييات باالسييتعانة 2019د )صييبري، رشييا السييي

اإلبييداعي بتطبيقات الحوسبة السحابية وقياس أثره علييى تنمييية مهييارات التييدريس 

واالتجاه نحو التعلم والتعليم عبر اإلنترنت لدى معلمي الرياضيات واتجيياه تالميييذ 

عييية المصييرية مالج  ،مجليية تربويييات الرياضييياتالمرحلة اإلبتدائية نحو تعلمهييا،  

 .84-6(، 4)22لتربويات الرياضيات، 

 (. فاعلييية اسييتخدام الييتعلم المقلييوب عبيير نظييام2016عبييد الحكيييم، محمييد رجييب )

Blackboard اإللكترونييي فييي تنمييية مهييارات التييدريس اإلبييداعي وخفييض قلييق

 مجلييةالتدريس لدى طالبات برنامج التعليم االبتدائي في كلية التربية جامعة قطر،  
الجمعية التربوية للدراسات االجتماعييية،   ،عية التربوية للدراسات االجتماعيةمالج

 . 111-59، 84ع 

(. مستوى التفكير ما وراء 2015)  ، سناء محمدوبركةعبد الرحيم، محمد عطية   

المعرفي وعالقته باالتجاه نحييو مهنيية التييدريس لييدى الطلبيية المعلمييين بفلسييطين، 

عمييادة الدراسييات   -، جامعيية فلسييطين  لدراسيياتااث ومجلة جامعة فلسطين لألبح

 .104-67 (،2)5العليا والبحث العلمي، 
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، القيياهرة: دار تييدريس العلييوم وإعييداد المعلييم(.  2009عبد السالم مصطفي )  عبد السالم،

 الفكر.

(. برنييامج قييائم علييي التيياريخ الرقمييي لتنمييية 2020عبد العزيز، اروي السييعيد الجنييدي )

دعي لدي الطالب المعلمين بكلية التربية، مجلة كلية التربييية باإل  مهارات التدريس

 .360 -335(، 4(، ج )121ببنها، ع )

برنامج مقترح قائم على نمييوذج   (.2020، هناء عبد الحميد )ومحمدعبد العزيز، أمل نور  

( في تنمية بعض مهارات التفكير   SBLالتعلم القائم على السيناريو في التدريس )

مجليية فاءة الذاتية األكاديمية لدى طالب علم اليينفس بكلييية التربييية،  كوال  المنظومي
 .212 -157، 1( ، العدد 4)35، البحث في التربية وعلم النفس

(. برنييامج تنمييية مهنييية مقتييرح لمعلمييي الكيمييياء 2019عبد الفتاح، سالي كمال إبييراهيم )

 TAPCKج  ذنمييو  بمدارس التعليم الثانوي الصييناعي فييي ضييوء أبعيياد  والفيزياء

لتنمية معارفهم التدريسية ومهارات التييدريس اإلبييداعي لييديهم ومهييارات اإلبييداع 

 .44-1(، 10)22العلمية، الجاد لدي طالبهم، مجلة التربية 

(. فعالية برنييامج تييدريبي 2015، سماح محمود إبراهيم )ومحمودعبد الكريم، سحر محمد  

ات التييدريس اإلبييداعي ورفييع رمهييا  قائم على نظرية المرونة المعرفية فييي تنمييية

مستوى الدافعية العقلية لدى الطالبات المعلمات ذوي الدافعييية العقلييية المنخفضيية، 

(، 10)4  واألبحيياث،، دار سييمات للدراسييات  تربوية الدولية المتخصصةالمجلة ال

40-72. 

(. برنييامج مقتييرح لتنمييية بعييض القيييم األخالقييية لييدى 2019عبد اللطيف، سييحر برعييي )

مجليية البحييوث ات/معلمات االقتصاد المنزلي وأتجاتهن نحو مهنة التدريس، بلطالا
 .48-1، 22ية التربية النوعية، عكل -، جامعة المنيافي مجاالت التربية النوعية

(. برنامج تدريبي قائم علييى الييدرس البحثييي 2019)  عبده، والء محمد صالح الدين محمد

تجيياه نحييو توظيفهييا لييدى معلييم الفلسييفة الي والتنمييية مهييارات التييدريس اإلبييداع

-1، 68 دمجليي  كلية التربييية، -، جامعة سوهاج  المجلة التربويةبالمرحلة الثانوية،  

52. 

فييي تنمييية   K.W.L.Hاسييتراتيجية.  (. فاعلييية  156،2019عثمان، إلهام جييالل ابييراهيم )

التجاه نحو مهنة التدريس لدى طالب دبلوم العييام الواحييد مهارات التفكير الناقد وا

-135، 64كلييية التربييية، مجلييد–، جامعيية سييوهاج  المجليية التربويييةفي التربييية،  

181. 

الرياض  –المملكة العربية السعودية  ،التدريسالمدخل إلي (.  2004يد )العمر، خالد بن يز

 : دار تربية الغد للنشر والتوزيع.

(. فاعلية برنامج قائم علي اسييتراتيجيات الييتعلم الميينظم 2015عيد أحمد )العمودي، هالة س

ذاتياا في تنمية مهارت التدريس واالتجاه نحو المهنة لدى الطالبة المعلمة تخصص 

 .51-19(، 4)18مجلة التربية العلمية،  ،علومال

س (. فاعلية اسييتراتيجية الصييف المقلييوب فييي تييدري2017عيد، سماح محمد أحمد محمد )

مقرر طرق تدريس العلوم لتنمية التحصيل الدراسي واالتجاه نحو نييدريس العلييوم 

-267(،  8)  33جامعيية أسيييوط،    التربييية،مجليية كلييية  لدي الطالبييات المعلمييات،  

334. 

https://0810gfl7z-1103-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%8C+%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0810gfl7z-1103-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0045&page=1&from=
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(. برنييامج مقتييرح مسييتند إلييي نظرييية اإلبييداع الجيياد لتنمييية 2018قييي، فوزييية أحمييد )فال

العلوم وتأثيره علي تحقيييق االنخييراط فييي مهارات التدريس اإلبداعي لدي معلمي  

التعلم وتنمية مهارات التفكير لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية بلبيا، رسالة دكتوراه، 

 .كلية التربية، جامعة عين شمس

برنييامج مقتييرح لتوظيييف أنمييوذج الييتعلم القييائم علييى   (.2018يل، حلمي محمد حلمييي )فال

تنمية مستويات عمييق المعرفيية وخفييض  في التدريس وتأثيره في SBL السيناريو

مجليية كلييية التجول العقلي لدى طالب كلييية التربييية النوعييية جامعيية األسييكندرية،  
 .66-2( ، 2)33، جامعة المنوفية، التربية

(. فاعلييية برنييامج التربييية العملييية التييدريبي فييي تنمييية 2013)أحمييد  ، أحمد عبدهللا  ةلقحفا

مجليية   إب،لبة المعلمين بكلييية التربييية جامعيية  مهارات التدريس اإلبداعي لدى الط
 .161-89( ، 2) 29، جامعة أسيوط،  كلية التربية

علي الييتعلم الييذاتي  مقائ (. برنامج مقترح للتنمية المهنية2105كشكو، عماد جميل حمدان )

لتحسييين مهييارات التييدريس لييدي معلمييي العلييوم بمرحليية التعليييم األساسييي بغييزة 

رسييالة دكتييوراه، كلييية الدراسييات العليييا للتربييية، جامعيية  وإتجيياتهم نحييو المهنيية،

 القاهرة.

(. فاعلية استراتيجية التعلم المتمركز حييول المشييكلة فييي 2016الكلثم، مها إبراهيم محمد )

هارات تنفيذ التييدريس الفعييال واالتجيياه نحييو مهنيية التييدريس لييدى طالبييات ممية  تن

- 99 ،5، جامعة الباحيية، ع اإلنسانيةمجلة جامعة الباحة للعلوم  الدبلوم التربوي،  

130. 

(. االحتياجييات األكاديمييية لمعلمييى التربييية الخاصيية فييى 2017لطفي، أمينة يحيى محمد )

ها باتجاهاتهم نحو المهنة فى ضوء بعض تعالقمرحلة اإلعداد من وجهة نظرهم و

 .479-451(،3)71كلية التربية،   -، جامعة طنطا مجلة كلية التربيةالمتغيرات،  

التعليييم  نحو مهنيية(. اتجاهات طلبة كليات التربية 2102المجيدل، عبد هللا والشريع، سعد )

بالحسييكة،  ةتربييي كدراسة ميدانية مقارنة بين كلية التربيةبجامعيية الكويييت وكلييية ال

 .57-17( ، 4)28، مجلة جامعة دمشقجامعة الفرات أنموذجا، 

دار  القيياهرة:، بداعييية ووسييائل تحقيقهيياالتربييية اإل(. 2016محمييد، فتحييي عبييد الرسييول )

 الكتاب الحديث.

تييدريبي مقتييرح لتنمييية مهييارات التييدريس  ج(. برنييام2016محمييود، كريميية عبييد االلييه )

المرحلة اإلعدادية وأثرة على تنمييية القيييم ومهييارات بلوم اإلبداعي لدى معلمي الع

 12(،  106)27،  هييامجلة كلية التربييية ببنالحل اإلبداعي للمشكالت لدى طالبهم،  

– 55. 

(. فاعلية برنامج تدريبي مقترح للتييدريس التييأملي فييي 2018محمد، مني مصطفي كامل )

لمهنيية لييدي معلمييي العلييوم انحو  تنمية الكفاءة الذاتية والتفكير التأملي واالتجاهات  

( ، 9)  1،  المجلة المصرية للتربية العلميييةقبل الخدمة بكلية التربية جامعة المنيا،  

75-107. 

( . إثييراء مقييرر التييدريس 2018محمييد، نجييالء إسييماعيل السيييد و علييى، صييباح أمييين )

ة المصغر لتنمية مهارات األداء التدريسييي والصييالبة النفسييية واالتجيياه نحييو مهنيي 
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 ،مجلة البحييث العلمييي فييي التربيييةدريس لدى الطالبات المعلمات بکلية البنات، تال

 .664 – 597(، 19) 15ية، كلية البنات لآلداب والعلوم والترب

، الرييياض: دار علم النفس التربوي بين النظرية والتطبيييق(.  2015المصري، وليد أحمد )

 الزهراء.

رات التدريس اإلبداعي المناسبة لممارسيية اة مه(. تنمي2018مختار، محمود عبد الرازق )

حييوث فييي المجليية الدولييية للبمعايير التدريس الحقيقي لدي معلمي اللغيية العربييية، 
 .281 -235(، 2)1، العلوم والتربية

(. فاعلية برنامج تدريبي مقتييرح فييي تنمييية بعييض مهييارات 2009معوض، ليلي إبراهيم )

مجلة لطالب معلمي العلوم بكلية التربية،  الدى  التدريس اإلبداعي ودافعية اإلنجاز  
، الجمعييية المصييرية للمنيياقج وطييرق دراسييات فييي المنيياقج وطييرق التييدريس

 .224 -184، 143ريس،التد

علي التعلم المييدمج  المهنية قائم(. فاعلية برنامج مقترح لتنمية 2019المقدم، شيماء محمد )

المجليية المصييرية للتربييية اء،  ييي لكيملتنمية االتجاه نحو مهنة التدريس لدى معلمي ا
 .163-125( ، 5)22، العلمية

دار   عمييان:،  مفاهيم ومبييادت  علم النفس التربوي(.  2015الموسري، عباس نوح سليمان )

 الرضوان للنشر والتوزيع.

(. مييدي امييتالك طييالب / معلمييي العلييوم مهييارات 2010النجار، إياد عبد الحميييد محمييد )

مجليية األكاديمي،    وعالقته بتحصيلهمعلمين بالقنفذة  مة الالتدريس اإلبداعي في كلي
كليييه التربييية  - ، جامعييه دمشييقاتحيياد الجامعييات العربييية للتربييية وعلييم اليينفس

،10(2، )148-167. 
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