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أ

اإلىداء
أىدي ىرا اجليد ادلرٌاضع إىل :
ادلعهى األًل ,صادة اخلهك األيثم ,حمًد صهى اهلل عهٍو ًآنو ًذاتعٍو أمجعني.
إىل انسند ًادلهجأ ًادلثم األعهى ,إىل يٍ عهًين أٌ اسرثًاز انعمٌل ىٌ أفضم اسرثًاز يف ظم ىره األٌاو
انصعثح,إىل يٍ أعطاًَ انثمح ًدعًين ألكٌٌ أفضم مما سثك ,أتً احلثٍة.
إىل يٍ اسرًسخ تدعًً يعنٌٌاً درى ًصهد إىل ىنا ,إىل يٍ عهًترين انصتًٌد ييًتا ذثتدند انظتسً ً ,أٌ
كم أيس صعة ال تد أٌ ٌرذمك تعد اَمضائو دهى ًزدي,إىل َثع احلناٌ ادلردفك ..أيً احلثٍثح.
إىل انسًح انيت حتٌو تسكح دعائيا دٌل أٌايً ،إىل زًح جدذً زمحيا اهلل.
إىل إخٌذً األدثاب حمًد ًحمًٌد ًأمحد.
إىل صدٌماذً ًأدثائً ًأىهً
إىل يٍ ضذٌا تأزًاديى يٍ أجم عزج اإلسالو ًادلسهًني إىل زًح شيدائنا األتساز.
إىل األسٌد انساتضح ًزاء انمضثاٌ ,أسساَا األتطال.
إىل كم يٍ ذلى دك عهً
أىدي حبثً ىرا ًأسأل اهلل ذعاىل أٌ جيعم ىرا انعًم خانصاً نٌجيو.
ًاحلًد هلل زب انعادلني

ب

شلر وتقدير
الحمد هلل كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ اهلل محمد ابف عبد اهلل كعمى آلو كصحبو أجمعيف.
في البداية أكد أف أشكر اهلل العظيـ صاحب المنة كالفضؿ عم ىي إلنجاز ىذا البحث المتكاضع.

ك ألنو مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل كجب عمي أف أقدـ شكرم كعظيـ امتنػاني ألسػتاذم

كمشرفي كمكجيي كداعمي لئلنجاز ,لمركح العالية التي رسخت بػداخمي حػب العمػـ كأىمػو كالتػي اسػتتيتيا

مػػف تكجيياتػػو البنػػادة ,الػػدكتكر الفاضػػؿ :عبػػد الك ػريـ لبػػد ,كمػػا كأقػػدـ شػػكرم كامتنػػاني لمش ػرفتي التػػديرة,

أسػػتاذة األجيػػاؿ ,التػػي عممتنػػي كعممػػت أسػػاتذتي مػػف قبمػػي كمػػا ازلػػت تتػػدـ كػػؿ عمػػـ نػػافع ألجيػػاؿ قادمػػة
بػذذف اهلل الػػدكتكرة الفاضػػمة :صػػديتة حمػػس ,كمػػا كأقػػدـ شػكرم كامتنػػاني لميمػػي األعمػػى فػػي الجػػد كالميػػابرة

كالبح ػػث العمم ػػي أ.د عط ػػا دركي ػػش لم ػػا قدم ػػو ل ػػي م ػػف دع ػػـ كارش ػػاد كتس ػػييبلت ف ػػي تطبي ػػؽ البرن ػػام
كانجازه.

كمػػا كأتتػػدـ بالشػػكر الجزيػػؿ لممنػػاقش الخػػارجي د.خالػػد عبػػد الػػدايـ كالمنػػاقش الػػداخمي أ.د عطػػا
دركيش لمنحي جزدنا مف كقتيما اليميف كتفضميما بمناقشة بحيي المتكاضع.
كمػا كأتتػػدـ بجزيػؿ الشػػكر لرجاسػة جامعػػة األزىػر ,كعمػػادة الد ارسػات العميػػا ,كعمػادة كميػػة التربيػػة

كجميع أساتذتيا كالتاجميف عمييا لما قدمكه مف دعـ عممي لي كلمباحييف مف قبمي.

كما كأتتدـ بالشكر الجزيؿ لعميد كمية التربية الدكتكر  :محمد عمياف لما قدمو لي مف تسػييبلت
لتطبيؽ البرنام داخؿ حرـ الجامعة.
كال يفكتني أف أشكر كؿ مف ساىـ في تحكيـ أدكات ىذا البحث.
كمػػا كأتت ػػدـ بالشػػكر الجزي ػػؿ ألفػ ػراد أسػػرتي ,لم ػػا ق ػػدمكه لػػي م ػػف دع ػػـ مػػادم كمعن ػػكم كمس ػػاندة

كصبركا عمى انشغالي عنيـ في أمكر البحث ,ككتابة الرسالة.

كما كال أنسػى أف أتتػدـ بعظػيـ شػكرم لمجنػكد المجيػكليف كراد إنجػاح ىػذا العمػؿ كتطبيتػو عمػى

أرض الكاقع الطالبات المعممات ,أفراد عينة الدراسة.
الجزاد.

كما كأتتدـ بالشكر لكؿ مف ساعدني كلـ يبخؿ عمػي بالعطػاد أك الػدعاد ,كجػزاكـ اهلل عنػي خيػر
الباحثة :دعاء جميؿ الجديمي

ج

ممخص الدراسة بالمغة العربية
ىػدفت ىػذه الد ارسػة إلػى معرفػة أيػر برنػام متتػرح عمػى تنميػة الميػارات التدريسػية كالميػارات

الحياتيػػة لػػدل عينػػة مػػف الطالبػػات المعممػػات فػػي كميػػة التربيػػة فػػي جامعػػة األزىػػر بغػزة ,كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ
اإلجابة عف األسجمة التالية :
 -1مػػػا البرنػػػام المتتػ ػػرح المػ ػراد مػػػف خبللػ ػػو تنميػػػة الميػػػارات التدريسػ ػػية كالحياتيػػػة لػػػدل الطالبػ ػػات
/المعممات؟

 -2مػػا الميػػارات التدريسػػية الم ػراد تنميتيػػا لػػدل الطالبػػات /المعممػػات فػػي كميػػة التربيػػة فػػي جامعػػة
األزىر؟

 -3مػػا الميػػارات الحياتيػػة المػػراد تنميتيػػا لػػدل الطالب ػػات /المعممػػات فػػي كميػػة التربيػػة فػػي جامعػػة
األزىر؟

 -4ى ػػؿ يكج ػػد ف ػػرؽ ذك دالل ػػة إحص ػػاجية عن ػػد مس ػػتكل دالل ػػة ) 0.01≤αب ػػيف متكس ػػطات درج ػػات
الطالب ػػات البلت ػػي خض ػػعف لمبرن ػػام المتت ػػرح ف ػػي بطاق ػػة مبلحظ ػػة المي ػػارات التدريس ػػية التبمي ػػة
كالبعدية ؟

 -5ىػػؿ يكجػػد فػػرؽ ذك داللػػة إحصػػاجية عنػػد مسػػتكل الداللػػة  ) 0.01≤αبػػيف متكسػػطات درجػػات
الطالبػات البلتػي خضػػعف لمبرنػام المتتػػرح فػي اختبػػار التػدرة عمػػى حػؿ المشػػكبلت فػي التطبيػػؽ

التبمي كالبعدم؟

 -6ىػػؿ يكجػػد فػػرؽ ذك داللػػة إحصػػاجية عنػػد مسػػتكل الداللػػة  ) 0.01≤αبػػيف متكسػػطات درجػػات
الطالبػػات البلتػػي خضػػعف لمبرنػػام المتتػػرح فػػي اختبػػار التػػدرة عمػػى إدارة الكقػػت فػػي التطبيػػؽ

التبمي كالبعدم؟

 -7ىػػؿ يكجػػد فػػرؽ ذك داللػػة إحصػػاجية عنػػد مسػػتكل الداللػػة  ) 0.01≤αبػػيف متكسػػطات درجػػات
الطالبات البلتي خضعف لمبرنام المتترح في بطاقػة مبلحظػة ميػارة االتصػاؿ كالتكاصػؿ الفعػاؿ

التبمية كالبعدية ؟

كلئلجابػػة عمػػى أسػػجمة الد ارسػػة تػػـ بنػػاد برنػػام يحتػػكم الجػػانبيف النظػػرم كالعممػػي مػػف ميػػارات

التػػدريس كالميػػارات الحياتيػػة المحػػددة ,كمػػا كتػػـ عمػػؿ أربػػع أدكات لمعمػػؿ عمػػى قيػػاس مسػػتكل الميػػارات
لدل الطبلب كىي كالتػالي  :بطاقػة مبلحظػة لتيػاس الميػارات التدريسػية ,كبطاقػة مبلحظػة لتيػاس ميػارة

االتصػػاؿ كالتكاصػػؿ ,اختبػػار لتيػػاس ميػػارة إدارة الكقػػت ,اختبػػار لتيػػاس ميػػارة حػػؿ المشػػكبلت كميػػارات
حياتية ,حيث تـ التأكد مف صدقيا كيباتيا.

د

كطبتػت الد ارسػة عمػى عينػة مككنػة مػػف )24طالبة/معممػة تخصػص معمػـ صػؼ مسػتكل يالػػث,
كالمسجبلت في مشركع إعداد المعمميف لمعاـ ) 2017-2016
كاعتمدت الباحية المني شبو التجريبػي فػي د ارسػتيا.كتـ تطبيػؽ بطاقػات المبلحظػة كاالختبػارات

قبؿ البدد بتنفيذ البرنام  ,كبعد االنتياد مف تنفيذه تـ تطبيػؽ نفػس بطاقػات المبلحظػة كاالختبػارات عمػى
نفػػس عينػػة الد ارسػػة لتتميػػؿ بػػالتطبيؽ البعػػدم ,كبعػػد تطبيػػؽ األسػػاليب اإلحصػػاجية عمػػى متكسػػط درجػػات

التطبيؽ التيبمي كمتكسط درجات التطبيؽ البعدم أظيرت نتاج الدراسة ما يمي :

 -1كجكد فرؽ ذك داللة إحصاجية عند مسػتكل داللػة ) 0.01≤αبػيف متكسػطات درجػات الطالبػات
الآلتي خضعف لمبرنام المتترح في بطاقة مبلحظة الميارات التدريسية التبمية كالبعدية.

 -2كجكد أير لمبرنام المتترح عمى تنمية الميارات التدريسية لدل طالبات المجمكعة التجريبية.

 -3كجػ ػػكد فػ ػػرؽ ذك داللػ ػػة إحصػ ػػاجية عنػ ػػد مسػ ػػتكل الداللػ ػػة  ) 0.01≤αبػ ػػيف متكسػ ػػطات درجػ ػػات
الطالبػات البلتػي خضػػعف لمبرنػام المتتػػرح فػي اختبػػار التػدرة عمػػى حػؿ المشػػكبلت فػي التطبيػػؽ

التبمي كالبعدم

 -4كجػ ػػكد فػ ػػرؽ ذك داللػ ػػة إحصػ ػػاجية عنػ ػػد مسػ ػػتكل الداللػ ػػة  ) 0.01≤αبػ ػػيف متكسػ ػػطات درجػ ػػات
الطالبػػات البلتػػي خضػػعف لمبرنػػام المتتػػرح فػػي اختبػػار التػػدرة عمػػى إدارة الكقػػت فػػي التطبيػػؽ

التبمي كالبعدم.

 -5كجػ ػػكد فػ ػػرؽ ذك داللػ ػػة إحصػ ػػاجية عنػ ػػد مسػ ػػتكل الداللػ ػػة  ) 0.01≤αبػ ػػيف متكسػ ػػطات درجػ ػػات
الطالبات البلتي خضعف لمبرنام المتترح في بطاقػة مبلحظػة ميػارة االتصػاؿ كالتكاصػؿ الفعػاؿ

التبمية كالبعدية .

 -6كجػ ػػكد أيػ ػػر لمبرنػ ػػام المتتػ ػػرح عم ػ ػى تنميػ ػػة ميػ ػػارة حػ ػػؿ المشػ ػػكبلت ك إدارة الكقػ ػػت ك االتصػ ػػاؿ
كالتكاصؿ الفعاؿ لدل الطالبات في المجمكعة التجريبية.

كفي ضكد ما أظيرتػو الد ارسػة مػف نتػاج  ,تكصػي الباحيػة بضػركرة تفعيػؿ دكر البػرام التدريبيػة

التػػي تعػػزز مػػف قػػدرة الطمبػػة فػػي كميػػة التربيػػة عمػػى امػػتبلؾ ميػػارات تدريسػػية كحياتيػػة كتحسػػيف مسػػتكل
الميػػارات لػػدل الطالبات/المعممػػات ,كذلػػؾ مػػف أجػػؿ تػػدعيـ قػػدرتيـ عمػػى مجابيػػة تحػػديات العصػػر مػػف
نتص في فرص العمػؿ كتطػكر الحيػاة ككيػرة المكاقػؼ التػي تحتػاج إلػى تعامػؿ إيجػابي فػي ضػكد امػتبلؾ

الميارات الحياتية األساسية.

ق

Abstract
This study aimed to find out the effect of proposed program on the development
of teaching skills and life skills in a sample of students teachers in the Faculty of
Education at Al-Azhar University – Gaza ,by answering the following questions :
1- What is the proposed program that aims to develop the teaching skills and life skills
of students teachers in the Faculty of Education at Al-Azhar University – Gaza ?
2- What are the teaching skills to be developed of students teachers in the Faculty of
Education at Al-Azhar University – Gaza ?
3- What are the life skills to be developed of student teachers in the Faculty of
Education at Al-Azhar University – Gaza ?
4- Is there a statistical significance difference at significance level α≤ 0.01 between
the means of the score of students teachers that subjected to the proposed program
in the pre- and post-note card of teaching skills ?
5- Is there a statistical significance difference at significance level α≤ 0.01 between
the means of the score of students teacher that subjected to the proposed program
in the pre- and post-problem solving test ?
6- Is there a statistical significance difference at significance level α≤ 0.01 between
the means of the score of students teacher that subjected to the proposed program
in the pre- and post- time management test?
7- Is there a statistical significance difference at significance level α≤ 0.01 between
the means of the score of students teacher that subjected to the proposed program
in the pre- and post- note card of effective communication skills ?
In order to answer the questions of the study, a program was constructed that
contains the theoretical and practical aspects of specific teaching and life skills ,in
addition, four tools were used to measure the skills of students teachers which are; note
card to measure the teaching skills ,note card to measure the effective communication
skills ,time management skill test and problem solving skill test ,these tools have been
proofed its validity and stability.
The study was applied on a sample of (24) teacher students – class teacher section third
level ,and participation in the teacher preparation project( 2016-2017).
The researcher adopted the semi-experimental approach in her study.
ك

Note cards and tests were applied before the implementation of the program. After
the completion of the program, the same note cards and tests were applied to the same
sample of the study to represent as the post-implementation, after the application of the
statistical methods on the means score of pre application and the means score of postapplication ,the finding of the study were as this:
1- There were statistically significant differences (α≤.0.01) between the mean scores
of the experimental group of students on the pre- and post-solve problems test
2- There was an impact of the proposed program on the level of ability to solve
problems of the students in the experimental group.
3- The proposed program has increased the level of time management capacity of the
students in the experimental group in the post-test
4- There was an impact of the proposed program on the level of time management of
students in the experimental group.
5- The proposed program has increased the level of effective communication skills of
the experimental group in the post-test
6- There was an impact of the proposed program at the level of note card effective
communication skills of the students in the experimental group.
7- The proposed program has increased the level of note card of teaching skills
practice of the students in the experimental group in the post-test
8- There was an impact of the proposed program of the level of note card of
teaching skills practice of the students in the experimental group
In light of the results of the study, the researcher recommends the need to activate
the role of training programs that enhance the ability of Female Teachers in the College of
Education to acquire teaching and life skills and improve the level of skills they have.
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المقدمة:
تتط ػػكر م ػػف حكلن ػػا العػ ػكالـ كتتتم ػػب العص ػػكر كتت ازي ػػد المع ػػارؼ كالعم ػػكـ بش ػػكؿ سػ ػريع ال يس ػػم

لممتعممػػيف باإللمػػاـ الشػػامؿ بجميػػع أركػػاف المعرفػػة كفركعيا,كتعػػد التربيػػة فػػي عصػرنا ىػػذا ىػػي المسػػجكؿ
الرجيس عف إكساب أفراد المجتمع شتى اليتافات كلك بتدر يضمف حصكليـ عمػى العمكميػات منيػا.كلكف
قممػػا تت ػكافر بػػيف أيػػدينا منػػاى تعميميػػة تحػػيط كتكاكػػب جميػػع أكجػػو التطػػكر الحاصػػؿ فػػي عصػػر التتػػدـ

كالتكنكلكجيا.

ككيػػؼ نحتػػؽ التػػدرة عمػػى مكاكبػػة ىػػذا العصػػر كتطك ارتػػو دكف كجػػكد أدكات تربكيػػة كركاد تربيػػكف

يمتمكػ ػػكف التأىيػ ػػؿ الكػ ػػافي كالميػ ػػارات التدريسػ ػػية التػ ػػي تمكػ ػػنيـ مػ ػػف إمػ ػػداد طبلبيػ ػػـ بالمعػ ػػارؼ الحدييػ ػػة
كاألساسيات المعرفية األصيمة.
حيث قاؿ خميؿ )1: 2010,يعاني التعميـ في الكطف العربي عمى امتداده كتنكعو مػف مشػكمتيف

أساسػيتيف كىمػا جمػكد المنيػاج الد ارسػي كعػدـ قدرتػو عمػى التكيػؼ مػع المسػتجدات ,كاسػتيعاب اتجاىػػات

التعميـ الحديية ,كاالستفادة مف كساجؿ التكنكلكجيا الحديية كتكطينيا.

كاذا افترضنا أف التعمـ كالتعميـ الصفي)عممية فػاف ىػذا االفتػراض يسػتدعي كضػعيا عمػى شػكؿ

خطكات منظمة ,متتابعة ,متسمسمة ,ىذه العمميػة تتطمػب إعػدادان كتػدريباى حتػى يصػب المعمػـ قػاد اىر عمػى

السػػير فيي ػػا .ل ػػذا أص ػػب مػػف خص ػػاجص المعم ػػـ الك ػػؼد الت ػػدرة عمػػى التخط ػػيط لدرس ػػو تخطيطػ ػنا منظم ػػا
كدقيتنا,كالتػػدرة عمػػى تتبػػع السػػير فػػي تنفيػػذ النتػػاج التعميمػػي كفػػؽ إجػرادات كأسػػاليب كاسػػتراتيجيات كزمػػف
محدد .قطامي,كقطامي)11 :2001,

كنظػ نار لتعػػدد أشػػكاؿ المشػػتتات كالمغريػػات الماديػػة كالمعنكيػػة حػػكؿ الطػػبلب فػػي ىػػذه األيػػاـ فػػذف

الدافعيػة لػدييـ نحػك الػتعمـ كاكتسػػاب الخبػرات المعرفيػة كالمياريػة الجديػػدة تكػكف بمسػتكيات ضػعيفة جػػدنا,
كليػػذا السػػبب يتػػع عمػػى عػػاتؽ المعمػػـ مسػػجكلية كبي ػرة فػػي جانػػب إبتػػاد المػػتعمـ فػػي حالػػة تركيػػز مسػػتمر

كترقب لممعرفة التالية.

كمػػف الكاجػػب عمػػى معمػػـ المسػػتتبؿ اإللمػػاـ بجميػػع الميػػارات التدريسػػية  ,كتتعػػدد ىػػذه الميػػارات
كتختم ػػؼ تص ػػنيفاتيا فمني ػػا مي ػػارة التخط ػػيط كمي ػػارة افتت ػػاح ال ػػدرس كاغبلق ػػو ,كمي ػػارة ع ػػرض المييػ ػرات

التعميميػػة ,كميػػارة االتصػػاؿ الفعػػاؿ ,كغيرىػػا كييػػر ,كالتػػي بػػدكرىا تس ػػاعد المعم ػػـ عمػػى بمػػكغ األىػػداؼ
التربكيػة التعميميػة  ,كمػا كتعينػو عمػػى زيػادة فاعميػة عمميػة التػػدريس كتحتيػؽ مشػاركة التبلميػذ كانجػػذابيـ
نحكىػػا ,إذ أنيػػا ىػػي حجػػر األسػػاس ال ػذم يبنػػى عميػػو المعمػػـ الكػػؼد فمػػف ألػػـ بيػػا مػػف الناحيػػة النظريػػة

كعمؿ عمى تنفيذىا فعمينا عمى أرض الكاقع كنج في ذلؾ فتد حتؽ فك ناز عظيمنا.

2

حيػ ػػث تػ ػػكلي كافػ ػػة الػ ػػنظـ التعميميػ ػػة الحدييػ ػػة اىتمام ػ ػنا ممحكظػ ػػا بتضػ ػػية إعػ ػػداد المعممػ ػػيف

كتػ ػػدريبيـ ,مػ ػػف منطمػ ػػؽ أف المعمػ ػػـ يميػ ػػؿ ركي ػ ػزة أساسػ ػػية كىامػ ػػة فػ ػػي العمميػ ػػة التربكية,كانػ ػػو لػ ػػك تػ ػػكفرت
اإلعدادات الكافية مف النكعيات الجيدة مف المعمميف في نظاـ تعميمي ما,فاف ذلؾ يشير بنجػاح كفاعميػة
ذلػػؾ النظػػاـ,كمف يػػـ مػػا يتكقعػػو المجتمػػع ككػػؿ مػػف تتػػدـ نتيجػػة لتربيػػة أف ػراده فػػي الصػػكرة الصػػحيحة.
عبيدات)158 :2007,
حيث أنو إذا اجتمع المعمـ الناج كالمبدع مع أم نكع مف أنكاع المنياج فذف العمميػة التعميميػة

سػػتؤتي يمارىػػا ال محالػػة ,إذ أف عمميػػة إعػػداد المعمػػـ الكػػؼد كتدريبػػو عمػػى ميػػارات التػػدريس الصػػحيحة
الصعد في المجتمع.
يضمف لنا مستتبؿ عامر بالنجاحات كالتطكر عمى جميع
ي

كمف ىذا المنطمػؽ يجػب أف يمػر الطالػب/المعمـ ببػرام تدريبيػة تسػاعده فػي اكتسػاب الميػارات

التدريسية األساسية التي تساعده في تخطيط دركسو ,كتنفيذىا بشكؿ فعاؿ ,كالتدرة عمى امػتبلؾ اسػاليب

التتػػكيـ المناسػػبة لمحكػػـ عمػػى مػػدل نجػػاح المعمػػـ كطبلبػػو فػػي تحتيػػؽ أىػػداؼ العمميػػة التعميميػػة ,كخيػػر
البػرام التػػي تعػػد ليػػذا الغػػرض ىػػي التربيػػة العمميػػة ,إذ أنيػػا تضػػع الطالػػب /المعمػػـ فػػي البيجػػة التعميميػػة

الحتيتية كتعرضو لجميع المكاقؼ التربكية كيتـ مف خبلليا اكتساب معظـ الميارات التدريسية مػف خػبلؿ
االحتكاؾ المباشر مع المعمميف كالطبلب.
حيػػث قاؿ األغػػا كعبػػد المػػنعـ)27 :1995 ,

"تعتبػػر التربيػػة العمميػػة العمػػكد الفتػػرم لبرنػػام

إعداد المعمـ في الكميات المتخصصة كالجامعات ككنيا تتػي لمطالػب المعمػـ فػرص التطبيػؽ العممػي لمػا
اكتسبو مف خبرات نظرية ,كما أنيا تكسب الطالب المعمـ خبرات كاقعية مباشرة ,كتزيد مف دافعيتػو عبػر

احتكاكو كتفاعمو المباشر مع الطمبة كالمعمميف المشرفيف ,كما تساعده في التكيؼ مػع النظػاـ المدرسػي,
كتكسبو ميارات أداجية كاجتماعية".
كاعتبرىػػا أرك ار  )Arora,2006بأنيػػا المكػػكف ال ػرجيس لبرنػػام اإلعػػداد ,كاعتبرىػػا برنامج ػان مينيػػان

ييػ ػػدؼ بشػ ػػكؿ عػ ػػاـ إلػ ػػى إعػ ػػداد األف ػ ػراد ليككن ػ ػكا معممػ ػػيف باالعتمػ ػػاد عمػ ػػى أدكار كمكاقػ ػػؼ المػ ػػكجييف

كاإلداريػػيف ,كالمػػدربيف ,كالمعممػػيف المتعػػاكنيف ,لػػذلؾ ينبغػػي أف ت ػرتبط التربيػػة المينيػػة بالحاجػػات لمينػػة
التدريس.
كتعػد التربيػػة العمميػة ىػػي المحػؾ األكؿ لمعمػـ المسػػتتبؿ الػذم يػػتـ مػف خبلليػػا إدماجػو فػػي بيجػػة

الػػتعمـ الفعميػػة بكػػؿ تفاصػػيميا كيعػػيش معظػػـ المكاقػػؼ التربكيػػة كيتفاعػػؿ معيػػا كيػػرل غي ػره مػػف المعممػػيف
كآليػػة تعػػامميـ مػػع ىػػذه المكاقػػؼ كمػػا كيشػػاىد أنمػػاط المتعممػػيف المتفػػكؽ مػػنيـ كالمتكسػػط األداد كالبطػػيد

الػػتعمـ كمػػف ىكنجيػػب كمػػف ىػػك مشػػاغب كيبلحػػظ كيفيػػة تعامػػؿ معممػػييـ معيػػـ كآليػػة ضػػبطيـ كتنميػػة
سمككياتيـ اإليجابية.
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التعمػػيـ الجيػػد يجػػب أف يبنػػى عمػػى أسػػاس أنػػو لػػيس ىنػػاؾ شػػيد أبػػدم كمؤكػػد طػكاؿ الكقػػت كأف
ىنػػاؾ ج ػكاب لكػػؿ س ػؤاؿ .كىكػػذا فػػذف ىػػدؼ التعم ػػيـ ىػػك تسػػمي المػػتعمـ بالتػػدرة عمػػى التفكيػػر المنطتػػي

كالتفكيػػر الناقػػد كالتػػدرة عمػػى استشػراؼ المسػػتتبؿ أم التعمػػيـ اإلنسػػاني الحػػؽ فػػالميـ أف نتجػػو إلػػى التعمػػيـ

اإلنسػػاني الػػذم يمبػػي احتياجػػات كاىتمامػػات األطفػػاؿ كالشػػباب كالػػذم يركػػز كينصػػب عمػػى نمػػك كتطػػكر
الشخصية"
كيجػػب تنميػػة جكان ػػب شخصػػية المعم ػػـ كاعػػداده لمعاصػػرة جميػػع المكاقػػؼ الحياتيػػة كلػػيس فت ػػط

التدريسية منيا ,إذ أف عممية إكساب المعمـ قدر كافي مف الميارات الحياتية كتنميتيا في جكانػب سػمككو
يضػػمف لنػػا الحصػػكؿ عمػػى معمػػـ متكامػػؿ قػػادر عمػػى التعامػػؿ مػػع شػػتى المكاقػػؼ كفػػي جميػػع المجػػاالت

بطريتػػة إيجابيػػة كمحببػػة ,كمػػا كتسػػاعد الميػػارات الحياتيػػة المعمػػـ عمػػى اتخػػاذ الت ػ اررات كالتفكيػػر بصػػكرة
إيجابية ك إبداعية كناقدة في المكاقؼ مف حكلو ,كمػا كتزيػد مػف يتتػو بنفسػو كتحسػف تعاممػو مػع ايخػريف
مف حكلو.

حيػػث أف الميػػارات الحياتيػػة ىػػي التػػدرات التػػي نحتاجيػػا لحػػؿ مشػػكبلتنا كالتعامػػؿ مػػع الضػػغكط

كالبحػػث عػػف التغييػػر اإليجػػابي كتعزيػػز اإليجابيػػات المكجػػكدة لتحسػػيف أكضػػاعنا كبمػػكغ األمػػاف كاليػػدكد
كاالنسجاـ في المجتمع كالكسط المحيط .ك ازرة التربية كالتعميـ)14 :2003 ,
كتتحدد الميارات الحياتية البلزمة لمعايشة الطالب لمحياة في المجتمع فػي ضػكد طبيعػة العبلقػة

بينػػو كبػػيف المجتمػػع ,كمػػف يػػـ فنجػػد تشػػابيان فػػي نكعيػػة الميػػارات الحياتيػػة المتػكافرة لمطػػبلب ,كبينمػػا نجػػد
اختبلفػ ػان ف ػػي نكعي ػػة بع ػػض المي ػػارات الحياتي ػػة األخ ػػرل كيرج ػػع ذل ػػؾ لطبيع ػػة المش ػػكبلت الت ػػي تكاج ػػو

المجتمػػع كالفت ػرة الزمنيػػة التػػي يمػػر بيػػا المجتمػػع بمعطياتػػو كمتطمباتػػو ,كتعػػرؼ الميػػارات الحياتيػػة بأنيػػا
الميارات األساسية الذىنية كالعممية كالمرتبطة بتفاعؿ الطبلب مع المكاقؼ الحياتية التػي ال غنػى عنيػا,

كمػػف ىػػذه الميػػارات :ميػػارة االتصػػاؿ كالتكاصػػؿ ,كحػػؿ المشػػكبلت ,كاتخػػاذ الت ػرار ,كالتفكيػػر اإلبػػداعي,
كالتفكي ػ ػ ػ ػ ػ ػػر الناق ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ,كاس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكارد البيجي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كترش ػ ػ ػ ػ ػ ػػيد االس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتيبلؾ ,كاس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكارد
كاألدكات .عمراف,كآخركف)15-13 :2001,

كيعتب ػػر تعم ػػيـ المي ػػارات الحياتي ػػة كس ػػيمة لتحتي ػػؽ المتاص ػػد البعي ػػدة لؤلفػ ػراد ,حي ػػث أف الغ ػػرض

الرجيس ىك ليس العمـ بالميارة إنما االستفادة مف اكتساب ىذه الميارة.

كمػػف ىػػذا المنطمػػؽ البػػد مػػف إعػػداد المعممػػيف التػػادريف عمػػى إكسػػاب تبلميػػذىـ ميػػارات حياتيػػة
تساعدىـ في مكاجية تحديات ىذا العصر كمكاكبة كؿ ما ىك جديد كمستحدث.
كترل الباحية أف المعمـ يجب أف يمـ بجميع الميػارات الحياتيػة ,كعمػى كجػو الخصػكص ميػارات

إدارة الكقت كاالتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ كميارة حؿ المشكبلت ,لما ليا مػف بػالا األيػر فػي تنظػيـ عبلقػة
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المعمػػـ بطبلبػػو ,كمسػػاعدتيا لممعمػػـ فػػي التػػدرة عمػػى التغمػػب عمػػى تح ػديات مينتػػو التػػي يبػػرز أىميػػا فػػي
تنظػػيـ عمميػػة اتصػػالو بشػػكؿ منػػت مػػع طبلبػػو كتمكينػػو مػػف االسػػتفادة مػػف جميػػع أج ػزاد الكقػػت المتػػاح

لمعممية التعميمية ,كتفعيؿ قدرتو في غدارة المشكبلت كالتعامؿ معيا بشكؿ يضمف عػدـ اإلربػاؾ كالعرقمػة
لمعممية التعميمية.

كمف الكاض مف خبلؿ اطبلع الباحية عمى الدراسات التربكيػة التػي تناكلػت كصػؼ أداد الطمبػة

المعمميف أك المعمميف حدييي التخرج أف ىنػاؾ فجػكة كبيػرة بػيف إلمػاـ الطمبػة المعممػيف بالجكانػب النظريػة

لميارات التدريس كتطبيتيـ ليا عمى أرض الكاقع أم في المكاقؼ التعميميػة ,أم أف ىنػاؾ فجػكة كاضػحة
بػػيف النظريػػة كالتطبي ػػؽ لػػدل الطمبػػة المعمم ػػيف ,كمػػف أبػػرز الد ارسػػات التػػي تناكلػػت ىػػذا الجانػػب د ارسػػة

العجرمػػي)2011,كدراسة مصػػم  )2011,كد ارسػػة أبػػك صػػككاكيف )2010 ,كد ارسػػة التضػػاة)2011,

كد ارس ػ ػ ػػة نج ػ ػ ػػـ )2010 ,كدراسة الس ػ ػ ػػممي )2014,كد ارس ػ ػ ػػة إس ػ ػ ػػماعيؿ) 2008,كد ارس ػ ػ ػػة دركي ػ ػ ػػش

كحرب. )2009,

كما كأف عممية تنمية الميارات الحياتية لدل الطالب المعمـ ىي عممية ال بد منيػا لتػكفير معمػـ

نػػاج كقػػادر عمػػى تسػػيير أمػػكر حياتػػو بشػػكؿ فاعػػؿ كايجػػابي كىنػػاؾ العديػػد مػػف الد ارسػػات التػػي نكىػػت
لجانػػب تنميػػة الميػػارات الحياتيػػة كضػػركرة تزكيػػد األفػػراد بيػػا كمػػف األميمػػة عمػػى ىػػذه الد ارسػػات د ارسػػة
النعيم ػ ػػي كالخزرج ػ ػػي )2014 ,كد ارس ػ ػػة المكل ػ ػػك كقش ػ ػػطة)2006,كد ارس ػ ػػة العم ػ ػػرم )2013,كد ارس ػ ػػة
قشطة.) 2008,

حيث تسعى الباحية مف خػبلؿ الد ارسػة الحاليػة تزكيػد طػبلب التربيػة العمميػة ببرنػام يسػاعدىـ

فػػي تنميػػة بعػػض الميػػارات التدريسػػية كالميػػارات الحياتيػػة ممػػا يشػػجع الطػػبلب المعممػػيف عمػػى سػػد الفجػػكة
ب ػػيف النظري ػػات التربكي ػػة كاألفك ػػار النظري ػػة الت ػػي يدرس ػػكنيا ف ػػي كت ػػب الجامع ػػة كأرض الكاق ػػع أم العم ػػؿ
الميػداني حيػػث تأمػػؿ الباحيػػة مػػف خػػبلؿ ىػػذا البرنػام أف تػ ً
ػدعـ يتافػػة الطػػبلب المعممػػيف التربكيػػة بنمػػاذج
تطبيتيػة حػػكؿ الممارسػػات الصػفية التدريسػػية كالمكاقػػؼ الحياتيػة المختمفػػة كتزكيػػدىـ بػأطر عامػػة لتحسػػيف
قدراتيـ التدريسية كمياراتيـ الحياتية.

خمفية الدراسة :
مف المبلحظ أف المعرفة العممية تتزايد يكمنا بعػد ايخػر بشػكؿ مطػرد فػي حػيف يتكجػب عمينػا أف

نكػػكف مممػػيف بشػػتى أكجػػو التطػػكر الحاصػػؿ مػػف حكلنػػا لنكػػكف معاص ػريف كمشػػاركيف فػػي ىػػذا التطػػكير,
حيث يسعى أخصػاجيك المنػاى التربكيػة التعميميػة إلػى دمػ ىػذه المعمكمػات كاألفكػار الجديػدة فػي المػكاد

الد ارسػػية كلكػػف يبتػػى ىنػػاؾ جانػػب قصػػكر فػػي احت ػكاد المعػػارؼ الجديػػدة ,حيػػث يتػػع عػػاتؽ تعػػديؿ ىػػذا
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التصػػكر عمػػى المعمػػـ كقد ارتػػو التدريسػػية كتفعيػػؿ دكر الػػتعمـ الػػذاتي لػػدل طبلبػػو كتحسػػيف سػػبؿ اإللم ػػاـ
بأكجو المعارؼ عمى اختبلؼ أصنافيا.
قػػد تعاظمػػت الجيػػكد فػػي حتػػكؿ التربيػػة لتنميػػة أسػػاليب كطػػرؽ تدريسػػية متعػػددة لتنظػػيـ كتسػػييؿ

عمميػػة التعمػػيـ كاكسػػاب المعممػػيف جميػػع الميػػارات التػػي تسػػاعد فػػي تنميػػة العمميػػة التعميميػػة كتحتيػػؽ
أىدافيا ,كلكف عمى الرغـ مػف ذلػؾ نبلحػظ بعػض أكجػو التصػكر  ,إذ تكاجػو الطالبة/المعممػة فجػكة بػيف

مػػا تػػـ تعممػػو كحفظػػو مػػف نظريػػات خػػبلؿ تأىيميػػا التربػػكم كبػػيف مػػا تجػػده عمػػى أرض الكاقػػع فػػي مرحمػػة

التػدريب الميػداني ممػػا يػؤير عمػى األداد التدريسػػي ,كمػا كنجػػد أف ىنػاؾ ضػعؼ فػػي قػدرة الطالػػب/المعمـ

عمى امتبلؾ متكمات الشخصية اإليجابية التادرة عمى اتخاذ الت اررات كحؿ المشكبلت كالتفاعػؿ مػع أفػراد
المجتمع بشكؿ إيجابي منت  ,أم عدـ امتبلكيـ التدر المطمػكب مػف ميػارات الحيػاة البلزمػة  ,كمػف ىػذا

المنطمػػؽ اقترحػػت الباحيػػة برنػػام يتػػكـ عمػػى تنميػػة بعػػض الميػػارات التدريسػػية كالميػػارات الحياتيػػة لػػدل

الطالبات/المعممات.

مشكمة الدراسة :
تتحدد مشكمة الدراسة مف خبلؿ اإلجابة عمى السؤاؿ الرجيس التالي :
ما أثر برنامج مقترح لتنمية المهارات التدريسية كالحياتية لدل الطالبات /المعممػات يػي كميػة

التربية بجامعة األزهر؟

كيتفرع منه األسئمة الفرعية التالية:
 -1مػػػا البرنػػػام المتتػ ػػرح المػ ػراد مػػػف خبللػ ػػو تنميػػػة الميػػػارات التدريسػ ػػية كالحياتيػػػة لػػػدل الطالبػ ػػات
/المعممات؟

 -2مػػا الميػػارات الحياتيػػة المػػراد تنميتيػػا لػػدل الطالب ػػات /المعممػػات فػػي كميػػة التربيػػة فػػي جامعػػة
األزىر؟

 -3مػػا الميػػارات التدريسػػية الم ػراد تنميتيػػا لػػدل الطالبػػات /المعممػػات فػػي كميػػة التربيػػة فػػي جامعػػة
األزىر؟

 -4ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصاجيان عند  ) 0.01≤αبيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبيػة مػف
الطالبات عمى التياسيف التبمي كالبعدم لبطاقة مبلحظة مدل ممارسة الميارات التدريسية.

 -5ىػػػؿ يكجػػػد أيػػػر لمبرنػػػام المتتػػػرح عمػػػى تنميػػػة الميػػػارات التدريس ػػية لػػػدل طالب ػػات المجمكعػػػة
التجريبية.

 -6ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصاجينا عند  ) 0.01≤αبيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبيػة مػف
الطالبات عمى التياس التبمي كالبعدم الختبار حؿ المشكبلت.
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 -7ىؿ يكجد أير لمبرنام المتترح عمػى تنميػة ميػارة حػؿ المشػكبلت لػدل الطالبػات فػي المجمكعػة
التجريبية.

 -8ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصاجيان عند  ) 0.01≤αبيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبيػة مػف
الطالبات عمى التياسيف التبمي كالبعدم الختبار إدارة الكقت.

 -9ىػػػؿ يكجػػػد أيػ ػػر لمبرنػػػام المتتػ ػػرح عمػػػى تنميػػػة ميػ ػػارة إدارة الكق ػػت لػ ػػدل طالب ػػات المجمكعػ ػػة
التجريبية.

 -10ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػاجينا عنػػد  ) 0.01≤αبػػيف متكسػػطي درجػػات المجمكعػػة التجريبيػػة
مف الطالبات عمى التياسيف التبمي كالبعدم لبطاقة مبلحظة ميارة االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ.

 -11ىؿ يكجد أير لمبرنام المتترح عمى تنمية ميارات االتصػاؿ كالتكاصػؿ لػدل طالبػات المجمكعػة
التجريبية.

أهداؼ الدراسة:
 -1إع ػػداد برن ػػام ت ػػدريبي متت ػػرح لتنمي ػػة المي ػػارات الحياتي ػػة كالمي ػػارات التدريس ػػية ل ػػدل الطالب ػػات
/المعممات.

 -2التع ػ ػػرؼ عم ػ ػػى أي ػ ػػر البرن ػ ػػام المتت ػ ػػرح عم ػ ػػى تنمي ػ ػػة المي ػ ػػارات التدريس ػ ػػية كالحياتي ػ ػػة ل ػ ػػدل
الطالبات/المعممات.

 -3التعػػرؼ عمػػى داللػػة الفػػرؽ بػػيف درجػػات الطالبػػات فػػي التطبيػػؽ التبمػػي كالبعػػدم لبطاقػػة مبلحظػػة
الميارات التدريسية.

 -4التعػػرؼ عمػػى داللػػة الفػػرؽ بػػيف درجػػات الطالبػػات فػػي التطبيػػؽ التبمػػي كالبعػػدم لمتيػػاس األداد
التدريسي المكجو لممعمـ المتيـ.

 -5التعػػرؼ عمػػى داللػػة الفػػركؽ بػػيف درجػػات الطالبػػات فػػي التطبيػػؽ التبمػػي كالبعػػدم الختبػػار ميػػارة
حؿ المشكبلت كادارة الكقت.

 -6التعرؼ عمػى داللػة الفػركؽ بػيف درجػات الطالبػات فػي التطبيػؽ التبمػي كالبعػدم لبطاقػة مبلحظػة
ميارة االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ.

يرضيات الدراسة:
 -1ال تكجد فركؽ دالة إحصاجينا عنػد  ) 0.01≤αبػيف متكسػطي درجػات المجمكعػة التجريبيػة مػف
الطالبات عمى التياسيف التبمي كالبعدم لبطاقة مبلحظة مدل ممارسة الميارات التدريسية.

 -2ال يكجػ ػػد أيػ ػػر لمبرنػ ػػام المتتػ ػػرح عمػ ػػى تنمي ػ ػػة الميػ ػػارات التدريسػ ػػية لػ ػػدل طالبػ ػػات المجمكع ػ ػػة
التجريبية.
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 -3ال تكجد فركؽ دالة إحصاجينا عنػد  ) 0.01≤αبػيف متكسػطي درجػات المجمكعػة التجريبيػة مػف
الطالبات عمى التياس التبمي كالبعدم الختبار حؿ المشكبلت.

 -4ال يكجػػد أيػػر لمبرنػػام المتتػػرح عمػػى تنميػػة ميػػارة حػػؿ المشػػكبلت لػػدل الطالبػػات فػػي المجمكعػػة
التجريبية.

 -5ال تكجد فركؽ دالة إحصاجيان عنػد  ) 0.01≤αبػيف متكسػطي درجػات المجمكعػة التجريبيػة مػف
الطالبات عمى التياسيف التبمي كالبعدم الختبار إدارة الكقت.

 -6ال يكج ػػد أي ػػر لمبرن ػػام المتت ػػرح عم ػػى تنمي ػػة مي ػػارة إدارة الكق ػػت ل ػػدل الطالب ػػات ف ػػي المجمكع ػػة
التجريبية.

 -7ال تكجد فركؽ دالة إحصاجيان عنػد  ) 0.01≤αبػيف متكسػطي درجػات المجمكعػة التجريبيػة مػف
الطالبات عمى التياسيف التبمي كالبعدم لبطاقة مبلحظة ميارة االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ.

 -8ال يكج ػػد أي ػػر لمبرن ػػام المتت ػػرح عم ػػى تنمي ػػة مي ػػارة االتص ػػاؿ كالتكاص ػػؿ الفع ػػاؿ ل ػػدل طالب ػػات
المجمكعة التجريبية.

أهمية الدراسة:
 -1تسميط الضكد عمى أىمية تنمية الميارات التدريسية كالميارات الحياتية لدل الطمبة /المعمميف.

 -2قػػد تكجػػو ىػػذه الد ارسػػة أنظػػار المشػػرفيف كالمسػػجكليف عػػف إعػػداد المعممػػيف نحػػك تفعيػػؿ التنميػػة
المستدامة لميارات المعميف التدريسية كمياراتيـ الحياتية في تدريس المكاد التعميمية المختمفة.

 -3قد تزكد الباحييف بمتياس لؤلداد التدريسي لممعمميف مما يساعد في إجراد البحكث المنتمية.

 -4قػػد تض ػػيؼ لمب ػػاحييف بطاق ػػة مبلحظ ػػة لتيػػاس مس ػػتكل المي ػػارات التدريس ػػية ك بطاق ػػة مبلحظ ػػة
لتياس ميارة االتصاؿ كالتكاصؿ.

 -5قد تزكد ىذه الد ارسػة البػاحييف باختبػار لتيػاس مسػتكل ميػارة حػؿ المشػكبلت كادارة الكقػت لػدل
األفراد.

 -6قػػد تفػػت ىػػذه الد ارسػػة ايفػػاؽ أمػػاـ البػػاحييف إلج ػراد د ارسػػات منتميػػة لتحسػػيف األداد التدريسػػي
كتنمية الميارات الحياتية.

حدكد الدراسة:
 -1الحػػػدكد المكضػػػكعية:س ػػتتناكؿ ى ػػذه الد ارسػػة استتص ػػاد أي ػػر برن ػػام متتػػرح عم ػػى تنمي ػػة بع ػػض
المي ػػارات التدريس ػػية ك المي ػػارات الحياتي ػػة ل ػػدل الطالب ػػات المعمم ػػات ف ػػي كمي ػػة التربي ػػة بجامع ػػة

األزىر .

8

 -2الحػػدكد البشػػػرية:سػػكؼ تتتصػػر ىػػذه الد ارسػػة عمػػى الطالبػػات المعممػػات فػػي تخصػػص التعمػػيـ
األساسي في كمية التربية في جامعة األزىر بغزة.

 -3الحدكد الزمنية:سكؼ تطبؽ ىذه الدراسة في العاـ الدراسي .2017-2016

 -4الحدكد المكانية:سكؼ تطبؽ ىذه الدراسة في كمية التربية بجامعة األزىر – غزة.

مصطمحات الدراسة:
-

األثر:
يعرفػ ػػو الجرجػ ػػاني )15 :2007 ,أنػ ػػو لػ ػػو يػ ػػبلث معػ ػػاني األكؿ بمعنػ ػػى النتيجػ ػػة ,كاليػ ػػاني ىػ ػػك

الحاصؿ مف الشيد ,كاليالث بمعنى الجزد .
-

البرنامج المقترح:

يعرفو السػامراجي )10 ,1992 ,ككنػو برنػام تػدريبي بأنػو نشػاط مخطػط بيػدؼ إحػداث تغييػر

فػػي الفػػرد أك الجماعػػة التػػي نػػدربيا نتنػػاكؿ معمكمػػاتيـ كآراجيػػـ كسػػمككيـ كاتجاىػػاتيـ بمػػا يجعميػػـ الجتػػيف

لشغؿ كظاجفيـ بكفادة كانتاجية عالية.

كيعرفػػو يحيػػى )9 :2013,بأنػػو خطػػة شػػاممة ذات أىػػداؼ محػػددة ,كمحتػػكل مػػنظـ كخط ػكات

إجراجيػػػة متتابعػ ػػة ,تتميػ ػػؿ فػ ػػي مجمكعػ ػػة مػ ػػف اإلسػ ػػتراتيجيات كاألسػ ػػاليب كاألنشػ ػػطة اليادفػ ػػة كالمخططػ ػػة
كالمنظمة كالمتصكدة لتنمية ميارات التدريس اإلبداعي لدل الطالب المعمـ.

كتعرف ػػو الباحي ػػة إجراجي ػػا:ىك عب ػػارة ع ػػف خط ػػة تعميمي ػػة متترح ػػة منظم ػػة م ػػف الخبػ ػرات التربكي ػػة

التعميمية كاإلجرادات اليادفة التي تتػدـ لمطالبػات  /المعممػات بغػرض تػدعيـ بعػض الميػارات التدريسػية
كالميػػارات الحياتيػػة لػػدييـ ممػػا يسػػاعد فػػي تحسػػف أداجيػػـ المينػػي كيػػؤىميـ لمكاجيػػة المكاقػػؼ التعميميػػة

الميدانية.
-

المهارات التدريسية :
تعرفيػا العطػاب)61: 2004 ,ىػي الممارسػات السػػمككية التػي سػيتكـ بيػا الطالب/المػدرس قبػػؿ

عممية التدريس كأيناجيا كبعدىا بيدؼ مساعدة الطمبة عمى تحتيؽ األىداؼ السمككية.

كتعرفو الناشؼ(123 :1999 ,ىي الميارات المتعمتة بػذجرادات التػدريس كتتضػمف ميػارات التخطػيط
كالتنفيػػذ كالتتػػكيـ بتفاصػػيميا ,ميػػؿ التػػدرة عمػػى عمػػؿ التييجػػة المناسػػبة كطػػرح األسػػجمة ,كتسمسػػؿ األفكػػار,
كضبط الصؼ ,كالتفاعؿ الصفي ,كغيرىا مف الميارات.

كتعرفيػػا الباحيػػة إجراجي ػان :ىػػي اإلج ػرادات كالممارسػػات التدريسػػية التػػي تسػػاعد الطالبػػات /المعممػػات فػػي
تحتيؽ أىداؼ المكقؼ التعميمي كتيسير عممية نتؿ المعمكمات لمطبلب بشكؿ فعاؿ كمنت .
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-

المهارات الحياتية:
عرفيػا ) (Jons,1991: 13مجمكعػػة العمميػػات كاإلجػرادات التػػي مػف خبلليػػا يسػػتطيع الفػػرد

حؿ مشكمة أك مكاجية تحدم أك إدخػاؿ تعديبلت في مجاالت حياتو.

كعرؼ كؿ مػف خميػؿ كالبػاز )86 :1999 ,الميػارات الحياتيػة بالرغبػة كالمعرفػة كالتػدرة عمػى

حػؿ مػشكبلت حياتيػة شخصية كاجتماعيػة أك مكاجيػة تحػديات يكميػة ,أك إجػرادات تعػديبلت كتحسػينات
في أسػمكب كنكعية حياة الفرد كالمجتمع.

تعرفيػا الباحيػة إجراجيػان :بأنيػا مجمكعػػة مػف الميػارات التػي تسػػاعد الطالػب /المعمػـ فػي التعامػػؿ

كالتكيؼ مع متطمبات المكقؼ التعميمي كتساعده في تحسيف أسمكب تفاعمو مع المكاقؼ الحياتيػة كتعػزز
مف تفكيره اإليجابي كاإلبداعي في التعامؿ مع ىذه المكاقؼ.
-

الطالبات المعممات:
يعػ ػ ػػرؼ حمػ ػ ػػداف )505 : 2004 ,الطمبػ ػ ػػة المعممػ ػ ػػيف بػػ ػػأنيـ طمبػ ػ ػػة السػ ػ ػػنة الرابع ػ ػ ػة لجميػ ػ ػػع

التخصصات ,يكزعكف عمى المدارس لمتدريب فترة منفصمة يكما فػي األسػبكع كأخػرم متصػمة ,كىػـ ممػف
أتمػكا متطمبػػات كشػػركط الخػػركج لمتػػدريب ,أم أنيػػـ أني ػكا د ارسػػة مسػػاقات طػػرؽ كأسػػاليب تػػدريس عامػػة,
ككذلؾ طرؽ تدريس خاصة ,كالتدريب الداخمي عمى التدريس المصغر.

كتعرف ػػو أب ػػك حميمػػػة )9 :2011,الطالب ػػات المعممػػػات ب ػػأنيف الطالب ػػات البلت ػػي يدرس ػػف فػػػي

جامعة األزىر بغزة في كمية التربية فػي المسػتكل ال اربػع كيتػدربف التربيػة العمميػة فػي مػدارس التػدريب فػي

مجاؿ تخصصيف بذشراؼ مكجو التدريب الميداني.
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الفصن الجاني
اإلطـــار النظـــري
ويخضمن رالد محبور رئيسيت :


المحىر األول :المهبراث الخدريسيت.



المحىر الزبني  :المهبراث الحيبحيت.



المحىر الزبلذ  :الخزبيت العمليت وإعداد المعلمين.

المقدمة :
نظ انر لمتطكر الياجؿ الذم يحصؿ مف حكلنػا عمػى صػعيد المعمكمػات كاالخت ارعػات كتنػكع أشػكاؿ

المش ػػتتات التكنكلكجي ػػة الت ػػي تح ػػيط ب ػػالمتعمميف ,أض ػػحى المعم ػػـ بحاج ػػة إل ػػى ام ػػتبلؾ ق ػػدر ع ػػالي م ػػف
الميػػارات األساسػػية التػػي تمكنػػو مػػف ضػػبط المكقػػؼ التعميمػػي كتحتيػػؽ م ارمػػي كأىػػداؼ العمميػػة التربكيػػة

ككػػػؿ ,كتعينػػػو عم ػػى تحتيػ ػػؽ النمػػػك الشػػػامؿ ف ػػي جميػػػع جكانػ ػػب شخص ػػية الم ػػتعمـ المعرفيػػػة كالكجدانيػ ػػة

كالميارية.

كمف أىـ الميارات التي يجػب أف يمػـ بيػا المعمػـ ىػي الميػارات التدريسػية ,التػي تسػاعده عمػى

تحتي ػػؽ اليػػدؼ مػػف العمميػػة التعميميػػة مػػف خػػبلؿ امػػتبلؾ التػػدرة عمػػى التخطػػيط السػػميـ كالشػػرح الفاع ػػؿ
كاإلدارة الناجحػػة لمفصػػؿ الد ارسػػي كالتػػدرة عمػػى تفعيػػؿ كاختيػػار األسػػاليب كالكسػػاجؿ التعميميػػة التػػي تتكافػػؽ
مع طبيعة المحتكل كاألىداؼ التي تـ تحديدىـ مسبتنا كميارات تتكيـ التعمـ أيضػنا ,التػي مػف خبلليػا يػتـ

الحكـ عمى مدل تحتيؽ أىداؼ العممية التعميميػة كغيرىػا مػف الميػارات التدريسػية التػي يجػب أف يمػـ بيػا

المعمـ الكؼد.

ػدر مػػف االىتمػػاـ ,إذ يػػتـ مػػف خبلليػػا
كمػػا كيجػػب عمػػى المعمػػـ أف يعطػػي لمميػػارات الحياتيػػة قػ نا

تحتيؽ قدرة عمػى التفاعػؿ االيجػابي مػع أفػراد المجتمػع ككػؿ ,كتنمػى لديػو التػدرات التػي تسػاعده فػي حػؿ

المكاقؼ كالمشكبلت المختمفة في حياتو كتنمػي لديػو السػمكؾ اإليجػابي الػذم يشػجع ايخػريف عمػى تتبمػو
كالتفاعؿ معو.
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المحكر األكؿ :المهارات التدريسية
سكؼ يتناكؿ ىػذا التسػـ مػف اإلطػار النظػرم الحػديث عػف الميػارات التدريسػية بشػكؿ مفصػؿ إذ

أنو سيتـ البدد بالحديث عف الميارات التدريسية ك الكفايات المينية لممدرس بشػكؿ عػاـ يػـ يػتـ التطػرؽ
إلػػى تفصػػيؿ ألىػػـ الميػػارات التػػي يجػػب أف يمتمكيػػا أم معمػػـ فػػي عمميػػة التػػدريس فػػي مراحميػػا اليبليػػة:
ميػػارة التخطػػيط ,ميػػارات التنفيػػذ ,ميػػارة التتكيـ),حيػػث سػػيتـ الحػػديث بشػػكؿ خػػاص عػػف الميػػارات التػػي

ركزت عمييا الباحية في برنامجيا المتترح.

مهارات التدريس نظرة عامة :
مفهكـ مهارات التدريس:
تع ػػرؼ المي ػػارة بأني ػػا :الس ػػرعة كالدق ػػة ف ػػي أداد عم ػػؿ م ػػف األعم ػػاؿ م ػػع االقتص ػػاد ف ػػي الكق ػػت

المبذكؿ ,كقد يككف ىذا العمؿ بسيطان أك مركبان.

كتعػػرؼ ميػػارة التػػدريس بأنيػػا  :مجمكعػػة السػػمككيات التدريسػػية الفعالػػة التػػي يظيرىػػا المعمػـ فػػي

نش ػػاطو التعميم ػػي داخ ػػؿ غرف ػػة الص ػػؼ أك خارجي ػػا ف ػػي ش ػػكؿ تحرك ػػات لفظي ػػة أك غي ػػر لفظي ػػة ,تتمي ػػز
بعناص ػ ػػر الس ػ ػػرعة كالدق ػ ػػة ف ػ ػػي األداد ,كتيس ػ ػػر العممي ػ ػػة التعميميػ ػػة تحتي ػ ػػؽ أىػ ػػدافيا المعرفي ػ ػػة كالمياري ػ ػػة

كالكجدانية .سكاد كاف ذلؾ بفعؿ ميير معيف أك بصكرة تمتاجية .سمارة كالعديمي)163 :2008,

كتعرؼ أيضان ميارة التعمػيـ بأنيػا :أنشػطة منفصػمة كمتماسػكة يتػكـ بيػا المعممػكف لتعزيػز التعمػيـ

عند التبلميذ .كفي ضكد اىتمامنا بميارة التعميـ فػي ىػذا الفصػؿ حتػى ايف ,يمكػف رؤيػة يػبلث عناصػر
ميمة ليذه الميارة :كرياكك) 27 :2004,
 -1المعرفػػة :كتشػػمؿ معرفػػة المعمػػـ عػػف المػادة كالتبلميػػذ كالمنيػػاج ,كأسػػاليب التعمػػيـ ,كتػػأيير التعمػػيـ
كالتعمـ عمى عكامؿ أخرل ,كمعرفة عف ميارات التعميـ لدل المعمـ نفسو.

 -2اتخاذ الت اررات:كيشمؿ التفكير كاتخاذ الترار الذم يحدث قبؿ كأينػاد كبعػد الػدرس ,كالػذم يتعمػؽ
بكيفية تحتيؽ النتاج التعميمية المطمكبة.

 -3الفعؿ :كيشمؿ سمكؾ المعمميف العمني الذم يتخذكنو لتعزيز التعمـ عند التمميذ.

أهمية المهارات التدريسية:
ترل الباحية أف أىمية ميارات التدريس تبرز فيما يمي:

تمكف المعمـ مف تكصيؿ المحتكل التعميمي بكفادة عالية كبزمف متبكؿ.
-1
ٌ
 -2تساعد الميارة في التػدريس أك امػتبلؾ ميػارات التػدريس األساسػية عمػى إبتػاد الطالػب فػي يتظػة
داجمة كانتباه مع المعمـ.
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 -3تساعد في تحتيؽ أىداؼ العممية التربكية ككؿ.
 -4تفعؿ التعمـ النشط لدل الطبلب كتزيد مف قدرتيـ كدافعيتيـ لمتعمـ.
 -5تزيد مف يتة المعمـ بنفسو كبتدراتو أماـ الطبلب.

كقػد أكػدت العديػػد مػف الد ارسػات عمػػى أىميػة إكسػػاب الطالػب المعمػـ الميػػارات التدريسػية بشػػتييا
النظػػػرم كالتطبيتػ ػػي ميػ ػػؿ د ارسػ ػػة العجرم ػػي)2011,كدراسة مصػ ػػم  )2011,كد ارسػ ػػة أبػ ػػك صػ ػػككاكيف,
 )2010كدراسة التضاة )2011,كدراسة نجـ )2010 ,كدراسة السممي.)2014,

أساليب تعمـ المهارات التدريسية :
تتعػػدد األسػػاليب التػػي يػػتـ مػػف خبلليػػا تعمػػـ ميػػارات التػػدريس كتعمميػػا كفت ػنا لمفمسػػفة المتبنػػاة فػػي

تصميـ بػرام إعػداد المعمـ.كمػف أبػرز األسػاليب فػي تعمػيـ ميػارات التػدريس كتعمميػا :محمػكد:2005,

)57-37

أكالن :التربية العممية :
كيتصد بيا مجمكعة األنشطة التي يتكـ بيا طبلب كمية التربيػة كمعاىػد إعػداد المعممػيف ,كذلػؾ
م ػػف خ ػػبلؿ احتك ػػاكيـ المباش ػػر بالتبلمي ػػذ الت ػػي يختارى ػػا معمم ػػكىـ .فيت ػػدربكف فيي ػػا ليكتس ػػبكا المي ػػارات

البلزمة لمينة التدريس.

ثانيان :أسمكب التدريس الميداني بمفهكـ المعمـ المتعاكف :
كيػ ػػتـ ىػ ػػذا األسػ ػػمكب باالتفػ ػػاؽ ب ػ ػيف الكميػ ػػة التػ ػػي يتبعيػ ػػا الطػ ػػبلب /المتػ ػػدربيف كأحػ ػػد المعممػ ػػيف
الممارسػ ػػيف كالمػ ػػؤىميف كالمشػ ػػيكد ليػ ػػـ بالكفػ ػػادة فػ ػػي األداد  ,فػ ػػي مدرسػ ػػة معينػ ػػة ,كالتػ ػػي يتػ ػػدرب فييػ ػػا
الطال ػػب/المعمـ  ,عم ػػى أف يت ػػكـ الطال ػػب بمبلزم ػػة المعم ػػـ كمس ػػاعدتو ف ػػي األعم ػػاؿ التنظيمي ػػة كاإلداري ػػة
كالتعميمية ,شريطة أف يتكـ المعمـ بنتؿ مياراتو ك كفاياتو التدريسية إلى الطالب  /المعمـ تدريجيان.

ثالثان  :التدريس المصغر :
إف أسمكب التدريس المصغر في أساسو ..فكرة يمكف جكىرىا في خمس متكالت أساسية ,ىي:
 -1أف التدريس المصغر تدريس حتيتي ,كيجػرم فيػو تػدريس جػدم بػالرغـ مػف أف الكضػع التعميمػي
في الدرس كضع مصطنع ,بمعنى أف المعمـ كالتبلميذ يعممكف جميعنا في كضع تدريبي.

 -2يتمؿ التدريس المصغر مف تعتيدات التعميـ في الصفكؼ العادية.

 -3يركز التدريس المصغر عمى التدريس مف أجؿ إنجاز كاجبات محددة قد تككف ممارسػة ميػارات
تعميمية ,أك ممارسة فنكف.
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 -4يسػم التػػدريس المصػػغر بالمراقبػػة المت ازيػػدة لمممارسػػة ,كمػػا تتػػاح المعالجػػة التكيػػة  ,ممػػا يسػػاعد
إدخاؿ درجة عالية مف التحكـ في برام التدريب.

 -5يكسع التدريس المصغر  -إلى حد كبير  -البعد التاجـ عمى معرفة النتاج كالتغذيػة الراجعػة فػي
التدريس.

رابعان :المكديكالت:
يعتبر المكديكؿ مف أكير أساليب تفريد التعمـ اسػتخدامنا فػي مجػاؿ إعػداد المعمػـ كقػد اىػتـ عديػد

مف التربكييف بتحديد مفيكـ المكديكؿ بأنو :

"كحدة تعميميػة مصػغرة ,كتتضػمف أنشػطة تعميميػة كتعمميػة ,ركعػي فييػا عنػد التصػميـ أف تكػكف
مستتمة كمكتفية بذاتيا.

خامسان :التعميـ عف بعد :
يع ػػد التعم ػػيـ ع ػػف بع ػػد أح ػػد أس ػػاليب ال ػػتعمـ ال ػػذاتي الت ػػي يمك ػػف اس ػػتخداميا ف ػػي تعم ػػيـ كت ػػدريب

المعمميف عمى ميارات كأساليب التعميـ كيتصػد بػو "نظػاـ كأسػمكب لتعمػيـ كتػدريب المعممػيف فػي المنػاطؽ
بل بػػيف المعمػػـ كالمػػتعمـ كيتضػػمف
البعيػػدة كغيػػر المتتاربػػة مع ػنا مػػف خػػبلؿ أسػػمكب تدريسػػي يتضػػمف تفػػاع ن
األسػػمكب التدريسػػي ن ػكاحي معرفيػػة كمياريػػة ككجدانيػػة كيعتمػػد عمػػى شػػبكة اتصػػاالت مػػف خػػبلؿ البػػث

التمفزي ػػكني ال ػػذم يس ػػم بالتفاع ػػؿ كيعتم ػػد في ػػو المعم ػػـ /المت ػػدرب عم ػػى أس ػػمكب الد ارس ػػة المس ػػتتمة .كي ػػتـ
التفاعؿ مف خبلؿ ما يطمؽ عميو الفيديك ككنفرانس.

فػػي ض ػػكد م ػػا كرد س ػػابتان أف جمي ػػع األس ػػاليب ىػػي اس ػػاليب فعال ػػة ف ػػي تحتي ػػؽ إتت ػػاف لمي ػػارات

التػػدريس مػػف قبػػؿ المعممػػيف أك الطمبػػة المعممػػيف كلكػػف بصػػكر متفاكتػػة ,فالطالػػب المعمػػـ عنػػدما يحتػػؾ

بصػػكرة مباش ػرة مػػع الطػػبلب كيخػػكض التجربػػة بشػػكؿ فعمػػي كيػػتعمـ مػػف أخطاجػػو ,يختمػػؼ عػػف الطالػػب

المعمـ الذم يبلحظ سمكؾ معمـ قدير كيتابع خبرتو في مجاؿ التدريس الناج كآلياتو ,كمػا يختمػؼ أيضػنا
عف طالب معمـ آخر يتدرب عمى إتتاف ميارات التدريس مف خبلؿ التعمـ المصغر.

العكامؿ التي تؤثر يي تعميـ كتعمـ المهارات التدريسية :
يتػػأير تعمػػيـ كتعمػػـ الميػػارات التدريسػػية كتعمميػػا مػػف خػػبلؿ مجمكعػػة مػػف العكامػػؿ ,الت ػي ينبغػػي

مراعاتيا ,حتى يمكف الكصكؿ إلى المستكل المطمكب لمميارة  :محمكد)66-65 :2005,
 -1معدؿ التتدـ الخاص بالطالب/المعمـ.
 -2الحالة االنفعالية لمطالب/المعمـ كطبيعة المكقؼ التدريبي.
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 -3يأخػػذ تعمػػـ الميػػارات التدريسػػية فػػي التتػػدـ السػريع فػػي الم ارحػػؿ األكلػػى ,يػػـ يأخػػذ بالتسػػط كممػػا
كصؿ الطالب/المعمـ إلى إتتاف الميارة.

 -4تػػؤير أسػػاليب التكجيػػو كاإلرشػػاد التػػي يتمتاى ػػا الطال ػػب/المعمـ خػػبلؿ تنفيػػذه لمميػػارات التدريس ػػية
كأداجو لمككناتيا عمى تتدـ الطالب/المعمـ في أداجو.

 -5تنكع المحتكل السمككي لمميارة مما يصعب مف إعداد قاجمة باألنماط السمككية لمميارة.
 -6شخصية المعمـ كأساليب سمككو خاصة كطرؽ إدارتو لممكقؼ التعميمي.
 -7تداخؿ كتعتب السمكؾ التدريسي المعبر عف الميارة.

إضافة لما سبؽ إف أىـ العكامؿ التي تػؤير عمػى تتػدـ تعمػـ كاكتسػاب الميػارات التدريسػية ىػي

ما يمي :

 .1طبيعػػة شخصػػية الطالػػب المعمػػـ كمػػدل تتبمػػو أف يكػػكف معمم ػنا فػػي المسػػتتبؿ  ,فيػػذا يػػؤير عمػػى
طبيعة دافعيتو الكتساب الميارات التدريسية كالتعامؿ معيا بشكؿ فعاؿ.

 .2مسػػتكل الػػدعـ كالتشػػجيع الػػذم يتمتػػاه مػػف قبػػؿ المش ػرفيف كالتػػاجميف عمػػى عمميػػة تػػدريب الطالػػب
المعمػػـ ,مػػف حي ػػث تتػػديـ الػػدعـ المعنػػكم كالتعميمػػات الضػػركرية لسػػير عمميػػة التػػدريب بشػػكميا

الصحي .

المهارات التدريسية التي ركز البرنامج المقترح عمى تنميتها :
أك نال  :مهارة التخطيط :

عمميػػة التخطػػيط ىػػي العمميػػة التػػي يػػتـ مػػف خبلليػػا ىندسػػة المكقػػؼ التعميمػػي ككضػػع األسػػس

النظريػػة كالتصػػكرات المتترحػػة لئلج ػرادات المتكقػػع تنفيػػذىا داخػػؿ غرفػػة الصػػؼ حيػػث يتػػكـ المعمػػـ مػػف
خػػبلؿ ىػػذه العمميػػة بػػالتنبؤ بجميػػع أكجػػو السػػمكؾ التػػي مػػف الممكػػف أف تصػػدر عػػف التبلميػػذ كمختمػػؼ

النشاطات التي يتخيؿ أنيا مف الممكف أف تحتؽ األىداؼ التربكية كالتعميمية.

إذ يتكؿ جرادات كآخركف ,د.ت " )63 :ترتبط عمميػة التخطػيط ارتباطػنا حيكيػنا بجميػع األعمػاؿ

كاألنشػػطة الحياتيػػة عمػػى اخػػتبلؼ مسػػتكياتيا كأشػػكاليا .كأف الػػذم يميػػز األعمػػاؿ كاألفعػػاؿ المنظمػػة عػػف
غيرىا ىك قياـ ىذه األعماؿ كاألفعاؿ عمى أساس تخطيطي مػنظـ كىػادؼ ,كمػا أف الػذم يميػز اإلنسػاف

الناج عف سكاه ىك اعتماد ىذا اإلنساف عمى مبدأ التخطيط أىميتو كمكانتو بالنسبة لعمؿ المعمـ".

مفهكـ مهارة التخطيط بأنكاعها:
 -1التخطيط التربكم :ىك مجمكعة مف التدابير المحددة التي تسػتجب لحاجػات التنميػة االقتصػادية
كاالجتماعيػػة كعمػػى أرسػػيا التنميػػة التربكيػػة) كذلػػؾ عػػف طريػػؽ رسػػـ أىػػداؼ تربكيػػة تحتػػؽ ىػػذه

الغايات كعف طريؽ رسـ كساجؿ تكصؿ ليذه األىداؼ.
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 -2التخطيط الدراسي :ىك عممية عتمية منظمة كىادفػة ,تميػؿ منياجػنا فػي التفكيػر كأسػمكب كطريتػة
منظمة في العمؿ ,تؤدم إلى بمكغ األىداؼ المنشكدة بدرجػة عاليػة مػف اإلتتػاف كتنطمػؽ عمميػة

التخطػ ػػيط الد ارسػ ػػي مػ ػػف تحديػ ػػد اإلمكانػ ػػات المت ػ ػكافرة فػ ػػي المدرسػ ػػة كتحديػ ػػد الكسػ ػػاجؿ التعميميػ ػػة
كتنظيمي ػػا بيس ػػر كفاعمي ػػة ,كترجم ػػة األى ػػداؼ العام ػػة عم ػػى أى ػػداؼ س ػػمككية مص ػػاغة بعب ػػارات
كاضحة قابمة لمتياس .سمارة كالعديمي)54 :2008,
كتعػ ػػرؼ الباحيػ ػػة عمميػ ػػة التخطػ ػػيط الد ارسػ ػػي فػ ػػي ضػ ػػكد مػ ػػا سػ ػػبؽ بأنيػ ػػا مجمكعػ ػػة الخط ػ ػكات

كاإلجػرادات كاألنشػػطة التػػي يضػػعيا المعمػػـ فػػي ضػػكد اإلمكانػػات المتاحػػة لديػػو كيسػػعى مػػف خبلليػػا إلػػى
التكصؿ إلى األىداؼ المحددة بأعمى مستكل مف كفادة.

أهمية مهارة التخطيط كمهارة تدريسية:
أجم ػ ػػع التربكي ػ ػػكف عم ػ ػػى أف لمتخط ػ ػػيط الد ارس ػ ػػي أىمي ػ ػػة بالغ ػ ػػة الدق ػ ػػة ,كذل ػ ػػؾ ألف التخط ػ ػػيط :

الشتيرات)101-100 :2009 ,

 -1يتي لممعمـ فرصة لمراجعة مادتو كتنميتيا بمطالعة مصادر أخرل.
 -2ييب المعمـ فرصة اختيار إستراتيجية التدريس المبلجمة لطبيعة المادة مكضكع الدرس.

 -3ييػػب المعمػػـ فرصػػة لتيػػذيب مػػادة الػػدرس كتبكيبيػػا السػػتنباط التػػيـ كاألىػػداؼ الكجدانيػػة منيػػا
بدقة ,كتيسير سبؿ إفادة المتعمـ منيا.

 -4يمكنو مف إعداد الكساجؿ كالتتنيات الضركرية التي سيحتاج إلييا أيناد الحصة.

 -5يمكنو مف التفكير في أفضؿ الكساجؿ لربط مكضكع الػدرس بغيػره مػف المكضػكعات التػي درسػيا
التمميذ ,كربط ذلؾ كمو بالمكاقؼ الحياتية التي تناسبيا.
 -6يمكنو مف تحتيؽ األىداؼ المتررة في الزمف المحدد.

 -7يجعمو عالمان بالتدر الذم أنجزه مف األىداؼ ,كفيما إذا كاف ىذا التدر كافيان أـ ال.
 -8ييبو فرصة الختيار إستراتيجية التدريس المبلجمة.

 -9يتي فرصة إلعداد أسجمة سابرة تحفز التفكير الناقد كاإلبداعي.
 -10يمكنو مف اختيار إستراتيجيات التتكيـ المبلجمة.
كتذكر الباحثة أف أهمية التخطيط تظهر ييما يمي :
 -1تزيد عممية التخطيط مف يتة المعمـ بنفسو.

 -2مف خبلؿ عممية التخطيط يككف المعمـ مستعد ألم استجابات مف قبؿ المتعمميف ,حيػث انػو قػد
تصكرىا سػابتنا ,كىػك قػادر عمػى الػرد عمػى أم تسػاؤؿ أك استفسػار فجػاجي ,كيمنػع التخطػيط مػف

االرتجالية في المكقؼ.
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 -3تساعد عممية التخطيط عمى إنجاز األىداؼ المطمكبة منو في الكقت المحدد ,فيػي تعػزز التػزاـ
المعمـ بالكقت المحدد لو.

أهداؼ عممية التخطيط :
ىناؾ جممة مف األىداؼ األساسية لعممية التخطيط تمخص بما يمي :كرياكك)52-2004:51,
 -1إف التخطػػيط يسػػاعد المعمػػـ فػػي التفكيػػر الكاض ػ كالػػدقيؽ فػػي نكعيػػة الػػتعمـ الػػذم يرغػػب بنتميػػا
أيناد الدركس.

 -2يمكنؾ مف التفكير في بناد محتكل الدرس ,كىذا يشمؿ التفكير بطكؿ المدة التي يجػب تكريسػيا
لكؿ نشاط

 -3إف التخطيط يتمؿ بشكؿ ممحكظ مف التفكير الذم سيتكـ بو خبلؿ الدرس.

 -4إف التخطيط يؤدم عمكمان إلى تحضير كافة األدكات كالمكارد التي ستحتاج إلييا.
 -5إبتاد المبلحظات كالتي تشكؿ تسجيبلن مفيدان لمتخطيط المستتبمي.

أنكاع التخطيط :
ينتسـ التخطيط إلى نكعيف :
 -1التخطيط السنكم الفصمي :
تخطػػيط طكيػػؿ األمػػد زمنيػان ,قػػد يسػػتغرؽ تنفيػػذه فصػبلن د ارسػػيان أك سػػنة د ارسػػية كاممػػة ,كتكصػػؼ

الخط ػػة الس ػػنكية الفص ػػمية بأني ػػا بعي ػػدة الم ػػدل كتس ػػتند إل ػػى تص ػػكر مس ػػبؽ لممعم ػػـ لمنش ػػاطات التعميمي ػػة
كالمكاقؼ التي سيتكـ بيا كطمبتو عمى مدل عاـ أك فصؿ دراسي.
 -2التخطيط الدراسي اليكمي :
ىي خطة قصػيرة المػدل ,تسػتند إلػى تصػكر المعمػـ المسػبؽ لمنشػاطات كالمكاقػؼ التعميميػة التػي

سػػيتكـ بيػػا طمبتػػو عمػػى مػػدل حصػػة أك حصػػتيف ,كمػػف العناصػػر التػػي تشػػمؿ عمييػػا الخطػػة اليكميػػة :
عن ػكاف الد ارسػػة ,تحديػػد األىػػداؼ السػػمككية ,تحديػػد المتطمبػػات السػػابتة ,اختيػػار كتحديػػد اإلسػػتراتيجيات

كالخبرات التعميمية ,كالتخطيط لتياس تحصيؿ الطمبة كالتغذية الراجعة.

سمارة كالعديمي)55-54 :2008 ,

كفػػي ضػػكد مػػا سػػبؽ تػػرل الباحيػػة انػػو مػػف الضػػركرم إكسػػاب الطالػػب /المعمػػـ ميػػارة التخطػػيط

الجيد لمدرس ,لكػي يػتـ إنجػاح سػاجر تحركػات المكقػؼ التعميمػي ككػؿ ,حيػث أف التخطػيط الجيػد يسػاىـ
بشكؿ كبير في إنجاح العممية التعميمية.
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ثانيان  :مهارة تحديد األهداؼ:

كىي مف ضمف ميارات التخطيط ,كتعد عممية تحديد األىداؼ مكجية لسمكؾ المعمـ في شػتى

المراحؿ التي يمر فييا مف بداية التحضير لمدرس حتى النياية .
مفهكـ الهدؼ السمككي :

كيعػػرؼ اليػػدؼ السػػمككي بأنػػو كصػػؼ لمحالػػة التػػي يرغػػب المعم ػػـ أف يكػػكف عمييػػا تمميػػذه بعػػد

اجتيػػازه بنجػػاح خب ػرات تعميميػػة محػػددة  ,أك كصػػؼ دقيػػؽ لمسػػمكؾ الػػذم يرغػػب المعمػػـ أف يكػػكف تمميػػذه
قاد انر عمى التياـ بو بعد انتياجو مف دراسة برنام محدد بنجاح .الشتيرات)103 :2009,

كيعػػرؼ كػػؿ مػػف سػػمارة كالعػػديمي )46 :2008,األىػػداؼ السػػمككية بأنيػػا "ىػػي أىػػداؼ تػػدريس آنيػػة أقػػؿ
ال كأسيؿ قياسنا مف األىداؼ العامة ,كيعبر عنيا بجممة أك عبػارة قصػيرة محػددة تحػدد بشػكؿ نػكعي
شمك ن
السمكؾ األداد ) الذم ينبغي أف يظيره الطالب كدليؿ عمى أف التعمـ قد حدث

أهمية عممية تحديد األهداؼ :
إف أىمية عممية تحديد األىداؼ تكمف في  :عبيدات كأبك السميد)57 :2009 ,
 -1تكجيو المعمـ كالطمبة.

 -2تكجيو المعمـ الختيار األنشطة كالكساجؿ المبلجمة.
 -3تكجو المعمـ الختيار أدكات التتكيـ.

 -4تكجو الطمبة لمتركيز عمى األساسيات.

مصادر اشتقاؽ األهداؼ :
تشتؽ األىداؼ التربكية العامة مف عدة مصادر  :محمكد)164-163 :2005,
 -1طبيعة المجتمع كيمسفته :أم مجتمع يتطمب مػف التربيػة أف تبصػر الناشػجة بأكضػاعو المختمفػة
كتحميػػؿ خصػػاجص المجتمػػع كتع ػريفيـ بيتافتػػو كمػػا يمػػزـ لممحافظػػة عمػػى تماسػػؾ ىػػذا المجتمػػع
كاستمرار تمؾ اليتافة كفؽ المعايير كالتيـ كالمبادئ الساجدة فػي مجتمػع مػا فػي فتػرة معينػة كلػذلؾ
تعتبر التربية كأىدافيا انعكاسنا لفمسفة المجتمع.

 -2طبيعػػػة التمميػػػذ كحاجاتػػػه :مػػف ىنػػا ينبغػػي م ارعػػاة طبيعػػة التمميػػذ عنػػد اشػػتتاؽ غايػػات التربيػػة
كأىدافيا,كحاجاتو كاىتماماتو.

 -3طبيعػػة المػػادة الدراسػػية :فالمػػادة الد ارسػية كمجػػاؿ د ارسػػتيا يعػػد جانبػان ىامػان كمصػػد انر رجيسػػيان مػػف
مصادر اشتتاؽ األىداؼ كذالؾ بما يكضحو عف فمسفة المادة الدراسية كأركانيا كمككناتيا.
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 -4القيـ الركحانية كالخمقية يي المجتمع :التيـ تميؿ المبادئ كالتكجيات الجماعية التي يػؤمف بيػا
المجتمع كيعتز بيا كيحرص عمييا"

 -5اإلط ػار القػػكمي كالمقكمػػات التاريخيػػة لممجتمػػع :فمكػػؿ مجتمػػع أمػػة ينتمػػي إلييػػا كيعتػػز بػػذالؾ
االنتماد كيحاكؿ أف يحافظ عمى قيميا كعاداتيا كتتاليدىا كاساليب حياتيا.

معايير صياغة الهدؼ السمككي :
مف أىـ المعايير الكاجب تكافرىا في اليدؼ السمككي ما يمي:

خالد ,كحمادنة)622-621 ,2011 ,

 -1أف يككف اليدؼ محددان ككاضحان.

 -2يمكف مبلحظتو في ذاتو ,كفي نتاججو.
 -3يمكف قياسو.

 -4أف يذكر اليدؼ عمى أساس مستكل الطالب ,كليس مستكل المعمـ.
 -5أف تحتكم عبارة السمكؾ عمى فعؿ سمككي أك أداجي.

كفي نياية الحديث عف ميارة تحديد األىػداؼ يجػب أف نؤكػد عمػى ضػركرة امػتبلؾ المعمػـ ليػذه
الميػػارة إذ أف امتبلكيػػا يشػػكؿ لػػو الخطػػكة األكلػػى عمػػى طريػػؽ النجػػاح فػػي عمميػػة التػػدريس ككػػؿ ,فيػػي

األساس كتبنى عمييا باقي الميارات األخرل.

ثالثان  :مهارة التهيئة :
ال بعمميػة تمييػد لمعمػؿ الػذم سػيتكـ بػو ,فمػا بػاؿ
البد ألم عامؿ قبؿ أف يتػكـ بعممػو ,أف يبػدأ أك ن

المعمػػـ الػػذم يتػػكـ بتػػدريس طػػبلب كػػانكا منفصػػميف عػػف المكضػػكع الػػذم يريػػد المعمػػـ شػػرحو ,كلػػذلؾ البػػد

لممعمـ مف إيارة الدافعية لمتعمـ لدييـ ,حتى يمكنو مػف تحتيػؽ مػا يصػبكا إليػو مػف أىػداؼ .كيمكػف لممعمػـ

أف يحتػػؽ ىػػذا التػػدر مػػف الدافعيػػة عنػػد بػػدد درسػػو بذيػػارة الطػػبلب فكريػان لمكضػػكع الػػدرس إذا بػػدأ بمتدمػػة
جيػػدة مناسػػبة كىػػذه ىػػي الخطػػكة األكلػػى التػػي يسػػتعد بيػػا المعمػػـ لمػػدرس كيييػ أذىػػاف طبلبػػو لممكضػػكع

الجديد ,كييير أذىانيـ كيدفعيـ لمتفكير فيما سيعرض عمييـ مف مكضكعات  .آؿ ياسيف ,د.ت)42 :

مفهكـ عممية التهيئة :
تعػػرؼ بأنيػػا كػػؿ مػػا يتكلػػو المعمػػـ أك يفعمػػو بتصػػد إعػػداد التبلميػػذ لمػػدرس الجديػػد ,ليككنػكا بحالػػة

ذىنية كانفعالية كجسمية قكاميا التمتي كالتبكؿ .حمس,شتير)105: 2009 ,
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كتػػرل الباحيػػة أف مفيػػكـ التييجػػة لمكضػػكع الػػدرس ىػػي عبػػارة عػػف عمميػػة إعػػداد نفسػػي كجسػػدم
كمعرفػػي لمطالػػب لكػػي يكػػكف قػػاد ىار عمػػى اسػػتتباؿ التػػدر الكػػافي مػػف المعمكمػػات الجديػػدة كيتػػرادؼ ىػػذا
المفيكـ مع مفيكـ تتديـ مكضكع الدرس.

أساليب التهيئة لمدرس :
كيجب عمى المعمـ أف يراعي في تييجتو لتبلميذه كتتػديـ مكضػكع الػدرس أف تكػكف حػافزة كمييػرة

لمتبلميذ بحيث تجعميـ راغبيف في المعرفة كعمى درجة عالية مف االستعداد لمتعمـ.

إذ يػرل محمػػكد )202-201 :2005,أف أىػـ األسػػاليب التػي تسػػتخدـ فػي تييجػػة التبلميػذ ىػػي

ما يمي :

 -1سبر معمكمات التبلميذ كتجاربيـ الحياتية السابتة لربطيا بالتعمـ الجديد.
 -2تمخيص الدرس السابؽ.

 -3طرح أسجمة عف الدرس السابؽ.

 -4تتديـ الدرس بصكرة تتريرية تكض

متدمة شاممة لمدرس )

 -5عرض خريطة مفاىيـ.

 -6استخداـ الخراجط كالرسكـ كاألجيزة.

 -7استخداـ الطراجؼ العممية كاأللغاز في التتديـ.
 -8عرض مكقؼ حياتي عمى التبلميذ.
 -9قصة قصيرة عف حدث جارم.

كت ػػرل الباحي ػػة أف المعم ػػـ يج ػػب أف يس ػػتخدـ أغم ػػب أنػ ػكاع التييج ػػة المتاح ػػة ل ػػو  ,إذ أف الطال ػػب

بحاجة مستمرة إلى لفت انتباىو نحك الػدرس كبحاجػة أيضػنا لتحتيػؽ تكافػؽ نفسػي لػدل الطالػب مػع البيجػة

كالمكضكع التعميمي.

رابعان  :مهارة تحديد طرؽ كأساليب التدريس :
مفهكـ طريقة التدريس :
تعػػرؼ أسػػاليب التػػدريس بأنيػػا إجػرادات خاصػػة يتػػكـ بيػػا المعمػػـ ضػػمف اإلجػرادات العامػػة التػػي

تجرم فػي مكقػؼ تعميمػي معػيف ,فتػد تكػكف طريتػة المناقشػة كاحػدة ,كلكػف يسػتخدميا المعممػكف بأسػاليب
متنكعة كاألسجمة كاألجكبة ,أك إعداد تتارير لمناقشتيا.

كتعرؼ إستراتيجية التدريس بأنيا مجمكعة التكاعد العامة كالخطكط العريضػة التػي تيػتـ بكسػاجؿ

لتحتيؽ األىػداؼ المنشكدة.كتشػمؿ اإلسػتراتيجية العناصػر التاليػة  :األىػداؼ التدريسػية ,كالتحركػات التػي
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يتػكـ بيػػا المعمػـ كينظميػػا ليسػػير كفتػنا ليػػا فػػي تدريسػو ,كادارة الصػػؼ كتنظػػيـ البيجػة الصػػفية ,كاسػػتجابات
الطمبة الناتجة عف المييرات التي ينظميا المعمـ كيخطط ليا.

كتعػػرؼ طريتػػة التػػدريس بأني ػا مجمكعػػة األنشػػطة كاإلج ػرادات التػػي يتػػكـ بيػػا المعمػػـ ,كتظيػػر

آيارىا عمى نتاج التعمـ الذم يحتتو الطمبة .كبعبارة أخػرل إنيػا مجمكعػة التحركػات التػي يتػكـ بيػا المعمػـ
في أيناد المكقؼ التعميمي كالتي تحدث بشكؿ منظـ كمتسمسؿ لتحتيؽ األىداؼ التدريسية المحددة.

سمارة كالعديمي)35-33 :2008,

كتعرفيا الباحية بأنيػا مجمكعػة اإلجػرادات كاألنشػطة التػي يتبعيػا المعمػـ لنتػؿ المػادة التعميميػة

إلى طبلبو بفاعمية لتحتيؽ األىداؼ التعميمية.

آلية انتقاء طريقة التدريس :
يتػػكؿ مػػاتيرك كآخػػركف )197_194 :2000 ,فػػي ىػػذا الصػػدد ,لػػيس ىنػػاؾ مػػف ال يتفػػؽ مػػع

أىميػػة اسػػتخداـ الطريتػػة الصػػحيحة فػػي التػػدريس ,كبسػػبب عػػدـ كجػػكد كسػػيمة بسػػيطة كمباشػػرة النتتػػاد

طريت ػػة الت ػػدريس عمين ػػا م ارع ػػاة ع ػػدة عكام ػػؿ .كف ػػي ى ػػذا الج ػػزد س ػػنناقش أكالن غ ػػرض أك أى ػػداؼ ال ػػتعمـ

كالمسػتكل المطمػكب ,كيميػػو حجػـ المعمكمػػة ,المتيػدات المحميػة ,ميػػؿ  :الكقػت المتػػاح كالتسػييبلت ,درجػػة
استتبللية المتعمميف ,كأخي انر أم تفضيبلت أك مكركىات لممحاضر الجامعي .عند بحث الغػرض ,نحتػاج
تتدي نار كادراكنا لصياغة األىداؼ مف أجؿ تحديد مستكل التعمـ المطمكب.

أهداؼ التعمـ:
إف تحديػػد أىػػداؼ الػػتعمـ ميػػـ فػػي انتتػػاد طريتػػة تػػدريس مناسػػبة ألنيػػا تفيػػد كأىػػداؼ أك أغػ ارض
لتدريسػػيا.كىناؾ اتفػػاؽ عػػاـ عمػػى الحاجػػة لصػػياغة أىػػداؼ كتحديػػدىا كلكػػف االتفػػاؽ عمػػى درجػػة التحديػػد
كالخصكصية المبلجمة أقؿ بكيير.
حجـ المجمكعة:
إف مترراتنػػا أك ص ػػفكفنا سػػتتبايف ف ػػي حجميػػا كاإلع ػػداد فػػي جمس ػػة تػػدريس معين ػػة سػػتتغير م ػػف
صغير جدنا إلى كبيرة جدنا.كمف الكاض تمامػنا أف حجػـ الصػؼ يمعػب دك نار ميمػنا فػي اختيػار طريتػة مػا,
ألف بعضيا يككف غير مبلجـ عندما يككف حجـ المجمكعة كبيػ انر أك صػغي انر بشػكؿ متطػرؼ .عمػى سػبيؿ

المياؿ ,المجمكعة الكبيرة جدان لف تككف مبلجمة لممناقشة.
التقييدات المحمية:

يجػب عميػؾ أيضػنا أف تأخػذ بعػيف االعتباريػة تتييػدات محميػة عنػد انتتػاد طريتػة مػا.كأىـ عػػامميف

ىمػػا الكقػػت ,كالتسػػييبلت المتػػكفرة كمػػف ضػػمنيا الكتػػب المنيجيػػة كمػكاد المػكارد .مػػف الكاضػ تمامػنا أنػػو
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عنػػد عػػدـ تػػكفر متطمػػب أسػػاس لطريتػػة معينػػة ,ميػػؿ جػػزد مػػف التجييػزات لشػػرح برىنػػة ) بالتجربػػة ,فػػذف
تم ػػؾ الطريت ػػة ال يمك ػػف اس ػػتخداميا عندج ػػذ.كبالميؿ إذا ل ػػـ يك ػػف ىن ػػاؾ كق ػػت ك ػػاؼ لمتي ػػاـ برحم ػػة ميداني ػػة
فسيتكجب عندجذ استخداـ طريتة أخرل ميؿ تسجيؿ فيديك.

استقاللية الطمبة:
إف استتبللية الطمبة أخذت بشكؿ متزايد دك انر ميمان في انتتاد الطػرؽ ,لكػف ىػذا يميػؿ ألف الكاقػع

ال كلػػدييـ اختيػػا نار أكسػػع فػػي كيفيػػة
فػػي البمػػداف األكيػػر تطػػك نار حيػػث يكػػكف الطمبػػة فػػي الغالػػب أكيػػر اسػػتتبل ن
د ارسػػة متػػررات الجامعػػة.كمع ىػػذا ,ربمػػا يجػػب أال يتمتنػػا ىػػذا كيي ػ نار فػػي الكقػػت الحػػالي ,لكػػف يجػػب اف

نضعو نصب أعيننا لممستتبؿ ,خاصة إذا رغبنا أف نصب ذكم تكجو أكير نحك التدريس.
ما يفضمه المدرسكف كما ال يفضمكنه:

يػػذكر ىػػذا ألف ىنػػاؾ أدلػػة بمػػا يحبػػو المدرسػػكف كمػػا يكرىكنػػو .إضػػافة إلػػى أف خبػرتيـ ليػػا تػػأيير

عمػػى الطريتػػة التػػي يسػػتخدمكنيا.كىذا م ػرتبط جزجي ػنا بفمسػػفتيـ كأسػػمكبيـ كنظػػاـ قػػيميـ ,ككػػذلؾ بخب ػراتيـ

الماضية كيتتيـ في استخداـ طرؽ جديدة كأقؿ قابمية لمسيطرة .لف نبحث في ىذا األمر بعمؽ ىنػا كلكػف
نرغػػب فتػػط فػػي اإلشػػارة إلػػى أف ىنػػاؾ حاجػػة لنشػػر معمكمػػات جديػػدة لمحاضػػرم الجامعػػة ,إضػػافة إلػػى

كرش عمؿ دكرية لتحديث المعمكمات عف طرؽ التدريس.
كتعمؽ الباحية عمى ىذا المحػكر ,إف عمميػة اختيػار الطريتػة التدريسػية المبلجمػة لعمميػة التػدريس

تتطمب منا أف نراعي عدة جكانب أىميا :
-

أف تكػػكف الطريتػػة التعميميػػة متناسػػبة مػػع طبيعػػة األىػػداؼ التعميميػػة كالمحتػػكل الد ارسػػي كتسػػاعد
عمى تحتيتيا بشكؿ فعاؿ كأكير كفادة.

-

يجب أف تتناسب الطريتة التعميمية مع مستكل تفكير المتعمميف كأسمكب تفكيرىـ.
كما يجب نختار الطريتة التعميمية بشكؿ يتكافؽ مع عدد المتعمميف.

يجػػب أف يكػػكف المعمػػـ قػػادر عمػػى تنفيػػذ الطريتػػة التعميميػػة كالتعامػػؿ معيػػا بشػػكؿ فعػػاؿ يسػػاعده

عمى الكصكؿ عمى األىداؼ.
مجمكعة مف طرائؽ التدريس:

مف الطراجؽ التدريسية المستخدمة حسب رأم ماتيرك كآخركف ما يمي :

ماتيرك)229-198 :2000,

 -1طريقػة المحاضػرة  :المحاضػرة تتػديـ لفظػي مػنظـ لمكضػكع المػادة الد ارسػية تعػززه غالبػان كسػػاجؿ
اإليضػاح البصػرية ,كالمحاضػرة ىػػي فتػرة مػػف الحػػديث غيػػر المنتطػػع تتريبػان مػػف المػػدرس .يشػػير
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بل كتخاطبػنا باتجػاه كاحػد
تعريؼ آخر إلػى أف المحاضػرة " طريتػة تعميميػة كعظيػة تتضػمف تكاصػ ن
مػػف المتػػدـ النشػػط إلػػى المسػتمعيف السػػمبييف تتريبػنا ".كربمػػا عمينػػا أيضػنا أف نضػػمف بفظاظػػة رأم
الطالب الذم يصؼ المحاضرة بأنيا " مناسبة لمنكـ بينما يتحدث شخص ما ".

 -2تػػػػدريس المجمكعػػػػات  :يش ػػكؿ تػ ػػدريس المجمكعػػػة جػ ػػزدان م ػػف طريتػ ػػة األخبػػػار التفسػ ػػيرية فػ ػػي
التػػدريس ,كالمصػػنفة فػػي الغالػػب بأنيػػا محاضػرة .أنيػػا تتبػػع عػػادة شػػكبلن مفركضػان يكػػكف منتظمػان
كذا بني ػػة معين ػػة كى ػػذا الن ػػكع م ػػف الت ػػدريس يس ػػتخدـ عمكمػ ػنا ف ػػي التعم ػػيـ البلح ػػؽ كالبػ ػرام ذات
الطبيعة المينية كالعممية.

خمس خطكات رئيسة يي تركيب تدريس المجمكعة :
 -1اإلعداد:إف الغرض مف مرحمة اإلعداد ىك تييجػة الطمبػة كجعميػـ فػي حالػة مػف االسػتعداد
لمتعمـ.

 -2التقػػػديـ:يتػػدـ المػػتف الرجيسػػي لممعمكمػػات بطريتػػة منتظمػػة كمنطتيػػة ,كيعطػػى شػػرح جيػػد
التنظيـ باستخداـ كساجؿ اإليضاح البصرية.

 -3التمخػػػيص:ف ػػي نياي ػػة ط ػػكر التت ػػديـ يج ػػب تمخ ػػيص المكض ػػكع كمراجع ػػة النت ػػاط الرجيس ػػية
كيجب استخداـ المعينات البصرية ميؿ العارض فكؽ الرأس عندما يككف ذلؾ مناسبان.

 -4التعزيػػػز:يتحت ػػؽ التعزي ػػز بتي ػػاـ المحاض ػػر أكالن بط ػػرح بع ػػض األس ػػجمة البس ػػيطة م ػػف ن ػػكع
التػػذكر ع ػػف عناص ػػر رجيس ػػية لممكض ػػكع ,ي ػػـ طػػرح أس ػػجمة مفتكح ػػة النياي ػػة م ػػف ن ػػكع ح ػػؿ

المشػػكمة .أف الطريتػػة التػػي تطػػرح بيػػا ىػػذه األسػػجمة ميمػػة كيجػػب عمػػى المحاضػػر إعػػبلـ
الطمبػة مسػػبتا بػػأف بعػػض األسػجمة سػػتيار لمسػػاعدتيـ عمػػى فيػـ المعمكمػػات المعطػػاة ,لكػػف
يجب أال يجيب أم شخص حتى يطمب منو ذلؾ.

 -5التحقؽ مف التعمـ:اليدؼ منيا تتيػيـ فاعميػة التػدريس.كيتـ ذلػؾ بطػرح عػدة أسػجمة تتطمػب
أجكبة قصيرة أك بكممة كاحدة عف النتاط الرجيسية التي تمػت تغطيتيػا.ىػذه األجكبػة يجػب

تصػػحيحيا فػػي المكػػاف كالزمػػاف نفسػػو مػػف قبػػؿ كػػؿ طالػػب ,إمػػا شخصػػينا أك مػػف خػػبلؿ
تبادؿ أكراؽ اإلجابة مع طالب مجاكر.

 -3طرؽ التدريس المخبرم :إف المبدأ األساسػي الػذم يسػتند إليػو التػدريس المخبػرم ىػك أف الطمبػة
يعممكف أنفسيـ كيعممػكف بعضػيـ الػبعض.كرغـ أف الطمبػة يتعممػكف جكىريػان مػف خػبلؿ جيػكدىـ

الخاصة ,إال أف المحاضر ىك الذم يجيز التجارب ,المياـ ,التعميمات ,كالتكجييات.

 -4طرؽ تدريس المجمكعة الصػغيرة:التسػميات الشػاجعة لتػدريس المجمكعػة الصػغيرة ىػي الػدركس
الخصكصػػية ,الحمتػػات الد ارسػػية ,صػػفكؼ حػػؿ المشػػكمة .لكنيػػا ربمػػا تكػػكف عامػػة جػػدنا ال تف ػي
بأغراض التصنيؼ .تـ تعييف خمسة أنكاع منفصمة لكصؼ نطاؽ كامؿ مف التتنيات.كىي :
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 -1جمسات مجمكعات العمؿ الصغيرة.كتشير إلى مناقشات قصيرة مف قبؿ مجمكعػة صػغيرة
جدنا ضمف درس ,كيشار ليا أيضنا ) بمجمكعات عصؼ الدماغ.

 -2مناقشػػات جماعيػػة ,كتتػػألؼ مػػف أشػػكاؿ مختمفػػة مػػف المناقشػػات المتعمتػػة ,ميػػؿ الػػدركس
الخصكصية أك حمتات البحث.

 -3فعاليػات حػػؿ المشػػكمة ,كتغطػػي مػػدل مػف األلعػػاب كالتتميػػد المحاكػػاة ) ,كالعػػاب التمػػاريف
التشاركية ,ميؿ  :دراسات الحالة ,لعب األدكار ,كألعاب العمؿ.

 -4جمس ػػات التغذي ػػة الراجع ػػة المتكس ػػطة غي ػػر المباشػ ػرة ),كفيي ػػا تم ػػارس مي ػػارات معين ػػة,
كتحمؿ ,كتناقش ,ميؿ  :التعميـ المصغر ,كتدريب الميارات المتفاعمة.

 -5مشاريع المجمكعة ,كفييا تتكلى مجمكعة صغيرة ميمػة تعاكنيػة ذات طبيعػة عمميػة ,ميػؿ
مختبر اك مشركع ميداني.
كفػػي ىػػذا الجانػػب تعمػػؽ الباحيػػة انػػو مػػف الضػػركرم أف ينػػكع المعمػػـ فػػي الط ارجػػؽ التعميميػػة التػػي

يتبعيا كينكع بيف أسمكب المناقشة كالحكار كاالسػتنتاجات كاالسػتتراد المنطتػي كأسػاليب التجربػة كالتطبيػؽ

العممػػي ,فكػػؿ أكالجػػؾ الط ارجػػؽ يػػؤدم تنكعيػػا إلػػى إي ػراد شخصػػية المػػتعمـ كاخ ارجػػو مػػف حالػػة الممػػؿ التػػي
تتكلد لديو نتيجة تكديس كـ كبير مف المعمكمات في ذىنو.
آليػػة تطػػكير مهػػارة امػػتالؾ القػػدرة عمػػى تحديػػد كتطبيػػؽ طػػرؽ التػػدريس المالئمػػة  :مػػاتيرك
كآخركف)251-249 :2000 ,
 -1التعزيػز :ركػزت معظػػـ المحػاكالت لتحسػيف طػػرؽ التػدريس عمػى ميػػارات التتػديـ اك األسػػمكب أك
جكانب التخطيط .ألف ىذه تسػاعد المحاضػر الجديػد عمػى اكتسػاب ميػارات التػدريس األساسػية.
الطريتة األخرل األكير حداية ,كىي التعزيز .الػذم يحػاكؿ تحػديث معمكمػات ىيجػة التػدريس فػي
جكانب التدريس التي تعزز تعممنا أكير فاعمية كمشاركة.

 -2التطكير الذاتي لمهارات التدريس:يتـ التطكير الذاتي في مجػاؿ ط ارجػؽ التػدريس مػف خػبلؿ مػا
يمي :
 -1حضػػكر مس ػػاقات أك مش ػػاغؿ حمتػػات د ارسػػية حػػرة ) قصػػيرة ,أك نعطػػي ىػػذه مػػف قبػػؿ

م اركػػز التعمػػيـ كالػػتعمـ فػػي بعػػض الجامعػػات ,كأحيان ػنا مػػف قبػػؿ ككػػاالت مانحػػة لممسػػاعدة

بشػػكؿ بػػديؿ ,كتسػػتطيع مجمكعػػة محميػػة مػػف محاضػػرم الجامعػػة الميتمػػيف بتنظػػيـ سمسػػمة
تدريبية كالمشاركة بالتتديـ.

 -2قكاجـ الضبط المبلحظة ) ,تتكفر عدة كياجؽ مف نكع قكاجـ الضبط.

 -3تأسػػيس معػػايير  :أف تأسػػيس معػػايير محميػػة بخصػػكص مػػا مػػف شػػأنو صػػنع المحاضػػر
كؼد ,كىي طريتة مفيدة لمناقشة كتطكير فيـ المتطمبات.
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كتػػرل الباحيػػة أنػػو عمػػى المعمػػـ البتػػاد عمػػى اتصػػاؿ داجػػـ بكػػؿ مػػا ىػػك حػػديث فػػي مجػػاؿ تطػػكير
التعم ػػيـ ,فعمي ػػو أف يك ػػكف مم ػػـ بش ػػتى الط ارج ػػؽ كاإلس ػػتراتيجيات التعميمي ػػة الت ػػي يج ػػد فيي ػػا الفاج ػػدة كال ػػدعـ

لتػػدريس مادتػػو ,كمػػا كيجػػب عميػػو أف يتبػػادؿ المعمكمػػات كالخب ػرات التربكيػػة مػػع زمبلجػػو مػػف المعممػػيف
كيطمع عمى كؿ مستحدث في حتكؿ التربية.

خامسان  :مهارة استثارة الدايعية لدل الطالب :
مفهكـ استثارة الدايعية :
يجػػب أكالن أف نعػػرؼ الدافعيػػة كىػػي "حالػػة داخميػػة فػػي المػػتعمـ تكجيػػو إلػػى االنتبػػاه فػػي المكقػػؼ

التعميمي كالتياـ بنشاط مكجو كاالستمرار في ىذا النشاط حتى يتحتؽ التعمـ كيدؼ ".

كالدافعيػػة اإلنسػػانية :تعػػد عمميػػة متصػػمة متتابعػػة ال تخبػػك كال تتػكانى بمجػػرد حصػػكؿ الفػػرد عمػػى

غايتو كىدفو بػؿ إنيػا تتخػذ صػك نار كأشػكاؿ بػدرجات متفاكتػة طالمػا اإلنسػاف حػي كيعػيش كالتمميػذ غالبػنا
ما يككف مدفكعنا نحك ىدؼ معيف.كىذا يتطمب مف المعمـ أف يحدد اليدؼ ,كيحدد الدافع كالباعث الػذم

يمكف أف يدفع تمميذه نحك اإلتتاف في مجاؿ تحتيؽ ىذا اليدؼ.

كتعرؼ ميارة استيارة الدافعية بأنيا  :تعد الدافعية بميابة قكة ذاتية نابعة مػف الفػرد ,أك خارجيػة

نابعػػة مػػف البيجػػة المحيطػػة تييػػر الفػػرد كتحركػػو كتكجػػو سػػمككو لتحتيػػؽ غايػػة يشػػعر بأىميتيػػا الماديػػة أك

النفسية في حياتو .محمكد)281 :2005,

كتعػػرؼ الباحيػػة ميػػارة اسػػتيارة الدافعيػػة :بأنيػػا قػػدرة المعمػػـ عمػػى اجتػػذاب ذىػػف الطالػػب كتجػػيش

إمكاناتو كقدراتو ليككف قاد انر عمى االنجػذاب لمعمميػة التعميميػة كالتفاعػؿ معيػا بكػؿ انتبػاه كمسػجكلية كذلػؾ
مف خبلؿ أنشطة كمعززات جذابة يعرضيا المعمـ عمى طمبتو.

كما كترل الباحية أف دافعية الفرد تنبع مػف جػانبيف كىػي الػدكافع الداخميػة  :كىػي التػي تنبػع مػف

ذات الفػػرد ,كتػػدعكه لمتيػػاـ بفعػػؿ مػػا ,لكػػي يرضػػي ذاتػػو ,كالػػدكافع الخارجيػػة  :كىػػي المغريػػات مػػف البيجػػة

المحيطة ,كالتي يسعى الفرد الحصكؿ عمييا مف خػبلؿ قيامػو بعمػؿ تكػكف ىػي أم الحػكافز) المكافجػة
عميو.
إستراتيجيات استثارة الدايعية داخؿ المكقؼ التعميمي :
 -1د ارسػػة خصػػاجص التبلميػػذ كنػػكع حػػافزىـ المناسػػب ح ػكافز ذاتيػػة أـ ح ػكافز خارجيػػة) مػػف خػػبلؿ
المبلحظة المنظمة كالمتابعة لمتبلميذ كمػدل متػابعتيـ لؤلنشػطة التعميميػة كالتعمميػة فػي المدرسػة

ككمية السمكؾ الحادث لدل التبلميذ في جانب معيف.
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 -2اسػػتخداـ أسػػاليب مبلجمػػة لزيػػادة الدافعيػػة لػػدل التبلميػػذ كتحفيػػزىـ نحػػك األداد مػػف خػػبلؿ أسػػاليب
التعزيز كالمكافجات المادية كالمعنكية.

 -3مراعاة طبيعة بيجة التعمـ كمناخ التعمـ الساجد في الفصؿ الدراسي كما يسكده مف تعاكف كاىتمػاـ
متبادؿ بيف المعمـ كالتبلميذ مف ناحية كالتبلميذ بعضيـ مع بعض مف ناحية أخرل.

 -4االستجابة البنادة لميكؿ التبلميذ نحػك الػتعمـ كنحػك المػادة الد ارسػية مػف خػبلؿ تنميػة الػكعي لػدل
التبلميذ بأىداؼ التعمـ كمشاركتيـ ما يتكمكف بو مف أعماؿ كمشاريع

 -5التصػػدم لمميػػكؿ السػػمبية لػػدل التبلميػػذ كتكجيػػو خبػرات المػػادة الد ارسػػية بمػػا يشػػجع التبلميػػذ عمػػى
التعامؿ معيا بتشكيؽ.

 -6التكجي ػػو الفاع ػػؿ كالتغذي ػػة الراجع ػػة المس ػػتمرة كالت ػػي تحف ػػز التبلمي ػػذ عم ػػى تع ػػديؿ س ػػمككيـ غي ػػر
المرغكب باستمرار.

 -7االسػػتجابة لحاجػػات التبلميػػذ كمسػػاعدتيـ عمػػى إشػػباعيا بصػػكرة تخفػػض حػػاالت التػػكتر لػػدييـ
كتكفر مناخنا ميالينا لمتعمـ دكف ممؿ كضيؽ كتكتر .محمكد)289-288 :2005,

كتؤكػػد الباحيػػة عمػػا كرد سػػابتان ,حيػػث أف فيػػـ الخصػػاجص العامػػة لمتمميػػذ مػػف مسػػتكل معرفػػي

كطبيعة جسمية كأسمكب تفكير كميكؿ كاتجاىات تخصو ,يؤدم إلى فيـ األساليب التعميميػة التػي تتكافػؽ
مػع طبيعػػة ىػػذه الشخصػية كبالتػػالي فػػذف المػػتعمـ يجػد أسػػاليب تبلجػـ تطمعاتػو كاحتياجاتػػو كميكلػػو فبالتػػالي
يحتؽ إنجاز أكبر في الكصكؿ إلى أىداؼ العممية التعميمية.

سادسان  :مهارة اختيار كتحديد الكسيمة التعميمية :
مفهكـ الكسائؿ التعميمية :
تعػػرؼ الكسػػاجؿ التعميميػػة التعمميػػة بأنيػػا كػػؿ مػػا يسػػتخدمو المعمػػـ أك المػػتعمـ مػػف أجيػزة كأدكات

كم ػكاد تعميميػػة داخػػؿ غرفػػة الصػػؼ كخارجيػػا لنتػػؿ خب ػرات محػػددة أك الكصػػكؿ إلييػػا ,بشػػكؿ يزيػػد مػػف
فاعمية كتحسيف عمميتي التعميـ كالتعمـ .سمارة كالعديمي)179 :2008 ,

كتعرؼ الباحية الكسيمة التعميمية بأنيا األداة التي يتـ مف خبلؿ مسػاعدة المعمػـ فػي إيصػاؿ المعمكمػات
لمطالػػب كمس ػػاعدة الطالػػب فػػي اسػػتتباؿ المعمكمػػات كالمعرفػػة مػػف المعمػػـ كبػػذلؾ يػػتـ تحتي ػػؽ االىػػداؼ
التعميمية بفاعمية كبيرة.

أهمية الكسائؿ التعميمية :
إف أىمية الكساجؿ التعميمية تكمف في  :سكيداف كمبارز)34 :2007,
 -1استيمار اىتماـ التبلميذ كاشباع حاجاتيـ لمتعمـ.
 -2جعؿ التعمـ مشكقنا.
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 -3زيادة خبرة التبلميذ كتنكعيا كتجعمو أكير استعدادنا لمتعمـ.

 -4معالج ػ ػػة مش ػ ػػكمة المفظي ػ ػػة:تحتؽ الكسػ ػػاجؿ التعميمي ػ ػػة لممكقػ ػػؼ التعميمػ ػػي األسػ ػػاس الس ػ ػػميـ لبن ػ ػػاد
الم ػػدركات كالمف ػػاىيـ ع ػػف طري ػػؽ م ػػا تتدم ػػو م ػػف خبػ ػرات حس ػػية تكس ػػب المع ػػاني لؤللف ػػاظ الت ػػي
يحتكييػػا الػػدرس ,كبػػذلؾ تسػػيـ فػػي حػػؿ المشػػكمة صػػعكبة بعػػض الكممػػات المفظيػػة عمػػى بعػػض

التبلميذ كتيسر إدراكيـ لمعانييا.

 -5جعؿ التعمـ أكير يباتنا كأبتى أي نار.
 -6مراعاة الفركؽ الفردية.

 -7زيػػادة اإليجابيػػة كالنشػػاط الػػذاتي :دكر التمميػػذ فػػي المكقػػؼ التعميمػػي الػػذم يغمػػب عميػػو التػػدريس

المفظي دكر سمبي ,كلكف عند استخداـ الكساجؿ التعميمية فػي التعمػيـ اسػتخدامان سػميمان فػذف ذلػؾ
يتي لمتبلميذ فرص المشاركة اإليجابية في المكقؼ.

كم ػػف الكاضػ ػ أف كج ػػكد الكس ػػيمة التعميمي ػػة أض ػػحى أمػ ػ انر ض ػػركريان ال يمك ػػف التن ػػازؿ عن ػػو ف ػػي

ػر ألف الكس ػػيمة التعميمي ػػة تمي ػػؿ عنص ػػر ج ػػذب النتب ػػاه الط ػػبلب كمحف ػػز أساس ػػي
المكق ػػؼ التعميم ػػي نظ ػ ان

لػػتعمميـ ,كمػػا كتسػػاعد الكسػػيمة التعميميػػة عمػػى بتػػاد أيػػر الػػتعمـ كتفعيػػؿ دكر الخب ػرة المكتسػػبة مػػف عمميػػة
التعمػػيـ ,كمػػا أف كجػػكد الكسػػيمة التعميميػػة يعػػزز عمميػػة الفيػػـ لػػدل الطالػػب كيزيػػد مػػف اقتناعػػو بالمعرفػػة

المنتكلة إليو.

معايير اختيار الكسيمة التعميمية :
يتـ اختيار الكسيمة التعميمية في ضكد أكير مف معيار أك أسػاس ,ككممػا كانػت الكسػيمة تتماشػى
مع عدد أكير مف األسس كانت أكير فاعمية ,كيتـ اختيار الكسيمة في ضكد عامميف أساسييف ىما:
سكيداف كمبارز) 37-34 :2007,
أكالن :أسس اختيار الكسيمة التعميمية عمى أساس عناصر المكقؼ التعميمي :
 -1طبيعة األهداؼ كالمهاـ التعميميػة  :كىػي تختمػؼ مػف مكقػؼ تعميمػي يخػر ,فتػد تكػكف معرفيػة
تعمػػـ حتػػاجؽ ,مفػػاىيـ ,أك مبػػادئ كتعميمػػات ) أك مياريػػة أك كجدانيػػة.كلكؿ نػػكع منيػػا كسػػاجؿ
مناسبة لتحتيتو.

 -2طبيعة المحتكل :يتـ اختيار الكسيمة عمى أساس المحتكل العممي لمدرس بحيث تتكافؽ معو.
 -3خصػػػائص المتعممػػػيف كمسػػػتكاهـ :يج ػػب أف تك ػػكف الكس ػػيمة مناس ػػبة لمس ػػتكل المتعمم ػػيف ك ػػي
يتمكنكا مف تفسير رمكزىا كادراكيا كفيميا.

 -4نمط التعميـ :لكؿ نمط مف أنماط التعمػيـ اليبليػة المجمكعػات الكبيػرة ,الصػغيرة ,التعمػيـ الفػردم
المستتؿ) كساجؿ مناسبة لو.
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 -5طرائؽ التعميـ كاستراتيجياته كأنشطته  :تؤير استراتيجيات التعميـ كأنشػطتو فػي اختيػار الكسػاجؿ
التعميمية

 -6اإلجراءات كاألحداث التعميميػة ععمميػات التعمػيـ  :ىنػاؾ عبلقػة كييتػة بػيف الكظػاجؼ التػي تتػكـ
بيػػا الكسػػاجؿ كبػػيف اإلجػرادات التعميميػػة فمكػػؿ إجػراد أك عمميػػة تعميميػػة كسػػاجؿ مناسػػبة فالكسػػاجؿ
التػػي تسػػتخدـ فػػي اسػػتيارة الدافعيػػة تختمػػؼ عػػف التػػي تعػػرض مييػرات الػػتعمـ الجيػػد كلػػذلؾ ينبغػػي
مراعاة نكع اإلجراد التعميمي عند اختيار الكساجؿ.

بل أساسػػينا فػػي اختيػػار الكسػػيمة التعميميػػة ,فالمػػدرس
 -7خبػػػرة المػػػدرس :تعتبػػر خبػػرة المػػدرس عػػام ن
المػػتمكف مػػف اسػػتخداـ الكمبيػػكتر يسػػيؿ عميػػو اختيػػاره لعػػرض عػػرض برنػػام لتكضػػي ظػػاىرة
معينػػة أمػػا المػػدرس الػػذم يجيػػؿ ىػػذا األمػػر فيحػػاكؿ اختيػػار بػػداجؿ أخػػرل كمػػف جانػػب آخػػر فػػذف

خبرة المدرس المينية تساعده كيي انر عمى اختيار الكسيمة المناسبة لممكقؼ التعميمي.

 -8الميزانيػػة كالتكػػاليؼ:مػػف أىػػـ أسػػس اختيػػار الكسػػيمة التعميميػػة أف تكػػكف تكمفتيػػا الماديػػة معتدلػػة,
حيث تتؼ التكمفة عاجتنا دكف اختيار كسيمة معينة.
كتػػذكر الباحيػػة أنػػو ميمػػا اختمفػػت الكسػػاجؿ التعميميػػة مػػف حيػػث نكعيػػا كطبيعتيػػا كحػػدايتيا ,فمػػف
تػػؤدم أم غػػرض دكف أف تكضػػع عمػػى مسػػارىا الصػػحي  ,حيػػث يجػػب أف تتكافػػؽ مػػع طبيعػػة المحتػػكل

الذم يتـ تتديمو ,كما كأنيا يجب أف تساعد في عممية الكصكؿ عمى األىداؼ المرجكة ,فتػد تػـ اختيارىػا

أم الكسػػيمة التعميميػػة لتحتػػؽ األىػػداؼ ,كمػػا كيجػػب أف ننػػكه إلػػى ضػػركرة تناسػػب الكسػػيمة التعميميػػة مػػع
مستكل تفكير كعمر التبلميذ.

ثانيان :اختيار الكسيمة التعميمية عمى أساس خصائص الكسيمة التعميمية ذاتها :
يجب أف يتـ اختيار الكسيمة التعميمية التي تتسـ بالصفات التالية :
 -1صحة المحتػكل :يتصػد بصػحة المحتػكل خمػك مادتيػا مػف األخطػاد العمميػة كالفنيػة  ,كال يكتفػي
بأف تككف المادة سميمة بؿ كأف تككف حديية أيضنا.

 -2الجكدة الفنية :يجب أف تككف الكسيمة مرفتة بمعػايير الجػكدة الفنيػة كتشػمؿ البسػاطة كالكضػكح,
كالتبايف ,كالتناسؽ كالجاذبية.

 -3األمف كالمتانة  :يجب أال تعرض الكسيمة المتعمميف لمخطر كأف يتكافر فييا عكامؿ السبلمة.

 -4سػػهكلة االسػػتخداـ  :يستحسػػف اختيػػار الكسػػاجؿ سػػيمة االسػػتخداـ ,حيػػث يعػػزؼ المعممػػكف عػػف
الكسػػاجؿ صػػعبة االسػػتخداـ بالنسػػبة ليػػـ أك التػػي ال تت ػكافر لػػدييـ اإلمكانػػات كالميػػارات البلزمػػة

الستخداميا.
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كتػػرل الباحيػػة أف ميػػارة اختيػػار الكسػػيمة التعميميػػة ىػػي ميػػارة ضػػركرية لتكامػػؿ النظػػاـ التعميمػػي
كتأديتػػو لكظيفػػة التعمػػيـ ,كمػػف ىػػذا المنطمػػؽ يجػػب االىتمػػاـ بعمميػػة تػػدريب المعمػػـ عمػػى عمميػػة انتت ػػاد
الكسػػيمة التعميميػػة التػػي تتناسػػب مػػع طبيعػػة مادتػػو التعميميػػة كمسػػتكيات طبلبػػو كاألفكػػار التػػي يسػػعى إلػػى

تحتيتيا.

سابعان :مهارة إدارة الصؼ:

إف إدارة الدرس تتعمؽ بشكؿ جكىرم بالميارات المرتبطة بتنظػيـ كادارة األنشػطة التعميميػة كأنيػا

تتػكـ بزيػادة ارتبػاط التبلميػذ بالػدرس بشػكؿ مسػتمر .إف األبحػاث المبنيػة عمػى مراقبػة الصػؼ كالمتػاببلت

الشخصػػية لممعممػػيف المبتػػدجيف كذكم الخب ػرة ,أكضػػحت اف الػػدرس النػػاج يتكقػػؼ عمػػى بعػػض ميػػارات
إدارة الدرس األساسية .كرياكك)102-101 :2004 ,
مفهكـ إدارة الصؼ :
األصؿ البلتيني لكممة إدارة ىك  ) Serveكىي تعني الخدمة ) عمى أسػاس أف مػف يعمػؿ

باإلدارة يتكـ عمى خدمة ايخريف أك يصؿ عف طريؽ اإلدارة إلى أداد الخدمة كىذا ىك المعنػى المفظػي,

أمػػا مفيػػكـ اإلدارة فيتضػػمف عػػدة جكانػػب منيػػا اتخػػاذ الت ػ اررات كحسػػف التنظػػيـ كالتكجيػػو كالتيػػادة الحازمػػة
التػادرة عمػػى التعامػػؿ مػع المردكسػػيف بأسػػمكب يخمػؽ فػػييـ ركح التجػػاكب كاحتػراـ التيػػادة كالشػػعكر بالرضػػا

كالحرص عمى تحتيؽ أىداؼ المشركع ,أم التػدرة عمػى خمػؽ جػك مػف العبلقػات اإلنسػانية يحتػؽ أىػداؼ
اإلدارة بأقصى ما يمكف مف كفرة في الكقت كالماؿ .سمارة كالعديمي)31 :2008 ,

كاإلدارة الص ػػفية :تش ػػمؿ األعم ػػاؿ المعم ػػـ لتك ػػكيف بيج ػػة تعم ػػـ تش ػػجع عم ػػى التفاع ػػؿ االجتم ػػاعي
اإليج ػػابي كاالنخػ ػراط النش ػػط كالفع ػػاؿ ب ػػالتعمـ كالدافعي ػػة الذاتي ػػة كتع ػػرؼ أيضػ ػنا بأني ػػا تمي ػػؿ مجمكع ػػة م ػػف
النشػػاطات التػػي يسػػعى المعمػػـ مػػف خبلليػػا إلػػى خمػػؽ كتػػكفير جػػك صػػفي تسػػكده العبلق ػات االجتماعيػػة

اإليجابية بيف المعمـ كطمبتو كبيف الطمبة أنفسيـ داخؿ غرفة الصؼ .سمارة كالعديمي)32 :2008 ,

كتعػػرؼ الباحيػػة عمميػػة إدارة الصػػؼ بأنيػػا عمميػػة إبتػػاد الصػػؼ بحالػػة مػػف االسػػتترار التػػي

تسػػم لممعمػػـ كالطػػبلب بتحتيػػؽ أىػػداؼ العمميػػة التعميميػػة كيػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اعتمػػاد أسػػاليب تنظيميػػة
لمبيجة الصفية كتفعيؿ دكر الكساجؿ المعينة كاستراتيجيات التدريس كأساليب الشػرح الفعالػة بشػكؿ متػكازف,
كمػػا كيػػتـ اعتمػػاد أسػػمكب تكاصػػؿ يتضػػي بذش ػراؾ جميػػع الطػػبلب فػػي الحصػػة دكف تيمػػيش أم طالػػب

منيـ كبشكؿ إيجابي كبدكف أم ضكضاد أك شغب.
أهمية اإلدارة الصفية :
تكمف أىمية اإلدارة الصفية فيما يمي :

 -1إدارة الفصؿ الدراسي عنصر بارز يؤير في كفادة عمميتي التعميـ كالتعمـ كتحسيف مردكدىما.
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 -2كمػػا تعػػد اإلدارة الفعالػػة لمفصػػؿ عنص ػ نار ميمػػنا فػػي دفػػع عمميتػػي التعمػػيـ كالػػتعمـ باتجػػاه تحتيػػؽ
أىدافيا المرجكة.

 -3كذلؾ في خمؽ ركح التعػاكف كالمشػاركة كتكظيػؼ التػدرات كجمػع الطاقػات بشػكؿ يضػمف تحتيػؽ
أكبر مف التحصيؿ كاإلنجاز.

 -4كذلؾ استيمار قدرات كقكل المتعمميف كحمميا عمى استخراج أفضػؿ مػا فييػا مػف طاقػات مبدعػة
بشكؿ يضمف تحتيؽ أكبر قدر مف األىداؼ التعميمية التعممية.

 -5كػػػذلؾ فػػػي الحفػ ػػاظ عمػػػى كجػ ػػكد الجماعػػػة كتماسػػػكيا كاسػ ػػتمرارىا محتتػ ػ نة ألىػ ػػدافيا ف ػػي إشػ ػػباع
الحاجات الجماعية كالفردية لممتعمميف.

 -6كػذلؾ فػػي التػػأيير المػػنظـ عمػػى سػػمكؾ المتعممػيف إلكسػػابيـ التػػيـ كالعػػادات االجتماعيػػة المرغكبػػة
كالميارات.
كباإلضػػافة إلػػى ىػػذا الػػدفاع المنطتػػي إلدارة الفصػػؿ الد ارسػػي ,فػػذف نتػػاج العديػػد مػػف الد ارسػػات

كالبحكث كتكصيات المػؤتمرات كالنػدكات التربكيػة قػد دعمػت ذلػؾ كأكػدت أف الػتعمـ الفعػاؿ رىػف بكفايػة
إدارة الفصؿ الدراسي ,كيتكقػؼ ذلػؾ عمػى الػنمط الػذم مارسػو المػتعمـ فػي اإلجػرادات أك أسػاليب تسػيير

التػػدريس قػػدمنا إلػػى األمػػاـ أك العك ػػس كذلػػؾ بحسػػب مػػا يسػػكد الفص ػػؿ الد ارسػػي مػػف اىتمػػاـ بالعبلق ػػات

اإلنسانية ,كالتي تنعكس عمى نتاج سمكؾ المتعمميف .الفتبلكم)181 :2005,

كت ػػرل الباحي ػػة أف مي ػػارة اإلدارة الص ػػفية تس ػػتتي أىميتي ػػا م ػػف ككني ػػا الم ػػنظـ الرس ػػمي لمعممي ػػة

التعميمي ػػة ,فم ػػف دكني ػػا سيتص ػػؼ النظ ػػاـ التعميم ػػي كك ػػؿ بالعشػ ػكاجية كقم ػػة الض ػػبط ,كم ػػا كتعم ػػؿ اإلدارة
الصفية عمى تشجيع عممية إشراؾ جميع الطمبة في تحتيؽ أىداؼ المنظكمة التربكية.

تقنيات تحقيؽ الكفاءة يي إدارة الصؼ :
يج ػػب عمػػى المعممػػيف المػػؤىميف الجػػدد أف يتكمػػكا باسػػتخداـ أسػػاليب التعمػػيـ التػػي تحػػافظ عم ػػى

التكسع في عمؿ التبلميذ كالمحافظة عمى مشاركة كافة التبلميذ مف خبلؿ :

 -1تحفيػػز الفضػػكؿ العتمػػي كالحمػػاس المتكاصػػؿ مػػع المكضػػكع الػػذم سػػيتـ تعميمػػو ,كتعزيػػز حمػػاس
التبلميذ كالمحافظة عمى دكافعيـ.

 -2ربط األساليب المستخدمة في المكضكع مع التبلميذ.

 -3بناد المعمكمات بشكؿ جيد كأيضنا تحديػد المحتػكل كاألىػداؼ كاشػارات االنتتػاؿ كتمخػيص النتػاط
األساسية خبلؿ تتديـ المكضكع.

 -4التتديـ الكاض لممحتكل لمجمكعة األفكار األساسية باسػتخداـ مكضػكع مناسػب كمعػاني محػددة
لمكممات كاألميمة كالتكضيحات المختارة بشكؿ جيد.
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 -5إعطاد التعميمات كالتتديـ بشكؿ كاض كدقيؽ كالشرح الجيد.
 -6طرح األسجمة الفاعمة كالتي تنسجـ مع كتجارم تكجو الدرس كتضمف مشاركة التبلميذ.
 -7االنتباه الجيد ألخطاد التبلميذ ,كسكد فيميـ كمساعدتيـ في عبلج ىذه المشاكؿ.
 -8االستماع الجيد لمتبلميذ كتحميؿ إجاباتيـ مف أجؿ دفع تعمميـ لؤلماـ.

 -9االختيػار كاالسػػتخداـ الجيػػديف لمكتػػب الد ارسػية كتكنكلكجيػا المعمكمػػات كالمػكارد التعميميػػة األخػػرل
التي تمكنؾ مف تحتيؽ األىداؼ التربكية.

 -10تتػػديـ الفػػرص لمتبلميػػذ لتتكيػػة معػػرفتيـ كتكسػػيع الفػػرص فػػي الصػػؼ كتحديػػد الكاجبػػات البيتيػػة
الفاعمة مف اجؿ تعزيز كتطكير ما تعممكه.

 -11اسػػتيمار الفػػرص فػػي تحسػػيف الميػػارات األساسػػية لمتبلميػذ فػػي معرفػػة التػرادة كالكتابػػة كاإلعػػداد
كتكنكلكجيا المعمكمات كالميارات الدراسية الفردية كالتعاكنية التي يحتاجيػا الػتعمـ الفاعػؿ ,كالتػي
تشتمؿ استخراج المعمكمات مف المكتبات كمف النص كمف المكارد األخرل.

 -12اسػػتيمار الفػػرص لممشػػاركة فػػي نكعيػػة التطػػكير التعميمػػي الكاسػػع لػػدل التبلميػػذ كتشػػمؿ تطػػكير
الشخصية كالركح كاألخبلؽ كالناحية االجتماعية كاليتافية.

 -13تحديػػد تكقع ػػات عالي ػػة م ػػف كػػؿ التبلمي ػػذ م ػػع م ارع ػػاة االختبلفػػات الفردي ػػة ,كالت ػػي تش ػػتمؿ الن ػػكع
كالخمفية اليتافية كالمغكية.

 -14تتديـ الفرص لتطكير فيـ أكسع لدل التبلميذ عػف طريػؽ ربػط تعمػيميـ بأميمػة حتيتيػة كمرتبطػة
بعمميـ .كرياكك) 108-107 :2004,

األمكر الكاجب مراعاتها مف قبؿ المعمـ لتحقيؽ إدارة ياعمة لممكقؼ التعميمي :
لكػػي يػػنج المعمػػـ فػػي تحتيػػؽ اإلدارة الفعالػػة لمفصػػؿ الد ارسػػي ال بػػد أف يتسػػـ بخصػػاجص جمػػة

تعمػػؿ فػػي مجمميػػا مػػف رفػػع كفايػػة المعمػػـ بػػذدارة أدكاره المتعػػددة كالتػػي تتضػػمف الػػدكر التيػػادم لمفصػػؿ

الدراسي ,كنستطيع تمخيصيا بايتي  :الفتبلكم)187-185 :2005,

 -1امتبلؾ المعمـ لمسمات الشخصية كالكظيفية التي تعمؿ عمى تفعيؿ إدارة الفصؿ الدراسي.
 -2تأىيؿ المعمـ عمميان كتربكيان.

 -3رغبة المعمـ في التدريس كتككيف اتجاىات إيجابية نحكه.

 -4كضكح دكر المعمـ في مجاؿ إصدار التكجييات كالمحافظة عمػى النظػاـ كالضػبط داخػؿ الفصػؿ
الدراسي.

 -5إتباع األساليب التدريسية التي مف شأنيا خمؽ جك ديمتراطي داخػؿ الفصػؿ قػاجـ عمػى االحتػراـ
كاليتة كالمحبة كالطمأنينة.

 -6استيمار لكؿ مصادر التعمـ المتاحة.
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 -7تأكيػػد دعػػـ عبلقػػة بيجػػات الػػتعمـ المختمفػػة ,كالتػػي تتميػػؿ ببيجػػة الفصػػؿ كالبيجػػة المدرسػػية كالبيجػػة
المحيطة بالمدرسة

بيجة المجتمع المحمي ).

 -8مراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف.

 -9تأكيد عمى مظاىر الضبط الذاتي لدل المتعمميف.
 -10اىتمامو بتنظيـ البيجة المادية لمفصؿ الدراسي.

 -11حػػرص عمػػى إشػػباع حاجػػات المتعممػػيف النفسػػية كاالجتماعيػػة كمنيػػا الحاجػػة إلػػى الحػػب كالتتػػدير
كتحتيؽ الذات كاالنتماد لمجماعة كاالعتزاز بيا.

 -12تشػػجيعو لممتعمم ػػيف عمػػى التيػػاـ بالنش ػػاطات الفرديػػة كالجماعيػػة التػػي تنمػػي التعػػاكف كالتعػػاطؼ
كالمشاركة الكجدانية كالفعمية.

 -13إدراكو لخصاجص المتعمميف كمعرفة مشكبلتيـ عف قرب.
 -14تتديره الىتماـ المتعمميف كميكليـ كرغباتيـ.

 -15تشجيعو لممتعمميف عمى تحمؿ المسجكلية كتدريبيـ عمى التياـ بأدكار قيادية.

 -16سػػعيو لفػػت قن ػكات اتصػػاؿ متعػػددة داخػػؿ الفصػػؿ الد ارسػػي بينػػو كبػػيف متعمميػػو كبػػيف المتعممػػيف
أنفسيـ كبالشكؿ الذم يتي فرص التفاعؿ كتبػادؿ الخبػرات كالمعػارؼ كفػرص التحػدث كالتعبيػر
عف ايراد.

مهارة غمؽ الدرس :
تميؿ ميارة غمؽ الدرس آخر المراحؿ في عممية تنفيذ الدرس مما يجعؿ ليا أىميػة قصػكل فػي
تحتيؽ اليدؼ مف الدرس بما يبلدـ طبيعة المادة المدركسة.
كتعتمػػد ميػػارة غمػػؽ الػػدرس عمػػى االسػػتنتاجات المستخمصػػة فػػي نيايػػة كػػؿ مرحمػػة مػػف م ارحػػؿ

الػػدرس فتسمسػػؿ المعمكمػػات كاإلج ػرادات كتتابعيػػا كترابطيػػا يػػؤدم إلػػى نيايػػة طبيعػػة الػػدرس ,كتسػػاعد
ميارة غمؽ الدرس التبلميذ عمى إدراؾ الترابط بيف مراحؿ الدرس الكاحد أك بينػو كبػيف الػدركس السػابتة

أك البلحتة .محمكد)207 :2005,
مفهكـ الغمؽ :

يتصد الجمؿ )229 :2005,بغمؽ الدرس الكيفية التي ينيي بيا المعمـ درسػو فعمػى المعمػـ أف

يخطػػط جيػػدنا لكيفيػػة االنتيػػاد مػػف الػػدرس كيختػػار األسػػمكب المناسػػب لػػو ككػػذلؾ يحػػدد التكقيػػت المناسػػب

النتيػاد درسػو كىػػذا يفػرض عمػػى المعمػـ تكزيػع كقػػت الحصػة الد ارسػػية عمػى كافػة عناصػػر الػدرس فينػػاؾ

التييجة كاجرادات سير الدرس كالغمؽ

التتكيـ ,التمخيص ,التخطيط لمدرس التػادـ مػف خػبلؿ الكاجبػات

المنزلية).
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يعػػرؼ غنػػيـ كالجيمػػي )162 :2008,غمػػؽ الػػدرس بأنػػو  :مجمكعػػة األفعػػاؿ أك األقػكاؿ التػػي
تص ػػدر ع ػػف المعم ػػـ بتص ػػد نياي ػػة ع ػػرض ال ػػدرس ,أك ج ػػزد من ػػو ,أك مس ػػاعدة الط ػػبلب لتنظ ػػيـ كترتي ػػب
معمكماتيـ.

بل لمتييجػػة ,فالتييجػػة نشػػاط يبػػدأ بػػو المعمػػـ ,بينمػػا الغمػػؽ نشػػاط يخػػتـ بػػو المعمػػـ
كيعػػد الغمػػؽ مكم ػ ن

الدرس كينييو.

كترل الباحية أف عممية الغمؽ ىي العممية التػي يػتـ مػف خبلليػا تجميػع خيػكط األفكػار التعميميػة

كالعمػؿ عمػػى حبكيػػا بشػػكؿ منطتػػي فػي ذىػػف المػػتعمـ مػػف خػػبلؿ عرضػيا بشػػكؿ مختصػػر كالتركيػػز عمػػى

النتاط المحكرية كالضركرية منيا.
أهمية غمؽ الدرس :

إف أىمية عممية الغمؽ تنبع مف ككنيا :
 -1تعمؿ عممية الغمؽ عمى جذب انتباه التبلميذ كتدفعيـ لممشاركة في تنفيذ إجراداتيػا ,ممػا يسػاعد
المعمـ عمى االستمرار في تتكيـ تعمميـ ,كيعززىـ لمتابعة عممية التعمـ.

 -2تسػػاعد عمميػػة الغمػػؽ عمػػى تنظػػيـ كترتيػػب مػػا يحتكيػػو الػػدرس مػػف معمكمػػات ,ممػػا يسػػيؿ عمػػى
التبلميذ االحتفاظ بيا كتذكرىا.

 -3تسػػاعد عمميػػة الغمػػؽ فػػي ربػػط محتكيػػات الػػدرس ببعضػػيا كتكضػػي مػػا بينيػػا مػػف عبلقػػات ,ممػػا
يجعػػؿ مني ػا قطعػػة متكاممػػة مترابطػػة تسػػيؿ عمػػى التبلميػػذ فيميػػا كتطبيتيػػا فػػي مكاقػػؼ حياتيػػة

أخرل.

 -4تبرز عممية الغمؽ النتػاط الميمػة كالعناصػر األساسػية فػي الػدرس كتؤكػد عمييػا ,ممػا يجعػؿ مػف
التفاصيؿ الدقيتة التي يحتكييا الدرس نتاطنا يسيؿ عمى التبلميذ االحتفاظ بيا كتذكرىا.

 -5إشراؾ التبلميذ فػي اسػتنتاج مػا يحتكيػو الػدرس مػف أفكػار رجيسػة كمػا بينيػا مػف ركابػط كعبلقػات
يسيـ في تنمية ميارات التفكير لدييـ.

 -6تسػاعد عمميػػة الغمػػؽ فػػي تتػػكيـ تعمػػـ التبلميػػذ ,فمػػف خبلليػػا يكشػػؼ المعمػػـ نػكاحي الضػػعؼ لػػدل
تبلميذه كيعمؿ عمى معالجتيا.

 -7يس ػػاعد التبلمي ػػذ كي ػػدربيـ عم ػػى تمخ ػػيص محت ػػكل أم درس .س ػػبلمة كآخ ػػركف-137 :2009,
)138

 -8يعطػي لممعمػـ فرصػة لمتيػاـ بتمخػيص درسػو حيػث يسػاعد تمخػيص الػدرس عمػى اإللمػاـ باألفكػار
الرجيسية كالفرعية أم تتديـ صكرة إجمالية لمدرس في نيايتو.
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 -9يعطػػي لممعمػػـ فرصػػة لتييجػػة التبلميػػذ لمػػدرس التػػادـ مػػف خػػبلؿ تكمػػيفيـ بػػبعض األعمػػاؿ التػػي
يتكمكف بيا في المنزؿ.

 -10يسيـ في تحتيػؽ كػؿ عنصػر مػف عناصػر الػدرس لكظاجفػو فذعطػاد الكقػت المحػدد لكػؿ عنصػر
مف عناصر الدرس يساعد عمى تحتيؽ أىداؼ الدرس .الجمؿ)231-230 :2005,

كتتفػػؽ الباحيػػة مػػع ايراد السػػابتة حػػكؿ أىميػػة الغمػػؽ حيػػث أنيػػا ضػػركرية فػػي عمميػػة الػػتعمـ مػػف

حيث تتديـ فػرص حتيتيػة لممػتعمـ بتكػكيف كيػاف متكامػؿ مػف المعمكمػات األساسػية حػكؿ الػدرس الػذم قػد

تناكلو  ,كمف خبلليا يمكف لممتعمـ استرجاع ما درسو كاستذكاره بسيكلة.
أنكاع الغمؽ :

لمغمػػؽ نكعػػاف كفت ػنا لميػػدؼ مػػف عمميػػة الغمػػؽ نعرضػػيما فيمػػا يمػػي  :غنػػيـ كالجيمػػي:2008,

)164-163

 -1غمؽ النقؿ :كيستخدـ ىذا النكع عندما يريد المعمـ النتؿ مف تعمػـ مفيػكـ أك مبػدأ إلػى آخػر ,أك
مف درس إلى درس آخر.

 -2غمؽ المراجعة :بعد انتياد المعمـ مف الدرس كيكد أف ينيي درسو فيتػكـ بعمميػة غمػؽ المراجعػة
لجذب انتباه الطبلب عمى نياية الدرس بطريتة شيتة كمحببة لمطبلب.
كظائؼ عممية الغمؽ :
ال يتتصر استخداـ المعمـ لميارة الغمؽ عمى إنياجو لمدرس فتط ,كانما يمكػف أف يسػتخدميا فػي
م ارحػػؿ متعػػددة مػػف م ارحػػؿ تنفيػػذه لػػو ,شػػأنيا فػػي ذلػػؾ شػػأف ميػػارة التييجػػة أك اإليػػارة ,التػػي ال يتتصػػر
اسػػتخداميا عم ػػى بداي ػػة تنفي ػػذ ال ػػدرس ,كيمك ػػف لممعم ػػـ أف يس ػػتخدـ مي ػػارة الغم ػػؽ ف ػػي المكاق ػػؼ التالي ػػة :
سبلمة كآخركف)137 :2009 ,
-

إنياد الدركس اليكمية.

إنياد كحدة دراسية متكاممة لربط مكضكعاتيا معان.

إنياد دراسة أم شكؿ مف أشكاؿ المعرفة العممية  :حتيتة ,مفيكـ ,مبدأ ,قانكف ,نظرية.

-

إنياد دراسة أم نشاط أك مكقؼ أك خبرة تعميمية تعممية ,كذنياجو إلجراد تجربة عممية بتمخػيص

-

االنتياد مف تحتيؽ ىدؼ تعميمي أك مجمكعة أىداؼ تعميمية.

أىـ نتاججيا ,أك بعد عرضو لفمـ باستخبلص كبمكرة األفكار الرجيسية فيو ...,إلخ.

-

إنياد مناقشة صفية أك حكار تعميمي.

كفػػي نيايػػة الحػػديث عػػف ميػػارات تنفيػػذ التػػدريس تكصػػي الباحيػػة بػػالتركيز عمػػى إكسػػاب الطمبػػة

المعمميف الميارات األساسية التي كردت في ىػذه الد ارسػة ,ككنيػا األسػاس الػذم ينطمتػكف منػو إلػى سػكؽ
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العمػؿ بشػكؿ يضػػمف تحتػيتيـ لمحػػد المتبػكؿ مػػف األىػداؼ التربكيػة التعميميػػة ,حيػث أف ميػػارة المعمػـ فػػي
داخؿ الصؼ ىي الركيزة التي يعتمد عمييا لبناد المجتمع فذذا نجػ فػي ميمتػو كصػؿ إلػى تحتيػؽ جػزد

كلك بسط تنمية الشاممة لمجيؿ الجديد.
ثامنان  :مهارة تقكيـ التعمـ :
مفهكـ التقكيـ :

تعػػرؼ أس ػػاليب التت ػػكيـ بأنيػػا "الكس ػػاجؿ كاألدكات الت ػػي تسػػتخدـ لمحص ػػكؿ عم ػػى المعمكم ػػات أك

البيانػػات البلزم ػػة لتت ػػكيـ الم ػػني الد ارس ػػي كنتاجات ػػو التعميميػػة ,كتص ػػنؼ إل ػػى نمط ػػيف ,يتمي ػػؿ األكؿ ف ػػي

األساليب التي تعتمد عمى التتدير كتتضمف أدكات إخبارية تتصؼ بالذاتية كيتسـ ىػذا الػنمط إلػى فجتػيف,
األكلػػى  :تتميػػؿ فػػي األدكات التػػي تعتمػػد عمػػى التتػػدير الػػذاتي ميػػؿ :االسػػتبيانات كالمتػػاببلت الشخصػػية

كقكاجـ الميكؿ كمتػاييس االتجػاه ,فػي حػيف تتميػؿ الفجػة اليانيػة :فػي األدكات التػي تعتمػد عمػى المبلحظػة,
ميؿ  :متػاييس التتػدير كسػجبلت الحػكادث الشخصػية .أمػا الػنمط اليػاني فيتميػؿ فػي األدكات التػي تعتمػد

عمػػى التيػػاس كتتضػػمف أدكات اختباريػػو مػػف أميمتيػػا :االختبػػارات التحصػػيمية بأنكاعيػػا :الشػػفيية كالعمميػػة

كالتحريرية " .سمارة كالعديمي)33 :2008 ,

كتػػرل الباحيػػة فػػي ضػػكد مػػا سػػبؽ أف عمميػػة التتػػكيـ التعميمػػي ىػػي عمميػػة شػػاممة لجميػػع أركػػاف

المكقػػؼ التعميمػػي ,كال يتتصػػر التتػػكيـ عمػػى المػػتعمـ كمسػػتكل المعرفػػة الػػذم كصػػؿ لػػو فتػػط بػػؿ كتتػػكيـ
المعم ػػـ أيضػ ػنا كتت ػػكيـ األنش ػػطة التعميمي ػػة كالكس ػػاجؿ التعميمي ػػة كالط ارج ػػؽ التدريس ػػية كاألس ػػاليب التتكيمي ػػة
المتبعة في عممية التعميـ.
أغراض التقكيـ:
تتنكع أغراض التتكيـ كمف أبرز ىذه األغراض ما يمي :محمكد)360-358 :2005,
أ -التشخيص :أم تحديد مستكيات التبلميذ قبػؿ البػدد فػي الػتعمـ كالتعمػيـ إال أف التشػخيص ينبغػي
أف يككف مكضكعيان كصادقان ,كشامبلن.

ب -المسح :أم جمع معمكمات كبيانات عف ظاىرة أك شػيد أك كاقػع لد ارسػة كاقػع الظػاىرة ,كجميػع
جكانبيػػا السػػمبية كاإليجابيػػة ,فعمميػػة التتػػكيـ تيػػدؼ إلػػى مس ػ كاقػػع العمميػػة التعميميػػة مػػف أجػػؿ

اتخاذ ق اررات لتطكيرىا كتحسينيا كتجكيدىا.

ت -التنبؤ :بمعنى إمكاف الكشؼ عف درجة استعداد التمميذ كقدراتو عمػى النجػاح فػي مجػاؿ الد ارسػة
مسػػتتببلن ,كليػػذا الغػػرض أىميػػة فػػي مسػػاعدة التبلميػػذ عمػػى االنتتػػاد الد ارسػػي كالمينػػي كتػػكجيييـ

التكجيو السميـ.
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ث -تحديػػد كضػػع التمميػػذ يػػي المكػػاف كالمسػػتكل المناسػػب إلمكاناتػػه كقدراتػػه:فاختيػػار تمميػػذ مػػا
مستكل تعميمي يستمزـ خصاجص معينة ال يمكف معرفتيا إال مف خبلؿ نتاج التتكيـ.

ج -التكجيػػػه كاإلرشػػػاد :م ػػف خ ػػبلؿ مس ػػاعدة التبلمي ػػذ عم ػػى النم ػػك المتكام ػػؿ أكاديميػ ػان كس ػػيككلكجيان
كمياريان كفؽ أسس سميمة كاستمرار ىذا النمك.

أنكاع التقكيـ يي العممية التعميمية:
تتنػكع أسػػاليب التتػػكيـ حسػب التكقيػػت التػػي تػتـ فيػػو العمميػػة التتكيميػة كالتػػالي :محمػػكد:2005,

)361-360

 -1التقكيـ المبدئي التشخيصي :أم تتييـ المدخبلت السمككية لمتبلميذ كالتػي تػؤىميـ لد ارسػة معينػة
بمعنػػى تحديػػد نتػػط البػػدد فػػي التعمػػيـ كال يتتصػػر ىػػذا النػػكع عمػػى تحديػػد المسػػتكل المػػدخمي فتػػط

كانما يستمر باستمرار المكقؼ التعميمي.

 -2التقكيـ التكػكيني :كذلػؾ النػكع مػف التتػكيـ يسػتخدمو المعمػـ بػيف فتػرة كأخػرل مػع التتػدـ كالمعنػى
في عممية التعمـ كييدؼ ىذا التتكيـ لتزكيد المعمـ كالمتعمـ بما يمي:
أ -تتديرات مؤقتة عند تتدـ المتعمـ في أداجو.

ب -تشخيص نكاحي التكة كنكاحي الضعؼ خبلؿ المكقؼ التعميمي /التعممي.

ت -تتديـ التعزيز الفكرم كالتغذية الراجعة المنظمة لكؿ مػف التبلميػذ كالمعمػـ بمػا يسػاعد عمػى
تصحي مسار التعمـ أكالن بأكؿ.

 -3التقكيـ الشامؿ  :كيستخدـ ىذا النكع كتتدير نياجي لتحديد مستكل التتدـ أك التحصػيؿ النيػاجي
الذم حتتو المتعممكف في نياية مكقؼ تعميمي محدد أك كحدة دراسية أك مترر د ارسػي أك فصػؿ
دراسي أك عاـ دراسي أك مرحمة دراسية ,كيكض التتكيـ الشامؿ :
أ -مدل تتدـ التبلميذ كتحصيميـ الدراسي.

ب -تزكيد المعمـ بمعايير لتتييـ أداد التبلميذ.

ت -يعطي مؤشرات كبيانات عف أداد التبلميذ كيفيان.
كتػػذكر الباحيػػة فػػي ىػػذا الصػػدد أف عمميػػة التتػػكيـ ىػػي عمميػػة ميمػػة لمغايػػة إذ يػػتـ مػػف خبلليػػا

التعػػرؼ عمػػى مػػدل تحتيػػؽ األىػػداؼ التعميميػػة كمسػػتكل التتػػدـ الحاصػػؿ فػػي سػػمكؾ المتعممػػيف كأداجيػػـ,
كتكصػػي الباحيػػة بضػػركرة اعتمػػاد أسػػاليب تتػػكيـ مسػػتمرة كمتنكعػػة كشػػاممة عمػػى مػػدار الفت ػرة التعميمي ػة
لتحتيؽ اكبر قدر مف أىداؼ عممية التتكيـ.
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المحكر الثاني :المهارات الحياتية
تعد الميارات الحياتية مف الميارات األساسية التي يجػب أف تتػكافر لػدل الفػرد سػكاد كػاف معممػنا

أك طالبنا أك صاحب أم مينػة فػي المجتمػع لككنيػا المكجػو لسػمككو اإليجػابي الػذم يعينػو عمػى التصػرؼ
فػػي المكاقػػؼ المختمفػػة بػػذكاد كفاعميػػة كيسػػتطيع أف يكػػكف مكفتػان فػػي اختيا ارتػػو كق ار ارتػػو التػػي يتخػػذىا فػػي

حياتو بشكؿ عاـ ,كألىمية ىذا المكضكع كأيره البالا في صتؿ شخصية الفػرد كصػتؿ شخصػية الطالػب
المعمـ عمػى كجػو الخصػكص فػي ىػذه الد ارسػة سػنتحدث عػف ىػذه الميػارات بذسػياب لكػي نتعػرؼ عمييػا

بصكرة أكض .

مفهكـ المهارات الحياتية :
اختمؼ المؤلفكف كالباحيكف في تعريفيـ لمميارات الحياتية  ,كمف ىذه التعريفات ما يمي:
تعري ػػؼ ك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ كاليكنيس ػػيؼ )21 :2004 ,ق ػػدرة الطال ػػب عم ػػى التي ػػاـ بس ػػمككيات

تكيفيػػو كايجابيػػة تمكنػػو مػػف التعامػػؿ بفاعميػػة مػػع متطمبػػات كتحػػديات الحيػػاة الكاقعيػػة كتتضػػمف الميػػارات

التالية  :صنع الترار ,كحػؿ المشػكبلت ,كالتفكيػر اإلبػداعي كالتفكيػر الناقػد ,كاالتصػاؿ كالتكاصػؿ الفعػاؿ,
كالعبلقات بيف األشخاص ,ككعي الذات كالتعامؿ مع العكاطؼ كالضغكط.
كتعػػرؼ الميػػارات الحياتيػػة بأنيػػا الميػػارات المعرفيػػة كاالجتماعيػػة كالشخصػػية كالنفسػػية المرتبطػػة

بتعامؿ الطبلب مع المتطمبات كتحديات الحيػاة اليكميػة ,كتختمػؼ بػاختبلؼ اليتافػات كالبيجػات كالظػركؼ

كالمكضػػكعات ,كمػػف ىػػذه الميػػارات ميػػارة اتخػػاذ الت ػ اررات كحػػؿ المشػػكبلت كميػػارة التكاصػػؿ كاالتصػػاؿ

كالتفاكض كالػكعي الػذاتي كالتعػاطؼ ,كمتاكمػة الضػغكط ,كالتخطػيط لممسػتتبؿ ,كتأكيػد الػذات كاحتراميػا,
كاالستماع النشط كالتسام كاليتة كالميارات العممية كالصحية ,كالعبلقات الشخصية.

األغا)75 :2012,

كحػػػدد البػػػاز يػ ػػبلث مػػػداخؿ لتعريػػػؼ الميػ ػػارات الحياتيػػػة ,المػػػدخؿ األكؿ  :كتعػ ػػرؼ عمػػػى أنيػ ػػا

األدادات التي تسبب الراحة كالسعادة لمفرد ,المدخؿ الياني  :كيعرؼ الميارات الحياتية عمػى أنيػا قػدرات
عتميػػة كحسػػية نحتػػؽ أىػػدافان محػػددة ,كالمػػدخؿ اليالػػث  :كيعػػرؼ الميػػارات عمػػى إنيػػا إجػرادات تمكػػف مػػف

حؿ مشكبلت كمكاجية تحديات .سعد الديف)128 :2007 ,

يرل المتاني أف الميارات الحياتية ىي أم عمؿ يتكـ بو اإلنساف في الحياة اليكميػة التػي يتفاعػؿ

فييػػا مػػع أشػػياد كمعػػدات كأشػػخاص كمؤسسػػات كبالتػػالي فػػذف ىػػذه التفػػاعبلت تحتػػاج مػػف الفػػرد اف يكػػكف
متمكنان مف ميارات أساسية .عبد الكريـ)36 :2009 ,
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يعرفيا زقكت )8 :2014,ىي مجمكعة مف التدرات كالميارات التي يتشربيا الشػخص بصػكرة
متصكدة مف خبلؿ مركره بالخبرات التي تعينو عمى مكاجية المكاقؼ كالتحديات.
كتعبػػر الميػػارات الحياتي ػػة عػػف الرغبػػة كالمعرف ػػة كالتػػدرة عمػػى حػ ػػؿ م ػػشكبلت حياتيػػػة شخص ػػية

كاجتماعيػة أك مكاجيػة تحػػديات يكميػة ,أك إجػرادات تعػػديبلت كتحسػينات فػي أسػػمكب كنكعيػة حيػاة الفػػرد
كالمجتمػػع كى ػػذه الميػػارات تض ػػـ " المي ػػارات البيجيػػة ,المي ػػارات الغذاجي ػػة ,الميػػارات الص ػػحية ,المي ػػارات

الكقاجية ,الميارات اليدكية " .خميؿ كالباز(86 :1999 ,

كيعرفيػػا الشػػتيرات )83 :2009,بأنيػػا ىػػي "الميػػارات التػػي تسػػاعد التبلميػػذ عمػػى التكيػػؼ مػػع

المجتمػػع الػػذم يعيشػػكف فيػػو ,كتركػػز عمػػى النمػػك المغػػكم ,الطعػػاـ ,ارتػػداد المبلبػػس ,التػػدرة عمػػى تحمػػؿ
المسػػجكلية ,التكجيػػو الػػذاتي ,الميػػارات المنزليػػة ,األنشػػطة االقتصػػادية ,كالتفاع ػؿ االجتمػػاعي " .أك ىػػي "
مجمكعػة التػدرات الشخصػية التػي تكسػب المػتعمـ يتػة فػي نفسػو تمكنػو مػف تحمػؿ المسػجكلية كفيػـ الػػنفس

كايخ ػريف ,كالتعامػػؿ معيػػـ بػػذكاد ,كانجػػاز الميػػاـ المككمػػة إليػػو بكفػػادة عاليػػة ,كاتخػػاذ الت ػ اررات الصػػاجبة
بمنيجية عممية سميمة".

خصائص المهارات الحياتية :
تتميز الميارات الحياتية بالعديد مف الخصاجص كالتي يعبر عنيا عمراف)14 :2001 ,

 -1تتنػػكع كتشػػمؿ كػػؿ الجكانػػب الماديػػة كغيػػر الماديػػة المرتبطػػة بأسػػاليب إشػػباع الفػػرد الحتياجػػات
كمتطمبات تفاعمو مع الحياة كتطكيرىا .

 -2تختمؼ تبعان لطبيعة كؿ مجتمع كعاداتو كتتاليده كدرجة تتدمو.
 -3تختمؼ كفتان لمزماف كالمكاف.

 -4تعتمد عمى طبيعة العبلقة التبادلية بيف الفرد كالمجتمع كدرجة تأيير كؿ منيما في األخر .

 -5تيدؼ إلػى مسػاعدة الفػرد عمػى التفاعػؿ النػاج مػع بيجتػو بكػؿ أبعادىػا كتطػكير أسػاليب معايشػة
الحياة.

كم ػػا يش ػػير رأم آخػػػر إل ػػى أف المي ػػارات الحياتيػػػة تتص ػػؼ بأنيػ ػا تراكميػػػة ,متص ػػمة ,فرديػػػة,

مترابطػػة ,ارتتاجيػػة ,محصػػمة تػػأيير البيج ػػة المحيطػػة كاألسػػرة كالمدرسػػة ,معرفي ػػة تتميػػؿ فػػي كيفيػػة التي ػػاـ

بالعمؿ ,تعرؼ الطفؿ عمى خصاجص الحياة الكاقعية .عبد الكريـ)27 :2009,

كترل الباحية في ىذا الصدد أف الميارات الحياتية تتصؼ بعدة خصاجص منيا :

 .1تسػػاعد الفػػرد فػػي التعامػػؿ النػػاج مػػع بيجتػػو كتسػػاعد فػػي تطػػكير أسػػاليب تكيفػػو مػػع الحيػػاة مػػف
حكلو.
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 .2تختمؼ باختبلؼ المجتمع كالزماف كالمكاف فمكؿ مجتمع طبيعة كاسػاليب حيػاة كميػارات تفاعميػة
تختمؼ عف غيره مف المجتمعات كما كينطبؽ ىذا عمى الزماف كالمكاف.

 .3كم ػػا تتص ػػؼ المي ػػارات الحياتي ػػة بأني ػػا متص ػػمة كمتراكم ػػة إذ أف المي ػػارات تتػ ػرابط م ػػع بعض ػػيا
البعض لتحتيؽ تفاعؿ جيد مع المكاقؼ المختمفة كتؤدم أىدافو.

أهمية اكتساب المهارات الحياتية :
إف أىمية الميارات الحياتية تتميؿ في ككنيا :

 -1تسػػاعد المػػتعمـ عمػػى التعامػػؿ مػػع مكاقػػؼ الحيػػاة المختمفػػة ,كعمػػى احتمػػاؿ الضػػغكط ,كمكاجيػػة
التحديات اليكمية.

 -2تعينو عمى حؿ مشكبلتو الشخصية كاالجتماعية كالتعامؿ معيا بكعي.

 -3تكسبو يتة في نفسو ,كتشعره بالراحة كالسعادة حيف ينفذ أعمالو بذتتاف.
 -4تيبو حب ايخريف ,كاحتراميـ لو ,كتتديرىـ لعممو.
 -5تمكنو مف التياـ بأعمالو بنجاح.

 -6تساعده عمى تطبيؽ ما يتعممو عمميان.

 -7تزيد دافعيتو لمتعمـ .الشتيرات)84-83 :2009,

 -8تحسيف حياة األفراد كتسييميا مف خبلؿ إكسابيـ الميارات البلزمة لمحياة اليكمية.

 -9إكساب الفرد اليتة بالنفس كمساعدتو عمى االرتتاد بتدراتو كتحسيف مستكل حياتو.

 -10تجػػاكز الفجػػكة العمميػػة كالتكنكلكجيػػة كالتػػي تكاجييػػا مجتمعاتنػػا العربيػػة كاعػػداد كػكادر قػػادرة عمػػى
المنافسة عالميان .سعد الديف)17 :2007 ,

كما كأكدت دراسات أخرل عمى أىمية الميارات الحياتية كامتبلكيا بالنسبة لممعمػـ بشػكؿ خػاص

كأفػ ػ ػ ػ ػراد المجتم ػ ػ ػ ػػع بش ػ ػ ػ ػػكؿ ع ػ ػ ػ ػػاـ مي ػ ػ ػ ػػؿ د ارس ػ ػ ػ ػػة النعيم ػ ػ ػ ػػي كالخزرج ػ ػ ػ ػػي )2014 ,كد ارس ػ ػ ػ ػػة المكل ػ ػ ػ ػػك
كقشطة)2006,كدراسة العمرم )2013,كدراسة قشطة.) 2008,

فػي حػػيف تػػرل الباحيػة فػػي ضػػكد مػػا سػبؽ أف أىميػػة الميػػارات الحياتيػػة تنبػع مػػف ككنيػػا تسػػاعد
الفػػرد فػػي التعامػػؿ مػػع متطمبػػات حياتػػو المختمفػػة كتسػػاعد عمػػى تسػػييؿ حياتػػو كتطكيرىػػا لؤلفضػػؿ بشػػكؿ

يضمف لو تحتيؽ أىدافو في الحياة ,كمكاجية تحدياتو الحياتية المختمفة.

تصنيفات المهارات الحياتية :
اختمؼ الباحيكف في مجاؿ الميارات الحياتية عمى تصنيفيا فكؿ مػنيـ تناكليػا مػف الزاكيػة التػي
تتناسػػب مػػع طبيعػػة بحيػػو كالمي ػػارات التػػي يجػػد فييػػا التمييػػؿ األفض ػػؿ ألسػػاليب التعامػػؿ مػػع المكاق ػػؼ
المختمفة مف الحياة كمف ىذه التصنيفات ما يمي :
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-1

تصنيؼ ع برنس: prinse,1995: 137,
ت ػػـ تصػػنيفيا إلػػى مي ػػارات التفاعػػؿ مػػع ايخػػريف -كتجن ػػب األخطػػار -التعامػػؿ مػػع الخ ػػدمات

االجتماعيػة -الحصػكؿ عمػى كظيفػة-التغذيػة السػميمة – ممارسػة عػادات صػحية -إدارة األمػكاؿ -ترشػيد

االستيبلؾ.
-2

يدكية.

-3

تصنيؼ ع خميؿ كالباز: 68 :1999,
تػػـ تصػػنيفيا إلػػى مي ػػارات بيجي ػػة كمي ػػارات غذاجي ػػة كميػػارات صػػحية كميػػارات كقاجيػػة كميػػارات

تصنيؼ عشحاتة: 317-316 :2009,
حيث صنفيا إلى مجمكعة مف الميارات كالتالي :
 -1ميارات المركنة كالتكيؼ.

 -2ميارات المبادرة كتكجيو الذات.
 -3الميارات الحياتية كاليتافية.

 -4الميارات اإلنتاجية كالمحاسبة.
-4

 -5ميارات التيادة كالمسجكلية.

تصنيؼ عسعد الديف : 24 :2007 ,كقد اشتمؿ عمى الميارات التالية :
ميػ ػػارة حػ ػػؿ المشػ ػػكبلت ,ميػ ػػارة إدارة الكقػ ػػت ,ميػ ػػارة السػ ػػبلمة كاألمػ ػػاف ,ميػ ػػارات اقتصػ ػػادية,

الميارات الحاسكبية ,ميارات تكنكلكجيا الكيرباد كاإللكتركنيات ,ميػارات تكنكلكجيػا االتصػاالت ,ميػارات
تكنكلكجيا اإلنتاج كالتصنيع ,ميارات التكنكلكجيا الحيكية الزراعية ).
-5

تصنيؼ منظمة الصحة العالمية": )WHO,1999:1-3("World Health Organization

حي ػػث ص ػػنفت المي ػػارات الحياتيػػة إل ػػى خم ػػس ميػػارات أساس ػػية كى ػػي كالتػػالي  -:مي ػػارات ح ػػؿ

المشكبلت كاتخاذ الترار ,ميارة الكعي الذاتي كالتعاطؼ ميػارة التفكيػر اإلبػداعي كالتفكػر الناقػد ,ميػارة

إدارة المشاعر كمكاجية الضغكط ,ميارات التكاصؿ مع ايخريف.

كسكؼ تعتمد الباحية تصنيؼ منظمة الصحة العالمية كذلؾ لسببيف أال كىما :
 -1ىذا التصنيؼ كحسب ما أشار ت لو منظمة الصحة العالمية شامؿ.

 -2يضـ ىػذا التصػنيؼ الميػارات الحياتيػة التػي يحتاجيػا المعمػـ عمػى كجػو الخصػكص فػي التعامػؿ
مع مكاقفو التربكية كالحياتية داخؿ المدرسة كالبيجة التعميمية.

عكامؿ تؤثر يي اكتساب الفرد لممهارات الحياتية :
مف أىـ العكامؿ ما التي تؤير في اكتساب الميارات الحياتية ما يمي:
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 -1العالقات المدعمة  :أم كجكد ما يدعـ اكتساب الميارة
 -2النماذج  :مبلحظة نماذج تتكـ بتنفيذ الميارة كممارسػتيا كالتيػاـ بمحاكاتيػا كتتميدىا.

 -3تتػػابع اإلثابػػة :يميػػؿ الحصػػكؿ عمػػي التشػػجيع كالينػػاد كالحنػػاف إيابػػة أساسػػية ت ػػساعد فػػي تشػػكؿ
الميارة الحياتية.

 -4التعميمػػػات  :معظ ػػـ تعميم ػػات أداد المي ػػارات الحياتي ػػة مكتس ػػبة م ػػف البي ػػت كالمدرسػ ػػة كالجامع ػػة
كىن ػػاؾ تعميم ػػات لمد ارس ػػة كالحف ػػاظ عم ػػى الص ػػحة العم ػػؿ كيجػ ػػب تعمميػ ػػا بطريت ػػة ص ػػحيحة ف ػػي

المدرسة كالجامعة.

 -5إتاحػػػة الفرصػػػة  :االعتمػػاد عمػػي ايخػػريف يسػػبب صػػعكبة فػػي اكتسػػاب الميػػارة فيجػػب إتاح ػػة
الفرصة لمطمبة لممارسة الميارة.

 -6التفاعػػؿ مػػع األقػػراف  :قػػد يكػػكف تعمػػـ الميػػارات مػػف الػػزمبلد كالبيجػػة المحيطػػة مفي ػػدان أك ضػػا انر
حسب طبيعة الميارات كىؤالد الزمبلد .خميؿ كالباز)89 :1999,

 -7القدكة :مف الضركرم أف يككف المعمػـ قػدكة لتبلميػذه كيمػارس الميػارات الحياتيػة بطريتػة سػػميمة
كيتسـ بالتيـ كاألخبلؽ التي تزيد مف ارتباط التبلميذ بو كتتميدىـ لشخصيتو.

 -8اإلقنػػاع:بعػػرض الػػدالجؿ كالب ػراىيف المنطتيػػة كمناقشػػتيا بأسػػمكب عممػػي دقي ػػؽ لجمي ػػع المي ػػارات
أالزمة لحياة أفضؿ.

 -9اسػػػتخداـ أسػػػاليب حديثػػػة يػػػي التػػػدريس:مي ػػؿ ح ػػؿ المش ػػكبلت – لع ػػب األدكار -المناقش ػػة –
األلع ػػاب التعميميػػة – الد ارسػػات الميدانيػػة كالعمميػػة بحيػػث يمػػارس التمميػػذ العمػػؿ بنفسػػو كيعتمػػد
عمى ذاتو فػي كافة المكاقؼ.

 -10تنمية التفكير:في جميع المكاقؼ يساعد عمى اليتة بالذات كبالتدرات الشخصية كما يسػػاعد فػػي
تنمية ميارات حياتية مناسبة كاالبتعاد عف الخطأ .كافي) 39-38 :2010,
اقتراحات تساعد المعمـ عمى تنمية المهارات الحياتية لدل الطالب :
يتدـ قشطة )52 :2008,مجمكعة مف االقتراحات التي تدعـ عممية تنميػة الميػارات الحياتيػة

لدل الطبلب كىي كما يمي :

 -1البحث عف الطرؽ التي تزيد مف إحساس التبلميذ بالبيجة المحيطة بيـ.
 -2تشجيع األفكار التي تصدر مف التبلميذ.

 -3يكفر المصادر كالخامات الضركرية إلنتاج كاخراج أفكار التبلميذ.

 -4العركض العممية حيث يتعمـ التبلميذ الكيير مف الميارات الحياتية عف طريتيا.
 -5االىتماـ الكاعي بأسجمة الطبلب كاقتراحاتيـ.
 -6تنمية التتييـ الذاتي لدل الطبلب.
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 -7عدـ الحكـ السريع عمى األفكار التي يتدميا الطبلب.
المهػػارات الحياتيػػة التػػي تسػػعى الباحثػػة إلػػى تنميتهػػا مػػف خػػالؿ البرنػػامج المقتػػرح تتمثػػؿ بالمهػػارات

التالية :

أك نال  :مهارة حؿ المشكالت :
تعػػد ىػػذه الميػػارة مػػف أىػػـ الميػػارات التػػي يجػػب أف يكتسػػبيا الفػػرد لككنيػػا الطريػػؽ الػػذم يتػػي لػػو

التعامػػؿ مػػع أشػػكاؿ المكاقػػؼ الحياتيػػة كالتحػػديات المختمفػػة مػػف خػػبلؿ قدرتػػو عمػػى د ارسػػة ىػػذه المكاقػػؼ

كالعمػؿ عمػى تفحػص أسػبابيا كأسػاليب عبلجيػا كاتخػاذ التػ اررات المبلجمػة لحػؿ ىػذه المكاقػؼ كالمشػػكبلت
التي تشكؿ قمؽ لدل الفرد .

مفهكـ حؿ المشكالت:
يشػػير مصػػطم مشػػكمة إلػػى مكقػػؼ يكػػكف فيػػو الفػػرد مطالب ػان بذنجػػاز ميمػػة لتحتيػػؽ ىػػدؼ معػػيف

كتككف لديو الرغبة في الكصكؿ إليو ,كال يسػتطيع بمكغػو فػي ضػكد اإلمكانػات المتػكافرة لديػو كبػذلؾ تنشػأ

المشكمة .سمارة كالعديمي)90 :2008 ,

يعػرؼ الباحيػػاف" ككرليػػؾ ككركدنيػؾ" مفيػػكـ حػػؿ المشػكبلت بأنػػو " عمميػػة تفكيريػة يسػػتخدـ الفػػرد

فييا ما لديو مف معارؼ مكتسػبة سػابتة كميػارات مػف أجػؿ االسػتجابة لمتطمبػات مكقػؼ لػيس مألكفػان لػو,

كتكػػػكف االس ػػتجابة بمباشػ ػرة عمػػػؿ مػػػا يسػ ػػتيدؼ حػػػؿ التنػ ػػاقض أك الم ػػبس أك الغمػػػكض الػػػذم يتضػ ػػمنو

المكقؼ .الشتيرات)214 :2009,

كما كتعرفيا الباحية بأنيا "مجمكعة مف العمميات العتمية التخطيطيػة التػي يتبعيػا مجمكعػة مػف

اإلجرادات التنفيذية التي يتكـ بيا الفرد لتحتيػؽ ىػدؼ معػيف يصػؿ مػف خبللػو إلػى حػؿ مكقػؼ تسػبب لػو

بحالة مف عدـ االرتياح كالتكتر كذلؾ في ضكد اإلمكانات المتاحة لديو"

أهداؼ استخداـ أسمكب حؿ المشكالت:
يتـ استخداـ أسمكب حؿ المشكبلت لعدة أىداؼ أىميا ما يمي :
أ -تدريبيـ عمى مكاجية مشكبلت الحياة.
ب -تنمية ركح االبتكار كاإلبداع لدييـ.
ت -تنمية يتتيـ بأنفسيـ.

ث -تربيتيـ عمى االستتبللية في العمؿ.
ج -تدريبيـ عمى ميارات صنع الت اررات .الشتيرات)220-219 :2009 ,
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أهمية استخداـ أسمكب حؿ المشكالت :
كيػػذكر الشػػتيرات )223-222 :2009 ,أىميػػة اسػػتخداـ أسػػمكب حػػؿ المشػػكبلت فػػي عمميػػة

التعميـ تكمف في :

 -1إيارة دافعية الطمبة لمتعمـ ,حيث يكلد لدييـ الرغبة في التفكير لمتكصؿ إلى الحؿ السميـ.

 -2تنمية الميارات كالتدرات كالمعمكمات ,فذذا أتتػف المتعممػكف أسػمكب حػؿ المشػكبلت كتػدربكا عمػى
استخدامو في المدرسة ,فذنيـ سيستفيدكف منو فػي حيػاتيـ العمميػة لمتغمػب عمػى المشػكبلت التػي
تكاجييـ.

 -3كىذا األسمكب كذالؾ يشجع االستتبللية كالتعمـ الذاتي.
 -4تعديؿ المفاىيـ السابتة.

 -5تنمية التدرة عمى التفكير المنطتي كغيره مف ميارات التفكير األخرل.

 -6تنمية يتة المتعمميف بأنفسيـ كبتدرتيـ عمى مكاجية العراقيؿ كالصعاب.
 -7تنمية ميارات العمؿ التعاكني كترغيبيـ بالعمؿ بركح الفريؽ الكاحد.

 -8يجعؿ المتعمميف يدرككف التيمة الكظيفية لمعمـ ,كأىمية المعرفة لمحياة.
 -9يتي لؤلطفاؿ فرصان حتيتية لتطبيؽ ما يتعممكنو مف مكاقؼ عممية مما يجعؿ التعمـ أكير يباتان.
كيرل نكفػؿ كسػعيفاف )188 :2011 ,أف ميػارة حػؿ المشػكبلت أمػر ضػركرم فػي حياتنػا تبعػنا

لما يمي :

 -1تطكر الحمكؿ الفعالة مف نكعية الحياة التي يحتاجيا الطبلب.
 -2عنػػد التكصػػؿ إلػػى حػػؿ ال بػػد مػػف مػػف اختبػػار فاعميػػة ىػػذا الحػػؿ بطريتػػة إجراجيػػة ,كلػػذلؾ فػػذف
إدراؾ إحساسػػيـ بكجػػكد مشػػكمة مػػا الطػػبلب ,كمػػف ي ػػـ العمػػؿ عمػػى اتخػػاذ إجػػراد حياليػػا ,عػػد

الخطػكة كيعد الخطكة األكلػى لحػؿ ىػذه المشػكمة ,كالنجاح في حميا يشػػير إلػػى إ ازلػػة عػػاجؽ مػػف
طريػؽ الطػبلب كمػف طريؽ الطبلب كمف طريؽ ايخريف.

مميزات مهارة حؿ المشكالت :
كمف مميزات ميارة حؿ المشكبلت ما يمي  :ايغا كعبد المنعـ)257 :2010 ,
 -1ضماف دافعية الطبلب تجاه مكضكع التعمـ.

 -2إيارة اىتماـ الطبلب كانتباىيـ تجاه مكضكع التعمـ .

 -3اكتسػػاب الطػػبلب معمكمػػات كظيفيػػة خػػبلؿ خط ػكات ميػػارة حػػؿ المشػػكبلت ,كذلػػؾ عػػف طري ػػؽ
تتصي المعارؼ كربطيا بالحياة الكاقعية لمطبلب.

 -4اكتساب الطبلب ميارات عتمية أك فكرية أك اجتماعية.
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 -5تفعيؿ دكر الطبلب النشط تجاه خطكات ميارة حؿ المشكبلت.
 -6اكتسػ ػػاب بعػ ػػض السػ ػػمات الشخصػ ػػية اليامػ ػػة فػ ػػي مكاجيػ ػػة المشػ ػػكبلت الحتيتيػ ػػة ,ميػ ػػؿ :سػ ػػعة
األيفػؽ ,االحتكػػاـ إل ػػى المصػػادر األكي ػػدة ,كالتػػركم ف ػػي اتخ ػػاذ الت ػ اررات.

كيتض لدينا في ىذا الشأف أف ميارة حؿ المشكبلت تتميز عف غيرىا في التعامؿ مػع مكاقػؼ
الحياة ,كذلؾ لفعاليتيا في إعماؿ ذىػف الفػرد كتفعيمػو البتكػار حمػكؿ كتصػرفات تسػاعد فػي التضػاد عمػى
المشكبلت.

خطكات حؿ المشكمة :
يعػػد "جػػكف ديػػكم" مػػف أكاجػػؿ أعػػبلـ التربيػػة الػػذيف قػػامكا بكضػػع مجمكعػػة مػػف الخط ػكات لحػػؿ
المشكبلت كتتميؿ فيما يمي  :الفتبلكم)569-568 :2005,
 -1الشعكر بالمشػكمة :أم أف الفػرد عنػدما يكاجػو مكقفػنا صػعبنا ,فذنػو يشػعر بػالتمؽ كعػدـ االسػتترار
بسبب المكقؼ أك الميير أك الظاىرة التي يكاجييا.

 -2تحديػػد المشػػكمة :كالخطػػكة اليانيػػة مػػف تفكيػػر الفػػرد عمػػى كفػػؽ ىػػذه اإلسػػتراتيجية ىػػك أف يعػػرؼ
الفرد حدكد ىذه المشكمة أك أبعادىا ,كىذا التحديد يتطمػب فػي بعػض األحيػاف تجػزمد المشػكمة

الكمية إلى مشكبلت جزجية كفرعية.

 -3يرض الفركض  :فالفرد الذم حدد مشكمتو يذىب بتفكيره إلى أبعد مػف ذلػؾ إذ يفتػرض عكامميػا
كأسػبابيا معتمػدنا عمػى خب ارتػو كتصػكراتو.كىذا عنػاه أنػو يحػاكؿ الػربط الكييػؽ بػيف كجػكد المشػػكمة
كمجمكعة مف العكامؿ أك األسباب المحتممة التي أكجدىا.

 -4اختبػػػار الفػػػركض  :ف ػػي ى ػػذه الخط ػػكة الف ػػرد بممارس ػػة العدي ػػد م ػػف المي ػػارات مي ػػؿ المتارن ػػة
كالتحميػػؿ كالتمييػػز لكػػؿ فػػرض افترضػػو كيجمػػع المعمكمػػات التػػي قػػد تؤيػػده أك قػػد ترفضػػو فيبعػػد
الفرض الذم ظير ضعفو كيتمسؾ بالذم عززتو الكقاجع كعف طريتو يحصؿ عمى الحؿ.

 -5حؿ المشكمة :عندما تؤكد األدلة صػحة الفػركض كالعكامػؿ التػي ظيػرت فػي تفكيػر الفػرد ,فذنػو
يعتمػد عميػو فػي الحػؿ فكريػنا كعمميػنا كقػد يصػؿ إلػى حػؿ المشػػكمة كقػد ال يصػؿ إلػى ذلػؾ فيعتمػػد
عمػػى خطػػط أخػػرل كفػػركض جديػػدة ,إف ميػػؿ ذلػػؾ يتتضػػي المعرفػػة بالعديػػد مػػف خطػػط الحم ػكؿ

كاالفتراضات فضبلن عف التمكف مف ممارستيا ,سعيان في الكصكؿ إلى الحؿ.

خصائص الشخص الذم يتعامؿ مع المشكالت ع خصائص الفرد الذم يمتمؾ مهارة حؿ المشكالت :
يتميز الشخص الذم يمتمؾ ميارة حؿ المشكبلت بعدة خصاجص أىميا :كافي)60 :2010,
 -1االتجاىات اإليجابية نحك المكاقؼ الصعبة كاليتة بذمكانية التغمب عمييا .
 -2جمع المعمكمات بشكؿ كامؿ كشامؿ لجميع جكانب المشكمة .
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 -3تجزجة المشكمة إلى جزجيات صغيرة حتى يتمكف مف حميا.
 -4الكعي بالخطكات المتبعة كتكابعيا كالتأكد مف صحتيا.

 -5التتػكيـ الػػداجـ كالتحسػيف مػػف الميػارة كتطكيرىػا كالتػدريب عمييػا باسػتمرار.
كتشير الباحية بعد االنتيػاد مػف عػرض ميػارة حػؿ المشػكبلت إلػى أف ىػذه الميػارة ضػركرية كال
بد مف إتتانيا مف قبؿ جميع أفراد المجتمع لما ليا مػف األيػر البػالا فػي تنميػة التػدرة لػدييـ عمػى التعامػؿ

مع المكاقؼ الحياتية المختمفة كالتغمب عمى تحديات الحياة بصكرة عتبلنية.

كيف حماس مهارة حم انمشكالث :
نظػ نار ألف ميػارة حػؿ المشػكبلت تتكػكف مػف مجمكعػػة مػف الميػارات الفرعيػة ميػؿ ميػارة تحديػػد

المش ػػكمة ,كمي ػػارة كص ػػؼ المش ػػكمة  ,ك مي ػػارة تحدي ػػد أس ػػباب المش ػػكمة  ,كف ػػرض الف ػػركض ,ك تجري ػػب
الفػركض ,كاعتمػاد الحػػؿ ك تعميمػو )  ,قامػت الباحيػػة بتصػميـ اختبػػار لتيػاس ىػذه الميػػارات ككػؿ حيػػث
عرضػػت مجمكعػػة مػػف المشػػكبلت التربكيػػة عمػػى المسػػتجيب  ,ك عميػػو أف يمعػػف النظػػر فييػػا ك يحمميػػا

جيدنا مف خبلؿ الخطكات العممية لحػؿ المشػكبلت ,ك يػتـ الحكػـ عمػى قدرتػو عمػى حػؿ المشػكبلت مػف

خبلؿ أسمكبو في تحميؿ المشكمة كفؽ الخطكات الصحيحة ك تكصمو إلى أفضؿ الحمكؿ.

ثانيان :مهارة إدارة الكقت :

مفهكـ إدارة الكقت :

تعتبر عممية إدارة الكقت"ىي عممية مسػتمرة مػف التخطػيط كالتنظػيـ كالتكجيػػو ,كالمتابعػة كالتتػكيـ

لمجاالت العمؿ ,بيدؼ تحتيػؽ فعاليػة مرتفعػة السػتيمار الكقػت فػي ضػػكد المػكارد الماليػة كالبشػرية تحػت
تصرؼ المدير" حافظ كأحمد)182 :2003,

كتعرؼ أيضنا بأنيا "إدارة األنشطة كاألعماؿ التػػي تػػؤدل فػػي الكقػت ,كتعنػي االسػتخداـ األميػؿ

لمكقػػت كلئلمكانيػػات المتػػكفرة ,كبطريتػػة تػػؤدم إلػػى تحتي ػػؽ أىػػداؼ ىامػػة ,كتتضػػمف إدارة الكقػػت معرفػػة
كيفية قضاد الكقػت فػي الػزمف الحاضػر كتحميميا كالتخطيط لبلستفادة منو بشكؿ فعاؿ".

العجمي)171 :2000,

كمػػا كتعػػرؼ بأنيػػا " االسػػتخداـ األميػػؿ لمكقػػت بيػػدؼ تحتيػػؽ أىػػداؼ محػػددة ,كذلػػؾ بػػالتخطيط

كالتنظيـ كالتكجيو كالمتابعة كالتتييـ الفعاؿ لؤلنشطة كالكاجبات خبلؿ فترة زمنية محددة ".

قطناني)140 :2010,

كتػرل الباحيػة اف مفيػكـ إدارة الكقػػت يعػرؼ "ىػي ايليػػة التػي يػتـ مػػف خبلليػا االسػتغبلؿ األميػػؿ
لمػػزمف المتػػاح بػػأعمى قػػدر مػػف الكفػػادة مػػف خػػبلؿ كضػػع الخطػػط الزمنيػػة كتنظػػيـ األكلكيػػات كالميمػػات

الكاجب إنجازىا كالعمؿ عمى قضاجيا بالكقت المحدد بشكؿ فعاؿ كبأعمى قدر مف الكفادة ".
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أهمية عممية إدارة الكقت:
 .1تمنع كيير مف اإلجياد الذم يصيب األفراد أيناد تأدية أعماليـ.
 .2تمكف الفرد مف تحتيؽ أىدافو في مختمؼ نكاحي الحياة.

 .3تزيد مف اإلنتاجية كالكفادة مما يعكد بالنفع عمى الفرد كالمجتمع.
 .4تحتيؽ التكازف بيف حاجات الفرد المختمفة كالمتنكعة.

 .5تظير أىميتيا في المكاقؼ كاألكقات الحرجة .الشافعي)17 :2002 ,
كتعمػػؽ الباحيػػة عمػػى مػػا سػػبؽ بػػاف أىميػػة إدارة الكقػػت تكمػػف فػػي تحتيػػؽ الت ػكازف فػػي قػػدرة الفػػرد

عمى أداده ميمات حياتو بشكؿ فعاؿ دكف الشعكر بالضغط كالتكتر كفتداف السيطرة.

مبادئ إدارة الكقت :
مف أىـ مبادئ ميارة إدارة الكقت  :ربابعة)6-5 :2015,
 -1إدراؾ أهميػػة الكقػػت  :يحتػػاج الفػػرد إلػػى إدراؾ أىميػػة الكقػػت كالػػى تتػػدير ميػػارات إدارة الكقػػت
لديو,

 -2تحميؿ الكقت  :يساعد عمى استخداـ الفرد لعنصػر الكقػت بطريتػة ميمػرة كفعالػة ,كتجنػب قضػاد
كقت طكيؿ في أمكر غير ىامة.

 -3تخطػيط كتحديػد الهػدؼ :تتضػمف ىػذه الخطػكة تحديػد الكيفيػة التػي ينبغػي أف ينفػؽ فييػا الكقػت
بمػػا يحت ػػؽ االسػػتغبلؿ الفعػػاؿ لمكقػػت كمػػا قػػد يتطمػػب ذلػػؾ مػػف إعػػادة ترتيػػب األنشػػطة التػػي

حاليا أك تخفيض كقت بعضيا أك التخمص منيا كمية ,أك إضافة أنشػطة جديػدة كىػذا ال
تمارس ن
يتـ بدكف تحديد أىداؼ كترتيبيا.

 -4ترتيػػب األكلكيػػات :إف النتػاج األكيػػر فعاليػة يػػتـ تحتيتيػػا بشػكؿ عػػاـ مػػف خػبلؿ السػػعي الػػددكب
كراد األىداؼ المخطط ليا كليس مف قبيؿ الصدفة

 -5مبػػدأ المركنػػػة:إف االتصػػاؼ بالمركنػػة فػػي جدكلػػة الكقػػت الشخصػػي قػػد يكػػكف أم ػ ار ضػػركرنيا
السػػتيعاب األحػػداث الخارجػػة عػػف سػػيطرة المػػرد ,كينبغػػي عػػدـ اإلفػراط أك التف ػريط فػػي جدكلػػة

الكقت.

 -6مبػػدأ بػػاريتك /التركيػػز:فػػي التػػرف التاسػػع عشػػر اكتشػػؼ بػػاريتك أحػػد االقتصػػادييف اإليطػػالييف أف
األشياد الميمة مف مجمكعة معينة مف األشياد تؤلؼ عادة نسبة ضجيمة منيا.

 -7مبػدأ التفػكيض :إف قػدرة المػدير أك متخػذ التػرار عمػى تحتيػؽ النتػاج تػرتبط ارتباطػا كييتنػا بػػذدارة
مكظفيو.,
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أنكاع الناس حسب تعاممهـ مع الكقت :
 -1المضيع لمكقت :ىك الذم ال يدرؾ أىمية الكقت ,أك غير قػادر عمػى إنفاقػػو فيمػػا يفيػػده شخصػيا
أك ينفع غيره مف الناس.

 -2المسػػتخدـ لمكقػػت :ىػػك الػػذم يتػػكـ بأنشػػطة معينػػة فػػي الكقػػت المتػػكفر لديػػو ,كلكػػف تعاممػػو م ػػع
الكقت يتتصر عمى مجرد شغمو حتى ال يككف عاطبلن.

 -3المستفيد مف الكقت :إف االستفادة درجة أعمى مف مجرد اسػتخداـ الكقػت ,فينفػػؽ الفػػرد كقتػو فػي
شيد نافع أكير فاعمية لو كلغيره.

 -4المنجػػز :ى ػػك ال ػػذم يحت ػػؽ نت ػػاج معين ػػة أك يص ػػؿ إل ػػى أى ػػداؼ مح ػػددة ,كم ػػف خػ ػػبلؿ األنشػ ػػطة
كالمجيكدات التي يمارسيا فيما يتاح لو مف كقت .الميدم)161 :2003,

كيف حماس مهارة إدارة انىلج :
قامت الباحية بتصميـ اختبار لتياس مستكل ميػارة إدارة الكقػت لػدل الطالبػات /المعممػات حيػث

احتكل ىذا االختبار عمى قسميف :

األكؿ :قسـ يأخذ شكؿ االسػتبياف ك الػذم يحتػكم عمػى فتػرات تعبػر عػف سػمككيات يمكػف الحكػـ

مف خبلليا عمى قدرة المستجيب عمى إدارة الكقت .

اليػػاني  :س ػؤاليف يختبػػراف قػػدرة المسػػتجيب عمػػى ترتيػػب أكلكياتػػو باسػػتخداـ جػػدكؿ األكلكي ػػات,

كترتيب مجمكعة مف المياـ اليكمية في جدكؿ تنظيـ الكقت لمكشؼ عف إدارة المستجيب لمياـ يكمو.

كفػػي نيايػػة الحػػديث عػػف ميػػارة إدارة الكقػػت تؤكػػد الباحيػػة عمػػى ضػػركرة االىتمػػاـ فػػي الكق ػػت
كالتتمي ػػؿ ق ػػدر اإلمك ػػاف م ػػف ى ػػدره ,حي ػػث ق ػػاؿ تع ػػالى" كس ػػارعكا إل ػػى مغفػ ػرة م ػػف ربك ػػـ ك جن ػػة عرض ػػيا

السماكات ك األرض أعدت لممتتيف" آؿ عمرف ,)133:ك يجب عمينػا أف نكػكف يتظػيف فػي ىػذا الجانػب

كنفعؿ اساليب اإلدارة الفعالة ألكقاتنا كأعمارنا بما يرضي اهلل كيحتؽ أىدافنا في ىذه الحياة.

ثالثان  :مهارة االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ :
مفهكـ االتصاؿ:
لكػي نػدرؾ أىميػة عمميػة االتصػػاؿ يجػب أف نتطػرؽ أكال إلػى مفيػػكـ االتصػاؿ ,حيػث تػـ تعريػػؼ

االتصػػاؿ حسػػب مػػا قالػػو عبيػػد ) 93: 2001 ,أف " االتصػػاؿ ىػػك العمميػػات التػػي تػػتـ بكاسػػطتيا تنتػػؿ
المعمكمات بيف األفراد أك المنظمات بمعاني كطرؽ كاشارات متفؽ عمييا".
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كترل الباحية أف مفيكـ عممية االتصاؿ يعبػر عنػو فػي ضػكد التعريػؼ السػابؽ بأنػو :عميمػة نتػؿ
لممعمكمػػات كاألفكػػار بأنكاعيػػا صػػكر كاشػػارات كأشػػكاؿ كرمػػكز)مف المرسػػؿ إلػػى المسػػتتبؿ بحيػػث تكػػكف
مفيكمة كمتفؽ عمييا مف قبؿ الطرفيف.

عند ذكر االتصاؿ ال بد مف كركد مفيكـ التكاصؿ في أذىاننا حيػث يػذكر أبػك نمػرة: 2001 ,
 )98أف التكاصػػؿ ىػػك تكػػكيف عبلقػػة متبادلػػة بػػيف طػػرفيف ,أك بتعبيػػر آخػػر إنفتػػاح الػػذات عمػػى ايخػريف
في عبلقة حية ال تنتطع حتى تعكد مف جديد.

كقػ ػػاؿ متبػ ػػؿ ) 2 :2006,التكاصػ ػػؿ ىػ ػػك تبػ ػػادؿ الرسػ ػػاجؿ المنطكقػ ػػة أك المكتكبػ ػػة أك المرم ػ ػكزة

بالشيفرة أك باإلشارة) بحيث تتضمف ىذه الرساجؿ الحتاجؽ كاألفكار كالمشاعر.

كترل الباحية أف التكاصؿ ىي عممية تفاعمية بيف طرفي عممية االتصػاؿ بحيػث تتضػمف عمميػة

تناقؿ لممعمكمات مف المرسؿ إلى المستتبؿ كالعكس.

خصائص عممية االتصاؿ كالتكاصؿ :
يمكف تمخيص خصاجص عممية االتصاؿ كالتكاصؿ عمى النحك التالي :
 -1االتصػاؿ كالتكاصػؿ عمميػة اجتماعيػة  :االتصػاؿ كالتكاصػؿ ىنػا عمميػة تفاعػؿ اجتمػاعي ,يػتـ
فييا تبادؿ المعمكمات كاألفكار بػيف الناس.

 -2االتصاؿ كالتكاصؿ عممية مستمرة:االتصاؿ حتيتة مف حتاجؽ الككف المستمرة إلػى األبػد ,فػنحف
فػي اتصاؿ كتكاصؿ داجـ مع أنفسنا كمجتمعنا كالككف المحيط بنا .الياشمي.) 35 ,2001 ,

 -3االتصاؿ كالتكاصؿ عممية دائرية:ال تسير عممية االتصاؿ كالتكاصؿ في خط كاحد مػف شػخص
يخر فتط ,بؿ تسير بشكؿ داجرم ,حيث يشترؾ الناس جميعان في االتصاؿ كالتكاصػؿ فػي نسػؽ
داجرم ,فيو إرساؿ كاسػتتباؿ كأخذ كعطاد كتأيير كتأير .دكمي كالعمرم) 66 : 2005,

 -4االتصػػاؿ كالتكاصػػؿ عمميػػة معقػػدة:االتصػاؿ عمميػػة تفاعػؿ اجتمػػاعي تحػػدث فػي أكقػػات كأمػػاكف
كمسػػتكيات مختمفػػة ,فيػػي عممي ػػة معتػػدة لمػػا تحكيػػو مػػف أشػػكاؿ كعناصػػر كأن ػكاع كشػػركط يجػػب

اختيارى ػ ػ ػػا بدق ػ ػ ػػة عن ػ ػ ػػد االتص ػ ػ ػػاؿ كالتكاصػ ػ ػ ػػؿ كاال سيفش ػ ػ ػػؿ االتص ػ ػ ػػاؿ كالتكاص ػ ػ ػػؿ .أبكعرقكب,
)1993:51

أهمية عممية االتصاؿ كالتكاصؿ:
ترجػػع أىمي ػػة عممي ػػة االتصػ ػاؿ كالتكاص ػػؿ إل ػػى المتػػدرة عم ػػى المش ػػاركة كالتفاع ػػؿ م ػػع ايخ ػ ػريف,

كتبادؿ ايراد كاألفكار كالمعمكمػات التػي تزيػد مػف فػرص الفػرد فػي البتػاد كالنجػػاح كالػػتحكـ فػػي الظػركؼ

المختمفػ ػػة المحيطػ ػػة بػ ػػو ,فػ ػػي حػ ػػيف أف عػ ػػدـ المتػ ػػدرة عمػ ػػى االتصػ ػػاؿ مػ ػػع الغيػ ػػر يعػ ػػد نتص ػ ػان اجتماعي ػ ػان
كسيككلكجينا خطي نار كتمخص أىمية عممية االتصاؿ كالتكاصؿ في النتاط ايتية :عبيد)99-2001:98,
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 -1يمك ػػف لبلتص ػػاؿ كالتكاص ػػؿ ف ػػت المج ػػاؿ لبلحتك ػػاؾ البش ػػرم كف ػػت الفرص ػػة لمتفكيػ ػػر كاالطػ ػػبلع
كالحكار كتبادؿ المعمكمات في شتى المجاالت كالمياديف.

 -2يتي االتصاؿ كالتكاصؿ الفرصة لمتعػرؼ عمػى آراد ايخػريف كعمػى أفكػػارىـ عػػف طريػػؽ الحركػة
التي يحدييا عمى شكؿ حكار كنتاش.

 -3يسػػاعد االتصػػاؿ كالتكاصػػؿ األف ػراد كالمجتمعػػات عمػػى نتػػؿ اليتافػػات كالعػػادات كالتتاليػػد كالمغ ػػات
مف كالى المجتمعات األخرل.

 -4يستعمؿ االتصاؿ لمتعرؼ إلى األحداث الجارية في العالـ لحظة كقكعيا أك فك نار بعد حدكييا.

 -5تػػؤدم كسػػاجؿ االتصػػاؿ المختمفػػة دك انر ميمػان فػػي عمميػػة اإلنمػػاد ,حيػػث يعػػد اإلنمػػاد حركػػة تغيػػر
كتطكير لممجتمع في حتؿ معيف يصب في قنكات التنمية الشاممة.

 -6تػػؤدم كسػػاجؿ االتصػػاؿ المتتدمػػة فػػي العصػػر الحاضػػر دك انر بػػار انز فػػي تطػػكير األنظمػػة التربكي ػػة
كبخاصة في مجاؿ التعميـ عف بعد كتحتيؽ ما يسمي بالجامعة المفتكحة.

عناصر عممية االتصاؿ :
أكالن  :المرسؿ :Senderىك الشخص أك الجية التػي تصػكغ الرسػالة فػي كممػات أك حركػات أك إشػارات

أك صػكر مف أجؿ نتميا لممستتبؿ ,كقد يكػكف المرسػؿ معممػان يتػكـ بنتػؿ رسػالة تعميميػة فػػي غرفػػة الػػدرس
عادة .دكمي,العمرم.) 68-67 : 2005 ,

ثانيان  :المستقبؿ :Receiverيتصػد بػو مػف يسػتتبؿ الرسػالة أك المػادة العمميػة ,كال ينبغػي أف يتتصػر

ىذا الدكر عمى التمميذ دكمان كلكف يككف المدرس مسػتتببلن أحيانػان عنػدما يسػم لتبلميػذه بالمناقشػة كابػداد

الرأم .قنديؿ)7: 2006 ,

ثالثػػان :الرسػػػالة :Messageىػػي عبػػارة عػػف تحكيػػؿ األفكػػار إلػػى مجمكعػػة مػػف الرمػػكز ذات معػػاني
مشتركة بيف المرسؿ الراسؿ) كالمستتبؿ كتحكيؿ األفكار قد يأخذ أشكاؿ عديدة منيا:

الكممػػات–الحركػػات–األص ػكات–الحػػركؼ–األرقػػاـ–الصػػكر–السػػككف-تعبي ػرات الكجػػو كالجسػػـ–الػػتبلمس–

المصافحة–الصراخ-اليمسات كغيرىا مف الرمكز .الدبس,اندراكس) 21: 2000,

رابعػان  :قنػاة االتصػاؿ  : Channel Of Communicationىػي الكسػيمة أك األداة التػي بكاسػطتيا
يتـ نتؿ الرسالة مف المرسؿ إلى المستتبؿ.

خامسان  :التغذية الراجعة: Feed Back

كىي استجابة المعمـ مف األسجمة أك المييرات التي يتدميا المعمـ أك المدرب .كبذلؾ فيػي عمميػة

تجعؿ االتصاؿ عممية باتجاىيف مف المرسؿ إلى المستتبؿ كبالعكس.

الدبس,اندراكس)25-24: 2000,
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كترل الباحية  :أف التغذية الراجعة ىي شكؿ مف أشكاؿ التصػحي ك اإلرشػاد ك التكجيػو لتعػديؿ
األداد ك أنكاعيا إيجابية  ,سمبية ,محايدة  ,قكية  ,مؤجمة )
معيقات عممية االتصاؿ:
مف األمكر التي تتمؿ مف فاعمية التكاصؿ التعميمي الجيد ما يمي  :قنديؿ)9: 2006,

 -1اعتماد المرسؿ عمى المغة المفظية في نتػؿ رسػالتو ممػا يسػبب انصػراؼ المسػتتبؿ عػف الرسػالة
نظ نار لمممؿ كالسأـ الذم يصيبو كبالتالي يصعب كصكؿ الرسالة.

 -2الخمط في المػدلكؿ كذلػؾ بسػبب تنػاكؿ المػدرس لػبعض المفػاىيـ كالظػكاىر عمػى مسػتكل خبرتػو
الخاصػػة.لك ػػف التنكي ػػع ف ػػي الخبػ ػرات كم ارع ػػاة مس ػػتكل خبػ ػرة التبلمي ػػذ أم ػػر ض ػػركرم ف ػػي عممي ػػة
التكاصؿ التعميمي.

 -3نت ػػص دافعي ػػة التممي ػػذ مم ػػا يس ػػبب ض ػػعؼ اىتمامػ ػو بالرس ػػالة.كلعؿ اس ػػتخداـ المػ ػكاد كالكس ػػاجؿ
التعميمية _كعكامؿ مييرة كمشكقة _يتمؿ مف ىذه المشكمة.

 -4الجك المدرسي المشكش فذذا كانت بيجة التكاصؿ شػديدة البػركدة أك الػدؼد أك ينتصػيا اإلضػادة
الجيدة أك اليدكد أك التنظيـ أدل ذلؾ إلى نتص تركيز المتعمـ عمى الرسالة.

كترل الباحية أف أىـ معيتات االتصاؿ ىي:

 .1عدـ مراعاة الكقت المناسب كالمكاف المناسب.

 .2تأيير األحكاـ الشخصية المسبتة عمى المرسؿ كالمكضكع.
 .3عدـ استخداـ الكسيمة المبلجمة لبلتصاؿ.
 .4عدـ اإلصغاد الجيد كالمتاطعة.

كيف حماس مهارة االحصال و انخىاصم انفعال :
نظػ ػ نار ألف عممي ػػة االتص ػػاؿ ك التكاص ػػؿ تتض ػػمف الش ػػتيف المفظ ػػي ك غي ػػر المفظ ػػي فت ػػد قام ػػت

الباحيػػة بعمػػؿ بطاقػػة مبلحظػػة تحتػػكم عمػػى فت ػرات تحػػاكي سػػمككيات التكاصػػؿ المفظػػي ك غيػػر المفظػػي
أينػػاد العمميػػة التدريسػػية  ,ك مػػف خػػبلؿ االسػػتجابة عمػػى ىػػذه الفتػرات يػػتـ الحكػػـ عمػػى ميػػارة المسػػتجيب

في عممية االتصاؿ ك التكاصؿ .
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المحكر الثالث :التربية العممية كاعداد المعمميف
مفهكـ التربية العممية:
كيعرفيا كؿ مف الغريبي كالسبيعي )2014,بأنيا البرنام الذم يتي أماـ طبلب كميػات العمػكـ
التربكيػػة تطبيػػؽ مػػا درسػػكه مػػف المتػػررات التخصصػػية كالتربكيػػة النفسػػية فػػي مكاقػػؼ عمميػػة كاقعيػػة مػػف
خبلؿ تطبيؽ النظريات كالمبادئ التي درسكىا كاتاحة الفرصة أماميـ لتنميػة ميػارات التػدريس لػدييـ مػف
خبلؿ التدريس الفعمي كذلؾ تحت إشراؼ فني متخصص.

كيرل حمس)3 :2011,أف التربية العممية الميدانية ىي حجر الزاكية في برنػام إعػداد كتأىيػؿ

المعممػػيف ,فيػػي تميػػؿ التطبيػػؽ العممػػي لمميػػارات كالخبػرات النظريػػة التػػي اكتسػػبيا الطالػػب خػػبلؿ التحاقػػو
بكمية التربية تحت إشراؼ كمية التربية كبالتعاكف مع المدارس المضيفة لمطالب المعمـ.
تعرفيا الباحية في ضكد مػا كرد مػف التعريفػات السػابتة بػأف التربيػة العمميػة ىػي برنػام تطبيتػي

لطمبػة كميػات التربيػػة يػتـ مػف خبللػػو مسػاعدة الطمبػة المعممػػيف عمػى امػتبلؾ الميػػارات التدريسػية كتطبيػػؽ
المبادئ كالنظريات كاألفكار التي تـ تعمميا مسبتان في فترة اإلعداد األكاديمي.

أهداؼ التربية العممية :
يرل الغريبي كالسبيعي )3 :2014,أف أىداؼ التربية العممية تتميؿ بما يمي :

 -1إكساب الطالب المعمـ الميارات البلزمة لمتدريس في مجاؿ تخصصو.

 -2إعداد الطالب المعمـ نفسيان كتربكيان لمتياـ بمسجكلياتو المينية بعد التخرج.

 -3التطبيؽ العممي لؤلسس النظرية التي درسيا في متررات اإلعداد التربكم.
 -4إكس ػػاب الطال ػػب المعم ػػـ الخبػ ػرات األساس ػػية كالمتط ػػكرة فػػػي إدارة الفصػػػؿ كف ػػي األنشػػػطة التػػػي
تتطمبيا طبيعة عمؿ المدرسيف في مدارس التعميـ العاـ.
 -5إحداث تغيرات إيجابية في شخصية الطالب المعمـ.
 -6اإلسياـ الفاعؿ في األنشطة المدرسية المختمفة.

أهمية التربية العممية :
تػػرل الف ػػتبلكم )110-109 :2004 ,أف أىمي ػػة التربيػػة العممي ػػة تتجم ػػى فػػي اعتبارى ػػا حج ػػر

الزاكية في برام إعداد المعمميف في النتاط التالية :

 -1التعرؼ عمى طبيعة العممية التعميمية ,كتككيف اتجاىات معينة إزاجيا.
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 -2تمكػػيف الطالػػب  /المعمػػـ مػػف اكتسػػاب مجمكعػػة مػػف المعمكمػػات كالميػػارات كاالتجاىػػات ألجػػؿ
بل في مينة التعميـ.
أف يستفيد منيا مستتب ن

 -3تيي فرصان عممية مباشرة لمطالب  /المعمـ لتطبيؽ ما تعممو مف مبادئ كمفاىيـ تربكية.

 -4تييجة فرص كاقعية مباشرة لمطالب/المعمـ في تعرؼ حتيتة تعميمية نفسيان كسمككيان كتربكيان.
 -5معرفة التيـ األخبلقية المرتبطة بمينة التعميـ كممارستيا.

 -6تػػدريب الطالػػب /المعمػػـ عمػػى تحمػػؿ المسػػجكلية فػػي التنظػػيـ المدرسػػي كالمشػػاركة فػػي األنشػػطة
التربكية كاالجتماعية مف غير اف يتتصر دكره عمى التدريس فتط.

كيض ػػيؼ إل ػػى م ػػا س ػػبؽ ك ػػؿ م ػػف الغريب ػػي كالس ػػبيعي )2 :2014 ,أف أىمي ػػة التربي ػػة العممي ػػة

لمطالب المعمـ تتمخص فيما يمي :

 -1تتي الفرصة لو ليتفيـ طبيعة العمؿ الذم سيزاكلو بعد التخرج.

 -2تسػػاعده عمػػى التكيػػؼ مػػع المكاقػػؼ التربكيػػة ممػػا يسػػاعد عمػػى إ ازلػػة الكييػػر مػػف المخػػاكؼ التػػي
تعتريو في بداية تدريبو بالتدري .

 -3تػػكفر فػػرص التػػدريب المكجػػو لػػو لينمػػي لديػػو ميػػارات التػػدريس كتسػػاعده عمػػى تكػػكيف اتجاىػػات
كميكؿ إيجابية نحك المينة التي ييعد ليا.
 -4تتػػي الفرصػػة أمامػػو لمتعػػرؼ عمػػى قد ارتػػو الذاتيػػة ككفاياتػػو التدريسػػية كالعمػػؿ عمػػى تنميتيػػا عػػف
طريؽ الخبرة المباشرة ,كتنمية الحس الميني لديو.

 -5تشجعو عمى مكاجية المشكبلت التي قد يتعرض ليا خبلؿ التربيػة العمميػة كتحفػزه عمػى التفكيػر
لمتغمب عمييا .

 -6تمنحو الفرصة لمتعرؼ عمػى أنمػاط الطػبلب كطػرؽ تفكيػرىـ كميػكليـ ,ليكتسػب بعػض الميػارات
التي تمكنو مف التعامؿ معيـ.

 -7تػػكفر الفػػرص أمامػػو لمشػػاىدة كتحميػػؿ نمػػاذج مختمفػػة مػػف مكاقػػؼ التػػدريس التػػي يؤدييػػا معممػػكف
أكفاد ذكم خبرة طكيمة.

 -8تمكن ػػو م ػػف المش ػػاركة ف ػػي األنش ػػطة المدرس ػػية كمزاكلت ػػو لمنش ػػاطات التربكي ػػة لم ػػادة تخصص ػػو
كاكتسابو التدرة عمى اإلشراؼ عمييا.
كيتضػ ممػػا سػػبؽ أف التربيػػة العمميػػة تحتػػؽ أىميػػة بالغػػة فػػي عمميػػة تعريػػؼ الطالػػب المعمػػـ
بجكانػػب العمميػػة التعميميػػة كتعطيػػو الخب ػرة لتطبيػػؽ جميػػع خب ارتػػو كمعمكماتػػو النظريػػة عمػػى أرض الكاقػػع

كتسػاعده عمػى التكيػؼ كالتػللؼ مػػع المكاقػؼ التعميميػة المختمفػة كتدربػػو كتنمػي قد ارتػو كميا ارتػو التدريسػػية
كتكشؼ الغطاد عف استعداداتو كقدراتو المكبكتة فػي ىػذا الجانػب كتعطيػو الفرصػة لمتعػرؼ عمػى أنمػاط

الطبلب كاألنشطة الطبلبية كرؤية نماذج متنكعة مف المكاقؼ التعميمية.
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أسس كمبادئ التربية العممية :
يمي :

يػػرل كػػؿ مػػف محمػػد كحكالػػة )126-125 :1999 ,أف أسػػس التربيػػة العمميػػة يعبػػر عنيػػا بمػػا

 -1اعتبػار التربيػػة العمميػة جزجػان أساسػيان مػػف مككنػػات بػرام إعػػداد المعمػـ حيػػث تيػدؼ إلػػى إفسػػاح
المجػػاؿ أمػػاـ الطالػػب  /المعمػػـ لمعرفػػة كاقػػع العمميػػة التعميميػػة ,كيختبػػر قد ارتػػو عمػػى التػػدريس,

كالتياـ بمياـ المعمـ المختمفة.

 -2التخط ػػيط المس ػػبؽ الفع ػػاؿ لمتربي ػػة العممي ػػة مػ ػف قب ػػؿ المس ػػجكليف كالمش ػػرفيف ,كاختي ػػار الم ػػدارس

المتعاكنػػة كالمتفيمػػة ل ػػدكر ىػػذه التربي ػػة العمميػػة ف ػػي مجػػاؿ إع ػػداد المعم ػػـ ف ػػي لؤلمػػكر الميم ػػة,
لتحتيؽ األىداؼ المنشكدة منيا.

 -3شػػمكلية ب ػرام التربيػػة العمميػػة لجميػػع جكانػػب الطالػػب /المعمػػـ كميا ارتػػو ,س ػكاد داخػػؿ الفصػػؿ
_مػػف ميػػارات تدريبيػػة _ ,أك داخػػؿ المدرسػػة بتفاعمػػو مػػع أنشػػطة المدرسػػة كتجاكبػػو مػػع اإلدارة

المدرسية ,أساس لنجاح ىذا البرنام كتحتيؽ أىدافو.

 -4تػ ػػكفر اإلمكانػ ػػات البش ػ ػرية كالماديػ ػػة ميػ ػػؿ  :تػ ػػكفر المشػ ػػرؼ المتخصػ ػػص ,كالمعمػ ػػـ المتعػ ػػاكف,
كالمسجكليف في الكمية ,كالمكافجات المادية المناسبة مف األمػكر الضػركرية لنجػاح التربيػة العمميػة
كتحتيؽ أىدافيا المنشكدة.

 -5التعاكف الميمر المستمر بيف التاجميف بالتخطيط كالتنفيذ كاإلشراؼ عمى التربية العمميػة ضػركرم
لتحتيؽ األىداؼ المرجكة.

 -6كضػػكح أىػػداؼ التربيػػة العمميػػة لػػدل كػػؿ المسػػجكليف كالتػػاجميف عمػػى اإلشػراؼ كالطػػبلب المعممػػيف
شرط ضركرم لتحتيؽ ىذه األىداؼ.

 -7تييجػػة الطالػػب  /المعمػػـ ذىني ػنا كنفسػػينا مػػف قبػػؿ مش ػرفو قبػػؿ الػػدخكؿ فػػي تجربػػة التربيػػة العمميػػة
ضركرم لنجاح الطالب  /المعمـ في ىذه التجربة ,حيث يتعرؼ مف مشرفو

أىمية كأىداؼ كمراحؿ التربية العممية ككيفية النجاح في ىذه التجربة.

 -8المشاىدة كالمبلحظة الكاعيػة ركػف أساسػي فػي بػرام التربيػة العمميػة التػي تضػمف أىػداؼ تنميػة
التدرة عمى المشاىدة المنظمة اليادفة كالمبلحظة الكاعية الذكية لدل المعمـ.

 -9مراعاة مشرؼ التربية العممية لمطبلب  /المعممػيف كمػا بيػنيـ مػف فػركؽ فرديػة ,سػكاد فػي مجػاؿ
ميارات التدريس أك في مجػاؿ التعػاكف مػع الييجػة المدرسػية أك اإلشػراؼ فػي األنشػطة المدرسػية

مف مبادئ كأسس التربية العممية.
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 -10تعد عممية تتكيـ الطمبة  /المعمميف ركننا أساسينا مف أركاف التربيػة العمميػة ,بحيػث يشػمؿ التتػكيـ

كػػؿ مػػا يتػػكـ بػػو الطالػػب  /المعمػػـ داخػػؿ جػػدراف المدرسػػة المضػػيفة ,حتػػى يسػػتفيد مػػف معرفػػة

جكانب التكة كالضعؼ لديو في تحسيف أداجو في المكاقؼ التالية.

كترل الباحية في ضكد ما سبؽ أف التربية العممية يجب أف تبنى عمى أسس أىميا :
 -1أف التربيػػة العمميػػة ىػػي عنصػػر مكمػػؿ لمنظكمػػة إعػػداد معمػػـ الغػػد التػػادر عمػػى مكاجيػػة تحػديات
العصر.

 -2يجػػب ت ػكافر جميػػع اإلمكانيػػات الماديػػة كالبش ػرية التػػي تسػػاعد فػػي تحتيػػؽ مطالػػب كأىػػداؼ ىػػذه
المرحمة مف مراحؿ إعداد المعمـ.

 -3يجػػب تػػكفر تعػػاكف مسػػتمر كميمػػر بػػيف التػػاجميف عمػػى التخطػػيط كالتنفيػػذ كاإلشػراؼ عمػػى التربيػػة
العممية الميدانية.

 -4يجب إعداد الطالب المعمـ كتحضيره ذىنينا كنفسينا ليذه المرحمة.

 -5يجػػب أف تشػػمؿ ب ػرام التربيػػة العمميػػة جميػػع الميػػارات لمطالػػب المعمػػـ داخػػؿ الفصػػؿ كخارجػػو
لتحتيؽ األىداؼ المرجكة مف ىذا البرنام .

 -6يجػػب أف ي ارعػػي التػػاجميف عمػػى ب ػرام التربيػػة العمميػػة الفػػركؽ الفرديػػة بػػيف الطػػبلب المعممػػيف
كاختبلفيـ في امتبلؾ ميارات التدريس كالتعامؿ مع الطبلب.

كبما أف المعمـ ىك األساس الذم تتكـ عميو العممية التعميمية بصكرة متكاممػة حيػث أف المعمػـ

ىك الذم يستطيع تحسيف المنياج إذا احتكل عمى بعض التصكر كيستطيع تحسػيف مسػتكل الطػبلب إذا

كػانكا يعػانكف مػػف التػأخر الد ارسػي كبخططػػو كاقتراحاتػو كاسػتراتيجياتو تظيػػر المنظكمػة التربكيػة بصػػكرتيا
الميالية كفي ىذا الصدد نذكر ما يمي:
أهـ الصفات التي يجب أف يتحمى بها المعمـ :
المعمميف الذيف اعتبركا فعاليف ,كانكا يظيركف الصفات ايتية في تعميميـ :

((creemer,1994 ;kyriaco,1997;sammonsetal,1995
 -1بناد كخمؽ جك تعميمي منظـ كجذاب.
 -2التركيػػػز عمػػػى التعمػ ػػيـ كالػ ػػتعمـ عػػػف طريػ ػػؽ زيػ ػػادة كق ػػت التعم ػػيـ ,كابتػ ػػاد التركيػػػز عمػػػى الناحيػ ػػة
األكاديمية.

 -3تتديـ الدركس بشكؿ مرتب كمنظـ كحسف البناد مع تكضي اليدؼ.
 -4بناد آماؿ عالية كتتديـ حس المنافسة العتمي.

 -5مبلحظة التتدـ كتتديـ تغذية راجعة تتكيمية سريعة.

 -6بناد انضباط عادؿ ككاض  .كرياكك)29 :2004 ,
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كيتض لدل الباحية في ضكد ما سبؽ أف المعمـ الكؼد يجب أف يتصؼ بعدة صفات أىميا :
 -1امتبلؾ شخصية قكية كقيادية ,كمرحة في نفس الكقت قادرة عمى جذب انتباه الطبلب نحكىا.

ػادر عمػػى الػػدخكؿ فػػي أم
ػدر كافيػان مػػف المعرفػػة فػػي مجػػاؿ تخصصػػو ,بحيػػث يكػػكف قػ ان
 -2امتبلكػػو قػ ان
مناقشة تخص مادتو.

 -3أف يمتمؾ الميارات التدريسية األساسية بحيث يككف مخططنا جيدنا لدركسو

 -4أف يتميز بمظير مرتب ,كطريتة حديث كتعامؿ محببة لدل الطبلب كالزمبلد.
 -5المعرفة كاإلطبلع الداجـ عمى الجديد في مادة تخصصو كالمجاالت األحرل.

أهداؼ كمية التربية التي تسعى إلى تحقيقها مف خالؿ عممية إعداد المعمميف :

تسػ ػ ػ ػػعى كميػ ػ ػ ػػة التربيػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػف خػ ػ ػ ػػبلؿ عمميػ ػ ػ ػػات إعػ ػ ػ ػػداد المعممػ ػ ػ ػػيف إلػ ػ ػ ػػى تحتيػ ػ ػ ػػؽ األى ػ ػ ػ ػػداؼ
التالية :راشد)42 :1996,

 -1إعداد المعمميف المؤىميف تأىيبلن عمميان كيتافيان لمتياـ بالتدريس في جميع الم ارحػؿ التعميميػة ,كفػي
جميع التخصصات العممية كالتربكية ,كفؽ خطة زمنية مرنة كمتطكرة.

 -2تبنػػي أفضػػؿ الطػػرؽ كأحػػدييا فػػي إعػػداد المعمػػـ المتخصػػص ,كاالسػػتفادة مػػف تخطػػيط المنػػاى
كالتتنيات الحديية في مجاؿ التربية كالتعميـ ,كاستخداميا فػي عمميػة التػدريس كالتكجيػو كاإلشػراؼ

العممي كاإلدارم في المدرسة بخاصة ,كفي المؤسسات التعميمية التربكية بعامة.

 -3الػ ػربط ب ػػيف من ػػاى إع ػػداد المعم ػػـ كفمس ػػفة كأى ػػداؼ من ػػاى التعم ػػيـ الع ػػاـ بعام ػػة ,كب ػػيف المرحم ػػة

التعميمي ػػة الت ػػي س ػػيعمؿ بي ػػا الطال ػػب المعم ػػـ بخاص ػػة ,إلق ػػداره عم ػػى في ػػـ رس ػػالة تم ػػؾ المرحم ػػة,

كمساعدتو عمى أفضؿ أداد في التخطيط كالتدريس كالتتكيـ.
 -4تبنػػي فجػػة مػػف الطػػبلب المتفػػكقيف د ارسػػينا كخمتيػ ػنا كاجتماعيػػنا لكػػي يصػػبحكا أعضػػاد فػػي ىيج ػػة
التػػػدريس فػ ػػي الكميػ ػػة ,بذتاحػػػة جميػ ػػع الفػ ػػرص الممكنػػػة لبللتحػ ػػاؽ بب ػ ػرام الد ارس ػػات العميػ ػػا فػ ػػي

التخصصات التي تحتاج إلييا كميات التربية بخاصة ,كالتخصصات التػي يحتػاج إلييػا المجتمػع

العربي بعامة.

الجكانب التي يشتمؿ عميها إعداد معمـ الغد :
يجب أف يشتمؿ إعداد المعمـ عمى عدة جكانب أال كىي  :الشيخ) 128 :1990 ,

 -1اإلعداد األكاديمي التخصصي:ييػدؼ إلػى تزكيػد الطالػب فػي كميػة التربيػة بػالمكاد الد ارسػية التػي
تعمؽ فيمػو لممػادة التعميميػة التػي يخػتص فييػا ,كمسػاعدتو عمػى السػيطرة كالػتمكف مػف مياراتيػا

كالتدرة عمى تكظيفيا في المكاقؼ التعميمية مما يجعمو عندما يصػب معممػان كايتػان بنفسػو ,مكتسػبان
لمتدرة عمى اإلنتاج كالتأيير في تبلميذه ككسب تتديرىـ كاحتراميـ.
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 -2اإلعداد المهنػي :ييػدؼ إلػى تكعيػة ىػذا الطالػب بالفمسػفة التربكيػة المرجػكة ,كباألىػداؼ التربكيػة
التي ينبغي أف يحتتيا عندما يصب معممنا ,كما يزكده بالمعمكمػات كالميػارات كاالتجاىػات التػي
تمكنو مف التياـ بمينة التدريس عمى خير كجو.

 -3اإلعػػداد الثقػػايي العػػاـ :ييػػدؼ إلػػى إعػػداد الطالػػب _معمػػـ المسػػتتبؿ_بيتافة عص ػرية تمكنػػو مػػف
الكقكؼ عمى العناصر اليتافية كالحضارية الساجد في مجتمعو المحمي كالمجتمع العالمي.

 -4إعداد الجانب الشخصي :ييدؼ إلى تنمية العتيدة اإليمانية في نفسو لتصػب ىػذه العتيػدة منػارة
لو في كؿ أقكالو كأفعالو ,كما ييدؼ إعداد ىذا لجانب إلى تنمية قد ارتػو العتميػة المختمفػة كتنميػة
معافى في صحتو .راشد)41-40 :1996 ,
الجكانب البدنية عنده ليككف صحيحان في جسمو
ن

كفػػي الختػػاـ تػػرل الباحيػػة أف عمميػػة إعػػداد المعمػػـ ىػػي عمميػػة كطنيػػة ,ألف بكاسػػطتيا يػػتـ إنتػػاج
جيػػؿ يحتػػؽ م ارمػػي كأىػػداؼ المجتمػػع التػػي انبيتػػت مػػف فمسػػفتو ككاقعػػو ,كبكاسػػطة ىػػذا المعمػػـ نسػػتطيع
تحتيػػؽ إنجػػازات كبيػرة عػػف طريػػؽ تجػػيش كتجييػػز جنػػكد المسػػتتبؿ مػػف أطبػػاد كعممػػاد كميندسػػيف كغيػػر
ذلػػؾ مػػف المجػػاالت التػػي تكمػػؿ بعضػػيا لخدمػػة المجتمػػع ككػػؿ ,إضػػافة إلػػى ذلػػؾ فػػذف معمػػـ كاحػػد جيػػد

يعطػػي لنػػا جيػػؿ مػػف المتعممػػيف التػػادريف عمػػى إحػػداث التطػػكر كالتغييػػر كاليػػكرة عمػػى كػػؿ مػػا ىػػك خػػاط
كفاسد ,كعف طريؽ المعمـ نستطيع نتؿ المكركث اليتافي كالمعرفي إلى أجياؿ المستتبؿ.
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الفصن الجالح
الدراشات الصابقة
حم اعخمبد رالد محبور رئيسيت في حنبول الدراسبث السببقت أال وهي :


المحىر األول  :الدراسبث الخي حخعلق ببلبزامج المقخزحت.



المحىر الزبني :الدراسبث الخي حخعلق ببلمهبراث الخدريسيت.



المحىر الزبلذ:الدراسبث الخي حخعلق ببلمهبراث الحيبحيت.

كقد اتبعت الباحية األسمكب التالي في عرض كؿ دراسة :
اسػ ػػـ الباحػ ػػث المختصػ ػػر,تاريخ د ارسػ ػػتو كىػ ػػدفيا كمػ ػػني د ارسػ ػػتو ك العينػ ػػة التػ ػػي اسػ ػػتيدفيا,

كاألسػ ػػاليب اإلحصػ ػػاجية ,كأداة د ارسػ ػػتو ,كأىػ ػػـ النتػ ػػاج التػ ػػي تكصػ ػػؿ إلييػ ػػا الباحػ ػػث مػ ػػف د ارسػ ػػتو ,كأىػ ػػـ

التكصيات  ,كما تـ ترتيب الدراسات ترتيبنا زمنينا مف األحدث لؤلقدـ .

أك نال :الدراسات التي تتعمؽ بالبرامج المقترحة :
-1

دراسة عالمجدالكم: 2012,
ىدفت الدراسة إلى معرفة أير برنام تتني متترح قاجـ عمى نظرية التعمـ بجانبي الػدماغ لتنميػة

ميػػارات الفػػؾ كالتركيػػب لػػدل الطالبػػة المعممػػة  ,فػػي قطػػاع غ ػزة  ,حيػػث اتبػػع الباحػػث المػػني الكصػػفي
التحميم ػػي كالم ػػني التجريب ػػي لتحتي ػػؽ ,كتككن ػػت عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف  )34طالب ػػة ت ػػـ اختي ػػارىـ بالطريت ػػة
التصػدية ,قػاـ الباحػث بػذجراد المعالجػػات اإلحصػاجية مػف خػبلؿ اسػػتخداـ اختبػار " مػاف كتنػي "كاختبػػار
"كيمككسكف " لتحميؿ البيانات الناتجة عف أدكات الدراسة التػي تتميػؿ باختبػار تحصػيمي كبطاقػة مبلحظػة

لميارات الفؾ كالتركيب.
-

قد أظيرت نتاج الدراسة:


كجػ ػػكد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػاجية عنػ ػػد مسػ ػػتكل  ) 0.05≥αبػ ػػيف متكسػ ػػط درجػ ػػات
الطالبػات المعممػػات ذكات الجانػػب األيمػػف مػػف الػػدماغ كذكات الجانػػب األيسػػر لمػػدماغ فػػي

االختبار التحصيمي قبؿ تطبيؽ البرنام كدرجاتيف بعد التطبيؽ.


يكجػد فػركؽ أيضػان بػيف نتػاج التطبيػؽ التبمػي كالبعػدم لبطاقػة مبلحظػة الفػؾ كالتركيػب,

كعػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػاجية عنػػد مسػػتكل  ) 0.05≥αبػػيف متكسػػط درجػػات
الطالبػات المعممػػات ذكات الجانػػب األيمػػف مػػف الػػدماغ كذكات الجانػػب األيسػػر لمػػدماغ فػػي

االختبار التحصيمي البعدم.

-

أكصػػت الد ارسػػة فػػي ضػػكد النتػػاج السػػابتة بضػػركرة اإلفػػادة مػػف البرنػػام التتنػػي لتنميػػة بعػػض

ميارات الفؾ كالتركيب لدل معممي التكنكلكجيا في الميداف.
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دراسة عالعجرمي: 2011,
ىدفت الدراسة إلى بناد برنام

تدريبي متتػرح لتطػكير الكفايػات المينيػة لمطمبػة معممػي التعمػيـ

األساسي بجامعة األزىر بغػزة فػي ضػكد اسػتراتيجيات إعػداد المعممػيف  ,)2008حيػث اسػتخدـ الباحػث

المػػني الكصػػفي التحميمػػي كالمػػني شػػبو التجريبػػي ,كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف  )120طالبػان كطالبػػة تػػـ
تتسيميـ إلػى نصػفيف كتػكزيعيـ عمػى المجمكعػة التجريبيػة كالمجمكعػة الضػابطة ,كقػاـ الباحػث باسػتخداـ

المعالج ػػات اإلحص ػػاجية م ػػف خ ػػبلؿ اس ػػتخداـ المتكس ػػطات الحس ػػابية كالكس ػػب المع ػػدؿ ل ػػببلؾ لتحمي ػػؿ
59

البيانػػات الناتجػػة عػػف أدكات الد ارسػػة التػػي تميم ػػت باختبػػار تحصػػيمي كبطاقػػة مبلحظػػة األداد كػػأدكات
لمدراسة.
-

قد اظيرت نتاج الدراسة :


كجػ ػػكد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػاجية بػ ػػيف متكسػ ػػط درجػ ػػات المجمكعػ ػػة التجريبيػ ػػة كطمبػ ػػة

المجمكعػػة الضػػابطة بالتيػػاس البعػػدم لبلختبػػار التحصػػيمي كلبطاقػػة المبلحظػػة لصػػال

المجمكعة التجريبية.

ممػػا يػػدؿ عمػػى فعاليػػة البرنػػام فػػي احتفػػاظ الطمبػػة بالمعمكمػػات التػػي اكتسػػبكىا ,ىػػذا كخمصػػت

الدراسة إلى كجكد فعالية لمبرنام التدريبي المتترح لدل أفراد العينة ذككر,إناث).
-

أكصػػت الد ارسػػة فػػي ضػػكد النتػػاج السػػابتة بتكجيػػو انتبػػاه التػػاجميف عمػػى ك ازرة التربيػػة كالتعم ػػيـ

العالي عمى ضركرة تبني البرنام كتطبيتو في كميات التربية بشتى فركعيا.
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دراسة عهاشـ: 2010,
ىػدفت الد ارسػة إلػى معرفػة أيػػر متتػرح لتنميػة مفػاىيـ التربيػة الكقاجيػػة بػالعمكـ لػدل طمبػة الصػػؼ

التاسع األساسي ,في قطاع غزة ,حيث اعتمد الباحث المني التجريبي ,حيث تككنػت عينػة الد ارسػة مػف
 )71طالب ػان تػػـ تتسػػيميـ إلػػى )38طالب ػان كمجمكعػػة تجريبيػػة ,ك  )33طالب ػان كمجمكعػػة ضػػابطة ,كقػػاـ

الباحػػث بػػذجراد المعالجػػات اإلحصػػاجية مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ اختبػػار "ت" لتحميػػؿ البيانػػات الناتجػػة عػػف
أداة الدراسة التي تميمت باختبار لمفاىيـ التربية الكقاجية كأداة لمدراسة.
-

حيث أكضحت النتاج :


كجػػػكد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحص ػ ػاجية بػ ػػيف متكسػ ػػط درجػ ػػات طػ ػػبلب المجمكعػ ػػة التجريبيػ ػػة

كالض ػػابطة ف ػػي اختب ػػار المف ػػاىيـ الكقاجي ػػة لص ػػال المجمكع ػػة التجريبي ػػة تع ػػزل الس ػػتخداـ

البرنام المتترح.

-

كأكصػت الد ارسػة فػػي ضػكد النتػػاج السػابتة بضػركرة تضػػميف المنػاى التعميميػػة لمفػاىيـ التربيػػة
الكقاجية التي مف شأنيا منع حدكث المشكبلت أك الحد منيا.
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دراسة عالشايعي:)2010 ,

ىدفت الدراسة التي تكمف فػي استتصػاد فاعميػة البرنػام المتتػرح لتنميػة ميػارات حػؿ المسػألة الرياضػية

لػػدل طالبػػات الصػػؼ التاسػػع بغ ػزة ,حيػػث اتبعػػت الباحيػػة المػػني التجريبػػي ,كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف
 )60طالب ػػة تػػػـ تتس ػػيميـ إلػػػى نص ػػفيف ,مجمكعػػػة تجريبيػػػة كأخ ػػرل ض ػػابطة ,كقام ػػت الباحيػػػة ب ػػذجراد

المعالج ػػات اإلحص ػػاجية م ػػف خ ػػبلؿ اس ػػتخداـ المتكس ػػطات الحس ػػابية كاالنحػ ػراؼ المعي ػػارم كاختب ػػار "ت"
لتحميؿ البيانات الناتجة عف أداة الدراسة التي تتميؿ باختبار لميارات حؿ المساجؿ الرياضية.
60

-

حيث أكضحت النتاج :


كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػاجينا بػػيف متكسػػط درجػػات الطالبػػات فػػي المجمػػكعتيف التجريبيػػة



يكجد فركؽ ذات داللة إحصاجية في اختبار ميارات حؿ المساجؿ الرياضػية فػي التطبيػؽ

كالضابطة في اختبار ميارات حؿ المساجؿ الرياضية لصال المجمكعة التجريبية.
التبمي كالبعدم لصال التطبيؽ البعدم.

-

كأكصػ ػػت الد ارسػ ػػة بضػ ػػركرة تنظػ ػػيـ متػ ػػررات الرياضػ ػػيات فػ ػػي ضػ ػػكد إسػ ػػتراتيجية المتشػ ػػابيات,
كضػػركرة إعػػداد دكرات تدريبيػػة لمخططػػي المنػػاى تمكػػنيـ مػػف صػػناعة المػػني الفمسػػطيني فػػي
ضكد إستراتيجية المتشابيات.
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دراسة عسكيرح: 2009 ,
ىػػدؼ الد ارسػػة إلػػى بنػػاد برنػػام تػػدريبي قػػاجـ عمػػى التصػػميـ التعميمػػي فػػي ضػػكد االحتياجػػات

التدريبيػػة كقيػػاس أيػػر ىػػذا البرنػػام عمػػى ميػػارات معممػػي التكنكلكجيػػا التكنكلكجيػػة,في قطػػاع غ ػزة ,حيػػث

اعتمػػد الباحػػث المػػني التجريبػػي لتحتيػػؽ ,كمػػا اسػػتخدـ أيض ػان فػػي د ارسػػتو المػػني الكصػػفي التحميمػػي ,

حيػػث تككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف  )80معممػان كمعممػػة ,كقػػاـ الباحػػث بػػذجراد المعالجػػات اإلحصػػاجية مػػف
خبلؿ استخداـ التك اررات ,كالمتكسطات الحسابية ,كاختبار" كيمككسكف",كاختبار مربع "إيتا" لتيػاس حجػـ

األير ,كمعاممي" بيرسكف "ك"سبيرماف " لتحميؿ البيانات الناتجة عف أدكات الدراسة التي تتميػؿ فػي قاجمػة
مػػف الميػػارات التكنكلكجيػػة الكاجػػب تكافرىػػا لػػدل معممػػي التكنكلكجيػػا فػػي المرحمػػة األساسػػية  ,كاسػػتبياف

لتحديد االحتياجات التدريبية كاختبار تحصيمي لتياس الجانب المعرفػي كبطاقػة مبلحظػة لتيػاس الجانػب
األداجي لمميارات التكنكلكجية.
-

أظيرت نتاج الدراسة :


أف الميارات التكنكلكجية الكاجب تكافرىا لدل معممي التكنكلكجيا ىػي الميػارات الكيرباجيػة



كجػ ػػكد جػ ػػدكل لتطبيػ ػػؽ البرنػ ػػام التػ ػػدريبي التػ ػػاجـ عمػ ػػى التصػ ػػميـ التعميمػ ػػي فػ ػػي ضػ ػػكد

اإللكتركنية كميارات الرسـ كاإلشارات كميارات الفؾ كالتركيب كالميارات الحاسكبية.
االحتياجات التدريبية لتنمية بعض الميارات التكنكلكجية لدل معممي التكنكلكجيا.
-

كأكصػػت الد ارسػػة فػػي ضػػكد النتػػاج السػػابتة بضػػركرة إج ػراد د ارسػػات جديػػدة لمتيػػاـ ببنػػاد ب ػرام
تدريبية كتعميمية لتنمية الميارات في المباحث الدراسية المختمفة.

-6

دراسةعأهؿ: 2009,
ىػػدؼ الد ارس ػػة إل ػػى استتص ػػاد أي ػػر برن ػػام ت ػػـ اقت ارح ػػو لتنمي ػػة اإلب ػػداع ل ػػدل أطف ػػاؿ محافظ ػػة

غزة,حيػػث اعتمػػدت الباحيػػة المػػني التجريبػػي ,حيػػث تككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف  )20طفمػػة تػػـ تتسػػيميـ
بالتسػػاكم بػػيف مجمكعػػة ضػػابطة كأخػػرل تجريبيػػة ,كقػػد قامػػت الباحيػػة بػػذجراد معالجػػات إحصػػاجية مػػف
61

خ ػػبلؿ اس ػػتخداـ اختب ػػار "م ػػاف كتن ػػي " كاختب ػػار "كيمككس ػػك "كاختب ػػار حج ػػـ االي ػػر "  " zلتحمي ػػؿ البيان ػػات
الناتجة عف أدكات الدراسة التي تميمت باختبار التفكير اإلبداعي.
-

أكضحت النتاج :


فاعميػػة البرنػػام المتتػػرح لككنػػو عمػػؿ عمػػى إيجػػاد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػاجية بػػيف أف ػراد

المجمكعة التجريبية كأفراد المجمكعة الضابطة لصال المجمكعة التجريبية.


كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػاجية بػػيف نتػػاج التطبيػػؽ التبمػػي كالبعػػدم لصػػال التطبيػػؽ

البعػػدم كبػػذلؾ تيبػػت فعاليػػة البرنػػام المتتػػرح لمتدرتػػو عمػػى تنميػػة جكانػػب اإلبػػداع لػػدل

األطفاؿ كالتي تميؿ في ىذه الدراسة في الطبلقة ,المركنة ,التفاصيؿ ).

-

كأكصػػت الد ارسػػة فػػي ضػػكد مػػا كرد مػػف النتػػاج بضػػركرة العمػػؿ عمػػى تطػػكير مسػػتكل التفكيػػر
اإلبداعي ,كاكتشاؼ الطبلب المبدعيف ,كضػركرة عتػد نػدكات ككرش عمػؿ لمعديػد مػف الميتمػيف
لكي يتـ تدريبيـ عمى كساجؿ تنمية اإلبداع.
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دراسة عرضكاف: 2008,
ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى أي ػػر برن ػػام مص ػػمـ متت ػػرح لتنمي ػػة مي ػػارات اسػ ػتخداـ

التكنكلكجيػػا كالتحصػػيؿ كاالتجػػاه نحكىػػا مػػف قبػػؿ ىيجػػة التػػدريس فػػي كميػػة فمس ػػطيف التتنيػػة ,حيػػث اتبػػع
الباحػػث فػػي ىػػذه الد ارسػػة المػػني التطػػكيرم كىػػك خمػػيط بػػيف المػػني الكصػػفي كالمػػني التجريبػػي كىػػك
يتضػمف تطػكير البػرام التعميميػة ,,حيػث تككنػت عينػة الد ارسػة مػف  )20عضػك ىيجػة تػدريس فػي كميػة

فمسطيف التتنية ,كقػاـ الباحػث بػذجراد المعالجػات اإلحصػاجية مػف خػبلؿ اسػتخداـ المتكسػطات الحسػابية,
كاالنحرافات المعيارية ,كالنسب المجكية لتحميؿ البيانات الناتجة عػف أدكات الد ارسػة التػي تميمػت باسػتبياف
لتتػػدير االحتياجػػات التدريبيػػة فػػي اسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات لػػدل ىيجػػة التػػدريس فػػي كميػػة فمسػػطيف

التتنية.
-

أظيرت النتاج :


تكصؿ الباحث إلى تحديد قاجمة باالحتياجات التدريبية البلزمة ألعضاد ىيجة التدريس.



تصميـ برنام كمبيكترم متعدد الكساجط.



تحتي ػ ػػؽ البرن ػ ػػام كف ػ ػػادة عالي ػ ػػة ف ػ ػػي تنمي ػ ػػة مي ػ ػػارات اس ػ ػػتخداـ التكنكلكجي ػ ػػا كتحص ػ ػػيؿ

التكنكلكجيا لكف في جانب تنمية االتجاه فمـ تصؿ النتاج إلى مستكل الكفادة المطمكب.

-

كفػي ضػكد النتػػاج السػابتة أكصػى الد ارسػػة باسػتخداـ البرنػػام الكمبيػكترم الػذم تػػـ تطػكيره فػػي
البحػػث فػػي تنميػػة ميػػارات اسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات ألعضػػاد ىيجػػة التػػدريس فػػي الكميػػات

التتني ػػة بتط ػػاع غػ ػزة كالض ػػفة كالجامع ػػات الفمس ػػطينية ,ككم ػػا أكص ػػى ب ػػذجراد بح ػػكث تطكيريػػػة
لتكظيؼ التعميـ اإللكتركني عبر الشبكات لمكشؼ عف أيره في قيمة التحصيؿ كاالتجاه.
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دراسة ععابد: 2007,
ىدفت الدراسة الستتصاد فاعمية برنام متترح لتنميػة ميػارات البرمجػة لػدل معممػي التكنكلكجيػا

بغ ػ ػزة ,حيػ ػػث تػ ػػـ اسػ ػػتخداـ المػ ػػني الكصػ ػػفي التحميمػ ػػي لتحميػ ػػؿ كحػ ػػدة الخكارزميػ ػػات كبرمجػ ػػة الحاسػ ػػكب

السػػتخراج ميػػارات البرمجػػة كايراجيػػا ببرمجيػػات ذات مسػػتكل أعمػػى كمػػا تػػـ اسػػتخداـ المػػني التجريبػػي ,

حيث تككنت عينػة الد ارسػة مػف  )20معمػـ كمعممػة مػف الػذيف يدرسػكف الصػؼ العاشػر فػي شػماؿ غػزة

كقد تـ إجػراد المعالجػات اإلحصػاجية مػف خػبلؿ اسػتخداـ اختبػار" كيمككسػكف",كمعاممي ارتبػاط "بيرسػكف"

ك"سػػبيرماف" لتحميػػؿ البيان ػػات الناتجػػة عػػف أدكات الد ارس ػػة التػػي تميمػػت باختب ػػار معرفػػي لتيػػاس مس ػػتكل
اكتسػاب المعمكمػات العمميػة لميػارة البرمجػػة بمغػة  ,Visual basicكبطاقػة مبلحظػة لتيػاس مسػػتكل

الميارات العممية لمبرمجة بمغة  visual basicكأدكات لمدراسة.
-

أكضحت نتاج الدراسة :


كج ػ ػػكد ف ػ ػػركؽ ذات دالل ػ ػػة إحصػ ػػاجية عن ػ ػػد مسػ ػػتكل  ) 0.05≥αفػ ػػي مسػ ػػتكل اكتس ػ ػػاب
المعمكم ػػات العممي ػػة لمي ػػارة البرمج ػػة ب ػػيف التطبيت ػػيف التبم ػػي كالبع ػػدم لص ػػال التطبي ػػؽ

البعدم كيعزل ذلؾ لمبرنام المتترح.


كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػاجية عن ػػد مس ػػتكل  ) 0.05≥αف ػػي مس ػػتكل المي ػػارات

العمميػػة لمبرمجػػة بػػيف التطبيتػػيف التبمػػي كالبعػػدم لصػػال التطبيػػؽ البعػػدم ,كذلػػؾ بفضػػؿ

البرنػػام المتتػػرح.كبالتػػالي يبتػػت فاعميػػة البرن ػػام المتتػػرح لتنميػػة ميػػارات البرمجػػة ل ػػدل
معممي التكنكلكجيا بغزة.
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أكصت الدراسة في ضكد لنتاج السابتة ب :ضركرة االىتماـ بالحاسكب كالبرمجة الحاسكبية.
دراسة ععمكاف: 2005,
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى ايػػر كفاعميػػة البرنػػام المتتػػرح عمػػى تنميػػة مسػػتكل التفكيػػر

اإلبداعي لدل المرشػديف النفسػييف فػي مػدرس ككالػة الغػكث,في قطػاع غػزة ,حيػث اتبػع الباحػث فػي ىػذه

الد ارسػػة المػػني التجريبػػي ,حيػػث تككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف  )18مرشػػدان كمرشػػدة ,كتميمػػت أداة الد ارسػػة

باختبػػار" تػػكرانس " لمتفكيػػر اإلبػػداعي بالصػػكرة المفظيػػة ب) حيػػث تػػـ تطبيتػػو بصػػكرتو التبميػػة كالبعديػػة,
كما كتـ استخداـ اختبار "كيمككسكف " لمكشؼ عف الفركؽ بيف العينتيف المرتبطتيف.
-

أكضحت النتاج :


ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ ب ػػيف مس ػػتكل التفكي ػػر اإلب ػػداعي ل ػػدل المرش ػػديف النفس ػػييف كالمس ػػتكل

االفتراضي .%50
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كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصػاجية فػي تنميػة التفكيػر اإلبػداعي فػي التيػاس التبمػي كالتيػاس
البع ػػدم لص ػػال التطبي ػػؽ البع ػػدم.مم ػػا ي ػػدلؿ عم ػػى فاعمي ػػة البرن ػػام المتت ػػرح ف ػػي تنمي ػػة

التفكير اإلبداعي.

-

كتكصي الدراسة في ضكد النتاج السػابتة بضػركرة تػكفير منػاخ مبلجػـ لمتفكيػر اإلبػداعي الػذم
يساىـ في تطكير فكر المرشديف النفسييف كأداجيـ اإلرشادم ,كانشاد النكادم الفكريػة التػي تنمػي

قدرات المبدعيف.

 -10دراسة عالمشهراكم: 2003,
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى استتصػػاد فاعميػػة البرنػػام المتتػػرح الػػذم تػػـ بنػػاده لتحسػػيف قػػدرة الطالبػػات

عمػػى حػػؿ المسػػاجؿ الجبريػػة المفظيػػة,في قطػػاع غ ػزة ,كاعتمػػدت الباحيػػة فػػي د ارسػػتيا المػػني التجريبػػي,
كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف )80طالبػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ التاسػػع فػػي قطػػاع غ ػزة كقػػد قامػػت الباحيػػة
بذجراد المعالجات اإلحصاجية مف خبلؿ استخداـ اختبار "ت",كاختبار مربع" ايتا " كاختبار" مػاف كتنػي "

لتحميػػؿ البيانػػات الناتجػػة عػػف أدكات الد ارسػػة كىػػي االختبػػار التحصػػيمي الػػذم يتػػيس قػػدرة الطػػبلب عمػػى
حؿ المساجؿ الجبرية المفظية بشكمو التبمي كالبعدم.
-

كأظيرت النتاج :


كجػ ػػكد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػاجية  ) 0.05≥αبػ ػػيف متكسػ ػػطي درجػ ػػات المجمكعػ ػػة

التجريبيػػة كالمجمكعػػة الضػػابطة فػػي التطبيػػؽ البعػػدم الختبػػار تنميػػة التػػدرات عمػػى حػػؿ
المساجؿ الجبرية المفظية كذلؾ لصال طالبات المجمكعة التجريبية.



كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػاجية  ) 0.05≥αب ػػيف متكس ػػطي درج ػػات الطالب ػػات ف ػػي
التطبيؽ البعدم الختبار التدرة عمى حؿ المساجؿ الجبرية المفظيػة بػيف طالبػات المجمكعػة

التجريبية كالمجمكعة الضابطة لصال المجمكعة التجريبية.

-

أكصت الدراسة في ضكد النتاج السابتة بضػركرة االىتمػاـ بالمسػاجؿ المفظيػة مػف قبػؿ معممػي

كمشػػرفي الرياضػػيات كالبػػاحييف لمسػػاعدة المتعممػػيف عمػػى حػػؿ ىػػذا النػػكع مػػف المسػػاجؿ كتشػػجيع
ىذا المجاؿ.

التعميؽ عمى دراسات المحكر األكؿ  :الدراسات التي تناكلت البرامج المقترحة.
مػػف خػػبلؿ اسػػتعراض الباحيػػة لد ارسػػات المحػػكر األكؿ اىتمػػت الب ػرام المتترحػػة بكجػػو عػػاـ فػػي

تنمية ميارات معينة كقدرات محددة كمف أبرز النتاط التي كردت في محكر البرام المتترحة ما يمي :
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التعميؽ عمى أهداؼ الدراسات السابقة كمكضكعاتها :
تعددت الدراسات التي ركزت عمى تناكؿ البػرام المتترحػة لتنميػة ميػارات متنكعػة حيػث أف مػف

الد ارسػػات مػػف ركػػز عمػػى تنميػػة ميػػارة الفػػؾ كالتركيػػب لػػدل الطالبػػات المعممػػات باسػػتخداـ نظريػػة الػػتعمـ
بجانبي الدماغ ميؿ دراسة المجدالكم ,) 2011,كمنيا مف ىدؼ إلى تطػكير الكفايػات المينيػة لمطمبػة
معممػػي التعمػػيـ األساسػػي ميػػؿ د ارسػػة العجرمػػي ,)2011,كمػػنيـ مػػف ركػػز عمػػى تنميػػة مفػػاىيـ التربيػػة

الكقاجي ػػة ب ػػالعمكـ لػػػدل طمب ػػة الصػػػؼ الس ػػابع مي ػػؿ د ارسػػػة ىاش ػػـ ,)2010,كىػػػدفت د ارس ػػة الشػػػافعي,

 )2010إلى عمؿ برنام متترح لتنمية ميارات حؿ المسألة الرياضية لػدل طالبػات الصػؼ التاسػع ,أمػا
عػػػف د ارسػػػة سػ ػػكيرح )2009,فتػػػد اعتمػ ػػد برنامجػ ػان تػ ػػدريبيان قاجمػ ػان عمػ ػػى التصػػػميـ التعميمػ ػػي ف ػػي ضػ ػػكد

االحتياج ػػات التدريبي ػػة لتنمي ػػة المي ػػارات التكنكلكجي ػػة ل ػػدل معمم ػػي التكنكلكجي ػػا ,ف ػػي ح ػػيف رك ػػزت د ارس ػػة
أىؿ )2009,عمى تنمية جكانب اإلبداع لدل األطفاؿ مف خبلؿ برنام متتػرح كقػد سػعى ىػذا البرنػام

إلى تنمية الجكانب اليبلية التالية الطبلقػة كالمركنػة كالتفاصػيؿ ),أمػا عػف د ارسػة رضػكاف )2008 ,فتػد
اعتمػػد تصػػميـ برنػػام كمبيػػكترم متتػػرح متعػػدد الكسػػاجط لتنميػػة ميػػارات اسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات

كالتحصػػيؿ كاالتجػػاه لػػدل ىيجػػة التػػدريس ,أمػػا د ارسػػة عابػػد )2007,فتػػد اىػػتـ برنامجػػو المتتػػرح بتنميػػة
ميػػارات البرمجػػة لػػدل معممػػي التكنكلكجيػػا فػػي حػػيف ركػػزت الد ارسػػةالحالية عمػػى عمػػؿ برنػػام متتػػرح

لتنميػػة بعػػض الميػػارات التدريسػػية كالميػػارات الحياتيػػة لػػدل الطالبػػات المعممػػات فػػي جػػامع األزىػػر ,كقػػد

ركز عمكاف )2005,مف خػبلؿ برنامجػو المتتػرح عمػى تنميػة التفكيػر اإلبػداعي لػدل المرشػديف النفسػييف

كقػػد ركػػزت المشػػيراكم )2003,فػػي د ارسػػتيا مػػف خػػبلؿ برنامجيػػا المتتػػرح عمػػى تنميػػة التػػدرة عمػػى حػػؿ
المساجؿ الجبرية المفظية لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي.
التعميؽ عمى عينة الدراسات السابقة:
تنكعػػت عينػػات الد ارسػػات السػػابتة التػػي تناكلػػت مكضػػكع البػرام المتترحػػة فمػػنيـ مػػف اتفػػؽ مػػع

الباحيػ ػ ػػة فػ ػ ػػي اختيػ ػ ػػاره لطبيعػ ػ ػػة عينتػ ػ ػػو مػ ػ ػػف الطػ ػ ػػبلب المعممػ ػ ػػيف كالطالبػ ػ ػػات المعممػ ػ ػػات ميػ ػ ػػؿ د ارسػ ػ ػػة
المجػػدالكم )2012,كد ارسػػة العجرمػػي ,)2011 ,كمػػنيـ مػػف تميمػػت عينتػػو بمعممػػيف اك افػػراد الييجػػة

التدريسػػية ككػػؿ مي ػػؿ د ارسػػة س ػػكيرح )2009,كد ارسػػة عابػػد )2007,كد ارس ػػة رضػػكاف,)2008,كم ػػف
الدراسات مف كانت عينتيا مف طبلب المدارس ميؿ دراسة ىاشـ )2010,التػي تناكلػت طػبلب الصػؼ

السابع ,كدراسة كؿ مف الشػافعي )2010 ,ك المشػيراكم) 2003,التػي تناكلػت طػبلب الصػؼ التاسػع,
كم ػػف الد ارس ػػات م ػػف تناكل ػػت عين ػػة األطف ػػاؿ مي ػػؿ د ارس ػػة أى ػػؿ ,)2009 ,كىن ػػاؾ د ارس ػػة اتخ ػػذت م ػػف
المشرفيف التربكييف عينة لدراستيا ميؿ دراسة عمكاف.) 2005,
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التعميؽ عمى األداة المختارة يي الدراسات السابقة :
تعػػددت األدكات المسػػتخدمة فػػي الد ارسػػات التػػي تناكلػػت المنػػاى المتترحػػة فمػػنيـ مػػف اسػػتخدـ

بطاقػػة مبلحظػػة كمػػنيـ مػػف اسػػتخدـ اسػػتبياف كمػػنيـ مػػف جمػػع بينيم ػا كفػػي بعػػض الد ارسػػات تػػـ اتخػػاذ

االختبػ ػػار المعرفػ ػػي فػ ػػي التيػ ػػاس ,كيػ ػػتـ اختيػ ػػار ىػ ػػذه األدكات تبع ػ ػنا لمػ ػػا تتطمبػ ػػو الد ارسػ ػػة ,حيػ ػػث اعتمػ ػػد
المجػػدالكم )2012,فػػي د ارسػػتو اختبػػار تحصػػيمي كبطاقػػة مبلحظػػة لميػػارات الفػػؾ كالتركيػػب ,فػػي حػػيف

اعتمد العجرمي )2011,في دراستو أيضان اختبار تحصيمي لمميػارات التدريسػية لتيػاس الجانػب النظػرم

كبطاق ػػة مبلحظ ػػة لمكفاي ػػات الميني ػػة ,كاس ػػتخدـ ىاش ػػـ )2010,اختب ػػار لمف ػػاىيـ التربي ػػة الكقاجي ػػة ك ػػأداة

لد ارسػػ ػػتو ,كاستخدـ الشػ ػ ػػافعي )2010,اختبػ ػ ػػار لميػ ػ ػػارات حػ ػ ػػؿ المسػػ ػػألة الرياضػػ ػػية ,ف ػ ػػي حػػ ػػيف اعتمػ ػ ػػد
سػػكيرح )2009,مجمكعػػة مػػف األدكات تتميػػؿ بتاجمػػة مػػف الميػػارات التكنكلكجيػػة الكاجػػب تكافرىػػا لػػدل

الطمبة المعممػيف لمػادة التكنكلكجيػا فػي المرحمػة األساسػية كاسػتبياف لتحديػد االحتياجػات التدريبيػة كاختبػار

لتياس الجانب المعرفي كبطاقة مبلحظػة لتيػاس الجانػب األداجػي لمميػارات التكنكلكجيػة ,كاعتمػدت د ارسػة
أىػػؿ )2009 ,اختبػػار التفكيػػر اإلبػػداعي كػػأداة لمد ارسػػة ,كمػػا اعتمػػد رض ػكاف )2008,اسػػتبياف لتتػػدير

االحتياج ػػات التدريبي ػػة ف ػػي اس ػػتخداـ تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات ,كمتي ػػاس االتج ػػاه نح ػػك اس ػػتخداـ تكنكلكجي ػػا
المعمكمػػات كبطاقػػة مبلحظػػة لتيػػاس ميػػارات اسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاختبػػار تحصػػيؿ لمجانػػب

المعرفػػي كػػأدكات لمدراسة.كاسػػتخدـ عابػػد )2007,اختبػػار معرفػػي لتيػػاس مسػػتكل اكتسػػاب المعمكمػػات

العممي ػ ػػة لمي ػ ػػارة البرمج ػ ػػة كبطاق ػ ػػة مبلحظ ػ ػػة لتي ػ ػػاس مس ػ ػػتكل المي ػ ػػارة العممي ػ ػػة لمبرن ػ ػػام  ,كق ػ ػػد اعتم ػ ػػد
عمػ ػكاف )2005,ف ػػي د ارس ػػتو عم ػػى اختب ػػار ت ػػكرانس لمتفكي ػػر اإلب ػػداعي بص ػػيغتو المفظي ػػة ب) كاختب ػػار

كيمككسػكف لمكشػػؼ عػػف الفػركؽ بػػيف العينتػػيف المػرتبطتيف ,كاسػتخدت المشػػيراكم )2003 ,فػػي د ارسػػتيا
اختب ػػار تحص ػػيمي لتي ػػاس مي ػػارات ح ػػؿ المس ػػاجؿ الجبري ػػة المفظي ػػة ,ف ػػي ح ػػيف ف ػػي الد ارس ػػة الحالي ػػة فت ػػد
استخدمت الباحية بطاقة مبلحظة لتيػاس الميػا ارت التدريسػية كأخػرل لتيػاس ميػارات االتصػاؿ كالتكاصػؿ

الفعاؿ كاختبار لتياس ميارة التدرة عمى حؿ المشكبلت كادارة الكقت.
التعميؽ عمى المنهج المتبع يي الدراسات السابقة :

مف الد ارسػات مػف اتفتػت مػع الباحيػة فػي تنػاكؿ المػني شػبو التجريبػي فػي د ارسػاتيـ ميػؿ د ارسػة

المجدالكم )2012,كدراسة سكيرح )2009,كدراسة عابد,)2007,كمف الدراسات مػف اتبعػت المػني

التجريبػ ػ ػ ػ ػػي ميػ ػ ػ ػ ػػؿ د ارسػ ػ ػ ػ ػػة ىاشػ ػ ػ ػ ػػـ)2010,كد ارسػ ػ ػ ػ ػػة الشػ ػ ػ ػ ػػافعي )2010 ,كد ارسػ ػ ػ ػ ػػة أىػ ػ ػ ػ ػػؿ)2009,

كدراسة رضػػكاف )2008,كد ارسػػة المشػػيراكم )2003,كد ارس ػػة عمػػكاف ,) 2005,كمػػف الد ارسػػات م ػػف
جمعت بيف المني الكصفي كشبو التجريبي ميؿ دراسة العجرمي.)2011,

66

التعميؽ عمى نتائج الدراسات السابقة :
تنكعت نتاج ىذا المحكر تبعػان لنكعيػة المكضػكعات التػي تناكلتيػا البػرام المتترحػة حيػث كانػت

نتيج ػػة د ارس ػػة المجدالكم )2012,تكضػ ػ فاعمي ػػة البرن ػػام المتت ػػرح الت ػػاجـ عم ػػى نظري ػػة ال ػػتعمـ بج ػػانبي

الػػدماغ لتنميػػة ميػػارة الفػػؾ كالتركيػػب لػػدل الطالبػػات المعممػػات ,فيمػػا أظيػػرت نتيجػػة العجرمػػي)2011,
فعالي ػ ػػة برنامج ػ ػػو أيضػ ػ ػنا فػ ػ ػػي تطػػ ػػكير الكفاي ػ ػػات المينيػػ ػػة لمطػ ػ ػػبلب المعمم ػ ػػيف ,كمػػ ػػا كأظيػ ػ ػػرت د ارسػ ػ ػػة
ىاشػػـ )2010,فاعميػػة برنامجػػو المتتػػرح لتنميػػة المفػػاىيـ الكقاجيػػة ,كمػػا كيبتػػت فاعميػػة البرنػػام المتتػػرح

لتنمية ميارات حؿ المساجؿ الرياضية الػذم اقترحػو الشػافعي,)2010,كأظيػرت د ارسػة سػكيرح)2009,
كجػػكد جػػدكل لتضػػميف البرنػػام التػػدريبي التػػاجـ عمػػى التصػػميـ التعميمػػي فػػي ضػػكد االحتياجػػات التدريبيػػة

لتنمية بعض الميػارات التكنكلكجيػة لػدل معممػي التكنكلكجيػا كذلػؾ حسػب مػا يبػت مػف خػبلؿ المعمكمػات
الصادرة مف أدكات الدراسة ,كقد أظيرت دراسة أىؿ )2009,فاعمية البرنام المتترح في تنميػة جكانػب
اإلبػػداع اليبليػػة المتصػػكدة فػػي الد ارسػػة التػػي تتميػػؿ فػػي الطبلقػػة كالمركنػػة كالتفاصػػيؿ ),كاسػػفرت د ارسػػة
رضكاف )2008,عف تحتيؽ فعالية عاليػة لمبرنػام الكمبيػكترم المتعػدد الكسػاجط الػذم تػـ تصػميمو كمػا

كحتػػؽ فاعميػػة فػػي تنميػػة ميػػارات اسػػتخداـ التكنكلكجيػػا كتحصػػيؿ التكنكلكجيػػا كفػػي جانػػب تنميػػة االتجػػاه
نحكىػػا ,أمػػا عػػف د ارسػػة عابػػد )2007 ,فتػػد اظيػػرت د ارسػػتو فعاليػػة البرنػػام المتتػػرح لتنميػػة ميػػارات
البرمجػػة لػػدل معممػػي التكنكلكجيػػا بغ ػزة كقػػد يبتػػت أيض ػنا فعاليػػة برنػػام

التفكير اإلبداعي ,كيبتت فعالية برنام

عم ػكاف)2005,المتتػػرح لتنميػػة

المشيراكم)2003,أيضان الذم ركز عمى تنمية التػدرة عمػى حػؿ

المس ػػاجؿ الجبري ػػة المفظي ػػة ,كم ػػف الكاضػ ػ أف جمي ػػع الد ارس ػػات الت ػػي رك ػػزت عم ػػى اقتػ ػراح بػ ػرام لتنمي ػػة
ميارات محددة قد يبتت فعاليتيا كلكف ىذا ال ينفي كجػكد بػرام أخػرل قػد يبػت فشػميا ,كقػد أيبتػت نتػاج
الد ارسػػػة الحاليػػػة األيػػػر اإليج ػػابي لمبرنػػػام المتتػ ػػرح الػػػذم اقترحتػػػو الباحيػػػة عمػػػى الميػػػارات التدريسػ ػػية

كالميارات الحياتية لدل الطالبات/المعممات في جامعة األزىر بغزة.

المحكر الثاني  :الدراسات التي تتعمؽ بالمهارات التدريسية.
-1

دراسة عالقيسي: 2015,
ىدفت ىذه الدراسة إلػى معرفػة أيػر التػدريب عمػى نمػكذج متتػرح فػي الػتعمـ الفعػاؿ فػي إكسػابيـ

بعض ميارات التدريس كعمى التحصيؿ كعمى اتجاىات الطبلب,في محافظة الطفيمػة فػي األردف ,حيػث

اتبػػع الباحػػث المػػني شػػبو التجريبػػي ,حيػػث تككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف  )20معمم ػان تػػـ تػػكزيعيـ عش ػكاجيان
عمػػى مجمػػكعتيف تجريبيػػة كضػػابطة ,كقػػاـ الباح ػػث بػػذجراد المعالجػػات اإلحصػػاجية مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ
اختب ػػار "ت" لتحمي ػػؿ البيان ػػات الناتج ػػة ع ػػف أداة الد ارس ػػة الت ػػي تميم ػػت بمتي ػػاس األداد لمي ػػارات الت ػػدريس

كىناؾ عينة يانية كىػـ طػبلب الصػؼ السػابع األساسػي كقػد بمػا عػددىـ )221طالبػنا ىػـ طمبػة المعممػيف
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المشػػاركيف فػػي الد ارسػػة ,كت ػػـ اعتمػػاد متيػػاس االتجػػاه نحػػك الرياضػػيات كاختبػػار تحصػػيمي كػػأداة أيضػػنا
لمدراسة لتطبيتيا عمى طمبة المعمميف.
-

أظيرت النتاج :


كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصػاجية عنػد مسػتكل  ) 0.05≥αبػيف متكسػطي أداد معممػي

الرياضيات عمى متياس األداد لميارات التدريس الفعاؿ لصال المجمكعة التجريبية.


متكس ػػط أداد ط ػػبلب الص ػػؼ الس ػػابع األساس ػػي ف ػػي األداد البع ػػدم عم ػػى متي ػػاس االتج ػػاه

كاالختبػػار التحص ػػيمي لممجمػػكعتيف التجريبي ػػة كالضػػابطة يكج ػػد بينيمػػا ف ػػركؽ ذات دالل ػػة
إحصاجية لصال أفراد المجمكعة التجريبية.

-

أكصػػى الد ارسػػة بضػػركرة تبنػػى المعممػػيف لنمػػكذج الػػتعمـ الفعػػاؿ كاج ػراد د ارسػػات لمتعػػرؼ عمػػى
أيره في تدريس المكىكبيف دراسيا ,أك المتأخريف ,كاجراد دراسات متارنة مع نماذج أخرل.

-2

دراسة عالسممي: 2014,
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى استتصػػاد مػػدل تػػأيير اإلش ػراؼ المتنػػكع فػػي تطػػكير األداد المينػػي لمعممػػة

المغػػة اإلنجميزيػػة ,فػػي السػػعكدية,حيث اتبعػػت الباحيػػة المػػني الكصػػفي المسػػحي ,كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة
مػػف  )130معممػػة تػػـ اختيػػارىـ بطريتػػة عشػكاجية طبتيػػة ,كقامػػت الباحيػػة بػػذجراد المعالجػػات اإلحصػػاجية

مػػف خػػبلؿ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية ,االنحػراؼ المعيػػارم ,اختبػػار ت( كتحميػػؿ التبػػايف األحػادم,

كمعامؿ اليبات "ألفا كركنباخ" .االستبياف كأداة لجمع البيانات.
-

أظيرت نتاج الدراسة :


إسػػياـ اإلشػراؼ المتنػػكع فػػي تطػػكير األداد المينػػي لمعممػػة المغػػة اإلنجميزيػػة بدرجػػة عاليػػة
كذلؾ مف كجية نظر المعممات كالمشرفات التربكيات.



عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػاجية بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات عينػػة الد ارسػػة حػػكؿ

درجػػة إسػػياـ اإلش ػراؼ المتنػػكع فػػي تطػػكير األداد المينػػي لمعممػػة المغػػة اإلنجميزيػػة عنػػد

مسػتكل داللػة  ) 0.05≥αتعػزل إلػى المتغيػرات التاليػة العمػؿ الحػالي –المؤىػؿ العممػي
– الخبرة ).

-

أكصت الدراسة في ضكد ما سبؽ مف النتاج بضركرة تكضي أىداؼ اإلشػراؼ المتنػكع ,كآليػة
تطبيتو ,لكؿ مف معممة المغة اإلنجميزية كالمشرفة التربكية كالمديرة.

-3

دراسة عالزنيدم: 2014,
ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى أكج ػػو االخ ػػتبلؼ كالمتارن ػػة ب ػػيف معمم ػػي التربي ػػة اإلس ػػبلمية

الممتحتيف بالدكرات الشرعية كغير الممتحتيف في محافظة عنيزة في المممكػة العربيػة السػعكدية فػي مجػاؿ
التخطػػيط كالتنفيػػذ كالتتػػكيـ ,حيػػث اسػػتخدـ الباحػػث المػػني الكصػػفي ,كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف )90
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معمـ ,كقاـ الباحػث بػذجراد المعالجػات اإلحصػاجية مػف خػبلؿ حسػاب المتكسػطات الحسػابية كاالنح ارفػات
المعياريػػة اسػػتخداـ اختبػػار "ت" لتحميػػؿ البيانػػات الناتجػػة عػػف أداة الد ارسػػة التػػي تميمػػت ببطاقػػة مبلحظػػة

لؤلداد التدريسي.
-

أظيرت نتاج الدراسة:


كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصػاجية فػي مسػتكل األداد التدريسػي لمعممػي التربيػة اإلسػبلمية

الممتحتػ ػػيف بالػ ػػدكرات الشػ ػػرعية كغيػ ػػر الممتحتػ ػػيف فػ ػػي مجػ ػػاالت األداد التدريسػ ػػي التنفيػ ػػذ
كالتتكيـ كالتخطيط) لصال المعمميف الممتحتيف بالدكرات الشرعية.

-

أكص ػػى الباح ػػث ف ػػي ض ػػكد النت ػػاج الس ػػابتة معمم ػػي التربي ػػة اإلس ػػبلمية بمكاص ػػمة طم ػػب العم ػػـ
كالمعرفة مف خبلؿ حضكر الدكرات الشرعية في المحاضف كالمجامع العممية كالتربكية.
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دراسة عمصمح: 2012 ,
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى استتصػػاد رأم المعممػػيف المتعػػاكنيف نحػػك مػػدل ممارسػػة الطمبػػة  /المعممػػيف

لمميارات التدريسية,في جامعة التدس المفتكحة بغزة ,حيث استخدـ الباحػث المػني الكصػفي ,كتككنػت
عينػػة الد ارسػػة مػػف )113معممػان كمعممػػة كىػػـ جميػػع أفػراد مجتمػػع العينػػة كقػػاـ الباحػػث بػػذجراد معالجػػات
إحص ػػاجية م ػػف خ ػػبلؿ اس ػػتخداـ المتكس ػػطات الحس ػػابية كاالنح ارف ػػات المعياري ػػة كالنسػ ػػب المجكي ػػة لتحمي ػػؿ
البيانػػات الناتجػػة عػػف أداة الد ارسػػة التػػي تميمػػت باسػػتبياف مككنػػة مػػف يػػبلث محػػاكر تتميػػؿ فػػي الميػػارات

الفنية كالميارات اإلدارية كالميارات االجتماعية .
-

أظيرت النتاج :


كجكد فركؽ في المتكسطات الحسابية لدرجػة مػدل ممارسػة الطمبػة /المعممػيف فػي جامعػة
التدس المفتكحة لميارات التدريس مف كجيػة نظػر المعممػيف المتعػاكنيف تعػزل إلػى متغيػر

الج ػػنس كلص ػػال اإلن ػػاث كالمؤى ػػؿ العمم ػػي لص ػػال مؤى ػػؿ البك ػػالكريكس كال ػػدبمكـ الع ػػالي
كلمخبػ ػرة لص ػػال األفػ ػراد الت ػػي تتػ ػراكح خبػ ػراتيـ ب ػػيف  )10-5س ػػنكات كالتخص ػػص لص ػػال
طبلب العمكـ الطبيعية.

-

كأكصػػت الد ارسػػة بعتػػد كرش عمػػؿ يشػػارؾ فييػػا الطمبػػة كالمعممػػيف المتعػػاكنيف كمػػديرم المػػدارس
لتعػريفيـ بأدكارىـ المككمة إلييـ فبؿ البدد بالتطبيؽ العممي لمتربية العممية في المدارس.
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دراسة عالقضاة: 2011,
تيدؼ ىذه الدراسة لتحديد درجة معرفة الكفايات التدريسية البلزمة لمعممي التاريخ فػي المرحمػة

اليانكية كمدل ممارستيـ ليا ,في األردف ,حيث اتبع الباحث في دراستو المػني الكصػفي ,حيػث تككنػت
عينػػة الد ارسػػة مػػف  )28معمم ػان كمعممػػة مػػف معممػػي التػػاريخ فػػي المرحمػػة اليانكيػػة ,كقػػاـ الباحػػث بػػذجراد
معالجات إحصاجية تميمت باختبػار "ت" ,كالمتكسػطات الحسػابية كاالنح ارفػات المعياريػة لتحميػؿ البيانػات
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الناتجة عف أدكات الدراسة التي تتميؿ باختبار معرفي الستتصاد المعرفة النظرية لدل المعممػيف كبطاقػة
مبلحظة لمتعرؼ بمستكل ممارستيـ لمكفايات التدريسية.
-

أكضحت النتاج :

كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػاجية بػػيف المتكسػػط الحسػػابي لمسػػتكل المعرفػػة كالممارسػػة لمعممػػي

التػػاريخ لممرحمػػة اليانكيػػة كبػػيف المسػػتكل المتبػػكؿ تربكيػان لصػػال المسػػتكل المتبػػكؿ تربكيػان كىػػذا دليػػؿ عمػػى
ض ػػعؼ المس ػػتكل المعرف ػػي كاألداج ػػي ل ػػدل معمم ػػي مبح ػػث الت ػػاريخ كع ػػدـ تكص ػػمو إل ػػى الح ػػد المطم ػػكب

كالمتبكؿ تربكينا.
-

كأكصى الباحث في ضكد النتاج السابتة بضركرة عتػد دكرات تدريبيػة لمعممػي التػاريخ لممرحمػة
اليانكية لمكفايات التدريسية ,كاىتماـ معممي التاريخ بالتنميػة الذاتيػة ,كمتابعػة كػؿ مػا يسػتجد مػف
معرفة كنظريات ككفايات جديدة في مجاؿ تخصصيـ.
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دراسة عأبك حميمة: 2011,
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى معرفػػة أيػػر اسػػتخداـ المػػدخؿ المنظػػكمي فػػي تنميػػة ميػػارات التػػدريس لػػدل

الطالبات المعممات تخصص معمـ صؼ بكمية التربية بجامعػة األزىػر بغػزة ,حيػث اتبعػت الباحيػة بيػذه
الدراسة المني شبو التجريبي,حيث تككنت عينة الدراسة مف )28طالبػة تخصػص معمػـ صػؼ ,كقامػت
الباحية بػذجراد المعالجػات اإلحصػاجية مػف خػبلؿ اسػتخداـ المتكسػطات الحسػابية كاالنح ارفػات المعياريػة

كمعامػػؿ مربػػع "إيتػػا" لتحميػػؿ البيانػػات الناتجػػة عػػف أداة الد ارسػػة التػػي تتميػػؿ باسػتبياف لمعرفػػة الميػػارات

التػػي تحتػػاج إلػػى تنميػػة كاختبػػار معرفػػي لميػػارات التػػدريس كبطاقػػة مبلحظػػة لػػؤلداد لمبلحظػػة الميػػارات
التي تـ تنميتيا كمستكل التطكر كأدكات لدراستيا.
-

أظيرت النتاج :


كج ػػكد ف ػػركؽ دال ػػة إحص ػػاجينا ب ػػيف متكس ػػطي درج ػػات الطالب ػػات عم ػػى االختب ػػار المعرف ػػي



كجكد أير إيجابي لممدخؿ المنظكمي فػي تنميػة الجانػب المعرفػي لميػارات التػدريس كمػا



كجكد فركؽ دالة إحصاجينا بػيف متكسػطي التتػديرات التتكيميػة عمػى بطاقػة مبلحظػة األداد



كج ػػكد أي ػػر إيج ػػابي الس ػػتخداـ الم ػػدخؿ المنظ ػػكمي ف ػػي تنمي ػػة الجان ػػب األداج ػػي لمي ػػارات

لميارات التدريس في التطبيؽ التبمي كالبعدم ,لصال التطبيؽ البعدم.
يتيسيا االختبار المعرفي.

لميارات التدريس ألفراد العينة في التطبيتيف التبمي كالبعدم ,لصال التطبيؽ البعدم.
التدريس كما تتدر عمى بطاقة مبلحظة األداد.
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-

أكصػػت الباحيػػة فػػي ضػػكد النتػػاج السػػابتة بضػػركرة األخػػذ بالمػػدخؿ المنظػػكمي كأحػػد مػػداخؿ
التعمػػيـ ,بكصػػفو أحػػد األسػػاليب الفعالػػة فػػي تنميػػة الميػػارات التدريسػػية لػػدل المعممػػيف ,كضػػركرة
تدريب المعمميف عمى استخداـ المدخؿ المنظكمي في التدريس.
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دراسة ععيسى كمحسف: 2010 ,
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى عمػػؿ تصػػكر متتػػرح مػػف قبػػؿ الباحيػػاف يسػػاعد فػػي تطػػكير األداد التدريسػػي

في ضكد معايير الجكدة في المرحمة األساسية بمحافظة غزة ,حيث استخدـ الباحياف المػني الكصػفي,

كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مككنػة مػف  )106مػف المعممػيف الستتصػاد آرادىػـ حػكؿ معػايير الجػكدة

ك  )30معمػػـ مػػف معممػػي العمػػكـ تػػـ تطبيػػؽ بطاقػػة المبلحظػػة عمػػييـ ,قػػاـ الباحيػػاف بػػذجراد المعالجػػات

اإلحصاجية مف خػبلؿ حسػاب معامػؿ" ألفػا كركنبػاخ ",كالمتكسػط الحسػابي ,كاالنحػراؼ ,كالنسػبة المجكيػة
لتحمي ػػؿ البيان ػػات الناتج ػػة ع ػػف أدكات الد ارس ػػة الت ػػي تميم ػػت باس ػػتبياف الستتص ػػاد مع ػػايير الج ػػكدة ل ػػؤلداد

الميني كبطاقة مبلحظة لؤلداد التدريبي لممعمميف.
-

أظيرت النتاج :


أف ىن ػػاؾ ت ػػدنيان بنس ػػبة عالي ػػة ف ػػي األداد التدريس ػػي لمعمم ػػي العم ػػكـ كلي ػػذا ق ػػاـ الباحي ػػاف
بعرض متترح لتطكير األداد التدريسي.

-

أكصػى الباحيػاف فػػي ضػكد مػػا سػبؽ مػػف النتػاج بضػركرة رفػػع أداد معممػي كمػػكجيي العمػكـ مػػف
قبؿ ك ازرة التربية كالتعميـ عف طريؽ خمػؽ بػرام تدريبية لتطكير أداد المعمميف.
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دراسة عأبك صكاكيف: 2010,
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى الكفايػػات التعميميػػة البلزمػػة لمطمبػػة المعممػػيف تخصػػص معمػػـ

صػػؼ فػػي كميػػة التربيػػة بجامعػػة األزىػػر بغ ػزة مػػف كجيػػة نظػػرىـ فػػي ضػػكد احتياجػػاتيـ التدريسػػية ,حيػػث

اس ػػتخدـ الباح ػػث الم ػػني الكص ػػفي التحميم ػػي ,كتككن ػػت عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف  )112طال ػػب كطالب ػػة م ػػف
المستكل الرابع بكاقع  )33مف الذككر ك  )79مف اإلنػاث ,كقػاـ الباحػث بػذجراد المعالجػات اإلحصػاجية
لتحميؿ نتاج أداة الدراسة التي تميمت باستبياف مككف مف يمانية مجاالت ضمت  )70كفاية فرعية.
-

أظيرت النتاج :


مدل احتياجات عينة الدراسة لمكفايات في المجاالت اليمانية كلكف بنسػب متفاكتػة حيػث

جػػاد فػػي سػػمـ االحتياجػػات لمكفايػػات كفايػػة عػػرض الػػدرس يػػـ التتػػكيـ يػػـ غمػػؽ الػػدرس يػػـ

تمييا الكساجؿ التعميميػة يػـ اسػتيارة انتبػاه التبلميػذ كتييجػتيـ لمػدرس ,يػـ التخطػيط ,يػـ إدارة

الصؼ ,كأخي نار الكفايات المتعمتة باألىداؼ التدريسية.

-

أكصى الباحث في ضكد ما حصده مف النتاج ضركرة االىتماـ بعمميػة تأىيػؿ الطمبػة المعممػيف
مف حيث تنمية قدراتيـ المينية في شتى المجاالت التخطيطية كالتنفيذية كالتتكيمية.
71
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دراسة عنجـ: 2010,
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى استتصػػاد أيػػر برنػػام متتػػرح فػػي تربيػػة ميػػارات التربيػػة العمميػػة لػػدل طمبػػة

قس ػػـ الد ارس ػػات اإلس ػػبلمية ف ػػي جامع ػػة األزى ػػر بغػ ػزة ,حي ػػث اس ػػتخدمت الباحي ػػة الم ػػني ش ػػبو التجريب ػػي

بتصػػميـ المجمكعػػة التجريبيػػة الكاحػػدة كالتيػػاس التبمػػي كالبعػػدم ,حيػػث تككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف )30
طالب ػان كطالبػػة مػػف قسػػـ الد ارسػػات اإلسػػبلمية ,كقامػػت الباحيػػة بػػذجراد المعالجػػات اإلحصػػاجية مػػف خػػبلؿ

حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاألكزاف النسػػبية لمبيانػػات الناتجػػة عػػف أدكات الد ارسػػة التػػي تميمػػت بتاجمػػة

لتحديػػد ميػػارات التربيػػة العمميػػة كبطاقػػة مبلحظػػة لتيػػاس أداد الطمبػػة المعممػػيف لميػػارات التربيػػة العمميػػة

كاختبػػار تحصػػيمي معرفػػي لمجانػػب النظػػرم لتيػػاس المعرفػػة التػػي حصػػؿ عمييػػا الطمبػػة مػػف تعمػػـ كحػػدات

البرنام
-

.

أظيرت النتاج :


كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػاجينا عنػػد  ) 0.05≥αبػػيف متكسػػطات التتػػديرات التتكيميػػة عمػػى

بطاقػة مبلحظػػة األداد لميػارات التربيػػة العمميػة ألفػراد العينػة فػػي التطبيػؽ التبمػػي كالبعػػدم

لصال التطبيؽ البعدم.


يبتت فاعمية البرنام المتترح في تنمية الجانب األداجي لميارات التربية العممية كمػا تتػدر

عم ػػى بطاقػ ػػة المبلحظػ ػػة األداد ,كمػػػا كتكجػ ػػد فػ ػػركؽ دالػ ػػة إحصػػػاجيان عنػ ػػد مسػ ػػتكل داللػ ػػة
 ) 0.05≥αب ػػيف متكسػ ػػطي درجػ ػػات مجمػ ػػكعتي الط ػػبلب كالطالبػ ػػات عمػ ػػى االختبػ ػػار

المعرفػػي لميػػا ارت التربي ػػة العمميػػة ألفػػراد العين ػػة فػػي التطبيتػػيف التبم ػػي كالبعػػدم ,لص ػػال

التطبيػػؽ البعػػدم كمػػا ال تكجػػد فػػركؽ بػػيف التطبيتػػيف التبمػػي كالبعػػدم دالػػة إحصػػاجيان تعػػزل

لمتغير الجنس.

-

أكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بالميارات األكلية الحياتية.

 -10دراسة عالمالكي: 2009,
ىدفت الدراسة إلى التعػرؼ عمػى مػدل فاعميػة التػدريس المصػغر فػي إكسػاب الطػبلب معممػي

الرياضػػيات بعػػض ميػػارات التػػدريس,في جامعػػة أـ التػػرل بالسػػعكدية ,حيػػث اعتمػػد الباحػػث المػػني شػػبو
التجريبي ,كتككنػت عينػة الد ارسػة مػف  )20طالػب تػـ اختيػارىـ عشػكاجينا كتتسػيميـ إلػى قسػميف إحػداىما
مجمكعة تجريبية كاألخرل ضابطة ,كقػاـ الباحػث بػذجراد المعالجػات اإلحصػاجية مػف خػبل ؿ حسػاب قػيـ

المتكسػػطات الحسػػابية ,كاالنح ارفػػات المعياريػػة ,كتحميػػؿ التبػػايف المصػػاحب لتحميػػؿ البيانػػات الناتجػػة عػػف
أداة الدراسة التي تميمت ببطاقة مبلحظة لميارات التدريس.
-

أظيرت النتاج :
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كج ػ ػػكد ف ػ ػػركؽ ذات دالل ػ ػػة إحصػ ػػاجية عن ػ ػػد مسػ ػػتكل  ) 0.05≥αفػ ػػي إكسػ ػػاب الط ػ ػػبلب
المعممػػيف ميػػارات اس ػػتخداـ السػػبكرة كالتييج ػػة كبعػػض ميػػارات الت ػػدريس كميػػارات تكجي ػػو

األسجمة كميارات إدارة الصؼ باستخداـ التػدريس المصػغر بػيف أفػراد المجمكعػة التجريبيػة
كأفراد المجمكعة الضابطة لصال أفراد المجمكعة التجريبية.

-

كفػػي ضػػكد النتػػاج السػػابتة أكصػػى الباحػػث بضػػركرة إج ػراد د ارسػػات أخػػرل فػػي مجػػاؿ تطبيػػؽ
التدريس المصغر في ميارات كتطبيتات دراسية أخرل.

 -11دراسة عدركيش كحرب: 2009,
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تتػػص طبيعػػة العبلقػػات التكامميػػة بػػيف مسػػتكيي اإلعػػداد النظػػرم كاإلعػػداد

العمم ػػي بجامع ػػة األزى ػػر بغػ ػزة ,حي ػػث اس ػػتخدـ الباحي ػػاف الم ػػني الكص ػػفي التحميم ػػي ,كق ػػد تككن ػػت عين ػػة
الدراسة مف الطمبة المعمميف فػي السػنة الرابعػة كعػددىـ )278طالبػنا كطالبػة ككػذلؾ  )21محاضػ نار مػف
العامميف في مجاؿ إعػداد المعمػـ بالجامعػات الفمسػطينية ك )76مشػرفان تربكيػان ,ك  )136مدرسػة مضػيفة,

ك  )385معممان مضيفان ,كقاـ الباحياف بذجراد المعالجػات اإلحصػاجية لمبيانػات الناتجػة عػف أداة الد ارسػة

التػػي تميمػػت بتاجمػػة الكفايػػات العامػػة السػػتطبلع ال ػرأم مػػف حيػػث تحديػػد األىميػػة النسػػبية لكػػؿ كفايػػة,

كاختبػػار تحصػػيمي يعكػػس اإلعػػداد النظػػرم ,كبطاقػػة مبلحظػػة صػػفية اإلعػػداد العممػػي) ,كتككنػػت مػػف
)33بندنا.
-

أظيرت النتاج :


ارتفػػاع مسػػتكل التحصػػيؿ النظػػرم حيػػث بمػػا  )%74.8كىػػك متكسػػط عػ و
ػاؿ ,كأظيػػرت

انخفػ ػػاض فػ ػػي مسػ ػػتكل الممارسػ ػػة العمميػ ػػة حيػ ػػث بمػ ػػا متكسػ ػػط الػ ػػدرجات نسػ ػػبة )%48
كبالتالي تشير النتاج إلى امتبلؾ الطمبة المعممػيف لمجمكعػة مػف الكفايػات النظريػة لكػنيـ

ال يطبتكنيا في الممارسات العممية.

-

كأكصػػػى الباحيػ ػػاف ف ػػي ضػػػكد النت ػػاج الس ػػابتة بضػػػركرة تػػػدعيـ الجان ػػب العممػػػي لػػػدل الطمبػػػة
المعممػيف ,مػف خػػبلؿ إخضػاع األداد التدريسػػي ليػـ لمتأىيػؿ مػػف خػبلؿ البػرام التربكيػة التاجمػػة
عمى تطكير كفايات الطمبة المعمميف.

 -12دراسة عالناقة: 2009 ,
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تتػػكيـ األداد التدريسػػي لمطمبػػة المعممػػيف بكميػػة التربيػػة بالجامعػػة اإلسػػبلمية,

بمحافظػػة جنػػكب غ ػزة  ,حيػػث اسػػتخدـ الباحػػث المػػني الكصػػفي التحميمػػي ,كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف
و
طالبا كطالبة مف كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية ,كاعتمد الباحػث بطاقػة مبلحظػة تميػؿ أنمكذجػنا
)30

لتتػكيـ أداد الطالػب المعمػػـ اختصػاص عمػكـ كػػأداة لمد ارسػة ,كقػاـ بالمعالجػػات اإلحصػاجية كفػؽ البيانػػات
الصادرة.
73

-

أظيرت النتاج :


كجكد قصكر في أداد الطمبة المعمميف اختصاص عمكـ في الجانب العممي.



عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػاجية فػي أداد الطمبػة المعممػيف المختصػيف عمػكـ تعػػزل



عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػاجية فػػي أداد الطمبػػة المعممػػيف المختصػػيف عمػػكـ فػػي

لمتغير الجنس.

المجاالت السابتة تعزل لمتغير المؤسسة حككمة ,ككالة ).

-

كأكصى الباحث في ضكد النتاج السابتة بضركرة تدعيـ الجانب األداجي لدل المعمميف.

 -13دراسة عأبك سالـ: 2008 ,
ىػدفت الد ارسػة إلػى التعػػرؼ عمػى كاقػع التعػاكف بػػيف اإلدارة المدرسػية كمشػرفي المغػة اإلنجميزيػػة
كأيره عمى تطكير األداد الميني لممعمميف في المدارس اليانكية في محافظة غزة ,حيػث اعتمػدت الباحيػة

الم ػػني الكص ػػفي التحميم ػػي ,كتككن ػػت عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف  )262معممػ ػان م ػػف معمم ػػي المغ ػػة اإلنجميزي ػػة,

كقامػػت الباحيػػة بػػذجراد المعالجػػات اإلحصػػاجية مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ برنػػام

 )spssلتحميػػؿ البيانػػات

الناتجة عف أداة الد ارسػة التػي تميمػت باالسػتبياف الػذم يتػيس مػدل التعػاكف بػيف إدارة المدرسػة كمشػرفي

المغة اإلنجميزية كمجاالتيا في تطكير األداد الميني.
-

أظيرت النتاج :


أف الػكزف النسػبي لتتػديرات معممػػي المغػة اإلنجميزيػة لدرجػػة التعػاكف بػيف اإلدارة المدرسػػية

كمشرفي المغة اإلنجميزية فػي تنميػة األداد المينػي لمعممػييـ )% 67.45كىػك أعمػى مػف
الكزف المحدد .)%60


عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػػة إحصػاجية عنػد مسػػتكل داللػة  ) 0.05≥αحػكؿ التتػػديرات

لدرجػػة التعػػاكف بػػيف اإلدارة المدرسػػية كمشػػرفي المغػػة اإلنجميزيػػة فػػي تنميػػة األداد المينػػي
لمعممييـ تعزل لمتغير الجنس أك متغير المؤىؿ.



تكج ػػد ف ػػركؽ تع ػػزل لمتغي ػػر س ػػنكات الخبػ ػرة ب ػػيف الفج ػػة م ػػف  )5-1س ػػنكات كالفجػػػة -6

)10سنكات فأكير لصال الفجة ذات الخبرة  )5-1سنكات ,كما كتكجػد فػركؽ ذات داللػة
إحصاجية تعزل لمتغير المنطتة التعميمية.

-

أكصػػت الباحيػػة فػػي ضػػكد النتػػاج السػػابتة بضػػركرة زيػػادة اىتمػػاـ ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ بتطػػكير
نظػػاـ اإلشػراؼ عػػف طريػػؽ عتػػد دكرات لممشػرفيف التربػػكييف لتطػػكير قػػدراتيـ اإلشػرافية ,كتكييػػؼ

ال ػػدكرات الت ػػي تب ػػيف لمعمم ػػي المغ ػػة اإلنجميزي ػػة كيفي ػػة ت ػػكظيفيـ لميػ ػػارات التعمػ ػػيـ بػ ػػشكؿ م ػػتتف,

كاطبلعيـ عمي أحدث طراجؽ التدريس كأساليبو.
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 -14دراسة عإسماعيؿ: 2008 ,
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تحديػػد التتػػديرات التتكيميػػة لميػػارة تػػدريس التكنكلكجيػػا لػػدل الطمبػػة المعممػػيف

بالجامعة اإلسبلمية بغزة فػي ضػكد المعػايير العالميػة لؤلداد,فػي الجامعػة اإلسػبلمية بغػزة  ,حيػث اعتمػد

الباحث المني الكصػفي التحميمػي ,حيػث تككنػت عينػة الد ارسػة مػف أكيػر مػف  )35طالػب معمػـ كطالبػة
معممة ,كقاـ الباحث بذجراد المعالجات اإلحصاجية مف خبلؿ استخداـ المتكسطات كمعػامبلت االرتبػاط

" بيرس ػػكف " ك"س ػػبيرماف " لتحمي ػػؿ البيان ػػات الناتج ػػة عػػػف أداة الد ارس ػػة ف ػػي بطاق ػػة مبلحظػػػة لمميػػػارات

التدريسية في ضكد المعايير العالمية لؤلداد.
-

أظيرت النتاج :


أف مسػتكل ميػارة التخطػيط لتػدريس التكنكلكجيػا لػدل الطمبػة المعممػيف فػي ضػكد المعػايير

العالمية ال يصؿ إلى مستكل اإلتتاف ككذالؾ في ميارات تنفيذ تػدريس التكنكلكجيػا كتتػكيـ
تدريس التكنكلكجيا.



انػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػاجية عنػد مسػػتكل  ) 0.05≥αفػػي ميػػارات تػػدريس

التكنكلكجيا التخطيط ,التنفيذ,التتكيـ ) لػدل الطمبػة المعممػيف فػي ضػكد المعػايير العالميػة
لؤلداد تعزل إلى متغير الجنس.

-

أكص ػػى الد ارس ػػة ف ػػي ض ػػكد النت ػػاج الس ػػابتة باالىتم ػػاـ بػ ػرام التربي ػػة العممي ػػة بت ػػدريب الطمب ػػة

المعمميف عمى ممارسة جميع الميػارات التي يمارسيا المعممكف بذتتاف.
 -15دراسة عالعتيبي: 2007,

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المناخ المدرسي كمعكقاتو كرصػد أيػر ىػذا المنيػاج عمػى األداد
التدريسػ ػػي كالمينػ ػػي لممعممػ ػػيف ,بمدينػ ػػة الريػ ػػاض م السػ ػػعكدية ,حيػ ػػث اتبػ ػػع الباحػ ػػث المػ ػػني الكصػ ػػفي
التحميمي,حيث تككنت عينة الدراسة مف  )266معمـ تتريبنا ,كقاـ الباحث بذجراد المعالجػات اإلحصػاجية

م ػػف خ ػػبلؿ اس ػػتخداـ التكػ ػ اررات كالنس ػػب المجكي ػػة ,كحس ػػاب المتكس ػػط الحس ػػابي ,كاالنحػ ػراؼ المعي ػػارم,

كمعامػؿ االرتبػاط "بيرسػكف",كمعامؿ اليبػات "الفػا كركنبػاخ ",كتحميػؿ التبػايف األحادم,كاختبػار "" LSD

البعػػدم ,لتحميػػؿ البيانػػات التػػي صػػدرت عػػف أدكات الد ارسػػة التػػي تتميػػؿ باسػػتبياف يحتػػكم عمػػى مجمكعػػة
مف التساؤالت التي تخص الخصاجص الديمكغرافية كالخصاجص المينية لعينة الدراسة.
-

أكضحت نتاج الدراسة :


حػػرص اإلدارة عمػػى تطبيػػؽ األنظمػػة كالم ػكاج كفػػض الخبلفػػات كالن ازعػػات بػػيف المعممػػيف

كأف المعممػػيف مػكافتيف عمػػى تػػأيير البيجػػة المدرسػػية عمػػى الميػػارات التدريسػػية كأف المنػػاخ
الد ارسػػي السػػاجد لػػو دكر مػػؤير فػػي جكانػػب العمميػػة التعميميػػة كأىػػـ المعيتػػات التػػي تتػػؼ
بكجو المعمميف كتحكؿ دكف تكفر منػاخ مدرسػي مناسػب ىػي تشػديد اإلدارة عمػى األنظمػة
75

كالتػ ػكانيف كقم ػػة كج ػػكد األنش ػػطة الت ػػي تنم ػػي ركح المش ػػاركة ب ػػيف المعمم ػػيف كع ػػدـ ت ػػكفر
الكساجؿ التعميمية المناسبة.


عدـ كجػكد فػركؽ دالػة إحصػاجيان بػيف أداد أفػراد عينػة الد ارسػة حػكؿ محػاكر الد ارسػة تعػزل

إلػػى اخػػتبلؼ العمػػر ,كالمؤىػػؿ الد ارسػػي كالتخصػػص فػػي العمػػؿ بينمػػا تكجػػد فػػركؽ تعػػزل
لممرحمة التعميمية كعدد الحصص كعدد سنكات الخبرة.

-

كأكصى الباحث بضركرة عتد دكرات تدريبية تعرؼ المعمميف بمسؤكليتيـ الحياتية.

 -16دراسة عصياـ: 2007,
ىػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى دكر أس ػػاليب اإلشػ ػراؼ الترب ػػكم ف ػػي تط ػػكير األداد المين ػػي

لممعمميف في المدارس اليانكية بمحافظة غزة كالكشؼ عف التتديرات المتكقعػة ألسػاليب اإلشػراؼ التربػكم
في تطكير األداد الميني لممعمميف كتحديد مدل الفركؽ بػيف التتػديرات المتكقعػة ألسػاليب اإلشػراؼ التػي

تسػػاىـ ف ػػي تط ػػكير األداد المينػػي لممعمم ػػيف بالم ػػدارس اليانكيػػة بمحافظ ػػة غػ ػزة كفتػػان لمتغيػ ػرات الج ػػنس

كالمؤىػ ػ ػ ػػؿ األك ػ ػ ػ ػػاديمي كسػ ػ ػ ػػنكات الخبػ ػ ػ ػ ػرة كالتخصػ ػ ػ ػػص),حيث اسػ ػ ػ ػػتخدـ الباحػ ػ ػ ػػث المػ ػ ػ ػػني الكص ػ ػ ػ ػػفي
التحميمي,كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف )226معممػان كمعممػػة ,كقػػاـ الباحػػث بػػذجراد المعالجػػات اإلحصػػاجية
مػف خػػبلؿ اسػتخداـ التكػ اررات النسػبية ,كالمتكسػػطات كالنسػػب المجكيػة ,كمعامػػؿ " ألفػا ككرنبػػاخ ",كاختبػػار

"ت",كمعػػاممي االرتبػػاط "بيرسػػكف" ك"سػػبيرماف" لتحميػػؿ البيانػػات الناتجػػة عػػف أدكات الد ارسػػة التػػي تميمػػت
باستبياف لتياس دكر أساليب اإلشراؼ التربكم في تطكير األداد المينػي لممعممػيف فػي المػدارس اليانكيػة

عمى الجكانب األربعة التخطيط ,كالتنفيذ,كاإلدارة الصفية ,كالتتكيـ ).
-

أكضحت النتاج :


أف ممارسػػة المعممػػيف لميػػارة التخطػػيط لمعمميػػة التعميميػػة ,كميػػارة تنفيػػذ الػػدركس ,كميػػارة



عػػدـ كجػػكد فػػركؽ عنػػد مسػػتكل الداللػػة اإلحصػػاجية  ) 0.05≥αفػػي التتػػديرات المتكقعػػة

اإلدارة الصفية كميارة التتكيـ جميعيا متكسطة.

ل ػػدكر أس ػػاليب اإلشػ ػراؼ الترب ػػكم الت ػػي تس ػػاىـ ف ػػي تط ػػكير األداد المين ػػي لممعمم ػػيف ف ػػي
المػػدارس اليانكيػػة فػػي قطػػاع غػزة تعػػزل لمتغيػػر الجػػنس كالمؤىػػؿ العممػػي كالتخصػػص فػػي
مجاؿ التخطيط كالتنفيذ كاإلدارة الصفية كالتتكيـ



ال تكجد فركؽ أيضنا تعزل لسنكات الخبرة في مجاؿ التخطيط كالتنفيذ كالتتػكيـ بينمػا تكجػد
فركؽ تعزل لسنكات الخبرة في مجاؿ إدارة الصؼ.

-

كأكص ػػى الباح ػػث بض ػػركرة تنمي ػػة ق ػػدرات كمي ػػارات المعمم ػػيف ف ػػي كض ػػع االختب ػػارات بش ػػكميا
الصحي في ضكد جدكؿ المكاصفات.
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 -17دراسة اليسكف ع: Alison,castro,2006
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى تطػػكير أفكػػار الطػػبلب /المعممػػيف فػػي الفصػػكؿ أينػػاد تػػدريبيـ

عمػػى

التػدريس الجيػد  ,نظػ انر لعػدـ معرفػػة الطػبلب /المعممػػيف بالتحػديات التػػي يكاجيكنيػا فػػي الفصػكؿ الحتيتيػػة
لمت ػػدريس غي ػػر م ػػدركيف لط ػػرؽ ت ػػدريس الرياض ػػيات  ,حي ػػث اس ػػتخدـ الباح ػػث الم ػػني ش ػػبو التجريب ػػي
بتصػػميـ المجمكعػػة التجريبيػػة الكاحػػدة  ,حيػػث تككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف  )15طالػػب/معمـ ,حيػػث قػػاـ
برصد آراد الطمبة/المعمميف حكؿ الدكرة التي خضعكا ليا .
 -نتاج الدراسة :

 أنشطة الدكرة كانت مفيدة في تعميـ الطمبة /المعمميف كيفية استخداـ المني الرياضي .
 أنشطة الدكرة كانت مفيدة لمطمبة /المعمميف في تعميـ كيفية التعامؿ مع مادة الرياضيات .
 أكصت الدراسة بأىمية التأكيد عمى الجكانب العممية ك تعميـ طرؽ التدريس ك االىتماـبتنميتيا ك تعمميا .
 -18دراسة عركاقة كآخركف: 2005 ,
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى الحكػػـ عمػػى األداد التدريسػػي لػػدل الطػػبلب المعممػػيف حػػدييي التخػػرج فػػي
س ػػمطنة عم ػػاف م ػػف كجي ػػة نظ ػػر يم ػػة م ػػف الم ػػكجييف الترب ػػكييف كمش ػػرفي التربي ػػة بكمي ػػة التربي ػػة لممعمم ػػيف

بصػحار ,حيػث اسػتخدـ البػػاحيكف المػني الكصػفي ,كتككنػػت عينػة الد ارسػة مػػف  )48معممػان كمعممػة تػػـ

اختيػػارىـ عشػ ػكاجيان ,كق ػػاـ الب ػػاحيكف ب ػػذجراد المعالجػػات اإلحص ػػاجية الت ػػي تتمي ػػؿ باس ػػتخداـ المتكس ػػطات

الحسػػابية كمعػػامبلت االرتبػػاط " بيرسػػكف" ك"سػػبيرماف " لتحميػػؿ البيانػػات الناتجػػة عػػف أداة الد ارسػػة التػػي
تميمت في استمارة تتكيـ لؤلداد التدريسي.
-

أظيرت النتاج :


ارتفاع ػان نس ػػبيان ف ػػي مس ػػتكل أداد المعمم ػػيف كالمعممػػات ح ػػدييي التخ ػػرج حي ػػث حص ػػؿ م ػػا



عػػدـ كجػػكد عبلقػػة ارتباطيػػو بػػيف تتػػديرات المػػكجييف التربػػكييف كمشػػرفي التربيػػة العمميػػة

يتارب  )%90مف أفراد العينة عمى مستكل تدريسي "ممتاز" أك" جيد جدان ".

عمػػػى االس ػػتمارة الكميػػػة ألداد التتػ ػػكيـ كال عمػػػى فتراتيػػػا باسػ ػػتيناد فتػ ػرتيف تخػػػص الجػ ػػنس

كالتخصص.


كانت العبلقة بيف المعػدؿ التراكمػي لممعممػيف حػدييي التخػرج كأداجيػـ التدريسػي غيػر دالػة

إحصاجيان.

-

كأكصػت الد ارسػػة بضػركرة العمػػؿ عمػى زيػػادة التنسػيؽ كالتعػػاكف بػيف التػػاجميف عمػى بػرام التربيػػة
العممية.
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 -19دراسة عالسر: 2003,
ىدفت الد ارسػة إلػى تتػكيـ جػكدة ميػارات التػدريس لػدل أسػاتذة جامعػة األقصػى فػي غػزة ,حيػث

اتب ػػع الباح ػػث ال ػػني الكص ػػفي  ,حي ػػث تككن ػػت عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف  )92أس ػػتا نذ ,كق ػػاـ الباح ػػث ب ػػذجراد
المعالج ػػات اإلحص ػػاجية مػػػف خ ػػبلؿ اسػ ػػتخداـ المتكسػ ػػطات الحس ػػابية ,كاالنح ارف ػػات المعياريػػػة ,كالنسػ ػػب
المجكية ألداة الدراسة التي تتميؿ باستبياف معايير جكدة ميارات التدريس الجامعي.
-

أكضحت نتاج الدراسة :


متكسػػطات التتػػديرات التتكيميػػة إلجمػػالي الميػػارات كلميػػارة التخطػػيط كميػػارات االتصػػاؿ



كجػػكد أيػػر ذم داللػػة لمتغيػػر المؤىػػؿ عمػػى تتػػديرات األسػػاتذة التتكيميػػة لجػػكدة ميػػارات

كالتكاصؿ كصمت مستكل الجكدة.

التدريس بينما لـ يكجد ذلؾ األير لمتغير الخبرة كالكمية.

-

أكصت الدراسة بضركرة إنشاد مركز لتطكير األداد التدريسي في الجامعػات الفمسػطينية بصػفة
عامة.

 -20دراسة مكر ك هاتمي ع: Moor&Henley,1982
ىدفت الدراسة إلػى تحديػد اىػـ الكفايػات األساسػية لمعممػي المػدارس االبتداجيػة  ,حيػث اسػتخدـ

الباحيػػاف المػػني الكصػػفي التحميمػػي ك قػػاـ بعمػػؿ قاجمػػة تتضػػمف  )115جممػػة تميػػؿ كػػؿ منػػو حاجػػة مػػف

حاجػػات المعممػػيف  ,ك قػػد تػػـ تكزيػػع التاجمػػة عمػػى عينػػة عشػكاجية مػػف المعممػػيف الػػذيف يعممػػكف فػػي )10

مدارس ابتداجية  ,ك بما عددىـ  )119معمـ ك معممة .
-

أظيرت النتاج :


الكفاي ػػات البلزم ػػة ك األساس ػػية تترك ػػز ف ػػي مج ػػاالت إكس ػػاب ك تط ػػكير مي ػػارات تعميمي ػػة
أساسػ ػػية ,ككػ ػػذلؾ تطػ ػػكير معػ ػػارؼ المعممػ ػػيف ككعػ ػػييـ بأسػ ػػاليب ك طػ ػػرؽ ربػ ػػط الخب ػ ػرات

التعميمية بالمجتمع ك عاداتػو  ,ك أيضػنا لتػدريب عمػى طػرؽ ك أسػاليب التعمػيـ الػذاتي  ,ك
استيارة دافعية الطبلب لتعميميـ .

-

أكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة االىتمػػاـ بتنميػػة الكفايػػات التػػي أكػػدت الد ارسػػة عمػػى أىميتيػػا ك نكىػػت

إلييا .
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التعميؽ عمى المحكر الثاني عالدراسات التي تناكلت مكضكع المهارات التدريسية :
التعميؽ عمى األهداؼ التي تناكلتها الدراسات السابقة :
تعػػددت الد ارسػػات التػػي تناكلػػت الميػػارات التدريسػػية فمػػف الد ارسػػات مػػف تناكليػػا بجانػػب كصػػفي
تت ػ ػ ػ ػ ػ ػػكيمي لمعرف ػ ػ ػ ػ ػ ػػة درج ػ ػ ػ ػ ػ ػػة امتبلكي ػ ػ ػ ػ ػ ػػا كتكافرى ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ل ػ ػ ػ ػ ػ ػػدل األفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراد مي ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ك ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف

الس ػػممي)2014,ك الزني ػػدم )2014,ك مص ػػم  )2012,ك التض ػػاة )2011 ,ك أب ػػك صػ ػكاكيف)2010,

ك دركي ػ ػ ػػش كح ػ ػ ػػرب)2009,ك الناق ػ ػ ػػة )2009 ,ك أب ػ ػ ػػك س ػ ػ ػػالـ) 2008 ,ك إس ػ ػ ػػمايؿ)2008,ك ركاق ػ ػ ػػة

كآخركف )2005,ك السر,)2003,كمف الدراسات مػف ركػز عمػى عمػؿ بػرام تربكيػة لمعمػؿ لمعمػؿ عمػى

تنميػػة ىػػذه الميػػارات كتحسػػيف صػػكرتيا ميػػؿ د ارسػػة كػػؿ مػػف التيسػػي )2015,ك أبػػك حميمػػة)2011 ,

ك عيسػػى كمحسػػف )2010,ك نجػػـ )2010,ك المػػالكي,)2009,كسػػنكرد كػػؿ د ارسػػة مػػف د ارسػػات ىػػذا
المحػػكر اليػػدؼ الػػذم تضػػمنتو ,حيػػث ىػػدفت د ارسػػة التيسػػي )2015,إلػػى معرفػػة أيػػر تػػدريب معممػػي
الرياضيات عمى استخداـ نمكذج متترح في التعميـ الفعاؿ في إكسابيـ ميػارات التػدريب كعمػى التحصػيؿ

كاتجاىػػات طبلبيػػـ نحػػك الرياضػػيات ,كعرضػػت د ارسػػة السػػممي )2014,درجػػة إسػػياـ اإلشػراؼ التربػػكم
المتنػ ػػكع فػ ػػي تطػ ػػكير األداد المينػ ػػي لمعممػ ػػة المغػ ػػة اإلنجميزيػ ػػة مػ ػػف كجيػ ػػة نظػ ػػر المعممػ ػػات كالمش ػ ػرفات

التربكيات ,أما دراسة الزنيدم )2014,فتد ىدفت إلى متارنػة األداد التػدريبي لمعممػي التربيػة اإلسػبلمية
الممتحتػػيف بالػػدكرات الشػػرعية كغيػػر الممتحتػػيف فػػي محافظػػة عني ػزة ,أمػػا د ارسػػة مصػػم  )2012,بحيػػت
مػدل ممارسػة الطمبػة المعممػيف فػػي جامعػة التػدس المفتكحػة لميػارات التػػدريس مػف كجيػة نظػر المعممػػيف

المتعاكنيف ,كدراسة التضاة ) 2011,ركزت عمى تحػدد درجػة معرفػة الكفايػات التدريسػية البلزمػة لمعمػـ
التػػاريخ فػػي المرحمػػة اليانكيػػة كمػػدل ممارسػػتيـ ليػػا ,امػػا فػػي د ارسػػة أبػػك حميمػػة )2011 ,فتػػد بحيػػت فػػي
أيػػر اسػػتخداـ المػػدخؿ المنظػػكمي فػػي تنميػػة ميػػارات التػػدريس لمطالبػػات المعممػػات تخصػػص معمػػـ صػػؼ

فػي كميػػة التربيػػة بجامعػػة األزىػر بغػزة ,أمػػا د ارسػػة عيسػػى كمحسػف )2010,فتػػد عرضػػت تصػػكر متتػػرح

لتطكير األداد التدريسي لمعممي العمكـ كفؽ معايير الجكدة بالمرحمة األساسية بمحافظة غزة ,أمػا د ارسػة
أبك صكاكيف )2010 ,فتد كانت تركز عمى حصر الكفايات التعميمية البلزمة لممعمميف تخصػص معمػـ

صػؼ فػي كميػة التربيػة بجامعػة األزىػر ,أمػا د ارسػة نجػـ )2010,فتػد اقتػرح الباحػث فييػا برنػام لتنميػػة
ميػػارات التربيػػة العمميػػة لػػدل طمبػػة قسػػـ الد ارسػػات اإلسػػبلمية فػػي جامعػػة األزىػػر بغػػزة  ,كفػػي د ارسػػة
المػ ػػالكي )2009,فتػ ػػد ركػ ػػز عمػ ػػى تتصػ ػػي فاعميػ ػػة التػ ػػدريس المصػ ػػغر فػ ػػي إكسػ ػػاب الطػ ػػبلب معممػ ػػي

الرياضػػيات بعػػض ميػػارات التػػدريس ,أمػػا د ارسػػة دركيشػػك حػػرب )2009,فتػػد بحيػػت فػػي مػػدل التكامػػؿ
بيف اإلعداد النظرم كاإلعداد العممي لممعمميف في جامعة األزىر بغػزة ,كفػي د ارسػة الناقػة )2009 ,تػـ
تتػكيـ األداد التدريسػي لمطمبػة المعممػيف بكميػة التربيػة بالجامعػة اإلسػبلمية ,كد ارسػة أبػك سػالـ)2008 ,

تػػـ البحػػث فػػي كاقػػع التعػػاكف بػػيف اإلدارة المدرسػػية كمشػػرفي المغػػة اإلنجميزيػػة فػػي تطػػكير األداد المينػػي
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لمعممػػييـ كسػػبؿ تفعيمػػو ,كفػػي د ارسػػة إسػػماعيؿ )2008 ,فتػػد تػػـ التركيػػز عمػػى تتػػكيـ ميػػارات تػػدريس
التكنكلكجيػػا لػػدل الطمبػػة المعممػػيف بالجامعػػة اإلسػػبلمية فػػي ضػػكد المعػػايير العالميػػة لػػؤلداد ,فػػي د ارسػػة
العتيبػػي )2007,فتػػد تػػـ د ارسػػة المنػػاخ المدرسػػي كدكره فػػي أداد المعممػػيف بم ارحػػؿ التعمػػيـ العػػاـ ,أمػػا

دراسة صياـ )2007 ,فتد تـ دراسة دكر أساليب اإلشراؼ التربػكم فػي تطػكير األداد المينػي لمعممػيف
الم ػػدارس اليانكي ػػة ف ػػي محافظ ػػة غػ ػزة,ك ى ػػدفت د ارس ػػة  )Alison,castro,2006إل ػػى تط ػػكير أفك ػػار

الطػػبلب /المعممػػيف فػػي الفصػػكؿ أين ػػاد تػػدريبيـ

عمػػى التػػدريس الجيػػد  ,نظػػ نار لعػػدـ معرفػػة الط ػػبلب

/المعمم ػػيف بالتح ػػديات الت ػػي يكاجيكني ػػا ف ػػي الفص ػػكؿ الحتيتي ػػة لمت ػػدريس ,كف ػػي د ارس ػػة ركاق ػػة كآخ ػػركف,

 )2005تػػـ تتػػكيـ األداد التدريسػػي لممعممػػيف حػػدييي التخػػرج فػػي كميػػات التربيػػة لممعممػػيف كالمعممػػات فػػي

سمطنة عماف  ,كفي دراسة السر )2003,تـ تتكيـ جكدة ميارات التدريس الجامعي لدل أساتذة جامعػة
األقصػػى بغ ػزة ,فػػي حػػيف ىػػدفت د ارسػػة )Moor&Henley,1982إلػػى تحديػػد أىػػـ الكفايػػات األساسػػية
لمعممي المدارس االبتداجية .

العينة المستخدمة يي الدراسات السابقة :
اختمفت الدراسات السابتة عمى ىػذا المحػكر بطبيعػة العينػات التػي قػامكا بتطبيػؽ بػرامجيـ عمييػا
فمػ ػ ػ ػػف الد ارسػ ػ ػ ػػات مػ ػ ػ ػػف ركػ ػ ػ ػػز عمػ ػ ػ ػػى عينػ ػ ػ ػػة المعممػ ػ ػ ػػيف ميػ ػ ػ ػػؿ د ارسػ ػ ػ ػػة كػ ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػ ػػف الزنيػ ػ ػ ػػدم)2014,

ك  )Moor&Henley,1982ك مصػػم  )2012,ك التضػػاة)2011,ك عيسػػى كمحسػػف)2010,ك ركاقػػة
كآخػػركف )2005,ك أبػػك سػػالـ )2008,ك العتيب ػػي )2007,ك صػػياـ )2007,ك التيسػػي,)2015,كم ػػف
الد ارسػ ػػات م ػ ػػف اسػ ػػتيدفت عين ػ ػػة الطمب ػ ػػة المعمم ػ ػػيف مي ػ ػػؿ د ارسػ ػػات ك ػ ػػؿ مػ ػػف الس ػ ػػممي )2014,ك أب ػ ػػك

حميمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة )2011,ك أبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكاكيف )2010,ك نجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ )2010,ك المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالكي)2009,
ك  (Alison,castro,2006ك دركيػ ػ ػ ػػش ك حػ ػ ػ ػػرب )2009,ك الناقػ ػ ػ ػػة )2009,ك إسػ ػ ػ ػػماعيؿ)2008 ,
كاتخػذت د ارسػة التيسػي, )2015,ك مػف طػبلب الصػؼ السػػابع األساسػي عينػة ليػا ,كمػا ككانػت عينػػة
المشرفيف التربػكييف ىػي المتصػكدة فػي د ارسػة السػممي )2014,كتػـ اختيػار عينػة أسػاتذة الجامعػات فػي
دراسة السر.)2003,

مف حيث أدكات الدراسة :
تعػػددت األدكات التػػي تػػـ اسػػتخداميا فػػي د ارسػػات ىػػذا المحػػكر حيػػث استخدـ التيسػػي)2015,

متيػ ػػاس األداد لميػ ػػارات التػ ػػدريس كمتيػ ػػاس االتجػ ػػاه نحػ ػػك الرياضػ ػػيات كاختبػ ػػار تحصػ ػػيمي ,كمػ ػػا اعتمػ ػػد
الس ػػممي )2014,اس ػػتبياف لتي ػػاس األداد المين ػػي ك ػػأداة ,كاس ػػتخدـ الزني ػػدم )2014,بطاق ػػة مبلحظ ػػة

لػػؤلداد التدريسػػي ,كاسػػتخدـ مصػػم )2012,اسػػتبياف لتيػػاس الميػػارات الفنيػػة كاإلداريػػة كاالجتماعيػػة فػػي
د ارس ػػتو ك ػػأداة ,كاس ػػتخدـ التض ػػاة )2011,اختب ػػار معرف ػػي لتي ػػاس المعرف ػػة النظري ػػة كبطاق ػػة مبلحظ ػػة

لمكشػػؼ عػػف مس ػػتكل ممارسػػة أفػ ػراد العينػػة لمكفاي ػػات التدريسػػية ,كقػػد اس ػػتخدـ فػػي د ارس ػػة أبػػك حميم ػػة,
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 )2011اسػػتبياف لمعرفػػة الميػػارات التػػي تحت ػاج إلػػى تنميػػة كاختبػػار معرفػػي لميػػارات التػػدريس كبطاقػػة
مبلحظػػة لػػؤلداد لمبلحظػػة الميػػارات التػػي تػػـ تنميتيػػا كمسػػتكل التطػػكر كػػأدكات لد ارسػػتيا ,ككانػػت ادكات

د ارس ػػة عيس ػػى كمحس ػػف )2010,تتمي ػػؿ باس ػػتبياف الستتص ػػاد مع ػػايير الج ػػكدة ل ػػؤلداد المين ػػي كبطاق ػػة
مبلحظ ػػة ل ػػؤلداد التدريس ػػي لممعممػ ػػيف ,كاعتم ػػد أبػػػك صػ ػكاكيف )2010,فػػػي د ارس ػػتو اسػػػتبياف لمكفاي ػػات

التدريسػػية لممعمم ػػيف ,كم ػػا ق ػػد اعتمػػد نج ػػـ )2010 ,ف ػػي د ارس ػػتو عمػػى قاجم ػػة لتحدي ػػد مي ػػارات التربي ػػة

العممي ػ ػػة كاختب ػ ػػار تحص ػ ػػيمي معرف ػ ػػي لمجان ػ ػػب النظ ػ ػػرم ك ػ ػػأدكات ف ػ ػػي د ارس ػ ػػتو ,كتميم ػ ػػت أدكات د ارس ػ ػػة

الم ػػالكي )2009,ف ػػي بطاق ػػة مبلحظػػػة لمميػ ػارات التدريس ػػية ,كفػػػي د ارس ػػة دركيػػػش كحػػػرب)2009 ,

ك  )Moor&Henley,1982ت ػػـ اختي ػػار قاجم ػػة بالكفاي ػػات العام ػػة الس ػػتطبلع الػ ػرأم م ػػف حي ػػث تحدي ػػد
األىمية النسبية لكؿ كفاية ,كاختبػار تحصػيمي يعكػس اإلعػداد النظػرم كبطاقػة مبلحظػة لئلعػداد العممػي
كأدكات ,كاستخدـ الناقة ) 2009 ,بطاقة مبلحظة لتتكيـ أداد المعمـ ,كاستخدـ أبك سػالـ )2008,فػي
د ارسػػتو كػػأدكات اسػػتبياف لتيػػاس مػػدل التعػػاكف بػػيف إدارة المدرسػػة كمشػػرفي المغػػك اإلنجميزيػػة كمجػػاالت

تط ػػكر األداد المين ػػي ,كاس ػػتخدـ إس ػػماعيؿ )2008 ,بطاق ػػة مبلحظ ػػة لممي ػػارات التدريس ػػية ف ػػي ض ػػكد

المعايير العالمية لؤلداد  ,كما كتميمػت أداة د ارسػة العتيبػي )2007,باسػتبياف لتيػاس مػدل تػأيير المنػاخ
المدرسي عمى األداد التدريسي لممعمميف ,كفي دراسة صياـ )2007 ,تػـ اسػتخداـ اسػتبياف أيضػان كلكػف

لتيػػاس دكر أسػػاليب اإلشػ ػراؼ التربػػكم ف ػػي تطػػكير االداد المينػػي كاس ػػتخدـ ركاقػػة كآخ ػػركف) 2005 ,

اس ػػتمارة تت ػػكيـ ل ػػؤلداد التدريس ػػي كاس ػػتخدـ الس ػػر )2003,اس ػػتبياف لمع ػػايير ج ػػكدة مي ػػارات التػػػدريس

الجػػػامعي ,,ك اس ػػتخدـ  )Alison,castro,2006المتابمػػػة لرصػػػد آراد الطبلب/المعمم ػػيف  .ف ػػي حػ ػػيف
اس ػػتخدمت الباحيػػػة فػػػي د ارس ػػتيا بطاق ػػة مبلحظػػػة لتيػػػاس الميػػػارات التدريس ػػية كأخػػػرل لتيػػػاس ميػػػارات

االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ كاختبار لتياس ميارة التدرة عمى حؿ المشكبلت كادارة الكقت .
التعميؽ عمى المنهج المتبع يي الدراسات السابقة :
تنكعت الدراسات في استخداميا لمناى البحث فمف الدراسات مف اتفؽ مع الباحية في اعتمػاد

المػني شػبو التجريبػػي ميػؿ د ارسػات كػػؿ مػف العتيبػي )2015,ك أبػػك حميمػة )2011 ,ك نجػػـ)2010 ,

ك الم ػ ػ ػػالكي ,) 2009,فيم ػ ػ ػػا اسػ ػ ػػتخدـ آخ ػ ػ ػػركف الم ػ ػ ػػني الكص ػ ػ ػػفي التحميم ػ ػ ػػي مي ػ ػ ػػؿ د ارس ػ ػ ػػة ك ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػف

السممي )2014,ك الزنيدم )2014,ك التضػاة)2011,ك مصػم  )2014,ك عيسػى كمحسػف)2010,

ك أبػ ػ ػ ػ ػػك ص ػ ػ ػ ػ ػكاكيف )2010,ك دركيػ ػ ػ ػ ػػش كحػ ػ ػ ػ ػػرب )2009,ك الناقػ ػ ػ ػ ػػة)2009,ك أبػ ػ ػ ػ ػػك سػ ػ ػ ػ ػػالـ)2008,

ك إس ػ ػ ػػماعيؿ )2008,ك العتيب ػ ػ ػػي )2007 ,ك ص ػ ػ ػػياـ )2007,ك  )Alison,castro,2006ك ركاقػ ػ ػ ػػة
كآخركف )2005,ك السر)2003,ك .)Moor&Henley,1982
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التعميؽ عمى نتائج الدراسات السابقة :
تميمػػت نتػػاج الد ارسػػات السػػابتة فػػي عػػدة أشػػكاؿ حسػػب نكعيػػة الد ارسػػة كمتغيراتيػػا ,حيػػث كانػػت

نتيجػػة د ارسػػة التيسػػي )2015,تيبػػت فعاليػػة البرنػػام المتتػػرح فػػي التعمػػيـ الفعػػاؿ فػػي إكسػػاب ميػػارات

الت ػ ػ ػػدريس الفع ػ ػ ػػاؿ التحص ػ ػ ػػيؿ كاتجاى ػ ػ ػػات طبلبي ػ ػ ػػـ نح ػ ػ ػػك م ػ ػ ػػادة الرياض ػ ػ ػػيات ,كق ػ ػ ػػد أس ػ ػ ػػفرت د ارس ػ ػ ػػة
السػػممي )2014,عػػف إسػػياـ اإلشػراؼ المتنػػكع فػػي تطػػكير األداد المينػػي لمعممػػة المغػػة اإلنجميزيػػة كىػػذا

يعػػزل إلػػى متغير العمػػؿ الحػػالي كالمؤىػػؿ العممػػي كالخب ػرة ) ,كأيبتػػت د ارسػػة الزنيػػدم )2014,أف األداد

التدريسي لمعممي التربية اإلسبلمية الممتحتيف بالدكرات الشرعية أفضؿ مف أكالجػؾ الػذيف لػـ يمتحتػكا بيػا,

كق ػ ػػد أظي ػ ػػرت نت ػ ػػاج د ارس ػ ػػة مص ػ ػػم  )2012 ,أف المي ػ ػػارات التدريس ػ ػػية ل ػ ػػدل اإلن ػ ػػاث أك ذكم مؤى ػ ػػؿ

البكالكريكس كالدبمكـ العالي اك أصحاب سنكات الخبرة التي تتراكح بػيف  )10-5سػنكات كطػبلب العمػكـ
الطبيعية أفضؿ مف غيرىـ مف الذككر أك ذكم المؤىبلت كالخبرة المتدنية ,كقد أظيػرت د ارسػة التضػاة,

 )2011ض ػػعؼ المس ػػتكل المعرفػػػي كاألداج ػػي لػػػدل معمم ػػي مبحػ ػث التػػػاريخ كع ػػدـ تكصػػػمو إل ػػى الحػػػد

المطمػػكب كالمتبػػكؿ تربكي ػان ,كقػػد بينػػت د ارسػػة أبػػك حميمػػة )2011 ,األيػػر اإليجػػابي السػػتخداـ المػػدخؿ

المنظكمي في تنمية الجانب األداجي لميارات التدريس ,ككانت نتاج د ارسػة عيسػى كمحسػف)2010 ,

تكضػ تػػدني كبنسػػب عاليػػة فػػي األداد التدريسػػي لمعممػػي العمػػكـ كلػػذلؾ تػػـ عػػرض متتػػرح لتطػػكير األداد

التدريسػػي  ,كقػػد نػػت عػػف د ارسػػة أبػػك ص ػكاكيف )2010,احتيػػاج الطالبػػات المعممػػات المعػػدات لمتخػػرج
لمكفايػػات التدريسػػية كلكػػف بنسػػب متفاكتػػة حيػػث أنيػػـ بػػأمس الحاجػػة إلػػى ميػػارة عػػرض الػػدرس يػػـ التتػػكيـ
كغيرىػػا مػػف الكفايػػات إلػػى الكصػػكؿ إلػػى كفايػػة كضػػع األىػػداؼ فيػػي األقػػؿ عػػك ناز ,كقػػد أسػػفرت د ارسػػة
نجػػـ )2010 ,عػػف فعاليػػة البرنػػام المتتػػرح فػػي تنميػػة الجانػػب المعرفػػي لميػػارات التربيػػة العمميػػة ,كقػػد

أكػػدت د ارسػػة المػػالكي )2009,عمػػى فعاليػػة أسػػمكب التػػدريس المصػػغر فػػي إكسػػاب الطػػبلب المعممػػيف
بعض ميارات التدريس ,كقد أشارة نتػاج د ارسػة دركيػش كحػرب )2009,إلػى امػتبلؾ الطمبػة المعممػيف
بعػ ػػض الكفايػ ػػات النظري ػ ػػة لكػ ػػنيـ ال يطبتكني ػ ػػا ف ػ ػػي الممارسػ ػػات العمميػ ػػة ,كقػ ػػد اظيػ ػػرت نتػ ػػاج د ارس ػ ػػة
الناقػػة )2009,كجػػكد قصػػكر لػػدل الطمبػػة المعممػػيف المختصػػيف فػػي العمػػكـ عمػػكـ فػػي الجانػػب العممػػي

لميػارات التػػدريس ,كنػػت عػػف د ارسػة ابػك سػػالـ )2008 ,أف ىنػػاؾ تػأيير لمتعػػاكف بػػيف اإلدارة المدرسػػية
كمشػػرفي المغػػة اإلنجميزيػػة فػػي تطػػكير األداد المينػػي كذلػػؾ تبعػنا لمتغيػرات سػػنكات الخبػرة كالفجػػة العمريػػة
كالمنطتػػة التعميميػػة ,كمػػا كنػػت عػػف د ارسػػة إسػػماعيؿ ) 2008 ,أف مسػػتكل ميػػارات كػػؿ مػػف التخطػػيط

كالتنفيػػذ كالتتػػكيـ لػػدل الطمبػػة المعممػػيف لػػـ يصػػؿ إلػػى مسػػتكل اإلتتػػاف بعػػد ,كنػػت عػػف د ارسػػة العتيبػػي,
 )2007أف أغمبيػة المعممػيف مػكافتيف عمػػى تػأيير البيجػة المدرسػية عمػػى الميػارات التدريسػية كأف مػف أىػػـ

المعيتات ليذا المنػاخ ىػك تشػديد اإلدارة عمػى األنظمػة كالتػكانيف كعػدـ كجػكد أنشػطة تنمػي ركح التعػاكف,

كنت عػف د ارسػة صػياـ )2007,أف ميػارات المعممػيف فػي جميػع الجكانػب التدريسػية متكسػطة كال يكجػد
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دكر ألساليب اإلشراؼ التربكم عمى التطكير الميني حسب مػا جػاد فػي الد ارسػة ,كمػا كنػت مػف د ارسػة
ركاقػػة كآخػػركف ) 2005 ,أف مسػػتكل الطػػبلب المعممػػيف فػػي سػػمطنة عمػػاف مػػف كجيػػة نظ ػر مشػػرفي

كمكجيي التربية قػد كصػؼ بالممتػاز كالجيػد جػدان ,كفػي د ارسػة السػر )2003,نػت أف متكسػط التتػديرات
اإلجمػػالي لمميػػارات كميػػارة التخطػػيط كميػػارة االتصػػاؿ كالتكاصػػؿ قػػد كصػػمت إلػػى مسػػتكل الجػػكدة ,كممػػا
سػػبؽ يتض ػ أف نتػػاج الد ارسػػات اختمفػػت فيمػػا بينيػػا حسػػب فاعميػػة كدرجػػة الميػػارة التدريسػػية بػػاختبلؼ

العينة كمكاف تنفيذ الدراسة ,كلكف أغمبية الدراسات أكضػحت مكاجيػة خريجػي كميػة التربيػة مشػكبلت فػي
امػػتبلؾ الميػػارات التدريسػػية كىػػذا مػػا قامػػت بػػو الباحيػػة مػػف خػػبلؿ برنامجيػػا المتتػػرح لتنميػػة الميػػارات

التدريسية كاضافة إلى ذالؾ تنمية بعض لميارات الحياتية ,حيث يبت أيره اإليجابي عمييا .

المحكر الثالث :الدراسات التي تتعمؽ بالمهارات الحياتية.
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دراسة ععبد العزيز: 2015 ,
حيث اعتمدت الباحية المػني التجريبػي فػي د ارسػتيا ىػدفت الد ارسػة إلػى استتصػاد أيػر برنػام

ت ػػدريبي متت ػػرح ف ػػي تنمي ػػة بع ػػض المي ػػارات الحياتي ػػة ل ػػدل عين ػػة م ػػف الطالب ػػات ذكات اإلعاق ػػة البس ػػيطة

التػػاببلت لمتعمـ,فػػي قط ػػر ,كتككنػػت عين ػػة الد ارسػػة مػػف  )10تممي ػػذات مػػف ذكات اإلعاق ػػة البسػػيطة ت ػػـ
تتسيميف إلى نصفيف ,مجمكعة تجريبية كأخػرل ضػابطة ,كقامػت الباحيػة بػذجراد المعالجػات اإلحصػاجية
مف خبلؿ استخداـ اختبار" كيمككسكف" ,ك"ماف كتينى " لتحميؿ البيانات الناتجة عف أداة الد ارسػة التػي

تميمت باختبار لمميارات الحياتية كأداة.
-

أظيرت النتاج :


كجػػكد فػػرك ؽ ذات داللػػة إحصػػاجية بػػيف متكس ػػط رتػػب المجمكعػػة التجريبيػػة قبػػؿ كبع ػػد



كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػاجية ب ػػيف متكس ػػط رت ػػب المجمكع ػػة التجريبي ػػة قب ػػؿ كبع ػػد

تطبيؽ البرنام عمى الدرجة الكمية لمتياس الميارات الحياتية لصال التياس البعدم.

تطبي ػػؽ البرن ػػام عمػػى بع ػػض المي ػػارات الحياتيػػة مي ػػارة التكاص ػػؿ ,ميػػارة التعام ػػؿ م ػػع

ايخريف ,ميارة التفكير ) لصال التياس البعدم.


تف ػػكؽ أفػ ػراد المجمكع ػػة التجريبي ػػة الت ػػي خض ػػعت لمبرن ػػام عم ػػى أقػ ػرانيـ ف ػػي المجمكع ػػة

الضابطة التي لـ تخضع لمبرنام .
-

أكص ػػت الد ارس ػػة بض ػػركرة العم ػػؿ عم ػػى إجػ ػراد مزي ػػد م ػػف البح ػػكث كالد ارس ػػات كتص ػػميـ البػ ػرام

العبلجية التي تيدؼ إلػى محاكلػة إيجػاد طػرؽ كاسػتراتيجيات تعمػـ تنميػة الميػارات الحياتيػة لػدل

التبلميذ المعاقيف عتميان.
83
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دراسة ععبيدات كطالحفة: 2015,
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى بنػػاد نمػػكذج متتػػرح لميػػارات الحيػػاة االجتماعيػػة لكتػػب التربيػػة االجتماعيػػة

كالكطنيػػة فػػي ص ػػفكؼ المرحمػػة األساسػػية اليبلي ػػة األكلػػى فػػي األردف ,كاتب ػػع الباحيػػاف المػػني الكص ػػفي

التحميمي,كالمني النكعي حيث تػـ إجػراد متػاببلت مػع مجمكعػة مػف المعممػات كأكليػاد األمػكر كأعضػاد
ىيج ػػة الت ػػدريس لمتع ػػرؼ عم ػػى أى ػػـ المي ػػارات الحياتي ػػة الت ػػي يج ػػب تض ػػمينيا كترس ػػيخيا ل ػػدل الط ػػبلب,

كتككنػ ػػت عينػ ػػة الد ارسػ ػػة مػ ػػف  )15معممػ ػػة ك  )15مػ ػػف أكليػ ػػاد األمػ ػػكر الػ ػػذيف يحممػ ػػكف مؤىػ ػػؿ عممػ ػػي
بكػػالكريكس فػػأكير ,كقػػاـ الباحيػػاف بػػذجراد المعالجػػات اإلحصػػاجية مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ التك ػ اررات كالنسػػب
المجكية لتحميؿ البيانات الناتجة عف أداة الدراسة التي تتميؿ بأنمكذج لميارات الحياة االجتماعية
-

أظيرت النتاج :


اشػتماؿ األنمػكذج عمػى ميػارات الحيػاة االجتماعيػة التػي تتناسػب مػع طبيعػة كتػب التربيػػة

االجتماعيػ ػػة كالكطنيػ ػػة فػ ػػي الصػ ػػفكؼ اليبليػ ػػة األكلػ ػػى فػ ػػي األردف كالخصػ ػػاجص النماجيػ ػػة

لممرحمة.


اشػػتماؿ النمػػكذج المتتػػرح عمػػى نتاجػػات التعمػػيـ المتنكعػػة الكجدانيػػة كالمعرفيػػة كالحركيػػة

كتضػػمينو لمص ػػادر تعم ػػـ متنكع ػػة م ػػف البيجػػة المحمي ػػة كالمدرس ػػية كتنػػكع ط ارج ػػؽ الت ػػدريس
كاحتكاده عمى استراتيجيات التتكيـ البديؿ.

-

أكصػػت الد ارسػػة فػػي ضػػكد النتػػاج بضػػركرة اىتمػػاـ مػػؤلفي كتػػب التربيػػة االجتماعيػػة كالكطنيػػة
بميارات الحياة االجتماعية ألىميتيا في حياة الطمبة اليكمية.
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دراسة عالنعيمي كالخزرجي: 2014,

هػديت الدراسػة إلػى التعػػرؼ عمػى الميػارات الحياتيػة لػدل طمبػػة الجامعػة كالتعػرؼ عمػى الفػػركؽ

ف ػػي مس ػػتكل المي ػػارات الحياتي ػػة ل ػػدل الط ػػبلب بحس ػػب متغي ػػر الج ػػنس كالتخص ػػص,في العػ ػراؽ ,اتبع ػػت

الباحيتاف في دراستيما المني الكصػفي ,كتككنػت عينػة مػف  )748طالبػان كطالبػة تػـ اختيػارىـ بالطريتػة
العشكاجية الطبتيػة مػف طمبػة جامعػة ديػالى فػي العػراؽ  ,كقامػت الباحيتػاف بػذجراد المعالجػات اإلحصػاجية
مف خػبلؿ اسػتخداـ االختبػار التػاجي لعينػة كاحػدة ,كتحميػؿ التبػايف الينػاجي لتحميػؿ البيانػات الناتجػة عػف

أداة الد ارسػػة التػػي تميمػػت بمتػػاس لمميػػارات الحياتيػػة تػػـ بنػػاده اعتمػػادنا عمػػى تصػػنيؼ منظمػػة الصػػحة
العالمية.
-

أظيرت النتاج :


أف طمبػة جامعػػة ديػػالى لػدييـ مسػػتكل جيػػد مػػف الميػارات الحياتيػػة ,كالفػػرؽ داؿ إحصػػاجيان

بيف الذككر كاإلناث كالتخصص اإلنساني كالعممي ) في مستكل الميارات الحياتية.
-

أكصت الدراسة بضركرة العمؿ عمى تنمية جميع الميارات الحياتية لمطبلب الجامعييف.
84

-4

دراسة عالعمرم: 2013,
ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى م ػػدل كع ػػي طمب ػػة الجامع ػػات األردني ػػة الرس ػػمية لممي ػػارات

الحياتية التي يحتاجكنيا في ضكد مبادئ االقتصاد المعرفي ,حيث اتبع الباحث المػني الكصػفي ,حيػث

تككنػت عينػة الد ارسػة مػف  )797طالبػان كطالبػة مػف طمبػة الجامعػات األردنيػػة ,كقػد قػاـ الباحػث بػػذجراد
معالج ػػات إحص ػػاجية م ػػف خ ػػبلؿ اس ػػتخداـ المتكس ػػطات كالنس ػػب المجكي ػػة كاختب ػػار "ت" لتحمي ػػؿ البيان ػػات

الناتجة عف استبياف الميارات الحياتية المكضكعية لتتكافؽ مع مبادئ االقتصاد المعرفي.
-

أظيرت النتاج :


تفكؽ كعي الطبلب في ميارة العمػؿ الجمػاعي عمػى غيرىػا مػف الميػارات التػي خضػعت



أظيػػرت تفػػكؽ طمبػػة السػػنة الرابعػػة فػػي درجػػة كعػػييـ فػػي ميػػارات عمػػى الطمبػػة الػػذيف ال

لمدراسة ككجكد فركؽ دالة إحصاجيان في استجابات الطمبة تبعان لمتغير المستكل الدراسي.
يدرسكف المساقات التي تتضمف ميارات االقتصاد المعرفي.
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تكصي الدراسة بضركرة دم الميارات الحياتية كاالقتصاد المعرفي جميع المساقات الجامعية.
دراسة عمرسي كمشهكر: 2012,
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى مػػدل تػػكفر الميػػارات الحياتيػػة فػػي محتػػكل منػػاى ريػػاض

األطفػػاؿ فػػي المسػػتكيات اليبليػػة األكلػػى فػػي الجميكريػػة العربيػػة السػػكرية ,حيػػث اتبعػػت الباحيتػػاف المػػني

الكصػػفي التحميم ػػي ,كق ػػد قام ػػت الباحيت ػػاف ب ػػذجراد المعالج ػػات اإلحص ػػاجية مػػف خ ػػبلؿ حس ػػاب التكػ ػ اررات
كالنسب المجكية لمبيانات الناتجة عف أداة الدراسة التي تميمت بتاجمػة الميػارات الحياتيػة التػي أعػدت مػف
قبػػؿ عيسػػى )2010 ,لتحديػػد مػػدل تكافرىػػا عنػػد األطفػػاؿ فػػي مرحمػػة ريػػاض األطفػػاؿ باسػػتخداـ بعػػض
المكاقؼ التعميمية المتترحة كأداة لدراستيما.
-

أظيرت النتاج :


تػػدني اىتمػػاـ منػػاى ريػػاض األطفػػاؿ بسػػكرية بتنميػػة الميػػارات الحياتيػػة الضػػركرية عنػػد

الطفؿ بالرغـ مػف أىميتيػا لمػربط بػيف مػا يتعممػو كحياتػو بشػكؿ عػاـ كإلعػداد مػكاطف قػادر
عمى التعامؿ بأسمكب سميـ كناج مع ما يتعرض لو مف مكاقؼ في حياتو المستتبمية.

-

كقػػد أكصػػت الباحيتػػاف فػػي ضػػكد النتػػاج السػػابتة بضػػركرة العمػػؿ عمػػى دم ػ ب ػرام الميػػارات
الحياتية ضمف البرنام اليكمي لطفؿ الركضة مف حيث التخطيط كالتنفيذ كالتتكيـ.
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دراسة عاألغا: )2012,
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى فاعميػػة عن ػكاف فاعميػػة تكظيػػؼ إسػػتراتيجية

Seven E's

البناجيػػة فػػي تنميػػة بعػػض الميػػارات الحياتيػػة ميػػؿ ميػػارة اتخػػاذ الت ػرار كميػػارات البيجػػة األداجيػػة كميػػارات
االتصػػاؿ كالتكاصػػؿ فػػي مبحػػث العمػػكـ العامػػة الفمسػػطيني لػػدل طػػبلب الصػػؼ الخػػامس األساسػػي,حيػػث
85

اعتمد الباحث المني التجريبي ,كتككنػت العينػة مػف  )81طالبػنا مػف طػبلب الصػؼ الخػامس األساسػي
فػي إحػدل مػدارس محافظػة خػاف يػكنس بغػزة حيػث تػـ اختيػارىـ بطريتػة عشػكاجية ,كقػاـ الباحػث بػذجراد

المعالجات اإلحصاجية مف خبلؿ استخداـ اختبػار ت" " لعينتيف مستتمتيف ,كحجـ التأيير باسػتخداـ مربػع
" إيتػػا " ,كمعادل ػػة الكس ػػب المع ػػدؿ ل ػػببلؾ ,كاختب ػػار "ت" لداللػػة الفػػركؽ بػػيف معػػامبلت ارتبػػاط بيرسػػكف

باسػتخداـ يبليػػة متغيراتمتحميػػؿ البيانػػات الناتجػػة عػػف أدكات الد ارسػة التػػي تتميػػؿ ببطاريػػة لتيػػاس الميػػارات

الحياتيػػة تميمػػت فػػي متيػػاس ميػػارات اتخػػاذ التػػرار كبطاقػػة مبلحظػػة لمميػػارات البيجيػػة األداجيػػة كاختبػػار
ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ.
-

أظيرت النتاج :


فاعميػػة تكظيػػؼ إسػػتراتيجية

 Seven E'sالبناجيػػة فػػي تنمي ػة الميػػارات الحياتيػػة فػػي

مبحث العمكـ العامة الفمسطيني لدل طبلب الصؼ الخامس ,كمػا كتكصػمت الد ارسػة إلػى

كجكد عبلقات ارتباطيو عنػد مسػتكل داللػة  )0.01 ≤αفػي التيػاس البعػدم بػيف درجػات

المجمكعة التجريبيػة عمػى متيػاس ميػارات اتخػاذ التػرار كبطاقػة مبلحظػة الميػارات البيجيػة

األداجية كاختبار ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ.

-

تكصي الد ارسػة بضػركرة إعػػداد أدلػػة لمعممػػي مبحػػث العمػػكـ العامػػة تتضػػمف األنشػػطة المناسػػبة
لئلسػتراتيجية.
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دراسة عالغامدم: 2011,
ىدفت الدراسة إلى استتصػاد فاعميػة األنشػطة التعميميػة فػي تنميػة الميػارات الحياتيػة فػي متػرر

الحديث لطبلب الصؼ اليالث المتكسط ,في مدينة الرياض م السعكدية ,اتبػع الباحػث فػي ىػذه الد ارسػة
المػػني شػػبو التجريبػػي ,تككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف  )30طالػػب مػػف طػػبلب اليالػػث المتكسػػط فػػي مدينػػة

الريػػاض فػػي السػػعكدية ,كقػػاـ الباحػػث بػػذجراد المعالجػػات اإلحصػػاجية مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ معامػػؿ" ألفػػا
ككرنبػػاخ " كاختبػػار "ت" لتحميػػؿ البيانػػات الناتجػػة عػػف أدكات الد ارسػػة التػػي تتميػػؿ فػػي لتاجمػػة بالميػػارات

الحياتيػػة البلزمػػة لطػػبلب المرحمػػة المتكسػػطة ,كقاجمػػة باألنشػػطة التػػي تنمػػي الميػػارات فػػي متػػرر الحػػديث

كمتياس لمميارات الحياتية.
-

أظيرت النتاج :


فاعمي ػػة األنش ػػطة التعميمي ػػة ف ػػي تنمي ػػة المي ػػارات الحياتي ػػة ل ػػدل ط ػػبلب الص ػػؼ اليال ػػث

المتكسػػط فػػي كافػػة المجػػاالت االجتماعيػػة كالعمميػػة كالصػػحية كالبيجيػػة لصػػال المجمكعػػة

التجريبية.

-

أكصػ ػػت الد ارسػ ػػة بضػ ػػركرة تفعيػ ػػؿ األنشػ ػػطة التعميميػ ػػة فػ ػػي تػ ػػدريس متػ ػػرر الحػ ػػديث بالمرحمػ ػػة
المتكسطة.
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دراسة عكايي: 2010,
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى معرفػػة مسػػتكل الميػػارات الحياتيػػة كعبلقتيػػا بالػػذكادات المتعػػددة لػػدل طمبػػة

المرحمة اليانكية في قطاع غزة ,اتبع الباحث المػني الكصػفي التحميمػي ,حيػث تككنػت عينػة الد ارسػة مػف
 )262طالبان كطالبة تـ اختيارىـ بطريتة عشكاجية عنتكدية ,قاـ الباحػث بػذجراد معالجػات إحصػاجية مػف

خػػبلؿ اسػػتخداـ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف ,كمعامػػؿ ارتبػػاط سػػبيرماف بػػركاف لمتجزجػػة النصػػفية المتسػػاكية,
معادلػػة جتمػػاف لمتجزجػػة النص ػػفية غيػػر المتسػػاكية ,كمعامػػؿ ارتب ػػاط ألفػػا كركنبػػاخ·.التكػػ اررات كالمتكس ػػط

الحسػػابي كالنسػػب المجكي ػة ,اختبػػار"ت",كتحميػػؿ التبػػايف األحػػادم لمفػػركؽ بػػيف متكسػػطات يػػبلث عينػػات
فأكير,كاختبػػار "شػػيفيو" البعػػديمتحميؿ البيانػػات الناتجػػة عػػف أدكات الد ارسػػة التػػي تميمػػت بتاجمػػة تيمػػي )
" "teeleلمذكادات المتعددة كمتياس الميارات الحياتية.
-

أظيرت النتاج :


عدـ كجكد ارتباط بيف مستكل الميارات الحياتية بأبعػاده كالػذكادات المتعػددة بأبعػاده لػدل

طمبػػة المرحمػػة اليانكيػػة ,كأف المرحمػػة اليانكيػػة يمتمكػػكف ميػػارات حياتيػػة بشػػكؿ جيػػد كنسػػب

فكؽ المتكسطة.

-

تكص ػػي الد ارس ػػة بض ػػركرة تنفي ػػذ د ارس ػػات كبػ ػرام عممي ػػة لتنمي ػػة المي ػػارات الحياتي ػػة كال ػػذكادات
المتعددة.

-9

دراسة ععياد كسعد الديف: 2010 ,
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى الد ارسػػة كضػػع تصػػكر متتػػرح لتضػػميف بعػػض ميػػارات الحيػػاة فػػي متػػرر

التكنكلكجي ػػا لمص ػػؼ العاش ػػر كمعرف ػػة أي ػػر تطبي ػػؽ كح ػػدة كاح ػػدة تتض ػػمف التص ػػكر المتت ػػرح عم ػػى تنمي ػػة
المي ػػارات الحياتي ػػة كالتفكي ػػر المنظ ػػكمي ل ػػدل أفػ ػراد العين ػػة ,ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة ,كاعتم ػػد الباحي ػػاف الم ػػني

التجريب ػػي كالم ػػني الكص ػػفي ,حي ػػث ت ػػـ اختي ػػار عين ػػة مككن ػػة م ػػف )35طالب ػػة ,كق ػػاـ الباحي ػػاف ب ػػذجراد
المعالجػػات اإلحصػػاجية مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ اختبػػار "ت" كالكسػػب المعػػدؿ لػػببلؾ كمعامػػؿ مربػػع إيتػػا
لتحميؿ البيانات الناتجة عف أداة الدراسة التي تميمػت ببطاقػة مبلحظػة لمميػارات الحياتيػة باإلضػافة إلػى

اختبار بالتفكير المنظكمي.
-

أظيرت النتاج :


أف الكحدة المطبتة كالمعززة بالميػارات الحياتيػة قػد حتتػت فعاليػة متبكلػة ,ككػاف ليػا تػأيير

كبيػػر فػػي تنميػػة الميػػارات الحياتيػػة كالتفكيػػر المنظػػكمي لػػدل طالبػػات عينػػة البحػػث بعػػد

دراستيف ليا.
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-

أكص ػػت الد ارسػػة بضػػركرة اس ػػتخداـ طػػرؽ كاسػػت ارتيجيات تعميميػػة ت ػػدعـ تعم ػػـ الطمبػػة كام ػػتبلكيـ
لمميػػارات الحياتيػػة ,كتتػػكيـ كتطػػكير منػػاى التكنكلكجيػػا كالعمػػكـ التطبيتيػػة بفمس ػػطيف فػػي ضػػكد
الميارات الحياتية.

 -10دراسة عأبك طامع: 2009,
ىدفت الدراسة إلى استتصاد مػدل تكظيػؼ الميػارات الحياتيػة فػي منػاى التربيػة الرياضػية فػي

الجامعػػات الفمسػػطينية بحسػػب رأم الطمبػػة,م جامعػػة خضػػكرم بفمسػػطيف,اتبع الباحػػث المػػني الكصػػفي

المسحي ,كاتخذ الباحث عينة عشكاجية مككنة مف )183طالبان كطالبة مف طمبػة أقسػاـ التربيػة الرياضػية
في الجامعات الفمسطينية ,كقاـ الباحػث بػذجراد المعالجػات اإلحصػاجية مػف خػبلؿ اسػتخداـ المتكسػطات

الحس ػػابية كاالنح ارف ػػات المعياري ػػة كاختب ػػار "ت",كمعام ػػؿ " ألف ػػا ككرنب ػػاخ " لتحمي ػػؿ البيان ػػات الناتج ػػة ع ػػف
أدكات الد ارسػ ػػة التػ ػػي تميمػ ػػت باسػ ػػتبياف لمميػ ػػارات الحياتيػ ػػة لتيػ ػػاس مػ ػػدل تكظيفيػ ػػا فػ ػػي منػ ػػاى التربيػ ػػة

الرياضية كاعتمدىا كأداة لبحيو.
-

أظيرت النتاج :


أف منػػاى التربيػػة الرياضػػية تكظػػؼ الميػػارات الحياتيػػة كىػػي مرتبػػة حسػػب مػػدل تكظيفيػػا
فػػي المنػػاى عمػػى النحػػك التػػالي ,فػػي المرتبػػة األكلػػى ميػػارة العمػػؿ الجمػػاعي يػػـ تتمكىػػا

الميارات النفسية كاألخبلقية يـ بعد ذلؾ ميػارات االتصػاؿ كالتكاصػؿ يػـ الميػارات البدنيػة

كأخي انر ميارة التفكير كاالكتشاؼ.


عدـ كجػكد فػركؽ فػي كجيػات نظػر الطػبلب كالطالبػات مػف حيػث تكظيػؼ منػاى التربيػة

الرياضية لمميارات الحياتية.
-

أكصى الباحث في ضكد النتاج السابتة بضركرة تكظيؼ كدمػ الميػارات الحياتيػة التاجمػة عمػى
االقتصاد المعرفي في المناى التدريسية كفي كؿ المراحؿ التعميمية.

 -11دراسة أديكالي ع: Adewale,2009
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى استتصػػاد فعاليػػة بػرام التعمػػيـ غيػػر النظاميػػة فػػي تنميػػة الميػػارات الحياتيػػة

لػػدل المتعممػػيف بنيجيريػػا  ,حيػػث اعتمػػد الباحػػث المػػني الكصػػفي  ,ك تككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف )876
مف المتعمميف مف الذككر ك اإلناث  ,ك التي تتراكح اعمػارىـ بػيف  ) 29-19عامػان  ,ك تحػددت أدكات

الد ارسػػة فػػي اختبػػار تحصػػيمي فػػي الميػػارات الحياتيػػة  ,ك تحػػدد مسػػتكل الكفػػادة فػػي الميػػارات الحياتيػػة

 %50كمعيػػار كطن ػػي ,ك قػػد اس ػػتخدـ الباح ػػث المتكس ػػطات الحس ػػابية ك االنحػػراؼ المعي ػػارم ك النس ػػب

المجكية ,كمعادلة ككرد-ريتشاردسكف , 20ك اختبار "ت" كأساليب إحصاجية .
 -نتاج الدراسة :

 تدني مستكل الكفادة في الميارات الحياتية ,ك ىك دكف . ) %50
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 ارتفاع مستكل الكفادة في الميارات الحياتية لدل المتعمميف الصغار متارنة بالمتعمميف
الكبار .
 أكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بتنمية الميارات الحياتية . -12دراسة عقشطة: 2008 ,
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى استتصػػاد أيػػر تكظيػػؼ إسػػتراتيجيات مػػا كراد المعرفػػة فػػي تنميػػة المفػػاىيـ

العممية كالميارات الحياتيػة بػالعمكـ لػدل طمبػة الصػؼ الخػامس األساسػي بغػزة ,كقػد اتبػع الباحػث المػني

الكص ػػفي كالتجريب ػػي ,كتككن ػػت عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف  )74طال ػػب ت ػػـ تتس ػػيميـ إل ػػى مجم ػػكعتيف تجريبي ػػة

كض ػػابطة ,كق ػػاـ الباح ػػث ب ػػذجراد المعالج ػػات اإلحص ػػاجية م ػػف خ ػػبلؿ اس ػػتخداـ المتكس ػػطات الحس ػػابية,
كاالنح ارف ػػات المعياريػػػة ,كمعامػػػؿ االرتبػػػاط ,كاختبػػػار "ت" ,كالنس ػػب المجكيػػػة أدكات الد ارسػػػة مػ ػػف قاجمػ ػػة

بالمفاىيـ العممية كالميارات الحياتية كاختبار لممفاىيـ العممية كاختبار لمميارات الحياتية.
-

أظيرت النتاج :


كجػ ػػكد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػاجية عنػ ػػد مسػ ػػتكل  ) 0.05≥αبػ ػػيف متكسػ ػػط درجػ ػػات

الطػ ػػبلب ف ػ ػػي المجمكع ػ ػػة التجريبي ػ ػػة كالض ػ ػػابطة ف ػ ػػي اختب ػ ػػار المف ػ ػػاىيـ العممي ػ ػػة لص ػ ػػال
المجمكعة التجريبية.


يكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػاجية عنػػد مسػػتكل داللػػة  ) 0.05≥αبػػيف بػػيف متكس ػػط

درجات طبلب المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبػار الميػارات

الحياتية لصال المجمكعة التجريبية.

-

كأكصػػى الباحػػث فػػي ضػػكد النتػػاج السػػابتة بضػػركرة عتػػد كرش عمػػؿ لممعممػػيف ؿ تػػدريب ىػػـ
عمى اسػتخداـ استراتيجيات ما كراد المعرفة سكاد قبؿ الخدمة أك أيناد الخدمة حتػى يمكػنيـ مػف

اسػػتخداميا فػػي التػػدريس ,ممػػا يػػكفر مكاقػػؼ تعميميػػة مناسػػبة أمػػاـ التبلميػػذ ليمكػػنيـ مػػف ممارسػػة
بع ػػض المي ػػارات بأنفسػػيـ ,ككػػذلؾ تصػػميـ ب ػرام لتنميػػة الميػػارات الحياتيػػة فػػي ض ػػكد حاج ػػات

الطػبلب ككاقػع المجتمع كمتطمبات ق كتحديات العصر.
 -13دراسة عسعد الديف: 2007 ,

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف الميػػارات الحياتيػػة التػػي يحتكييػػا متػػرر التكنكلكجػػا لمصػػؼ

العاشػػر ,فػػي غػزة ,كاعتمػػدت الباحيػػة المػػني الكصػػفي التحميمػػي ,كاتخػػذت الباحيػػة عينػػة عشػكاجية مككنػػة
مػػف  )597طالب ػان كطالبػػة مػػف يمانيػػة مػػدارس ,كقػػد أجػػرت الباحيػػة المعالجػػات اإلحصػػاجية مػػف خػػبلؿ
اس ػػتخداـ اختب ػػار "ت" لتحمي ػػؿ البيان ػػات الناتج ػػة ع ػػف أداة الد ارس ػػة الت ػػي تتمي ػػؿ ف ػػي اختب ػػار المي ػػارات

الحياتية كما كطبتت أداة أخرل كىي أداة تحميؿ المحتكل عمى المترر المدركس.
-

أظيرت النتاج :
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ضػػعؼ تنػػاكؿ محتػػكل متػػرر التكنكلكجيػػا لمميػػارات الحياتيػػة ,كعػػدـ تكصػػؿ طمبػػة الصػػؼ
العاشر إلى مستكل التمكف في الميارات الحياتية.



كجكد فركؽ ذات داللة إحصاجية عنػد مسػتكل  ) 0.05≥αفػي مسػتكل اكتسػاب طمبػة
الصؼ العاشر لمفاىيـ الميارات الحياتية تعزل لمتغير الجنس لصال الذككر.

-

كتكصي الدراسة بضركرة تبني سياسة التعمـ مف أجؿ الحياة ,لدل كافة المشػاركيف فػي العمميػة

التربكية ,كتطكير المناى التكنكلكجية كالعمكـ التطبيتية في ضكد الميارات الحياتية.
 -14دراسة هانمي ك آخركف ع : Hanley,et.al,2007

ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى تت ػػكيـ برن ػػام تعميم ػػي ق ػػاجـ عم ػػى تط ػػكير المي ػػارات الحياتي ػػة ل ػػدل أطف ػػاؿ

بل ,
الركضة بأمريكػا  ,حيػث اعتمػد البػاحيكف المػني التجريبػي  ,ك تككنػت عينػة الد ارسػة مػف  )16طفػ ن

ك قػػاـ البػػاحيكف باسػػتخداـ اختبػػار"ت" ك االنح ارفػػات لمعياريػػة ك المتكسػػطات لمكشػػؼ عػػف الفػػركؽ بػػيف
العينػػات قبػػؿ ك بعػػد التتػػكيـ حيػػث تػػـ اسػػتخداـ المبلحظػػات الصػػفية ك اسػػتباف لجمػػع البيانػػات كػػأدكات
لمدراسة  ,ك تـ تدريب األطفاؿ عمى الميارات الحياتية مػف خػبلؿ األنشػطة المتػررة داجػرة المعػب الحػر ,

ككجبات الطعاـ  ,ك لعب األدكار  ,ك النمذجة )
-

أظيرت النتاج :


-

كجكد أير بالا في تنمية الميارات الحياتية لدل األطفاؿ بفعؿ البرنام

.

أكصت الدراسة بضركرة تبني البرنام ك تفعيمو لتنمية الميارات الحياتية لدل األفراد .

 -15دراسة عالمكلك كقشطة: 2006 ,
ىػدفت الد ارسػػة إلػػى تحديػد الميػػارات الحياتيػػة الكاجػب تكافرىػػا لػػدل الطمبػة خريجػػي كميػػة التربيػػة
بالجامعة اإلسبلمية بغزة كمعرفة مستكاىا لدييـ كما كتيدؼ الدراسة أيضان إلى التعرؼ عمػى مػدل كجػكد
فركؽ في مستكل الميارات الحياتية لدل الخريجيف تعزل لعامؿ التخصػص أك عامػؿ الجػنس أك المعػدؿ

التراكمػي ,حيػث اعتمػد الباحيػاف المػػني الكصػفي ىػدفت الد ارسػة إلػػى تحديػد الميػارات الحياتيػة الكاجػػب

تكافرىػػا لػػدل الطمبػػة خريجػػي كميػػة التربيػػة بالجامعػػة اإلسػػبلمية بغػزة كمعرفػػة مسػػتكاىا لػػدييـ كمػػا كتيػػدؼ

الد ارسػة أيضػان إلػى التعػػرؼ عمػى مػدل كجػكد فػػركؽ فػي مسػتكل الميػارات الحياتيػػة لػدل الخػريجيف تعػػزل
لعامؿ التخصص أك عامؿ الجنس أك المعدؿ التراكمػي ,كتككنػت عينػة الد ارسػة مػف  )93طالبػان كطالبػة
مف الطمبة المتكقع تخرجيـ تـ اختيارىـ بطريتػة عشػكاجية ,كقػاـ الباحيػاف بػذجراد المعالجػات اإلحصػاجية
مف خػبلؿ اسػتخداـ اختبػار "ت" لتحميػؿ البيانػات الناتجػة عػف أداة الد ارسػة التػي تميمػت بتاجمػة بالميػارات

الحياتية الكاجب تكافرىا لدل الطمبة خريجي كمية التربية.
-

أظيرت النتاج :
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أف مستكل الميارات الحياتية ككؿ لـ يصؿ إلػى مسػتكل الػتمكف كأف الميػارات الفرعيػة لػـ
تصؿ لمستكل التمكف بعد ,ما عدا ميارة التفكير كتحتيؽ الذات ,كظير تدني كاضػ فػي

الميارات االقتصادية كميارات العمؿ كالميارات العممية التكنكلكجية.

-

كأكصػػى الباحيػػاف فػػي ضػػكد نتػػاج الد ارسػػة بضػػركرة إكسػػاب طمبػػة الجامعػػات الميػػارات الحياتيػػة
الضركرية كاالىتماـ بتنميتيا.

 -16دراسة عمحمكد: 2005,
ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى عم ػػؿ قاجم ػػة بالمي ػػارات الحياتي ػػة البلزم ػػة كالمناس ػػبة لؤلطف ػػاؿ ف ػػي مرحم ػػة

الركضػػة كاعػػداد كحػػدة متترحػػة إلي ػراد ىػػذه الميػػارات كاستتصػػاد فاعميػػة ىػػذه الكحػػدة كمػػدل تأييرىػػا فػػي
امػتبلؾ الطػػبلب لمميػػارات الحياتيػػة,م محافظػة أسػػيكط م مصػػر,حيث اتبػػع الباحػث فػػي د ارسػػتو المػػني

الكصػفي كالمػني التجريبػي ,كتميمػت عينػػة الد ارسػة فػي أطفػاؿ الركضػػة التػي يتػراكح عمػرىـ بػػيف )6-5
سػػنكات ,كقػػاـ الباحػػث بػػذجراد المعالجػػات اإلحصػػاجية مػػف خػػبلؿ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كالنسػػب

المجكية كاختبار "ت" لتحميؿ البيانات الناتجة عف قاجمة لمميارات الحياتية كاختبار لتيػاس فاعميػة الكحػدة
المتترحة إليراد بعض الميارات الحياتية البلزمة ألطفاؿ الركضة.
-

أظيرت النتاج :


فاعمية الكحدة المتترحة في إيراد بعض الميػارات الحياتيػة البلزمػة كالمناسػبة لؤلطفػاؿ فػي

مرحمة ما قبؿ المدرسة.

-

كأكص ػػى الباح ػػث ف ػػي ض ػػكد النتيج ػػة الس ػػابتة بض ػػركرة تكجي ػػو انتب ػػاه رج ػػاالت التربي ػػة كالتعم ػػيـ,
كالكال ػػديف ,كالت ػػاجميف عم ػػى كس ػػاجؿ اإلع ػػبلـ كم ػػؤلفي الكت ػػب إل ػػى االىتم ػػاـ بالمي ػػارات الحياتي ػػة
كالعمؿ عمى تضمينيا.

 -17دراسة ععبد المطيؼ كآخركف: 2005 ,
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية البرنام المتترح لتعمػيـ بعػض الميػارات الحياتيػة كتػأييره

فػػي تحسػػيف مفيػػكـ الطفػػؿ لذاتػػو,في السػػعكدية ,حيػػث اتبػػع البػػاحيكف فػػي ىػػذه الد ارسػػة المػػني التجريبػػي,

كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف  )32طفػػؿ تػػـ اختيػػارىـ بطريتػػة قصػػدية كتتسػػيميـ إلػػى قسػػميف متسػػاكييف
إحداىـ تجريبي كايخر ضابط ,كتـ اعتمػاد أدكات ضػبط متغيػرات العينػة التػي تتميػؿ فػي اختبػار الػذكاد

لجكد إنؼ ىاريس "good Enoughرسـ رجؿ " تعريػب عػزة خميػؿ ,كأدكات جمػع البيانػات التػي تتميػؿ
في البكرت فكليػك "حتيبػة أعمػاؿ األطفػاؿ " مػف إعػداد البػاحييف كاختبػار مفيػكـ الػذات المصػكر لؤلطفػاؿ

مػػف إعػػداد إب ػراىيـ قشػػتكش ,كتػػـ اج ػراد المعالجػػات اإلحصػػاجية لمبيانػػات الناتجػػة عػػف ىػػذه األدكات مػػف

خبلؿ استخداـ المتكسطات الحسابية ,كاالنحرافات المعيارية ,كالنسب المجكية ,كالكسب المعدؿ لببلؾ .
-

أظيرت النتاج :
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-

فاعمية البرنام المتترح في تحسيف مفيكـ الطفؿ لذاتو.

كف ػػي ض ػػكد النت ػػاج الس ػػابتة أكص ػػى الب ػػاحيكف بض ػػركرة عت ػػد دكرات تدريبي ػػة لمعمم ػػات ري ػػاض
األطفػػاؿ فػػي أينػػاد الخدمػػة لتػػدريبيـ عمػػى أسػػاليب كاسػػتراتيجيات تفعيػػؿ الػػذات ,حتػػى يػػتمكف مػػف

تطكير أساليبيف التدريسية ,كتضػميف البرنػام المتتػرح لمميػارات الحياتيػة فػي األنشػطة الخاصػة
بالركضة.
 -18دراسة عالمكلك: 2005,
ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى م ػػدل احتػ ػكاد من ػػاى العم ػػكـ لمص ػػفيف األكؿ كالي ػػاني عم ػػى

الميػارات الحياتيػػة,م قطػاع غػزة ,كاتبعػت الباحيػػة المػني الكصػػفي التحميمػي ,كتميمػػت عينػة الد ارسػػة مػػف
يمػػاني كحػػدات د ارسػػية مػػف الصػػؼ األكؿ األساسػػي ك  )8كحػػدات مػػف الصػػؼ اليػػاني األساسػػي ,قامػػت

الباحية بذجراد معالجات إحصاجية مف خبلؿ استخداـ التك اررات كالنسػب المجكيػة لتحميػؿ البيانػات الناتجػة
ع ػػف أداة الد ارس ػػة الت ػػي تميم ػػت بتاجم ػػة المي ػػارات الحياتي ػػة الت ػػي تحت ػػكم خمس ػػة مج ػػاالت تميم ػػت ف ػػي

الميػػارات الغذاجيػػة كالميػػارات الصػػحية كالميػػارات الكقاجيػػة كالميػػارات البيجيػػة كالميػػارات اليدكيػػة باإلضػػافة
إلى بناد أداة تحميؿ محتكل لتحميؿ منياج العمكـ لمصفيف األكؿ كالياني األساسي.
-

أظيرت النتاج :


احتػ ػ ػكاد من ػ ػػاى الص ػ ػػؼ األكؿ األساس ػ ػػي عم ػ ػػى المي ػ ػػارات العممي ػ ػػة اليدكي ػ ػػة كالمي ػ ػػارات



تضػػميف الميػػارات البيجيػػة كالميػػارات اليدكيػػة كالصػػحية فػػي منيػػاج الصػػؼ اليػػاني كعػػدـ

الصحية ,أما الميارات الغذاجية كالكقاجية كالبيجية لـ يتـ تناكليا بصكرة كاضحة.
تناكؿ الميارات الغذاجية كالكقاجية بصكرة كاضحة.

-

أكصػػت الباحيػػة فػػي ضػػكد النتػػاج السػػابتة بضػػركرة التػػكازف فػػي تنػػاكؿ الميػػارات الحياتيػػة فػػي
محتكل منياج العمكـ.

التعميػػػؽ عمػػػى الدراسػػػات السػػػابقة لممحػػػكر الثالػػػث عالدراسػػػات التػػػي تناكلػػػت المهػػػارات

الحياتية

التعميؽ عمى الدراسات السابقة مف حيث تناكلها لألهداؼ كالمكضكع :
اختمفػػت أى ػػداؼ الد ارس ػػات الس ػػابتة فت ػػد تناكل ػػت د ارس ػػة عب ػػد العزي ػػز ) 2015,برن ػػام متت ػػرح

لتنمية بعض الميارات الحياتية لدل عينة مف الطالبات ذكات اإلعاقة البسػيطة التػاببلت لمػتعمـ فػي دكلػة

قطػ ػػر ,كمػ ػػا كىػ ػػدفت د ارسػ ػػة عبيػ ػػدات كطبلحفػ ػػة )2015 ,إلػ ػػى بنػ ػػاد نمػ ػػكذج متتػ ػػرح لميػ ػػارات الحيػ ػػاة
االجتماعيػػة لكتػػب التربيػػة االجتماعيػػة كالكطنيػػة فػػي صػػفكؼ المرحمػػة األساسػػية ,كفػػي د ارسػػة النعيمػػي

كالخزرج ػػي )2014 ,ك ػػاف الي ػػدؼ التع ػػرؼ عم ػػى المي ػػارات الحياتي ػػة ل ػػدل طمب ػػة الجامع ػػة ,كف ػػي د ارس ػػة
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العمػػرم )2013 ,ككػػاف اليػػدؼ التعػػرؼ عمػػى مػػدل كعػػي طمبػػة الجامعػػات األردنيػػة الرسػػمية لمميػػارات
الحياتية التي يحتاجكنيا في ضكد االقتصاد المعرفي ,في حيف ىػدفت د ارسػة مرسػي كمشػيكر)2012,
إل ػػى التع ػػرؼ إل ػػى م ػػدل ت ػػكفر المي ػػارات الحياتي ػػة ف ػػي من ػػاى ري ػػاض االطف ػػاؿ ف ػػي الجميكري ػػة العربي ػػة

السكرية ,كىدفت دراسة ايغا )2012 ,إلى التعرؼ عمى مدل تأيير تكظيؼ إستراتيجية seven E's
عمى تنمية الميارات الحياتية في مبحث العمكـ العامة ,كىدفت دراسة الغامدم )2011 ,إلػى استتصػاد

فاعمية األنشػطة التعميميػة فػي تنميػة الميػارات الحياتيػة فػي متػرر الحػديث لػدل طػبلب اليالػث المتكسػط,

كى ػػدفت د ارس ػػة كاف ػػي )2010,إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى طبيع ػػة العبلق ػػة ب ػػيف المي ػػارات الحياتي ػػة كال ػػذكادات
المتعػػددة لػػدل طمبػػة المرحمػػة اليانكيػػة ,كىػػدفت د ارسػػة عيػػاد كسػػعد الػػديف )2010 ,إلػػى التعػػرؼ عمػػى
فاعميػػػة تصػػػكر متتػػػرح لتضػ ػػميف الميػػػارات الحياتيػػػة فػػػي متػ ػػرر التكنكلكجيػػػا لمصػػػؼ العاشػػػر األساسػ ػػي

بفمسػطيف ,كىػدفت د ارسػة أبػػك طػامع ) 2009 ,إلػى التعػػرؼ عمػى مػدل تكظيػػؼ الميػارات الحياتيػة فػػي
منػاى التربيػػة الرياضػػية ,كمػػا كىػػدفت د ارسػػة قشػطة )2008,إلػػى تتصػػي أيػػر تكظيػػؼ إسػػتراتيجيات مػػا
كراد المعرفة في تنمية المفاىيـ العممية كالميارات الحياتية بػالعمكـ لػدل طمبػة الصػؼ الخػامس ,كىػدفت

د ارسػػة ( )Hanley,et.al,2007إلػػى تطػػكير ميػػارات الحيػػاة لػػدل عينػػة مػػف أطفػػاؿ الركضػػة بفعػػؿ برنػػام

متترح  ,كىدفت دراسة سعد الديف ) 2007 ,إلػى الكشػؼ عػف الميػارات الحياتيػة الػذم يحتكييػا متػرر

التكنكلكجي ػػا لمص ػػؼ العاش ػػر ,كى ػػدفت د ارس ػػة المكل ػػك كقش ػػطة )2006 ,إل ػػى تحدي ػػد المي ػػارات الحياتي ػػة
الكاج ػ ػ ػ ػ ػػب تكافرى ػ ػ ػ ػ ػػا ل ػ ػ ػ ػ ػػدل الطمب ػ ػ ػ ػ ػػة خريج ػ ػ ػ ػ ػػي كمي ػ ػ ػ ػ ػػة التربي ػ ػ ػ ػ ػػة بالجامع ػ ػ ػ ػ ػػة اإلس ػ ػ ػ ػ ػػبلمية,ك ى ػ ػ ػ ػ ػػدفت
د ارسػةع )Adewale,2009إلػػى استتصػػاد فعاليػػة البػرام غيػػر النظاميػػة فػػي التعمػػيـ فػػي تنميػػة الميػػارات

الحياتيػػة كمػػا كىػػدفت د ارسػػة محمػػكد )2005 ,إلػػى تتصػػي فاعميػػة كحػػدة متترحػػة فػػي أناشػػيد كأغػػاني
األطفػػاؿ إليػراد بعػػض الميػػا ارت الحياتيػػة البلزمػػة ليػػـ كىػػدفت د ارسػػة عبػػد المطيػػؼ كآخػػركف)2005 ,
إلػػى التعػػرؼ عمػػى فاعميػػة برنػػام متتػػرح لتعمػػيـ بعػػض الميػػارات الحياتيػػة البلزمػػة لي ػػـ كىػػدفت د ارسػػة
المكلك )2005,إلى التعرؼ عمى الميارات الحياتية المتضمنة في مناى العمكـ الفمسطينية.

التعميؽ عمى أدكات الد ارسات السابقة :
تـ استخداـ العديد مػف ادكات جمػع البيانػات كػاف أبرزىػا بطاقػة المبلحظػة ,حيػث اسػتخدـ عبػد
العزي ػػز )2015 ,ف ػػي د ارس ػػتو اختب ػػار لممي ػػارات الحياتي ػػة ,كاس ػػتخدـ عبي ػػدات كطبلحف ػػة )2015 ,ف ػػي
د ارسػػتو نم ػػكذج لمميػػارات الحياتي ػػة يحتػػكم المي ػػارات الحياتيػػة التالي ػػة ميػػارات البيج ػػة المنزليػػة ,مي ػػارات

الحي ػ ػػاة االجتماعي ػ ػػة كمي ػ ػػارات التفاع ػ ػػؿ الشخص ػ ػػي كمي ػ ػػارات البيج ػ ػػة المركري ػ ػػة ),كاس ػ ػػتخدـ النعيم ػ ػػي
كالخزرج ػػي )2014 ,متيػ ػػاس لمميػ ػػارات الحياتيػ ػػة تػ ػػـ بنػ ػػاده باالعتمػ ػػاد عمػ ػػى تصػ ػػنيؼ منظمػ ػػة الصػ ػػحة

العالميػػة ,كفػػي د ارسػػة العمػػرم )2013 ,تػػـ اسػػتخداـ اسػػتبياف الميػػارات الحياتيػػة المكضػػكعية ,كىػػدفت
دراسة مرسي كمشيكر )2012,في دراستيـ قاجمػة بالميػارات الحياتيػة لتحديػد مػدل تكافرىػا عنػد أطفػاؿ
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ريػاض األطفػاؿ ,كفػي د ارسػػة ايغػا )2012 ,اسػتخدـ بطاريػة لتيػػاس الميػارات الحياتيػة تميمػت بمتيػػاس
ميػػارات اتخػػاذ الت ػرار كبطاقػػة مبلحظػػة لمميػػارات البيجيػػة األداجيػػة كاختبػػار ميػػارات االتصػػاؿ كالتكاصػػؿ,

كاسػػتخدـ الغامػػدم )2011 ,فػػي د ارسػػتو قاجمػػة بالميػػارات الحياتيػػة البلزمػػة لطػػبلب المرحمػػة المتكسػػطة,

كاستخدـ كافي )2010,قاجمة تيمي  teeleلمػذكادات المتعػددة كمتيػاس الميػارات الحياتيػة ,كفػي د ارسػة
عيػ ػػاد كس ػ ػػعد ال ػ ػػديف )2010 ,ببطاق ػ ػػة مبلحظ ػ ػػة لمميػ ػػارات الحياتيػ ػػة باإلضػ ػػافة إلػ ػػى اختبػ ػػار التفكي ػ ػػر

المنظػكمي ,كد ارسػة أبػك طػػامع ) 2009 ,تػـ اسػتخداـ اسػتبياف لمميػػارات الحياتيػة لتيػاس مػدل تكظيفيػػا
ف ػػي من ػػاى الجامع ػػات ,كف ػػي د ارس ػػة قش ػػطة )2008 ,ت ػػـ اس ػػتخداـ قاجم ػػة بالمف ػػاىيـ العممي ػػة كاختب ػػار

لمميػػارات الحياتي ػػة ,كاس ػػتخدـ س ػػعد ال ػػديف ) 2007 ,فػػي د ارس ػػتو أيضػ ػان اختب ػػار لممي ػػارات الحياتي ػػة ,ك

استخدـ( )Hanley,et.al,2007بطاقة ممحظة لمميارت الحياتيػة  ,ك اسػتخدـع )Adewale,2009اختبػار
تحصيمي لتاس الميارات الحياتية  ,كاستخدـ المكلك كقشطة )2006 ,قاجمػة بالميػارات الحياتيػة الكاجػب

تكافرىػػا لػػدل الطمبػػة خريجػػي كميػػة التربيػػة ,كاسػػتخدـ محمػػكد )2005,قاجمػػة لمميػػارات الحياتيػػة كاختبػػار
لتيػػاس فاعميػػة كحػػدة متترحػػة إليػراد بعػػض الميػػارات الحياتيػػة لطػػبلب الركضػػة ,كاسػػتخدـ عبػػد المطيػػؼ

كآخ ػػركف)2005 ,اختب ػػار ال ػػذكاد لج ػػكد إن ػػؼ ى ػػاريس كحتيب ػػة أعم ػػاؿ األطف ػػاؿ كاختب ػػار مفي ػػكـ ال ػػذات

لؤلطفػػاؿ ,كمػػا كاسػػتخدـ فػػي د ارسػػة المكلػػك) 2005,قاجمػػة بالميػػارات الحياتيػػة تحتػػكل خمسػػة مجػػاالت
الميارات الغذاجية كالميارات الصحية كالميارات الكقاجية كالميارات البيجية كالميارات اليدكية).
التعميؽ عمى نتائج الدراسات السابقة :
نكرد فيما يمي أىـ النتاج التي أسػفرت عنيػا الد ارسػات السػابتة ,كنػذكر أف د ارسػة عبػد العزيػز,

 )2015نت عف دراستو إيبات فاعمية البرنػام المتتػرح الػذم جػاد لتنميػة الميػارات الحياتيػة لػدل عينػة
مػف الطالبػات ذكات اإلعاقػة البسػػيطة ,كنػت عػف د ارسػة عبيػػدات كطبلحفػة )2015 ,اشػتماؿ األنمػػكذج

الػػذم تػػـ اقت ارحػػو عمػػى ميػػارات الحيػػاة االجتماعيػػة التػػي تتناسػػب مػػع طبيعػػة كتػػب التربيػػة االجتماعيػػة

كالكطنية كاشػتمالو عمػى نتاجػات الػتعمـ المتنكعػة كمصػادر الػتعمـ المختمفػة كتنػكع ط ارجػؽ كاسػتراتيجيات

التػػدريس كالتتػػكيـ البػػديؿ ,كنػػت عػػف د ارسػػة النعيمػػي كالخزرجػػي) 2014 ,أف طمبػػة جامعػػة ديػػالى لػػدييـ
مسػػتكل جيػػد م ػف الميػػارات الحياتيػػة ,كمػػا كنػػت

العمػػرم )2013 ,تفػػكؽ كعػػي الطػػبلب فػػي ميػػارات

العمؿ الجماعي التي خضعت ليا الدراسة ,ككانت نتيجة دراسة مرسي كمشػيكر) 2012,تكضػ تػدني
اىتماـ مناى رياض األطفاؿ بسػكرية بتنميػة الميػارات الحياتيػة الضػركرية عنػد الطفػؿ ,كمػا كاكضػحت

د ارسػة ايغػا )2012,فاعميػػة إسػتراتيجية  seven E'sفػػي تنميػة الميػػارات الحياتيػة فػػي مبحػث العمػػكـ

العامػػة الفمسػػطيني ,كنػػت عػػف د ارسػػة الغامػػدم )2011,فاعميػػة األنشػػطة التعميميػػة فػػي تنميػػة الميػػارات
الحياتية لدل طبلب الصؼ اليالث المتكسط ,كفي د ارسػة كافػي)2010 ,عبػرت النتػاج عػف عػدـ كجػكد

ارتبػػاط بػػيف مسػػتكل الميػػارات الحياتيػػة كالػػذكادات المتعػػددة بأبعادىػػا لػػدل طمبػػة المرحمػػة اليانكيػػة ,كنػػت
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عػػف د ارسػػة عيػػاد كسػػعد الػػديف )2010 ,أف الكحػػدة المتترحػػة كالمعػػززة بالميػػارات الحياتيػػة قػػد حتتػػت
فعاليػػة متبكلػػة كليػػا تػػأيير كبيػػر فػػي تنميػػة الميػػارات الحياتيػػة كالتفكيػػر المنظػػكمي كنػػت عػػف د ارسػػة أبػػك
ط ػػامع) 2009 ,أف مس ػػتكيات تكظي ػػؼ المي ػػارات الحياتي ػػة ف ػػي من ػػاى التربي ػػة الرياض ػػية مرتب ػػة حس ػػب
تكظيفي ػػا ف ػػي المن ػػاى

عم ػػى النح ػػك الت ػػالي ب ػػدايتان مي ػػارة العم ػػؿ الجم ػػاعي ي ػػـ تتمكى ػػا المي ػػارات النفس ػػية

األخبلقية يـ ميارة االتصالكالتكاصؿ كأخي انر ميارة التفكير كاالكتشاؼ ,كنت عف د ارسػك قشػطة)2008,
يبػكت فاعميػػة تكظيػػؼ اسػػتراتيجيات مػا كراد المعرفػػة فػػي تنميػػة المفػاىيـ العمميػػة كالميػػارات الحياتيػػة لػػدل

طمبة الصؼ الخامس في مبحث العمكـ ,كنت عف دراسة سعد الديف )2007 ,يبكت ضعؼ في تنػاكؿ

محتكل مترر التكنكلكجيػا لمميػارات الحياتيػة كعػدـ تكصػؿ طمبػة الصػؼ العاشػر إلػى مسػتكل الػتمكف فػي

الميػػارات الحياتيػػة,ك نػػت عػػف د ارسػػة  (Hanley,et.al,2007ضػػركرة تفعيػػؿ البرنػػام المتتػػرح حيػػث
س ػ ػ ػ ػ ػػاعد ف ػ ػ ػ ػ ػػي تنمي ػ ػ ػ ػ ػػة المي ػ ػ ػ ػ ػػارات الحياتي ػ ػ ػ ػ ػػة ل ػ ػ ػ ػ ػػدل أطف ػ ػ ػ ػ ػػاؿ الركض ػ ػ ػ ػ ػػة بش ػ ػ ػ ػ ػػكؿ ممح ػ ػ ػ ػ ػػكظ ,ك ف ػ ػ ػ ػ ػػي

د ارسػػةع )Adewale,2009نػػت تػػدني مسػػتكل الميػػارات الحياتيػػة لػػدل المتعممػػيف الكبػػار فػػي نيجيريػػا,
كفػػي د ارسػػة المكلػػك كقشػػطة ) 2006 ,نػػت عػػدـ كصػػكؿ مسػػتكل الميػػارات الحياتيػػة ككػػؿ إلػػى مسػػتكل
التمكف كظير تدني كاض في الميارات اإلقتصادية كميارات العمؿ كالميارات العممية التكنكلكجيػة لػدل

الطمبة الخريجيف مف كمية التربية ,كنت عػف د ارسػة محمػكد )2005 ,فاعميػة الكحػدة المتترحػة فػي إيػراد
بعػػض الميػػارات الحياتيػػة البلزمػػة كالمناسػػبة ألطفػػاؿ مرحمػػة مػػا قبػػؿ المدرسػػة ,كنػػت عػػف د ارسػػة عبػػد

الممطيؼ كآخركف )2005 ,فاعمية البرنام المتترح في تحسيف مفيكـ الطفؿ لذاتو حيث اعتمػد البرنػام

المتتػ ػػرح عم ػ ػػى الميػ ػػارات الحياتي ػ ػػة ,كد ارس ػ ػػة المكلػ ػػك )2005 ,أظيػ ػػرت احتػػ ػكاد منػ ػػاى الص ػ ػػؼ األكؿ
االساسػػي عمػػى الميػػارات العمميػػة اليدكيػػة كالميػػارات الصػػحية أمػػا الميػػارات الغذاجيػػة كالميػػارات الكقاجيػػة

كالبيجيػػة فمػػـ يػػتـ تناكليػػا ,فػػي حػػيف أيبتػػت الد ارسػػة الحاليػػة األيػػر اإليجػػابي لمبرنػػام المتتػػرح عمػػى تنميػػة
الميارات الحياتية التي تحددىا الدراسة.

التعميؽ عمى نكعية المناهج التي استخدمت يي الدراسات السابقة :
تػ ػ ػ ػ ػ ػػـ اعتمػ ػ ػ ػ ػ ػػاد المػ ػ ػ ػ ػ ػػني التجريبػ ػ ػ ػ ػ ػػي فػ ػ ػ ػ ػ ػػي د ارسػػ ػ ػ ػ ػػة كػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ مػػ ػ ػ ػ ػػف عبػ ػ ػ ػ ػ ػػد العزيػ ػ ػ ػ ػ ػػز)2015 ,

ك  )Hanley,et.al,2007ك ايغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا )2012 ,ك عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد المطيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ كآخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركف,)2005 ,كاتفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ
الغامدم )2012,مع الباحية في اختياره لممني شبو التجريبي.
كمػػا كت ػػـ اعتمػػاد المػػني الكصػػفي التحميمػػي مػػف قبػػؿ أكيػػر مػػف د ارسػػة ميػػؿ د ارسػػات كػػؿ مػػف

عبيػػدات كطبلحفػػة )2015,ك النعيمػػي كالخزرجػػي )2014,ك العمػػرم )2013,كع)Adewale,2009
ك مرسػػي كمشػػيكر )2012,ك كافػػي ) 2010,ك أبػػك طػػامع )2009 ,ك سػػعد الػػديف )2007 ,ك المكلػػك
كقشطة )2006 ,ك المكلك.) 2005,
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كىنػاؾ د ارسػػات جمعػػت بػيف اسػػتخداـ المػػني التجريبػي كالكصػػفي التحميمػػي ميػؿ د ارسػػة قشػػطة,
 )2008ك محمكد.) 2005,
التعميؽ عمى نكعية العينة المستهدية يي الدراسات السابقة :
كانػت عينػة طػبلب المػػدارس ىػي العينػة الغالبػػة عمػى اختيػار معظػػـ اصػحاب الد ارسػات السػػابتة

ميػ ػ ػػؿ د ارسػ ػ ػػة كػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف المكلػ ػ ػػك )2005,ك ايغػ ػ ػػا )2012,ك الغامػػ ػػدم )2012,ك قشػ ػ ػػطة)2008 ,

ك كافي )2010,ك عياد كسعد الديف )2010 ,ك سعد الديف.) 2007,

فػػي حػػيف اسػػتخدـ كػػؿ مػػف النعيمػػي كالخزرجػػي )2014,ك العمػػرم )2013,ك المكلػػك كقشػػطة,

 )2006ك أبك طامع)2009 ,كع )Adewale,2009في دراساتيـ عينة طبلب الجامعات.

ككانػت عينػػة عبيػدات كطبلحفػػة )2015 ,مػػف أكليػاد أمػػكر الطػػبلب كالمعممػيف  ,ككانػػت عينػػة

د ارس ػ ػػة ك ػ ػػؿ م ػ ػػف مرس ػ ػػي كمش ػ ػػيكر )2012,ك محم ػ ػػكد )2005,ك( )Hanley,et.al,2007ك عب ػ ػػد

المطي ػػؼ كآخ ػػركف ) 2005 ,م ػػف األطفػػػاؿ ف ػػي ري ػػاض األطف ػػاؿ ,ككانػػػت عين ػػة د ارس ػػة عب ػػد العزيػػػز,
 )2015مف التمميذات ذكات اإلعاقة البسيطة التادرات عمى التعمـ.

التعميؽ عمى الدراسات السابقة بجميع المحاكر :
ػكر ممحكظػان لػػدل أفػراد
لػػك أمعنػػا النظػػر فػػي د ارسػػات المحػػكر اليػػاني كاليالػػث نجػػد أف ىنػػاؾ قصػ ان

عينػػات الد ارس ػػات ف ػػي كػػبل المي ػػارات الحياتي ػػة كالتدريسػػية كذل ػػؾ لع ػػدـ كجػػكد عنص ػػر الت ػػدريب العمم ػػي

التطبيتػي فػي المؤسسػػات التعميميػة كعػػدـ كجػكد الػػكعي الكػافي ألىميػة تعمػػيـ األفػراد عمػػى ميػا ارت الحيػػاة
المختمفة ,كنبلحظ ما يمي :

 انتسػػمت الد ارسػػات السػػابتة مػػا بػػيف د ارسػػات ركػػزت عمػػى الميػػارات التدريسػػية كد ارسػػات أخػػرلركػػزت عمػػى الميػػارات الحياتيػػة كفػػي جانػػب آخػػر د ارسػػات ركػػزت عمػػى الب ػرام المتترحػػة بشػػكؿ

عاـ.

 تنكعػػت المنػػاى المتبعػػة فػػي الد ارسػػات السػػابتة كلكػػف أغمبيػػة ىػػذه الد ارسػػات ركػػزت عمػػى الػػنيالكصفي التحميمي.

 تباينػػت أن ػكاع العينػػات المسػػتخدمة فػػي الد ارسػػات السػػابتة فمػػنيـ مػػف كػػانكا معممػػيف كمػػنيـ مػػفكانكا طمبة معمميف كمنيـ مف كانكا طمبة مدارس كغير ذلؾ.

 تنكعػػت األدكات المسػػتخدمة فػػي جمػػع البيانػػات فػػي الد ارسػػات السػػابتة فمػػنيـ مػػف اسػػتخدـ بطاقػػةمبلحظة كمنيـ مف استخدـ استبياف كمنيـ مف جمع بينيما كمف الدراسات مف اعتمدت أسػمكب

االختبار التحصيمي المعرفي.
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كفي ضػكد مػا تػـ عرضػو مػف د ارسػات سػابتة كمػا قامػت الباحيػة باسػتخبلص نتػاج كمبلحظػات
عف كؿ محكر مف المحاكر السابتة نسػتطيع أف نتػكؿ أف ىػذه الد ارسػة تختمػؼ عػف غيرىػا مػف الد ارسػات

السابتة حيث ىدفت إلى التعرؼ عمى أيػر برنػام متتػرح عمػى تنميػة الميػارات التدريسػية كالحياتيػة معػان
مػػف خػػبلؿ قالػػب ي ارعػػي الجكانػػب التطبيتيػػة كالنظريػػة لػػدل الطالبػػات /المعممػػات ,كلػػـ يػػتـ التطػػرؽ إلػػى
دراسات تناقش كبل الجػانبيف التدريسػي كالميػارات الحياتيػة معػان عمػى حػد عمػـ الباحيػة ,حيػث أف معظػـ
الد ارسػػات تتػػكـ بحصػػر الميػػارات التدريسػػية المتكاجػػدة لػػدل الطػػبلب أك الميػػارات الغيػػر متكاجػػدة لػػدييـ

بش ػػكؿ كص ػػفي ,دكف التكج ػػو إل ػػى بػ ػرام تس ػػاعد عم ػػى س ػػد فج ػػكة ام ػػتبلكيـ لممي ػػارات التدريس ػػية  ,كم ػػا
كالحظػػت الباحيػػة أيضػان قمػػة تطػػرؽ الد ارسػػات السػػابتة إلػػى تنميػػة الميػػارات الحياتيػػة لػػدل مجتمػػع طػػبلب

الجامعػات  ,كبػاألخص طػػبلب كميػة التربيػة ,حيػػث أف معظػـ الد ارسػات تناكلػػت تنميػة الميػارات الحياتيػػة
كبنادىا لدل األطفاؿ أك ذكم االحتياجات الخاصة.

كاتفتت الدراسة الحالية مع الدراسات السابتة مف حيث المنيجية فتػد اسػتخدمت بعػض الد ارسػات

الم ػػني ش ػػبو التجريب ػػي ,كم ػػا كاتت ػػت م ػػف حي ػػث أدكات الد ارس ػػة المس ػػتخدمة حي ػػث اس ػػتخدمت بطاق ػػات

المبلحظة كاالختبارات  ,باإلضافة إلى بناد برنام ذك محتكل معرفي نظرم.

مدل استفادة الباحثة مف الدراسات السابقة :
استفادت الباحية مف الدراسات السابتة فيما يمي :

 -1االستعانة باألطر النظرية التي تختص بمكضكع الدراسة كمرجع.
 -2تحديد مفيكـ الميارات التدريسية كالميارات الحياتية.

 -3تحديػػد ميػػارات التػػدريس كالميػػارات الحياتيػػة الم ػراد تنميتيػػا مػػف خػػبلؿ الد ارسػػات الكصػػفية التػػي
تناكلت ىذه المكاضيع.

 -4تحديد التصميـ التجريبي المناسب لمدراسة.

 -5تحديد أدكات الدراسة المناسبة كاألساليب اإلحصاجية المستخدمة لمتعامؿ معيا.
 -6تحديد كيفية إجراد الدراسة مف الناحية التطبيتية.
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الفصن الرابع
الطريقة واإلجراءات


منهج الدراست



مجخمع الدراست



عينت الدراست



أدواث الدراست



إجزاءاث الدراست



المعبلجبث اإلحصبئي

الفصؿ الرابع
الطريقة كاإلجراءات
يتناكؿ ىذا الفصؿ الطريتة كاإلجػرادات التػي اتبعتيػا الباحيػة فػي د ارسػتيا ,كيشػمؿ مػني البحػث
ككصػػؼ مجتمػػع الد ارسػػة كعينتيػػا ,كبنػػاد أدكات الد ارس ػػة "اختبػػار حػػؿ المشػػكبلت كاختبػػار إدارة الكق ػػت

كبطاقػ ػػة مبلحظػ ػػة ميػ ػػارات االتصػ ػػاؿ كالتكاصػ ػػؿ الفعػ ػػاؿ كبطاقػ ػػة مبلحظػ ػػة مػ ػػدل ممارسػ ػػات الميػ ػػارات
التدريسػػية" ,كاإلج ػرادات التػػي اتبعتيػػا الباحيػػة فػػي التحتػػؽ مػػف مػػدل صػػدؽ كيبػػات األدكات ,كمػػا يبػػيف

الباحية في ىذا الفصؿ ضبط متغيرات الدراسة.

أك نال :منهج الدراسة:

اتبعػػت الباحيػػة فػػي ىػػذه الد ارسػػة المػػني التجريبػػي بتصػػميـ شػػبو التجريبػػي باسػػتخداـ مجمكعػػة

تجريبية مف الطالبات المعممات بجامعة األزىر.

كالتجربػػة كفتػان لمبحػػث العممػػي ىػػي إجػراد ييػػدؼ إلػػى التحتػػؽ مػػف عبلقػػات العمػػة كالمعمػػكؿ كذلػػؾ

بتتسػيـ عػدد مػف األفػراد عشػكاجينا فػي مجمكعػات يعػال فييػا متغيػر مسػتتؿ أك أكيػر ,كالعنصػر األساسػي
فػػي البحػػث التجريبػػي ىػػك أف الباحػػث يضػػع عػػف قصػػد الظػػركؼ التػػي تتعػػرض فييػػا مجمكعػػات مختمفػػة

لخبرات مختمفة أبك عبلـ.)197 ,2011 ,

ثانيان :مجتمع لمدراسة:

يتكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع طالبػػات كميػػة التربيػػة بجامعػػة األزىػػر بغ ػزة كالبػػالا عػػددىف

 )2010مف جميع المستكيات كالتخصصات.

ثالثان :عينة الدراسة:

أ .العينة الفعمية:

تػػـ اختيػػار العينػػة األكليػػة مػػف المجتمػػع األصػػمي لمد ارسػػة بطريتػػة عش ػكاجية ,فتػػد تػػـ تكزيػػع أداة

الدراسة عمى  36مف الطالبات) مف المجتمع األصمي ,كقػد اسػتينت الباحيػة مػف العينػة كػؿ حالػة تمتػت
سابتنا برنامجنا إرشادينا حتى ال تتػأير النتػاج التبميػة بفاعميػة ذلػؾ البرنػام  ,كقػد اسػتجاب مػف أفػراد العينػة
 )24حالة مف الطالبات.

كتػ ػػـ اختيػ ػػار العينػ ػػة التجريبيػ ػػة لمد ارسػ ػػة بطريتػ ػػة قصػ ػػدية مػ ػػف أف ػ ػراد العينػ ػػة األكليػ ػػة مػ ػػف جميػ ػػع

المسػػتكيات مرتفع_متكسػػط_متدني ) ,كالجػػدير ذكػره أف الباحيػػة اسػػتينت مػػف العينػػة عػػدد مػػف الطالبػػات
الم ػكاتي يبع ػدف فػػي منػػاطؽ سػػكناىف كيي ػ انر عػػف المكػػاف الػػذم سػػيتـ فيػػو تطبيػػؽ البرنػػام المتتػػرح ,كذلػػؾ
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تفادي ػنا لتسػػرب عػػدد كبيػػر مػػف المجمكعػػات أينػػاد التجريػػب ,كبعػػد تصػػفية البيانػػات كتحديػػد العػػدد الكمػػي

لمعينة تـ تحديد مجمكعة تضـ عدد  )24مف الطالبات.
ب .العينة االستطالعية:

قام ػػت الباحي ػػة باختي ػػار عين ػػة عشػ ػكاجية اس ػػتطبلعية قكامي ػػا  )36م ػػف الطالب ػػات م ػػف مجتم ػػع
الد ارسػػة األصػػمي كتػػـ تطبي ػػؽ أدكات الد ارسػػة عمػػى ىػػذه العينػػة بيػػدؼ التحتػػؽ مػػف صػػبلحية المتػػاييس

لمتطبيػػؽ عمػػى العينػػة األكليػػة كالعينػػة التجريبيػػة ,مػػف خػػبلؿ حسػػاب صػػدقيا كيباتيػػا بػػالطرؽ اإلحصػػاجية

المبلجمة.

رابعان :أدكات الدراسة:

قام ػػت الباحي ػػة ب ػػاالطبلع عم ػػى مجمكع ػػة م ػػف الد ارس ػػات التجريبي ػػة كف ػػي ض ػػكد ذل ػػؾ ت ػػـ إع ػػداد

متاييس الدراسة:

 .1بطاقة مالحظة مدل ممارسات المهارات التدريسية :عإعداد الباحثة
بعػ ػػد االطػ ػػبلع عمػ ػػى األطػ ػػر النظريػ ػػة كالد ارسػ ػػات السػ ػػابتة كمنيػ ػػا د ارسػ ػػات العجرمػ ػػي)2011,

ك السػػػر )2003,ك اسػػػماعيؿ ,)2008,فتػػػد قام ػػت الباحيػ ػػة بذعػػػداد بطاقػػػة مبلحظػػػة مػػػدل ممارسػ ػػات
الميػػارات التدريسػػية ,كيتكػػكف المتيػػاس مػػف  )44فت ػرة مكزعػػة عمػػى يمانيػػة أبعػػاد ,كتػػتـ االسػػتجابة عمػػى

البطاقة كفتان لتدرج خماسي عمى طريتة ليكرت كبير جدان -كبير -متكسط -قميػؿ -قميػؿ جػدان) كتصػح

عمى التكالي بالدرجات  )1- 2 – 3-4-5كجميػع الفتػرات تصػح بيػذا االتجػاه ,كالجػدكؿ التػالي يبػيف
تكزيع فترات المتياس عمى األبعاد:

جدكؿع8

تكزيع الفقرات عمى أبعاد بطاقة مالحظة مدل ممارسة المهارات التدريسية
عدد الفقرات

أبعاد المقياس
مهارة التخطيط

01

مهارة التهيئة

4

مهارة استخداـ استراتيجيات التدريس

4

مهارة استخداـ الكسائؿ التعميمية

4

مهارة ادارة الصؼ

4

مهارة اثارة دايعية الطالب

4

مهارة غمؽ الدرس

4

مهارة تقكيـ التعمـ

01

الدرجة الكمية لممقياس

44
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كيػتـ احتسػاب درجػة المفحػكص عمػػى المتيػاس بجمػع درجاتػو عمػى كػػؿ بعػد كجمػع درجاتػو عمػػى
جمي ػػع األبع ػػاد لحس ػػاب الدرج ػػة الكمي ػػة لبطاق ػػة مبلحظ ػػة م ػػدل ممارس ػػات المي ػػارات التدريس ػػية ,كتتػ ػراكح

الدرجة عمى الدرجة الكمية لممتياس بيف  221 – 44درجػة) ,كتعبػر الدرجػة المنخفضػة عػف تدنيمسػتكل
ممارسة الميارات التدريسية فيما تعبر الدرجة المرتفعة عف ارتفاع مستكل ممارسة الميارات التدريسية.
صدؽ كثبات بطاقة مالحظة مدل ممارسات المهارات التدريسية:
الصػدؽ:

صدؽ المحكميف :
تػػـ عػػرض بطاقػػة المبلحظػػة عمػػى مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف الػػذيف أكػػدكا عمػػى صػػبلحيتيا لتيػػاس مسػػتكل

الميارات التدريسية .
صػدؽ االتساؽ الداخمي:
لحس ػػاب ص ػػدؽ بطاق ػػة مبلحظ ػػة م ػػدل ممارس ػػات المي ػػارات التدريس ػػية قام ػػت الباحي ػػة بحس ػػاب

معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ فترة كدرجة البعد الذم تنتمي إليو ,كالجداكؿ التالية تبيف ذلؾ:
جدكؿ ع7
ارتباط درجة كؿ يقرة مف يقرات البطاقة مع الدرجة الكمية لمبعد الذم ينتمي إليه
المتغير

مهارة
التخطيط

مهارة

التهيئة

الفقرة

معامؿ

االرتباط

المتغير

مستكل الداللة

الفقرة

معامؿ

االرتباط

مستكل الداللة

1

0.871

دالة عند 0.01

1

0.486

دالة عند 0.01

2

0.775

دالة عند 0.01

2

0.581

دالة عند 0.01

مهارة ادارة

3

0.700

دالة عند 0.01

3

0.632

دالة عند 0.01

الصؼ

4

0.701

دالة عند 0.01

4

0.664

دالة عند 0.01

1

0.599

دالة عند 0.01

5

0.642

دالة عند 0.01

مهارة اثارة

0.763

دالة عند 0.01

6

0.749

دالة عند 0.01

دايعية

2

دالة عند 0.01

7

0.714

دالة عند 0.01

الطالب

3

0.659

8

0.736

دالة عند 0.01

4

0.571

دالة عند 0.01

9

0.776

دالة عند 0.01

1

0.538

دالة عند 0.01

10

0.476

دالة عند 0.01

مهارة غمؽ

2

0.834

دالة عند 0.01

1

0.745

دالة عند 0.01

الدرس

3

0.786

دالة عند 0.01

2

0.582

دالة عند 0.01

4

0.631

دالة عند 0.01

3

0.349

دالة عند 0.01

1

0.374

دالة عند 0.05

دالة عند 0.01

مهارة تقكيـ
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الفقرة

المتغير

مهارة استخداـ
استراتيجيات
التدريس
مهارة استخداـ
الكسائؿ

التعميمية

معامؿ

مستكل الداللة

المتغير

الفقرة

4

0.603

دالة عند 0.01

التعمـ

االرتباط

معامؿ
االرتباط

مستكل الداللة

2

0.682

دالة عند 0.01

1

0.647

دالة عند 0.01

3

0.568

دالة عند 0.01

2

0.774

دالة عند 0.01

4

0.147

3

0.847

دالة عند 0.01

5

0.779

غير دالة إحصاجيان
دالة عند 0.01

4

0.824

دالة عند 0.01

6

0.824

دالة عند 0.01

1

0.617

دالة عند 0.01

7

0.399

دالة عند 0.05

2

0.679

دالة عند 0.01

8

0.386

دالة عند 0.05

3

0.811

دالة عند 0.01

9

0.404

دالة عند 0.05

4

0.836

دالة عند 0.01

10

0.544

دالة عند 0.01

قيمة ر الجدكلية د.ح =  )44عند مستكل  ,1.401 = 1010كعند مستكل 1.404= 1010

يتض مف الجدكؿ السابؽ أف معظـ فترات البطاقة حتتت ارتباطات دالة مػع البعػد الػذم تنتمػي

إليػػو ,باسػػتيناد الفتػرة رقػػـ  )4مػػف البعػػد اليػػامف ميػػارة تتػػكيـ الػػتعمـ ,كبػػذلؾ تصػػب البطاقػػة فػػي صػػكرتيا

النياجية تتككف مف  )44فترة ,كبػذلؾ تتػراكح الدرجػة الكميػة عمػى المتيػاس فػي صػكرتو النياجيػة بػيف 44
–  200درجة) ,حيث أف معظـ الفترات حتتت ارتباطات دالة مع الدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو.
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قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد كالدرجة الكمية لمبطاقة:

الجدكؿ التالي يبيف معامبلت االرتباط بيف درجة كػؿ بعػد كالدرجػة الكميػة لبطاقػة مبلحظػة مػدل

ممارسات الميارات التدريسية مكضكع الدراسة:

جدكؿ ع4

يبيف معامؿ ارتباط درجة كؿ بعد مع الدرجة الكمية لبطاقة مبلحظة مدل ممارسات الميارات التدريسية
معامؿ االرتباط

مستكل الداللة

المتغير
مهارة التخطيط

0.744

دالة عند 0.01

مهارة التهيئة

0.570

دالة عند 0.01

مهارة استخداـ استراتيجيات التدريس

0.714

دالة عند 0.01

مهارة استخداـ الكسائؿ التعميمية

0.742

دالة عند 0.01

مهارة ادارة الصؼ

0.721

دالة عند 0.01

مهارة اثارة دايعية الطالب

0.663

دالة عند 0.01

مهارة غمؽ الدرس

0.496

دالة عند 0.01

مهارة تقكيـ التعمـ

0.706

دالة عند 0.01

قيمة ر الجدكلية د.ح =  )44عند مستكل  ,1.401 = 1010كعند مستكل 1.404= 1010
102

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد ارتباطات دالة إحصاجينا بيف درجػة كػؿ بعػد مػف أبعػاد بطاقػة

مبلحظػػة مػػدل ممارسػػات الميػػارات التدريسػػية كالدرجػػة الكميػػة لمبطاقػػة ,فتػػد تراكحػػت قػػيـ االرتبػػاط بػػيف

 ,)10744 – 104.0كجميعيػػا ق ػػيـ دالػػة عنػػد مسػػتكل  ,1010مم ػػا يػػدلؿ أيضػػان عمػػى أف المتيػػاس ف ػػي

صػػكرتو النياجيػػة يتسػػـ بدرجػػة جيػػدة مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي .كمػػا يشػػير ذلػػؾ إلػػى أف جميػػع فت ػرات
كأبعاد المتياس تشترؾ في قياس خصاجص جكدة الحياة لدل أفراد العينة مف الطالبات.
ثبات بطاقة مالحظة مدل ممارسات المهارات التدريسية:

أ-طريقة التجزئة النصفية:

قامػت الباحيػة بحسػاب يبػػات المتيػاس بطريتػة التجزجػة النصػػفية ,كذلػؾ بحسػاب معامػؿ االرتبػػاط
بػيف درجػات أفػراد العينػة االسػػتطبلعية عمػى الفتػرات الفرديػة 22فتػرة) ,كدرجػاتيـ عمػػى الفتػرات الزكجيػػة
 21فترة) ,كالمككنػة لبطاقػة مبلحظػة مػدل ممارسػة الميػارات التدريسػية مجمػكع الفتػرات =  43فتػرة),
كقػػد بمغػػت قيمػػة معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف بػػيف النصػػفيف ر =  )0.651يػػـ اسػػتخدمت الباحي ػة معادلػػة
جتم ػػاف ,كق ػػد بمغ ػػت قيم ػػة معام ػػؿ اليب ػػات بع ػػد التع ػػديؿ بتم ػػؾ المعادل ػػة ر=  )0.711كى ػػي قيم ػػة دال ػػة
إحصاجينا عند مستكل داللة  ,0.01األمر الذم يدلؿ عمى درجة جيدة مف اليبات تفي بمتطمبػات تطبيػؽ
اختبار إدارة الكقت عمى عينة الدراسة.مما يشير إلى أف البطاقة تتسـ بدرجة جيدة مف اليبات.
ب .ثبات المقياس باستخداـ معادلة ألفا كركنباخ:
كمػػا قام ػت الباحي ػة كػػذلؾ بتتػػدير يبػػات البطاقةبحسػػاب معامػػؿ كركنبػػاخ ألفػػا لفتراتالبطاقػػة عػػدد
الفت ػرات =  44فت ػرة) ,كقػػد بمغػػت قيمػػة ألفػػا  ,)1..11كىػػي قيمػػة تػػدلؿ عمػػى مسػػتكل جيػػد مػػف اليبػػات,
كىي دالة عند مستكل داللة  ,1010كتفي بمتطمبات تطبيؽ البطاقة عمى أفراد العينة.

يتض مما سبؽ أف قيمة ألفا مرتفعة كتدلؿ عمى أف البطاقة تتسػـ بدرجػة جيػدة مػف اليبػات تفػي

بمتطمبات تطبيتيا عمى أفراد العينة.

مما سبؽ يتض لمباحية أف بطاقة مبلحظػة مػدل ممارسػة الميػارات التدريسػية مكضػكع الد ارسػة

يتسـ بدرجة عالية مف الصػدؽ كاليبػات تعػزز النتػاج التػي سػيتـ جمعيػا لمحصػكؿ عمػى النتػاج النياجيػة

لمدراسة.

 .7اختبار حؿ المشكالت :عإعداد الباحثة
بعد االطبلع عمى األطػر النظريػة كالد ارسػات السػابتة كمنيػا د ارسػات ايغػا ) 2102,باإلضػافة
إلػػى مػػا قػػاـ بصػػياغتو محمػػكد )2110,مػػف مشػػكبلت تربكيػػة كتحمػػيبلت ليػػا حيػػث اسػػتتت الباحيػػة جػػزدنا
منيػػا لبنػػاد اختبارىػػا كاسػػتعانت بتفسػػيراتو ,كقامػػت بذعػػداد اختبػػار حػػؿ المشػػكبلت ,كيتكػػكف االختبػػار مػػف
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 )4أسػػجمة رجيسػػة كالدرجػػة الكميػػة لمسػؤاؿ  )04مكزعػػة كالتػػالي  4درجػػات لمخيػػار الصػػحي  4 ,درجػػات
لتحديد مظاىر المشكمة 4 ,درجات لتحديد أسػباب المشػكمة 4 ,درجػات لمتترحػات الحػؿ) كالدرجػة الكميػة

لبلختبػار  ,)02كالدرجػػة المرتفعػػة عمػػى االختبػار تػػدؿ عمػػى قػػدرة عاليػػة عمػى حػػؿ المشػػكبلت فػػي حػػيف
تدؿ الدرجة المنخفضة عمى متدرة منخفضة عمى حؿ المشكبلت.

صدؽ كثبات اختبار حؿ المشكالت:

الصػدؽ:

صدؽ المحكميف :

تـ عرض االختبار عمى مجمكعػة مػف المحكمػيف الػذيف أكػدكا عمػى صػبلحيتو لتيػاس مسػتكل ميػارة حػؿ
المشكبلت لدل أفراد العينة .
صػدؽ االتساؽ الداخمي:
لحساب صدؽ اختبار حؿ المشػكبلت قامػت الباحيػة بحسػاب معػامبلت االرتبػاط بػيف درجػة كػؿ

سؤاؿ كالدرجة الكمية الختبار حؿ المشكبلت مكضكع الدراسة:
جدكؿ ع3

يبيف معامؿ ارتباط درجة كؿ سؤاؿ مع الدرجة الكمية الختبار حؿ المشكالت
معامؿ االرتباط

مستكل الداللة

المتغير
السؤاؿ األكؿ

104.0

دالة عند 1010

السؤاؿ الثاني

10471

دالة عند 1010

السؤاؿ الثالث

1040.

دالة عند 1010

السؤاؿ الرابع

10404

دالة عند 1010

قيمة ر الجدكلية د.ح =  )44عند مستكل  ,1.401 = 1010كعند مستكل 1.404= 1010

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أنػػو تكجػػد ارتباطػػات دالػػة إحصػػاجيان بػػيف درجػػة كػػؿ س ػؤاؿ مػػف أسػػجمة

اختبػػار حػػؿ المشػػكبلت كالدرجػػة الكميػػة لبلختبػػار ,فتػػد تراكحػػت قػػيـ االرتبػػاط بػػيف ,)104.0 – 1040.
كجميعيا قيـ دالة عند مستكل .1010

ممػػا يػػدلؿ أيضػنا عمػػى أف االختبػػار فػػي صػػكرتو النياجيػػة يتسػػـ بدرجػػة جيػػدة مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ

الػػداخمي .كمػػا يشػػير ذلػػؾ إلػػى أف جميػػع أسػػجمة االختبػػار تشػػترؾ فػػي قيػػاس قػػدرات حػػؿ المشػػكبلت لػػدل
أفراد العينة مف الطالبات.
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ثبات اختبار حؿ المشكالت:
أ-طريقة التجزئة النصفية:
قامػت الباحيػة بحسػاب يبػػات المتيػاس بطريتػة التجزجػة النصػػفية ,كذلػؾ بحسػاب معامػؿ االرتبػػاط
بػػيف درجػػات أف ػراد العينػػة االسػػتطبلعية عمػػى األسػػجمة الفرديػػة 8أسػػجمة فرعيػػة) ,كدرجػػاتيـ عمػػى األسػػجمة
الزكجيػػة 8أسػػجمة فرعيػػة) ,كالمككنػػة الختبػػار حػػؿ المشػػكبلت مجمػػكع األسػػجمة = 16سػؤاؿ) ,كقػػد بمغػػت
قيمػػة معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف بػػيف النصػػفيف ر =  )0.779يػػـ اسػػتخدمت الباحي ػة معادلػػة سػػبيرماف-
براكف ,كقد بمغت قيمة معامؿ اليبات بعد التعديؿ بتمؾ المعادلة ر=  )0.876كىي قيمة دالػة إحصػاجيان
عند مستكل داللة  ,0.01األمر الذم يػدلؿ عمػى درجػة جيػدة مػف اليبػات تفػي بمتطمبػات تطبيػؽ اختبػار
حؿ المشكبلت عمى عينة الدراسة.مما يشير إلى أف االختبار يتسـ بدرجة جيدة مف اليبات.
ب .ثبات المقياس باستخداـ معادلة ألفا كركنباخ:
كمػػا قام ػت الباحي ػة كػػذلؾ بتتػػدير يبػػات االختبػػار بحسػػاب معامػػؿ كركنبػػاخ ألفػػا ألسػػجمة االختبػػار

عػدد األسػػجمة =  ,)00كقػػد بمغػػت قيمػة ألفػػا  ,)1.440كىػػي قيمػػة تػػدلؿ عمػى مسػػتكل جيػػد مػػف اليبػػات,

كىي دالة عند مستكل داللة  ,1010كتفي بمتطمبات تطبيؽ االختبار عمى أفراد العينة.

يتضػ ممػػا سػػبؽ أف قيم ػة ألفػػا مرتفعػػة كتػػدلؿ عمػػى أف االختبػػار يتسػػـ بدرجػػة جيػػدة مػػف اليبػػات

تفي بمتطمبات تطبيتو عمى أفراد العينة.

ممػػا سػػبؽ يتض ػ لمباحيػػة أف اختبػػار حػػؿ المشػػكبلت مكضػػكع الد ارسػػة يتسػػـ بدرجػػة عاليػػة مػػف

الصدؽ كاليبات تعزز النتاج التي سيتـ جمعيا لمحصكؿ عمى النتاج النياجية لمدراسة.
 .4اختبار إدارة الكقت :عإعداد الباحثة

بع ػػد االط ػػبلع عم ػػى األط ػػر النظري ػػة كالد ارس ػػات الس ػػابتة كمني ػػا د ارس ػػات الب ػػاحكث )2104,ك
" الغامػػدم ,)2114,فتػػد قامػػت الباحيػػة بذعػػداد اختبػػار ادارة الكقػػت ,كيتكػػكف االختبػػار مػػف  )4أسػػجمة

رجيسػػية -الس ػؤاليف األكؿ يتكػػكف مػػف خمػػس فتػػرات اختيػػار المناسػػب مػػف تػػدرج ليكػػرت ربػػاعي التػػدرج,
كالس ػؤاؿ اليػػاني يتكػػكف مػػف خمػػس فت ػرات اختيػػار المناسػػب مػػف تػػدرج ليكػػرت ربػػاعي التػػدرج ,كالس ػؤاؿ
اليالػػث يتكػػكف مػػف أربػػع ميػػارات حياتيػػة عمػػى الطالبػػة أف تتػػكـ بترتيبيػػا حسػػب األكلكيػػة ,كالس ػؤاؿ ال اربػػع

يتكػػكف مػػف مجمكعػػة مػػف الميػػاـ عمػػى الطالبػػة ترتيبيػػا حسػػب جػػدكؿ إدارة كتنظػػيـ الكقػػت خػػبلؿ اليػػكـ-

كالدرجة المرتفعة عمى االختبار تدؿ عمى قدرة عالية عمى إدارة الكقت في حػيف تػدؿ الدرجػة المنخفضػة
عمى متدرة منخفضة عمى إدارة الكقت.

105

صدؽ كثبات اختبار إدارة الكقت:
الصػدؽ:

صدؽ المحكميف :

تـ عرض االختبار عمى مجمكعة مف المحكميف الػذيف أكػدكا عمػى صػبلحيتو لتيػاس مسػتكل التػدرة عمػى
إدارة الكقت .
صػدؽ االتساؽ الداخمي:
لحسػػاب صػػدؽ اختبػػار إدارة الكقػػت قامػػت الباحيػػة بحسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ

سؤاؿ كالدرجة الكمية الختبار إدارة الكقت مكضكع الدراسة:
جدكؿ ع5

يبيف معامؿ ارتباط درجة كؿ سؤاؿ مع الدرجة الكمية الختبار ادارة الكقت
معامؿ االرتباط

مستكل الداللة

المتغير
السؤاؿ األكؿ

0.395

دالة عند 0.01

السؤاؿ الثاني

0.417

دالة عند 0.01

السؤاؿ الثالث

0.460

دالة عند 0.01

السؤاؿ الرابع

0.489

دالة عند 0.01

قيمة ر الجدكلية د.ح =  )44عند مستكل  ,1.401 = 1010كعند مستكل 1.404= 1010

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أنػػو تكجػػد ارتباطػػات دالػػة إحصػػاجينا بػػيف درجػػة كػػؿ س ػؤاؿ مػػف أسػػجمة

اختب ػػار إدارة الكق ػػت كالدرج ػػة الكمي ػػة لبلختب ػػار ,فت ػػد تراكح ػػت ق ػػيـ االرتب ػػاط ب ػػيف ,)1.44. – 1.4.0
كجميعيػػا قػػيـ دالػػة عنػػد مسػػتكل  ,1010ممػػا يػػدلؿ أيض ػان عمػػى أف االختبػػار فػػي صػػكرتو النياجيػػة يتسػػـ
بدرجة جيدة مف صدؽ االتساؽ الداخمي .كما يشير ذلؾ إلى أف جميع أسجمة المتيػاس تشػترؾ فػي قيػاس

خصاجص إدارة الكقت لدل أفراد العينة مف الطالبات.
ثبات اختبار إدارة الكقت:

أ-طريقة التجزئة النصفية:
قامػت الباحيػة بحسػاب يبػػات المتيػاس بطريتػة التجزجػة النصػػفية ,كذلػؾ بحسػاب معامػؿ االرتبػػاط
بيف درجات أفراد العينة االستطبلعية عمى األسػجمة الفرديػة 14سػؤاؿ) ,كدرجػاتيـ عمػى األسػجمة الزكجيػة
 14سػؤاؿ) ,كالمككنػػة الختبػػار حػػؿ المشػػكبلت مجمػػكع األسػػجمة = 28س ػؤاؿ فرعػػي) ,كقػػد بمغػػت قيمػػة
معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف بػػيف النصػػفيف ر =  )0.562يػػـ اسػػتخدمت الباحي ػة معادلػػة سػػبيرماف-ب ػراكف,
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كقد بمغت قيمػة معامػؿ اليبػات بعػد التعػديؿ بتمػؾ المعادلػة ر=  )0.671كىػي قيمػة دالػة إحصػاجينا عنػد
مستكل داللة  ,0.01األمر الذم يدلؿ عمى درجػة جيػدة مػف اليبػات تفػي بمتطمبػات تطبيػؽ اختبػار ادارة
الكقت عمى عينة الدراسة.مما يشير إلى أف االختبار يتسـ بدرجة جيدة مف اليبات.
ب .ثبات المقياس باستخداـ معادلة ألفا كركنباخ:
كمػػا قام ػت الباحي ػة كػػذلؾ بتتػػدير يبػػات االختبػػار بحسػػاب معامػػؿ كركنبػػاخ ألفػػا ألسػػجمة االختبػػار

عػدد األسػجمة =  24سػؤاؿ فرعػي) ,كقػػد بمغػت قيمػػة ألفػا  ,)1.701كىػي قيمػػة تػدلؿ عمػػى مسػتكل جيػػد

مف اليبات ,كىي دالة عند مستكل داللة  ,1010كتفي بمتطمبات تطبيؽ االختبار عمى أفراد العينة.

يتضػ ممػػا سػػبؽ أف قيم ػة ألفػػا مرتفعػػة كتػػدلؿ عمػػى أف االختبػػار يتسػػـ بدرجػػة جيػػدة مػػف اليبػػات

تفي بمتطمبات تطبيتو عمى أفراد العينة.

مما سبؽ يتض لمباحية أف اختبار ادارة الكقت مكضكع الدراسة يتسـ بدرجة عاليػة مػف الصػدؽ

كاليبات تعزز النتاج التي سيتـ جمعيا لمحصكؿ عمى النتاج النياجية لمدراسة.
 .3بطاقة مالحظة مهارات االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ :عإعداد الباحثة

بعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد االطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلع عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى األطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر النظريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كالد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات السػػ ػ ػ ػ ػ ػػابتة كمنيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا د ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

السػػر)2114,ك ايغػػا )2102,ك الػػدعس ,)211.,فتػػد قامػػت الباحيػػة بذعػػداد بطاقػػة مبلحظػػة ميػػارات

االتصػػاؿ كالتكاصػػؿ الفعػػاؿ ,كتتكػػكف البطاقػػة مػػف  )02فت ػرة مكزعػػة عمػػى بعػػديف ,كتػػتـ االسػػتجابة عمػػى

المتيػػاس كفت ػان لتػػدرج خمسػػة عمػػى طريتػػة ليكػػرت كبيػرة جػػدا – كبي ػرة – متكسػػطة – قميمػػة – قميمػػة جػػدان)
كتصػػح عمػػى الت ػكالي بالػػدرجات  )0 - 2 – 4-4-0كجميػػع الفت ػرات تصػػح بيػػذا االتجػػاه ,كالجػػدكؿ
التالي يبيف تكزيع فترات المتياس عمى البعديف:

جدكؿع6

تكزيع الفقرات عمى أبعاد بطاقة مالحظة مهارات االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ
عدد الفقرات

الفقرات

أبعاد المقياس
مهارات االتصاؿ كالتكاصؿ المفظي داخؿ غرية الصؼ

0

0-0

مهارات االتصاؿ كالتكاصؿ غير المفظي داخؿ غرية الصؼ

0

0-0

الدرجة الكمية لممقياس

02

كيػتـ احتسػاب درجػة المفحػكص عمػػى المتيػاس بجمػع درجاتػو عمػى كػػؿ بعػد كجمػع درجاتػو عمػػى

جميع األبعاد لحساب الدرجة الكمية لبطاقة مبلحظة ميارات االتصاؿ كالتكاصػؿ الفعػاؿ ,كتتػراكح الدرجػة
عمى الدرجة الكمية لممتيػاس بػيف  01 – 02درجػة) ,كتعبػر الدرجػة المنخفضػة عػف تدنيمسػتكل ميػارات
االتصاؿ فيما تعبر الدرجة المرتفعة عف ارتفاع مستكل ميارات االتصاؿ.
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صدؽ كثبات بطاقة مالحظة مهارات االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ:
الصػدؽ:

صدؽ المحكميف :
تػػـ عػػرض بطاقػػة المبلحظػػة عمػػى مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف الػػذيف أكػػدكا عمػػى صػػبلحيتيا لتيػػاس ميػػارة

االتصاؿ ك التكاصؿ.
صػدؽ االتساؽ الداخمي:
لحس ػػاب ص ػػدؽ بطاق ػػة مبلحظ ػػة مي ػػارات االتص ػػاؿ كالتكاص ػػؿ الفع ػػاؿ قام ػػت الباحي ػػة بحس ػػاب

معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ فترة كدرجة البعد الذم تنتمي إليو ,كالجداكؿ التاليةتبيف ذلؾ:
جدكؿ ع7

ارتباط درجة كؿ يقرة مف يقرات البطاقة مع الدرجة الكمية لمبعد الذم ينتمي إليه
الفقرة

المتغير

1

0.542

3

0.849

دالة عند 0.01

 -1ميارات
كالتكاصؿ

4

المفظي

االرتباط

مستكل الداللة
دالة عند 0.01

2

االتصاؿ

معامؿ

5
6

0.452
0.541
0.527
0.671

المتغير

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

1

0.571

3

0.385

دالة عند 0.05

 -2ميارات
كالتكاصؿ

4

غير المفظي

االرتباط

دالة عند 0.01

2

االتصاؿ

دالة عند 0.01

الفقرة

معامؿ

مستكل الداللة

5
6

0.806
0.093
0.754
0.599

دالة عند 0.01
غير دالة إحصاجيان
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

قيمة ر الجدكلية د.ح =  )44عند مستكل  ,1.401 = 1010كعند مستكل 1.404= 1010

يتضػ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف معظػػـ فتػرات بطاقػػة المبلحظػػة حتتػػت ارتباطػػات دالػػة مػػع البعػػد

الذم تنتمي إليو ,باستيناد الفترة رقـ  )4مف البعد اليػاني التػي لػـ تحتػؽ ارتبػاط داؿ احصػاجيان مػع درجػة
البعػد الػػذم تنتمػي إليػػو ,كبػذلؾ تبتػػى البطاقػة فػػي صػكرتيا النياجيػػة تتكػكف مػػف  )00فتػرة ,كبػػذلؾ تتػراكح

الدرجة الكمية عمى المتياس في صكرتو النياجية بيف  00 – 00درجػة) ,حيػث أف جميػع الفتػرات حتتػت
ارتباطات دالة مع الدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو.

.7

قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد كالدرجة الكمية لممقياس:
الجػػدكؿ التػػالي يبػػيف معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف درج ػػة كػػؿ بعػػد كالدرجػػة الكميػػة لبطاقػػة مبلحظ ػػة

ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ مكضكع الدراسة:
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جدكؿ ع8
يبيف معامؿ ارتباط درجة كؿ بعد مع الدرجة الكمية لبطاقة مبلحظة ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ
معامؿ االرتباط

مستكل الداللة

المتغير
مهارات االتصاؿ كالتكاصؿ المفظي داخؿ غرية الصؼ

10.44

دالة عند 1010

مهارات االتصاؿ كالتكاصؿ غير المفظي داخؿ غرية الصؼ

10.04

دالة عند 1010

قيمة ر الجدكلية د.ح =  )44عند مستكل  ,1.401 = 1010كعند مستكل 1.404= 1010

يتبيف مف الجػدكؿ السػابؽ أنػو تكجػد ارتباطػات دالػة إحصػاجيان عنػد مسػتكل  1010بػيف درجػة كػؿ

بعػػد مػػف أبعػػاد بطاقػػة مبلحظػػة ميػػارات االتصػػاؿ كالتكاصػػؿ الفعػػاؿ كالدرجػػة الكميػػة لمبطاقػػة ,ممػػا يػػدلؿ

أيضان عمى أف البطاقػة فػي صػكرتيا النياجيػة تتسػـ بدرجػة جيػدة مػف صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي .كمػا يشػير
ذلؾ إلى أف جميع فتػرات كأبعػاد البطاقػة تشػترؾ فػي قيػاس ميػارات االتصػاؿ كالتكصػؿ لػدل أفػراد العينػة

مف الطالبات.

ثبات بطاقة مالحظة مهارات االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ:

أ-طريقة التجزئة النصفية:

قامػت الباحيػة بحسػاب يبػػات المتيػاس بطريتػة التجزجػة النصػػفية ,كذلػؾ بحسػاب معامػؿ االرتبػػاط
بيف درجػات أفػراد العينػة االسػتطبلعية عمػى الفتػرات الفرديػة 6فتػرات) ,كدرجػاتيـ عمػى الفتػرات الزكجيػة
 5فترات) ,كالمككنة لبطاقة مبلحظة ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ مجمػكع الفتػرات =  11فتػرة),
كقػػد بمغػػت قيمػػة معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف بػػيف النصػػفيف ر =  )0.693يػػـ اسػػتخدمت الباحي ػة معادلػػة
جتم ػػاف ,كق ػػد بمغ ػػت قيم ػػة معام ػػؿ اليب ػػات بع ػػد التع ػػديؿ بتم ػػؾ المعادل ػػة ر=  )0.818كى ػػي قيم ػػة دال ػػة
إحصاجيان عند مستكل داللة  ,0.01األمر الذم يدلؿ عمى درجة جيدة مف اليبات تفي بمتطمبػات تطبيػؽ
اختبار إدارة الكقت عمى عينة الدراسة.مما يشير إلى أف البطاقة تتسـ بدرجة جيدة مف اليبات.
ب .ثبات المقياس باستخداـ معادلة ألفا كركنباخ:
كما قامت الباحية كذلؾ بتتػدير يبػات البطاقػة بحسػاب معامػؿ كركنبػاخ ألفػا لفتػرات البطاقػة عػدد
الفت ػرات =  00فت ػرة) ,كقػػد بمغػػت قيمػػة ألفػػا  ,)1.740كىػػي قيمػػة تػػدلؿ عمػػى مسػػتكل جيػػد مػػف اليبػػات,
كىي دالة عند مستكل داللة  ,1010كتفي بمتطمبات تطبيؽ البطاقة عمى أفراد العينة.

يتض مما سبؽ أف قيمة ألفا مرتفعة كتدلؿ عمى أف البطاقة تتسػـ بدرجػة جيػدة مػف اليبػات تفػي

بمتطمبات تطبيتيا عمى أفراد العينة.

مما سبؽ يتض لمباحية أف بطاقة مبلحظة ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ مكضػكع الد ارسػة

تتسـ بدرجة عالية مف الصػدؽ كاليبػات تعػزز النتػاج التػي سػيتـ جمعيػا لمحصػكؿ عمػى النتػاج النياجيػة

لمدراسة.
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إجراءات الدراسة:
قامت الباحية أيناد ىذه الدراسة بمجمكعة مف اإلجرادات يمكف إيجازىا عمى النحك التالي:

 -1االطػػبلع عمػػى الد ارسػػات السػػابتة كاألطػػر النظريػػة المتنكعػػة لبنػػاد أدكات الد ارسػػة كتحديػػد محػاكر
البرنام المتترح بشكؿ منظـ.
 -2إعػ ػػداد أدكات الد ارسػ ػػة المتميم ػ ػػة ب :اختبػ ػػار ح ػ ػػؿ المشػ ػػكبلت ,كاختبػ ػػار إدارة الكقػ ػػت ,كبطاق ػ ػػة
مبلحظػػػة ميػ ػػارة االتصػ ػػاؿ كالتكاصػ ػػؿ الفعػ ػػاؿ ,كبطاقػػػة مبلحظػ ػػة الميػ ػػارات التدريسػ ػػية ,كاعػ ػػداد
البرنام المتترح الذم سينمي الميارات التدريسية كالحياتية لدل الطالبات/المعممات.
 -3تحكػيـ األدكات كالبرنػام المتتػػرح بكاسػطة محكمػػيف ذكك خبػرة مػف أسػػاتذة الجامعػات الفمسػػطينية
كاجراد دراسة استطبلعية لمتأكد مف صدؽ كيبات األدكات.
 -4عمػؿ األكراؽ الضػركرية كالمكافتػات البلزمػػة لتسػييؿ ميمػة الباحيػػة كإلجػرادات الد ارسػة كتطبيتيػػا
عمى عينة الدراسة.
 -5تطبيؽ االختبارات كبطاقات المبلحظة بصكرتيا التبمية عمى عينة الدراسة.
 -6تطبيؽ البرنام المتترح عمى أفراد العينة ك قد استمر التطبيؽ مدة شيريف.
 -7إجراد المبلحظات البعدية كاالختبارات بعد االنتياد مف تطبيؽ البرنام .
 -8جمع البيانات كاخضاعيا لممعالجات اإلحصاجية كاستخراج النتاج .
المعالجات اإلحصائية:
استخدـ الباحية في إجرادات الدراسة السابتة عددان مف المعامبلت اإلحصاجية كما يمي:

 .0معامؿ ارتباط بيرسكف لصدؽ االتساؽ الداخمي كليبات التجزجة النصفية.

 .2معادلة سبيرماف  -براكف التنبؤية لتعديؿ طكؿ المتياس ذم الفترات الزكجية.
 .4معادلة جتماف لتعديؿ طكؿ المتياس ذم الفترات الفردية.
 .4معادلة كركنباخ ألفا لميبات.

 .0اختبار ت لمفركؽ بيف متكسطي عينتيف مستتمتيف.
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الفصـن اخلاوـض
عرض النـتائـج وتفصيـرها
 عزض نخبئج الدراست وحفسيزهب
 نخبئج الدراست
 حىصيبث الدراست
 مقخزحبث الدراست

الفصؿ الخامس
عرض النتائج كتفسيرها
ت عرض الباحية في ىذا الفصؿ النتاج التي تـ التكصؿ إلييا بعد التحتؽ مف فركض الدراسة
المتعمتة بأير برنام متترح عمى تنمية الميارات التدريسية كالحياتية عمى عينة مف طالبات كمية التربية
بجامعة األزىر بغزة ,كلتحتيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحية بتطبيؽ متاييس الدراسة عمى أفراد

المجمكعة التجريبية) لمعينة مف الطالبات المعممات بكمية التربية جامعة األزىر بغزة قبؿ كبعد تطبيؽ
البرنام  ,كما تـ تفريا البيانات التي حصمت عمييا باستخداـ برنام

الرزـ اإلحصاجية لمعمكـ

االجتماعية  ,SPSSكتـ استخداـ عدد مف األساليب اإلحصاجية منيا المتكسطات الحسابية
كاالنحرافات المعيارية ,كاختبار ت) لعينتيف مستتمتيف كعينتيف مرتبطتيف ,كمربع معامؿ إيتا لمتحتؽ
مف فاعمية استخداـ البرنام المعرفي السمككي ,كذلؾ لمتحتؽ مف فركض الدراسة:

عرض النتائج كتفسيرها:

-1نتائج الفرض األكؿ الذم ينص عمى:
"ال تكجد يركؽ دالة إحصائيان عند ع 0.01 ≤αبيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية مف
الطالبات عمى القياسيف القبمي كالبعدم لبطاقة مالحظة مدل ممارسة المهارات التدريسية".

لمتحتؽ مف ىذا الفرض قامت الباحية بالمتارنة بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة

التجريبية ف= ,)24كمتكسط درجات نفس المجمكعة التجريبية في التياسيف التبمي كالبعدم عمى بطاقة

مبلحظة مدل ممارسة الميارات التدريسية بأبعاده كدرجتو الكمية ,كقد استخدمت الباحية اختبار ت)

لمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف عينتيف مرتبطتيف ,كما يبيف الجدكؿ التالي:
جدكؿ ع9

الفرؽ بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة

التجريبية عمى القياسيف القبمي كالبعدم لبطاقة مالحظة مدل ممارسة المهارات التدريسية
المتغير
مهارة التخطيط
مهارة التهيئة
مهارة استخداـ استراتيجيات التدريس

المتكسط

االنحراؼ

قيمة

مستكل

الحسابي

المعيارم

ت

الداللة

قبمي

28.72

4.27

بعدم

44.50

5.79

قبمي

10.69

1.81

بعدم

17.46

1.79

قبمي

12.55

1.92

بعدم

18.75

1.75

المجمكعة
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11.403
13.589
12.172

دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

المتغير
مهارة استخداـ الكسائؿ التعميمية
مهارة ادارة الصؼ
مهارة اثارة دايعية الطالب
مهارة غمؽ الدرس
مهارة تقكيـ التعمـ
الدرجة الكمية لبطاقة مالحظة مدل

ممارسة المهارات التدريسية

المتكسط

االنحراؼ

قيمة

مستكل

الحسابي

المعيارم

ت

الداللة

قبمي

10.86

2.42

بعدم

17.38

2.63

قبمي

11.55

2.10

بعدم

18.13

1.30

قبمي

11.62

1.72

بعدم

18.54

1.69

قبمي

11.24

2.25

بعدم

17.21

2.00

قبمي

28.59

2.63

بعدم

42.92

2.67

قبمي

125.83

12.99

بعدم

194.88

15.52

المجمكعة

9.377
13.374
14.684
10.111
19.632
17.634

دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

قيمة ت الجدكلية د.ح =  )42عند مستكل داللة  ,2.02 = 0.05كعند مستكل داللة 2.7 = 0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصاجية بيف متكسط درجات الطالبات

مف المجمكعة التجريبية عمى التياس التبمي كمتكسط درجات نفس المجمكعة عمى التياس البعدم

لممارسة الميارات التدريسية بأبعاده كدرجتو الكمية ,فتد تراكحت قيـ ت بيف )19.632 – 9.377

كجميعيا دالة إحصاجينا عند مستكل ,0.01ككانت الفركؽ لصال التياس البعدم لدل الطالبات المكاتي
خضعف لمبرنام المتترح .كبذلؾ ترفض الباحية الفرض الصفرم كتتبؿ البديؿ ,أم أف البرنام المتترح

أدل إلى لزيادة مستكل بطاقة مبلحظة مدل ممارسة الميارات التدريسية لدل المجمكعة التجريبية عمى

االختبار البعدم ,كىذا يعزل إلى مركرىـ بمجمكعة مف الخبرات ك التطبيتات حكؿ الميارات التدريسية
مما ساعد عمى تنمية األداد الميني لمطالبات/المعممات.

-2نتائج الفرض الثاني الذم ينص عمى:
"ال يكجد أثر لمبرنامج المقترح عمى تنمية المهارات التدريسية لدل طالبات المجمكعة التجريبية".
لمتحتؽ مف ىذا الفرض الذم يتعرض لمدل فعالية البرنام التدريبي عمى بطاقة مبلحظة مدل

ممارسة الميارات التدريسية قامت الباحية بحساب مربع معامؿ إيتا  )2لدرجات أفراد المجمكعات
التجريبية في التياسيف التبمي ك البعدم عمى بطاقة مبلحظة مدل ممارسة الميارات التدريسية ,كقد تـ
تتدير حجـ التأيير باستخداـ مربع إيتا  )2مف خبلؿ المعادلة التالية:
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t2

=

t2 + df

كقد اعتمدت الباحية حجـ التأيير كبير عند

2

2



=  ,0.14كمتكسط عند  ,0.06كصغير عند 0.01

منصكر ,)57 :1997 ,كما يكض الجدكؿ التالي:

جدكؿ ع10

يبيف قيـ ت كمربع معامؿ إيتالدرجات طالبات المجمكعة التجريبية في التياسيف التبمي كالبعدم
المتغير

قيمة ت

مربع معامؿ
إيتا ع2

حجـ التأثير

مهارة التخطيط

11.403

0.756

كبير

مهارة التهيئة

13.589

0.815

كبير

مهارة استخداـ استراتيجيات التدريس

12.172

0.779

كبير

مهارة استخداـ الكسائؿ التعميمية

9.377

0.677

كبير

مهارة ادارة الصؼ

13.374

0.810

كبير

مهارة اثارة دايعية الطالب

14.684

0.837

كبير

مهارة غمؽ الدرس

10.111

0.709

كبير

مهارة تقكيـ التعمـ

19.632

0.902

كبير

17.634

0.881

كبير

الدرجة الكمية لبطاقة مالحظة مدل ممارسة
المهارات التدريسية

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف مربعات معامؿ إيتا كالذم يتيس فعالية البرنػام التػدريبي المعرفػي

فػػي زيػػادة مسػػتكل بطاقػػة مبلحظػػة مػػدل ممارسػػة الميػػارات التدريسػػية لػػدل الطالبػػات مػػف أف ػراد العينػػة

تراكح ػػت ب ػػيف  ,)0.902 – 0.677أم أف البرن ػػام المتت ػػرح ذك أي ػػر كبيػ ػرة ف ػػي زي ػػادة مس ػػتكل بطاق ػػة
مبلحظة مدل ممارسة الميارات التدريسية لدل الطالبات المعممات بكمية التربية جامعة األزىر بغػزة مػف

أفػراد العينػػة ,كبػػذلؾ ت ػرفض الباحيػػة الفػػرض الصػػفرم كتتبػػؿ البػػديؿ ,بمعنػػى كجػػكد أيػػر لمبرنػػام المتتػػرح

عمى تنمية الميارات التدريسية لدل طالبات المجمكعة التجريبية.

كحسػػب مػػا ظيػػر أف ىنػػاؾ أيػػر إيجػػابي لمبرنػػام المتتػػرح عمػػى تنميػػة الميػػارات التدريسػػية ىنػػاؾ

اتفػػػاؽ لنتػ ػػاج ىػػػذه الد ارسػ ػػة مػػػع نتػ ػػاج د ارسػ ػػات كػػػؿ مػ ػػف المػػػالكي,)2009,ك نجػ ػػـ,)2010,ك أبػ ػػك
حميمػػة,)2011,ك التيسػػي ,)2015,حيػػث أنػػو يمكػػف تفسػػير ذلػػؾ بػػأف اسػػتخداـ أسػػمكب تػػدريبي تػػكجييي
لمطالبػػات /المعممػػات مػػف خػػبلؿ تتػػديـ محتػػكل معرف ػي مصػػحكب بالتطبيتػػات العمميػػة لػػو يسػػاعد عمػػى
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تعػػديؿ كتحسػػيف مسػػتكل الميػػارات التدريسػػية لػػدل الطػػبلب ,كمػػا أف قيػػاـ الباحيػػة بػػذجراد مبلحظػػة قبميػػة
لمطالبات كتكجيو كؿ طالبة عمى حدا كتحديد نتاط التصكر في األداد لدييا سػاعد عمػى تحسػيف مسػتكل

الميارات التدريسية.

 -3نتائج الفرض الثالث الذم ينص عمى:

"ال تكجػػد يػػركؽ دالػػة إحصػػائيان عنػػد ع 0.01 ≤αبػػيف متكسػػطي درجػػات المجمكعػػة التجريبيػػة مػػف
الطالبات عمى القياسيف القبمي كالبعدم الختبار حؿ المشكالت".

لمتحت ػػؽ مػػػف ىػػػذا الفػػػرض قام ػػت الباحيػػػة بالمتارن ػػة ب ػػيف متكسػػػط درج ػػات طالب ػػات المجمكعػػػة

التجريبية ف= ,)24كمتكسط درجات نفس المجمكعة التجريبية في التياسػيف التبمػي كالبعػدم عمػى اختبػار
حػػؿ المشػػكبلت بأبعػػاده كدرجتػػو الكميػػة ,كقػػد اسػػتخدمت الباحيػػة اختبػػار ت) لمكشػػؼ عػػف داللػػة الفػػركؽ
بيف عينتيف مرتبطتيف ,كما يبيف الجدكؿ التالي:

جدكؿ ع11

الفرؽ بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة
التجريبية عمى القياسيف القبمي كالبعدم الختبار حؿ المشكالت
المتغير

المجمكعة

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

قبمي

6.19

2.43

بعدم

10.50

2.41

قبمي

6.40

2.43

بعدم

11.46

2.73

قبمي

6.60

2.12

بعدم

10.88

2.91

قبمي

5.60

2.36

بعدم

9.54

2.62

الدرجة الكمية الختبار حؿ

قبمي

24.79

8.15

المشكالت

بعدم

42.38

10.06

السؤاؿ األكؿ
السؤاؿ الثاني
السؤاؿ الثالث
السؤاؿ الرابع

قيمة
ت

مستكل الداللة

6.944

دالة عند 0.01

7.764

دالة عند 0.01

6.875

دالة عند 0.01

6.279

دالة عند 0.01

7.736

دالة عند 0.01

قيمة ت الجدكلية د.ح =  )42عند مستكل داللة  ,2.02 = 0.05كعند مستكل داللة 2.7 = 0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصاجية بيف متكسط درجات الطالبات

مف المجمكعة التجريبية عمى التياس التبمي كمتكسط درجات نفس المجمكعة عمى التياس البعدم
الختبار حؿ المشكبلت بأبعاده كدرجتو الكمية ,فتد تراكحت قيـ ت بيف  )7.764 – 6.279كجميعيا

دالة إحصاجينا عند مستكل  ,0.01ككانت الفركؽ لصال التياس البعدم لدل الطالبات المكاتي خضعف

لمبرنام المتترح .كبذلؾ ترفض الباحية الفرض الصفرم كتتبؿ البديؿ ,أم أف البرنام المتترح أدل
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إلى لزيادة مستكل ميارة حؿ المشكبلت لدل المجمكعة التجريبية عمى االختبار البعدم ,كذلؾ يرجع
إلى مركر الطالبات بتدريب حكؿ آلية تحميؿ المشكبلت ك التعامؿ معيا مف خبلؿ البرنام المتترح .

-4نتائج الفرض الرابع الذم ينص عمى:

"ال يكجد أثر لمبرنامج المقترح عمى تنمية مهارة حؿ المشكالت لدل طالبات المجمكعة التجريبية".
لمتحتؽ مف ىذا الفرض الذم يتعرض لمدل فعالية البرنام المتترح عمى حؿ المشكبلت قامت

الباحية بحساب مربع معامؿ إيتا  )2لدرجات أفراد المجمكعات التجريبية في التياسيف التبمي كالبعدم

عمى اختبار حؿ المشكبلت ,كقد تـ تتدير حجـ التأيير باستخداـ مربع إيتا  )2مف خبلؿ المعادلة

التالية:

t2

t2 + df

= 2

كقد اعتمد الباحية حجـ التأيير كبير عند  ,0.14 = 2كمتكسط عند  ,0.06كصغير عند 0.01
منصكر ,)57 :1997 ,كما يكض الجدكؿ التالي:

جدكؿ ع12

يبيف قيـ ت كمربع معامؿ إيتا لدرجات طالبات المجمكعة التجريبية في التياسيف التبمي كالبعدم
المتغير

قيمة ت

مربع معامؿ
إيتا ع2

حجـ التأثير

السؤاؿ األكؿ

6.944

0.534

كبير

السؤاؿ الثاني

7.764

0.589

كبير

السؤاؿ الثالث

6.875

0.530

كبير

السؤاؿ الرابع

6.279

0.484

كبير

الدرجة الكمية الختبار حؿ المشكالت

7.736

0.588

كبير

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف مربعات معامؿ إيتا كالذم يتيس فعالية البرنام المتترح المعرفي

في زيادة مستكل حؿ المشكبلت لدل الطالبات مف أفراد العينة تراكحت بيف  ,)0.589 – 0.484أم
أف البرنام

المتترح المعرفي ذك فاعمية كبيرة في زيادة مستكل التدرة عمى حؿ المشكبلت لدل

الطالبات المعممات بكمية التربية جامعة األزىر بغزة مف أفراد العينة ,كبذلؾ ترفض الباحية الفرض

الصفرم كتتبؿ البديؿ ,بمعنى كجكد أير لمبرنام المتترح عمى تنمية ميارة حؿ المشكبلت لدل طالبات
المجمكعة التجريبية.
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-5نتائج الفرض الخامس الذم ينص عمى:
"ال تكجد يركؽ دالة إحصائيان عند ع 0.01 ≤αبيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية مف

الطالبات عمى القياسيف القبمي كالبعدم الختبار إدارة الكقت".

لمتحتؽ مف ىذا الفرض قامت الباحية بالمتارنة بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة
التجريبية ف= ,)24كمتكسط درجات نفس المجمكعة التجريبية في التياسيف التبمي كالبعدم عمى اختبار
إدارة الكقت بأبعاده كدرجتو الكمية ,كقد استخدمت الباحية اختبار ت) لمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف
عينتيف مرتبطتيف ,كما يبيف الجدكؿ التالي:

جدكؿ ع13

الفرؽ بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة
التجريبية عمى القياسيف القبمي كالبعدم الختبار إدارة الكقت
المتغير

المجمكعة

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

قبمي

14.04

2.16

بعدم

16.14

1.62

قبمي

12.60

2.21

بعدم

14.93

2.14

قبمي

2.46

1.32

بعدم

3.41

1.48

قبمي

4.83

1.45

بعدم

7.03

3.53

الدرجة الكمية الختبار إدارة

قبمي

33.94

3.76

الكقت

بعدم

41.52

5.16

السؤاؿ األكؿ
السؤاؿ الثاني
السؤاؿ الثالث
السؤاؿ الرابع

قيمة
ت

مستكل الداللة

4.507

دالة عند 0.01

4.532

دالة عند 0.01

2.943

دالة عند 0.01

3.831

دالة عند 0.01

7.438

دالة عند 0.01

قيمة ت الجدكلية د.ح =  )42عند مستكل داللة  ,2.02 = 0.05كعند مستكل داللة 2.7 = 0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصاجية بيف متكسط درجات الطالبات

مف المجمكعة التجريبية عمى التياس التبمي كمتكسط درجات نفس المجمكعة عمى التياس البعدم

الختبار إدارة الكقت بأبعاده كدرجتو الكمية ,فتد تراكحت قيـ ت بيف  )7.438 – 3.831كجميعيا

دالة إحصاجينا عند مستكل  ,0.01ككانت الفركؽ لصال التياس البعدم لدل الطالبات المكاتي خضعف

لمبرنام المتترح .كبذلؾ ترفض الباحية الفرض الصفرم كتتبؿ البديؿ ,أم أف البرنام المتترح أدل
إلى لزيادة مستكل ميارة إدارة الكقت لدل المجمكعة التجريبية عمى االختبار البعدم ,ك ذلؾ يعزل
مركر الطالبات بمجمكعة مف الخبرات التي تتعمؽ بللية إدارة الكقت مف خبلؿ البرنام المتترح .
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-6نتائج الفرض السادس الذم ينص عمى:
"ال يكجد أثر لمبرنامج المقترح عمى تنمية مهارة إدارة الكقت لدل طالبات المجمكعة التجريبية".
لمتحتؽ مف ىذا الفرض الذم يتعرض لمدل فعالية البرنام المتترح عمى إدارة الكقت قامت

الباحية بحساب مربع معامؿ إيتا  )2لدرجات أفراد المجمكعات التجريبية في التياسيف التبمي كالبعدم

عمى اختبار إدارة الكقت ,كقد تـ تتدير حجـ التأيير باستخداـ مربع إيتا  )2مف خبلؿ المعادلة

التالية:

t2

t2 + df

=

2



كقد اعتمد الباحية حجـ التأيير كبير عند  ,0.14 = 2كمتكسط عند  ,0.06كصغير عند 0.01
منصكر ,)57 :1997 ,كما يكض الجدكؿ التالي:
جدكؿ ع14
يبيف قيـ ت كمربع معامؿ إيتالدرجات طالبات المجمكعة التجريبية في التياسيف التبمي كالبعدم
المتغير

قيمة ت

مربع معامؿ
إيتا ع2

حجـ التأثير

السؤاؿ األكؿ

4.507

0.326

كبير

السؤاؿ الثاني

4.532

0.328

كبير

السؤاؿ الثالث

2.943

0.171

كبير

السؤاؿ الرابع

3.831

0.259

كبير

الدرجة الكمية الختبار إدارة الكقت

7.438

0.568

كبير

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف مربعات معامؿ إيتا كالذم يتيس فعالية البرنام المتترح المعرفي

في زيادة مستكل إدارة الكقت لدل الطالبات مف أفراد العينة تراكحت بيف  ,)0.568 – 0.171أم أف

البرنام أم المتترح المعرفي ذك فاعمية كبيرة في زيادة مستكل إدارة الكقت لدل الطالبات المعممات
بكمية التربية جامعة األزىر بغزة مف أفراد العينة ,كبذلؾ ترفض الباحية الفرض الصفرم كتتبؿ البديؿ,

بمعنى كجكد أير لمبرنام المتترح عمى تنمية ميارة إدارة الكقت لدل طالبات المجمكعة التجريبية.
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-7نتائج الفرض السابع الذم ينص عمى:
"ال تكجد يركؽ دالة إحصائيان عند ع 0.01 ≤αبيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية مف
الطالبات عمى القياسيف القبمي كالبعدم لبطاقة مالحظة مهارات االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ".

لمتحتؽ مف ىذا الفرض قامت الباحية بالمتارنة بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة
التجريبية ف= ,)24كمتكسط درجات نفس المجمكعة التجريبية في التياسيف التبمي كالبعدم عمى بطاقة

مبلحظة ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ بأبعاده كدرجتو الكمية ,كقد استخدمت الباحية اختبار ت)

لمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف عينتيف مرتبطتيف ,كما يبيف الجدكؿ التالي:
جدكؿ ع15

الفرؽ بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة
التجريبية عمى القياسيف القبمي كالبعدم لبطاقة مالحظة مهارات االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ
المتكسط

االنحراؼ
2.27

المتغير

المجمكعة

مهارات االتصاؿ كالتكاصؿ المفظي

قبمي

18.66

داخؿ غرية الصؼ

بعدم

26.56

2.75

مهارات االتصاؿ كالتكاصؿ غير

قبمي

17.28

1.94

المفظي داخؿ غرية الصؼ

بعدم

23.04

3.45

قبمي

35.93

3.91

بعدم

52.60

5.85

الدرجة

الكمية

لبطاقة

مالحظة

مهارات االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ

الحسابي

المعيارم

قيمة
ت

مستكل الداللة

11.555

دالة عند 0.01

9.715

دالة عند 0.01

12.468

دالة عند 0.01

قيمة ت الجدكلية د.ح =  )42عند مستكل داللة  ,2.02 = 0.05كعند مستكل داللة 2.7 = 0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصاجية بيف متكسط درجات الطالبات
مف المجمكعة التجريبية عمى التياس التبمي كمتكسط درجات نفس المجمكعة عمى التياس البعدم

لبطاقة مبلحظة ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ بأبعاده كدرجتو الكمية ,فتد تراكحت قيـ ت بيف

 )12.468 – 11.555كجميعيا دالة إحصاجيان عند مستكل  ,0.01ككانت الفركؽ لصال التياس

البعدم لدل الطالبات المكاتي خضعف لمبرنام المتترح .كبذلؾ ترفض الباحية الفرض الصفرم كتتبؿ
البديؿ ,أم أف البرنام

المتترح أدل إلى زيادة مستكل ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ لدل

المجمكعة التجريبية عمى االختبار البعدم ,ك ذلؾ يرجع إلى الخبرات التي حصمت عمييا الطالبات
خبلؿ البرنام المتترح ك التي تخص جانب تنمية ميارة االتصاؿ ك التكاصؿ .
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-8نتائج الفرض الثامف الذم ينص عمى:
"ال يكجد أثر لمبرنامج المقترح عمى تنمية مهارات االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ لدل طالبات المجمكعة

التجريبية".

لمتحتؽ مف ىذا الفرض الذم يتعرض لمدل فعالية البرنام التدريبي عمى بطاقة مبلحظة

ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ قامت الباحية بحساب مربع معامؿ إيتا  )2لدرجات أفراد

المجمكعات التجريبية في التياسيف التبمي كالبعدم عمى بطاقة مبلحظة ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ

الفعاؿ ,كقد تـ تتدير حجـ التأيير باستخداـ مربع إيتا  )2مف خبلؿ المعادلة التالية:
t2

= 2

t2 + df

كقد اعتمد الباحية حجـ التأيير كبير عند

2

=  ,0.14كمتكسط عند  ,0.06كصغير

عند  0.01منصكر ,)57 :1997 ,كما يكض الجدكؿ التالي:
جدكؿ ع16

يبيف قيـ ت كمربع معامؿ إيتالدرجات طالبات المجمكعة التجريبية يي القياسيف القبمي كالبعدم
المتغير
مهارات االتصاؿ كالتكاصؿ المفظي داخؿ
غرية الصؼ
مهارات االتصاؿ كالتكاصؿ غير المفظي
داخؿ غرية الصؼ
الدرجة الكمية لبطاقة مالحظة مهارات
االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ

قيمة ت

مربع معامؿ
إيتا ع2

حجـ التأثير

11.555

0.761

كبير

11.715

0.692

كبير

12.468

0.787

كبير

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف مربعات معامؿ إيتا كالذم يتيس فعالية البرنػام التػدريبي المعرفػي

فػػي زيػػادة مسػػتكل بطاقػػة مبلحظػػة ميػػارات االتصػػاؿ كالتكاصػػؿ الفعػػاؿ لػػدل الطالبػػات مػػف أف ػراد العينػػة
تراكحػ ػػت بػ ػػيف  ,)0.787 – 0.692أم أف البرنػ ػػام التػ ػػدريبي المعرفػ ػػي ذك فاعميػ ػػة كبي ػ ػرة فػ ػػي زيػ ػػادة
مستكل ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ لدل الطالبات المعممات بكمية التربية جامعة األزىر بغػزة مػف

أفػراد العينػػة ,كبػػذلؾ ت ػرفض الباحيػػة الفػػرض الصػػفرم كتتبػػؿ البػػديؿ ,بمعنػػى كجػػكد أيػػر لمبرنػػام المتتػػرح
عمى تنمية ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ لدل طالبات المجمكعة التجريبية.
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كما كأظيرت نتاج الدراسة أير إيجابي لمبرنام المتترح عمػى تنميػة الميػارات الحياتيػة لػدل
الطالبػ ػ ػػات /المعممػ ػ ػػات كقػ ػ ػػد اتفتػ ػ ػػت نتػ ػ ػػاج الد ارسػ ػ ػػة الحاليػ ػ ػػة مػ ػ ػػع نتػ ػ ػػاج د ارسػ ػ ػػات كػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف عبػ ػ ػػد
العزيػ ػ ػ ػػز,)2015,ك ايغ ػ ػ ػ ػا,)2012,ك عيػ ػ ػ ػػاد كسػ ػ ػ ػػعد الػ ػ ػ ػػديف,)2010 ,ك قشػ ػ ػ ػػطة,)2008,ك عبػ ػ ػ ػػد
المطيػػؼ )2005,كيمكػػف أف نفسػػر ذلػػؾ بػػأف الميػػارات الحياتيػػة التػػي قػػدمت لمطالبات/المعممػػات ىػػي
ميارات مرتبطة بشكؿ كبير بالطابع الميني ليف حيث قامػت الباحيػة بػالتركيز عمػى الميػارات الحياتيػة
التػػي ت ػرتبط بالجانػػب التدريسػػي ,كمػػا كأف البرنػػام المتتػػرح قػػدـ ىػػذه الميػػارات الحياتيػػة بتكالػػب تربكيػػة
حياتيػػة محببػػة ألذىػػاف عينػػة الد ارسػػة ,كاضػػافة إلػػى ذلػػؾ مػػف الممكػػف أف نعػػزم سػػبب نجػػاح البرنػػام
المتترح كأيػره اإليجػابي عمػى كػبل الميػارات التدريسػية كالحياتيػة لتػكفر البيجػة التعميميػة المناسػبة المػزكدة
بالمع ػػدات المطمكب ػػة ,كم ػػا كاف الباحي ػػة ق ػػدمت تغذي ػػة راجع ػػة فعال ػػة م تص ػػحي مس ػػار أداد المي ػػارات
بنكعييا.

نتائج الدراسة :
 -1كجكد فركؽ ذات داللة إحصاجية عنػد  ) 0.01≤αبػيف متكسػطي درجػات المجمكعػة التجريبيػة
مف الطالبات عمى التياس التبمي كالبعدم لبطاقة مبلحظة الميارات التدريسية.
 -2كجػػكد أيػػر إيجػػابي لمبرنػػام المتتػػرح عمػػى تنميػػة الميػػارات التدريسػػية لػػدل طالبػػات المجمكعػػة
التجريبية.
 -3كجكد فركؽ ذات داللة إحصاجية عنػد  ) 0.01≤αبػيف متكسػطي درجػات المجمكعػة التجريبيػة
مف الطالبات عمى التياس التبمي كالبعدم الختبار حؿ المشكبلت.
 -4كج ػػكد أي ػػر إيج ػػابي لمبرنػػػام المتت ػػرح عم ػػى تنميػػػة مي ػػارة ح ػػؿ المشػػػكبلت ل ػػدل الطالب ػػات فػػػي
المجمكعة التجريبية.
 -5كجكد فركؽ ذات داللة إحصاجية عنػد  ) 0.01≤αبػيف متكسػطي درجػات المجمكعػة التجريبيػة
مف الطالبات عمى التياس التبمي كالبعدم الختبار إدارة الكقت.
 -6كجكد أير إيجػابي لمبرنػام المتتػرح عمػى تنميػة ميػارة إدارة الكقػت لػدل الطالبػات فػي المجمكعػة
التجريبية.
 -7كجكد فركؽ ذات داللة إحصاجية عنػد  ) 0.01≤αبػيف متكسػطي درجػات المجمكعػة التجريبيػة
مف الطالبات عمى التياس التبمي كالبعدم لبطاقة مبلحظة ميارة االتصاؿ ك التكاصؿ.
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 -8كجكد أير إيجػابي لمبرنػام المتتػرح عمػى تنميػة ميػارة االتصػاؿ كالتكاصػؿ الفعػاؿ لػدل الطالبػات
في المجمكعة التجريبية.
كم ػػف النت ػػاج الس ػػابتة نس ػػتطيع أف نستش ػػؼ أي ػػر البرن ػػام المتت ػػرح عم ػػى تنمي ػػة ك ػػبل المي ػػارات
التدريسية كالحياتية لدل الطالبات /المعممات في كمية التربية بجامعة األزىر.

تكصيات الدراسة :
ف ػػي ض ػػكد نت ػػاج الد ارس ػػة الحالي ػػة كالت ػػي أيبت ػػت األي ػػر اإليج ػػابي لمبرن ػػام المتت ػػرح عم ػػى تنمي ػػة

الميػػارات التدريسػػية كالميػػارات الحياتيػػة لػػدل عينػػة مػػف الطالبػػات ؟المعممػػات بكميػػة التربيػػة فػػي جامعػػة
األزىر بغزة ,إف الباحية أكصت باألمكر التالية :

 -1ضركرة تفعيؿ الجانػب التطبيتػي كتضػمينو فػي مسػاقات ميػارات التػدريس فػي كميػات التربيػة فػي
الجامعات الفمسطينية.
 -2ضركرة تتديـ مساقات تعزز كتنمي الميارات الحياتية لدل طمبة كميات التربية.
 -3تطكير برام إعداد المعمميف بحيث تستفيد مف الد ارسػات كالتطبيتػات الحدييػة فػي حتػكؿ التعمػيـ
كالتربية.
 -4تدريب طمبة كميات التربية عمى كؿ ما ىك مسػتحدث فػي عػالـ التربيػة كالتعمػيـ كلػيس االقتصػار
عمى المساقات التي تتحدث عف تاريخ التربية عبر العصكر كالطراجؽ التديمػة ,دكف التكجػو إلػى
احدث النظريات كاالستراتيجيات التعميمية التي تعد جيؿ المستتبؿ.

مقترحات الدراسة :
في ضكد ما تكصػمت إليػو الد ارسػة الحاليػة كمػا تجمػع لػدل الباحيػة مػف معمكمػات كخبػرات حػكؿ

أىمي ػػة تنمي ػػة المي ػػارات التدريس ػػية كالحياتي ػػة ل ػػدل الطالب ػػات /المعمم ػػات ,تتت ػػرح الباحي ػػة إمكاني ػػة التي ػػاـ

بدراسات جديدة ميؿ :

 -1عمؿ برنام محكسب قاجـ عمى المحاكاة التفاعمية لمتدريب الطمبة/المعمميف عمى مجمكعة مػف
الميارات التدريسية.
 -2إجراد دراسات كصفية تحميمية لدراسة أىـ الميارات الحياتية التي يحتاجيا طبلب كمية التربية.
 -3إج ػراد د ارسػػات تجريبيػػة لب ػرام تدريبيػػة تسػػاعد عمػػى تػػدعيـ كتنميػػة ميػػارات حياتيػػة أخػػرل غيػػر
التي تناكلتيا الدراسة,ميؿ:ميارة التفػاكض ك الرفض,كميػارة الحػكار مػع المجتمػع ,كميػارة كسػب
التأييد ك الدعكة.
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 -4عمػػؿ د ارسػػات تجريبيػػة لب ػرام تدريبيػػة لتنميػػة ميػػارات تدريسػػية أكيػػر تخصيص ػنا مػػف الميػػارات
التي تناكلتيا الدراسة الحالية أك ميارات تدريسية أخرل.
 -5إجػ ػراد د ارس ػػة تجريبي ػػة ح ػػكؿ برن ػػام ق ػػاجـ عم ػػى المحاك ػػاة التفاعمي ػػة لمبيج ػػة الص ػػفية كمش ػػكبلتيا
كد ارس ػػة أي ػػر اس ػػتخدامو عم ػػى تنمي ػػة عم ػػى تنمي ػػة ق ػػدرة الطمب ػػة/المعمميف عم ػػى ح ػػؿ المشػػػكبلت
الصفية.
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المراجع العربية :
 .1القرآف الكريـ .

 .2أبك حميمة ,رانية عزاـ سػبلمة " ,)2011 .أثر استخداـ المدخؿ المنظكمي يي تنميػة مهػارات
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اإلنجميزية يي تطكير األداء المهنػي لمعممػيهـ كسػبؿ تفعيمػه ",رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة,
الجامعة اإلسبلمية ,غزة.
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كميػػػػػػػة التربيػػػػػػػة بجامعػػػػػػػة األزهػػػػػػػر بغػػػػػػػزة "مجم ػ ػ ػػة العم ػ ػ ػػكـ اإلس ػ ػ ػػبلمية سمس ػ ػ ػػمة الد ارس ػ ػ ػػات

اإلنسانية),المجمد ,)18العدد ,)2يكنيك  ,2010ص-359ص.398

 .5أبك طامع ,بيجت " ,)2009مدل تكظيػؼ المهػارات الحياتيػة يػي منػاهج التربيػة الرياضػية
يػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بحسػػب رأم الطمبػػة ",كميػػة التربيػػة كالتكنكلكجيػػا ,جامعػػة خضػػكرم,
فمسطيف.

 .6أبك عرقكب ,إبراىيـ  ,)1993االتصػاؿ اإلنسػاني كدكر يػي التفاعػؿ االجتمػاعي ,ط  ,1دار
مجدالكم لمنشر كالتكزيع ,عماف األردف.

 .7أب ػػك ع ػػبلـ ,رج ػػاد محم ػػكد ,)2011 :منػػػاهج البحػػػث يػػػي العمػػػكـ النفسػػػية كالتربكيػػػة  ,ط6
التاىرة ,دار النشر لمجامعات.

 .8أبػك نمػرة ,محمػػد  ,)2001إدارة الصػفكؼ كتنظيمهػػػا ,ط ,1دار يافػػا العمميػػة لمنػػشر كالتكزيػػع,
عماف.

 .9إسػػماعيؿ ,بيجػػت محمػػكد بيجػػت " ,)2008تقػػكيـ مهػػارات تػػدريس التكنكلكجيػػا لػػدل الطمبػػة
المعممػػيف بالجامعػػة اإلسػػالمية يػػي ضػػكء المعػػايير العالميػػة لػػألداء ",رسػػالة ماجسػػتير غيػػر

منشكرة ,غزة.

 .10ايغا,إحساف كعبد المػنعـ ,عبػد اهلل , )2010التربيػة العمميػة كطػرؽ التػدريس  ,ط ,3مكتبػة
آفاؽ ,غزة ,فمسطيف.

 .11األغا,حمػػداف  " )2012ياعميػػػة تكظيػػػؼ إسػػػتراتيجية E's

 Sevenالبنائيػػػة يػػػي تنميػػػة

المهارات الحياتية يي مبحث العمكـ العامة الفمسطيني لدل طػالب الصػؼ الخػامس األساسػي

",رسالة ماجستير غير منشكرة ,جامعة األزىر ,غزة.

 .12آؿ ياسيف,محمد.د ت)" ,المبادئ األساسية يي طرؽ التدريس" ,دار العمـ :لبناف.
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" ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,الجامعة اإلسبلمية ,غزة.

 .14الباحكث,عبػػد اهلل عبػػد العزيػػز ".)2013 ,مهػػارة إدارة الكقػػت كعالقتهػػا بضػػغكط العمػػؿ مػػف
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 .17الجمػػؿ,عمى احمػػد" ,)2005 .تػػدريس التػػاري يػػي القػػرف الحػػادم كالعشػػريف عرؤيػػة تربكيػػة
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ـ

المحكـ

التخصص

جيةالعمؿ

1

أ.د.عطا دركيش

تربية  /مناى كأساليب التدريس

جامعة األزىر  -غزة

2

د .داككد حمس

تربية  /مناى كأساليب التدريس

الجامعة اإلسبلمية  -غزة

3

د .عبد المعطي األغا تربية  /مناى كأساليب التدريس

4

د .عمي نصار

تربية  /مناى كأساليب التدريس

جامعة األزىر – غزة

5

د .عماد الكحمكت

تربية  /عمـ نفس

جامعة األزىر – غزة متفرغ)

6

د .محمد متاط

تربية  /مناى كأساليب التدريس

جامعة األزىر – غزة

7

د .منير حسف

تربية  /مناى كأساليب التدريس

الجامعة اإلسبلمية – غزة

8

د .ميا الشترة

تربية  /مناى كأساليب التدريس

ك ازرة التربية كالتعميـ – غزة

9

د.جماؿ الفميت

تربية  /مناى كأساليب التدريس

ك ازرة التربية كالتعميـ – غزة

10

د.محمد شتير

تربية  /مناى كأساليب التدريس

الجامعة اإلسبلمية – غزة
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الجامعة اإلسبلمية  -غزة

الممحؽ رقـ ع2
-1

بطاقة مالحظة األداء التدريسي :

أدكات الدراسة

بطاقة مالحظة لمتعرؼ عمى مدل ممارسة الطالبات/المعممات لممهارات التدريسية

الطالبة/المعممة ...................................................:

التاري ........................:

اليكـ ....................:

المدرسة المضيفة ................................................:
الباحثة  :دعاء جميؿ م حمد الجديمي .

المشرؼ  :د .عبد الكريـ لبد ,د .صديقة حمس.
درجة ممارسة المهارة

عمالحظة مهارة التخطيط لدل الطالبة/المعممة
بشكؿ كبير
1

يراعي دقة صياغة األىداؼ.

2

ي ارع ػ ػػي ش ػ ػػمكلية األى ػ ػػداؼ لجمي ػ ػػع الجكان ػ ػػب المعرفي ػ ػػة

3

يعد خطة يكمية متكاممة العناصر.

4

يختػػار إسػػتراتيجية تػػدريس تتناسػػب مػػع مكضػػكع الػػدرس

5

يحدد المتطمبات السابتة لمتعمـ كالحرص عمى إدراجيا.

6

يكزع كقت الحصة بشكؿ متكازف عمى عناصػر المكقػؼ

كالكجداني كالنفس حركية.

كتحتؽ أىدافو.

التعميمي.
7

يختػػار كسػػاجؿ تعميميػػة مبلجمػػة لمكضػػكع الػػدرس كتحتػػؽ

8

يح ػػرص عم ػػى إدراج أنش ػػطة ككاجب ػػات منزلي ػػة مرتبط ػػة

أىدافو.

بأىداؼ الدرس
9

ي ارعػػي التنظ ػػيـ كالتسمس ػػؿ فػػي ع ػػرض عناص ػػر الخط ػػة

10

ين ػػت خط ػػة م ػػف جي ػػده الخ ػػاص دكف االس ػػتعانة ب ػػدفتر

التدريسية.

تحضير المعمـ المضيؼ.
عمالحظة مهارات التنفيذ لدل الطالبة/المعممة
مهارة التهيئة
1

يعمـ الطمبة بأىداؼ الدرس المطمكب تحتيتيػا فػي نيايػة
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كبير

متكسط

قميؿ

قميمة جدان

الحصة.
2

استخداـ أساليب التييجة المشكقة.

3

يكظ ػػؼ الخبػ ػرات الس ػػابتة ل ػػدل الطمب ػػة كم ػػدخؿ لم ػػدرس

4

يط ػ ػػرح أس ػ ػػجمة اس ػ ػػتفتاحية إلي ػ ػػارة انتب ػ ػػاه الطمب ػ ػػة كح ػ ػػب

الجديد.

استطبلعيـ
مهارة استخداـ استراتيجيات التدريس
1

يسػتخدـ اسػتراتيجيات مبلجمػة لمكضػكع الػدرس كمتنكعػػة

2

يستخدـ استراتيجيات تػدريس متناسػبة مػع عمػر كقػدرات

عمى مدار الفصؿ الدراسي.
الطمبة.

3

يستخدـ استراتيجيات تفعؿ دكر المتعمـ.

4

يس ػ ػػتخدـ اس ػ ػػتراتيجيات تت ػ ػػدـ مكض ػ ػػكع ال ػ ػػدرس بش ػ ػػكؿ

كاض كميير.

مهارة استخداـ الكسائؿ التعميمية
1

يستخدـ كساجؿ كاضحة كتفعؿ أكير مف حاسة.

2

ين ػ ػػكع ب ػ ػػيف اس ػ ػػتخداـ الكس ػ ػػاجؿ االلكتركني ػ ػػة كالكس ػ ػػاجؿ
البسيطة اليدكية

3

يعرض الكسيمة التعميمية بالكقت المناسب.

4

يزي ػ ػػؿ الكس ػ ػػيمة م ػ ػػف مش ػ ػػيد ال ػ ػػتعمـ بع ػ ػػد االنتي ػ ػػاد م ػ ػػف

استخداميا.

مهارة إدارة الصؼ
1

يييػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ البيج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الفيزيتي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ اإلض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة,

2

يعرض مكضكع الدرس بتسمسؿ منطتي ككاض .

3

يتحػػرؾ حسػػب الحاجػػة فػػي أنحػػاد الصػػؼ بشػػكؿ مػػرف

التيكية,النظافة )...,قبؿ البدد بشرح الدرس.

كيت ػػابع اس ػػتجابات الطمب ػػة كي ارق ػػب انج ػػازاتيـ كاالىتم ػػاـ
بمشاركاتيـ.

4

يدير كقت الحصة بفاعمية.

مهارة إثارة دايعية الطالب
1

يعتمد طابع البشاشة كالمرح في الحصة.

2

يشجع الطمبػة عمػى المشػاركة كتحميسػيـ لمتفاعػؿ كابػداد

3

يعير االىتماـ لجميع الطمبة بالتساكم.

آرادىـ.
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4

يس ػػتخدـ كس ػػاجؿ تعميمي ػػة مييػ ػرة كمش ػػكقة تزي ػػد الدافعي ػػة

لمتعمـ لدل الطمبة.

مهارة غمؽ الدرس
1

يتدـ ممخص سبكرم لمدرس.

2

يع ػػرض ألى ػػـ األفك ػػار الت ػػي كردت خ ػػبلؿ الحص ػػة ف ػػي

3

يعيف كاجب منزلي مرتبط بمكضكع الحصة.

4

اييتـ بأسمكب الطمبة بتمخيص الدرس بمغتيـ الخاصة.

نيايتيا.

عمالحظة مهارة تقكيـ التعمـ لدل الطالبة/المعممة
1

يتكـ تعمـ الطمبة قبؿ عممية التدريس.

2

يتكـ تعمـ الطمبة أيناد عممية التدريس.

3

يتكـ تعمـ الطمبة بعد عممية التدريس.

4

ي ارعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي مكاصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفات التتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكيـ
الجيد شامؿ,مكضكعي,كاض .)...,

5

يس ػػتفيد المعم ػػـ م ػػف نتػ ػػاج التت ػػكيـ ف ػػي تص ػػحي تعمػ ػػـ

6

يعم ػ ػ ػػؽ عم ػ ػ ػػى إجاب ػ ػ ػػات الطمب ػ ػ ػػة لتحس ػ ػ ػػيف أدادى ػ ػ ػػـ دكف

7

إعداد المعمـ جدكؿ مكاصفات ناج الختباراتو.

8

يصػػمـ اختبػػار تحصػػيمي متكامػػؿ متناسػػب مػػع طبيع ػػة

الطمبة كتتديـ تغذية راجعة.
إحباطيـ.

المادة كالتبلميذ.
9

يراعي التناسب بيف أدكات التتكيـ كطبيعة األىداؼ.
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بطاقة مالحظة مهارة االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ :

بطاقة مالحظة لمهارات االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ لدل الطالب/المعمـ
 -1الطالبة/المعممة ...................................................:
التاري ......................:

 -2اليكـ ....................:

 -3المدرسة المضيفة ................................................:

المشرؼ  :د .عبد الكريـ لبد ,د .صديقة حمس.

 -4الباحثة  :دعاء جميؿ محمد الجديمي .

مهارات االتصاؿ كالتكاصؿ المفظي داخؿ غرية
الصؼ لدل الطالب/المعمـ.

درجة ممارسة المهارة
كبيرة جدان

1

يستخدـ لغة سيمة كاضحة في عرض المحتكل.

2

يتسـ بسبلمة مخارج الحركؼ.

3

يكظػ ػ ػػؼ التنغػ ػ ػػيـ كنب ػ ػ ػرات الصػ ػ ػػكت فػ ػ ػػي تمييػ ػ ػػؿ

كبيرة

متكسطة

قميمة

قميمة جدان

المعاني.
4

يتحدث بسرعة مناسبة أيناد عرض المحتكل.

5

ينادم طبلبو بأسماجيـ.

6

يفسػ ػ المج ػػاؿ لطبلب ػػو لص ػػياغة م ػػا فيم ػػكه م ػػف
الدرس بمغتيـ الخاصة.
درجة ممارسة المهارة

مهارات االتصاؿ كالتكاصؿ غير المفظي داخؿ
غرية الصؼ لدل الطالب/المعمـ.
1

يكزع نظراتو عمى جميع الطبلب كيحػادييـ كجيػان

2

يغمب عميو طابع البشاشة كاإلقباؿ عمى الحصة.

3

يحػػافظ عمػػى تتػػارب المسػػافات بينػػو كبػػيف طبلبػػو

كبيرة جدان

لكجو.

كالتػ ػ ػػي تسػ ػ ػػم لػ ػ ػػو بالكصػ ػ ػػكؿ إلػ ػ ػػييـ دكف كجػ ػ ػػكد
عكاجؽ.

4

يسػ ػػتخدـ إيمػ ػػادات كحركػ ػػات فػ ػػي يديػ ػػو لتكضػ ػػي

5

يستخدـ تعبيرات كجو مبلجمة تعبػر عػف المكاقػؼ

المكضكعات.

كردكد الفعؿ بشكؿ جيد تشجيع ,خيبة أمؿ)...,
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كبيرة

متكسطة

قميمة

قميمة جدان

-3

اختبار مهارة حؿ المشكالت :

اختبار حؿ المشكالت

كفؽ المنياج المتبع في الدراسات العميا بجامعة األزىر_غزة ,كحسب ما تتطمب خطتي لمشػركع رسػالة

الماجسػػتير فػػي كميػػة التربيػػة _منػػاى كأسػػاليب التػػدريس ,تس ػرني مشػػاركتكـ فػػي إنجػػاح ىػػذه الخطػػة مػػف خػػبلؿ
إعارتي جزد مف كقتكـ كاإلجابة عمى أسجمة االختبار التالي ,كالذم ييدؼ إلػى تحديػد مسػتكل الػتمكف مػف ميػارة
حؿ المشكبلت لدل الطالبات المعممات في كمية التربية بجامعة األزىر_غزة.
مع العمـ بػأف االسػتجابات التػي تبػدييا أنػت كطالػب جػامعي مػف خػبلؿ تعاكنػؾ معنػا سػتعامؿ بدرجػة عاليػة مػف

السرية ,كستستخدـ حص انر لغرض البحث العممي.
كلكـ مني فاجؽ االحتراـ كالتتدير.

البيانات األكلية :

يرجى التكرـ بتعبجة البيانات التالية ,مع عدـ ترؾ أم فراغ دكف تعبجة.

أسـ الطالبة...........................................................................................:
الرقـ الجامعي ..............................:

التخصص.........................................:
المعدؿ التراكمي  . .........................:عدد الساعات المنجزة..................:
مكاف السكف . ......................................................:

معمكمات االتصاؿ ...................................................................:
تعميمات االختبار :

عزيزتػي الطالبػػة /المعممػػة أضػع بػػيف يػػديؾ مجمكعػػة مػف المكاقػػؼ التربكيػػة التػي تميػػؿ مشػػكبلت يعػػاني

منيا المعمـ داخؿ المؤسسة التعميمية ,كلكؿ مشكمة مف ىذه المشكبلت أربعة حمكؿ متاحة أمامؾ ,مع العمـ بأف
ىذه الحمكؿ جميع يا ممكنة ليذه المشكمة ,كالمطمكب منؾ اختيار الحػؿ األميػؿ تربكيػا لممشػكمة ,ككضػع التفسػير
المنطتي الختيارؾ ىذا الحؿ كذلؾ مف خبلؿ تكضي أسمكبؾ المنظـ في عرض كتحميؿ المشكمة .

قبؿ البدد باإلجابة نتمنى منؾ قرادة التعميمات التالية :
 -1كتابة البيانات األكلية في المكاف المخصص لذلؾ.
 -2قرادة العبارات كبداجميا بشكؿ متأني كدقيؽ قبؿ اإلجابة.
 -3تفسير سبب اختيار الحؿ.

 -4في حاؿ عدـ فيـ أم سؤاؿ يرجى االستفسار مف الباحث حكليا.
 -5الزمف المخصص ليذا االختبار ىك  )60دقيتة.
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مثاؿ تكضيحي لطريقة اإلجابة :

س /سعيد طالب في الصؼ الرابع يبلحظ المعمـ داجما عدـ مشاركتو في األنشطة الصػفية ,مػاذا يفتػرض بمعمػـ

سعيد أف يفعؿ في ىذه الحالة ؟
أ-يترؾ سعيد كال يعيره اىتماـ.

ب-يفاج سعيد بأسجمة ال يستطيع اإلجابة عمييا.
ج -يشجع سعيد عمى المشاركة مف خبلؿ التعزيز.

د-يكبخ سعيد في كؿ مرة ال يجيب فييا كال يشارؾ.
لماذا اخترت ىذا الحؿ :

قمت بتحميؿ المشكمة عمى الييجة التالية :
مظاىرالمشكمة :
 -1ضعؼ استجابة التبلميذ ألسجمة المعمـ المباشرة.

 -2ضعؼ قياـ التبلميذ باألنشطة الصفية المطمكبة منيـ كتابية أك قراجية.
 -3ضعؼ قياـ التبلميذ بدكرىـ في المناقشة الصفية مع أقرانيـ.
أسباب المشكمة :
 -1عدـ قياـ المعمـ بتبسيط المعمكمات.
 -2الشعكر بالخجؿ.

 -3الخكؼ مف الخطأ.
 -4سخرية المعمـ مف بعض اإلجابات الخطأ.
متترحات لمعبلج :

 -1تكزيع تبلميذ الصؼ بصكرة متكازنة يراعي فييا الجميع بيف التمميذ الخجكؿ كالتمميذ النشيط.
 -2تبسيط المادة كتكضيحيا.
 -3تشجيع التبلميذ عمى إبداد آراجيـ دك تعزيزىا.

كالحؿ األميؿ ىك تشجيع سعيد عمى المشاركة مف خبلؿ تتديـ المعززات المتنكعة.
-1

" سػػعيد طالػػب يعػػاني مػػف مشػػكمة يػػي التحصػػيؿ األكػػاديمي رغػػـ أف لديػػه مسػػتكل جيػػد مػػف الػػذكاء

كاالستعداد لمتعمـ " عمى المعمـ يي هذ الحالة ؟

أ -تشجيع التمميذ عمى المذاكرة مف خبلؿ إعطاده تماريف صفية كبيتية معززة.
ب -عدـ االىتماـ لكضع سعيد فالعديد مف التبلميذ لدييـ مشكبلت ميمو بؿ كأكير منو.
ت -جعؿ االختبارات بمستكيات سيمة تتناسب مع مستكل تفكير سعيد.
ث -تفعيػػؿ دكر التتػػكيـ البػػديؿ مػػع الطمبػػة أميػػاؿ سػػعيد حتػػى ال يظمم ػكا لعػػدـ ت ػكافر قػػدراتيـ الكتابيػػة بشػػكؿ
جيد.
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لماذا اخترت ىذا الحؿ ,كاذا لـ تجد الحؿ األميؿ ىؿ لديؾ حمكؿ أخرل ؟
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
-2

نادر معمـ مستحدث يي المدرسة يعاني مف عدـ قدرته عمى السيطرة عمى طالبه يػي الصػؼ نتيجػة

الصراخ المتكرر كاألحاديث الجانبية بيف الطالب كعدـ احترامهـ له لصغر سػنه " مػا الحػؿ المناسػب لمشػكمة

هذا المعمـ ؟

أ-مناقشة قكاعد كآداب العمؿ داخؿ الفصؿ كالعتكبات التي يمكف أف تعرض عمى المخالفيف.
ب-معاقبة احد التبلميذ كتكبيخو بشكؿ قاسي لكي يككف عبرة لغيره بيف الطبلب المشاغبيف.
ج-شرح الدرس مع كجكد الفكضى كالتأقمـ مع الصراخ دكف أم ردة فعؿ.
د-الفصؿ بيف التبلميذ المحدييف لممشاكؿ كالصكت العالي كتنبيييـ بشكؿ مستمر.

لماذا اخترت ىذا الحؿ ,كاذا لـ تجد الحؿ األميؿ ىؿ لديؾ حمكؿ أخرل ؟
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.........................................................................................................
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.........................................................................................................
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" ربا طالبة يي الصؼ الرابع غالبان ما تككف صامتة كال تعطي أم استجابات أك تفاعؿ مػع تعميمػات

المعممػػة كاذا قامػػت المعممػػة بتكجيػػه س ػؤاؿ لهػػا ال تسػػتطيع أف تجيػػب عميػػه بشػػكؿ صػػحيح أك تقػػكـ بتقػػديـ

المبررات الغير مقبكلة لعدـ قدرتها عمى حؿ السؤاؿ المكجه لها " ,يي هذ الحالػة مػاذا يفتػرض بالمعممػة أف

تفعؿ يي هذ الحالة ؟

أ-حييا كتشجيعيا عمى االنتباه كالتركيز في مكضكع الدرس.

ب-تجاىؿ كجكدىا في الصؼ كاعتبار صمتيا شيد إيجابي لتحتيؽ مناخ تعميمي جيد لزمبلجيا.
ج-تكرار تكجيو األسجمة ليا إلبتاجيا بانتباه متكاصؿ مع المعممة.
د-إبتاد أعيف المعممة عمييا كاشراكيا فػي المناقشػة الصػفية كاشػعارىا بأنيػا عضػك فاعػؿ فػي المكقػؼ التعميمػي
كعمييا تكجيو انتباىيا لممعممة لتحتيؽ أىداؼ عممية التعمـ.
لماذا اخترت ىذا الحؿ ,كاذا لـ تجد الحؿ األميؿ ىؿ لديؾ حمكؿ أخرل ؟
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" ياطمة معممػة يػي إحػدل المػدارس اإلبتدائيػة التػي تقػع عمػى الشػارع العػاـ ,كتكثػر أمامهػا حػكادث

السػير التػي تحػػدث لطػالب المدرسػػة كتريػد ياطمػػة القضػاء عمػى هػػذ الظػاهرة " ,مػػاذا يفتػرض بالمعممػػة أف

تفعؿ إزاء هذا المكضكع ؟

أ-التكعية الطبلبية مف خبلؿ اإلذاعة المدرسية كالبلفتات التنبييية.

ب-إىماؿ المكضكع كجعؿ المسجكلية تتع عمى عاتؽ التمميذ كانتباىو.
ج -دعكة المعمميف لتنظيـ المركر في تكقيت الذىاب إلى المدرسة كالخػركج منيػا مػف خػبلؿ اسػتعماؿ اإلشػارات
المركرية كترتيب خركج الطبلب مف المدرسة.
د -إخراج الطبلب مف الصفكؼ عمى دفعات مف فصكؿ المدرسة.
لماذا اخترت ىذا الحؿ ,كاذا لـ تجد الحؿ األميؿ ىؿ لديؾ حمكؿ أخرل ؟
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اختبار مهارة إدارة الكقت :
اختبار إدارة الكقت

كفؽ المنياج المتبع في الدراسات العميا بجامعة األزىر_غزة ,كحسب ما تتطمب خطتي لمشػركع رسػالة

الماجسػػتير فػػي كميػػة التربيػػة _منػػاى كأسػػاليب التػػدريس ,تس ػرني مشػػاركتكـ فػػي إنجػػاح ىػػذه الخطػػة مػػف خػػبلؿ
إعارتي جزد مف كقتكـ كاإلجابة عمى أسجمة االختبار التالي ,كالذم ييدؼ إلى التعرؼ عمى مسػتكل الػتمكف مػف
ميارة إدارة الكقت لدل الطالبات المعممات في كمية التربية بجامعة األزىر بغزة.
مع العمـ بػأف االسػتجابات التػي تبػدييا أنػت كطالػب جػامعي مػف خػبلؿ تعاكنػؾ معنػا سػتعامؿ بدرجػة عاليػة مػف

السرية ,كستستخدـ حص انر لغرض البحث العممي.
كلكـ مني فاجؽ االحتراـ كالتتدير.

البيانات األكلية :

يرجى التكرـ بتعبجة البيانات التالية ,مع عدـ ترؾ أم فراغ دكف تعبجة.

أسـ الطالبة.............................................................................................:
الرقـ الجامعي ................................:
التخصص.........................................:
المعدؿ التراكمي . ........................:

عدد الساعات المنجزة ..............................:

مكاف السكف . ......................................................:
معمكمات االتصاؿ ...................................................................:
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س : 1ضع إشارة ع xأماـ العبارة التي تمثؿ أسمكب حياتؾ :
العبارة

الرقـ
1

لدم أىداؼ أسعى إلنجازىا في حياتي اليكمية.

2

لدم خطة عمؿ ذىنية ,كرقية ) لمياـ يكمي الكاجب إنجازىا.

3

أحدد كقت لكؿ ميمة خبلؿ يكمي.

4

ألتزـ بتحديد أكلكيات مف المياـ اليكمية كأنجزىا قبؿ غيرىا.

5

فػػي نيايػػة يػػكمي أشػػعر بػػأني قػػد حتتػػت أىػػداؼ ىػػذا اليػػكـ دكف

بشكؿ

بشكؿ

بشكؿ

بشكؿ

كبير

متكسط

ضعيؼ

معدكـ

4

3

2

1

أم تأجيؿ.

العبارة

الرقـ
1

أحصؿ عمى قسط كافي مف الراحة كالنكـ في كؿ يكـ.

2

لدم كقت لمتسمية كالتركي في يكمي.

3
4

ىباد.
أشعر أف كقتي يذىب ن

أنجز مياـ عمى غيرم التياـ بيا لكي أناؿ رضاه.

5

أقضي قسـ كبير كقتي بصحبة أجيزتي الذكية اليػاتؼ

بشكؿ

بشكؿ

بشكؿ

بشكؿ

كبير

متكسط

ضعيؼ

معدكـ

المحمكؿ ,الحاسكب ,األجيزة المكحية)
س : 3لديؾ أربع مياـ حياتية ,اصنع جدكؿ األكلكيات المبلجـ حسب كجية نظرؾ ,مع كضػع التفسػير المناسػب
الختياراتؾ :
المياـ األربع ىـ :


الذىاب لطبيب األسناف لعبلج تسكس مبدجي.



حضكر مسرحية محدكدة فترة العرض.



التحضير لمدرس الذم يتعيف شرحو في اليكـ التالي.



الذىاب لمسينما مع األصدقاد لحضكر فيمـ ككميدم.
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س :4لديؾ مجمكعة مف المياـ عميؾ إنجازىا فػي يػكـ كاحػد مػف حياتػؾ كمعمػـ كفػرد فػي ىػذا المجتمػع  ,كزع
ىذه المياـ في جدكؿ إدارة تنظيـ ) الكقت حسب ما تراه مناسب ,مع مراعاة تحديد الزمف المناسػب لكػؿ ميمػة
كترتيبو بالنسبة لمياـ اليكـ ككؿ.
مبلحظػػة :عميػػؾ تكزيػػع الميػػاـ بشػػكؿ منطتػػي ,مػػع العمػػـ بػػأف ىػػذا اليػػكـ الػػذم يػػتـ تتسػػيـ ميامػػو ىػػك يػػكـ عػػادم
كطبيعي جدان ,يخمك مف األمكر الطارجة كالمفاججة.

المياـ :


الصبلة كأداد العبادات.



الذىاب لمدكاـ المدرسي.



الذىاب لممتجر البتياع بعض البضاجع التي يحتاجيا المنزؿ.



النكـ.



التحضير لدركس اليكـ الياني.



الخركج مع العاجمة لزيارة احد األقارب.



تناكؿ الطعاـ.



الجمكس عمى الياتؼ الذكي لمتسمية كمتابعة آخر أخبار العالـ.



إجراد مكالمة ىاتفية لبلطمجناف عمى احد األصدقاد في الخارج.



التياـ بالمياـ المنزلية مف تنظيؼ كترتيب كعناية بأفراد المنزؿ.



الذىاب لتعزية احد زمبلد العمؿ لكفاة كالدتو برفتة زمبلد العمؿ.



مشاىدة التمفاز.



الجمكس مع العاجمة.



قرادة قسـ مف كتاب حكؿ مكضكع ميير لبلىتماـ.
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ممحؽ رقـ ع3
أ-

البرنامج المقترح :

البرنامج المقترح

قامت الباحية باالستفادة مف البحكث كالدراسات السػابتة كمػا كرد فييػا مػف نتػاج كأطػر نظريػة كأسػاليب

تربكيػػة آليػػة بنػػاد الب ػرام التدريبيػػة كاالسػػتراتيجيات المسػػتخدمة فػػي إعػػداد المعممػػيف قبػػؿ ,كممي ػزات كخصػػاجص
ىذه البرام .
كمػػف المتعػػارؼ عميػػو أف أم برنػػام تعميمػػي لػػو عناصػره األساسػػية التػػي يشػػتمؿ عمييػػا ,حيػػث تػػـ بنػػاد
البرنام المتترح فػي ىػذه الد ارسػ ة كفػؽ خمػس خطػكات تػـ مػف خبلليػا تحديػد أىػداؼ البرنػام ككػذلؾ المحتػكل
النظػرم الػػذم يحتػؽ ىػػذه األىػداؼ كاألنشػػطة التعميميػة المسػػتخدمة لتفعيػؿ البرنػػام كتطبيتػو عمػػى أرض الكاقػػع

كأساليب التتكيـ المناسبة لو.
مبررات إعداد البرنام :
باالعتم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى المع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايير الميني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي أدرج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف

العجرمػ ػ ػ ػػي)2011,ك مصػ ػ ػ ػػم  )2011,ك أبػ ػ ػ ػػك صػ ػ ػ ػػككاكيف )2010 ,ك التضػ ػ ػ ػػاة )2011,ك نجػ ػ ػ ػػـ)2010 ,

ك الس ػػممي )2009,ك إس ػػماعيؿ ) 2008,كك ػػذالؾ اس ػػتطبلع بع ػػض آراد المشػ ػرفيف الترب ػػكييف لمعمم ػػي التعم ػػيـ
األساسػػي كلفيػػؼ مػػف المعممػػيف المتمي ػزيف ذكم الخب ػرة كبػػاالطبلع عمػػى د ارسػػات كػػؿ مػػف النعيمػػي كالخزرجػػي,
 )2014ك المكل ػػك كقش ػػطة)2006,ك العم ػػرم )2013,ك قش ػػطة ) 2008,الت ػػي أك ػػدت عم ػػى ض ػػركرة إكس ػػاب
األفػراد الميػػارات الحياتيػػة التػػي تسػاعد فػػي تنميػػة التفكيػػر االيجػػابي  ,اسػتطاعت الباحيػػة تحديػػد المبػػررات التاليػػة

التي استدعت عمؿ ىذا البرنام :
 -1الحاجػة إلػى التكصػؿ إلػ ى برنػام إعػداد معمػـ فاعػػؿ كمتكامػؿ يركػز عمػى أىػـ الميػارات التدريبيػة التػػي
يحتاجيػػا المعمػػـ الحػػديث التخػػرج كتضػػمف لػػو مزاكلػػة مينػػة التػػدريس بأريحيػػة بػػامتبلؾ أساسػػيات مينػػة

التدريس بشكميا الميالي.

 -2المسػػاعدة فػػي س ػػد الفجػػكة الحاص ػػمة بػػيف اإلع ػػداد النظػػرم لمطال ػػب المعمػػـ كالتطبي ػػؽ الفعمػػي لممي ػػارات
التدريسية.
 -3تأكيػػد غالبيػػة الد ارسػػات عمػػى ضػػعؼ قػػدرات الطمبػػة الخ ػريجيف فػػي كميػػات التربيػػة عمػػى األداد المينػػي
ميؿ د ارسػة إسػماعيؿ,) 2008 ,ممػا كجػو ذىػف الباحيػة إلػى تطػكير كتنميػة قػدراتيـ كمسػاعدتيـ عمػى
امتبلؾ نفس التدر مف االمتياز في المعرفة النظرية كاألداد العممي.
 -4تنميػػة الميػػارات الحياتيػػة لػػدل طمبػػة كميػػة التربيػػة الضػػركرية فػػي بنػػاد كسػػتؿ شخصػػيتيـ التربكيػػة كالتػػي
تركز بشكؿ أساسي عمى الجكانب التربكية.

 -5إفػػادة ركاد التعمػػيـ الع ػػاـ كصػػانعي التػ ػرار فػػي حت ػػكؿ التربيػػة كتزكي ػػدىـ ببرنػػام متكام ػػؿ لتطػػكير أى ػػـ
الميارات التدريسية البلزمة إلعداد معممي الغد.
 -6عػػدـ كجػػكد برنػػام تػػدريبي يسػػعى إلػػى تنميػػة كػػبل الميػػارات التدريسػػية كالميػػارات الحياتيػػة عمػػى حػػد
سكاد.
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ب-

يمسفة البرنامج :

يعتمد البرنام في تدريبو بشكؿ عاـ عمى مجمكعة مف أنماط التدريس النشط ميؿ :

 -1اسػ ػػتعماؿ أسػ ػػمكب المحاض ػ ػرة الفعالػ ػػة مػ ػػف خػ ػػبلؿ تكظيػ ػػؼ جيػ ػػاز العػ ػػركض التكضػ ػػيحية )L.C.D
كالحاسكب  )Lap Topكعرض المحتكل التعميمي كاألميمة كالفيديكىات مف خبلليا.
 -2تفعيؿ دكر المناقشة كالحكار المنت .
 -3اسػػتخداـ أس ػػمكب الػػتعمـ التع ػػاكني الت ػػاجـ عمػػى تتي ػػيـ الطمبػػة المعمم ػػيف إل ػػى مجمكعػػات بحي ػػث يحتت ػػكف
مشاركة منتجة في أنشطة البرنام كيعمؿ جميع الطمبة المعمميف عمى حد سكاد في التعامؿ مػع أكراؽ

العمؿ كاألنشطة اليدكية كالتطبيؽ الفكرم ألنماط التعمـ.
إجراءات بناء البرنامج :


كضع إطار نظرم حكؿ البرنام كتطبيتو.



التعريؼ بالميارات التدريسية كالميارات الحياتية التي تناكلتيا الدراسة الحاليػة ,كآليػة إكسػاب كػؿ منيػا



تطبيؽ البرنام عمى عينة الدراسة.



تكييػػؽ العمػػؿ عػػف طريػػؽ الصػػكر كالتعيينػػاف لمتعػػرؼ عمػػى نطػػاؽ التػػكة فػػي البرنػػام كتعزيزىػػا كنتػػاط

لمطمبة المعمميف.

الضعؼ كتتكيميا.
األهداؼ التي يتكقع أف يحققها البرنامج :

تعد األىداؼ التعميمية ىي الركيزة التي يبنى عمييا باقي عناصر البرنام حيث أف األىداؼ ىي التػي

تحػػدد طبيعػػة بػػاقي عناصػػر البرنػػام

حيػػث أف األىػػداؼ ىػػي التػػي تحػػدد طبيعػػة المحتػػكل التعميمػػي كاألنشػػطة

كاألسػػاليب التتكيميػػة كفػػي ضػػكجيـ يػػتـ اختيػػار الكسػػاجؿ التعميميػػة ,حيػػث يجػػب أف تكػػكف ىػػذه األىػػداؼ التعميميػػة
محددة كمعمنة لمفجة المتدربة حتػى يػتـ تحتيػؽ أعمػى درجػات اكتسػاب لميػارات البرنػام  ,حيػث أف ىػذا البرنػام

ييدؼ إلى :

 -1إنتػػاج برنػػام تعميمػػي لمطمبػػة المعممػػيف فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية قػػادر عمػػى إكسػػابيـ أىػػـ الميػػارات
التدريسية البلزـ لضماف تتدميـ كاستمرارىـ في حتكؿ التربية حيث تتميػؿ قسػميف مػف الميػارات األكؿ
مي ػػارات تدريس ػػية تتمي ػػؿ ف ػػي مي ػػارات التخط ػػيط "تحدي ػػد ال ػػتعمـ الس ػػابؽ ,كض ػػع األى ػػداؼ ,التخط ػػيط

التدريسػػي " ميػػارات التنفيػػذ "التييجػػة ,اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات التدريس,اسػػتخداـ الكسػػاجؿ التعميميػػة ,إدارة
الصػػؼ ,إيػػارة دافعيػػة الطػػبلب ,ميػػارة طػػرح األسػػجمة ,اسػػتخداـ أسػػاليب التعزيػػز ,غمػػؽ الػػدرس " ,ميػػارة
تتػػكيـ الػػتعمـ ) كاليػػاني الميػػارات الحياتيػػة " ميػػارة حػػؿ المشػػكبلت ,ميػػارة االتصػػاؿ كالتكاصػػؿ الفعػػاؿ,
ميارة إدارة الكقت ).

 -2تنمية بعض الميارات التدريسية كالميارات الحياتية لدل عينة الدراسة.
ج -محتكل البرنامج :

 -1أسس اختيار محتكل البرنام :تـ اختيار محتكل البرنام كفتان لؤلسس التالية :

أف يككف متناسبان مع طبيعة البرنام .
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أف يككف متنكع كمستحدث.
أف يككف قابؿ لمتتكيـ.
يحتؽ تنمية ممحكظة في الميارات التدريسية كالحياتية المحددة.
 -2مكضكعات البرنام  :يشتمؿ البرنام عمى ما يمي :
الفصؿ األكؿ :حيث يشتمؿ عمى يبلث كحدات :

الكحدة األكلى  :كتتضمف ميارة التخطيط حيث تـ عرضيا بالتسمسؿ التالي حسب العناكيف :
 -5ميارة تحديد الخبرات السابتة.
 -6ميارة صياغة األىداؼ.
 -7ميارة التخطيط لمتدريس األطر النظرية ).

 -8ميارة التخطيط لمتدريس التطبيؽ العممي ).
الكحدة اليانية  :كتتضمف ميارة التنفيذ حيث تـ عرضيا بالتسمسؿ التالي حسب العناكيف :
 -1ميارة التييجة.
 -2ميارة استخداـ استراتيجيات التدريس إطار نظرم).

 -3ميارة استخداـ استراتيجيات التدريس تطبيؽ عممي).
 -4ميارة اختيار الكساجؿ التعميمية المناسبة.
 -5ميارة إدارة الصؼ.
 -6ميارة إيارة الدافعية.
 -7ميارة غمؽ الدرس.

الكحدة اليالية  :كتتضمف ميارة تتكيـ التعمـ حيث تـ عرضيا بالتسمسؿ التالي حسب العناكيف :
 -1ميارة تتكيـ التعمـ األطر النظرية ).
 -2ميارة تتكيـ التعمـ تابع األػطر النظرية ).

 -3ميارة إعداد االختبارات كجداكؿ المكاصفات.
الفصؿ الياني  :حيث يشتمؿ عمى كحدة كاحدة تتضمف يبلث ميارات مػف ميػارات الحيػاة الضػركرية لممعمػـ فػي
حتكؿ التربية كتـ عرضيا بالتسمسؿ التالي :
 -1ميارة حؿ المشكبلت أطر نظرية ).

 -2ميارة حؿ المشكبلت تطبيؽ عممي).
 -3ميارة إدارة الكقت اطر نظرية ).
 -4ميارة إدارة الكقت تطبيؽ عممي ).
 -5ميارة االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ أطر نظرية )
 -6تابع لميارة االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ.
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د -تحديد زمف تنفيذ البرنامج :

تػػـ تحديػػد زمػػف تنفيػػذ البرنػػام فػػي سػػتة أسػػابيع بكاقػػع يبليػػة أيػػاـ فػػي األسػػبكع مػػف  2017/2/8حتػػى

 2016/3/27م ػػا يع ػػادؿ  22يكمػ ػان م ػػف التطبي ػػؽ متارن ػػة بالع ػػدد الكم ػػي لؤلي ػػاـ الت ػػي تراكح ػػت ب ػػيف الت ػػاريخيف
المذككريف حيث:

ق -الكسائؿ التعميمية :

تػػـ إج ػراد البرنػػام فػػي قاعػػات كميػػة التربيػػة )فػػي جامعػػة األزىػػر كاسػػتخدمت فييػػا الكسػػاجؿ التعميميػػة

التالية لتسييؿ تنفيذ البرنام عمى عينة الدراسة :
o

السبكرة البيضاد.

o

الحاسػكب المحمػكؿ مػف خػبلؿ عػركض

 ,)Power Pointلعػرض محتػكل كػؿ ميػارة مػف الميػارات

خبلؿ جياز عرض .)L.C.D
o

بعض الكتب المنيجية لممرحمة األساسية.

ك -األنشطة التعميمية التعممية :


أكراؽ عمػػؿ كتػػدريبات تتخمػػؿ لتػػادات البرنػػام  ,بحيػػث تسػػاعد الطالػػب المعمػػـ عمػػى التتػػدـ فػػي د ارسػػة

البرنػػام  ,كالنشػػاطات البيتيػػة فػػي نيايػػة كػػؿ لتػػاد ل متأكػػد مػػف مػػدل تمكػػف الطالػػب المعمػػـ مػػف األداد
المطمكب.



تكفير التغذية الراجعة الستجابات المتعمميف أيناد دراسة دركس البرنام .

المناقشػات التػي تعتػد مػا بػيف الطمبػة المعممػػيف كالمػدرب لمناقشػة تسػاؤالتيـ كالتضػايا التػي تحتػاج إلػػى

تكضي كمناقشة كمراقبة عمميات التطكر في امتبلؾ الميارات.


الزيارات الميدانية التي يتكـ بيػا المػدرب قبػؿ كبعػد تنفيػذ البرنػام لمتارنػة كتتػكيـ أداد الطمبػة المعممػيف
مف خبلؿ استخداـ بطاقات المبلحظة التي تـ إعدادىا ليذا الغرض.



االستفادة مف التتنيات التربكية في مشاىدة عركض الفيػديك التػي تكضػ ميػارات محػددة مػف خػبلؿ مػا

يتكفر في الجامعة مف إمكانيات.


إجراد تطبيؽ عممي مف قبؿ الطمبة المعممكف لمميارات المكتسبة كاخضاع التطبيؽ لمنتد كتتديـ التغذيػة
الراجعة المناسبة حتى يتـ التكصؿ إلى أفضؿ مستكل مف األداد.



تفعي ػػؿ دكر العص ػػؼ ال ػػذىني ل ػػدل الطمب ػػة المعمم ػػيف الس ػػتخبلص األفك ػػار كتجميعي ػػا كالكص ػػكؿ إل ػػى

استنتاجات حكؿ محتكل المتادات.
ز -أساليب التقكيـ المستخدمة يي البرنامج :

ييػػدؼ البحػػث الحػػالي إلػػى تنميػػة الميػػارات التدريسػػية كالحياتيػػة لػػدل الطمبػػة المعممػػيف مػػف تخصػػص

التعمػػيـ األساسػػي ,كنظ ػ انر لضػػركرة عمميػػة التتػػكيـ تتتػػرح الباحيػػة ,األسػػاليب التاليػػة فػػي عمميػػة تتػػكيـ البرنػػام

المتترح :


تتػػكيـ قبمي:حيػػث تػػـ إج ػراد ىػػذا النػػكع مػػف التتػػكيـ قبػػؿ الشػػركع فػػي تطبيػػؽ البرنػػام حيػػث اسػػتخدمت
الباحية :
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 -1المبلحظة التبمية ألداد الطالبات/المعممات التدريسي مف خبلؿ بطاقة مبلحظػة قبميػة لتيػاس الميػارات
التدريسية.
 -2اسػػتبياف تػػـ تعبجتػػو مػػف قبػػؿ المعمػػـ المتػػيـ لػػيعكس كجيػػة نظ ػره حػػكؿ مػػدل الميػػارات التدريسػػية لػػدل
الطالب المعمـ.
 -3بطاقة مبلحظة قبمية لميارة االتصاؿ كالتكاصؿ.

 -4اختبار لمميارات الحياتية ميارة حؿ المشكبلت كميارة إدارة الكقت ).


تتكيـ تككيني :كيتـ مف خبلؿ استخدـ أسػمكب التعيينػات التػي يػتـ فييػا تجميػع أىػـ مػا تػـ عرضػو فػي
جمسات البرنام كأىـ الدركس المستفادة مف قبؿ الطػبلب المعممػيف ك تطبيػؽ الميػارات بشػكؿ فػكرم
قدر المستطاع أيناد الجمسة.



تتػػكيـ نيػػاجي ختػػامي)  :كيػػتـ بعػػد االنتيػػاد مػػف تطبيػػؽ البرنػػام

المتػػرح ,حيػػث يػػتـ التطبيػػؽ البعػػدم

لػػؤلدكات التتػػكيـ بطاقػػات المبلحظػػة ,كاالختبػػارات ) التػػي تػػـ اسػػتخداميا بالصػػيغة التبميػػة ,قبػػؿ تنفيػػذ
البرنام .
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ممحؽ رقـ ع4
دليؿ المعمـ
برنامج تنمية المهارات التدريسية كالمهارات الحياتية
القسـ األكؿ:المهارات التدريسية
الكحدة األكلى :مهارات التخطيط لمدرس

المقاء األكؿ :مهارة تحديد الخبرات السابقة لمتعمـ.

الزمف المستغرؽ :ساعتيف.

المهارة:التدرة عمى تحديد الخبرات السابتة لمدرس المخطط لتنفيذه.
الكسائؿ المستخدمة  :السبكرة ,الكمبيكتر المحمكؿ.LCD ,

األهداؼ:

بعد ىذا المتاد يتكقع مف الطمبة المعمميف أف يككنكا قادريف عمى :
 .1تحديد مفيكـ الخبرات السابتة.

 .2ذكر أىمية تحديد الخبرات السابتة.
 .3تحديد استراتيجيات استخراج الخبرات السابتة كتحديدىا.
 .4استخداـ استراتيجيات تحديد الخبرات السابتة.
المحتكل:

مفيكـ الخبرات السابتة:

-1

كلي ػ ػػا ع ػ ػػدة تس ػ ػػميات مني ػ ػػا المتطمب ػ ػػات األساس ػ ػػية ,الخبػ ػ ػرات المنتمي ػ ػػة,متطمبات ال ػ ػػتعمـ ,الس ػ ػػمكؾ

التبمي,الخمفية السمككية,السمكؾ المدخمي ,المنظمات المتتدمة ).

كيتصػد بيػػا :ىػي مجمكعػػة مػف المعػػارؼ كاألفكػار كالخبػرات المتػكافرة لػػدل الطالػب مسػػبتان كالتػي تػرتبط

بمكضكع الدرس الجديد كتشكؿ التاعدة األساسية التي تؤىؿ المتعمـ لمتعمـ الجديد.

كمف المفركغ م نو أنػو يتػكفر لػدل كػؿ مػتعمـ حػد أدنػى مػف الخبػرات السػابتة التػي تػرتبط بػأم تعمػـ جديػد فػي أم
مرحمة دراسية كىذه الخبرات تشكؿ حجر األساس الذم يبنػى عميػو الػتعمـ البلحػؽ كينبغػي عمػى المعمػـ أف يكػكف

لديو التدرة عمى إيجاد الركابط المنطتية بيف خبرات المتعمميف السابتة كالتعمـ الجديد الذم سكؼ يستتبمكنو.
أىمية تحديد التعمـ التبمي:

-2

إف تحديد الخبرات السابتة لمتعمـ ىك األساس الذم تتكـ عميو طبيعة التعمـ الجديد ,حيث تبرز أىميتيا في:


المساعدة في صياغة األىداؼ الخاصة بالدرس.



مراعاة الفركؽ الفردية بيف الطبلب.



ربط عناصر المادة التعميمية مع بعضيا البعض كالتكامؿ بيف المكاد المختمفة.



تحديػػد مسػػتكل النمػػك العتمػػي لمطػػبلب كمعرفػػة خصػػاجص نمػػك المرحمػػة مػػف الن ػكاحي العتميػػة كالحسػػية

كالحركية ...إلخ.
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– 3استراتيجيات تحديد الخبرات السابتة :
يتـ اعتماد العديد مف استراتيجيات تحديد الخبرات السابتة لدل المتعمميف كمف أبرزىا:


طرح أسجمة متعمتة بمكضكع سبؽ دراستو مرتبط بمكضكع الدرس الجديد.



اس ػػتخداـ اختب ػػارات متنن ػػة,تتـ م ػػف خ ػػبلؿ تحدي ػػد األس ػػجمة بدق ػػة لتت ػػيس مس ػػتكل تػ ػكافر الخبػ ػرات ل ػػدل
المتعمميف.



مبلحظػػة أداد التبلميػػذ ,ممػػا يتطمػػب مػػف المعمػػـ مبلحظػػة سػػمكؾ التبلميػػذ النػػات عػػف تعريضػػيـ لخب ػرة

م عينة كمف يـ يتكـ باستتصاد تفسيراتيـ ليذه الخبرة كشعكرىـ نحكىا.


سرد قصة قصيرة مرتبطة بمكضكع الدرس المراد شرحو.



طرح عدة أسجمة كمناقشتيا مع الطبلب ,حيث تشير إجاباتيـ إلى طبيعة الخبرات المتكافرة لدييـ.

األنشطة التعميمية:
-

يتكـ المعمـ بعرض نماذج لدركس كالمتطمبات السابتة المناسبة ليا.

-

يتػػكـ المعمػػـ بتكزي ػػع بطاقػػة عم ػػؿ  ) 1عمػػى المجمكع ػػات حيػػث يتع ػػاكف أف ػراد المجمكع ػػة مػػع بعض ػػيـ
لئلجابػػة عػػف أسػػجمة البطاقػػة بش ػػكؿ نمػػكذجي  ,حيػػث تشػػتمؿ البطاق ػػة عمػػى مجمكعػػة مػػف دركس ف ػػي
متررات مختمفة لممرحمة األساسية كيطمب منيـ أف يحددكا الخبرات السابتة لكؿ درس.

الكاجب البيتي :
-

أختر درسػيف مػف دركس المرحمػة األساسػية الػدنيا فػي كػؿ مػف متػرر المغػة العربيػة كالرياضػيات كحػدد

الخبرات السابتة المناسبة ليما.
-

اكتب في ممؼ التعيينات أىـ النتاط التي كردت في ىذا المتاد كأىـ الدركس المستفادة منو.

نمكذج لعرض آلية تحديد الخبرات السابقة:
التعمـ الجديد
1

البند االختبارم

الخبرات السابؽ الكاجب تكايرها

األع ػ ػ ػػداد ض ػ ػ ػػمف عشػ ػ ػ ػرات معرفػ ػػة األعػ ػػداد ضػ ػػمف األلػ ػػكؼ ق ػ ػرادة
األلكؼ.

-1

ككتابة بالرمكز كاألحرؼ.

إقرااألرقاـ التالية
,345 ,222:

.1000,5000,4545
-2

جد نات

الحسابية التالية:

العمميات

= 999+1

=10+990

=100+900
-3

أكبر عدد مككف مف 3

-4

اصغر عدد مككف مف

خانات ىك ____________

 4خانات ىك___________
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معرفػ ػ ػػة األعػ ػ ػػداد الصػ ػ ػػحيحة كالكسػ ػ ػػكر -1

2

األعداد الكسرية

3

ميػػارة التعبيػػر عػػف الطبيعػػة -1

اق أر الكسكر التالية:

العادية

,4/4 ,3/3 ,3/1 ,2/1 ,4/3

كحتاجؽ جمع كطرح كضرب الكسكر.

.1

-2

جد نات ما يمي:

= 4/2+ 2/1
=4/1+4/3
=2/1*2/1
=4/1-4/3
في فمسطيف.

امػ ػ ػ ػ ػػتبلؾ محصػ ػ ػ ػ ػػكؿ لغػ ػ ػ ػ ػػكم أجب عف األسجمة التالية إجابة

يتضمف

نمكذجية:

في فمسطيف.

منزلؾ حديتة ؟

الصحيحة.

تعرفيا كتزرع في فمسطيف؟

-2
-3
-4

الكممػػات التػػي تعبػػر الطبيعػػة -1
إتتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة الكتابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة -2
إتت ػػاف مي ػػارة ص ػػياغة الجم ػػؿ -3

ىؿ لديؾ في فناد
ما ىي األشجار التي

ما ىك أسـ البحر الذم

المفيػػد كالتعبيػػر ع ػػف الكممػػات بأس ػػمكب يطؿ عميو ساحؿ فمسطيف؟

كاض .

-4

ما ىي الطيكر التي

-5

ما ىي أنكاع الحيكانات

تعرفيا كتتكاجد في بيجة فمسطيف؟

التي تعيش في بيجة فمسطيف؟
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كرقة عمؿ رقـ )1
لديؾ مجمكعة مف عناكيف الدركس لمباحث مختمفة في المرحمة األساسية ضع الخبرات السػابتة لكػؿ درس منيػا
كالبند االختبارم البلزـ لو :
-1
-2
-3

متارنة الكسكر العادية لمصؼ الرابع :

ترتيب األعداد الصحيحة تصاعديان كتنازلياى لمصؼ الياني:
درس " بسـ اهلل" :

المقاء الثاني :مهارة صياغة األهداؼ
الزمف المستغرؽ :ساعتيف.

المهارة :صياغة األىداؼ السمككية البلزمة لتخطيط الدرس.

الكسائؿ التعميمية  :الكتب المنهجية ,السبكرة ,الكمبيكتر المحمكؿ.LDC ,

األهداؼ:

بعد ىذا المتاد يتكقع مف الطمبة المعمميف أف يككنكا قادريف عمى :
 .1تحديد مفيكـ األىداؼ.

 .2تحديد مستكيات األىداؼ كالتفريؽ بينيا.
 .3تحديد مصادر اشتتاؽ األىداؼ.
 .4تحديد مككنات اليدؼ السمككية.
 .5تكضي كيفية صياغة اليدؼ السمككي.
 .6تحديد معايير صياغة اليدؼ السمككي.

 .7صياغة عدة أىداؼ متنكعة مف لمادة تخصصو.
 .8تحديد األخطاد في أىداؼ مصاغة مسبتان.
المحتكل:

-1

مفيكـ األىداؼ:

ىي النتاجات التي يسعى الفرد لتحتيتيا مف عمؿ معيف.
حتػػى ي ػػتـ التع ػػرؼ عم ػػى األى ػػداؼ م ػػف منح ػػى ترب ػػكم تعميم ػػي يج ػػب أف نك ػػكف ق ػػادريف عم ػػى تص ػػنيؼ
األىداؼ إلى مستكيات ,حيث يكجد لؤلىداؼ عدة مستكيات أال كىي:

-1

المتاصد:

ىػػي عبػػارات عامػػة تصػػؼ الخطػػكط العريضػػة لمسياسػػة التعميميػػة لمدكلػػة كمػػا يتكقػػع تحتيتػػو مػػف تػػدريس
المناى في المراحؿ التعميمية المختمفة مياؿ :


إعداد الطالب لحياة أسرية ناجحة.
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تنمية التيـ االجتماعية لدل التبلميذ.

-2

الغايات:
يتصد بيا أىداؼ مجاؿ معيف مف مجاالت الدراسة بشكؿ عاـ فػي جميػع الم ارحػؿ الد ارسػية فػي النظػاـ

التعميمي ,كأىداؼ تدريس المكاد الدراسية عمكـ ,لغة عربية ,رياضيات.)...
كىذا النكع مف األىداؼ يشتؽ مف المتاصد كىػك ال يحػدد بشػكؿ خػاص مػا عمػى التمميػذ فعمػو بالتحديػد

كانما يزكدنا بتصكر عاـ يعد أساسيان لتحتيؽ سمسمة مف األىداؼ اإلجراجية.

أميمة عمييا:


معرفة الطالب مصادر الطاقة في الكطف العربي.



فيـ أىمية المكارد الطبيعية كدكرىا في تنمية المجتمع.

يـ ننتتؿ إلى األىداؼ التعميمية كىي تنتسـ إلى يبلث مستكيات أال كىي :
-

األىداؼ التربكية العامة:
ىػػي عبػػارة تصػػؼ ن ػكات حياتيػػة مرغكبػػة كمػػف أميمتيػػا أىػػداؼ الم ارحػػؿ التعميميػػة أك الب ػرام التعميميػػة,

كتتصؼ بالعمكمية كتككف غير محددة بزمف معيف لتحتيتيا,كتتصؼ بالشمكؿ كصعكبة المبلحظة.
أميمة عمييا:


تحتيؽ النمك السميـ لمتمميذ في إطار اجتماعي كاض .



تعميؽ الفيـ التجاىات العصر كأساليبو.



تنمية اليتافة العربية.

-

األىداؼ التعميمية النكعية العامة :
ىي نكات تصػاغ فػي ضػكد األىػداؼ التربكيػة العامػة كتتصػؼ بالعمكميػة كىػي اىػداؼ مرتبطػة بمتػرر

دراسي معيف كىي قصيرة األمد.
أميمة عمييا:


معرفة التمميذ بخصاجص بيجتو المحمية.



فيـ التبلميذ ألساسيات التكاصؿ المغكم.



فيـ التبلميذ لمتطكر الحضارم في المجتمعات العالمية.

-

األىداؼ التدريسية األىداؼ السمككية ):
كىي عبارات سمككية محددة الصياغة تصؼ السمكؾ المرغكب مف التمميذ كشركط حػدكث ىػذا السػمكؾ

كمس ػػتكل األداد المطم ػػكب,كتتميز بأني ػػا أكي ػػر تفص ػػيؿ كدق ػػة كتحدي ػػد ,كتػ ػرتبط بالمف ػػاىيـ كالتعميم ػػات المطم ػػكب

تعمميا.

مف أميمتيا:


أف يرسـ التمميذ شكبلن يكض الجياز اليضمي لدل الحيكاف.
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أف يجرم الطالب عممية جمع لعدديف مككنيف مف يبلث خانات.



أف يفسر التمميذ أسباب حدكث الفصكؿ األربعة.

مصادر اشتتاؽ األىداؼ :
ىناؾ العديد مف المصادر التي يتـ اشتتاؽ األىداؼ التربكية العامة منيا :

 -1طبيعة المجتمع كفمسفتو :أم مجتمع يتطمب مػف التربيػة أف تبصػر الناشػجة بأكضػاعو المختمفػة كتحميػؿ
خصػػاجص المجتمػػع كتع ػريفيـ بيتافتػػو كمػػا يمػػزـ لممحافظػػة عمػػى ىػػذا المجتمػػع متماسػػؾ كقػػكم كتع ػرفيـ
بميادينو كأفكاره.
 -2طبيعة التمميذ كحاجاتو:فالتمميذ ىك محكر العممية التعميمية كمحكر غايات التربية ,حيث ينبغػي م ارعػاة
طبيعة التمميذ عند اشتتاؽ غايات التربية كأىدافيا.

 -3طبيعة المػادة الد ارسػية :فالمػادة الد ارسػية كمجػاؿ د ارسػتيا يعػد جانبػان ىامػان كمصػد انر رجيسػيان مػف مصػادر
اشتتاؽ األىداؼ كذالؾ بما يكضحو عف فمسفة المادة الدراسية كأركانيا كمككناتيا.

 -4التيـ الركحانية كالخمتية في المجتمع  :التيـ تميؿ المباد كالتكجيات الجماعية التي يػؤمف بيػا المجتمػع
كمعظػـ تمػؾ المبػادئ كالتكجيػات مسػػتمدة مػف العتيػدة كالػديف ,كمػف الكاجػػب عنػد اشػتتاؽ األىػداؼ أخػػذ

ىذه العتيدة كالمبادئ بعيف االعتبار بحيث ال يتـ تجاكزىا.
 -5اإلطػػار الت ػػكمي كالمتكمػػات التاريخي ػػة لممجتمع:فمكػػؿ مجتم ػػع أمػػة ينتم ػػي إلييػػا كيعت ػػز بػػذالؾ االنتم ػػاد
كيحػػاكؿ أف يحػػافظ عمػػى قيميػػا كعاداتيػػا كتتاليػػدىا كاسػػاليب حياتيػػا لػػذا يجػػب االىتمػػاـ بيػػذا اإلطػػار

التكمي في عممية اشتتاؽ األىداؼ التربكية .
صياغة اليدؼ السمككي:

يجب عند صياغة اليدؼ السمككي التعرؼ عمى المعايير الضركرية لصياغة اليدؼ السمككي كىي:


أف يصؼ سمكؾ المتعمـ.



أف تبدأ عبارة اليدؼ بفعؿ مبني لممعمكـ) يصؼ السمكؾ الذم يفترض أف يظيره التمميذ عندما يتعامػؿ
مع المحتكل.



يجب أف يككف اليدؼ السمككي قاببلن لممبلحظة.



أف يككف اليدؼ السمككي بسيط كليس مركب إذ يصؼ فعؿ سمككي كاحد.



أف يميؿ اليدؼ نكات مباشرة كمتصكدة.



أف يككف اليدؼ كاقعي قابؿ لمتحتؽ.



أف تككف األىداؼ متنكعة تشمؿ مستكيات متعددة مف السمكؾ.

نشاط ع: 1عمى الطمبة المعمميف حؿ كرقة العمؿ رقـع2

كبالتالي فذنو عند صياغة اليدؼ السمككي يجب أف تتكافر لدينا العناصر التالية :

أف +فعؿ سمككي مضارع ظاىر +التمميذ +مصطم المادة +الحد االدنى لؤلداد المعيار ).
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أميمة عمى ذالؾ:


أف يعرؼ التمميذ مفيكـ المربع بشكؿ مفصؿ.



أف يرسـ الطالب خريطة فمسطيف دكف تحديد المدف عمييا.



أف يضع الطالب كممة مناضؿ في جممة مفيدة.

نشاطع : 2عمى الطمبة المعمميف حؿ كرؽ عمؿ رقـع3
تصنيفات األىداؼ التربكية :

تيػػتـ التربيػػة الحدييػػة ببنػػاد جميػػع جكانػػب شخصػػية المػػتعمـ المعرفيػػة كالكجدانيػػة كالػػنفس حركيػػة ,كبالتػػالي عنػػد

كضعيا لؤلىداؼ يجب أف تأخذ بعيف االعتبار ىذه الجكانب اليبلية,حيث تصنؼ األىداؼ إلى:
أىداؼ المجاؿ المعرفي الفكرم):كىي تركز عمى جانب المعرفة كالفكر كميارات التفكير.

-1

كلدييا عدة مستكيات مكضحة في الجدكؿ التالي:
مصطمحات سمككية لصياغة نكات التعمـ المحددة

الفجة
المعرفة

يعرؼ,يصؼ,يتعرؼ,يؤشر,يدرج,يسمي,يمخص,يختار,يحدد,يمايؿ,يستخرج,

الفيـ

يدافع,يميز,يخمف,يكض ,يعطي أميمة,يمخص,يحكؿ,يشرح,يعمـ,يتكقع,يعيد صياغة.

التطبيؽ

يغير,يجرب,يكض ,يعدؿ,ييي ,يشغؿ,يستعمؿ,يتكقع ,ينت .

التحميؿ

يجزئ,يميز,يتعرؼ,يعزؿ,يكض ,يمخص,يشير إلى ,يربط,يختار,يفعؿ.

التركيب

يرتب,يدم ,يبتدع,يخترع,يكض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ,يعدؿ ,ينظـ,يخطط,يربط,يتعرؼ,يكتػ ػ ػ ػ ػ ػػب,يؤلؼ,يمخص,
ينت ,يركب,يجمع,يعيد ترتيب.

التتييـ
-2

يتيـ,يتارف,ينتتد,يميز,يفسر ,يمخص,يحرر,يربط يدعـ,يكض ,يصؼ.
أىداؼ المجاؿ الكجداني التأييرم:

تمؾ األىداؼ المتعمتة بالعكاطؼ كاالنشغاالت كالرغبات كالمكاقؼ كالتتدير كطرؽ التكيؼ.
كلدييا عدة مستكيات مكضحة بالجدكؿ التالي:
الفجة

مصطمحات سمككية لصناعة نكات التعميـ المحدد

االنتباه

يستمع بيتظة,ينبو,يتابع,يركز عمى,يصغي,يبلحظ,يحسف,يشعر.

التتبؿ الستجابة

يسػ ػ ػػتجيب,يبادر,يتتبؿ,يطبع,يجيب بحريتو,يش ػ ػ ػػترؾ في,يناقش,يب ػ ػ ػػدم اس ػ ػ ػػتعداده,يكافؽ

االىتماـ

يشارؾ,ييير نتاط جيدة,يشترؾ طكاعية,يعتني ب ,يبػدم اىتمػاـ ب,يتعػاكف فػي ,يتطػكع

االتجاه

يختار بحرية,يمارس بحرية ,يتبنى فكرة ,يظر كالد ؿ ,يبػذؿ مجيػكدان ,يبػادر ب ,يػدافع

النظاـ التيمي

يختار,يفاضؿ,يضيؼ ,يرتب,يكاجـ ,يكيؼ ,يبذؿ ,يطكر ,يبرز.

السمكؾ التيمي

يسمسؿ ,يتصرؼ ,يكاظب ,يحافظ عمى ,يدافع عف ,يتطكع ؿ.

عمى.

لمتياـ بعمؿ ,يت أر حكؿ المكضكع ,يجمع مادة عممية.
عف,يتصؿ.

المجاؿ النفس حركي:
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كيشمؿ األىداؼ التي تركػز عمػى مجػاؿ الحركػة كالكتابػة كالطبػع كالسػباحة كالرسػـ كتشػغيؿ ايالت ,كلػدييا عػدة
مستكيات مكضحة بالجدكؿ التالي:
الفجة

مصطمحات سمككية لصياغة نكات التعمـ المحددة

المبلحظة

يراقب,يتابع ,يشاىد ,يرل ,يبلحظ يستكشؼ ,يعايف ,ينصت ,يشـ.

التتميد

ينتؿ ,يكرر ,ينسخ يعيد عمؿ ,يذيع  ,يتمد ,يحاكؿ.

التجريب

يؤدم ,يجرب ,يعمؿ ,ينفذ ,يتي  ,يتبع تعميمات نظرية في عمؿ شػيد مػا ,يحػاكؿ,
يطبؽ ما تعممو.

الممارسة

ينػػت كميػػات ,يعمػػؿ بيتػػة ,يػػؤدم بتميػػؿ مػػف األخطػػاد ,يتػػدرب عمػػى ,يصػػنع ,يعمػػؿ
بكفادة ,يعرض طريتة عمؿ.

اإلتتاف

يجيد ,يتتف ,ينت بسرعة أك بكيرة ,يعمؿ بيتة ,يتحكـ في.

اإلبداع

يصمـ ,يشيد ,يبني ,يبتكر ,يطكر ,يؤلؼ.

عمى الطمبة المعمميف حؿ كرقة عمؿ رقـ ع4

األنشطة التعميمية:
-

يتكـ المعمـ كالطبلب بمناقشة أكراؽ العمؿ المعدة ليذا المتاد ,كرقة عمؿ رقـ .)2,3,4

-

يػػتـ تفعيػػؿ دكر المناقشػػة مػػف خػػبلؿ تعػػاكف أف ػراد المجمكعػػات مػػع بعضػػيـ الػػبعض لصػػياغة أىػػداؼ

مبلجمة.
الكاجب البيتي:
-

حسب دراستؾ لمكضكع األىداؼ ضع يبلية أىداؼ سمككية لكؿ مجاؿ مف المجاالت التالية مػف درس

مف مادة تخصصؾ :

المجاؿ المعرفي:

المجاؿ الكجداني :
المجاؿ النفس حركي :
اكتب في ممؼ التعيينات أىـ النتاط التي كردت في ىذا المتاد كأىـ الدركس المستفادة منو.
كرقة عمؿ رقـ ع2

مطمكب منؾ صياغة أربع أىداؼ سمككية مف مادة تخصصؾ في أم درس أنت تختاره.

كرقة عمؿ رقـ ع3

حدد األخطاد الكاردة في األىداؼ السمككية التالية :
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-1

أف يرسـ الطالب الخريطة كيحدد عمييا المدف الرجيسية كالتضاريس.

-2

أف يدرؾ الطالب أىمية المعرفة لئلنساف .

-3

أف يتذكؽ الطالب الجماؿ في لكحة فنية.

-4

أف يذكر الطالب يبلث أسماد مرفكعة باأللؼ .

كرقة عمؿ رقـ ع4

بعد أف تعرفت عمى مستكيات المجاؿ المعرفي كالكجػداني كالػنفس الحركػي ضػع أىػداؼ سػمككية لكػؿ مجػاؿ مػف

ىذه المجاالت مف مادة تخصصؾ :
المقاء الثالث :المعرية النظرية لمهارة التخطيط.

الزمف المستغرؽ:ساعتيف.

المهارة :امتبلؾ األسس النظرية لميارة التخطيط.

الكسائؿ التعميمية  :السبكرة ,الكمبيكتر المحمكؿ.LCD ,

األهداؼ :

بعد ىذا المتاد يتكقع مف الطمبة المعمميف أف يككنكا قادريف عمى :
 .1تحديد مفيكـ التخطيط العممي لمتدريس.
 .2تحديد أىمية التخطيط العممي لمتدريس.
 .3تحديد أنكاع خطط التدريس.
 .4تحديد العكامؿ المؤيرة في خطة الدرس.
 .5تحديد خصاجص الخطة التدريسية الجيدة.

المحتكل:

مفيكـ التخطيط:
تعػػد عمميػػة التخطػػيط ىػػي عمميػػة تسػػبؽ أم عمميػػة تنفيػػذ س ػكاد عمػػى نطػػاؽ عمػػـ التربيػػة كالتعمػػيـ ,كتعػػد عمميػػة
التخطيط ىي عممية ىندسة لئلمكانات المتاحة سكاد مادية أك بشرية كتجنيدىا لتحتيؽ أىداؼ معينة.

أما عف تعريؼ عممية التخطيط:

التخط ػػيط ى ػػك أس ػػمكب أك م ػػني يي ػػدؼ إل ػػى حص ػػر اإلمكان ػػات كالمػ ػكارد المت ػػكفرة كد ارس ػػتيا كتحدي ػػد إجػ ػرادات

استغبلليا لتحتيؽ أىداؼ مرجكة خبلؿ فترة زمنية معينة.
مفيكـ التخطيط العممي لمتدريس :
ىػػك عمميػػة تحضػػيرية منظمػػة

ذىنيػػة ككتابيػػة )) تيػػدؼ إلػػى رسػػـ األسػػمكب أك طريتػػة العمػػؿ التػػي تػػؤدم إلػػى

بمكغ األىداؼ المنشكدة بفاعمية ككفادة مع األخػذ بعػيف االعتبػار العناصػر المختمفػة لممكقػؼ التعميمػي مػف معمػـ

كطالب كامكانات كمكاد تعميمية.
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اىمية التخطيط :
نشاط : ) 1نترؾ لمطالبات استخبلص أىمية عممية التخطيط مف خبلؿ مناقشة كرقة عمؿ رقـ )5
بعد مناقشة الكرقة عمؿ رقـ  ) 5يتـ عرض أىمية عممية التخطيط بشكؿ منظـ عمى الطمبة .
أىمية التخطيط تكمف في :
يساعد عمى كضكح الرؤية لدل المعمـ فيما يتعمؽ بػ :


-1

تحديد األىداؼ التعميمية الخاصة كالعامة كالتي نرغب في تحتيتيا.

-2

تجييز الكساجؿ ,كالمكاد التعميمية ,ك اإلست ارتيجية التعميمية المناسبة كالمتاحة.

-3

اختيار كتصميـ أساليب التتكيـ المناسبة.

-4

تحديد الزمف المناسب ككيفية االستفادة منو عمى الكجو األكمؿ.

-6

تحديد مكاطف التكة كالضعؼ في المني الدراسي.

تحديد خبرات الطبلب السابتة كمستكل نمكىـ العتمي.

-5



ييشعر المعمـ بأىمية ما يتكـ بو مف عمؿ داخؿ الصؼ.
يجنػػب المعمػػـ الكييػػر مػػف المكاقػػؼ الطارجػػة كالمحرجػػة كيسػػاعده عمػػى مكاجيػػة المكاقػػؼ التعميميػػة بيتػػة
ي ٌ



كيحكؿ عمؿ المعمـ إلى نسؽ مف الخطكات المنظمػة كالمترابطػة
ييبعد المعمـ عف االرتجالية كالعشكاجية ٌ
كالمصممة لتحتيؽ أىداؼ جزجية ضمف إطار أشمؿ ألىداؼ التعميـ.



كركح معنكية عالية.



يسػػاعد المعمػػـ عمػػى النمػػك المينػػي كالمعرفػػي بصػػفة دكريػػة مسػػتمرة كالغػػاد فكػرة أف عمميػػة التػػدريس مػػا

ىي إالٌ عممية نتؿ معمكمات مف المعمـ إلى الطبلب .
أنكاع التخطيط :

التخطيط بعيد المدل :

ىك التخطيط الذم يتـ لمدة طكيمة كيشمؿ التخطيط لعاـ دراسي كامؿ أك فصؿ دراسي.
كيتضػػمف مػػا يسػػمي بتكزيػػع المقػػرر كأهػػداؼ التػػدريس لكػػؿ كحػػدة دراسػػية كالػػزمف الػػالزـ لتدريسػػها ,كالم ػكاد

كالكسائؿ التعميمية المناسبة كطريقة التقكيـ كالخبرات المطمكبة..

دليؿ عمؿ لممعمـ يحدد معالـ الطريؽ الذم سكؼ يسمكو عمى مدل العاـ الدراسي ))

التخطيط قصير المدل :
ىػػك التخطػػيط الػػذم يػػتـ لفت ػرة كجي ػزة كيشػػمؿ التخطػػيط األسػػبكعي أك التخطػػيط اليػػكمي الػػذم يػػتـ مػػف أجػػؿ درس
كاحد أك درسيف كيتصؼ بالتفصيؿ كتكضي اإلجرادات التي سيتبعيا المعمـ.
العكامؿ المؤثرة يي كضع الخطة :
o

محتكل المادة العممية لمدرس كطريتة عرضيا في الكتاب المدرسي.
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o

أىداؼ الدرس المطمكب تحتيتيا.

o

تكفر اإلمكانيات المناسبة في المدرسة بجميع أنكاعيا.

o

خصاجص النمك العتمي لمطبلب كطبيعة المنطتة كالبيجة المحيطة بالمدرسة.

o

مستكم الطبلب المعرفي.

o

تعاكف اإلدارة المدرسية كالمشرؼ التربكم مع المعمـ كتزكيده بكؿ ما ىك جديد.

o

اطٌبلع المعمـ عمى المراجع العممية كالتربكية كالنفسية.

o

الكقت المخصص لتدريس المادة كمدل التبلؤـ مع كيافة المترر.

o

عدد الحصص المكمؼ بيا المعمـ.

o

المسؤكليات اإلضافية التي يكمٌؼ بيا المعمـ.

الجدكؿ الدراسي )).

o

كقت الحصص لتدريس المادة

o

أعداد الطبلب في الفصؿ الكاحد كمساحة الغرؼ.

خصائص الخطة الجيدة:
o

أف تككف أىػدافيا كاضػحة كمحػددة كقابمػة لمتنفيػذ كتػتبلدـ مػع مسػتكل النمػك العتمػي كالمعرفػي لمطػبلب

o

أف تككف أىدافيا متناسبة كمتكافتة مع أىداؼ سياسة التعميـ في البمد.

o

أف تككف مرنة كقابمة لمتعديؿ كمتعددة البداجؿ لمراعاة الظركؼ الطارجة.

o

أف تككف مراعية لمفركؽ الفردية بيف الطبلب.

كيمكف قياسيا كتتكيميا.

o

تحتكم عمى األنشطة اإلضافية لمطبلب المتفكقيف كأخرم لمطبلب ضعيفي التحصيؿ.

o

أف تكػكف متنكعػػة األسػاليب كتسػػاعد عمػػى تعكيػد الطػػبلب عمػى التفكيػػر كاإلبػػداع كالمسػاىمة الجػػادة فػػي

العممية التعميمية.
o

تيتـ بالكتاب المدرسي كمصدر رجيسي ككذلؾ بالمراجع العممية كالتربكية كالنفسية.

o

تشمؿ جميع أجزاد المترر كفؽ الزمف المحدد كاألىمية النسبية لممكاضيع.

o

أف تتسـ بالتسمسؿ المنطتي كترابط األفكار.

o

تحدد الخبرات السابتة لمطبلب كالمتدمة المناسبة التي تدعك لئليارة كالتشكيؽ.

o

أف تحدد المكاد كالكساجؿ التعميمية المناسبة.

o

أف تحدد طريتة التتكيـ المناسبة.

o

تحدد المكقع الذم سيتـ فيو التدريس.

o

تحدد دكر المعمـ كدكر الطالب.

o

تحدد الزمف الفعمي لكؿ جزد مف المكضكع بشكؿ تتريبي.

o

تحتكم عمى مكاف مخصص لرصد ممحكظات التنفيذ.

164

األنشطة التعميمية:
-

يتبػػادؿ المػػدرب مػػع الطمبػػة المعممػػيف النتػػاش خػػبلؿ الجمسػػة السػػتنباط البنػػكد النظريػػة لممحتػػكل الػػذم

-

يتبػادؿ أفػراد المجمكعػات مػػع بعضػيـ الػػبعض النتػاش حػػكؿ كرقػة العمػػؿ رقػـ  )5كحػػكؿ إدارة النتػػاش

تتضمنو الجمسة بشكؿ فاعؿ.
مع المدرب.
الكاجب البيتي :
-

اق أر بشكؿ مكسع عف عممية التخطيط الدراسي حتى تككف مستعد لمتاد التادـ إذ أنو سػكؼ يػتـ التطػرؽ

-

اكتب في ممؼ التعيينات أىـ النتاط التي كردت في ىذا المتاد كأىـ الدركس المستفادة منو.

إلى التطبيؽ العممي إلعداد خطة دراسية يكمية.

كرقة عمؿ رقـ ع5
مف كجية نظرؾ ما ىي العكاقب المترتبة عمى معمـ ذىب إلى المدرسة دكف إعداد خطتو التدريسية اليكمية؟

المقاء الرابع  :ميارة التخطيط الدرسي اليكمي مككناتو ,خطكاتو,التطبيؽ العممي )
الزمف المستغرؽ :ساعتيف.

المهارة :إعداد خطة تدريس يكمية في مادة التخصص.

الكسائؿ التعميمية  :الكتب المنيجية ,السبكرة ,الكمبيكتر المحمكؿ.LCD ,

األهداؼ :

بعد ىذا المتاد يتكقع مف الطمبة المعمميف أف يككنكا قادريف عمى :
 .1تحديد مككنات الخطة الدرسية اليكمية.
 .2تحديد خطكات إعداد الخطة الدرسية اليكمية.
 .3إعداد خطة درسية يكمية في مادة التخصص.

المحتكل:

نشاط ع : 1إجراء مناقشة حكؿ كرقة عمؿ رقـ ع 6بيف أيراد المجمكعة الكاحدة.
مككنات الخطة الدراسية :

 -1المككنات الركتينية :


عنكاف المكضكع أك الدرس- :كيشترط فػي صػياغة ىػذا العنػكاف أف يصػؼ مػا سػيتـ تدريسػو فػي خػبلؿ



تاريخ التدريس  :كيشير إلى يكـ كتاريخ بداية كنياية تنفيذ الخطة.

زمف الخطة المكض فييا.
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الزمف  :كيشير إلى الزمف الكمي لتنفيذ الخطة بالدقيتة كالحصة ,كيتـ تكزيع ىػذا الػزمف عمػى المككنػات

المختمفة لمخطة في الجزد الخاص بالمككنات الفنية باإلضافة إلى مكعد الحصص.


الصؼ أك الصفكؼ كالشعبة  :المكاف الذم سيتـ فيو التدريس.

 -2المككنات الفنية :

 -1أىػداؼ الػػتعمـ  :كيشػترط فييػػا صػػياغة عبػارات األىػػداؼ صػياغة سػػمككية إجراجيػػة دقيتػة ككاضػػحة كمحػػددة
كمتنكعػة كتشػػمؿ المجػػاالت المختمفػػة لؤلىػػداؼ كتكػػكف قابمػػة لمتنفيػػذ كالتيػػاس كالتتػػكيـ  .كأف تصػػؼ نػكات الػػتعمـ
المرغكبة مكضحة التغيير الذم سيحدث في سمكؾ المتعمـ.
 -2المػكاد كالكسػاجؿ التعميميػػة  :كيشػمؿ المػكاد التعميميػػة المتػركدة كالمسػمكعة كالمرجيػػة كالكسػاجؿ كاألجيػزة التػػي
تستخدـ لعرض المادة التعميمية .كيراعي في ذلؾ االبتكار كالتجديد كالجكدة كالفاعمية.

 -3المػػدخؿ لمػػدرس

كي ارعػػى فيػػو
المتدمػػة كالتمييػػد ))  -:أف يكػػكف مشػػكقان كيعمػػؿ عمػػى إيػػارة انتبػػاه الطػػبلب ي

ا لتجديد كاالبتكار كيعمؿ عمى الترابط بيف الدركس مف خبلؿ نشاط معػيف أك قصػة تاريخيػة أك مشػكمة تحتػاج
لحؿ كىكذا...

 -4إجػرادات التػػدريس  -:يختػػار المعمػػـ فػػي ىػػذا الصػػدد إسػػتراتيجية التػػدريس المناسػػبة لنكعيػػة طبلبػػو كخب ػراتيـ
السػػابتة ,بحيػػث يػػتمكف مػػف خػػبلؿ تكظيفػػو لطػػرؽ التػػدريس المتضػػمنة فػػي تمػػؾ اإلسػػتراتيجية المتترحػػة تحتيػػؽ
كيراعى في ذلؾ الفركؽ الفردية بيف الطبلب.
أىداؼ التعمـ المحددة سمفان يُ ي
 -5تتكيـ التعمـ  -:بحيث ييراعى في ذلؾ أف يككف التتكيـ مرتبطان بأىداؼ الدرس مع مراعاة التنػكع فػي التتػكيـ
بشكؿ نستطيع مف خبللو قياس مدل تحتيؽ أىداؼ التعمـ.

 -6الكاجبػػات المنزليػػة  -:يتضػػمف كػػؿ مػػا يكمػػؼ بػػو الطالػػب مػػف أعمػػاؿ تتعمػػؽ بمػػا درسػػكه أك سيدرسػػكنو مػػف
مكضكعات كيجب أف يككف اليدؼ منيا التعزيز كالمراف كزيادة التمكف مف المادة العممية كليس العتاب.
 -7زمف التدريس  -:تكزيع الزمف عمى األىداؼ كالمياـ المختمفة لمخطة بحيث يصب لكؿ ىدؼ زمف معيف.
خطكات إعداد الخطة الدراسية اليكمية:
-1

قػ ػرادة مكض ػػكع ال ػػدرس جي ػػدان _أكي ػػر م ػػف مػ ػرة_ لمعرف ػػة كفي ػػـ مض ػػمكنو كلتحدي ػػد المف ػػاىيـ كالمب ػػادئ

كالمعمكمػػات كالخب ػرات التعميميػػة التػػي يتكقػػع مػػف التبلميػػذ تعمميػػا ,كالميػػارات كالتػػيـ كاالتجاىػػات التػػي يمكػػف أف
يكتسبكىا مف ىذا المكضكع.

كتككف الترادة بالدرجة األكلى مف كتاب المدرسة ,كأيضان مف مراجع أخرل ليا صمة بالمكضكع.

-2

بعد الخطكة السابتة يسأؿ الطالب المعمـ نفسو عدة تساؤالت كىي :

لماذا؟كماذا ؟ ككيؼ ؟كىؿ؟
-

لماذا سيتعمـ التبلميذ الدرس ؟ كىنا يأتي تحديد األىداؼ السمككية لمدرس,

-

ماذا سيتعمـ التبلميذ مف الدرس ؟ كىنا يأتي تحديد العناصر األساسية لمدرس.

-

كيؼ سيتعمـ التبلميذ ؟ كىنا يأتي تحديد خطكات السير في الدرس ككساجمو التعميمية.
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-

ىؿ تعمـ التبلميذ الدرس؟ ىنا تأتي مرحمة تتكيـ الدرس.

-3

مف خبلؿ الخطكات السابتة يمكف تحديد عناصر تخطيط كاعداد الدرس اليكمي كىي:

عنػ ػكاف ال ػػدرس ,األى ػػداؼ الس ػػمككية ,العناص ػػر الرجيس ػػية لم ػػدرس ,الكس ػػاجؿ التعميمي ػػة الت ػػي يمك ػػف اس ػػتخداميا,
الممخ ػػص السػ ػػبكرم ,خط ػ ػكات السػ ػػير فػ ػػي الػ ػػدرس كتشػ ػػمؿ :التمييػ ػػد –العرض_الختػ ػػاـ_تتكيـ الػ ػػدرس_الكاجبات
المنزلية ).

-4

تأتي بعػد ذالػؾ الخطػكة األخيػرة فػي تخطػيط إعػداد الػدرس اليػكمي ,كىػي تػدكيف العناصػر سػالفة الػذكر

بالتفصػػيؿ فػػي ك ارسػػة تحضػػير الػػدركس اليكميػػة بػػنفس الترتيػػب مػػع كتابػػة تػػاريخ اليػػكـ كميعػػاد الحصػػة كصػػؼ
التبلميذ الذيف سيدرسكف الدرس كاسـ المادة.
نشاط ع : 21إجراء مناقشة حكؿ كرقة عمؿ رقـ ع 7بيف أيراد المجمكعة الكاحدة.
األنشطة التعميمية :
-

يػػتـ إجػراد مناقشػػة فاعمػػة بػػيف الطػػبلب المعممػػيف كالمػػدرب خػػبلؿ المتػػاد كالتشػػاكر بػػيف أفػراد المجمكعػػة

الكاحدة حكؿ كرقة العمؿ رقـ .)6
-

يػػتـ عػػرض مجمكعػػة مػػف الخطػػط التػػي أعػػدىا الطػػبلب المعممػػكف مسػػبتان كالعمػػؿ عمػػى نتػػدىا بأسػػمكب

-

يطم ػػب م ػػف ك ػػؿ مجمكع ػػة م ػػف ال مجمكع ػػات إع ػػداد خط ػػة درس ػػية ل ػػدرس ى ػػـ يختاركن ػػو حس ػػب م ػػادة

فاعؿ كبناد.

بناد.
تخصصيـ كمف يـ تتكـ المجمكعات األخرل بصحبة المدرب بنتدىا نتدان ن
-

يتكـ المعمـ بعرض نماذج مخطكطات لتخطيط الدركس اليكمية.

الكاجب البيتي:
-

حسب فيمؾ لمكضكع إعداد الخطة الدرسية أعػد خطػة لمػدرس الػذم تفضػؿ شػرحو لتبلميػذؾ فػي المػرة

التادمة في التدريب الميداني عمى أف تشمؿ عمى جميع عناصر الخطة الجيدة كمكاصفاتيا.
-

اكتب في ممؼ التعيينات أىـ النتاط التي كردت في ىذا المتاد كأىـ الدركس المستفادة منو.

كرقة عمؿ رقـ ع6

عػػدد أنػػت كأف ػراد مجمكعتػػؾ العناصػػر المت ػكافرة فػػي الخطػػة الد ارسػػية اليكميػػة حسػػب خبرتػػؾ التصػػيرة فػػي مجػػاؿ

التدريب الميداني كاعداد الخطط اليكمية :

__________________________________________________

كرقة عمؿ ع7

بمشاركة أفراد مجمكعتؾ قـ بذعداد خطة تدريسية متكاممة العناصر ألحد دركس الكتاب المنيجي المتػكفر ,كقػـ

بعرض ما تـ إنتاجو عمى المدرب كطبلب المجمكعات األخرل.
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الكحدة الثانية :مهارات التنفيذ.
المقاء الخامس :مهارة التهيئة.

الزمف المستغرؽ :ساعتيف.

المهارة  :استخداـ التييجة المناسبة لمادة التخصص.
الكسائؿ التعميمية  :الكتب المنيجية ,السبكرة ,الكمبيكتر المحمكؿ.LCD ,

األهداؼ :

بعد ىذا المتاد يتكقع مف الطمبة المعمميف أف يككنكا قادريف عمى :
 .1تحديد مفيكـ التييجة.
 .2تحديد الفرؽ بيف التييجة كالتمييد.
 .3تحديد أىمية التييجة.
 .4تحديد أىداؼ عممية التييجة.
 .5تحديد أنكاع التييجة.
 .6تحديد العكامؿ المؤيرة في اختيار نكع التييجة.
 .7إجراد تطبيؽ عممي لميارة التييجة عمى دركس مادة التخصص.

المحتكل:
-

مفيكـ التييجة :

يتصػػد بالتييجػػة لمػػدرس مجمكعػػة السػػمككيات التػػي يتكمبيػػا المعمػػـ مػػا يتكلػػو أك يفعمػػو) بتصػػد إعػػداد الطال ػػب
لمدرس الجديد ,بحيث يككنكا في حالة ذىنية كانفعالية كجسمية قكاميا التمتي كالتبكؿ.
نشاطع 1عمى كؿ مجمكعة مناقشة كرقة عمؿ رقـع 8كاإلجابة عميها.
-

الفرؽ بيف التييجة كالتمييد:

يجب عدـ الخمط بيف مفيكـ التمييد لمدرس كالتييجة ,حيث بعض المعمميف يتصر التييجة عمى التمييػد لمدرس.
*التييجة :ىي عممية تحضير كجداني انفعالي معرفي لمطالب لمتعمـ الجديد.
*التمييد  :ىي عممية تحضير معرفي لمطالب لمتعمـ الجديد.
-

أىمية التمييد :

استخداـ المعمـ ليػذه الميػارة يمكػف أف يييػر اىتمػاـ الطػبلب كحػبيـ لبلسػتطبلع ,كتعػدىـ لمػدرس الجديػد كيػربط
بيف ما تـ دراستو كما سػكؼ يدرس كيككنكف عندجذ :
•أكير قدرة عمى تكجيو تساؤالت كييرة عف مكضكع الدراسة.
•أكير استعدادا لمتركيز كاالىتماـ بالمكضكع مجاؿ الدراسة.

• أكير قابمية لممشاركة في المكقؼ كجعمو أكير حيكية كيراد.
-

أىداؼ التييجة:
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خمؽ إطار مرجعي لتنظيـ األفكار كالمعمكمات التي سكؼ يتضمنيا الدرس كيتحتؽ ذلؾ عف طريؽ:

-1

• أف يترر المعمـ نتطة البداية في الدرس ,كيبدأ مع الطبلب مف حيث ىػـ ,يػـ يتتػدمبيـ إلػى األمػػاـ فػي ضػكد
احتياجاتيـ كقدراتيـ.
• تكفير التسمسؿ الصحي كالمتدرج كالسميـ لنتاط الدرس ,كاألنشطة المختمفة.
• تكجيو الطبلب لتحتيػؽ مػا ىػك متكقػع مػنيـ ميػؿ كيفيػة مػكاجيتيـ المكاقػؼ الجديػدة الػػتي تتابمػػيـ فػي الػدرس,

كمتابعتيـ لمنشاط في التحصيؿ كاستكمالو بأنفسيـ.

زيػػادة دافعيػػة الطالػػب لتركيػػز انتباىػػو عمػػى الم ػػادة التعميميػػة الجديػػدة كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ زيػػادة مسػ ػػتكل

-2

االىتماـ عمى أداجو كحفز الطالب عمى التعمـ حيث يؤكد خبراد المجاؿ عمى أىمية قيػاس نجػاح المعمػـ باسػتيارة
دافعية طبلبو لمتعمـ كذلؾ بتييجتيـ لبدد دكرة جديدة مف النشاط التعميمي.

تػكفير االسػتم اررية فػػي العمميػة التعميميػة عػػف طريػؽ ربػط مكضػػكع الػدرس بمػا سػػبؽ أف تعممػو الطػػبلب

-3

كبخبراتيـ السابتة ,فالتعميـ يصب ذا معنى بالنسبة لمطالب إذا تػـ ربػط المعمكمػات الجديػدة بمػا سػبؽ أف تعممػو
الطالب عف طريؽ إدخاليا في الخريطة المعرفية عنده بما يككف صكرة منستة عف العالـ المحيط بو.
أنكاع التييجة :

-

يعتتد كيير مف المعمميف أف التييجة تتتصر عمى بداية الدرس ,كىذا تصكر غير صحي  ,فالػدرس يحتػػكم عمػى
عػدة أنشػطة كلكػؿ منيػا تييجتػو الخاصػة كالمناسػبة ,كعمكمػا يمكػف التمييػز بػيف أنػكاع يبليػة مػف التييجػة ىػي :
التكجييية ,االنتتالية ,التتكيمية .كسكؼ نناقش كؿ منيا فيما يمي:
أكالن :التييجة التكجييية :

تستخدـ أساسا لتكجيو انتباه طبلبؾ نحك المكضكع الذم تعتزـ تدريسو كايارة اىتماماتيـ ,كفيمػا يمػػي سػكؼ

نعػ ػػرض مجمكعػ ػػة مػ ػػف مداخمتييجػ ػػة الطػ ػػبلب ,كعميػ ػػؾ أف تختػ ػػار منيػ ػػا مػ ػػا يناسػ ػػب درس ػ ػػؾ كأى ػ ػػدافؾ التعميميػ ػػة
كاىتمامػػات طبلبػػؾ كخب ػراتيـ السػػابتة لتػػنطمتمعيـ نحػػك الػػدرس الجديػػد بعػػد أف تك ػػكف بالفع ػػؿ جػػذبت انتبػػاىيـ

كأيرت اىتماماتيـ :
-1

مدخؿ التصص :

يمكف استخداـ ىذا المدخؿ إليارة دكافع طبلبؾ نحك مكضكع معيف كما في المياؿ التالي :
المياؿ :

يفرض أنؾ بصدد درس الكراية) كجو نظر طبلبؾ إلى قصة مندؿ.

-2

المدخؿ التاريخي :

يمكنؾ استخداـ التصص التاريخية لعمماد كالمشاىير.
مياؿ :

عند تدريس مكضكع البسترة نتحدث عف قصة باستكر كتجربتو في تعتيـ الحميب .

-3

مدخؿ اإلشارة إلى أىمية المكضكع كتطبيتاتو في الحياة :
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يفػرض أنػؾ بصػػدد درس الك اريػة ,يمكنػػؾ اإلشػارة إلػى بيػػاف أىميتيػا فػػي كيػؼ نػرث صػػفاتنا المختمفػة ,كدكره فػػي
مجاؿ الطب كالزراعة.
-4

مدخؿ التتابع المنطتي :

يعتمد عمى التسمسؿ المنطتي لممفاىيـ التي تسعى لتدريسيا حيث عميؾ ىنػا أف تزيػد مػف دافعيػة الطػبلب لزيػادة
المعمكمات كليس استكماليا كما سبؽ.

-5

مدخؿ تحدم العتكؿ :

كمما أمكػف تحػدم عتػكؿ الطػبلب كممػا أظيػركا إيجابيػة كحمػاس لمػتعمـ ػ عمػى أف يكػكف التحػدم قصػػي ار يتناسػب
مع قدرات الطبلب كيؤدم إلى الدرس نفسو كييير دكافعيـ.
-6

مدخؿ استعراض الكاجب المنزلي :

ييػػدؼ إلػػى ال ػربط بػػيف مػػا يعرفػػو الطػػبلب كمػػا سػػكؼ يدرسػػكنو مػػف خػػبلؿ ح ػكار الط ػػبلب كمناقش ػػتيـ فػػي حمػػكؿ

الكاجب المنزلي كتصحي األخطاد ,كاستغبلؿ معمكماتيـ لمدخكلبيـ في الدرس الجديد.
-7

مدخؿ إشراؾ الطبلب في تحتيؽ األىداؼ :

إف كضكح اليدؼ كبياف سبب دراسة المكضكع يزيد الدافع عادة عند الطبلب ,كتزداد فعاليػة ىػذا المدخؿ حينمػا
يككف الدرس ليس جديدا تماما بؿ مكمؿ لدرس أك دركس أخرل سابتة.

يانيان:التييجة االنتتالية :

تستخدـ لتسييؿ االنتتاؿ التػدريجي مػف جػزد إلػى جػزد أك مػف نشػاط تعميمػي إلػى آخػر كيعتمػد المعمػـ فييػػا عمػى

األميمة كاألسجمة كاألنشطة التي يعرؼ أف طبلبو مكلعكف بيا كتتصؿ بخبراتيـ.
ياليان:التييجة التتكيمية :

تستخدـ أساسا لتتػكيـ مػا تػـ تعممػو قبػؿ االنتتػاؿ إلػى أنشػطة كخبػرات جديػدة كتتمركػز حػكؿ الطالػب مػػف خػبلؿ

إجابتػػو كنشػػاطاتو التػػي تظيػػر مػػدل تمكنػػو مػػف المػػادة التعميميػػة كقػػد تكػػكف فينيايػػة جػػزد مػػف الػػدرس أك فينيايػػة
الدرس أك قبؿ بداية درس جديد.
نشاطع : 3عمى كؿ مجمكعة مناقشة كرقة عمؿ رقـع 9كاإلجابة عميها :
-

العكامؿ المؤيرة في اختيار نكعية التييجة :

-1

حسب المرحمة التعميمية.

-2

طبيعة المجاؿ المعرفي.

-3

جكانب التعميـ المتضمنة.

-5

مكقع الحصة مف اليكـ الدراسي.

-4

مكضكع الدرس مف الكحدة التعميمية.

نشاطع 4عمى كؿ مجمكعة مناقشة كرقة عمؿ رقـ ع 10كاإلجابة عميها.
األنشطة التعميمية :
-

تفعيؿ دكر العصؼ الذىني في استخبلص المعرفة مف أذىاف الطبلب المعمميف.
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-

المناقشة الفاعمة بيف المدرب كأفراد المجمكعات كبيف أفراد المجمكعة الكاحدة مع بعضيـ البعض.

-

إجراد تطبيؽ عممي لمميارة كاخضاعو لمنتد مف قبؿ أفراد المجمكعات كالمدرب.

النشاط البيتي:
-

أعد التييجة المناسبة لمدرس الذم سكؼ تشرحو في المرة التادمة في حصة التدريب العممي.

اكتب في ممؼ التعيينات أىـ النتاط التي كردت في ىذا المتاد كأىـ الدركس المستفادة منو.

كرقة عمؿ رقـ ع8

بمشاركة أفراد مجمكعتؾ ناقش ىذا التساؤؿ :

ىؿ ىناؾ فرؽ بيف التييجة كالتمييد ,كاذا كاف ىناؾ فرؽ كضحو ؟
____________________________________________________
كرقة عمؿ رقـ ع: 9

نػػاقش ىػػذه العبػػارة مػػع أف ػراد مجمكعتػػؾ ,ىنػػاؾ العديػػد مػػف العكامػػؿ التػػي تػػؤير عمػػى نكعيػػة التييجػػة التػػي يػػتـ

اختيارىا ,كض ىذه العكامؿ حسب معمكماتؾ ؟

____________________________________________________

كرقة عمؿ رقـ ع10

اختر أنػت كأفػراد مجمكعتػؾ عنػكاف مػف العنػاكيف التاليػة كحػدد التييجػة المناسػبة لػو ,حتػى يػتـ عرضػو عمميػان مػف
قبؿ الطالب المعمـ الذم سيتع عميو االختيار مف قبؿ أفراد المجمكعة :

-

المغة العربية  :األماف عمى الطريؽ ,الجمؿ ,البرتتاؿ كالميمكف )

-

الراضيات  :الجمع ضمف  ,10النصؼ كالربع ,األعداد الزكجية )

-

العمكـ العامة  :الح اررة كأىميتيا ,أجزاد النباتات ككظاجفيا ,األدكات )
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المقاء السادس :مهارة اختيار إستراتيجية التدريس المناسبة.
الزمف المستغرؽ :ساعتيف.

المهارة  :امتبلؾ األسس النظرية لميارة اختيار إستراتيجية التدريس.
الكسائؿ التعميمية  :السبكرة ,الكمبيكتر المحمكؿ.LCD ,

األهداؼ :

بعد ىذا المتاد يتكقع مف الطمبة المعمميف أف يككنكا قادريف عمى :
 .1تحديد مفيكـ إستراتيجية التدريس.
 .2تحديد مككنات إستراتيجية التدريس.
 .3تحديد المعايير الكاجب تكافرىا في إستراتيجية التدريس المبلمة.
 .4تحديد تصنيفات إستراتيجيات التدريس المبلمة.
 .5تحديد أىمية استخداـ إستراتيجية التدريس.

المحتكل:
-

مفيكـ إستراتيجية التدريس طريتة التدريس ):

بسػػط
تع ػ طد طػػرؽ التػػدريس بميابػػة األداة التػػي يػػتـ بيػػا تنظػػيـ خطػػة العمػػؿ داخػػؿ حج ػرة الصػػؼ ,فمػػف خبلليػػا يي ٌ

المحتكل كتيحدد الكساجؿ ,كتهختار أنشطة الدرس ,كتيحتؽ األىداؼ المرسكمة.
ى ػػي طريت ػػة التعم ػػيـ كال ػػتعمـ المخط ػػط أف يتٌبعي ػػا المعم ػػـ داخ ػػؿ الص ػػؼ الد ارس ػػي أك خارج ػػو) لت ػػدريس محت ػػكل
مكضكع دراسي معيف بغية تحتيؽ أىداؼ محددة سمفنا ".
مككنات إستراتيجية التدريس :
-



األىداؼ التدريسية.



التحركات التي يتكـ بيا المعمـ كينظميا ليسير كفتيا في تدريسو.



األميمة كالتدريبات كالمساجؿ كالكساجؿ المستخدمة لمكصكؿ إلى األىداؼ.



الجك التعميمي كالتنظيـ الصفي لمحصة.



استجابات الطبلب بمختمؼ مستكياتيـ كالناتجة عف المييرات التي ينظميا المعمـ كيخطط ليا.

نشاطع 1عمى كؿ مجمكعة مناقشة كرقة عمؿ رقـ ع. 11
-1

معايير اختيار إستراتيجية التدريس المناسبة :

أف يتـ األخذ بالترتيب المنطتي في عرض المادة ميؿ  :التدرج مف المعمكـ لممجيكؿ ,كمف السيؿ إلى

الصعب ,كمف البسيط إلى المركب ,كمف المحسكس لممعتكؿ ,كمف المألكؼ إلى غير المألكؼ.
-2

أف يتـ األخذ باألساس السيككلكجي في عرض المادة بمػا فػي ذلػؾ ميػكؿ التبلميػذ ,كرغبػاتيـ ,كقػدراتيـ

كاستعداداتيـ ألف األساس السيككلكجي يتعمؽ بشخصية التمميذ ككيفية جذبو كتشكيتو.

-3

أف يتـ اعتبار الفركؽ الفردية بيف المتعمميف.

-4

أف تككف الطريتة مييرة الىتماـ التمميذ كتبعيو عمى االبتكار كالسركر كاالنتباه.
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-5

أف تبلجـ الطريتة سف التبلميذ كمراحؿ نمكىـ كظركفيـ االجتماعية كاالقتصادية.

-6

أف تنمي الطريتة االتجاىات االيجابية لدل التبلميذ.

-7

أف تراعي صحة الطالب النفسية كالبدنية كالعتمية لمتبلميذ.

-8

أف تستند إلى نظريات التعمـ كتستفيد مف قكانينيا ميؿ التعمـ بالعمؿ ,كبالمبلحظة ,كبالتجربة.

-

تصنيفات إستراتيجيات التدريس :

أكالن  :تُص ّنؼ طرؽ التدريس كيقنا لمجهد المبذكؿ إلى ثالثة أنماط:
طرؽ تيركز عمى جيد المعمـ كحده:
-1
دكف مشاركة التبلميذ ,ميؿ طريتة اإللتاد المحاضرة ( .

طرؽ تيركز عمى جيد المعمـ كالمتعمـ:
-2
كجػو ,كحػؿ المشػكبلت ,كالطريتػة
الم ٌ
بحيث يتتاسماف فييا الجيد كالعبد ,كطريتة المناقشة كالحكار ,كاالكتشػاؼ ي
االستتراجية ,.كالعصؼ الذىني.
طرؽ تيركز عمى جيد المتعمـ:
-3
كطريتة التعميـ الذاتي – حؿ المشكبلت ,المشركع ,-كالتعميـ المبرم .
يانيان :تُص ّنؼ طرؽ التدريس كيقان ألعداد المتعمميف إلى نمطيف:

-1

طرؽ التدريس الجمعي  :كىي الطرؽ التي تخاطب مجمكعة مف المتعمميف في آف كاحد ميػؿ المناقشػة

-2

طرؽ التدريس الفردم  :كىي طرؽ تتعامػؿ مػع المتعممػيف كػأفراد ,بحيػث يتتػدـ المػتعمـ فػي تعممػو كفتػان

كاإللتاد كالحكار كحؿ المشكبلت كالتعميـ التعاكني.

لتدراتو كاستعداداتو ,ميؿ طريتة التعميـ المبرم أك التعمـ بالحاسكب.

ثالثنا  :تُص ّنؼ طرؽ التدريس كيقان لنكع االحتكاؾ بيف المعمـ كالمتعمـ إلى نمطيف:

طػرؽ مباشػرة  :كىػي التػػي يػػتـ فييػا التعامػػؿ بػيف المعمػػـ كطبلبػػو كجينػا لكجػػو ميػؿ طريتػػة اإللتػػاد
-1
كالمناقشة كالطرؽ العممية.
طرؽ غير مباشرة  :كىي التي يتـ التدريس فييا عف يبعد أك عبر الشبكات كالدكاجر التميفزيكنية.
-2
سادسان :تُص ّنؼ طرؽ التدريس كيقان لتطكرها إلى نمطيف:
-1

طػرؽ تتميديػػة قديمػة  :ميػػؿ طريتػػة المحاضػرة كىػػي طريتػػة تمتينيػة ,تمتػػي العػػبد األكبػر مػػف العمميػػة

التعميمية عمى كاىؿ المعمـ الذم يتػكـ بالبحػث كاالطػبلع كاعػداد الػدرس يػـ يمتيػو عمػى مسػامع المتعممػيف ,كىػذه

سمبيا ,ما عميو سكل االسػتماع كالفيػـ كالحفػظ لمػا يتػكؿ المعمػـ انطبلقنػا مػف فمسػفة التعمػيـ
الطريتة تجعؿ المتعمـ ن
التديمة التي تتكـ عمى ضركرة تزكيد المتعمـ بأكبر قدر مف المادة التعميمية ,ميممػة بػذلؾ ميػكؿ المػتعمـ كقد ارتػو
كاتجاىاتو كرغباتو.
-2

طرؽ حديية  :ميؿ حؿ المشكبلت ,كاالكتشاؼ ,كالتدريس بالكمبيكتر كاالنترنػت ,كىػي طػرؽ أخػذت

باعتبارىػػا ميػػكؿ كاتجاىػػات كمكاىػػب كقػػدرات المتعمـ,كجعمتػػو يتػػكـ بالتسػػـ األكبػػر مػػف عمميػػة الػػتعمـ معتمػ نػدا عمػػى
جيده كنشاطو كتفاعمو مع المعمـ أك مع المتعمميف ايخريف كمع المادة الدراسية ,كما جعمت مف المادة الد ارسػية

كسيمة لمكاجية مكاقؼ كحؿ مشكبلت يمكف أف تكاجو المتعمـ مستتببلن.
173

-

أهمية استخداـ إستراتيجية التدريس :

-1

تحتيؽ األىداؼ التربكية العامة كاألىداؼ التربكية الخاصة.

-3

تيم ٌكف المعمـ مف تنظيـ الدرس بشكؿ مترابط كمتناسؽ.

-2
-4

تيم ٌكف المعمـ مف رسـ خططو السنكية.

تساعد المعمـ عمى استخداـ الكساجؿ التعميمية المختمفة.

األنشطة التعميمية :
-

تفعيؿ دكر العصؼ الذىني في إجراد المناقشات بيف أفراد المجمكعات.

إج ػراد مناقش ػػة فاعم ػػة ب ػػيف المػػدرب كأفػ ػراد المجمكع ػػات كب ػػيف أف ػراد المجمكع ػػة الكاح ػػدة بعض ػػيـ م ػػع

بعض.
الكاجب البيتي:
-

اق أر بشكؿ مكسع حكؿ عممية اختيار اإلستراتيجية المناسبة لمتدريس تحضي انر لمتاد التادـ.

اكتب في ممؼ التعيينات أىـ النتاط التي كردت في ىذا المتاد كأىـ الدركس المستفادة منو.

كرقة عمؿع11

بمشاركة أفراد مجمكعتؾ قـ بتحديد أىـ معايير اختيار إستراتيجية التدريس المناسبة :
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المقاء السابع  :مهارة اختيار إستراتيجية التدريس المناسبة.
الزمف المستغرؽ:ساعتيف.

المهارة  :إجراد تطبيؽ عممي لميارة اختيار إستراتيجية التدريس المناسبة لمادة التخصص.
الكسائؿ التعميمية  :السبكرة ,الفيديكىات ,الكمبيكتر المحمكؿ. LCD ,

األهداؼ  :بعد ىذا المتاد يتكقع مف الطمبة المعمميف أف يككنكا قادريف عمى :
 .1تحديد مكاصفات إستراتيجية التدريس الجيدة.

 .2تحديد مجمكعة متنكعة مف إستراتيجيات التدريس الحديية.
 .3إجراد تطبيؽ عممي إلستراتيجية التدريس عمى مادة التخصص.
المحتكل :
نشاط ع 1عمى كؿ مجمكعة مناقشة كرقة عمؿ رقـ ع13

مػػف المفػػركغ منػػو عػػدـ كجػػكد إسػػتراتيجية تػػدريس مياليػػة مناسػػبة لكػػؿ المكضػػكعات الد ارسػػية كفػػي كػػؿ األزمػػاف

كلجميع أنكاع الطبلب كالمراحؿ الدراسية إذ أنو لكؿ ط ريتة ميزاتيا كعيكبيا ,ذلؾ يحؽ لممعمـ أف يختار الطريتػة
األنسػػب التػػي تيبلجػػـ الظػػركؼ كخب ارتػػو كشخصػػيتو كأسػػمكبو كمعمكماتػػو كطبيعػػة المػػادة العمميػػة كالمكػػاف كالطمبػػة
كمستكل نمكىـ الذىني كمدل قبكليـ كتفاعميـ معيا .

كلكف فيما يمي نستعرض

 -أىـ الخصاجص التي يجب أف تتكفر في إستراتيجية التدريس الجيدة :

-1

يسر التعمـ كتينظمو.
تي ٌ
تكظٌؼ كؿ مصادر التعمـ المتكفرة في البيجة التعميمية.

-4

تراعي الخصاجص النماجية لممتعمميف.

-2
-3

تحتؽ األىداؼ المرجكة بأقصى سرعة كأقؿ جيد ككقت كأكبر فاعمية.

-5

تستغؿ قدرات المتعمميف إلى أقصى ما يستطيعكف.

-6

تراعي البحث كالتفكير الخاصة بالمادة الدراسية.

-7

تراعي األسس النفسية كالفمسفية كاالجتماعية كالتيمية كالمعرفية.

-9

تكظؼ تطكرات المادة الدراسية العممية.

-

أنكاع استراتيجيات التدريس :

.1

الطريتة التياسية :تعتمد ىػذ النظريػة عمػى تبيػاف كشػرح التاعػدة أك التػانكف أك التعريػؼ ,كمػف يػـ تنػاكؿ

-8

تكسب المتعمميف الميارات كالكفايات األداجية.

الحاالت كاألميمة التي تنطبؽ عمييا.
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.2

الطريتة االستتراجية :عمى خػبلؼ الطريتػة التياسػية ,يتصػد بيػا السػير فػي العمميػة التدريسػية مػف خػبلؿ

الحػػاالت كالحتػػاجؽ الجزجيػػة إلػػى التاعػػدة العامػػة ,كذلػػؾ بد ارسػػة العديػػد مػػف الحػػاالت الفرديػػة كاكتشػػاؼ العامػػؿ أك
التاعدة المشتركة بينيما أم ٌأنيا تستخدـ لمكصكؿ قانكف أك اكتشاؼ نظرية ما.
الطريتػػة اإللتاجيػػة :ىػػي أقػػدـ الطػػرؽ كأكيرىػػا شػػيكعان ,كىػػي تعتمػػد عمػػى أف يتػػكـ المعمػػـ بذلتػػاد كشػػرح
.3
ممػػا يدفعػػو لمممػػؿ
المعمكمػػات لمطمبػػة ,مػػع االسػػتعانة بػػبعض الكسػػاجؿ التعميميػػة ,كيكػػكف دكر المػػتعمـ فييػػا سػػمبيان ٌ
أف ىػػذه الطريتػػة تحتػػاج إلػػى مجيػػكد كبيػػر مػػف قبػػؿ المعمٌػػـ ,كعػػدـ قػػدرة
كعػػدـ التفكيػػر كالتركيػػز ,باإلضػػافة إلػػى ٌ

المعمٌـ عمى تتييـ الطمبة ,باإلضافة إلى عدـ مراعاة الفركؽ الفردية بيف الطمبة.
.4

طريتة حؿ المشكبلت :تعتمد ىذه النظرية عمى طرح مشػكمة مػا عمػى الطمبػة ,كمناقشػة كتكجيػو الطمبػة

لحػػؿ تم ػػؾ المش ػػكمة كفػػؽ خطػ ػكات كقكاع ػػد منيجي ػػة ,ممػػا يحف ػػز الطمب ػػة عم ػػى الح ػكار البن ػػاد كاالبتك ػػار كالتفكي ػػر

كاسترجاع المعمكمات ,كتذكر المعمكمات لفترة أطكؿ ,كيتكـ المعمـ في النياية بتتكيـ ما تكصؿ اليو الطمبة.
.5

التصة :عرض المادة العممية كاألفكار كالخبرات كالتجارب عمى شػكؿ قصػة ممتعػة كمشػكقة ,ممػا يزيػد

فف اإللتػاد كالتعبيػر كحسػف االسػتماع ,غػرس
مف محبة الطبلب لممعمـ كالمدرسة ,كتشكيؽ الطفؿ لمتعمٌـ ,كتعمٌمو ٌ
التيـ النبيمة في الطبة ,تتريب المادة التعميمية لمكاقع ,تنمية الخياؿ كاإلدراؾ لمطفؿ.

.6

الطريت ػػة الحكاري ػػة :تعتم ػػد ى ػػذه الطريت ػػة عم ػػى الحػ ػكار كالنت ػػاش ب ػػيف المتعمم ػػيف كادارة النت ػػاش م ػػف قب ػػؿ

كتتبؿ كجيات النظػر كاسػترجاع المعمكمػات كالتفكيػر كتنػاكؿ كافػة
مما يحفٌز الطمبة عمى الحكار كالنتاش ٌ
المعمـٌ ,
يحيػػة كالػػكد بػػيف المعمٌػػـ كالطالػػب ,كمػػا
ايراد كتعػ ٌػزز الػػدكر اإليجػػابي لمطمبػػة كاليتػػة بػػالنفس كتخمػػؽ جػػك مػػف األر ٌ
كتم ٌكف المعمـ مف تتييـ الطمبة ,كالحصكؿ عمى بعض األفكار كاألسجمة الجديدة ,كىي تحتاج إلى ميارات كخبػرة
ػؤدم إلػى انتشػار الفكضػى كتشػتت أذىػاف المتعمٌمػيف بسػبب كيػرة ايراد كىػي تعتمػد عمػى الميػارة
جيدة فيي قػد ت ٌ
المفظية كتيمؿ الميارات الحسية األخرل .

.7

طرؽ التدريس الحديية :كىي عبارة عف مجمكعة مف الطرؽ التدريسية التي تكصؿ إلييػا العمػـ الحػديث

كالحتاجػػب التعميميػػة ,كالتعمػػيـ المبػػرم  ,كالحاسػػب ايلػػي ,كالتػػدريب العممػػي ,كالمشػػاريع ,كاالستبصػػار كالتفاعػػؿ

كالكحدات ,كالفيديك.

نشاطع 2عمى التالميذ مشاهدة الفيديكهات التي تستعرض استراتيجيات تدريس حديثة.
نشاط ع 3عمى المجمكعات مناقشة كرقة عمؿ رقـ ع. 14
األنشطة التعميمية :
-

إجراد مناقشة فاعمة بيف المدرب كأفراد المجمكعات حكؿ محتكل المتاد.

-

مناقشة فاعمة بيف أفراد المجمكعة الكاحدة بعضيـ مع بعض حكؿ أكراؽ العمؿ التي تتخمؿ الجمسة.

-

نتد بناد مف قبؿ أفراد المجمكعات كالمدرب ألداد المجمكعات.

الكاجب البيتي :
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-

تحضػػي انر لمزيػػارة التادمػػة لمتػػدريب الميػػداني اختػػر إسػػتراتيجية التػػدريس التػػي ت ارىػػا مناسػػبة لمػػدرس الػػذم

-

أكتب في ممؼ التعيينات  :أىـ النتاط التي كردت في ىذا المتاد كأىـ الدركس المستفادة منو.

ستشرحو .

كرقة عمؿ رقـ ع13

حسب فيمؾ لمكضكع المتاد السابؽ ,تشارؾ مع أفراد مجمكعتػؾ عمميػة اسػتنباط خصػاجص إسػتراتيجية التػدريس

الجيدة :

_____________________________________________________

كرقة عمؿ رقـ ع14

بعػػد أف تعرفػػت عمػػى أن ػكاع حد ييػػة مػػف إسػػتراتيجيات التػػدريس كحسػػب خبرتػػؾ فػػي طػػرؽ التػػدريس

التتميدية اختر درسان مف دركس الكتب المنيجيػة المتػكفرة معػؾ أنػت كأفػراد مجمكعتػؾ كحػدد إسػتراتيجية التػدريس
التػػي تػػتبلجـ معػػو كاعرضػػيا عمػػى بػػاقي المجمكعػػات بصػػيغة شػػرح مفصػػؿ ,حتػػى يػػتـ فيمػػا بعػػد نتػػدؾ مػػف قبػػؿ

المدرب كأفراد المجمكعات األخرل :

177

المقاء الثامف :ميارة اختيار الكساجؿ التعميمية المناسبة.
الزمف المستغرؽ :ساعتيف.

المهارة  :اختيار الكساجؿ التعميمية المناسبة كالتعرؼ عمى األسس النظرية ليذه الميارة.

الكساجؿ التعميمية  :السبكرة ,الكمبيكتر المحمكؿ ,LCD ,الكتب المنيجية ,أدكات لصنع كسيمة تعميمية بسيطة.

األهداؼ :

بعد ىذا المتاد يتكقع مف الطمبة المعمميف أف يككنكا قادريف عمى :
 .1تحديد مفيكـ الكسيمة التعميمية.

 .2تحديد أىداؼ استخداـ الكسيمة التعميمية.
 .3تحديد خصاجص الكسيمة التعميمية الجيدة.
 .4تحديد قكاعد استخداـ الكسيمة التعميمية.
 .5اإللماـ بأنكاع الكسيمة التعميمية الجيدة.
 .6التطبيؽ العممي الختيار الكساجؿ التعميمية التي تتناسب مع مكضكعات مف مادة تخصصو.
 .7عمؿ كسيمة تعميمية بسيطة يدكيان.
المحتكل :
-

مفيكـ الكسيمة التعميمية :

كىػي باختصػػار جميػع الكسػػاجط التػػي يسػتخدميا المعمػػـ فػي المكقػؼ التعميمػػي لتكصػيؿ الحتػػاجؽ ,أك األفكػػار ,أك
المعاني لمتبلميذ لجعؿ درسو أكير إيػارة كتشػكيتا ,كلجعػؿ الخبػرة التربكيػة خبػرة حيػة ,كىادفػة ,كمباشػرة فػي نفػس

الكقت.
-

أىداؼ استخداـ الكسيمة التعميمية :

-1

تتدـ لممتعمميف أساسا ماديا لمتفكير اإلدراكي الحسي كتتمؿ مف استخداـ ألفاظ ال يفيمكنيا.

-2

تعمؿ عمى جذب كتركيز انتباه المتعمميف كتيير اىتماميـ كتشكقيـ كتحػييـ عمػى اإلقبػاؿ عمػى الػدرس

بشغؼ.
-3

تتدـ خبرات كاقعية تدعك المتعمميف إلى النشاط الذاتي كتضاعؼ مف فاعميتيـ كايجابيتيـ.

-4

تساىـ في نمك المعاني ,كمف يمة ,في نمك اليركة المفظية.

-5

تساىـ في تحسيف جكدة التدريس بتكفير الكقت كالجيد كزيادة الكضكح.

-6

تجعؿ ما يتعممكنو مف معارؼ كميارات باقي األير.

-7

تساىـ في تخطي حدكد الزماف كالمكاف.

-8

تزيد في ترابط األفكار كالخبرات.

نشاطع 1ناقش مع أيراد مجمكعتؾ كرقة عمؿ ع. 15
-

خصاجص الكسيمة التعميمية الجيدة :
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-1

أنتككف الكسيمة مييرة لبلنتباه كاالىتماـ ,كأف يراعى في إعدادىا ك إنتاجياالتعمـ كأسسو ,كمطابتتيا

لمكاقع قدر المستطاع.
-2

أف تككف الكسيمة التعميمية نابعة مف المنياج الدراسي ,ك تؤدم إلى تحتيؽ اليدؼ منيا كتتديـ

المعمكمات أك بعض الميارات ,أم أف تككف جزند اال ينفصؿ مف المني .
أف تككف محتتة لؤلىداؼ التربكية.
-3
-4

أنتككف مراعية لخصاجص التبلميذ كمناسبة لعمرىـ الزمني كالعتمي كاالنفعالي كالجسمي.

-5

أف تتسـ بالبساطة كالكاقعية كالكضكح كعدـ التعتيد.

-6

أف تككف متناسبة مع الكقت كالجيد الذم يتطمبو استخداميا مف حيث الحصكؿ عمييا ,كاالستعداد,

ككيفية استخداميا.

-7

أف تشكؽ المتعمـ كترغبو في االطبلع كالبحث ك االستتصاد كتساعده عمى استنباط خبرات جديدة.

-8

أف تتناسب مف حيث الجكدة كالمساحة كالحجـ كالصكت ك عدد الدارسيف في الصؼ كأف تعرض في

كقت مناسب لكيبل تفتد عنصر اإليارة فييا.
-9

أف يراعى في تصميميا كانتاجيا صحة المحتكل مف الناحية العممية كالجكدةكالدقةمف الناحية .

-

قكاعد استخداـ الكسيمة التعميمية :

 -10أف تساعد في ربط الخبرات السابتة بالخبرات الجديدة.

ىناؾ مجمكعة مف التكاعد العامة التي ينبغي عمى المدرسيف مراعاتيا عند اسػتخداـ الكسػاجؿ التعميميػة.
كىذه التكاعد ىي:

-1

تحديػػد اليػػدؼ :يجػػب أف يك ػػكف اليػػدؼ كاضػػحا ف ػػي ذىػػف المػػدرس ,كأف يع ػػرؼ الػػدكر الػػذم س ػػتؤديو

الكسيمة في العممية التعميمية.
-2

تجربة الكسيمة كاختبارىا.

-3

اسػػتخداـ الكسػػيمة فػػي المكعػػد المناسػػب كالمكػػاف المناسػػب  :تسػػتخدـ الكسػػيمة فػػي المحظػػة السػػيككلكجية

-4

تماسػػؾ الخب ػرات  :بحيػػث تسػػاعد الكسػػيمة عمػػى ربػػط الخب ػرات التػػي يناقشػػيا الػػدرس بشػػكؿ منطتػػي مػػع

المكاتية ,أم عندما يتييأ المتعممكف بتتبميا ,بحيث تتبلدـ مع باقي خطكات الدرس.
بعضيا البعض.

-5

المتابعػػة  :ال ينتيػػي اسػػتخداـ الكسػػيمة بانتيػػاد عرضػػيا ,إنمػػا يمػػزـ التأكػػد مػػف اسػػتفادة المتعممػػيف منيػػا

-6

تكرار استخداـ الكسيمة  :يمكف تكرار استخداـ الكسيمة في حالة احتماؿ استفادتيـ أكير لػك اسػتخدمت

كفيميـ محتكياتيا بدقة.
مرة أخرل.

-7

التنكيػػع  :أف يتحاشػػى المػػدرس اسػػتخداـ نػػكع كاحػػد مػػف الكسػػاجؿ بكي ػرة كاسػػتمرار ,حتػػى ال يػػدعك لسػػأـ

المتعمميف كنفكرىـ.
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طبيعية الكسيمة  :أ ال تعكض الصكر كالنماذج الجامدة ما يمكف الحصكؿ عميو حتيتيا أك حيػا أك طريػا

-8

أك طبيعيػػا ,كالزيػػارات الميدانيػػة أك النباتػػات كالحيكانػػات كأعضػػاؤىا ,أك عينػػات مػػف الصػػخكر كالمعػػادف كالعظػػاـ
كالنتكد كالحبكب.
سيكلة الكسيمة  :أف ال تككف معتدة االستعماؿ.

-9
-10

الكضكح  :أف تككف كاضحة تتبلدـ كالمضمكف المراد تبميغو.

-

أنكاع الكساجؿ التعميمية :

تصنؼ عمى أساس الخصائص الصكتية إلى نكعاف:
 -1كسائمصػامتة  :كىيالكسػاجمغيرالمفظية ,كمنأميمتيػا  :الصكركالرسػكمكالمكحات كاألفبلمالصػامتةكبعبارةأخرل :

ىيكمكسيمةأكمادةتعميميةغيرناطتة ,يفيدمنا المتعممعنطريتتفحصيابالعيف.
 -2كسػػػػػائمناطقة

:

اسػ ػ ػ ػػـ الكس ػ ػ ػ ػػاجبللمفظية)كمنأميمتيا
كالمعاجمالمغكيةالناطتػ ػػة

كتشممجميعالكساجمكالمكادالتيتعتمدمضػ ػػمكنياعمقالنطؽ ,كقػ ػػد يطمتعمقيػ ػػذاالنكع,
 :التسجيبلتالص ػ ػ ػ ػػكتية ,كالتمف ػ ػ ػ ػػازالتعميمي ,كالحاس ػ ػ ػ ػػكبالتعميميالناطؽ,

 .كمنيػ ػػذه الكساجممايعتمدعمقعنصرالصػ ػػكتفتط ,كاإلذاعةالتعميميػ ػػة ,كمنيامايعتمػ ػػدعمى

عنصريالصكتكالصكرة ,كالتمفػازالتعميمي .كمنيامايعتمدعمقعنصرالصػكت كالصػكرةكالحركةكاألفبلمالتعميميةالناطتة,
اكبيرامناإليارةكالتشكيتفيالمكاقفالتعميمية.
قدر ن
كىذاالنكعاألخيرأكيرىافاجدةفيالعممية التربكية ألنييحتؽ ن
نشاط ع 2ناقش مع أيراد مجمكعتؾ كرقة عمؿ رقـ ع. 16
نشاط ع 3ناقش مع أيراد مجمكعتؾ كرقة عمؿ رقـ ع17

األنشطة التعميمية :
-

إجراد مناقشة فاعمة بيف المدرب كأفراد المجمكعات حكؿ محتكل المتاد.

-

مناقشة فاعمة بيف أفراد المجمكعة الكاحدة بعضيـ مع بعض حكؿ أكراؽ العمؿ التي تتخمؿ الجمسة.

-

نتد بناد مف قبؿ أفراد المجمكعات كالمدرب يداد الطبلب.

الكاجب البيتي:
تشرحو.
-

تحضي انر لمزيارة التادمة لمتدريب الميداني اختر الكساجؿ التعميمية التي تراىا مناسػبة لمػدرس الػذم سػكؼ

اكتب في ممؼ التعيينات أىـ النتاط التي كردت في ىذا المتاد كأىـ الدركس المستفادة منو.

كرقة عمؿ ع15

بمشاركة أفراد مجمكعتؾ ,حدد أىـ الخصاجص الكاجب تكافرىا في الكسيمة التعميمية الجيدة.
____________________________________________________

كرقة عمؿ رقـ ع16
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بمشاركة أفػراد مجمكعتػؾ ,اختػر يبليػة مكضػكعات مػف الكتػب المنيجيػة المتػكفرة معكػـ كحػدد الكسػاجؿ التعميميػة
المناسبة لكؿ درس ,عمى أف يتـ عرض اختياراتكـ عمى باقي المجمكعات ك
إخضاعيا لمنتد.
_____________________________________________________
كرقة عمؿ رقـ )17

بمشاركة أفراد مجمكعتؾ قـ بذعػداد كسػيمة المػكح الػكرقي المحمػكؿ لطػبلب المرحمػة األساسػية باسػتخداـ األدكات
التالية :
-1

شراج ببلستيكية شفافة التي تستخدـ في تجميد الكتب).

-2

كرؽ أبيض متكل.

-4

الصؽ لؤلكراؽ.

-5

مسطرة كقمـ حبر.

-3

قمـ ماجي.

طريتة اإلعداد :




قـ بتسطير الكرؽ المتكل سطك انر متباعدة بالعرض.

ضع شراج الببلستيؾ الشفاؼ فكؽ الكرؽ المسطر كقـ بذلصاقو جيدان.
اكتب عمى المكح المحمكؿ بسيكلة ,كامحي ما كتبتو بسيكلة.

المقاء التاسع  :ميارة إدارة الصؼ.
الزمف المستغرؽ :ساعتيف.

المهارة  :التدرة عمى إدارة الفصؿ الدراسي بنجاح كفاعمية مف خبلؿ اإللماـ باألطر النظرية ليذه الميارة.
الكسائؿ التعميمية  :السبكرة ,الكمبيكتر المحمكؿ. LCD ,

األهداؼ :

بعد ىذا المتاد يتكقع مف الطمبة المعمميف أف يككنكا قادريف عمى :
 .1تحديد مفيكـ إدارة الكقت.
 .2تحديد أىمية عممية إدارة الصؼ.
 .3تحديد العكامؿ المؤيرة في ضبط الصؼ.
 .4تحديد أىـ ميارات إدارة الصؼ.

المحتكل :
181

إدارة الصؼ مػف الميػاـ األساسػية لممعمػـ كالتػي يتكقػؼ عمييػا إلػى حػد كبيػر ميػاـ تنفيػذ التػدريس ,كادارة الفصػؿ
ىي مجمكعة مف األنماط السمككية المعتدة ,التي يستخدميا المعمـ لكي يكفر بيجة تعميمية مناسػبة كيحػافظ عمػى
استمرارىا  ,بما يمكف المعمـ مف تحتيؽ األىداؼ التربكية كالتعميمية المنشكدة.
-

مفيكـ إدارة الصؼ :

ىػػي مجمكعػػة مػػف األنشػػطة التػػي يسػػتخدميا المعمػػـ لتنميػػة األنمػػاط السػػمككية المناسػػبة لػػدل التبلميػػذ ,كحػػذؼ

األنمػػاط غيػػر المناسػػبة ,كتنميػػة العبلقػػات اإلنسػػانية الجيػػدة ,كخمػػؽ جػػك اجتمػػاعي فعػػاؿ كمنػػت داخػػؿ الفصػػؿ
كالمحافظة عمى استم ارريتو.
نشاطع 1ناقش مع أيراد مجمكعتؾ كرقة عمؿ رقـ ع. 18
-

أىمية عممية إدارة الصؼ :

-1

تساعد في تيسير تحتيؽ التبلميذ لؤلىداؼ التربكية كالتعميمية عمى نحك مباشر.

-3

تتمؿ إدارة الصؼ مف حدكث المشكبلت الصفية المتميمة بالمشاغبة أك التمرد أك إيبات الكجػكد بالنسػبة

-2

تساعد في خمؽ الظركؼ كتكفير الشركط التي يحدث في إطارىا التعمـ.

لمم ػراىتيف أك نتػػاج اإلحبػػاط كالتمػػؽ كعػػدـ التكيػػؼ مػػع المكقػػؼ التعميمػػي كسػػكد التحصػػيؿ كذلػػؾ إلػػى أقػػؿ حػػد
ممكف.

-4

تس ػػاعد ف ػػي ت ػػكفير كيي ػػر م ػػف الكق ػػت كالجي ػػد كالم ػػاؿ كذل ػػؾ ألني ػػا تت ػػكـ عم ػػى التنظ ػػيـ الس ػػميـ لجمي ػػع

النشاطات كالمياـ كالعمميات بصكرة كاقعية كىادفة كىذا كمو يحمي مػف التخػبط كالعشػكاجية فػي العمػؿ كالممارسػة
التػػي تػػؤدم إلػػى ىػػدر الكقػػت كاسػػتنزافو بحيػػث يتطمػػب المزيػػد مػػف الجيػػكد اإلضػػافية كالتػػي تحتػػاج فػػي معظػػـ
األحياف إلى نفتات أك تكمفة إضافية.

-5

تعزز إدارة الصؼ الجيدة لدل الطبلب اتجاىا نحك حب التعمـ بجد كحماس.

-

العكامؿ المؤيرة في عممية ضبط الصؼ كسبؿ عبلجيا :

أكالن  :المعمـ:

المبلحظات كالمشكبلت التي قد تجعؿ المعمـ سبب لمشاغبة التبلميذ :

.1

عدـ إتتاف المعمـ لمادتو.

.2

عدـ قدرة المعمـ عمى إيصاؿ المادة لمتبلميذ بالطريتة المناسبة.

.3

صكت المعمـ المنخفض أك غير الكاض .

.4

سكد معاممة المعمـ لتبلميذه كعدـ إشراؾ المعمـ لتبلميذه في الدرس .

.6

إتبػا ع أسػػمكب كاحػػد فػػي التػػدريس دكف تغييػػر أك تجديػػد  :ىػػذا الكضػػع يػػدخؿ الممػػؿ إلػػى نفػػكس التبلميػػذ

.5

قطع أنفاس التبلميذ أك شؿ حركتيـ أك محاسبتيـ عمى البسمة كاليمسة كالمفتة.

كنفس المعمـ عمى حد سكاد كالممؿ ىك أقصر السبؿ إلى المشاغبة.
.7
.8

المعمـ الذم يكمؼ التبلميذ أمك ار فكؽ طاقتيـ  :يدفع التبلميذ إلى ردة فعؿ ال تسره .

المعمـ الذم ال يحب عممو كيتعامؿ بعصبية داخؿ المكقؼ التعميمي.
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ثانيا  :التالميذ
بعض أنماط كظركؼ المشاغبيف :

.1

ق ػػد يك ػػكف التممي ػػذ المش ػػاغب فاشػ ػبلن ف ػػي دركس ػػو ,أك يع ػػاني م ػػف مش ػػكبلت أسػ ػرية ,فيس ػػتط ذال ػػؾ عم ػػى

.2

قد يككف التمميذ المشاغب راغبان في أف ييبػت لزمبلجػو قد ارتػو الخاصػة ليبػرىف ليػـ عمػى أنػو قاجػدىـ بػبل

مشاغبتو الصفية كعدـ االىتماـ لسير الدرس.

منازع.
.3

قد تككف المشاغبة ذات دافع مؤقت :يتصد بو تمميذ ما إف يكشؼ ردة فعػؿ معممػو الجديػد .كىػذه حالػة

يتع فييا المعمـ تحت الفحص إذ يريد التبلميذ أف يعرفكا معمميـ الجديد  :ىؿ ىك مف النكع اليادئ أـ مف النػكع

عصبي المزاج ؟
.4

قد يككف سػبب المشػاغبة آنيػان  :أم قػد يكػكف ناجمػان عػف خطػأ مؤقػت ارتكبػو تمميػذ لػيس مػف عادتػو أف

يشاغب كميؿ ىذه المشاغبة ال تزيد عف ككنيا زلة في السمكؾ.
ثالثا  :المقرر الدراسي:

رابعا  :زمف الحصة:

خامسا  :المكاف ع غرية الدراسة مختبر – غرية كسائؿ – الساحة المدرسية.
سادسا  :المكاد كالتجهيزات التعميمية – مف كسائؿ كمقاعد كغيرها.

نشاط ع 2ناقش مع أيراد مجمكعتؾ كرقة عمؿ رقـ ع. 19
-

أىـ ميارات إدارة الصؼ :

-1

دخكؿ الصؼ بكجو بشكش:

بعػػض المعممػػيف يػػدخؿ الصػػؼ بكجػػو عػػابس ,كال يمتػػي التحيػػة عمػػى طبلبػػو كعبػػكس المعمػػـ ينفػػر الطػػبلب منػػو,
كيتمؿ مف حماستيـ لمدرس كاقباليـ عميو.
كالسمكؾ المرغكب فيو أف يدخؿ المعمـ الصؼ بكجو بشكش مع الحرص عمى تحيتيـ كاعارتيـ اىتمامو.
-2

طرح السؤاؿ قبؿ تحديد التمميذ المجيب:

ربمػػا لجػػأ المعممػػيف إلػػى تحديػػد مػػف سػػيجيب عػػف السػؤاؿ قبػػؿ طػػرح السػؤاؿ ,كىػػك سػػمكؾ غيػػر مرغػػكب فيػػو ,ألف
التحديػػد المسػػبؽ لمػػف سػػيجيب عػػف الس ػؤاؿ يشػػعر بتيػػة التبلميػػذ بػػأنيـ غيػػر معنيػػيف بالس ػؤاؿ ,كأنيػػـ معفػػكف مػػف
التفكير في اإلجابة عنو ,كالسمكؾ الصاجب أف يكجو المعمـ سؤاال أكالن لجميع التبلميذ ,كيعطييـ الفرصة لمتفكيػر
في اإلجابة كبعد ذلؾ يختار التمميػذ المجيػب كفػي حػاالت نػادرة يحػدد المجيػب أكالن إذا الحػظ أحػد التبلميػذ غيػر
منتبو لمدرس فيفعؿ ذلؾ ليشده إلى مكضكع الدرس مع ساجر زمبلجو.

-3

المناداة عمى التبلميذ بأسماجيـ الحتيتية:

يتعمد بعض المعمميف عدـ مناداة التبلميذ بأسماجيـ كيطمتػكف عمػييـ أسػماد أخػرل تحمػؿ صػفة ال يتتبػؿ التمميػذ

مناداتو بيا,ميؿ مناداة التمميذ { الغبي ػ الميمؿ } ......كمناداة التمميذ باسمو يخمؽ جك أسرم اجتماعي.
-4

تنظيـ إجابات التبلميذ :
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اإلجابات الجماعية لمتبلميػذ تخمػؽ جػك الفكضػى كعػدـ النظػاـ كتػؤدم إلػى اخػتبلط اإلجابػات الصػحيحة بغيرىػا,
فيصعب عمى المعمـ أف يميزىا ,كيعززىا ,فعمى المعمػـ إذف أف يػنظـ إجابػات التبلميػذ ,كيعػكدىـ االسػتجذاف قبػؿ
اإلجابة ,برفع اليد دكف صكت أك إزعاج.
-5

حركة المعمـ المنظمة داخؿ الفصؿ:

يجب أف يككف كقكؼ المعمـ أماـ التبلميذ كأف تككف حركتػو منظمػة ىادجػة فيتحػرؾ لئلشػارة عمػى كسػيمة أك يمػر

بينيـ لتصكيب كضع معيف ,كيجب أال تككف حركة عشكاجية تػؤير عمػى انتبػاه التبلميػذ كتشػتت أفكػارىـ ,كأيضػاى

ال يتؼ بجانب التمميذ أيناد اإلجابة فيذا يزيد مف اضطرابو ككقكعو في الخطأ.
-6

عدـ الخركج عف مكضكع الدرس:

تتبػػؿ التبلميػػذ كخمػػؽ األجػكاد التعاكنيػػة كالديمتراطيػػة :قمػػع التبلميػػذ يتتػػؿ ركح اإلبػػداع لػػدييـ كمػػف األفضػػؿ خمػػؽ

األجكاد التعاكنية كالديمتراطية.
-7

مكاجية المكاقؼ الطارجة بيدكد كاتزاف

مػف مظػػاىر ضػػعؼ المعمػػـ فػػي إدارة الصػػؼ سػػرعة االنفعػػاؿ كشػػدة ارتباكػػو عنػػد مكاجيػػة المكاقػػؼ الطارجػػة ,ألف
التصرؼ المرتجؿ ال يحؿ المشكمة ,كيظير المعمـ بمظير العاجز الذم ال يػدرم مػاذا يفعػؿ ,كاألفضػؿ مكاجيػة

المشكبلت الطارجة بيدكد كاتزاف كمعالجتيا بركية كتعتؿ.
-8

احتراـ أسجمة الطبلب كاجاباتيـ :

يطير بعض المعمميف استخفافان بما يييره الطبلب مف تساؤالت ,كربما سخركا مف بعض إجابػاتيـ ,كاالسػتخفاؼ
أك السخرية تؤدم إلى انسحاب الطالب مف المشاركة الصفية ككرىو لممادة الدراسية كمعمميا.

-9

عدـ التحيز في المعاممة ,كالمكضكعية في التعامؿ مع الطبلب:

التحيز في المعاممة يفتد المعمـ احتراـ طبلبو لو ,كيتمؿ مف ىيبتو في نفكسيـ.
يجب أف يساكم المعمـ بينيـ في المعاممة.
-11

إشغاؿ الطبلب كتكزيع األسجمة كالنشاطات عمى المستكيات المختمفة :

-11

ال ػػدرس الجي ػػد ى ػػك ال ػػذم يب ػػدأ بالطال ػػب كينتي ػػي ب ػػو  :فيج ػػب إشػ ػراؾ الطال ػػب ف ػػي المناقش ػػات كالحػ ػكار

صدؽ بعض المعمميف في قكليـ  :إذا أنت لـ تشغؿ التمميذ فانو يشغمؾ .

كاالستنتاج كاالكتشاؼ حتى يككف لممتعمـ دكر في اكتساب الخبرات التعميمية التعممية.
نشاط ع 3ناقش مع أيراد مجمكعتؾ كرقة عمؿ رقـ ع. 20
األنشطة التعميمية :
-

إجراد مناقشة فاعمة بيف المدرب كأفراد المجمكعات حكؿ محتكل المتاد.

-

مناقشة فاعمة بيف أفراد المجمكعة الكاحدة بعضيـ مع بعض حكؿ أكراؽ العمؿ التي تتخمؿ الجمسة.

-

نتد بناد مف قبؿ أفراد المجمكعات كالمدرب ألداد الطبلب.

الكاجب البيتي:
-

اكتب في ممؼ التعيينات أىـ النتاط التي كردت في ىذا المتاد كأىـ الدركس المستفادة منو.

كرقة عمؿ ع18
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بمشاركة أفراد مجمكعتؾ ,حدد أىمية عممية إدارة الصؼ.
_____________________________________________________
كرقة عمؿ رقـ ع19

بمشاركة أفراد مجمكعتؾ ,حدد أىـ الخصاجص الشخصية التي يجب أف تتكفر فيؾ كمعمـ ناج :
_____________________________________________________

كرقة عمؿ رقـ ع20

بعد أف تعرفت عمى ميارة إدارة الصؼ ,كأىـ الميارات التي تتمخض عنيا ,شارؾ أفراد مجمكعتؾ بحصػر أىػـ

الممارسات التي تساعد في عممية إدارة الصؼ بنجاح كقـ بعرضيا عمى المدرب كأفراد المجمكعات األخرل.
المقاء العاشر  :ميارة إيارة الدافعية.
الزمف المستغرؽ  :ساعتيف.

المهارة  :التدرة عمى إيارة دافعية الطبلب نحك التعمـ.

الكسائؿ التعميمية  :السبكرة ,الكمبيكتر المحمكؿ ,الكتب المنيجية.LCD ,

األهداؼ :

بعد ىذا المتاد يتكقع مف الطمبة المعمميف أف يككنكا قادريف عمى :



تحديد مفيكـ الدافعية ,كأنكاعيا ,كايارة الدافعية.



تحديد فكاجد الدافعية.



تحديد سبؿ استيارة دافعية الطبلب.



إجراد تطبيتي لبلستيارة دافعية الطبلب نحك درس مف مادة التخصص.

المحتكل :
-

مفيكـ الدافعية :

ىي مجمكعة المشاعر التي تدفع المتعمـ إلى االنخراط في نشاطات التعمـ التي تػؤدم إلػى بمكغػو األىػداؼ
المنشكدة .كىي ضركرة أساسية لحدكث التعمـ ,بدكنيا ال يحدث التعمـ.

 -استيارة الدافعية :

إيارة رغبة الطالب نحك التعمـ كحفزىـ عميو.
-

أنكاع الدافعية لمتعمـ بحسب مصدر استيارتيا  :ىما الدكافع الخارجية كالدكافع الداخمية.

-1

الدافعيػة الخارجيػة "  :ىػي التػي يكػكف مصػدرىا خارجيػان كػالمعمـ ,أك إدارة المدرسػة ,أك أكليػاد األمػػكر,

أك حتى األقراف.

فتد ييتبًؿ المتعمـ عمى التعمـ سعيان كراد رضاد المعمػـ أك لكسػب إعجابػو كتشػجيعو كالحصػكؿ عمػى الجػكاجز
المادية أك المعنكية التي يتدميا.
إرضاد لكالديو ككسب حبيما كتتديرىما إلنجازاتو ,أك لمحصكؿ عمى تشػجيع
أك قد ييتبًؿ المتعمـ عمى التعمـ
ن
مادم أك معنكم منيما.
185

كقد تككف إدارة المدرسة مصد انر آخ انر لمدافعية بما تتدمو مف حكافز مادية كمعنكية لممتعمـ.

كيمكف أف يككف األقراف مصد انر ليذه الدافعية فيما يبدكنو مف إعجاب أك حتى حسد لزميميـ.
أما الدافعية الداخمية " فيي التػي يكػكف مصػدرىا المػتعمـ نفسػو ,حيػث ييت ًػدـ عمػى الػتعمـ مػدفكعان برغبػة
-2
داخمية إلرضاد ذاتو ,كسعيان كراد الشعكر بمتعة التعمـ ,ككسب المعارؼ كالميارات التػي يحبيػا كيميػؿ إلييػا لمػا

ليا مف أىمية بالنسبة لو.

كلذلؾ تعتبر الدافعية الداخمية شرطان ضركريان لمتعمـ الذاتي كالتعمـ مدل الحياة.
-

فكاجد الدافعية :

-1

تجعؿ الطبلب يتبمكف عمى التعمـ.

-2

تتمؿ مف مشاعر ممميـ كاحباطيـ.

-3

تزيد مف مشاعر حماسيـ كاندماجيـ في مكاقؼ التعمـ.

-

سبؿ استيارة الدافعية نحك التعمـ لدل الطبلب :

-1

التنكيع في إستراتيجية التدريس.

-2

ربط المكضكعات بكاقع حياة التبلميذ.

-3

إيارة األسجمة التي تتطمب التفكير مع تعزيز إجابات الطبلب.

-4

ربط أىداؼ الدرس بالحاجات الذىنية كالنفيسة كاالجتماعية لممتعمـ.

-5

لتنكيع بالمييرات.

-6

مشاركة الطبلب في التخطيط لعمميـ التعميمي.

-7

استغبلؿ الحاجات األساسية عند المتعمـ كمساعدتو عمى تحتيؽ ذاتو.

-8

تزكيد الطبلب بنتاج أعماليـ فكر االنتياد منو.

-9

إعداد الدركس كتحضيرىا كتخطيطيا بشكؿ مناسب.

نشاط ع 1ناقش مع أيراد مجمكعتؾ كرقة عمؿ رقـ ع. 21
األنشطة التعميمية :
-

إجراد مناقشة فاعمة بيف المدرب كأفراد المجمكعات حكؿ محتكل المتاد.

-

مناقشة فاعمة بيف أفراد المجمكعة الكاحدة بعضيـ مع بعض حكؿ أكراؽ العمؿ التي تتخمؿ الجمسة.

-

نتد بناد مف قبؿ أفراد المجمكعات كالمدرب ألداد الطبلب.

الكاجب البيتي:
نظرؾ.
-

اختػػر درسػػيف مػػف دركس الكتػػب المنيجيػػة كحػػدد أسػػمكب اسػػتيارة الدافعيػػة المناسػػب ليمػػا حسػػب كجيػػة
اكتب في ممؼ التعيينات أىـ النتاط التي كردت في ىذا المتاد كأىـ الدركس المستفادة منو

كرقة عمؿ رقـ ع21
186

بمشاركة أفراد مجمكعتػؾ اختػر درس مػف دركس الكتػب المنيجيػة المتػكفرة معػؾ أنػت كأفػراد مجمكعتػؾ
كحػػدد أس ػػمكب الدافعي ػػة المناس ػػب ل ػػو كقػ ػ ـ بعرض ػػو عمػػى الم ػػدرب كأفػ ػراد المجمكع ػػات األخ ػػرل كاس ػػتمع إل ػػى آراد
المدرب كأفراد المجمكعات األخرل.
المقاء الحادم عشر  :ميارة غمؽ الدرس.
الزمف المستغرؽ  :ساعتيف.

المهارة  :التدرة عمى اإللماـ باألسس النظرية كالتطبيتية لعممية غمؽ الدرس.
الكسيمة التعميمية  :الكمبيكتر المحمكؿ ,السبكرة ,LCD ,الكتب المنيجية.

األهداؼ :
بعد ىذا المتاد يتكقع مف الطمبة المعمميف أف يككنكا قادريف عمى :
 .1تحديد مفيكـ غمؽ الدرس.

 .2تحديد كظاجؼ غمؽ الدرس.
 .3تحديد أنكاع غمؽ الدرس.
 .4تحديد أشكاؿ غمؽ الدرس.
 .5تحديد تكقيتات غمؽ الدرس.
 .6إجراد تطبيؽ عممي لميارة غمؽ الدرس عمى دركس مادة التخصص.
المحتكل :
-

مفيكـ غمؽ الدرس:

األفعاؿ أك األقكاؿ التي تصدر عف المعمـ بتصد إنياد عرض الدرس نياية مناسبة ,كييدؼ ذلػؾ إلػى مسػاعدة
التبلميػػذ عمػػى تنظػػيـ المعمكمػػات كبمكرتيػػا ,مػػا يتػػي ليػػـ اسػػتيعاب مػػا تػػـ عرضػػو خػػبلؿ الػػدرس ,كيمكػػف اعتبػػار

الغمؽ نشاط ينيي بو الدرس.
كميػػارة الغمػػؽ لػػيس مجػػرد تمخػػيص س ػريع لمػػادة الػػدرس ,كانمػػا يتصػػد بيػػا مسػػاعدة التبلميػػذ عمػػى إدراؾ الت ػرابط
المنطتي بيف عناصر المكضكع الكاحد ,كيمكف أف يتـ ذلؾ بيف الدرس الحالي كدرس سبتو.
نشاطع 1ناقش مع أيراد مجمكعتؾ كرقة عمؿ رقـ ع. 22
-

كظاجؼ عممية غمؽ الدرس:

 1ػ ػ إيػػارة انتبػػاه التبلميػػذ كتػػكجيييـ لنيايػػة الػػدرس :كالمعمػػـ الكػػؼد ىػػك الػػذم يخطػػط لعمميػػة الغمػػؽ عنػػد إعػػداده
لخطة الدرس ,ألف التعميـ الفعاؿ ىك الذم يعتمد عمى التتابع المنظـ لعناصر سير الدرس.
2ػ مساعدة التبلميذ عمى تنظيـ معمكمات يـ :فميس كافيا إيارة انتباه التبلميذ إلى أف الدرس قد انتيى ,ألف الدرس
قػد يتضػمف العديػد مػف المعمكمػات كاألنشػطة كالتفاصػيؿ األخػرل ,كلػذلؾ فمػف الميػـ أف يحػاكؿ المعمػـ ربػط ىػػذه

المككنات ربطا شامبل.
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 3ػ ػ إب ػراز النتػػاط الميمػػة فػػي الػػدرس كتأكيػػدىا :فبعػػد تممػػي المعمػػـ إلػػى قػػرب نيايػػة الػػدرس ,عػػف طريػػؽ تنظػػيـ
عناصره كبمكرتيا ,فمف الميـ تكجيو انتباه التبلميػذ إلػى أىػـ النتػاط األساسػية التػي اشػتمؿ عمييػا الػدرس ,كذلػؾ
لمساعدتيـ عمى تذكر كاستيعاب النتاط األساسية التي تـ عرضيا في الدرس.
-

أنكاع غمؽ الدرس :

-1

غمؽ المراجعة :كيتميز غمؽ المراجعة بأنػو يييػر اىتمػاـ التبلميػذ إلػى نتطػة نيايػة منطتيػة لمػدرس ,كمػا

انو يستخدـ لمراجعة النتاط األساسية في العرض الذم قدمو المعمـ ,كلمراجعة التتػابع المسػتخدـ فػي تعمػـ المػادة

في أيناد العرض ,كلتخميص مناقشات التبلميذ حكؿ مكضكع ما.
غمؽ النتػؿ :يكػكف المعمػـ أنيػى الحصػة السػابتة بنشػاط أك كاجػب ,فانػو ينتظػر الحصػة التادمػة لغمػؽ

-2

ىذا النشاط أك السؤاؿ ,كبذلؾ يمفت نظر الطبلب الى نتطة النياية بالدرس السابؽ أك جزد منو كيتـ غمتو.
-1

أشكاؿ غمؽ الدرس:

الغمؽ بصكرة كبلميو كيسمى بػالغمؽ المفظػي :كيكػكف فػي صػكرة كبلميػة تظيػر مػف المعمػـ ,مػف خػبلؿ

فترات كبلمي ة أك جمؿ تمتى مف المعمـ ,أك جمؿ تمتي الضكد عمى محتكل الدرس ,قد يككف بكتابة ىذه الجمؿ,
أك كضػػع محتكيػػات الػػدرس بجػػدكؿ متارنػػة ,كبػػذلؾ تصػػؿ العبػػارات اليامػػة لمطالػػب فػػي نيايػػة الحصػػة بطريتػػة

صحيحة كتركز عمى أىـ النتاط.
-2

غمػػؽ البيػػاني أك التخطيطػػي :فيػػك عبػػارة عػػف صػػكرة لرسػػـ بيػػاني أك تخطيطػػي أك خ ػراجط مفػػاىيـ ,أك

رسكـ تتابعيو ,يفيد ميبلن في مادة العمكـ اذا أردنا عمؿ تخطيط ألجيػزة جسػـ اإلنسػاف كأجزاجيػا ,كتميػؿ الصػكرة

التالية ميػاالن عمػى الغمػؽ بطريتػة السػـ التخطيطػي ,أك حتػى فػي المغػة العربيػة كاالنجميزيػة لتخطػيط أنػكاع الجمػؿ
ميبلن أك أقساـ الكبلـ.

 تكقيتات غمؽ الدرس: .1لئلنياد دراسة كحدة تعميمية متكاممة أك درس لحصة كاحدة.
 .2لتأكيد مفيكـ أك مبدأ جديد تعممو الطالب.
 .3لئلنياد مناقشة صفية حكؿ مكضكع معي.
 .4لمتعتيب عمى كسيمة تعميمية أك فيمـ تعميمي شاىده الطبلب.
 .5إلنياد عرض ميارة عممية معينة.
 .6لتدعيـ عرض قدمو أحد األساتذة الزاجريف كمشرؼ العمكـ ميبل.

نشاط ع 2ناقش مع أيراد مجمكعتؾ كرقة عمؿ رقـ ع. 23

األنشطة الصفية :
-

إجراد مناقشة فاعمة بيف المدرب كأفراد المجمكعات حكؿ محتكل المتاد.

-

مناقشة فاعمة بيف أفراد المجمكعة الكاحدة بعضيـ مع بعض حكؿ أكراؽ العمؿ التي تتخمؿ الجمسة.

-

إخضاع اإلجراد التطبيتي لمنتد مف قبؿ المدرب كأفراد المجمكعات األخرل.

الكاجب البيتي:
188

-

تحضػػي انر لمزيػػارة التادمػػة لمتػػدريب الميػػداني قػػـ بتحديػػد أسػػمكب غمػػؽ الػػدرس الػػذم يتناسػػب مػػع مكضػػكع

-

اكتب في ممؼ التعيينات أىـ النتاط التي كردت في ىذا المتاد كأىـ الدركس المستفادة منو.

الدرس الذم ستشرحو :

كرقة عمؿ رقـ ع22

بمشاركة أفراد مجمكعتؾ ,قـ بتحديد كظاجؼ عممية غمؽ الدرس مف كجية نظركـ :
_____________________________________________________

كرقة عمؿ رقـ ع23

بمشاركة أفراد مج مكعتؾ ,قـ باختيار درس مػف دركس الكتػب المنيجيػة كقػـ بكضػع غمػؽ المراجعػة كغمػؽ النتػؿ
بالش ػػكؿ ال ػػذم تفض ػػمو أن ػػت كأفػ ػراد مجمكعت ػػؾ ,ي ػػـ ق ػػـ بعرض ػػو عم ػػى الم ػػدرب ,لي ػػتـ ش ػػرحو عم ػػى ب ػػاقي أفػ ػراد

المجمكعات ,يـ قـ بعرضو عمى المدرب :
المرحمة الدراسية :
اسـ المساؽ:
عنكاف الدرس:

غمؽ المراجعة:
غمؽ النتؿ :
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المقاء الثاني عشر:ميارة تتكيـ التعمـ.
الزمف المستغرؽ :ساعتيف.

المهارة  :التدرة عمى اإللماـ باألسس النظرية لعممية التتكيـ.

الكسائؿ التعميمية  :الكمبيكتر المحمكؿ ,السبكرة ,LCD ,الكتب المنيجية.

األهداؼ:

بعد ىذا المتاد يتكقع مف الطمبة المعمميف أف يككنكا قادريف عمى :
 .1تحديد مفيكـ عممية تتكيـ التعمـ.
 .2تحديد الفرؽ بيف التياس كالتتكيـ.
 .3تحديد أىمية عممية التتكيـ.
 .4تحديد أغراض عممية التتكيـ األساسية.
 .5اإللماـ بأنكاع التتكيـ األساسية.
 .6تحديد معايير التتكيـ الجيد.

المحتكل :
-

مفيكـ عممية التتكيـ :

بصفة عامة – عممية يتكـ بيا الفرد أك الجماعة لمعرفة مدل النجاح أك الفشؿ في تحتيؽ عمػؿ مػا ,ككفتػان ليػذه

المفيكـ فػاف تتػكيـ التػدريس عمميػة نتػكـ بيػا لتحديػد مػدل النجػاح أك الفشػؿ فػي تحتيػؽ األىػداؼ التػي يتضػمنيا

المني أك جزاد محدكدة منو ,أك التػي تتصػدر درسػا أك مجمكعػة دركس ككػذلؾ تحديػد نتػاط التػكة أك الضػعؼ,
مما يعيف عمى تحتيؽ األىداؼ المنشكدة في أحسف صكرة ممكنة.
نشاط رقـ ع 1ناقش مع أيراد مجمكعتؾ كرقة عمؿ رقـ ع24
-

الفرؽ بيف التياس كالتتكيـ :

بعضيـ يعتتد أف كممة " قياس " مرادؼ لكممة تتكيـ ,إال أف ىناؾ اختبلفػات بػيف الكممتػيف ,كيمكػف حصػر ىػذه

االختبلفات فيما يمي:

أ -التتػكيـ عمميػة شػاممة ,فتتػكيـ الطالػب  -مػيبل  -يمتػد إلػى جميػع جكانػب نمػكه العتميػة كالجسػمية كاالنفعاليػة,
كمػػا أف تتػػكيـ المػػني يمتػػد إلػػى أىػػداؼ المتػػررات الد ارسػػية ,كالػػى طػػرؽ التػػدريس ,كالكسػػاجؿ التعميميػػة كاألنشػػطة
كالخبرات  ,أما التياس فيك عممية جزجية تنصب عمى جانب معيف ,كتركز عميو.

ب -ييتـ التتكيـ بذصدار األحكاـ العامػة التػي تتسػـ بػالنكع أك الكيػؼ ,بينمػا يركػز التيػاس عمػى الكػـ ,أم عمػى
إعطاد قيـ أك درجات لمعناصر التي يتـ قياسيا.
ت -ييػػدؼ التتػػكيـ إلػػى التشػػخيص كالعػػبلج ممػػا يسػػاعد عمػػى تحسػػيف كالتطػػكير ,بينمػػا يتتصػػر اىتمػػاـ التيػػاس
بتكفير بعض المعمكمات المحددة عف مكضكع التياس.
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ث -تركػز كسػاجؿ التتػػكيـ عمػى متارنػة الفػػرد بنفسػو أك بغيػره عمػى حػد سػكاد بينمػا يعطينػا التيػػاس نتػاج كصػػفية
لمشيد دكف ربطو بايخريف.
-

أىمية عممية التتكيـ :

-1

ترجع أىمية التتكيـ إل ى أنػو قػد أصػب جػزدا أساسػيا مػف كػؿ مػني  ,أك برنػام تربػكم مػف أجػؿ معرفػة

قيمػػة ,أك جػػدكل ىػػذا المػػني  .أك ذلػػؾ البرنػػام لممسػػاعدة فػػي اتخػػاذ ق ػرار بشػػأنو س ػكاد كػػاف ذلػػؾ الت ػرار يتضػػي
بذلغاجػػو أك االسػػتمرار فيػػو كتطػػكيره .بمػػا أف جيػػكد العممػػاد كالخب ػراد ال تتكقػػؼ فػػي ميػػداف التطػػكير التربػػكم فػػذف

التتكيـ التربكم يميؿ حمتة ىامة كأساسية يعتمدكف عمييا في ىذا التطكير.
-2

يػػؤدم التتػػكيـ لممجتمػػع خػػدمات جميمػػة ,حيػػث يػػتـ بكسػػاطتو تغييػػر المسػػار ,كتصػػحي العيػػكب ,كبيػػا

تتجنب األمة عيرات الطريؽ ,كيتمؿ مف نفتاتيا كيكفر عمييا الكقت ,كالجيد الميدكريف.

-3

ألف التشخيص ركف أساسي مف أركاف التتكيـ فذنو يمكننا التكؿ بأف ىذا الػركف ” الشخصػية ” يسػاعد

التاجميف عمى أمػر التعمػيـ عمػى رؤيػة الميػداف الػذم يعممػكف فيػو بكضػكح كمكضػعية سػكاد كػاف ىػذا الميػداف ىػك
الصؼ الدراسي ,أك الكتػاب ,أك المػني  ,أك الخطػة ,أك حتػى العبلقػات التاجمػة بػيف المؤسسػات التربكيػة كغيرىػا
مف المؤسسات األخرل.

-4

نتيجة لمرؤية السابتة فذف كػؿ مسػجكؿ تربػكم فػي مكقعػو يسػتطيع أف يحػدد نػكع العػبلج المطمػكب ألنػكع

التصكر التي يكتشفيا في مجاؿ عممو مما يعمؿ عمى تحسينيا كتطكيرىا.
-5

ػافز يجعمػو يػدرؾ مكقعػو مػف
عرض نتاج التتكيـ عمى الشخص المتكـ ,كليكف التمميذ ميبل يميؿ لػو ح ا

تتدمو ىك ذاتو كمف تتدمو بالنسبة لزمبلجو ,كقد يدفعو ىذا نحك تحسيف أداجو كيعزز أداده الجيد.
-

أغراض عممية التتكيـ :

-1

يشخص لممدرسة كلممسجكليف عنيا مدل تحتيتيـ لؤلىداؼ التي كضعت ليـ ,أك مدل دنكىـ ,أك نأييـ

كىك بذلؾ يفت إماميـ الباب لتصحي مسارىـ في ضكد األىداؼ التي أؿ تغيب عف عيكنيـ.
-2

معرفػػة المػػدل الػػذم كصػػؿ أليػػو الدارسػػكف ,كفػػي اكتسػػابيـ ألن ػكاع معينػػو مػػف العػػادات كالميػػارات التػػي

-3

التكصػػؿ إلػػى اكتشػػاؼ الحػػاالت المرضػػية عنػػد الطػػبلب فػػي الن ػكاحي النفسػػية ,كمحاكلػػة عبلجيػػا عػػف

تككنت عندىـ نتيجة ممارسة أنكاع معينة مف أكجو النشاط.

طريػػؽ اإلرشػػاد النفسػػي ,كالتكجيػػو ,ككػػذلؾ اكتشػػاؼ حػػاالت التخمػػؼ الد ارسػػي كصػػعكبات الػػتعمـ ,كمعالجتيػػا فػػي
حينيا.
-4

كضع يد المعمػـ عمػى نتػاج عممػو ,كنشػاطو بحيػث يسػتطيع أف يػدعميا ,أك يغيػر فييمػا نحػك األفضػؿ

سكاد في طريؽ التدريس ,أك أساليب التعامؿ مع الطبلب.
-5

معاكنة المدرسة في تكزيػع الطػبلب عمػى الفصػكؿ الد ارسػية كفػي أكجػو المناشػط المختمفػة التػي تناسػبيـ

ف كتكجيييـ في اختبار ما يدرسكنو ,كما يمارسكنو.

-6

معاكنػػة البيجػػة المنزليػػة لمطػػبلب عمػػى فيػػـ مػػا يجػػرم فػػي البيجػػة المدرسػػية طمبػػا لمتعػػاكف بػػيف المدرسػػة,

كالبيت لتحسيف نتاج الطالب العممية.
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-7

يساعد التتكيـ التاجميف عمػى سياسػة التعمػيـ عمػى أف يعيػدكا النظػر فػي األىػداؼ التربكيػة التػي كضػعت

مسبؽ بحيث تككف أكير مبلجمة لمكاقع الذم تعيشو المؤسسات التعميمية.
-8

لمتتكيـ دكر فاعؿ في تكجيو المعمـ لطبلبو بناد عمى ما بينيـ مف فركؽ تتض أيناد عممو معيـ.

-9

يساع د التتكيـ عمى تطكير الناى  ,بحيث تبلحؽ التتدـ العممي كالتربكم المعاصر.

-10

يسػػاعد التتػػكيـ األف ػراد اإلداريػػيف عمػػى اتخػػاذ الت ػ اررات البلزمػػة لتصػػحي مسػػار إدارتيػػـ ,ككػػذلؾ اتخػػاذ

-11

يزيد التتكيـ مف دافعية التعمـ عند الطبلب حيث يبذلكف جيكدا مضاعفة قرب االختبارات فتط.

-12

يسػاعد التتػػكيـ المشػرفيف التربػػكييف عمػػى معرفػػة مػػدل نجػػاح المعممػػيف فػػي أداد رسػػالتيـ كمػػدل كفػػايتيـ

الت اررات الخاصة بالعالميف معيـ فييا سكاد بترقيتيـ ,أك بمجازاتيـ.

في أداجيا.
-13

تستطيع المدرسة مف خبلؿ تتكيميا لطبلبيا باألساليب المختمفة أف تكتب تتػارير مكضػكعية عػف مػدل

تتدـ الطبل ب في النشاطات العممية المختمفة كتزكيد أكلياد األمكر بنسخ منيا ليطمعكا عمييا.
-

أنكاع التتكيـ :

ىناؾ أنكاع عديدة مف التتكيـ يمكف حصرىا في آالتي :
1ػ التتكيـ التمييدم أك المبدجي :

ىذا النكع مف التتكيـ يتـ قبؿ تجريب أم برنام تربكم لمحصكؿ عمى معمكمات أساسية حكؿ عناصػره المختمفػة
كحالػػة الطمبػػة قبػػؿ تجربػػة البرنػػام  ,كتػػأتي أىميػػة ىػػذا النػػكع فػػي ككنػػو يعطػػي البػػاحييف فك ػرة كاممػػة عػػف جميػػع
الظػػركؼ ,كالعكام ػػؿ الداخمػػة ف ػػي البرنػػام  .ف ػػذذا افتػػرض أف ال ػػذيف سػػيتكميـ البرن ػػام ىػػـ طمب ػػة الص ػػؼ األكؿ

المتكسط فذنػو يمزمنػا أف نعػرؼ اتجاىػاتيـ ,كسػمككيـ كأنػكاع الميػارات التػي يتتنكنيػا ,كالمعػارؼ التػي تعممكىػا ز
كمف خبلؿ ىذه البيانات يمكف لئلنساف أف يتكقع أنكاع التغييػرات التػي يمكػف ألف تحػدث ليػـ بعػد أف يمػركا فػي
البرنام التربكم المعيف.
2ػ التتكيـ التطكيرم:

ىػػذا الن ػػكع م ػػف التت ػػكيـ ي ػػتـ أين ػػاد تطبي ػػؽ البرن ػػام التربػػكم بتص ػػد اختي ػػار العم ػػؿ أين ػػاد جريان ػػو كال ي ػػتـ التت ػػكيـ
التطكيرم إال إذا كػاف التػاجمكف عمػى أمػره ذكم صػمة بالعمػؿ ذاتػو ,بحيػث يػركف مػدل التتػدـ الػذم يػتـ فيػو ,أك
العتبات التي تعترض طريتو.
كمف أميمة ذلؾ تتكيـ المعمـ لنتاج عممو في سمكؾ طبلبو كمدل التعديؿ أك التغير الذم يط أر عمى ىػذا السػمكؾ

نتيجة لبرنامجو.

3ػ التتكيـ النياجي :
يتـ ىذا التتكيـ في نيايػة العمػؿ التربػكم بتصػد الحكػـ عمػى التجربػة كميػا ,كمعرفػة اإليجابيػات التػي تحتتػت مػف
خبلليا ,أك السمبيات التي ظيرت أينادىا ,كىذا النكع مف التتكيـ يعتبػو نػكع مػف التػ اررات الحاسػمة التػي قػد تؤيػد
باالسػػتمرار فػػي العمػػؿ ,أك االنص ػراؼ عنػػو تمامػػا .كميػػاؿ ذلػػؾ تطبيػػؽ المممكػػة العربيػػة السػػعكدية لمرياضػػيات

الحدييػػة ,فػػبل شػػؾ أف ىنػػاؾ أنكاعػػا مػػف التتػػكيـ التطػػكيرم التػػي تصػػاحب التجربػػة بتصػػد تعػػديؿ مسػػارىا ,كفػػي
النيايػػة سػػيمجأ التػػاجمكف عمػػى أمػػر التجربػػة إلػػى تتكيميػػا تتكيمػػا نياجي ػا بغػػرض معرفػػة الفكاجػػد ,كاإليجابيػػات التػػي
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عػػادت عمػػى الطػػبلب ,أك المضػػار التػػي لحتػػت بتػػدريس الرياضػػيات بسػػبب إتباعيػػا ,كمػػف يػػـ يمكػػف إجازتيػػا أك
إلغاؤىا نياجيا.
4ػ التتكيـ التتبعي:
لـ تكف األنكاع السابتة مف التتػكيـ التػي تمػت فػي بدايػة العمػؿ التربػكم ,كأيناجػو ,كبعػده ىػي خاتمػة المطػاؼ فتػد
يتصكر البعض أنو نتيجة لمتتكيـ النياجي الذم يحسـ األمر يككف عمؿ المتكميف قد انتيػى ,كلكػف الكاقػع عكػس
ذلػػؾ .فػػذف تتريػػر البرنػػام التربػػكم كالسػػير فيػػو يتتضػػي أف يكػػكف ىنػػاؾ تتػػكيـ متتػػابع ,كمسػػتمر لمػػا يػػتـ إنجػػازه,

بحيث إنو يمكف التعديؿ في بعض ايليات المستخدمة فػي التتػكيـ ,أك فػي بعػض األسػاليب المتبعػة ,كفػي نفػس
الكقت يتـ قياس النتاج التي تحدث مف البرنام .
نشاط ع 22ناقش مع أيراد مجمكعتؾ كرقة عمؿ رقـ ع. 25
-

معايير التتكيـ الجيد :

-1

الشمكؿ.

-2

االستم اررية.

-3

التكامؿ.

-4

التنظيـ

-5

التنكع.

األنشطة التعميمية :
-

إجراد مناقشة فاعمة بيف المدرب كأفراد المجمكعات حكؿ محتكل المتاد.

-

مناقشة فاعمة بيف أفراد المجمكعة الكاحدة بعضيـ مع بعض حكؿ أكراؽ العمؿ التي تتخمؿ الجمسة.

الكاجب البيتي:
-

تحضػػي انر لمزيػػارة التادمػػة لمتػػدريب الميػػداني قػػـ بتحديػػد أسػػمكب غمػػؽ الػػدرس الػػذم يتناسػػب مػػع مكضػػكع

-

اكت ػػب ف ػػي مم ػػؼ التعيين ػػات أى ػػـ النت ػػاط الت ػػي كردت ف ػػي ى ػػذا المت ػػاد كأى ػػـ ال ػػدركس المس ػػتفادة من ػػو.

الدرس الذم ستشرحو :
كرقة عمؿ رقـ ع24

ش ػػارؾ م ػػع أفػ ػراد مجمكعت ػػؾ ف ػػي إيج ػػاد الف ػػرؽ ب ػػيف عممي ػػة التي ػػاس كالتت ػػكيـ كن ػػاقش ى ػػذا الف ػػرؽ م ػػع ب ػػاقي أفػ ػراد

المجمكعات األخرل كاستأنس برجييـ :
___________________________________________________________
كرقة عمؿ رقـ ع25

بمشاركة أفراد مجمكعتؾ قـ بتحديد المعايير الكاجب تكافرىا في التتكيـ الجيد:
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المقاء الثالث عشر  :ميارة تتكيـ التعميـ.
الزمف المستغرؽ :ساعتيف.

المهارة :التدرة عمى اإللماـ بذستراتيجيات التتكيـ كأدكاتو المختمفة.

الكسائؿ التعميمية  :الكمبيكتر المحمكؿ ,السبكرة ,الكتب المنيجية.LCD ,

األهداؼ:

بعد ىذا المتاد يتكقع مف الطمبة المعمميف أف يككنكا قادريف عمى :
 .1تحديد استراتيجيات التتكيـ المعتمدة عمى الكرقة كالتمـ.
 .2اإللماـ بأنكاع فترات التتكيـ المعتمد عمى الكرقة كالتمـ.
 .3تحديد أىـ مزايا كعيكب كؿ نكع مف أنكاع فترات ىذا التتكيـ.
 .4اإللماـ بمعايير كتابة فترات االختبار.

المحتكل:
-

إستراتيجيات التتكيـ المعتمدة عمى الكرقة كالتمـ :

تعد إستراتيجية التتكيـ التاجمة عمى التمـ كالكرقة المتميمة في االختبارات بأنكاعيا مف االسػتراتيجيات اليامػة التػي
تتيس قدرات كميارات المتعمـ في مجاالت معينة ,كتشػكؿ جػزدان ىامػان مػف برنػام التتػكيـ فػي المدرسػة ,كتيػدؼ

ىػػذه اإلسػػتراتيجية إلػػى قيػػاس مسػػتكل امػػتبلؾ المتعممػػيف  /المتػػدربيف لمميػػارات العتميػػة كاألداجيػػة المتضػػمنة فػػي

النتاجات التعميمية لمكضكع أك مبحث معيف باستخداـ أدكات معدة بعناية كاحكاـ.


االختبار:

طريتة منظمة لتحديد مستكل تحصيؿ الطمبػة  /المتػدربيف لمعمكمػات كميػارات ,فػي مػادة د ارسػية  /دكرة تدريبيػة
تـ تعمميا مسبتان ,كذلؾ مف خبلؿ إجاب اتيـ عمى مجمكعة مف الفترات التي تميؿ محتكل المادة الدراسية.
-

يتسـ االختبار الجيد بعدد مف الصفات منيا:

-

اليبات  :كيتصد بػو أف مركػز المتػدرب النسػبي ال يتغيػر إذا أعيػد االختبػار عمػى المتػدرب نفسػو ,كىػذا

الصدؽ :كيتصد بو قياس االختبار ما أيعد لتياسو.يعنػػي اسػػتترار النتػػاج عنػػد تك ػرار تطبيػػؽ االختبػػار ,أك صػػكر مكافجػػو لػػو ,عمػػى المجمكعػػة نفسػػيا مػػف األف ػراد.
-المكضكعية :كيتصد بيا عدـ تأير نتاج المفحكص بذاتية المصح .

الشمكلية :كيتصد بيا أف يككف االختبار شامبلن لؤلىداؼ التدريبية المراد قياسيا.-

أنكاع فترات التتكيـ المعتمد عمى الكرقة كالتمـ :

أكالن  :الفترات ذات اإلجابة المنتتاة
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كيمتاز ىذا النكع مف الفتػرات بالمكضػكعية حيػث يػتـ تتػدير العبلمػة بعيػدان عػف ذاتيػة المصػح  ,كعمػى المتػدرب
اختيار اإلجابة الصحيحة مف بيف عدد مف البداجؿ كتتسـ إلى األنكاع ايتية:

 -1فترات الصكاب كالخطأ :
الفترة في ىذا النكع مف األسجمة عبارة عف جممة خبرية ,يطمب إلى المتدرب أف يجيب عنيا بالصػكاب إذا كانػت
الجممػ ػػة صػ ػػحيحة ,كالخطػ ػػأ إذا كانػ ػػت الجممػ ػػة خاطجػ ػػة ,أك أم صػ ػػيغة أخػ ػػرل ميػ ػػؿ نعػ ػػـ ,ال ) ص ,خ ).

كييػػدؼ ىػػذا النػػكع مػػف األسػػجمة إلػػى قيػػاس قػػدرة الم تػػدرب عمػػى التمييػػز بػػيف المعمكمػػات الصػػحيحة كالمعمكمػػات
الخطأ ,كيستخدـ لتياس المستكيات الدنيا مف المجاؿ المعرفي.
 -2فترات اإلجابة المنتتاة :
يعتبر ىذا النكع مػف األسػجمة مػف أفضػؿ أنػكاع األسػجمة ,كأكيرىػا صػدقان كيباتػان كاسػتخدامان فػي االختبػارات .تتكػكف

الفترة في ميؿ ىذا النكع مػف األسػجمة مػف المػتف الػذم يكضػ المشػكمة ,كيتبعػو عػدد مػف البػداجؿ الممكىػات ).
إحداىا ىك اإلجابة الصحيحة كيطمب إلى المتدرب اختيار اإلجابة الصحيحة ,كيستخدـ ىذا النكع لتيػاس معرفػة
الحتاجؽ العممية كاستيعابيا ,كتطبيؽ المعرفة العممية في مكاقؼ جديدة.
 -3فترات المطابتة المزاكجة) :

يتػػألؼ ىػػذا النػػكع مػػف األسػػجمة مػػف مجمػػكعتيف قػػاجمتيف ) مػػف الكممػػات أك العبػػارات ,كتسػػمى التاجمػػة األكلػػى
المتدمات ) ,كالتاجمة اليانية اإلجابات ) بحيث يككف لكؿ متدمة في التاجمة األكلى إجابة في التاجمػة اليانيػة,

كيطمػػب إلػػى المتػػدرب أف ي ػربط كػػؿ كممػػة أك عبػػارة فػػي التاجمػػة األكلػػى بمػػا يناسػػبيا مػػف كممػػات أك عبػػارات فػػي
التاجمة اليانية .كيستخدـ ىذا النكع لتياس قدرة المتدرب عمى ربط المفاىيـ كالمبادئ كالتعميمات العممية.

يانيان  :الفترات ذات اإلجابة المكجية

يطمب إلى المتدرب في ىذا النكع مػف الفتػرات أف يصػكغ اإلج ابػة بكمماتػو كبأسػمكبو ,كلكػف بػدرجات متفاكتػة مػف
الحرية ,بحسب درجة تحديػد اإلجابػة التػي تختمػؼ بػاختبلؼ نػكع الفتػرة ,كتشػمؿ الفتػرات ذات اإلجابػة المصػاغة

األنكاع ايتية:

 -1فترات التكميؿ:
كىػػي جممػػة خبريػػة غيػػر مكتممػػة المعنػػى ,كيطمػػب إلػػى المتػػدرب أف يكمميػػا بكضػػع الكممػػات المناسػػبة أك شػػبو
كيعد ىذا الشكؿ مف أكير أشكاؿ فترات اإلجابة المصاغة تتييػدان لحريػة المػتعمـ فػي
الجممة ,أك الرمز ,أك الرقـٌ ,
صياغة اإلجابة.

 -2فترات اإلجابة التصيرة:

اإلجابة عف ىذا النػكع مػف الفتػرات أطػكؿ مػف إجابػة فتػرة التكميػؿ ,فيػي تعطػي درجػة أعمػى مػف الحريػة لممػتعمـ
في اإلجابة عنيا ,خاصة إذا ظيرت الفترة عمى شكؿ سؤاؿ بدالن مف جممة غير تامة المعنى.

 -3الفترات اإلنشاجية المحددة كحؿ المساجؿ:

ىػػذا النػػكع مػػف األسػػجمة يعطػػي المػػتعمـ حريػػة أكبػػر مػػف أسػػجمة التكميػػؿ ,كاإلجابػػة التصػػيرة ,كيتسػػـ ىػػذا النػػكع إلػػى

قسميف:
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أ -الفترات اإلنشاجية محددة اإلجابة ,كحؿ المساجؿ الحسابية الرياضية)  :الفترات التي تحتمػؿ إجابتيػا نتاطػان
محددة ,كأف يي ٌعدد أسبابان ,أك يذكر مككنات ,أك يحؿ مسألة حسابية.
ب – الفترات اإلنشاجية مفتكحة اإلجابة:

الفت ػرات التػػي تعطػػي حريػػة لممػػتعمـ بػػأف يجيػػب عػػف الفت ػرة دكف قيػػكد عمػػى طػػكؿ اإلجابػػة أك تنظيميػػا أك زمػػف
اإلجابة.
نشاط ع 1ناقش مع أيراد مجمكعتؾ كرقة عمؿ رقـ ع. 26
مميزات كعيكب فترات االختبارات بأنكاعيا :



مميزات فترات الصكاب كالخطأ :

-

مكضكعية التتييـ.

-

سيكلة التصحي .

-

الشمكلية النسبية.

-

قياس التذكر كالتشجيع عمى الحفظ كالتخميف.

-

سيكلة الصياغة.



عيكب فترات الصكاب كالخطأ

أف الطػبلب الػػذيف ال يعرفػػكف اإلجابػػة الصػحيحة ال يتػػرددكف فػػي التخمػػيف ,كمػػا أنيػا تػػدفع الطػػبلب إلػػى التركيػػز
عمى حفظ الحتاجؽ كاألرقاـ كالمعمكمات ,دكف أف تنمي فييـ التدرة عمى االستنتاج كالتحميؿ.


مميزات فترات اإلجابة المنتتاة :

-

تغطية محتكل الكتاب.

-

سيكلة التصحي .



عيكب فترات اإلجابة المنتتاة :

-

صعكبة اإلعداد كالتصميـ.

-

صعكبة قياس التدرات التعبيرية كاألداجية كاإلبداعية.

-

ارتفاع تكاليؼ إعداده.



مميزات الفترات المتالية فترات اإلجابة المكجية) :

-

سيكلة اإلعداد كالصياغة.

-

مكضكعية التتييـ.

-

قمة مجاؿ التخميف فيو.

-

مناسبتو لممتعمميف في المرحمة األساسية.

-

مناسبتو لتياس قدرات المتعمميف المتعمتة بذكر الحتاجؽ ,كالتعميمات كالمفاىيـ العممية.

-

تشجيعو عمى حفظ المعمكمات كتذكرىا.
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استخدامو يتطمب كجكد عدد مف العبلقات المتناظرة مف المعارؼ ,كأف يككف عدد بداجؿ التاجمة اليانيػة

-

قاجمة اإلجابات ) أكير مف عدد التاجمة األكلى) المتدمات).


عيكب الفترات المتالية فترات اإلجابة المكجية) :

 ع ػػدـ الص ػػدؽ ,حي ػػث ال تغط ػػي أس ػػجمة ى ػػذه االختب ػػارات جمي ػػع أجػ ػزاد الم ػػادة ,فالطال ػػب ال ػػذم يحص ػػؿ عم ػػى20/18في اختبار ما ال يعني أنو يعرؼ  % 90مف المادة التي كضع فييا.

 اختبار المتاؿ ال يككف شامبل لمحتكل الدراسي ,كذلؾ ألف عدد األسجمة يككف قميبل. يتطمب االختبار المتالي كتابة عدد مف الصفحات في كقت محدد ,مما يجعؿ الطالب يميؿ إلى الحفظ . تتػػي ىػػذه االختبػػارات لمطالػػب مجػػاال لممراكغػػة ,فيجػػب عمػػى معمكمػػات لػػيس ليػػا عبلقػػة باالختبػػار ,كيحصػػؿعمى عبلمات عمييا بدال مف أف يأخذ صفرا.

 يتأير المدرس في تتديره لعبلمة التمميذ ,بجكاب السؤاؿ السابؽ. يت ػ ػػأير المصػ ػ ػػح ف ػ ػػي تتػ ػ ػػديره لعبلم ػ ػػة التمميػ ػ ػػذ  ,بع ػ ػػدة عكامػ ػ ػػؿ ,مي ػ ػػؿ خػ ػ ػػط التممي ػ ػػذ ,كاإلمػ ػ ػػبلد كالنظافػ ػ ػػة,كالترتيػػب.....الخ .فكييػ ار مػػا يػػؤير جمػػاؿ الخػػط كاألناقػػة كالترتيػػب عمػػى التػػارئ اإلجابػػات فيعطيػػو انطباعػػا حسػػنا
ممػػا يػػؤير عمػػى العبلمػػة التػػي تعطػػي لمس ػؤاؿ .ككيي ػ ار مػػا يكػػكف لػػردادة الخػػط ,كقػػب األسػػمكب ,تػػأيي ار سػػيجا عمػػى

المعمـ ,لدرجة يغفؿ فييا بعض العناصر الجيدة في اإلجابة.
 -المعايير الكاجب مراعاتيا عند كتابة فترات االختبار :

حتى يككف االختبار المعد اختبا انر مياليان يجب أف تككف اإلجابة عمى جميع األسجمة التالية بنعـ :
ىؿ المحتكل المراد قياسو مغطى في المنياج ؟

ىؿ األىداؼ المراد قياسيا مكجكدة في المنياج ؟ىؿ الفترة كاضحة كمستكل لغتيا مبلجـ لممتعمميف ؟ىؿ إجابة الفترة محددة ؟-ىؿ صياغة الفترة جيدة ؟

ىؿ طريتة عرض الفترة مبلجمة ؟
ىؿ المعمكمات المتضمنة في الفترة ضركرية ؟ ىؿ ىناؾ ترتيب منطتي في الفترات الفرعية لمسؤاؿ ؟ ميػؿ تسمسػميا بحسػب مسػتكل األىػداؼ ,أك التػدرج فػيالصعكبة ,أك ترتيب مكضكعاتالكتاب.

ىؿ ترتبط الفترات الفرعية جميعيا بالمكضكع ,كاألشكاؿ ,كالبيانات األخرل ؟ ىؿ تعميمات الفترة كاضحة كخالية مف االزدكاجية كالتكرار ميؿ  :صؼ كاذكر كاشرح في آف كاحد.ىؿ تـ تحديد العبلمة الكمية كالفرعية لكؿ سؤاؿ كفترة ؟-ىؿ تـ تجنب الكممات كالمصطمحات التي تحمؿ أكير مف معنى ؟

ىؿ تـ تسميط الضكد عمى المعمكمات اليامة في الفترة بطريتة كاضحة ؟-ىؿ الفراغات المخصصة لئلجابة كافية ؟
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األنشطة التعميمية :

إجراد مناقشة فاعمة بيف المدرب كأفراد المجمكعات حكؿ محتكل المتاد.

-

مناقشة فاعمة بيف أفراد المجمكعة الكاحدة بعضيـ مع بعض حكؿ أكراؽ العمؿ التي تتخمؿ الجمسة.

-

الكاجب البيتي :

اكت ػػب ف ػػي مم ػػؼ التعيين ػػات أى ػػـ النت ػػاط الت ػػي كردت ف ػػي ى ػػذا المت ػػاد كأى ػػـ ال ػػدركس المس ػػتفادة من ػػو.

-

كرقة عمؿ رقـ ع: 26

بعد أف تعرفت عمى أنكاع فترات اختبارات الكرقة كالتمـ ,قػـ بمشػاركة أفػراد مجمكعتػؾ فػي عمميػة اسػتنتاج م ازيػا

كعيكب كؿ نكع مف ىذه الفترات كأدرجيا في الجدكؿ التالي:
*

نكع الفترة

1

فترات الصكاب كالخطأ.

2

فترات اإلجابة المنتتاة.

4

فترات اإلجابات المكجية.

المزايا

العيكب

المقاء الرابع عشر  :ميارة تتكيـ التعمـ.
الزمف المستغرؽ :ساعتيف.

المهارة  :التدرة عمى إنتاج اختبار تحصيمي جيد كاعداد جدكؿ مكاصفات خاص بيا.

الكساجؿ التعميمية  :السبكرة ,الكمبيػكتر المحمػكؿ , LCD ,الكتػب المنيجيػة ,دفتػر التحضػير الخػاص بالطالػب.ة

/المعمـ.ة.

األهداؼ :

بعد ىذا المتاد يتكقع مف الطمبة المعمميف أف يككنكا قادريف عمى.
 .1اإللماـ بللية إعداد االختبار التحصيمي.
 .2اإللماـ بكيفية إعداد جداكؿ المكاصفات.
 .3إجراد تطبيؽ عممي عمى مادة التخصص لعممية إعداد جدكؿ مكاصفات مناسب.
المحتكل :

-

آلية إعداد االختبار :

ُّ
تعد كرقة االختبار تطبيتان عمميان لتتكيـ تحصيؿ المتدربيف ,كيتـ بناؤىا بذتباع خطكات عممية عممية منظمة كفػؽ

ما يأتي:

 -1تحديد الغرض مف االختبار  :يجب أف تككف أسجمة االختبار محتتة لمغرض الذم بنى االختبار مف أجمو.
صػ ٌػممت لتص ػػنيؼ المػػادة التدريبي ػػة إل ػػى
 -2تحميػػؿ المحت ػػكل :مجمكع ػػة األسػػاليب كاإلجػ ػرادات الفنيػػة الت ػػي ي
مكضكعات رجيسية ,تـ تجزجتيا إلى أىداؼ قابمة لمتياس.
198

حيث يجب عمى المعمـ التياـ بعممية فرز لؤلىداؼ السمككية التي كاف يريد تحتيتيا كتصنيفيا حسػب مسػتكياتيا
المعرفية المختمفة.
أىمية تحميؿ المحتكل :
-1

يتعرؼ المعمـ التاجـ بعممية التحميؿ مف خبللو عمى كؿ جزجيات المكضكع.

-2

يسيؿ عممية صياغة أىداؼ الدرس بصكرة دقيتة كمحددة.

-4

 .تحميؿ جميع مكضكعات المادة الدراسية ينمي الخبرة لدل المعمـ بكؿ ما تحتكيو المادة.

-3

يسيؿ عممية التتكيـ ,كيحتؽ شمكليتيا.

تحميؿ المحتكل عف طريؽ تصنيؼ األىداؼ :
رقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ اسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ األىداؼ
الكحدة

الكحدة

مستكل األىداؼ المعرفية

أىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداؼ تذكر

فيـ

تطبيؽ

مبلحظات
تحميؿ

تركيب

الكحدة
-1
-2
-3
كلمتذكير بللية تصنيؼ األىداؼ نكرد ىذا الجدكؿ الداؿ عمييا :

بناد جدكؿ مكاصفات :

جػػدكؿ المكاصػػفات  :مخط ػػط ي ػربط العناصػػر األساس ػػية لممحتػػكل بمجػػاالت التتي ػػيـ كمياراتيػػا الفرعيػػة ,كيح ػػدد

األكزاف النسبية لكؿ منيا.
-

فكاجد جدكؿ المكاصفات :



يكزع فترات االختبار لتشمؿ أنكاعان مختمفة مف المجاالت كمياراتيا الفرعية
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يكزع فترات االختبار لتشمؿ المكضكعات كافة.



يكفر صدقان عاليان لبلختبار.



يجعؿ االختبار أداة تشخيصية عبلكة عمى ككنو أداة تحصيمية.



يكزع الزمف عمى المكضكعات كأىميتيا ,فيعطي الكزف الحتيتي لكؿ جزد مف أجزاد المادة.
ٌ
لبناد جدكؿ المكاصفات نتبع الخطكات ايتية:

-1

تحميؿ محتكل المادة الدراسية.

-2

تحديد مجاالت التتكيـ كمياراتيا الفرعية.

-3

تحديد كزف كؿ كحدة تدريبية اعتمادان عمى:

-4

يـ يتـ تحديد عدد األسجمة لكؿ مستكل مف كؿ محتكل عندما يككف عدد األسجمة الكمي معطى.

عدد األىداؼ التعميمية أك عدد الحصص أك عدد صفحات الكتاب.
طرؽ تحديد أكزاف الكحدات الدراسية في جدكؿ المكاصفات :
الطريتػػة األكلػػى

 :جػػد عػػدد األىػػداؼ فػػي الكحػػدات التدريبيػػة ,يػػـ اقسػػمو عمػػى عػػدد األىػػداؼ الكميػػة لمكتػػاب

المذكرة التدريبية ) ,كاضرب النات في .100
مياؿ :

الطريتة اليانية :جد عدد صفحات الكحدة التدريبية يـ اقسمو عمى مجمكع صفحات الكتاب المذكرة التدريبيػة )
كاضرب النات في .100
مياؿ :

الطريتة اليالية  :جد عدد الحصص الفترات التدريبية ) المتررة لتدريبية الكحػدة التدريبيػة يػـ اقسػمو عمػى مجمػكع
الحصص المتررة لممذكرة التدريبية الكتاب ) كاضرب النات في .100
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-

الخطكات بالمياؿ التكضيحي :

-1

ي ػػتـ تص ػػميـ ج ػػدكالن في ػػو بع ػػدم بع ػػد عم ػػكدم يخ ػػتص ب ػػالمحتكل ,كالبع ػػد األفت ػػي يخ ػػتص باألى ػػداؼ

-2

تعيػػيف األىميػػة النسػػبية الػػكزف النسػػبي )لكػػؿ جػػزئ مػػف المحتػػكل الد ارسػػي كلكػػؿ ىػػدؼ تعميمػػي بحيػػث

التعميمية).

تتناسب ىذه األىمية مع الجيد المبذكؿ في تعمـ اليدؼ الحصص الذم أخذىا ) أك مدل أىمية المكضػكع مػف

كجية نظره .يتـ تحديد الكزف النسبي لكػؿ مكضػكع كمػا أكضػحنا سػابتا بتسػمة عػدد حصػص كػؿ مكضػكع عمػى
إجمالي عدد الحصص يـ نضرب النات في ماجة مع التتريب فيككف عمى النحك التالي:

حيػػث أف  %38لممكضػػكع األكؿ ىػػي عبػػارة عػػف عػػدد الحصػػص التػػي اسػػتغرقيا المكضػػكع األكؿ متسػػكمان عمػػى
عدد الحصص الكمية التي استغرقتيا جميع المكاضيع ,كىكذا عمى جميع المكضكعات.

كنحدد الكزف النسبي لؤلىداؼ أيضان بنفس الطريتة :

حيث أف  % 32عبارة عف حاصؿ قسمة عدد أىداؼ التي اختصت بالتػذكر مػف جميػع المكضػكعات عمػى عػدد
األىداؼ الكمي.
-3

تحديد عدد األسجمة المخصصة لكؿ ىدؼ مف كؿ محتكل دراسي.
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عدد األسجمة لكؿ ىدؼ مف كؿ محتكل = عدد فترات االختبار كمو * الكزف النسبي لممحتػكل *الػكزف النسػبي
لميدؼ ).

كالتالي:
حيث أف عدد أسجمة الدرس األكؿ كف مستكل التذكر =.6 = 50* %32* %38
نشاط ع 1ناقش مع أيراد مجمكعتؾ كرقة العمؿ رقـ ع. 27
األنشطة التعميمية :
-

إجراد مناقشة فاعمة بيف المدرب كأفراد المجمكعات حكؿ محتكل المتاد.

-

مناقشة فاعمة بيف أفراد المجمكعة الكاحدة بعضيـ مع بعض حكؿ أكراؽ العمؿ التي تتخمؿ الجمسة.

-

تفعيؿ دكر النتد مف قبؿ المدرب لؤلنشطة التطبيتية.

الكاجب البيتي :
-

اصنع جدكؿ مكاصفات لمػادة تخصصػؾ التػي تدرسػيا فػي التػدريب العممػي كمػف يػـ قػـ بذعػداد اختبػار

-

اكت ػػب ف ػػي مم ػػؼ التعيين ػػات أى ػػـ النت ػػاط الت ػػي كردت ف ػػي ى ػػذا المت ػػاد كأى ػػـ ال ػػدركس المس ػػتفادة من ػػو.

في ضكدىا كأدرجو في ممؼ التعيينات .
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كرقة عمؿ رقـ ع27

بمشاركة أفراد مجمكعتؾ قـ بعمؿ جدكؿ مكاصفات الختبار المكضكعات التالية إذا عممت أ ف عػدد فتػرات ىػذا

االختبار ىك  60ك المحتكل كاألىداؼ متسـ كالتالي :
كضع عدد األسجمة لكؿ مستكل مف المحتكل.

المهارات الحياتية

203

الفصؿ الثاني :المهارات الحياتية.
المقاء الخامس عشر :ميارة حؿ المشكبلت.
الزمف المستغرؽ  :ساعتيف.

المهارة  :التدرة عمى اإللماـ باألطر النظرية الخاصة بميارة حؿ المشكبلت.
الكساجؿ التعميمية  :الكمبيكتر المحمكؿ ,السبكرة.LCD ,

األهداؼ:

بعد ىذا المتاد يتكقع مف الطمبة المعمميف أف يككنكا قادريف عمى :

 .1تحديد مفيكـ المشكمة كعناصرىا كمفيكـ طريتة حؿ المشكبلت.
 .2تحديد خصاجص طريتة حؿ المشكبلت.
 .3تحديد أىمية اكتساب ميارة حؿ المشكبلت.
 .4اإللماـ بالخطكات العممية لحؿ المشكبلت.
 .5اإللماـ بالتتنيات المتبعة لزيادة الفاعمية لتكليد األفكار البلزمة لحؿ المشكبلت.

المحتكل :

مفيكـ المشكمة :
الشعكر أك اإلحساس بكجكد صعكبة ال بد مف تخطييا ,أك عتبة ال بد مف تجاكزىا ,لتحتيؽ ىدؼ.

أك يمكف التكؿ إنيا االصطداـ بكاقع ال نريده ,فكأننا نريد شيجان يـ نجد خبلفو.

كىي أيضان حالة أك مكقؼ يتضمف خمبلن أك أزمة بحاجة إلى معالجة مف أجؿ الكصكؿ إلى ىدؼ معيف.
-

كتتككف المشكمة مف يبلية عناصر كىي :

-1

المعطيات  :كىي المعمكمات كالحتاجؽ التي تصؼ الحالة فعميان.

-3

العتبات  :كىي الصعكبات التي تعترض عممية الكصكؿ إلى الحؿ المطمكب.

-

أما عف طريتة حؿ المشكمة ميارة حؿ المشكمة ) فتعرؼ بأنيا :

-2

األىداؼ  :كىي الكضع المطمكب الكصكؿ إليو.

طريتػ ػػة منظمػ ػػة ذات م ارحػ ػػؿ كخط ػ ػكات تيػ ػػدؼ إلػ ػػى مسػ ػػاعدتؾ فػ ػػي الكصػ ػػكؿ إلػ ػػى أفضػ ػػؿ الحمػ ػػكؿ كاألفكػ ػػار

كاالحتماالت لحؿ معضمة محددة ,كذالؾ بما يتكادـ كمياراتؾ الذاتية.
-

خصاجص طريتة حؿ المشكبلت :

-1

التعرؼ عمى التدرات كالميارات كاإلمكانات المتاحة كالمتكفرة.

-3

تسخير التدرات كاإلمكانات المتاحة لحؿ تمؾ المعضمة  /المشكمة.

-4

الكصكؿ إلى أفضؿ حؿ  /فكرة بما يتبلدـ كالتدرات كالميارات كاإلمكانات المتاحة في تمؾ الحالة.

-2

مناقشة المعضمة مف أكير مف زاكية.
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-

أىمية اكتساب ميارة حؿ المشكبلت :

-1

تزكد األفراد بأطر عمؿ منظـ لتحميؿ تفكيرىـ في مكقؼ غير تتميدية لحؿ المشػكبلت كتعكيػدىـ عمػى

مكاجية المشكبلت كالمكاقؼ المعتدة بكؿ عزيمة كمسؤكلية ككفادة .
-2

الف التغيػػر االقتصػػادم كالعممػػي المتسػػارع يمثػػؿ تحػػديات كثيػػرة ,لػػذلؾ عمػػى الطمبػػة مكاجهػػة تمػػؾ

-3

بمػػا أف المعريػػة العمميػػة تتزايػػد باسػػتمرار ,ييصػػبح مػػف الضػػركرم أف يطػػكر الطمبػػة مهػػارات التفكيػػر

التحديات كادراؾ أهميتها مف خالؿ التدريب عمى حؿ المشكالت كاتخاذ القرار.

العميا لديهـ ,رغـ أف المناهج الدراسية تطكر لديهـ مهارات التفكير األساسية .يتطكير مهارات التفكيػر العميػا

كمف ضمنها مهارة حؿ المشكالت ُيساعد الطالب عمى اكتساب المعرية العممية المتشعبة.
-

الخطكات العممية لحؿ المشكبلت :

أكالن :الشػعكر بالمشػكمة :يمػزـ أكالن لحػؿ المشػكمة أف نشػعر بيػا ,فتػد تكػكف حيػرة أك تسػاؤؿ ,أك سػؤاؿ عػارض لػـ
نتمكف إيجاد حؿ لو ,كمف يـ نشعر بالمشكمة ,كنعمؿ عمى حميا ,كالتغمب عمييا.

يانيػان  :تحديػد المشػػكمة كتكضػيحيا :يػػأتي دكر تحديػد المشػكمة بدقػػة ,كصػياغة األلفػػاظ الدقيتػة ,التػػي تسػاعد فػػي
تحديد المشكمة ككصفيا لمتياـ فيما بعد بمحاكلة حميا.

ياليػان :جمػػع المعمكمػػات حػػكؿ المشػػكمة  :بعػػد الشػػعكر بالمشػػكمة كتحديػػدىا ,يػػأتي دكر جمػػع المعمكمػػات اليامػػة
كالضػػركرية عػػف المشػػكمة المطركحػػة كذلػػؾ لعمػػؿ تصػػكر شػػامؿ ككاض ػ عػػف المشػػكمة ,الػػذم سيسػػاعد الباحػػث

عف حؿ المشكمة في كضع الفرضيات ,التي ستبنى عمييا الحمكؿ.
رابعػان :كضػػع الفػػركض المناسػػبة :كىػػي حمػػكؿ مؤقتػػة لممشػػكمة ,كتتصػػؼ الفػػركض الجيػػدة بمػػا يػػأتي :مصػػاغة
صياغة لغكية كاضحة يسػيؿ فيميػا .أف تكػكف ذات عبلقػة مباشػرة بعناصػر المشػكمة .ال تتعػارض مػع الحتػاجؽ

العمميػػة المعركفػػة .تكػػكف قابمػػة لبلختبػػار س ػكاد بالتجريػػب أك بالمبلحظػػة .تكػػكف قميمػػة العػػدد حتػػى ال يحػػدث
التشتت كعدـ التركيز.
خامسػان  :اختبػػار صػػحة الفػػركض عػػف طريػػؽ المبلحظػػة المباشػرة أك عػػف طريػػؽ التجريػػب :كيشػػترط فػػي أينػػاد
المبلحظة أف تككف دقيتة كفي مختمؼ الحاالت كالظركؼ ,كلمتأكد مف صحة الفركض ,نتكـ بعمؿ تجربة نيبػت

فييا جميع العكامػؿ إال العامػؿ الػذم نرغػب فػي د ارسػتو ,كنتػكـ بمبلحظػة النتػاج  ,كنتػكـ بتيبيػت جميػع الفػركض
الصحيحة إال الفرض الذم نرغب في التأكد مف صحتو ,كاختباره ,كبيذه الطريتة نتأكد مف صحة الفرضية عػف
طريؽ المبلحظة كالتجريب.

سادسان :التكصؿ إلى النتاج كالتعميـ  :بعد التأكد مف النتاج التي تكصػمنا إلييػا عػدة مػرات ,كمطابتتيػا بمختمػؼ
الظركؼ كالحاالت ,نستطيع تعميـ ىذه النتاج عمى حؿ ىذه المشكمة التي تعترض طريتنا.
نشاطع 1ناقش أيراد مجمكعتؾ بكرقة عمؿ رقـع. 28

 التتنيات التي تستخدـ لتكليد األفكار لتحسيف عممية حؿ المشكبلت :205

 -1كضع قاجمة تصؼ خصاجص المشكمة.
 -2استخداـ أسجمة مييجة لمفكر كاألفكار.
-3استخداـ قكاجـ الشطب بحيث تتمؿ االحتماالت الخطأ.
-4استخداـ الصكر المجازية.
-5استخداـ أكراؽ العمؿ المتنكعة.

 -6تتسيـ المشكمة الكبيرة إلى مشاكؿ متعددة صغيرة كالتعامؿ مع كؿ مشكمة عمى حدة كبعدىا بتجميع النتاج .

نشاطع 2تعميمي ترييهي :عمى الطمبػة المعممػيف متابعػة الفيػديك الػذم يعبػر عػف أمػاكف مختمفػة تتكلػد ييهػا
األيكار العظيمة.
األنشطة التعميمية :
-

إجراد مناقشة فاعمة بيف المدرب كأفراد المجمكعات حكؿ محتكل المتاد.

-

مناقشة فاعمة بيف أفراد المجمكعة الكاحدة بعضيـ مع بعض حكؿ أكراؽ العمؿ التي تتخمؿ الجمسة.

الكاجب البيتي :

اكتب في ممؼ التعيينات أىـ النتاط التي كردت في ىذا المتاد كأىـ الدركس المستفادة منو.

كرقة عمؿ ع28

اختػػر مشػػكمة عامػػة فػػي حياتنػػا كحػػاكؿ إيجػػاد الحمػػكؿ المبلجمػػة ليػػا برفتػػة أف ػراد مجمكعتػػؾ ,يػػـ اعػػرض مػػا قمػػت

بالتكصؿ إليو مع معممؾ.

المقاء السادس عشر:ميارة حؿ المشكبلت.
الزمف المستغرؽ :ساعتيف.

المهػػارة  :التػػدرة عمػػى اإللمػػاـ بػػبعض المشػػكبلت التربكيػػة التػػي يتعػػرض ليػػا المعمػػـ داخػػؿ غرفػػة الصػػؼ كآليػػة
التعامؿ معيا كعبلجيا.

الكسائؿ التعميمية  :الكمبيكتر المحمكؿ ,السبكرة ,الفيديكLCD ,

األهداؼ :

بعد ىذا المتاد يتكقع مف الطمبة المعمميف أف يككنكا قادريف عمى :
 .1اإللماـ ببعض المشكبلت الحياتية التربكية كأساليب عبلجيا.

المحتكل :
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نشاط ع 1يشاهد الطمبة المعمميف ييديك عف حؿ المشكالت ألخصائي التنمية البشرية نيدك ككبيف.

بعد مشاىدة ىذا الفيديك نستنت أف المشكبلت عامة سكاد تربكية أـ غير تربكية تتطمب تركم كبحث كاستتصاد
كدراسة فاحصة لجميع جكانب المشكمة حتى يتـ التكصؿ إلى الحؿ األميؿ ك كبأقػؿ التكػاليؼ الماديػة كالجيػكد

البشرية كبكقت قياسي.
-

بعض المشكبلت التربكية الحياتية كطرؽ عبلجيا :

أكالن :مشكبلت صفية تعميمية :


مشكمة عدـ المشاركة الصفية :

تظيػر ىػذه المشػكمة فػي عػدـ مشػاركة التبلميػذ مػع المعمػـ خػبلؿ التػدريس سػكاد باإلجابػة عمػى األسػجمة أك طػػرح
األسجمة كاالكتفاد بالتمتي مما يعد عاجتان أماـ تتدـ التعميـ كتنكع أساليبو كطرقو ,كما تيبط حماس المعمـ لمتدريس

كتبعث في نفسو خيبة األمؿ كالتذمر .فيتكؿ معمـ الفصؿ لـ يتحرؾ التبلميذ صامتكف التبلميػذ يريػدكف أف أفعػؿ

ليـ كؿ شي فيـ يريدكف االستماع فتط.
مظاىر المشكمة :

-1عدـ استجابة التبلميذ ألسجمة المعمـ المباشرة.
-2عدـ قياـ التبلميذ باألنشطة الصفية المطمكبة منيـ كتابية أك قراجية.
-3عدـ قياـ التبلميذ بدكرىـ في المناقشة الصفية مع أقرانيـ.
أسباب المشكمة :

-1عدـ استجابة التبلميذ ألسجمة المعمـ المباشرة.
-2عدـ قياـ المعمـ بتبسيط المعمكمات.
-3عدـ ربط المعمـ المعرفة الجديدة بالمعرفة السابتة.
-4الشعكر بالخجؿ.

-5الخكؼ مف الخطأ.
-6سخرية المعمـ مف بعض اإلجابات الخطأ.
-7عدـ استيارة دافعية التبلميذ لمدرس.

-8عدـ مراعاة المعمـ لمستكيات التبلميذ.
-9معاناة التبلميذ مف مشاكؿ أسرية تشتت انتباىيـ.
-10عدـ ميؿ المعمـ إلشراؾ التبلميذ.
متترحات لمعبلج :

-1تكزيع تبلميذ الصؼ بصكرة متكازنة يراعي فييا الجميع بيف التمميذ الخجكؿ كالتمميذ النشيط.
-2دراسة مشكمة التمميذ األسرية كاالجتماعية كاشباع حاجاتيـ.
-3تبسيط المادة كتكضيحيا.
-4تشجيع التبلميذ عمى إبداد آراجيـ دكف نتد أك خكؼ.
-5معاقبة التبلميذ الذيف يسخركف مف زمبلجيـ.
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حيث يتـ تنظيـ متترحات الحؿ بتالب تربكم يشكؿ الحؿ الميالي لممشكمة.
متترحات العبلج :
-1دراسة حالة التمميذ كتحديد الصعكبات التي يعانييا مف أداده لمكاجب.
-2تتميؿ الكاجبات عمى التبلميذ.

-3إتاحة الفرصة لمتبلميذ لحؿ الكاجب بالمدرسة ما أمكف.
-4تنكيع الكاجبات حسب مستكيات كقدرات كخصاجص التبلميذ.
-5التنسيؽ مع باقي التبلميذ بخصكص حالة التمميذ.
-6تفريد التعميـ كفؽ المعدالت الخاصة بالتعمـ لدل التبلميذ.
-7الكضكح في التعميمات كالمياـ.

نشاطع 2ناقش مع أيراد مجمكعتؾ كرقة عمؿ رقـ ع. 29


مشكمة ضعؼ التحصيؿ :

تتس ػػـ ال ػػدرجات الت ػػي يحص ػػؿ عميي ػػا أفػ ػراد التبلمي ػػذ عمكمػ ػان ف ػػي أم م ػػادة د ارس ػػية إل ػػى ي ػػبلث أنػ ػكاع  :مرتفع ػػة

_متكسطة _كمتدنية )

كقػػد يمفػػت نظػػر المعمػػـ أف بعػػض التبلميػػذ بػػرغـ ذكػػاجيـ كمسػػتكل اسػػتعدادىـ الجيػػد قػػد حصػػمكا عمػػى نتػػاج أك

درجات أقؿ مما ىك متكقع مما يتطمب بحث األسباب كمعالجتيا.
مظاىر المشكمة :
-1

تدني اإلنجاز الخاص ببعض التبلميػذ كتابيػان أك أداجيػان عمػا ىػك معتػاد فػي ميػؿ حالتيـ.ككفتػان لمظػركؼ

المادية كالنفسية المختمفة.

أسباب المشكمة :
-1مشكمة أسرية.
-2عدـ كجكد حافز لمتعميـ المدرسي.

-3اختبلؼ األسمكب اإلدراكي لمتمميذ عف أسمكب تدريس المعمـ.
-4انشغاؿ التمميذ بأعماؿ أخرل.
-5ظركؼ الفصؿ الدراسية كاالجتماعية.
متترحات عبلجية:

-1متترحات خاصة بالتمميذ ميؿ حؿ المشكبلت النفسية كاألسرية كاالجتماعية كالمعرفية.
-2تنشيط دافعية التمميذ لمتعمـ.
-4مراعاة األساليب اإلدراكية المتنكعة لدل التبلميذ.
-5اىتماـ المعمـ بالتخطيط الجيد لمدرس.

-6التأىيؿ األكاديمي كالتربكم الميني لممعمـ.
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-7تكفير البيجة كالمناخ الصفي الفعاؿ لمتعميـ كالتعمـ.
ياليان:المشكبلت الصفية السمككية :


التسرب الذهني عالسرحاف :

المعمػـ أينػاد الشػػرح بػأف بعػػض التبلميػذ ل ديػػو يسػكدىـ الصػػمت التػاـ ,أك انظػػر المركػز المسػػتمر إلػى المعمػػـ أك
شػػيد آخػػر كعنػػد س ػؤاؿ المعمػػـ لمتمميػػذ عػػف نتطػػة معينػػة فػػي الػػدرس يبلحػػظ أف رد التمميػػذ "ىاىاىػػا _...نعػػـ يػػا
أستاذ_....أعد السؤاؿ يا أستاذ-..لـ أسمع يا أستاذ "أك اإلجابة بصكرة عفكية بعيػدان عػف الغػرض المتصػكد مػف

السػؤاؿ كيسػػمى ىػػذا النػػكع بػػأحبلـ اليػػكـ  ) day dreamingكتػػنعكس آيػػاره عمػػى تحصػػيؿ التبلميػػذ كمػػا ينمػػي

عادات غير مرغكبة اجتماعيان لدل التبلميذ ميؿ االنزكاد كاالنطكاد عمى النفس.
مظاىر المشكمة :

-1

النظر المركز المستمر نحك ناحية معينة في الفصؿ أك خارجو مع التيبس التاـ في الحركة.

-3

عدـ متابعة الشرح أيناد الحصة.

-4

عدـ إنياد الكاجب الصفي أك البطد الشديد في إنجازه.

-2

عدـ المشاركة الصفية أك محدكديتيا.

أسباب المشكمة :
-1

اعتماد المعمـ عمى أسمكب التمتيف.

-2

المشكبلت األسرية كاالجتماعية.

-3

صعكبة اإلدراؾ لممادة الدراسية.

-4

افتتاد الرغبة في التعمـ كعدـ التدرة عمى المتابعة.

-6

مشكبلت صحية لدل التبلميذ تعكؽ قدرتو عمى تركيز االنتباه.

-7

الشعكر بالخكؼ كعدـ األماف مف جانب المعمـ.

-5

رتابة الدرس كأداد المعمـ غير التفاعمي.

متترحات العبلج :

-1

تدريب التبلميذ عمى التركيز كاالنتباه مف خبلؿ التفكير في األسجمة قبؿ اإلجابة عمييا.

-2

تكفير مناخ صفي إيجابي يعتمد عمى اإليارة كجذب االنتباه.

-3

إتباع التكاعد السمككية كااللتزاـ بيا خبلؿ التعمـ.

-4

استخداـ التتنيات التربكية تتي فعالية التعميـ كالتعمـ.

-6

عدـ إعطاد المعمـ ظيره لمتمميذ كاالنشغاؿ عنيـ أكير عنيـ أكير مف البلزـ.

-7

تنكيع المييرات الحسية السمعية كالبصرية كدرجات الصكت كالصمت.

-8

إشػػباع حاجػػات الػػتعمـ األساسػػية ميػػؿ الشػػعكر بػػاألمف كايبػػات الػػذات كالػػدؼد فػػي المعاممػػة كاالنتمػػاد

-5

تنظيـ البيجة الصفية بصكرة تتي فعالية التعميـ كالتعمـ.

كالتكاد كالحرية كالطمأنينة كالنجاح.
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إعطػاد تكميفػات لمتمميػذ يػػتـ مػف خبلليػا اإلعػػداد لمػدرس كايػارة االسػتطبلع لػػدل التبلميػذ ,كايػراد الػػدرس

-9

باألميمة كالتشبييات كالصكر المشكقة لمتعمـ.
-10

تنشيط التبلميذ بتماريف التنفس العميؽ ,كالتياـ كالجمكس كاعطاد فرصة لمراحة عند الشعكر بالتعب.

-11

تعديؿ أماكف جمكس التبلميذ في الفصؿ.

-12

استخداـ اإلشارات التنبييية لمفت نظر التمميذ لما يتـ تعممو.

يتػػكـ المػػدرب بعػػرض جػػزد مػػف المشػػكبلت التربكيػػة عمػػى الطػػبلب المعممػػيف كيػػزكد المتػػدربيف بمشػػكبلت أخػػرل
لمناقشتيا خارج نطاؽ المتاد التدريبي.
األنشطة التعميمية :
-

إجراد مناقشة فاعمة بيف المدرب كأفراد المجمكعات حكؿ محتكل المتاد.

-

مناقشة فاعمة بيف أفراد المجمكعة الكاحدة بعضيـ مع بعض حكؿ أكراؽ العمؿ التي تتخمؿ الجمسة.

-

إخضاع اإلجرادات التطبيتية لمكضكع المتاد لمنتد مف قبؿ المدرب كاألفراد المجمكعات .

الكاجب البيتي :
-

تصف عبر اإلنترنت كابحث عف مشػكبلت تربكيػة أخػرل يعػاني منيػا المعممػكف فػي األكسػاط التعميميػة

كحاكؿ أف تجد ليا حمكؿ مرضية حسب كجية نظرؾ ,كاكتب ما قمت بالتكصؿ إليو في ممؼ التعيينات.
-

اكت ػػب ف ػػي مم ػػؼ التعيين ػػات أى ػػـ الن ت ػػاط الت ػػي كردت ف ػػي ى ػػذا المت ػػاد كأى ػػـ ال ػػدركس المس ػػتفادة من ػػو.

كرقة عمؿ رقـ ع29

بمشاركة أفراد مجمكعتؾ كحسب ما كرد مف تحميؿ لمشكبلت تربكية في المتاد حمؿ مشكمة " ضعؼ التحصػيؿ
لدل الطػبلب " كاقتػرح الحمػكؿ المناسػبة ليػذه المشػكمة ,يػـ اعػرض مػا قمػت بالتكصػؿ إليػو مػع أفػراد مجمكعتػؾ

عمى المدرب كعمى أفراد المجمكعات األخرل

:

المتاد السابع عشر  :ميارة إدارة الكقت

الزمف المستغرؽ :ساعتيف.

الميارة  :التدرة عمى اإللماـ باألطر النظرية لميارة إدارة الكقت.
الكسائؿ التعميمية  :الكمبيكتر المحمكؿ ,السبكرة.LCD ,

األىداؼ :

يتكقع بعد ىذا المتاد مف الطمبة المعمميف أف يككنكا قادريف عمى :
 .1تحديد مفيكـ إدارة الكقت.
 .2تحديد خصاجص الكقت.
 .3أىمية الكقت.
 .4تحديد أىـ مضيعات الكقت.
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 .5تحديد طرؽ السيطرة عمى مضيعات الكقت.
 .6تحديد فكاجد تنظيـ الكقت.
 .7اإللماـ باألمكر التي تساعد عمى تنظيـ الكقت.
المحتكل :
-

مفيكـ إدارة الكقت :

االسػػتخداـ األميػػؿ لمكقػػت ,بيػػدؼ تحتيػػؽ أىػػداؼ محػػددة ,كذلػػؾ بػػالتخطيط كالتنظػػيـ كالتكجيػػو كالمتابعػػة كالتتيػػيـ

الفعاؿ لؤلنشطة كالكاجبات خبلؿ فترة زمنية محددة.

كادارة الكقت ىي محاكلة تركيض الكقت كفرض سيطرتنا عميو ,بدالن مف أف يفرض سيطرتو عمينا.

كادارة الكقت ىي إدارة السمكؾ كالشخصية.
.1

أىمية الكقت :

” إضاعة الكقت أشػد مػف المػكت ,ألف إضػاعة الكقػت يتطعػؾ عػف اهلل كالػدار ايخػرة ,كالمػكت يتطعػؾ

عف الدنيا كأىميا“ ابف التيـ رحمو اهلل)
.2

” مػػا نػػدمت عمػػى شػػيد نػػدمي عمػػى يػػكـ غربػػت شمسػػو أنت ػص فيػػو أجمػػي ,كلػػـ يػػزد فيػػو عممػػي“ ابػػف

مسعكد رضي اهلل عنو)

.3

”إف الميؿ كالنيار يعمبلف فيؾ ,فاعمؿ فييما“ عمر بف عبد العزيز رضي اهلل عنو)

.4

” يا ابف آدـ ,إنما انت أياـ مجمكعة ,كمما ذىب يكـ ذىب بعضؾ“ حسف البصرم)

-

خصاجص الكقت :

-1

سرعة انتضاجو.

-2

ما مضى منو ال يعكد كال يعكض.

-3

ىك أنفس ما يممؾ اإلنساف.

211

نشاط ع 1ناقش مع أيراد مجمكعتؾ كرقة عمؿ رقـ ع. 30
-

مضيعات الكقت كطرؽ السيطرة عمييا :

طرؽ السيطرة عميها

الرقـ

لصكص الكقت

1

المكالم ػ ػػات الياتفي ػ ػػة غي ػ ػػر -1

تحكي ػ ػػؿ الخ ػ ػػط الي ػ ػػاتفي ,اس ػ ػػتخداـ المجي ػ ػػب

المنتجة.

ايلي.

2

الضجي كالضكضاد.

-1

3

الزكار غير المعمنيف غير -1

إف كنػػت صػػاحب عمػػؿ ضػػع أكقػػات محػػددة

-2

ف ػػكض أص ػػحاب الخبػ ػرة بميم ػػة كتاب ػػة اإلذف

-3

تجن ػػب سياس ػػة البػػػاب المفت ػػكح أين ػػاد ضػػػغط

-2
-2

تبادؿ المياـ ضمف مجمكعات العمؿ.
تبديؿ مكاف الدراسة ,العمؿ....,

االنتتاؿ إلى غرفة أخرل إف كنػت تػدرس ,أك

لديؾ معامبلت ىامة.
-3

الطمب مف الحضكر عدـ الحديث في الكػبلـ

غير الميـ.

-4

خصػ ػ ػ ػ ػ ػػص األعمػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ الميمػ ػ ػ ػ ػ ػػة _األق ػ ػ ػ ػ ػ ػكاؿ

الميمة_لؤلكقات التي تخمك مف الضجي كالضكضاد.
المتكقعيف).

لممراجعيف.

لمف تسم لو بالدخكؿ إليؾ.

العمؿ.
-4

اسػػأؿ عمػػا يريػػده ازجػػرؾ فيمػػا إذا كػػاف يحتػػاج

لكقت طكيؿ.
عمميات

التخطيط
غير

الدقيؽ.

4

التسػػكيؼ كالتأجيػػؿ بأعػػذار -1

كاىية.

-2

5

األىداؼ غير الكاضحة.

-3

6

المعمكم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعيفة صحي _.
 /النتص في المعمكمات).

7

عدـ تحديد األكلكيات.

8

عدـ التدرة عمى قكؿ ال.

9

عدـ تخطيط الكقت.

10

انخفاض الركح المعنكية.

11

اإلصغاد غير الجيد.

-4

212

خطط بشكؿ خطي ,أيكتب,ايكتب,ايكتب.

فكر جيدان قبؿ تحديد طبيعة المياـ.

مػ ػػارس أسػ ػػمكب الػ ػػرفض كدعػ ػػـ قكلػ ػػؾ _ىػ ػػذا
عدـ قبكؿ كؿ شيد ,كالتتيد باألكلكيات.

نشاطع 2ناقش مع أيراد مجمكعتؾ كرقة عمؿ رقـ ع. 31
-

فكاجد تنظيـ الكقت :

-1

الشعكر بالتحسف بشكؿ عاـ في حياتؾ.

-2

قضاد أكبر كقت في التطكير الذاتي.

-3

إنجاز األىداؼ كالطمكحات الشخصية.

-4

تحسيف اإلنتاج.

-6

قضاد أكبر كقت مع العاجمة كاالسترخاد كالراحة.

-5

التخفيؼ مف الضغكط في العمؿ كالحياة الشخصية.

أمكر تساعد عمى تنظيـ الكقت :
-1

كجكد خطة :

فعنػػدما تخط ػػط لحيات ػػؾ مس ػػبتان ,كتض ػػع لي ػػا األى ػػداؼ الكاضػػحة يص ػػب تنظ ػػيـ الكق ػػت س ػػيبلن كميسػ ػ انر ,كالعك ػػس
صحي  ,إذا لـ تخطط لحياتؾ فتصب ميمتؾ في تنظيـ الكقت صعبة.

-2

ال بد مف تدكيف أفكارؾ :

كخططؾ كأىدافؾ عمى الكرؽ ,كغير ذلؾ يعتبر مجرد أفكار عابرة ستنساىا بسرعة ,إال إذا كنت صاحب ذاكػرة

خارقة ,كذلؾ سيساعدؾ عمى إدخاؿ تعديبلت كاضافات كحذؼ بعض األمكر في خطتؾ.
-3

بع ػػد االنتي ػػاد م ػػف الخط ػػة تكق ػػع أن ػػؾ س ػػتحتاج إل ػػى إدخ ػػاؿ تع ػػديبلت كييػ ػرة عميي ػػا ,ال تتم ػػؽ كال ترم ػػي

بالخطة فذلؾ شيد طبيعي .الفشؿ كاإلخفاؽ شيد طبيعي في حياتنا ,ال تيأس ,ككما قيؿ  :أتعمػـ مػف أخطػاجي
أكير مما أتعمـ مف نجاحي.

-4

يجب أف تعكد نفسؾ عمى المتارنة بيف األكلكيات ,ألف الفػرص كالكاجبػات قػد تأتيػؾ فػي نفػس الكقػت.

فأييما ستختار ؟ باختصار اختر ما تراه مفيد لؾ في مستتبمؾ كفي نفس الكقت غير مضر لغيرؾ.
-5

اق أر خطتؾ كأىدافؾ .

-6

الخطط كالجداكؿ ليست ىي التي تجعمنا منظميف أك نػاجحيف  ,فكػف مرنػان أينػاد تنفيػذ الخطط.ركػز ال

تشػػتت ذىن ػ ؾ فػػي أكيػػر مػػف اتجػػاه ,كىػػذه النصػػيحة اف طبتػػت سػػتجد الكييػػر مػػف الكقػػت لعمػػؿ األمػػكر األخػػرل

األكير أىمية كالحاحان.
األنشطة التعميمية :
-

إجراد مناقشة فاعمة بيف المدرب كأفراد المجمكعات حكؿ محتكل المتاد.

-

مناقشة فاعمة بيف أفراد المجمكعة الكاحدة بعضيـ مع بعض حكؿ أكراؽ العمؿ التي تتخمؿ الجمسة.

الكاجب البيتي :
-

اكتب في ممؼ التعيينات أىـ النتاط التي كردت في ىذا المتاد كأىـ الدركس المستفادة منو
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كرقة عمؿ رقـ ع30

بمشاركة أفراد مجمكعتؾ كحسب خبرتؾ الحياتية أكتب أىـ األشياد التي تضيع كقتؾ كتيدره ,يـ اعرضػيا عمػى

المدرب كباقي أفراد المجمكعات األخرل :

________________________________________________
كرقة عمؿ رقـ ع31

بمشاركة أفراد مجمكعتؾ قـ بتحديد فكاجد تنظيـ الكقت مف كجية نظركـ :

المقاء الثامف عشر :ميارة إدارة الكقت.
الزمف المستغرؽ :ساعتيف.

المهارة  :التدرة امتبلؾ ميارة الكقت في الحياة اليكمية كادارة كقت الحصة الدراسية.
الكسائؿ التعميمية  :الكمبيكتر المحمكؿ ,السبكرة ,الفيديك.LCD ,

األهداؼ :

يتكقع مف الطمبة المعممكف أف يككنكا قادريف عمى :

-1

تحديد قكاعد إلدارة الكقت بفاعمية.

-2

اإللماـ بالعكامؿ التي تساعد عمى إدارة الكقت داخؿ غرفة الصؼ.

-3

آلية عمؿ مصفكفة إدارة الكقت.

-4

آلية عمؿ جدكؿ األكلكيات األسبكعي.

المحتكل :
-

أربع قكاعد إلدارة الكقت بفاعمية :

-1

حدد أكلكياتؾ :

يتعػػيف عمػػى الفػػرد االسػػتفادة التصػػكل مػػف كقتػػو فػػي تحتيػػؽ أىدافػػو كخمػػؽ الت ػكازف فػػي حياتػػو مػػا بػػيف الكاجبػػات
كالرغبات ة األىداؼ كعممية االستفادة مف الكقت ىي الفرؽ بيف الناجحيف كالفاشميف.

-2

كف قاد انر عمى قكؿ ال :

حيث ىناؾ العديد مف الكساجؿ التي تساعدؾ عمى قكؿ ال دكف خسارة ايخريف :
*قؿ ال بصكت متأدب كغير منفر.
*قؿ ال مع ذكر البداجؿ.

*قؿ ال بعد ذكر المبررات كأسباب الرفض.

 -3أتتف فف االتصاؿ الياتفي :
تكصيات لتحسيف فعالية إدارة الياتؼ :
*قـ بذعداد دليؿ خاص بأرقاـ اليكاتؼ التي تتعامؿ معيا باستمرار.
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*حدد اليدؼ مف المكالمة الياتفية ,كقدـ أجكبة مختصرة لؤلسجمة.
*حدد زمف المكالمة قبؿ أف تبدأ بيا.
*كمؼ أمؾ أك أحد أفراد أسرتؾ بالرد عمى المكالمات خبلؿ انشغالؾ.
*اجمع كؿ األكراؽ كالممفات التي تحتاجيا عند المكالمة.
 -4التزـ االستراتيجيات الذكية :



كف حازمان.

ال تبدأ داجمان مف الصفر.



درب نفسؾ عمى انجاز العمؿ.



ككف عبلقات ايجابية مع زمبلجؾ.



تعرؼ عمى مضيعات كقتؾ كتجنبيا.



تعمـ الترادة السريعة.



ضع التكتر تحت السيطرة.



كف متفاجبلن كانظر لؤلخطاد كفرصة لمتعمـ.



ارفض أف تسم لآلخريف بتكتيرؾ.



قؿ أشياد ايجابية تعزز اليتة كاالفتخار بنفسؾ.



ىن نفسؾ عندما تتكـ بعمؿ جيد.

معادلة إدارة الوقث :
جخطيط جيذ للوقث  +إجراءات إيجابية في مواجهة مضيعات الوقث = إدارة
فاعلة للوقث0



العكامؿ التي تساعد عمى إدارة الكقت داخؿ غرية الصؼ :

االلتػزاـ

:إف اإلدارة السػػيجة لمكقػػت تشػػبو إحػدل العػػادات التبيحػػة التػػي ينبغػي عمػػى المعمػػـ أف يػػتخمص

منيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا كعميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو أف يمتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزـ بكقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت الحصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

.

التحميؿ :أف تتكافر لدل المعمـ بيانات كاضحة عف طريتة كيفية قضاد كقتو داخػؿ الصػؼ كمػا ىػي المشػكبلت
الناتجة عف ذلؾ كأسبابيا.


التخطػيط :عمػى المعمػـ أف يخطػط التخطػيط المناسػب فػي تحضػيره لػدرس ألف التخطػيط الجيػد لػدرس

يساعد عمى اإلدارة الفعالة داخؿ الصؼ كاستيمار زمف الحصة كأف التخطيط المناسب يكفر كقت كافي لتنفيػذه.
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المتابعػة كاعػػادة التحميػػؿ

:أف التخطػػيط اليػػكمي لػػدرس يسػاعد عمػػى التعػػرؼ عمػػى النتػػاج كالمشػػكبلت

الناتجة مف ضياع الكقت.
-

مصفكفة األكلكيات :

نشاطع 1تابع مع زمالئؾ الفيديك رقـ ع 1كسجؿ مالحظاتؾ لما قمت باستنتاجه.
مصفكية األكلكيات هػي مصػفكية تسػتخدـ لكػي يرتػب ييهػا الشػخص أكلكياتػه حسػب أهميتهػا كأكثرهػا حاجػة

لإلنجاز بالمقارنة مع غيرها.
-

حيث تتمثؿ مصفكية األكلكيات ييما يمي :

مصفكية األكلكيات
مهـ

غير مهـ

غير عاجؿ

عاجؿ

عأعماؿ مهمة كعاجمة

عأعمػػػػػاؿ مهمػػػػػة كغيػػػػػػر

عاجمة

عأعمػػػػػػاؿ غيػػػػػػر مهمػػػػػػة عأعمػػػػػػاؿ غيػػػػػػر عاجمػػػػػػة
كغير مهمة

كعاجمة

كيتكـ كؿ فرد بترتيب األعماؿ المطمكبة منو في الفراغات.
يـ يتـ تنظيميا في جدكؿ كالتالي :
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نشاط ع 2ناقش أنت كرقة عمؿ رقـ ع 32بمفردؾ.
نشاط ع 3تابع الفيديك رقـ ع 2كقـ بتسجيؿ مالحظاتؾ :
بعد ىذا الفيديك قمنا بالتعرؼ عمى جدكؿ أكلكيات األسبكع :

كىك جدكؿ يتـ بو كضع األعماؿ المطمكبة مف الفرد خبلؿ األسبكع كمو كيتميؿ بالنمكذج التالي :

النشاط التعميمية :
-

مشاىدة متاطع الفيديك كتسجيؿ المبلحظات حكليا.

-

إجراد مناقشة فاعمة حكؿ مكضكع المتاد.

الكاجب البيتي :
-

قـ بذعداد مصفكفة أكلكيات الخاصة بؾ ليذا الشير.

-

في ضكد ما تعممتو اليكـ قـ بذعداد خطة أسبكعية لؤلعماؿ المطمكبة منػؾ فػي األسػبكع التػادـ كأدرجيػا

-

أكتب في ممؼ التعيينات أىـ النتاط التي كردت في لتاد اليكـ كأىـ الدركس المستفادة.

في ممؼ التعيينات.

كرقة عمؿ رقـ ع32

قـ بذعداد مصفكفة األكلكيات الخاصة بؾ لمياـ الغد حسب ما تعممػت مػف مكضػكع ميػارة إدارة الكقػت ,كمػف

يـ اعرض ذالؾ عمى مدربؾ ك أفراد مجمكعتؾ :
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المقاء التاسع عشر  :ميارة االتصاؿ كالتكاصؿ.
الزمف المستغرؽ  :ساعتيف.

المهارة  :التدرة عمى اإللماـ باألطر النظرية لميارة االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ.
الكسائؿ التعميمية  :الكمبيكتر المحمكؿ ,السبكرة .LCD ,

األهداؼ :

بعد ىذا المتاد يتكقع مف الطمبة المعمميف أف يككنكا قادريف عمى :
 .1تحديد مفيكـ االتصاؿ.
 .2تحديد عناصر عممية االتصاؿ كخصاجصيا .
 .3تحديد أىمية عممية االتصاؿ.
 .4تحديد ميارات االتصاؿ األساسية.

المحتكل :
-

مفيكـ االتصاؿ :

ىك العمميات التي تتـ بكاسطتيا تنتؿ المعمكمات بيف األفراد أك المنظمات بمعاني كطرؽ كاشارات متفؽ عمييا.
-

عناصر عممية االتصاؿ :

أكالن  :المرسؿ: Sender

ى ػػك الش ػػخص أك الجي ػػة الت ػػي تص ػػكغ الرس ػػالة ف ػػي كمم ػػات أك حرك ػػات أك إش ػػارات أك صػ ػػكر م ػػف أج ػػؿ نتمي ػػا

لممستتبؿ ,فميبلن قد يككف المرسؿ معممان يتكـ بنتؿ رسالة تعميمية فػي غرفػة الػدرس عادة.
كيشترط في المرسؿ تكفر الخصاجص التالية :

 .1أف يككف عمى دراية كمعرفة بما يتكؿ أك يرسؿ.
 .2أف يككف متتنع بما يرسمو مف معمكمات.
 .3أف يمتمؾ أسمكب في عرضو لممعمكمات.
 .4أف يككف لديو اتجاىات ايجابية تجاه األشخاص الذيف يتـ إرساؿ المعمكمات ليـ.
 .5أف يككف عمى دراية بخصاجص األفراد الذيف يتـ نتؿ المعمكمات ليـ.
يانيان  :المستتبؿ : Receiver

يتصد بو مف يستتبؿ الرسالة أك المادة العممية ,كال ينبغي أف يتتصر ىذا الدكر عمى التمميذ دكمان كلكف يكػكف

المدرس مستتببلن أحيانان عندما يسم لتبلميذه بالمناقشة كابداد الرأم.
يشترط في المستتبؿ أف يككف :

 .1لديو اتجاىات ايجابية تجاه المرسؿ كالرسالة.
 .2يجب أف يككف ميتـ بمكضكع الرسالة.
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 .3أف تتكفر لو البيجة المناسبة الستتباؿ الرسالة.
ياليان  :الرسالة: Message

ىػي عبػػارة عػػف تحكيػػؿ األفكػػار إلػػى مجمكعػػة مػػف الرمػػكز ذات معػػاني مشػػتركة بػػيف المرسػػؿ كالمسػػتتبؿ كتحكيػػؿ

األفكار قد يأخذ أشكاؿ عديدة منيا الرمكز التالية :
الكممػ ػػات-الحرك ػ ػػات-األصػ ػ ػكات-الح ػ ػػركؼ-األرق ػ ػػاـ-الص ػ ػػكر-الس ػ ػػككف-تعبيػ ػ ػرات الكج ػ ػػو كالجس ػ ػػـ-ال ػ ػػتبلمس-

المصافحة-الصراخ-اليمسات كغيرىا مف الرمكز.

يجب أف تتكفر في الرسالة الخكاص التالية حتى تككف مؤيرة :
 .1أف تناسب الفجة المستيدفة مف حيث حاجاتيـ كرغباتيـ كمستكاىـ العتمي.
 .2أف تعرض بطريتة مشكقة بحيث تيير اىتماـ كدافعية المستتبؿ.
 .3أف تكػػكف بعيػػدة عػػف التعتيػػد كالتشػػعب كتصػػاغ بمغػػة كاضػػحة سػكاد كانػػت مسػػمكعة أك مطبكعػػة ليسػػيؿ
تعمميا.
 .4أف تتناسب مع الكقت المخصص لمعرض .
 .5الدقة العممية لممحتكل المعرفي.
رابعان  :قناة االتصاؿ:

ىػي الكسػيمة أك األداة التػي بكاسػطتيا يػتـ نتػؿ الرسػالة مػػف المرسػؿ إلػى المسػتتبؿ كقػد تكػكف الرسػالة عمػى شػػكؿ
كممات ممفكظة أك مكتكبة مطبكعة)أك مصكرة أك غير ذالؾ تنتؿ عبر اليكاد أك الكرؽ ,أك الضكد أك األسبلؾ

أك غير ذلؾ إلى المستتبؿ مف خبلؿ حكاسو العيف كاألذف كنيايات األعصاب في الجمػد ),حيػث تفكػؾ الرسػالة
كتحمؿ يـ تحكؿ إلى رمكز تستتر في دماغ المستتبؿ.

خامسان  :التغذية الراجعة:

كىي استجابة المعمـ مف األسجمة أك المييرات التي يتػدميا المعمػـ أك المدرب.كبػذلؾ فيػي عمميػة تجعػؿ االتصػاؿ

عممية باتجاىيف مف المرسؿ إلى المستتبؿ كبالعكس.
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-

أىمية عممية االتصاؿ :

-1

يمكػػف لبلتصػػاؿ كالتكاصػػؿ فػػت المجػػاؿ لبلحتكػػاؾ البشػػرم كفػػت الفرصػػة لمتفكي ػػر كاالط ػػبلع كالح ػكار

كتبادؿ المعمكمات في شتى المجاالت كالمياديف.
-2

يتػي االتصػػاؿ كالتكاصػػؿ الفرصػػة لمتعػرؼ عمػػى آراد ايخػريف كعمػػى أفكػػارىـ عػػف طريػػؽ الحركػػة التػػي

-3

يساعد االتصاؿ كالتكاصؿ األفراد كالمجتمعػات عمػى نتػؿ اليتافػات كالعػادات كالتتاليػد كالمغػػات مػف كالػى

يحدييا عمى شكؿ حكار كنتاش بيف طرفيف مف الناس أك مجمكعة مع أخػرل.

المجتمعات األخرل.
-4
-5

يستعمؿ االتصاؿ لمتعرؼ إلى األحداث الجارية في العالـ لحظة كقكعيا أك فك انر بعد حدكييا.

تؤدم كساجؿ االتصاؿ المختمفة دك انر ميمان فػي عمميػة اإلنمػاد ,حيػث يعػد اإلنمػاد حركػة تغيػػر كتطػكير

لممجتمع في حتؿ معيف يصب في قنكات التنمية الشاممة.

تؤدم كساجؿ االتصاؿ المتتدمة في العصر الحاضر دك انر بار انز في تطكير األنظمة التربكيػة كبخاصة فػي مجػاؿ
التعميـ عف بعد كتحتيؽ ما يسمي بالجامعة المفتكحة.
-

ميارات االتصاؿ األساسية :

-1

مهارة التحدث :

أ)

االفتتاح :أم افتتاح المحادية بالتحية كتميؿ بداية العبلقػة بػيف المتحػدث كالمسػتمعيف كقػد تكػكف التحيػة

كتمر عممية التحدث بمجمكعة مف الخطكات كما يمي :

لفظية أك غير لفظية كاالبتسامة أك المصافحة.

ب)

التغذية المتتدمة :أم إعطاد فكرة عامة عف مكضكع الحديث كالزمف الذم سكؼ يستغرقو.

ج) العم ػػؿ :يمي ػػؿ ب ػػؤرة المحادي ػػة أم الي ػػدؼ ال ػػذم يتص ػػده المتح ػػدث م ػػف حديي ػػو ,كتعتب ػػر ى ػػذه الخط ػػكة أط ػػكؿ
خطكات الحديث مف حيث الزمف كفي ىذه المرحمة تحدث كافة أنكاع التفاعبلت بيف المتحدث كالمستمعيف.
د) التغذيػػة الراجعػػة :عكػػس التغذيػػة المتتدمػػة تنعطػػؼ المحاديػػة التػػي تمػػت بتكصػػيؿ الم ػراد مػػف الحػػديث أم أف

العم ػػؿ ق ػػد ت ػػـ كالي ػػدؼ م ػػف الح ػػديث ق ػػد أنج ػػز كينتظ ػػر المتح ػػدث تعميت ػػات المس ػػتمعيف أك متترح ػػاتيـ أك اتخ ػػاذ
الت اررات.
ىػ) الختاـ -:أم ختاـ الحديث بكم مة كداع أك ما شابو ذلؾ أك قد يحدد مكعدا مستتببل لمكاصمة الحديث
-2

.

ميارة االستماع :

شركط االستماع :
أكالن  :شركط المصادر المغكية :
-1

بعضيا.

-2

يج ػػب أف تك ػػكف مخ ػػارج األصػ ػكات عن ػػد المتح ػػدث كاض ػػحة بحي ػػث تص ػػدر أصػ ػكاتان مميػ ػزة ع ػػف

يجب أف يككف الصكت عاليان مسمكعان بشكؿ كاض .
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-3

يجب أف تخمك البيجة المحيطة مف مكانع كصكؿ الصكت إلى األذف.

-4

يجب أف تككف الكممات مستخدمة طبتان لممعاني المتعارؼ عمييا بيف أبناد المجتمع.

-5

يجػب أف تكػػكف التراكيػػب المغكيػػة مطابتػة لمتراكيػػب السػػميمة فػػي المغػة مػػف ناحيػػة ,كمناسػػبة لممعنػػى

مف ناحية أخرل.
يانيان  :شركط األذف :

األذف جيػاز عضػػكم يتكػػكف مػف مجمكعػػة مػػف األجػزاد قػػد يصػػيب أحػدىا الخمػػؿ ممػػا يعيػؽ عمميػػة االسػػتماع,

كعندىا يجب عبلج المرض بالكساجؿ الطبية المتاحة.
ياليان  :شركط العتؿ :

-1

يجػػب أف تكػػكف الكممػػات مػػف ضػػمف اليػػركة المغكيػػة التػػي يمتمكيػػا المسػػتمع ,فػػذذا اسػػتمع إلػػى كممػػة

-2

يجب أف يككف معنػى الكممػة عنػد المسػتمع ىػك نفػس معنػى الكممػة عنػد المتحػدث ,كنحػف النتصػد

جديدة لـ يسمعيا مف قبؿ فتد يؤدم ذلؾ إلى افتراض معنى خاط ليا ,كىذا يؤدم إلى سكد الفيـ.

ظبلؿ المعنى ,إذ لكؿ كممة معنى يختمػؼ فػي ظبللػو كبعػض إيحاداتػو عنػد كػؿ فػرد منػا ,كلكننػا نتصػد المعنػى
العاـ المتعارؼ عميو في المجتمع.
-3

يجب أف يككف المستمع قاد انر عمى فيـ مايستمع إليو ,أم يمتمؾ التػدرات العتميػة التػي تتناسػب مػع

-4

يجب أف يككف العتؿ قاد انر عمى ربط مايستمع إليو بالخبرات السابتة لديو.

المكضكع الذم يستمع إليو.
-5

يجب أف يككف العتؿ قاد انر عمى استنباط أفكار جديدة مف األفكار التي استمع إلييا أك خمؽ أفكػار

جديدة قد تتفؽ أك تتعارض مع األفكار السابتة.

-3

الكتابة :

كفييػػا اسػػتعماؿ األلفػػاظ كالرمػػكز التػػي يسػػتطيع المسػػتتبؿ فيميػػا كالتجػػاكب معيػػا كأف تت ػكافر لمػػنص مػػف حيػػث
اإلعػػداد لممتكمػػات الفنيػػة التػػي تسػػاعد عمػػى زيػػادة فاعميتػػو كفػػي إطػػار ىػػذا ينص ػ عممػػاد المغػػة بضػػركرة تحميػػؿ

النص الكتابي إلي عناصره األكلية كالمتميمة في الكممة.
التكاعد العامة لمكتابة الفعالة
كتتميؿ ىذه التكاعد في :

االكتماؿ :بأف تحتكم الرسالة اإلعبلمية –عمى كؿ المعمكمات أك الحتاجؽ
اإليجاز :قصر الطرؽ المؤدية إلي تكصيؿ المعاني

الدقة :مف األمكر اليامة في صياغة النص كتعني الصكاب
البسػاطة :التبسػػيط سػػمة مػػف سػػمات التحريػػر الكتػػابي الػذم يعػػرض األحػػداث كاألفكػػار بطريػػؽ مفيكمػػة ,كالكتابػػة
المبسطة ليست الكتابةالتافية السطحية فأحسف الكتابات ىي البسيطة السيمة التي يسيؿ تتبعيا.

المناسػبة :كتعنػػي المناسػػبة مكافتػػة اىتمامػػات التػارئ فػػنحف ال نكتػػب ألنفسػػنا كانمػػا لتػارئ محػػدد عمػػى أف يتػ أر مػػا
نكتبو كينفعؿ بو.

التأكيد :لمتأكيد عمى معاني محددة ذات داللة كابرازىا.
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-4

ميارة طرح األسجمة :

مراحؿ تكجيو األسجمة :
-1

مرحمة االستعداد :

كتشمؿ ىذه المرحمة تحديد اليدؼ مف السؤاؿ كارتباطو بمكضكع الحػديث كتحديػد شخصػية مػف تكجػو لػو السػؤاؿ
كأسمكب صياغتو كاضافة إلى نكع السؤاؿ.

-2

مرحمة طرح السؤاؿ :

كفييا يتـ اختيػار الكقػت األميػؿ لطػرح السػؤاؿ كفييػا يػتـ تجنػب العصػبية كالشػعكر بالخجػؿ ,كتجنػب اإلفػراط فػي
طرح األسجمة ,مع مراعاة الجكانب النفسية لممستجيب.
-3

مرحمة اإلجابة كالتتكيـ كرجع الصدل :

كفي ىذه المرحمة يستطيع السامع أف يفيميا كيحدد نتاط الضعؼ كالنتاط التي تحتاج إلي مراجعة أك تأكيد.

نشاط ع 1قـ بمشاركة أيراد مجمكعتؾ بمناقشة كرقة عمؿ رقـ ع33
األنشطة التعميمية :
-

إجراد مناقشة فاعمة حكؿ مكضكع المتاد.

الكاجب البيتي :
-

أكتب في ممؼ التعيينات أىـ النتاط التي كردت في لتاد اليكـ كأىـ الدركس المستفادة.

كرقة عمؿ رقـ ع33

قػػـ بمشػػاركة أف ػراد مجمكعتػػؾ بعمميػػة حصػػر أىػػـ الشػػركط التػػي تراعكنيػػا فػػي عمميػػة اتصػػالكـ مػػع التبلميػػذ فػػي

عمميات التحدث ,االستماع ,الكتابة ,طرح األسجمة ) :
المقاء العشريف  :ميارة االتصاؿ كالتكاصؿ.
الزمف المستغرؽ :ساعتيف.

المهارة  :التدرة عمى امتبلؾ ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ.
الكسيمة التعميمية :الكمبيكتر المحمكؿ ,السبكرة ,الفيديك LCD ,

األهداؼ :

بعد ىذا المتاد يتكقع مف الطمبة المعمميف أف يككنكا قادريف عمى :



تحديد كساجؿ االتصاؿ الفعاؿ.



اإللماـ بميارات عممية االتصاؿ.



تحديد األمكر الكاجبة عمى المعمـ مراعاتيا لتحتيؽ االتصاؿ الفعاؿ.
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التعميمية.


اإللمػػاـ بالنشػػاطات التػػي يظيرىػػا المعمػػـ لكػػي يكػػكف متكاص ػبلن جيػػدان مػػع طبلبػػو كمػػع أف ػراد المؤسسػػة

استنتاج معكقات عممية االتصاؿ.

المحتكل :
-

كساجؿ االتصاؿ الفعاؿ :

.1

الكسػػاجؿ المكتكبػػة:كالكتب بأنكاعيػػا كتخصصػػاتيا المختمفػػة ,كالصػػحؼ كالمجػػبلت الػػدكريات كالنش ػرات

.2

الكساجؿ الشفكية المباشرة :أم الكبلـ كالحديث المباشر بػيف المرسػؿ كالمسػتتبؿ كالمحاضػرة التػي يمتييػا

كالكتيبات ,كالكياجؽ اإلدارية كالتاريخية كغير ذلؾ )مػف الكسػاجؿ.

المعمـ كيضمنيا رسالتو التدريسية ,أك الحػديث المباشػر بػيف شػخص كآخػر بخصػكص فكػرة أك كجيػة نظػر يريػد
المرسؿ إيصاليا إلى المستتبؿ.

.3

الكسػ ػػاجؿ المسػ ػػمكعة كالمرجيػ ػػة  :كتتميػ ػػؿ ىػ ػػذه بصػ ػػكرة رجيسػ ػػة بالم ػ ػػذياع الرادي ػ ػػك) كالم ػ ػػذياع المرجػ ػػي

التمفزيكف) ,أك كما تسمى بالكساجؿ السمعية كالكساجؿ السمعية البصرية ,كقد تككف الرسالة ىذه حدييان يتػدـ إلػى

جميػػكر المسػػتمعيف ,أك أغنيػ ػةن يح ػػاكؿ فن ػػاف إرس ػػاليا إل ػػى المسػػتمعيف عػػف طريػػؽ اإلذاعػػة المسػػمكعة ,أك عػػف
طريؽ جياز التميفزيكف.

.4

الكس ػػاجؿ االلكتركني ػػة الحديي ػػة  :تش ػػتمؿ ى ػػذه الكس ػػاجؿ عم ػػى المحطػ ػػات الطرفيػ ػػة لمحكاسػ ػػيب كالناس ػػخ

الفػػاكس ميمػػي) ,كالبريػػد اإللكتركنػػي ,كبنػػكؾ االتصػػاؿ المتمف ػزة الفيػػديك تكػػس) ,أك مػػا شػػابو ذلػػؾ مػػف الكسػػاجؿ
كالتنكات االلكتركنية الحديية كاإلنترنت.
 -ما ين بغي عمى المعمـ انجازه في غرفة الصؼ لتحتيؽ ميارات االتصاؿ الفعاؿ :

 -1عميؾ أف تككف كاضحان:

رسػػاالتؾ أك كمماتػػؾ ألم شػػخص سػكاد كجيػػا لكجػػو أك حتػػى عبػػر الرسػػاجؿ االلكتركنيػػة أك الخطابػػات ,يجػػب أف

تككف كاضحة كبسيطة غير مبيمة كال تحمؿ أكير مف معنى كاحد.
 -2اختصر :

ال تسيب في الكبلـ لمطرؼ ايخر كحاكؿ أف تختصر حتى ال تبعث في نفس الطرؼ ايخر الشعكر بالممؿ أك
الضػػجر مػػف الح ػكار معػػؾ .كحػػاكؿ أال تشػػتت انتباىػػو فػػي العديػػد مػػف المكاضػػيع بػػؿ كػػف داجمػػا حػػذ ار أف يكػػكف
حكارؾ معو يدكر حكؿ نتطة كاحدة تخدـ ىدفؾ األساسي مف االتصاؿ.
 -3كف كاقعيان :

في حػكارؾ مػع أم شػخص حػاكؿ أف تػدعـ أقكالػ ؾ بالػدالجؿ كاإلحصػاجيات التػي تيبػت صػحة كبلمػؾ فيػذا بػدكره
يبعث يتة كبيرة في نفس مف يتحاكر معؾ ليكمؿ الحديث.
 -4كف صحيحان :

اسػػتخدـ األلفػػاظ الصػػحيحة أينػػاد تكاصػػمؾ مػػع ايخ ػريف ,س ػكاد كتابػػة اك كجيػػا لكجػػو .ففػػي أينػػاد الكتابػػة قػػد يتػػع

العديػ د منػا فػػي أخطػاد إمبلجيػػة كأخطػاد قكاعػػد ,كمػا يكيػػر الػبعض مػػف اسػتخداـ الكممػػات العاميػة كالمصػػطمحات
الغير مفيكمة.
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 -5كف متماسكان:

اعمـ أف كمماتؾ التي تستخدميا تكشؼ جػزدا كبيػ ار مػف شخصػيتؾ أمػاـ ايخػريف .فػذذا لػـ تكػف كمماتػؾ مترابطػة

كداخؿ كياف متماسؾ تخيؿ كيؼ سيككف مظيرؾ أماـ مف تتكاصؿ معو …؟
 -6احرص أف تككف رسالتؾ كاممة :
احرص دكما أف تككف رسالتؾ التي تكتبيا أك التي ترغب في تكصيميا لمطرؼ ايخر كاممة كتحمؿ كؿ ما تريد

مف معنى كمفيكـ لو.
 -7كف كدكدان :

عنػػد تكاصػػمؾ مػػع ايخ ػريف عميػػؾ أف ترسػػـ ابتسػػامة لطيفػػة عمػػى كجيػػؾ تبعػػث مػػف أكؿ كىمػػة فػػي نفػػس مػػف
يتكاصػػؿ مع ػػؾ الطمأنين ػػة كال ارح ػػة كالسػػككف .كاح ػػرص أف تجع ػػؿ ى ػػذه االبتسػػامة طبيعي ػػة كعززى ػػا دكم ػػا بمط ػػؼ

كمعاممة كدكدة .استخدـ ألفاظؾ بعناية كانتتييا بحكمة..
تكاصؿ مع ايخريف كما ترغب في أف يتكاصمكا معؾ))
-

النشاطات التي يظيرىا المعمـ لكي يككف متكاصبلن جيدان مع طبلبو :

-1نادم الطبلب بأسماجيـ.

-2ال تعطي ظيرؾ لمتبلميذ.
-3أنظر إلى الطبلب كحدؽ في تكاصؿ عيكنيـ مع نشاطاتؾ كحركاتؾ.
-4اسػػتخدـ لغػػة الجسػػد لػػديؾ حػػرؾ يػػديؾ كجسػػمؾ كتنتػػؿ بػػيف أرجػػاد غرفػػة الصػػؼ لتشػػعر الطػػبلب بتكاصػػمؾ
المستمر معيـ ).

-5استخدـ نبرات صكت متباعدة كمتفاكتة بما يخدـ محتكل درسؾ.
 -6احرص عمى سبلمة مخارج الحركؼ لديؾ.
تعامؿ مع طبلبؾ باحتراـ كال تحتر آرادىـ كانجازاتيـ.
نشاطع 1ناقش مع أيراد مجمكعتؾ كرقة عمؿ رقـ ع34

نشاط ع 2شاهد الفيديك المعركض عف مهارات االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ كسجؿ مالحظاتػؾ كتنػاقش بهػا مػع

المدرب.

نشاط ع 3ناقش مع أيراد مجمكعتؾ كرقة عمؿ رقـ ع. 35

معكقات االتصاؿ الفعاؿ :

مف األمكر التي تقمؿ مف ياعمية التكاصؿ التعميمي الجيد ما يأتي :



اعتماد المرسؿ عمى المغة المفظية يي نقؿ رسالته ؛ مما يسبب انصراؼ المستقبؿ عف الرسالة نظ ارن



الخمػػط يػػي المػػدلكؿ ؛كذلػػؾ بسػػبب تنػػاكؿ المػػدرس لػػبعض المفػػاهيـ كالظ ػكاهر عمػػى مسػػتكل خبرتػػه

لمممؿ كالسأـ الذم يصيبه كبالتالي يصعب كصكؿ الرسالة.

الخاصة.لكف التنكيع يي الخبرات كمراعاة مستكل خبرة التالميذ أمر ضركرم يي عممية التكاصؿ التعميمي.
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نقص دايعية التمميذ؛ ممػا يسػبب ضػعؼ اهتمػاـ بالرسػالة.كلعؿ اسػتخداـ المػكاد كالكسػائؿ التعميميػة

_كعكامؿ مثيرة كمشكقة _يقمؿ مف هذ المشكمة.


الجػػك المدرسػػي المشػػكش؛ينذا كانػػت بيئػة التكاصػػؿ شػػديدة البػػركدة أك الػػدؼء أك ينقصػػها اإلضػػاءة

الجيدة أك الهدكء أك التنظيـ أدل ذلؾ إلى نقص تركيز المتعمـ عمى الرسالة.
األنشطة التعميمية :
-

إجراد مناقشة فاعمة حكؿ مكضكع المتاد.

الكاجب البيتي:
-

أكتب في دفتر التعيينات أىـ النتاط التي كردت في ىذا المتاد كأىـ الدركس المستفادة.

كرقة عمؿ رقـ ع34

قـ باالتفاؽ مع أفراد مجمكعتؾ عمى أف يعرض أحدكـ مكضػكع يػتتف عرضػو عمػى أفػراد مجمكعتػو أمػاـ بػاقي
المجمكعات األخػرل كيػتـ مػف خػبلؿ ىػذا العػرض تحتيػؽ ميػارات االتصػاؿ كمعػاييره السػابتة الد ارسػة ,مػع العمػـ
بأنو سيتـ نتدؾ مف قبؿ المدرب كأفراد المجمكعات األخرل :
مبلحظة  :يجب أف يتـ عرضؾ لممكضكع في زمف أقصاه ) 15دقيتة.

___________________________________________________________

كرقة عمؿ رقـ ع35

بمشاركة أفراد مجمكعتؾ قـ بتحديد أىـ المعيتات لعممية االتصاؿ لداخؿ غرفة الصؼ مف كجية نظركـ :
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مهحك رلم (" )5بعض أوراق حسهيم مهمت انباحثت "
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.ممحؽ ر قـ ع6
صكر التطبيؽ
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