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استراتيجيات التعمم النشط لتنمية استخداماتيا عمى قائم تدريب مدمج تصميم برنامج 
 واالتجاه نحوه لدى معممى المدرسة الثانوية الصناعية

 أ.م.د. أشرف فتحى محمد عمى                                  
 أستاذ المناىج كطرؽ التدريس )ـ(                                        

 جامعة حمكاف –كمية التربية                                    
 مستخمص البحث 

اسػػتيدؼ البحػػث تحديػػد أىػػـ االحتياجػػات التدريبيػػة الطعميػػة المرتبطػػة باسػػتراتيجيات تػػدريس 
 -الػػتعمـ الن ػػط البلزمػػة لمعممػػل ترفػػص الزرربػػة كاإل ػػبلف بالمدرسػػة ال انكيػػة الفػػنا ية 

 مػل التػدريب المػدمج يسػاىـ بػل تنميػة مطػاىيـ كميػارات بعػض كضع تفكر لبرنػامج اػا ـ 
تػـ  ػرض البرنػامج التػدريبل  مػل السػادة  –استراتيجيات التعمـ الن ط لدييـ كاالتجاه نحػكه 

تدريس البرنامج التدريبل المقترح  مػل  ينػة مػف المعممػيفن كمػف  -الربراء كالمترففيف 
يػارل لػػدل المعممػيف  ينػػة البحػث  ككػػذلؾ نتػا ج البحػػثن  تحسػف بػػل الجانػب المعربػػل كالم

األداء البعػػدل  مػػل مقيػػػاس االتجػػاه نحػػػك البرنػػامج التػػػدريبل  ػػف األداء القبمػػػل  كمػػف أىػػػـ 
التكفياتن ضػركرة تػدريب جميػع المعممػيف  مػل إسػتراتيجيات التػدريس المقدمػة مػف رػبلؿ 

متابعػة الحقيقيػة تدريب مكجيل الترفص  مػل كيطيػة إجػراء ال -البرنامج التدريبل كغيرىا 
ارتيػػار الكاػػت المناسػػب  -لممعممػػيف لمتدكػػد مػػف اكتسػػابيـ إلسػػتراتيجيات التػػدريس المتنك ػػة 

ضركرة اىتماـ السادة مس كلي التدريب بتنمية مرتمؼ الجكانب التربكية  -لتدريب المعمميف 
التكسػػػػع بػػػػل اسػػػػترداـ  -كالمينيػػػة كاألكاديميػػػػة لػػػػدل معممػػػػل ترفػػػػص الزرربػػػػة كاإل ػػػػبلف 

سػػاليب التدريبيػػة الحدي ػػة بػػل التنميػػة المينيػػة لممعممػػيف  لمػػا  بػػت مػػف اػػدرتيا  مػػل تنميػػة األ
تػػكبير الػػد ـ المػػادل كالمعنػػكل  -المطػػاىيـ كالميػػارات المينيػػة كاالتجاىػػات اإليجابيػػة لػػدييـ 

 لمسا دة المعمميف بي مجاؿ الترفص  مل االستمرار بي التنمية المينية المستدامة .

 حية :الكممات المفتا
 التدريب أ ناء الردمة . -1
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 التدريب المدمج . -2
 التعمـ الن ط كاستراتيجياتو . -3
 المدرسة ال انكية الفنا ية . -4
 معممل المدرسة ال انكية الفنا ية . -5
 ترفص الزرربة كاإل بلف . -6
 معممل ترفص الزرربة كاإل بلف . -7
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Summary of the research 
The research aimed to identify the most important actual training 

needs related to active learning teaching strategies necessary for 

teachers of the decoration and advertising specialization in the 

Industrial Secondary School - Conceptualizing a program based on 

blended training that contributes to developing the concepts and 

skills of some of their active learning strategies and the direction 

towards it - The training program was presented to the experts and 

specialists - Teaching the proposed training program on a sample of 

teachers: From the results of the research: improvement in the 

knowledge and skills aspect of the teachers of the research sample, 

as well as the post performance on the scale of the trend towards the 

training program on the pre-performance . Among the most 

important recommendations : the necessity of training all teachers 

on the teaching strategies provided through the training program and 

others - Training of specialization directors on how to conduct real 

follow-up for teachers to ensure that they acquire various teaching 

strategies - Choosing the right time for teacher training - The need 

for the training officials to pay attention to the development of 

various educational and professional aspects The Academy has 

teachers in the field of decoration and advertising - expanding the 

use of modern training methods in the professional development of 

teachers, as it has proven its ability to develop concepts, 

professional skills and positive trends for them - providing material 

and moral support to help teachers in the field of specialization to 

continue in sustainable professional development. 
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 المقدمة :
ت ػػير التجػػارب المرتمطػػة المحميػػة كاإلاميميػػة كالدكليػػة إلػػل أف معيػػار الراػػل كالتقػػدـ بػػل      

نما بامتبلؾ العنفر الب  رل القادر العفر الحديث ليس بامتبلؾ ال ركات الطبيعية بقط  كا 
 مل التغير  كالتحكؿ مف حاؿ إلل حاؿ أبضؿ  كالقػادر  مػل الترطػيط كالتنظػيـ كالمتابعػة 
كاالست مار األم ؿ إلمكانياتو كادراتو  كلممكارد الطبيعية المحيطة بو  كالتعامؿ معيا بعقمية 

ناحية  كا ية  كاستغبلليا االستغبلؿ األم ؿ مف أجؿ مزيد مف الرال كالتقدـ لنطسو ىذا مف 
 كلممجتمع الذل يعيش بيو مف ناحية أررل .

كالمتتبػػػع لبلتجاىػػػات الحدي ػػػة بػػػل التربيػػػة يبلحػػػظ أنيػػػا اػػػد تحكلػػػت مػػػف التركيػػػز  مػػػل     
اإلجابػػة  ػػف سػػؤاؿ مػػاذا نعمػػـ مػػتعمـ اليػػـك ب إلػػل االىتمػػاـ بكيػػؼ نعممػػو ب ألف المعمكمػػات 

ينيػػػا بػػػل  قػػػكؿ الطػػػبلب  كىيكػػؿ الميػػػارات تتغيػػػر باسػػػتمرار  بػػػبل جػػػدكل مػػف حطظيػػػا كترز 
باإلضػػػابة إلػػػػل أىميػػػة  ػػػػرض الم ػػػػكبلت المرتمطػػػة  مػػػػييـ  كاكتسػػػابيـ المطػػػػاىيـ المناسػػػػبة 

(  83  2008كميارات التطكير كالبحث كتحديد الم كبلت كحميا )كك ر ككجؾ  كآرركف  
(  لػػػذا بم ػػػاركة المػػػتعمـ بػػػل الن ػػػاط المدرسػػػل بفػػػكرة بعالػػػة 298  2008)كبيػػػة  بػػػاس  

تعمػـ أك ػر بيمػان كنطعػان كتكظيطػان  كأبقػل أ ػران  كأك ػر  مقػان كرسػكران  ككػذلؾ تػؤدل تؤدل إلػل 
 إلل نمك المتعمـ نمكان  امبلن متكامبلن متكازنان بي جميع الجكانب .     

كتعتبر بترة تعمـ الطبلب بالمدرسة ال انكية الفنا ية مف أىػـ بتػرات اكتسػاب المطػاىيـ     
العمميػػة كالتكنكلكجيػػة المرتبطػػة بترففػػيـ  بيػػل بتػػرة التعػػرؼ  كتعمميػػا  كتكػػكيف الميػػارات

كالػػػتعمـ كالممارسػػػة العمميػػػة كاسػػػتطبلع كتجريػػػب  يسػػػتمتع بييػػػا الطالػػػب باأل مػػػاؿ الجديػػػدة 
كتجريبيا  حتل يتمكف مف اتقانيا كالنجاح بييا  كاكتساب ىذه المطاىيـ كالمعمكمات كتككيف 

عمميػة كالعمميػة كاالسػتمرار بػل الػتعمـ مػدل الحيػاة  تمؾ الميارات تؤىمو لمنجاح بػل حياتػو ال
 الذل أفبح مف متطمبات  فرنا الحالل . 

كجكدة التعميـ الفنا ي ككطاءتػو ال يمكػف أف تتحققػا إال بػالمعمـ القػادر  مػل أداء دكره     
بكطػػػاءة كبا ميػػػة بيػػػك يعتبػػػر الػػػركف الر يسػػػي بػػػل  مميػػػة إنجػػػاح منظكمػػػة التعمػػػيـ الفػػػنا ي 
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بيا كأداء دكرىا بل تمبية احتياجات النيضػة الفػنا ية كبقػان لممتغيػرات التػي تطػرأ  كاالرتقاء
  مل المجتمع محميان ك الميان.

كىنػػػاؾ إجمػػػاع  ػػػالمل  مػػػل أف المعمػػػـ ىػػػك الركػػػػيزة األساسػػػػية بػػػل أل نظػػػػاـ تعميمػػػل      
كبػػػدكف معمػػػـ متمػػػرس متػػػدرب ذكػػػل يعػػػل دكره ب ػػػكؿ  ػػػامؿ ال يسػػػتطيع أل نظػػػاـ تعميمػػػل 

حقيػػػػػؽ أىدابػػػػػو المرغكبػػػػػة  كمػػػػػع التقػػػػػدـ اليا ػػػػػؿ بػػػػػل كسػػػػػا ؿ االتفػػػػػاؿ  كالتقػػػػػدـ العممػػػػػل ت
كالتكنكلكجل  ازدادت الحاجة إلل معمػـ يتطػكر باسػتمرار مػع تطػكر العفػرق ليرتقػل بددا ػو 

 التدريسل بما يمبل حاجات الطالب كالمجتمع معان.
كليػػذا السػػبب ن ػػدت تمػػؾ الحاجػػات التػػل أفػػبح مػػف سػػماتيا التغيػػر المسػػتمر كالسػػريع   

الحاجة إلل أف يكاكب معمـ التعميـ الفنا ل تغيرات العفر كمستجداتو  كنتيجة كػؿ ذلػؾ 
ظيػرت الحاجػػة إلػػل إسػػتراتيجية جديػدة تضػػمف اسػػتمرار مكاكبػػة المعمػـ لمعفػػر الػػذل يعػػيش 

ـ مػدل الحيػاة لممعمـػبيو  كتبنت  ـ " التعم ـ مطيك (  Colin  n. Power 1999, 29-36)"بعض دكؿ العال
ذلؾ المطيكـ الذل يجعؿ معمـ التعميـ الفنا ل منتجان لممعربة كمطكران باسػتمرار لممارسػاتو 
المينية  مما يغير ب كؿ جذرل الرؤل التقميدية لمتعميـ الفػنا ل كالنظػاـ المدرسػل  كيؤكػد 

  مل أىمية التعميـ كالتدريب المستمر إلرساء مطيكـ التعمـ مدل الحياة .
دريب أحػد المككنػػات األساسػية التػػل يعتمػػد  مييػا بػػل تنميػة المعمػػـ كاالرتقػػاء كيعتبػر التػػ    

بمسػػتكاه العممػػػل كالمينػػػل  بػػػؿ أفػػػبح التػػػدريب أ نػػػاء الردمػػػة يم ػػػؿ ضػػػركرة حيكيػػػة لمتنميػػػة 
( بػدف التػدريب Tessa Ward, 2014,110المينيػة المسػتدامة بػل جميػع الميػف  كتػرل )

رػؿ المؤسسػة التعميميػة أك رارجيػا  كييػدؼ تػدريب  ممية منظمة كمستمرة محكرىا الطرد دا
 ( إللن In Service Training, 2000, 69المعمميف أ ناء الردمة )

 تزكيدىـ بميارات جديدة لمكاكبة التقدـ العممل . -1
 تنمية ميارات معينة كمحددة لتحقيؽ أغراض المؤسسات التعميمية التل يعممكف بيا. -2
 ف ربلؿ م اركتيـ بل برامج التعميـ المستمر.  ت جيع التطكير الذاتل لممعمميف م -3
 التنمية المينية لممعمميف مف ربلؿ التركيز  مل الكطاءات المينية . -4
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 (.Preschool Training, 2001,175) تقديـ ربرات متنك ة لممعمميف أ ناء التدريب -5
يتضػػح ممػػا سػػبؽ أف التػػدريب يعتبػػر بم ابػػة ضػػبط كتكجيػػو كحفػػر لطااػػات النمػػك المينػػل 
لممعمػػـ تحقيقػػان لمبػػدأ النمػػك المسػػتمر  الػػذل أفػػبح ضػػركرة  فػػرية تطرضػػيا ا تبػػارات  ػػدة 

التقػػػدـ المػػػذىؿ بػػػل  –المكت ػػػطات التكنكلكجيػػػة الحدي ػػػة  –منيػػػان االنطجػػػار المعربػػػل اليا ػػػؿ 
 ( .kaye Thorne, 2001,93طرا ؽ كاستراتيجيات التدريس كأساليب التعميـ كالتعمـ )

نميػػػػة المينيػػػػة لمعمػػػػـ التعمػػػػيـ الفػػػػنا ل  امػػػػة  كمعمػػػػـ ترفػػػػص كتسػػػػتيدؼ  مميػػػػة الت    
كسػػػػابو  الزرربػػػػة كاإل ػػػػبلف بالمدرسػػػػة ال انكيػػػػة الفػػػػنا ية رافػػػػة ربػػػػع مسػػػػتكل كطاءتػػػػو  كا 
الربرات كالميارات البلزمة لتطكير أدا و إلػل األبضػؿ  مػف رػبلؿ ترطػيط كتنطيػذ مجمك ػة 

دل تبدأ بعد التعييف بل الكظيطة  قػب مف البرامج التدريبية المتميزة  كىل  ممية طكيمة الم
التررج  كتستمر طكاؿ سنكات  مػؿ المعمػـ بالمينػة  كيجػب أف تتضػابر بييػا كابػة الجيػكد 
الب رية كاإلمكانات الماديةق بيدؼ تحسيف أداء المعمـ الممارس  كذلػؾ بتنميػة معاربػو بكػؿ 

اتػو المينيػة  ليػتمكف ما ىػك جديػد بػل مجػاؿ ترففػو  كتنميػة إسػتراتيجياتو التدريسػية كادر 
 مف إدارة الطفؿ بدسمكب ديمقراطي كتربكم مناسب . لذا تعد جكدة برامج تدريب معممل

ترفص الزرربة كاإل بلف بالمدرسة ال انكية الفػنا ية أ نػاء الردمػة مطمبػان أساسػيان لربػع  
ء كطػػػاءتيـ التدريسػػػية  األمػػػر الػػػذل يسػػػيـ ب ػػػكؿ مبا ػػػر بػػػل ربػػػع كطػػػاءة الرػػػريجيف كاالرتقػػػا

بمسػػتكاىـ العممػػل كالطنػػل كالتكنكلػػكجل  بحيػػث تفػػبح ال ػػيادات كالمػػؤىبلت العمميػػة التػػل 
 يحفمكف  مييا معترؼ بيا إاميميان ك الميان . 

)مػػريـ مكسػػي   ( 2004)رالػػد  بػػد ا   كاػػد أكػػدت  ديػػد مػػف الدراسػػات كمنيػػا دراسػػة     
2005(  )Suzy Edwards & Marie Hammer, 2005)مرتضػػي فػػالح(    
( 2014(  )سػػػعيد  بػػػد المعػػػز  2011(  )إيمػػػاف ربعػػػت  2008(  )محمػػكد بػػػؤاد  2008

 مل با مية استرداـ المعمـ الستراتيجيات تدريس متعددة بي تنمية بعػض المطػاىيـ العمميػة 
كالميارات االجتما ية كالتكنكلكجية كالتطكير كميارات حػؿ الم ػكبلت كالم ػاركة بػي العمػؿ 

   الجما ي لدل الطبلب .
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كما أكدت أيضان  مل ضركرة الحاجة إلػل تطبيػؽ الػتعمـ الن ػط لمػا لػو مػف أىميػة بػل     
العفر الحالل  كتبلؤمو مع طبيعة المتعمميف اليـك  حيػث أنيػـ يرتمطػكف  ػف أاػرانيـ مػف 
المتعممػػيف السػػابقيف  كأف المتعممػػيف اليػػـك لػػدييـ تكجػػو أكبػػر نحػػك التكنكلكجيػػا كنحػػك البي ػػة 

تعمميػػة الغنيػػة كال ريػػة  التػػل تعتمػػد  مػػل التعامػػؿ السػػريع مػػع األجيػػزة كاألدكات التعميميػػة ال
 ( .McCarthy & Anderson ,2000, 45)المبل مة لمتعمـ الن ط 

سػػاىمت االتجاىػػات الحدي ػػة لتكنكلكجيػػا التعمػػيـ كالتػػدريب بػػي ظيػػكر نظػػـ جديػػدة  كاػػد    
بػي إحػداث تغييػرات كتطػكرات إيجابيػة  كمتطكرة لمتعميـ كالتدريب كالتي كاف ليػا أكبػر األ ػر

بػػػي الحقػػػؿ التعميمػػػي كالتػػػدريبي  كمػػػف الػػػنظـ التػػػي أبرزتيػػػا االتجاىػػػات الحدي ػػػة لتكنكلكجيػػػا 
التعميـ ما يسمل التدريب المدمج كالذم يعد  كبلن جديدان مف أ كاؿ التدريب يػتـ بيػو الػدمج 

الدراسػػػػة ككحػػػػدات  بػػػػيف أبضػػػػؿ الطػػػػرؽ لمتػػػػدريب التقميػػػػدم بػػػػي المعامػػػػؿ كالػػػػكرش كاا ػػػػات
التػػػدريب  كبػػػيف أبضػػػؿ طػػػرؽ التػػػدريب اإللكتركنػػػي بكابػػػة األ ػػػكاؿ  بيػػػدؼ الكفػػػكؿ إلػػػي 

ـ المستيدبة لدل الطبلب .منظكمة تعميمية كتدريبية متكاممة  كأك ر با مية بي تحقيؽ   نكاتج التعم
ة با ميتػو ك مي ذلؾ بإف تكنكلكجيا التعميـ تستطيع تحسيف النظاـ التعميمي القػا ـ كزيػاد    

ككطاءتو  ف طريؽ الدراسة التحميمية الدايقػة كالمتدنيػة كالمنظمػة لممنظمكمػة التعميميػة بكابػة 
 نافرىا  كما ت تمؿ  ميو مػف مككنػات ت ػمؿ المعمػـ كالمػتعمـ كالمػنيج كالمفػادر كالبي ػة 
 التعميمية بيدؼ ت ريص كتحديد م كبلتيا كمكاطف الرمؿ بييا كااتراح أنسب الحمػكؿ ليػا 
 ػػػـ تفػػػميـ ىػػػذه الحمػػػكؿ بػػػي  ػػػكؿ منتجػػػات تعميميػػػة كتنطيػػػذىا كتقكيميػػػا كتطكيرىػػػا  بيػػػدؼ 

 ( .21  2003تسييؿ  مميتي التعميـ كالتعمـ كتجكيدىما )محمد  طية رميس  
لػػػذلؾ بالبحػػػث الحػػػػالي يعػػػد محاكلػػػة لتغييػػػػر كتطػػػكير الطػػػرؽ كاألسػػػػاليب التقميديػػػة بػػػػي     

ش أك مراكػػز ككحػػدات التػػدريب  كاالىتمػػاـ بمػػدارؿ التػػدريب كالتعمػػيـ دارػػؿ المػػدارس كالػػكر 
أرػػػرل جديػػػدة تعتمػػػد  مػػػي تكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ الحدي ػػػة  كىػػػي مػػػدارؿ أ بتػػػت الدراسػػػات بػػػي 
الترففات المرتمطة با ميتيا بي مجالي التعميـ كالتػدريب  كاػد يكػكف ليػا تػد ير بعػاؿ بػي 

 طبلب أيضان. تنمية المعارؼ النظرية كالميارات العممية كالمينية لدم ال
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 اإلحساس بالمشكمة:
 تككف اإلحساس بكجكد ىذه الم كمة لدل الباحث مف ربلؿ ما يملن     

 االطالع عمى الدراسات السابقة:  -2
(  1997)ميػػػػا جػػػػكيمل   ( Alexander,1992)حيػػػػث أكػػػػدت العديػػػػد مػػػػف الدراسػػػػات 

( أف Tessa Ward, 2014( )2006(  )ر ػػدل طعيمػػة  1998)ربيقػػة حمػػكد  
رسات التقميدية سكاء بل إ داد المعمـ أك بل تدريبػو لػـ تعػد كابيػة لمكاجيػة  فػر المما

العكلمة كالمتغيرات العالمية المرتمطة التل تكاجييػا الػنظـ التربكيػة  حيػث يحتػاج المعمػـ 
 إلل تنميتو مينيان كبقان ألحدث طرؽ كأسػاليب بػرامج التػدريب  كمػا أكػدت ىػذه الدراسػات

ر بػػػػل بػػػػرامج إ ػػػػداد المعمػػػػـ كسياسػػػػة ىػػػػذه البػػػػرامج كرطػػػػط  مػػػػل ضػػػػركرة إ ػػػػادة النظػػػػ
المؤسسات التعميمية بػل ضػكء المتغيػرات المعمكماتيػة كانعكاسػاتيا  مػل منظكمػة إ ػداد 
المعمػػـ . لػػذا تسػػعل كػػؿ أمػػة إلػػل تنميػػة مكاردىػػا الب ػػرية كاالرتقػػاء بقػػدراتيـ مػػف رػػبلؿ 

ف كانػػت التنميػػة المينيػػة تم ػػؿ أ ىميػػة بالغػػة لجميػػع العػػامميف التػػدريب أ نػػاء الردمػػة  كا 
  بمرتمؼ الميف  بإنيا لمينة التعميـ أفبحت ضركرة ممحة بؿ أفبحت ضركرة حياة . 

 ننتائج وتوصيات المجالس المتخصصة والبحوث والدراسات السابقة -0

( إلػل كجػكد 2008أ ار تقرير )المجمس القكمي لمتعمػيـ كالبحػث العممػي كالتكنكلكجيػا   -
دني المسػتكم الطنػي كالميػارم لرريجػي مؤسسػات التعمػيـ الطنػي م كبلت  ديدة منيان ت

كالتػػػػدريب المينػػػػي مػػػػف الطنيػػػػيف بمرتمػػػػؼ ترففػػػػاتيـ كمسػػػػتكياتيـ  كتػػػػدني كضػػػػعؼ 
مسػػػتكل رريجػػػي التػػػدريب المينػػػي  مػػػي المسػػػتكم النظػػػرم كالميػػػارم  كااتػػػرح التقريػػػػر 

يـ كتػدريب مجمك ة مف االاتراحات لعبلج أكجو القفكر  تم مت بي تطػكير بػرامج تعمػ
طبلب التعميـ الطني كالتدريب الميني  بما يكبر القػكم العاممػة المناسػبةق لتحقيػؽ جػكدة 
اإلنتػػاج بػػي مسػػتكيات العمػػؿ بالمسػػتكم كالكطػػاءة البلزمػػيف  كمػػا أكفػػل بضػػركرة تبنػػي 
أسمكب جديد لمتعميـ يعتمد  مل تعمـ الطبلب بدنطسػيـ  كضػركرة  ترمػي المعممػيف  ػف 
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دريب التقميديػػػػة كتبنػػػػي أسػػػػاليب جديػػػػدة تعتمػػػػد  مػػػػل المسػػػػتحد ات طػػػػرؽ التػػػػدريس كالتػػػػ
 التكنكلكجية كالكسا ؿ التعميمية المتطكرة  .

كمػػػا أكػػػدت نتػػػا ج الدراسػػػات السػػػابقةن أف ىنػػػاؾ افػػػكران بػػػل ميػػػارات رريجػػػل المدرسػػػة  -
ال انكية الفنا ية  كذلؾ بل مستكل االستيعاب لممعمكمات التكنكلكجية أك العممية  ىذا 

انب القفكر كالتبايف ال ديد بل الميارات اليدكية بل األداء العممل أك التطبيقلق إلل ج
 كيرجع ىذا القفكر إللن

 تعدد النك يات كالمؤىبلت كتطاكت المستكل العممل كالتعميمل لمقا ميف بالتدريس. -
 الكسا ؿ كاألن طة التعميمية المناسبة.اتباع األساليب التقميدية بي التدريس  كنقص  -

فػػل العديػػد مػػف الدراسػػات بضػػركرةن تطػػكير أسػػاليب التػػدريس كطرا قػػو بحيػػث كتك  -
 تقكـ  مل التعمـ الن ط  كتنمية اإلبداع كحؿ الم كبلت لدل الطبلب كمنيان

التػػل اػػاـ بييػػا بارتيػػار دكا ػػر الػػتعمـ كدحػػد  (Jacobs & Others, 1997)دراسػػة  -
تعػػػػرؼ  مػػػػل تد يرىػػػػا بػػػػل اسػػػػتراتيجيات الػػػػتعمـ الن ػػػػط القا مػػػػة  مػػػػل العمػػػػؿ الجمػػػػا ل لم

تحفيؿ كاتجاىات الطبلب نحك مادة الرياضػيات  كاػد أظيػرت النتػا ج زيػادة التحفػيؿ 
 كالميؿ نحك المادة باسترداـ استراتيجيات التعمـ الن ط .

بػػيف بفػػميف  أحػػدىما  (Christianson & Flsher,1999)كػػذلؾ دراسػػة مقارنػػة لػػػ   -
مجمك ػات المناا ػة الفػغيرة  كا رػر يعتمػد  يعتمد  مل التعمـ الن ط البنا ل باسترداـ

 مػػػل التػػػدريس المعتػػػاد لمجمػػػك تيف مػػػف الطػػػبلب الػػػذيف يدرسػػػكف الطيزيػػػاء  كاػػػد ك ػػػطت 
النتا ج  ف بعالية التعمـ الن ػػػط بل تحقيؽ االستيعاب المطاىيمل  كما أكفت بضػركرة 

 مراحؿ التعميـ .إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ التعمـ الن ط كاستراتيجياتو بل جميع 

دراسػػة لتقفػػل اسػترداـ اسػػتراتيجيات الػػتعمـ الن ػػط  (Londas,2001)كأجػرل لكنػػداس  -
بػػػل مقػػػرر اإلدارة الطندايػػػة  كايػػػاس أ ػػػر تقنيػػػات الػػػتعمـ الن ػػػط بػػػل الم ػػػاركة التعميميػػػة 
كالتحفػػػيؿ لمطػػػبلب  كاػػػد أكػػػدت النتػػػا ج  مػػػل بعاليػػػة تقنيػػػات الػػػتعمـ الن ػػػط بػػػل زيػػػادة 
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يػػػة لمطػػػبلب كزيػػػادة تحفػػػيميـ لمطػػػاىيـ المػػػادة مقارنػػػة بػػػالطرؽ المعتػػػادة الم ػػػاركة التعميم
 المتم مة بل المحاضرة بقط .

( دراسػة لبيػاف أ ػر اسػتراتيجيات الػتعمـ الن ػط 2001كلقد أجرل )محمكد سالـ الميػدل   -
بل مجمك ات المناا ة  مل التحفيؿ كاالستيعاب المطاىيمل كاالتجاىات نحك الطيزياء 

ؼ األكؿ ال ػػػانكل  كاػػػد أكػػػػدت نتػػػا ج الدراسػػػة  مػػػل األ ػػػر اإليجػػػػابل لػػػدل طػػػبلب الفػػػ
 الستراتيجيات التعمـ الن ط  مل التحفيؿ كاالتجاه نحك المادة لدل الطبلب .

(  مػػل أف ىنػػاؾ أ ػػر السػػترداـ اسػػتراتيجيات 2002كمػػا أكػػدت دراسػػة )محمػػد ىنػػدل   -
ات كاالتجاه نحك اال تماد التعمـ الن ط بل إكساب بعض المطاىيـ البيكلكجية كتقدير الذ

 طبلب الفؼ األكؿ ال انكل الزرا ل مف ربلؿ تدريس كحدة بمقرر األحياء .اإليجابل المتبادؿ لدل 
( دراسػة لتحديػد أ ػر اسػتراتيجيات الػتعمـ الن ػط  مػل طػػبلب Wilke,2003كمػا أجػرل ) -

مف  مقرر ) مـ كظا ؼ أ ضاء جسـ اإلنساف( بإحدل جامعات كالية تكساس األمريكية
حيػػث التحفػػيؿ كالدابعيػػة كالطعاليػػة الذاتيػػة  كاػػد أبػػادت النتػػا ج أف اسػػتراتيجيات الػػتعمـ 

 الن ط كانت أك ر بعالية بل زيادة التحفيؿ كالدابعية كالطعالية الذاتية لمطبلب .

( بعاليػة اسػتراتيجيات الػتعمـ الن ػط 2004كذلؾ أكدت دراسة )رمضػاف ربعػت سػميماف   -
 كتنمية الحس اإلحفا ل لدل طبلب المرحمة اإل دادية.زيادة التحفيؿ بل تدريس اإلحفاء بل 

تؤكد ىذه الدراسات كالتػل أجريػت  مػل طػبلب بػل مراحػؿ تعميميػة مرتمطػة  كمػف رػبلؿ  -
مكاد دراسية مرتمطة  مل أىمية اسػترداـ اسػتراتيجيات تػدريس الػتعمـ الن ػط بػل إكسػاب 

التجاىػػػات اإليجابيػػػة المرتمطػػػة  إذان بمػػػف الطػػػبلب المطػػػاىيـ كالميػػػارات كالقػػػيـ كالميػػػكؿ كا
األكلػػل تػػدريب المعمػػـ بدايػػة  مػػل ترطػػيط كتنطيػػذ كتقػػكيـ دركسػػو بػػل مجػػاؿ ترففػػو 

 معتمدان بل تطبيقيا  مل استرداـ طرؽ كاستراتيجيات تدريس التعمـ الن ط .

ن مف ربلؿ إ راؼ الباحث  مي الطبلب المعممػيف بالمػدارس ال انكيػة الخبرة الشخصية -3
ا ية بمحابظػة القػاىرة  كمػف رػبلؿ مبلحظػة األداء التدريسػي كالتعميمػي لممعممػيف الفن

ب كؿ  اـ  تبيف لو استرداـ المعمميف لطرؽ تدريس تقميدية تركز  مل الحطظ كالتمقيف  
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كمػػا أف مطػػاىيـ كميػػارات كأىػػداؼ اسػػتراتيجيات تػػدريس الػػتعمـ الن ػػط غيػػر كاضػػحة بػػي 
ترداـ أن طة تعميميػة مناسػبة  ك ػدـ االىتمػاـ بتنميػة  قكؿ المعمميف  كما تبيف ندرة اس
 الجكانب الكجدانية لدل الطبلب . 

( مػػػػف السػػػػادة مػػػػكجيل 40اػػػػاـ الباحػػػػث بمقابمػػػػة  ػػػػدد ) أراء الخبررررراء والمتخصصررررين: -4
 كمعممل ترفص الزرربة 

كاإل ػػبلف بالمػػدارس ال انكيػػة الفػػنا ية بمحابظػػة القػػاىرة كالجيػػزة  كذلػػؾ لتعػػرؼ رأييػػـ 
رداـ معممػػل الترفػػص إلسػػتراتيجيات تػػدريس مناسػػبة لطبيعػػة المػػكاد ػػػػػل استحػػكؿن مػػد

الطنية  امػة  كمػا ىػك كااػع بػرامج التػدريب التػل حضػركىا  كمػدل تمبيتيػا لبلحتياجػاتيـ 
التدريبية  كمدل االستطادة منيا بل تحسيف األداء التدريسل  كالمردكد التربكل ليا  كاػد 

يف  مػػل أف ىنػػاؾ ضػػعطان بػػل أداء المعمػػـ بفػػطة %( مػػف الربػػراء كالمترففػػ95أكػػد )
 امة نظران لتنكع مػؤىبلت القػا ميف بالتػدريس  كااتفػار التػدريس  مػل اسػترداـ الطػرؽ 
التقميدية النمطية بل نقؿ المحتكل مف الكتاب المدرسل إلل أذىاف الطبلب مسػتردميف 

كتػػذكرىا   بػػل ذلػػؾ كػػؿ السػػبؿ التػػل مػػف  ػػدنيا مسػػا دة الطػػبلب  مػػل حطػػظ المعمكمػػات
ليتمكنػػكا مػػف كضػػعيا بػػل كراػػة اإلجابػػة  ػػف األسػػ مة سػػكاء ال ػػيرية أك الطفػػمية  كىػػذا 

كمػػػف  ػػـ يػػػنعكس ىػػذا األداء النمطػػل سػػػمبان  مػػل جػػػكدة  مميػػة إ ػػػداد أافػػل المبتغػػل  
طالػػػب كرػػػريج المدرسػػػة ال انكيػػػة الفػػػنا ية  بػػػؿ يتعػػػدل األ ػػػر إلػػػل  مميػػػات كمراحػػػؿ 

كؽ العمؿ كجكدة المنتجات بػو  كضػعؼ التنابسػية كامػة اإلنتاج كابة  مما يؤ ر  مل س
الطمػػب  مػػل العمالػػة الطنيػػة المػػاىرة التػػل يتطمبيػػا سػػكؽ العمػػؿ  مػػل المسػػتكل المحمػػل 

 كاإلاميمل كالعالمل .     
األمر الذل يستمـز ضركرة تدريب المعمميف بفطة  امة كمعممل التعميـ ال ػانكل الفػنا ل 

استراتيجيات التدريس الحدي ة التػل تسػا دىـ بػل تنميػة بفطة رافة  مل استرداـ طرؽ ك 
المطاىيـ كالميارات العممية كالقيـ كاالتجاىات اإليجابيػة لػدل الطػبلب كتحقيػؽ تعمػيـ أبضػؿ 

 ليـ  كالكفكؿ إلل نكاتج تعمـ حقيقية مرغكبة .
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  مشكمة البحث:              
كنمطيتػو لػدل معممػل الزرربػة ضػعؼ األداء التدريسػل  تم مػت م ػكمة ىػذا البحػث بػلن    

كاإل ػػبلف بالمدرسػػة ال انكيػػة الفػػنا ية  بسػػبب ضػػعؼ بػػرامج التػػدريب التػػل تقػػدـ لممعممػػيف 
أ نػػاء الردمػػة  ك ػػدـ تمبيتيػػا لبلحتياجػػاتيـ الطعميػػة  ىػػذا مػػف ناحيػػة  ك ػػدـ االىتمػػاـ بمتابعػػة 

يػة أرػرل  األمػر مررجاتيا أك اياس أ رىا بل أداء المعممػيف كمػدل االسػتطادة منيػا مػف ناح
 الذل ينعكس سمبان  مل جكانب إ داد كتعمـ الطبلب .

 تساؤالت البحث: 
مػػػا الكااػػػع الحػػػالل لبػػػرامج التػػػدريب التػػػل تقػػػدـ لمعممػػػل ترفػػػص الزرربػػػة كاإل ػػػػبلف  -1

 بالمدرسة ال انكية الفنا ية ب
مػل ما االحتياجات التدريبية المرتبطة باسػتراتيجيات تػدريس الػتعمـ الن ػط البلزمػة لمعم -2

 ترفص الزرربة كاإل بلف بالمدرسة ال انكية الفنا ية ب

مػػػا أىػػػـ االحتياجػػػات التدريبيػػػة المرتبطػػػة باسػػػتراتيجيات تػػػدريس الػػػتعمـ الن ػػػط البلزمػػػة  -3
 لمعممل ترفص الزرربة كاإل بلف بالمدرسة ال انكية الفنا ية ب

 مػػػػػا التفػػػػػكر المقتػػػػػرح لبرنػػػػػامج اػػػػػا ـ  مػػػػػل التػػػػػدريب المػػػػػدمج يسػػػػػيـ بػػػػػل تنميػػػػػة أىػػػػػـ -4
اسػتراتيجيات تػػدريس الػتعمـ الن ػػط لػػدل معممػل ترفػػص الزرربػة كاإل ػػبلف بالمدرسػػة 

 ال انكية الفنا ية ب

ما با ميػة البرنػامج القػا ـ  مػل التػدريب المػدمج بػل تنميػة مطػاىيـ بعػض إسػتراتيجيات  -5
 تدريس التعمـ الن ط 

 لدل معممل ترفص الزرربة كاإل بلف بالمدرسة ال انكية الفنا ية ب

 مية البرنامج القا ـ  مػل التػدريب المػدمج بػل تنميػة ميػارات بعػض إسػتراتيجيات ما با -6
تػػػػدريس الػػػػتعمـ الن ػػػػط لػػػػدل معممػػػػل ترفػػػػص الزرربػػػػة كاإل ػػػػبلف بالمدرسػػػػة ال انكيػػػػة 

 الفنا ية ب
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مػػا با ميػػة البرنػػامج القػػا ـ  مػػل التػػدريب المػػدمج بػػل تنميػػة االتجػػاه نحػػكه لػػدل معممػػل  -7
 رسة ال انكية الفنا ية بترفص الزرربة كاإل بلف بالمد

 أىداف البحث:         

 ييدؼ ىذا البحث إلل ن                
 ردمة تحديد كااع برامج التدريب التل تقدـ لمعممل ترفص الزرربة كاإل بلف أ ناء ال -1

تحديػػػػد االحتياجػػػػات التدريبيػػػػة المرتبطػػػػة باسػػػػتراتيجيات تػػػػدريس الػػػػتعمـ الن ػػػػط البلزمػػػػة  -2
 كاإل بلف بالمدرسة ال انكية الفنا ية . لمعممل ترفص الزرربة

تحديػػد أىػػـ االحتياجػػات التدريبيػػة المرتبطػػة باسػػتراتيجيات تػػدريس الػػتعمـ الن ػػط البلزمػػة  -3
 لتحسيف أداء معممل ترفص الزرربة كاإل بلف بالمدرسة ال انكية الفنا ية .

كضػػػػع تفػػػػكر مقتػػػػرح لبرنػػػػامج اػػػػا ـ  مػػػػل التػػػػدريب المػػػػدمج يسػػػػيـ بػػػػل تنميػػػػة مطػػػػاىيـ  -4
كميػػػػارات تنطيػػػػذ اسػػػػتراتيجيات تػػػػدريس الػػػػتعمـ الن ػػػػط لػػػػدل معممػػػػل ترفػػػػص الزرربػػػػة 

 كاإل بلف بالمدرسة ال انكية الفنا ية .

ايػػاس با ميػػة برنػػامج التػػدريب المػػدمج بػػل تنميػػة مطػػاىيـ كميػػارات بعػػض إسػػتراتيجيات  -5
تػػدريس الػػتعمـ الن ػػط  كاالتجػػاه نحػػك التػػدريب المػػدمج لػػدل معممػػل ترفػػص الزرربػػة 

 بلف بالمدرسة ال انكية الفنا ية .كاإل 

 
 
 

 أىمية البحث:        

 اد يطيد ىذا البحث بلن           
دبػػػع الميتمػػػيف بتطػػػكير المنػػػاىج الدراسػػػية  كتػػػدريب المعممػػػيف  إلػػػل ضػػػركرة االىتمػػػاـ  -1

بتنمية المطاىيـ كالميارات المتضمنة بالمقررات الدراسية باسترداـ استراتيجيات تدريس 
 ط .التعمـ الن 
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تحسػػػػيف األداءات المينيػػػػة لمعممػػػػل ترفػػػػص الزرربػػػػة كاإل ػػػػبلف بالمدرسػػػػة ال انكيػػػػة  -2
 الفنا ية أ ناء الردمة بما يتناسب مع متطمبات التنمية المينية المستدامة .

إلقاء الضكء  مل ضركرة تطكير برامج إ داد معممل ترفص الزرربة كاإل بلف ابؿ  -3
ت التكنكلكجيػػة  كاسػػتراتيجيات التػػدريس الردمػػة بمػػا يتناسػػب مػػع متطمبػػات المسػػتحد ا

 الن ط كاإلبدا ل .

تقػػديـ نمػػكذج لتػػدريب المعممػػيف بػػل ترفػػص الزرربػػة كاإل ػػبلف يمكػػف االسػػتطادة منػػو  -4
 كاالستر اد بو  ند إ داد برامج تدريب لممعمميف بل ترففات أررل .

ـ دارؿ المؤسساتكبير كات كجيد المعمميف كذلؾ لبلستطادة القفكل مف  -5  ت التعميمية .أدا ي

يعد استرداـ التدريب المدمج دارؿ مراكز التدريب المينػي كالػكرش أك دارػؿ المػدارس  -6
أحػػد المسػػتحد ات التكنكلكجيػػة التػػي تيػػدؼ إلػػي تنميػػة بعػػض نػػكاتج بكحػػدات التػػدريب 

 التدريب المرغكبة . 

يطيػػد ىػػذا البحػػث بػػي تزكيػػد مفػػممي كمطػػكرم بػػرامج التػػدريب المػػدمج بمجمك ػػة مػػف  -7
ادات  ند تفميـ م ؿ ىذه البرامج كتطكيرىا  كذلؾ بيمػا يتعمػؽ بتنكيػع المحتػكم اإلر 

ـ  مي ال بكات التقميدم كجيان لكجو  كالتدريب اإللكتركني القاالتدريبي كاألن طة بيما بيف التدريب    
 حدود البحث: 

إ ػػػػداد برنػػػػامج اػػػػا ـ  مػػػػل التػػػػدريب المػػػػدمج لمعممػػػػل ترفػػػػص الزرربػػػػة كاإل ػػػػبلف  .1
ال انكية الفنا ية يسيـ بل تنمية بعض استراتيجيات تػدريس الػتعمـ الن ػط بالمدرسة 

 لدييـ  كتحسيف أدا يـ التدريسل. 
معمػػػـ( مػػػف معممػػػل ترفػػػص الزرربػػػة كاإل ػػػبلف  20ارتيػػػار  ينػػػة تجريبيػػػة  ػػػددىا ) .2

 بالمدرسة ال انكية الفنا ية بمحابظة القاىرة .

ل تم ػػػػؿ أىميػػػػة لػػػػدل معممػػػػل ارتيػػػػار بعػػػػض اسػػػػتراتيجيات تػػػػدريس الػػػػتعمـ الن ػػػػط التػػػػ .3
 ترفص الزرربة كاإل بلف بالمدرسة ال انكية الفنا ية . 

ـ الدراسل تجريب البرنامج التدريبل ابؿ بداية الطفؿ  .4  ـ . 2019 – 2018الدراسل األكؿ لمعا
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 أدوات البحث :

 المتضمنة بالبرنامج التدريبل. لمجكانب المعربيةارتبار معربلن لقياس مدل اكتساب المعمـ  -1

ـ الن طبطااات مبلحظةن لقياس األداء الميارل المرتبط ببعض  -2  .استراتيجيات تدريس التعم
 مقياس االتجاهن لقياس اتجاه المعمميف نحك برنامج التدريب المدمج . -3

 فروض البحث : 

بػػيف متكسػػطل درجػػات المعممػػيف  ينػػة البحػػث بػػل االرتبػػار  إحفػػا يان يكجػػد بػػرؽ داؿ  -1
 درجات المعمميف بل التطبيؽ البعدل.  لفالح متكسطبمل كالبعدل المعربل بيف التطبيقيف الق

يكجػػد بػػرؽ داؿ إحفػػا يان بػػيف متكسػػطل درجػػات المعممػػيف  ينػػة البحػػث بػػل بطااػػات  -2
مبلحظػػػة األداء التدريسػػػل بػػػيف التطبيقػػػيف القبمػػػل كالبعػػػدل لفػػػالح متكسػػػط درجػػػات 

 المعمميف بل التطبيؽ البعدل .
كسػػطي درجػػات المعممػػيف  ينػػة البحػػث بػػل مقيػػاس يكجػػد بػػرؽ داؿ إحفػػا يان بػػػيف مت -3

االتجاه نحك التػدريب المػدمج بػيف التطبيقػيف القبمػل كالبعػدل لفػالح متكسػط درجػات 
 المعمميف بل التطبيؽ البعدل .

جراءاتو:  منيج البحث وا 
اسػػػػتردـ البحػػػػث الحػػػػالل كػػػػؿ مػػػػف المػػػػنيج الكفػػػػطل  كذلػػػػؾ لبلطػػػػبلع  مػػػػل األدبيػػػػات     

سػػابقة المرتبطػػة بمحػػاكر اإلطػػار النظػػرل لمبحػػث  كالمػػنيج التجريبػػل كالبحػػكث كالدراسػػات ال
لتعػػرؼ با ميػػة البرنػػامج التػػدريبل القػػا ـ  مػػل التػػدريب المػػدمج بػػل تنميػػة مطػػاىيـ كميػػارات 
الػػتعمـ الن ػػط كاسػػتراتيجياتو التدريسػػية  لػػدل  ينػػة مػػف معممػػل ترفػػص الزرربػػة كاإل ػػبلف 

 جراءات كبقان لما يملنبالمدرسة ال انكية الفنا ية  كسارت اإل
  كتضمف المحاكر ا تيةنأواًل: اإلطار النظرى: 

 –المبػػػادئ التربكيػػػة التػػػل يقػػػكـ  مييػػػا  –أىدابػػػو  –)مطيكمػػػو التػػػدريب أ نػػػاء الردمػػػةن  -1
 –بعػػػػض االتجاىػػػػات المعافػػػػرة بػػػػل أسػػػػاليب تػػػػدريب المعممػػػػيف  –مجػػػػاالت التػػػػدريب 

 التدريب المدمج ......(.
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دكا ػػػػل  –بمسػػػػطتو  –طبيعتػػػػو  –ياتون )مطيػػػػـك الػػػػتعمـ الن ػػػػط الػػػػتعمـ الن ػػػػط كاسػػػػتراتيج -2
 -دكر المعمػػـ كالمػػتعمـ بيػػو  –مميزاتػػو  –رفا فػػو  –أسسػػو  –أىميتػػو  –اسػػتردامو 

 استراتيجيات تدريس التعمـ الن ط ....( .

معممػػػك  –)تعريػػػؼ المدرسػػػة ال انكيػػػة الفػػػنا ية معممػػػل المدرسػػػة ال انكيػػػة الفػػػنا يةن  -3
 .معممك ترفص الزرربة كاإل بلف( –كاإل بلف   ترفص الزرربة -فنا يةالمدرسة ال انكية ال

 ....(. -تككينيا  –رفا فيا  –أىمية االتجاىات  –التدريب المدمجن )تعريؼ االتجاه االتجاه نحك  -4
 ثانيًا: الدراسة الميدانية: 

ربػػػػع كااػػػػع بػػػػرامج التػػػػدريب التػػػػل تقػػػػدـ لمعممػػػػل الزرربػػػػة كاإل ػػػػبلف بالمدرسػػػػة ال انكيػػػػة  -1
 الفنا ية أ ناء الردمة .

تحديػػػػد االحتياجػػػػات التدريبيػػػػة الطعميػػػػة المرتبطػػػػة باسػػػػتراتيجيات تػػػػدريس الػػػػتعمـ الن ػػػػط  -2
 البلزمة لمعممل الزرربة كاإل بلف بالمدرسة ال انكية الفنا ية .

تحديػػد أىػػـ االحتياجػػات التدريبيػػة الطعميػػة المرتبطػػة باسػػتراتيجيات تػػدريس الػػتعمـ الن ػػط  -3
 الزرربة كاإل بلف بالمدرسة ال انكية الفنا ية . البلزمة لمعممل 

كضػػع تفػػكر لبرنػػامج اػػا ـ  مػػل التػػدريب المػػدمج يسػػاىـ بػػل تنميػػة مطػػاىيـ كميػػارات  -4
بعػػض اسػػتراتيجيات الػػتعمـ الن ػػط لػػدل معممػػل ترفػػص الزرربػػة كاإل ػػبلف بالمدرسػػة 

برنػػػامج مكضػػػكع ال –)بمسػػػطة البرنػػػامج ال انكيػػػة الفػػػنا يةن ي ػػػتمؿ العنافػػػر التاليػػػةن 
أسػاليب التػدريب  –المادة التدريبية )المحتػكل(  –األىداؼ العامة لمبرنامج  -التدريبل 

 تقكيـ التدريب .....( . –كات كزمف التدريب  –

 ػػػرض البرنػػػامج التػػػدريبل المقتػػػرح  مػػػل السػػػادة الربػػػراء كالمترففػػػيف بػػػل المنػػػاىج  -5
ـ .كتعديؿ ما يمكطرؽ التدريس كتكنكلكجيا التعميـ لتحكيمو   ـ كآرا ي  زـ بل ضكء تكجيياتي

 البرنامج التدريبل المقترحن با ميةاياس  -6

 مقياس اتجاه( . –بطااات مبلحظة  –معربل إ داد أدكات البحث كالتل تم مت بل )ارتبار  -
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 ػػرض أدكات البحػػث  مػػل مجمك ػػة مػػف الربػػراء كالمترففػػف بػػل المنػػاىج كطػػرؽ  -
 بيا إلل الفكرة النيا ية كالقابمية لمتطبيؽ .  لمكفكؿ التدريس لضبطيا كحساب فدايا ك باتيا

 تدريس البرنامج التدريبل المقترحن -7

معممػػان( مػف معممػل ترفػػص الزرربػة كاإل ػبلف بالمدرسػػة  20ارتيػار  ينػة اكاميػا ) -
 ال انكية الفنا ية بمحابظة القاىرة .

 ل المعمميف .مقياس اتجاه( ابميان  م –بطااات مبلحظة  –ارتبار معربل تطبيؽ أدكات البحث ) -
 تدريس البرنامج التدريبل لمجمك ة المعمميف  ينة البحث . -

 مقياس اتجاه( بعديان  مل المعمميف . –بطااات مبلحظة  –ارتبار معربل تطبيؽ أدكات البحث ) -
 المعالجة اإلحفا ية لمنتا ج  كتطسير النتا ج كمناا تيا. -8

 تقديـ التكفيات  كمقترحات البحث . -9

 مصطمحات البحث:
 تدريب أثناء الخدمة:ال .2

التدريب أ ناء الردمة أحد العنافر األساسية الميمة بل مجاؿ التنمية المينيػة لممعمػـ      
كيقفد بو تمؾ الجيكد التل تبذؿ أك تقدـ مف ربلؿ برامج متعػددة ككسػا ؿ مناسػبة لتطػكير 

ـ كاالتجاىػات كتنمية أداءات المعمـ أ ناء ايامو بالعمػؿ  كتتضػمف المعػارؼ كالميػارات كالقػي
التػػػػل ينبغػػػػل  مػػػػل المعممػػػػيف اكتسػػػػابيا ليفػػػػبحكا أك ػػػػر با ميػػػػة بػػػػل أداء ميػػػػاـ ككاجبػػػػات 
كظيطتيـ  كىػك  مميػة مسػتمرة  تتػيح الطرفػة ألف يكػكف المعمػـ متجػددان كمتطػكران بػل مينتػو 

 كمتكابقان مع المتغيرات العممية كالتكنكلكجية المحيطة بو .
 التدريب المدمج: .0

بدنػػون نظػػاـ متكامػػؿ  (Harvey S., 2003, 51)ن يعربػػو ىػػاربي دمجالترردريب المرر    
يكجو  كيسا د المتعمـ ربلؿ كؿ مرحمة مف مراحؿ التعميـ كيقـك ىذا النظاـ بدمج األسمكب 

( (e-Learning( مع أ كاؿ التعميـ اإللكتركني to-face) - Faceالتقميدم كجيا لكجو 
 لرمؽ الربرة التعميمية األك ر با مية . 
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( بدنػون ذلػؾ النػكع مػف التعمػيـ et al, 2004)  Aleksey ,كمػا يعربػو ألػيكس كآرػركف    
الػػذم تسػػتردـ ربللػػو مجمك ػػة بعالػػة مػػف كسػػا ؿ التقػػديـ المتعػػددة كطػػرؽ التػػدريس كأنمػػاط 
التعمـ كالتي تسيؿ  ممية التعمـ  كيبنػي م ػؿ ىػذا النػكع مػف التعمػيـ  مػي أسػاس الػدمج بػيف 

 لتي يمتقي بييا الطبلب كجيان لكجو كبيف أساليب التعميـ اإللكتركني.األساليب التقميدية ا
( التػػػدريب المػػػدمج بدنػػػون أحػػػد األ ػػػكاؿ الجديػػػدة  17  2014كيعػػػرؼ )حمػػػدل رجػػػب      

لمبرامج التدريبية  يدمج بفػكرة مناسػبة بػيف التػدريب التقميػدم كالتػدريب اإللكتركنػل  بيػدؼ 
المتاحػة كبػؽ متطمبػات المكاػؼ التػدريبي بيػدؼ تنميػة االسترداـ األم ؿ لجميع اإلمكانيات 

 ميارات فيانة الحاسب ا لي لدم طبلب الفؼ ال الث بمراكز التدريب الميني .
أف التػػدريب  نالتعريررف اإلجرائرري التررالي ك مػػل ضػػكء ىػػذه التعريطػػات يسػػترمص الباحػػث    

اإللكتركنػل بعنافػره  المدمج ىكن نمط جديد مف أنماط التػدريب التػل يتكامػؿ بييػا التػدريب
كسماتو مع التدريب التقميدم كجيان لكجو بعنافره كسماتو بػل إطػار كاحػد  كبحيػث تكظػؼ 
أدكات التػػػدريب اإللكتركنػػػل المعتمػػػده  مػػػل  ػػػبكة اإلنترنػػػت بػػػل أن ػػػطة التػػػدريب العممػػػي  
كالػػػدركس النظريػػػة  كجمسػػػات التػػػدريب بػػػي الطفػػػكؿ التقميديػػػة كالطفػػػكؿ اإلبتراضػػػية كبػػػػؽ 

ت المكاػػؼ التعميمػػي  بيػػدؼ تحقيػػؽ األىػػداؼ التعميميػػة كتحسػػيف مررجػػات العمميػػة متطمبػػا
 التدريبية . 

 
 التعمم النشط واستراتيجياتو: .3

تعػػػددت التعريطػػػات التػػػل تناكلػػػت مطيػػػـك الػػػتعمـ الن ػػػط  حيػػػث  ربػػػو )جػػػكدت سػػػعادة      
طة ( بدنػػون " طريقػػة تعمػػػـ كتعمػػيـ  حيػػث ي ػػػارؾ الطػػبلب بػػل األن ػػػ33  2006كآرػػركف  

كالتماريف بطا مية كبيرة مف ربلؿ بي ة تعميمية غنية كمتنك ة مع كجكد معمـ ي جعيـ  مل 
 تحمؿ مس كلية تعميـ أنطسيـ تحت إ رابو كيدبعيـ إلل تحقيؽ األىداؼ المرغكبة لممنيج" .

( بدنػػو 135  2009(  )نجػػاة  ػاىيف  120   2001ك ربػو كػػبلن مػف )سػػالـ الميػدل      
المعمـ دارؿ مجمك ة تعمـ بعد ترطيط مسبؽ ليا  كأنيا استراتيجيات أبعػد إجراءات يتبعيا 
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مػػف االسػػتراتيجيات المكجيػػة نحػػك الػػتعمـ بػػالحطظ الػػذل تكػػكف بيػػو األبكػػار المكجػػكدة بالبنيػػة 
المعربيػة لممػتعمـ غيػػر مرتبطػة باألبكػػار المقدمػة لػو  كبالتػػالل يحطظيػا مػػف رػبلؿ االسػػتماع 

راتيجيات الػػػتعمـ الن ػػػط بي ػػػترط أف تكػػػكف األبكػػػار المكجػػػكدة أك الكتػػػاب المقػػػرر  أمػػػا اسػػػت
بالبنية المعربية لممتعمـ مرتبطػة باألبكػار المقدمػة لػو  كأف يػدركيا المػتعمـ بنطسػو  كأف يحػؿ 
التعارضػػػات كالتنااضػػػات المعربيػػػة التػػػل تكاجيػػػو  ػػػف طريػػػؽ الم ػػػاركة كالتحػػػاكر كالتطا ػػػؿ 

  مكجية تعتمد  مل المناا ات الفطية . تعميمية الفطل بل مجمك ات منظمة كمف ربلؿ أن طة 
بػل ىػذا البحػث بدنػون  مميػة تػدريس تسػمح لمطػبلب بالم ػاركة  ويعرفو الباحث إجرائيراً     

الطعمية بل العمميػة التعميميػة  بحيػث يتعػدل دكرىػـ السػمبل لتمقػل المعمكمػات كالقيػاـ بتػدكيف 
لحيػػػػكل مػػػػع المكضػػػػك ات كالمكااػػػػؼ المبلحظػػػػات  إلػػػػل األرػػػػذ بزمػػػػاـ المبػػػػادرة كالتطا ػػػػؿ ا

التعميميػػة المرتمطػػة بػػل الكاػػت الػػذل يكػػكف دكر المعمػػـ بيػػو تكجيػػو المتعممػػيف إلػػل اكت ػػاؼ 
المعمكمات كبناء المعربة بدنطسيـ بال كؿ الذل يسا دىـ  مل بيـ  ميؽ لممنيج الدراسػل  

كحػػػػؿ  مػػػػف رػػػػبلؿ اسػػػػتراتيجيات تػػػػدريس متنك ػػػػة م ػػػػؿ الػػػػتعمـ التعػػػػاكنل  العفػػػػؼ الػػػػذىنل 
 الم كبلت  كغيرىا مف استراتيجيات التعمـ الن ط .  

 المدرسة الثانوية الصناعية: .4

ىػػػل تمػػػؾ المدرسػػػة التػػػل تقػػػـك بإ ػػػداد ب ػػػة الطنػػػل الػػػبلـز لمعمػػػؿ بػػػل اطا ػػػات اإلنتػػػاج     
كالردمات كالتفنيع  كمدة الدراسة بيا  بلث سػنكات  يمتحػؽ بيػا الطالػب بعػد إتمػاـ مرحمػة 

كيمػػػػنح بػػػػل نيايتيػػػػا  ػػػػيادة دبمػػػػـك المػػػػدارس ال انكيػػػػة الفػػػػنا ية )نظػػػػاـ التعمػػػػيـ األساسػػػػي  
 السنكات ال بلث( كيحدد بيا نكع الترفص .

 تخصص الزخرفة واإلعالن: .5

ىػػػك أحػػػد الترففػػػات التػػػل تتضػػػمنيا ال ػػػعبة الطر يػػػة لمزرربػػػة )مجمك ػػػة الفػػػنا ات     
ات( كُيعنػػل بػػالمقررات الزرربيػػة( بػػالتعميـ ال ػػانكل الفػػنا ل )نظػػاـ الػػ بلث أك الرمػػس سػػنك 

 الدراسية البلزمة إل داد الطنل كالطنل األكؿ الذل يقـك بكاجبات كمياـ ىذا الترفص .
 معممى تخصص الزخرفة واإلعالن: .6
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مػػف المعممػػيف مػػف رريجػػل ال ػػعب الفػػنا ية بػػبعض كميػػات التربيػػة كالػػذيف تػػـ  ىػػـ ب ػػة    
ف رريجػػػل بعػػػض الكميػػػات الطنيػػػة )الطنػػػكف إ ػػػػػػػػػػػدادىـ كبقػػػان لنظػػػاـ اإل ػػػداد التكػػػاممل  أك مػػػ

الطنكف التطبيقية( تسند إلييـ ميمػة القيػاـ بتػدريس المػكاد الطنيػة النظريػة كالعمميػة  –الجميمة 
األمػػف الفػػنا ل ...(  –المقايسػػات  –الرسػػـ الطنػػل  –المعػػدات  –العمميػػات  –)الرامػػات 

  . لطبلب ترفص الزرربة كاإل بلف بالمدرسة ال انكية الفنا ية 
 االتجاه نحو برنامج التدريب المدمج: .7

االتجػػػاه بدنػػون "حالػػػة مػػػف االسػػػتعداد  (7  2003يعػػرؼ )أحمػػػد المقػػػانل   مػػل الجمػػػؿ      
العقمل تكلد تػد يران ديناميػان  مػل اسػتجابة الطػرد  تسػا د  مػل اترػاذ القػرارات المناسػبة  سػكاء 

 ؼ كم كبلت" .كانت بالقبكؿ كاإليجاب أك الربض بيما يتعرض لو مف مكاا
بػي ىػذا البحػث بدنػون مجمك ػة  ويعرف االتجراه نحرو برنرامج التردريب المردمج إجرائيراً     

اسػػتجابات معممػػل ترفػػص الزرربػػة كاإل ػػبلف بالمدرسػػة ال انكيػػة الفػػنا ية نحػػك برنػػامج 
التػػدريب المػػدمج التػػل تكضػػح  ػػعكرىـ العػػاـ نحػػكه كنظػػرتيـ إليػػو سػػكاء بػػالقبكؿ أك الػػربض  

بالدرجػػة التػػل يحفػػؿ  مييػػا المعمػػـ )المتػػدرب( بػػي مقيػػاس االتجػػاه المعػػد ليػػذا  كالتػػل تقػػاس
 الغرض ... كبيما يمل تطفيبلن لما أجمؿ بيما سبؽن 

 
 

 أواًل : اإلطار النظرى لمبحث:
 تناكؿ اإلطار النظرل لمبحث المحاكر التاليةن       

 المحور األول: التدريب أثناء الخدمة:
التدريب أ ناء الردمة أحػد العنافػر األساسػية الميمػة  لخدمة:مفيوم التدريب أثناء ا -1

بػػل مجػػاؿ التنميػػة المينيػػة لممعمػػـ  كيقفػػد بػػو تمػػؾ الجيػػكد التػػل تبػػذؿ أك تقػػدـ مػػف رػػبلؿ 
برامج متعددة ككسا ؿ مناسبة لتطكير كتنمية أداءات المعمـ أ ناء ايامػو بالعمػؿ  كتتضػمف 

ينبغل  مل المعممػيف اكتسػابيا ليفػبحكا أك ػر  المعارؼ كالميارات كالقيـ كاالتجاىات التل
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با ميػػة بػػل أداء ميػػاـ ككاجبػػات كظيطػػتيـ  كىػػك  مميػػة مسػػتمرة  تتػػيح الطرفػػة ألف يكػػكف 
المعمـ متجددان كمتطكران بل مينتو كمتكابقان مع المتغيرات العممية كالتكنكلكجيػة المحيطػة بػو 

بو كمسػتكياتو  إنمػا يسػتيدؼ زيػادة .   كالتدريب أ نػاء الردمػة ميمػا تنك ػت أ ػكالو كأسػالي
العا ػد التربػػكل مػػف رأس المػاؿ الب ػػرل  كذلػػؾ  ػف طريػػؽ اسػػت مار طااػات الطػػرد اإلنتاجيػػة 

 كادراتو  لمقياـ بالمياـ بطريقة أسيؿ كأك ر كطاءة كااتفادان  ما لك كاف غير مدرب .
محكرىػػا (  مميػػة منطقيػػة مسػػتمرة 587  1992بالتػػدريب كمػػا يػػرل )محمػػكد برحػػات     

الطػػػػرد بػػػػل مجممػػػػو  تيػػػػدؼ إلػػػػل إحػػػػداث تغيػػػػرات محػػػػددة سػػػػمككية كايميػػػػة كذىنيػػػػة لمقابمػػػػة 
احتياجػػات محػػػددة حاليػػة أك مسػػػتقبمية يتطمبيػػػا الطػػرد كالعمػػػؿ الػػػذل يؤديػػو كالمؤسسػػػة التػػػل 

 يعمؿ بيا المجتمع بدكممو . 
 نػػاء عمػػـ أ( أف تػػدريب المSara Divine, 1990, 76بينمػا تػػرل " سػػارا ديطػػيف " )    

التل تسػػػػػػػا د المعمميف  ف طريؽ التعمـ الذاتل إلل ربع كطػاءتيـ الردمة ىك كؿ األن طة 
لل إيجاد ح لل تحسيف طرؽ األداء .ػػػػػػػمكؿ مرضية لمم كبلت التل كا   تتعمؽ بعمميـ كا 

يتضػػػح مػػػف التعريطػػػات السػػػابقة أف التػػػدريب أ نػػػاء الردمػػػة ىػػػك  مميػػػة ىادبػػػة كمنظمػػػة     
بػػػات التدىيػػػؿ المينػػػل لؤلبػػػراد بعػػػد ترػػػرجيـ مػػػف المؤسسػػػات التعميميػػػة  حيػػػث تكمػػػؿ متطم

تستيدؼ تزكيد ىؤالء األبػراد بكػؿ مػا ىػك جديػد بػل مجػاؿ أ مػاليـ  لمعمػؿ  مػل النيػكض 
المسػػتمر بمسػػتكاىـ  كمػػف  ػػـ فػػقؿ ميػػاراتيـ كاػػدراتيـ  ممػػا يػػنعكس مبا ػػرة  مػػل مسػػتكل 

 كطاءتيـ بل إنجاز مياـ أ ماليـ .
 ريب المعمم أثناء الخدمة:أىداف تد -0
( إلػل أف تػدريب المعممػيف أ نػاء 163 - 160  1995ي ير )مفططل  بػد السػميع      

 الردمة ييدؼ إللن
 النمك المينل مع زيادة الدابع لمنمك الذاتل . -1
  بلج القفكر الناتج  ف برامج اإل داد ابؿ الردمة . -2
 تطكير الميارات األدا ية لممعمميف . -3
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د  مػػل ضػػركرة أف يعتمػػد تػػدريب المعممػػيف  مػػل احتياجػػات المعممػػيف التدريبيػػة ك مػػل كيؤكػػ
احتياجات المجتمع مما يمكػف أف يقدمػو ىػؤالء المعممػيف مػف منػتج يبػدك بػل بكػرىـ كأدا يػـ 
بػل سػػبيؿ تحقيػؽ اسػػتراتيجية إدارة الجػػكدة ال ػاممة . إف لتحديػػد أىػػداؼ تػدريب المعمػػـ أ نػػاء 

نجػاح تمػؾ البػرامج التدريبيػة كبػالرجكع لػبعض الكتابػات التربكيػة   الردمة أىميػة افػكل بػل
طبيعػة ( كحسػب Mothers,  2004, 85(  )180 -179  2002كمنيػان ) مػل را ػد  

 البحث الحالل يمكف تحديدىا بيما يملن
 تقنيات بل مجاؿ ترففو األكاديمل جعؿ المعمـ  مل  مـ بدحدث المعمكمات كال -1
مينيػان  كذلػؾ لتبلبػل مػػا اػد يعتػرل إ ػداده ابػؿ الردمػة مػػف ربػع مسػتكل أداء المعمػـ  -2

 نقص أك افكر .
 تنمية االتجاىات اإليجابية المرغكبة لدل المعمميف أ ناء بترة التدريب . -3
 األجكاء المحيطة بمينة التدريس  مسا دة المعمميف حدي ل الربرة  مل التكيؼ مع -4
بػػع الػػركح المعنكيػػة بػػيف تحسػػيف جػػك العمػػؿ بػػل المؤسسػػات التعميميػػة  ػػف طريػػؽ ر  -5

 المعمميف كالطبلب .
تػػدريب المعمػػـ  مػػل أحػػدث طرا ػػؽ التػػدريس كاسػػترداـ المسػػتحد ات التكنكلكجيػػة بػػل  -6

 مجاؿ ترففو.
 تدريب طبلبو  ميو مف ناحية أررل ك تنمية ادرات المعمـ  مل التطكير العممل مف ناحية   -7
 المعمكمات مف مفادر متعددة  مل تدريب المعمميف  مل التعمـ الذاتل ككيطية الحفكؿ  -8
 تبفير المعمميف بم كبلت كحاجات كميكؿ طبلب التعميـ الفنا ل . -9

 تبفير المعمميف بدىمية التنمية المينية المستدامة كأىمية البحث العممل . -10
 متعامؿ مع طبلب التعميـ الفنا ل تنمية الميارات االجتما ية كالميؿ ال رفل ل -11

 عمييا تدريب المعممين أثناء الخدمة:المبادئ التربوية التى يقوم  -3
يرتمػػػػؼ تعمػػػػيـ كتػػػػدريب الكبػػػػار  ػػػػف تعمػػػػيـ كتػػػػدريب الفػػػػغار  بكػػػػؿ  مػػػػر زمنػػػػل لػػػػو     

 رفا فو كسماتو ال رفية  
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ؿ أف يػنجح كأساليب تطكيره كادراتو العقمية  كربراتػو  كحاجاتػو كميكلػو كاىتماماتػو  كمػف أجػ
عيػػػـ مػػػف منطمػػػؽ أنيػػػـ متعممػػػكف كبػػػار الردمػػػة يجػػػب أف نتعامػػػؿ متػػػدريب المعممػػػيف أ نػػػاء 

يرتمطكف  ػف المتعممػيف الفػغار بػل المػدارس كالجامعػات . بينبغػل أف ينطػذ تػدريب الكبػار 
بطريقػػة مرتمطػػة  كحتػػل تػػنجح بػػرامج تػػدريب المعممػػيف أ نػػاء الردمػػة ينبغػػل مرا ػػاة المبػػادئ 

 كاألسس التاليةن
 فياتيـ  كتقدير آراءىـ .دراية المدرب بطبيعة المتدربيف كمعاممتيـ باحتراـ  ر -1
أنيػػػػـ يريػػػػدكف الػػػػتعمـ  حيػػػػث يكت ػػػػطكف أف التػػػػدريب ىػػػػك مطتػػػػاح لنمػػػػك أدا يػػػػـ النػػػػاجح  -2

كمياراتيـ العاليةق لذا ينبغل أف ي ػعركا بالطعػؿ أنيػـ يكتسػبكف الجديػد بػل ىػذا التػدريب 
 ( .187  2002) مل را د  

ـ لمػػػػتعمـ كااللتػػػػزاـ اطػػػػبلع المتػػػػدربيف  مػػػػل أىػػػػداؼ التػػػػدريب مسػػػػبقان يزيػػػػد مػػػػف اػػػػابميتي -3
 كالم اركة كالحماس .

 إتاحة الطرفة لممتدربيف لطرح األس مة كاالستطسار  ما يريدكنو . -4
يقػػدر ىػػؤالء المتػػدربيف التغذيػػة الراجعػػة  ػػف أدا يػػـق لػػذا ينبغػػل أف تكػػكف ىنػػاؾ بػػرص  -5

 لتعربيـ  مل المستكل الحقيقل الذل كفمكا إليو .
اسػػب مػػف النضػػجق لػػذا يجػػب أف يكمطػػكا بميػػاـ حيػػث أف ىػػؤالء المتػػدربيف لػػدييـ اػػدر من -6

 تجعميـ يطكركف كيتفربكف بطرؽ ت رل معربتيـ كمياراتيـ .
التػػػدرج كال ػػػمكؿ كاالسػػػتمرارية  بحيػػػث تقػػػدـ المكضػػػك ات التػػػل يعالجيػػػا التػػػدريب مػػػف  -7

 ( .257   2003البسيط لممركب كمف السيؿ لمفعب  ) ادؿ أبك زيد  
لبػان مػا تكػكف الطػركؽ الطرديػة بػيف المتػدربيف كاضػحة التنكع بل أساليب التػدريب ألنػو غا -8

 االتساع  نظران لتطرد كؿ منيـ بل الربرة كالرمطية  كالقدرة  مل التعمـ .
أف ىؤالء المتدربيف لدييـ أبكػار ك ػادات اديمػة  اػد تكػكف  ا قػان بػل أداء أ مػاليـ  لػذا  -9

 أف يتعممكا  ي ان جديدان .الترمص منيا ابؿ ينبغل  مل القا ميف بالتدريب مسا دتيـ  مل 
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إ راؾ المتدربيف بل تنظيـ العمؿ بالبرنػامج التػدريبل كمناا ػة محتػكاه كتقػكيـ أنطسػيـ  -10
 أ ناء سير البرنامج .

أف يكػػػكف البرنػػػامج التػػػدريبل اػػػا ـ  مػػػل أسػػػاس تحديػػػد االحتياجػػػات التدريبيػػػة البلزمػػػة  -11
  باع حاجاتيـ لمتعمـ كالنمك .بالطعؿ لممعمميف كالكات المناسب لمتدريب  كذلؾ إل

 مكاكبة التدريب لكؿ ما ىك حديث بل  تل مجاالت العمـ كبدحدث األساليب . -12
 مجاالت التدريب : -4

 يعمؿ التدريب بل رمسة مجاالت أساسية  كىل كما يمل ن 
 المعربةن كىل لمسا دة المتدرب  مل بيـ الحقا ؽ كالمعمكمات كالمبادئ كالقيـ . -1
أل  مؿ مادل يقكـ بو المتدرب أ ناء بتػرة التػدريب كالتػدريب  مػل  المياراتن كىل -2

 ميارات التدريس .
 األساليبن يتضمف األسمكب  ادة تطبيؽ لممعربة كالميارات بل مكاؼ دينامل . -3
 التدريب  مل السمكؾ الممكف تعديمو.االتجاىاتن الممكف تعديميا كتغييرىا لذا يركز  -4
نمػػػا ىػػػل نتػػػاج الممارسػػػػة الربػػػرةن حيػػػث ال يمكػػػف تعمميػػػا دارػػػ -5 ؿ اا ػػػػة التػػػدريب  كا 

كالتطبيػػؽ العممػػل لممعربػػة كالميػػارات رػػبلؿ مكااػػؼ تػػدريب مرتمطػػة كلطتػػرات طكيمػػة 
 ... كيتبنل البحث تمؾ المجاالت  ند كضع كتفميـ البرنامج التدريبل المقترح .

 بعض االتجاىات المعاصرة فى أساليب تدريب المعممين أثناء الخدمة: -5
ارتيػار األسػمكب المناسػب لتػدريب المعمػـ أ نػاء الردمػة كبقػان لمعػاييرن المبل مػة  ينبغل     

احتياجػػػات المتػػػدربيف  حجػػػـ المتػػػدربيف  أمػػػاكف تكاجػػػد المتػػػدربيف  مػػػدل تػػػكابر اإلمكانػػػات 
الماديػة كالب ػرية   امػؿ الػزمف المرفػص كالكاػت المناسػب لمتػدريب  كاالتجاىػات السػا دة 

التجاىات المعافرة بل أساليب تدريب المعمميف أ ناء الردمة لدل المتدربيف  كمف بعض ا
مػػػا يعػػػرؼ بالتػػػدريب المػػػدمج كنظػػػران ألىميتػػػو بػػػي ىػػػذا البحػػػث بإنػػػو نعػػػرض لػػػو ب ػػػ  مػػػف 

 التطفيؿ بيما يملن
 :Blended Trainingالتدريب المدمج  -6
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 أواًل: مفيوم التدريب المدمج:     
 ديػػػد مػػػف المسػػػميات  منيػػػا  Blended Trainingُيطمػػػؽ  مػػػي التػػػدريب المػػػدمجن     

  كالتػػػػدريب المؤلػػػػؼ   integrated learningالتػػػػدريب الرمػػػػيط  كالتػػػػدريب التمػػػػازجي 
  كالتػػػدريب المتمػػػازج  كيرجػػػع التعػػػدد بػػػي ىػػػذه  hybrid learningكالتػػػدريب اليجػػػيف   

األسماء الرتبلؼ كجيات النظر حكؿ تعريؼ كطبيعػة التػدريب المػدمج  بينػاؾ العديػد مػف 
ريطػػات كلكػػف القاسػػـ الم ػػترؾ بينيػػا جميعنػػا ىػػي النظػػر لمػػتعمـ المػػدمج بدنػػو نػػاتج  لمػػدمج التع

بػػيف التػػدريب اإللكتركنػػي مػػع التػػدريب الفػػطي التقميػػدم  كلكػػف االرػػتبلؼ مفػػدره بػػي نػػكع 
كطبيعػػػة العنافػػػر التػػػي تُػػػدمج كتتكامػػػؿ مػػػع بعضػػػيا الػػػبعض  بينػػػاؾ مػػػفُ يعػػػرؼ التػػػدريب 

ة  مػػي أف التػػدريب المػػدمج مػػا ىػػك إال دمػػج بػػيف اسػػترداـ المػػدمج مػػف كجيػػة النظػػر القا مػػ
 ػػػػبكة االنترنػػػػت كدحػػػػد أ ػػػػكاؿ التػػػػدريب اإللكتركنػػػػي كالتػػػػدريب التقميػػػػدم  كمػػػػف أم مػػػػة ىػػػػذه 

 ,Mulheim(  كدراسػػة ميميػػيـ Thorne, 2003التعريطػات مػػا كرد بػػي دراسػػة ) ػػكرف( )
(  كدراسػػة 2008(  كدراسػػة )سػػعاد  ػػاىيف  2006(  كدراسػػة )حجػػازم كآرػػركف  (2006

(  بينمػػػػا يػػػػرم آرػػػػركف أف التػػػدريب المػػػػدمج مػػػػا ىػػػػك إال دمػػػػج بػػػػيف 2008)نيمػػػة المتػػػػكلي  
التػػػدريب اإللكتركنػػػػي بجميػػػع فػػػػكره كأ ػػػػكالو كالتػػػدريب التقميػػػػدم  بحيػػػث ال يقتفػػػػر  مػػػػي 
أحدىما بقط بؿ األ نيف معػان  كمػف أم مػة ىػذه التعريطػات  تعريػؼ التػدريب المػدمج لػػ )بكنػؾ 

(  كدراسػة 2005  كدراسػة )حسػف زيتػكف  Bonk and Graham, 2005)كجرىػاـ( ) 
، (2007(  كدراسػة )كليػػد يكسػػؼ  (Draffanand Ranger, 2006)درابػاف كرينجػػر( 

(  كب ػػػة آرػػػرمُ تعػػػػرؼ 2009(  كدراسػػػة )نػػػايؼ محمػػػػكد  2007كدراسػػػة )رديجػػػة  مػػػػي  
يا كؿ مػف التػدريب التدريب المدمج مف منظكر أنو دمج لمرفا ص كالمميزات التي يتسـ ب

بعػػد بػػي فػػكرة متكاممػػة كمنظمػػة  كمػػف أم مػػة التعريطػػات التػػي تتبنػػي  التقميػػدم كالتػػدريب مػػف
(  كدراسػػة )أككينميػػك (Motte ram,2006كجيػػة النظػػر سػػالطة الػػذكر تعريػػؼ )مػػكتيراـ(  

  بينمػا )2009  كدراسػة )الغريػب زاىػر  and Soylu, 2008 (Akkoyunluكسػكيميك( )
أف التػػدريب المػػدمج ىػػك الػػدمج المتكامػػؿ بػػيف العنافػػر المرتمطػػة المككنػػة ىنػػاؾ مػػف يػػرم 
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( أف مطيػكـ التػدريب (Singh, 2003لنمطي التدريب اإللكتركني كالتقميدم  بيرم )سػين(( 
المدمج يرتبط بالدمج بيف بعد أك بعديف مف نػك ل التػدريب التقميػدم كالتػدريب اإللكتركنػل  

بػػػػػر اإلنترنػػػػت كالتػػػػػدريب التقميػػػػدم  كالتػػػػػدريب البنػػػػػا ي كتتضػػػػمف أبعػػػػػاد الػػػػدمجن التػػػػػدريب  
كالتػػدريب غيػػر البنػػا ي  كالمقػػرر األساسػػي كالمقػػرر اإل را ػػل  كاكتسػػاب المعربػػة كالممارسػػة 
العمميػػػة بػػػيف أن ػػػطة الطفػػػؿ التقميػػػدم م ػػػؿ المحاضػػػرات كالمعامػػػؿ كأن ػػػطة التػػػدريب  بػػػر 

ات  بػػػر اإلنترنػػػت  بينمػػػا يػػػرم اإلنترنػػػت م ػػػؿن الطفػػػكؿ االبتراضػػػية كالمقػػػاببلت كالمناا ػػػ
  أف التػدريب المػدمج مػا ىػك إال Oliver and Trig well, 2005))أكليطػر كتريجكيػؿ( ) 

الػػػدمج المتكامػػػؿ بػػػيف كػػػؿ مػػػفن التػػػدريب التقميػػػدم كالتػػػدريب اإللكتركنػػػي كالمػػػدارؿ التربكيػػػة 
ريبيػػػػة كالميػػػػاـ كالسػػػمككية كالبنا يػػػػة كالمعربيػػػة لتحسػػػػيف المرػػػرج التػػػػدريبي  كالتكنكلكجيػػػا التد
 التدريبية  كاألدكات كالكسا ؿ بي بي ة التدريب اإللكتركني كالتدريب التقميدم. 

ن نمػط يمكن تعريف التدريب المدمج إجرائيًا في ىذا البحث بأنو تدسيسان  مل ما سػبؽ    
جديػػػد مػػػف أنمػػػاط التػػػدريب التػػػل يتكامػػػؿ بييػػػا التػػػدريب اإللكتركنػػػل بعنافػػػره كسػػػماتو مػػػع 

لتقميػػػدم كجيػػػان لكجػػػو بعنافػػػره كسػػػماتو بػػػل إطػػػار كاحػػػد  كبحيػػػث تكظػػػؼ أدكات التػػػدريب ا
التػػدريب اإللكتركنػػل المعتمػػده  مػػل  ػػبكة اإلنترنػػت بػػل أن ػػطة التػػدريب العممػػي  كالػػدركس 
النظريػػػة  كجمسػػػات التػػػدريب بػػػي الطفػػػكؿ التقميديػػػة كالطفػػػكؿ اإلبتراضػػػية كبػػػؽ متطمبػػػػات 

 لتعميمية كتحسيف مررجات العممية التدريبية . المكاؼ التعميمي  بيدؼ تحقيؽ األىداؼ ا
 ثانيًا: مميزات التدريب المدمج: 

  (2007 (  2005  )حسػف سػبلمة  ,Charles) (et al,2004يحػددىا كػؿ مػف    
(Krause  بيما يمين 

 رطض نطقات التعمـ ب كؿ ىا ؿ بالمقارنة بالتعمـ اإللكتركني كحده  . .1
ـ البعض  كالطبلب كالمحتكل. درب  كالطبلب يزيد مف التطا ؿ بيف الطالب كالم .2  كبعضي
تعزيػػػػز الجكانػػػػب اإلنسػػػػانية كالعبلاػػػػات االجتما يػػػػة بػػػػيف المتعممػػػػيف بيمػػػػا بيػػػػنيـ كبػػػػيف  .3

 المعمميف أيضا . 
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 المركنة الكابية لمقابمة كابة االحتياجات الطردية كأنماط التعمـ لدل المتعمميف .   .4
 ميـ كالتنطيذ كاالسترداـ .االستطادة مف التقدـ التكنكلكجي بي التف .5
إ ػػراء المعربػػة اإلنسػػانية كربػػع جػػكدة العمميػػة التعميميػػة كمػػف  ػػـ جػػكدة المنػػتج التعميمػػي  .6

 ككطاءة المعمميف.  
ك ير مف المكضك ات العممية يفعب لمغاية تدريسيا إلكتركنيان بالكامؿ كبفطة رافة  .7

 حمكؿ المقترحة لحؿ م ؿ تمؾ الم كبلت.  الرميط يم ؿ أحد الم ؿ الميارات العالية كاسترداـ التعمـ 
 يعمؿ  مل تكامؿ نظـ التقكيـ التككيني كالنيا ي لمطبلب كالمعمميف .  .8
ـ الرسمية كغير الرسمية .ي رم ربرة المتعمـ كالمتدرب كنتا ج التعمـ   .9  كيحسف مف برص التعم

تراتيجية   كتػػد يـ التكجيػػات اإلسػػالبرنػػامجيػػكبر المركنػػة مػػف حيػػث التنطيػػذ  مػػل مسػػتكل  .10
 المؤسسية الحالية .   

 يجعؿ مف االسترداـ األم ؿ لممكارد المادية كاإلبتراضية . .11
 الشروط الواجب توافرىا لتنفيذ برامج التدريب المدمج: ثالثًا: 
( بمرا ػػاة مػػا يمػػي  نػػد تفػػميـ 89  2008أكفػػل )حسػػف البػػاتع  كالسػػيد  بػػد المػػكلل     

 بي ة التعمـ المدمجن 
لتكظيػػؼ تكنكلكجيػػا الػػتعمـ اإللكتركنػػي بػػي بي ػػة الػػتعمـ المػػدمج  كتحديػػد الترطػػيط الجيػػد  -1

 كظيطة كؿ كسيط بي البرنامج  ككيطية استردامو مف ابؿ المعمميف كالمتعمميف بداة . 
التدكػػد مػػف ميػػارات المعممػػيف كالمتعممػػيف بػػي اسػػترداـ تكنكلكجيػػا الػػتعمـ اإللكتركنػػي بػػي  -2

 بي ة التعمـ المدمج . 
ابر األجيػػػزة كالمراجػػػع كالمفػػػادر المرتمطػػػة المسػػػتردمة بػػػي بي ػػػة الػػػتعمـ التدكػػػد مػػػف تػػػك  -3

ـ. المدمج سكاء لدل المتعمميف أك بي المؤسسة   التعميمية  حتل ال تم ؿ معكانا لحدكث التعم
بػػػدء البرنػػػامج بجمسػػػة  امػػػة تجمػػػع بػػػيف المعممػػػيف كالمتعممػػػيف كجينػػػا لكجػػػو  يػػػتـ بييػػػا  -4

نطيػػذه  كاالسػػتراتيجيات المسػػتردمة بيػػو  كدكر تكضػػيح أىػػداؼ البرنػػامج كرطػػة كيطيػػة ت
 كؿ منيـ بي إحداث التعمـ . 
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 لمرد  مل استطسارات المتعمميف ب كؿ جيد .  العمؿ  مل كجكد المعمميف بي الكات المناسب  -5
 تنكع مفادر المعمكمات لمقابمة الطركؽ الطردية بيف المتعمميف . -6
 رنامج التدريبل المقترح . كاد را ل الباحث تمؾ الرطكات  ند تنطيذ الب   

 رابعًا: إستراتيجيات التدريب المدمج:  
غالبػػا مػػا يػػربط بعػػض التربػػكييف االسػػترداـ األكلػػي لعبػػارة )التػػدريب المػػدمج( باسػػترداـ    

أن ػػػػطة التػػػػدريب اإللكتركنػػػػي بػػػػي التػػػػدريب التقميػػػػدم  كاػػػػد تطػػػػكر ىػػػػذا المفػػػػطمح لي ػػػػمؿ 
(  2004  كتدسيسػان  مػي كتابػات )أحمػد سػالـ  مجمك ة مف إسػتراتيجيات التػدريب كالتعمػيـ

( يمكننػػا تحديػػد 2010(  )أحمػػد يسػػرم  2009(  )الغريػػب زاىػػر  2007)رديجػػة  مػػي  
 أبعاد الدمج المستردمة بي التدريب المدمج بي أربعة أ كاؿ  كىي كالتالين 

تفػاؿ ن كيحتكم التدريب المدمج باالالدمج بين االتصال المباشر واالتصال غير المباشر
غير المبا ر  مل ستة  نافر  كىػين اا ػات الدراسػة  كأمػاكف تطبيػؽ ميػارات الػتعمـ  
كالتػػدريس كجيػػان لكجػػو  كالمػػكاد التعميميػػة الكرايػػة المن ػػكرة  كالمػػكاد التعميميػػة اإللكتركنيػػة 
المن كرة  كالمكاد التعميمية اإلذا ية  بينما التدريب المدمج باالتفاؿ المبا ر بيككف مف 

ن المحتػػكل التعميمػػي باالتفػػاؿ المبا ػػر  كالتػػدريس اإللكتركنػػي  كالتػػدريب كالتكجيػػو رػػبلؿ
دارة المعمكمػػات باالتفػػاؿ المبا ػػر   اإللكتركنػػي  كالػػتعمـ التعػػاكني باالتفػػاؿ المبا ػػر  كا 

 كردمات الكيب التعميمية  كالتعمـ بالمكبايؿ. 
الػتعمـ كبػؽ الرطػك الػذاتي  ن ي ػمؿالدمج بين التعمم الرذاتي، والرتعمم التعراوني الفروري -1

لمطالب ك مميات التعمـ الطردم كالتعمـ  ند الطمػب كالتػي تػتـ بنػاء  مػل حاجػة الطالػب 
ككبػػػؽ السػػػر ة التػػػي تناسػػػبو  أمػػػا الػػػتعمـ التعػػػاكني بيتضػػػمف اتفػػػاالن أك ػػػر حيكيػػػة بػػػيف 

 الطبلب  كيؤدم إلل م اركة المعربة كالربرة بيما بينيـ. 
كالمحتػػكل الجػػاىزن حيػػث أف  )المعررد حسررب الحاجررة ،الرردمج بررين المحترروى الخرراص  -2

المحتكل الجاىز ىك المحتكل ال امؿ  أك العاـ الذم يغطػؿ البي ػة كالمتطمبػات الرافػة 
بالمؤسسة  كرغـ أف كمطة  راء ىذا المحتكل تككف بػي العػادة أاػؿ بك يػر  كتكػكف ايمػة 
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ل العػػػاـ ذا السػػػر ة إنتاجػػػو أ مػػػل مػػػف المحتػػػكل الرػػػاص الػػػذمُ يعػػػد ذاتينػػػا  بػػػإف المحتػػػك 
الذاتيػػة يمكػػف تكييطػػو كتيي تػػو مػػف رػػبلؿ دمػػج  ػػدد مػػف الربػػرات )الفػػطية أك ال ػػبكية( 

كىػي )النمػكذج المرجعػي لمككنػات المحتػكل الت ػاركي( SCORM كاد بتحػت معػايير 
البػاب نحػك تحقيػػؽ مركنػة أكبػر بػػي دمػج المحتػكل الجػػاىز كالمحتػكل الرػاص لتحسػػيف 

 ة أاؿ. ربرات المستردـ ليا بكمط
ن إف النجػػاح الحقيقػػي كبا ميػػة الػػتعمـ بػػي المؤسسػػة يرتبطػػاف الرردمج بررين العمررل والررتعمم -3

بالتبلـز كاالاتراف بػيف العمػؿ كالػتعمـ  ك نػدما يكػكف الػتعمـ متضػمنان بػي  مميػات اطػاع 
العمؿ م ؿ المبيعات أك تطكير المنتجات  يفبح العمؿ مفدران لمحتكل التعمـ  كيزداد 

عمـ المتاح  ند الطمب بما يمبي حاجػة المسػتطيديف مػف ىػذا المحتػكل . حجـ محتكل الت
كاػػد را ػػل الباحػػث تمػػؾ األبعػػاد  نػػد إ ػػداد كتنطيػػذ البرنػػامج التػػدريبل المقتػػرح لمعممػػل 

 ترفص الزرربة كاإل بلف .
 خامسًا: أنماط التدريب المدمج: 

لكجو كالتػدريب  بػر أربعة طرؽ لمدمج بيف التدريب كجيان  Jean, 2003)ادـ جاف )     
ال بكات  كتمقل تمؾ الطرؽ األربعة الضكء  مل الريارات الميمة كاألساسية التي البد مف 
تحديػػدىا  ككيػػؼ تػػؤدل الطمسػػطات المرتمطػػة لمػػدمج إلػػل مسػػتكيات متباينػػة مػػف التػػد ير  مػػل 

( األك ػػػر بعاليػػػة بػػػي تػػػكبير أ مػػػي أداء 4(  ك)3ممارسػػػة العمػػػؿ  كتعػػػد كػػػؿ مػػػف الطريقػػػة )
 عمؿ كالعا د مف التعميـ كىذه الطرؽ ىي كالتالين لم

   جدول الطرق المختمفة لتطبيق التدريب المدمج2جدول )
 مدي التأثير عمي ممارسة العمل نموذج التدريب المدمج النمط

النمط 
 األول

 

بفػػػؿ دراسػػػي كجيػػػان لكجػػػو كجمسػػػات كرش  مػػػؿ 
كيػػتـ تػػكبير مفػػادر الػػتعمـ ال ػػبكي كػػدطر رمطيػػة  

 يرجع إلييا الطالب.  أك كمفادر

 ادة ما يككف تد ير المػكاد ال ػبكية بػي م ػؿ ىػذا النمػػكذج محػدكد  م ميػا 
بي ذلؾ م ؿ القراءات الرمطية أك المفادر المكتبية بي الطفكؿ الدراسية 
التقميديػة كبػي ىػذه الطريقػة يقػػؿ اسػترداـ المػكاد ال ػبكية حيػث يسػػتردميا 

 تمػاـ ك مل نطاؽ محدكد. ب ة اميمة مف الطبلب الن ػطاء دكف اى

النمط 
 الثاني

 

نمػػط التعمػػيـ المػػدمج المتػػزامفن الجمػػع بػػيف المػػكاد 
ال ػػػػػبكية كالتعمػػػػػيـ الفػػػػػطلن يػػػػػتـ اسػػػػػترداـ المػػػػػكاد 
ال ػػػبكية كمفػػػادر ابميػػػة كبعديػػػة متطمبػػػة كيمكػػػػف 

 مراجعتيا ربلؿ المناا ات الطفمية. 

كتيي ة التطكير بي يمكف استرداـ المياـ القبمية إل داد كتيي ة المتعمميف  
الػدرس  أمػػا الميػاـ البعديػػة التػػي تعطػل بعػػد الػػدرس بمػف  ػػانيا الت ػػجيع 
 مػػػل مكافػػػمة الػػػتعمـ كتسػػػييؿ متابعتػػػو . ك نػػػدما تكػػػكف المتابعػػػة  مميػػػػة 

 ارتيارية بمف يطبؽ سكل نسبة ض يمة مف الطبلب. 
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النمط 
 الثالث

 

الػػػػػػدمج المحكػػػػػػـ لمتعمػػػػػػيـ الطفػػػػػػمي كال ػػػػػػبكي مػػػػػػع 
كرطػػط تنميػػة الكطػػاءة يػػتـ تػػد يميا  أىػػداؼ الػػتعمـ

 بالتدريب  مل العمؿ. 

يككف التد ير بعاالن  ندما يككف ىناؾ محاسػػبة كاضػػحة كمبا ػرة لمطػبلب 
لسد بجكات التعمـ  ف طريؽ تحقيػؽ التكامؿ بػيف النظريػة كالتطبيػؽ م ػؿ 
إنجاز ميػاـ  مميػة تتعمػؽ بالعمػؿ أك تقػديـ نتػا ج الػتعمـ لؤلاػراف  التقػارير 

 . 

النمط 
 الرابع

 

نمػػكذج الػػتعمـ الحركػػين كىػػك مفػػمـ لتقػػديـ نتػػا ج 
تعميميػػػة يمكػػػف اياسػػػيا كذلػػػؾ مػػػف رػػػبلؿ م ػػػركع 
بػػردل/ جمػػا ي بحيػػث يكػػكف التركيػػز  مػػل الػػتعمـ 
مػػػػف رػػػػبلؿ التطبيػػػػؽ. حيػػػػث أف الػػػػتعمـ ال ػػػػبكي/ 
الطفػػمي مكجػػو بػػي األسػػاس لرمػػؽ نتػػا ج تعميميػػة 

تنميػػة إيجابيػػة تن ػػا  ػػف م ػػركع بعمػػل مممػػكس  ك 
أداء العمؿ الطردم/الجما ي كيدؼ ر يسي كليس 

 كعامؿ  انكم. 

ىػػذا النمػػكذج لػػو تػػد ير بػػال( جػػدان  كمػػا أنػػو اػػادر  مػػل إنتػػػاج   ا ػػد غيػػر 
تقميػػػدم مػػػف بعػػػض الم ػػػرك ات ككػػػػذلؾ  ا ػػػػد راسػػػ  مػػػف تنميػػػة الكطػػػاءة 
ب ػػػكؿ  ػػػاـ. بكػػػؿ بػػػرد يمتػػػـز بالبرنػػػامج يسػػػجؿ مسػػػتكل أ مػػػل مػػػف الػػػػتعمـ 

تحسػػف الكطػػاءة كىنػػاؾ حاجػػة إلػػل كضػػع تكاعػػػات متعمقػػة بنتػػا ج الػػذاتي ك 
الػتعمـ كذلػػؾ لرمػؽ المحاسػػػبية  كااللتػػزاـ المطمػػكبيف لتحقيػؽ  ا ػػد تعميمػػي 
ر ػػاد كمػػػد مات  مممػػكس  كىنػػػاؾ حاجػػػػة لتفػػميـ كرش  مػػؿ كتػػػدريب كا 

 كأفكؿ لم ؿ ىذا النكع مف التعمـ القا ـ  مل األداء. 
  

( رمس أنماط لعمميات التدريب المدمػج كىي كما (Carman, 2002كيحدد كارماف   
 بال ػػػػكؿ التالين 

 
   أنماط التدريب المدمج2شكل )

يحتػكل  مػل كػؿ ىػذه األبعػاد لكػي ( أف التعمػيـ المػدمج البػد أف 1يتضح مف ال ػكؿ راػـ ) 
ـ الػذاتي  يحقؽ بعاليتو كىذه األبعاد ىي التعمـ باألحداث الحية التػي تػتـ كجيػان لكجػو  الػتعم

  CDكالػػذم  يػػتـ مػػف رػػبلؿ برنػػامج كمبيػػكتر سػػكاء كػػاف  بػػر االنترنػػت أك  مػػي أسػػطكانة 
ـ المستمر. باإلضابة إلي التعاكف بيف الطبلب كتد يميـ بمكاد د ـ   األداء كتكابر  نفر التقيي

ن كىػػل األحػػداث التعميميػػة التػػل يقكدىػػا المعمػػـ كالمتزامنػػة األحررداث الحيررة وجيررًا لوجررو -1
 ترؾ بييا كؿ المتعمميف بل نطس الكات كنطس المكاف بل حجرة الدراسة  كىل حيث ي

مقػـك أساسػل مػف مقكمػات التعمػيـ المػدمج ألف المكاػؼ التعميمػل الػذل يقػكده المعمػػـ ال 
 يمكف االستغناء  نو  أك استبدالو  ألف لو تد ير كبير  مل المتعمميف .
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عممػػكا تعممػػا ذاتيػػان  تعممػػان بػػدابع مػػنيـ حيػػث تتػػاح الطرفػػة لمطػػبلب أف يت الررتعمم الررذاتى: -2
كبرغبػػػة أكيػػػدة مػػػف دارميػػػـ بػػػي تعمػػػـ مػػػا يرتاركنػػػو مػػػف مكضػػػك ات  بػػػي الكاػػػت الػػػذم 
يتناسػػب مػػع ظػػركبيـ  كاحتياجػػاتيـ كميػػكليـ  كالػػذم يتػػيح برفػػان لبلكت ػػاؼ كالتجريػػب 

بذات  كالمحاكلة كالرطد. كىك ما يقابمو بي النظاـ التقميدم تعمـ إجبارم ليس لو  بلاة
 (.192  2001المتعمـ أك ميكلو كاحتياجاتو . )إبراىيـ  بد الككيؿ الطار  

بالب ػػػر مرمكاػػػات اجتما يػػػة يطػػػكركف مطػػػاىيـ جديػػػدة  كمعربػػػة مػػػف رػػػبلؿ  التعررراون: -3
التطا ؿ االجتما ل بيما بينيـ  بالتعاكف التعميمل يعطػل لمطػبلب مميػزات  ديػدة غيػر 

يـ التعمػػيـ المػػدمج البػػد مػػف تػػكبير بي ػػات حيػػث متاحػػة بػػل التعمػػيـ التقميػػدل  ك نػػد تقػػد
يسػػتطيع بييػػا كػػؿ مػػف المتعممػػيف كالمعمػػـ  أف يتعػػاكنكا سػػكاء أكػػاف ب ػػكؿ متػػزامف م ػػؿ 
غػػرؼ الدرد ػػة أك ب ػػكؿ غيػػر متػػزامف م ػػؿ البريػػد اإللكتركنػػل كالمناا ػػات بػػل أكاػػات 

 مرتمطة  كذلؾ مف ربلؿ  بكة اإلنترنت. 
ميارات المتعمميف  بػالتقييـ القبمػل يكػكف ابػؿ بدايػة برنػامج كىك لقياس معربة ك  التقييم: –4

التػػػدريب المػػػدمج لتحديػػػد المعربػػػة السػػػابقة لكػػػؿ مػػػتعمـ  كبالتػػػالل يمكػػػف المتعممػػػيف مػػػف 
اجتياز المحتكل الذل يعربكنو بالطعؿ  كالتقييـ التككينل كالتجميعل يقيس تد ير برنػامج 

ـ جميع مستكيات الػتعمـ اإلدراكػي لبمػـك التعميـ المدمج بكؿ  نافره بحيث ي مؿ التقيي
Bloom  . كىين المعربة  الطيـ  التطبيؽ  التحميؿ  التركيب  التقكيـ 

كىل مف أىـ مقكمات التعميـ المدمج كالتل تزيد مػف العا ػد التعميمػل  مواد دعم األداء: -4
 بل بي ة العمؿ م ؿن 

 م ؿ الكتاب الدراسل. المكاد المطبك ةن كىل المراجع القابمة لمطبع كالن ر  -أ 
الميػػػػاـ المسػػػػا دةن كت ػػػػتمؿ  مػػػػل الرسػػػػـ البيػػػػانل  الجػػػػداكؿ  الممرفػػػػات  اػػػػكا ـ  -ب 

الطحػػػػص التػػػػل يمكػػػػف أف تسػػػػتردـ بػػػػل العمػػػػؿ لتػػػػد يـ األداء  كمػػػػا تسػػػػتردـ لتكضػػػػيح 
 المعمكمات التل يمكف مراجعتيا بسيكلة. 

 سادسًا: متطمبات التدريب المدمج: 



 

   

  

 جامعة بني سويف
 كمية التربية مجمة

 عدد يناير 
 0202الجزء األول 

 

411 

(  )محمػػػػػد  بػػػػػده  2009(  )الغريػػػػػب زاىػػػػر  2007ي  أ ػػػػار كػػػػػؿ مػػػػػف )رديجػػػػة  مػػػػػ    
 ( إلي أف المتطمبات التي يجب تكابرىا بي التدريب المدمج ىي ما يملن2009

تم ػػؿ بػػي تػػػكبير كػػؿ مػػفن مقػػػرر إلكتركنػػػي  كنظػػاـ إلدارة الػػػتعمـ  المتطمبررات التقنيررة: -1
إللكتركنػػػػي مػػػػع كنظػػػػاـ إلدارة المحتػػػػكم  كبػػػػػرامج تقيػػػػػيـ إلكتركنيػػػػػة  كمكااػػػػػع لمتحػػػػػاكر ا

الربػػػراء كالمترففػػػيف بػػػي المجػػػاؿ  كاألجيػػػزة كالبرمجيػػػات البلزمػػػة ليػػػذا الػػػػنمط  مػػػف 
الػػتعمـ  إضػػابة إلػػي تحديػػد مكااػػع يمكػػف االتفػػاؿ بيػػا  ككػػذلؾ تػػكبير بفػػكؿ ابتراضػػية 

 بجانب الطفكؿ التقميدية  كاسترداميا كبقنا لبلستراتيجية التعميمية الُمقترحة. 
  مررا يخررص المعمررمكىػػي متطمبػػات تتعمػػؽ بػػالمعمـ كالطالػػب  أمػػا  المتطمبررات البشرررية: -2

بيجػػػػب أف يكػػػػكف لديػػػػو المقػػػػدرة  مػػػػين التػػػػدريس التقميػػػػدم مفػػػػحكبان بػػػػالتطبيؽ العممػػػػي 
باسترداـ الحاسب  كالبحث  ف ما ىك جديػد  بػر اإلنترنػت مػدبك ان برغبتػو بػي تجديػد 

ف التعامػػؿ مػػع البػػػرامج معمكماتػػو كا  را يػػا  ككػػذلؾ تمتعػػػو بقػػدر مػػف الميػػارات تمكنػػػو مػػ
المرتمطػػة لتفػػميـ المقػػررات  بضػػبلن  ػػف مقدرتػػو  مػػي اسػػترداـ البريػػد اإللكتركنػػي بػػي 
االتفػاؿ مػع الطػبلب  إضػابة إلػي مقدرتػػو  مػي حػث الطػبلب  مػي الم ػاركة بطا ميػػة 
سػػػكاء أكانػػػت بػػػي الطفػػػؿ التقميػػػدم أك الطفػػػؿ االبتراضػػػي  كتمتعػػػو بالحػػػد األدنػػػي مػػػف 

نو مػف أف يحػكؿ كػؿ مػا يقػكـ ب ػرحو مػف فػكرتو الجامػدة إلػل كااػع الميارات التي تمك
حػػل ي يػػر انتبػػاه الطػػبلب  مسػػتردمان بػػػي ذلػػؾ الكسػػا ط المتعػػددة كالطا قػػة الُمقدمػػة مػػػف 

ذا تناكلنػػػا المتطمبػػػػات الب ػػػرية    بيمكننػػػػا المتعمقررررة بالطالرررربرػػػبلؿ  ػػػبكة اإلنترنػػػػت  كا 
الػػب بدنػػو م ػػارؾ بػػي العمميػػة تمرػػيص أىػػـ ىػػذه المتطمبػػات بػػين ضػػركرة أف ي ػػعر الط

التعميمية  كأف م ػاركتو ميمػة بػي نجػاح الػتعمـ  كأف يمتمػؾ الحػد األدنػي مػف الميػارات 
التػػػي تمكنػػػو مػػػف التعامػػػؿ بنجػػػاح مػػػع االنترنػػػت بجميػػػع ردماتػػػو  كالسػػػيما ردمػػػة البريػػػد 

 اإللكتركني  كالبحث  ف المعمكمات كالمحاد ة  بر ال بكة. 
 لمدمج: سابعًا: أبعاد التدريب ا
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إف بػػػرامج التعمػػػيـ المػػػدمج تتطمػػػب المزيػػػد مػػػف الطكػػػر كالترطػػػيط مقارنػػػة بنمػػػاذج التعمػػػيـ     
( نمكذج لترطيط برنامج التعمػيـ المػدمج ابػؿ Khan, 2005اإللكتركني  كلذلؾ ادـ راف )

الييكػؿ  مػاني أبعػاد  تطبيقو  مل المتعمميف  كاد سمل بالييكػؿ ال مػاني حيػث يتضػمف ىػذا
 نكما بال كؿ

 
  Khan  الييكل الثماني لر )خان 0شكل )

حيث يتساءؿ المس كلكف  ف  ممية ترطيط البرنامج التعميمل  البعد األول المؤسسى: -1
حػػكؿ اسػػتعدادات المؤسسػػة كتػػكابر المحتػػكل كالبنيػػة التحتيػػة كاحتياجػػات المػػتعمـ كالتػػل 

 سكؼ يقكـ برنامج التعميـ المدمج  مييا. 
عمػػػؽ البعػػػد التربػػػكم بكػػػؿ مػػػف المحتػػػكل الػػػذل ينبغػػػل تقديمػػػو يت البعرررد الثرررانى التربررروى: -2

)تحميؿ المحتكل( كحاجات المتعممػيف كأىػداؼ الػتعمـ )تحميػؿ األىػداؼ( حيػث يراطػب 
ىذا البعد تفميـ برنامج التعميـ المدمج مف رػبلؿ حفػر أىػداؼ تعمػـ البرنػامج  كمػف 

  ـ ارتيار أنسب طرؽ التقديـ ككذلؾ أنماط التقييـ. 
بعػػػد تحديػػػد طػػػرؽ العػػػرض كجػػػزء مػػػف الػػػدمج يفػػػبح مػػػف  ثالرررث التكنولررروجى:البعرررد ال -3

الضػػػركرم تنػػػاكؿ القضػػػايا التكنكلكجيػػػة  ىػػػذه القضػػػايا تتنػػػاكؿ رمػػػؽ بي ػػػة تعمػػػـ كأدكات 
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كالبرمجيػػػػات  Hardwareالزمػػػػة لتقػػػػديـ البرنػػػػامج التعميمػػػػي م ػػػػؿ المككنػػػػات الفػػػػمبة  
Software تركنػػػي  كالرػػػادـ الػػػذم يػػػد ـ كأدكات الػػػتعمـ  بػػػر ال ػػػبكة م ػػػؿ البريػػػد اإللك

 برنامج التعمـ  كاضايا البنية التحتية  ككؿ ىذه المتطمبات البد مف مرا اتيا.
يراطػػب ىػػذا البعػػد العكامػػؿ المتعمقػػة بتطا ػػؿ الطالػػب  البعررد الرابررع تصررميم التفرراعالت: -4

دارػػػؿ البرنػػػامج لكػػػؿ  نفػػػر مػػػف  نافػػػره  كيػػػؼ يتعامػػػؿ مػػػع كػػػؿ نمػػػط مػػػف أنمػػػاط 
تنقػػػؿ بػػػيف األنمػػػاط المرتمطػػػة  بحيػػػث تضػػػمف التكامػػػؿ بػػػيف  نافػػػر العػػػرض  ككيطيػػػة ال

الػػدمج جميعيػػا  كمػػا أف ىنػػاؾ اضػػايا آرػػرل ينبغػػل أف تنػػااش بػػل ىػػذا البعػػد م ػػؿ بنيػػة 
 المحتكل  تفميمو ككيطية اإلبحار بيو  ككيطية تطا ؿ المستردـ معو. 

مج  البػد أف يكػػكف إلمكانيػة االسػتطادة مػف برنػامج التعمػيـ المػدالبعرد الخرامس التقيريم:  -5
لػػدل البرنػػامج القػػدرة  مػػل تقيػػيـ مػػدل بعاليػػة البرنػػامج التعميمػػل  ككػػذلؾ تقيػػيـ أداء كػػؿ 
مػػتعمـ . بطػػي برنػػامج التعمػػيـ المػػدمج ينبغػػل اسػػترداـ أنسػػب طػػرؽ التقيػػيـ لمحكػػـ  مػػل 

 مدل بعالية كؿ نمط مف أنماط العرض . 
دارة يتعمػػؽ بػػإدارة برنػػامج التعمػػي البعررد السررادس اإلدارة: -6 ـ المػػدمج م ػػؿ البنيػػة التحتيػػة  كا 

األساليب المرتمطة لمعػرض كالتقػديـ  حيػث أف تقػديـ البرنػامج يتطمػب مزيػد مػف العمػؿ  
كمػػا يراطػػب ىػػذا البعػػد أيضػػا تسػػجيؿ كجدكلػػة كأرػػذ المبلحظػػات ب ػػدف كابػػة العنافػػر 

 المرتمطة التل تترمؿ  ممية الدمج. 
داد  ػػػدة أنػػػكاع مرتمطػػػة مػػػف المفػػػادر ن يػػػتـ ربللػػػو إ ػػػالبعرررد السرررابع دعرررم المصرررادر -7

)ال ػػبكية كغيػػر ال ػػبكية( التػػل يػػتـ تكبيرىػػا لممػػتعمـ  باإلضػػابة إلػػل تنظيميػػا  كبالتػػالل 
د ػػػػـ ىػػػػذه المفػػػػادر  كتكبيرىػػػػا لممػػػػتعمـ يمكػػػػف أف يعمػػػػؿ كمعمػػػػـ رفكفػػػػل  يمكػػػػف 

 االستطادة منيا  كاالستعانة بيا.
ية التل البد أف تؤرذ بل اال تبار ن يتعمؽ بالمكضك ات األربلاالبعد الثامن األخالقي -8

رػػبلؿ مراحػػؿ تطػػكر البرنػػامج  م ػػؿ الطػػرص المتكاب ػػة  كاالرػػتبلؼ ال قػػابل . إف بػػرامج 
التعميـ المدمج البد أف تفمـ بالطريقة التل ال ي كبيا أل إىانة لمم اركيف  كتطكيرىا 
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فػػر بالكيطيػػة التػػل تسػػا د الطػػبلب  مػػل اكتسػػاب ربػػرات مما مػػة لكػػؿ  نفػػر مػػف  نا
 البرنامج  كتكابر الريارات البديمة أماـ المتعممكف ذكل االحتياجات الرافة . 

( نمكذج مبسط لتطبيؽ التدريب المدمج حيث بدأ بالتطا ؿ Bersin,2003كيكضح برسيف)
كجيػػان لكجػػو مػػف رػػبلؿ المحاضػػػػػػػػرات التػػي يقكدىػػا المعمػػـ  ػػـ يتجػػو الطالػػب لدراسػػة المقػػرر 

 ة  ـ بعد ذلؾ يتجو إلكتركنيان دراسة ذاتي
( أيضػان Alvarez, 2005لمطفؿ الدراسي مرة آررم إلجراء االرتبارات . كما اػدـ الطػرز )

نمكذج يقكـ  مل الػدمج بػيف الػتعمـ الػذاتي إلكتركنيػان كبػيف المحاضػرات التػي يقكدىػا المعمػـ 
 كيجتمع بييا مع الطبلب كجيان لكجو .

   ب المدمج: ثامنًا: طرق تقديم المحتوي لبرامج التدري
يعتمػػد التػػدريب المػػدمج  مػػي  ديػػد مػػف أسػػاليب كطػػرؽ تقػػديـ المحتػػكم كاألن ػػطة التػػل    

ت مميا برامج التعميـ الفطي التقميدم كبرامػػػػػػػػج التعمػيـ  بػر ال بػػػػػػػػػػػػػكات كيمكػف تقسػيـ ىػذه 
 الطرؽ كاألساليب إلي  بلث ب ات ر يسية 

 ,Rossetti,et al,2003(  Harrison, 2003)( )أ ار إلييا كؿ مف )ركسيت كآرركف
 ( كىلن14-15

 – Of Line  (Face to Face  work)كجيػان لكجػو(  طررق وأسراليب تقميديرة -
based)  . 

 .Of Line (Individual work) )اا مة  مي العمؿ الطردم( طرق وأساليب تقميدية -
 . On Line (Interactive Media)ك بر  بكة اإلنترنت  طرق وأساليب تفاعمية -

باإلضػػابة إلػػل أنمػػاط الػػتعمـ الػػذاتل غيػػر المتػػزامف  كيكضػػح الجػػدكؿ ا تػػل طػػرؽ كريػػارات 
 التعمـ بل كؿ نمطن 

 ارات التعمم  يوضح طرق وخي0جدول )
 أنماط التعمـ المتزامف   -

 كجيا لكجو -
ريبات  محاضػػرات كدركس بفػػػمية يقكدىػػا المعمػػػـ  زيػػارات لمكااػػػع العمػػؿ . معامػػػؿ ككرش  مػػؿ كتػػػد

 االمتحانات التحريرية كالعممية 
 أنماط التعمـ المتزامف -
 حجرات دراسية ابتراضية  مناا ة  بر الكيب  رسا ؿ بكرية  مؤتمرات    بر  بكة الكيب - 
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 أنماط التعمـ الذاتي  -
 غير المتزامف  -

 مديكالت التدريب القا ـ  مل الكيب  ك ا ؽ كفطحات كيب  محاكاة . 
( مجتمعػػػػات تعمػػػػـ  بػػػػر ال ػػػػبكة كمنتػػػػديات المناا ػػػػة  تقيػػػػيـ Epssداء اإللكتركنيػػػػة )أنظمػػػػة د ػػػػـ األ

 كارتبارات .

أسػاليب لمتػدريب المػدمج تقػدـ  Bonk) (Graham, 2005 &كاػد اػدـ )بكنػؾ كجرىػاـ(  
 مف ربلليا سمسمة مف مستكيات التطا ؿ لممتعمميف كىي كما بالجدكؿ التالين 

 التعميم المدمج خيارات الدمج في   يوضح3جدول )
 التعاون االفتراضي غير المتزامن التعاون االفتراضي المتزامن الذاتي المباشر

 الذاتي غير المتزامن
 

التػػػػػػدريب دارػػػػػػؿ حجػػػػػػرات 
الدراسػػػػػػة بقيػػػػػػادة المعمػػػػػػـ . 
التػػدريب بػػي مكااػػع العمػػؿ 

 . 

المػػػػػػػػػؤتمرات الفػػػػػػػػػػكتية.  مػػػػػػػػػػؤتمرات 
 الطيديك.  الدرد ة ال بكية. 

 

ال ػبكة. البريػد حمقات المناا ة  بػر 
 االلكتركنل. مجمك ات األربار. 

 

دركس رافػػػػػػػػػػػػػة  برال ػػػػػػػػػػػػػبكة . 
التقػػػػػػكيـ الػػػػػػػذاتي  بػػػػػػػر ال ػػػػػػػبكة.  

 األاراص المدمجة  محاكاة .

 تاسعًا: العوامل التي تؤثر في تصميم برامج التدريب المدمج وتطويرىا:
كىػػين ( لمجمك ػػة مػػف العكامػػؿ 15  2007بػػي ىػػذا اإلطػػار ي ػػير )كليػػد يكسػػؼ محمػػد    

حيػػث يعػػد تحميػػؿ المتعممػػيف مسػػدلة  (Audience analysis): أواًل: تحميررل المتعممررين:
جكىرية لتحديد أم األساليب كالطرؽ أك ػر با ميػة بػي تحقيػؽ أىػداؼ التػدريب المػدمج كىػذ 

 يتطمب مرا اة  كامؿ  دة ىين 
 ن منيا ما يمين القاعدة المعرفية األساسية لممتعممين -أ 
 كالمتدربيف مف ميارات استرداـ تكنكلكجيا المعمكمات . تمكف المتعمميف -1
مسػتكم المعربػة بػػالمحتكم لػدم المتعممػػيفن بػي حالػة كجػػكد تبػايف بػػيف المتعممػيف مػػف  -2

حيػػػث مسػػػتكم معػػػربتيـ بالمكضػػػكع  يطضػػػؿ اسػػػترداـ التػػػدريب  بػػػر ال ػػػبكات بحيػػػث 
تػػد يف يقػػدـ ربيػػر( بالمب -تكػكف طبيعػػة المحتػػكم التػدريبي مرتمطػػة لكػػؿ ب ػػة )مبتػدمء 

 ليـ العنافر األساسية لممكضكع مع ك ير مف األم مة العممية. 
كبػػػي حالػػػة إذا كػػػاف المكضػػػكع ىػػػك الربػػػرة األكلػػػي لجميػػػع المتػػػدربيف يطضػػػؿ أف نبػػػدأ  -3

 بالتدريب التقميدم كجيان لكجو بحيث يككف أساس التطا ؿ مع المتدربيف. 
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لمتػػدريب أم لػػدييـ رغبػػة لمػػتعمـ   ن إذا كانػػت غايػػة المتػػدربيف  اليػػةمسررتوي الدافعيررة -ب 
يطضػػؿ اسػػترداـ أن ػػػػػػػػػػػػػطة كأسػػاليب الػػتعمـ الطرديػػة كاستػػػػػػػػػػػػرداـ كرش العمػػؿ أمػػا بػػي حالػػة 

 إنرطاض مسػػػػػػػػتكم الدابعية  ند معظـ 
المتدربيف يطضؿ المجكء بنسبة أكبر إلي أساليب الحػكار كالنقػاش الجمػا ي كجيػا لكجػو أك 

 .  بر ال بكات
ن كتؤ ر األساليب المعربية لممتدربيف  مي ارتيار أن طة األساليب المعرفية لممتدربين -ج

كأساليب التدريب المبل مة ليـ مف ربلؿ بػرامج التػدريب المػدمج بعمػي سػبيؿ الم ػاؿ يطضػؿ  
الطبلب اإلنطكا يف التعامؿ مع أساليب التعمـ الطردم كالتعاكف  بر  ػبكة االنترنػت  حيػث 

ـ التعػػػػاكف  بػػػػر اإلنترنػػػػت الكاػػػػت الكػػػػابي لتكػػػػكيف أبكػػػػارىـ  كبػػػػي حالػػػػة الطػػػػبلب يتػػػػيح ليػػػػ
اإلنبسػػػاطييف يطضػػػؿ أسػػػاليب كطػػػرؽ التػػػدريب الجمػػػا ي مػػػع التركيػػػز  مػػػي أدكات الحػػػكار 

 ( .Harrison, 2003, 26الفكتي ك بر ال بكات كالتعميـ الفطي كجيان لكجو )
 ::  Program Analysis ثانيًا : تحميل البرامج الحالية

كمف الجدير بالذكر أف تحميؿ محتكم البرنامج الحػالي اػد يػد ـ ب ػكؿ أساسػي التحػكؿ     
إلػػػػي اسػػػػترداـ إسػػػػتراتيجية التػػػػدريب المػػػػدمج  حيػػػػث أف كػػػػؿ مؤسسػػػػة تدريبيػػػػة تقػػػػـك بتقػػػػكيـ 
كمراجعػػة برامجيػػا بيػػدؼ تحسػػيف جػػكدة التػػدريب أك زيػػادة إتاحػػة التػػدريب أك رطػػض تكمطػػة 

تمع ىذه األىداؼ معان لبعض البرامج التدريبية  كمف  ـ بػإف تحقيػؽ ككات التدريب  كاد تج
ىذه األىداؼ أك بعضيا اد يحتاج بقط إلي تعديؿ بي المحتػكم أك بػي انػكات اإلتفػاؿ أك 

 ( . (Singh, 2001, 3اد يتطمب األمر التحكؿ إلي إستراتيجية تدريبية جديدة 
كيعدالتحميؿ المالي أمرنا جكىريان  حيث  : Financial analysisثالثًا: التحميل المالي:  

 يتكاؼ  ميو بعض 
 االرتيارات كارارات ارتيار أساليب كطرؽ دكف ا ررم دارؿ نظاـ التدريب اإللكتركني . 

ن حيػػث تػػؤ ر البنيػة التحتيػػة بػػي ارتيػػار الطػػرؽ  Infrastructureرابعررًا: البنيررة التحتيررة: 
 كاألساليب المبل مة 
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لمػػػدمج مػػػف حيػػػث سػػػعة الطفػػػكؿ كالمعامػػػؿ  كمػػػدم تػػػكبر تكنكلكجيػػػا دارػػػؿ نظػػػاـ التػػػدريب ا
  .  (Singh, 2001, 5)التعميـ  بر ال بكات درؿ المؤسسة التدريبية

ن إذا كاف الكاػت المتػاح لمتػدريب محػدكد كىنػاؾ زيػادة طمػب خامسًا: الوقت المتاح لمتدريب
تطا ػؿ  بػر ال ػبكات  مي كات المدرب مف جانب المتدربيف يمكف اال تمػاد  مػي أدكات ال

 Harrison, Mبػي تػكبير التطا ػؿ بػيف المػدرب كالمتػدربيف كبػيف المتػدربيف بعيػـ الػبعض 
2003, 25) . ) 

إلػي أننػا بػي حاجػة لكضػع نمػاذج لبػرامج  (Singh, 2001, 3) كىنػا ي ػير )سػين((   
بػنحف تدريب مدمج بي إطار بي ات تدريبية معينة لمكفكؿ إلػي بػرامج أك ػر بعاليػة ككطػاءة 

بي حاجة إلي نظاـ متكامؿ بي أساليب التػدريب التقميػدم كجينػا لكجػو مػع أسػاليب التػدريب 
 الطردم كالتدريب الجما ي بي إطار منظكمة مدمجة . 

 عاشرًا: صعوبات تطبيق التدريب المدمج:
أف اسػػترداـ التػػدريب المػػدمج أظيػػر مجمك ػػة  Harriman, 2004)أ ػػار)ىاريماف( )    

تم مػػت بػػي كيطيػػةن إدارة النظػػاـ التربػػكم  كتفػػميـ بي ػػة التػػدريب المػػدمج  مػػف الفػػعكبات  
كتكزيػػع األدكار كالمسػػؤكليات  كالػػتحكـ بػػي التكمطػػة كتحقيػػؽ التكاعػػات المرجػػكة مػػف التػػدريب 

( مجمك ػة مػػف الفػعكبات التػػي 2006المػدمج  كأظيػػرت نتػا ج دراسػػة )حجػازم كآرػػركف  
  كىػين احتيػاج بي ػة التػدريب المػدمج إلػل بعػض أظيرىا استرداـ كتطبيػؽ التػدريب المػدمج

متطمبات التدريس كالتدريب التي تتبل ـ كىذا النمط الجديد  كػذلؾ أظيػرت كجػكد نقػص بػي 
كطاءة المعمميف بي تدريس المقررات المدمجة  بضبلن  ف نقػص بػي الكاػت الػبلـز لمتػدريب 

مبيػكتر التػي يمتمكيػا الطػبلب  مل استرداـ التكنكلكجيا   ػبلكة  مػي التبػايف بػيف أجيػزة الك
( فػػعكبات آرػػرم كىػػين 2009مػػف حيػػث اإلمكانػػات كالسػػر ة  كأضػػاؼ )الغريػػب زاىػػر  

بطء اتفاالت اإلنترنت مما يعطؿ سير العممية التعميمية ك دـ ادرة المعمميف  مػل متابعػة 
لكات الطبلب الم اغبيف أ ناء تنطيذ أن طة التعمـ اإللكتركني  بضبلن  ف  دـ تكاجده بي ا

الػذم يريػػده الطالػب لممسػػا دة  كارتطػاع تكمطتػػو  مػف األجيػػزة  كالتجييػزات  كالبػػرامج  كتنطيػػذ 
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االتفػػػاالت اإللكتركنيػػػة بػػػيف المؤسسػػػات التعميميػػػة كالربػػػراء كالطػػػبلب بػػػي أمػػػاكف تعمميػػػـ  
كتػػدريب المعممػػيف  مػػل اسػػػترداـ الكمبيػػكتر كاإلنترنػػت  ك ػػػدـ تحمػػس المعممػػيف كتحطظيػػػـ 

 سترداـ تكنكلكجيا التدريب المدمج .  مل مبادئ ا
 الحادى عشر: فاعمية التدريب المدمج فى تنمية استراتيجيات التعمم النشط: 

أجريت  ديد مػف الدراسػات حػكؿ التعمػيـ كالتػدريب المػدمج لمك ػؼ  ػف مػدل جػدكاه بػي    
ػبلن  ػف مقارنتػو بدسػاليب التعمػيـ كالػتعم ـ ا رػػرل  تنميػة الميػارات كتحسػيف نػكاتج الػتعمـ بضن

التػي تكفػمت إلػي أف بي ػة الػتعمـ المػدمج  (Anonymous, 2004) نػذكر منيػان دراسػة 
ر ػاد كتعزيػز  مف أك ر األ كاؿ استردامان بي التدريب نظران لما تقدمو لممتدرب مف تكجيو كا 

 ,Rovai & Jordan)كتغذيػػة راجعػػة  ػػف طريػػؽ المعمػػـ  كمػػا أكػػدت دراسػػة كػػؿ مػػف  
(  مػي أىميػة اسػترداـ (Yushaw, 2006(  كدراسػة (Gray, 2006  كدراسػة (2004

بي ػػػة الػػػتعمـ المػػػدمج كتطكايػػػا مي بي ػػػة الػػػتعمـ التقميديػػػة كبي ػػػة الػػػتعمـ اإللكتركنيػػػة بػػػي تنميػػػة 
الميػػارات المرتمطػػة نظػػران لمػػا تتفػػؼ بػػو مػػف مركنػػة كتقػػديـ بػػدا ؿ كمقابمػػة لمطػػركؽ الطرديػػة 

 كزيادة ن اط المتعمـ كرافة أ ناء التدريب . 
( لقيػػػػاس أ ػػػػر الػػػػػتعمـ المػػػػدمج بػػػػػي  2007كمػػػػا سػػػػعت دراسػػػػػة )كليػػػػد يكسػػػػؼ محمػػػػػد      

التحفػػػيؿ المعربػػػي كتنميػػػة ميػػػارات تكظيػػػؼ الكسػػػا ؿ التعميميػػػة لمطػػػبلب المعممػػػيف ب ػػػعب 
التعمػػػيـ الفػػػنا ي بكميػػػة التربيػػػة جامعػػػة حمػػػكاف كاتجاىػػػاتيـ نحػػػك المسػػػتحد ات التكنكلكجيػػػة 

طالبػػػان كطالبػػػة( تػػػـ تقسػػػيميـ  مػػػي مجمػػػػك تيف   60ة )التعميميػػػة  كا ػػػتممت  ينػػػة  الدراسػػػ
إحػػداىما تجريبيػػة درسػػت بػػالتعميـ المػػدمج كا رػػرم ضػػابطة درسػػت بالطريقػػة التقميديػػة  كاػػد 
أ ارت نتا ج الدراسة إلي أنو يكجد برؽ ذك داللة إحفا ية بي كػؿ مػف التحفػيؿ المعربػي 

لمستحد ات التكنكلكجية  لفػالح كتنمية الميارات بضبلن  ف تنمية اتجاىات الطبلب نحك ا
 المجمك ة التجريبية. 

( تحديػػد با ميػػة برنػػامج تعميمػػي مقتػػرح 2008بينمػػا ىػػدبت دراسػػة )ر ػػا حسػػف حمػػدل      
اػػا ـ  مػػي الػػتعمـ المػػدمج بػػي تنميػػة الجكانػػب المعربيػػة كاألدا يػػة لميػػارات فػػيانة الكمبيػػكتر 
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ة التربية جامعة المنفكرة  كا تممت لطبلب الدبمكـ الميني ترفص تكنكلكجيا التعميـ بكمي
طالبنػػػا كطالبػػػة( تػػػـ تقسػػػيميـ  مػػػي مجمػػػك تيف إحػػػداىما تجريبيػػػة  38 ينػػة الدراسػػػة  مػػػي  )

درسػػػت البرنػػػامج المقتػػػرح )الػػػتعمـ المػػػدمج(  كا رػػػرم ضػػػابطة درسػػػت بالطريقػػػة التقميديػػػة  
بلن  ف با ميتو كتكفمت نتا ج الدراسة إلل با مية التعمـ المدمج بي التحفيؿ المعربي بض

 بي تنمية الميارات العممية لفيانة الكمبيكتر لدم طبلب المجمك ة التجريبية. 
(  ػف با ميػة الػتعمـ المػدمج 2010كك طت دراسة كؿ مف )بؤاد  يػاد  كياسػر فػالحة     

نتاجيػا  كالدابعية نحك المعربة بي تنميػة ميػارات اسػترداـ بػرامج الكسػا ط المتعػددة الطا قػة كا 
طالػػػب  64بػػػة اسػػػـ التكنكلكجيػػػا بجامعػػػة األافػػػي  حيػػػث تككنػػػت  ينػػػة الدراسػػػة )لػػػدل طم

كطالبة(  مف مجمك تيف مف الطبلب  إحداىما ضابطة درست بالطريقة التقميدية  كا ررم 
تجريبية درست بالتعمـ المدمج  كأ ارت النتا ج إلي با مية التعمـ المدمج بي تنمية ميارات 

  قة لفالح المجمك ة التجريبية.  استرداـ برامج الكسا ط الطا
( التعػػرؼ  مػػي أ ػػر التطا ػػؿ 2012كمػػا أسػػتيدبت دراسػػة )كليػػد يكسػػؼ  كداليػػا  ػػكاي      

بػػيف إسػػتراتيجيتيف لمػػػتعمـ المػػدمج التقػػػدمي كالرجعػػي ككجيتػػػي الضػػبط بػػػي إكسػػاب ميػػػارات 
راطيـ بػػي التفػػميـ التعميمػػي العمميػػة لمطػػبلب المعممػػيف بكميػػة التربيػػة جامعػػة حمػػكاف  كانرػػ

طالبػػان كطالبػػة( مػػف طػػبلب الطراػػة ال ال ػػة  60بي ػػة الػػتعمـ المػػدمج  كا ػػتممت  ينػػة الدراسػػة )
 ػػعبة تػػاري   كتػػـ تقسػػيميـ إلػػي أربعػػة مجمك ػػات كاسػػتردـ الباحا ػػاف االرتبػػار التحفػػيمي 
لقياس الجانب المعربي  كبطااة تقييـ منتج لقياس ميارات التفػميـ التعميمػي  كاػد أسػطرت 

البحػػػػث  ػػػػف  ػػػػدـ كجػػػػكد بػػػػرؽ ذك داللػػػػة إحفػػػػا ية بػػػػيف متكسػػػػطي درجػػػػات طػػػػبلب  نتػػػػا ج
المجمك تيف التجريبيتيف بي ارتبار التحفػيؿ المعربػي لمميػارة كبطااػة تقيػيـ منػتج ميػارات 

 لمتد ير األساسي إلستراتيجية الدمج. التفميـ التعميمي  ند الدراسة باسترداـ التعمـ المدمج يرجع 
( إلي أىمية بي ة التعمـ المدمج حيث استيدبت 2014)نجبلء سعيد  كما أ ارت دراسة    

الدراسػػة التعػػرؼ  مػػي با ميػػة اسػػترداـ أدكات الجيػػؿ ال ػػاني لمكيػػب بػػي بي ػػة التعمػػيـ المػػدمج 
 مػػي تنميػػة ميػػارات فػػيانة الحاسػػب ااّللػػي لػػدم طػػبلب  ػػعبة إ ػػداد معمػػـ الحاسػػب ااّللػػي 



 

 

 

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يناير 
 0202الجزء األول 
 

411 

كاتجاىػاتيـ نحػك المسػتحد ات التكنكلكجيػة  كأ ػارت بكمية التربيػة النك يػة جامعػة الزاػازيؽ  
نتػػا ج الدراسػػة إلػػي با ميػػة التعمػػيـ المػػدمج بػػي تنميػػة ميػػارات فػػيانة الكمبيػػكتر بضػػبلن  ػػف 

 با ميتو بي زيادة التحفيؿ لدم الطبلب كاتجاىتيـ نحكه. 
يسػػػػػتطاد ممػػػػػا سػػػػػبؽن ضػػػػػركرة كأىميػػػػػة اسػػػػػترداـ التعمػػػػػيـ كالتػػػػػدريب المػػػػػدمج بػػػػػي كابػػػػػة     
رففػػات كالمراحػػؿ الدراسػػية  كاػػد اتطقػػت الدراسػػات  مػػل أف التعمػػيـ اإللكتركنػػي كحػػده الت

ليس طريقة التدريس الكحيدة الطعالػة بػي تقػديـ البػرامج التدريبيػة كالمقػررات الدراسػية  كنظػران 
ألنػػػو تغيػػػر دكر المعمػػػـ مػػػف ككنػػػو المفػػػدر الكحيػػػد لممعربػػػة إلػػػل ككنػػػو المست ػػػار كالميسػػػر 

بإنو أفبح لزامان  مل المعمميف كالمدربيف أف يككنكا اادريف  مػل تطػكير  كالمر د كالمكجو 
محتػػػػكل الػػػػتعمـ بمػػػػا يتناسػػػػب مػػػػع احتياجػػػػات كمتطمبػػػػات سػػػػكؽ العمػػػػؿ كالميػػػػارات المينيػػػػة 
المطمكبة  ك مي مؤسسات التعميـ الطني كالتدريب الميني تطكير بي تيا بما يتناسب مع تمؾ 

 المستحد ات التكنكلكجية . 
يتضػػػح لمباحػػػث مػػػف رػػػبلؿ اسػػػتعراض الدراسػػػات السػػػابقة أف جميعيػػػا أكػػػدت  مػػػي  كمػػػا   

با مية الػتعمـ كالتػدريب المػدمج بػي تنميػة الجكانػب المعربيػة كاألدا يػة لممتػدربيف بضػبلن  ػف 
با ميتػػو بػػي تحسػػيف مررجػػات العمميػػة التعميميػػة كتحقيػػؽ نػػكاتج تعمػػـ مرتمطػػة دارػػؿ بي ػػات 

سترداـ ىذا النكع مف التدريب بي اكساب معممل ترفص تعميمية محددةق كمف  ـ يمكف ا
الزرربػػػػة كاإل ػػػػبلف بالمدرسػػػػة ال انكيػػػػة الفػػػػنا ية المعػػػػارؼ كالميػػػػارات كالقػػػػيـ كاالتجاىػػػػات 
اإليجابيػػػة المرتبطػػػة باسػػػترداـ اسػػػتراتيجيات الػػػتعمـ الن ػػػط بػػػي تدريسػػػيـ ممػػػا يسػػػا دىـ بػػػي 

عميميػػة كالكفػػكؿ إلػػل نػػكاتج الػػتعمـ تحسػػيف أداءاتيػػـ التدريسػػية كتحقيػػؽ أىػػداؼ العمميػػة الت
 المطمكبة لدل الطبلب . 

  :Active Learningالمحور الثانى: التعمم النشط )
 مفيوم التعمم النشط:  -2 

ُيعػػرؼ الػػتعمـ الن ػػط بدنػػون ىػػك كػػؿ مػػا يتضػػمف ايػػاـ الطالػػب بدن ػػطة كأ مػػاؿ تتطمػػب      
طمػػب أف يطكػػر الطالػػب بػػي كػػؿ مػػا التطكيػػر كالتدمػػؿ  حيػػث إف كػػؿ اسػػتراتيجياتو دا مػػان مػػا تت
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يقػػػدـ لػػػو مػػػف معمكمػػػات كأف يتدمميػػػا . كمػػػا ُيعػػػرؼ بدنػػػون يتضػػػمف اسػػػتراتيجيات  ػػػدة لمػػػتعمـ 
تسػػػػمح لمطالػػػػب بػػػػدف يتحػػػػدث كيسػػػػمع كيقػػػػرأ كيكتػػػػب كيتدمػػػػؿ محتػػػػكل المػػػػنيج المقػػػػدـ إليػػػػو  
كيتضػػػػمف الػػػػتعمـ الن ػػػػط كػػػػذلؾ تػػػػدريبات لحػػػػؿ الم ػػػػكبلت  كمجمك ػػػػات العمػػػػؿ الفػػػػغيرة  

رسػػة العمميػػة كالتطبيقيػػة كغيػػر ذلػػؾ مػػف األن ػػطة التػػي تتطمػػب أف يتدمػػؿ الطالػػب بػػي كالمما
 كؿ ما يتعممو كأف يطبقو .

كىنػػاؾ نظػػرة أكسػػع لمػػتعمـ الن ػػط تنظػػر إليػػو  مػػل أنػػو بمسػػطة تربكيػػة تعتمػػد  مػػل إيجابيػػة    
ة التي المتعمـ بي المكاؼ التعميمي  كت مؿ جميع الممارسات التربكية كاإلجراءات التدريسي

تيػػػػدؼ إلػػػػل تطعيػػػػؿ دكر المػػػػتعمـ كتعظيمػػػػو حيػػػػث يػػػػتـ الػػػػتعمـ مػػػػف رػػػػبلؿ العمػػػػؿ كالبحػػػػث 
كالتجريػػب  كا تمػػاد المػػتعمـ  مػػل ذاتػػو بػػي الحفػػكؿ  مػػل المعمكمػػات كاكتسػػاب الميػػارات  
نمػػا  مػػل تنميػػة التطكيػػر  كتكػػكيف القػػيـ كاالتجاىػػات  بيػػك ال يركػػز  مػػل الحطػػظ كالتقمػػيف  كا 

بلت ك مل العمؿ الجما ي كالتعمـ التعاكني . كمف ىنا بالتركيز بي كالقدرة  مل حؿ الم ك
نمػػػػا  مػػػػل الطريقػػػػة كاألسػػػػمكب الػػػػذم  الػػػتعمـ الن ػػػػط ال يكػػػػكف  مػػػػل اكتسػػػػاب المعمكمػػػػات  كا 
يكتسػػب بػػو الطالػػب المعمكمػػات كالقػػيـ كاالتجاىػػات اإليجابيػػة التػػي يكتسػػبيا أ نػػاء حفػػكلو 

  مل المعمكمات .
ك تعمـ اا ـ  مل األن طة المرتمطة التػي يمارسػيا المػتعمـ  كتنػتج كمف تعريطاتو أيضانن ى   

 نيػػػا سػػػمككيات تعتمػػػد  مػػػل م ػػػاركة المػػػتعمـ الطا مػػػة كاإليجابيػػػة بػػػي المكاػػػؼ التعميمػػػي/ 
التعممػػػيق بػػػالمتعمـ محػػػػكر العمميػػػة التعميميػػػةق لػػػػذا يػػػكبر الػػػتعمـ الن ػػػػط برفػػػان  ديػػػدة أمػػػػاـ 

  كىػـ يتبعػكف التكػػرار كالتقميػد كالتجربػة كالرطػػدق المتعممػيف الكتسػاب كارتبػػار مػا يحػيط بيػػـ
مػػػف أجػػػؿ أف يطيمػػػكا  ػػػالميـ  كيكسػػػعكا مػػػداركيـ  بيتعممػػػكا ميػػػارات االتفػػػاؿ كالتطػػػاكض  
كالتعامؿ مع الم ا ر كالفرا ات. كالمتعممكف يتعممكف حيف ي ارككف بي المس كلية  كبي 

كجػػػكد الكبػػػار حػػػكليـ ييتمػػػكف اترػػػاذ القػػػرار  كيكػػػكف تعمميػػػـ أ ػػػمؿ كأ مػػػؽ أ ػػػران  كأمتػػػع  ب
 بم اركتيـ كيحترمكنيـ  كيكبركف بي ة دا مة كآمنة كمحطزة  مل المزيد مف االكت اؼ .
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( التعمـ الن ط بدنون أل ن اط Paulson & Faust,2006, 45كيعرؼ كؿ مف )    
يقكـ بو الطبلب بل الغربة الفطية غير اإلفغاء السمبل لما يقكلو المعمـ دارؿ 

بحيث ي مؿ بدالن مف ذلؾ اإلفغاء اإليجابل الذل يسا دىـ  مل بيـ ما  المحاضرة 
يسمعكنو  ككتابة أىـ األبكار الكاردة بيما يطرح مف أاكاؿ أك آراء أك  ركحات  كالتعميؽ 
أك التعقيب  مييا  كالتعامؿ مع تماريف المجمك ات كأن طتيا ب كؿ يتـ بييا تطبيؽ ما 

   أك حؿ الم كبلت اليكمية المتنك ة . تعممكه بل مكااؼ حياتية مرتمطة
( بتعريؼ التعمـ الن ط  مل أنون البي ة Myers & Jones,2006, 116كااـ )    

التعميمية التل تتيح لممتعمميف التحدث كاإلفغاء كالقراءة كالكتابة كالتدمؿ العميؽ  كذلؾ 
ارؿ المجمك ات مف ربلؿ استرداـ تقنيات كأساليب متعددة م ؿ حؿ الم كبلت  كالعمؿ د

الفغيرة  كالمحاكاة  كلعب األدكار  كغيرىا مف األن طة التل تتطمب مف المتعمميف القياـ 
 بتطبيؽ ما تعممكه بل  الـ الكااع . 

 طبيعة التعمم النشط: -0
يعمؿ التعمـ الن ط  مل التركيز  مل دكر المتعمـ اإليجابل كالم اركة الطا مة بل     

كتساب المطاىيـ كالبناء الن ط لممعربة  كالذل مف  دنو أف يحسف المكاؼ التعميمل كبل ا
ادرة المتعمـ  مل تذكرىا  باإلضابة إلل استرداـ ميارات التطكير العميا كالتحميؿ كالتركيب 
كالتقكيـ  كم اركتيـ بل أن طة متنك ة كالقراءة كالكتابة كالمناا ة  كمسا دة المتعمميف بل 

(  Fox-cordamone & Rue,2003, 4الرافة بيـ )اكتساب القيـ كاالتجاىات 
(McKinney, 2007, 2 . ) 

( أف التعمـ الن ط يتم ؿ بل  ممية Sharon & Martha, 2001, 3كما يرل )    
االحتكاء لممتعمـ بل المكاؼ التعميمل  كالتل تتطمب منو الحركة كالم اركة اإليجابية 

ينيمؾ المتعمـ بل التطكير كالمناا ات  كالطعالة تحت تكجيو كا  راؼ المعمـ  كيجب أف
كالحكار كحؿ الم كبلت  كىذا يجػػػػػػػعؿ التعمـ الن ػػػػػػػػط اادران  مل أف يكسب المتعمميف 

 ميارات تطكير  ميا كالتحميؿ كالتركيب كالتقكيـ كحؿ الم كبلت .
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ماذج العقمية كذلؾ بإف بي ة التعمـ الن ط ت جع المتعمميف  مل اال تراؾ بل بناء الن    
الرافة بيـ  مف المعمكمات التل يحفمكف  مييا كارتبارىا  ضمف بي ة يككف محكرىا 
المتعمـ   مل أف يفبح دكر المعمـ ميسران لمتعمـ كم جعان لممتعمميف  مل الحكار مع 
بعضيـ البعض مف ناحية  كمع معمميـ مف ناحية أررل )جكدت سعادة  كآرركف  

2006  32   . ) 
 ة التعمم النشط:فمسف -3

إف التعمـ الن ط يستمد بمسطتو مف المتغيرات المحمية كالعالمية المعافرة  بيك ُيعد     
 تمبية ليذه المتغيرات 

التي تنادم بإ ادة النظر بي أدكار المعمـ كالمتعمـ  كالتي نادت بضركرة نقؿ بؤرة االىتماـ 
ية التعميمية  إف بمسطة التعمـ الن ط مف المعمـ إلل المتعمـ  كجعؿ المتعمـ ىك محكر العمم

 تؤكد  مل أف التعمـ البد كأفن
 . يرتبط بحياة الطالب ككااعو كاحتياجاتو كاىتماماتو 
 . يحدث مف ربلؿ تطا ؿ الطالب كتكافمو مع أارانو كأىمو كأبراد مجتمعو 
  يقاع تعممو  . الرافيف بو مف ربلؿ بذؿ الجيديرتكز  مل ادرات الطالب كسر ة نمكه كا 
   ـ بالدكر الطعمل المنكط بو .يضع الطالب حقان بي مركز العممية التعميمية ـ لمقيا  كيؤىؿ المعم
  كغيرىا . -البيت  –يحدث بي جميع األماكف التي ين ط بييا المتعمـ المدرسة 

 دواعى استخدام التعمم النشط: -4
  2002)كحيػد جبػراف  ىناؾ العديد مف المبررات التي تد ك إلل استرداـ التعمـ الن ط    
( Mathews,2006, 13(   )146  2004(  )جيرل بمكلنج ككلياـ ىنجستكف  10-20

 كالتي تـ تحديدىا بيما يملن
  ـ ال انكم .التعميـ  ف طريؽ التمقيف ىك أسمكب التعمـ ـ مدارس التعمي  السا د بي معظ
 ة  ك ػػػػكرة االسػػػػتجابة لبلتجاىػػػػات العالميػػػػة المتغيػػػػرة بػػػػي  ػػػػالـ التربيػػػػة بفػػػػطة  امػػػػ

 التقنيات الحدي ة .
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  الرؤية التكاممية لممناىج الدراسية  لتحقيؽ مطػاىيـ م ػتركة بػيف المعممػيف كالطػبلب
 كالمجتمع المحمي .

 . حالة الحيرة كاالرتباؾ التي ي كك منيا المتعممكف بعد كؿ مكاؼ تعميمي 
  ـ بو بي نقؿ المادة الداىتماـ الطرؽ التقميدية بدكر المعمـ الذم ـ .يقك  راسية كليس دكر المتعم
 . التطكير العممي كما يم مو مف تحدم لنظـ التعميـ 
 أىمية التعمم النشط: -5

 إف التعمـ بطبيعتو  مبلن ن طان  كتتضح أىمية التعمـ الن ط بيما يملن    
  ـ .مسا دة المتعمـ  مل طرح المزيد مف األس مة كالمناا ات الرافة  بالمحتكل المقد
 لن ػػػػػػطة تقػػػػػػكل الػػػػػػتعمـ بفػػػػػػرؼ النظػػػػػػر  ػػػػػػف البي ػػػػػػة المكجػػػػػػكدة بييػػػػػػا أف الم ػػػػػػاركة ا

(Harasim, et.al, 1997 كيتطمػػب جيػػكدان ذىنيػػة مػػف المتعممػػيف كيػػكبر ليػػـ  )
مكانػػات كأدكات تسػػا د  مػػل التطبيػػؽ الطعمػػل لمػػتعمـ المطيػػد كالطا ػػؿ  كيغيػػر  كسػػا ؿ كا 

 مف اتجاىاتيـ  كيحطز الطبلب  مل ك رة اإلنتاج كتنك و .
 مـ الن ػػط ينمػػل العبلاػػات االجتما يػػة بػػيف المتعممػػيف  كبال قػػة بػػالنطس كالقػػدرة أف الػػتع

 مػػػل التعبيػػػر  ػػػف الػػػرأل  كينمػػػل الرغبػػػة بػػػل التطكيػػػر كالبحػػػث كالػػػتعمـ حتػػػل اإلتقػػػاف 
(Holzer & Andruet, 2002, 24.) 
  يتكفػػػؿ المتعممػػػكف رػػػبلؿ الػػػتعمـ الن ػػػط إلػػػل حمػػػكؿ ذات معنػػػل لمم ػػػكبلت  ألنيػػػـ

جػػػراءات سػػػابقة لػػػدييـ  كىػػػذا ي ػػػابو المكااػػػؼ يربطػػػكف المعػػػار  ؼ الجديػػػدة أك بدبكػػػار كا 
 الحقيقية التل سيستردـ بييا المتعمـ المعربة. 

 أسس التعمم النشط: -6
 يعتمد التعمـ الن ط  مل  دة أسس منيػػػان 
 . ا تراؾ الطبلب بي ارتيار نظاـ العمؿ كاكا ده 
 . إ راؾ الطبلب بي تحديد أىدابيـ التعميمية 
 نكع مفادر التعمـ .ت 
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  اسػػترداـ اسػػتراتيجيات التػػدريس المتمركػػزة حػػكؿ الطالػػب  كالتػػي تتناسػػب مػػع ادراتػػو
 كاىتماماتو كأنماط تعممو.

 . اال تماد  مل )التقكيـ الذاتي( تقكيـ الطبلب ألنطسيـ كزمبل يـ 
 . إتاحة التكافؿ بي جميع االتجاىات بيف المتعمميف كبيف المعمـ 
 دارة الذاتية .السماح لمطبلب باإل 
 . إ ا ة جك مف الطمدنينة كالمرح كالمتعة أ ناء التعمـ 
 . تعمـ كؿ طالب حسب ادراتو كنمط تعممو 
 . مسا دة الطالب  مل بيـ ذاتو كاكت اؼ نكاحي القكة كالضعؼ لديو 
 خصائص التعمم النشط: -7

(  185  2002(  )محمػػػػػػػػد ىنػػػػػػػػدل  23  2002يػػػػػػػػرل كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف )كحيػػػػػػػػد جبػػػػػػػػراف      
( أف رفا ص التعمـ 65  2006(  )جكدت سعادة  كآرركف  Liera,R,2002, 214ك)

 الن ط تتم ؿ بلن 
   تعمػػػـ مكجػػػو لفػػػالح الطػػػبلب  ي ػػػترؾ المتعممػػػيف بػػػل ارتيػػػار نظػػػاـ العمػػػؿ كاكا ػػػده

 لممعارؼ كليس مفدران ليا .كتحديد األىداؼ التعميمية  كا تبار المعمـ ميسر كمكجو كدليؿ 
  ـ متمقيف سمبييف .العممية التعميمية بفكرة بعالة المتعممكف ي ترككف بي  تتعدل ككني
   تتمركػػػز األن ػػػطة حػػػكؿ حػػػؿ الم ػػػكبلت كالتػػػل تكفػػػؿ إلػػػل نتػػػا ج تعميميػػػة ىادبػػػة

 كاالىتماـ بالتغذية الراجعة المستمدة مف الربرات التعميمية .
   التركيػػز  مػػل مبػػدأ التحػػدل القابػػؿ لمتنطيػػذ مػػع كجػػكد د ػػـ مناسػػب كتكاعػػات  اليػػة

 كالتركيز  مل اإلبداع كاإللياـ كالبناء المعربل لمطالب .
  بعالة  ديدة لنجػاح الػتعمـ  –متمركزة حكؿ المتعمـ  –استرداـ استراتيجيات تدريس

الن ػػط  كاال تمػػاد  مػػل اسػػتراتيجيات تقيػػيـ مك ػػكؽ بيػػا مػػف أجػػؿ الحكػػـ  مػػل ميػػارات 
 حقيقية ككااعية .

 مميف األساسية كالمتقدمة كتنميتيا .يزداد التركيز  مل تطكير ميارات المتع 
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 . ت جيع الطبلب  مل استرداـ مفادر ر يسة كأكلية كمتعددة 
  تطعيؿ لػدكر المتعممػيف بػي ميػارات التطكيػر العميػا م ػؿ التحميػؿ  كالتركيػب  كالتقيػيـ

 كحؿ الم كبلت .
 . يعمؿ التعمـ الن ط  مل رمؽ جك تعميمي بعاؿ كمناسب  دارؿ غربة الفؼ 
 ممتعممػػػػيف بػػػػاإلدارة الذاتيػػػػة  كاال تمػػػػػاد  مػػػػل تقػػػػكيـ المتعممػػػػيف ألنطسػػػػػيـ السػػػػماح ل

 كزمبل يـ  مما يسا د  مل بيـ المتعمـ لذاتو كاكت اؼ نكاحل القكة كالضعؼ لديو .
  يجػػب أف يكػػكف التقيػػيـ أفػػيبلن كمرتبطػػان بػػالتعميـ  كمػػف الضػػركرم تكظيػػؼ التقيػػيـ

 الذاتي لممتعمميف.
 لمتعمميف كالمعمػـ  كا  ػا ة جػك مػف األلطػة كاالطم نػاف إتاحة الطرص لمتكافؿ بيف ا

 كالمتعة أ ناء التعمـ .
 مميزات التعمم النشط: -8

إف الػػتعمـ الن ػػط لػػو العديػػد مػػف المميػػزات  منيػػا مػػا يتفػػؿ بػػالنكاحي األكاديميػػة  كمػػا     
يتفػػؿ بالعبلاػػات اإلنسػػانية كالتكافػػؿ بػػيف المتعممػػيف  كبيػػنيـ كبػػيف المعممػػيف  كمػػف ىػػذه 

 المميزات ما يمػػػين
 ييي  لممتعمميف مكااؼ تعميمية حية ذات بعالية . – 1
 يمكف مف ربللو تعمـ ما يفعب تعممو بي البي ة الفطية . – 2
 يزيد مف اندماج الطبلب بي العمؿ  كيجعؿ لمتعمـ متعة كبيجة . – 3
 يحطز الطبلب  مل ك رة اإلنتاج كتنك و . – 4
 مينية كجكانب انطعالية كميارات كربرات اجتما ية .إكساب المتعمميف جكانب  – 5
 ُيعد مجاالن لمك ؼ  ف ميكؿ المتعمميف كا  باع حاجاتيـ . – 6
 يسا د  مل اكتساب ميارات التكافؿ االجتما ل . – 7
 ينمي الرغبة بي التطكير كالبحث . – 8
 ينمي الرغبة بي التعمـ حتل اإلتقاف . – 9
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 تعمـ الن ط أك ر مف المحتكل المعربي .يتعمـ الطبلب مف ربلؿ ال -10
يتعمـ الطبلب مف رػبلؿ الػتعمـ الن ػط اسػتراتيجيات الػتعمـ نطسػو كطػرؽ الحفػكؿ  -11

  مل المعربة.
 استراتيجيات التعمم النشط: -9

لمتعمـ الن ط استراتيجيات متعددة  حيث أف استرداـ استراتيجية كاحدة بل التدريس لـ     
( أف التنكع Hall & Lieberman, 2004دراسة ىكؿ كليبرماف ) تعد بعالة  كلقد أكدت

بل استرداـ استراتيجيات تدريس التعمـ الن ط لو أ ر كبير  مل اكتساب المطاىيـ كتقدير 
الذات كاالتجاه نحك اال تماد اإليجابل المتبادؿ  حيث طبقت الدراسة  مل طبلب الفؼ 

تا ج تطكؽ المجمك ة التجريبية  مل المجمك ة األكؿ ال انكل بالمدارس الزرا ية  كأكدت الن
 الضابطة بل اكتساب المطاىيـ كاالتجاه نحك اال تماد المتبادؿ اإليجابل .

استراتيجيات التعمـ الن ط ت ير إلل جميع األساليب التل تتطمب مف المتعمميف     
مما يؤ ر تد يران التحدث كاالستماع كالقراءة كالكتابة كالتطا ؿ مع المكاؼ بمرتمؼ  نافره  

إيجابيان بل انتباىيـ كيزيد مف دابعيتيـ لمتعمـ كاندماجيـ بل العممية التعميمية 
(McKinney, 2007 . ) 

كرغـ تعدد استراتيجيات التعمـ الن ط  إال أف البحث الحالل سكؼ يركز  مل ما يملن     
 –تراتيجية الم ركع اس –استراتيجية بكر  زاكج   ارؾ  –)استراتيجية التعمـ التعاكنل 

استراتيجية حؿ الم كبلت(  كاد تـ ارتيار ىذه  –استراتيجية التدريس بالطريؽ 
 االستراتيجيات بل ضكء ما يملن

%( مكابقة كابكؿ مف  95أنيا اإلستراتيجيات التل حفمت  مل نسبة م كية بمغت ) -1
 يـ بالتدريب  مييا .المعمميف كتم ؿ أىمية  الية بالنسبة ليـ  لذا ينبغل تمبية احتياجات

 لكجية بالتعميـ ال انكل الفنا ل مناسبة ىذه االستراتيجيات لطبيعة محتكل المكاد التكنك  -2
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يتكبر بل ىذه االستراتيجيات التدريسية  نافر المتعة كاإل ارة  كما أنيا تقكد  -3
مكاؼ المتعمميف إلل التعبير  ف ذكاتيـ كال قة بالنطس كالدابعية لمتعمـ كاإليجابية بل ال

 التعميمل .

يطضػػؿ المتعممػػكف دا مػػان االسػػتراتيجيات التعميميػػة التػػل تسػػمح ليػػـ بالمناا ػػة كالتحػػاكر  -4
ـ الميدل حكؿ المحتكل كالقضايا المرتبطة بل المقرر الدراسل   ( . 108  2001)محمكد سال

 ية .كالمكارد المتاحة بالمدرسة ال انكية الفنا إمكانية تنطيذىا بسيكلة بل ظؿ اإلمكانات  -5

 لذا سكؼ يعرض الباحث ليذه االستراتيجيات ب   مف التطفيؿ بيما يملن         

 استراتيجية التعمم التعاونى:  - أ
تعػػػد مػػػف أبػػػرز االتجاىػػػات التربكيػػػة المعافػػػرة  كالتػػػل مػػػف  ػػػدنيا زيػػػادة بعاليػػػة  مميتػػػل    

دكر بػارز بػل  التعميـ كالتعمـ  حيػث تتػيح لممتعممػيف القيػاـ بػدكر إيجػابل ن ػط  كمػا أف ليػا
زيادة التحفيؿ كانتقاؿ أ ر التعمـ  كتحسػيف ميػارات االتفػاؿ  كتنميػة الميػارات التعاكنيػة  

  2007كتحسيف ميارات التطكير العممل  كتزيد مف دابعية المػتعمـ )جػكدت أحمػد  ػاىيف  
(  مل أىمية استراتيجية التعمـ 46  2004(  كاد أكدت دراسة )رديجة جاف  192-198
نل كدحد استراتيجيات التعمـ الن ط بل تنمية التحفيؿ األكاديمل كاالتجاه نحك مػادة التعاك 

األحياء مف ربلؿ تطكؽ المجمك ة التجريبية التل درست بيذه اإلستراتيجية  مل المجمك ة 
 الضابطة التل درست بالطرؽ التقميدية .

لممتعمميف أف يعممػكا سػكيان  كىك نكع مف التعمـ يتـ بيو تنظيـ كتيي ة بي ة تعميمية تسمح    
بل مجمك ات فغيرة غير متجانسة إلنجاز ميمػة تعميميػة محػددة كتحقيػؽ ىػدؼ م ػترؾ  
كىذا ال يتـ إال بتعاكف أ ضاء المجمك ة  كتقسيـ العمؿ بيما بينيـ كنجػاح كػؿ  ضػك بػل 
 أداء العمػػؿ المكمػػؼ بػػو  كبالتػػالل يعػػل المتعممػػكف أف لكػػؿ مػػنيـ دكر كمسػػ كلية بػػل نجػػاح

 ( .90  2000المجمك ة كتحقيؽ اليدؼ الم ترؾ )محمد محمكد الحيمة  
( إلػػل ماىيػػة الػػتعمـ التعػػاكنل بدنػػو تربيػػة الطػػرد 27  2001كلقػػد أ ػػارت )سػػامية مػػداح      

ليكػػكف  ضػػكان بعػػاالن بػػل الجما ػػة  كيتطمػػب االبتعػػاد  ػػف تمػػؾ التربيػػة الطرديػػة البحتػػة التػػل 
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المتعممػػيف  إلػػل اال تمػػاد  مػػل التربيػػة التطا ميػػة كالعمػػؿ  تنمػػل ركح األنانيػػة كالتنػػابس بػػيف
 التعاكنل الجما ل . 

( بدنيػا Scglione,2005, 15-17(  )Millis, 2004, 95-112كما يعربيا كػبلن مػف )    
إستراتيجية تدريس يقكـ بييا الػتعمـ  مػل التعػاكف  كلػيس التنػابس  حيػث يقسػـ الطػبلب بػل 

( طػػػبلب كتكمػػػيطيـ بعمػػػؿ أك ن ػػػاط 5-3تتػػػراكح بػػػيف )مجمك ػػػات فػػػغيرة غيػػػر متجانسػػػة 
يقكمكف بو مجتمعيف متعاكنيف  كيساىـ كؿ الطبلب بل ىذا العمؿ كؿ حسب دكره  بحيث 

 يككنكا جميعان مس كليف  ف نتيجة العمؿ.
الػبعض إلنجػاز  كييدؼ الػتعمـ التعػاكنل إلػل تعكيػد المتعممػيف  مػل العمػؿ مػع بعضػيـ    

ـ مسػ كلية معاكنػة ا رػريف كمسػا دتيـ  مػل الػتعمـ  بحيػث تفػؿ منيميمة ما  ك مل كؿ 
المجمك ة إلل اإلنجاز المطمكب  أل أف كؿ متعمـ ال يككف مس كالن بقط  ف تعممو  كلكنػو 

 . (278  2004مس كالن كذلؾ  ف تعمـ باال أبراد المجمك ة ) اطؼ محمد سعيد  
   أسس التعمم التعاونى:

يػػػػػان  يجػػػػػب أف يتضػػػػػمف رمسػػػػػة مبػػػػػادئ أساسػػػػػية بػػػػػل تعمػػػػػـ حتػػػػػل يكػػػػػكف الػػػػػتعمـ تعاكن    
 المجمك ات كىلن

مياراة اتراذ القرارن كتعنل أف يعتمد المتعمميف دارؿ المجمك ة التعاكنية  مػل أنطسػيـ  -1
 كالنقاش معان لمكفكؿ إلل القرار المناسب .ك مل اراراتيـ التل يترذكنيا مف ربلؿ التحاكر 

جمك ػػػة إلػػػل م ػػػكبلت أ نػػػاء العمػػػؿ التعػػػاكنل  ميػػػارة حػػػؿ الم ػػػكمةن حيػػػث تتعػػػرض الم -2
بيقػػػػـك المعمػػػػـ بتػػػػدريب الطػػػػبلب  مػػػػل الرطػػػػكات العمميػػػػة لحػػػػؿ الم ػػػػكمة لمتغمػػػػب  مػػػػل 

 الفعكبات التل تكاجييـ.

ميػػػػارات  مميػػػػات الػػػػػتعمـن كتعنػػػػل اػػػػػدرة المػػػػتعمـ  مػػػػل المبلحظػػػػػة كاالسػػػػتنتاج كالتنبػػػػػؤ  -3
المػػتعمـ  مػػل إدراؾ العبلاػػات كاالتفػػاؿ كالتفػػنيؼ  كاسػػتعماؿ األراػػاـ كالقيػػاس  كاػػدرة 

 المكانية كالزمانية . 
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ميػػارة حػػؿ الفػػراعن كتعنػػل القػػدرة  مػػل التعامػػؿ مػػع ا راء المتباينػػة لؤل ضػػاء دارػػؿ  -4
المجمك ة  كمػا اػد يحػدث مػف سػكء تطػاىـ بيػنيـ أك تعػارض بػل ا راء  كالكفػكؿ إلػل 

 اتطاؽ يرضل أ ضاء المجمك ة .

عد  ف الذاتيةن أل القدرة  مل تحقيؽ االنتماء  كتقػدير ميارة تقدير العمؿ التعاكنل كالب -5
المساىمة مع ا رريف بل العمؿ  كالترمل  ف األنانيػة كالتحيػز  كتقسػيـ العمػؿ كابػكؿ 
الػػػزمبلء  كالتدييػػػد لكػػػؿ  ضػػػك رغػػػـ ارػػػتبلؼ القػػػدرات كالميػػػكؿ )محمػػػد رضػػػا بغػػػدادل  

2005  43(  )Laura Marti, 2000. ) 

 اونى:عناصر نجاح التعمم التع
 لكي يككف العمؿ التعاكني  مبلن ناجحان البد مف تكابر العنافر التاليةن    
كىػػػك أىػػػـ  نفػػػر بػػػي ىػػػذه العنافػػػر  يجػػػب أف ي ػػػعر  االعتمررراد المتبرررادل اإليجرررابي: -

الطبلب بػدنيـ يحتػاجكف لبعضػيـ بعضػان  مػف أجػؿ إكمػاؿ ميمػة المجمك ػة  كيمكػف أف 
 يككف م ؿ ىذا ال عكر مف ربلؿ ن

 إ طاء مكابآت م تركة . -ب         ضع أىداؼ م تركة .            ك  -أ 
 تعييف األدكار . -د    الم اركة بي المعمكمات كالمكاد           -ج       

المجمك ة التعاكنية يجػب أف تكػكف مسػ كلة  ػف تحقيػؽ المسؤولية الفردية والجماعية:  -
كالن  ػػػف اإلسػػياـ بنفػػيبو بػػػي أىػػدابيا ككػػؿ  ضػػػك بػػي المجمك ػػة يجػػػب أف يكػػكف مسػػ 

العمػػؿ  كتظيػػر المسػػؤكلية الطرديػػة  نػػدما يػػتـ تقيػػيـ أداء كػػؿ طالػػب كتعػػاد النتػػا ج إلػػل 
 المجمك ة كالطرد مف أجؿ التدكد ممف ىك بي حاجة إلل مسا دة .

يحتاج الطبلب إلل القياـ بعمؿ حقيقي معان  يعممػكف مػف ربللػو  مػل التفاعل المباشر:  -
 يـ بعضان  مف ربلؿ مسا دة كت جيع بعضيـ  مل التعمـ .زيادة نجاح بعض

تحتاج المجمك ات إلل ترفيص كات محدد لمناا ة تقػدميا معالجة عمل المجموعة:  -
بػػػي تحقيػػػؽ أىػػػدابيا كبػػػي حطاظيػػػا  مػػػل  بلاػػػات  مػػػؿ با مػػػة بػػػيف األ ضػػػاء . كيقػػػـك 

 ضػػػاء بػػػي المعممػػػكف أيضػػػان بتطقػػػد المجمك ػػػات كا  طا يػػػا تغذيػػػة راجعػػػة حػػػكؿ تقػػػدـ األ
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 مميػػػـ مػػػع بعضػػػيـ بعضػػػان بػػػي المجمك ػػػة )حسػػػاـ الػػػديف محمػػػد أبػػػك اليػػػدل  كآرػػػركف  
2005  91 . ) 

 : Think, Pair, Shareشارك"  –زاوج  –استراتيجية " فكر  - ب
تكجد تعريطات متعددة الستراتيجية بكر  زاكج   تعريف استراتيجية فكر، زاوج، شارك:    

 الػتعمـ طػرؽ إحػدل بدنيػاGuilford جيمطػكرد  ريػؼتع ػارؾ  كمنيػا  مػل سػبيؿ الم ػاؿن 

  ـ الدرس  بمكضكع المرتبط السؤاؿ بي الطردم لمتطكير كاتان  لمطبلب تتيح التي التعاكني
 بكػرة األزكاج يرتػار كأريران  التطكير  بي لي ارككىـ زمبل يـق مع ذلؾ أزكاجان  بعد يككنكف
 .الطفؿ كمو بييا لي ارككا كاحدةق ر يسية

  :شارك - زاوج - استراتيجية فكر فيذتن خطوات
 تسػير أف بالطا ميػة يجػب كتتسػـ أىػدابيا)  ػارؾ - زاكج - )بكػر اسػتراتيجية تحقؽ حتل   
 : ا تية الرطكات كبؽ

 Thinking : التفكير  -األولى الخطوة
 مػرتبط بمكضػكع سػؤاؿ المعمػـ يطػرح  نػدما  ػارؾ( – زاكج - )بكػر اسػتراتيجية تبػدأ
يمكػف  السػؤاؿ طػرح  نػد المعمػـ يرا ييػا أف يجػب  ػركطان  كىنػاؾ بلب الطػ أمػاـ الػدرس

 :تكضيحيا بيما يمل
 مبا رة غير ـأ مبا رة بطريقة السؤاؿ ىذا أكاف سكاء لمتطكير محطزان  السؤاؿ يككف أف . 
 المتدني المستكل ذات األس مة  ف كبعيدان   اِؿ  مستكل ذا السؤاؿ يككف أف يجب. 
 فحيحة كاحدة إجابة مف أك ر لمسؤاؿ يككف أف يجب.  
 كمياراتيـ الطبلب ادرة مع السؤاؿ يتناسب أف.  
 . بردم المطركح ب كؿ السؤاؿ بي منـي كؿ يطكر أف الطبلب مف المعمـ يطمب ذلؾ كبعد   

 نParing المزاوجة  - الثانية الخطوة
 طالػب بمناا ػة كػؿ المعمػـ أزكاج  كيكمػؼ إلػل ينقسػمكا أف الطػبلب مػف المعمـ يطمب

 كػبلن  كتكضػيح زميمػو  أبكػار مػع أبكػاره كبلن منيما كتبادؿ مقارنة أجؿ زميمو مف مع إجابتو
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 مػف زكج يت ػارؾ  أف المعمػـ يطمػب أف ممكػف الرطػكة هذه  لآلرر كبػي نظره كجية منيما
 مجمك ػة ربػع( كتفػبح - زاكج - بكػر (الطػبلب مػف مربعػا ليت ػكؿ آرػر زكجػان  الطػبلب
 إلل معان ليفمكا كيطكركف يتحاكركف think - pair - square   طبلب أربعة مف مككنة
 .الطفؿ  بي المجمك ات أماـ بااي كتعرض فحتيا  مل يتطقكف إجابة

 نSharing المشاركة  - الثالثة الخطوة
 تكفػمكا يعرضػكا مػا أف ا رػر تمػك الكاحػد األزكاج مػف المعمػـ يطمػب الرطػكة ىػذه بػي    
 األسػ مة زكج بيتمقػل كػؿ الطفػؿ  أمػاـ المطػركح السػؤاؿ حػكؿ كأبكػار حمػكؿ مػف إليػو

 ما فحة  مل كالبراىيف األدلة  مييا كتقديـ الرد كيحاكال الطفؿ  طبلب مف كاالستطسارات
 ما لعرض الطرفة األزكاج لنفؼ يتاح حتل كتستمر المناا ات إجابات  مف إليو تكفبل
تسػجيؿ  لممعمػـ ىنػا كيمكػف ليػـ  المحػدد لمكاػت تبعان  األزكاج بربع كاد يكتطي   إليو تكفمكا

 .  العرض  ا ة أك السبكرة  مل اإلجابات
 (نشارك - زاوج- )فكر استراتيجية في المعمم أدوار
 الدرس: قبل - أوالً 

 االستراتيجية ىذه إجراء بطبيعة الطبلب تعريؼ .  
 بكضكح درس لكؿ المرجكة التعميمية األىداؼ تحديد .  
 بةالمطمك  كاألجيزة األدكات تجييز .  
 مجمك ة كؿ أبراد تطا ؿ بي تسـي بفكرة المجمك ات جمكس كنظاـ الطفؿ ترتيب . 
 العمؿ مجمك ات حجـ تحديد. 
 طرحيا سيـت التي الم كمة ضكء بي الدرس بي السير كرطكات اإلجراءات تفميـ. 
  نالدرس  أثناء  -ثانيًا 
 بػي لتطكيػرا مػنيـ كيطمػب الطػبلب   مػل سػؤاالن  المعمػـ يطػرح المقدمػة  ػرح بعػد 

  بردم. ب كؿ إجابتو
 السؤاؿ إجابة بي الطردم التطكير أ ناء التجكؿ أك التحدث  دـ الطبلب  مل يؤكد . 
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 كات كيحدد إلييا تكفبل التي كالنتا ج األبكار يناا ا أف زكج كؿ مف المعمـ يطمب 
 . ال نا ية المناا ة

 ايػاميـ رػبلؿ ـإجابػاتي لكتابػة الطػبلب  مػل  مػؿ بطااػات بتكزيػع المعمػـ يقػكـ 
 بعرض األبكار.

 :الدرس بعد - ثالثاً 
 ػـ الطػبلب  إلييػا تكفػؿ التػي كالحمػكؿ كالنتػا ج األبكػار بعػرض الػدرس تمرػيص  

 . السبكرة  مل تدكينيا
 مميا أ ناء المجمك ات  مل الحظو  ما محددة كبعبارات ككضكح بمكضك ية  يعمؽ . 
 كمبلحظاتـي م اركتيـ  مل ك ةالمجم أ ضاء مف لمم اركيف امتنانو المعمـ يقدـ .  
 (نشارك - زاوج - )فكر استراتيجية في الطالب أدوار
 مػف  نػده مػا كتن ػيط المعمػـ  ابػؿ مػف المطركحػة الم ػكمة حػؿ بػي الطػردم التطكيػر 

 . معمكمات سابقة
 نيا ي منتج إلل التكفؿ إلل تيدؼ التي كالجما ية ال نا ية المناا ات بي بطا مية اال تراؾ.   
  المطمكبة الميـا إنجاز بي ا رريف كمسا دة   كمقترحات كآرا و ألبكاره طالب كؿ ض ر . 
 كاليادبة . الياد ة المناا ة كممارسة ا رريف  كآراء لتعميقات الجيد االستماع  مل التدريب 
 زمبل و. كبيف بينو كاإليجابية الطيبة بالعبلاات كاالحتطاظ ا رريف الزمبلء مع التطا ؿ 

 (ن شارك - زاوج - استراتيجية )فكر مميزات
 اإل ارة بييا تتكابر تعميمية مكااؼ بي التدريس  أ ناء كبا بلن  ن طان  المتعمـ تجعؿ أنيا . 
 الميـ . ىك كىذا معان  أبكارىـ لمناا ة لمطبلب الطرفة تعطي 
 العميا . التطكير مستكيات كتنمي التحفيؿ  مف تزيد  
 كمعربػة اسػتك بيا الطػبلب  التػي المطػاىيـ يـتقيػ يسػتطيع المعمػـ متابعػة رػبلؿ مػف 

 الراط ة . األبكار
 بمكرتيا إ ادة أك كتطكيرىا كتحسينيا إلييا كاإلضابة ا رريف أبكار مف االستطادة  مل تسا د. 
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 األبكار كيتبادلكف كيت ارككف البعض بعضيـ مف يتعممكا أف لمطبلب الطرفة تتيح . 
 طكيف بي التغمب  مل م كبلتيـ .تسا د كؿ مف الطبلب المندبعيف كالمن 
  ة بي نطس المتعمميف كتعطي الطرفة لمجميع لمم اركتزيد أيضان مف دابعيتيـ لمتعمـ كتنمي ال قة 
  تسػػػا د  مػػػل بنػػػاء المسػػػ كلية ال رفػػػية كتتػػػيح بػػػرص التػػػدريب  مػػػل بعػػػض الميػػػارات

 االجتما ية المرغكبة.
 االنػدباع بػي الػتحكـ تعػاطؼ ك  بطيػـ االسػتماع م ؿ المنتجة العقل عادات بعض تدعم 

 . التعاكني كالتطكير
 : Project Strategy استراتيجية المشروع: - ت

يػػرتبط اسػػـ اسػػتراتيجية الم ػػركع باسػػـ المربػػل األمريكػػل كليػػاـ كمباتريػػؾ تمميػػذ المربػػي 
 التػي يحياىػا بالحيػاة المدرسػي الػتعمـ ربػط الكبيػر جػكف ديػكم. كتسػتيدؼ ىػذه اإلسػتراتيجية

 بػالمحيط المدرسػي ربػط المحػيط تسػتيدؼ أرػرم كبعبػارة معػان  كدارميػا المدرسػة رارج المتعمـ

  العممية   مييا الفبغة تغمب التي األن طة  مي كتطبؽ االجتماع 

كتسػػػتند ىػػػذه الطريقػػػة إلػػػل األسػػػس النطسػػػية كاالجتما يػػػة التػػػل جػػػاءت بيػػػا التربيػػػة الحدي ػػػة 
 كأىميا ما يملن

 تباره المحكر الر يسي.مبدأ االىتماـ بطبيعة المتعمـ كا  
 .مبدا الن اط الذاتل كالتعمـ  ف طريؽ العمؿ 

 .مبدأ الحرية  أل أف تنطبؽ مف ميكؿ المتعمـ كاىتماماتو 

  كالنظر إلييا  مل أنيا فكرة لمحياة االجتما ية.ا تبار المدرسة مؤسسة اجتما ية 
  خصائص استراتيجية المشروعات:

 تمبي حاجات كميكؿ كرغبات الطبلب . .1
 تد ـ الم اريع رافية التكامؿ بيف المكاد . .2
 تسمح بتككيف  بلاات اجتما ية بيف الطبلب . .3
 تحقؽ  ند الطبلب النمك العقمل كالميارات . .4
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  أنواع المشروعات فى التدريس:
 يمكف تقسيـ الم رك ات بحسب  دد الم اركيف بل الم ركع إلل اسميف  ىمان   
ـ بم ركع مستقؿ يرتمؼ  ف م ركع أل طالب أرر. القم رك ات برديةن يطمب مف كؿ طالب  .أ   يا
م رك ات جما يةن كىل م رك ات ي ترؾ بييا جميع طػبلب الفػؼ  أك يػتـ تقسػيـ  .ب 

 الطبلب إلل مجمك ات  ككؿ مجمك ة تنجز  مبلن كاحدان. 
  استراتيجية المشروعات: تنفيذ خطوات

 : ىي ر يسية رطكات بدربع الم ركع إنجاز  ممية تمر    
 :الم ركع مف اليدؼ ناألكلل كةالرط
  مػل كأف يتكاػؼ كالربػرات  كالميػارات المعػارؼ الطػبلب إكسػاب ىػك يكػكف أف يجػب    

مكانيػة الم ػركع طبيعػة  رػبلؿ اإلحسػاس مػف المحػددة الحقػا ؽ إلػل كالتكفػؿ التنطيػذ كا 
 .كتحديدىا الم كمة بكجكد
 : الم ركع ارتيار ال انيةن الرطكة
 نجػاح  مػي يسػا د الجيػد االرتيػار ألف إنجػازه  رطػكات أىػـ مػف الم ػركع ارتيػار    

أىػداؼ  : بتحديػد المتعممػيف مػع بالتعػاكف المعمػـ بقيػاـ الرطػكة ىػذه الم ػركع  كتبػدأ
 بػي اسػترداميا كاألدكات المػراد الم ػركع كنكاتجػو المتكاعػة  كالػزمف المتكاػع إلنجػازه 

 . لمطالب المناسب الم ركع بارتيار كتنتيي النكاتػػػػػػػػػػػج  تحقػػػػيؽ
 الرطكة ال ال ةن كضع الرطةن

البػػػػد لنجػػػػاح الم ػػػػركع مػػػػف كضػػػػع رطػػػػة مطفػػػػمة  تبػػػػيف سػػػػير العمػػػػؿ بػػػػي الم ػػػػركع      
كاإلجػػراءات البلزمػػة إلنجػػازه  ببعػػد أف ينجػػز الطالػػب الرطػػكة األكلػػي يرتػػار الم ػػركع 

ـ بكضالذم يناسبو  كيتبلءـ مع رغباتو ـ بالتعاكف مع المعم  ع رطة منطفمة لتنطيذ الم ركع .  كيقك
 : الم ركع تنطيذ الرابعةن الرطكة
حيث تيي  الطرفػة لكػؿ طالػب أف يكتسػب الربػرات بطريقػة مبا ػرة  ػف طريػؽ العمػؿ     

 بنػكد بػي المتم ػؿ النظػرم  الجانػب ترجمػة المرحمػة ىػذه بػي كالممارسػة الطعميػة  كيػتـ
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 بنػكد بتنطيػذ المرحمػة ىػذه بػي الطالػب يقػكـ حيػث محسػكس  إلي كااع الم ركع  رطة
 كتكجيياتو. كا  رابو مراابة المعمـ تحت رطة الم ركع

 : الم ركع تقكيـ الرامسةن الرطكة
 تغذيػة بتقػديـ المعمػـ حيػث يقػكـ  ميػو  كالحكػـ الم ػركع تقػكيـ الرطػكة ىػذه تسػتيدؼ     

 ال دكنيما كمف  ميو  الحكـ أك الم ركع تقكيـ بكا د ىذه مف أىـ كتعد لمطالب  راجعة
معالجتيا كاالسػتطادة  كطريقة بييا كاع التي كاألرطاء إتقانو لعممو مدم الطالب يعرؼ

  . منيا بل الم اريع البلحقة
 : المشروعات اختيار أسس
 .المتعمـ بتمبية رغبات كميكؿ احتياجات مرتبطة تربكية ايمة تكابر .أ 
 الم ركع . لتنطيذ البلزمة المكاد بتكبير االىتماـ .ب 
 . الم ركع ايمة مع الكات يتناسب فأ يجب .ج 
 . المدرسي الجدكؿ مع الم ركع يتعارض ال أف يجب .د 
 . ما لم ركع المعمـ يحتاجيا التي المكاد تكاليؼ بي االاتفاد مرا اة .ق 
 . المطمكبة التربكية القيـ لتحقيؽ الم ركع مبلءمة .ك 
 . طكيبلن  كاتان  يستغرؽ كأال معقدان  الم ركع يككف أال يجب .ز 
 . كتنطيذه  الطبلب لتفميمو اابمية مع الم ركع ناسبيت أف يجب .ح 

 مميزات إستراتيجية المشروع:
 مرتمؼ المراحؿ كالترففات كالمكاد الدراسية بي استرداميا إمكانية. 
 الم رك ات الجما ية بي الحاؿ ىك كما كالتعاكف  الجما ي العمؿ ركح الم ركع طريقة تنمي . 
 المتعمميف بيف الطردية طركؽال كمرا اة التعميـ تطريد  مي ت جع . 
 المعـم إ راؼ تحت الم ركع  كينطذه يرتار حيث التعميمية  العممية محكر المتعمـ ي كؿ . 
 كت ػجيعو مممػكس  كااػع إلػي نظريػان  تعممػو يتػرجـ مػا بحيػث كتيي تػو الطالػب إ ػداد 

 . كاإلنتاج العمؿ  مي
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 كاالبتكار اإلبداع  مي كت جيعو العمؿ  كحب بالنطس ال قة الطالب  ند تنمي . 
 كاستغبلليا المعمكمات البحث  ف  مل تدريبـي ربلؿ مف الذاتي التعمـ  مل الطمبة تدريب. 
   Strategy Team Teachingاستراتيجية التدريس بالفريق:  - ث

ىػػػك نمػػػط مػػػف أسػػػاليب التػػػدريس ال يػػػتـ إنجػػػازه بكاسػػػطة معمػػػـ كاحػػػد بػػػؿ يتنػػػاكؿ  مميػػػة     
تعنل بريػؽ مكػكف مػف  ػدد مػف األبػراد  Teamحيث أف كممة التدريس بريؽ مف المعمميف 

 ربما يككف  بل ة أك أربعة أك رمسة . 
كالسػػبب بػػل تطضػػيؿ ىػػذا األسػػمكب بػػل التػػدريس ىػػك أف ىنػػاؾ مكضػػك ات ذات طبيعػػة     

رافة حيػث يتناكليػا أحػد المعممػيف بال ػرح مػف زاكيػة مادتػو التػل يقػـك بتدريسػيا .  ػـ بعػد 
الطفؿ مدرس آرر بيتناكؿ نطس المكضكع كلكف مػف زاكيػة مادتػو التػل  بترة يدرؿ إلل ىذا

يدرسػيا   ػـ يعقبػو مػدرس  الػػث لي ػرح لمطػبلب ضػمف مادتػػو المكضػكع ذاتػو  كىكػذا ي ػػعر 
المتعممكف بالممؿ مف تناكؿ المكضكع الكاحد بل أك ر مف مادة دراسية  مل أيدل  دد مػف 

لطػػػبلب  ػػػف متابعػػػة  مميػػػة ال ػػػرح كيكػػػكف المعممػػيف  كترتػػػب  مػػػل ىػػػذا التكػػػرار انفػػػراؼ ا
 بؿ ينفربكا  ف الدرس كين غمكا بغيره مف األمكر .دكرىـ مع ىذا الدرس المتكرر دكران سمبيان 

 
 من يقوم بعممية التدريس من خالل فريق ؟ -0

مػػكف بتػػػدريس يتػػكلل الم ػػاركة بػػػل  مميػػة التػػػدريس بػػالطريؽ جميػػػع المعممػػيف الػػػذيف يقك     
 متطراة إلل طبلب الفؼ الكاحد .فكرة جكانب المكضكع ب

 كيف يتم تنفيذ عممية التدريس بالفريق ؟ -3
يتكلل المدرسكف القا مكف بالتدريس ارتيار أحدىـ ليقكـ بميمة التنسيؽ  كيتكلل  -1

ىذا ال رص سكاء كاف أادميـ بل المينة أك كاف مكجيان بنيان أك م ربان  مييـ دكره 
 لمعمؿ كمنسؽ لمطريؽ .
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ـ استعراض مكضك ات المقررات مف حيث المحتكل العممل كالتطبيؽ العممل يت -2
كبقان لمرطة التدريسية المكضك ة رافة تحديد مك د تناكؿ كؿ جز ية مف 

 المكضكع الكاحد المتكرر بل أك ر مف مقرر .
استربلص المكضك ات ذات الطبيعة التكرارية لتحديد األجزاء التل يتناكليا  -3

 يؽ .التدريس بالطر 
 تحديد المطاىيـ األساسية التل يقـك جميع المعمميف بتناكليا كتنميتيا . -4
 كضع جدكؿ زمنل ينظـ تناكؿ كؿ مدرس لكؿ مادة ترتبط بالمكضكع الم ترؾ . -5
 المكضكع المتكرر بتطافيؿ الجدكؿ الزمنل. إببلغ جميع المعمميف الم تركيف بل تدريس  -6
 مميف الذل يعنييـ األمر. تحديد دكر كؿ معمـ مف المع -7
 لما سيتناكلو الزمبلء ا رركف بعده .مرا اة أف يككف تناكؿ المعمـ لمجزء الراص بو مميدان  -8
 كضع أدكات التقييـ المناسبة ك رضيا  مل الزمبلء لمناا تيا ابؿ تنطيذىا . -9

 منسؽ .الطبلب دكف تطراة أك تحيز مف الا تراؾ جميع الزمبلء بل تفحيح أ ماؿ  -10
االستعانة بآراء جميع الزمبلء  ند مكاجية م كمة أ ناء التنطيذ كمحاكلة حميا  -11

 بدسيؿ الطرؽ .
اال تراؾ بل إ داد الكسا ؿ التعميمية الم تركة السترداميا مف ابؿ أ ضاء  -12

 الطريؽ القا ـ بالتدريس .
 المحاذير الكاجب مرا اتيا  ند التدريس بالطريؽ ن - 4

ـ بدسرارىا كبنكنيا .ند ميمة " المنسؽ " إلل معمـ حديث العيد أال تس -1  بالمينة غير  ال
لمجانب النظرل  ف أال يتحيز المنسؽ إلل جانب معيف بل التدريس بم بلن يتحيز  -2

 الجانب العممل.
 كؿ مدرس بالجزء المسنكد إليو.أال يقمؿ أل معمـ مف  دف المعمميف ا رريف بؿ ييتـ  -3
ـ ىك الجزء األساسل بل المكضكع.ل أحد المعمميف لمطبلب أف الجزء أال يكح -4  الذل يقدمو لي
 أال يتعدل أحد المعمميف  مل الكات المرفص لزميؿ آرر . -5
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أال يتعدل أحد المعمميف كيتطكع بتدريس بعض جكانب المكضكع كالتل يطترض أف  -6
 يقكـ بيا زميؿ آرر.

 فحيح امتحاف المادة بمطرده .يرا ل أال ينطرد أحد المعمميف بت -7
 أف تكزع درجات االمتحاف بالعدؿ  مل جكانب المكضكع المرتمطة . -8
 يتـ تقكيـ األداء الجما ل أكالن بحضكر كؿ مف  ارؾ بل  ممية التدريس بالطريؽ . -9
 Problem Solving Strategyاستراتيجية حل المشكالت:  - ج

( بدنيػػان جميػػع األن ػػطة العقميػػة 213  2003يعربيػػا )حسػػف  ػػحاتو  كزينػػب النجػػار      
كالعمميػػػة التػػػل يسػػػتردميا المػػػتعمـ لحػػػؿ الم ػػػكمة التػػػل تكاجيػػػو مػػػف رػػػبلؿ رطػػػكات كىػػػلن 

ارتبػػػػػػار  –فػػػػػػياغة الطركضػػػػػػيات  –جمػػػػػػع البيانػػػػػػات  –تحديػػػػػػدىا  –اإلحسػػػػػاس بالم ػػػػػػكمة 
ا الكفكؿ لمحؿ  كىذه الرطػكات ليسػت جامػدة مطمقػة  بػؿ ينتقػؿ المػتعمـ بينيػ –الطرضيات 

 أمامان كرمطان لحؿ الم كمة . 

تعتمػػد اسػػتراتيجية حػػؿ الم ػػكبلت  مػػل ن ػػاط تعميمػػل ذىنػػل مػػنظـ يكاجػػو بيػػو المػػتعمـ     
م كمة حقيقية يسعل لحميا مستردمان ما لديو مف معارؼ كميػارات سػابقة  أك معمكمػات تػـ 

عمميػػة جمعيػػا مػػف مفػػادر متعػػددة  كذلػػؾ بػػإجراء رطػػكات مرتبػػة تما ػػؿ رطػػكات الطريقػػة ال
بل التطكيػر  ليفػؿ بػل النيايػة إلػل اإلسػتنتاج  كىػك بم ابػة حػؿ لمم ػكمة   ػـ إلػل التعمػيـ  
حتػػػل يتحػػػكؿ االسػػػتنتاج إلػػػل اا ػػػدة  مميػػػة أك نظريػػػة  متبعػػػان بػػػل ذلػػػؾ الرطػػػكات التاليػػػةن 

ارتبػػار  –)الحمػػكؿ المقترحػػة(  –بػػرض الطػػركض  –تحديػػد الم ػػكمة  –اإلحسػػاس بالم ػػكمة 
التعميـ  كىذا يعنل أف الرطكات كاإلجراءات التل  –فكؿ إلل الحؿ الك  –فحة الطركض 

يقػػـك بيػػا المػػتعمـ  نػػد مكاجيتػػو لمكاػػؼ م ػػكؿ يتطمػػب تطا ػػؿ كن ػػاط منػػو  كربػػط مػػا سػػبؽ 
 ( .475  2000ليا )فالح أبك جادك  تعممو بما يكاجيو لمتغمب  مل الم كمة التل يتعرض 

 وأىم ما يميز ىذه االستراتيجية:
 & Slave, P. Chandler, 2001, 579(  )W. Chingددىا )كمػػػا حػػػ    

Y.Ruey,2002- 35بيما يملن ) 
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يكتسػػػب المتعممػػػكف مػػػف ربلليػػػا مجمك ػػػة مػػػف المعػػػارؼ النظريػػػة كالميػػػارات العمميػػػة   .1
 الحياة بكؿ متغيراتيا كمكااطيا الم كمة.كاالتجاىات المرغكب بييا  مما يسا دىـ  مل مكاجية 

ية مػػع طبيعػة  مميػػة الػتعمـ لػػدل األبػراد المتعممػػيف  حيػث ي يػػر تتما ػل ىػػذه االسػتراتيج .2
المعمػػـ لم ػػكمة كمػػدرؿ لمػػدرس يكػػكف دابعػػان دارميػػان لمتطكيػػر المسػػتمر  كمتابعػػة الن ػػاط 

 التعميمل لحؿ الم كمة .

تحقػػػؽ ىػػػذه االسػػػتراتيجية كظيطػػػة أكجػػػو الػػػتعمـ سػػػكاء المتعمقػػػة منيػػػا بالمعػػػارؼ العمميػػػة  .3
 لعممية  أك القيـ كاالتجاىات اإليجابية المرتمطة .النظرية  أك الميارات ا

ا تمػػاد المػػتعمـ  مػػل ن ػػاطو الػػذاتل لتقػػديـ الحمػػكؿ لمم ػػكبلت المطرحػػة كتطبيقيػػا بػػل  .4
 مكااؼ مرتمطة جديدة .

كأكدت  ديد مف الدراسات  مل أىمية استراتيجية حؿ الم كبلت كدحد اسػتراتيجيات الػتعمـ 
( التػل أكػػدت نتا جيػػا 2005كالػػل مفػططل اليكسػػؼ  الن ػط  كمػػف ىػذه الدراسػػات دراسػة )

 مػػػػل أ ػػػػر اسػػػػتراتيجية حػػػػؿ الم ػػػػكبلت بػػػػل اكسػػػػاب طػػػػبلب المرحمػػػػة األساسػػػػية لممطػػػػاىيـ 
 كاالتجاىات الفحية .   

 المحور الثالث: معممى المدرسة الثانوية الصناعية: 
لػػبلـز ن ىػػل تمػػؾ المدرسػػة التػػل تقػػـك بإ ػػداد ب ػػة الطنػػل االمدرسررة الثانويررة الصررناعية -2

لمعمػػػؿ بػػػل اطا ػػػات اإلنتػػػاج كالرػػػدمات كالتفػػػنيع  كمػػػدة الدراسػػػة بيػػػا  ػػػبلث سػػػنكات  
يمتحؽ بيا الطالب بعد إتمػاـ مرحمػة التعمػيـ األساسػي  كيمػنح بػل نيايتيػا  ػيادة دبمػـك 

 المدارس ال انكية الفنا ية )نظاـ السنكات ال بلث( كيحدد بيا نكع الترفص .
معمػـ التعمػيـ الفػنا ل يعتبػر الػركف الر يسػل بػل عية: معممو المدرسة الثانوية الصنا -0

 مميػة إنجػػاح المنظكمػػة التعميميػػة كاالرتقػػاء بيػػا كأداء دكرىػػا بػػل تمبيػػة احتياجػػات سػػكؽ 
العمػػؿ كتحقيػػؽ النيضػػة الفػػنا ية  كتت ػػارؾ بػػي أداء ميمػػة التػػدريس بػػي ىػػذا التعمػػيـ 

  بلث ب ات مرتمطة  ىين
 معممو المواد الثقافية: - أ
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الرياضيات  –التربية الدينية  –لقا مكف  مل تدريس المكاد ال قابيةن المغة العربية كىـ ا    
االجتما يػػات ... الػػ    كىػػـ مػػف بػػيف العػػامميف بػػي مػػدارس التعمػػيـ العػػاـ  –العمػػـك  –

ـ ال انكل الفنا ي .بالمرحمتيف اإل دادية أك ال انكية  كتـ انتدابيـ أك  ـ بل مدارس التعمي  تعيني
 واد التكنولوجية:معممو الم - ب

كىػػػذه الط ػػػة تتػػػكلل تػػػدريس الجانػػػب النظػػػرم مػػػف المػػػكاد التكنكلكجيػػػة بػػػي الترففػػػات     
الرسـ الطني  –المرتمطة  كؿ حسب نك ية ترففو  كىذه المكاد ىين الرسـ اليندسي 

األمػػػػػف الفػػػػػنا ي  كغيرىػػػػػا مػػػػػف  - مميػػػػػات  –معػػػػػدات  –رامػػػػػات  –المقايسػػػػػات  –
 بيعة الترفص .المقررات التكنكلكجية حسب ط

كىؤالء المعممكف رميط متعدد المؤىبلت بمػنيـ الحافػميف  مػل  ػيادات البكػالكريكس     
المعاىػػػد  –كميػػػات الطنػػػكف الجميمػػػة  –كميػػػات الطنػػػكف التطبيقيػػػة  –مػػػف كميػػػات اليندسػػػة 

 -المعاىػػد الفػػنا ية نظػػاـ الػػ بلث سػػنكات  –العميػػا الفػػنا ية نظػػاـ الرمػػس سػػنكات 
كميػػػػات التعمػػػػيـ  –ال ػػػػعب الفػػػػنا ية بكميػػػػات التربيػػػػة  –كلكجيػػػػة بعػػػػض الكميػػػػات التكن

 كغيرىا .   –الفنا ي 
 مدربو التدريبات المينية: - ت

كىػػػػذه الط ػػػػة تتػػػػكلل تػػػػدريب الطػػػػبلب بػػػػالكرش المدرسػػػػية  مػػػػل أداء التػػػػدريبات العمميػػػػة     
 المرتبطة بمينػتيـ  كىػؤالء المػدربكف مػف الحافػميف  مػل  ػيادة إتمػاـ الدراسػة ال انكيػة
الفنا ية نظاـ ال بلث سنكات أك الرمس سنكات  أك مف رريجي الدراسات التكميمية  
أك مػػف رريجػػي مراكػػز التػػدريب المينػػي  كىػػـ أفػػحاب ربػػرات متطاكتػػة المسػػتكيات بػػي 
أداء  مميػػـ التػػدريبي بالمػػدارس الفػػنا ية  إال أنيػػـ يعػػانكف ك يػػران مػػف نظػػرة المجتمػػع 

 يف بالكرش )مدرس  ممي(.المدرسي ليـ با تبارىـ مف العامم
ن ىػػػك أحػػػد الترففػػػات التػػػل تتضػػػمنيا ال ػػػعبة الطر يػػػة تخصرررص الزخرفرررة واإلعرررالن -3

لمزرربػػة )مجمك ػػة الفػػنا ات الزرربيػػة( بػػالتعميـ ال ػػانكل الفػػنا ل )نظػػاـ الػػ بلث أك 



 

 

 

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يناير 
 0202الجزء األول 
 

411 

الرمػػس سػػنكات( كُيعنػػل بػػالمقررات الدراسػػية البلزمػػة إل ػػداد الطنػػل كالطنػػل األكؿ الػػذل 
 كمياـ ىذا الترفص . يقـك بكاجبات

مػػف المعممػػيف تسػػند إلػػييـ ميمػػة القيػػاـ  ن ىػػـ ب ػػةمعممررو تخصررص الزخرفررة واإلعررالن -4
 –الرسػػػـ الطنػػػل  –المعػػػدات  –العمميػػػات  –بتػػػدريس المػػػكاد الطنيػػػة النظريػػػة )الرامػػػات 

األمػػػػف الفػػػػنا ل ..( لطػػػػبلب ترفػػػػص الزرربػػػػة كاإل ػػػػبلف بالمدرسػػػػة  –المقايسػػػػات 
مػػػف رريجػػػل ال ػػػعب الفػػػنا ية بػػػبعض كميػػػات التربيػػػة كبقػػػان ال انكيػػػة الفػػػنا ية  كىػػػـ 

الطنكف  –لنظاـ اإل داد التكاممل  أك مف رريجل بعض الكميات الطنية )الطنكف الجميمة 
 التطبيقية..( كبقان لمنظاـ التتابعل . 

 االتجاه نحو برنامج التدريب المدمج:المحور الرابع: 
أما بي  مـ النطس بيعبر تستعمؿ كممة االتجاه ألك ر مف معنل      

 ف حالة نطسية  كلو مككناتو ككظا طو كرفا فو  كيعد مف أىـ  attitude االتجاه
 جكانب ال رفية . 

 مفيوم االتجاه: -2
إف  All port لبلتجاه كمنيان اكؿ ألبكرت كالدراسات  دة تعريطاتالبحكث  تناكلت

رات ال رفية تعمؿ  مل االتجاه حالة استعداد  قمي أك  فبي ُنظِّمت  ف طريؽ الرب
تكجيو استجابات الطرد لكؿ تمؾ األ ياء كالمكااؼ التي تتعمؽ بيذا االستعداد. كمف 

إف االتجاه تييؤ أك » Guilford التعريطات التي يتكرر ذكرىا كذلؾ اكؿ جيمطكرد
نو مفاستعػػػػػػػداد ألف نطضؿ أك ال نطضؿ نك ان مف األمكر أك األ ماؿ ا  الجػػػػتما ية  كا 

ف ىذه الرافة الناحية  النطسية  ينطكم  مل ا تقادات كما ينطكم  مل م ا ر  كا 
 (7  2003كيعرؼ )أحمد المقانل   مل الجمؿ   «.األريرة ىي التي تميزه  ف الميؿ

 مل استجابة الطرد  تسا د االتجاه بدنون "حالة مف االستعداد العقمل تكلد تد يران ديناميان 
ناسبة  سكاء كانت بالقبكؿ كاإليجاب أك الربض بيما يتعرض لو  مل اتراذ القرارات الم
 مف مكااؼ كم كبلت" .
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بػي ىػذا البحػث بدنػون مجمك ػة  ويعرف االتجراه نحرو برنرامج التردريب المردمج إجرائيراً     
اسػػتجابات معممػػل ترفػػص الزرربػػة كاإل ػػبلف بالمدرسػػة ال انكيػػة الفػػنا ية نحػػك برنػػامج 

 ػػعكرىـ العػػاـ نحػػكه كنظػػرتيـ إليػػو سػػكاء بػػالقبكؿ أك الػػربض  التػػدريب المػػدمج التػػل تكضػػح 
 بي مقياس االتجاه المعد ليذا الغرض . كالتل تقاس بالدرجة التل يحفؿ  مييا المعمـ )المتدرب( 

 ن أىمية االتجاىات -0
( إلل أف االتجاىات تػؤدم دكران حاسػمان بػي التعمػيـ 70  2001ي ير ) مل منفكر      

ر الُمتعمِّمػػػػيف كاتجاىػػػػاتيـ نحػػػػك المػػػػكاد الدراسػػػػيَّة كالن ػػػػاطات المدرسػػػػيَّة كاألداء  ألّف م ػػػػا 
األررل  ككذلؾ اتجاىاتيـ نحػك زمبل يػـ كُمعمِّمػييـ كذكاتيػـ تػؤ ر بػي اػدرتيـ  مػل تحقيػؽ 
األىداؼ التعميميَّة أك التعمميَّة  ألّف التعمُّـ الذم يؤدم إلػل تكػكيف اتجاىػات نطسػيَّة مناسػبة 

يف يكػػكف أك ػػر جػػدكل . كيعػػكد سػػبب ذلػػؾ إلػػل أف االتجاىػػات النطسػػيَّة تبقػػل لػػدل الُمتعمِّمػػ
آ ارىػػػا كيحػػػتطظ بيػػػا مػػػدة طكيمػػػة  بينمػػػا ترضػػػع الربػػػرات المعربيَّػػػة بفػػػكرة  امػػػة لعكامػػػؿ 
النسياف. كما تؤ ر االتجاىات بي ادرتيـ  مػل التطا ػؿ االجتمػا ي  كالعمػؿ الم ػترؾ مػع 

َـّ تػػػػؤ ر بػػػػي اػػػػدرتيـ  مػػػػل التكيُّػػػػؼ ا رػػػػريف  كبػػػػي اػػػػدرتيـ  مػػػػل تحقيػػػػؽ ذكات يػػػػـ  كمػػػػف  ػػػػ
 كاالستجابة لمتغيُّرات المستمرة التي يتفّدكف ليا بي المجتمع.

كيرل الباح كف بي سيككلكجية ال رفيَّة  أّف ال رفيَّة بػي جانػب كبيػر منيػا مػا ىػي     
إال مجمك ػػػػة االتجاىػػػػات النطسػػػػيَّة التػػػػي تتكػػػػكف  نػػػػد ال ػػػػرص بتػػػػؤ ر بػػػػي  اداتػػػػو كميكلػػػػو 
ك كاططػػو كأسػػاليب سػػمككو المرتمطػػة. كأّنػػو  مػػل اػػدر تكابػػؽ االتجاىػػات النطسػػيَّة كانسػػجاميا 
كاتسػػػاايا تكػػػكف اػػػػكة ال رفػػػيَّة  ك مػػػل اػػػػدر بيمنػػػا التجاىػػػات الطػػػػرد يكػػػكف بيمنػػػا لحقيقػػػػة 
 رفيتو. كمف كجية النظػر االجتما يَّػة تكمػف أىميػة االتجاىػات بػي أّنيػا أحػد الُمحػدَّدات 

كالمكجيػػػػة كالُمنظَّمػػػػة لمسػػػػمكؾ االجتمػػػػا ي  ك مػػػػل ذلػػػػؾ بػػػػإف أم تغيػػػػر  الر يسػػػػة الضػػػػابطة
اجتمػا ي يتطمَّػػب أكالن معربػػة االتجاىػػات السػػا دة بػيف أبػػراد المجتمػػع  كمعربػػة مػػدل اابميتيػػا 
لمتعػػديؿ كالتحكيػػؿ نحػػك التغيُّػػر المرغػػكب بيػػو  إذ إّف اتجاىػػات  جديػػدة تتعػػارض مػػع مػػا اػػد 
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بي النطػكس  ك يػران مػا يػؤدم إلػل التطكػؾ كاالضػطراب   يكجد مف اتجاىات متدفمة كراسرة
 كيعكؽ حدكث ما نرمي إليو مف تطكر كتقدـ. 

 خصائص االتجاىات: -3
ال يرضع لممبلحظة مبا رة  كلكنو يمكف أف يدرس  ف طريؽ  االتجاه حادث نطسي - أ

 ما يؤدم إليو . 

ال رص إنو يبدك  مل  كؿ استعداد أك نزكع لمقياـ بطعؿ بيف  كاالتجاه تييؤ  - ب
 ر كمكضكع االتجاه 

أم إنو مستقطب  كلو محكرافن مع أك ضد  تطضيؿ أك ال  االتجاه محكرم  - ت
 تطضيؿ  تحبيذ أك ربض. 

 أم إنيا ال تككف لدل ال رص لعامؿ كرا ي بؿ ىي مكتسبة . االتجاىات متعمَّمة  - ث

 االتجاه مترفص  أم إف لكؿ اتجاه مكضك و الراص بو . - ج

 يتناكؿ  ددان مف الدرجات يطكؽ ذلؾ. درجات مف ال دة كاد يمكف اياس االتجاه ب بلث  - ح

االتجاه  قمي  اططي  أم إنو ينطكم  مل تطا ؿ بيف جانب  قمي لدل  - خ
 األ راص كجانب  اططي .

 استمرارية االتجاه لدل ال رص لسنكات مف حياتو .كيبدك ىذا ال بات بي  االتجاه  ابت نسبيان  - د
 كالعكامؿ المؤ رة بيو  كبيو بعد المستقبؿ .الماضي كالحاضر بطيو بعد  االتجاه  بل ي األبعاد  - ذ

 
 

  تكّون االتجاىات: -4
تتككف االتجاىات لدل الطرد مع نمكه كنضجو كتككف نتيجة لربراتو الناجمة  ف     

التطا ؿ بينو كبيف المحيطيف االجتما ي كالمادم حكلو.  مل أف مف البلـز اإل ارة ىنا 
عقمية كمعاربو كبناء  رفيتو بي تككف االتجاىات لديو. إف إلل مكانة ادرات ال رص ال

ليذه القدرات كالمعارؼ ال رفية مكانتيا بي التطا ؿ بيف الطرد كمحيطو  بي مستكل 
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محاكماتو كبيمو لؤلمكر حكلو  كبي محاكالتو الكفكؿ إلل الك ؼ كاإلبداع كاإلسياـ  إذ 
معارؼ التي تنطكم  مييا ربراتو  ك مل إف تكّكف اتجاه ما يعتمد ا تمادان  ميقان  مل ال

انا اتو كا تقاداتو ك مل مستكل تقبمو اإليحاء كالتمقيف كالنفا ح  ك مل أرذه بدسمكب 
 المناا ة ال رفية المستطيضة أك مف دكنيا بي أمر ما يقبمو.

  تعديل االتجاىات وتغييرىا: -5
مراحؿ ما ابؿ ال يركرة   إف االتجاىات التي يكتسبيا الطرد بي حياتو  كال سيما بي    

كالتي يقاؿ  نيا إنيا  ابتة نسبيان  يمكف أف ترضع لمتعديؿ كالتغيير. بقد يناؿ االتجاه 
بعض التعديؿ بي مدل مضمكنو أك  دتو  كاد يتغير االتجاه كيدرذ منحل جديدان مرتمطان 

متنك ة   ارتبلبان كاضحان  ف السابؽ. كاد يتـ التغيير أك التعديؿ ضمف  ركط أك ظركؼ
بقد يحدث التغيير لدل الطرد بتد ير ربرات جديدة ك ميقة األ ر تتككف لدل ال رص. كاد 
يحدث بعد تكّكف معارؼ جديدة لدل الطرد تتفؿ بو كب رفيتو كبمكضكع االتجاه كال 
تككف متكابرة لديو مف ابؿ  كاد يككف العامؿ الر يس بي حدكث التغيير  مؿ منظـ تقـك 

ـ أك مؤسسة رافة كذلؾ حيف يرضع ال رص   ار تمؾ الكسا ؿ أك بو كسا ؿ اإل بل
ف تعديؿ االتجاه ك يران ما كاف مكضع دراسات تجريبية تمكَّف بييا  المؤسسة الرافة. كا 

برنامج معد مف ابؿ  كنطذ بي حاؿ مجمك ة مف األبراد مف الطبلب أك العماؿ  مف 
 نحك نكع مف الدراسة أك العمؿ. إحداث تغيير ممحكظ بي اتجاه أبراد تمؾ المجمك ة

 
 
 وظائف االتجاىات:  -6

مف المككنات األساسية لم رفية  كيحقؽ كجكدىا لدل ال رص مجمك ة مف     
 الكظا ؼ أىميا ما يمين

كظيطة إرضاء الحاجات أك إ با يان ترتبط بمكابآت أك  قكبات رابقت استجابات  - أ
بكرة أك مكضكع  لدل ال رص بدت بي اكلو أك بعمو مما يتفؿ ب رص أك
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اجتما ي  كحيف يناؿ التعزيز د ـ استجابتو  أم اكلو أك بعمو أك األمريف معان  بإف 
 تكّكنو يستمر كيتعمؽ. 

تظير الكظيطة التقكيمية لبلتجاه مف ناحيتيفن األكلل متضمنة بي  الكظيطة التقكيميةن - ب
ايمة ما لدل  مما يدؿ  مل أف لذلؾ األمر -أك  دـ تطضيمو - تطضيؿ االتجاه أمران 

فاحب االتجاه )ايمة إيجابية أك ايمة سمبية(. أما الناحية ال انية بتككف بي داللة 
 االتجاه  مل ايـ معينة لدل ال رص .

األفؿ بي االتجاه أنو نظاـ يظير بي أنماط مف  «ناألنا»كظيطة الدباع  ف  - ت
مف كجكد السمكؾ بينيا تناسؽ كبييا مستكل مقبكؿ مف ال بات  كذلؾ  مل الرغـ 

ارتبلؼ بي الظركؼ التي يمكف أف يظير بييا مكضكع االتجاه. كم اؿ ىذه الحاؿ 
اتجاه  اب نحك مينة التعميـ ككيؼ يبدك ىذا االتجاه بي مناا ة يسيـ بيا ىذا 

 ال اب كبي تعاممو مع المعمميف كبي سمككو المعبر  ف ارتيار المينة. 

بي بيـ  المو بيمان يسيـ بي تككيف  تسا د االتجاىات فاحبيا الكظيطة المعربيةن - ث
االطم ناف لديو  كبي جعؿ حكاد و ذات معنل راص. كتكبر لو نك ان مف ال بات 

 كالكضكح بي رؤية العالـ كتطسير حكاد و .

كظيطة االنتماء كالتكحد مع ا رريفن يربط االتجاه بيف الطرد كمجتمعو  أك ب ة مف  - ج
النتماء إلل ذلؾ المجتمع أك تمؾ الط ة ذلؾ المجتمع  كيد ـ  عكر ذلؾ الطرد با

 ك عكره بدنو م ؿ ا رريف كيؤلؼ كحدة معيـ . 

 

 

 دراسة االتجاىات وقياسيا: -7
 إلل أفن  (173  2008)نعيـ الربا ي  ي ير    

كرد بي بقرات سابقة أف االتجاىات ال ترضع لممبلحظة مبا رة  ندراسة االتجاىات - أ
كىناؾ رمس طرا ؽ  ا عة  كؾ المعبرة  نيا.كأف ك طيا يككف  ف طريؽ أنماط السم

 بي دراسة االتجاىاتن
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 بطكرة تككيف نظرية حكؿ االتجاىات. تعرؼ الطريقة األكلل بدنيا نظرية كأنيا دراسة مكجية  -

 كتعرؼ الطريقة ال انية بدنيا كفطية اا مة  مل المبلحظة.  -

 أما الطريقة ال ال ة بيي الطريقة التجريبية .  -

لرابعة تعتمد دراسة االتجاىات  مل االستطتاء الذم يتناكؿ مجمك ة كبي الطريقة ا -
 كبيرة مف األبراد .

كيككف القياس بي الطريقة الرامسة معتمدان  مل مقياس  ممي مك كؽ أ د مف ابؿ   -
لك ؼ اتجاه  رص  أك مجمك ة أ راص  نحك مكضكع ما انطبلاان مف اإلجابات 

 التي تقدـ استجابة لعبارات المقياس.

يعتمد اياس االتجاىات  مل اإلجابات التي يقدميا ال رص  ف  نقياس االتجاىات - ب
 بارات نظمت تنظيمان  مميان دايقان بي مقياس رضع إلجراءات  ممية معينة ابؿ أف 
يعد مقياسان مك كاان. كاد تدرذ العبارة فيغة سؤاؿ  كاد تككف بيانية كفطية. كتتناكؿ 

الجكانب كالتطفيبلت المتفمة بمكضكع االتجاه كما العبارات بي المقياس الكاحد كؿ 
يحتمؿ أف يظير مف أنماط بي السمكؾ المعبر  ف ذلؾ االتجاه. كينظـ المقياس 
تنظيمان يسمح بكضع إ ارة بسيطة  أك كتابة كممة  أماـ كؿ  بارة تبيف مدل انطباؽ 

لمكابقة يكضع بي درجات مف  دة ا« المدل»تمؾ العبارة  مل حالو  مع العمـ أف 
إيجابان كسمبانن أكابؽ ب دة  ظيمة  حتل.. ال أكابؽ أبدان. كذلؾ ينظـ المقياس تنظيمان 
يسمح بنقؿ إجابات ال رص إلل لغة الكـ. كالطكرة األساسية ىي أف ال رص يقدـ 
تقريران  ف ذاتو حيف يقكؿ إنو يكابؽ ب دة  مل ذلؾ األمر  كأف المقياس ي مؿ بي 

 التي يظير االتجاه  ف طريقيا كتعبر  نو. ان  ينة جيدة مف أنماط السمكؾ  باراتو  مكالن مناسب
كيستردـ بي حساب النتا ج الكمية لممقياس طريقتافن تعرؼ األكلل باسـ 

الذم ا تمدىا بي  Likert   كتعرؼ ال انية باسـ ليكرت Thurstone  كرستكف
 المقاييس التي بناىا لعدد مف االتجاىات. 
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احث طريقة ليكرت  كىي األك ر استعماالن بي البحكث النطسية كالتربكية كاد استردـ الب
بتقكـ  مل منح ايـ كمية محددة لكؿ درجة مف درجات اإلجابة  ف العبارة الكاردة بي 
المقياس  كينطمؽ منح إجابة المطحكص ايمة كمية مف ذلؾ األساس. بإذا كانت اإلجابات 

  «أكابؽ ب دة»درجة مف رمس درجات أ بلىا المرتمطة منظمة بي المقياس  مل أساس 
)المكابقة كالمرالطة كؿ منيما تعبير يقدمو ال رص المطحكص  ف « أرالؼ ب دة»كأدناىا 

 بلمات ك بلمة بالتدرج  بإف إجابة  رص  5نطسو( ككانت القيـ الكمية ممنكحة ما بيف 
ت التي حفؿ  مييا (  بلمات  كيككف مجمكع العبلما4 ف  بارة ما بقكلو أكابؽ تككف )

نتيجة إجابات  ف كؿ  بارات المقياس ىك التعبير  ف مستكل  دة كجكد االتجاه لديو  
أما إذا فيغت بعض األس مة فكغان سمبيان بيجب البدء بقمب  أم االتجاه مكضكع القياس.

األجكبة حتل تعد اتجاىان إيجابيان أك سمبيان  كيسيؿ تطبيؽ ذلؾ  ندما تككف درجات ليكرت 
كاد استردـ الباحث بي إ داد مقياس االتجاه نحك البرنامج التدريبل القا ـ  مل   بل ان.

التدريب المدمج مقياس ليكرت الرماسل كالذل يعتمد  مل منح ايـ كمية محددة لكؿ 
استجابة مف االستجابات التي يبدييا المتدرب  مل العبارة الكاردة بي المقياس  كذلؾ 

افة بمعممل ترفص الزرربة كاإل بلف ككضعيا بي فكرة لتقدير االستجابات الر
 درجات ليسيؿ التعامؿ معيا كحساب كمقارنة نتا جيا .   

 

 

 

 

 

 ثانيًا: الدراسة الميدانية:
 سارت إجراءات الدراسة الميدانية لمبحث كبؽ الرطكات التاليةن         

 ن خرفة واإلعالنتعرف واقع البرامج التدريبية التربوية التى تقدم لمعممى الز  -2
لما كاف السؤاؿ األكؿ مف أس مة البحث ىكن مػا الكااػع الحػالل لبػرامج التػدريب     

التػػػل تقػػػدـ لمعممػػػل ترفػػػص الزرربػػػة كاإل ػػػبلف بالمدرسػػػة ال انكيػػػة الفػػػنا ية ب 
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كلئلجابة  ػف ىػذا السػؤاؿ كلتعػرؼ كااػع البػرامج التدريبيػة التربكيػة المرتبطػة بطػرؽ 
 مػل   2)التل ادمت ليـ ااـ الباحػث بعػرض اسػتطبلع رأل  كاستراتيجيات التدريس

  كتبيف مف ربلؿ الحكار كالمناا ات معيـ كمف ربلؿ اإلجابػة  0)بعض المعلمين 
% مػػػف المعممػػػيف لػػػـ يتمقػػػكا أل  95 مػػػل أسػػػ مة اسػػػتطبلع الػػػرأل أف مػػػا يزيػػػد  ػػػف 

ستراتيجياتو  كأف الق مة القميمة التل برامج تدريب مرتبطة بعممية التدريس كمياراتو كا 
حضرت برامج تػدريب بػل ىػذا الفػدد ىػل التػل أجريػت  نػد تػرايتيـ إلػل كظػا ؼ 
أ مػػػل  اػػػدمتيا كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ ليػػػـ لمػػػدة أسػػػبكع تناكلػػػت مكضػػػك ات  امػػػة 
كك يرة كلـ يكف ىناؾ تركيػز  مػل مكضػكع كاحػد بحيػث يػتـ تناكلػو بفػكرة أبضػؿ  

 ير سػػمبل  مػػل كػػؿ المكضػػك ات التػػل كمػػع ىػػذا ال ػػمكؿ كالعمػػـك بػػل العػػرض تػػد
اػدمت  كىػػذا مػا أ ػػار إليػو ىػػؤالء المعممػيف حػػيف اإلجابػة  ػػف سػؤاؿ حػػكؿ تقيػػيميـ 
ليػػػذه البػػػرامج كمػػػدل االسػػػتطادة منيػػػا  كالتػػػل جػػػاءت متكسػػػطة كضػػػعيطة  كحػػػددت 
األسباب بلن ك رة المكضك ات ك دـ التركيز  مل مكضكع محدد  كضػيؽ الكاػت 

 ف تنطيذ ىذه البرامج التدريبية بل كات العاـ الدراسل  المرفص لمتدريب  بضبلن 
كبالتػػالل يػػؤ ر سػػمبان  مػػل سػػير العمميػػة التعميميػػة  حيػػث يحػػـر الطالػػب مػػف معممػػو 
لمػػدة أسػػبكع  كيػػؤدل ذلػػؾ أيضػػان إلػػل التػػد ير  مػػل حسػػػػػػػػػػػف سػػير المػػنيج  إذف ىػػذه 

منظكمػػػػة التعميميػػػػة  مػػػػل كابػػػػة  نافػػػػر الالبػػػػرامج التدريبيػػػػة ال ػػػػكمية أ ػػػػرت سػػػػمبان 
 العممية التعميمية برمتيا( .       –المنيج  –المعمـ  –)الطالب 

 

 نتحديد االحتياجات التدريبية لمعممى الزخرفة واإلعالن بالمدرسة الثانوية الصناعية -0
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لمػػػا كػػػاف السػػػؤاؿ ال ػػػانل مػػػف أسػػػ مة البحػػػث ىػػػكن مػػػا االحتياجػػػات التدريبيػػػة المرتبطػػػة     
الػػتعمـ الن ػػط البلزمػػة لمعممػػل ترفػػص الزرربػػة كاإل ػػبلف بالمدرسػػة باسػػتراتيجيات تػػدريس 

ال انكيػػػة الفػػػنا ية ب كلئلجابػػػة  ػػػف ىػػػذا السػػػؤاؿ كلتحديػػػد االحتياجػػػات التدريبيػػػة المرتبطػػػة 
بطرؽ كاستراتيجيات تدريس التعمـ الن ط البلزمة ليـ  تـ ذلؾ مف ربلؿ اسػتمارة اسػتطبلع 

االن  ف برامج التدريب التل يرغػب المعممػكف أف الرألن حيث تضمف االستطبلع السابؽ سؤ 
يتدربكا  مييا  كاد أبدل كابة المعممكف الرغبة بل دراسػة مكضػك ات حػكؿ ميػارات كطػرؽ 
كاسػػتراتيجيات التػػػدريس  باإلضػػػابة إلػػػل الرغبػػػة بػػػل دراسػػػة مكضػػػك ات جديػػػدة كحدي ػػػة بػػػل 

ا لػػل المرتمطػػة ترففػػيـ  ككػػذلؾ الرغبػػة بػػل تنػػاكؿ مكضػػك ات اسػػترداـ بػػرامج الحاسػػب 
بػػل  مميػػة التػػدريس  كاػػد كضػػح الباحػػث لممعممػػيف أف مجػػاؿ البحػػث الحػػالل ينفػػب  مػػل 
طػػرؽ كاسػػتراتيجيات تػػدريس الػػتعمـ الن ػػط بقػػط  ككيػػؼ يػػتمكف المعمػػـ منيػػا لتحسػػيف أدا ػػو 
التدريسػػل مػػػع طبلبػػو دارػػػؿ البي ػػة التعميميػػػة  كىػػػك معيػػـ بيمػػػا يقترحكنػػو مػػػف مكضػػػك ات  

مية ما يطمبكنو مف برامج تدريب أررل بل مجاؿ التكنكلكجيا المستحد ة كيؤكد ليـ  مل أى
 بل مجاؿ ترففيـ .

 ن النشط الالزمة لمعممى الزخرفة واإلعالنتحديد درجة أىمية استراتيجيات تدريس التعمم  -3

لمػا كػػاف السػػؤاؿ ال الػػث مػػف أسػػ مة البحػث ىػػكن مػػا أىػػـ االحتياجػػات التدريبيػػة المرتبطػػة     
ات تػػدريس الػػتعمـ الن ػػط البلزمػػة لمعممػػل ترفػػص الزرربػػة كاإل ػػبلف بالمدرسػػة باسػػتراتيجي

ال انكية الفنا ية ب كلئلجابة  ف ىذا السؤاؿ كلتحديد أىػـ االحتياجػات التدريبيػة المرتبطػة 
بطرؽ كاستراتيجيات تدريس الػتعمـ الن ػط البلزمػة ليػـ  تػـ ذلػؾ مػف رػبلؿ اسػتطبلع كجيػة 

ااترحػػػػو المعممػػػػكف مػػػػف بػػػػرامج تػػػػدريب رافػػػػة بطػػػػرؽ نظػػػػرىـن حيػػػػث ضػػػػمف الباحػػػػث مػػػػا 
كاستراتيجيات التدريس  باإلضابة إلل طرؽ كاستراتيجيات تدريس أررل حددىا الباحث مف 
رػػػػبلؿ ربراتػػػػو التدريسػػػػية كالمينيػػػػة كبمراجعػػػػة األدبيػػػػات كالمراجػػػػع العمميػػػػة المرتبطػػػػة بيػػػػذا 

ط بعضػػػيا بالتػػػدريس إسػػػتراتيجية تػػػدريس( يػػػرتب 34الميػػػداف  تكفػػػؿ إلػػػل اا مػػػة تضػػػمنت )
الطػردل كاألرػػرل بالتػػدريس الجمػا ل  كتػػتـ سػػكاء دارػػؿ المدرسػة أك رارجيػػا  كتناسػػب إلػػل 
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حػػد كبيػػر طبيعػػة المقػػررات التكنكلكجيػػة كالمنػػاىج الدراسػػية بػػالتعميـ ال ػػانكل الفػػنا ل  تػػـ 
 ػػػػرض  مػػػػل السػػػػادة المعممػػػػيف بػػػػل  ػػػػدة مػػػػدارس   3)كضػػػػعيا بػػػػل فػػػػكرة اسػػػػتطبلع رأل 

ىرة كالجيػػزة  كطمػػب مػػنيـ إبػػداء الػػرأل بيمػػا يتضػػمنو مػػف طػػرؽ كاسػػتراتيجيات بمحابظػػة القػػا
 –متكسػػطة األىميػػة  –تػػدريس الػػتعمـ الن ػػط مػػف حيػػث درجػػة أىميتيػػا بالنسػػبة ليػػـ )ىامػػة 

 ( بل الرانة التل تناسب رأل كؿ منيـ .  غير ىامة(  كذلؾ بكضع  بلمة )

 ط الالزمة لمعممى الزخرفة واإلعالن:  النشاختيار أىم طرق واستراتيجيات تدريس التعمم  -4

تػػـ ارتيػػار بعػػض طػػرؽ كاسػػتراتيجيات تػػدريس الػػتعمـ الن ػػط التػػل حفػػمت  مػػل نسػػبة    
%( بػػل درجػػة أىميتيػػا بالنسػػبة لمعممػػل ترفػػص الزرربػػة كاإل ػػبلف بالمدرسػػة 95اتطػػاؽ )

 25ال انكيػة الفػنا ية بعػد  ػػرض اسػتطبلع الػرأل  مػل  ينػػة مػف المعممػيف بمػ(  ػػددىا )
معممان( مف معممل ترفص الزرربة كاإل ػبلف بالمػدارس ال انكيػة الفػنا ية نظػاـ الػ بلث 
 –سػػنكات كنظػػاـ الرمػػس سػػنكات بمحابظػػة القػػاىرة كالجيػػزة  منيػػا مػػدارس )طمعػػت حػػرب 

الزاكيػة الحمػراء  –العباسػية  –حمػكاف  –مػايك  15 –القاىرة الطنية بالمنيػؿ  –السيدة زينب 
غمػػػػرة( تكفػػػػؿ الباحػػػػث بعػػػػد حسػػػػاب النسػػػػبة الم كيػػػػة لعػػػػدد  –ىػػػػراـ األ –الطنيػػػػة المتقدمػػػػة 

تكػػرارات مكابقػػة ىػػؤالء المعممػػيف  مػػل أىميػػة ىػػذه اإلسػػتراتيجيات التدريسػػية  كاػػاـ بترتيبيػػا 
 تنازليان كبقان ألىميتيا بالنسبة ليـ  كالجدكؿ التالل يبيف ذلؾن  

 

وفقًا ألىميتيا شط   يبين ترتيب طرق واستراتيجيات تدريس التعمم الن4جدول )
 بالنسبة لممعممين

 م
 

 النسبة المئوية % استراتيجيات التدريس المقترحة
 

 % 95 التعمـ التعاكنل 1
 % 95 التدريس بالطريؽ 2

                                                           

  : استطالع رأى حول درجة أىمية طرق واستراتيجيات تدريس التعمم النشط المتضمنة  3ممحق ) 
 بالقائمة .



 

 

 

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يناير 
 0202الجزء األول 
 

111 

 م
 

 النسبة المئوية % استراتيجيات التدريس المقترحة
 % 95 الم ركع 3

 % 95 حؿ الم كبلت 4

 % 95  ارؾ -زاكج  –بكر  5

 % 90 العفؼ الذىنل 6
 % 90 التدريس دارؿ الكر ة 7

 % 90 الفنا يةالزيارات  8

 % 90 الحقا ب التعميمية 9

 % 85 الحكار كالمناا ة 10
 % 85 تعميـ األاراف 11

 % 85 التعمـ القا ـ  مل الم كمة 12

 % 85 المكديكؿ التعميمل 13
 % web quest 85استراتيجية تقفل الكيب  14
 % 80 البياف العممل 15
 % 80 األن طة المتدرجة 16
 % 75 أكراؽ العمؿ 17
 % 75 ررا ط المطاىيـ 18
 % 75 الطفؿ المقمكب 19
 % 70 المحاضرة المعدلة 20
 % 70 الررا ط الذىنية 21
 % 70 االستقفاء 22
 % 70 التطكير االبتراضل 23
 % 70 أركاف كمراكز التعمـ 24
 % 70 األس مة 25

 

 % 65 التريؿ المكجو 26
 % 65 التطكير العكسل 27

 % 65 التناظر 28

 % 65 التكممة 29

 % 65 لعب األدكار 30

 % 60 األنظمة الرمزية 31
 % 60 تحميؿ كجية النظر 32

 % 60  قكد التعمـ 33
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 م
 

 النسبة المئوية % استراتيجيات التدريس المقترحة
 % 60 البحث كاالكت اؼ 34

بل ضكء تمػؾ النتػا ج تػـ اسػتربلص بعػض طػرؽ كاسػتراتيجيات تػدريس الػتعمـ الن ػط التػل 
 –ممػيف  كىػل )اسػتراتيجية الػتعمـ التعػاكنل حفمت  مل نسبة اتطاؽ  اليػة مػف السػادة المع

 –اسػػػػتراتيجية التػػػػدريس بػػػػالطريؽ –إسػػػػتراتيجية الم ػػػػركع  –اسػػػػتراتيجية بكػػػػر  زاكج   ػػػػارؾ 
 إستراتيجية حؿ الم كبلت( .

كاػػد اسػػتقر األمػػر  مػػل ارتيػػار ىػػذه اإلسػػتراتيجيات التدريسػػية لتكػػكف بم ابػػة المحػػػػػتكل     
نامج التػدريبل المقتػرح الػذل يعػد ليػؤالء المعممػيف  كىػذا ال العممل الذل يقدـ مف ربلؿ البر 

يعنػػػل أف الطػػػرؽ كاإلسػػػتراتيجيات التدريسػػػية األرػػػرل غيػػػر ىامػػػة  لكػػػف التركيػػػز ىنػػػا  مػػػل 
اإلسػػتراتيجيات التدريسػػية األك ػػر أىميػػة بالنسػػبة لممعممػػيف مػػف كجيػػة نظػػرىـ  لتكػػكف محػػؿ 

ا بػػػػل تحسػػػػيف األداء التدريسػػػػل التجريػػػػب بػػػػل ىػػػػذا البحػػػػث  كإل طػػػػاء مؤ ػػػػر  ػػػػف با ميتيػػػػ
لممعممػيف كبقػان لؤلسػمكب المتبػع بػل التػػدريب )التػدريب المػدمج(   مػل أف تقػكـ كزارة التربيػػة 
كالتعمػػيـ أك مػػديريات التربيػػة التعمػػيـ أك اإلدارات التعميميػػة بتنطيػػذ بػػاال بػػرامج التػػدريب  مػػل 

إلمكانات المادية كالب رية بيا طرؽ كاستراتيجيات تدريس التعمـ الن ط األررل نظران لتكبر ا
 . كبذلؾ يككف الباحث اد أجاب  ف السؤاؿ ال الث لمبحث .   

عداد البرنامج التدريبى:  -5  تصميم وا 
مػػا التفػػكر المقتػػرح لبرنػػامج اػػا ـ  مػػل ىػػكن  لمػػا كػػاف السػػؤاؿ الرابػػع مػػف أسػػ مة البحػػث    

الن ػػػػط لػػػػدل معممػػػػل  التػػػػدريب المػػػػدمج يسػػػػيـ بػػػػل تنميػػػػة أىػػػػـ اسػػػػتراتيجيات تػػػػدريس الػػػػتعمـ
كلئلجابػػػػة  ػػػػف ىػػػػذا السػػػػؤاؿ ترفػػػػص الزرربػػػػة كاإل ػػػػبلف بالمدرسػػػػة ال انكيػػػػة الفػػػػنا ية ب 

كلتفػػميـ البرنػػامج القػػا ـ  مػػل التػػدريب المػػدمج اػػاـ الباحػػث بإ ػػداد اإلطػػار العػػاـ لمبرنػػامج 
 كبقان لمرطكات كالعنافر كالمككنات التاليةن  4)التدريبل مطفبلن 

                                                           

   : اإلطار العام لمبرنامج التدريبى المقترح 4ممحق )
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 فمسفة البرنامج: - أ
ت بمسػػطة البرنػػامج التػػدريبل بػػل إ ػػراء بكػػر التنميػػة المينيػػة المسػػتدامة لػػدل معممػػل تم مػػ

ترفػػػػص الزرربػػػػة كاإل ػػػػبلف بالمدرسػػػػة ال انكيػػػػة الفػػػػنا ية أ نػػػػاء الردمػػػػة  مػػػػف رػػػػبلؿ 
إكسابيـ الربرات المرتبطة بطرؽ كاستراتيجيات تدريس الػتعمـ الن ػط بمػا يسػا دىـ  مػل 

كنكلكجية كالمناىج الدراسية بي مجػاؿ ترففػيـ استرداميا بي تدريس المكضك ات الت
مما يساىـ بي تحسيف أدا يـ التدريسل  األمر الذل تنعكس آ اره اإليجابية  مل تحسيف 

 نكاتج التعمـ لدل الطبلب  كتحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية بفكرة م مل .
 موضوع البرنامج التدريبى: - ب

أ ناء الردمة كحسب طبيعة ترفص الزرربة كبقان ألىـ االحتياجات التدريبية لممعمميف 
كاإل بلف بالمدرسة ال انكية الفنا ية بإف مكضكع البرنامج التدريبل يتحدد بلن )تدريب 

كالتي  معممل ترفص الزرربة كاإل بلف  مل بعض إستراتيجيات تدريس التعمـ الن ط(
كتساب ربراتيا بي تمبل احتياجاتيـ التدريبية المرتبطة بيذا الجانب كالتي تساىـ بعد ا

 تحسيف أدا يـ التدريسل .
 األىداف العامة لمبرنامج التدريبى: - ت

تم ػػؿ اليػػدؼ العػػاـ لمبرنػػامج التػػدريبل بػػين تنميػػة ميػػارات المتػػدربيف )معممػػل ترفػػص 
الزرربػة كاإل ػبلف( بمػػدارس التعمػيـ ال ػػانكل الفػنا ل بػل تطعيػػؿ كاسػترداـ اسػػتراتيجيات 

التعمػػيـ كالػػتعمـ بمػػا يحقػػػػػػػػػػػػؽ نػػكاتج الػػتعمـ المسػػتيدبة   تػػدريس الػػتعمـ الن ػػط بػػل  مميتػػي
كذلػؾ مػف رػبلؿ برنػامج مقتػػرح اػا ـ  مػل التػدريب المػػدمج  كانب ػؽ منػو األىػداؼ العامػػة 

 التاليةن
 يعرؼ بعض المفطمحات المرتبطة بعممية التدريس . -1
  التدريس بدسمكبو الراص. ي رح ماىية استراتيجية -2
 ـ التعمـ كبقاء أ ر التعمـ.يكضح العبلاة بيف ىر  -3
 يعدد معايير ارتيار استراتيجية التدريس المناسبة. -4
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ـ بييا .يعرؼ إستراتيجية التعمـ التعاكنل كمميزاتيا كرطكات  -5 ـ كالمتعم  تنطيذىا  كدكر المعم
يبيف ماىية إستراتيجية بكر  زاكج   ارؾ كمميزاتيا كرطكات تنطيذىا  كدكر المعمـ  -6

 كالمتعمـ بييا .
ـ بييا .ح إستراتيجية التدريس بالطريؽ كمميزاتيا يكض -7  كرطكات تنطيذىا  كدكر كؿ معم
 يعرؼ إستراتيجية الم ركع كمميزاتيا كرطكات تنطيذىا  كدكر المعمـ كالمتعمـ بييا . -8
يجيد تنطيذ إستراتيجية حؿ الم كبلت  كيبيف رطكاتيا  كمميزاتيا  كدكر كؿ مف  -9

 المعمـ كالمتعمـ بييا. 
 تطبيقية باسترداـ استراتيجيات تدريس التعمـ الن ط المحددة . يعد دركس -10
 يعد دركسان بي مجاؿ ترففو يرا ل بييا أسس كمعايير الفياغة الجيدة . -11
 يرا ل بي الدركس المعدة بي مجاؿ ترففو  نافر الترطيط الجيد لمدرس . -12

 المادة التدريبية )محتوى البرنامج : - ث
 التاليةن  5)كضك ات المحتكل النظرل كالتطبيقل ا تمؿ البرنامج التدريبل  مل م   

 مفاىيم مرتبطة بعممية التدريس: -2
 ىـر التعمـ كبقاء أ ر التعمـ. -تعريؼ استراتيجية التدريس.            -

 معايير ارتيار استراتيجية التدريس المناسبة. -

 

 

 

 بعض استراتيجيات تدريس التعمم النشط: -0
 استراتيجية التعمم التعاونى : - أ

  أسباب ضعؼ االىتماـ بيذا النمكذج . -ـ التعاكنل .         يؼ التعمتعر 
   . مميزات التعمـ التعاكنل . - نافر نجاح التعمـ التعاكنل 

                                                           

 رى والتطبيقى لمبرنامج التدريبى المقترح .  : المحتوى النظ5ممحق )
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  دكر المعمـ بل التعمـ  - كاؿ التعمـ التعاكنل  -مراحؿ التعمـ التعاكنل
 التعاكنل .

    . ءات مقترحة .ارا -نمكذج لدرس باسترداـ استرتيجية التعمـ التعاكنل 
 شارك: -زاوج  –استراتيجية فكر  - ب

 زاكج  –رطكات استراتيجية بكر  - ارؾ . –زاكج  –تراتيجية بكر مطيكـ اس– 
  ارؾ . 

             .   دكر المتعمـ بل اإلستراتيجية.  -دكر المعمـ بل اإلستراتيجية 
  اراءات مقترحة .  - ارؾ .         –زاكج  –مميزات استراتيجية بكر 
 استراتيجية المشروعات: - ت

  رفا ص استراتيجية الم رك ات .  -استراتيجية الم رك ات .         مطيـك 
  رطكات استراتيجية الم رك ات .  -  ك ات بل التدريس .       أنكاع الم ر 
                    . نقد استراتيجية الم رك ات .  -أسس ارتيار الم رك ات 

 يق:استراتيجية التدريس بالفر  - ث
  مبادئ استراتيجية التدريس بالطريؽ .  -اتيجية التدريس بالطريؽ .    مطيـك استر 
  رطكات استراتيجية التدريس بالطريؽ .  -استراتيجية التدريس بالطريؽ .   أنماط 
 ات استراتيجية التدريس بالطريؽ مميز  -اح استراتيجية التدريس بالطريؽ  ركط نج 

 استراتيجية حل المشكالت : - ج
 لتل تستند إلييا اإلستراتيجية   األسس التربكية ا-يـك استراتيجية حؿ الم كبلتطم 
 ركط نجاح التدريس باستراتيجية حؿ  -ستراتيجية حؿ الم كبلت .  رطكات ا 

 الم كبلت .
   . نقد استراتيجية حؿ  -دكر المعمـ كالمتعمـ بل استراتيجية حؿ الم كبلت

 الم كبلت .               
 لتدريب والوسائل المساعدة:أساليب ا - ج
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لضػػػماف نجػػػاح التػػػدريب كتحقيػػػؽ أىدابػػػو اسػػػتردمت اسػػػتراتيجيات التػػػدريب كالكسػػػا ؿ    
العفؼ  –الحكار كالمناا ة  –لعب األدكار  –كرش العمؿ  –التاليةن المحاضرة الطعالة 

الطيػػػػػديك  –البريػػػػػد اإللكتركنػػػػػل  –العمػػػػػؿ الطػػػػػردل  –العمػػػػػؿ بػػػػػل مجمك ػػػػػات  –الػػػػػذىنل 
 المكااع التعميمية... إل . –منفات التكافؿ االجتما ل  –س ككنطران

 بيئة التدريب: - ح
تػػـ ارتيػػار اا ػػات التػػدريب الرافػػة بإحػػدل المػػدارس بػػإدارة المسػػتقبؿ التعميميػػة  كالتػػل 
رك ل بييا مناسبتيا إلجراء البرنامج التدريبل كيتكبر بيا اإلمكانات البلزمة لمتدريب مف 

تيكيػػػػػة كمكػػػػػاف جمػػػػػكس المتػػػػػدربيف كالتجييػػػػػزات كاألجيػػػػػزة حيػػػػػث المسػػػػػاحة كاإلضػػػػػاءة كال
 كاألدكات التل تضمف  ممية تدريب ناجحة تحقؽ أىدابيا .  

 وقت وزمن التدريب: - خ
مػػف الميػػـ تػػػكبير الػػزمف المناسػػػب لمتػػدريب لكػػػل يحقػػؽ األىػػػداؼ المرجػػكة منػػػو  لػػذا تػػػـ  

اسػػػب لتنطيػػػذ  ػػػرض البرنػػػامج التػػػدريبل  مػػػل الربػػػراء كالمترففػػػيف لتحديػػػد الػػػزمف المن
البرنامج التدريبل  كاد تحدد بل  بل ة أياـ تدريبية )بكااع ست سػا ات يكميػان(   مػل أف 
يترمػػؿ اليػػكـ التػػدريبل بتػػرات لمراحػػة  لتجديػػد الن ػػاط  كزيػػادة الم ػػاركة الطعالػػة مػػف ابػػؿ 
المتدربيف  كما رك ل أف يككف ابؿ بداية العاـ الدراسػل لكػل ال يػؤ ر  مػل انتظػاـ سػير 

ممية التعميمية  كمف ربلؿ االستطادة مف مميزات التعمـ كالتدريب كجيان لكجيو  كأيضان الع
االستطادة مػف إمكانيػات الكمبيػكتر كاإلنترنػت  ممػ بلن بػي ن  ػبكات التكافػؿ االجتمػا ل 

 ... إل  . -البريد اإللكتركنل  –
 معينات التدريب: - د

كأنمػػاط الػػتعمـ  كتحقيقػػان لرفػػا ص  اسػػت ماران لحػػكاس المتػػدربيف كمرا ػػاة لمطػػركؽ الطرديػػة
سػػبكرة  –التػػدريس كالتػػدريب الجيػػد اسػػتردمت معينػػات التػػدريب التاليػػةن جيػػاز الب تػػكب 

 أابلـ سبكرة .. إل . -سبكرة كراية  –بيضاء 
 أدوات التدريب: - ذ



 

 

 

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يناير 
 0202الجزء األول 
 

141 

 –لمتدكػػد مػػف الم ػػاركة الطعالػػة لممتػػدربيف بػػل  مميػػة التػػدريب اسػػتردمت أكراؽ بيضػػاء 
بػػػػرخ كانسػػػػكف لممارسػػػػة األن ػػػػػػػػػطة الطرديػػػػة كالجما يػػػػة المرتمطػػػػة أ نػػػػاء أ –أاػػػػبلـ ممكنػػػػة 

 أكراؽ العمؿ البلزمة .   –التدريب 
 تقويم التدريب: - ر

لمتدكػػػػد مػػػػف نجػػػػاح كابػػػػة  نافػػػػر منظكمػػػػة البرنػػػػامج التػػػػدريبل كتحقيػػػػؽ أىدابػػػػو المرجػػػػكة 
تقيػػيـ  –بيػػة التاليػػةن تقيػػيـ لكػػؿ جمسػػة تدري  6)التقػػكيـ  اسػػتردمت أنػػكاع كأسػػاليب ككسػػا ؿ

تفػػػميـ ن ػػػاط تطبيقػػػل  -تقيػػػيـ رتػػػامل  مػػػف رػػػبلؿ االسػػػتمارات المعػػػدة لػػػذلؾ  -يػػػكمل 
 أكراؽ العمؿ الرافة . -العركض التل يقدميا المتدرب  -لممتدرب 

 توزيع جمسات البرنامج:  - ز
تػػـ تكزيػػع محتػػكل البرنػػامج  مػػل  بل ػػة أيػػاـ تدريبيػػة بكااػػع سػػت سػػا ات يكميػػان كالجػػدكؿ   

 ذلؾن التالل يبيف
 
 
 
 
 

  : الجدول الزمنى لتنفيذ البرنامج التدريبى:5جدول )
 

 عناصر التدريب / األنشطة  الزمن الجمسة اليوم

 
 
 
 

 9.45 -9 اإلبتتاحية
      . تحديد اكا د العمؿ . -تعارؼ 
 . تكاعات المتدربيف لمحتكل البرنامج 
 . رض أىداؼ كأن طة البرنامج التدريبي  

 مطاىيـ مرتبطة بعممية التدريس .  12 -9.45 األكلل

                                                           

   : استمارات التقييم المستخدمة فى البرنامج التدريبى .6ممحق )
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 األكؿ

 .مطيـك استراتيجية التدريس 
 .ىـر التعمـ كبقاء أ ر التعمـ 

 . معايير ارتيار استراتيجية التدريس 

 راحة نفؼ سا ة   12.30-12 راحة

 2.30-12.30 ال انية
 : استراتيجية التعمم التعاونى 

 إ داد درس باسترداـ ا ستراتيجية التعمـ التعاكنل 
  ض تطبيقل لنماذج مف الدركس المعدة . ر 

 تقييـ كرتاـ اليـك التدريبل األكؿ           3 - 2.30 ال ال ة

 تابع الجدول الزمنى
 عناصر التدريب الزمن الجمسة اليوم

 
 
 
 
 ال انل

 9.45 -9 اإلبتتاحية
      . تذكير بقكا د العمؿ. -ترحيب بالحضكر 

  افة األمس . –مراجعة 
 لتدريبي ال انل .تيي ة لميـك ا 

 12 -9.45 األكلل
  شارك: -زاوج  –استراتيجية فكر 
 . كرش  مؿ لتفميـ درس بل الترفص 

 .  رض المتدربيف لنماذج تطبيقية  

 راحة نفؼ سا ة   12.30-12 راحة

 2.30-12.30 ال انية
 :استراتيجية المشروعات 

 . كرش  مؿ لتفميـ درس بل الترفص 
 بيقية  . رض المتدربيف لنماذج تط 

 تقييـ كرتاـ اليـك التدريبل ال انل  3 - 2.30 ال ال ة

 
 
 

 تابع الجدول الزمنى
 عناصر التدريب الزمن الجمسة اليوم

 
 
 
 

 9.45 -9 اإلبتتاحية
    . تذكير بقكا د العمؿ. -ترحيب بالحضكر 

  افة األمس . –مراجعة 
 . تيي ة لميـك التدريبي ال الث 

 استراتيجية التدريس بالفريق:  12 -9.45 األكلل
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 كرش  مؿ لتفميـ درس بل الترفص .  ال الث
 .  رض المتدربيف لنماذج تطبيقية  

 راحة نفؼ سا ة   12.30-12 راحة

 2.30-12.30 ال انية
  :استراتيجية حل المشكالت 

 . كرش  مؿ لتفميـ درس بل الترفص 
 .  رض المتدربيف لنماذج تطبيقية  

 تقييـ كرتاـ البرنامج التدريبل . -ـ اليـك ال الث  تقيي  3 - 2.30 ال ال ة
 

 ن عرض البرنامج في صورتو المبدئية عمى السادة المحكمين -6
ااـ الباحث بعرض البرنامج التدريبل  مل السادة المحكميف الربراء كالمترففيف بي 

 لتعػػرؼ رأييػػـ  7)مجػػاالت  مػػـ الػػنطس  كتكنكلكجيػػا التعمػػيـ  كالمنػػاىج كطػػرؽ التػػدريس 
حكؿ مػدل ارتبػاط ك ػمكؿ كمناسػبة  نافػره  كفػحة كسػبلمة الفػياغة  كبعػد تعػديؿ 

 ما يمـز تـ التكفؿ لمفكرة النيا ية لمبرنامج التدريبل . 
 

  نالبرنامج التدريبىقياس فاعمية  -7
لقيػػاس با ميػػة البرنػػامج التػػدريبل تػػـ إ ػػداد أدكات تقكيمػػو  كالتػػي تم مػػت بػػي )االرتبػػار 

مقيػػػػاس االتجػػػػاه نحػػػػك برنػػػػامج التػػػػدريب المػػػػدمج(   –مبلحظػػػػة بطااػػػػات ال –المعربػػػػل 
ك رضػػػػػيا  مػػػػػل مجمك ػػػػػة مػػػػػف السػػػػػادة المحكمػػػػػيف إلبػػػػػداء الػػػػػرأل حكليػػػػػا  مػػػػػع إجػػػػػراء 
التعػػديبلت حسػػب تكجييػػاتيـ   ػػـ حسػػاب  باتيػػا  كالكفػػكؿ بيػػا إلػػل الفػػكرة النيا يػػة  

 كسارت الرطكات  مل النحك التاللن
 :االختبار المعرفى - أ
بل اياس مدل اكتساب معممل ترفص الزرربػة كاإل ػبلف  تم ؿار: اليدف من االختب -

لممطػػػػاىيـ المتضػػػػػمنة بالبرنػػػػامج القػػػػػا ـ  مػػػػػل التػػػػدريب المػػػػػدمج كتعػػػػرؼ مػػػػػدل تحقػػػػػيقيـ 
 لؤلىداؼ المحددة .

ن تمػػت فػػياغة مطػػردات االرتبػػار لتكػػكف مرتبطػػة بمكضػػكع صررياغة مفررردات االختبررار -
                                                           

   : أسماء السادة الخبراء والمتخصصين المحكمين عمى البرنامج التدريبى وأدوات تقويمو .7ممحق )
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ردات االرتبار لت تمؿ  مل أنكاع مرتمطػة محتكل البرنامج التدريبل  كاد رك ل تنكع مط
الفػػكاب كالرطػػد(  كلبيػػاف  -االرتيػػار مػػف متعػػدد  –مػػف األسػػ مة المكضػػك ية )التكممػػة 

كيطية اإلجابة  ف االرتبار تـ إ داد فطحة تعميمات تضػمنت البيانػات ال رفػية لكػؿ 
درجػػة   كاػػد )حػػددت لكػػؿ مطػػردة معمػػـ كأسػػمكب اإلجابػػة  ػػف كػػؿ بنػػد مػػف بنػػكد االرتبػػار

كاحػدة بػل أسػ مة التكممػة  بينمػػا حػدد لكػؿ مطػردة درجتػاف بػػل أسػ مة االرتيػار مػف متعػػدد 
درجػة(  ككػذلؾ الػزمف المحػدد  200كالفكاب كالرطد( لتفبح الدرجة الكمية لبلرتبػار )

دايقة( مف ربلؿ الدراسػة اإلسػتطبل ية كالتػل  60لئلجابة  مل مطرداتو  كالذل حدد بػ )
 اء التجربة األساسية لمبحث .تـ تنطيذىا ابؿ إجر 

ن لمتدكػػد مػػف فػػدؽ االرتبػػار تػػـ  رضػػو  مػػل مجمك ػػة مػػف المحكمػػيف  صرردق االختبررار -
الباحػػػػػػػػث  مل المترففيف بي  مـ النطس التربكل  كمناىج كطػػػػػػػػػػػرؽ تدريس كاد ركز 

 يثنالتعميـ الفنا ل رافة إلبداء آرا يـ  حكؿ مدل تحقيؽ االرتبار ألىدابو مف ح
 فياغة مطردات االرتبار مف حيث داتيا  ككضكحيا كمناسبتيا لعينة البحث . - أ
 مناسبة كؿ بند بل اياس الجكانب المعربية التل كضعت لقياسيا . - ب
مدل اتساؽ فياغة المقدمات مع البدا ؿ ك دد األس مة  كمناسبة درجػات االرتبػار  - ت

 . لمطرداتو ... كتـ تعديؿ االرتبار بل ضكء آراء المحكميف
ن اػػاـ الباحػػث بحسػػاب  بػػات االرتبػػار باسػػترداـ معامػػؿ االرتبػػاط  كذلػػؾ ثبررات االختبررار -

حيث طبؽ االرتبار  مل  ينة مػف المعممػيف مػف  Pre-test ف طريؽ إ ادة التطبيؽ 
معممػػػيف(   ػػػـ أ ػػػاد التطبيػػػؽ  مػػػل العينػػػة نطسػػػيا بعػػػد  10غيػػػر  ينػػػة البحػػػث  ػػػددىا )

سػػب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف التطبيقػػيف باسػػترداـ أسػػبك يف مػػف تػػاري  التطبيػػؽ األكؿ  كح
%(  كىػػك معامػػؿ  92,4كجػػاء معامػػؿ االرتبػػاط ) Pearsonمعامػػؿ االرتبػػاط لبيرسػػكف 

 كىك بي فكرتو النيا ية .  8) بات مرتطع يؤكد فبلحية االرتبار لمتطبيؽ 

                                                           

   : االختبار المعرفى فى صورتو النيائية .8ممحق )
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 : بطاقات المالحظة - ب

معممػػل  ن ىػػدبت بطااػػات المبلحظػػة إلػػل ايػػاس مػػدل اتقػػافاليرردف مررن البطاقررات -
الزرربػػػػة كاإل ػػػػبلف لػػػػؤلداءات السػػػػمككية كالتدريسػػػػية المتضػػػػمنة باسػػػػتراتيجيات التػػػػدريس 

 الرمس المحددة .

ن تضػػػػمنت البطااػػػػات الرطػػػػكات الر يسػػػػية كالطر يػػػػة كاألداءات محترررروى البطاقررررات -
السػػػمككية المككنػػػة لكػػػؿ منيػػػا  كالتػػػل تػػػـ ترتيبيػػػا حسػػػب ايػػػاـ المعمػػػـ بددا يػػػا أ نػػػاء تنطيػػػذ 

ت التدريس المحددة  كيمكػف اياسػيا بطريقػة  مميػة مقننػة مػف رػبلؿ اسػترداـ استراتيجيا
(  كتكػػكف النيايػػة العظمػػل لكػػؿ بطااػػة ىػػل  ػػدد البنػػكد الطر يػػة 0-1-2مقيػػاس تقػػدير )

( كىػػل أ مػػل درجػػة يحفػػؿ  مييػػا المعمػػـ بػػل حالػػة تنطيػػذ 2المككنػػة ليػػا مضػػركبة بػػل )
 األداء التدريسل بالداة المطمكبة .

ن تػـ اسػػترداـ طريقػة )فػػدؽ المحكمػػيف( حيػث تػػـ  ػػرض البطاقرراتحسرراب صرردق  -
بطااػػات المبلحظػػة  مػػل مجمك ػػة مػػف السػػادة المحكمػػيف المترففػػيف بػػل مجػػاؿ  مػػـ 
 النطس التربكل كمناىج كطرؽ تدريس التعميـ الفنا ل  بيدؼ استطبلع رأييـ حكؿن 

 مدل  مكؿ األداءات السمككية المككنة لكؿ رطكة ر يسية . - أ

 بطااات المبلحظة  مل اياس ما كضعت لقياسو . مدل ادرة - ب

 ة باستراتيجيات التدريس المحددة المتضمنمناسبة مقياس التقدير المقترح لقياس األداءات  - ت

 تعديؿ ما يركنو مناسبان بالحذؼ أك اإلضابة .   - ث

تػػػػـ إجػػػػراء التعػػػػديبلت المقترحػػػػة مػػػػف ابػػػػؿ السػػػػادة المحكمػػػػيف  كبػػػػذلؾ أفػػػػبحت  - ج
 ؽ .البطااات جاىزة لمتطبي

ن تػـ اسػترداـ طريقػة  بػات المفػححيف  حساب معامل الثبات لبطاقرات المالحظرة -
حيػػػػث تػػػػػـ االسػػػػتعانة بزميػػػػػؿ مػػػػع الباحػػػػػث لمبلحظػػػػة األداء التدريسػػػػػل لػػػػبعض معممػػػػػل 

ـ حساب ال بات كبقان لما يملنترفص الزرربة كاإل بلف كبقان لبنكد بطااات   المبلحظة  كت

 رؾ بػػػل المبلحظػػػة  ك قػػػد الباحػػػث معػػػو أ طيػػػت بطااػػػات المبلحظػػػة لمزميػػػؿ الم ػػػا
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جمسة لتكضيح طبيعة ىذه البطااات كاليدؼ منيا  كطريقة حساب التقديرات الرافػة 
 بيا بل ضكء مقياس التقدير المكضح .

 ( كتػـ  10ارتيرت  ينة   كا ية مػف المعممػيف )معممػيف(  )مػف غيػر  ينػة البحػث
 مبلحظة أدا يـ التدريسل مف ابؿ الباح يف .

 معامػػػؿ االرتبػػػاط مػػػف الػػػدرجات الرػػػاـ بػػػيف درجػػػات المبلحظػػػيف   مػػػل  تػػػـ حسػػػاب
 النحك التاللن 

   يوضح معامالت االرتباط لبطاقات المالحظة .6جدول )
 

 معامؿ االرتباط المفحح البطااات

  991  ) أ   ب (  استراتيجيةن التعمـ التعاكنل . -1

  902 ) أ   ب (   ارؾ . –زاكج  –استراتيجيةن بكر  -2

   944 ) أ   ب ( راتيجيةن الم رك ات .است -3

  978 ) أ   ب (  استراتيجيةن التدريس بالطريؽ . -4

  989 ) أ   ب (  استراتيجيةن حؿ الم كبلت . -5

كىػػل معػػامبلت ارتبػػاط مرتطعػػة تؤكػػد  مػػل  بػػات بطااػػات المبلحظػػة كسػػبلمتيا مػػف الناحيػػة 
ك بػػات بطااػػات المبلحظػػة   العمميػػة  كمػػف حيػػث الفػػياغة المغكيػػة  كبعػػد التدكػػد مػػف فػػدؽ

 .  9) تككف اد أ دت بل فكرتيا النيا ية كجاىزة لمتطبيؽ
 
 مقياس االتجاه نحو برنامج التدريب المدمج: - ت

 التدريبل  كاد مر إ داده بالمراحؿ التاليةن ااـ الباحث بإ داد مقياس االتجاه نحك البرنامج     
ايػػػاس اتجاىػػػات معممػػػل إلػػػل  ييػػػدؼ ىػػػذا المقيػػػاستحديرررد اليررردف مرررن المقيررراس:  -

ترفػػص الزرربػػة كاإل ػػبلف بالمدرسػػة ال انكيػػة الفػػنا ية  نحػػك البرنػػامج القػػا ـ  مػػل 
 التدريب المدمج  كذلؾ بي ضكء التعريؼ اإلجرا ل المحدد بمفطمحات البحث .

                                                           

 ت المالحظة فى صورتيا النيائية .   : بطاقا9ممحق )
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تـ تحديد أبعاد المقياس بػي ضػكء الدراسػات كالبحػكث السػابقة  تحديد أبعاد المقياس: -
أبعػاد لمقيػاس االتجاىػات نحػك البرنػامج سػبعة   كاػد حػدد الباحػث ككبؽ آراء المحكميف

 –التدريبل  يمكف تكضيحيا بيما يمل )اتجاه المعمميف نحكن األىػداؼ العامػة لمبرنػامج 
اسػػػػػتراتيجيات  –األن ػػػػػطة التدريبيػػػػػة كالكسػػػػػا ؿ المسػػػػػا دة  –محتػػػػػكل المػػػػػادة التدريبيػػػػػة 

 المدرب(. -تكايت التدريب زمف ك  –بي ة كمكاف التدريب  –كأساليب التدريب 

ااـ الباحث بعرض ىذه األبعاد السبعة  مػل  تحديد األوزان النسبية ألبعاد المقياس: -
مجمك ػة مػػف المحكمػيف بػػي مجػاؿ المنػػاىج كطػرؽ التػػدريس ك مػـ الػػنطس  لترتيػب ىػػذه 
األبعػػاد حسػػب أىميتيػػا النسػػبية لمقيػػاس االتجػػاه نحػػك البرنػػامج التػػدريبل ككػػؿ  تمييػػدان 

العبارات التل تتناسب مػع أىميػة كػؿ بعػد مػف ىػذه األبعػاد  كالجػدكؿ التػالل يبػيف  لبناء
 الكزف النسبل لكؿ بعدن

   الوزن النسبى ألبعاد مقياس االتجاه نحو البرنامج التدريبى7جدول )
 الوزن النسبى البعد م
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ااـ الباحث بفياغة  دد كبيػر مػف العبػارات التػل رأل أنيػا  صياغة عبارات المقياس: -

معممػػيف نحػػك البرنػػامج التػػدريبل  كالتػػل تػػدكر حػػكؿ األبعػػاد السػػبعة تػػرتبط باتجاىػػات ال
المحددة  كاد استعاف الباحث بالبحكث كالدراسات السابقة التل اىتمت بعػض رطكاتيػا 
بقياس اتجاىات المعمميف بي المجاالت الدراسية المرتمطة  كاػد تػـ مرا ػاة مػا يمػل  نػد 

 فياغة  بارات المقياسن
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 أف تككف العبارات كاضحة . -ارات المقياس.      السبلمة المغكية لعب -
 أف تككف  دد العبارات المكجبة مساكيان لعدد السالبة. -
 أف تككف العبارات مناسبة لكؿ بعد مف أبعاد المقياس .  -

استعرض الباحث الطرؽ المرتمطة لقيػاس االتجاىػات  كارتػار تحديد الطريقة المتبعة:  -
األسػػاليب  ػػا عة االسػػترداـ بػػل القيػػاس  مػػف ألنيػػا ، Likert Techniqueطريقػػة )

كالبحػػػكث التربكيػػػة كالنطسػػػية كاالجتما يػػػة  كيعتمػػػد ىػػػذا األسػػػمكب  مػػػل القيػػػاس الرتبػػػل 
لبلتجاىػػات  حيػػث يقػػدـ لمطػػرد اا مػػة ت ػػتمؿ  مػػل  بػػارات أك بقػػرات كيطمػػب منػػو إبػػداء 

حمػػكد مكابقتػػو أك  ػػدـ مكابقتػػو بػػدرجات متطاكتػػة تعكػػس  ػػدة اتجاىػػو )فػػبلح الػػديف م
(. كيعتمػػػد ىػػػذا المقيػػػاس  مػػػل رمسػػػة مسػػػتكيات كىػػػلن 542 - 541  2006 ػػػبلـ  

أربػػض تمامػػان(  ك مػػل المتػػدرب أف  –أربػػض  –غيػػر متدكػػد  –مكابػػؽ  –)مكابػػؽ ب ػػدة 
بػػي المكػػاف الػػذل يػػراه مناسػػبان أمػػاـ كػػؿ  بػػارة مػػف  بػػارات المقيػػاس   (√يضػػع  بلمػػة )

(  أمػا تقػدير الػدرجات لمعبػارات 5 4 3 2 1) كيككف تقدير الدرجات لمعبارات المكجبػة
 ( . 1 2 3 4 5السمبة )

اػػاـ الباحػػث بكضػػع تعميمػػات مقيػػاس االتجػػاه نحػػك البرنػػامج وضررع تعميمررات المقيرراس:  -
التػػدريبل  كاػػد را ػػل بييػػا أف تكػػكف كاضػػحة كسػػيمة الطيػػـ  كمبا ػػرة  كمناسػػبة لمسػػتكل 

جابػػػة  ػػػف  بػػػارات معممػػػل ترفػػػص الزرربػػػة كاإل ػػػبلف  مػػػع  ػػػرض م ػػػاؿ لكيطيػػػة اإل
 المقياس .

ااـ الباحث بعرض مقيػاس االتجػاه نحػك عرض المقياس عمى مجموعة من المحكمين:  -
البرنامج التدريبل لمعممل ترفص الزرربة كاإل بلف بالمدرسػة ال انكيػة الفػنا ية  مػل 
مجمك ة مف المحكميف لمتدكد مف مدل فبلحية المقياس  كطمب مف السػادة المحكمػيف 

 أل حكؿنإبداء الر 
 تحديد مدل فحة  بارات المقياس . -عاد المقياس حسب األىمية .     ترتيب أب -
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مػػدل مناسػػبة العبػػارات لمسػػتكيات  -مػػدل ارتبػػاط كػػؿ  بػػارة بالبعػػد الرػػاص بيػػا .   -
 المعمميف .

 مدل إيجابية أك سمبية العبارات . -
بػػي  كاػػد أبػػدل المحكمػػكف مبلحظػػات  أبػػادت الباحػػث بػػي فػػياغة  بػػارات المقيػػاس -

 فكرتو النيا ية .
يحتػكل مقيػاس االتجػاه نحػك البرنػامج وصف مقياس االتجاه نحرو البرنرامج التردريبى:  -

( بحيػػث يكػػكف نفػػطيا مكجبػػان كالنفػػؼ  بػػارة 60التػػدريبل بػػي فػػكرتو النيا يػػة  مػػل )
 ا رر سالبان  مكز ة  مل أبعاد المقياس  مل النحك التاللن

 لموزن النسبى لكل بعد من أبعاد المقياس  عدد عبارات كل بعد طبقًا 8جدول )
 عدد العبارات الوزن النسبى البعد م
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 كلتحقيؽ مكضك ية المقياس را ل الباحث ما يملن  
 أف تككف التعميمات كاضحة ال تقبؿ تدكيبلت أك تطسيرات متعددة . -
  أف تككف العبارات التل يتضمنيا المقياس كاضحة ال لبس بييا كال غمكض . -

ااـ الباحػث بتجريػب مقيػاس االتجاىػات نحػك البرنػامج التػدريبل الستطالعية: التجربة ا -
  مل  ينة استطبل ية مف المعمميف بيدؼن

ن اػػاـ الباحػػػػػػػػػػػػػػػث حسرراب معامررل ثبررات مقيرراس االتجاىررات نحررو البرنررامج الترردريبى ( أ)
كذلؾ بحساب  بات مقياس االتجاه نحك البرنامج التدريبل باسترداـ معامؿ االرتباط  

حيػث طبػؽ المقيػاس  مػل  ينػة مػف المعممػيف  Pre-test ف طريؽ إ ادة التطبيػؽ 
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معمميف(   ـ أ اد التطبيؽ  مل العينة نطسػيا بعػد  10مف غير  ينة البحث  ددىا )
أسبك يف مف تاري  التطبيؽ األكؿ  كحسب معامؿ االرتبػاط بػيف التطبيقػيف باسػترداـ 

(  كىػػك معامػػؿ 0,85ء معامػػؿ االرتبػػاط )كجػػا Pearsonمعامػػؿ االرتبػػاط لبيرسػػكف 
  بات مرتطع يؤكد فبلحية المقياس لمتطبيؽ .

مػػف رػػبلؿ فػػدؽ حسرراب معامررل صرردق مقيرراس االتجرراه نحررو البرنررامج الترردريبى:     ب)
المحكمػػيف  كالفػػدؽ الػػػذاتلن حيػػث اػػػاـ الباحػػث بحسػػػابو  ػػف طريػػػؽ حسػػاب الجػػػذر 

بػػػإف الفػػػدؽ  0,85 بػػػات   بػػػإذا كػػػاف معامػػػؿ ال. التربيعػػػل لمعامػػػؿ  بػػػات المقيػػػاس 
كبعػػػػد حسػػػػاب معامػػػػؿ الفػػػػدؽ كال بػػػػات يكػػػػكف مقيػػػػاس  0.92    0.85  الػػػػذاتل  

 .  22) االتجاه نحك البرنامج التدريبل جاىز لمتطبيؽ كبل فكرتو النيا ية
 مر تدريس البرنامج بالرطكات التالية نتدريس البرنامج التدريبى:    -8
متػػػدرب( مػػػف معممػػػل  20بمػػػ(  ػػػددىا ) تػػػـ ارتيػػػار  ينػػػة البحػػػث كالتػػػي عينرررة البحرررث: - أ

ترفص الزرربة كاإل بلف بالمدارس ال انكية الفنا ية بمحابظة القاىرة  كالذل يم ؿ 
مكضػػكع البرنػػامج التػػدريبل احتياجػػان ىامػػان بالنسػػبة ليػػـ  كنظػػران لقربيػػا مػػف مكػػاف  مػػؿ 

اامة الباحث .  كا 
م مػػت بػػي )االرتبػػار ن تػػـ تطبيػػؽ أدكات البحػػث كالتػػي تتطبيررق أدوات البحررث قبميرراً  - ب

مقياس االتجاه( ابميان  ابؿ القيػاـ بالتػدريب  كذلػؾ بػل  –بطااات المبلحظة  –المعربل 
ك نػػػد ، 2019/  2018األسػػػبكع األكؿ مػػػف  ػػػير سػػػبتمبر ابػػػؿ بدايػػػة العػػػاـ الدراسػػػل 

بدايػػة التطبيػػؽ تػػـ تعريػػؼ المعممػػيف بػػددكات البحػػث كالغػػرض منيػػا  كمػػا تػػـ التدكػػد مػػف 
 ت كتـ الرد  مل جميع استطساراتيـ .كضكح التعميما

تػػػـ تقػػػديـ البرنػػػامج التػػػدريبل لعينػػػة مػػػف معممػػػل تنفيرررذ البرنرررامج التررردريبى لممعممرررين:  - ت
معممػػػػان( مػػػػف معممػػػػل المػػػػدارس ال انكيػػػػة 20ترفػػػػص الزرربػػػػة كاإل ػػػػبلف بمػػػػ(  ػػػػددىا )

                                                           

   : مقياس االتجاه نحو البرنامج التدريبى في صورتو النيائية . 22لحق )م
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الفنا ية بمحابظة القاىرة  بعد تكضيح مككناتو ليـ  ك رح كؿ التطفيبلت كالرد  مل 
جميػع االستطسػػارات إلزالػة أل غمػػكض اػد يبػػدك لػدييـ  كاػػد اسػتغرؽ ذلػػؾ أسػبكع كامػػؿ  
كاتطػؽ معيػػـ  مػػل آليػػات لمتكافػػؿ سػػكاء  بػر البريػػد اإللكتركنػػل مػػف رػػبلؿ اإلنترنػػت أك 
االتفػػػاؿ اليػػػاتطل  كبػػػاال  ػػػبكات التكافػػػؿ االجتمػػػا ل )الػػػكاتس آب  الطػػػيس بػػػكؾ(  

(  لعرض األن ػطة كلمػرد Zoom - Teams ؿ )باإلضابة لمكسا ؿ كالبرامج الحدي ة م
 مػػػل أيػػػة أسػػػ مة أك استطسػػػارات أك م ػػػكبلت أرػػػرل اػػػد تعتػػػرض طػػػريقيـ  نػػػد الدراسػػػة 
المتدنية لمحتكيات البرنػامج التػدريبل  كينتيػل العػرض كالتنطيػذ بعػد التدكػد مػف اكتسػابيـ 

 .    لممطاىيـ كاألداءات السمككية المتضمنة باستراتيجيات التدريس المحددة 
كاػػػد بعػػػد االنتيػػػاء مػػػف تػػػدريس البرنػػػامج التػػػدريبل  التطبيرررق البعررردى ألدوات البحرررث:  - ث

ت كابة اإلجػراءات أسػبكع كامػؿ متضػمنان كابػة الرطػكات كاألن ػطة  اػاـ الباحػث استغرا
بيػػػو بمتابعػػػة المعممػػػيف كتكافػػػؿ معيػػػـ تميطكنيػػػان كباسػػػترداـ البريػػػد اإللكتركنػػػل ككسػػػا ؿ 

رل لت جيعيـ مف ناحية كالرد  مل تعميقاتيـ كمبلحظاتيـ مف التكافؿ االجتما ل األر
 بعديان  مل نطس العينة بل نياية األسبكع التدريبل .ناحية أررل  تـ تطبيؽ أدكات البحث 

 استخالص النتائج وتحميميا ومناقشتيا: -9

بيمػػا يمػػل  ػػرض لنتػػا ج البحػػث التػػل تػػـ التكفػػؿ إلييػػا لئلجابػػة  مػػل تسػػاؤالت البحػػث      
 حقؽ مف فحة بركضو كتطسيرىا كمناا تيانكلمت
ن مػػا با ميػػة البرنػػامج القػػا ـ  مػػل لمررا كرران السررؤال الخررامس مررن أسررئمة البحررث ىررو -

التدريب المدمج بل تنمية مطاىيـ بعض إستراتيجيات تدريس التعمـ الن ػط لػدل معممػل 
ؿ  ترفص الزرربة كاإل بلف بالمدرسػة ال انكيػة الفػنا ية ب كلئلجابػة  ػف ىػذا السػؤا

كلقيػػػاس با ميػػػة البرنػػػامج التػػػدريبل بػػػػي اكسػػػاب معممػػػل ترفػػػص الزرربػػػة كاإل ػػػػبلف 
بالمدرسػػة ال انكيػػػة الفػػنا ية ) ينػػػة البحػػث( المطػػػاىيـ المرتبطػػة باسػػػتراتيجيات تػػػدريس 

 التعمـ الن ط المحددة في( الطرض التالل كالذل يرتبط بالسؤاؿ السابؽن 
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بػيف متكسػطل درجػات  إحفػا يان داؿ يكجػد بػرؽ  نينص الفرض األول لمبحث عمرى أنرو -1
المعممػػيف  ينػػة البحػػػث بػػل االرتبػػػار المعربػػل بػػػيف التطبيقػػيف القبمػػػل كالبعػػدل لفػػػالح 

 متكسط درجات المعمميف بل التطبيؽ البعدل.

كالرتبػػػار فػػػحة ىػػػذا الطػػػرض طبػػػؽ الباحػػػث االرتبػػػار المعربػػػل لقيػػػاس مػػػدل اكتسػػػاب  -
طة باستراتيجيات التدريس المتضمنة معممل ترفص الزرربة كاإل بلف لممطاىيـ المرتب

بػيف التطبيقػػيف القبمػػل  بالبرنػامج التػػدريبل ابػؿ التجريػػب كبعػده   ػػـ حسػػب داللػة الطػػركؽ
 كالبعدل  كذلؾ باسترداـ ارتبار "ت". بكانت النتا ج كما يملن

   قيم "ت" لنتائج التطبيق القبمى والبعدى لالختبار المعرفى9جدول )
 معامؿ االرتباط ف اؼ المعيارلاالنحر  المتكسط التطبيؽ

 ايمة
 )ت(

 مستكل الداللة

 41.11 11 ابمل
11 1.111 80.41 1.11 

 1.31 411 بعدل
 

( بينمػػػػا ايمػػػػة "ت" 80.41( أف ايمػػػػة "ت" المحسػػػػكبة تسػػػػاكم )9يتضػػػػح مػػػػف جػػػػدكؿ راػػػػـ )
(   كىػػػػذا يعنػػػػل كجػػػػكد بػػػػرؽ بػػػػل الجانػػػػب 2.22( تسػػػػاكم )0.05الجدكليػػػػة  نػػػػد مسػػػػتكل )

ل  لػػػدل المعممػػػيف  ينػػػة البحػػػث  بػػػيف التطبيقػػػيف القبمػػػل كالبعػػػدل  لفػػػالح القيػػػاس المعربػػػ
البعدل  أل أف ىناؾ تحسنان بل الجانب المعربل لدل المعمميف  ينة البحث  كىذه النتيجة 
 تعطل مسػػػػػػػتكل مرتطعان مف الداللة  كبذا يمػػػػػػػكف ابكؿ الطرض األكؿ مف البحػػػػث  كي ػػػػػبت 

ف لمبرنػػػامج التػػػدريبل القػػػا ـ  مػػػل التػػػدريب المػػػدمج أ ػػػران كبيػػػران بػػػي تحفػػػيؿ المعممػػػيف ىػػػذا أ
لمجكانب المعربية المتضػمنة بػو  كذلػؾ يرجػع إلػل أف البرنػامج التػدريبل اػد تناكلػت الجانػب 
المعربػػل تنػػاكالن جديػػدان  تػػـ بيػػو االبتعػػاد  ػػف التطفػػيبلت الزا ػػدة  كتنػػاكؿ المطػػاىيـ المرتبطػػة 

ات التػػدريس المحػػددة بطريقػػة سػػيمة كمبسػػطة  كبفػػكرة متكاممػػة مترابطػػة تحقػػؽ باسػػتراتيجي
المعنل  مما جعؿ الحقا ؽ كالمطاىيـ أك ر كااعية ككضكح  كيرجع أيضان إلل كااعية أىداؼ 
التػػدريس كالتػػدريب التػػل تػػـ فػػياغتيا بداػػة  ك ػػمكليا لجكانػػب الػػتعمـ المرتمطػػة  كتتطػػؽ ىػػذه 

(   )منػػل Burton 1996(  )Rodriguez 1996مػػف )النتيجػػة مػػع نتػػا ج دراسػػة كػػؿ 
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(   كالتػػػػل ك ػػػػطت نتا جيػػػػا  ػػػػف أىميػػػػة فػػػػياغة 2003(   )إيمػػػػاف فػػػػبرل 1997حػػػػبلكة 
كتنػػػاكؿ مكضػػػك ات المحتػػػكل التعميمػػػل ب ػػػكؿ تكػػػاممل كظيطػػػل كمبسػػػط  بمػػػا يسػػػا د  مػػػل 

 اكتساب المعمـ لممطاىيـ المرتبطة بتدريس مكاد ترففو كاتقانو ليا.
حتػػكل الدراسػػل الػػذل اػػدـ بػػل البرنػامج التػػدريبل يتفػػؼ بػػالتنكع حيػػث ا ػػتمؿ كمػا أف الم -

 مػػل مجمك ػػة مػػف إسػػتراتيجيات التدريػػػػػػس التػػل اػػدمت بكسػػا ؿ مرتمطػػة )باسػػترداـ برنػػامج 
(  كىػذا التنػكع يػدبع الممػؿ  ػف المعممػيف power pointكباسػترداـ برنػامج  wordالكتابػة 

يضػػان إلػػل اسػػترداـ أن ػػطة تعميميػػة كتدريبيػػة متنك ػػة كيحقػػؽ متعػػة الػػتعمـ  كيرجػػع السػػبب أ
كمناسػػػػبة لمسػػػػتكل المعممػػػػيف كنمػػػػط تعمميػػػػـ  منيػػػػا أن ػػػػطة دراسػػػػة المحتػػػػكل كحػػػػؿ األسػػػػ مة 

 كالتدريبات كاالرتبارات كغيرىا .
كيرجػػع أيضػػان إلػػل اسػػترداـ طػػرؽ تكافػػؿ متعػػددة منيػػا الحػػكار كالمناا ػػة مػػع المعممػػيف  -

بريػػد اإللكتركنػػل  كمػػف رػػبلؿ كسػػا ؿ التكافػػؿ االجتمػػا ل سػػكاء باليػػاتؼ أك مػػف رػػبلؿ ال
المرتمطػػػػة ككػػػػاف لػػػػذلؾ أ ػػػػر طيػػػػب بػػػػل سػػػػر ة اكتسػػػػاب المعممػػػػيف لممطػػػػاىيـ الرافػػػػة بكػػػػؿ 
إستراتيجية مف اإلسػتراتيجيات التدريسػية المتضػمنة بالبرنػامج التػدريبل  كتتطػؽ ىػذه النتيجػة 

(  )حسػػف 1995الػػديف   (  )جمػػاؿ برػػر1992مػػع نتػػا ج دراسػػات كػػؿ مػػف )منػػل حػػبلكة  
(  كالتل تكفمت إلل أف التعمـ القا ـ  مل طريقة العرض كالحكار كالمناا ة 1998كامؿ  

يتناسب مع حاجات معممل الزرربة كاإل ػبلف  كيكػكف لػو أ ػر كبيػر بػل اكتسػابيـ لممطػاىيـ 
ر كيرجػػع أيضػػان إلػػل اسػػترداـ الباحػػث لمفػػاد -كالمعػػارؼ المتضػػمنة بالبرنػػامج التػػدريبل . 

تعمػػـ متنك ػػة سػػا دت بػػل اكتسػػاب المعممػػيف لممطػػاىيـ المتضػػمنة بالبرنػػامج التػػدريبل كمنيػػا 
العػػػركض التقديميػػػة كالتكافػػػؿ مػػػف رػػػبلؿ  ػػػبكة المعمكمػػػات )اإلنترنػػػت( مػػػف رػػػبلؿ البريػػػد 
اإللكتركنل كتفطح المكااع التعميمية كالمنتديات التل تيتـ بجكدة التعميـ  ككسا ؿ التكافؿ 

رتمطة  كتتطؽ ىذه النتا ج أيضان مع نتا ج دراسة )جماؿ مفططل ال ػرااكل  االجتما ل الم
( كالتػل أكػدت نتا جيػا أف اسػترداـ الكسػا ط 1990(  )جماؿ  بد السػميع محمػكد  1990

المتعددة كمفادر التعمـ المتنك ة بل التدريس ذك بعالية  الية بػل التحفػيؿ الدراسػل كلػو 
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ة الرافة باإلستراتيجيات التدريسية المحددة بالبحث  كما با مية بل تنمية الجكانب المعربي
 أنو يكبر الكات كيسرع مف التعمـ.

كيرجػػػع السػػػبب أيضػػػان بػػػل تحسػػػف األداء المعربػػػل لممعممػػػيف إلػػػل اسػػػترداـ كسػػػا ؿ تقػػػكيـ  -
متنك ة ك ػاممة كمرتبطػة بجكانػب النمػك المرتمطػة  كتتميػز االرتبػارات المعربيػة منيػا بتعػدد 

سػػػػاطة كسػػػػيكلة  باراتيػػػػا  ككضػػػػح تعميمػػػػات اإلجابػػػػة  نيػػػػا  كمناسػػػػبة الػػػػزمف أ ػػػػكاليا  كب
 المرفص لئلجابة  ف مطرداتيا.

ن مػػا با ميػػة البرنػػامج القػػا ـ  مػػل لمررا كرران السررؤال السررادس مررن أسررئمة البحررث ىررو -
التػػدريب المػػدمج بػػل تنميػػة ميػػارات بعػػض إسػػتراتيجيات تػػدريس الػػتعمـ الن ػػط لػػدل معممػػل 

بلف بالمدرسػػػة ال انكيػػػة الفػػػنا ية ب كلئلجابػػػة  ػػػف ىػػػذا السػػػؤاؿ ترفػػػص الزرربػػػة كاإل ػػػ
كلقياس با مية البرنامج التدريبل بي اكساب معممل ترفص الزرربة كاإل بلف بالمدرسػة 
ال انكية الفنا ية ) ينػة البحػث( لمميػارات األدا يػة المرتبطػة باسػتراتيجيات تػدريس الػتعمـ 

 رتبط بيذا السؤاؿن الن ط المحددة في( الطرض التالل كالذل ي
ن يكجػػػد بػػػرؽ داؿ إحفػػػا يان بػػػيف متكسػػػطل يرررنص الفررررض الثرررانى لمبحرررث عمرررى أنرررو -2

درجات المعمميف  ينة البحث بل بطااات مبلحظة األداء التدريسل بػيف التطبيقػيف القبمػل 
 كالبعدل لفالح متكسط درجات المعمميف بل التطبيؽ البعدل .

ريسػػل المػػرتبط اػػات مبلحظػػة األداء التدكالرتبػػار فػػحة ىػػذا الطػػرض طبػػؽ الباحػػث بطا -
 باستراتيجيات تدريس

لػػػتعمـ الن ػػػط الرمػػػس المحػػػددة لممعممػػػيف ابػػػؿ تنطيػػػذ البرنػػػامج التػػػدريبل  كبعػػػد دراسػػػتو اػػػاـ 
بتطبيػػؽ بطااػػات مبلحظػػة األداء التدريسػػل أ نػػاء تنطيػػذ بعػػض دركس مػػكاد الترفػػص   ػػـ 

 انت النتا ج كما يملنحسب الطركؽ بيف التطبيقيف باسترداـ ارتبار )ت(  بك
  اإلستراتيجية األولى: التعمم التعاونى:

  اختبار "ت" لنتائج التطبيقين القبمى والبعدى لبطاقة مالحظة استراتيجية 22جدول )
 التعمم التعاونى
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 المتكسط التطبيؽ البطااة
االنحراؼ 
 ف المعيارل

معامؿ 
 االرتباط

 ايمة
 مستكل الداللة )ت(

 األكلل
 1.54 9.2 القبمل

20 0.910 59.18 0.05 
 2.06 26.4 البعدل

( بينمػػػا ايمػػػة "ت" 59.18( أف ايمػػػة "ت" المحسػػػكبة تسػػػاكم )10يتضػػػح مػػػف جػػػدكؿ راػػػـ )
(   كىػػذا يعنػػل كجػػكد بػػركؽ بػػيف التطبيقػػيف 2.22( تسػػاكم )0.05الجدكليػػة  نػػد مسػػتكل )

ات  كبالتػالل بػػإف القبمػل كالبعػػدل  لفػالح التطبيػػؽ البعػدل  كمػػا يتضػح ذلػػؾ مػف المتكسػػط
المعممػػيف  ينػػة البحػػث بػػل التطبيػػؽ البعػػدل اػػد تطكاػػكا كتحسػػف أداؤىػػـ بػػل تنطيػػذ الميػػارات 

 المرتبطة باستراتيجية التعمـ التعاكنل   ف التطبيؽ القبمي. 
 اإلستراتيجية الثانية: فكر، زاوج، شارك: 

حظة إستراتيجية   اختبار "ت" لنتائج التطبيقين القبمى والبعدى لبطاقة مال22جدول )
 )فكر، زاوج، شارك 

االنحراؼ  المتكسط التطبيؽ البطااة
معامؿ  ف المعيارل

 االرتباط
 ايمة
 مستكل الداللة )ت(

 ال انية
 1.91  15.1  القبمل

20 0.803  34.63  0.05 
  1.31 37.8  البعدل

 

ايمػػػة "ت" ( بينمػػػا 34.63( أف ايمػػػة "ت" المحسػػػكبة تسػػػاكم )11يتضػػػح مػػػف جػػػدكؿ راػػػـ )
(   كىػػذا يعنػػل كجػػكد بػػركؽ بػػيف التطبيقػػيف 2.22( تسػػاكم )0.05الجدكليػػة  نػػد مسػػتكل )

القبمػل كالبعػػدل  لفػالح التطبيػػؽ البعػدل  كمػػا يتضػح ذلػػؾ مػف المتكسػػطات  كبالتػالل بػػإف 
المعممػػيف  ينػػة البحػػث بػػل التطبيػػؽ البعػػدل اػػد تطكاػػكا كتحسػػف أداؤىػػـ بػػل تنطيػػذ الميػػارات 

 تيجية )بكر  زاكج   ارؾ(  ف التطبيؽ القبمي . المرتبطة باسترا
 اإلستراتيجية الثالثة: المشروع: 

  اختبار "ت" لنتائج التطبيقين القبمى والبعدى لبطاقة مالحظة إستراتيجية 20جدول )
 المشروع

 مستكل الداللة ايمةمعامؿ  فاالنحراؼ  المتكسط التطبيؽ البطااة
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 )ت( االرتباط المعيارل

 ال ال ة
 1.63  18  3  قبملال

20 0.959 138.39 0.05 
 1.79 40.9 البعدل

( بينمػػا ايمػػة "ت" 138.39( أف ايمػػة "ت" المحسػػكبة تسػػاكم )12يتضػػح مػػف جػػدكؿ راػػـ )
بػػيف التطبيقػػيف    كىػػذا يعنػػل كجػػكد بػػركؽ( 2.22( تسػػاكم )0.05الجدكليػػة  نػػد مسػػتكل )

ح ذلػػؾ مػف المتكسػػطات  كبالتػالي بػػإف القبمػل كالبعػػدل  لفػالح التطبيػػؽ البعػدل  كمػػا يتضػ
المعممػػيف  ينػػة البحػػث بػػل التطبيػػؽ البعػػدل اػػد تطكاػػكا كتحسػػف أداؤىػػـ بػػل تنطيػػذ الميػػارات 

 المرتبطة باستراتيجية الم ركع  ف التطبيؽ القبمي . 
 اإلستراتيجية الرابعة: التدريس بالفريق:

طاقة مالحظة إستراتيجية   اختبار "ت" لنتائج التطبيقين القبمى والبعدى لب23جدول )
 التدريس بالفريق

 المتكسط التطبيؽ البطااة
االنحراؼ 
 المعيارل

 ف
معامؿ 
 االرتباط

 ايمة
 )ت(

 مستكل الداللة

 الرابعة
 2.05 7 القبمل

20 0.979 135.5 0.05 
 1.76 17.7 البعدل

"ت" ( بينمػػػا ايمػػػة 135.5( أف ايمػػػة "ت" المحسػػػكبة تسػػػاكم )13يتضػػػح مػػػف جػػػدكؿ راػػػـ )
(  كىػػذا يعنػػل كجػػكد بػػركؽ بػػيف التطبيقػػيف 2.22( تسػػاكم )0.05الجدكليػػة  نػػد مسػػتكل )

القبمػػل كالبعػػدل لفػػالح التطبيػػؽ البعػػدل  كمػػا يتضػػح ذلػػؾ مػػف المتكسػػطات  كبالتػػالل بػػإف 
المعممػػيف  ينػػة البحػػث بػػل التطبيػػؽ البعػػدل اػػد تطكاػػكا كتحسػػف أداؤىػػـ بػػل تنطيػػذ الميػػارات 

 لتدريس بالطريؽ  ف التطبيؽ القبمي. المرتبطة باستراتيجية ا
 اإلستراتيجية الخامسة: حل المشكالت:

  اختبار "ت" لنتائج التطبيقين القبمى والبعدى لبطاقة مالحظة إستراتيجية 24جدول )
 حل المشكالت

 المتكسط التطبيؽ البطااة
االنحراؼ 
 المعيارل

 ف
معامؿ 
 االرتباط

 ايمة
 )ت(

 مستكل الداللة
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 الرامسة
 1.22 6.8 لالقبم

20 0.930 128.96 0.05 
 0.971 36.5 البعدل

( بينمػػا ايمػػة "ت" 128.96( أف ايمػػة "ت" المحسػػكبة تسػػاكم )14يتضػػح مػػف جػػدكؿ راػػـ )
(   كىػػذا يعنػػل كجػػكد بػػركؽ بػػيف التطبيقػػيف 2.22( تسػػاكم )0.05الجدكليػػة  نػػد مسػػتكل )

مػف المتكسػػطات  كبالتػالل بػػإف القبمػل كالبعػػدل  لفػالح التطبيػػؽ البعػدل  كمػػا يتضػح ذلػػؾ 
المعممػػيف  ينػػة البحػػث بػػل التطبيػػؽ البعػػدل اػػد تطكاػػكا كتحسػػف أداؤىػػـ بػػل تنطيػػذ الميػػارات 
المرتبطػػة باسػػتراتيجية حػػؿ الم ػػكبلت  ػػف التطبيػػؽ القبمػػي . كىػػذه النتيجػػة تعطػػل مسػػتكل 

برنػػامج مرتطعػػان مػػف الداللػػة  كبػػذا يمكػػف ابػػكؿ الطػػرض ال ػػانل مػػف البحػػث  كي بػػت ىػػذا أف لم
التػدريبل القػا ـ  مػل التػدريب المػدمج أ ػػران كبيػران بػل تمكػف المعممػيف مػف األداءات السػػمككية 

 المتضمنة بل اإلستراتيجيات التدريسية المحددة  كما أظيرت النتا ج ما يملن 
تمكف المعمميف مف تحضػير الػدركس كبقػان لعنافػر الترطػيط الجيػد  بػل  ػمكؿ كتكامػؿ  -

 مػػػػل مسػػػػتكل البيانػػػػات العامػػػػة أك  مػػػػل المسػػػػتكل الطنػػػػي  ك ػػػػبلج ك ػػػػرض منطقػػػػل سػػػػكاء 
األرطػػػاء ال ػػػا عة السػػػابقة كمنيػػػا )االرتفػػػار المرػػػؿ لعنافػػػر الػػػدرس كغيػػػاب الك يػػػر مػػػف 

 العنافر اليامة بيو( .
تمكػػف المعممػػيف مػػف فػػياغة األىػػداؼ التدريسػػية كبقػػان لمعػػايير ك ػػركط األىػػداؼ الجيػػدة  -

دؼ السػػػػمككل المفػػػػاغ فػػػػياغة إجرا يػػػػة سػػػػميمة  ك ػػػػبلج لمتػػػػدريس  كمرا ػػػػاة مككنػػػػات اليػػػػ
األرطػػاء ال ػػا عة لػػدل المعممػػيف كمنيػػا )فػػياغة ىػػدؼ كاحػػد لكػػؿ جانػػب مػػف جكانػػب نمػػك 

افػكر  مميػة التقػكيـ  – دـ مرا اة معايير ك ركط الفػياغة السػمككية السػميمة  –المتعمـ 
نػكاتج الػتعمـ بػل الجكانػب ك دـ ارتباطيا بقياس األىداؼ المحددة( بضبلن  ف إىماؿ تقػكيـ 

 الميارية كالكجدانية .
 -تمكف المعمميف مف تنطيذ إستراتيجيات تدريس التعمـ الن ط المحػددةن )الػتعمـ التعػاكنل  -

حػػؿ الم ػػكبلت( أ نػػاء  ػػرح الػػدركس  –التػػدريس بػػالطريؽ  –الم ػػركع  –بكػػر  زاكج   ػػارؾ 
نو مػػف مطػػاىيـ أك ميػػارات المتضػػمنة بالمكضػػك ات التكنكلكجيػػة بػػي ترففػػيـ بمػػا تتضػػم

باسترداـ أساليب ال رح المرتمطة ككبقان لقكا د كمكافطات ال رح الجيػد  كباسػترداـ كسػا ؿ 
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 ال رح المساندة  كبالمكاد التعميمية المبل مة .
* كيرجع ىذا التطكؽ كالتحسف  بل أداء المعمميف ليذه اإلستراتيجيات التدريسية إلل  دة 

    كامؿ منيان
احػػث اػػد تنػػاكؿ المطػػاىيـ المتضػػمنة بيػػذا البرنػػامج التػػدريبل تنػػاكالن جديػػدان  امتزجػػت أف الب -

بييا األىداؼ السمككية لكػؿ إسػتراتيجية بػالمحتكل الدراسػل  مػع األن ػطة كأسػاليب ككسػا ؿ 
التقكيـ المرتمطة  بل كؿ متكامػؿ يكضػح المعنػل كيحػدد التسمسػؿ المنطقػي لممعػارؼ  التػل 

تعمميػػػا  كمػػػا ارتبطػػػت تمػػػؾ المطػػػاىيـ بتطبيقاتيػػػا العمميػػػة  ممػػػا سػػػا د يػػػراد مػػػف المعمػػػـ أف ي
المعممػػػيف  مػػػل اكتسػػػاب الجكانػػػب المعربيػػػة  كبقػػػان لقػػػدرات كاسػػػتعدادات كميػػػكؿ كػػػؿ مػػػنيـ  

تقاف األداءات الميارية المتضمنة بيا  ككاف لذلؾ أ ر كبير بل تحقيؽ أىدابيا .  كا 
كدة بالبرنػامج التػدريبل ك ػدـ تعقػدىا  حيػث يضاؼ إلل ذلؾ بساطة المادة العممية المكج -

 رضت بكضكح كدكف غمػكض  بضػبلن  ػف التػدرج بػل  رضػيا كمبل متيػا لجكانػب الػتعمـ 
 المتضمنة بيا.

كمػػػا أف مراطبػػػة البرنػػػامج التػػػدريبل ألكبػػػر  ػػػدد مػػػف حػػػكاس المعممػػػيف  حيػػػث تعػػػددت  -
المػػػادة التدريبيػػػة  بحػػث كاكت ػػػاؼ ...( مػػػف رػػػبلؿ –مر يػػػة  –مفػػادر الػػػتعمـ بيػػػا )مقػػػركءة 

  كالمكااع التعميمية كالمنتديات C.Dالمقدمة ليـ  ككذلؾ العركض التقديمية  أك أسطكانات 
 بػػػػػػر  ػػػػػػبكة المعمكمػػػػػػات )اإلنترنػػػػػػت(  كالكتػػػػػػب كالمراجػػػػػػع العمميػػػػػػة كالدراسػػػػػػات كالبحػػػػػػكث 

 كالمؤتمرات  ليرتار المعمـ منيا ما يناسب ادراتو كاستعداداتو كنمط تعممو . 
إلضابة إلل استرداـ أن طة تعميمية متعػددة كمتنك ػة  سػكاء دراسػػػػة المحتػكل بعػد ىذا با -

تعػػرؼ األىػػداؼ السػػمككية المطمػػكب تحقيقيػػا  كالتطبيقػػات العمميػػة كحػػؿ األسػػ مة كالتػػدريبات 
التػػػل تمػػػل كػػػؿ إسػػػتراتيجية  كاػػػد سػػػػا دت تمػػػؾ األن ػػػطة بػػػل اكتسػػػاب المعممػػػيف لممطػػػػاىيـ 

التدريسػػػية  كأيضػػػان اكتسػػػابيـ لمرطػػػكات السػػػمككية كاألداءات الرافػػػة بيػػػذه اإلسػػػتراتيجيات 
 المككنة ليا كالمتضمنة بييا .

كيرجع ىذا التحسف بػل أداء المعممػيف إلػل حػرص الباحػث  مػل تعزيػزىـ كتقػديـ التغذيػة  -
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الراجعة مف ربلؿ كممات ال ناء كال كر كالت ػجيع  كالتكافػؿ الطعػاؿ معيػـ مػف رػبلؿ  ػدة 
سػػػا دة العمميػػػة  ممػػػا جعميػػػـ يقبمػػػكف  مػػػل أداء اإلسػػػتراتيجيات التدريسػػػية كسػػػا ؿ لتقػػػديـ الم

 كدابعية كرغبة  ديدة بل التعمـ  كالتعمؽ بل دراسة بعض مكضك ات المادة التدريبية بحب
ن مػا با ميػة البرنػامج القػا ـ  مػل التػدريب لما كان السؤال السابع من أسئمة البحرث ىرو -

لػدل معممػل ترفػص الزرربػة كاإل ػبلف بالمدرسػة ال انكيػة المدمج بل تنمية االتجػاه نحػكه 
الفنا ية ب كلئلجابة  ف ىذا السؤاؿ كلتعرؼ با مية البرنامج القا ـ  مل التػدريب المػدمج 
بػػػي تنميػػػة االتجاىػػػات المكجبػػػة نحػػػكه لػػػدل  ينػػػة مػػػف معممػػػل ترفػػػص الزرربػػػة كاإل ػػػبلف 

 بالمدرسة ال انكية الفنا ية في( الطرض التاللن 
يكجػػد بػػرؽ داؿ إحفػػا يان بػػػيف متكسػػطي درجػػات ن لفرررض الثالررث لمبحررث عمررى أنررويررنص ا -3

المعممػػػيف  ينػػػة البحػػػث بػػػل مقيػػػاس االتجػػػاه نحػػػك التػػػدريب المػػػدمج بػػػيف التطبيقػػػيف القبمػػػل 
 كالبعدل لفالح متكسط درجات المعمميف بل التطبيؽ البعدل .

امج التػدريبل المػرتبط كالرتبار فحة ىذا الطرض طبؽ الباحث مقياس االتجاه نحك البرن -
باسػػػتراتيجيات تػػػدريس الػػػتعمـ الن ػػػط الرمػػػس المحػػػددة  مػػػل المعممػػػيف ابػػػؿ تنطيػػػذ البرنػػػامج 
التػػدريبل  كبعػػد دراسػػتو   ػػـ حسػػب الطػػركؽ بػػيف التطبيقػػيف باسػػترداـ ارتبػػار )ت(  بكانػػت 

 النتا ج كما يملن
 
 

 االتجاه نحو البرنامج التدريبىالقبمى والبعدى لمقياس   اختبار "ت" لنتائج التطبيقين 25جدول )
 مستكل الداللة ايمة "ت"  معامؿ االرتباط ف االنحراؼ المعيارل  المتكسط  التطبيؽ

  20 10,26 131,80 القبمل
0.970 24,13 (0.05) 

 20 10,88 222,43 البعدل

( تطػكؽ معممػل ترفػص الزرربػة كاإل ػبلف بالمدرسػة ال انكيػة 15يتضح مف الجػدكؿ راػـ )
فػػنا ية ) ينػػة البحػػث( بػػل األداء البعػػدل  مػػل مقيػػاس االتجػػاه نحػػك البرنػػامج التػػدريبل ال
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(  0.05( كىل ايمػة دالػة  نػد مسػتكل )24,13 ف األداء القبمل  حيث كانت ايمة "ت" )
كيرجػػع الباحػػث ىػػذه النتيجػػة إلػػل اسػػترداـ البرنػػامج القػػا ـ  مػػل التػػدريب المػػدمج  بمميزاتػػو 

الجكانػػػب النظريػػػة أك التطبيقػػػات العمميػػػة  كمػػػف رػػػبلؿ طػػػرؽ  المتعػػػددة  سػػػكاء بػػػي  ػػػرض
كاسػػتراتيجيات متنك ػػة لعػػرض المػػادة التدريبيػػة  كاسػػترداـ األسػػاليب المبل مػػة بػػي التػػدريب 
سػػكاء كجيػػان لكجػػو  أك باسػػترداـ المسػػتحد ات التكنكلكجيػػة ككسػػا ؿ التكافػػؿ الطعالػػة  األمػػر 

بػي القيػاس البعػدل  كىػك مػا ي بػت فػحة الذل سا د  مل ربع مستكل اتجاىات المعممػيف 
 الطرض ال الث .

بػػػػػل تنميػػػػػة األداء المعربػػػػػل كالميػػػػػارل لػػػػػدل * كلمعربػػػػػة مػػػػػدل با ميػػػػػة البرنػػػػػامج التػػػػػدريبل 
كيدؿ حجػـ التػد ير  مػل مػدل  (Effect size)المعمميف  ااـ الباحث بحساب حجـ التد ير 

الىتمػػػاـ  كىػػػك الداللػػػة العمميػػػة تػػػد ير االنتمػػػاء لعينػػػة معينػػػة   مػػػل المتغيػػػر التػػػابع مكضػػػع ا
  كتػػػـ اسػػػترداـ مربػػع إيتػػػا تحديػػػدان (Eta squared)لمنتػػا ج  كذلػػػؾ باسػػترداـ مربػػػع إيتػػػا 

لمعربة النسبة الم كية مف تبايف المتغير التابع الذل يمكف تطسيره بمعربة المتغير المستقؿ  
 ػػػر الطعمػػػل . كذلػػػؾ كي ػػػير حجػػػـ التػػػد ير ىنػػػا إلػػػل اػػػكة العبلاػػػة بػػػيف المتغيػػػريف أك دليػػػؿ األ

 باسترداـ المعادلة التاليةن
 
 
 

 2ت                           
 بكانت النتا ج كما يمي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ           ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمربع إيتا      

 
 + درجات الحرية ( 2) ت                    

 فى  قيمة مربع إيتا لالختبار المعر 26جدول )
 ايمة مربع إيتا درجات الحرية ايمة )ت( األداة

 0.899 18 80.41 االرتبار المعربل
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(  كىػػذا 0.899( أف ايمػػة مربػػع إيتػػا لبلرتبػػار المعربػػل ىػػك )16لجػػدكؿ راػػـ )يتضػػح مػػف ا
%( مػػػف تبػػػايف األداء بػػػل الجانػػػب المعربػػػل الػػػذل يقيسػػػو االرتبػػػار 89.9يعنػػػل أف نسػػػبة )

المعربل )المتغير التابع( يمكف أف يطسر  ػف طريػؽ البرنػامج التػدريبل الػذل طبقػو الباحػث 
 )المتغير المستقؿ(.

 مربع إيتا لبطاقات مالحظة األداء الميارى المتضمن بالبرنامج التدريبى   قيمة27جدول )
 ايمة مربع إيتا درجات الحرية ايمة )ت( البطااة األداة

بطااات مبلحظة إستراتيجيات 
 التدريس

 0.868 18 59.18 األكلل

 0.794 18 34.63 ال انية

 0.939 18 138.39 ال ال ة

 0.938 18 135.5 الرابعة

 0.935 18 128.96 لرامسةا

(  كىذا يعنل أف 0.868يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف ايمة مربع إيتا لمبطااة األكلل ىك )
%( مف تبايف األداء بل الميارة التل تقيسػيا البطااػة األكلػل )المتغيػر التػابع( 86.8نسبة )

 ستقؿ(.يمكف أف يطسر  ف طريؽ البرنامج التدريبل الذل طبقو الباحث )المتغير الم

(   كىذا يعنل 0.794كيتضح مف الجدكؿ أيضان أف ايمة مربع إيتا لمبطااة ال انية ىك ) -
%( مػػػف تبػػػايف األداء بػػػل الميػػػارة التػػػل تقيسػػػيا البطااػػػة ال انيػػػة )المتغيػػػر 79.4أف نسػػػبة )

 التابع( يمكف أف يطسر  ف طريؽ البرنامج التدريبل الذل طبقو الباحث )المتغير المستقؿ(.
(   كىذا يعنل 0.939ف الجدكؿ أيضان أف ايمة مربع إيتا لمبطااة ال ال ة ىك )كيتضح م -

%( مػػػف تبػػػايف األداء بػػػل الميػػػارة التػػػل تقيسػػػيا البطااػػػة ال ال ػػػة )المتغيػػػر 93.9أف نسػػػبة )
 التابع( يمكف أف يطسر  ف طريؽ البرنامج التدريبل الذل طبقو الباحث )المتغير المستقؿ(.

(  كىذا يعنػل 0.938أف ايمة مربع إيتا لمبطااة الرابعة ىك ) كيتضح مف الجدكؿ أيضان  -
%( مػػػف تبػػػايف األداء بػػػل الميػػػارة التػػػل تقيسػػػيا البطااػػػة الرابعػػػة )المتغيػػػر 93.8أف نسػػػبة )

 التابع( يمكف أف يطسر  ف طريؽ البرنامج التدريبل الذل طبقو الباحث )المتغير المستقؿ(.
(  كىػػذا 0.935يتػػا لمبطااػػة الرامسػػة ىػػك )كيتضػػح مػػف الجػػدكؿ أيضػػان أف ايمػػة مربػػع إ -
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%( مػػػف تبػػػايف األداء بػػػل الميػػػارة التػػػل تقيسػػػيا البطااػػػة الرامسػػػة 93.5يعنػػػل أف نسػػػبة )
 التدريبل الذل طبقو الباحث )المتغير المستقؿ(.)المتغير التابع( يمكف أف يطسر  ف البرنامج 

 توصيات البحث: -22
 التكفيات التاليةن بل ضكء ما أسطرت  نو نتا ج البحث يمكف تقديـ

ضركرة تدريب جميع معممل ترفص الزرربة كاإل بلف بالمدرسة ال انكية الفنا ية  -1
 مػػػػػػل إسػػػػػػتراتيجيات التػػػػػػدريس المقدمػػػػػػة مػػػػػػف رػػػػػػبلؿ البرنػػػػػػامج التػػػػػػدريبل كغيرىػػػػػػا مػػػػػػف 

 اإلستراتيجيات .

تػػػدريب مػػػكجيل الترفػػػص  مػػػل كيطيػػػة إجػػػراء المتابعػػػة الحقيقيػػػة لمعممػػػل ترفػػػص  -2
بالمدرسػػػػة ال انكيػػػػة الفػػػػنا ية لمتدكػػػػد مػػػػف اكتسػػػػابيـ إلسػػػػتراتيجيات  الزرربػػػػة كاإل ػػػػبلف
 التدريس المتنك ة .

 ضركرة أف تعد البرامج التدريبية كبقان لبلحتياجات الحقيقية الطعمية لممعمميف . -3

تزكيػػػػػد المكتبػػػػػة المدرسػػػػػية بمػػػػػا يمزميػػػػػا مػػػػػف كتػػػػػب كمراجػػػػػع  مميػػػػػة حدي ػػػػػة كدكريػػػػػات  -4
 راتيجيات التدريس  كأررل مرتبطة بالمكاد التكنكلكجية .  مجاالت ميارات كطرؽ كاستمترففة بل 

تػػػػػكبير رػػػػػدمات تعميميػػػػػة بالمكتبػػػػػة تسػػػػػا د  مػػػػػل االرتقػػػػػاء بالعمميػػػػػة التعميميػػػػػة  م ػػػػػؿ  -5
 األسطكانات المدمجة  البرامج التعميمية  كاالتفاؿ بال بكة العالمية )اإلنترنت( .

مػػؽ بالتػػدريب  مػػل أسػػاليب ارتيػػار الكاػػت المناسػػب لتػػدريب المعممػػيف  سػػكاء بيمػػا يتع -6
ـ .كاستراتيجيات التدريس الحدي ة  أك بل   تعرؼ المستحد ات التكنكلكجية بل مجاؿ ترففي

ضػػركرة اىتمػػاـ السػػادة مسػػ كلي التػػدريب بػػكزارة التربيػػة كالتعمػػيـ أك األكاديميػػة المينيػػة  -7
رفػػص لممعممػيف بتنميػة مرتمػؼ الجكانػػب التربكيػة كالمينيػة كاألكاديميػػة لػدل معممػل ت

 الزرربة كاإل بلف لتحسيف أدا يـ التدريسل . 

التكسع بل استرداـ األساليب التدريبية الحدي ة بل التنمية المينية لممعمميف  لمػا  بػت  -8
 مف ادرتيا  مل تنمية المطاىيـ كالميارات المينية كاالتجاىات اإليجابية لدييـ .

التقكيـ الذاتل  لتحقيػؽ التنميػة ت جيع المعمميف كتدريبيـ  مل ممارسة التعمـ الذاتي  ك  -9
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 المينية المستدامة .

تكبير الد ـ المادل كالمعنكل لمسا دة المعمميف بي مجاؿ الترفص  مل االستمرار  -10
 بي التنمية المينية المستدامة كالحرص  مل ذلؾ .

 مقترحات البحث:

  يقتػػػرح الباحػػػث إجػػػراء المزيػػػد مػػػف الدراسػػػات كالبحػػػكث المنب قػػػة مػػػف البحػػػث الحػػػالي
 كمنيا ن

أ ر استرداـ مفادر تعمـ متعددة بل تنمية مطاىيـ كميارات تدريس المكاد التكنكلكجية  - أ
  لدل المعمميف .

إجراء دراسة تقكيمية لبرامج التنمية المينية لمعممل ترفص الزرربة كاإل بلف أ ناء  - ب
 الردمة .

بػػػل مجػػػاؿ  إ ػػػداد حقيبػػػة تدريبيػػػة لتنميػػػة ميػػػارات اسػػػترداـ المسػػػتحد ات التكنكلكجيػػػة - ت
 الزرربة كاإل بلف لدل معممل الترفص  .

با ميػػػة برنػػػػامج تػػػػدريبل مقتػػػػرح بػػػػل تنميػػػة ميػػػػارات اسػػػػترداـ التكنكلكجيػػػػا بػػػػل تػػػػدريس  - ث
 المقررات التكنكلكجية لدل معممل الزرربة كاإل بلف بالمدرسة ال انكية الفنا ية .
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