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  ملخـص البحـث
  :مقدمة
حیـــث یتطلـــب هـــذا ، یعـــد التـــدریس اإلبـــداعى أحـــد متطلبـــات العـــصر الحـــدیث  

،  علـــى مواجهـــة التحـــدیات المختلفـــة فـــى شـــتى المجـــاالتةًالعـــصر عقـــوال مبدعـــة قـــادر
فهو القـادر علـى ، لم بدرجة كبیرة على المعهوتنمیة اإلبداع لدى التالمیذ یتوقف تحقیق

علــى التــدریس فــى إطــار  وســیظل غیــر قــادر، تنــاول المــنهج علــى المــستوى التنفیــذى
ًاإلبـداع إال إذا تمكـن مــن اإلبـداع فكـرا وســلوكا ووجـدانا ً وتمكـن مــن مهـارات التــدریس ، ً

وبرامج إعداد المعلمین فى كلیات التربیة ینبغى أن تعمل علـى إعـداد معلـم . اإلبداعى
وأداء أدواره ،  علـــى التعامـــل مـــع متطلبـــات المجتمـــع الحالیـــة والمـــستقبلیةقـــادر، كـــفء

على أكمل وجه والتى منها قدرته علـى التـدریس اإلبـداعى لتكـوین جیـل مـن المبـدعین 
وهـذا یحتـاج إلـى ، القـادرین علـى تحمـل المـسئولیة ومجابهـة مـا یـواجههم مـن مـشكالت

ــا ــم مــن جمیــع ضــرورة إعــادة النظــر فــى البــرامج الحالیــة  لكلی ت ومعاهــد إعــداد المعل
 لمواجهـة الحاجـة إلـى ةُمن هنا رأت الباحثة ضـرورة بنـاء برنـامج یعـد محاولـ.الجوانب 

ًإیمانــا بــأن أداء ،  علــى ممارســة أدوارهــا بكفــاءة وفاعلیــةةقــادر، إعــداد معلمــة مبدعــة 
  ةلمیـذالمعلمة داخل حجـرة الدراسـة وخارجهـا مـن أهـم العوامـل التـى تـؤثر علـى أداء الت

  .وتنمیة قدراتها اإلبداعیة

  :مشكلة البحث
یتضح مما سبق وجـود قـصور فـى أداء الطالبـات المعلمـات لمهـارات التـدریس   

اإلبداعى أثنـاء قیـامهن بالتـدریس فـى التربیـة العملیـة ممـا دعـا الباحثـة إلجـراء الدراسـة 
د والحالیــة لتنمیــة مهــارات التــدریس اإلبــداعى لــدي الطالبــات المعلمــات،  ن تحدی یمك

   :مشكلة الدراسة فى السؤال الرئیسى اآلتى
صاد  ة اإلقت كیف یمكن تنمیة مھارات التدریس اإلبداعى لدى الطالبات المعلمات بكلی

  المنزلى جامعة األزھر وتنمیة اتجاھاتھن نحوه؟
ــسابق  ــسى ال ــسؤال الرئی ــن ال ــرع م ویتف

 :التساؤالت الفرعیة اآلتیة
الــالزم توافرهــا لــدى الطالبــات المعلمــات بكلیــة مــا مهــارات التــدریس اإلبــداعى  .١

 االقتصاد المنزلى؟
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 هذه المهارات لدى الطالبات المعلمات بكلیة االقتصاد المنزلى؟ ما مدى توافر .٢

مــا مالمــح البرنــامج المقتــرح لتنمیــة مهــارات التــدریس اإلبــداعى لــدى الطالبــات  .٣
 المعلمات بكلیة االقتصاد المنزلى؟

لمقترح فى تنمیة مهارات التـدریس اإلبـداعى لـدى الطالبـات ما فعالیة البرنامج ا .٤
 المعلمات؟

مــــا فعالیــــة البرنــــامج المقتــــرح فــــى تنمیــــة إتجاهــــات الطالبــــات المعلمــــات نحــــو  .٥
 التدریس اإلبداعى؟

مــا طبیعــة العالقــة بـــین مهــارات التــدریس اإلبـــداعى لــدى الطالبــات المعلمـــات  .٦
  واتجاهاتهن نحو التدریس اإلبداعى؟ 

  :البحثأھمیــة 
تعتبر الدراسة الحالیة استجابة موضوعیة لمـا ینـادى بـه التربویـون مـن ضـرورة   

 وخاصـة ةفى برامج إعداد وتدریب المعلم بمـا یتناسـب مـع أدواره المتجـدد إعادة النظر
  : وتنبع أھمیتھا من أنھا قد تفید فیما یلى،دوره فى تنمیة وتطویر اإلبداع لدى تالمیذه

دریس اإلبداعي الالزم توافرها لدي الطالبـات المعلمـات الكشف عن مهارات الت .١
بكلیــة االقتــصاد المنزلـــى جامعــة األزهــر، وهـــذا قــد یفیــد فـــي تخطــیط وتطـــویر 

 .برامج إعداد معلمة االقتصاد المنزلى

االستفادة من البرنامج المقترح المقدم فى الدراسة الحالیة لتدریب عینات أخرى  .٢
معلمــــات االقتــــصاد  أو، إلقتــــصاد المنزلــــىمــــن الطالبــــات المعلمــــات بكلیــــات ا

 .المنزلى بالخدمة لتحسین مستوى أدائهن لتلك المهارات
 واإلشـراف فـى مجـال اإلقتـصاد المنزلـى االسـتفادة هیمكن للقـائمین علـى التوجیـ .٣

 بطاقـــة -االختبـــار المعرفـــى لمهـــارات التـــدریس اإلبـــداعى (مـــن أدوات الدراســـة 
)  مقیاس االتجاه نحو التـدریس اإلبـداعى-مالحظة مهارات التدریس اإلبداعى 

 . معلمات االقتصاد المنزلىفى تقویم
یمكــن ألعــضاء هیئــة التــدریس بالكلیــة االســتفادة مــن أدوات الدراســة فــى تقــویم  .٤

  .األداء اإلبداعى للطالبات المعلمات
  :حــدود البحث
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 :تقتصر حدود الدراسة الحالیة على
ًیهــا قــصورا فــي األداء لــدي الطالبــات مهــارات التــدریس اإلبــداعى التــي ظهــر ف .١

 .المعلمات  بكلیة اإلقتصاد المنزلى جامعة األزهر

الطالبــات المعلمــات المقیــدات بالفرقــة الثالثــة بكلیــة اإلقتــصاد المنزلــى جامعـــة  .٢
طالبـــة، ویـــتم تـــدریبهن ) ٣٣( وعـــددهن ٢٠٠٨/٢٠٠٩األزهـــر للعـــام الجـــامعى 

 .لعملیةبمدارس التعلیم العام خالل فترة التربیة ا
  :قیاس فعالیة البرنامج المقترح فى .٣
  :ستخدامابداعى بجانبیها المعرفى واألدائى بتنمیة مهارات التدریس اإل  . أ

 ــــــــار تحــــــــــصیلى للمحتــــــــــوى المعرفــــــــــى للبرنــــــــــامج المقتــــــــــرحا ــ   .ختب
 )من إعداد الباحثة(
  بطاقــة مالحظــة مهــارات التــدریس اإلبــداعى التــى تــم التوصــل إلیهــا

 )من إعداد الباحثة( .من خالل قائمة المهارات

ـــة   . ب ـــات المعلمـــات نحـــو التـــدریس اإلاتجـــاهتنمی ـــداعى ب الطالب ســـتخدام مقیـــاس اب
  )من إعداد الباحثة( . نحو التدریس اإلبداعىاالتجاه
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  :فروض البحث
لإلجابة على تساؤالت البحث تم وضع الفـروض 

 : اآلتیة
التطبیقـین ًیوجد فرق دال إحـصائیا بـین متوسـطى درجـات الطالبـات المعلمـات فـى  .١

المعرفـــى لمهـــارات التـــدریس اإلبـــداعى ككـــل ومـــستویاته  القبلـــى والبعـــدى لالختبـــار
 .لصالح التطبیق البعدى، الفرعیة

ًیوجد فرق دال إحـصائیا بـین متوسـطى درجـات الطالبـات المعلمـات فـى التطبیقـین  .٢
القبلــــى والبعــــدى لبطاقــــة مالحظــــة مهــــارات التــــدریس اإلبــــداعى ككــــل وعناصــــرها 

 . لصالح التطبیق البعدى،الفرعیة
ًیوجد فرق دال إحـصائیا بـین متوسـطى درجـات الطالبـات المعلمـات فـى التطبیقـین  .٣

، القبلــى والبعــدى  لمقیــاس االتجــاه نحــو التــدریس اإلبــداعى ككــل وأبعــاده الفرعیــة
 .لصالح التطبیق البعدى

 بــارًتوجــد عالقــة إرتباطیــة دالــة إحــصائیا بــین درجــات الطالبــات المعلمــات فــى إخت .٤
ودرجــــاتهن فــــى بطاقــــة مالحظــــة مهــــارات التــــدریس ، التحــــصیل المعرفــــى البعــــدى

 .اإلبداعى البعدى
ًتوجــد عالقــة إرتباطیــة دالــة إحــصائیا بــین درجــات الطالبــات المعلمــات فــى بطاقــة  .٥

ودرجــاتهن فــى مقیــاس االتجــاه نحــو ، مالحظــة مهــارات التــدریس اإلبــداعى البعــدى
 .التدریس اإلبداعى البعدى

 ًالقــة إرتباطیــة دالــة إحــصائیا بــین درجــات الطالبــات المعلمــات فــى اختبــارتوجــد ع .٦
التــدریس  ومتوســط درجــاتهن فــى مقیــاس االتجــاه نحــو، التحــصیل المعرفــى البعــدى

  .اإلبداعى البعدى
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   :منھج البحث
ًتعتمد الدراسة الحالیـة نظـرا لطبیعتھـا 

 :على المنھجین اآلتیین 
  :  من خاللھحیث یتم، المنھج الوصفى التحلیلى .١

  التــى یجــب توافرهــا فــى الطالبــة المعلمــة التــدریس اإلبــداعيتحدیــد مهــارات 
وذلــــك مـــــن خــــالل اإلطــــالع علــــى الدارســـــات ، قتــــصاد المنزلــــىبكلیــــة اال

 .والبحوث السابقة
 تحلیل المهارات الرئیسة إلى مهارات فرعیة یمكن مالحظتها وقیاسها. 

 ت المعلمـات بكلیـة اإلقتـصاد هـذه المهـارات لـدى الطالبـا تحدید مـدى تـوافر
  . المنزلى جامعة األزهر

  : المنھج التجریبى .٢
والقیـــاس ، تبعـــت الدراســـة الحالیـــة المـــنهج التجریبـــى للمجموعـــة الواحـــدةاحیـــث   
 على المتغیرات) البرنامج المقترح(البعدى للتعرف على فعالیة المتغیر المستقل /القبلى

 نحو التـدریس االتجاه، مهارات التدریس اإلبداعى بجانبیها المعرفى و األدائى(التابعة 
  ). اإلبداعى

   :إجراءات البحث
فى ضوء مشكلة الدراسة وفروضھا تم إعـداد 

  :إجراءاتھا على النحو اآلتى
صاد  .١ ى اإلقت ة ف ة المعلم ة للطالب داعى الالزم دریس اإلب ارات الت د مھ تحدی

 :طلبالمنزلى وھذا یت
  اإلطالع على بعض الدراسات والبحوث العربیة واألجنبیة التى أجریت فـى

 .قتصاد المنزلى بصفة خاصةاإلبداع فى اال، مجال اإلبداع بصفة عامة
  إعـــداد قائمـــة بالمهـــارات الرئیـــسة الالزمـــة للطالبـــة المعلمـــة وعرضـــها علـــى

 .قتصاد المنزلىمجموعة من المحكمین والعاملین بمجال اال
 ـــل ـــة یمكـــن مالحظتهـــا وقیاســـها تحلی ـــى مهـــارات فرعی ـــسة إل  المهـــارات الرئی

  .ًلتكون بنودا لبطاقة المالحظة
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بناء البرنامج المقترح لتنمیة مهارات التـدریس اإلبـداعى التـى تـم التوصـل إلیهـا  .٢
ض عـفى صورة موضوعات یتم تدریسها بإسـتخدام مـدخل األنـشطة اإلثرائیـة وب

 .أسالیب التدریس اإلبداعى
  :  أدوات البحث وتشملإعداد .٣

 .بطاقة مالحظة مهارات التدریس اإلبداعى  .أ 

 .ختبار التحصیلى فى المحتوى المعرفى الخاص بالبرنامجاال  .ب 
   . نحو التدریس اإلبداعىاالتجاهمقیاس   .ج 

ًتطبیق أدوات البحث تطبیقا قبلیا على عینة الدراسة .٤ ً. 
 .تطبیق البرنامج المقترح .٥

 . من تدریس البرنامجنتهاءاالًتطبیق أدوات البحث بعدیا عقب  .٦
ًستعدادا لمعالجتها إحصائیااستخالص النتائج ا .٧ ً. 

  . على نتائج البحثًتقدیم عدد من التوصیات والمقترحات بناء .٨

  :نتائج البحث
ــة ًوجــود فــرق دال إحــصائیا  .١ بــین متوســطى درجــات  )٠.٠١(عنــد مــستوى دالل

المعرفــى لمهــارات  رختبــاالطالبـات المعلمــات فــى التطبیقــین القبلـى والبعــدى لال
 – تحلیل – تطبیق – فهم –تذكر  (ةالتدریس اإلبداعى ككل ومستویاته الفرعی

 المحــسوبة) ت(حیــث كانــت قــیم ، لــصالح التطبیــق البعــدى)  تقــویم –تركیــب 
 عند درجـات حریـة) ت (المعبرة عن داللة هذا الفرق أكبر من مثیالتها بجدول

الك(ا لمعادلـة كما كانت نسبة الكسب المعدل وفق، )٣٢( ، )١.٢٥ ( تـساوى)ب
ــة ــا لمعادل ــأثیر البرنــامج وفق كویر( ًوقــوة ت ا إس ممــا یــدل ، %)٩٨ (تــساوى) إیت

علـــى فعالیـــة البرنـــامج المقتـــرح فـــى تنمیـــة الجانـــب المعرفـــى الخـــاص بمهـــارات 
  .التدریس اإلبداعى

ــة ًوجــود فــرق دال إحــصائیا  .٢ بــین متوســطى درجــات  )٠.٠١(عنــد مــستوى دالل
لمعلمـــات فـــى التطبیقـــین القبلـــى والبعـــدى لبطاقـــة مالحظـــة مهـــارات الطالبـــات ا

 – األصـالة – المرونـة –الطالقـة  (ةالتدریس اإلبداعى ككل وعناصرها الفرعیـ
 حیث كانت قیم، لصالح التطبیق البعدى )  الحساسیة للمشكالت –التفاصیل 
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 )ت(المحــسوبة المعبــرة عــن داللــة هــذا الفــرق أكبــر مــن مثیالتهــا بجــدول ) ت(
كمــــا كانــــت نــــسبة الكــــسب المعــــدل وفقــــا لمعادلــــة ، )٣٢(عنــــد درجــــات حریــــة 

الك( كویر (ًوقـــوة تـــأثیر البرنـــامج وفقـــا لمعادلـــة، )١.٢٤(تـــساوى ) ب ا إس ) إیت
ممـــا یــدل علـــى فعالیــة البرنـــامج المقتــرح فـــى تنمیــة الجانـــب ، %)٩٩(تــساوى 

  .األدائى الخاص بمهارات التدریس اإلبداعى
 فـــى تنمیـــة مهـــارات التـــدریس هامج المقتـــرح قـــد أثبـــت فعالیتـــوبـــذلك یكـــون البرنـــ  

  . جامعة األزهر–قتصاد المنزلى اإلبداعى لدى الطالبات المعلمات بكلیة اال
بــین متوســطى درجــات ) ٠.٠١ (عنــد مــستوى داللــةًوجــود فــرق دال إحــصائیا  .٣

 التدریس نحو االتجاهالطالبات المعلمات فى التطبیقین القبلى والبعدى لمقیاس 
 ســمات المعلمــة –طبیعــة التــدریس اإلبــداعى (اإلبــداعى ككــل وأبعــاده الفرعیــة 

 نحــــو تطبیــــق مهــــارات االتجــــاه – ة المبدعــــة نحــــو التلمیــــذاالتجــــاه –المبدعــــة 
المحـسوبة ) ت (حیـث كانـت قـیم،  التطبیـق البعـدىلـصالح) التـدریس اإلبـداعى

 ند درجـات حریـةع) ت (المعبرة عن داللة هذا الفرق أكبر من مثیالتها بجدول
ا إسكویر (ًوقوة تأثیر البرنامج وفقـا لمعادلـة، )٣٢( ممـا ، %)٨٥ (تـساوى) إیت

 الطالبــات المعلمــات بكلیــة اتجــاهیــدل علــى فعالیــة البرنــامج المقتــرح فــى تنمیــة 
 .جامعة األزهر نحو التدریس اإلبداعى - قتصاد المنزلىاال

بــین درجــات  )٠.٠١(لـة عنـد مــستوى دالًوجـود عالقــة إرتباطیـة دالــة إحــصائیا  .٤
ودرجـــاتهن فـــى ، لتحـــصیل المعرفـــى البعـــدىر ا اختبـــالطالبـــات المعلمـــات فـــى 

حیـث بلغــت قیمـة معامــل ، بطاقـة مالحظــة مهـارات التــدریس اإلبـداعى البعــدى
 ًوهــى قیمــة دالــة إحــصائیا عنــد مــستوى داللــة) ٠.٦٢٣=ر ()بیرسون(رتبــاط ا
 .ًا بین المتغیرین دال إحصائیارتباط مما یدل على وجود )٠.٠١(

بــین درجــات  )٠.٠٥(عنـد مــستوى داللـة ً دالــة إحــصائیا إرتباطیـةوجـود عالقــة  .٥
، الطالبــات المعلمــات فــى بطاقــة مالحظــة مهــارات التــدریس اإلبــداعى البعــدى

 نحــو التــدریس اإلبــداعى  البعــدى حیــث بلغــت االتجــاهودرجــاتهن فــى مقیــاس 
ون(رتبــاط اقیمــة معامــل  ًقیمــة دالــة إحــصائیا عنــد وهــى ) ٠.٤١٤=ر ()بیرس
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ًرتبــــاط  دال إحــــصائیا بـــــین اممـــــا یــــدل علــــى وجـــــود  )٠.٠٥( مــــستوى داللــــة
 .المتغیرین

بــین درجــات  )٠.٠٥(عنـد مــستوى داللـة ً دالــة إحــصائیا إرتباطیـةوجـود عالقــة  .٦
ودرجـــاتهن فـــى ،  التحـــصیل المعرفـــى البعـــدى اختبـــارالطالبـــات المعلمـــات فـــى

رتبـاط اداعى البعدى حیث بلغت قیمة معامـل  نحو التدریس اإلباالتجاهمقیاس 
 )٠.٠٥( ًوهى قیمة دالة إحصائیا عند مـستوى داللـة) ٠.٤٠٣=ر ()بیرسون(

  .  ًرتباط دال إحصائیا بین المتغیرینامما یدل على وجود 
   :التوصیات والمقترحات 

فى ضوء النتائج التى تم التوصل إلیھا فى 
 : الدراسة الحالیة توصى الباحثة بما یلى

ـــة المعلمـــة مفهـــوم  .١ ـــى تدرســـها الطالب ـــنفس الت ـــم ال ـــررات عل ضـــرورة تـــضمین مق
 .اإلبداع والتفكیر اإلبداعى وقدراته ودور المعلم في تنمیته

ضــــرورة تطــــویر مقــــرر التــــدریس المــــصغر للفرقــــة الثالثــــة وتــــضمینه مهــــارات  .٢
 .التدریس اإلبداعى

یة لتنمیـــة تــضمین محتـــوي مقــرر طـــرق التــدریس إســـتراتیجیات ومــداخل تدریـــس .٣
اإلبــداع، مــع تــدریب الطالبــات المعلمــات علــي إســتخدامها فــي الجــزء العملــي 

 . الخاص بالمادة
االسـتفادة مـن البرنــامج المقتـرح المعـد فــي الدراسـة الحالیـة فــي تـدریب معلمــات  .٤

بـــداعي، ممـــا یـــنعكس أثـــره علـــي االقتـــصاد المنزلـــي علـــي مهـــارات التـــدریس اإل
 .تنمیة اإلبداع لدي تلمیذاتهن

اإلهتمام بتصمیم بعض الدروس باستخدام مهارات التدریس اإلبداعى فى دلیل  .٥
ًتــشجیعا للمعلمــة علــى ، معلمــة االقتــصاد المنزلــى بالمراحــل الدراســیة المختلفــة

  . إتباعها أثناء التدریس
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  :مقترحات البحث
فى ضوء إجراءات ونتائج الدراسة الحالیـة 

 : یمكن اقتراح الدراسات اآلتیة
الدراسات والبحوث حول تنمیة مهـارات التـدریس اإلبـداعى لـدى الطالبـات استمرار  .١

 .باستخدام برامج تدریبیة أخرى، المعلمات
دراسة فعالیة برنامج تدریبى مقترح لتنمیة مهارات التدریس اإلبداعى لدى معلمـات  .٢

وأثــر ذلــك علــى تنمیــة قــدرات التفكیــر اإلبــداعى ، االقتــصاد المنزلــى أثنــاء الخدمــة
 .لمیذاتهنلدى ت

 .  لدي تلمیذاتهااالبتكارى المعلمة والتفكیر ابتكاریةدراسة العالقة بین  .٣
ٕوابــداعهن فــى ،  معلمــات االقتــصاد المنزلــى نحــو المــادةاتجــاهدراســة العالقــة بــین  .٤

 .تدریسها
إجراء دراسة للتعرف على معوقات التدریس اإلبداعى التى تواجه معلمة االقتصاد  .٥

 .المنزلى
 واالتجاهبرنامج إثرائي فى االقتصاد المنزلي لتنمیة التفكیر اإلبداعى دراسة فعالیة  .٦

  . نحو المادة لدي التلمیذات
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