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 البحث صلخستم
داء التدريسي والفين للمعلم وبصفة خاصة م عوامل رفع مستوي األإن التدريب االستباقي من أه

بين على نظريات سيما  عندما تكون هذه املناهج ت  وال -ملناهج مطورةعند تبين مشروعات 
ذا البحث عندما الح  هل كالسيكية ، وهذا هو السبب الرئيسخالف النظرية ال -حديثة

وتعتمد ، وهيل( يف اململكة العربية السعودية ر يق سلسلة )ماكجبالباحث وجود مشكلة عند تط
بتطبيق  –مشرف تربوي  –وقام الباحث حبكم طبيعة عمله  هذه السلسلة على النظرية البنائية ،

جمموعة من الربامج التدريبية على جمموعتني من املعلمني لقياس أثر التدريب االستباقي يف رفع 
يف هذا البحث  امستعينً التحصيلي للطالب  ىالتدريسي للمعلم وكذلك أثرها يف املستو  ىاملستو 

ومت حتليل هذه النتائج ، وع البحث وفق خمرجات ونتائج بالدراسات السابقة ذات الصلة مبوض
لإلجابة على التساؤالت اليت تناوهلا البحث ومن مث مت اخلروج مبجموعة من النتائج  وصوالً 

من ذوي اخلربة أو من املعلمني  واوالتوصيات كان أهم هذه النتائج ضرورة إلزام املعلمني سواء كان
الربنامج علي مستوي تعميم  ،وكذلكروع الرياضيات والعلوم اجلدد الذين مل حيضروا تطبيق مش

 ىا ومن مث حتسني املستو ملا له من أثر إجيايب يف  رفع مستوي أداء املعلم فنيً  اململكة نظرًا
الفجوة بني نتائج الطالب يف شهادة الثانوية العامة يف املدارس ونتائج  سدالتحصيلي للطالب و 

 مي  .املركز الوطين للقياس والتقو 
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ABSTRACT 

The pro-active training of the most important factors that raise the level of performance 

and technical teaching to the teacher, especially when projects to adopt curricula Mtorh- 

especially - when these approaches are build on theories Hadith- otherwise classical 

theory. This is the main reason why this research when the researcher noted the existence 

of a problem when tolerate series (Macrjohal) in the Kingdom of Saudi Arabia and the 

series depends on the constructivist theory. The researcher by virtue of the nature of his 

work - supervisor - the application of a series of training programs on two groups of 

teachers to measure the impact of proactive training to raise the level of teaching for the 

teacher as well as its impact on the achievement level of the students. In this research, 

drawing on previous studies relevant to the subject according to research outputs and 

outcomes were analyzed these results down to answer the questions addressed by the 

research and then been out a set of findings and recommendations as contained classes 

message. 
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 : Introduction ةـــــــمقدم -1
 ونتيجة،  التعليمية العملية وتطوير حتسني إىل حتما سيؤدي وثقافًيا وعلمًيا مهنًيا املعلمني منو إن
 التأهيل برامج وتطوير جتديد على والرتكيز املعلم مبستوى االهتمام الضروري من كان هلذا

(1). العمل أثناء والتدريب  

 القصور جوانب تاليف على تساعد بطريقة والتدريب التأهيل برامج تنظيم من البد كذلك
 بالضرورة يتطلب وهذا أفضل بصورة التعليمية العملية أغراض وحتقيق القبلي اإلعداد مؤسسات يف

 (6). مستمرة عملية املعلمني وتدريب تأهيل مسألة اعتبار

 والفنية اإلدارية واألمور مادته يف جديد كل على اخلدمة أثناء وتدريبه املعلم تأهيل ويعد
     . أدائه رفع يف كبريًا إسهاًما

 اإلحساس يعكس إمنا وتدريبه املعلم تأهيل بنوعية العناية مقدار إن:  القول وميكن
 (3).  هلا التعليمية اخلدمات توفري على احلرص ومدى األجيال مستقبل جتاه باملسؤولية

 ، العامل دول مجيع يف كبرية مكانة حيتل وتدريبهم وإعدادهم باملعلمني االهتمام إن بل
 يف الرتبية جناح وإن ، التعليمية العملية أهداف حتقيق يف وأساسًيا فاعالً  إسهاًما يسهم املعلم ألن
 عديدة مقومات على يتوقف احلياة تطوير يف دورها ،وحتقيق والتعليمية الرتبوية أهدافها بلوغ

 نظام وعالقة ، املادية واإلمكانات املدرسية واملناهج والتنظيم واإلدارة التعليمية كالسياسات
 املقومات هذه أهم يعترب املعلم أن إال ، واالقتصادية االجتماعية األخرى باألنظمة التعليم
 . فيها الرئيس العامل ويشكل

                                                           

 اجلماهريية الدار،  ليبيا،  سرت،   التنمية مراحل جوانب لبعض دراسة – العمل أثناء في التدريب: هاشم حممد ، فالوقي (0)
 .63ص،  م0990  :ط، واإلعالن والتوزيع للنشر

،  م0941 :ط، واإلعالن والتوزيع للنشر اجلماهريية الدار، ليبيا ،راتهمص، التربية علوم في المرجع:  الشافعي حممد إبراهيم( 6)
 .014ص

 فـي التجاريـة  الثانويـة بالمدرسـة الكاتبة اآللة لمادة لمعلمي تدريبي لبرنامج مقترح تصور": حممـود حسني صابر ، صابر( 3)
 .001:ص، م0998 :ط ،القاهرة، الثالث :ج، عشر الثامن :ع،  مشس عني جامعة، الرتبية كلية جملة  "احتياجاتهم ضوء
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 عناية والرتبوي التعليمي املعلم دور تقومي العامل يف التعليم نظم معظم أولت فقد وهلذا
 ، أوالً  وتطويره ، الرتبوي العمل حتسني بغرض ، له املستمر املهين النمو حتقيق أجل من خاصة
 يعد للمعلم املستمر املهين النمو ألن وذلك ، ثانًيا وتدريبه املعلم إعداد برامج جناح مدى وملعرفة
 ، باستمرار ومتغرية متجددة أهداف مع يتعامل فهو ، عمله طبيعة يهاضتقت الزمة ضرورة
 إىل امللحة احلاجة من يقلل أو يلغي ال ساليبهأ   وتنوعت مستواه بلغ مهما األكادميي واإلعداد
 من املؤسسة توفره مبا أو ، الذايت اجلهد على باالعتماد أكان سواء ، للمعلم املستمر املهين النمو
 . واملستقبلية اآلنية التدريبية احتياجاته لتلبية مناسبة تعليمية وفرص تدريبية برامج

 يف ومكثفة كبرية جهوداً  املاضية السنوات مدى على الوزارة بذلت فقد سبق مما وانطالقاً 
 الالزمة اخلطط وأعدت ، لذلك والتسهيالت الظروف وهتيئة ، وإعدادهم املعلمني تدريب
 . والرتبوي املهين املعلم أداء مبستوى لالرتقاء

  تقوميية الدراسة جاءت ولقد -
 الوزارة مع ماكجروهيللسلسلة  املنتجة الشركة قبل من بالفعل معد تدريب برنامج لوجود نظراً 
 .السلسلة على

  ونقدية حتليلية الدراسة جاءت -
 على قاصرًا كان الوزارة مع للسلسلة املنتجة الشركة قبل من املعد الربنامج هذا ألن نظراً 
 ( . اململكة مستوى على اخبريً  68)  فقط اخلرباء جمموعة

 تدرييب برنامج بإعداد البحث دفع مما التالية النقاط يف القصور من فيه الباحث ووجد
 فيما تتمثل النقاط وهذه التدريب تعميم نتائجها وحتليل الدراسة هذه خالل من الباحث يقوم
 -: يلي

 الشركة قبل من األجانب اخلرباء أيدي على املشروع على التدريب تلقوا الذين اخلرباء عدد قلة -1
 . اوطنيً  اخبريً  68 فقط العدد حيث للسلسلة املنتجة

 . وأهدافه التدريب ملخرجات عمل أوراق يف تتمثل واحدة آلية على 68 الـ اخلرباء اتفاق عدم -2
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 اململكة مستوى على التعليم إدارات ملشريف للتدريب واحدة آلية على 68 الـ اخلرباء خروج عدم -3
 فهم يف املعلمني عند الختالفات ذلك وأدى للمعلمني املشرفني تدريب يف تباين هناك جعل مما

 . املشروع وتطبيق
 حتقيق عدم على يدل مما شخصية اجتهادات صور يف املدارس يف  املعلمني من املشروع تطبيق جاء -4

 املشرفني قبل من للتدريب التخطيط وإعادة توضيح إىل حيتاج زال ما وأنه ألهدافه التدريب
 . للمعلمني

 التدريب لوحدة  موحدة اسرتاتيجية تكون حبيث(  األربع التاءات)  عمل ورقة بعمل الباحث قام -5
 . املشروع على التدريب يف اإلجراء لتوحيد

 على التدريب لتطوير نتائج عدة إىل وصل الدراسة هلذه الباحث وتطبيق الدراسة نتائج خالل من -6
 الدراسة مبشكلة اإلحساس مصدر وبدأ  للمشروع إضافة تعد مقرتحات إىل والوصول املشروع
 معاصرته الباحث ح  حسن من والذي اململكة  يف والعلوم الرياضيات مشروع تطبيق بدء عند

 يف الكالسيكية النظرية على يعتمد الذي القدمي املنهج)  - املنهجني لكال تربوي كمشرف
 املنتجة الشركة من املعد التدرييب الربنامج الباحث  حضور بدأ الذى املطور واملنهج –(  التدريس
 . الحقاً  بالتفصيل الباحث يعرضها اليت الدراسة مشكلة  يف ذلك ويتضح الوزارة وتطبقه
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  البحث مشكلة -2
The problem of the study  

 حياهتا، دورة من خمتلفة فرتات يف ألدائها تقومي إىل املشاريع بقية مثل مثلها الرتبوية املشاريع ختضع
 وهتمل التقليدية األداء جودة معايري على تقتصر ما عادةً  التقومي يف املستخدمة املعايري أن إالا 

 دورها حلساسية خاصة أمهية الرتبوية للمشاريع أن إىل ونظرًا. االسرتاتيجي األفق ذات املعايري
 يتناول اسرتاتيجًيا ختطيطًا تضع أصبحت حبيث جملتمعاتنا والثقافية االجتماعية البيئة يف وآثارها
االسرتاتيجي التحليل مسائل  

 (S.W.O.T )( في المشروع والتي تميزه عن غيره من المشاريع وهى :عناصر القوة
 .Strengths ترجمة لكلمة

 .Weaknesses نقاط الضعف في المشروع وهى ترجمة لكلمة : الضعف
و هي التي يمكن أن تأتي من خارج المشروع وقد تؤدي على سبيل المثال إلى  : الفرص

 زيادة المبيعات وأيضاً يمكن أن تؤدي لزيادة األرباح، وهي ترجمة لكلمة
Opportunities. 

وهي التي يمكن أن تأتي من خارج المشروع وتسبب اضطرابات للمشروع  : التهديدات
.Threats)وهي  لكلمةترجمة  واالسرتاتيجيات واألهداف والرسالة الرؤية وحتديد   ؛ 

 الصفة ذات" االسرتاتيجية العوامل ألثر وقياسه املتوقع األثر حتليل الدراسة هذه حاولت لذا
 فاعلية حتسني يف( اخلربة ذوى للمعلمني والتدريب اجلدد املعلمني تأهيل برامج مثل)  " االستباقية

.  الفين هئأدا وعلى املعلم على ذلك وأثر للمعلم الفين األداء تقومي  
 يف ختبطات من(  الرتبوي اإلشراف) يف ملسناه ما هو الدراسة هذه لنشأة الرئيس الدافع كان

(  املناهج تغيري) لــ ونتيجة والعلوم الرياضيات تطوير مشروع تطبيق عقب للمعلمني الفين األداء
 على كلياً  يعتمد كتاب من واالنتقال التدريس طريقة على األول املقام يف تركز السلسلة أن وخصوصاً 
 وخطوات حمددة اسرتاتيجيات يذ منهج إىل اخلاصة وقدراته وإمكاناته الشخصي واجتهاده املعلم
 البديلة احللول تقدمي مع احلصة طوال عليها السري(  املعلم دليل) كتاب خالل من املعلم يلتزم ثابتة
 ( إضافية أمثلة)  موقف كل يف
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 كاف غري احلصة يف الوقت أن من والشكوى املشروع فهم إىل املعلمني لعموم امللح الطلب
  املقطوعة أو املنفصلة احلصص مفهوم واختالف(  التدريس يف النظرية الختالف نظراً )  للدرس
 الرئيس السؤال عن اإلجابة ميكن املشكلة هذه حلل وللتصدي(  التعلم يف البنائية النظرية وتبين) 

 : التال
 النظرية ضوء في والعلوم الرياضيات معلمي على تطبيقه المقترح التدريبي البرنامج نموذج هو ما

 لسلسلة األساسية الركيزة يمثالن واللذين النشط التعاوني التعلم وكذلك للتعلم البنائية
 والفني التدريسي المستوي رفع في يسهم حتى المملكة في المطبقة السلسلة ماكجروهيل

 ؟( الخبرة – الحديث) المعلم ألداء
 :التالية التساؤالت على اإلجابة احلالية الدراسة وحتاول

 البنائية النظرية ضوء يف التدريس ختطيط مهارات إىل  والعلوم الرياضيات معلمي حاجة مدى ما -1
   ؟ املطبقة والسلسلة

 البنائية النظرية ضوء يف التدريس تنفيذ مهارات إىل والعلوم الرياضيات معلمي حاجة مدى ما -2
   ؟ املطبقة والسلسلة

 البنائية النظرية ضوء يف التدريس تقومي مهارات إىل والعلوم الرياضيات معلمي حاجة مدى ما -3
   ؟ املطبقة والسلسلة

 البيئة وهتيئة والتفاعلية الشخصية اخلصائص مهارات إىل والعلوم الرياضيات معلمي حاجة مدى ما -4
   ؟ املطبقة والسلسلة البنائية النظرية ضوء يف وإدارهتا الصفية

 ضوء يف(   التطبيقية الدروس) العملي البيان مهارات إىل والعلوم الرياضيات معلمي حاجة مدى ما -5
   ؟ املطبقة والسلسلة البنائية النظرية

 التدريس مهارات تنمية إىل املعلمني حاجة جتاه والعلوم الرياضيات معلمي آراء اختالف مدى ما -6
 البيئة وهتيئة والتفاعلية الشخصية اخلصائص، التدريس تقومي، التدريس تنفيذ، التدريس ختطيط)

 التعليمية املرحلة،  اخلربة سنوات عدد، العلمي املؤهل)ملتغريات تبعاً ( العملي البيان، للتدريس الصفية
 الدورة نوع،  التدريبية الدورات من االستفادة مدى، التدريبية الدورات عدد،  هبا بالتدريس تقوم اليت

  ؟(التدريبية
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  Aims of the studyالبحث  أهداف -4

 : التال يف البحث أهداف تتمثل

 القصور أوجه عن والكشف وحتليلها والتدريبية التأهيلية احتياجاهتم حول املنطقة يف املعلمني آراء مجع .1
 .والتعليم الرتبية جمال يف إجيابياً  إسهاماً  يعترب والعالج

 جمال يف إجيابياً  إسهاماً  أيضاً  يعترب الحقة وتدريبية تأهيلية برامج يف طموحاهتم حول املعلمني آراء مجع .2
 . والتعليم الرتبية

 .فاعليته من ويزيد املعلم مهنة يثري للمعلمني والتدريب بالتأهيل االهتمام .3
 . العمل يف العالية والكفاءة األفضل األداء حتقيق .4
 . املعلمني عند التدريس أساليب تطوير .5
 العربية باململكة والتعليم الرتبية وزارة يف املسئولني قبل من للمعلمني والتدريب التأهيل برامج تطوير .6

 .السعودية
 وخصوصاً  للمعلمني بالتدريب املهتمني من لكل وتوصيات مقرتحات تقدمي يتم الدراسة هامش على .7

 املناهج بناء على القائمني وكذلك البنائية النظرية على بنيت فلسفتها اليت املناهج
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  Importance of the study:   البحث  أهمية -3

 ( : تطبيقي ، نظري) نيرئيس جانبني إىل البحث أمهية تنقسم

 تغيري عند وخصوصاً  للمعلم الوظيفي األداء يف االستباقي التدريب أمهية إبراز : النظري اجلانب ـ 0
 . التدريس طرق يف جديدة اسرتاتيجيات اعتماد أو املناهج

 :التالية األهداف حتقيق إىل الدراسة هذه هتدف:  التطبيقي اجلانب ـ 6

 مشروع وأهداف ومعايري البنائية للنظرية وفقاً  تدريبية برامج تصميم لكيفية منوذج تقدمي يف اإلسهام -1

 .                             والعلوم الرياضيات تطوير

 على قائم  التدريس مهارات لتنمية  والعلوم الرياضيات ملعلمي تدرييب برنامج لبناء علمية أسس تقدمي -2

 .  املنهج وفلسفة ماكجروهيل وسلسلة البنائية النظرية

 الختاذها التدريس مهارات تنمية ملعايري بقائمة  والعلوم الرياضيات معلمي تدريب على القائمني تزويد -3

 . التدريبية الربامج عليه تبىن كأساس

 واملتعلقة التدريبية باالحتياجات بقائمة  والعلوم الرياضيات معلمي تدريب برامج مصممي تزويد -4

 . النشط التعاوين والتعلم البنائية النظرية ضوء يف إليها التوصل مت اليت التدريس مبهارات

 املتعلقة والعلوم الرياضيات ملعلمي التدريبية باالحتياجات بقائمة والعلوم الرياضيات مشريف تزويد -5

 . النشط التعاوين والتعلم البنائية النظرية ضوء يف التدريس مبهارات

 تلك تسهم حبيث العلوم كليات وخباصة اخلدمة قبل والعلوم الرياضيات معلمي إعداد برنامج تطوير -6

 البنائية النظرية معايري على القائمة التدريسية مهاراهتم وتنمية املعلمون الطالب إعداد يف الربامج

 .النشط والتعلم
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 : وأساليبه البحث منهج -5

 Study Methodology , methods 
 . املشروع وفهم للتدريب احتياجهم مدي حتدد املعلمني من معلومات مجع -أ
 كما لألداء املثلي الصورة يف متمثلة املشروع إليها يصبوا اليت األهداف مع احلقيقي األداء مقارنة -ب

 . األجانب اخلرباء أيدي على التدريب تلقوا الذين الوطنيني اخلرباء تدريب من وردت
 .واملعايري األداء بني فجوة هناك كان إن اكتشاف -ت
 . للمعلمني الصفية الزيارات خالل من واملشكلة الفجوة مستوى أو حجم حتديد -ث
 . للمشروع الصحيح الفهم أو أعماهلم بأداء املعلمني معرفة مدى حتديد -ج
 .املشكالت حلل تدرييب برنامج وضع -ح

 Study tools:  البحث أدوات -2
 (          الباحث إعداد)  (والعلوم الرياضيات تطوير مشروع) برنامج حضور استبانة استمارة ـ 0
 (          الباحث إعداد)  (.النشط التعاوين التعلم)  برنامج حضور استبانة استمارة ـ 6
 (          الباحث إعداد)  . الصفية للزيارات الذايت التقييم استمارة ـ 3
 (          الباحث إعداد)  (. للمعلم) الصفية للزيارات التقييم استمارة ـ 8
 (          الباحث إعداد)  (. املدير أو للمشرف) الصفية للزيارات التقييم استمارة ـ 5
 (          الباحث إعداد)  (. املدير أو للمشرف) منوذجي درس حلضور التقييم استمارة ـ 2
 (          الباحث إعداد)  (. للطالب) معلم ألداء التقييم استمارة ـ 1
 تدرييب برنامج من متدرب استفادة قياس استمارة-4
 ملعلم التدريبية االحتياجات حتديد استمارة-9
 ( املالحق يف واردة االستمارات مجيع)  العلمية للمواد املقيم املشرف سجالت -01

 الدراسة مبالحق منها مناذج وارد االستمارات مجيع . 
  امعلمً  026 الصناعية وينبع البحر ينبع مبدينيت والعلوم الرياضيات معلمو:  البحث  جمتمع(  ج) 
 0485 ومتثل(  خربة ذوى – التخرج حديثي)  جمموعتني على امعلمً (  31: ) البحث  عينة(  د) 
 . البحث جمتمع من% 
 عشوائية غري(  حكمية)  مستهدفة:  العينة اختيار طريقة( هـ)
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 البحث هيكل -1

 : النظري اإلطار:  أوالً 

 تكون لكي للرسالة النظري اإلطار الباحث يعرض 2 إىل 0 من الدراسة تساؤالت على لإلجابة
 حماور مخسة بعرض الباحث يقوم منطقي وتسلسل متصل سياق يف وتسري اوضوحً  أكثر الدراسة
 : الرتتيب على هي احملاور وهذه الدراسة عليها تتمركز أساسية

 ( ماكجروهيل)  والعلوم الرياضيات تطوير مبشروع التعريف: األول احملور (1)
 . التدريب و التأهيل: الثاين احملور (2)
 ( األربع التاءات)  املشروع يف التدريس وخطوات طريقة: الثالث احملور (3)
 .التدريس طرائق يف أو املناهج بناء يف سواء السلسلة تعتمدها اليت النظرية وهى: البنائية النظرية (4)
 .السلسلة يف املعتمدة التدريس لطرائق الفعلي التطبيق وهو:  النشط التعلم (5)
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 The borders of the study:        البحث حدود -8

 : التال النحو على الباحث يوردها حبدود احلال البحث يتحدد

 Objectivity border:   الموضوعية الحدود(  أ) 

 -: مها أساسيني مبوضوعني البحث اهتم

         باململكة والعلوم الرياضيات تطوير مشروع يف التدريس لطرق تدريبية برامج يف متمثالً  التدريب -1
 ( األربع اخلطوات) 

 .املوجه والتعلم النشط التعاوين التعلم اسرتاتيجيات على تدريبية برامج -2

 Human border:  البشرية احلدود(  ب) 

 . معلم( 16)  عددها بعينة  البحث يتحدد -1
    بني أعمارهم.  التخرج حديث معلم( 31) من تتكون ضابطة إحدامها جمموعتني، إىل العينة تقسيم -2

 .                     عام(  63-65) 
 عام( 55 -35) بني أعمارهم ترتاوح اخلربة ذوى من معلم( 86) من وتتكون جتريبية الثانية واجملموعة -3

 Spatial boundaries:       املكانية احلدود(  ج) 
 بن وثانوية اهليثم بن احلسن وثانوية ينبع مبحافظة األهلية احلديثة مدارس  جممع يف  املعلمون

 . ينبع مبحافظة امللكية باهليئة النفيس بن وثانوية خلدون

 Temporal boundaries:   الزمانية احلدود(  د) 

 -: للربناجمني االستباقي التدريب أثر بيان
  باململكة والعلوم الرياضيات تطوير مشروع يف التدريس لطرق تدرييب برنامج -1
 . النشط التعاوين التعلم اسرتاتيجيات برنامج -2

  -: التوال على التالية الدراسية لألعوام وذلك للمعلمني الوظيفي األداء يف ذلك وأثر

 هـ0838/  0833 - هـ0833/ 0836 -  هـ0830/0836

 اخلربة وذوى التخرج حديثي املعلمني من جمموعتني على
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 Terms of the study:  الدراسة مصطلحات -9

 التدريب:  األول المبحث

 : اصطالًحا التدريب( أ)

 ترفع ومهارات إمكانات وإكساهبم وإداريًا ومهنًيا فنًيا األفراد وتأهيل إعداد" أنه على التدريب يعارف
 خطط إجناز يتطلب كمي نقص لسد واإلدارية واخلدمية الصناعية الوحدات يف اإلنتاجية قدراهتم من

 (0)"املدربة البشرية العناصر من الوحدات هذه حتتاجه ما مواجهة أو التحول

 -: يلي ما إىل تقسيمه وميكن:  اإجرائيً  التدريب( ب)

 :اخلدمة أثناء التدريب -0

 :يلي ما منها نذكر التعريفات من الكثري اخلدمة أثناء للتدريب إن

 تقدمها أو املدارس من جمموعة أو املدرسة يف وتطبق تنفذ اليت النشاطات تلك هو" -
 (6)"املعلمني أداء لتحسني أخرى مؤسسات

 الذي املهين للتطور استمرار فهو العمل أثناء حيدث الذي النمو ذلك" أنه على يعراف كما -
 (3)"اإلعداد فرتة خالل اخلدمة قبل بدأ

 واملهنية املدرسية األطر هبا تقوم اليت األنشطة كل" أنه على اخلدمة أثناء التدريب يعراف كما -
 (8)"العمل تطوير يف لتساهم ومصممة معدة وهي عملها خالل

 واليدوية احلرفية املهارات لزيادة املصمم املهين التطوير برنامج من جزء" أنه على يعراف كما -
 (5)"للمدرسة املطلوبة االجتاهات لتطوير وذلك

                                                           

 . اخلامس :م،  سعود امللك جامعة الرتبية كلية جملة، "الخدمة أثناء الكبار معلمي تدريب":  السنبل(0)

 .855 :ص،  المعاصرة المدرسية اإلدارة:  الفقي(6)

 .525 :ص السابق املرجع(3)

 .829 :ص السابق املرجع(8)

(5)Clan Hass , " L n service Education  To day " in fifty  siscth year  look at the Nation al so 

ciety for the study of Education  part I chicyo 1974.p.g 
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 زيادة هبدف املعلم فيها يشرتك اليت والنشاطات الدراسية احللقات كل" أنه على يعراف كما -
 (0)"املهنة لدخول أهلته اليت األصلية ومهاراته وميوله املهنية معلوماته

 تتناول خاصة اجتاهات ذو إجيايب تعديل عملية" أنه على اخلدمة أثناء التدريب يعراف كما -
 وزيادة األداء يف كفاءته مستوى رفع ألجل الوظيفية أو املهنية الناحية من الفرد سلوك
 (6)"إنتاجه

 التعليمية املهنة يف النمو من املعلمني مياكن وخمطط منظم برنامج كل" أنه على يعراف كما -
 التعليم عملية مستوى يرفع أن شأنه من ما وكل الثقافية اخلربات من املزيد على باحلصول
 (3)"اإلنتاجية املعلمني طاقات من ويزيد

 :التأهيل -6

 يف يعمل الذي املبتدئ املعلم على ويقتصر والتدريب اإلعداد بني يقع النشاط من نوع هو"
 "سنوات ثالث عمله مدة تتجاوز وال والتعليم الرتبية حقل

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .03ص، الخدمة أثناء المعلمين تدريب أو التربوية الكفاءة تنمية:  يوسف(0)

 .643ص، "  العربية التطوير استراتيجية تقرير"  والعلوم والثقافة للرتبية العربية املنظمة(6)

 اتجاهاتــــه، أهدافــــه مفهومــــه،، الخدمــــة أثنــــاء المعلمــــين تــــدريب، بشــــارة"  للمعلمــــني املهــــين التــــدريب حــــول األول املـــؤمتر (3)
 .012 :ص، "المستقبلية



 14 (أ)

 
 

 النشط التعاوني التعلم:  الثاني المبحث

 5): )النشط التعلم تعريف

 املعارف املعلم فيها يقدم اليت التقليدية احملاضرة طريقة أن امؤخرً  األحباث نتائج بينت  
 ال الطريقة هذه أن تبني كما.  السائدة هي املعلم يقوله ما إىل خالهلا املتعلمون ينصت و

 املتعلم تشرك تدريس طرق تطوير إىل متكررة دعوات ظهرت و.  حقيقي تعلم خلق يف تسهم
 يشكل ال باحلاسب لعرض أو حملاضرة سواء الصف غرفة يف املتعلمني إنصات إن • تعلمه يف
 ؟ النشط التعلم فما.  انشطً  تعلما األحوال من حال بأي

 حل أو مناقشة أو كتابة أو قراءة يف املتعلمون ينهمك أن ينبغي نشطاً  التعلم يكون لكي 
 يتطلب الذي هو النشط فالتعلم أعمق بصورة و ، جترييب عمل أو يتعلمونه مبا تتعلق مشكلة
 مبا يتعلق فيما التقومي و الرتكيب و كالتحليل عليا تفكري مهام يستخدموا أن املتعلمني من

  .يتعلمونه

  : هـــو النشط التعلم فإن سبق ما على بنـــاء*

 6)) "يتعلمونه فيما التفكري على جتبـــرهم أشيــــاء عمل يف املتعلمني تشرك تدريس طريقة "

 

 

 

 

 

                                                           

 684: ص ، والتطبيق النظرية بين النشط التعلم:   سعادة (  0)

 651:  ص السابق املرجع(  6)

http://raffy.ws/author/18477/جودت-أحمد-سعادة-وزملاؤه
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 البنائية النظرية:  الثالث المبحث

 : البنائية النظرية أسس
 . مكتملة إليه تنتقل وال عقله داخل املعرفة الفرد يبين ـ1
 . معلومات من لديه ما على بناء املعىن ويبين يستقبله ما الفرد يفسر ـ2
 . املعرفة بناء يف كبري أثر الفرد فيه يعيش الذي للمجتمع ـ3

 0) : )السلوكية والنظرية البنائية النظرية بني الفرق

 نواح من التدريس وطرائق ، واخلربات ، التعليم أهداف إىل تنظر النظريتني هاتني من كل
 املعرفية بالعمليات هتتم البنائية النظرية بينما.  للمتعلم الظاهر بالسلوك هتتم السلوكية فالنظرية. خمتلفة

 يف املعلم فدور. النظريتني كال يف خمتلف والطالب املعلم من كل دور فإن لذلك.  للمتعلم الداخلية
 بيئة هتيئ البنائية يف بينما ، املرغوب السلوك لتعلم الطالب لتشجيع التعلم بيئة هتيئة هو السلوكية
 . بنفسه معرفته يبين الطالب لتجعل التعلم

 على تركز التدريس نظريات بعض. أخرى إىل نظرية من ختتلف التقومي إجراءات وكذلك
 تستخدم أو ، املرجع حمكية االختبارات على يركز اآلخر والبعض ، املرجع معيارية االختبارات
  .النهائية املفتوحة األسئلة أو التجارب

 

 

 

 

                                                           

 .(08 ـ 0 : )ص ،العرفانية والقـبليـات البنـائيـة: املهـدى(    0) 
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 الثاني الفصل

 السابقة والدراسات النظري األدب

 النظري األدب األول الباب

 ( البنائية والنظرية السلوكية النظرية)  وتطبيقاهتا التعلم نظريات أهم:  األول احملور

 ( ماكجروهيل سلسلة)  والعلوم الرياضيات تطوير مبشروع التعريف:  الثاين احملور

 على ويشتمل

 املشروع أساس -6    باملشروع تعريف -0

 املشروع أهداف  -8    املشروع فلسفة  -3

 املشروع ومنتجات مكتسبات -2   املشروع تنفيذ مراحل  -5

 التدريب:  الثالث احملور

 على ويشتمل

 . التدريب أنواع-6    .التدريب مفهوم -0

 . التدريب أمهية  -3

 والعلوم الرياضيات تطوير مشروع يف التدريس وطريقة خطوات:  الرابع احملور

 التعلم يف البنائية النظرية:  اخلامس احملور

 النشط التعاوين التعلم:  السادس احملور
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   الثاني الباب

 السابقة الدراسات

 للبحث النظري األدب:  األول الباب

 (5)( البنائية والنظرية السلوكية النظرية)  وتطبيقاتها التعلم نظريات أهم:  األول المحور

 يف جيدة بتطبيقات يتمتع كليهما أن جند البنائية، والنظرية السلوكية النظرية مها للتدريس نظريتني أهم
 الرتبية علماء أي والرتبويني النفس علماء أي السيكولوجيني، بدفع النظريتان هاتان وشاركت الرتبية،
 النظرية يف عمل عامل أشهر سكنر يعترب فبينما املدارس، يف والتعليم التدريس وحتسني تطوير يف للنظر

  .البنائية النظرية يف عامل أشهر بياجيه يعترب السلوكية،

 املعرفية املراحل بينما للتدريس، السلوكية النظرية يف كبري تأثري اإلجرائية السلوكية وللنظرية    
 .للتدريس البنائية النظرية يف كبري تأثري هلا لبياجيه

 خمتلفة، نواح من التدريس وطرائق واخلربات، التعليم، أهداف إىل انتنظر  ناالنظريت وهاتان"
 الداخلية املعرفية بالعمليات البنائية النظرية هتتم بينما للمتعلم، الظاهر بالسلوك هتتم السلوكية فالنظرية
 السلوكية يف املعلم فدور النظريتني، كال يف خمتلف والطالب املعلم من كل دور فإن هنا ومن للمتعلم،
 بيئة البنائية النظرية هتيئ بينما املرغوب، السلوك تعلم أجل من الطالب لتشجيع التعلم بيئة هتيئة
 ( هـ0838 ، الثبييت اهلل دخيل)  ."معرفته يبين الطالب لتجعل التعلم

 يف التعلم بينما للتفكري، الداخلية اإلجراءات على البنائية النظرية يف الرتكيز فإن املقابل يف   
 من خيتلف والطالب املعلم من كل دور أن كما املتعلم، سلوك يف بالتغري يرتبط السلوكية النظرية
 توجيهات هناك بينما الطرق إحدى يف اتباعها جيب حمددة خطوات يوجد فرمبا أخرى، إىل نظرية
    . األخرى للطرف عامة

                                                           

 "دخيل اهلل حممد عودة الثبييت " ( جامعة أم القري  0) 
 https://uqu.edu.sa/higher-education 
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 التعلم نظريات إىل أصوهلا يف تعود خمتلفة ووسائل أساليب ستخدمت السلوكي العالجيف  هأن حيث
 البيئة، مع انسجاماً  أكثر الفرد ليكون السلوك تغيري يف التعلم مبادئ على يكون تطبيقها نإ حيث
 والعالج اإلرشاد يف تستخدم وكلها السلوك عالج أو ، السلوك تعديل األساس يكون أن شرط
  .النفسي

 "  المعرفي النمو في بياجيه جان نظرية     "

 على بياجيه جان وركز الطفل، إمكانات عن تكشف اليت التغريات من موصولة ارتقائية عملية النمو
 خالل املختلفة املفاهيم اكتساب على تساعدهم اليت املختلفة التعليمية اخلربات الطفل إكساب أمهية

 .طفولتهم

 :رئيسية عوامل ألربعة نتيجة هو لطفلا عند املعريف النمو إن     

 إذا،  حولنا من العامل فهمنا طريقة يف تؤثر اليت العوامل أهم من يعد الذي:  البيولوجي النضج (0)
  التكوين حلظة يف الفرد يرثه الذي اجليين الرتكيب بفعل موروثة الفرد هبا مير اليت البيولوجية التغريات تعد

 جسديًا الفرد منى فكلما.الفيزيقية البيئة مع البيولوجية العوامل تتفاعل عندما حيدث: التوازن (6)
 واملالحظة والفحص التجريب ومع أفضل، حوله الذي احمليط مع والتفاعل احلركة على قدرته كانت
 نزعة متثل اليت التوازن عملية خالل من حتدث التفكري يف احلقيقة التغريات نإو ، العقلية عملياتنا تتطور
 .التوازن لتحقيق الفرد

 يف هذا يؤثر وبالتال حولنا من اآلخرين من نتفاعل ننمو كلما:  بالناس االجتماعية اخلربات (3)
 يف” اإلكلينيكية الطريقة“ بياجيه اتبع .وسلوكياهتم اآلخرين خربات من التعلم خالل من املعريف منونا

 العملية سياق يف به يتسمون وما األطفال منو أغوار لسرب الطفولة عامل يف السيكولوجي البحث
 أن بياجيه ويعد والعلنية، والصراحة بالبساطة اتسمت الطريقة وهذه متميزة خصائص من النمائية
 عملية منها لديه العقلي االرتقاء على وتعمل املتعلم لدى التعلم وراء تكمن معينة عمليات هناك

 .أخرى ناحية من اخلربة تنظيم وعملية ناحية من البيئة مع التكيف
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 التمثل أو االستيعاب عمليتا مها متكاملتني ركيزتني على تبىن بياجيه نظر يف التكيف وعملية "
 يف.  معني نشاط يف واستخدامها فهمها البيئة أحداث عن املعلومات تلقي عملية هو فاالستيعاب

 وظروف تتسق حىت األفكار تغري على ترتكز ألهنا التكيف جمال يف امهمً  ادورً  املواءمة تلعب حني
 مصطلح هذه األفعال تتابعات على بياجيه ويطلق البيئة، ظروف تعديل على القدرة أو اجلديد املوقف
 ( م0995 ، الزيات( ".اعقليً  متثالً  يعد الذي املخطط

 .باألشياء الطبيعية اخلربات( 8)

 : املعرفية الطفل خصائص -

 من والذات اخليال من الواقع متييز على القدرة بعدم تتسم ذهنية حالة هي :الذات حول الرتكز ـ
 .اخلارجي العامل يف املوجودة األشياء من واألنا املوضوع

 اخلارجي فالشيء،  واملتحركة اجلامدة األشياء كل على واملشاعر احلياة الطفل يضفي :اإلحيائية-
 .والشعور باحلياة امزودً  له يبدو

 وأفعاله برغباته تتأثر فإهنا لذلك اإلنسان صنع من الطبيعة يف األشياء أن الطفل يعتقد :االصطناعية-
 .بعد عن

  بأسباهبا يربطها وال احملسوسة نتائجها أو الظاهر تأثريها طريق عن األشياء الطفل يدرك :الواقعية -

 .احملسوس بالفعل يكتفي فهو احلقيقة

 :بياجيه عند املعريف للنمو العامة املراحل

 للطفل العقلي للنشاط املبكرة الصورة ومتثل" العامني وحىت امليالد من: احلركية احلسية املرحلة: أوالً 
 انعكاسية أفعال عن عبارة وهي. اليدوية واملعاجلة احلسي االستكشاف استخدام يف املتمثلة الرضيع
  (  م0994 ، جادو أبو(" . فرتات 2 املرحلة هذه وتتضمن فطرية،
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 األوىل الطفل خمططات إن حيث: األولية االنعكاسات فرتة( شهر وملدة امليالد من) األوىل الفرتة -0
 .والدته منذ الالإرادية املوروثة االنعكاسات من تتكون

 تتضمن الردود هذه: األولية األفعال ردود فرتة(:  الرابع الشهر حىت األول الشهر من)الثانية الفرتة -6
 وجهة أمام يده حركة تكرار

 :الثانوية الدائرية األفعال ردود فرتة وهي(: العاشر الشهر حىت الرابع الشهر من)الثالثة الفرتة -3
 .والنتيجة السبب الرضيع الطفل يكتشف

 دوام مفهوم الرضيع الطفل يكتشف حيث) :عشر الثاين إىل العاشر الشهر من)الرابعة الفرتة -8
 .اخلارجي بالعامل اهتمامه ويزداد وباقية دائمة بأهنا ويفهم األشياء

 التجريب فرتة عليها ويطلق(: عشر الثامن الشهر وحىت عشر الثاين الشهر من)اخلامسة الفرتة -5
 .إليه والوصول اهلدف حتقيق يف فاعلية االستجابات أكثر تعرف الرضيع حياول حيث

 وحل والذاكرة التفكري بدايات فرتة وهي): عامني وحىت عشر الثامن الشهر من)السادسة الفرتة -2
 .اخلاص كيانه له افردً  بالذات واإلحساس االستقاللية وتطوير املشكالت

 النمو مراحل من الثانية املرحلة وهي( سنوات سبع وحىت سنتني من) العمليات قبل ما مرحلة: ثانيا
 . التصوري التفكري ومرحلة املفاهيم قبل ما مرحلة عليها ويطلق بياجيه جان عند املعريف العلقي

 يف الطفل يستطيع حيث) سنة عشر إحدى وحىت سنوات سبع من)احملسوسة العمليات مرحلة:ثالثا
 املنظم التفكري على القدرة أي املنطقي التفكري حدوث على تدل اليت العمليات ممارسة املرحلة هذه
 .وامللموسة واحملسوسة املادية واألفعال باملوضوعات وثيق حنو على مرتبط أنه إال

 العقلي النمو مراحل من مرحلة تعد اليت( الرشد وحىت سنة00) اجملردة الشكلية العمليات مرحلة:رابعا
 املرحلة هذه يف الطفل يتمكن حيث الشكلية، العمليات مبرحلة واميت بياجيه، حددها اليت املعريف
 .واحد وقت يف أشياء عدة ومعاجلة خمتلفة جهات من األشياء إىل والنظر املفاهيم تكوين من
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 مع التكيف على والقدرة والتجريدي التأملي التفكري على القدرة هو: بياجيه حسب الذكاء تعريف 
 البيئة

 : اللعب يف بياجيه جان نظرية

 أن بياجيه ويعتقد الذكاء، لنمو بتفسريه وثيًقا ارتباطًا ترتبط اللعب يف بياجيه جان نظرية إن" 
 األكل، هو للتمثل مثل وأبسط. عضوي كائن كل لنمو ضروريتان واملطابقة التمثيل عملييت وجود
 العامل مع احلي الكائن توافق املطابقة تعني بينما احلي الكائن من جزًءا يصبح ابتالعه بعد فالطعام
 الطفل أن بياجيه يرى إذ احلركية، احلسية املرحلة يف اللعب ويبدأ مثالً  السري خط كتغيري اخلارجي
 على حكمنا بنينا فإذا واملكان، الزمان يف املوجودة األشياء حدود يف العامل يدرك ال الوالدة حديث
 أي األبد، إىل مفقودة زجاجة هي نظره عن الغائبة الزجاجة فإن الطفل عند األفعال ردود اختالف

 ال االمتصاص يف الطفل يأخذ وحني ،دائًما يراه مما األشياء استمرارية يدرك أو يراه، مبا فقط يؤمن أنه
 آخرون ، عدس(  ."الطعام من خلوه وقت املص بعملية يقوم بل وحسب فمه لتنبيه يستجيب
 ( م0993

 يتمثل اوتدريبً  نشطًا تكرارًا بوصفه واضحة بيولوجية وظيفة اللعب على بياجيه نظرية وتضفي
 .املتتابعة املناشط لنمو املالئم الوصف وتقدم عقلًيا متثالً  اجلديدة واخلربات املواقف

 :هي رئيسية افرتاضات ثالثة على تقوم اللعب يف بياجيه نظرية أن جند لذلك

 ميكن ال وحدها التجربة ولكن تأخريه أو تسريعه املمكن من حمدد تسلسل يف العقلي النمو يسري -0
 .وحدها تغريه أن

 أن قبل منها مرحلة كل تتم أن جيب مراحل من يتألف بل مستمرًا يكون ال التسلسل هذا إن -6
 .التالية املعرفية املرحلة تبدأ

 يشتمل اليت املنطقية العمليات نوع على اعتماًدا تفسريه ميكن العقلي النمو يف التسلسل وهذا -3
 .عليها
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 ( إكلينيكي عيادي منهج)  أنه سيالح  بياجيه اتبعه الذي املنهجي لألسلوب املتفحص والدارس
clinical method .  اهتمامه حيصر الذي التجرييب السلوكي أو الطبيعي األسلوب من النقيض على 

  . حمض إحصائي إطار يف

 من كثري عن األطفال وسؤال املفصلة واملناقشة واملقابلة، احلالة بدراسة يهتم بياجيه فنهج" 
 التجريبية املهمات من عدد ألكرب الطفل تعريض إىل بياجيه أحباث تركزت ولقد الكبرية، املواقف
 من عدد توجيه مث املواقف، هذه يف العملية السلوكية املشاهدات على املالحظات تسجيل مث النفسية،
 ونظرياته، استنتاجاته إىل بياجيه يصل البيانات أساس وعلى ، إجابته وتسجيل ، إليه األسئلة

 باستخدام الطفل عمر من حمدد وقت يف املفاهيم اكتساب كيفية اكتشاف إىل طريقته وتستهدف
 ( م0991 ، اخلضري سليمان الشيخ((" .  الكالمية االستبطانات حتليل) طريقة

 الكشف يف اإلكلينيكية الطريقة بابتكاره الطفولة دراسات يف ثورة بياجيه أحدث هنا ومن
 نذكر أن ويكفي النفسية، العمليات من ذلك وغري ومنطقهم وإدراكهم وكالمهم األطفال أفكار عن
  .األطفال مع املباشر واحتكاكه العيادية مالحظاته من مستمدة الطفل عن نظرياته معظم أن

 مبعثه ليس الذكاء أن يرى حيث السائدة، العلمية اآلراء من مهًما موقًفا بياجيه اختذ كما
 مبعثه إمنا الطفل، عقل داخل امسبقً  حمدد لنظام كشف عملية مبعثه وليس للطفل، اخلارجي العامل
 بني بالرتابط ذلك ويبدأ أخرى، جهة من اخلارجي والعامل جهة من الذكاء نظام بني الرتابط

 . واجتماعية ثقافية أدوات حتدده ال العقلي النمو بان يرى وأنه كما واحلوافز، االنعكاسات

 . اإلنسان على جتاربه

 مالحظة يف ابتكرها منظمة طرائق وهي الطفل سلوك لدراسة الطرائق من عدداً  بياجيه ابتكر"
 ( م0941 ،  رفقي حممد ، عيسى(.  "األطفال

 مثل يف هبا نلم أن نستطيع ال جيعلنا ما والعمق التعدد من بياجيه هبا قام اليت االختبارات إن
 : وهي الرئيسة حماورها ذكر إىل سيضطرنا مما املقتضب اجلهد هذا
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 . باملادة االحتفاظ اختبارات -ب    . العالئقي املنطق اختبارات -أ

 .العدد اختبارات -د   . والتسلسل التصنيف اختبارات -ج

  واملصادفة والزمان املكان اختبارات- هـ

  :السلوكية النظرية

 يتعلمها اليت العادات من جمموعة عن عبارة اإلنساين السلوك بأن النظرية هذه أصحاب يرى
 وقوى الكف قوى وهي الدماغ قوانني تكوينها يف ويتحكم املختلفة، منوه مراحل أثناء ويكتسبها الفرد

 يتعرض اليت البيئية العوامل إىل ذلك ويرجعون الشرطية االستجابات جمموعة تسريان اللتان االستثارة
 . الفرد هلا

 أو إطفائه يف أو اجلديد التعلم اكتساب يف التعلم عملية حمور حول النظرية هذه تدور" 
 أو للتعديل قابل الفرد سلوك وأن التعلم، طريق عن مكتسب اإلنساين السلوك فإن ولذا إعادته،
 . (  م0995 ، آخرون ، اهلل خري(" . معينة تعليمية وأجواء ظروف بإجياد التغيري

 الطاليب املرشد وحيتاج عليها تعتمد اليت واإلجراءات املبادئ بعض السلوكية النظرية يف
 النحو على اإلرشادية العالقة خالل من املسرتشد مع التعامل يف بعضها اختيار أو كلها لتطبيقها
  -:التال

  : اإلجرائي اإلشراط -0

 إذا حيدث التعلم فإن لذا الفرد، على تؤثر اليت االستجابات على يؤكد أنه التعلم مبادئ عليه ويطلق
 يف املشبع السلوك تكرار واحتمال الفرد حاجة إشباع إىل يؤدي البيئة يف حدث السلوك عقب

 املثري، وليس السلوك تعلم إىل تؤدي اليت النتيجة أي التعلم وحيدث االستجابة حتدث وهكذا املستقبل
 اإلجراء هو اإلجراء هذا وصاحب التعلم يصاحب الذي التعزيز أسلوب يف اإلجرائي التعلم ويرتبط
 التوجيه جمال يف كثرية استخدامات اإلجراء وهلذا االستجابة، على يتوقف النتيجة وجود كان إذا
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 األطفال ورياض املدارس يف والراشدين األطفال سلوك وتعديل السلوكي والعالج واإلرشاد
 . العامة والعالقات واإلدارة والتدريب التعليم يف استخداماهتا وهلا والعيادات واملستشفيات

 : التدعيم أو التعزيز -6

 تعديل مبادئ أهم من ويعد السلوكي واإلرشاد اإلجرائي التعلم عملية أساسيات من املبدأ هذا ويعترب
 كان فإذا (التعزيز أو الثواب) مبدأ أسم عليه يطلق لذا املرغوبة النتائج تقوية على يعمل ألنه السلوك
 يسمى أخرى مرة االستجابة حدوث احتمال يزداد( سلوك) استجابة إمتام يعقب( نتيجة) ما حدث
 .امدعمً  أو امعززً  الالحق احلدث هذا

  :مها نوعان التعزيز

 كان إذا( سلوك) ما الستجابة( نتيجة) الحق كحدث سار حدث وهو : اإلجيايب التعزيز 0/6
 فيشكره املعلمني أحد سؤال على جييب طالب: مثال -السلوك قيام استمرار زيادة إىل يؤدي احلدث
 . املعلم أسئلة على اإلجابة يف الرغبة الطالب فيعاود. عليه ويثين املعلم

 يتلو منفر حدث استبعاد كان فإذا واملؤملة والبغيضة السلبية باملواقف ويتعلق :السليب التعزيز 6/6
 أو تدعيم عليه يطلق احلدث هذا استبعاد فإن السلوك هذا حدوث زيادة إىل يؤدي مبا سلوك حدوث
 .سليب تعزيز

 عندما الصحيفة يقرأ بعد فيما أنه جند للنوم فاستسلم صحيفة يف يقرأ بدأ أرق حالة لديه فرد: مثال
 . النوم يرغب

  :واحملاكاة واملالحظة بالتقليد التعليم -3

 بتقليد يبدأ فالطفل والتقليد املالحظة خالل من السلوك يتعلم الفرد أن حيث املبدأ هذا أمهية وترتكز"
 وقيامهم البيئة يف مناذج مشاهدة خالل من سلوكهم األفراد يكتسب وعادة بعًضا بعضهم يقلد الكبار
 على السوي للسلوك مناذج إعداد وتعديله السلوك تغيري اإلرشادية العملية يف بتقليدها
 أمهية ذوى مؤثرين أشخاص حلياة هادفة سري قصص أو أفالم أو فيديو أشرطة أو( كاسيت)أشرطة
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 من مناذج وكذلك والدراية، والفطنة الرأي أهل من واحلكماء العلماء وقصص الناشئة على كبرية
 واستعادة  واحلف  االنتباه على يعتمد املالحظة خالل من املرغوب السلوك فمحاكاة املعاصرة حياتنا
 رغبة املسرتشد فيه يرغب هدفاً  املثال أو النماذج سلوك يكون أن جيب إذا احلافز، أو واهلدف احلركات
 النموذج استخدام وميكن عليه، قوي تأثري ووذ للمسرتشد كبرية أمهية ميثل هذا مثل فجهد شديدة،

 (   م0996 ، آخرون ، أبوحطب(."اجلماعي والعالج واإلرشاد الفردية احلاالت يف االجتماعي
 :العقاب -8

 ظهور تعقب اليت االستجابة أضعاف إىل يؤدي والذي االستجابة يعقب الذي احلدث يف ويتمثل
  : مها قسمني إىل العقاب وينقسم االستجابة هذه عن التوقف أو العقوبة،

 إضعاف إىل يؤدي ما استجابة بعد للفرد( مؤمل) منفر حدث ظهور يف ويتمثل :اإلجيايب العقاب 0/8
 بسلوك الفرد قيام بعد والتوبيخ( البدين العقاب)العقاب ذلك أمثلة ومن توقيفها أو االستجابة هذه
 العقاب استخدام أسلوب بأن ونؤكد.  توقفه أو السلوك نقص إىل يؤدي ذلك كان إذا مرغوب غري

 .املعلمني وكذا الطاليب املرشد على حمذور البدين
 أو إضعافها إىل يؤدي مما استجابة أي يعقب للفرد سار حدث استبعاد وهو: السليب العقاب 6/8

  :مثال هائاختفا

 هذا فإن واجباهتم وحل دروسهم ملذاكرة وتوجيههم التلفاز برامج بعض مشاهدة من األبناء حرمان" 
 احملببة الربامج من حيرمهم ولكنه االستذكار عدم وهو املرغوب غري السلوك تقليل على يعمل اإلجراء
 الكثري معاجلة يف العقاب أسلوب النفسيون واملعاجلون املرشدون ويفضل سلبياً، عقاباً  يسمي ، لديهم
 (  . م0941 ، عاقل(".هبا يتعاملون اليت احلاالت من

  :التشكيل -5

 من ويتم أخرى أنواع تعزيز وعدم السلوك أنواع بعض تعزيز وتتطلب مركب سلوك تعلم عملية وهي
 :التالية القوانني استخدام خالل

 سواء التعزيز توقف حال يف السلوك اخنفاض وهو: احملو أو اإلغفال أو اإلطفاء أو االنطفاء 0/5
 وتعديله السلوك تغيري يف وتفيد: اإلغفال أو االنطفاء احملو فيحدث منقطع أو مستمر بشكل أكان
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 أو صعوبات وضع طريق عن أو إليه االنتباه وعدم وجتاهله السلوك إمهال خالل من ويتم وتطويره
 : ذلك مثال تالشيه على ويعمل السلوك اكتساب يعوق مما الفرد أمام معوقات

 وسائل من مثال باأللقاب كالتنابز مناسبة غري كلمات أحيانًا منه تصدر الذي الطالب
 . السلوك هذا ممارسة عن الكف إىل يؤدي مما متاًما وجتاهله إغفاله هو هذا مع التعامل

 مواقف على املثري تعميم إىل يؤدي مما السلوك تدعيم ألثر نتيجة التعميم وحيدث: التعميم 6/5
 على مثال) التعميم، أمثلة ومن مشاهبة، أخرى االستجابة تعميم أو األول باملثري شبيهة مثرياهتا أخرى
 هذه عن يتحدث قد( مثري) أسرته أفراد وجود يف معينة أمور عن يتحدث الذي الطفل(. املثري تعميم
 جند ولذا أخرى، مواقف إىل تعميمه مت الطفل فسلوك( مثري)األسرة ضيوف مع الطريق بنفس األمور
 . الدراسة زمالء لبقية فيها املرغوب السلوكيات تعميم وميكن الدراسي الفصل يف احلاالت هذه مثل

 فلو لديه أخرى استجابات تأثرت إذا شخص استجابة تتغري: االستجابة تعميم على مثال
 يف فإن لذا أيضاً  والكالم الضحك معدل يزيد قد فإنه( استجابة) لتبسمه الشخص هذا امتدحنا
 .أخرى مواقف يف مدحه عند( والضحك االبتسامة)أخرى استجابات وجود حيدث االستجابة تدعيم

 أو تعلمه املراد املوقف تعزيز أي معني ملثري الصحيحة االستجابة تعزيز طريق عن ويتم: التميز 3/5
  مثالً  كالنار ساخن شيء أي عن يديه إبعاد من الفرد يتمكن عندما: ذلك ومثال تعديله أو تعليمه

  : (التدرجيي التحصني) أو احلساسية من التخلص -2

 معينة حبادثة ارتبط والذي االمشئزاز أو اخلوف مثل سلوك فيها يكون اليت احلاالت يف ذلك ويتم"
 مث شاذة استجابات تستثري اليت املثريات على التعرف ويتم املنتظم التدرجيي التعويد طريقة فيستخدم
 بأقل فيها حيس ظروف يف االمشئزاز أو للخوف احملدثة املثريات هلذه وبالتدريج تكراراً  املسرتشد يعرض
 يستمر مث الشاذة االستجابة تنتج ال حبيث اسرتخاء حالة يف وهو االمشئزاز أو اخلوف من درجة
 ال حبيث املثري شدة من العالية املستويات إىل الوصول يتم حىت الشدة يف متدرج مستوى على التعرض
 ".املرضية واملخاوف اخلوف حاالت ملعاجلة الطريقة هذه وتستخدم السابقة الشاذة االستجابة تستثري

 (  . م0990 ، اجنلز)
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  :املتبادل الكف -1
 مثل البعض بعضها مع املتوافقة وغري املتنافرة االستجابات من أمناط وجود على أساسًيا ويقوم

 لعدم حيدث التبول أن حيث الليلي التبول معاجلة يف استخدامه وميكن. مثالً  والضيق االسرتخاء
 النوم كف واملطلوب فراشه على نائم وهو يتبول الطفل فإن وإذا املياه، دورة إىل والذهاب االستيقاظ
 إىل يؤدي النوم كف فإن لذا االستيقاظ عادة واكتساب طبيعي بشكل والتبول االستيقاظ فيحدث
 .السلوك هذا لتعلم املناسبة الظروف هتيئة من البد لذلك بالتبادل، التبول كف
  :التجنيب االشرتاط -4

 الذكور معاجلة يف أستخدم وقد فيه املرغوب غري السلوك لتعديل النفسي املعاجل أو املرشد ويستخدم
 التدخني، أو الكحول على اإلدمان عالج يف أو هبم والتشبه اآلخر اجلنس مالبس إىل ينزعون الذين
 عليها تسجل كاسيت وأشرطة الكهربائية والصدمات املقيئة كالعقاقري منفرة مثريات استخدام ويتم
 . تعديله يراد الذي السلوك مع تتناسب واليت املنفرة العبارات بعض
 :(السلوكية االتفاقية)السلوكي التعاقد -9
 املرغوب، السلوكي التغيري بنفسه حيدد أن للمسرتشد األفضل من أن فكرة على األسلوب هذا ويقوم"

 شيء على منهما واحد كل مبقتضاه حيصل واملسرتشد املرشد مها طرفني بني يتم عقد خالل من ويتم
 ملبادئ امتداداً  العقد ويعترب(  م0948 ، سيد فاروق ، عبدالسالم(".له يعطيه ما مقابل اآلخر من

 ملموس مادي شكل يف تعزيز حيدث حيث مقدًما معني سلوك مبوجبه تعززي إجراء خالل من التعلم
 املال من مبلغ األول الطرف يودع أن على املسرتشد أن جند املثال سبيل فعلى اجتماعية مكافأة أو

 يف يفقدها أنه أو جراما كيلو وزنه نقص إذا لاير مخسني كل إليه تعاد أن على لاير ئةم مخس لنفرض
 احلالة دراسة أثناء السلوكية االتفاقية أو التعاقد مبدأ تطبيق وميكن. واحد جراما كيلو وزنه زيادة حالة
 . املدرسي التأخري حاالت تناول يف منها اإلفادة وميكن اجلماعي اإلرشاد يف أو الفردية

  : السلوكية النظرية أن كما

 هذه وصاحب. فرويد طرحها اليت النفسي التحليل مدرسة على فعل ردود حقيقتها، يف وهي،
 وتكون واالستجابة املثري دراسة من السلوكية املدرسة انطلقت .(Watson) (واطسون) هو النظرية
  .متناقضان والشعور السلوك أن واطسن ويرى العادة،
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( خبرتيف)و بافلوف أحباث من استفاد الذي( واطسن) يد على السلوكية املدرسة تطورت وقد
 منها واحد ولكل أصلية، النفعاالت مناذج هي واحلب والغضب فاخلوف الشرطي، املنعكس الفعل يف
 ميكن الشرطي املثري نإف شرطية أخرى مبثريات املثريات تلك تقرتن حينما ولكن ،أصالً  به املرتبط مثريه
  .األصلي املثري حمل حيل أن

 :والتدريس التعلم 

 من كم أكرب على اإلطالع خالل من اجملال هذا بتنظري به واملهتمون التعليم يف املتخصصون يهتم
 اليت النظريات على يطلقون حيث فادح منهجي أخط يف يقعون أحيانا ولكنهم به املعنية النظريات
 مستوى حتقيق أجل من يسلكها أن جيب اليت األساليب هي وما املعلم يكون أن جيب كيف تتناول
 خطأ هذا احلقيقة ويف التعلم نظريات عليها املتعلمني،يطلقون إىل املعلومات إيصال يف وأسرع أعلى
 هو هؤالء يقصده ملا الصحيح فاملسمى هؤالء يقصد وما التعلم نظريات بني فارق هناك حيث كبري
 امتامً  آخر شيء فهي ”التعلم نظريات“ أما ”التدريس نظريات“

 السيكولوجيون، هبا يهتم التعلم فنظريات التدريس، ونظريات التعلم نظريات بني فرق ويوجد
 هبا فيهتم التدريس نظريات ،بينما التعليم يف النفسية العمليات الفرد يتعلم اليت الطرق وتتناول
 للتدريس نظرية إىل حاجة يف والرتبويون. املتعلم على املعلم هبا يؤثر اليت الطرق وتتناول الرتبويون،
 عام اجتاه يوفر ما وذلك للمتعلم ونظرهتا األساسية أهدافها هلا تدريس نظرية وكل. تعلم لنظرية وليس
 اآلخر والبعض الفعال، العنصر هو املتعلم أن على تركز البنائية النظرية مثل النظريات بعض. للنظرية
 .للمؤثرات املستجيب بطابع املتعلم تظهر السلوكية النظرية مثل

 ”سكنر“ ويعد الرتبوية النظريات من نظريتني أهم مها البنائية والنظرية السلوكية النظرية وتعترب
 كال أفادت وقد ، البنائية النظرية علماء أهم ”بياجيه“ يعد بينما السلوكية النظرية علماء أهم

 السعي إىل العمليني املمارسني ودفعت والرتبويني السيكولوجيني والدارسني الباحثني النظريتان
 كبري، بشكل الرتبوي األداء تطوير يف منهما لالستفادة
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 املعرفية املراحل بينما للتدريس، السلوكية النظرية يف كبري تأثري هلا اإلجرائية السلوكية فالنظرية"
 التعليم، أهداف إىل تنظر النظريتني هاتني من كل للتدريس، البنائية النظرية يف كبري تأثري هلا لبياجيه

 بينما. للمتعلم الظاهر بالسلوك هتتم السلوكية فالنظرية. خمتلفة نواح من التدريس وطرائق واخلربات،
 والطالب املعلم من كل دور فإن لذلك. للمتعلم الداخلية املعرفية بالعمليات هتتم البنائية النظرية
 السلوك لتعلم الطالب لتشجيع التعلم بيئة هتيئة هو السلوكية يف املعلم فدور. النظريتني كال يف خمتلف

 (   م0942 ، ربيع(". معرفته يبين الطالب لتجعل التعلم بيئة هتيئ البنائية يف بينما املرغوب،

 واإلجراء التصرف يغرس بان املعلم السلوكية تطالب حيث كبري بينهما اخلالف فإن وبالتال
 الطالب ويرتك الالزمة املعرفية البيئة يهيئ بأن املعلم تطالب البنائية بينما املعرفة على للحصول الالزم
 .بنفسه سلوكه يبين

 : السلوكية النظرية
 التعلم نظرية و االستجابة و املثري نظرية
 : السلوكية للنظرية األساسية املفاهيم

 متعلم اإلنسان سلوك معظم  -1
 كان سليمة واالستجابة املثري بني العالقة كانت وإذا امثريً  سلوك كلل أن : واالستجابة املثري  -2

 اسويً  السلوك
 
  نسبياً  والثابتة املتعلمة السلوكية األساليب تلك هي:  الشخصية  -3
 أو وراثي إما والدافع السلوك حنو الفرد حترك كافية بدرجة قوية كامنة طاقة وهو:  الدافع  -4

  مكتسب
  واملكافأة الثواب أي اإلثابة، طريق عن التدعيم:  التعزيز  -5
  ويعزز ميارس مل إذا ومخوده املتعلم السلوك ضعف وهو:  نطفاءاال  -6
  واستجابة مثري بني وثيقة رابطة وهي:  العادة  -7
 استجابات على االستجابة يعمم الفرد فإن املوقف وتكرر استجابة الفرد تعلم إذا:  التعميم  -8

  مشاهبة أخرى
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 بعد حتدث التعلم وإعادة واملمارسة اخلربة نتيجة السلوك تغري هو التعلم : التعلم وإعادة التعلم  -9
 جديد سلوك يتعلم االنطفاء

 :البنائية النظرية

 من كم أكرب على طالعالا خالل من اجملال هذا بتنظري به واملهتمون التعليم يف املتخصصون يهتم
 .… فادح منهجي أخط يف يقعون اأحيانً  ولكنهم به املعنية النظريات

 اليت األساليب هي وما املعلم يكون أن جيب كيف تتناول اليت النظريات على يطلقون حيث"
 نظرياتب املتعلمني، إىل املعلومات إيصال يف وأسرع أعلى مستوى حتقيق أجل من يسلكها أن جيب
 فاملسمى هؤالء يقصد وما التعلم نظريات بني فارق هناك حيث كبري خطأ هذا احلقيقة ويف التعلم

 متاماً، آخر شيء فهي ”التعلم نظريات“ أما ”التدريس نظريات“ هو هؤالء يقصده ملا الصحيح
 وتتناول السيكولوجيون، هبا يهتم التعلم فنظريات التدريس، ونظريات التعلم نظريات بني فرق ويوجد
 الرتبويون هبا فيهتم التدريس نظريات بينما ، التعليم يف النفسية العمليات الفرد يتعلم اليت الطرق
 لنظرية وليس للتدريس نظرية إىل حاجة يف والرتبويون املتعلم، على املعلم هبا يؤثر اليت الطرق وتتناول
". للنظرية عام اجتاه يوفر ما وذلك للمتعلم ونظرهتا األساسية أهدافها هلا تدريس نظرية وكل تعلم،

 (  م0996 ، زيتون(

 النظرية مثل اآلخر ،البعض الفعال العنصر هو املتعلم أن على تركز البنائية النظرية مثل النظريات بعض
 .للمؤثرات املستجيب بطابع املتعلم تظهر السلوكية

 ”سكنر“ ويعد الرتبوية النظريات من نظريتني أهم مها البنائية والنظرية السلوكية النظرية وتعترب
 كال أفادت وقد ، البنائية النظرية علماء أهم ”بياجيه“ يعد بينما…. السلوكية النظرية علماء أهم

 السعي إىل العمليني املمارسني ودفعت والرتبويني السيكولوجيني والدارسني الباحثني النظريتان
 هلا….  لسكنر اإلجرائية السلوكية فالنظرية كبري، بشكل الرتبوي األداء تطوير يف منهما لالستفادة

 البنائية النظرية يف كبري تأثري هلا لبياجيه املعرفية املراحل بينما للتدريس، السلوكية النظرية يف كبري تأثري
 نواح من التدريس وطرائق واخلربات، التعليم، أهداف إىل تنظر النظريتني هاتني من كل. "للتدريس
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 املعرفية بالعمليات هتتم البنائية النظرية بينما. للمتعلم الظاهر بالسلوك هتتم السلوكية فالنظرية .خمتلفة
 يف املعلم فدور. النظريتني كال يف خمتلف والطالب املعلم من كل دور فإن لذلك. للمتعلم الداخلية
 بيئة هتيئ البنائية يف بينما املرغوب، السلوك لتعلم الطالب لتشجيع التعلم بيئة هتيئة هو السلوكية
 املعلم السلوكية تطالب حيث كبري بينهما اخلالف فإن وبالتال معرفته، يبين الطالب لتجعل التعلم

 البيئة يهيئ بأن املعلم تطالب البنائية بينما املعرفة على للحصول الالزم واإلجراء التصرف يغرس نأب
  (   0945 ، سليم(".بنفسه سلوكه يبين الطالب ويرتك الالزمة املعرفية

 :(Behaviorist Theory) السلوكية النظرية 

 أي االستبطان ملنهج برفضها وذلك التقليدي النفس علم على بالثورة السلوكية النظريات بدأت
 بافلوف إيفان االجتاه هذه رواد ومن املخربي، التجرييب املنهج على معتمدة البحث، يف االستنتاج
 ومنشئها التقليدية السلوكية املدرسة رائد بافلوف ويعترب الكالسيكي، الشرطي التعلام نظرية صاحب

 .روسيا يف

 تشكيل  بقصد الدراسات من الكثري أجروا وقد اإلنساين، السلوك من جزًءا اللغة السلوكيون ويعترب
 عن يتحدد الذي اللغوي السلوك على تركاز السلوكية والطريقة األوىل، اللغة باكتساب تتعلاق نظرية  
 ولقد .هبا احمليط العامل يف االستجابات هذه وعالقة حسي بشكل مالحظتها ميكن استجابات طريق

 القرن من السبعينيات إىل واستمرت اخلمسينيات يف النفس علم جمال يف املدرسة هذه سيطرت
 امليدان يف والعاملني املختصني مجيع وعلى التعليمية النظم مجيع على القوي تأثريها هلا وكان. املاضي
 .الرتبوي

 :يأيت مبا الكالسيكي الشرطي التيعلُّم بنظرية املتعلقة الرتبوية التطبيقات إجياز وميكن

 هبا يقوم اليت واالستجابات باعث أو ملثري استجابة عن عبارة تعلم كل إن حيث: متعلم هو ما إتقان
 تلك بتدوين املعلم قام إذا إال النجاح يتحقق وال تعلمه، ملا وإتقانه جناحه مدى حتدد اليت هي املتعلم

 كل وإعالم للتلميذ، اخلطأ من الصواب وبيان املتعلم، أحرزه الذي التقدم مدى لتحديد االستجابات
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 من بسلسلة إال ذلك يتم وال التحسن، الطِّراد مدعاة ذلك إن إذ أحرزه، الذي بالتحسن طالب
 .املستمر والتقومي واالختبارات اإلجراءات

 املثري يرتبط حيث الشرطي، التعلم حدوث يف مهم دور له فالتكرار"  :والتمرين التكرار
 اجملال يف عليها بين التكرار أو احملاكاة إن. االستجابة ذلك عن وينتج الطبيعي باملثري الشرطي
 بطريقة لغوية عادات تكوين طريق عن اللغة تعليم منها واهلدف األمناط، بتمارين يسمى ما التطبيقي

 ولكن املتأخرة، املراحل يف وليس األوىل، املراحل يف خاصة التعلم يف مهم أسلوب وهو شعورية، ال
 يلعب حيث معىن، له الذي أو املفيد التكرار بل التعلم، إىل يؤدي تكرار كل ليس بأن ي عَلم أن جيب
 عند الشرطي املثري قوة زادت أكثر التكرار مرات كانت وكلما الشرطي، التعلم حدوث يف مهما دوراً 
 من خيتاره ما يكون وأن االختيار حيسن أن النجاح يضمن حىت املعلم على جيب ولكن مبفرده، ظهوره
 (   م0996 ، زيتون(". مستواه ومن التلميذ اهتمامات ضمن

 وكلما فعاال، تعلم حتقيق أردنا إذا منه مناص ال أمر الدوافع فتوفر :الدوافع وجود استمرار
 األهداف حتقيق يف املعلم وجناح التلميذ، على املرجوة الفائدة وتعود املرغوب، التعلم حتقق الدافع قوي

 املعلم بني التواصل استمرار نضمن حىت الفعالة باملثريات الصفية البيئة إحاطة وجب لذلك املرسومة،
 تعلمه ما رسخ الوقت نفس ويف التعليمية العملية عناصر بني التواصل ضمنيا بذلك ونكون وطالبه،
 .النسيان يصعب وبالتال أذهاهنم، يف التالميذ

 وحتديده التعليمي املوقف عناصر وحتديد ضبط إن: وحتديدها التعليمي املوقف عناصر ضبط
 شدا  إىل يدعو التالميذ مستوى وحسب فرعية أو رئيسية وحدات   شكل يف مناسب   بشكل وتقدميه
 إىل احلاجة دون ومن تأخري أو إبطاء   دون من التعلم حبدوث اهلدف يتحقق وبذلك املتعلم انتباه
 على يساعد اخلارجي، اجملال عناصر تنظيم بأن يدرك أن املدرس وعلى الوقت، وهدر والتمرين التكرار
 نشاط حالة يف التعلم موضوع جتعل كما املطلوبة، االستجابات إجناز يف تساعد ارتباطات تكوين
 بنتائج تأيت رمبا بل النجاح، حتقيق بالضرورة تعين ال املثريات كثرة بأن ندرك أن وعلينا. مستمر
 .املرغوب التعلم حيدث وال عكسية
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 اللغة عادات الكتساب مساعداً  تكون األوىل اللغة عادات فإن السلوكيني، نظر وجهة ومن" 
 على التغلب يف يساعد الثانية اللغة تعلم أن كما (Positive Transfer )عليه يطلق ما وهذا الثانية،
 اللغة تعلام أنا  السلوكيون يرى كما ،(William Little)الثانية اللغة ونظام األوىل اللغة نظام بني الفروق
 األجنبية اللغة يف عاداهتم يطورون مث يسمعونه، ملا املتعلمني حماكاة عن عبارة هو مثالً  األجنبية
 مبا األوىل لغتهم يف يعرفونه ما يربطوا أن النظرية هذه يف املتعلمون حياول كما الروتيين، بالتكرار
 اخلربة نقل فسيتم اللغتني بني تقارب أو تشابه   هناك كان فإذا الثانية، باللغة معرفته يف يرغبون
 (   م0990 ، بياجيه(". بسهولة

 احليايت، الواقع يف املتعلم يساعدان ال احلقيقة يف واحملاكاة التقليد أن النظرية هذه يف واملشكلة
 ليس السابق التدريب أن كما. قبل من يألفها مل عديدة   مجل   تشكيل إىل حيتاج املتعلم ألن ذلك
 .املعلم من بتوجيه   وحىت احلديث يف االسرتسال سبيل يف كافياً 

 قبل من ترتكب اليت األخطاء من العديد أن النظرية هذه تواجه اليت األخرى واملشكلة
 من املتعلمني تواجه اليت األخطاء فإن وباملقابل األم اللغة عن ناجتة تكون الثانية اللغة متعلمي
 .متشاهبة األم اللغة تعلام إبان األطفال

  التعلم ونظرية ديوي

 مسار إىل التعليم عجلة دفع يف وساهم التقليدية النمطية التعليم فلسفة على هجومه يف ديوي جنح
 على الكلي االعتماد وأنكر التلقني، أسلوب وانتقد التعليم يف اخلربة بأمهية نادى حيث له مغاير

 التامة الطاعة على املبين الصارم التعليمي النظام على هجومه شن كما واملعلم املدرسي الكتاب
 .اجلامدة اإلدارية للوائح

 تكوين أجل من املتعلمني حبركة حافلة باخلربات ثرية بيئة املدرسة جعل إىل ديوي توجه كما
 من ديوي جاهد اليت القواعد من. منهجي بأسلوب املشكالت حل تستطيع راشدة علمية عقلية
 أمثل بشكل يتعلم لن وأنيه التعليمية العملية يف ارتكازية ونقطة الرتبية مشس الطفل أن ترسيخها أجل
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 املتعلم ميارس أن دون من يتحقق أن ميكن ال مثالً  السباحة تعلم فإني  احلياتية اخلربات خالل من إال
 .واالجتماعية العقلية املهارات سائر شأن وكذلك املاء داخل السباحة عملية

 ونادى باجملتمع املدرسة ربط أمهية على شدد ودراساته جتاربه خالل ومن فإنه آخر جانب من
 باملنفعة الرتبية حصر فإنه والربامجاتية التقدمية الفلسفة علماء أبرز من أنه ومبا الدميقراطية باحلياة

 واجملتمع احلر الفرد تنفع اليت الواقعية واألهداف العلمية األغراض خيدم أن جيب التعليم وأن واملصلحة
  .الدميقراطي

 على تقوم الرتبية أن منها الرتبوية التطبيقات من مجلة لسابقةا الفلسفية الرؤية على يرتتب ومما
 مهاراته تنمية إىل حيتاج فإنه ولذلك فيه يعيش الذي واجملتمع به احمليطة البيئة مع املتعلم تفاعل مبدأ

 فإن الرؤية هلذه واستناداً  علمية، وأسس راشد بشكل املشكالت حبل ليقوم دائماً  والعملية الفكرية
 يف املتعلم ختدم ال أهنا طاملا التعليمي املنهاج يف أمهية ذات ليست الكثرية وتشعيباهتا النظرية العلوم
ثل العناية من اإلنسان هتذيب عملية بتحويل ديوي قام حياته، شئون تصريف

 
 إىل اجملردة العقلية بامل

 والوظيفية واألداتية اتيةمجالربا باسم ع رفت اليت الفلسفة هذه ظل يف امللموسة، املادية بالنتائج االهتمام
 ولتكوين الفرد ولرتبية احلقائق ملعرفة احلياة يف أداة أهم الواقعية املشكالت حلل العلمي البحث فإن

 .الدميقراطي اجملتمع

 الفرصة تتيح ال ألهنا حمدودة ومنافعها التعليم يف القاصرة الطرائق من احملاضرة أسلوب أن ديوي يرى
 فإن هلذا. احللول عن ويبحث األمور، ويقيس املعلومات، وجيمع الواقع، يستكشف كي للمتعلم
 التقليدية الدروس من وخري إجيابية أكثر املتعلم حرية على القائم املشكالت حل يف السعي أسلوب
 توصيل يف هربرت طريقة مع يتفق ال ديوي جون فإن وهكذا. التلقينية املعلم حماضرات على القائمة

 يف إليه تأيت فاملعلومات اسلبيً  سيكون الطالب ألن الدرس عرض يف منهجية خطوات عرب املعلومات
  .إليها ينجذب وال الفصل

 املتعلمون يقوم أني  هبا ويقصد ”project method“ املشروع طريقة الرتبوية ديوي أفكار من
 يتعلمون وفيها مزرعة إىل املتعلمون يذهب كأن جوانب عدة من ودراسته واحد موضوع باختيار
 جزء بعمل اجملموعة من فرد كل ويتعاون املنطقة تلك يف الزراعة تاريخ إىل ويستمعون الزراعة كيفية
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 مقابلة أو املكتبة من املطلوبة البيانات جبمع الطالب يقوم املشروع تنفيذ عملية يف. املشروع من
 يكون قد ألنه معه سيتفاعل عادة املتعلم أن شامل كنشاط املشروع طريقة امات أهم من. األساتذة
 الفردية، الفروق تراعي ألهنا النفسية املتعلم حاجة تشبع املشروع طريقة. املوضوع اختيار يف شارك
 .املدرسي الكتاب قيود من وحترره اجلماعي، التعلم إىل وتدفعه

 بوضع قام كلباترك تلميذه ولكن التدريس يف املشروع طريقة تفاصيل ديوي يوضح مل
  :للمجموعة أو للفرد املشروع طريقة خطوات أهم من. التفاصيل

 .اخلطة رسم -ب   .الغرض وجود -أ

 .اخلطة تقومي -د  .اخلطة تنفيذ    -ج     

 جمرد ليست بالتال وهي للحياة، شخصية طريقة بأهنا الرتبوية الدميقراطية ديوي جون ي عرِّف"
 واليت للفرد الشخصية السمات تشكل اليت واملواقف االجتاهات من مجلة فهي بنا حييط خارجي شيء
 إبداء يف املشاركة ضرورة التصور هذا على ويرتتب. الوجودية عالقاته جمال يف وأهدافه ميوله حتدد
 يف احلياة، لتنظيم الدميقراطية املضامني هذه على واألسرية املدرسية احلياة وتأسيس القرار، وصنع الرأي
 الفرد قيمة تؤكد اجتماعية ممارسات تعين الرتبوي احلقل يف الدميقراطية أن نرى املنظومة هذه ظل

 إدارة يف واجلماعات األسرة أعضاء مشاركة أساس على وتقوم اإلنسانية، شخصيته وجتسد وكرامته،
 (   م0924 ، األهواين فؤاد أمحد(".  دميقراطًيا شؤوهنا

 عصره يف السائدة التقليدية للرتبية الذًعا نقًدا طياهتا يف حتمل ديوي كتابات أن الواضح من
 املتعلم وإعداد قلب، ظهر عن املعلومات حف  على تعتمد اليت الرتبية انتقد. العصور مر وعلى

 هو املعلم أن هي القاعدة كانت. املتعلم يعيشها اليت املرحلة وهتميش احلاضر جتاهل مع للمستقبل
 املتعلم إىل أي الرتبية مشس إىل الرتبوي الفكر وينقل املوازين ليقلب ديوي وجاء الرتبوية العملية أساس

  .واحتياجاته

 التاريخ ساد الذي التقليدي األسلوب سيادة حطمت قوية دعوة ديوي كتابات كانت
 األسرة من كل دور على ليؤكد ايتمجالربا املذهب جاء ذلك مقابل ويف طويلة لفرتات اإلنساين



 36 (أ)

 
 

 حاضرها يف احلياة هي ديوي عند الرتبية. منتًجا مفكرًا احرً  ليعيش املتعلم تنمية يف واجملتمع واملدرسة
 .باملستقبل هتتم مث أوالً 

 القيم غرس يف العقلي اإلقناع دور عن ديوي حتدث األخالقية احلياة نظرية كتابه يف
 األخالق أساس. والتحرمي والتحليل والعقاب، والثواب والذم، املدح يكفي ال أنه يرى إذ واألخالق
 الذين…عادلة أهنا تضمن اليت املعايري من لنتأكد هبا نقوم اليت العادات أسباب معرفة هو ومضمونه
 األسس تلك حلقيقة ثاقبة رؤية لديهم تكون، أن املفرتض العادات إجياد يف ويشاركون القانون يضعون
  .األعمى سيقود األعمى فإني  وإال

 حرية حيث من وخيالفها واقتصادية سياسية كفلسفة املاركسية يناقش والثقافة احلرية كتابه يف
 هناية يف مث حياة منهج ويعتربها الدميقراطية الفرد فيه يتعلم مكان أول البيت أن على ويؤكد الفرد

 بالتعددية واإلميان والتجربة العلمي البحث على يقوم عاملي كنموذج أمريكا عن يتحدث الكتاب
 .الثقافية

  :اآلتية النقاط ضوء يف الرتبوية فلسفته استخالص ميكن ديوي جون كتابات مراجعة خالل من

 :لديوي التربوية العقيدة ميدان في:  أوالً 

 .البشري للجنس االجتماعي الوعي يف الفرد مشاركة على تقوم فاعلة تربية كل -1
 .اجلماعية احلياة صورة تعكس أن وينبغي األوىل بالدرجة اجتماعية مؤسسة املدرسة -2
 .التعليمية األنشطة جلميع األساس هي للطفل االجتماعية احلياة  -3
 .واهتماماته الطفل قوى منو طبيعة على يعتمد أن جيب التعلم منط  -4
 .االجتماعي واإلصالح للتقدم األساسية الطريقة هي الرتبية -5

 املثالية املدرسة وخبالف والقيم العلوم مصدر واعتربها اإلنسانية اخلربة شأن من ديوي أعلى
 .واخلطأ الصواب يقرر الذي احلاكم هو البشري فالعقل ثابتة غري نسبية والقيم املعرفة أن يرى فإن

 :المدرسة وظائف أهم:  ثانياً 

 .هاءإمنا يراد اليت الطفل ميول عناصر وترتيب تبسيط -1
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 .وهتذيبه املذمومة االجتماعية العادات من املتعلم تطهري -2
 .وتكاتف وتآلف مشاركة فيها مصغرة بيئة يف يعيشوا كي للناشئني املتوازن االنفتاح حتقيق -3

 للفرد دائمة عملية والرتبية الدميقراطي املواطن إلجياد تسعى دميقراطية بيئة ديوي عند املدرسة
 .الدراسي املنهج ووضع التدريس يف الفردية الفروق مراعاة مع اجملتمع بناء يف ليساهم

 : المنظمة التربية دور من التقليل في تساهم جوانب: ثالثاً 

 العادات هذه من يصلح قد املدارس يف املقصود التعليم" فإن اللغوية العادات تكوين -1
 األحيان من كثري يف عنهم تغيب حىت األفراد يتهيج أن ما ولكن يبدهلا، أو اللغوية

 ".احلقيقية األصلية لغتهم إىل ويرتدون عمد، عن تعلموها اليت احلديثة األساليب
 إال األثر قوي يكون يكاد ال املقصود فالتعليم“ النصيحة من النفس يف فعالً  أشد القدوة -2

 .االجتماعية الطفل بيئة يف يكونون الذين لألفراد ”السرية مطابقته قدر على
 أن يستطيع واملباشر املقصود والتعليم احمليطة البيئة حسب والذوقي اجلمال اجلانب ينمو  -3

 .خربات ال معلومات يقدم

  :العلمي التفكير أسس: رابعاً 

 .الطالب هتم خربة وجود -1
 .التفكري عملية خالل من حللها احلافز املتعلم وعند مشكلة ظهور -2
 .املتعلم عند السابقة باملعلومات وربطها املشكلة مالحظة -3
 .حللها واالحتماالت الفروض وضع -4
 ومل سيارته توقفت إذا مثال السيارة قائد. صدقها من املتعلم ليتحقق واقعياً  الفروض اختبار -5

 سبب يف التفكري إىل يدفعه وموقف حية خربة ت عترب املشكلة هذه فإن السبب يعرف
 حرص عموماً، السيارات توقف سبب عند معلوماته اسرتجاع إىل يدعوه وهذا املشكلة
 مثل وفروض احتماالت وضع إىل يدفعه أيضاً  اخللل وعالج العطل تصليح على السائق

 .(…البطارية يف عطل -الوقود نفاذ)

 ديوي فلسفة أساس هي التجريبية األسئلة هذه…  هنا هذا يصلح كيف هذا؟ يعمل كيف
 الفهم على القدرة على املبين العلمي التفكري أن ديوي يرى التجريدية النظرية األسئلة يتابع مل الذي



 38 (أ)

 
 

 يف فاألصل املعلومات من حبشد املتعلم أذهان حشو من أفضل العملية املشكالت وحل والتحليل
 .التفكري يف العلمي املنهج غرس التعليم

 ديوي جون أفكار على تعليق

 أجل من والربهان والعقل احلواس بقدرة اإلميان مبدأ على إنساين كنشاط العلمي التفكري يقوم
. االختبار جمهر حتت النتائج واثبات التجارب، إجراء على تعتمد موضوعية بصورة للحقائق الوصول
 نبذ على يعمل كما ما فئة على العلم احتكار كسر على يعمل اإلسالم به ينادي الذي املنهج هذا

 وبذلك مادياً  قياسه ميكن ما وكل احلواس على لريكز ديوي جاء هلا، سند ال اليت والغيبيات األوهام
 .واالستدالل االستنباط على العقل قدرة يف فريط أنه حني يف السليم العلمي املنهج من جانباً  أخذ

 تعليق الباحث على هذا الجزء النظري ولماذا أدرجه الباحث وماذا استفاد منه 

ملا كان املنهج املطور يف الرياضيات والعلوم )سلسلة ماكجروهيل ( تعتمد على النظرية البنائية وكذلك 
تغيري اململكة يف سياساهتا التعليمية بالتحول من النظرية السلوكية والتدريس التقليدي إىل اعتماد هذه 

الباحث دراسة كل من النظرية  كان لذامًا علىاليت تعتمد كليًا على النظرية البنائية ....السلسلة 
البنائية والنظرية السلوكية لفهم فلسفة كل منهما فهماً عميقاً حيت ميكنه تصميم وبناء النموذج املقرتح 
يف الربامج التدريبية اليت سيعدها الباحث حيت تكون هذه الربامج متوافقة مع النظرية نفسها اليت صمم 

 على أساسها املنهج .
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  ثانيال المحور

 (0)(ماكجروهيل سلسلة) باململكة والعلوم الرياضيات تطوير مشروع

 : املقدمة( 0)

 العلمي التطور العتماد انظرً  العامل دول خمتلف يف كبرية أمهية وتعلمها والرياضيات العلوم تعليم يكتسب
 .  املواد هذه يف الطالب حتصيل مستوى على خاص بشكل والتقين

 يف  املتسارع التطور مواكبة يف العريب اخلليج لدول التعاون جملس دول قادة رغبة من وانطالقًا
 ذلك تناول مت حيث منهم خاص باهتمام والرياضيات العلوم مناهج تطوير حظي فقد والرياضيات العلوم
 هتدف الذي اخلليج لدول العريب الرتبية مكتب توىل وقد..  اجمللس لدول القمة مؤمترات من عدد يف

 املناهج تطوير خالل من األعضاء الدول مدارس يف والتعلم التعليم بيئة حتسني يف اإلسهام إىل براجمه
 الذي املشروع هذا الرتبية للمكتب التنفيذي اجمللس تبىن حيث املهمة، هذه والرياضيات العلوم ومنها
 باالستعانة اخلليج لدول العريب الرتبية مكتب يف األعضاء للدول والعلوم الرياضيات مناهج بتطوير يعىن
 . متخصصة عاملية خربة ببيوت

 : املشروع هدف(  6)

 العلوم ملاديت األخرى التعليمية واملواد الدراسية الكتب وتوريد وطباعة إعداد إىل املشروع هذا يهدف
 باالعتماد الحتياجاهتا وفقاً  اخلليج لدول العريب الرتبية مبكتب املشروع يف املشاركة للدول والرياضيات

 الدول لبيئة مناسبة لتصبح ومواءمتها والرياضيات للعلوم الدراسية الكتب من عاملية سلسلة ترمجة على
 . املشروع يف املشاركة

 : املشروع مربرات(  3) 
 : رئيسية مربرات ثالث هناك
 تصميم جمال يف واملستجدات والعلوم الرياضيات جمال يف التطور مواكبة يف املنطقة دول رغبة -1

 احلديثة، الرتبوية والنظريات العاملية املعايري مع يتالءم مبا وتقوميها تدريسها واسرتاتيجيات التعليمية املواد
                                                           

 http://www.obaikan.com " لالستثمار العبيكان شركة"  كامالً  األول املبحث( 0)
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 الطالب حتصيل مستويات وحتسني عالية جودة مستويات حتقيق على مشجعة تعلم بيئات وتوفري
  اجملال هذا يف تواملعلوما االتصاالت يف التقين التطور وتوظيف
 على أقراهنم منافسة هلم ليتسىن والعلوم الرياضيات ماديت يف املنطقة طالب حتصيل مستوى رفع -2

 . العاملي املستوى
a. يف وإنتاجها التعليمية املواد صناعة يف لإلسهام اخلاص القطاع أمام الفرصة إتاحة يف الرغبة 

 املناهج يف نوعية نقلة إحداث يف املعاصرة والتوجهات العاملية اخلربة من االستفادة مع املنطقة، دول
 . احلديثة التقنيات واستخدام العرض وأسلوب العلمي اإلعداد حيث من

 

 : املشروع يف الشركاء(  8)
 ، الفريق بروح والعمل املشروع أهداف لتحقيق املعنيني خمتلف بني الشراكة مبدأ على املشروع هذا يقوم

 : املشروع تنفيذ يف ويشارك
 دولة – السعودية العربية اململكة – البحرين مملكة:  املشاركة الدول يف والتعليم الرتبية وزارات( أ)

 سيشارك حيث ،( املشروع يف املشاركة يف ترغب قد اليت األخرى الدول إىل باإلضافة) الكويت
 ومواءمة إعداد يف وغريهم التعليمية املواد وتصميم والتقومي والقياس التعليم وتقنيات املناهج خرباء
 . وتطويرها املناهج

 اخلربة بيوت عن والبحث للمشروع باإلعداد املكتب قام وقد:  اخلليج لدول العريب الرتبية مكتب( ب)
 املكتب سيقوم كما الدول، من خرباء مشاركة خالل من وترسيتها املنافسة عن واإلعالن املناسبة

  املشاركة الدول يف الرتبية وزارات مع بالتنسيق املشروع يف العمل سري على باإلشراف
 النشر جمال يف العريضة وخرباهتا إمكانياهتا كافة اجملموعة ستسخار: (0)لالستثمار العبيكان جمموعة( ج)

 ملتزمة وجه أكمل على املشروع إجناز أجل من اإللكرتوين والتعلم والطباعة والتصميم واإلعداد
 املتطلبات مع وتطابقها العمالء، توقعات( وجتاوز) حتقيق خالل من لديها اجلودة بسياسة
  أفضل خدمة تقدمي هبدف املستمرين واالبتكار التطوير طريق عن والصناعية، احلكومية

 والتدريب الدراسية والكتب التعليمية املواد إنتاج جمال يف الكبرية خرباته سيقدام:  األجنيب الناشر( د)
 . املشاركة الدول متطلبات وفق املشروع خلدمة

                                                           

 http://www.ord.com.sa/about.asp " لالستثمار العبيكان شركة"  والتطوير لألحباث العبيكان مركز( 0)



 41 (أ)

 
 

 : املشروع خمرجات(  5)
 : التالية التعليمية املواد إعداد إىل والرياضيات العلوم تطوير مشروع يهدف

 : أساسية تعليمية مواد أوالً * 
 . املعلم دليل -3  . النشاط كراس -6  .  الطالب كتاب -0

 : اختيارية تعليمية مواد* 
 : الصفية لألنشطة املعلم حقيبة

 -: من وتتكون( األهل مشاركة األنشطة، التفكري، مهارات التعليم، إعادة التحدي،)
 . CDمدجمة أقراص -3  . فيديو أشرطة -6  . التقومي دليل -0
 . االنرتنت موقع -5 . وبوسرتات ولوحات وبطاقات وشفافيات ملصقات -8
 : املشروع تنفيذ خطوات(  2)
 العريب الرتبية مكتب قبل من واعتمادها والرياضيات العلوم من لكل والتتابع املدى مصفوفة إعداد* 

 . املشاركة بالدول الرتبية ووزارات العريب اخلليج لدول
 . التعليمية واملواد الدراسية للكتب واملواءمة اإلعداد* 
 . وإخراجها التعليمية واملواد الكتب تصميم* 
 . وإقرارها الرتبية ووزارات الرتبية مكتب قبل من املنتجات مراجعة* 
 . واإللكرتونية التعليمية املواد وإنتاج الدراسية الكتب طباعة* 
 . الدول لدى الرتبية وزارات يف املناهج وخرباء املعلمني تدريب* 

 : املشروع يف العمل مراحل
 : التمهيدية املرحلة* 

 . السالسل اختيار. 0
 . والتتابع املدى مصفوفة ترمجة. 6
 . املصفوفة طباعة. 3
 . املصفوفة تسليم. 8
 . املصفوفة اعتماد. 5

 ( . العاشر - السابع – الرابع – األول)  الصفوف:  األوىل املرحلة* 
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 . التعليمية واملواد الكتب ترمجة. 0
 : املواءمة. 6

 . املعتمدة املصفوفة وفق احملتوى تنظيم* 
 . ئماملال غري احملتوى صياغة إعادة* 
 . البديلة والرسوم الصور اقرتاح* 

 . املطلوبة والرسوم الصور إعداد. 3
 . التعليمية املراحل حسب للنصوص ونوعه البنط حجم حتديد. 8
 ( .والصف التصميم) الصفحات قوالب يف والرسوم والصور املرتجم احملتوى وضع. 5
 . الربوفات طباعة. 2
 . املنتجات مراجعة. 1
 . والتسليم التوزيع. 9    . الطباعة املنتجات إقرار. 4
 . املعلمني تدريب. 01

 ( . عشر احلادي – الثامن – اخلامس – الثاين)  الصفوف:  الثانية املرحلة* 
 . التعليمية واملواد الكتب ترمجة. 0
 : املواءمة. 6

 . املعتمدة املصفوفة وفق احملتوى تنظيم* 
 . املالئم غري احملتوى صياغة إعادة* 
 . البديلة والرسوم الصور اقرتاح* 

 . املطلوبة والرسوم الصور إعداد. 3
 . التعليمية املراحل حسب للنصوص ونوعه البنط حجم حتديد. 8
 ( .والصف التصميم) الصفحات قوالب يف والرسوم والصور املرتجم احملتوى وضع. 5
 . الربوفات طباعة. 2
 . املنتجات مراجعة. 1
 . املنتجات إقرار. 4
 . الطباعة. 9
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 . والتسليم التوزيع. 01
 . املعلمني تدريب. 00

 ( . عشر الثاين – التاسع – السادس – الثالث)  الصفوف:  الثالثة املرحلة ـ* 
 . التعليمية واملواد الكتب ترمجة. 0
 : املواءمة. 6

 . املعتمدة املصفوفة وفق احملتوى تنظيم* 
 . املالئم غري احملتوى صياغة إعادة* 
 . البديلة والرسوم الصور اقرتاح* 

 . املطلوبة والرسوم الصور إعداد. 3
 . التعليمية املراحل حسب للنصوص ونوعه البنط حجم حتديد. 8
 ( .والصف التصميم) الصفحات قوالب يف والرسوم والصور املرتجم احملتوى وضع. 5
 . املنتجات مراجعة. 1    . الربوفات طباعة. 2
 . الطباعة. 9    . املنتجات ارإقر . 4
 . املعلمني تدريب. 00   . والتسليم التوزيع. 01
 

 املشروع فلسفة -1
 .Learner-Centered املتعلم حول املتمركز التعلم-0

 احلواس من العديد تثري واليت Multimedia املتعددة الوسائط على املعتمدة اإلثارة-6
Multisensory. 

 . Multi Approach Learning متعددة مبداخل التعلم-3
 .Collaborative learning التعاوين التعلم -8
 Communicating متعددة بطرائق ومتثيلها هبا والتواصلKnowledge Exchange املعرفة تبادل -5

and Multirepresenting Knowledge  
 املشروع ومنتجات مكتسبات -2
 :متقدمة تربوية نظرية: أوالً 
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 على املشروع يف املستهدفة الطبيعية والعلوم الرياضيات مناهج يف التعليمي املوقف تصميم يؤكد
 :خالل من الالزمة واملهارات املعارف املتعلم إكساب
 . املشكالت وحل التفكري مهارات تنمية -0
 ( . باحلياة العلمية املادة ربط)  احلياتية التطبيقات -6
 . والبيئة اخلارجي بالعامل واالتصال العملي التعبري -3
 ( املعرفة من األدىن احلد مراعاة)  املتواضعة للقدرات الرعاية -8
 . التعلم لتحسني التقنية توظيف -5
 . واجملتمع األسرة مع التواصل -2
 ( . الرأسي والرتابط البنائية النظرية على بناؤه عند املنهج اعتماد)  الذايت التعلم -1
 ( . التفكري يف العليا املهارات أنشطة طريق عن)  املتميزة بالقدرات العناية - 4
 (. والغالف والتصميم الطباعة وجودة الكتب شكل) واإلخراج والتصميم العرض متيز -9

 العاملية السالسل منتجات مزايا ثانياً 
 .وحداثتها املفاهيم دقة على للمشروع التعليمية املنتجات تركز -0
 .الطالب عند اخلاطئة املفاهيم وتصحح تعاجل-6
 .اليومية باحلياة الطالب يتعلمه ما تربط -3
 .املشكالت حل أساليب يف الطالب مهارات بتنمية هتتم -8
 .احملتوي عن ومتكاملة شاملة صورة إلعطاء البصرية واملنظمات املفاهيم خرائط توظف-5
 .واالستقصاء البحث أساليب تستخدم -2
 .التعاوين التعلم أساليب تفعل -1
 .للمتعلمني الذايت التعلم مهارات تنمية -4
 .واحملسوسة املباشرة واخلربات العملية املهارات وتطوير تنمية على تركز -9
 .املختلفة التفكري مهارات بتنمية االهتمام -01
 .العلمي والتعبري االتصال مهارات تنمية -00
 .مناسبة ريقةبط التعليمي احملتوى يف ودجمها التقنية توظيف -06
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 .املتعلمني بني الفردية الفروق مراعاة -03
 .واإلخراج والتصميم العرض جبودة تتميز -08
 .املختلفة التعلم بأمناط االهتمام -05
 .عالية جودة ذات التعلم لعملية داعمة تعليمية برجميات تقدم -02
 .التصميم وجودة والتفاعلية والثراء بالتنوع التعليمية البوابة تتميز -01
 .للتفكري ومثرية متنوعة أساليب بني التقومي جيمع -04
 . العليا التفكري مهارات على ويركز املختلفة التفكري مهارات التقومي يستهدف -09
 .والوحدة الدرس بأهداف التقومي يرتبط -61
 .وأساليبه مناذجه يف جيد بشكل التقنية التقومي يوظف -60
 .املختلفة التعلم أمناط التقومي يراعي -66
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 الثالث المحور
 : Training التدريب التأهيل

 وتعاون التعليم وسائل هتيئ اليت املقصودة العملية بأنه بالتدريب يفهم: التدريب مفهوم (1)
 الفرد لتزويد املستمر النشاط هو أو واملستقبلية، احلاضرة أعماهلم يف الفاعلية اكتساب على العاملني
 :تستهدف عملية وهو ما، عمل ملزاولة صاحلاً  جتعله اليت واالجتاهات واملهارات باخلربات

 .اإلنتاجية إمكاناته استغالل على مبعاونته اإلنتاجية الفرد كفاءة زيادة( 0)
 اإلمكانات استغالل حسن طريق عن الفرد هبا يعمل اليت للمؤسسات اإلنتاجية الكفاية زيادة( 6)

 أداء يف مستمراً  الفرد مادام وتستمر تدوم التدريب وعملية. بتعاون العمل يف العاملني جملموع اإلنتاجية
 . الكبار وتعليم األمية حمو جمـــال يف وضرورية هامة عملية التدريب إذن. عمله
 :التدريب أنواع (2)

 :التدريب من نوعني بني التفرقة إىل اإلدارة علماء يذهب
 :إىل تقسيمه ميكن وهذا اخلدمة، أثناء التدريب( 6  .اخلدمة دخول قبل التدريب( 0
 .املوظف تعيني من األوىل املرحلة يف التدريب( أ)
 .الفرد به يقوم الذي للعمل امتداداً  عملها يكون جديدة وظيفية أعمال على التدريب( ب)
  جديدة مبسئوليات القيام أو جديدة وظيفة توىل من الفرد متكني إىل ويهدف التدريب إعادة( ج)
 :التدريب أمهية (3)

 :منها أسباب التدريب ألمهية
 .الوظيفة بأعباء القيام من ميكنهم تدريب إىل حيتاجون مرة أول بالعمل يلتحقون الذين األفراد -0
 .عليها التدريب املهم من تكنولوجية وتطبيقات أساليب استخدام يتطلب قد احلديثة العلوم تطور -6
 وظائف عدة بني يتنقلون بل فقط، واحد بعمل يقومون ال األفراد أن كما تتغري، ذاهتا الوظائف -3

 .باملؤسسة عملهم فرتة خالل
 احلصول ميكن ال معينة مهارات توافر يتطلب املؤسسة داخل وإدارات وأقسام أجهزة إنشاء -3

 خاصاً  تدريباً  مارســـوا إذا إال املهارة من بلغوا مهما احلاليني األفراد استخدام طريق عن عليها
 . اجلديدة األعمال على
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 :  الرابع المحور
 (0) والعلوم الرياضيات تطوير مشروع يف التدريس وطريقة خطوات
 ( التقومي – التدريب – التدريس – التقدمي)  األربع التاءات

  .دقائق 5 تتجاوز ال ملدة الطالب مع ويناقشها اليوم مبسألة يبدأ أن للمعلم ميكن البداية يف* 
 :الدليل يف املوضحة األربع اخلطوات متبعاً  الدرس املعلم يعرض*
 لتقدمي تعليمية وسائل فيه الطالب يستعمل يدويًا الغالب يف يكون نشاط تقدمي ويتم: التقدمي -0

 .حمسوس بأسلوب اجملرد املفهوم
 ويناقشهم الطالب على الدليل يف املقرتحة األسئلة ويطرح آخر، نشاطًا املعلم فيه يقدم: التدريس -6

" أتأكد" أسئلة إىل ينتقل مث. الطالب كتاب يف الوارد" أستعد" جزء معهم يناقش مث. حوهلا
 التأكد بعد إال التالية اخلطوة إىل االنتقال عدم املعلم وعلى. احلل أثناء ويتابعهم ويوجههم

 من يتحقق كي للمعلم جيدة فرصة" أحتدث" مترين ويقدم. للمفهوم الطالب استيعاب من
 خطة استعمال للمعلم فيمكن للمفهوم استيعاهبم عدم حالة يف أما. للمفهوم استيعاهبم
 .التمارين حبل البدء قبل البديلة التدريس

 .املختلفة الطالب مستويات وفق وتنويعها التمارين لتصنيف مقرتحات املعلم دليل يقدم: التدريب-3
 كواجبات بعضها إعطائهم أو الصف داخل حلها يف سواء التصنيف هذا من املعلم ويستفيد
  .التمارين كتاب مع منزلية،

 الطالب استيعاب مدى من للتحقق للمفهوم شاملة عادة تكون متارين هنا الدليل ويقدم: التقومي -8
 ويساعده عدمه، من فهمهم مدى من يالحظه ما حسب القرارات بعض اختاذ وميكنه له،
 يف الواردة)التعليم تنويع بدائل أحد استعمال اقرتاح يتم حيث ذلك، يف" سريع تأكد"

 وميكن. وجد إن الطالب لدى الضعف ملعاجلة( املعلم دليل يف الدرس من األوىل الصفحة
 يف الواردة التمارين بعض مع منزلية كواجبات التمارين كتاب يف التدريبات توظيف للمعلم
 .الطالب كتاب أو النشاط كتاب

 

                                                           

 . املنورة املدينة مبنطقة اخلرباء رئيس " العلوين حامد "  السعودية العربية باململكة ينبع مبحافظة والتعليم الرتبية إدارة( 0)
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 التعلم في البنائية النظرية:  الخامس المحور
 التعلم يف البنائية النظرية

 
 :  مقدمة
 هي املتعلم إىل املعلومات بنقل يقوم املعلم أن على القائمة التقليدية النظرية كانت مضت فرتات يف

 يكون وباملقابل وتفوقه متيزه يكون حتقيقها يف املعلم قوة على وبناء والتعليم الرتبية جمال يف هبا املعمول
 .. امعها كما وإلقائها املعلومات تلك حبف  الطالب متيز
 وكرره حفظه ولو حىت املتعلم امعه ما على بناء يتم لن احلقيقي التعلم بأن تقول احلديثة النظرية أن إال
  .. املعلم أمام

 به احمليطة بالبيئة متأثرا داخليا معلوماته يبين الشخص أن احلديثة(  البنائية)  النظرية وتؤكد
 يريد كما تكون أن بالضرورة وليس املعلومة فهم يف وخصوصية طريقة متعلم لكل وأن واللغة واجملتمع
 يف جمديا يكون لن وتكرارها وتأكيدها للمتعلم املعلومات إرسال يف املعلم فاهنماك إذن…  املعلم
 ؟ البنائية النظرية يف املعلم من املطلوب هو فما املتعلم عقل يف يريدها كما املعلومة بناء

 : على الرتكيز املعلم من املطلوب
 . التعلم ملصادر الوصول يف املساعدة -6   . التعلم بيئة هتيئة-0
 فحسب املتعلم إىل املعلومات نقل هو التعلم تعترب التقليدية النظرية أن اجلوهري فالفرق إذن

 ما هو فالتعلم بعدها يبدأ وإمنا بعد يبدأ مل النقطة هذه عند التعلم أن تعترب  البنائية النظرية بينما
 .املعرفة عن الناتج الذايت الشخصي املعىن بصناعة يقوم الذي املتعلم إىل املعلومات وصول بعد حيدث

http://3.bp.blogspot.com/_mBEMTon7iBw/S8jNk54pTiI/AAAAAAAAATc/Z1FAQxOs3bs/s1600/my.
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 التدريس وطرق والتعلم التعليم وأساليب طرق يف كبري تغري النظرية هذه تطبيق إثر على حدث وقد
 . عليه واإلشراف تقوميه يف وكذلك وبيئته
 : البنائية النظرية أسس
 مكتملة إليه تنتقل وال عقله داخل املعرفة الفرد يبين -1
 معلومات من لديه ما على بناء املعىن ويبين يستقبله ما الفرد يفسر -2
  املعرفة بناء يف كبري أثر الفرد فيه يعيش الذي للمجتمع -3

 : السلوكية والنظرية البنائية النظرية بني الفرق 
 نواح من التدريس وطرائق ، واخلربات ، التعليم أهداف إىل تنظر النظريتني هاتني من كل

 املعرفية بالعمليات هتتم البنائية النظرية بينما.  للمتعلم الظاهر بالسلوك هتتم السلوكية فالنظرية. خمتلفة
 يف املعلم فدور. النظريتني كال يف خمتلف والطالب املعلم من كل دور فإن لذلك.  للمتعلم الداخلية
 بيئة هتيئ البنائية يف بينما ، املرغوب السلوك لتعلم الطالب لتشجيع التعلم بيئة هتيئة هو السلوكية
 . بنفسه معرفته يبين الطالب لتجعل التعلم

 على تركز التدريس نظريات بعض. أخرى إىل نظرية من ختتلف التقومي إجراءات وكذلك
 تستخدم أو ، املرجع حمكية االختبارات على يركز اآلخر والبعض ، املرجع معيارية االختبارات
 (0).النهائية املفتوحة األسئلة أو التجارب
 ؟ الطالب تعلم يف النظرية هذه توظيف ميكن كيف

 يف تطبيقها وحبذا أفضل تعلماً  تقدم تربوية فلسفة من هحتوي مبا البنائية النظرية أن جند سبق مما
 وتقدمي التسرع عدم كمعلمني علينا حيتم وهذا ، والرياضية والتطبيقية اإلنسانية املختلفة العلوم

 املعلومة على للحصول ما بعمل تكليفهم جيب بل فضة أو ذهب من أطباق على للطالب املعلومات
 وعمل ، إخل ،االنرتنت ،البيت املكتبة – املتوفرة املختلفة املعلومات مصادر يف عنها البحث مثل

 التقليدية أشكاله بشىت باآلخرين االتصال جمال يف مهاراهتم ورفع ، لسنهم املناسبة العلمية البحوث
 العمل و ومصادرها باملعلومات ثرية بيئة وتوفري واخلربات املعلومات لتبادل وااللكرتونية اللغوية اللفظية

                                                           

  ص. د ، ج.د ، ط.د:  املقبل(0)
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 لعمر األنشطة شىت مناسبة مراعاة مع العمل يف الطالب استمرار لضمان الدافعية من قدراً  إجياد على
  .والعضلية الذهنية واستعداداهتم الطالب
 : منها ميزات بعدة البنائي التعلم منوذج ميتاز

 وينفذ ويبحث يكتشف فاملتعلم ، دوره تفعيل خالل من التعليمية العملية حمور املتعلم جيعل •
 .األنشطة

 والعلماء العلم حنو اإلجيايب االجتاه لديه ينمي وهذا العلماء؛ دور متثيل فرصة للمتعلم يعطي•
 .ومشكالته قضاياه وخمتلفة اجملتمع وحنو

  .واملتكاملة األساسية العلم عمليات ملمارسة الفرصة للمتعلم يوفر •
 منو على يساعد مما املعلم؛ مع أو املتعلمني زمالءه مع واحلوار املناقشة فرصة للمتعلم يتيح •

 .نشطا وجعله لديه السليمة احلوار لغة
 أمهية لرؤية فرصة املتعلمني يعطي مما والتكنولوجيا، العلم بني البنائي التعلم منوذج يربط •

 .اجملتمع مشكالت حل يف العلم ودور للمجتمع بالنسبة العلم
 .لديهم العلمي التفكري تنمية على يساعد وهذا علمية؛ بطريقة يفكرون املتعلمني جيعل •
 مما الواحدة؛ للمشكلة احللول من ممكن عدد اكرب يف للتفكري الفرصة للمتعلمني يتيح •

 .التالميذ لدي تنميته وبالتال اإلبداعي، التفكري استخدام على يشجع
 على يساعد مما التعاوين؛ والتعلم جمموعات يف العمل على البنائي التعلم منوذج يشجع •

  . واحد كفريق والعمل التعاون روح املتعلمني لدى تنمية
  البنائي؟ التعلم منوذج خنتار ال أو خنتار مىت

 يف خلصها البنائي، التعلم منوذج اختيار عدم أو الختيار احلاالت من عدد (0)( زيتون)  يقرتح
 : اآلتية احلاالت

  :البنائي التعلم منوذج اختيار فيها يتم اليت احلاالت: أوال
 :يأيت مبا التدريس أهداف ارتبطت إذا  -0

                                                           

 . ص.د ، ج.د ، ط.د.،والتعلم التعليم لطرق معاصرة رؤية التدريس استراتيجيات: زيتون(  0)
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 (نظرية أساسي، قانون مبدأ، مفهوم،: )األساسية للمعلومات املتعلم فهم •
 .جديدة تعلم سياقات أو مواقف يف املعلومات هذه املتعلم تطبيق •
  .الدرس مبوضوع العالقة ذات اخلطأ القبلية التصورات أو الفهم تعديل •
 . اخل... االستنتاج املالحظة، مثل( العلم عمليات) العلمي البحث مهارات تنمية •
 (العلمي القرار، اختاذ الناقد، اإلبداعي، املشكالت، حل) التفكري أنواع تنمية •
 .الدراسية املادة:  الدرس موضوع حنو االجتاه تنمية •
 .الفريق عمل أو اجلماعي العمل أو واحلوار املناقشة مهارات تنمية •

 :يلي ما منها األمور من كثري يف السلوكية املدرسة نظرة عن البنائية املدرسة نظرة ختتلف
 :  احملتوى (أ)

 من العديد عنه ينشأ مما للتدريس، األفضل أنه اخلرباء يرى ما هو احملتوى أن السلوكية املدرسة ترى
. اخلبري اختيار ضوئها يف يتم اليت املعايري اختالف نتيجة وذلك املتسلط، النموذج هلذا املشكالت

 احملتوى أن البنائيون يرى بينما. خمتلفة تكون قد اليت األفراد ثقافات يالئم ال قد احملتوى هذا أن كما
 .وواقعهم التالميذ ببيئة صلة ذات مشكالت أو مهام صورة يف يكون أن جيب
 : املعلم دور( ب)

 كونه القوة، دور يف السلوكية املدرسة وتضعه املعرفة، مصدر هو املعلم أن السلوكية املدرسة ترى
 ملوضوع موضوع من ينتقل ومىت الكافية، املعرفة التالميذ اكتسب مىت ويقرر ويلقنها، املعرفة يراقب
 .آخر

 لبيئة منظماً  يصبح املعلم كون البنائي النموذج يف الدراسي الفصل يف املعلم دور يتغري بينما
 التعاون يسوده جو يف للعمل مناسبة بيئة ويقدم تالميذه، أمام واألنشطة املهام ويهيئ التعلم،

 . التالميذ بني والتفاوض
 : املتعلم دور( ج)

 إليه املقدمة لألسئلة إجاباته خالل من احملتوى حتصيل يف إجيايب فرد املتعلم أن السلوكية النظرية ترى
 يتعلمه ملا مكتشف فهو ، تعلمه يتم سوف ما حتديد يف أساسًيا دورًا للمتعلم أن البنائية ترى بينما.
 هذا يف فاملتعلم. والتفسري واملالحظة والتجربة البحث على القائم العلمي للتفكري ممارسته خالل من

 .بنفسه للمعرفة وبنائه بنشاطه يتميز النموذج
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 : التقومي( د) 
 سبيل أفضل هي التالميذ لدى واحلف  االستظهار على ترتكز اليت االمتحانات أن:  السلوكيون يرى

 أسئلة من الشائعة االمتحان ممارسات معظم وتتكون. األفراد تعلم حول صادقة رؤية لتكوين
 صياغة يقرر الذي هو املعلم أن إال. الدرجات وضع أثناء وذاتيته املعلم حكم لنزع مصممة موضوعية
 .االمتحان حمتوى

 التلميذ تصور إذا ولكن سؤال، لكل إجابات تذكر متعدد من االختيار اختبارات يف فمثال
 مع تتفق إجابة ذكر يف بالفشل التلميذ فسيشعر املعلم يقصده كان عما خيتلف بشكل مشكلة
 من النوع هذا يف يتم وال التخمني، أو فارغا اإلجابة مكان ترك هو الوحيد املالذ فيجعل احلل،

 تلك أن مع ؛ للحلول التقومي يف البديلة الفهم طرق أو البديلة، للحلول اعتبار وضع االمتحانات
 ما تكتشف ال بطريقة وضعت قد تكون رمبا االمتحانات هذه ولكن للتطبيق قابلة تكون قد احللول
 . االمتحانات واضعي معرفة مع التلميذ معرفة توافق درجة مدى عن الستار لتزيح وإمنا التلميذ، يعرفه

 عن باالستغناء منهم كثري وينادي. للتقومي واضحة رؤية لديهم توجد فال:  البنائيون أما
 املشكلة، حل ومهارات العلمي، التفكري مستويات قياس يف لقصورها وذلك املوضوعية، االمتحانات

 ذات مهمات يف التالميذ انغماس يتم حيث التالميذ تعلم لفهم احلقيقي التقومي بأسلوب واألخذ
 تشمل واسعة نشاطات ذلك ويتضمن. تقليدية كاختبارات وليس تعلم كنشاطات تبدو ومعىن قيمة

 .التالميذ وملفات اجلماعية، املسائل حل ومهمات الشفوية، املقابالت
 : الدراسي الفصل( هـ) 

 لسلطة مفروض لنظام اخلضوع من للتالميذ بد فال. والتحكم السيطرة أمهية السلوكية املدرسة وتؤكد
 .سيئاً  سلوكاً  تراه ما على واملعاقبة حسنا،ً  سلوكاً  السلطة تعتقد ما بتدعيم السلوكيون ويؤمن ، خارجية

 بتقدير يؤمنون فهم. السلوكيني عند الدراسية احلجرات لنظام خمالفة رؤية البنائيون ويعرض
 يضعها اليت للحلول املختلفة البدائل إتاحة وتسمح التالميذ، اهتمامات بني الفردية االختالفات
 .االختيار هلذا املصاحبة واملسئولية االختيار بتجربة املرور بفرصة للمشكلة التالميذ

  
 : التعليمية األهداف( و) 
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 حتدد Behavioral Objectives سلوكية أهداف بصورة السلوكي النموذج يف التعليمية األهداف تصاغ
 السلوك حتليل بعد وذلك ، Instructional Designer التعليمي واملصمم املعلم، من كل قبل من مسبقاً 
 يف السلوكية األهداف جمموعة ومتثل ، صغرى سلوكية وحدات إىل وجتزئته ،( التعلم موضوع) 

 ـ البنائي للنموذج وفقاً  التعليمية األهداف تصاغ بينما.  تعلمه املراد الكلي السلوك النهائية حمصلتها
 حبيث والتالميذ، املعلم بني اجتماعية مفاوضة عملية خالل من حتدد عامة Goals أغراض صورة يف

 أغراض إىل باإلضافة ، لتحقيقه التالميذ مجيع يسعى  Learning task التعلم ملهمة عاماً  غرضاً  تتضمن
 . حدة على كل تالميذ عدة أو تلميذ كل ختص personal gools(شخصية)  ذاتية

 وفقاً  التدريس من االنتقال إن قوله Suchult سشلت عن نقالً  (0) النجدي يذكر عام وبوجه
 الرتبية نظام مكونات يف تغيري إحداث يتطلب البنائية للطريقة وفقاً  التدريس إىل التقليدية للطريقة
 . التالية التغريات وتشمل العلمية

 البنائية بالطريقة التدريس إىل التقليدية بالطريقة التدريس من التغيري(. 0)  رقم جدول 
 Constructivist     البنائية الطريقة

 Traditional    التقليدية الطريقة

 نفسه التلميذ بداخل توجد املعرفة    ·

 التلميذ حمورها    ·

 ونشيط إجيايب التلميذ    ·

  تفاعلية أنشطة    ·

  تعاوين تعلم    ·

 ". خاطئة أو صحيحة  إجابة توجد ال"  تلميذ كل آراء يتقبل    ·
                                                           

 والنظريــة التفكيــر وتنميــة العالميــة المعــايير ضــوء يفــ العلــوم تعلــيم يفــ حديثــة اتجاهــات:  راشــد و يوســعود يالنجــد(  0)
 ص.د ، ج.د ، ط.د ، البنائية
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 مفاهيم تفسري    ·

  خمتلفة مصادر من معارفه يبين التلميذ    ·

 . التالميذ لتقومي خمتلفة بدائل توجد    ·

 التلميذ خارج توجد املعرفة   ·

  املعلم حمورها   ·

 املعلومات تلقي ناحية من سليب التلميذ   ·

  فردية أنشطة   ·

 تنافسي تعلم   ·

 الصحيحة اإلجابة عن يبحث   ·

  املعرفة تذكر   ·

  املدرسي الكتاب على االعتماد   ·

  والقلم الورقة على تقوم حتريرية اختبارات   ·

 : التدريس اسرتاتيجيات( م)

 املربجمة، بالكتب التعلم مثل الفردي، التعليم على التدريس اسرتاتيجيات تقوم السلوكي النموذج يف
 .باحلاسوب والتعليم

 عالقة ذات مبشكالت التالميذ مواجهة على التدريس اسرتاتيجيات فتعتمد البنائي النموذج يف أما
 البحث خالل من املناسبة احللول إلجياد العمل من حلقات يف التالميذ فينخرط وبيئتهم، حبياهتم

 ( . Davis ، 0993 ديفز)  البعض بعضهم بني واملفاوضات الفروض ووضع والتجريب،
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  البنائية النظرية على القائمة التدريس اسرتاتيجيات ومن
 :Learning Cycle Strategy التعلم دورة اسرتاتيجية -1

 املناهج ميدان يف( Piaget Theory) بياجيه لنظرية الرتبوية التطبيقات من التعلم دورة تعد 
 Mayronأتكن يرون وما Robert Karplus كاربلس روبرت من كل قام وقد.  التدريس وطرق

Atkin جان عند املعرفة ونظرية البنائية، النظرية أفكار على التعديالت بعض بإدخال وآخرين 
 .األمريكية املتحدة بالواليات الستينيات فرتة يف وذلك ،( Piaget .J، 0918)بياجيه

 : هي مراحل ثالث من التعلم دورة وتتكون
 . االستكشاف مرحلة -0
 ( املفهوم تطوير مرحلة)  املفاهيمي اإلبداع مرحلة -6
 ( املفهوم تطبيق مرحلة)  املفاهيمي االتساع مرحلة -3

 الرشيد ودراسة ، 0993 مازن دراسة مثل الدراسات من عدًدا االسرتاتيجية هذه واستخدمت
 يف االسرتاتيجية هذه استخدام أن إىل مجيعها خلصت واليت 0999 الباقي عبد ودراسة ، 0999
 . التالميذ حتصيل زيادة إىل أدى التدريس

  Constructivist Learning Model :  البنائي التعلم منوذج -6
 املتعلم جعل على الرتكيز يتم وفيه البنائية، الفلسفة على القائمة التدريس مناذج أحد النموذج هذا
 عن يبحث فاملتعلم.  اجملموعة أفراد باقي مع املقرتحة احللول مبناقشة يقوم فهو. التعليمية العملية حمور

 االبتكاري التفكري تنمية على يساعد وهذا ، كبرية بطريقة اخلاصة العقلية قدراته مستخدماً  املعرفة،
 . املتعلم لدى
 : هي أساسية مراحل أربع من النموذج هذا ويتكون 

 Invite Stage     الدعوة مرحلة  -1
  Explore,Discover, Create واالبتكار واالكتشاف االستكشاف مرحلة  -2
 propose Explanations and solutions Stage واحللول التفسريات اقرتاح مرحلة  -3
 Take Action Stage      اإلجراء اختاذ مرحلة  -4
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.  هـ0866 اللزام دراسة منها الدراسات، من كبري عدد االسرتاتيجية هذه استخدم وقد
 0994 سعودي ودراسة ، 0999 الصبور وعبد السيد ودراسة ، 6111 الدين وتاج صربي ودراسة
 . الدراسي حتصيل زيادة يف البنائي التعلم منوذج اسرتاتيجية فاعلية عن مجيعها أسفرت اليت
V:V shape Model الشكل منوذج -3

 عشرين استمرت حبوث نتيجة ،( Bob Gowin  ، 0911) جوين بوب النموذج هذا قدم  
 املفاهيمي  اجلانب ربط إىل( V) الشكل منوذج ويهدف البنائيني أفكار ضوء يف ببنائه قام وقد عاما؛

 لتحسني منوذج وهو ،  Mcthoddogical side العملي اإلجرائي باجلانب Conceptual side  التفكريي
 ( . 6111 ، صربي)  العلوم يف املعملية والتجارب األنشطة تدريس
  جانبني منV  الشكل خريطة وتتكون
  األيسر اجلانب

 ومثل.  ما درس يف املتضمنة والنظريات واملبادئ املفاهيم على ويشتمل املفاهيم، جانب وميثل
 إىل – عاماً  مفهوماً  كوهنا – النظرية من يتدرج األيسر للجانب هرمي تسلسل إىل يشري التنظيم هذا

 مفاهيم إىل عمومية أكثر مفاهيم من متدرجة املفاهيم وهذه. املفاهيم بني عالقات بوصفها املبادئ
 . للخريطة التحتية املفاهيم إىل  تصل حىت وهكذا ، عمومية أقل

   األمين اجلانب
 احملسوسة امللحوظات مجيع تعين واليت الوقائع على ويشتمل ، اإلجرائي اجلانب وميثل
 ترتيبها يتم ، مسجلة شرائط أو فوتوغرافية وصوراً  احلدث، ظهور مرات وعدد واألشياء، لألحداث
 .  واخلرائط املقارنة وجداول البياين، الرسم مثل معىن، له بشكل وصياغتها

 ودراسة م،0999 اجلندي و شهاب  دراسة النموذج هذا استخدمت اليت الدراسات ومن
 يف تأثري له كان V الشكل منوذج اسرتاتيجية استخدام أن عن نتائجها أسفرت اليت ،0992 شهاب
 . التالميذ حتصيل زيادة

 
 Conceptual change Nodel:  املفهومي التغيري منوذج - 8
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 يفHewson    (0946  ) وهيوسن ،Gertzog  وجريتزوج ،Strikeوستريك Posner بوسنر استطاع
.  البنائية الفلسفة على أساسها يف تعتمد اسرتاتيجية تنفيذ األمريكية املتحدة بالواليات كورنيل جامعة
 . يلي فيما( 0992) اخلليلي خلصها مراحل مخس من االسرتاتيجية هذه وتتألف
 عند تثريه أو املعريف التناقض تولد حبيث واملختربات واملسائل والعروض، احملاضرات تنظيم -1

 . املتعلم
 أخطاء تشخيص يف الوقت من كبري جزء صرف املعلم يستطيع حبيث التدريس تنظيم -2

 عن الدفاع يف هؤالء إليها يلجأ أن ميكن اليت املربرات وتوقع التالميذ، عند التفكري
 .اخلاطئة أفكارهم

 مبا املتعلم تشكيك ذلك ومن.  التالميذ لدى اخلاطئ الفهم هذا ملعاجلة اسرتاتيجيات تطوير -3
 . واملساءلة واحلوار التجريب طريق عن ذلك على والربهنة يفهم،

  خمتلفة بأشكال عرضه طريق عن العلمي احملتوى استيعاب على التالميذ مساعدة -4
 عند حصل قد املفهومي التغري أن من يتحقق أن يف املعلم تساعد مناسبة تقومي برامج تطوير -5

 . التالميذ
 واخلطيب صباريين دراسة التدريس يف املفهومي التغيري منوذج استخدمت اليت الدراسات ومن
 .التالميذ عند الفيزياء مفاهيم تعديل يف االسرتاتيجية هذه فعالية إىل توصلت اليت ، 0998

  Problem centered learning Strategy املشكلة على املرتكز التعلم اسرتاتيجية -5
 ـ ومصممها والرياضيات، العلوم تدريس يف البنائيني أفكار عن االسرتاتيجية هذه تعرب
 يف املتعلم أن يرى فهو.  احلديثة البنائية مناصري أكرب من ـ(  Grayson Wheatley)  ويتلي جريسون
 إجياد على زمالئه مع فيعمل ، له تقدم مشكالت خالل من معىن ذو فهم له يصنع االسرتاتيجية هذه
 الوقت يف املشكالت تستخدم تعليمية مناذج  عدة توجد أنه ومع.  صغرية جمموعات يف له احللول
 Dabbagh, et. al، 6111  :26 وآخرون دباج. ) فعالية أكثر بأنه يتميز النموذج هذا فإن ، احلاضر
 .) 

 
 ، Mast ماست)  .املشكلة على املرتكز للتعلم األساسي املفهوم متثل اخلربة أن  ديوي جون ويرى

6111 . ) 
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 ضخامة يف أثراً  املعرفة مصادر وتنوع الرتبية، جمال يف السريعة للتغريات  أن إىل Diane ديان ويشري
 تنمي أن بإمكاهنا أنه االسرتاتيجية هذه مؤيدو يرى وبالتال املتزايد، الكم هذه استيعاب أمام التحدي
 .  املتعلم لدى الذايت التعلم

 مقارنة أثر توضيح إىل هدفت اليت م6111 عام  Mast ماست دراسة تؤكده ما وهذا
 واإلرشاد الذايت التعلم تنمية يف التقليدية والطريقة املشكلة على املرتكز التعلم اسرتاتيجية استخدام
 تلميذاً  04 من العينة تكونت وقد كندا، يف الطبية املدارس من اخلرجيني عند وظيفة عن للبحث
 وقد. م0944 إىل م0948 عام التقليدية الطريقة املستخدمني اخلرجيني نتائج مع مقارنتها ومتت

 التعلم تنمية يف أسهم املشكلة حول املرتكز التعلم اسرتاتيجية استخدام أن إىل الدراسة هذه توصلت
 ،  Walker)  والكر دراسة وكذلك.  التقليدية الطريقة من أفضل بشكل للوظيفة واإلرشاد الذايت
 التعلم تنمية يف املشكلة على املرتكز التعلم اسرتاتيجية فعالية استقصاء إىل هدفت واليت(  6110
 ، Moore- Hayse)  هايز – مور دراسة وكذلك امليسسيب؛ جبامعة الصيدلة كلية تالميذ لدى

 التعلم تنمية يف املشكلة على املرتكز التعلم اسرتاتيجية استخدام أثر معرفة إىل هدفت اليت(  6110
 .بكندا املهنية الكلية تالميذ لدى الوظيفة عن والبحث اإلرشاد برنامج يف الذايت

 تنمية يف كبري أثر له االسرتاتيجية هذه استخدام أن إىل مجيعها الدراسات هذه وخلصت
 . الذايت التعلم

 ويتم املعرفية، البيئة تنمية هو املشكلة على املرتكز التعلم من األول اهلدف أن ، بروس ويعترب
.  تعلمها وكيفية سيتعلموهنا اليت املادة اختيار يف الفرص التالميذ إعطاء خالل من اهلدف هذا حتقيق
 لديهم يدعم بدوره وهذا.  التعليمية للعملية احلقيقيون املالكون هم والتالميذ. ذاتيا موجه هنا فالتعلم
:  Dabbagh, et. al ، 6111وآخرون دباج. ) اجلديدة املواقف يف املشكالت حل على القدرة
21-43 )  . 

 تلميذ 00111 أن وجد األمريكية املتحدة بالواليات عليا مدرسة  ( 461) دراسة ويف
 أعلى تقدماً  حيققون فإهنم املشكلة على املرتكز التعلم باستخدام األكادميية الربامج هلم تدرس عندما
 .والعلوم االجتماعية والدراسات والقراءة، الرياضيات يف
 الثامن الصف تالميذ لدى اليدوية املهارات قارنت واليت ،Stohr-Hunts ستورهانت دراسة أن كما 
 التالميذ هؤالء أن أوضحت التقليدية الطريقة تالميذ مع االسرتاتيجية هذه استخدموا الذين بني
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 بقوة يرتبط الدراسة غرفة يف النشاطات تلك فتكرار. التقليدية تالميذ من بوضوح أعلى تقدما سجلوا
 . املعملية املهارات يقيس ال االختبار كان لو حىت الدراسي، والتحصيل العلمي اإلجناز
 ( . empsey  ، 6111  :33 دميبسي) 

 حقيقية مشكلة بتقدمي يبدأ املشكلة على املرتكز التعلم ان:  Bound  ، 0945 بوند  ويرى
 من التعلم مناطق على التعرف من التالميذ ويتمكن هلا، مسبق تقدمي أي بدون التالميذ ميارسها
 حلل تطبق الطريقة هبذه اكتساهبا يتم اليت واملهارات املعرفة أن كما.  للمشكلة املبدئي التحليل خالل
 لكل السابقة املعرفة مع ودجمه تعلمه مت ما تلخيص من التالميذ متكن النهائية املرحلة وهذه.  املشكلة
 املعرفة دمج خالله من ويتاح الدافعية، يزيد أنه التعلم من النوع هلذا املزعومة املزايا بني ومن ، تلميذ
 على املرتكز التعلم نظريات أن ذلك يف والسبب. األخرى للمناهج بالنسبة املختلفة الفروع يف

 . املمارسة خربة إىل ووصوالً  الفين، باإلعداد بدءاً  املتعلم، برامج احتياجات تليب املشكلة،
 املرتكز التعلم اسرتاتيجية الستخدام مربرات أربعة  Bridges and Hallinger  وهالينجر بريدج وحيدد -

 :يلي ما هي التقليدية، الطريقة من بدالً  املشكلة، على
  التقليدية احملاضرة إطار يف تعلموه مما بقليل التالميذ حيتف . 
 صحيحة بطريقة يتعلموهنا اليت املعرفة عادة التالميذ يستخدم ال . 
 تعلموا مما كثريًا ينسون التالميذ . 
 يف خالله من توظف املعلومات كون أوجه، ثالثة يف يتميز املشكلة على املرتكز التعلم 

 ينشط أنه كما السابقة، باملعلومات وربطها اسرتدادها على يساعد مما املختلفة، احلياة مواقف
 . اجلديدة املعرفة مع لتتوافق بناءها ويعيد السابقة، املعرفة

 .احلالية الدراسة تتبناه أن حتاول ما وهذا(.  Dempasey  ، 6111  :5 دميبسي) 
 : املشكلة على املرتكز التعلم اسرتاتيجية عناصر
 املتعاونة واجملموعات ، Tasks املهام هي أساسية عناصر ثالثة من االسرتاتيجية هذه تتكون

Cooperative Groups  ، واملشاركة  Sharing . 
  Tasks( املشكالت) املهام( أ)

 أو مشكالت طريق عن وذلك احلياة، من حقيقي بسيناريو التالميذ يواجه املرحلة هذه يف
 : هي( املهمة) املشكلة تصميم عند توافرها جيب شروط وهناك.  إجنازها يطلب مهام
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 .التعقيد مفرطة تكون ال أي ، ضعيف بشكل مركبة تكون أن( 0
 افرتاضات بوضع املتعلم يثري الذي األول املوقف فقط فيقدم احلر، البحث على التالميذ حتث أن( 6

 ( . Generic P.B Learning   Essentials) حمتملة وحلول متعددة،
 .  القرارات صنع على التالميذ تشجع أن( 3
 (. لو ، ماذا)  املسمى النوع من أسئلة طرح على التالميذ تشجع أن( 8
 . واالتصال واحلوار باملناقشة تسمح أن( 5

 أسلوب توضح لوحة يراموا أن منهم يطلب أن يف تتمثل مهمة للتالميذ يقدم كأن فمثال
 ورمبا القدمية، اآلثار بناء كيفية حول منظوره تلميذ لكل سيكون وبذلك القدمي، العهد يف العمارة
 :  مثل األساسية األسئلة بعض التالميذ يسأل
  ؟ املشكلة هذه عن أعرف ماذا
  ؟ املشكلة هذه مع أتعامل لكي أحتاجه الذي ما
  ؟ املقرتحة  االفرتاضات أو املناسبة احللول إىل أصل لكي إليها الرجوع أستطيع اليت املصادر هي ما

 كلما تتغري قد أهنا مع واضحة، عبارة يف املشكلة لصياغة التلميذ حيتاج املرحلة هذه ويف
 . جديدة معلومات إىل توصل

 فروع من واحد بفرع يستعني أال ـ التعلم من النوع هلذا تصميمه عند ـ املعلم على وجيب
 التعليمي الربنامج جوهر هي اليت الفروع كل من جتمع أن جيب فاملعلومات. واحد موضوع أو املعرفة
 . هلم املقدمة باملشكلة واملتصلة

 من لديهم مبا التالميذ يعمل واليت العلمية األنشطة يف املشكلة على املرتكز التعلم قوة وتكمن
 بينما. للحل معقدة لطرق يلجئون فرمبا احلل، يف أساليبهم ختتلف وقد حلها، على معريف مستوى
 معىن سيصنع الكل ولكن ناضجة، وغري غريبة املعلم نظر وجهة من تبدو وقد طرقاً  آخرون يستخدم
 ( . Wheatly  ، 0990  :04 ويتلي. )  للمهمة

 
   GroupsCooperative املتعاونة اجملموعات( ب)
 وذلك بينهم، فيما اجملموعة مناقشات أثناء طبيعي بشكل التالميذ بني التعاون حيدث املرحلة هذه يف
 يشجع أن املعلم وعلى صغرية، جمموعات إىل تقسيمهم يتم االسرتاتيجية هذه ضوء يف التالميذ ألن
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 أمهية العناصر أكثر يكون رمبا اجملموعة تالميذ بني التعاوين فالعمل. بينهم فيما التعاون على التالميذ
 تبادل خالل من ابعضً  بعضهم يساعدون فهم للمشكالت، حلول وإلجياد التعلم، إىل الوصول يف

. التفكري وحرية الثقة، بتنمية للتالميذ يسمح التعاون وهذا. للمشكلة فهم وتكوين واآلراء، األفكار
 يف يعملون التالميذ أن أندرسون و هايز ويرى. والتوجيه اإلرشاد بتقدمي املعلم يقوم املرحلة هذه ويف

 وتبادل واملشاركة املناقشة خالل من بينهم فيما التعامل مبدأ مستخدمني صغرية، جمموعات
 هتديد بدون ويسألون تعلمه، مت ملا بالثقة يشعرون وهم لديهم، الفهم تعميق إىل يؤدي مما املعلومات،

 Crunok and Robb ،0999 :69-34 وروب كرونيك)  بعضهم آراء يقومون أهنم كما تسلط، أو
.) 

 كل استخدام فعالية حتديد إىل هدفت اليت ،(  Roth ، 0993)  روث دراسة تؤكده ما وهذا
 الفيزياء مسائل حلول يف التالميذ مهارات تنمية يف التقليدية والطريقة املشكلة، على املرتكز التعلم من
 هذه وتوصلت  .بكندا خاصة مبدرسة وذلك الثانوية، املرحلة يف األخري قبل الصف تالميذ لدى

 للعالقات التالميذ فهم تنمية يف أسهم قد املشكلة على املرتكز التعلم استخدام أن إىل الدراسة
 من أفضل بشكل  الفيزياء يف املسائل حلول يف قدراهتم من زاد مما الفيزياء، مادة يف واملبادئ الرياضية
 . التقليدية الطريقة

   Sharing  املشاركة(  ج) 
 كل تالميذ يعرض وفيما االسرتاتيجية، هبذه التدريس مراحل من األخرية املرحلة ، املرحلة هذه متثل

 الحتمال ونظرًا.  احللول لتلك وصوالً  استخدموها، اليت واألساليب ، الفصل على حلوهلم جمموعة
 لنوع وصوالً  املناقشات، تدور فإنه ، واألساليب احللول تلك حول اجملموعات بني اختالف حدوث
 فهمهم تعميق على تعمل إمنا املناقشات تلك أن إذ.  ممكًنا ذلك كان إن بينهم فيما االتفاق من
 منتدى هلم بالنسبة وتكون.  املشكالت تلك حلل الوصول يف املستخدمة واألساليب احللول من لكل
( .  Explanations of Their Reasoning ) العقلية واستدالالهتم تفسرياهتم خالله من ينمون فكرياً 
 تناولت اليتDe Grave (6110 ) قراف دي دراسة تؤكده ما وهذا(. 018-013:  0996، زيتون)
 دراسة عند الطب كلية من األوىل السنة تالميذ حتصيل يف املشكلة على املرتكزة اجلماعية املناقشة أثر
 باكتساب اهتماماً  أكثر يصبحون دراستها قبل املشكلة يناقشون الذين التالميذ أن حيث معني نص
 .اجتهاداً  أكثر يصبحون عليه وبناء املشكلة هذه حول املعلومات من مزيد
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 كل لتالميذ الكايف الوقت يعطى أن جيب التعلم من النوع هذا يف أنه إىل ويتلي ويشري
 بل احلكم، بدور املعلم يقوم أال يفرتض املرحلة هذه ويف. وأفكارهم وآرائهم حلوهلم لتقدمي جمموعة
 الفكري االستقالل يتضح حيث اجملموعات بني املناقشات لعملية واملسري املوجه بدور يقوم أن جيب
 .عليه متفق رأي إىل للوصول املفاوضات هذه يوجه أن املعلم وعلى اجملموعات، هذه تفكري يف

 أهنا كما اآلخرين، مع املناقشة أو احلوار إدارة كيفية التالميذ يتعلم املناقشات هذه وخالل
 .الصحيح الفهم تعميق على تعمل

 الصفية املناقشات يف املشاركة أمهية تناولت اليت م،0998 وآخرين جان دراسة تؤكده ما وهذا
 الفرقة لتالميذ املشكلة على املرتكز التعلم اسرتاتيجية ضوء يف الرياضية العالقات تعميق يف املعلم مع

 املعايري من عدد إىل نتائجها يف وخلصت تلميذاً، 61 من الدراسة هذه تكونت وقد. االبتدائية الثالثة
 :هي التالميذ بني املناقشة إدارة عند هبا االلتزام ميكن اليت القواعد أو

 . التالميذ بني االتصال تسهيل مهمة يزاول أن املعلم على -0
 . التالميذ حللول معىن صنع على يساعد -6
 العقلي االستقالل على يشجع أن وحياول التالميذ، بني عادةً  املعلم جيلس املناقشة أثناء -3
 .التالميذ بني
 بناءً  املعلم، قبل من جمموعته إليه توصلت الذي احلل يوضح تلميذ أول اختيار يتم أن -8

 . املشكلة حل على تعمل وهي املختلفة، للمجموعات الدقيقة مالحظته على
 يتعلم أن يف يتمثل املشاركة مرحلة من األساسي اهلدف أن للتالميذ املعلم يوضح -5

 احللول ملختلف بينهم فيما املتبادل الفهم خالل من وذلك البعض، من بعضهم التالميذ
 . املطروحة للمشكلة املقدمة

 قبل لالستعداد هلم يعطيه الذي االنتظار وقت من االستفادة على تالميذه املعلم ي عوِّد أن -2
 . املشكلة حلل تفسرياهتم تقدمي

 .جديدة حلول لديهم ممن حلوهلم لتقدمي اآلخرين التالميذ اختيار يتم -1
 يأخذ أال يعين وهذا.  الفصل داخل املناقشة يف للمشاركة فرصة التالميذ معظم إعطاء -4

  املناقشة يثري جديدا إسهاما سيقدم كان إذا إال مرتني، للكالم الفرصة التلميذ
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 من للمشكلة املقرتحة والبديلة املختلفة احللول مناقشة هو املشاركة أهداف أحد يكون -9
 (.Jan. et. al.،0998 :32 – 82 وآخرون جان. )التالميذ قبل

 املشكلة على املرتكز التعلم اسرتاتيجية خصائص
 :يلي ما نذكر االسرتاتيجية هذه متيز اليت اخلصائص من

 تواجههم، اليت للمشكالت حمتملة حلوالً  يضعون  كوهنم ، التعليم أثناء املسئولية التالميذ حتمل( 0
 .تساعدهم أن يتوقعون اليت للمعلومات املتنوعة املصادر ويستخدمون

 احلر بالبحث تسمح بطريقة املشكلة، تصميم مهارة على يعتمد االسرتاتيجية هبذه التدريس حمور( 6
 . املفتوح

 املهارات من كثرياً  تنمي كما الذايت، التعلم مفهوم تنمية على االسرتاتيجية هذه تساعد( 3
 .هلم واالستماع آرائهم، واحرتام اآلخرين، مع االتصال مثل االجتماعية،

 سوياً  ويتعلمون خالله، يف يتناقشون التالميذ كون التعلم  من النوع هذا يف أساسي مبدأ التعاون( 8
 .تطبيقه يتم مث ومن يتعلمونه، ملا فهم على احلصول يف بعضا بعضهم ويساعد

 . املعلم من تسلط دون التعبري يف حبرية يشعر بل آرائه، أو أفكاره على بتقييد التلميذ يشعر ال( 5
 . التعلم لعملية واإلرشاد التوجيه على النموذج هذا يف املعلم دور يقتصر( 2
 . أخرى مشكالت يواجهون عندما أدائهم، قياس طريق عن التالميذ تقومي يتم( 1
 نتيجة العلوم، مادة حنو للتالميذ السلبية االجتاهات من تعدل أن االسرتاتيجية هذه شأن من إن( 4

 . اخلطأ من  باحلرج شعور دون ،حبماس العمل على تعودهم
 (0: (البنائيــــة النظـــرية عيوب
 ـ:منها نذكر النظرية هلذه العيوب من جمموعة هناك

 بينما ، الفرد بواسطة تبىن أهنا(  وكيلى بياجيه)  ويرى ، بناؤها يتم النظرية هلذه طبقاً  املعرفة •
 تفسريات تقدم فإهنا ذلك وعلى ، اجتماعية وسائل بواسطة تبىن أهنا(  جوتسكى يف)  يرى

                                                           

 والنظريــة التفكيــر وتنميــة العالميــة المعــايير ضــوء فــي العلــوم تعلــيم فــي حديثــة اتجاهــات:  راشــد و يوســعود يالنجــد(  0)
 . ص.د ، ج.د ، ط.د ، البنائية
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 املعرفة تعترب أساس أي وعلى.  ؟ ذلك حيدث وكيف.  ؟ املعرفة يصنع من:  لألسئلة خمتلفة
 ؟ صحيحة االجتماعية أو الفردية

 للتفاعل نتيجة املبىن والفهم للعامل الشخصي املعىن صناعة بني فاصالً  حداً  البنائية تضع مل • 
 . االجتماعي

 . خمتلفة تدريسية تطبيقات إىل تؤدى املعرفة بناء كيفية يف السابقة االختالفات •
 التالميذ أفكار إىل االنتباه جتذب ولكنها التدريس أثناء للمعلم حمدداً  دوراً  البنائية تقدم ال •
 . التدريس عملية أثناء
 :  (  البنائي التعلم منوذج)  البنائي املنظور وفق درس بناء خطوات

 ـ: التالية اخلطوات باتباع البنائي املنظور وفق املختلفة الدراسية املواد يف الدروس بناء يتم
 ، باملتعلمني متصلة مشكلة من الدرس ينطلق حيث( :  املشكلة عرض)  الدعوة مرحلة  -0
 . للتفكري التالميذ تدعو اليت األسئلة بعض أو
 جمموعات يف العمل ويكون أفكارهم التالميذ يقارن املرحلة فيهذه:  االستكشاف مرحلة -6
 والتكنولوجيا العلم بني املزج يتم املرحلة هذه ويف ، خمتلفة بأنشطة جمموعة كل تقوم حبيث ،
 . مشاكله وحل اجملتمع خدمة يف العلم استخدام يربز حىت ،
 اقرتاحاهتم املتعلمني يقدم املرحلة هذه ويف:  وتقدميها واحللول التفسريات اقرتاح مرحلة -3

 . واحللول للتفسريات
 املناسب احلل إىل الوصول اخلطوة فيهذه ويتم( :  املشكلة حل)  القرار اختاذ مرحلة -8

 . وتنفيذه للمشكلة
 لغةً  االسرتاتيجية

 عسكري مصطلح وهي عامة بصفة خطط أو التخطيط تعىن لغة Strategy االسرتاتيجية
 ويف احلروب، نشوب قبل العسكرية للعمليات التخطيط فن هي أو احلربية، اخلطة وتعين باألساس
 .احلروب نشوب عقب العمليات تلك إدارة فن الوقت نفس

 ضوء يف البعيد املدى على معني هدف لتحقيق م سبقاً  احملددة اخلطط االسرتاتيجية وتعكس
 .عليها احلصول ميكن اليت أو املتاحة اإلمكانيات
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 لتحقيق توضع طرق أو خطط هي ،Strategy اإلجنليزية للكلمة احلريف بالنقل واالسرتاتيجية
 املصادر استخدام يف األمنية واإلجراءات التخطيطات على اعتماداً  البعيد املدى على معني هدف
 (0).القصري املدى يف املتوفرة

 مفهوم االسرتاتيجية مفهوم أصبح فقد اجملاالت فيشىت وانتشارها التخطيط علوم لتطور ونظراً 
 أمثلة ومن والرقابة واجلودة املنافسة عنصر فيها يدخل اليت اجملاالت فيشىت واالستخدام االنتشار واسع
  املعاير هذه كل يستخدم أصبح الذى والتعليم والرتبية واإلدارة والتسويق العمل جمال:  اجملاالت هذه
 . التعلم اسرتاتيجيات مصطلح وظهر(  اإلدارة – املنافسة – اجلودة) 

 (6)(  إجراءً )  النشط التعلم اسرتاتيجية (أ)
 ذات فالتعلم النشط التعلم اسرتاتيجية أمهية على التدريس جمال يف املتخصصني من العديد أكد
 وحماور مستمع بني أدواره تتعدد وأن نشطا يكون أن املتعلم من يتطلب Meaningful Learning املعىن

 وتلك هبا يكلف اليت القراءات ومناقشة واجلماعية الفردية املشروعات يف يشرك وأن ومبادئ ومتسائل
 تؤكد اليت الطرق من ذلك وغري ومناظرات عروضا أيضا وتتضمن الطالب من زمالئه هبا يكلف اليت
 .التعلم عملية يف واخنراطه الطالب نشاط على
 : النشط التعلم مبادئ
 : أمهها أساسية مبادئ على النشط التعلم اسرتاتيجية وتقوم

 داخل سواء واملتعلمني، املعلم بني التفاعل أن وجد: واملتعلم املعلم بني التفاعل تشجيع -1
 بل للتعلم، وحتفيزهم املتعلمني إشراك يف هاماً  عامالً  يشكل خارجها، أو الصف غرفة

 .املستقبلية وخططهم قيمهم يف يفكرون جيعلهم
 على يكون عندما أكرب بصورة يتعزز التعلم أن وجد: املتعلمني بني التعاون تشجيع -2

 وليس والتعاون التشارك يتطلب الذي اجليد كالعمل اجليد فالتدريس مجاعي، شكل
 .االنعزال و التنافس

                                                           

 . ص.د ، ج.د ، ط.د ،"الدولي الصراع إدارة في دراسة.. الدولية العالقات تحليل" :  علي( 0)

 تالميـذ لـدى التحريـري التعبيـر مهـارات بعـض تنميـة فـي الـواقعي والتقويم النشط التعلم استراتيجيات بعض أثر ، حممود(6)
 . ص.د ، ع.د ، م.د ، التدريس وطرق املناهج جملة ، اإلعدادي األول الصف
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 اإلنصات خالل من فقط يتعلمون ال املتعلمني أن وجد فلقد: النشط التعلم تشجيع -3
 خبرباهتم وربطها يتعلمونه عما والكتابة التحدث خالل من وإمنا املذكرات، وكتابة

 . اليومية حياهتم يف وبتطبيقها بل السابقة،
 تساعدهم يعرفونه ال وما يعرفونه مبا املتعلمني دراية إن حيث: سريعة راجعة تغذية تقدمي -4

 Meta) تعلموه فيما يتأملوا أن إىل حباجة فاملتعلمون. وتقييمها معارفهم طبيعة فهم على

– Cognition )تعلموا ما تقييم واىل يتعلموه أن جيب وما. 
 كاف، وقت إىل حباجة التعلم أن تبني(: تعلم=  طاقة+  زمن) للتعلم كافيا وقتا توفري -5

 إدارة مهارة إن حيث الوقت، إدارة مهارات تعلم إىل حباجة املتعلمني أن تبني كما
 .التعلم يف هام عامل الوقت

  توقعات وضع املهم من أنه تبني(: أكثر جتاوب جتد أكثر توقع) عالية توقعات وضع -6
 دافعيتهم من ويزيد حتقيقها حماولة على املتعلمني يساعد ذلك ألن املتعلمني، ألداء عالية -7

 .التعلم حنو
 متعدد الذكاء أن تبني: خمتلفة تعلم أساليب للمتعلمني وأن عدة أنواع الذكاء أن تفهم -8

(Multiple Intelligence)، فإن وبالتال التعلم، يف املختلفة أساليبهم للمتعلمني وأن 
 .واالختالف التعدد ذلك تراعي اليت هي السليمة التدريسية املمارسات

 أو الثالث، املبدأ يف بوضوح ذكر كما سواء التعلم يف النشط التعلم أمهية يتبني سبق مما
 .. املبادئ بقية يف كما مباشرة غري بصورة أو الرابع، و والثاين األول املبدأ يف كما واضحة شبه بصورة

 
 : النشط التعلم إىل احلاجة

 يشكو اليت واالرتباك احلرية حالة أبرزها لعل عدة، عوامل نتيجة النشط التعلم إىل احلاجة ظهرت
 املعلومات اندماج عدم نتيجة بأهنا تفسر أن ميكن واليت تعليمي، موقف كل بعد املتعلمون منها

 املتعلم أنشطة توصف أن وميكن. تقليدي تعليمي نشاط كل بعد عقوهلم يف حقيقية بصورة اجلديدة
 : بالتال التقليدية الطرق يف
 .يتعلمه مما كبري جزء حف  املتعلم يفضل -
 . الكتاب يف ورودها ترتيب وفق ذكرت إذا إال األشياء تذكر املتعلم على يصعب -
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 تفكرياً  تتطلب اليت النظرية املوضوعات عن كثرية حقائق حتتوي اليت املوضوعات املتعلم يفضل -
 .عميقاً 

 .بالتعاريف واألمثلة باحلجج االستنتاجات املتعلم على ختتلط -
 .باحلياة صلة له وليس باملعلم خاص يتعلمه ما أن املتعلم يعتقد ما غالباً  -

 الثقة يكسبه مما املتعلم عقل يف حقيقياً  اندماجاً  اجلديدة املعلومة تندمج النشط التعلم يف
 : بالتال النشط التعلم يف املتعلم أنشطة توصف أن وميكن بالذات،

 .اجلزيئات يف يتوه وال للموضوع اإلمجال املعىن فهم على عادة املتعلم حيرص -
 .يتعلمه ما بأمهية للتفكري كافيا وقتاً  املتعلم خيصص -
 .العالقة ذات السابقة باملوضوعات يدرسه جديد موضوع كل املتعلم يربط -
 .األخرى املواد يف املقابلة األخرى األفكار مع ما مادة يف األفكار بني الربط املتعلم حياول -

 (0):  النشط التعلم تعريف
 وينصت املعارف املعلم فيها يقدم اليت التقليدية احملاضرة طريقة أن مؤخرا األحباث نتائج بينت
 تعلم خلق يف تسهم ال الطريقة هذه أن تبني كما السائدة، هي املعلم يقوله ما إىل خالهلا املتعلمون
 .تعلمه يف املتعلم تشرك تدريس طرق تطوير إىل متكررة دعوات ظهرت لذا حقيقي،
 

 من حال بأي يشكل ال باحلاسب لعرض أو حملاضرة سواء الصف غرفة يف املتعلمني إنصات إن
 النشط؟ التعلم فما. نشطاً  تعلماً  األحوال

 حل أو مناقشة أو كتابة أو قراءة يف املتعلمون ينهمك أن ينبغي نشطاً  التعلم يكون لكي
 من يتطلب الذي هو النشط فالتعلم أعمق وبصورة جترييب، عمل أو يتعلمونه مبا تتعلق مشكلة
 . يتعلمونه مبا يتعلق فيما والتقومي والرتكيب كالتحليل عليا تفكري مهام يستخدموا أن املتعلمني
 أشياء عمل يف املتعلمني تشرك تدريس طريقة: "هو النشط التعلم فإن سبق ما ضوء يف
 ".يتعلمونه فيما التفكري على جتربهم
 : النشط التعلم يف املتعلم دور تغري

                                                           

 ( . باإلدارة الرياضيات مشرف)"  الزبياين عارف"  ينبع مبحافظة والتعليم الرتبية إدارة (0)
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 باملادة تتصل عدة بأنشطة املتعلمون يقوم حيث التعليمية، العلمية يف نشط مشارك املتعلم
 والكتابة والقراءة، والبحث مناقشات، يف واالشرتاك الفروض، وفرض األسئلة، طرح: مثل املتعلمة،
 .والتجريب

 : النشط التعلم يف املعلم دور تغري
 على يسيطر ال فهو للتعلم، واملسهل واملرشد املوجه هو املعلم دور يكون النشط التعلم يف
 وهذا. منه اهلدف حنو املتعلمني يوجه حبيث ذكية إدارة التعليمي الوقف يدير ولكنه التعليمي، املوقف
 التعليمية املواقف وتصميم املناقشات، وإدارة األسئلة بطرح تتصل هامة مبهارات اإلملام منه يتطلب
 .وغريها واملثرية املشوقة
 : النشط التعلم فوائد أبرز

 وهذا اجلديدة، املعارف تعلم على دليالً  النشط التعلم خالل السابقة املتعلمني معارف تشكل -1
 .للتعلم ضروري شرط املعارف استثارة بأن فهمنا مع يتفق

 ألهنم للمشكالت عندهم معىن ذات حلول إىل النشط التعلم خالل املتعلمون يتوصل -2
 حلول استخدام وليس لديهم مألوفة وإجراءات بأفكار احللول أو اجلديدة املعارف يربطون
 .آخرين أشخاص

 .اجلديدة للمعارف فهمهم حول كافية تعزيزات على النشط التعلم خالل املتعلمون حيصل -3
 على املتعلمني جترب النشط التعلم خالل فكرة عن التعبري أو ناتج إىل التوصل إىل احلاجة -4

 يشابه وهذا ببعضها، ربطها مث موضوع من أكثر من رمبا الذاكرة من معلومات اسرتجاع
 .التعلم عملية خالل اكتسبها اليت املعرفة املتعلم فيها سيستخدم اليت احلقيقية املواقف

 ثقتهم يعزز وهذا سلطة، مساعدة بدون التعلم على قدرهتم للمتعلمني النشط التعلم يبني -5
 .عليها واالعتماد بذواهتم

 .التعلم خالل نشطني يكونوا أن املتعلمني معظم يفضل -6
 أكرب قيمة ذات تكون فيها يشرتك أو النشط التعلم خالل بنفسه، املتعلم ينجزها اليت املهمة -7

 .آخر شخص له ينجزها اليت املهمة من
 تضمني له وهذا للمعرفة، الوحيد املصدر بأنه املعلم صورة تغيري على النشط التعلم يساعد -8

 .احلقيقة طبيعة بفهم املتعلق املعريف النمو يف هام
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 : النشط التعلم يف خمتلفة تدريس لطرق مثال
 مهارات يتعلمون فهم املعريف، احملتوى من أكثر النشط التعلم خالل من املتعلمون يتعلم

 . عنهم خيتلفون آخرين مع يعملون كيف تعلمهم عن فضال العليا، التفكري
 البسيطة اجملازفة ذات تدريس طرق 
 املتوسطة اجملازفة ذات تدريس طرق 
 العالية اجملازفة ذات تدريس طرق 
 : مثل بأنشطة يقوما أن متجاورين طالبني كل من املعلم يطلب
 .احلصة خالل املتعلمون مجعها اليت للمالحظات زوجية مقارنة

 .مجاعية أو فردية مشروعات لعمل تكليفات
 .التعاوين التعلم أو التشاركي التعلم
 .الدرس خالل دقيقة ملدة" واكتب فكر" زوجية مترينات
 .األسئلة عن اإلجابات يف املتعلمني إشراك
 .الفريق تعلم

 .فكرة ملناقشة أو سؤال عن لإلجابة الدرس من لفكرة زوجية مناقشات
 .ميداين تدريب
 .املشكالت حل على القائم التعلم
 : النشط التعلم تطبيق

 يبدأ أن للمعلم ميكن لكن. عدة ألسباب النشط التعلم تطبيق من املعلمني بعض يتخوف
 املناسبة التدريس لطرق تصنيف يلي وفيما. قليلة اجملازفة درجة فيها تكون تدريس طرق باستخدام
 .اجملازفة درجة حبسب مصنفة
 :اجملازفة لدرجة وفقاً ( النشط التعلم) تدريس طرق تصنيف
 : النشط للتعلم املالئمة التدريس طرق
 : يلي فيما لعرضها النشط للتعلم املناسبة الطرق من عدد هناك
 التعلم أمناط إحدى املعدلة احملاضرة طريقة تعترب(: Modified Lecture) املعدلة احملاضرة طريقة -1

 وبالرغم ،(التذكر من أكثر على املتعلمني تشجع ال احملاضرة ألن وذلك أضعفها وهي) النشط
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 لوجهة وفقاً  للمتعلمني املعلومات من ممكن قدر أكرب إليصال مالئمة طريقة احملاضرة أن من
 .منها نعدل أن املمكن من فإنه( كمعلمني) نظرنا
 /نشيطون املتعلمون
 بسيطة اجملازفة درجة

 /نشيطون املتعلمون
 عالية اجملازفة درجة

 صغرية جمموعات يف منظمة مناقشات
 األدوار لعب
 توضيحية عروض
 صغرية جمموعات يف عروض
 ذهين عصف أنشطة
 واحد متعلم من عرض
 ذايت تقييم أنشطة

 صغرية جمموعات يف منظمة غري مناقشات
 املكتبة زيارة أو ميدانية رحالت -    الدرس قاعة يف كتابة -
 راجعة تغذية يعقبها حماضرة -   توقف يتخللها حماضرة -

 بسيطة اجملازفة درجة /نشيطون غري املتعلمون
 عالية اجملازفة درجة /نشيطون غري املتعلمون
 .احملاضرة أو احلصة مدة طول بأكمله للصف فيلم عرض
 .احملاضرة أو احلصة وقت طول اإللقاء
 كفاءاته معروف غري حماضر ضيف دعوة
 : يلي ما عمل ميكن احملاضرة خالل ففي

 للمتعلمني فيها يسمح أكثر، أو دقيقتان منها كل مدة احملاضرة خالل مرات ثالث الوقوف
 اآلن؟ حىت تعلمناها اليت الرئيسية األفكار ما املعلم يسأل كأن يتعلمونه ما بتعزيز
 .إليها توصلوا اليت بالنتائج ومناقشتهم( درجات رصد دون) مترين حبل املتعلمني تكليف-0
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 .احملاضرة موضوع حول صغرية جمموعات يف مناقشة يتخللهما جزأين إىل احملاضرة تقسيم-6
 يوزعون مث ،(مالحظات بكتابة للمتعلمني يسمح أن بدون) دقيقة 31–61 ملدة شفوي عرض-3

 .تعلموه ما ملناقشة جمموعات إىل احملاضرة يف الوقت بقية خالل
 التعلم تعزز اليت الشائعة الطرق إحدى املناقشة طريقة تعترب: Discussion املناقشة طريقة -2

 املعلومات تذكر: إىل يهدف الدرس كان إذا املعدلة احملاضرة طريقة من أفضل وهي النشط،
 جديدة مواقف يف املتعلمة املعارف تطبيق التعلم، مواصلة على املتعلمني حث أطول، لفرتة
 .املتعلمني لدى التفكري مهارات وتنمية
 فقد متعلم، 31–61 بني ما ترتاوح اليت اجملموعات يف ناجحة املناقشة طريقة أن من وبالرغم

 األفكار حول تدور حمورية أسئلة املعلم يطرح وهنا. الكبرية اجملموعات يف مفيدة أهنا أيضا تبني
 كافية ومهارات معارف. املعلمني لدى يكون أن املناقشة طريقة وتتطلب. املتعلمة للمادة الرئيسية
 بيئة خلق على تساعد ومهارة معرفة عن فضالً  املناقشات، وإدارة األسئلة لطرح املناسبة بالطرق
 .وشجاعة بطالقة وتساؤالهتم أفكارهم طرح على املتعلمني تشجع( ومعنوية عقلية) مناقشة
 غري جمموعات إىل املتعلمون يقسم وفيه: Cooperative Learning التعاوين التعلم -3

 هواتف،) بينها التواصل أساليب كافة تستخدم أن على اجملموعات هذه وتشجع متجانسة،
 ...(.إلكرتوين، بريد

 وضع: مثل معينة مهمة عمل يف وخارجها الدرس قاعة داخل التوصل يف اجملموعة وتكلف
 .به قامت حبث حول تقرير ككتابة هامة، مفاهيم تقدمي وإدارهتا، للمناقشة أسئلة

 : النشط التعلم معوقات
 عدم وأدواره، عمله لطبيعة املعلم فهم: منها أمور، عدة حول بالتعلم األخذ معوقات تتمحور

 .للتغيري املطلوبة احلوافز وقلة املطلوب، التغيري عن الناتج والقلق االرتياح
 : التالية النقاط يف العوائق تلك تلخيص وميكن
 .جديد أي جتريب من اخلوف -1
 (.Session) اجللسة أو احلصة زمن قصر -2
 .الصفوف بعض يف املتعلمني إعداد زيادة -3
 .واألجهزة األدوات بعض نقص -4
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 .العليا التفكري مهارات استخدامهم وعدم املتعلمني مشاركة عدم من اخلوف -5
 .كاف حمتوى تعلم عدم -6
 .املتعلمني على السيطرة فقد من اخلوف -7
 .املناقشات إدارة مبهارات املعلمني خربة قلة -8
 .التعليم يف املألوف لكسر اآلخرين نقد من اخلوف -9

 النشط التعلم باستخدام الدراسية الوحدات تصميم -11
 : النشط التعلم أنشطة بتصميم للبدء نصائح

 .وقصرية متواضعة بداية ابدأ -1
 .ثانية جرهبا مث عدهلا، حوهلا، معلومات امجع جرهبا، التعلم، لنشاط خطة طور -2
 .أوالً  بنفسك املتعلمني من ستطلبه ما جرب -3
 .التعلم عملية عن تعرفه وما النشاط من اهلدف هلم مبيناً  املتعلمني مع واضحاً  كن -4
 .احلديث لوقف إشارة على املتعلمني مع اتفق -5
 (.Random Peers) األنشطة يف املتعلمني من عشوائية أزواج شكل -6
 والتأمل التفكري هو( الواقعية األنشطة من غريه يف كما) النشط التعلم تطبيق يف النجاح شرط إن -7

 .اجلديد ومتابعة التدريسية املمارسات يف
 النشط التعلم إىل وحدة حتويل خطوات
 عن سوى تعلمه ميكن ال وما بالتشارك، تعلمه ميكن وما باالكتشاف، تعلمه ميكن ما حدد -

 .التدريس طريقة بتغري املعلم دور يتغري وهكذا اإللقاء، طريق
 الوحدة طريق عن تدريس يف ستغريه الذي ما املعلومات، تقنيات مصادر لديك توافرت ما إذا -

 وفهمهم؟ املتعلمني تعلم يعزز مبا
 :السابقني للسؤالني إجابتك على بناء -
 الوحدة أهداف االعتبار يف آخذاً  التقليدي التعلم حمل النشط التعلم حيل حبيث الوحدة صمم -

 .املادة وأهداف
 .النشط التعلم لبيئة مناسبة أنشطة صمم -
 .النشط التعلم خالل من تعليمها ميكن ال اليت الوحدة ألجزاء إلقاء أنشطة صمم -
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 .الوحدة خالل تقدمهم تقومي على املتعلمني تساعد أنشطة صمم -
 .النشط للتعلم مناسبة تقومي أنشطة صمم -

  التعلم أنشطة تصميم عند التالية األسئلة عن اإلجابة املفيد من : النشط التعلم يف لنشاط التخطيط
 مع متعلم جبواره، جيلس آخر مع متعلم التفاعل؟ أطراف هي ما أو النشاط؟ من اهلدف ما -1

 املتعلمني؟ من جمموعة يعرفه؟ ال آخر
 .بأكمله اللقاء أو اللقاء، هناية اللقاء، منتصف اللقاء، بداية النشاط؟ موعد ما -2
 بالنشاط؟ للقيام يلزم الزمن من كم -3
 باملناقشة؟ سيكتفون أهنم أم أسئلتهم/ أفكارهم/ إجاباهتم املتعلمون سيكتب هل -4
 الورق؟ على أاماءهم سيكتبون وهل اإلجابة؟ سيسلمون هل -5
 املعلم؟ مع مناقشتها ويف إجاباهتم يف للتفكري كافياً  وقتاً  املتعلمني سيعطي هل -6
 ؟،بأكمله الصف مع الزوجي أو الفردي العمل سيناقش هل -7
 خالفيا املوضوع كان لو و حىت أنه الح  نشاطهم؟ حول راجعة بتغذية املتعلمني سيزود هل -8

 موضوع السؤال أو القضية أو املوضوع يف املعلم رأي يعرفوا أن إىل حباجة املتعلمني فإن
 .املناقشة

 للمسامهة؟ املتعلمني من املطلوب وما للنشاط؟ الالزمة االستعدادات ما -9
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 الثاني الباب
 Previous studies:  السابقة الدراسات

 :مقدمـــة
 صورة تعطى ألهنا كبرية، أمهية الدراسية البحوث من حبث أي يف السابقة الدراسات تتمثل

 .البحث موضوع يف حدث عما
 :يلى ما للباحث السابقة الدراسات عرض أهداف ومن 

 .البحث موضوع يف أجريت اليت السابقة والدراسات البحوث على التعرف -0
 .بشأهنا وحبوث دراسات إجراء حتتاج اليت اجلوانب على التعرف -6
 .السابقة األحباث يف الدراسة خطط على التعرف -3
 بعضها يتصل واليت احلال، البحث مبوضوع ترتبط اليت السابقة الدراسات الباحث عرض وقد
 نقسم وسوف مباشر، غري اتصاال يتصل اآلخر وبعضها مباشراً، اتصاال احلال البحث مبوضوع
 -: مها أساسيني حمورين إىل السابقة الدراسات

 .املعلم أداء مستوى حتسني على أثره وبيان والتدريب بالتأهيل اهتمت دراسات (1)
 ( املنهج عليهما بين اليت.) والنشط التعاوين التعلم باسرتاتيجيات اهتمت دراسات (2)

 املطبق والعلوم الرياضيات تطوير مشروع يف التخصصية الدراسات ندرة على هنا الباحث وينوه
 عمره الذى املشروع تطبيق حلداثة نظراً  بانعدامها جيزم الباحث ويكاد بل السعودية العربية باململكة
 .  باململكة سنوات 8 فقط

 :يلى ما على الدراسات هذه تشتمل أن على الباحث وحرص
 .العربية والبحوث الدراسات -0
 .األجنبية والبحوث الدراسات -6

 .التدريس وطرائق املعلمني إعداد فيميدان فقط الدراسة هذه وبني بينها الصلة تكون واليت
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 والتدريب بالتأهيل اهتمت سابقة دراسات:  األول المبحث
 : العربية الدراسات(  أ) 
 (0):  الدخيل فهد بن الرمحن عبد بن حممد -0

 " األمية حمو ملعلمي التدريبية االحتياجات"  بعنوان والدراسة
 يف الكبار وتعليم األمية حمو ملعلمي التدريبية االحتياجات تقصي الدراسة هذه واستهدفت

 أهنا املعلمون يرى اليت واإلجراءات األساليب على التعرف إىل باإلضافة السعودية العربية اململكة
 .التدرييب الربنامج لصياغة مالئمة
 :  أمهها من نتائج إىل توصل وقد التدريبية باالحتياجات استبانة الباحث استخدم
 التدريب برامج وتنفيذ وختطيط وأساليب طرق لشرح املعلمون حيتاج . 

 . النظري جزئه توضيح يف والتارخيي الوصفي املنهج استخدم كما
 يف معها ختتلف بينما االحتياجات ورصد التدريب حمور يف احلالية الدراسة مع الدراسة هذه تتفق
 ركزت الدراسة هذه و الثانوية املرحلة ملعلمي احلالية الدراسة أن حيث املعلمون هبا يعمل اليت املرحلة
 واسرتاتيجيات وختصصاهتم أنواعهم اختالف على للمعلمني والتدريبية التأهيلية االحتياجات على
 .النتائج وبعض النظري اجلزء يف الدراسة هذه من احلالية الدراسة وتستفيد ، التعلم
 (6):  السنبل اهلل عبد بن العزيز عبد دراسة -6

 " والتطبيق النظرية بني الكبار تعليم"  بعنوان الدراسة
 الباحث واستخدم الكبار تعليم ملعلمي التدريبية االحتياجات بيان إىل الدراسة هذه هتدف

 نتائج إىل توصل وقد النظري اجلزء بيان يف والتارخيي الوصفي املنهج واستخدم ذلك يف االستبانة
 : أمهها من عديدة
 : تتضمن الكبار ملعلمي التدريبية االحتياجات أن

                                                           

 .ص.د ط،.د ، م.د  الرتبية، كلية حبوث مركز ، األمية محو لمعلمي التدريبية االحتياجات ، الدخيل (0)

 . اخلامس: م ، ماجستري رسالة ،  والتطبيق النظرية بين الكبار تعليم ، سنبل (6)
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 الرتبوي البحث . 
 السعودية العربية اململكة يف الكبار تعليم تاريخ. 
 الكبار بني اإلنسانية العالقات. 
 األقران تعليم. 
 الرتبوي التقومي. 
 الكبري للمتعلم واالجتماعية النفسية اخلصائص. 
 التدريس وطرق املناهج. 
 الكبار تدريب يف املستخدمة التعليم وسائل. 
 الكبار تعليم برامج إدارة. 

 هتـتم الدراسـة هـذه أن يف معهـا وختتلـف ، التدريب حمور يف احلالية الدراسة مع الدراسة هذه وتتفق
 وتـدريب بتأهيـل احلالية الدراسة هتتم بينما املعلمني هؤالء بتأهيل هتتم وال الكبار معلمي بتدريب فقط

 .بعينها بنوعية االهتمام وليس التخصصات كل على املعلمني
  التدريس وطرق االسرتاتيجيات: مثل النتائج بعض يف الدراسة هذه من احلالية الدراسة وتستفيد

 (0): عايد صاحل بنت إيناس دراسة -3
 " املهنية املعاهد يف التدريبية املعلمات احتياجات"  بعنوان الدراسة

 للبنـات املهنيـة الثانويـة املعاهـد معلمـات كفاءة لرفع التدريبية االحتياجات الدراسة هذه استهدفت
 الدراسـة أظهـرت وقـد االحتياجـات لبيـان اسـتبيان الباحثـة اسـتخدمت وقد السعودية العربية اململكة يف

 : على تشتمل للمعلمة االحتياجات أن:  أمهها من نتائج
 ثقافية معلومات. 
 وجه أكمل على الوظيفة ألداء الزمة مهارات. 
 ومهنته وعمله مادته حنو اجتاهات يف يتمثل الفرد لدى وجداين جانب. 

 الدراســة أن يف معهــا وختتلــف ، التدريبيــة االحتياجــات يف احلاليــة الدراســة مــع الدراســة هــذه وتتفــق
 إينـاس دراسـة هتـتم بينمـا التخصصـات كـل علـى املعلمـني وتدريب تأهيل يف باالحتياجات هتتم احلالية

                                                           

 . ماجستري رسالة ، المهنية المعاهد في التدريبية المعلمات احتياجات:  عايد(0)
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 وتستفيــــد.  فقـــط املهنيـــة الثانويـــة املعاهـــد يف املوظفـــات باملعلمـــات اخلاصـــة باالحتياجـــات صـــاحل بنـــت
 .بالدراسة اخلاص املوضوع تناول وطريقة النظري جزئها يف الدراسة هذه من احلالية الدراسـة

 (0): الفايدي  تنيضب دراسة -8
 " واملأمول الواقع بني وكلياً  جزئياً  املدارس ملدراء التدريب نظام تطوير"  بعنوان الدراسة

 املتوسـطة املـدارس ملـديري الرتبوي للتدريب احلال النظام واقع على التعرف إىل الدراسة هدفت
 الــربامج مســاعدة ومــدى ، تواجهــه الــيت املشــكالت أهــم ومعرفــة الســعودية العربيــة اململكــة يف والثانويــة
 مقـــرتح منـــوذج إىل والوصـــول،  احلديثـــة التدريبيـــة واألســـاليب االجتاهـــات لـــبعض حاليـــاً  املنفـــذة التدريبيـــة
 نتائجهـــا يف الدراســـة خرجـــت وقـــد والثانويـــة املتوســـطة املـــدارس ملـــديري الرتبـــوي التـــدريب نظـــام لتطـــوير
 : املدارس ملديري الرتبوي التدريب لنظام ببديلني

 املــــدارس مــــديري لتــــدريب العليــــا اللجنــــة إنشــــاء علــــى يعتمــــد الــــذي اجلزئــــي التطــــوير: أحــــدها
 .الفرعية واللجان والثانوية املتوسطة

 التـــدريب لنظـــام مرجعيـــاً  وإطـــاراً  متكـــامالً  نظامـــاً  يعتمـــد الـــذي الكلـــي التطـــوير: اآلخـــر والبـــديل
 ملـــديري الرتبــوي التــدريب بــرامج إدارة تســمى إدارة إنشــاء علــى يعتمــد حيــث املــدارس ملــديري الرتبــوي
 .والثانوية املتوسطة املدارس

 الدراسـة هـذه أن يف معهـا وختتلـف التـدريب منهجيـة يف احلاليـة الدراسـة مـع الدراسة هذه تتفق
 مـن كـل يف واملـأمول بالواقع فتهتم احلالية الدراسة أما،  للتدريب احلال النظام واقع على بالتعرف هتتم
 .النشط التعاوين التعلم باسرتاتيجيات وختتص املعلمني وتدريب تأهيل

 .النتائج وبعض النظري واجلزء الدراسة خطوات يف الدراسة هذه من احلالية الدراسة وتستفيد
 
 
 (6):  رواس فائزة دراسة -5

 "  واملتدرب املدرب نظر وجهة من الرتبوي التدريب برامج واقع"  بعنوان الدراسة
                                                           

 . ص.د ، ج.د ، م.د ، دكتوراة رسالة ، المدارس لمدراء التدريب نظام تطوير ، الفايدي(0)

 .ص.د ، ج.د ، م.د ، ماجستري رسالة ، والمتدرب المدرب نظر وجهة من التربوي التدريب برامج واقع ،رواس (6)
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  لتعلـــيم العامـــة بالرئاســـة الرتبـــوي التـــدريب بـــرامج واقـــع علـــى التعـــرف إىل الدراســـة هـــذه هـــدفت
 االسـتبيان الباحثـة اسـتخدمت وقـد واملتـدربات املـدربات نظـر وجهـة مـن وجـدة املكرمـة مكة يف البنات

 مـع التعامـل كيفيـة:  أمهها من نتائج إىل توصلت وقد التحليلي الوصفي واملنهج الشخصية واملقابالت
 أن يف معهـــا وختتلـــف التـــدريب بـــرامج تقـــومي يف احلاليـــة الدراســـة مـــع الدراســـة هـــذه وتتفـــق. الطالبـــات
 بينمـا املـأمول حـىت الواقـع من التخصصات مستويات كل على والتدريب بالتأهيل هتتم احلالية الدراسة
 .فقط التدريب برامج بواقع الدراسة هذه هتتم

 .النتائج وبعض التحليلية الدراسة خطوات يف الدراسة هذه من احلالية الدراسة وتستفيد
 (0):  الغامدي  أمحد دراسة -2

 "  ألهدافها التدريبية الدورات حتقيق"  بعنوان الدراسة
 املــــدارس مــــديري تـــدريب دورات بــــرامج حتقيــــق مـــدى معرفــــة حماولــــة إىل الدراســـة هــــذه هتـــدف

 .نظرهم وجهة من ألهدافها الرياض مبنطقة والثانوية واملتوسطة االبتدائية
 توصـل وقـد األخـرى املنـاهج وبعـض الشخصـية واملقـابالت االسـتبيانات الباحـث استخدم وقد

 ذات فـــروق وتوجــد% 90 بنســبة أهــدافها التدريبيـــة الــربامج حققــت: أمههــا مـــن النتــائج مــن عــدد إىل
 . املعلمني كليات لصاحل اجلامعة ملتغري تعزى إحصائية داللة

 أن يف معهــــا ختتلـــف بينمـــا التـــدريب بـــرامج حمـــور يف احلاليـــة الدراســـة مـــع الدراســـة هـــذه تتفـــق
 . النشط التعاوين التعلم باسرتاتيجيات وتتميز للمعلمني والتدريب بالتأهيل هتتم احلالية الدراسة
 . النتائج وبعض النظري اجلزء يف الدراسة هذه من احلالية الدراسة وتستفيد

 
 (6):  العنزي  حممد دراسة -1

 " التدريبية للربامج املختربات وحمضرات حمضري احتياجات"  بعنوان الدراسة

                                                           

 . ص.د ط،.،د ج.،د ماجستري رسالة  ،  ألهدافها التدريبية الدورات تحقيق ، الغامدي   (0)

 ، ج.د ، م.د ماجســتري رســالة ،  التدريبيــة للبــرامج المختبــرات ومحضــرات محضــري احتياجــات ، العنــزي (6)
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 يف املدرســية املختــربات وحمضــرات حملضــري التدريبيــة االحتياجــات حتديــد إىل الدراســة هــذه هــدفت
  االستبيانات كاستخدام دراسته يف والتحليلي الوصفي املنهج الباحث استخدم وقد،  تبوك منطقة

 :نتائجها أهم من وكان املفتوحة الشخصية املقابالت وبعض
 كبري احتياج تقدير اآلل باحلاسب العالقة ذات التدريبية احلاجات نالت. 
 املرحلـة متغـري يف فـروق وظهـرت واجلـنس اخلـربة متغـريي يف إحصـائية داللـة ذات فروق تظهر مل 

 .الدراسية
 الدراســة أن يف معهــا وختتلــف التدريبيــة االحتياجــات حبــث يف احلاليــة الدراســة مــع الدراســة هــذه وتتفــق
 االحتياجــات بتحديــد فتهــتم  الدراســة هــذه أمــا املعلمــني وتــدريب تأهيــل جوانــب جبميــع هتــتم احلاليــة
 .فقط

 األجـزاء وبعـض النتـائج وبعـض الدراسـة عـرض طريقـة يف الدراسـة هذه من احلالية الدراسة وتستفيد
 .النظرية
 (0):  الضلعان أمحد دراسة -4

 " العلوم تدريس يف التقنيات الستخدام التدريبية  االحتياجات حمددات أهم"  بعنوان الدراسة
 العربيـــة باململكـــة الثانويـــة املرحلـــة يف العلـــوم ملعلمـــي التدريبيـــة احلاجـــات حتديـــد إىل الدراســـة هـــدفت
 اســتخدم وقــد. العلــوم ومشــريف معلمــي نظــر وجهــة مــن التعليميــة التقنيــات اســتخدام جمــال يف الســعودية
 :أمهها من عديدة نتائج إىل توصل وقد املفتوحة الشخصية واملقابالت االستبيان الباحث
 واستخدامها التعليمية التقنية توفر مدى بني إحصائية داللة ذات فروق هناك. 
 والتخصص املؤهل لتغيري تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود. 
 التقنيـــات الســـتخراج والنظريـــة املعرفيـــة اجلوانـــب أهنـــا يـــرون املعلمـــون: التدريبيـــة احلاجـــات أهـــم 

 .واإلبداع واالبتكار التفكري مهارات أهنا يرون املشرفون أما التعليمية
 ، التــدريب عناصــر آخــر هــي الــيت االحتياجــات حتديــد يف الدراســة هــذه مــع احلاليــة الدراســة تتفــق
 تعتربهـا بينما والتدريب التأهيل عناصر كأحد باحلاجات هتتم احلالية الدراسة أن يف معها ختتلف بينما

                                                           

 ، ج.د ، م.د ماجستري، رسالة ، العلوم تدريس في التقنيات الستخدام التدريبية  االحتياجات محددات أهم ، الضلعان (0)
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 وخصوصـــاً  الـــتعلم باســـرتاتيجيات اهتمـــت احلاليـــة الدراســـة أن كمـــا. التـــدريب غايـــة أهنـــا الدراســـة هـــذه
 . للمعلم الفين األداء مستوى رفع يف االستباقي التدريب أثر وبيان التعاوين التعلم

 .النظري واجلزء النتائج وبعض الدراسة منهجية يف الدراسة  هذه من احلالية الدراسة وتستفيد
 : األجنبية السابقة والدراسات البحوث(   ب)  
 Kadir  :(0) كادير دراسة -9

 "   الصفية اإلدارة يف الكبار ملعلمي التدريبية االحتياجات حتديد"  بعنوان الدراسة
 التسـاؤل وكـان تايالنـد يف الكبـار معلمـي عند التدريبية االحتياجات رصد إىل الدراسة هذه هتدف

 املقابلة الباحث استخدم وقد ؟ الكبار فصول إدارة يف تساعدك اليت التدريبية االحتياجات ما:  للعيانة
 :منها لنتائج توصل وقد املفتوحة الشخصية
 جديدة وطرق تدريب أساليب إىل احلاجة. 
 وفلسفته الكبار نفس علم على التعرف. 

 الدراسـة أن يف معهـا خيتلـف بينما التدريبية االحتياجات يف احلالية الدراسة مع الدراسة هذه وتتفق
 مبعلـــم فقـــط فتهـــتم الســـابقة الدراســـة أمـــا وتـــدريب تأهيـــل مـــن املعلمـــني ختصصـــات جبميـــع هتـــتم احلاليـــة
 .التعلم باسرتاتيجيات احلالية الدراسة مثل تتعرض ومل. تأهيله وليس وتدريبه الكبار
 وبعـض النظـري اجلـزء وكـذلك الشخصـية املقابلـة أسـلوب يف الدراسـة هـذه مـن احلالية الدراسة وتستفيد
 .النتائج
 Mezfirow  :(6) ميزفرو دراسة -01

 "  الكبار تعليم ملعلمي التدريب ومبادئ أسس"  بعنوان الدراسة
 الواليــــات يف الكبــــار ملعلمــــي التدريبيــــة االحتياجــــات علــــى التعــــرف إىل الدراســــة هــــذه هتــــدف

  كانت وقد والسجالت واملالحظات واملقابالت االستبيان الباحث استخدم وقد األمريكية املتحدة
 :أمهها من عديدة نتائج هناك

                                                           

(0)study Material "Ph.D. thesis Florida state University ,1976, P.31  

(6)Development in adult Basic Education ,New York  , Columlira University،   teachers , 

college , 1979 , P60.  
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 املرتبـة يف وجـاء. الكبـار تعلـيم تـدريب وطـرق ومبـادئ أسس حيث من كبرية بأمهية املعلومات حظيت
ـــة التعليميـــة املشـــكالت تشـــخيص مثـــل املهـــارات االحتياجـــات يف الثانيـــة  وكـــذلك التعليمـــي اجلـــو وهتيئ
 اجتاهـات وتنميـة للـتعلم الكبـار أنظـار توجيـه مثـل االجتاهات الثالثة املرتبة يف وجاء العلمية املادة فاعلية
 .املعلمني

 أن يف معهــا وختتلــف باالحتياجــات االهتمــام حمــور يف ةاحلاليــ الدراســة مــع الدراســة هــذه تتفــق
 .والتدريب التأهيل يف االحتياجات غري عديدة مبحاور هتتم احلالية الدراسة

 اهتمــت بينمــا والتــدريب التأهيــل ومهــا للمعلــم التطــوير بنــوعي احلاليــة الدراســة اهتمــت كــذلك
 .فقط الكبار بتعليم السابقة الدراسة

 جزئهـا يف وكـذا الدراسـة خطـوات تصـميم كيفيـة يف الدراسـة هـذه مـن احلالية الدراسة وتستفيد
 .النتائج وبعض النظري
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 والنشط التعاوني التعلم باستراتيجيات اهتمت سابقة دراسات:  الثاني المبحث
 :  احليلة حممود حممد دراسة -00

 واملؤجل املباشر التحصيل يف اخلرباء جمموعات على القائم التعاوين التعلُّم أثر"  بعنوان الدراسة
 (0)" .الرتبوية العلوم كليات يف التعليم تصميم مساق لطلبة

 (Jigsaw 2) اخلـرباء جمموعـات علـى القـائم التعـاوين الـتعلُّم أثـر استقصـاء الدراسـة هـذه هـدفت
 التعلـــيم تصـــميم مســاق يف الرتبويـــة العلـــوم كليــات لطلبـــة واملؤجـــل املباشــر التحصـــيل يف الطلبـــة وجــنس
 ،طالبًـا( 66) مـنهم وطالبـة طالًبا( 26) من الدراسة عينة تكونت وقد العادي، التعاوين بالتعلُّم مقارنة
 الرابعــة الســنة مســتوى مــن الدوليــة الغــوث لوكالــة التابعــة الرتبويــة العلــوم كليــة طلبــة مــن طالبــة( 81) و

 عينـــة أفـــراد وزع وقـــد ،6113/ 6116 الثـــاين الدراســـي للفصـــل التعلـــيم تصـــميم مســـاق يف املســـجلني
 التعلــيم تصــميم مســاق التجريبيــة اجملموعــة أفــراد درس. وضــابطة جتريبيــة جممــوعتني يف عشــوائياً  الدراســة
 بـالتعلُّم الضـابطة اجملموعـة أفـراد درس بينما ،(Jigsaw 2) اخلرباء جمموعات على القائم التعاوين بالتعلُّم
 مت متعــدد، مــن اختيــار فقــرة مئــة مــن النهائيــة بصــورته تكــون حتصــيل اختبــار بنــاء مت. العــادي التعــاوين
 %(. 91) ثباته معامل بلغ حيث وثباته، صدقه من التحقق

=  α) إحصـائية داللـة ذات فـروق وجـود (ANCOVA) املصاحب التغاير حتليل نتائج أظهرت
  طريقة إىل تعزى الدراسة جمموعيت طلبة بني واملؤجل املباشر التحصيل يف( 1815
  جمموعات على القائم التعاوين بالتعلُّم درسوا الذين التجريبية اجملموعة طلبة ولصاحل التعلُّم،
 داللة ذات فروق وجود عن التحليل نتائج تكشف ومل. اإلناث ولصاحل الطلبة، جنس وإىل اخلرباء،
 .الطلبة وجنس التعلم طريقة بني التفاعل إىل تعزى إحصائية
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 فهذه املرحلة يف معها وختتلف التعاوين التعلم حمور يف احلالية الدراسة مع الدراسة هذه وتتفق
 يف الدراسة هذه من االستفادة ومت الثانوية املرحلة لطالب احلالية والدراسة اجلامعة لطلبة الدراسة
 . احملاضرات أو(  اإللقاء) التقليدية بالطرق التعلم عن التعاوين التعلم اسرتاتيجية فعالية
 
  (0):  املفداى العزيز عبد بن سليمان بن صاحل دراسة -06

 ملادة الثانوي الثاين الصف طالب حتصيل يف التعاوين التعلم استخدام أثر" بعنوان الدراسة
 ."الفقه
 طـالب لـدى التحصـيل يف الفقـه تـدريس يف التعـاوين الـتعلم اسـتخدام أثـر استقصـاء إىل الدراسة هدف
 عـن لإلجابـة البحـث سـعى فقـد ذلـك ولتحقيق ، املعتادة التدريس بطريقة مقارنة الثانوي الثاين الصف
 :  التال السؤال

 لـــدى الفقـــه ملـــادة الدراســـي التحصـــيل تنميـــة يف الفقـــه تـــدريس يف التعـــاوين الـــتعلم اســـتخدام أثـــر مـــا -
 ؟ املعتادة التدريس بطريقة مقارنة الثانوي الثاين الصف طالب
 : التال اإلحصائي الفرض البحث تضمن البحث سؤال عن ولإلجابة
 طـــالب درجـــات متوســـطي بـــني(  1815 مســـتوى عنـــد)  إحصـــائية داللـــة ذو فـــرق يوجـــد ال
 تــدرس الــيت)  الضــابطة اجملموعــة وطــالب(  التعــاوين الــتعلم باســتخدام تــدرس الــيت)  التجريبيــة اجملموعــة
 ، التـذكر:  التاليـة املسـتويات مـن كـل عنـد التحصـيلي لالختبـار البعـدي التطبيق يف(  املعتادة بالطريقة
 القيـاس بتصـميم املعـروف التجـرييب التصـميم البحث هذا يف واستخدم . التحليل ، التطبيق ، الفهم
 الصــف فصــول مــن فصــلني مــن البحــث عينــة  وتكونــت ، ضــابطة إحــدامها جملمــوعتني والبعــدي القبلــي
 التجريبيـــة اجملموعـــة الفصـــلني أحـــد مثـــل حيـــث:  جممـــوعتني إىل قســـما(  هعرقـــ)  بثانويـــة الثـــانوي الثـــاين
.  طالبــاً (  82)  طالبــه وعــدد الضــابطة اجملموعــة اآلخــر الفصــل ومثــل ، طالبــاً (  82)  طالبــه وعــدد
 الباحــث أعــد ، الدراســي التحصــيل يف والضــابطة التجريبيــة اجملمــوعتني يف والبعــد القبلــي األداء ولقيــاس
 ، الفهــــم ، التــــذكر:  مســــتويات عنــــد(  الغصــــب ، اللقطــــة)  موضــــوعي يف التحصــــيل لقيــــاس اختبــــاراً 

                                                           

 . ص.د ، ج.د ، دط ، الفقه لمادة الثانوي الثاني الصف طالب تحصيل في التعاوني التعلم استخدام أثر ،  املفداى(0)
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 التأكــد مت كمــا ، احملكمــني مــن جمموعــة علــى بعرضــها األداة صــدق مــن التأكــد ومت التحليــل ، التطبيــق
 .  استطالعية عينة على بتجريبها للتطبيق ومناسبتها ثباهتا من

 معلــم إىل الباحــث طلــب مث ، والضــابطة التجريبيــة اجملمــوعتني علــى قبليــاً  البحــث أداة وطبقــت
 باســتخدام(  الغصــب ، اللقطــة)  موضــوعي التجريبيــة اجملموعــة فــدرس ، اجملمــوعتني تــدريس متخصــص
 االنتهـاء وبعـد ، املعتـادة بالطريقة نفسيهما املوضوعني الضابطة اجملموعة ودرس ، التعاوين التعلم طريقة
 ، أســـبوع كـــل حصـــة مبعـــدل جمموعـــة لكـــل دراســـية حصـــص(  8)  اســـتغرقت الـــيت التـــدريس فـــرتة مـــن

 . اجملموعتني على البحث أداة طبقت

 معاجلتهــــا مث تنظيمهــــا مت والبعــــدي القبلــــي القيــــاس مــــن الناجتــــة البيانــــات علــــى احلصــــول وبعــــد
 اإلجابـة وبالتال البحث فرض صحة من للتحقق املستقلة للبيانات(  ت)  اختبار باستخدام إحصائياً 

 . البحث سؤال عن

ـــائج بينـــت وقـــد  متوســـطي بـــني(  1810 مســـتوى عنـــد)  إحصـــائية داللـــة ذي فـــرق وجـــود النت
 التحصـيلي لالختبـار البعـدي التطبيـق يف التجريبيـة اجملموعـة وطـالب الضـابطة اجملموعة طالب درجات
 اجملموعــــة لصــــاحل وذلــــك ، التحليــــل ، التطبيــــق ، الفهــــم ، التــــذكر:  التاليــــة املســــتويات مــــن كــــل عنــــد

 ذا لــيس الفقــه تــدريس يف التعــاوين الــتعلم اســتخدام أن إىل خيلــص البحــث هــذا فــإن وبالتــال. الضــابطة
 . الثانوي الثاين الصف طالب لدى الدراسي التحصيل تنمية يف إجيايب أثر

 اليت املرحلة يف معها تتفق كما التعاوين التعلم حمور يف احلالية الدراسة مع الدراسة هذه وتتفق
 أسفرت حيث واملواد النتائج يف وختتلف الثانوي الثاين الصف طالب وهى عليها الباحث دراسة مت

 الطالب بني العلمية املواد يف الطالب نتائج يف واضح وفرق شديد أثر وجود عن الباحث دراسة
 أثناء واملشاركة والتفاعل التحصيل مستوى يف وكذلك التقليدي والتعلم التعاوين بالتعلم يدرسون الذين

 . التدريس
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  (0): عمران حممد اللطيف عبد خالد دراسة -03

 ملـادة واملعريف التحصيلي املستوي علي النشط التعلم اسرتاتيجيات استخدام أثر"  بعنوان الدراسة
 "  االجتماعية الدراسات

  الدراسات تدريس يف التعاوين التعلم اسرتاتيجية استخدام أثر بيان إىل الدراسة هذه هدفت

  ببعض وعيهم وتنمية اإلعدادي الثاين الصف تالميذ لدى املعريف التحصيل على االجتماعية

 :التالية النتائج إىل الدراسة توصلت وقد هبم احمليطة االقتصادية املشكالت 
 تــــدرس الــــيت التجريبيــــة اجملموعــــة تالميــــذ درجــــات متوســــطي بــــني إحصــــائية داللــــة ذو فــــرق وجــــود -1

 بالطريقـــة تـــدرس الـــيت الضـــابطة اجملموعـــة تالميـــذ ودرجـــات التعـــاوين، الـــتعلم اســـرتاتيجية باســـتخدام
 .التجريبية اجملموعة تالميذ لصاحل التحصيلي لالختبار البعدي التطبيق يف املعتادة

 تــــدرس الــــيت التجريبيــــة اجملموعــــة تالميــــذ درجــــات متوســــطي بــــني إحصــــائية داللــــة ذو فــــرق وجــــود -2
 بالطريقـــة تـــدرس الـــيت الضـــابطة اجملموعـــة تالميـــذ ودرجـــات التعـــاوين، الـــتعلم اســـرتاتيجية باســـتخدام
ـــــوعي ملقيـــــاس البعـــــدي التطبيـــــق يف املعتـــــادة  اجملموعـــــة تالميـــــذ لصـــــاحل االقتصـــــادية باملشـــــكالت ال
 .التجريبية

 التحصــيلي بــاراالخت يف التجريبيــة اجملموعــة تالميــذ درجــات بــني موجبــة دالــة ارتباطيــة عالقــة وجــود -3
 التنبــــؤ ميكــــن مث ومــــن البعــــدي التطبيــــق يف االقتصــــادية باملشــــكالت الــــوعي مقيــــاس يف ودرجــــاهتم
 التحصيل نتائج ضوء يف بالوعي

 يف معها اتفقت كما التعاوين التعلم اسرتاتيجية حمور يف احلالية الدراسة مع الدراسة هذه اتفقت وقد
 وكذلك العلمية للمواد احلالية والدراسة نظرية مادة فهذه املواد طبيعة يف معها واختلفت النتائج
 . للثانوية والدراسة اإلعدادية املرحلة لطالب العينة فهذه املرحلة يف معها اختلفت

                                                           

 االجتماعيــة الدراســات لمــادة والمعرفــي التحصــيلي المســتوي علــي النشــط الــتعلم اســتراتيجيات اســتخدام أثــر :عمــران(0)
 .ص.د ، ج.د ، م.د ، ماجستري رسالة،
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 (0):  فودة حممد ألفت دراسة -08
 ملادة التحصيلي املستوي يف منهما كل وأثر التقليدي والتعلم التعاوين التعلم"  بعنوان الدراسة

 "  اآلل احلاسب
 التحصيل يف التقليدي باألسلوب التعاوين التعلم أسلوب أثر مقارنة إىل الدراسة هذه هدفت

 خالل سعود امللك جبامعة الرتبية كلية طالبات عند اآلل احلاسب حنو باالجتاه وعالقته، الدراسي
 وذلك التجرييب، األسلوب استخدام الدراسة إجراءات تضمنت وقد. اآلل احلاسب ملقرر دراستهن
 التعلم أسلوب باستخدام تدريسها يتم" جتريبية جمموعة: "جمموعتني على دراسية شعب أربع بتوزيع
 هذه يف است خدم وقد. التقليدية بالطريقة تدريسها يتم" ضابطة جمموعة: "الثانية واجملموعة، التعاوين
 حنو االجتاه لقياس استبانة واآلخر، الدراسي التحصيل لقياس اختبار األول: مقياسان الدراسة
 من القلق، احلاسب جتاه الرأي: هي، حماور أربعة االجتاه استبانة تضمنت وقد. اآلل احلاسب
 يف األوىل: مرتني املقياسني تطبيق مت وقد. املقرر دراسة من واخلوف، احلاسب بأمهية والوعي، احلاسب
 يف سواء الطالبات بني إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم عنه نتج والذي الدراسي، الفصل بداية

 ولكن اآلل، احلاسب مقرر دراسة من خوفهن يف أو، حنوه اجتاههن يف أو، احلاسب عن معلوماهتن
 فكان الثاين التطبيق أما. املقرر دراسة من اخلوف حمور يف العينة أفراد أغلبية قبل من كبري   ختوف   ظهر
 مستوى من كل يف إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج وأظهرت الدراسي، الفصل هناية يف

 اجملموعة لصاحل وذلك احلاسب حنو االجتاه مقياس من األوىل حماور الثالثة ويف، الطالبات حتصيل
 اجملموعتني بني إحصائية داللة ذو فرق   يظهر فلم" املقرر دراسة من اخلوف" الرابع احملور أما. التجريبية
 العينة أفراد ألغلب الدرجات متوسط ارتفاع يف ظهر الفرق أن غري التعلم، أسلوب إىل إرجاعه ميكن
 عن - النظر بغض احلاسب تعلم جمرد أن على أكد الذي األمر وهنايته، الدراسي الفصل بداية بني ما

 فكان التعاوين األسلوب أما. اآلل احلاسب عن الدراسة من اخلوف تقليل يف ساعد - املتبعة الطريقة
 .اآلل احلاسب حنو جيد اجتاه وبناء الدراسي التحصيل زيادة يف مساعدا عامال

                                                           

 . ص.د ، ج.د ، م.د  ، ماجستري رسالة ، التقليدي والتعلم التعاوني التعلم : فودة(0)
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 اتفقت كما التعاوين التعلم اسرتاتيجية حمور يف احلالية الدراسة مع الدراسة هذه اتفقت وقد
 . للثانوية والدراسة اجلامعية املرحلة لطالب العينة فهذه املرحلة يف معها واختلفت النتائج يف معها
 (0)( السودان – م0998 نوفمرب شلكى عبداهلل صابر) دراسة -05

 التحصيلي املستوي يف وأثرها الرياضيات تدريس يف املوجه االكتشاف"  الدراسة عنوان
 " . للطالب

  باملرحلة الرياضيات تدريس يف املوجه االكتشاف طريقة استخدام إىل الدراسة هدفت
 .الرياضيات ملادة الدراسي التحصيل يف الطريقة تلك فاعلية مدى على والتعرف الثانوية

 : أمهها نتائج عدة عن الدراسة هذه أسفرت وقد
 اليت التقليدية التدريس طريقة عن الثانوية باملرحلة الطالب حتصيل يف فعالية أكثر املوجه االكتشاف

 الدراسة هذه وعالقة الرياضيات مادة يف التالميذ حتصيل مستويات تدىن أسباب أهم من هي
 الرياضيات تدريس يف املوجه االكتشاف طريقة استخدام السابقة الدراسة أن هي: احلالية بالدراسة
 لنفس الدراستان أن كما احلالية الدراسة هلا تعرضت اليت احلديثة الطرائق أحدى وهى الثانوية باملرحلة
 . الصف اختلف وإن اتالرياضي املادة ولنفس الثانوية املرحلة

 البحث بموضوع مباشرة غير صلة ذات ومتفرقة سابقة دراسات

 الثانوية لطلبة الدروس لتقديم االفتراضية الفصول استخدام تجربة تقييم:  الدراسة عنوان -52
)خليف ناجي زهير : للباحث العامة

2
) 

 : الدراسة ملخص

 وخاصة التعليم يف virtual class room االفرتاضية الفصول استخدام جتربة تقييم إىل الدراسة هتدف
 يف مرة أول استخدامها مت إذ االنرتنت عرب املباشرة الدروس لتقدمي فلسطني يف العامة الثانوية لطلبة

                                                           

 .ص.د ماجستري، رسالة  ،  الرياضيات تدريس في الموجه االكتشاف:  شلكى(0)

 دص ،    عمل ورقة ، الثانوية لطلبة الدروس لتقديم االفتراضية الفصول استخدام تجربة تقييم ،  خليف(6)
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 هلذا تصميمه مت استبيان توزيع خالل من وذلك( 6114/6119)  الدراسي العام خالل فلسطني
 ، الدروس يتابعون الذين الطلبة من ، وطالبة طالب( 011) على العينة اشتملت حيث الغرض

 . الفصول تلك عرب الدروس بتقدمي يقومون ومعلمه معلماً ( 51)

 وإجراء جترييب، بشكل استخدامها مت اليت االفرتاضية الفصول أنظمة مبناقشة الورقة واهتمت
 جمموعة على االعتماد مت حيث wiziq نظام وهو احلال النظام اختيار قبل األنظمة تلك بني مقارنة
 ، املعلمني أو املشرفني وعدد النظام يف املرغوبة واملميزات ، السنوية التكاليف : العامة املعايري من

 . واحد آن يف املتواجدين عدد إىل باإلضافة الوقت نفس يف تقدميها يتم اليت الدروس وعدد
 اخلطوات استعراض مع الفصول يف إجراؤها مت اليت التطورات مناقشة إىل الدراسة تطرقت كما

 والصعوبات املعوقات إىل باإلضافة حتقيقها، مت اليت واالجنازات الفكرة لنجاح تنفيذها مت اليت
 .واملعلمني الطالب نظر وجهة من االفرتاضية الفصول الستخدام

 الفصول عرب املقدمة املباشرة الدروس من الطلبة استفادة : البحث نتائج أهم من وكان
 الطالب بني الفكرة نشر على العمل يف الرغبة إبداء مع استخدامها على املعلمني وإقبال ، االفرتاضية
 . االفرتاضية الفصول باستخدام التدريس على وتشجيعهم وزمالئهم

 أن الدراسة بينت فقد والطالب املعلمني نظر وجهة من االفرتاضية الفصول إجيابيات خبصوص أما
 التقنيات واستخدام املعلومة إيصال على املعلم قدرة زيادة إىل تؤدي االفرتاضية الفصول استخدام
 استخدام إن.,  الفصول عرب واملعلمني الطلبة بني التفاعل وزيادة ، الفصول يف املوجودة احلديثة
 مهارات زيادة إىل يؤدي واستخدامها ، احلاسوب يف كبرية خربة إىل حيتاج ال االفرتاضية الفصول
 للدروس الوصول سهولة إىل باإلضافة ، الطالب لدى التعلم دافعية وزيادة احلاسوب استخدام
 .املقدمة

 لدى العلمي التحصيل زيادة إىل يؤدي االفرتاضية الفصول استخدام أن إىل الدراسة وأشارت
 الفصول وتساهم ، اخلربة وتبادل التواصل يف املعلمني يساعد االفرتاضية الفصول  استخدام الطالب،

 .  واملعلمني الطلبة بني التواصل يف
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 يف تساهم االفرتاضية الفصول أن عن البحث كشفت فقد ، الطالب آراء وخبصوص
 االعتماد وتقلل ، ومعرفية علمية مهارات الكتساب محاسهم من وتزيد ، للدروس الطالب استيعاب
 .للطالب األمر ول عن العبء ختفيف يف يساهم مما املساعدة والكتب اخلصوصية الدروس على

 -: والطالب املعلمني نظر وجهة من االفرتاضية الفصول استخدام سلبيات خبصوص أما
 ، الفصل داخل املستخدم ( الشات ) عرب اجلانيب باحلديث أحيانا الطالب انشغال يف فكانت
 الطالب بني واإلجابات األسئلة أوقات انتظام عدم ، االلكرتونية املواقع ببعض الطلبة انشغال
 واملعلمني

 اإلبداعي الحل:  بارنس – أوزبورن نموذج على قائم تدريبي برنامج أثر:  الدراسة عنوان -51
 األساسية المرحلة طالبات لدى الرياضيات في المعرفية فوق المهارات تنمية في للمشكالت

 (5) الصمادي محمود يحي. د ، الصمادي علي محارب.د : للباحث. األردن في العليا
 : الدراسة ملخص
 مهارات تنمية يف بارنس – أوزبورن منوذج على قائم تدرييب برنامج أثر استقصاء إىل الدراسة هدفت
( 42) الدراسة عينة  وتكونت ، العليا األساسية املرحلة طالبة لدى الرياضيات يف املعريف فوق التفكري
 الرتبية مبديرية للبنات الشاملة الثانوية كفرجنة مدرسة يف األساسي التاسع الصف طالبات من طالبة
 شعبتني اختيار ومت ، م6115/6112 الدراسي العام من األول الفصل يف ، عجلون حملافظة والتعليم
 وواحدة ، طالبة( 83) ضابطة واحدة عشوائياً  الشعبتان ووزعت ، املدرسة من شعب مخس بني من

 فقد الضابطة الشعبة أما ، التدرييب الربنامج على التجريبية الشعبة وتدربت ، طالبة( 83) جتريبية
 : يلي ما اإلحصائي التحليل نتائج وأظهرت ، التقليدية بالطريقة درست

 الرياضيات يف املعرفية فوق املهارات مقياس يف الضابطة اجملموعة على التجريبية اجملموعة تفوقت    .0
(1،15  =)  . 
 على األداء يف الرياضيات يف السابق التحصيل ومستوى اجملموعة بني للتفاعل أثر يوجد ال    .6

 (=  1،15) الرياضيات يف املعرفية فوق املهارات مقياس
                                                           

 ، السابعة السنة ، إنسانية علوم جملة ،المهارات تنمية في للمشكالت اإلبداعي الحل ، الصمادي حممود ، الصمادي(  0)
 (.86) العدد
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 تدريس يف بارنس – أوزبورن بنموذج االهتمام بضرورة الباحثان يوصي النتائج هذه ضوء ويف
 ، ذلك أمكن حيث ، الدراسية املراحل خمتلف يف الرياضيات كتب حملتوى وتضمينها ، الرياضيات
 . الرياضية املسالة حل تدريس يف استخدامها على املعلمني وتشجيع

 
 
 
 

 طالب تحصيل تنمية في البنائي التعلم على قائمة إستراتيجية فعالية:  الدراسة عنوان -58
 ( 5)سيف رمضان خيرية:  للباحث الهندسة في المتوسطة المرحلة
 : الدراسة ملخص
 املرحلة تالميذ أخطاء عالج يف البنائي التعلم على قائمة إسرتاتيجية فعالية حبث إىل الدراسة هدفت
 مت وقد ، اهلندسة مقرر يف املثلثات لوحدة دراستهم أثناء فيها يقعون واليت ،(  األوىل السنة) املتوسطة
 نتائج وحتليل ، املعلمني لبعض الشخصية اخلربة خالل من واألخطاء الصعوبات هذه مثل حتديد

 مث ، البنائي التعلم منوذج ضوء يف اهلندسية الوحدة إعداد مت مث ، للتالميذ قدموها اليت اختباراهتم
  تدريس مت حني يف ، البنائي للمدخل وفقاً  وطالبة طالبا( 26) التجريبية للمجموعة تدريسها

   . التقليدية بالطريقة وطالبة طالبا( 26) الضابطة للمجموعة نفسها الوحدة
 ضوء يف املقرتحة الوحدة فعالية( ت) اختبار استخدام طريق عن الدراسة نتائج بينت وقد

 كما ، اهلندسة لوحدة دراستهم أثناء التالميذ فيها يقع اليت األخطاء عالج يف البنائي التعلم منوذج
 البعدي التطبيق يف والضابطة التجريبية اجملموعتني بني دالة فروق وجود خالل من ذلك اتضح

 استفادهتم يف طالبة( 36) اإلناث عن طالباً ( 31) الذكور خيتلف مل كذلك ، التحصيلي لالختبار
 . اجلنس أثر من متحرر النموذج هذا تأثري أن مبعىن ، النموذج هذا من

 

                                                           

 جملة ،الهندسة في المتوسطة المرحلة طالب تحصيل تنمية في البنائي التعلم على قائمة إستراتيجية فعالية ، سيف(1)
 . 084 -063 ص ، الثالث العدد ، ساخلام م ، والنفسية الرتبوية العلوم
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 بالمرحلة الرياضيات تدريس في اإللكتروني التعليم استخدم و أهمية:  الدراسة عنوان -59
 عامر بن عمر بنت مها:  الباحث التربويات والمشرفات المعلمات نظر وجهة من  الثانوية

 (5)السفياني
 : الرسالة ملخص
 الرياضيات تدريس يف اإللكرتوين التعليم واستخدام أمهية درجة على التعرف إىل الدراسة هتدف
 و ، األهلية و احلكومية املدارس يف الرتبويات املشرفات و املعلمات نظر وجهة من الثانوية باملرحلة
 للمتغريات تبًعا واالستخدام األمهية حول الدراسة عينة نظر وجهات بني اختالف يوجد هل
 اليت الدورات عدد اخلربة، ،سنوات الوظيفي التخصص ، التعليمي املستوى العمر، متغري  :التالية
 . هبا التحقن

( 81) و معلمة( 021(من العشوائية عينتها تكونت و الوصفي املنهج الدراسة أتبعت قد و
 عن حتليلها بعد الدراسة أسئلة على لإلجابة الالزمة البيانات جلمع أداة االستبانة استخدمت و مشرفة
 التباين وحتليل  احلسابية املتوسطات استخدام و ، SPSS برنامج باستخدام اآلل احلاسب طريق

 :   اآليت الباحثة استنتجت مث ، البيانات ملعاجلة األحادي
 عينة نظر وجهة من الثانوية باملرحلة الرياضيات منهج مهام يف اإللكرتوين التعليم أمهية درجة إن -

 . متوسطة بدرجة كانت االستخدام درجة أما ، كبرية بدرجة كانت الدراسة
  وجهة من الطالبة و الرياضيات معلمة من كل أدوار يف اإللكرتوين التعليم أمهية درجة إن  -
 . متوسطة بدرجة كانت االستخدام درجة أما كبرية، بدرجة كانت الدراسة عينة نظر

                                                           

 . ص.د ، ج.د ، م.د، ماجستري رسالة ،الرياضيات تدريس في اإللكتروني التعليم استخدم و أهمية ،السفياين ( 0)
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 الدراسة عينة نظر وجهة من الرياضيات تنمية أدوات يف اإللكرتوين التعليم أمهية درجة إن -
 . متوسطة بدرجة كانت االستخدام درجة أما كبرية، بدرجة كانت

 بدرجة كانت الدراسة عينة نظر وجهة من بالتحليل ارتباطه و اإللكرتوين التعليم أمهية درجة إن -
 . متوسطة بدرجة كانت االستخدام درجة أما كبرية،

  الكلية املتوسطات بني (1،15)  داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -
  يف (التدريبية الدورات عدد ، التعليمي املستوى ، العمر متغري) من لكل تبًعا الدراسة أداة حملاور
  الدراسة عينة نظر وجهة من اإللكرتوين التعليم استخدام و أمهية درجة حتديد
 حملاور الكلية املتوسطات بني (1،15) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -

 و أمهية درجة حتديد يف ( اخلربة سنوات الوظيفي، التخصص) من لكل تبًعا الدراسة أداة
 داللة ذات فروق يوجد بينما ، الدراسة عينة نظر وجهة من اإللكرتوين التعليم استخدام
 من الرياضيات تنمية أدوات يف اإللكرتوين للتعليم بالنسبة ) 1،10) مستوى عند إحصائية
 . الدراسة عينة نظر وجهة

  يلي مبا الدراسة أوصت و
 يف خاصة و الثانوية باملرحلة الرياضيات ملعلمات املناسبة التأهيل و التدريب فرص توفري    .0

 . اإللكرتوين التعليم استخدام جمال
 يف اإللكرتوين التعليم استخدام متطلبات جبميع الدراسية الفصول و املعامل جتهيز ضرورة     .6

 . الرياضيات تدريس

 األول بالصف الرياضيات لطالبات الالزمة الرياضي التفكير مهارات:  الدراسة عنوان -51
 (5)المقاطي العامري عوض نوار بتول:  الباحث  متوسط
 : الرسالة ملخص
 -:التاليني السؤالني عن اإلجابة إىل الدراسة هتدف
 ؟ املتوسط األول بالصف الرياضيات لطالبات الرياضي التفكري مهارات ما - 0

                                                           

 . ص.د ، ج.د ، م.د ، ماجستري رسالة ،  الرياضي التفكير مهارات ، املقاطي ( 0)
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 الصف لطالبات امتالكها  الالزم الرياضي التفكري مهارات من مهارة لكل األمهية درجة ما - 6
 الرياضيات؟ معلمات نظر وجهة من الرياضيات يف متوسط األول
 معلمات من معلمة( 611) من عينتها تكونت و املسحي الوصفي جهاملن الدراسة أتبعت وقد

 الالزمة البيانات جلمع أداة االستبانة واستخدمت ، املكرمة مكة مبدينة املتوسطة باملرحلة الرياضيات
 واالحنرافات املتوسطات باستخدام إحصائيا البيانات معاجلة وبعد ، الدراسة أسئلة على لإلجابة
 : التالية النتائج إىل الدراسة توصلت SPSS برنامج باستخدام املعيارية

 ويندرج ،(  x)  بالرموز التعبري/األول احملور ملهارات الرياضيات معلمات استجابة متوسط بلغ    .0
 لطالبات والزمة عالية بدرجة مهمة بالرموز التعبري مهارة أن على ويدل ،(عال) املقياس يف إذا

 .  الدراسة عينة نظر وجهة من املتوسط األول بالصف الرياضيات
( 3) من( 6،840) االستنباط/ الثاين احملور ملهارات الرياضيات معلمات استجابة متوسط بلغ    .6

 لطالبات عالية بدرجة مهمة االستنباط مهارة أن على ويدل ،(عال) املقياس يف هذا ويندرج ،
 . الدراسة عينة نظر وجهة من املتوسط األول بالصف الرياضيات

 ،( 3) من( y)  االستقراء/ الثالث احملور ملهارات الرياضيات معلمات استجابة متوسط بلغ   .3
 لطالبات عالية بدرجة مهمة االستقراء مهارة أن على ويدل ،(عال) املقياس يف هذا ويندرج

 . الدراسة عينة نظر وجهة من املتوسط األول بالصف الرياضيات
 املكاين البصري التصور/ الرابع احملور ملهارات الرياضيات معلمات استجابة متوسط بلغ   .8

 البصري التصور مهارة أن على ويدل ،(عال) املقياس يف هذا ويندرج ،( 3) من( 6،614)
 عينة نظر وجهة من املتوسط األول بالصف الرياضيات لطالبات عالية بدرجة مهمة املكاين
 . الدراسة

( 6،828) الرياضي الربهان/ اخلامس احملور ملهارات الرياضيات معلمات استجابة متوسط بلغ  .5
 بدرجة مهمة الرياضي الربهان مهارة أن على ويدل ،(عال) املقياس يف هذا ويندرج ،( 3) من
 . الدراسة عينة نظر وجهة من املتوسط األول بالصف الرياضيات لطالبات عالية

 : يلي مبا الدراسة أوصت السابقة النتائج على وبناءاً 
 ."الرياضي التفكري مهارات على التدريب" املعلمني إعداد برامج تضمني  -  
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 والتعليم الرتبية وزارة يف الرتبوي التطوير ومراكز باجلامعات الرتبية كليات بني الصلة توثيق  -  
 . الرياضي التفكري مبهارات واخلاصة املعلمات مبهارات لالهتمام

 . الرياضي التفكري تنمية جمال إىل لتمتد ؛ احلالية املعلمات أداء تقومي أساليب تطوير ضرورة  -  
 كوهنا ، املشكالت حل ، املناقشة ، االكتشاف طرق على املعلمات الطالبات تدريب ضرورة  -  

 . التفكري على املدارس طالبات حتث
  ، اإلجابة يف يفكروا ألن للطالبات الفرصة بالتدريس القائمات الرياضيات معلمات تعطي أن  -  

 .الفورية الرجعية التغذية يقدموا وأن الطالبات إجابات حيرتموا وأن
 - تفاعلي) الثالث بالصور اإللكترونية الفصول باستخدام التدريس أثر:  الدراسة عنوان -55

 الرياضيات مادة في االبتدائي الخامس الصف تالميذ تحصيل على( تكاملي - تعاوني
 (5)الغريبي اهلل عطا بن محمد بن ياسر:  الباحث
 : الرسالة ملخص
 الفصل) الثالث بالصور اإللكرتونية الفصول باستخدام التدريس أثر معرفة إىل الدراسة هدفت

 املعريف التحصيل على( التكاملي اإللكرتوين الفصل التعاوين، اإللكرتوين الفصل التفاعلي، اإللكرتوين
 االبتدائي اخلامس الصف تالميذ على جمتمعة الثالث واملستويات والتطبيق والفهم التذكر ملستويات

 .  القسمة وحدة يف الرياضيات ملادة
 ثالثة من تلميذاً (  15) عدد على العينة ومشلت ، التجرييب الشبه املنهج الدراسة أتبعت وقد

 على موزعة اإللكرتونية الفصول من نوع مدرسة بكل لتوفر الطائف مبدينة خمتلفة ابتدائية مدارس
 عدد على ومشل تفاعلي إلكرتوين فصل على حتتوي االبتدائية السعودية مدرسة التال بالشكل املدارس

 على ومشل تعاوين إلكرتوين فصل على حتتوي االبتدائية ياسر بن عمار ومدرسة ، تلميذاً (  65) 
 عدد على ومشل تكاملي إلكرتوين فصل على حتتوي االبتدائية اجلاح  ومدرسة تلميذاً،(  61)  عدد
 الفهم، التذكر،: املعرفية املستويات لقياس حتصيلي اختبار يف الدراسة أداة ومتثلت.  تلميذا(  31) 

 اإلحصائية املعاجلات وبعد.  الثالث اجملموعات على تطبيقها مت تعليمية لربجمية باإلضافة ، التطبيق
 حتليل استخدم مت(  SPSS برنامج باستخدام) وحدودها الدراسة وأهداف البيانات لصيغة املناسبة

                                                           

 . ص.د ، ج.د ، م.د ، ماجستري رسالة ، اإللكترونية الفصول باستخدام التدريس أثر ، الغرييب(  0)
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 الدراسة جملموعات البعدية املتوسطات بني الفروق دالالت ملعرفة( ANOVA) األحادي التباين
 : التالية النتائج إىل الدراسة توصلت ، الثالث

 الفصل)الثالث الدراسة جمموعات بني التذكر مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه.0
 ( التكاملي اإللكرتوين الفصل التعاوين، اإللكرتوين الفصل التفاعلي، اإللكرتوين

 . الثالث الدراسة جملموعات القبلي االختبار ضبط بعد
  والفصل التفاعلي اإللكرتوين الفصل بني الفهم مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه.6

  بني إحصائياً  دال فرق يوجد ال وأنه.  التكاملي اإللكرتوين الفصل لصاحل التكاملي اإللكرتوين
 كما الفهم، مستوى عند املعريف التحصيل يف التعاوين اإللكرتوين والفصل التكاملي اإللكرتوين الفصل
 يف التفاعلي اإللكرتوين والفصل التعاوين اإللكرتوين الفصل بني إحصائياً  دال فرق يوجد ال أنه

 . الفهم مستوى عند املعريف التحصيل
 الثالث الدراسة جمموعات بني التطبيق مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه.3

 ضبط بعد( التكاملي اإللكرتوين الفصل التعاوين، اإللكرتوين الفصل التفاعلي، اإللكرتوين الفصل)
 . الثالث الدراسة جملموعات القبلي االختبار

 التفاعلي اإللكرتوين الفصل بني الكلية املستويات عند إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه.8
 إحصائياً  دال فرق يوجد ال وأنه. التكاملي اإللكرتوين الفصل لصاحل التكاملي اإللكرتوين والفصل
 املستويات عند املعريف التحصيل يف التعاوين اإللكرتوين والفصل التكاملي اإللكرتوين الفصل بني

 اإللكرتوين والفصل التعاوين اإللكرتوين الفصل بني إحصائياً  دال فرق يوجد ال أنه كما الكلية،
 . الكلية املستويات عند املعريف التحصيل يف التفاعلي

 قدرته ودرجة الِبَنائِّي التعلم لنموذج الرياضيات ُمَعلمي وتَقب ل معرفة واقع:  الدراسة عنوان -55
 ( 5)الثقفي عابد بن الهادي عبد:  الباحث تطبيقه على

 : الرسالة ملخص

                                                           

 ص.د ، ج.د ، م.د ، منشورة غري ماجستري رسالة، الِبَنائِّي التعلم لنموذج الرياضيات ُمَعلمي وتَقب ل معرفة واقع ،  الثقفي(  0)
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 ، البنائي التعلم لنموذج الرياضيات معلمي وقدرة وتقبل معرفة واقع عن الكشف إىل الدراسة هدفت
 الشرق مبركزي الطائف مبدينة الرياضيات معلمي وهم  اجملتمع أفراد مجيع من الدراسة عينة وتكونت
  الالزمة البيانات جلمع أداة االستبانة واستخدمت.  معلماً ( 81)  عددهم والبالغ والغرب
 : التالية النتائج إىل الدراسة توصلت إحصائيا البيانات معاجلة وبعد ، الدراسة أسئلة على لإلجابة

 عدد كان وقد( البنائي التعلم لنموذج الرياضيات معلمي معرفة واقع) األول للمحور بالنسبة    .0
 بنسبة مقارنة إحصائية داللة وذات كبرية عليها الصحيحة اإلجابات نسبة كانت اليت الفقرات
 .  اخلاطئة اإلجابات

 تقبل درجة أن( البنائي التعلم لنموذج الرياضيات معلمي تقبل درجة) الثاين للمحور بالنسبة    .6
 وهي؟.؟؟  اخلماسي ليكرت مقياس على الدرجة كانت البنائي التعلم لنموذج الرياضيات معلمي
 . كبرية

 الرياضيات معلمي تقبل درجة يف إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظهرت    .3
 اخلربة سنوات عدد و التخصص و العلمي املؤهل متغريات إىل تعزى البنائي التعلم لنموذج
 . املعلم يدرسه الذي والفصل

 أن( البنائي التعلم منوذج تطبيق على الرياضيات معلمي قدرة درجة) الثالث للمحور بالنسبة    .8
 مقياس على؟.؟؟  بدرجة كبرية كانت البنائي التعلم منوذج تطبيق على الرياضيات معلمي قدرة

 . اخلماسي ليكرت
 تلميذات تحصيل في مختلفتين تعليمّيتين برمجّيتين استخدام أثر:  الدراسة عنوان -54

 عبابنة محمد وليد زياد ، الهرش حمدان عايد:  الباحث الرياضيات في األساسي األّول الصف
 (5) الداللعة أحمد" أمين محمد" أسامة ،

 : الدراسة ملخص
 حتصيل يف تعليميتني برجميتني يف التدريس منط اختالف أثر استقصاء إىل الدراسة هذه هدفت
 مت تلميذة( 80) من الدراسة عينة وتكونت.  الرياضيات مادة يف األساسي األول الصف تلميذات
 اجملموعة: عشوائية بطريقة جمموعتني إىل الدراسة عينة أفراد تقسيم ومت قصدية، بطريقة اختيارهن

                                                           

 األّول الصف تلميذات تحصيل في مختلفتين تعليمّيتين برمجّيتين استخدام أثر ، الداللعة و  أسامة و عبابنة و اهلرش(  0)
 .( 0) العدد( 64) م ، العلمية البحوث و للدراسات تشرين جامعة جملة ، الرياضيات في األساسي
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 الثانية التجريبية واجملموعة احملوسب، اخلصوصي التعليم بأسلوب تعلمت( تلميذة 60) األوىل التجريبية
 .  احملوسبة التعليمية األلعاب بأسلوب تعلمت( تلميذة 61)

 ولصاحل الدراسة جمموعيت بني املباشر التحصيل يف إحصائياً  دالة فروق وجود:  الدراسة نتائج وأظهرت
 .  احملوسبة التعليمية األلعاب بنمط تعلمت اليت اجملموعة

 أخرى مدراس تشمل حبيث أكرب عينة على الدراسة هذه إجراء بإعادة الباحثون ويوصي
 . النتائج تعميم من للتمكن

 طلبة تحصيل على اإلسالمي بالفكر الرياضية المفاهيم بعض إثراء أثر:  الدراسة عنوان -53
 نحوها واتجاهاتهم الرياضيات مادة في بغزة األساسي العاشر الصف

 (5) جودة الرحمن عبد محمد موسى:  الباحث
 : الدراسة ملخص

 طلبة حتصيل على اإلسالمي بالفكر الرياضية املفاهيم بعض إثراء أثر معرفة إىل الدراسة هذه هدفت
 . حنوها واجتاهاهتم الرياضيات مادة يف بغزة األساسي العاشر الصف

 مبادئ على حممولة للطلبة اجملردة الرياضية املفاهيم تصل أن أردت أنين من الفكرة نبعت وقد
 املادة هذه إعداد مت فقد لذلك ، احلالية الرياضيات مقررات منها ختلو واليت ، اإلسالمي الفكر
 مث ، األساسي التعليم مرحلة يف الرياضيات ملقررات املفاهيمي التحليل بعد الفجوة هذه لسد اإلثرائية
 مدرستني من ، األساسي العاشر الصف من(  وطالبة طالباً  51)  وعددها الدراسة عينة اختريت
 مت حيث التجرييب املنهج الباحث استخدم وقد ، مدرسة كل من واحد فصل بواقع رفح مبدينة
 املفاهيم تلقى وأن له سبق الذي األعلى الصف باعتبارها الواحدة اجملموعة بنظام العينة مع التعامل
 . الضابطة اجملموعة لوجود معىن يكن مل وبالتال ، التقليدية بالطريقة الدراسة يف املختارة

  الرياضيات حنو لالجتاه ومقياس حتصيلي اختبار عن عبارة وهي الدراسة أدوات تصميم مت وقد

                                                           

 رسالة ، األساسي العاشر الصف طلبة تحصيل على اإلسالمي بالفكر الرياضية المفاهيم بعض إثراء أثر ، جودة(  0)
 . منشورة غري ماجستري
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 حيث ، املدرستني من كل يف املثراة املادة تطبيق مث ، الدراسة عينة طلبة على قبلياً  تطبيقها مت
 العام من الثاين الدراسي الفصل خالل شعبة لكل حصة(  41)  بواقع كامالً  شهراً  التجربة استغرقت
 تطبيقاً  الدراسة أدوات طبقت ، املثراة املادة تطبيق من االنتهاء وبعد.  م 6112/  6115 الدراسي
(  ت)  اختبار استخدام مت وقد ، املثراة املادة تطبيق أثر ملعرفة وحللت النتائج مجعت مث ، بعدياً 

) قيمة حساب وكذلك ، الفروق داللة الختبار  (  1،15) الداللة مبستوى
 التأثري حجم ملعرفة( 2

 . 

 واإلناث الذكور من العينة أفراد على اإلثرائية للمادة كبري أثر هناك:  يلي كما النتائج وكانت
 فروقاً  هناك أن الباحث وجد فقد اجلنس ملتغري وبالنسبة ، حنوها واجتاهاهتم للرياضيات حتصيلهم يف
 تعزى الرياضيات حنو االجتاه يف داللة ذات فروق هناك وليس ، الذكور لصاحل البعدي التحصيل يف

 .  اجلنس ملتغري

 املناهج مصممو يراعي أن جيب:  أمهها من كان توصيات بعدة الدراسة خرجت وقد هذا
 أثناء اإلسالمي الفكر كنوز أعينهم نصب ويضعوا ، الطلبة نفوس يف الكامنة اإلسالمية املشاعر
 وتدريب الرياضيات مادة تدريس أثناء يف اإلثرائية باألنشطة االهتمام زيادة وكذلك ، املناهج تصميم
 إىل حتصيلي منهج من الرياضيات ملنهاج النظرة تعديل يتم حىت اإلثرائية املواد إعداد على املعلمني
 . مستمر تطور يف إثرائي منهج

 نحو واالتجاهات الرياضي التحصيل على التعاوني التعلم أثر:  الدراسة عنوان -51
 سالم حنين:  الباحث المنورة بالمدينة المتوسط األول الصف طالبات لدى الرياضيات

 (0)الردادي

 : الرسالة ملخص

                                                           

 األول الصف طالبات لدى الرياضيات نحو واالتجاهات الرياضي التحصيل على التعاوني التعلم أثر ، الردادي(  0)
 . منشورة غري ماجستري رسالة ، المنورة بالمدينة المتوسط
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 لدى الرياضيات حنو واالجتاهات الرياضي التحصيل على التعاوين التعلم أثر معرفة إىل الدراسة هدفت
 جمموعتني إىل الطالبات تقسيم مت حيث التجرييب املنهج استخدام مت. املتوسط األول الصف طالبات
 عينة على الدراسة ،طبقت التعاوين التعلم باستخدام درست وجتريبية املعتادة بالطريقة درست ضابطة
 0865 الدراسي للعام املنورة باملدينة التاسعة باملدرسة املتوسط األول الصف من طالبة( 21)  بلغت
 اجملموعة لتمثيل وفصلني التجريبية اجملموعة ليمثلوا فصلني فصول مخسة من عشوائيا ا ختريوا ، هـ

 حتصيلي اختبار باستخدام الطالبات حتصيل بعدها ِقيس ، أسابيع أربعة التجربة واستغرقت الضابطة
 وزمالئه، بلوم تصنيف حسب( ،تطبيق فهم تذكر،)  الدنيا املعرفية املستويات يف الباحثة إعداد من

 باستخدام" ت" اختبار واستخدم. الرياضيات مادة حنو الطالبات الجتاه شكري أمحد مقياس وتطبيق
. واالجتاه التحصيل يف اجملموعتني بني البعدية للمقارنات وذلك SPSS اإلحصائي التحليل رزمة

 اجملموعة طالبات درجات متوسطي بني مستوى عند التحصيل يف إحصائياً  دالة فروق وظهرت
 جمموعة ملوضوع االختبار يف التجريبية اجملموعة لصاحل وذلك الضابطة اجملموعة وطالبات التجريبية
 اجملموعة درجات ومتوسط( 51) الضابطة اجملموعة درجات متوسط وبلغ ، الصحيحة األعداد
 متوسطي بني مستوى عند التحصيل يف إحصائياً  دالة فروق ظهرت لالجتاه بالنسبة( .31)  التجريبية
 يف التجريبية اجملموعة لصاحل وذلك الضابطة اجملموعة وطالبات التجريبية اجملموعة طالبات درجات
 ومتوسط الضابطة اجملموعة درجات متوسط بلغ حيث ، الرياضيات مادة حنو االجتاهات مقياس
 .التجريبية اجملموعة درجات

 التعاوين، التعلم لتطبيق مالئمة أكثر يكون لكي الرياضيات منهج حمتوى تنظيم الرسالة توصيات ومن
 مراعاة ، التعاوين التعلم اسرتاتيجيات تصميم بكيفية واملعلمات املعلمني إعداد برامج وتضمني
 . الرياضيات دراسة عند الطلبة وخصائص حاجات

 بعض الرياضيات معلمي إكساب على مقترح تدريبي برنامج فاعلية:  الدراسة عنوان -52
 الملك عبد:  الباحث الرياضيات نحو طالبهم واتجاهات تحصيل وعلى النشط التعلم مهارات

 (0) المالكي مسفر

                                                           

 تحصيل وعلى النشط التعلم مهارات بعض الرياضيات معلمي إكساب على مقترح تدريبي برنامج فاعلية ، املالكي(  0)
 . منشورة غري دكتوراه رسالة ، الرياضيات نحو طالبهم واتجاهات
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 : الرسالة ملخص
 مهارات بعض الرياضيات معلمي إكساب على مقرتح تدرييب برنامج فاعلية معرفة إىل الدراسة هدفت
 استخدام مت اهلدف هلذا وحتقيقاً  ، الرياضيات حنو طالهبم واجتاهات حتصيل وعلى النشط التعلم
 باملرحلة الرياضيات معلمي من األوىل العينة:  عينتني على الدراسة ط بقت حيث التجرييب، املنهج

 حول تدريبياً  برناجماً  هلم ق دم معلماً (  51)  عددهم بلغ بالصفا، والتعليم الرتبية مبكتب االبتدائية
 والعينة النشط، التعلم ملهارات األداء مقياس بواسطة والبعدي القبلي أدائهم قياس ومت النشط التعلم
 بلغ وقد االبتدائي، اخلامس الصف طالب من التدرييب الربنامج حضروا الذين املعلمني طالب الثانية
 ومقياس حتصيلي اختبار بواسطة أدائهم قياس ومت النشط، بالتعلم تدريسهم مت طالباً ( 31)  عددهم
 فروض الختبار املرتابطة، للمجموعات" ت" اختبار استخدام مت وبعدياً، قبلياً  الرياضيات حنو االجتاه
 : التالية النتائج إىل الدراسة توصلت وقد ، الدراسة

 الرياضيات معلمي أداء متوسطي بني(  =1،15)مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد.0
 ، املقرتح التدرييب للربنامج تعرضهم قبل النشط التعلم ملهارات األداء مقياس على( الدراسة عينة)

 . البعدي التطبيق لصاحل وبعده

 الصف طالب أداء متوسطي بني(   1،15) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد.6
 الرياضيات حنو االجتاه مقياس على والبعدي القبلي األداء يف( الدراسة عينة) االبتدائي اخلامس
 . البعدي التطبيق لصاحل

 الصف طالب أداء متوسطي بني( = 1،15) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد-.3
 ولكل ككل) التحصيلي لالختبار والبعدي القبلي األداء يف( الدراسة عينة)  االبتدائي اخلامس
 . البعدي التطبيق لصاحل( حدة على مستوى

 : أمهها من التوصيات من عدد تقدمي مت الدراسة نتائج ضوء ويف

 أثر من لذلك ملا احلديثة التدريس طرق على اخلدمة أثناء املعلمني لتدريب عامة اسرتاتيجيات تبىن -
 حنو الطالب واجتاهات حتصيل على ينعكس سوف وما املهين، ومنوهم املعلمني أداء على فعال
 . الرياضيات مادة
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 – الرتكيب) مثل بلوم تصنيف من العليا باملستويات االهتمام بضرورة املعلمني على التأكيد -
 الدنيا واملستويات اجلوانب على االقتصار وعدم ذلك، على الطالب وتدريب( التقومي -والتحليل
 . للتعليم

 تنمية على تعمل واليت املختلفة التعليمية واملهام األنشطة وتبين إعداد على الرياضيات معلمي حث -
 . املدرسية الرياضيات مادة حنو الطالب لدى اإلجيابية االجتاهات

 الرياضيات تدريس في المشكالت حل إستراتيجية استخدام فاعلية:  الدراسة عنوان  -51
 بسلطنة األساسي األول الصف تالميذ لدى الذهني الحساب مهارة وتنمية التحصيل على

 عمان

 (5)المنذري عبداهلل بن علي بنت إنذار:  الباحث

 : الرسالة ملخص
 على الرياضيات تدريس يف املشكالت حل إسرتاتيجية استخدام فاعلية قياس إىل الدراسة هدفت

.  عمان بسلطنة األساسي األول الصف تالميذ لدى الذهين احلساب مهارة وتنمية التحصيل
 املتغريات تثبيت بغرض وذلك ، األساسي للتعليم مدرستني من قصدية بطريقة الدراسة عينة واختريت

 ميثل حيث ، االجتماعي واملستوى االقتصادي املستوى مثل الدراسة جتربة سري على تؤثر قد اليت
 .  املذكورة املتغريات  يف تقريباً  متماثلة عينات املدرستني يف التالميذ

 عربي خضراء ومدرسة ،(8-0)األساسي للتعليم العلم منبع مدرسة حتديد مت ذلك إثر وعلى
 األساسي األول الصف فصول من مدرسة كل من فصلني اختيار مت كما ،(8-0)األساسي للتعليم

 ، وتلميذة تلميذاً ( 36) فيه التالميذ وعدد التجريبية اجملموعة:  جمموعتني إىل عشوائياً  تصنيفهم مث
 .  وتلميذة تلميذاً ( 38) الضابطة واجملموعة

                                                           

 .منشورة غري ماجستري سالةر  ، الرياضيات تدريس في المشكالت حل إستراتيجية استخدام فاعلية ، املنذري(  0)
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 حمور لتدريس املعلم دليل بناء إعادة:  التالية األدوات الباحثة أعدت الدراسة ألهداف وحتقيقاً 
 إعداد ، التلميذ أنشطة كتاب إعداد املشكالت، حل إسرتاتيجية باستخدام األعداد على العمليات
 لوسط" ت" اختبار استخدام ومت.  الذهين احلساب اختبار إعداد الرياضيات، يف التحصيل اختبار
 تالميذ درجات متوسطي يف الفرق داللة ملعرفة( Independent-Samples T Test)واحد حسايب
 احلساب اختبار ويف الرياضيات، مادة يف التحصيل اختبار يف الضابطة واجملموعة التجريبية اجملموعة
 على املشكالت حل إسرتاتيجية باستخدام التدريس طريقة تأثري حجم حساب مت كما ، الذهين

 ( .2) التأثري قوة مبعادلة الذهين احلساب مهارة وتنمية التحصيل،
 : التالية النتائج إىل الدراسة توصلت وقد

 اجملموعة تالميذ درجات متوسطي بني( 1815) املستوى عند إحصائياً  دال فرق يوجد    .0
 .التجريبية اجملموعة لصاحل الرياضيات يف التحصيل اختبار يف الضابطة واجملموعة التجريبية

 اجملموعة تالميذ درجات متوسطي بني( 1815) املستوى عند إحصائياً  دال فرق يوجد    .6
 .التجريبية اجملموعة لصاحل الذهين احلساب اختبار يف الضابطة واجملموعة التجريبية

 على الرياضيات تدريس يف املشكالت حل إسرتاتيجية استخدام فاعلية تؤكد النتائج وهذه
 . عمان بسلطنة األساسي األول الصف تالميذ لدى الذهين احلساب مهارة وتنمية التحصيل

 األساسي التعليم من الثامن الصف تالميذ لدى الرياضي التواصل: الدراسة عنوان -58
 (5)الذارحي اهلل عبد هاشم يحيى فاطمة:  الباحث الرياضي بالتحصيل وعالقته
 : الرسالة ملخص
 األساسي التعليم من الثامن الصف تالميذ لدى الرياضي التواصل مستوى معرفة إىل الدراسة هدفت
 .  الرياضي بتحصيلهم وعالقته،  العاصمة بأمانة

 التعليم من الثامن الصف تالميذ من وتلميذة تلميذاً ( 228) من الدراسة عينة تكونت وقد
( طبقية/ عنقودية)  عشوائية بصورة اختريت،  تلميذة( 359) و،  تلميذاً ( 315) منهم و األساسي

 . 6111/6114 الدراسي العام هناية العاصمة بأمانة احلكومية املدارس من
                                                           

 . ورةمنش غري ماجستري رسالة ، الثامن الصف تالميذ لدى الرياضي التواصل ،الذارحي(  0)
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 ( 31) من مكون الباحثة إعداد من الرياضي للتواصل اختبار البيانات مجع يف واستخدم
 كورنباخ – ألفا معادلة باستخدام ثباته واستخرج، البناء وصدق احملتوى بصدق يتصف فقرة

A –k من التحقق مت أيضاً  إعدادها من الرياضي التحصيل لقياس واختباراً ( . 1814  ) وبلغ 
-K 61 ريتشاردسون – كيودر معادلة باستخدام( 1818) ثباته معامل بلغ إذ السكومرتية خصائصه

R(20)  ًجدول ضوء يف وبنائه اخلرباء جمموعة على عرضه خالل من،  احملتوى بصدق متتعه عن فضال 
 .  املوصفات

  :  اآليت عن التحليل نتائج وأسفرت البيانات لتحليل SPSS  برنامج واستخدم
 الكلي األداء متوسط نسبة كانت إذ الرياضي التواصل يف التالميذ مستوى يف ضعفاً   وجود -

 الدرجة من فأكثر% 51 على احلاصلني)تربوياً  املقبولني التالميذ أداء نسبة وشكلت% ، 86
 من أقل درجات على احلاصلني التالميذ نسبة كانت حني يف،  العينة أفراد من% 63(النهائية
 .  العينة أفراد بني من% 11 تربوياً  املقبول املستوى

 كان التلميذات أداء أن تبني اجلنس متغري مبوجب التواصل اختبار يف العينة أفراد أداء حتليل عند -
 الرياضي التواصل مهارات مجيع يف معنوية كانت اجلنسني بني الفروق وأن التالميذ أداء من أفضل
 .  متكافئ عليها اجلنسني أداء كان فقد( الرياضية املفردات معرفة)  مهارة باستثناء

 التالميذ نسبة شكلت إذ التالميذ مستوى يف ضعفاَ  الدراسة أظهرت بالتحصيل يتعلق وفيما -
 يف التالميذ على التلميذات تفوق النتائج أوضحت كما.  العينة أفراد من% 30 تربوياً  املقبولني
 .  الرياضي التحصيل

 إذ، العينة أفراد لدى والتحصيل الرياضي التواصل بني موجبة ارتباطيه عالقة وجود النتائج وأظهرت -
 . معنوية داللة ذات قيمة وهي( 1850) بريسون ارتباط معامل قيمة بلغت

 البديلة التصورات عالج في التوليدي التعلم إستراتيجية استخدام أثر:  الدراسة عنوان -59
 (5)ضهير سليمان خالد:  الباحث األساسي الثامن الصف طالب لدى الرياضية المفاهيم لبعض

                                                           

 لدى الرياضية المفاهيم لبعض البديلة التصورات عالج في التوليدي التعلم إستراتيجية استخدام أثر ، ضهري(  0)
  . منشورة غري ماجستري رسالة ، الثامن الصف طالب
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 : الرسالة ملخص
  عالج يف التوليدي التعلم إسرتاتيجية استخدام أثر معرفة إىل الدراسة هذه هدفت

 وتكونت ، األساسي الثامن الصف طالب لدى الرياضية املفاهيم لبعض البديلة التصورات
 إحدامها جمموعتني إىل قسموا ، األساسي الثامن الصف طالب من طالباً  (16) من الدراسة عينة
 الرياضية للمفاهيم البديلة التصورات تشخيص الختبار قبلي تطبيق ومت ، ضابطة واألخرى جتريبية
 واجملموعة التوليدي التعلم إسرتاتيجية باستخدام التجريبية اجملموعة درست وبعدها ، اجملموعتني على

 .   التقليدية العادية بالطريقة األخرى الضابطة
 اجملموعة طالب على أخرى مرة االختبار الباحث طبق الدراسة تطبيق من االنتهاء وبعد
 واالحنرافات احلسابية املتوسطات استخراج مت الدراسة أسئلة على ولإلجابة والضابطة، التجريبية
 واختبار ،(  T-Test)  استخدم وكذلك ، والضابطة التجريبية اجملموعتني طالب لعالمات املعيارية
  والعشوائية الصدفة نتيجة ليست الناجتة التأثري حجم من للتأكد( 2) واستخدام ،( U) وتين– مان

 
 األساسي الثامن الصف طالب لدي التوليدي التعلم إسرتاتيجية فاعلية الدراسة نتائج أظهرت وقد
  : التالية النتائج إىل الدراسة توصل خالل من
 يف الطالب درجات متوسط بني(   1،15) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد    .0

 . البعدي البديلة التصورات تشخيص اختبار يف والتجريبية الضابطة اجملموعتني
 الطالب درجات متوسط بني(   1،15) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد    .6

 البديلة التصورات تشخيص اختبار يف والتجريبية الضابطة اجملموعتني يف التحصيل مرتفعي
 .  البعدي

 درجات متوسط بني(   1،15) مستوى عند إحصائية داللة فروق ذات فروق توجد    .3
 التصورات تشخيص اختبار يف والتجريبية الضابطة اجملموعتني يف التحصيل منخفضي الطالب
 .  البعدي البديلة
 هبذه األخذ بأمهية التعليم برامج على القائمني تنوير بأمهية الباحث أوصى الدراسة نتائج ضوء ويف

 .واملعلمات املعلمني قبل من للطالب هبا والتدريس االسرتاتيجية
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 األساسي العاشر الصف منهاج في الفراغية الهندسة محتوى إثراء:  الدراسة عنوان -41
 ( 5) شعث  سعيد أحمد ناهل:  الباحث البصري التفكير بمهارات
 : الرسالة ملخص
 مهارات ضوء يف األساسي العاشر للصف الفراغية اهلندسة وحدة حمتوى إثراء إىل الدراسة هذه هتدف
 الفراغية اهلندسة وحدة بتحليل قام حيث ، التحليلي الوصفي املنهج الباحث واتبع ، البصري التفكري
 مت حتليل أداة خالل من -فيها اليت الرسومات على األول املقام يف مركزاً  - األساسي العاشر للصف
 هذه ثبات حلساب هولسيت معادلة استخدم حيث البصري التفكري مهارات على باالعتماد بناؤها
 وآراء ، الوحدة حمتوى حتليل نتائج على باالعتماد اإلثرائية املادة إلعداد البنائي املنهج وكذلك ، األداة

 .  آرائهم ومجع مناقشتهم متت حيث ، التدريس وطرق باملناهج املختصني
 مهارات على اشتملت إذ احملتوى حتليل أداة الباحث استخدم الدراسة هدف ولتحقيق

 األساليب استخدم كما ، األساسي العاشر للصف الفراغية اهلندسة لوحدة البصري التفكري
 ثالث من النهائية صورهتا يف التحليل أداة تكونت وقد ، مئوية ونسب تكرارات من اإلحصائية
 .  املعلومات حتليل ، املعلومات تفسري ، املعلومات متثيل:  وهي مهارات

 اهلندسة وحدة يف توافرها الواجب البصري التفكري مهارات قائمة إىل الدراسة توصلت وقد
 إىل ساقها مما املهارات، هذه توافر نسب تدين إىل توصلت كما ، األساسي العاشر للصف الفراغية
 الباحث أوصى ذلك ضوء ويف ، البصري التفكري مبهارات مثري الفراغية للهندسة حمتوى وضع

 للصف الفراغية اهلندسة وحدة تطوير عند احلالية الدراسة إليها توصلت اليت القائمة من باالستفادة
 . الدراسة قدمتها اليت اإلثرائية املادة من واالستفادة ، األساسي العاشر

 
 الدراسي والتحصيل االبتكاري التفكير تنمية في النشط التعلم أثر:  الدراسة عنوان -45

 (5.) المكرمة بمكة الحكومية بالمدارس المتوسط الثالث الصف طالبات لدى العلوم بمادة
                                                           

 رسالة، النشر البصري التفكير بمهارات األساسي العاشر الصف منهاج في الفراغية الهندسة محتوى ثراءإ ،  شعث(  1)
  . منشورة غري ماجستري

 الثالث الصف طالبات لدى العلوم بمادة الدراسي والتحصيل االبتكاري التفكير تنمية في النشط التعلم أثر ، الزايدي(  6)
 . منشورة غري ماجستري رسالة ، المتوسط
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 . الزايدي اهلل خلف فاطمة:  الباحث
 : الرسالة ملخص

 والتحصيل اإلبتكاري التفكري تنمية يف النشط التعلم أثر معرفة إىل احلالية الدراسة هدفت
 . التقليدية بالطريقة مقارنة املتوسط الثالث الصف طالبات لدى العلوم مبادة الدراسي

 على الدراسة طبقت حيث ، جترييب شبه املنهج الباحثة استخدمت الدراسة هلدف وحتقيقاً 
 بالفصل املكرمة مكة مدينة يف املتوسط الثالث الصف طالبات من طالبة( 52) حجمها بلغ عينة

 طالبة( 69) من التجريبية اجملموعة وتكونت ، جمموعتني على وزعت ، هـ0864 لعام الثاين الدراسي
 طالبة) ؟؟ (  من الضابطة واجملموعة ، النشط التعلم باستخدام( والطاقة الشغل) وحدة درست
 مت الذي الدراسي التحصيل الختبار اجملموعتان وأخضعت  ، التقليدية بالطريقة الوحدة نفس درست
 . وبعدياً  قبلياً  تطبيقهما ومت( ب) الفئة لتورانس االبتكاري التفكري واختبار ؛ الباحثة قبل من إعداده

 وحتليل ،(  T-Test)   باستخدام إحصائياً  بياناهتا عوجلت ،  الدراسة فروض صحة والختبار
 حسب.( Non Paramitic.S)  الالمعلمي اإلحصاء واستخدام ،( ANCOVA)  املصاحب التباين

 . استخدامها
 : يلي ما الدراسة نتائج أظهرت وقد
 درجات متوسط بني( 1،15)≥ الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد -

 التفكري ملقياس البعدي التطبيق يف الضابطة اجملموعة درجات ومتوسط التجريبية، اجملموعة
 الكلية والقدرة ، والتفاصيل ، واألصالة ، واملرونة ، الطالقة بقدرة يتعلق فيما االبتكاري
 . القبلي التحصيل ضبط بعد التجريبية اجملموعة لصاحل وذلك االبتكاري للتفكري

  درجات متوسط بني( 1،15)≥ الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد -
 يف التحصيل الختبار البعدي التطبيق يف الضابطة اجملموعة درجات ومتوسط التجريبية، اجملموعة
 لصاحل وذلك الكلي التحصيل ومستوى والعليا الدنيا املعرفية املستويات عند ، العلوم مادة

 . القبلي التحصيل ضبط بعد التجريبية اجملموعة
 طالبات لدى العلوم مادة يف الدراسي والتحصيل اإلبتكاري التفكري بني إرتباطية عالقة توجد -

 . الدراسة عينة املتوسط الثالث الصف
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 : للدراسة العامة النتيجة أظهرت وقد
 وحدة يف الدراسي والتحصيل االبتكاري التفكري تنمية يف النشط التعلم الستخدام اجيايب أثر -

 . املتوسط الثالث الصف طالبات لدى العلوم مبادة( والطاقة الشغل)
 : منها جاء التوصيات من مبجموعة الباحثة أوصت الدراسة نتائج ضوء ويف
 يف الدراسي والتحصيل االبتكاري التفكري بتنمية واالهتمام النشط التعلم الستخدام التوجه -

 . املختلفة التعليم مراحل يف العلوم تدريس
 
 مهارات تنمية على الرياضيات تدريس في البنائي النموذج استخدام أثر:  الدراسة عنوان -45

 بغزة األساسي السابع الصف طالب لدى بها واالحتفاظ المنظومي التفكير
 (5)عودة أبو محمد سليم:  الباحث
 : الرسالة ملخص
 مهارات تنمية على الرياضيات تدريس يف البنائي النموذج استخدام أثر معرفة إىل الدراسة هدفت
  ، بغزة األساسي السابع الصف طالب لدى هبا واالحتفاظ املنظومي التفكري
 متثل إحدامها:  عشوائية بطريقة جمموعتني إىل تقسيمهم مت طالباً (  81)  من الدراسة عينة وتكونت
 الضابطة اجملموعة األخرى ومتثل ، البنائي النموذج باستخدام درست طالباً (  61)  التجريبية اجملموعة

 . العادية بالطريقة درست طالباً (  61) 
  مت املنظومي التفكري مهارات اختبار عن عبارة وهي الدراسة أدوات تصميم مت وقد

  مهارات الختبار املؤجل التطبيق إجراء مت كما ، الدراسة جمموعيت على وبعدياً  قبلياً   تطبيقه
 . البعدي التطبيق من أسبوعني بعد التجريبية اجملموعة طالب على املنظومي التفكري

 : يلي ما إىل الدراسة نتائج أشارت وقد
 طالب درجات متوسطي بني( =1،15)مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد    -

 . التجريبية اجملموعة لصاحل املنظومي التفكري مهارات يف والضابطة التجريبية اجملموعتني

                                                           

 ماجستري رسالة المنظومي التفكير مهارات تنمية على الرياضيات تدريس في البنائي النموذج استخدام أثر ، عودة أبو(  0)
 . منشورة غري
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 الطالب درجات متوسطي بني( = 1،15)مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد    -
 اجملموعة املنظومي التفكري مهارات يف والضابطة التجريبية اجملموعتني يف التحصيل مرتفعي
 .التجريبية

 الطالب درجات متوسطي بني( = 1،15)مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد    -
 اجملموعة املنظومي التفكري مهارات يف والضابطة التجريبية اجملموعتني يف التحصيل متوسطي
 .التجريبية

 الطالب درجات متوسطي بني( = 1،15) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد    -
 اجملموعة املنظومي التفكري مهارات يف والضابطة التجريبية اجملموعتني يف التحصيل منخفضي
 .التجريبية

 التجريبية اجملموعة طالب درجات متوسطي بني مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -
 . املنظومي التفكري مبهارات احتفاظهم لقياس واملؤجل البعدي االختبار يف

 ببعض وعالقتها الصفية لألنشطة المعلم الطالب أداء مستوى تقويم:  الدراسة عنوان -44
 (5)الرنتيسي محمد محمود:  الباحث المتغيرات

 : الدراسة ملخص
  ببعض وعالقتها ، الصفية لألنشطة املعلم الطالب أداء مستوى تقومي إىل الدراسة هذه هتدف
 طالباً (  21)  الدراسة عينة مشلت وقد.  والتخصص واجلنس الرتاكمي كاملعدل ، املتغريات

  بطاقة بتصميم الباحث قام وقد امليداين، للتدريب املمارسني الرابع املستوى طلبة من وطالبة
 . الصفية لألنشطة املعلم الطالب أداء ملالحظة مالحظة

  ، بريسون ارتباط ومعامل ، املئوية النسب الباحث استخدم الدراسة فروض والختبار
 : اآلتية النتائج إىل الدراسة توصلت وقد  ت واختبار

 .  عام بشكل الصفية لألنشطة املعلمني الطلبة أداء مستوى ارتفاع    .0
 . الرتاكمي ومعدله الصفية لألنشطة املعلم الطالب أداء بني ضعيف ارتباط وجود    .6
 .للجنس تبعاً  املعلم الطالب أداء متوسط يف إحصائياً  دالة فروق وجود عدم    .3

                                                           

 اجلامعـة جملـة ، المتغيـرات بـبعض وعالقتهـا الصـفية لألنشـطة المعلـم الطالب أداء مستوى تقويم ، الرنتيسي حممد حممود(  0)
 . 6101 ، األول العدد عشر، الثامن اجمللد( اإلنسانية الدراسات سلسلة) اإلسالمية
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 .التخصصات لصاحل للتخصص تبعاً  املعلم الطالب أداء متوسط يف إحصائياً  دالة فروق وجود  .8
 

 بدولة الثانوية بالمرحلة الرياضيات لمعلمي المعرفية الكفايات قياس:  الدراسة عنوان -43
 (5)عيد خالد غادة:  الباحث( تكسيس اختبار باستخدام تشخيصية دراسة. ) الكويت
 : الدراسة ملخص
 دولة يف الثانوية باملدارس الرياضيات معلمو كان إذا فيما التوصل حماولة إىل الدراسة هذه هتدف
 التدريسية للكفايات تكسيس اختبار تقنني خالل من وذلك ؛ الكفاءة من عالية درجة على الكويت

 بني العالقة عن الكشف مث ، الكويت دولة يف الثانوية للمدارس الرياضيات معلمي على( املعرفية)
 ، واجلنسية ، اجلنس:  مثل املتغريات وبعض ، االختبار هذا على الرياضيات معلمي أداء مستوى
 ، التعليمية واملنطقة ، والتخصص ، واملؤهل ، املدرسة ولغة ، التعليم ونظام ، اخلربة وسنوات
 .  هلا بالتدريس املعلم يقوم اليت والصفوف

 بدولة الثانوية باملدارس الرياضيات معلمي من ومعلمة معلماً ( 58) من الدراسة عينة وتكونت
 التأكد بعد الثانوية باملدارس الرياضيات ملعلمي( TEXES) اختبار الباحثة استخدمت وقد ، الكويت

 Multivariate،) التباين ،وحتليل( ت) اختبار باستخدام البيانات معاجلة متت كما.  وثباته صدقه من

general linear Model)، االرتباط ،ومعامالت املتعددة للمقارنات شافيه واختبار  . 
 :  آن الدراسة نتائج بينت وقد
 . مرتفعة وثبات صدق درجة له الثانوية باملدارس الرياضيات ملعلمي تكسيس اختبار    -
 املتغريات بعض وبني تكسيس اختبار على الرياضيات معلمي أداء مستوى بني عالقة وجود    - 

 . هبم املرتبطة
 

 بالمرحلة العليا الصفوف لتالميذ الرياضيات تعلم صعوبات تحديد:  الدراسة عنوان -41
 (5)السميري سالم أحمد:  الباحث لحلها المناسبة االستراتيجيات واقتراح االبتدائية

                                                           

 . ( 066-43) ص ، 3ع ، 5م ، والنفسية الرتبوية العلوم جملة ، الرياضيات لمعلمي المعرفية الكفايات قياس ، عيد (  0)

 . منشورة غري دكتوراه رسالة  ، الرياضيات تعلم صعوبات تحديد ،  السمريي(  6)
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 : الرسالة ملخص
  يف الرياضيات تعلم صعوبات لديهم الذين التالميذ خصائص حتديد إىل الدراسة هدفت
 الصفوف هذه تالميذ لدى ظهوراً  أكثر الصعوبات أي وحتديد ، االبتدائية املرحلة من العليا الصفوف

 . الصعوبات هذه حل يف تساعد اليت االسرتاتيجيات أهم حتديد مث ومن ،
 استبانتني عن عبارة الدراسة أداة وكانت ، العالجي التشخيصي املنهج الباحث استخدم وقد

 لتحديد واألخرى ، الرياضيات تعلم صعوبات لديهم الذين التالميذ خصائص لتحديد إحدامها: 
 واملشرفني املعلمني من عينة على وطبقتا.  الرياضيات تعلم صعوبات حلل املناسبة االسرتاتيجيات

 الرابع للصف تلميذاً ( 048) على طبق تشخيصي واختبار ،( 661) عددهم اجلامعات وأساتذة
.  االبتدائي السادس للصف تلميذاً ( 001) ، االبتدائي اخلامس للصف تلميذاً ( 011) ، االبتدائي

 شافيه واختبار ، األحادي التباين وحتليل ، املتوسطات باستخدام األوىل االستبانة بيانات حتليل ومت
(Scheffe )، توكي واختبار (Tukey )واختبار ؛ (Lsd) من اجتاه أي يف الفروق لتحديد البعدية 

 واختبار التكرارات باستخدام نتائجها حتليل ومت الثانية واالستبانة ؛( الوظيفة - املؤهل) املتغريات
(Chi-Square Tests )، نتائجه لتحليل استخدم الصعوبات أكثر لتحديد التشخيصي واالختبار 

 . املتوسطات
 :  إىل الدراسة نتائج توصلت وقد
 من كل نظر وجهة من الرياضيات تعلم صعوبات من صعوبة كل يف التالميذ خصائص حتديد    -

 . الرياضيات وخمتصي ومشريف معلمي
 حل يف صعوبات هي السادس والصف اخلامس الصف تالميذ عند ظهوراً  الصعوبات أكثر    -

 . الرياضيات لغة صعوبات هي الرابع الصف أما ، الرياضية املسائل
 لغة صعوبات:  التالميذ لدى ظهوراً  األكثر حيث من الصعوبات ترتيب كان الرابع الصف يف    -

 صعوبات أو والبصرية املكانية الصعوبات مث ، الرياضية املسائل حل صعوبات مث ، الرياضيات
 لألعداد األساسية احلقائق إتقان يف صعوبات مث الرموز على التعرف يف صعوبات  مث ، الرتتيب
 . األولية الرياضية واإلجراءات املفاهيم وتعلم

 صعوبات:  التالميذ لدى ظهوراً  األكثر حيث من الصعوبات ترتيب كان اخلامس الصف يف    -
 مث ، الرموز على التعرف يف صعوبات  مث الرياضيات، لغة صعوبات مث ، الرياضية املسائل حل
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 لألعداد األساسية احلقائق إتقان يف صعوبات مث الرتتيب صعوبات أو والبصرية املكانية الصعوبات
 . األولية الرياضية واإلجراءات املفاهيم وتعلم

 صعوبات:  التالميذ لدى ظهوراً  األكثر حيث من الصعوبات ترتيب كان السادس الصف يف    -
 لغة صعوبات مث ، الرتتيب صعوبات أو والبصرية املكانية الصعوبات مث ، الرياضية املسائل حل

 األساسية احلقائق إتقان يف صعوبات مث الرموز على التعرف يف صعوبات  مث ، الرياضيات
 . األولية الرياضية واإلجراءات املفاهيم وتعلم لألعداد

 أكثر املشكالت حل إسرتاتيجية كانت اجلامعات وأساتذة واملشرفني املعلمني نظر وجهة من    -
 املفاهيم وتعلم لألعداد األساسية احلقائق إتقان صعوبات حل يف فعالية االسرتاتيجيات
 يف فعالية االسرتاتيجيات أكثر التعاوين التعلم إسرتاتيجية وكانت ، األولية الرياضية واإلجراءات

 أكثر البنائي التعلم إسرتاتيجية وكانت ؛ الرتتيب صعوبات أو والبصرية املكانية الصعوبات حل
 اإلبداعي التفكري إسرتاتيجية وكانت ؛ الرياضيات لغة صعوبات حل يف فعالية االسرتاتيجيات

 الطريقة إسرتاتيجية وكانت الرموز، على التعرف صعوبات حل يف فعالية االسرتاتيجيات أكثر
 وكانت ، الرياضية املسائل حل صعوبات حل يف فعالية االسرتاتيجيات أكثر االستقرائية
 قلق صعوبات حل يف فعالية االسرتاتيجيات أكثر من التعلم يف األهل مشاركة إسرتاتيجية
 . الرياضيات
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 السابقة الدراسات على عام تعليق
 .التدريبية االحتياجات حتديد على مجيعها السابقة الدراسات اقتصرت -1
 .التدريب كفاءة رفع على مجيعها السابقة الدراسات اقتصرت -2
 .التدريب وضرورة بأمهية السابقة الدراسات اهتمت -3
 .التدريب بواقع السابقة الدراسات اهتمت -4
 .التدريب ختصص حتديد على السابقة الدراسات اقتصرت -5
 .التأهيل حمور السابقة الدراسات تتناول مل -6
 .املختلفة التدريب عناصر السابقة الدراسات تتناول مل -7
 .املهمة التخصصات بعض السابقة الدراسات تتناول مل -8
 .قليالً  إال الوصفية البحوث على السابقة الدراسات اقتصرت -9

 .املعلمني وتدريب تأهيل أمهية والتوصيات االقرتاحات يف السابقة الدراسات تتناول مل -11
 بواسطة وتقوميها الرياضيات تدريس طرائق أمهية على أكدت السابقة الدراسات أغلب -11

 .عليها املعلمني وتدريب تأهيل
 .وطرائق أكادميي أي الرياضيات ملعلم متكامل حمتوى إعداد -12
 .االستبانة هي واألدوات الدراسات هذه يف املتبع التحليلي الوصفي املنهج كان -13
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 على بالعمل للقيام وإعداده املعلم تأهيل حول تدور الدراسات هذه يف االختالف أوجه -14
 املوضوعات يف الدراسات هذه مع دراسيت اتفقت وقد املختلفة، التدريس طرائق وجه أكمل

 .التعليمية العملية إجناح يف ودوره وتأهيله واملعلم وفعاليتها، التدريس لطرائق األساسية
 التدريس طرائق سلبيات معاجلة أساليب على السابقة الدراسات هذه من الباحث تعرف -15

 وتوصيات كنتائج البيانات هذه واستخالص إحصائياً  والبيانات املعلومات ومعاجلة
 .ومقرتحات

 

ـــــي هـــــذه الرســـــالة وكـــــذلك  وهـــــذه النقـــــاط الســـــابقة كلهـــــا تحـــــدد مـــــا اســـــتفاد الباحـــــث ف
وجهــــت الباحــــث لتصــــميم نمــــوذج متخصــــص وأكثــــر دقــــة وواقعيــــة ومفصــــل لكــــل جزئيــــة 
ومهـــــارة مـــــن مهـــــارات التـــــدريس وفقـــــاً للنظريـــــة البنائيـــــة ووفـــــق المـــــنهج المطـــــور والمطبـــــق 

 في المملكة . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالث الفصل
 البحث إجراءات

 . البحث منهج
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 . البحث مجتمع
 . البحث عينة
 . البحث أداة

 . اإلحصائية المعالجة أساليب
 
 
 
 
 
 

 الجداول فهرست
 553 – 553         الجداول فهرس
 – 551     الكلي المجتمع أفراد توزيع( 5)جدول
551 
 552 – 552  العلمي للمؤهل وفقاً  الكلي المجتمع أفراد توزيع( 5)جدول
 551 – 551  الخبرة لسنوات وفقاً  الكلي المجتمع أفراد توزيع( 4)جدول
 551 – 551 يدرسها التي للمرحلة وفقاً  الكلي المجتمع أفراد توزيع( 3)جدول
 – 558  التدريبية للدورات وفقاً  الكلي المجتمع أفراد توزيع( 1)جدول
558 
 558 – 558 الدورات من لالستفادة وفقاً  الكلي المجتمع أفراد توزيع( 2)جدول
 559 – 559  الدورة لنوع وفقاً  الكلي المجتمع أفراد توزيع( 1)جدول
 555 – 555      االرتباط معامالت( 8)جدول
 553 – 553     الفاكرونباخ ثبات معامل( 9)جدول
 558 – 551     الدرس تخطيط مهارات( 51)جدول
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 545 – 545  الدرس لتنفيذ والمتوسطات والنسب التكرارات( 55)جدول
 – 543  التقويم لمهارات والمتوسطات والنسب التكرارات( 55)جدول
543 
 542 – 542   البيئة وتهيئة الشخصية الخصائص( 54)جدول
 549 – 548      العملية الدروس( 53)جدول
 535 – 535      العلمي المؤهل( 51)جدول
 534 – 535    التباين تحليل اختبار نتائج( 52)جدول
 533 – 533  التدريس مهارات حول المعلمين آراء اختالف( 51)جدول
 532 – 531  التدريبية الدورات في المعلمين آراء اختالف( 58)جدول
 531 – 531  العلمي المؤهل حول المعلمين آراء اختالف( 59)جدول
 – 538   المرحلة باختالف المعلمين اراء اختالف( 51) جدول
538 
 539 - 539  الدورة نوع باختالف المعلمين آراء اختالف( 55) جدول

 البحث إجراءات -
 وكيفية البحث جمتمع وحيدد دراسته يف الباحث استخدمه الذي البحث منهج الفصل هذا يناقش
 والتحقق البحث أداة لبناء استخدمت اليت اإلجراءات ويستعرض ، وخصائصها البحث عينة اختيار
 اليت اإلحصائية واألساليب امليدانية البحث تطبيق يستعرض وأخرياً  ، وثباهتا األداة صدق من

 :  بياناهتا معاجلة يف استخدمت
 : البحث منهج -

 الوصفي املنهج الباحث استخدم عليها احلصول املراد والبيانات البحث هذه طبيعة ضوء يف 
 القائمة والعالقات طبيعتها حيث من فيه املؤثرة العوامل وحتديد الواقع بدراسة يهتم الذي التحليلي
 ( .31:0940،وولسون لوفيل) بينها
 ، عاقل)  والتحليل التفسري إىل يتعداه بل الوصف جمرد على املنهج هذا يقتصر وال  
  وتطويره وحتليله الواقع فهم يف تسهم استنتاجات إىل والوصول( 008:  ، م 0944
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 وارد هو كما مقرتح تدرييب برنامج تصميم طريق عن وذلك( 668:  م0944 وآخرون، عبيدات) 
 والتعلم البنائية النظرية معايري ضوء يف الرياضيات معلمي لدى التدريس مهارات لتنمية باملالحق
 . والعلوم الرياضيات تطوير ومشروع النشط

 :  البحث جمتمع -
 عددهم والبالغ والثانوية املتوسطة باملرحلتني الرياضيات معلمي مجيع من البحث جمتمع يتكون  
 .    ينبع مبحافظة معلم( 012)

 (0) رقم جدول
 للدراسة الكلي اجملتمع أفراد توزيع

 املعلمون عدد املرحلة
 59 املتوسطة
 81 الثانوية
 012 اجملموع

 :  البحث عينة -
 الرياضيات معلمي من األصلي البحث جمتمع أفراد كامل من البحث عينة تتكون 
 .البحث جمتمع لصغر نظراً  وذلك معلم( 012) وعددهم ينبع مبحافظة والثانوية املتوسطة باملرحلتني

 معلمي من معلم( 012) عددهم بلغ الذين العينة أفراد على االستبانة نسخ بتوزيع الباحث وقام
  الدراسي العام من األول الدراسي بالفصل والثانوية املتوسطة باملرحلتني الرياضيات

 (.هـ0833-0838)
  
 أسبوعني بعد البحث عينة أفراد من واسرتجاعها االستبانة نسخ توزيع على شخصياً  الباحث وأشرف
 بعد، نسخه( 16)املطلوبة البيانات لكافة واملستكمل النسخ من العائد إمجال بلغ وقد توزيعها من

 .نسخة( 38)عددها والبالغ بياناهتا تستكمل مل اليت النسخ استبعاد
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 :  البحث عينة خصائص -
 متغريات ضوء يف ينبع مبحافظة الرياضيات معلمي من البحث عينة امات توضيح ميكن 
 :   كالتال وهي( 1،2،5،8،3،6) رقم اجلداول يف الوارد النحو على هبا اخلاصة البحث

 (6) رقم جدول
 العلمي للمؤهل وفقاً  البحث عينة أفراد توزيع

 املئوية النسبة التكرار العلمي املؤهل
 27.8 20 دبلوم

 70.8 51 تربوي بكالوريوس
 1.4 1 تربوي غري بكالوريوس
 1 1 ماجستري
 100.0 16 اجملموع

 عينة يف نسبة أعلى نميثلو  تربوي بكالوريوس على احلاصلني املعلمني أن( 6) رقم اجلدول من يتضح
 غري بكالوريوس على احلاصلون املعلمون متثلها نسبة أقل أن حني يف%( 1184) بلغت حيث البحث
 %(.088)بلغت واليت تربوي

 (3) رقم جدول
 اخلربة لسنوات وفقاً  البحث عينة أفراد توزيع

 املئوية النسبة التكرار اخلربة سنوات
 5.6 4 سنوات(3)من أقل

 5.6 4 سنوات(5)من أقل إىل سنوات(3)من

 19.4 14 سنوات(01)من أقل إىل سنوات(5)من

 69.4 50 فأكثر سنوات عشر

 100.0 72 اجملموع



 118 (أ)

 
 

 التعليم جمال يف خربهتم سنوات عدد يبلغ اللذين املعلمني أن( 3)رقم اجلدول من يتضح
 حصل حني يف%( 2988)بلغت حيث البحث عينة يف نسبة أعلى ميثلون فأكثر سنوات عشر العام
 %(. 582)بلغت واليت نسبة أقل على سنوات مخس من أقل خربهتم سنوات يبلغ من

 (8) رقم جدول
 فيها بالتدريس يقوم اليت التعليمية للمرحلة وفقاً  البحث عينة أفراد توزيع

 املئوية النسبة التكرار التعليمية املرحلة
 51.4 37  املتوسطة املرحلة

 48.6 35  الثانوية املرحلة

 100.0 72 اجملموع

 البحث عينة يف نسبة أعلى ميثلون املتوسطة املرحلة معلمون أن( 8) رقم اجلدول من يتضح 
 %(.  8482)نسبتهم بلغت الثانوية املرحلة معلمي بينما%(  5088)بلغت حيث
 املرحلتني بني الشديد للقرب إجيايب مؤشر وهذا نيمتقاربت النسبتان كانت وإن

 
 (5) رقم جدول

 التدريبية للدورات وفقاً  البحث عينة أفراد توزيع
 املئوية النسبة التكرار التدريبية بالدورات االلتحاق
 13.9 10 واحدة تدريبية بدورة التحقت

 81.9 59  تدريبية دورة من بأكثر التحقت

 4.2 3  تدريبية دورة بأي التحق مل

 100.0 72 اجملموع

 يف نسبة أعلى متثل تدريبية دورة من بأكثر التحقوا من نسبة أن( 5)رقم اجلدول من يتضح
  بلغت واليت تدريبية دورة بأي يلتحق مل من نسبة اقل وأن%(  4089)بلغت حيث العينة أفراد
(886 .)% 

 (2) رقم جدول
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 التدريس يف التدريبية الدورات من االستفادة ملدى وفقاً  البحث عينة أفراد توزيع
 املئوية النسبة التكرار التدريس يف التدريبية الدورات من االستفادة مدى
 47.2 34 كبرية بدرجة

 50.0 36  متوسطة بدرجة

 2.8 2  ضعيفة بدرجة

 11 استفد مل

 100.0 72 اجملموع

 بدرجة التدريس يف التدريبية الدورات من نياملعلم استفادة أن( 2)رقم اجلدول من يتضح
 الدورات من املعلمون استفادة بينما%(  51)بلغت حيث البحث عينة يف نسبة أعلى متثل متوسطة
 %(. 684) بلغت حيث نسبة أقل على حصلت ضعيفة بدرجة التدريس يف التدريبية

 
 
 
 (1) رقم جدول

 التدريبية الدورة لنوع وفقاً  البحث عينة أفراد توزيع
 املئوية النسبة التكرار التدريبية الدورة نوع
 31.9 23 (اجلدد املعلمني) عامة تدريبية دورة

 68.1 49 (األربع التاءات)التخصص جمال يف تدريبية دورة

 72100.0 اجملموع

 التخصص جمال يف تدريبية دورة على احلاصلني نياملعلم أن( 1)رقم اجلدول من يتضح
 املعلمون بينما%(،  2480)بلغت حيث البحث عينة يف نسبة أعلى ميثلون(  األربع التاءات)

 %(.  3089)نسبتهم بلغت عامة تدريبية دورة على نو احلاصل
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 :  البحث أداة -
 ضوء يف لديهم التدريس مهارات لتنمية التدريب إىل الرياضيات معلمي احتياج مدى ملعرفة

 .  النشط التعاوين والتعلم البنائية النظرية معايري
 األداة هذه بناء لكيفية تفصيالً  يلي وفيما البحث عينة أفراد من املعلومات جلمع استبانة الباحث أعد

 :وثباهتا صدقها من للتحقق استخدمت اليت واإلجراءات
 البحث أداة بناء : 

 الصلة ذات السابقة الدراسات من جمموعة من البحث أداة بناء عند الباحث استفاد
 جمال يف سنوات( 1)و التعليم ميدان يف  عاماً (65)البالغة خربته ومن احلالية البحث مبوضوع
 .ينبع مبحافظة والربامج والتدريب والتخطيط الرتبوي اإلشراف
 

 ومها أساسيني قسمني على( 6 رقم امللحق) املطبقة النهائية صورهتا يف األداة هذه واشتملت
 : كالتال

 : يلي ما ويتضمن: األول القسم
 .االستبانة عبارات عن اإلجابة كيفية واملتضمن العينة ألفراد املوجه اخلطاب_ 
، اخلربة سنوات عدد، العلمي املؤهل:( التالية املتغريات وتشمل باملعلم اخلاصة الشخصية البيانات_ 

، التدريس دورات من االستفادة مدى، التدريبية الدورات عدد، هبا تدرس اليت التعليمية املرحلة
 (.التدريبية الدورات نوع
 مهارات لتنمية التدريب إىل نياملعلم احتياج مدى ملعرفة االستبانة عبارات ويتناول: الثاين القسم
 والبالغ اجلزء هذا عبارات تقسيم مت وقد،  النشط التعاوين والتعلم البنائية النظرية ضوء يف التدريس
 :كالتال أبعاد مخسة إىل عبارة( 48) عددها
 عبارة( 69)وتتضمنه الدرس ختطيط مهارات األول البعد. 
 عبارة( 66)وتتضمنه النظري الدرس تنفيذ مهارات الثاين البعد. 
 عبارات( 8) وتتضمنه التقومي مهارات الثالث البعد. 
 وإدارهتا الصفية البيئة وهتيئة والتفاعلية الشخصية اخلصائص مهارات الرابع البعد 

 .عبارات( 4) وتتضمنه
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 عبارة( 60) وتتضمنه( التطبيقية الدروس)العملي البيان مهارات اخلامس البعد 
 :اآليت إىل مقسمة
 ( ةئهتي. )عبارات(8)وتتضمن( األعداد مرحلة)التنفيذ قبل ما مهارات .1
 (تدريس)     .عبارات(4)وتتضمن( عملي بيان)التنفيذ مهارات .2
 (تطبيق)        .عبارات( 2)وتتضمن التطبيق مهارات .3
 (تقومي)        .عبارات( 3)وتتضمن اإلهناء مهارات .4
 اإلجابة تتم، عبارة( 48) هو البحث أداة تضمنتها اليت العبارات عدد إمجال فإن وعليه 

 بدرجة احتاجها) مستويات ثالث من مكون متدرج ميزان وهو( likert) ليكرت مقياس وفق عنها
 على( 0، 6، 3)      التالية القيم وأعطيت( أبدا أحتاجها ال، متوسطة بدرجة احتاجها، كبرية
(، 6835-3) بني احلسايب املتوسط يكون عندما عالية واإلسهام التحقق درجة تكون حيث، التوال

 املتوسط يرتاوح حني ومنخفضة(، 0824-6838)بني احلسايب املتوسط يرتاوح حني ومتوسطة
 (.0-0،21)بني احلسايب

 
 

 البحث أداة صدق  : 
 :بطريقتني االستبانة صدق حساب مت

 : احملكمني صدق .1
 الرتبية بإدارة التدريس خرباء من نيحمكم(2)على بعرضها الباحث قام االستبانة صدق من للتأكد
 تقيسها اليت لألبعاد ومالءمتها العبارات وضوح مدى لتحديد( 8)رقم ملحق ينبع مبحافظة والتعليم

، حتقيقها إىل البحث هذه تسعى اليت األهداف ضوء يف االستبانة على يقرتحوهنا اليت والتعديالت
 . التحكيم جلنة على عرضها عند االستبانة يوضح الذي( 6)رقم وملحق

.  احملكمني آلراء ًً  وفقا بعضها صياغة وإعادة العبارات بعض وإضافة حذف مت فقد لذلك ونتيجة 
 .املطبقة النهائية صورهتا يف االستبانة يوضح( 3)رقم وملحق

 :الداخلي االتساق صدق .2
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 الثانوية باملرحلة الرياضيات معلمي من معلم( 05)على استطالعية بدراسة الباحث قام 
 كل درجة ارتباط معامالت حساب طريق عن الداخلي االتساق حساب هبدف وذلك ينبع مبحافظة
 (.4)رقم اجلدول من ذلك ويتضح له التابعة البعد بدرجة مفردة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (4) رقم جدول

 (05=ن)للبعد الكلية بالدرجة املفردة درجة ارتباط معامالت يوضح 

 ختطيط مهارات
 التدريس

 تنفيذ مهارات
 الدرس

 التقييم مهارات
 والتقومي

 اخلصائص مهارات
  الشخصية

 البيان مهارات
 العملي

 رقم
  الفقرة

 معامل
  االرتباط

 رقم
  الفقرة

 معامل
  االرتباط

 رقم
  الفقرة

 معامل
  االرتباط

 رقم
  الفقرة

 معامل
  االرتباط

 رقم
  الفقرة

 معامل
  االرتباط

0 0.849** 1 
.877** 

1 
.828** 

1 
.917** 

1 
.833** 

6 0.786** 2 
.732** 

2 
.826** 

2 
.929** 

2 
.837** 
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3 0.926** 3 
.815** 

3 
.896** 

3 
.969** 

3 
.769** 

8 0.704** 4 
.903** 

4 
.888** 

4 
.936** 

4 
.727** 

5 0.846** 5 
.789** 

 5 
.917** 

5 
.885** 

2 0.824** 6 
.905** 

6 
.912** 

6 
.892** 

1 0.899** 7 
.742** 

7 
.893** 

7 
.845** 

4 0.837** 8 
.835** 

8 
.838** 

8 
.865** 

9 0.792** 9 
.860** 

 9 
.839** 

01 0.866** 11 
.878** 

11 
.879** 

00 0.903** 11 
.821** 

11 
.865** 

06 0.773** 12 
.790** 

12 
.802** 

03 0.846** 13 
.829** 

13 
.901** 

08 0.764** 14 
.797** 

14 
.894** 

05 0.791** 15 
.770** 

15 
.775** 

02 0.706** 16 
.792** 

16 
.844** 

01 0.682** 17 
.763** 

17 
.858** 

04 0.872** 18 
.882** 

18 
.885** 

09 0.890** 19 
.846** 

19 
.845** 

61 0.810** 21 
.815** 

21 
.880** 

60 0.924** 21 
.831** 

21 
.865** 

66 0.730** 22 
.837** 

 

63 0.898**  

68 0.788** 

65 0.862** 
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62 0.853** 

61 0.730** 

64 0.808** 

69 0.703** 

 10:البحث عند دال** 
 
 البحث أداة ثبات  : 
 معامالت يوضح( 9)رقم واجلدول الفاكرونباخ معامل وفق البحث أداة ثبات بقياس الباحث قام
 .الفاكرونباخ معامل وفق البحث أداة ثبات

 
 
 
 
 
 
 
 (9) رقم جدول

 الفاكرونباخ معامل وفق البحث أداة ثبات معامالت
  الفاكرونباخ ارتباط معامل االستبانة أبعاد

 18936 التدريس ختطيط مهارات
 1893 الدرس تنفيذ مهارات
 18440 والتقومي التقييم مهارات
 والتفاعلية الشخصية اخلصائص مهارات
 وإدارهتا الصفية البيئة وهتيئة

18900 
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 18981 العملي البيان مهارات
 1891 أبعادها بكل األداة ثبات معامل

 ثبات معامالت وهي( 1891 و 1844)  بني يرتاوح الثبات معامل أن( 9) رقم اجلدول من ويتضح
 .مرتفع ثبات معامل وهو( 1891) بلغ لألداة العام الثبات معامل أن يتضح كما، نسبياً  عالية

 بشكلها األداة تعترب وبذلك، كافية الثبات ونتائج ثابتة بأهنا األداة وصف ميكن لذا
 .  امليداين للتطبيق صاحلة النهائي
 البحث أداة تطبيق  : 

 من أسبوعني بعد ومجعها العينة أفراد على االستبانة نسخ توزيع على الباحث أشرف 
 وبذلك املعلومات مستكملة غري لكوهنا نسخة( 38)منها استبعد نسخة( 16)العائد فكان توزيعها
 .نسخة( 16)اإلحصائي للتحليل والصاحلة العائدة النسخ إمجال يكون
 اإلحصائية املعاجلة أساليب  : 
  ( رياضيات) التخصص حبكم بنفسه اإلحصائية واملعلومات البيانات مبعاجلة الباحث قام

 على واالطالع القراءة وكذلك(  عام 65) التخصص هبذا للعمل كبري حد إل الكبرية وخربته
. مشاهبة بدراسات ووردت عليه جديدة كانت واليت هبا واإلملام اإلحصائية املقاييس بعض

 :  التالية اإلحصائية األساليب ذلك يف واستخدم
 جتاه  أفرادها استجابات وحتديد البحث عينة لوصف وذلك: املئوية والنسب التكرارات .1

 .  البحث أداة تضمنتها اليت العبارات
 . البحث أداة ثبات لقياس( :  ألفاكرونباخ)  ارتباط معامل .2
 .البحث ألداة  الداخلي االتساق صدق لقياس(: بريسون) ارتباط معامل .3
 من حدة على عبارة كل جتاه البحث عينة أفراد استجابات درجة لتحديد: احلسايب املتوسط .4

 . األداة تضمنتها اليت العبارات
 أفراد استجابات متوسطي بني للفرق اإلحصائية الداللة لتحديد(: T. Test)التائي االختبار .5

 .البحث عينة
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 بني إحصائية داللة ذو فرق هناك كان إذا ما لتقرير(: ANOVA) األحادي التباين حتليل .6
 .البحث عينة أفراد استجابات متوسطات

 .    متوسطني من أكثر بني الفروق داللة على للتعرف  البعدية للمقارنة: (LSD) اختبار .7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 الرابع الفصل
 البحث نتائج
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 النتائج تفسير
 والمقترحات التوصيات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :وتفسريها البحث نتائج
 معلمي لدى التدريس مهارات لتنمية تدرييب برنامج تصميم يف البحث هذه ألهداف حتقيقا

 إليها توصل اليت النتائج الفصل هذا يف الباحث تعرض،  البنائية النظرية معايري ضوء يف الرياضيات
 .النتائج تلك وتفسري البحث هذه
 :األول السؤال على اإلجابة وتفسري نتائج: أوال

 يف التدريس ختطيط مهارات إىل الرياضيات معلمون حاجة مدى ما: على األول السؤال ينص
 ؟( ماجروهيل) للمناهج اجلديدة والسلسلة البنائية النظرية ضوء
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 عينة أفراد الستجابات احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات حبساب الباحث قام
 .التدريس ختطيط مهارات ب عد عبارات إزاء البحث

 (  01) جدول
 عبارات إزاء البحث عينة أفراد الستجابات احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات

 التدريس ختطيط مهارات بعد
 رقم
 الفقرة

 املتوسط االحتياج درجة
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 الرتتيب
 أحتاج ال متوسطة كبرية

 أبداً 
 % ت % ت % ت

0 28 38.9 21 29.2 23 31.9 2.0694 .84464 62 
6 28 38.9 29 40.3 15 20.8 2.1806 .75669 01 
3 26 36.1 28 38.9 18 25.0 2.1111 .77923 63 
8 39 54.2 24 33.3 9 12.5 2.4167 .70711 0 
5 34 47.2 29 40.3 9 12.5 2.3472 .69525 8 
2 31 43.1 24 33.3 17 23.6 2.1944 .79857 02 
1 28 38.9 26 36.1 18 25.0 2.1389 .79267 60 
4 29 40.3 20 27.8 23 31.9 2.0833 .85168 65 
9 38 52.8 14 19.4 20 27.8 2.2500 .86806 06 
01 35 48.6 20 27.8 17 23.6 2.2500 .81793 00 
00 31 43.1 23 31.9 18 25.0 2.1806 .81061 04 
06 34 47.2 27 37.5 11 15.3 2.3194 .72823 2 
03 35 48.6 22 30.6 15 20.8 2.2778 .79119 4 
08 37 51.4 28 38.9 7 9.7 2.4167 .66608 6 
05 32 44.4 26 36.1 14 19.4 2.2500 .76453 01 
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02 32 44.4 26 36.1 14 19.4 2.2500 .76453 9 
01 37 51.4 19 26.4 16 22.2 2.2917 .81253 1 
04 26 36.1 26 36.1 20 27.8 2.0833 .80053 68 
09 33 45.8 19 26.4 20 27.8 2.1806 .84464 09 
61 25 34.7 23 31.9 24 33.3 2.0139 .83063 69 
60 31 43.1 25 34.7 16 22.2 2.2083 .78610 05 
66 28 38.9 20 27.8 24 33.3 2.0556 .85397 61 
63 32 44.4 23 31.9 17 23.6 2.2083 .80382 03 
68 31 43.1 25 34.7 16 22.2 2.2083 .78610 08 
65 36 50.0 23 31.9 13 18.1 2.3194 .76594 5 
62 28 38.9 20 27.8 24 33.3 2.0556 .85397 64 
61 36 50.0 26 36.1 10 13.9 2.3611 .71809 3 
64 30 41.7 22 30.6 20 27.8 2.1389 .82744 61 
69 27 37.5 26 36.1 19 26.4 2.1111 .79710 66 
  62478. 2.2059 الفقرات مجيع
 إىل حاجتهم إزاء الرياضيات معلمي من البحث عينة أفراد استجابات( 01)رقم اجلدول يوضح
 ومنه ،( ماجروهيل) للمناهج اجلديدة والسلسلة البنائية النظرية ضوء يف التدريس ختطيط مهارات
 البنائية النظرية ضوء يف للتدريس التخطيط مهارات إىل حباجة أهنم يرون الرياضيات معلمي أن يتضح

 املتوسط قيمة له تشري كما وذلك ، متوسطة بدرجة(  ماجروهيل) للمناهج اجلديدة والسلسلة
 (. 1826) معياري باحنراف( 6860) الكلي احلسايب

 للمعلمني االستجابات تفاوتت فقد للتدريس التخطيط مهارات متثل اليت للفقرات بالنسبة أما
 رأي اليت املهارات أبرز وكانت.  أبداً  حيتاجها ال ،أو متوسطة بدرجة أو كبرية بدرجة احلاجة بني ما

 جمال يف وجديد مستحدث هو ما كل تتبع"  هي ، كبرية بدرجة عليها للتدرب حباجة أهنم املعلمون
 "  التخصص
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 النسبة بلغت حيث ، ماجروهيل بسلسلة التدريس بطرق واخلاص األربع التاءات برنامج وهو
"  مهارة الثانية املرتبة يف وجاءت( . 1810) معياري واحنراف( 6886) حسايب مبتوسط%  58

 ومبتوسط% 50 بنسبة"  واالستقصاء البحث على املبنية التدريس مهارات الستخدام أخطط
 التقومي أساليب حتدد"  فكانت  الثالثة املهارة أما ،( 1821) معياري واحنراف( 6886) حسايب
 بداية يف(  نفسحركي – معريف – عقلي) الثالثة اجملاالت يف األهداف حتقيق مدى لقياس املناسبة
 مبتوسط%  51 ،بنسبة" الدرس هناية ويف(  بنائي تقومي)  الدرس أثناء ويف ،( قبلي تقومي) الدرس
 العلمية باملراجع أستعني"  فهي  الرابعة  املهارة أما ،( 1816) معياري واحنراف( 6832) حسايب
( 6835) حسايب مبتوسط ،%  81  وبنسبة" الدرس ختطيط عند العلمية املادة لتوثيق احلديثة
 (.1811) معياري واحنراف

 عليها للتدرب حاجتهم إىل البحث عينة أفراد استجابات أشارت فقد  املهارات باقي أما
 683)   الفئة ضمن تقع الفقرات جلميع احلسابية املتوسطات كانت حيث ، متوسطة بدرجة
 (.   0821اىل

 العلم هذا يف حديث هو ما كل على االطالع إىل حباجة الرياضيات معلمي أن يعين وهذا
 فأهنم وكذلك الطالب، وأسئلة استفسارات املثال سبيل على ، طارئ أي إىل مهيئني يكونوا حىت

 يف السائد األسلوب على يعتمدون ال حىت والبحث االستقصاء مهارة على التدرب إىل حيتاجون
 على التدرب إىل حاجتهم خبصوص أما ، حتضري من سبق ما على واالعتماد التلقني وهو التدريس
 يعتمدان واللذان والعلوم الرياضيات وهو املوضوع طبيعة إىل ذلك يعود فرمبا املتنوعة التقومي أساليب
 -: علي

 . املفاهيم تدريس علي تعتمد:   الرياضيات (1)
 . احلياتية والتطبيقات واملعامل العملي على يعتمد:    العلوم (2)

 طرق على الرتكيز يف( م6111،الرمالوي:  )من كل دراسات مع تتفق النتيجة وهذه
 اليت( م6111،عمران) دراسة ومع، جديد هو ما كل إزاء واالستقصاء والبحث احلديثة التدريس
 اليت( م6116،البنيان) دراسة وكذلك، التقييم يف احلديثة االجتاهات على التعرف بضرورة أوصت
 دراسة وأيضا، واملتنوعة املختلفة التقومي أساليب على التدرب إل املعلمني حاجة أكدت

 جاء وما، احلديثة التدريس بأساليب وتعريفه التدريس هيئة لعضو معايري وضع يف( م6113،إبراهيم)
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 برامج يف املستخدمة التقومي أساليب تنويع ضرورة على أكدت اليت( م6113،وعويد عايل) دراسة يف
 .املعلم إعداد
 :الثاين السؤال على اإلجابة وتفسري نتائج: ثانياً 

 يف التدريس تنفيذ مهارات إىل الرياضيات معلمي حاجة مدى ما: على الثاين السؤال ينص
 ؟ النشط والتعلم البنائية والنظرية والعلوم الرياضيات تطوير مشروع ضوء

 عينة أفراد الستجابات احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات حبساب الباحث قام
 .التدريس تنفيذ مهارات ب عد عبارات إزاء البحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 00)  جدول

 بعد عبارات إزاء البحث عينة أفراد الستجابات احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات
 الدرس تنفيذ مهارات

 املتوسط االحتياج درجة الفقرة رقم
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 الرتتيب
 كبرية متوسطة أبداً  أحتاج ال
 % ت % ت % ت

0 16 22.2 19 26.4 37 51.4 2.2917 .81253 3 
6 24 33.3 16 22.2 32 44.4 2.1111 .88103 16 
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3 18 25.0 28 38.9 26 36.1 2.1111 .77923 14 
8 21 29.2 23 31.9 2838.9 2.0972 .82496 17 
5 18 25.0 28 38.9 26 36.1 2.1111 .77923 13 
2 16 22.2 19 26.4 37 51.4 2.2917 .81253 2 
1 17 23.6 18 25.0 37 51.4 2.2778 .82602 4 
4 22 30.6 24 33.3 26 36.1 2.0556 .82032 19 
9 20 27.8 28 38.9 24 33.3 2.0556 .78523 18 
01 24 33.3 23 31.9 25 34.7 2.0139 .83063 21 
00 22 30.6 17 23.6 33 45.8 2.1528 .86659 10 
06 18 25.0 22 30.6 32 44.4 2.1944 .81602 8 
03 26 36.1 10 13.9 36 50.0 2.1389 .92395 11 
08 21 29.2 18 25.0 33 45.8 2.1667 .85580 9 
05 29 40.3 19 26.4 24 33.3 1.9306 .86116 22 
02 17 23.6 19 26.4 36 50.0 2.2639 .82211 5 
01 12 16.7 23 31.9 37 51.4 2.3472 .75358 1 
04 19 26.4 19 26.4 34 47.2 2.2083 .83813 6 
09 21 29.2 21 29.2 30 41.7 2.1250 .83813 12 
61 18 25.0 22 30.6 32 44.4 2.1944 .81602 7 
60 22 30.6 20 27.8 30 41.7 2.1111 .84845 15 
66 25 34.7 19 26.4 28 38.9 2.0417 .86297 20 
  68624. 2.1496 الفقرات مجيع

 حاجتهم إزاء الرياضيات معلمي من البحث عينة أفراد استجابات( 00) رقم اجلدول يوضح
 والتعلم البنائية والنظرية والعلوم الرياضيات تطوير مشروع معايري ضوء يف الدرس تنفيذ مهارات إىل

 ضوء يف الدرس تنفيذ مهارات إىل حباجة أهنم يرون الرياضيات معلمي أن يتضح ومنه.  النشط
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 باحنراف( 6805) الكلي احلسايب املتوسط قيمة إليه تشري كما وذلك ، متوسطة بدرجة املعايري
 (. 1829) معياري

 ما للمعلمني االستجابات تفاوتت فقد الدرس، تنفيذ مهارات متثل اليت للفقرات بالنسبة أما
 . أبداً  حتتاجها ال ،أو متوسطة بدرجة احلاجة أو كبرية بدرجة احلاجة بني

  فهي ، كبرية بدرجة عليها للتدرب حباجة أهنن املعلمون رأي اليت املهارات أبرز وكانت
 لتوضيح لالنتباه ومثرية صحيحة بطريقة املختارة احلديثة والتقنيات التعليمية الوسائل أستخدم"

 معياري واحنراف( 6835) حسايب مبتوسط ،%  50 النسبة بلغت ،حيث"  الغامضة املفاهيم
 الدرس أهداف حتقق مشوقة تدريسية أساليب أستخدم"  مهارة الثانية املرتبة يف وجاءت(. 1815)

 عليها للتدرب حباجة أهنم ذكروا ممن% 50  بنسبة"  بينهم الفردية الفروق وتراعي الطالب ومستوى
 أهيئ"  فكانت الثالثة املهارة أما ،( 1840) معياري واحنراف( 6869) حسايب ومبتوسط كبرية بدرجة
 حسايب مبتوسط ،% 50 بنسبة ،" الطالب دافعية لزيادة وشيقة وجذابة متنوعة بطرق للدرس

 تستخدم"  فهي  الرابعة املرتبة يف كانت اليت املهارة أما ،( 1840) معياري واحنراف( 6869)
 واالبتكار والتفاعل املشاركة على تشجع(  تعاوين تعلم – نشط تعلم)  حيوية تدريسية اسرتاتيجيات

 (.1843) معياري واحنراف( 6864) حسايب مبتوسط ،% 50 بنسبة" 
 
 بدرجة عليها للتدرب حاجتهم إىل البحث عينة أفراد استجابات أشارت فقد املهارات باقي أما

 (. 0821 إىل 6833)  الفئة ضمن تقع الفقرات جلميع احلسابية املتوسطات كانت حيث ، متوسطة
 السيما التعليمية الوسائل استخدام إىل حباجة الرياضيات معلمي بأن ذلك تفسري وميكن

 أساليب استخدام إىل املعلمون حاجة وكذلك ، للدروس التنفيذ وتيسري تسهيل أجل من منها احلديثة
 لزيادة الطالب بني والتنافس الدافعية زيادة هبدف والتلقني احلف  على تعتمد ال حديثة تعليم وطرق

 .األكادميي حتصيلهم
 :من كالً  دراسات مع تتفق النتيجة وهذه

 أن جيب وحاجات أولويات هناك أن البحث هذه بينت حيث( ,Hawk & Hill 6113(دراسة
 احلليب) دراسة وكذلك، التعاوين للتعلم املعلم استخدام على القدرة منها: املعلمني عند تتوفر

 التدريس هيئة لعضو التعليمية العملية يف حديثة ووسائل اسرتاتيجيات استخدام يف( م6118،وسالمة
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 أداء حتسني ضرورة أكدت اليت( 6115،اجلبوري) دراسة يف جاء ما وأيضاً ، اجلودة معايري ضوء يف
 االتصال ووسائل اآلل احلاسب استخدام على املناسب التدريب توفري مع التدريس هيئة عضو
 .واملؤهالت باملهارات السريع التقدم ملواجهة
 :الثالث السؤال على اإلجابة وتفسري نتائج: ثالثاً 

 ضوء يف التقومي مهارات إىل الرياضيات معلمي حاجة مدى ما: على الثالث السؤال ينص
 ؟ النشط والتعلم البنائية والنظرية والعلوم الرياضيات تطوير مشروع معايري
 البحث عينة أفراد الستجابات احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات حبساب الباحث قام
 .التدريس تقومي مهارات بعد عبارات إزاء
 

 
 
 
 
 
 
 ( 06)  جدول

  بعد عبارات إزاء البحث عينة أفراد الستجابات احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات
 التقومي مهارات

 رقم
 الفقرة

 املتوسط االحتياج درجة
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 الرتتيب
 أحتاج ال متوسطة كبرية

 أبداً 
 % ت % ت % ت

0 23 31.9 28 38.9 21 29.2 2.0278 .78672 3 
6 18 25.0 31 43.1 23 31.9 1.9306 .75669 8 
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3 23 31.9 30 41.7 19 26.4 2.0556 .76709 6 
8 28 38.9 25 34.7 19 26.4 2.1250 .80382 0 

  67567. 2.0347 الفقرات مجيع
 حاجتهم إزاء الرياضيات معلمي من البحث عينة أفراد استجابات( 06)رقم اجلدول يوضح

 والتعلم البنائية والنظرية والعلوم الرياضيات تطوير مشروع معايري ضوء يف التدريس تقومي مهارات إىل
 معايري ضوء يف  التقومي مهارات إىل حباجة أهنم يرون الرياضيات معلمي أن يتضح ومنه. النشط
 تشري كما وذلك ، متوسطة بدرجة النشط والتعلم البنائية والنظرية والعلوم الرياضيات تطوير مشروع

 متثل اليت للفقرات بالنسبة أما(. 1824) معياري باحنراف( 6813) الكلي احلسايب املتوسط قيمة له
 أو متوسطة بدرجة أو كبرية بدرجة احلاجة بني ما للمعلمني االستجابة تفاوتت فقد التقومي مهارات

 .أبدا حيتاجها ال
"  هي كبرية بدرجة عليها للتدرب حباجة أهنم املعلمون رأي اليت املهارات أبرز وكانت

 لتدعيمها القوة نقاط وحتديد النهائية الدرس أهداف حتقيق مدى من للتأكد النهائي التقومي تستخدم
 بدرجة عليها التدرب إىل حباجة نياملعلم من% 83النسبة بلغت حيث ،"لعالجها الضعف ونقاط
( 1841) معياري واحنراف( 6803) حسايب مبتوسط متوسطة، بدرجة% 35  النسبة وبلغت ، كبرية
 لألهداف الطالب حتقيق مدى من للتأكد البنائي التقومي تستخدم"  مهارة الثانية املرتبة يف وجاءت ،

 حباجة أهنم ذكروا ممن% 86  وبنسبة(  "  راجعة بتغذية وإمدادهم) الدرس أثناء مستمرة بصورة
 املهارة أما ،( 1811) معياري واحنراف( 6812) حسايب مبتوسط ، متوسطة بدرجة عليها للتدرب
 وفقاً  الطالب وتقومي تقييم"  فكانت ، عليها للتدرب نياملعلم احتياج درجة حيث من الثالثة

 بنسبة ،" الطالب بني الفردية الفروق مراعاة مع متنوعة بطرق الثالثة اجملاالت يف الدرس ألهداف
 ،( 1819) معياري واحنراف( 6813) حسايب مبتوسط متوسطة، بدرجة حيتجنها نياملعلم من% 39
 بدرجة عليها للتدرب كبرية حباجة املعلمون كان واليت واألخرية الرابعة املرتبة يف كانت اليت املهارة أما

 ممن% 38  وبنسبة" الطالب خلفية على للتعرف املبدئي التقومي تستخدم"  فهي ، متوسطة
 (.1812) معياري واحنراف( 0893) حسايب مبتوسط ، متوسطة بدرجة جوهنااحيت

 التقومي أساليب على والتدرب التعرف إىل حباجة الرياضيات معلمي بأن ذلك تفسري وميكن
 واملمارسات املهارات لتعزيز وكذلك تصحيحها وحماولة الطالب هبا وقع اليت األخطاء ملعاجلة النهائي
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 املستمر التقومي أساليب على التدرب إىل حباجة نياملعلم فإن وأيضاً  الطالب، هبا قام اليت اإلجيابية
 كي نياملعلم قبل من أصالً  واملوضوعة املرسومة لألهداف الطالب حتقيق مدى من التأكد هبدف
 .مستمر وبشكل أفضل وتدريب تعليم على الطالب حيصل
 :من كل دراسات مع تتفق النتيجة وهذه

، املختلفة التقومي أساليب إىل والعلوم الرياضيات مادة حاجة يف( م6111،الرمالوي) دراسة
،  التقييم يف احلديثة االجتاهات على التعرف بضرورة( م6111،عمران)  دراسة أكدته ما وهذا

 وأيضا، املنزل االقتصاد دروس يف للتقييم خمتلفة أساليب تصميم على والتدريب
 مقدمة يف التقومي جمال على التدرب إىل املعلمني حباجة أوصت اليت(م6110،الغامدى)دراسة

 .السعودية العربية اململكة يف التعليم ملعلمي التدريبية االحتياجات
 
 
 
 
 

 :الرابع السؤال على اإلجابة وتفسري نتائج: رابعاً 
 اخلصائص مهارات إىل الرياضيات معلمي حاجة مدى ما: على الرابع السؤال ينص
 والعلوم الرياضيات تطوير مشروع معايري ضوء يف وإدارهتا الصفية البيئة وهتيئة والتفاعلية الشخصية
 ؟ النشط والتعلم البنائية والنظرية

 عينة أفراد الستجابات احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات حبساب الباحث قام
 وإدارهتا الصفية البيئة وهتيئة والتفاعلية الشخصية اخلصائص مهارات بعد عبارات إزاء البحث
 .للتدريس

 ( 03)  جدول
 بعد عبارات إزاء البحث عينة أفراد الستجابات احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات

 وإدارهتا الصفية البيئة وهتيئة والتفاعلية الشخصية اخلصائص مهارات
 الرتتيب االحنراف املتوسط االحتياج درجة رقم
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 أحتاج ال متوسطة كبرية الفقرة
 أبداً 

 املعياري احلسايب

 % ت % ت % ت
0 20 27.8 22 30.6 30 41.7 1.8611 .82744 1 
6 26 36.1 16 22.2 30 41.7 1.9444 .88634 5 
3 22 30.6 17 23.6 33 45.8 1.8472 .86659 4 
8 25 34.7 18 25.0 29 40.3 1.9444 .87031 3 
5 24 33.3 14 19.4 34 47.2 1.8611 .89294 2 
2 26 36.1 16 22.2 30 41.7 1.9444 .88634 8 
1 24 33.3 21 29.2 27 37.5 1.9583 .84649 6 
4 27 37.5 17 23.6 28 38.9 1.9861 .88003 0 

  81285. 1.9184 الفقرات مجيع
 إىل حاجتهم إزاء الرياضيات معلمي من البحث عينة أفراد استجابات(  03)رقم اجلدول يوضح
 تطوير مشروع معايري ضوء يف وإدارهتا الصفية البيئة وهتيئة والتفاعلية الشخصية اخلصائص مهارات

 حباجة أهنم يرون الرياضيات معلمي أن يتضح ومنه. النشط والتعلم البنائية والنظرية والعلوم الرياضيات
 تطوير مشروع معايري ضوء يف وإدارهتا الصفية البيئة وهتيئة والتفاعلية الشخصية اخلصائص مهارات إىل

 املتوسط قيمة له تشري كما وذلك ، متوسطة بدرجة النشط والتعلم البنائية والنظرية والعلوم الرياضيات
 (.1840) معياري باحنراف( 0896) الكلي احلسايب

 الصفية البيئة وهتيئة والتفاعلية الشخصية اخلصائص مهارات متثل اليت للفقرات بالنسبة أما
 ال أو متوسطة بدرجة أو كبرية بدرجة احلاجة بني ما للمعلمني االستجابة تفاوتت فقد وإدارهتا
 . أبداً  حتتاجها

 على هي ، كبرية بدرجة عليها للتدرب حباجة أهنم املعلمون رأي اليت املهارات أبرز وكانت
( 0899) حسايب مبتوسط ،% 34 النسبة بلغت حيث"  الطارئة املواقف يف بذكاء تتصرف"  الرتتيب
 الطارئة التدريسية املواقف مع تتكيف"  مهارة الثانية املرتبة يف وجاءت ،( 1844) معياري واحنراف
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 املهارة أما ،( 1845) معياري واحنراف( 0892) حسايب مبتوسط ،% 33 بنسبة"  االنفعال وتتجنب
 املبادرة على الطالب تشجيع"  فكانت عليها للتدرب نياملعلم احتياج درجة حيث من الثالثة

( 0898) حسايب مبتوسط ،% 35 بنسبة"  الراجعة التغذية تقدمي مع موضوع أية عن واالستفسار
 ( .1841)  معياري واحنراف

 إىل احلاجة مدى حول آرائهم يف منقسمون الرياضيات معلمي بأن ذلك تفسري وميكن
 السبب يعود ورمبا ، وإدارهتا الصفية البيئة وهتيئة والتفاعلية الشخصية اخلصائص مهارات على التدرب

 املعلومة وتوصيل التدريس هو األهم وأن لديهم موجودة أصالً  املهارات هذه يعتربون أهنم إىل ذلك يف
 رغبتهم أبدوا – بالقليلة ليست – نياملعلم من نسبة وجود من الرغم على صحيح بشكل للطالب
 يتالزما أن جيب الطالب أو املعلم من سواء والسلوك التعليم بأن إلمياهنم املهارات هذه على بالتدرب

 .التعليمية  العملية إلجناح معاً 
 مع التعامل أساليب معرفة إىل حباجة املعلم أن( م6116،البنيان) دراسة مع تتفق النتيجة وهذه
 .نياملعلم لدى التدريس مهارات لتنمية برامج إعداد وضرورة التلميذ

 
 : اخلامس السؤال على اإلجابة وتفسري نتائج: خامساً 

 العملي البيان مهارات إىل الرياضيات معلمي حاجة مدى ما: على اخلامس السؤال ينص
 ؟ النشط والتعلم البنائية والنظرية والعلوم الرياضيات تطوير مشروع معايري ضوء يف للتدريس

 عينة أفراد الستجابات احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات حبساب الباحث قام
 .للتدريس العملي البيان مهارات بعد عبارات إزاء البحث

 ( 08)  جدول
 بعد عبارات إزاء البحث عينة أفراد الستجابات احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات

 (العملية الدروس)العملي البيان مهارات

رات
ملها
ا

 

 رقم
 الفقرة

 املتوسط االحتياج درجة
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 الرتتيب
 أحتاج ال متوسطة كبرية

 أبداً 
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 % ت % ت % ت

 ما
 قبل

فيذ
التن

 (
داد
إلع
ا

) 

0 16 22.2 22 30.6 34 47.2 1.7500 .80053 61 
6 16 22.2 19 26.4 37 51.4 1.7083 .81253 60 
3 16 22.2 22 30.6 34 47.2 1.7500 .80053 09 
8 23 31.9 22 30.6 27 37.5 1.9444 .83731 4 

  71535. 1.7882 الفقرات مجيع

رات
مها

 
فيذ
التن

 

5 26 36.1 25 34.7 21 29.2 2.0694 .81061 8 
2 24 33.3 22 30.6 26 36.1 1.9722 .83872 1 
1 30 41.7 19 26.4 23 31.9 2.0972 .85843 6 
4 21 29.2 23 31.9 28 38.9 1.9028 .82496 00 
9 20 27.8 23 31.9 29 40.3 1.8750 .82116 03 
01 24 33.3 15 20.8 33 45.8 1.8750 .88711 08 
00 19 26.4 24 33.3 28 38.9 1.8611 .81024 05 
06 21 29.2 17 23.6 34 47.2 1.8194 .86116 02 
  74114. 1.9340 الفقرات مجيع

رات
مها

  
بيق
لتط
ا

 

03 25 34.7 17 23.6 30 41.7 1.9306 .87736 9 
08 23 31.9 18 25.0 31 43.1 1.8889 .86490 06 
05 27 37.5 22 30.6 23 31.9 2.0556 .83731 5 
02 20 27.8 19 26.4 33 45.8 1.8194 .84464 04 
01 22 30.6 15 20.8 35 48.6 1.8194 .87736 01 
04 30 41.7 17 23.6 25 34.7 2.0694 .87736 3 
  78061. 1.9306 الفقرات مجيع

هارا
م إلهنا ت
ا  0 84845. 2.1111 30.6 22 27.8 20 41.7 30 09 ء
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61 27 37.5 18 25.0 27 37.5 2.0000 .87210 2 
60 20 27.8 27 37.5 25 34.7 1.9306 .79304 01 
  75978. 2.0139 الفقرات مجيع

  70498. 1.9167 احملور الفقرات مجيع
 حاجتهم إزاء الرياضيات معلمي من البحث عينة أفراد استجابات( 08) رقم اجلدول يوضح

 والتعلم البنائية والنظرية والعلوم الرياضيات تطوير مشروع معايري ضوء يف العملي البيان مهارات إىل
 الدروس أو العملي البيان مهارات إىل حباجة أهنم يرون الرياضيات معلمي أن يتضح ومنه. النشط
 وذلك ، متوسطة بدرجة(  ماجروهيل) للمناهج اجلديدة والسلسلة البنائية النظرية ضوء يف العملية
 ( .1811) معياري باحنراف( 0896) الكلي احلسايب املتوسط قيمة له تشري كما
 ، األوىل املرتبة يف اإلهناء مهارات  كانت فقد العملي حملور املكونة الفرعية باحملاور يتعلق وفيما
 حسايب مبتوسط التنفيذ، مهارات تلتها ،(1812) معياري واحنراف( 6810) حسايب مبتوسط

( 089312) حسايب مبتوسط ، التطبيق مهارات مث ومن ،( 1818) معياري واحنراف( 08938)
 حسايب مبتوسط ، اإلعداد أو التنفيذ قبل ما مهارات جاءت وأخرياً  ،( 1814) معياري واحنراف

 (.1816) معياري واحنراف( 0819)
 بني للمعلمني االستجابة تفاوتت فقد العملي، البيان مهارات متثل اليت للفقرات بالنسبة أما
 . .أبداً  حتتاجها ال أو متوسطة أو كبرية بدرجة احلاجة

 تنهي"  هي ، كبرية بدرجة عليها للتدرب حباجة أهنم املعلمون رأى اليت املهارات أبرز كانت
 بلغت حيث ،"  األساسية املفاهيم على الرتكيز مع وشيقة جذابة بطريقة احملدد الوقت يف الدرس
 مهارة الثانية املرتبة يف وجاءت ،( 1845) معياري واحنراف( 6800) حسايب مبتوسط ،% 86النسبة
 حسايب ومبتوسط% 86  وبنسبة"  العملي البيان تثري اليت التعليمية الوسائل بعض تستخدم" 
 نقاط وحتديد الطالب أداء تقومي"  فكانت ، الثالثة املهارة أما ،( 1842) معياري واحنراف( 6801)

 مبتوسط ،% 86 بنسبة ،"  مقننة مقاييس باستخدام لتصحيحها الضعف ونقاط لتدعيمها القوة
 تقدم"  فهي  الرابعة املرتبة يف كانت اليت املهارة أما ،( 1844) معياري واحنراف( 6811) حسايب
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"  اهلدف توضيح مع الطالب دافعية تثري سليمة ولغة واضح وصوت جذابة بطريقة العملي البيان
 (.1840) معياري واحنراف( 6811) حسايب مبتوسط ،%  32 وبنسبة

 أشارت فقد العملي البيان مبهارات واخلاصة املذكورة املهارات لباقي  بالنسبة األمر وكذلك
 كانت حيث ، متوسطة بدرجة عليها للتدرب حاجتهم إىل نياملعلم من العينة أفراد استجابات
 (. 0821 إىل 6833)  الفئة ضمن تقع الفقرات جلميع احلسابية املتوسطات

 بدرجة العملية املهارات على التدريب حيتاجون ال الرياضيات معلمي بأن ذلك تفسري وميكن
 تعتمد العلوم بينما املفاهيم تدريس على يعتمد الرياضيات تدريس من كبري جزء ألن رمبا ، كبرية
. العملية الدروس تنفيذ على كبرية بدرجة تساعدهم نياملعلم خربة فإن وبالتال العملية املهارات علي
 بتدريس نيبدأو  عندما ألهنم رمبا ، احملدد بالوقت الدرس إهناء مهارة على للتدرب احتياجهم أما

 وحرص الطالب أسئلة بسبب للدرس احملدد الوقت يف إهناؤه الصعب من يكون عملي موضوع
 .الدرس استوعبوا قد الطالب مجيع أن على املعلمون

 والتطبيق األدوات بتوفري االهتمام بضرورة( م0991،فخرو) دراسة مع تتفق النتيجة وهذه
 .التدريس أساليب أفضل هي املعملية الطريقة وأن،  املعامل وتوفري العملي

 
 :السادس السؤال على اإلجابة وتفسري نتائج: سادساً 

 نياملعلم حاجة جتاه الرياضيات معلمي أراء اختالف مدى ما: على السادس السؤال ينص
 الشخصية اخلصائص،  التدريس تقومي،  التدريس تنفيذ،  التدريس ختطيط)التدريس مهارات تنمية إىل

 املؤهل)ملتغريات تبعاً ( للتدريس العملي البيان، ) للتدريس وإدارهتا الصفية البيئة وهتيئة والتفاعلية
 مدى التدريبية، الدورات عدد، هبا بالتدريس تقوم اليت التعليمية املرحلة، اخلربة سنوات عدد، العلمي

 ؟(التدريبية الدورة نوع، التدريبية الدورة من االستفادة
 من أقل كانت(  ماجستري و تربوي غري بكالوريوس) الفئتني يف نياملعلم عدد أن  وحيث

 حاجة جتاه الرياضيات معلمي آراء اختالف درجة لتحديد التباين حتليل حبساب الباحث قام ،(6)
 البنائية والنظرية والعلوم الرياضيات تطوير مشروع معايري ضوء يف التدريس مهارات تنمية إىل نياملعلم
 الدورات عدد، هبا بالتدريس تقوم اليت التعليمية املرحلة، اخلربة سنوات عدد باختالف النشط والتعلم
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 العلمي املؤهل ملتغري بالنسبة أما. التدريبية الدورة نوع، التدريبية الدورة من االستفادة مدى، التدريبية
 : التال اجلدول يوضحه كما املئوية النسبة استخدام مت فقد

 العلمي املؤهل ملتغري املئوية والنسب التكرار( 05) اجلدول
 % التكرار العلمي املؤهل
 27.8 20 دبلوم

 70.8 51 تربوي بكالوريوس

 1.4 1 تربوي غري بكالوريوس

1 1 ماجستري

 100.0 72 اجملموع

 :البحث إليها توصلت اليت النتائج تفصيل يلي وفيما 
 إىل نياملعلم حاجة حتديد جتاه الرياضيات معلمي آراء اختالف درجة لتحديد التباين حتليل 3-0

 : اخلربة سنوات عدد باختالف التدريس مهارات تنمية
 الرياضيات معلمي أراء اختالف درجة لتحديد التباين حتليل اختبار نتائج( 02)   رقم اجلدول يوضح
 اخلربة سنوات عدد باختالف التدريس مهارات تنمية إىل نياملعلم حاجة حتديد جتاه والعلوم
 مهارات
 التدريس

 مصدر
 التباين

 جمموع
 املربعات

 درجات
 احلرية

 متوسط
 املربعات

 الداللة مستوى ف قيمة

 ختطيط
 التدريس

 بني
 0.212 3 0.637 اجملموعات

0.533 0.661 
 داخل

 0.398 68 27.078 اجملموعات

 بني الدرس تنفيذ
 0.220 3 0.661 اجملموعات

0.457 0.713 
 داخل

 0.482 68 32.775 اجملموعات
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 التقييم
 والتقومي

 بني
 0.135 3 0.405 اجملموعات

0.287 0.835 
 داخل

 0.471 68 32.008 اجملموعات

 اخلصائص
 الشخصية
 والتفاعلية

 بني
 1.143 3 3.429 اجملموعات

1.788 0.158 
 داخل

 0.639 68 43.482 اجملموعات

 بني العملي البيان
 0.317 3 0.951 اجملموعات

0.628 0.599 
 داخل

 0.505 68 34.336 اجملموعات

 جتاه الرياضيات معلمي آراء بني الفروق لداللة( ف) قيمة أن السابق اجلدول من ويتضح
 عند إحصائياً  دالة غري اخلربة سنوات عدد باختالف التدريس مهارات تنمية إىل نياملعلم حاجة حتديد
)05.0( داللة مستوى عند إحصائياً  دالة فروق توجد وال.  البحث أبعاد مجيع  متوسطات بني 

 عدد الختالف وفقاً  للتدريس املختلفة املهارات على للتدرب االحتياج حول العينة أفراد استجابات
 (.1815) من أكرب الداللة مستوى قيم مجيع كانت حيث ، اخلربة سنوات

 حتديد على يؤثر ال نياملعلم لدى اخلربة سنوات عدد اختالف أن إىل تشري النتيجة وهذه
 .الرياضيات تدريس ملهارات التدرييب االحتياج درجة مستوى

 إىل نياملعلم حاجة حتديد جتاه الرياضيات معلمي آراء اختالف درجة لتحديد التباين حتليل 3-6
 : التدريبية الدورات عدد باختالف التدريس مهارات تنمية

 الرياضيات معلمي آراء اختالف درجة لتحديد التباين حتليل اختبار نتائج(  01)  رقم اجلدول يوضح
 التدريبية الدورات عدد   باختالف التدريس مهارات تنمية إىل نياملعلم حاجة حتديد جتاه

 مستوى قيمة متوسط درجات جمموع التباين مصدر مهارات
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 الداللة ( ف)  املربعات احلرية املربعات التدريس
 ختطيط
 التدريس

 0.095 2 0.189 اجملموعات بني
 داخل 0.790 0.237

 0.399 69 27.525 اجملموعات

 0.168 2 0.337 اجملموعات بني الدرس تنفيذ
 داخل 0.705 0.351

 اجملموعات
33.099 69 0.480 

 التقييم
 والتقومي

 0.065 2 0.131 اجملموعات بني
 داخل 0.870 0.140

 0.468 69 32.282 اجملموعات

 اخلصائص
 الشخصية
 والتفاعلية

 1.117 2 2.234 اجملموعات بني
 داخل 0.186 1.725

 اجملموعات
44.677 69 0.647 

 0.467 2 0.935 اجملموعات بني العملي البيان
 داخل 0.396 0.939

 0.498 69 34.352 اجملموعات

 جتاه الرياضيات معلمي آراء بني الفروق لداللة( ف) قيمة أن السابق اجلدول من ويتضح
 إحصائياً  دالة غري التدريبية الدورات عدد  باختالف التدريس مهارات تنمية إىل نياملعلم حاجة حتديد
)05.0( داللة مستوى عند اإحصائيً  دالة فروق توجد ال و ، البحث أبعاد مجيع عند  بني 

 وفقاً  للتدريس املختلفة املهارات على للتدرب االحتياج حول العينة أفراد استجابات متوسطات
 (.1815) من أكرب   الداللة مستوى قيم مجيع كانت حيث ، التدريبية الدورات عدد الختالف
 مستوى حتديد على يؤثر ال نياملعلم لدى التدريبية الدورات عدد اختالف أن إىل تشري النتيجة وهذه
 .الرياضيات تدريس ملهارات التدرييب االحتياج درجة
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 إىل نياملعلم حاجة حتديد جتاه الرياضيات معلمي آراء اختالف درجة لتحديد التباين حتليل 3-3
 : التدريبية الدورات من االستفادة مدى باختالف التدريس مهارات تنمية
 معلمي آراء اختالف درجة لتحديد التباين حتليل اختبار نتائج(  04) رقم اجلدول يوضح
  من االستفادة مدى باختالف التدريس مهارات تنمية إىل نياملعلم حاجة حتديد جتاه الرياضيات
 التدريبية الدورات
 مهارات
 التدريس

 جمموع التباين مصدر
 املربعات

 درجات
 احلرية

 متوسط
 املربعات

 مستوى ف قيمة
 الداللة

 ختطيط
 التدريس

 بني
 501. 2 1.002 اجملموعات

1.294 .281 
 داخل

 387. 69 26.713 اجملموعات

 بني الدرس تنفيذ
 اجملموعات

1.077 2 .538 
1.148 .323 

 داخل
 469. 69 32.359 اجملموعات

 التقييم
 والتقومي

 بني
 069. 2 137. اجملموعات

.147 .864 
 داخل

 اجملموعات
32.276 69 .468 

 اخلصائص
 الشخصية
 والتفاعلية

 بني
 105. 2 210. اجملموعات

.155 .856 
 داخل

 677. 69 46.701 اجملموعات

 775. 256. 130. 2 260. بني العملي البيان
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 اجملموعات
 داخل

 508. 69 35.027 اجملموعات

 جتاه الرياضيات معلمي آراء بني الفروق لداللة( ف) قيمة أن السابق اجلدول من ويتضح
 التدريبية الدورات من االستفادة مدى باختالف التدريس مهارات تنمية إىل نياملعلم حاجة حتديد
 داللة مستوى عند إحصائياً  دالة فروق توجد وال ، البحث أبعاد مجيع عند اإحصائيً  دالة غري

)05.0(  املختلفة املهارات على للتدرب االحتياج حول العينة أفراد استجابات متوسطات بني 
 مستوى قيم مجيع كانت حيث ، التدريبية الدورات من االستفادة مدى الختالف وفقاً  للتدريس
 (.1815) من أكرب الداللة

 
 على يؤثر ال نياملعلم لدى التدريبية الدورات من االستفادة درجة اختالف أن إىل تشري النتيجة وهذه
 .الرياضيات تدريس ملهارات التدرييب االحتياج درجة مستوى حتديد
 إىل نياملعلم حاجة حتديد جتاه الرياضيات معلمي آراء اختالف درجة لتحديد التباين حتليل 3-8

 : العلمي املؤهل باختالف التدريس مهارات تنمية
 معلمي آراء اختالف درجة لتحديد التباين حتليل اختبار نتائج(  09) رقم اجلدول يوضح
 العلمي املؤهل باختالف التدريس مهارات تنمية إىل نياملعلم حاجة حتديد جتاه الرياضيات
 مهارات
 التدريس

 املتوسط املتغري
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

  قيمة
 ( ف) 

 درجات
 احلرية

 مستوى
 الداللة

 ختطيط
 التدريس

 0.65177 2.1034 دبلوم
- 

 بكالوريوس 0.371 69 0.901
 0.61972 2.2529 تربوي

 0.75278 1.9909 دبلوم الدرس تنفيذ
- 

 بكالوريوس 0.224 69 1.228
 0.66247 2.2139 تربوي
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 التقييم
 والتقومي

 0.70838 1.9625 دبلوم
- 

 بكالوريوس 0.518 69 0.649
 0.66425 2.0784 تربوي

 اخلصائص
 الشخصية
 والتفاعلية

 0.76681 1.8125 دبلوم
- 

 بكالوريوس 0.451 69 0.758
 0.83330 1.9755 تربوي

 0.72459 1.8000 دبلوم العملي البيان
- 

 بكالوريوس 0.378 69 0.887
 0.70530 1.9664 تربوي

 حتديد جتاه الرياضيات معلمي آراء بني الفروق لداللة( ف) قيمة أن السابق اجلدول من ويتضح
 مجيع عند إحصائياً  دالة غري العلمي املؤهل  باختالف التدريس مهارات تنمية إىل نياملعلم حاجة
)05.0( داللة مستوى عند إحصائياً  دالة فروق توجد وال.  البحث أبعاد  متوسطات بني 

 املؤهل الختالف وفقاً  للتدريس املختلفة املهارات على للتدرب االحتياج حول العينة أفراد استجابات
 (.1815) من أكرب   الداللة مستوى قيم مجيع كانت حيث ، العلمي

 حتديد على يؤثر ال نياملعلم لدى العلمي املؤهل درجة اختالف أن  إىل تشري النتيجة وهذه
 . الرياضيات تدريس ملهارات التدرييب االحتياج درجة مستوى

 إىل نياملعلم حاجة حتديد جتاه الرياضيات معلمي آراء اختالف درجة لتحديد التباين حتليل 3-5
 : املعلم هبا يدرس اليت التعليمية املرحلة باختالف التدريس مهارات تنمية
 معلمي آراء اختالف درجة لتحديد التباين حتليل اختبار نتائج(  61)  رقم اجلدول يوضح
 اليت التعليمية املرحلة  باختالف التدريس مهارات تنمية إىل نياملعلم حاجة حتديد جتاه الرياضيات
 املعلم هبا تدرس

 مهارات
 التدريس

 املتوسط املتغري
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 قيمة
 ( ف) 

 درجات
 احلرية

 مستوى
 الداللة

 0.261 70 1.134- 62474. 2.1249 املتوسطة املرحلة ختطيط
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 62223. 2.2916 الثانوية املرحلة التدريس
 65938. 2.0369 املتوسطة املرحلة الدرس تنفيذ

-1.445 70 0.153 
 70326. 2.2688 الثانوية املرحلة

 62900. 2.0135 املتوسطة املرحلة والتقومي التقييم
-.272 70 0.786 

 73034. 2.0571 الثانوية املرحلة
 اخلصائص
 الشخصية
 والتفاعلية

 73392. 1.7703 املتوسطة املرحلة
 87195. 2.0750 الثانوية املرحلة 0.114 70 1.600-

 67200. 1.7864 املتوسطة املرحلة العملي البيان
-1.631 70 0.107 

 72228. 2.0544 الثانوية املرحلة
 جتاه الرياضيات معلمي آراء بني الفروق لداللة( ف) قيمة أن السابق اجلدول من ويتضح

 املعلم هبا تدرس اليت التعليمية املرحلة  باختالف التدريس مهارات تنمية إىل نياملعلم حاجة حتديد
 داللة مستوى عند إحصائياً  دالة فروق توجد وال ، البحث أبعاد مجيع عند إحصائياً  دالة غري

)05.0(  املختلفة املهارات على للتدرب االحتياج حول العينة أفراد استجابات متوسطات بني 
 الداللة مستوى قيم مجيع كانت حيث املعلم، هبا تعمل اليت التعليمية املرحلة الختالف وفقاً  للتدريس
 (.1815) من أكرب
 االحتياج درجة مستوى حتديد على يؤثر ال التعليمية املرحلة اختالف أن  إىل تشري النتيجة وهذه
 .الرياضيات تدريس ملهارات التدرييب

 تنمية إىل نياملعلم حاجة حتديد جتاه الرياضيات معلمي آراء اختالف درجة لتحديد التباين حتليل 3-2
 : التدريبية الدورة نوع باختالف التدريس مهارات
 معلمي آراء اختالف درجة لتحديد التباين حتليل اختبار نتائج(  60) رقم اجلدول يوضح
 التدريبية الدورة نوع باختالف التدريس مهارات تنمية إىل نياملعلم حاجة حتديد جتاه الرياضيات
 مهارات
 التدريس

 املتوسط املتغري
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 قيمة
 ( ف) 

 درجات
 احلرية

 مستوى
 الداللة
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 ختطيط
 التدريس

 57977. 2.3568 عامة دورة
1.414 70 .162 

 63820. 2.1351 متخصصة دورة
 61676. 2.3755 عامة دورة الدرس تنفيذ

1.951 70 .055 
 69736. 2.0436 متخصصة دورة

 التقييم
 والتقومي

 59932. 2.1848 عامة دورة
1.297 70 .199 

 70341. 1.9643 متخصصة دورة
 اخلصائص
 الشخصية
 والتفاعلية

 74234. 2.1522 عامة دورة
1.694 70 .095 

 82841. 1.8087 متخصصة دورة
 69136. 2.0870 عامة دورة العملي البيان

1.414 70 .162 
 70403. 1.8367 متخصصة دورة

 جتاه الرياضيات معلمي آراء بني الفروق لداللة( ف) قيمة أن السابق اجلدول من ويتضح            
 إحصائياً  دالة غري التدريبية الدورة نوع  باختالف التدريس مهارات تنمية إىل نياملعلم حاجة حتديد
)05.0( داللة مستوى عند إحصائياً  دالة فروق توجد ال و ، البحث أبعاد مجيع عند  بني 

 وفقاً  للتدريس املختلفة املهارات على للتدرب االحتياج حول العينة أفراد استجابات متوسطات
 من أكرب   الداللة  مستوى قيم مجيع كانت حيث املعلم، هبا تعمل اليت التعليمية املرحلة الختالف

(1815.) 
 درجة مستوى حتديد على يؤثر ال  التعليمية املرحلة اختالف أن  إىل تشري النتيجة وهذه
 .الرياضيات تدريس ملهارات التدرييب االحتياج

 درجة حتديد يف ومتجانسون متفقون الرياضيات معلمي بأن السابقة النتائج تفسري وميكن
 البنائية والنظرية والعلوم الرياضيات تطوير مشروع معايري ضوء يف التدريس ملهارات التدرييب االحتياج
 اخلصائص عن النظر وبغض متوسطة أو كبرية االحتياج درجة كانت سواء ، النشط والتعلم

 .للمعلمني والشخصية الدميوغرافية
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 التوصيات للبحثالنتائج و وأهم  مقترحة مواضيع بحثية
 مقترحة : أوالً مواضيع بحثية

 الشاملة . اجلودة معايري ضوء يف الرياضيات معلمي تدريب برامج تقومي -0
بني نتائج الطالب الدراسية ونتائج املركز الوطين للقياس  أسباب الفجوةدراسات حبثية عن  -6

 والتقومي يف اختبارات القدرات والتحصيلي .
بني نتائج الطالب الدراسية ونتائج املركز الوطين  طرق عالج الفجوةدراسات حبثية عن  -3

 للقياس والتقومي يف اختبارات القدرات والتحصيلي .
 املعتمدة يف بنائها على النظرية البنائية . آليات تقومي الطالب يف ضوء املناهج -8
 نظرة مستقبلية يف الشروط املؤهلة للتوظيف للمعلمني . -5
 مستوي التحصيل الدراسي بني التدريس والتقومي .  -2
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 :للبحث  النتائج أهم ثانياً 
 أقراهنم عن التدريبية الربامج حضروا الذين للمعلمني الفين األداء يف الفرق يف جداً  واضح فرق يوجد 

 -:التالية النقاط يف ذلك تلخيص وميكن التدريب حيضروا مل الذين
 اليت االسرتاتيجيات ويطبق املشروع وأهداف سياسة وفق يعمل التدريب حضر الذي املعلم (أ)

 مستوياهتم خمتلف على للطالب والتقومي العالج وطريقة وطرائقه التدريس حيث من املشروع يعتمدها
 . التلقني على املعتمدة التدريس يف التقليدية بالطريقة يعمل التدريب حيضر مل الذي املعلم حني يف
 حضر الذي املعلم لطالب العلمي حتصيلهم ومدى الطالب مستوى يف واضح فرق يوجد (ب)

 على وحيتوى كاف احلصة ووقت النشط التعاوين التعلم اسرتاتيجيات وفق تسري واحلصة التدريب
 وقت يكفي ال التدريب حيضر مل الذي املعلم بينما.  والتقييم والتقومي والتدريس التهيئة خطوات مجيع
 فقط حلظية حمصلته التدريس أن أي فقط احلصة وقت تتعدى ال للطالب التحصيل وقدرة احلصة
 . الطالب من للمجموعتني التحصيلية االختبارات يف ذلك ويتضح
 تبادل أثر يوضح مما التدريب حيضر مل الذي للمعلم مرشداً  يعد التدريب حضر الذي املعلم (ت)

 :يلي كما البحث حملاور التوصيات تقسيم وميكن.  منها االستفادة ومدى الزيارات
 ( ماكجروهيل سلسلة)  والعلوم الرياضيات تطوير بمشروع خاصة توصيات ثالثاً 

 عاتق على امللقى العبء لتخفيف مدرسة كل يف دائمة وتدريب ختطيط وحدة إنشاء ضرورة  -1
 . املعلمني مجيع تدريب من متكينهم وعدم الرتبوي واإلشراف الوزارة

 وهى الدراسة يف الواردة الثالثة احملاور يشمل الوزارة قبل من إرشادي كتيب إصدار -2
 . والعلوم الرياضيات مبشروع التعريف (أ)
 . املشروع يف التدريس طريقة (ب)
 . النشط التعاوين التعلم اسرتاتيجيات بعض (ت)
 يف املختلفة املدارس وبني الواحدة املدرسة داخل املعلمني بني الزيارات تبادل فكرة تعميم  -3

 . التعليم إدارات من إدارة كل
 الذين أقراهنم عن متيزهم التدريبية الربامج حيضرون الذين للمعلمني ومادية إدارية حوافز وضع  -4

 باملسميات أسوة خبري ومعلم( أ) أول ومعلم أول معلم مسميات مثل.  التدريب حيضرون ال
 . األنصبة ختفيف على عالوة.  العربية مصر مجهورية يف

 . الفين هأدائ بتقارير للمعلم الوظيفي السلم ترقيات ربط -5
 . درس كل قبل مثالً ( املتوسطة) السابقة املراحل يف دراسته مت ملا ملخص وضع  -6
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 مجيع لدى متوفرة الغري البياين للرسم العلمية احلاسبة اآللة على الرياضيات كتاب اعتماد  -7
 -: اقرتاحني هنا وأطرح السلسلة عيوب من الطالب

 . للطالب أو للمدرسة جداً  مكلف وهذا طالب لكل آلة توفري (أ)
 .الدالة خبواص ولكن آلة بدون مثالً  الدوال رسم يتم حىت التدريس طريقة تغيري (ب)

 -: بالتدريب خاصة توصيات رابعاً 
 :التال اتباع جيب املستقبل يف أهدافها التأهيل برامج حتقق لكي

 .تركيزاً  أكثر بصفة العلوم وكلية الرتبية كليات خرجيي تأهيل على الرتكيز .أ
 .التدريس مزاولة إىل العائدين املعلمني تأهيل على الرتكيز .ب
 .املبتدئ املعلم زميله مبساعدة املتميز املعلم تلزم ولوائح قواعد وجود من بد ال .ج
 .املبتدئني للمعلمني كمرشدين بالعمل املتميزون املعلمون تلزم ولوائح قواعد وجود من بد ال .د
 .املبتدئني للمعلمني كمرشدين الرتبويني املشرفني خالهلا من يعمل تنظيمية خريطة وجود من بد ال .ه
 .املبتدئني املعلمني تأهيل برامج يف الفعالة للمشاركة أنواعها بكل احلوافز مبدأ تبين .و
 .للربنامج الزمنية اخلطة إعداد عند وإمكاناهتم املعلمني ظروف التأهيل برامج خمطط يراعى .ز
 .والتقومي التخطيط عمليات على الرتكيز ينبغي .ح
 إىل مبتدئ معلم من والرتقية الربنامج متطلبات اجتياز على للحكم معيار هناك يكون أن ينبغي .ط

 .مؤهل معلم
 ذلك على وحتفزه عليه واحلرص املهين النمو بزيادة املبتدئ املعلم تلزم ولوائح قواعد وجود من بد ال .ي

. 
 المراجع

 : العربية املراجع أوالً 
، ليبيـا -مصـرانه األول ط ، التربيـة علـوم فـي المرجـع ،الشافعي حممد إبراهيم ، الشافعي .1

 .م0941 واإلعالن والتوزيع للنشر اجلماهريية الدار
 في الخبراء مجموعات على القائم التعاوني التعلم أثر ، حممود حممد ، احليلة .2

 التربوية العلوم كليات في التعليم تصميم مساق لطلبة والمؤجل المباشر التحصيل
 .6111 ،8: ع ،03: م املنارة، - الغوث بوكالة الرتبوية العلوم طلبة على حبث،
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 مطبوعــة:  ينبـع) ،" العلـوني حامـد ، تـدريبي برنـامج" ينبـع مبحافظـة والتعلـيم الرتبيـة دارةإ .3
 . (هـ 0831، التدرييب الربنامج

 مطبوعة ينبع)  ،" الذبياني عارف ، تدريبي برنامج"  ينبع مبحافظة والتعليم الرتبية دارةإ .4
 ( .هـ 0833 ، التدرييب الربنامج

 كليــة ، األميــة محــو لمعلمــي التدريبيــة االحتياجــات ، فهــد عبــدالرمحن ،حممــد الــدخيل .5
. الرتبيـــة كليـــة حبـــوث مبركـــز، ،  ســـعود امللـــك جامعـــة:  الســـعودية العربيـــة اململكـــة)  الرتبيـــة
 .(م 6113- هـ0868

 والتقويم النشط التعلم استراتيجيات بعض أثر ، عبدالرمحن كامل عبدالرمحن ، حممود .6
 األول الصف تالميذ لدى التحريري التعبير مهارات بعض تنمية في الواقعي

 .  م6111 ، التدريس وطرق املناهج جملة مشس عني جامعةالرتبية ، ،كلية اإلعدادي
،  املسـتقبلية اجتاهاتـه، أهدافـه مفهومـه،، الخدمة أثناء المعلمين تدريب: جربائيل، بشارة .7

 .ليبيا،  بنغازي، للمعلمني  املهين التدريب حول األول املؤمتر
 ،" تحليل العالقات الدولية.. دراسة في إدارة الصراع الدولي"،  سالمة مجال ،علي .8

 .6106 ط:  القاهرة، العربية، النهضة دار
      ، ماجســـتري ،رســـالة والتطبيـــق النظريـــة بـــين الكبـــار تعلـــيم، عبـــداهلل عبـــدالعزيز ، ســـنبل .9

 .(م0944،  سعود امللك جامعة: السعودية العربية اململكة) ، الرتبية كلية
 غري دكتوراه رسالة، المدارس لمدراء التدريب نظام تطوير، تنضيب ، الفايدي .11

 بن حممد اإلمام جامعة:  السعودية العربية اململكة)  ، االجتماعية العلوم كلية - منشورة
 ( م6110-هـ0866، سعود

 كلية - ماجستري رسالة ، التقليدي والتعلم التعاوني التعلم ، حممد ألفت ، فودة  .11
 ( م6111-هـ0864 سعود امللك جامعة :  السعودية العربية اململكة)  ، الرتبية

 والمتــدرب المــدرب نظــر وجهــة مــن التربــوي التــدريب بــرامج واقــع ، فــائزة ، رواس .12
 القـرى أم جامعـة : السـعودية العربيـة اململكـة)  الرتبيـة كلية ، منشورة غري ماجستري رسالة،
 .(م6111-هـ0860، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%8A
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 رسـالة، التدريبيـة للبـرامج المختبـرات ومحضرات محضري احتياج ، حممد ، العنزي .13
،  ســعود امللــك جامعــة : الســعودية العربيــة اململكــة)  الرتبيــة كليــة، منشــورة غــري ماجســتري
 ( .م6113-هـ0868

 المهنيـــة المعاهـــد فـــي التدريبيـــة المعلمـــات احتياجـــات ، صـــاحل بنـــت إينـــاس ، عايـــد .14
 امللــك جامعــة: الســعودية العربيــة اململكــة)  ، الرتبيــة كليــة،  منشــورة غــري ماجســتري رســالة،

 .( م 6115-هـ0862،  سعود
 في التقنيات الستخدام التدريبية االحتياجات محددات أهم ، أمحد ، الضلعان .15

 : السعودية العربية اململكة) ،  الرتبية كلية ، منشورة غري ماجستري رسالة، العلوم تدريس
 ( م6113 -هـ0868،  سعود امللك جامعة

، منشـورة غـري ماجسـتري رسـالة، ألهدافها التدريبية الدورات تحقيق ، أمحد ، الغامدي .16
 .(هـ0860 ، القرى أم جامعة:  السعودية العربية اململكة)  الرتبية كلية

 على النشط التعلم استراتيجيات استخدام أثر ، حممد عبداللطيف خالد ، عمران .17
 كلية، ماجستري رسالة، االجتماعية الدراسات لمادة والمعرفي التحصيلي المستوى
 (م6110/  هـ 0866سوهاج جامعة:  مصر)  الرتبية

ــامج مقتــرح تصــور": حممــود حســني صــابر .18 ــة لمــادة لمعلمــي تــدريبي لبرن  الكاتبــة اآلل
 عـــني جامعـــة، الرتبيـــة كليـــة جملـــة  "احتياجـــاتهم ضـــوء فـــي التجاريـــة  الثانويـــة بالمدرســـة

 .م0998 : ط ،القاهرة، الثالث اجلزء، عشر الثامن العدد،  مشس
 النشط التعلم استراتيجيات بعض أثر" .  الرمحن عبد كامل الرمحن عبد، حممود .19

 األول الصف تالميذ لدى التحريري التعبير مهارات بعض تنمية في الواقعي والتقويم
 . م 6111 ، مشس عني جامعة ، الرتبية كلية التدريس، وطرق املناهج ،جملة" اإلعدادي

 تربويـة دراسـات، "الخدمـة أثنـاء الكبـار معلمي تدريب"،  اهلل عبد العزيز ،عبد السنبل .21
 .م0944،  اخلامس: م،  سعود امللك جامعة الرتبية كلية جملة، 
 دار،  الخدمـة أثنـاء المعلمـين تدريب أو التربوية الكفاءة تنمية:  يوسف القادر عبد .21

 .العريب الكتاب
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 قار جامعة  ليبيا،  بنغازي،  اإلدارة المدرسية المعاصرة:  فرج املؤمن عبد ، الفقي .22
 .م0998 ط:  ، يونس

 ماجستري ،رسالة الرياضيات تدريس في الموجه االكتشاف ، عبداهلل صابر ، شلكي .23
 .(م0998 اخلرطوم جامعة:  السودان)     ،الرتبية كلية ،
 في التعاوني التعلم استخدام أثر"  ، عبدالعزيز بن سليمان بن صاحل ، املفدىَ  .24

 سعود امللك جامعة الرتبية؛ كلية"  الفقه لمادة الثاني الصف طالب تحصيل
 م6114-هـ0869

 . للمشروع املنفذة الشركة لالستثمار العبيكان شركة موقع من كامالً  الثالث املبحث .25
 مراحــل جوانــب لــبعض دراســة – العمــل أثنــاء فــي التــدريب:  فــالوقي هاشــم حممــد .26

 .م0990،  واإلعالن والتوزيع للنشر اجلماهريية الدار،  ليبيا،سرت،   التنمية
 يف المشـكالت حل استراتيجية إستخدام فاعلية"  ، عبداهلل بن علي إنذار ، املنذري .27

 التطـــوير إســـرتاتيجية تقريـــر:  والعلـــوم والثقافـــة للرتبيـــة العربيـــة املنظمـــة" الرياضـــيات تـــدريس
 .م6119،  العربية

 تــدريس فــي االلكترونــي التعلــيم واســتخدام أهميــة ، عــامر بــن عمــر مهــا ، الســفياين .28
:  الســعودية العربيــة اململكــة)  ، الرتبيــة ،كليــة منشــورة غــري ماجســتري رســالة ، الرياضــيات

 ( . هـ 0869 -0864 ، القرى أم جامعة
)  ، الرتبيــة كليــة ، الرياضــي التفكبــر مهــارات ، العــامري عــوض نــوار بتــول ، املقــاطي .29

 ( هـ 0869 – 0864 ، القرى أم جامعة:  السعودية العربية اململكة
 : األجنبية املراجع

1- Clan Hass , " L n service Education  To day " in fifty  

siscth year  look at the Nation al so ciety for the study of 

Education  part I chicyo 1974.p.g 
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2- study Material "Ph.D. thesis Florida state University ,1976, 

P.31Development in adult Basic Education ,New York  , 

Columlira University ، teachers , college , 1979 , P60. 

 : االلكرتونية املواقع
 والعلوم الرياضيات تطوير مشروع السعودية العربية باململكة والتعليم الرتبية لوزارة الرامي املوقع -1

http://sciemaths.com/vb/forum.php 

  لالستثمار العبيكان شركة فروع إحدى والتطوير لألحباث العبيكان مركز -2
http://obeikaneducation.com/obeikanmodules/project 

  اخلليج لدول العريب الرتبية مكتب -3
http://www.abegs.org/aportal/research

                     ينبع مبحافظة التعليم إدارة موقع -4

http://www.yanbuedu.gov.sa

            للتقومي الوطنية البوابة -5

http://es.jeddahedu.gov.sa 

   القري أم جامعة -6
https://uqu.edu.sa/higher-education 

 

 المالحق فهرست
 519 – 511      استطالعية دراسة( 5) ملحق
 525 – 521   األولية صورتها في البرامج أحد أداة( 5) ملحق
 525 – 525       المحكم عن بيانات
 524 – 524      اإلدارة من تعميد خطاب
 518 – 523    ( التدريس مهارات تنمية)  تدريبي برنامج
 589 – 519    النهائية صورتها في الدراسة أداة( 4)ملحق
 591 – 591   البرنامج وتحكيم تقييم استبانة استمارة( 3) ملحق

http://sciemaths.com/vb/forum.php
http://sciemaths.com/vb/forum.php
http://es.jeddahedu.gov.sa/
https://uqu.edu.sa/higher-education
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 592 – 592      تدريبي برنامج حضور استمارة
 591 – 591       الختامي التقرير نموذج
 599 – 598       صفية زيارة استمارة نموذج

 511 – 511  تدريبي برنامج من متدرب استفادة مدي قياس استمارة
 515 – 515    تدريبي لبرنامج معلم احتياج تحديد استمارة

 - 514       قائمة بأسماء المحكمين
514 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 (5) رقم ملحق

 (استطالعية دراسة) الخطاب
 . الفاضل األستاذ
 ،،،وبعد             وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالم

، املستمر املهين النمو حتقيق أجل من وتطويره بالتدريب والتعليم الرتبية وزارة اهتمام منطلق من  
 اجلــودة إىل وصــوالً ، التــدريب جمــاالت يف املســتجدات بأحــدث وتزويــدهم، املهــين أدائهــم مســتوى ورفــع
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. مسـتمرة تقـومي عمليـات يتطلـب وهـذا، احلادثـة املتغـريات مواكبـة علـى قـدرة أكثـر جيعلهـم ممـا، الشاملة
 والعلــوم الرياضــيات معلمــي تــدريب بــرامج تقــومي حــول دراســة بــإجراء الباحــث يقــوم التوجــه هلــذا ودعمــاً 
 ومقـدرين شـاكرين، االسـتمارة هـذه بتعبئـة التكـرم مـنكم نرجو لذا،  ماجروهيل وسلسلة املطور للمنهج

 .مسبقاً  مسامهتكم
 الباحث

 سرحان عبده احلي عبد مريأ
 بينبع احلديثة مبدارس املقيم العلمي الرتبوي املشرف

 :الدراسي املؤهل -1
 .العامة الثانوية (1)
 .دبلوم(   6)
 .بكالوريوس(   3)
 .ماجستري(   8)
 .دكتوراه(   5)

 .سنة: )         ( اخلربة سنوات عدد -2
 :هبا بالتدريس يقوم اليت التعليمية املراحل -3

 .االبتدائية املرحلة(    0)
 .املتوسطة املرحلة(   6)
 .الثانوية املرحلة(   3)
 ذكره ماسبق مجيع( 8)

 .دورة: )        ( عليها حصل اليت التدريبية الدورات عدد -4
 هـ 08        /   /: عليها حصل تدريبية دورة آخر تاريخ -5
 .دورة:      )        ( عام كل عليها حصل اليت التدريبية الدورات عدد -6
 :التدريبية الدورات مضمون -7
 :التدريبية للدورة ترشيحك عليه يتم الذي املعيار-

................................................................................ 
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 :التدريبية الدورة من استفادتك مدى  -
........................................... ...................................... 

 
 الدراسية؟ املواد جلميع عامة دورات أم املطور باملنهج خاصة دورات عقد يتم هل -4

 .التدريبية الدورات من نوع أي عقد يتم ال(   0)
 .فقط والعلوم الرياضيات مبشرفات خاصة دورات عقد يتم(   6)
 .الدراسية املواد جلميع عامة دورات عقد يتم(   3)
: حدد، ذلك غري(   8)

.............................................................. 
 :يلي ما على اإلجابة يرجى دورات بوجود اإلجابة حال يف 

 إجبارية؟ أم الوزارة رغبة على بناء التدريبية الدورات جترى هل -9
 .اإلدارة رغبة على بناءً (   0)
 .إجبارية(   6)
 .إجباري هو ما وهناك، اإلدارة رغبة على بناء هو ما هناك(   3)
 : .................................................حدد، ذلك غري(   8)

 التدريبية؟ الدورة مواعيد حيدد من -11
 .التعليمية اإلدارة(   0)
 .املدرسة إدارة(   6)
 .املدرسية واإلدارة التعليمية اإلدارة بني ما بالتنسيق(   3)
:  حدد، ذلك غري(   8)

.......................................................................... 
 بعضها؟ على تقتصر أم والعلوم الرياضيات جماالت مجيع على التدريبية الدورات تشتمل هل  -00
 . الرياضيات(   0)
 (. علوم – أرض علم – أحياء – فيزياء – كيمياء)  العلوم جماالت بعض(   6)
 .بعضها على تقتصر أخرى وأحيان الرياضيات على مشتملة تكون أحياناً (   3)
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 : حدد، ذلك غري(   8)
................................................................................. 

 ؟ التدريبية الربامج تشملها مل اليت التدريبية احتياجاتك هي ما -1
................................................................................. 

 :توضيحها نرجو املوضوع حول مالحظات أي لديك كان إذا -2
 .................................................................................
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5) رقم لحقم
 األولية صورته في البرامج أحد أداة

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 السعودية العربية اململكة
  والتعليم الرتبية وزارة
 بينبع والتعليم الرتبية إدارة
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 اهلل وفقه        )مساعد مدير التعليم مبحافظة ينبع (   سليم العطوي/ أ  املبجل سعادة
 وبعد وبركاته،،، اهلل ورمحة عليكم السالم

 الرياضيات معلمي أداء مستوى لتحسني املقرتح التدرييب الربنامج) بعنوان دراسة بإجراء الباحث يقوم 
 (ماجروهيل سلسلة ضوء يف والعلوم

 الشـــاملة اجلـــودة مبعـــايري قائمـــة إعـــداد ذلـــك تطلــب وقـــد الســـعودية العربيـــة اململكـــة يف املطبقـــة السلســلة
 املعـايري، تلـك ضـوء يف الرياضـيات ملعلمـي الالزمة التدريسية املهارات حتديد يتم حىت التدريس ملهارات
 :سيادتكم قبل من وحتكيمها بإعدادها الباحث قام وقد

 مــن يقابلــه ومــا الشــاملة اجلــودة معــايري مــن معيــار كــل تتضــمن قائمــة الباحــث يعــرض املرحلــة هــذه ويف
 .معيار كل حيقق لكي إتقاهنا املعلم على جيب تدريسية مهارات

 باالسـتعانة ورغبـة مرموقـة، علميـة مكانة من به تتمتعون وملا واالختصاص اخلربة ذوي من أنكم وحيث
 الـذي للمعيار الفرعية التدريسية املهارات مناسبة مدى من التأكد يف خرباتكم من واالستفادة بآرائكم
 .يقابلها

 :حول آرائكم وإبداء االستبانة فقرات بقراءة التكرم آمل

 .يقابلها الذي باملعيار الفرعية التدريس مهارات ارتباط مدى -1

 .إليه تنتمي الذي للمعيار التدريسية املهارات حتقيق مدى -2

 .إليه تنتمي الذي املعيار لتحقيق التدريسية املهارات كفاية مدى -3

 .احملدد املكان يف التعديل أو اإلضافة أو باحلذف سواء تروهنا اليت املالحظات تدوين -4
 .آراء من به تتفضلون ما على مقدماً  بالشكر الباحث ويتقدم

 الباحث
 سرحان عبده احلي عبد أمري

 (الرياضيات تدريس وطرق مناهج ختصص ماجستري، طالب) 
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 احملكِّم عن بيانات
 

 
 :  االســـم

 سليم العطوي
 

 : العلمية الدرجة
 املاجستري 

 
 : التخصـص

 املناهج وطرق التدريس
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 السعودية العربية اململكة
  والتعليم الرتبية وزارة
 ينبع مبحافظة والتعليم الرتبية إدارة
 

 استبانة
 بعنوان موضوع عن

 اجلودة معايري ضوء يف والعلوم الرياضيات معلمي لدى التدريس مهارات لتنمية تدرييب برنامج تصميم
 البحر ينبع مبدينة الشاملة

 البحر ينبع مبدينة والعلوم الرياضيات معلمي من عشوائية عينة على تطبق
 
 
 

 إعداد
 سرحان عبده احلي عبد أمري



 164 (أ)

 
 

 : الدرس ختطيط مهارات: أوالً 

 اجلودة معايري
 ملهارات الشاملة

 التدريس
 الشاملة اجلودة معايري ضوء يف التدريسية املهارات

 ارتباط مدى
 مهارة كل

 باملعيار

 غري مرتبطة
 مرتبطة

 من التمكن -0
 . العلمية املادة

 . العلمية التخصص مادة من يتمكن -
 .بدقة للدرس األساسية والعناصر الرئيسية املفاهيم حيدد  -
 الدرس عناصر جلميع وتغطيته العلمي احملتوى صحة يراعي -

 .تعلمها ليسهل ومتسلسل منطقي بشكل وتنظمها
 .سلوكية صياغة ويصوغها األهداف حيدد -
 عملي تطبيقي واقع إىل الدراسية املادة ومفاهيم أفكار يرتجم -

 .الطالب منه يستفيد
 . احلياة بواقع العلمية املادة ربط -
 (:تعديل-إضافة-حذف)إضافتها ترون مالحظات -

........................................................ 

........................................................ 
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 من التمكن -6
 مهارات

 االستقصاء
 يف والبحث
 العلمية املادة
 كل ومتابعة

 . مستحدث

 عند العلمية املادة لتوثيق حديثة علمية مبراجع يستعني -
 .الدروس ختطيط

 وتنمية العلمي البحث مهارات على ترتكز ألنشطة خيطط -
 .العليا العقلية املهارات

 (:تعديل-إضافة-حذف)إضافتها ترون مالحظات -
........................................................ 

 
........................................................ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 من التمكن -3
 املادة تكامل
 بني العلمية
 وبعضها الدروس

. 

 .مرتابطة وحدات صورة يف احملتوى ينظم -
 (:تعديل-إضافة-حذف)إضافتها ترون مالحظات -

........................................................ 

........................................................ 

  

 التمكن  -8
 حتديد من

 االحتياجات
 التعليمية
 مبا للطالب
 الفروق يراعي
 .الفردية

 .بدقة السابقة التعلم متطلبات حيدد -
 املشاركة لتحقيق الطالب ميول تراعي اليت األنشطة يصمم -

 .وامللل الرتابة ومنع اإلجيابية
 املادية الظروف تراعي اليت التعليمية األنشطة يصمم -

 .املدرسية للبيئة واالجتماعية
 (:تعديل-إضافة-حذف)إضافتها ترون مالحظات -

........................................................ 

........................................................ 
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 من التمكن -5
 األهداف صياغة
 تراعي حبيث

 .والتنوع الشمول

 ممكنة سلوكية إجرائية بطريقة ويصيغها الدرس أهداف حيدد -
 -وجداين -معريف) املختلفة النمو جلوانب وشاملة التحقيق
 (. حركي نفس
 ممكنة إجرائية سلوكية بطريقة ويصيغها الدرس أهداف حيدد -

 لتشمل ومتنوعة الطالب منو خلصائص ومناسبة التحقيق
 .العليا التفكري ومستويات جوانب

 .الدرس عناصر جلميع األهداف مشول يراعي -
 وعدم الثالثة جماالهتا يف األهداف مستويات يف التنوع يراعي

 (.الفردية الفروق ملراعاة) الدنيا املستويات على االقتصار
 (:تعديل-إضافة-حذف)إضافتها ترون مالحظات -

........................................................ 

........................................................ 

  

 من التمكن -2
 حتليل مهارات
 .احملتوى

 .بدقه تعلمه املراد العلمي احملتوى حيدد -
 للعلوم. ) نظري -عملي – للدرس العام التوجه حيدد -

 (وفروعه
 (:تعديل-إضافة-حذف)إضافتها ترون مالحظات -

........................................................ 

........................................................ 
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 من التمكن -1
 حماور اختيار
 واقع مع الدرس
 واهتمامات البيئة

 .الطالب

 يعيشه الذي بالواقع الدراسية املادة ومفاهيم أفكار يربط -
 . املتعلم
 .باحلياة التعلم لربط الكافية الفرص يوفر -
 .العامة احلياة يف مماثلة مبواقف التعليمية املواقف يربط -
  وعامليا حمليا يدور مبا املادة ومفاهيم أفكار يربط -
 (:تعديل-إضافة-حذف)إضافتها ترون مالحظات -

........................................................ 

........................................................ 

  

 من التمكن -4
 اختيار

 االسرتاتيجيات
 للدرس املالئمة
 نوعية حسب
 وطبيعة الدرس
 املوقف
 .التعليمي

 ومستوى األهداف لتحقيق ناسبةامل التدريس طرق خيتار -
 .الفردية الفروق مراعاة مع الطالب

 التدريس مبادئ ضوء على املناسبة التدريس أساليب حيدد -
 .اجليد
 (:تعديل-إضافة-حذف)إضافتها ترون مالحظات -

........................................................ 

........................................................ 

  

 من التمكن -9
 وتصميم اختيار
 األنشطة
 املالئمة التعليمية
 على تركز واليت

 املختلفة املهارات
 مراعاة مع

 الفردية الفروق

 يتالءم مبا الدرس ألهداف املناسبة التعليمية األنشطة خيتار -
 واقع ومراعاة واحملتوى الطالب وحاجات واهتمامات ميول مع
 .السعودية البيئة
 (:تعديل-إضافة-حذف)إضافتها ترون مالحظات -

........................................................ 

........................................................ 
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 التمكن -01
 تضمني من

 املفاهيم
 والقضايا
 أثناء املعاصرة
 املعلم) احلصة
 ( . املرشد

 وبقضايا السابقة املتعلمني خبربات الدرس مادة تربط -
 .والعاملي والعريب احمللي جمتمعهم

 والقضايا املفاهيم بتضمني تسمح تعليمية أنشطة حتدد -
 .وعملي واقعي بشكل الدراسة قاعة داخل املعاصرة

 (:تعديل-إضافة-حذف)إضافتها ترون مالحظات -
........................................................ 
........................................................ 

  

 القدرة -00
 الوقت إدارة على

 .بفاعلية الصفي

 .احملدد الوقت يناسب مبا الدرس أهداف حيدد -
 .احملدد للوقت املناسبة االسرتاتيجيات اختيار -
 .الدرس ووقت يتناسب مبا التعليمية ألنشطة اختيارا -
 .الدرس عناصر على الدراسية احلصة زمن توزيع-
 (:تعديل-إضافة-حذف)إضافتها ترون مالحظات -

........................................................ 

........................................................ 

  

 التمكن -06
 حتديد من

 التقومي أساليب
 لقياس املناسبة
 القدرات
 الفروق)املختلفة
 (.الفردية

 األهداف حتقيق مدى لقياس املناسبة التقومي أساليب حيدد -
 بداية)يف( حركي نفس-وجداين-معريف)الثالثة اجملاالت يف

 (.الدرس هناية– الدرس خالل-الدرس
 (:تعديل-إضافة-حذف)إضافتها ترون مالحظات -

........................................................ 

........................................................ 
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 التمكن -03
 ختطيط من

 العملية الدروس
 . بكفاءة

 .العملي البيان لتقدمي برتتيب املكان يعد -
 ومتابعـة مشـاهدة مـن ليمكـنهم الطـالب جلوس أماكن يرتب -

 .بوضوح العملي البيان
 .العمل يف استخدامها مراحل حسب األدوات يعد -
 حـــدة علـــى - العمـــل يف خطــوة لكـــل الالزمـــة األدوات جيمــع -
 .مرتبة جمموعات يف
 .الدرس يف وتنفيذه شرحه سيتم ملا منوذج يعد -
 (:تعديل-إضافة-حذف)إضافتها ترون مالحظات -

........................................................ 

........................................................ 

  

 :الدرس تنفيذ مهارة: ثانياً 

 اجلودة معايري
 ملهارات الشاملة

 التدريس
 الشاملة اجلودة معايري ضوء يف التدريسية املهارات

 كل ارتباط مدى
 باملعيار مهارة

 غري مرتبطة
 مرتبطة
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 من التمكن -0
 استخدام
 األساليب
 إلثارة التدريسية
 .املتعلمني دافعية

 .وشيقة جذابة بطريقة للدرس يهيئ -
 .الدرس مبوضوع التهيئة يربط -
 يستنتجه الذي الدرس موضوع إىل التهيئة من تدرجيياً  ينتقل -

 .الطالب
 سؤال ـ قصة) الطالب دافعية لزيادة التهيئة أساليب يف ينوع -
 ...(.فزوره ـ لعبة ـ جارية أحداث ـ
 (:تعديل-إضافة-حذف)إضافتها ترون مالحظات -

........................................................ 

........................................................ 
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 من التمكن -6
 استخدام
 التعلم مهارات
 .الفعال

 مراعيا الطالب ملستوى مناسبة بلغة و اوافيً  شرحاً  يشرح -
 .الفردية الفروق

 .الطالب انتباه تشد جذابة بطريقة يشرح -
 يف األساسية واملفاهيم النقاط مجيع على الشرح يف يركز -

 .االنتباه تشتت اليت اإلطالة ويتحاشى الدرس موضوع
 الدرس أهداف حيقق مبا متنوعة تعليمية أنشطة يستخدم -

 .العليا التفكري مستويات على الرتكيز مع الطالب فعالية ويزيد
 (:تعديل-إضافة-حذف)إضافتها ترون مالحظات -

........................................................ 

........................................................ 

  

 من التمكن -3
 الرتابط)  تدريس
 الرأسي
 (.للمنهج

 التلميذ وخبربات باملوضوع مرتبطة وأمثلة تشبيهات يستخدم -
 .وبيئته
 مرتابط واقعي إطار يف وحدات صورة يف املوضوعات ينفذ -

 .الواقعية التالميذ حبياة وثيقاً  اتصاالً  يتصل
 (:تعديل-إضافة-حذف)إضافتها ترون مالحظات -

........................................................ 

........................................................ 
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 من التمكن -8
 وقت إدارة
 .بكفاءة التعلم

 .التهيئة لزمن املناسب بالتوقيت يلتزم -
 الوقت مع يتناسب مبا بكفاءة التعليمية األنشطة ينفذ -

 .احملدد
 املناسب املكان ويف املناسب، الوقت يف الوسيلة يعرض -

 .املناسب الوقت يف وحتجبها
 .احملدد الوقت يف الدرس إجراءات ينهي -
 (:تعديل-إضافة-حذف)إضافتها ترون مالحظات -

........................................................ 

........................................................ 

  

 على القدرة -5
 مهارات تشجيع
 .الذايت التعلم

 . وتعزيزهم توجيههم مع بالعمل قيامهم أثناء الطالب يتابع -
 للتأكد الطالب عمل أثناء البنائي التقييم أساليب يستخدم -
 .للدرس متابعتهم من
 نظام من اإلضافية األعمال أدائهم أثناء الطالب يتابع -

 . املكان وترتيب
 . األقران تعلم على ويركز الطالب يتابع -
 .املسئولية وحتمل بينهم فيما التعاون على الطالب يشجع -
 ونقاط ليعززها القوة نقاط  ليحدد الطالب أداء يقوم -

 . ملعاجلتها الضعف
 (:تعديل-إضافة-حذف)إضافتها ترون مالحظات -

........................................................ 

........................................................ 
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 من التمكن -2
 البيئة إدارة

 بكفاءة الصفية
 وفاعلية

 تربوي وبأسلوب
 باملشاركة يسمح
 الفعالة االجيابية
 .التالميذ بني

 الوقت من وحيد للمتعلمني املتاح الوقت استغالل حيسن -
 .الفاقد
 واأللفة االحرتام يسودها اليت االجيابية الصفية البيئة يهيئ -

 .واحملبة
 .رأيهم عن والتعبري وحريتهم الطالب آراء حيرتم -
 .التعلم عملية لتحقيق آمنة تعليمية بيئة توفر -
 .بينهم املعاملة يف والعدل تفرقة دون الطالب مع يتعامل -
 .موضوع أي عن واالستفسار املبادرة على الطالب يشجع -
 .اخلطأ االستجابات ويعاجل السليمة االستجابات يعزز -
 .وعمال قوالً  رأيهم إلبداء للمتعلمني فرص يعطي -
 املنوطة باألدوار للقيام املسئولية حتمل على الطالب يشجع -
 .هبم
 .التعاوين العمل على الطالب يتحفز -
 . الطالب لدى والتعاوين الذايت االنضباط ينمي -
 .التوقف ووقت االنتظار وقت يستخدم  -
 .التعليمي باملوقف إخالل دون مرح حلظات الشرح يتخلل -
 (:تعديل-إضافة-حذف)إضافتها ترون مالحظات -

........................................................ 

........................................................ 
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 من التمكن -1
 توظيف

 التكنولوجيا
 يف احلديثة
 التعليمية العملية

 .التعليمية العملية يف االنرتنت استخدام يفعل -
 ومتطورة حديثة وتقنيات تعليمية وسائل أنسب يستخدم - 

 عنصر توافر مع السعودي اجملتمع وتقاليد لعادات ومراعية
 .السليم والذوق واجلمال والسالم األمان
 (:تعديل-إضافة-حذف)إضافتها ترون مالحظات -

........................................................ 

........................................................ 
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 على القدرة -4
 أسئلة صياغة
 .الدرس

 تقدمي مع تشجيعية بألفاظ الطالب وردود آلراء يستجيب -
 .الراجعة التغذية

 .اآلراء وإبداء األفكار بلورة على الطالب يشجع -
 .األسئلة طرح على الطالب يشجع -
 .القبول أم بالرفض سواء التعزيز أساليب يف يبالغ ال -
 .اآلخر الرأي احرتام يشجع -
 .الطالب وأسئلة الستفسارات مقنعة إجابات يقدم -
 اهلدف نوع مع يتناسب مبا الدرس أسئلة صياغة يف ينوع -

 .ومستواه
 .دقيقة صياغة ومصاغة وحمددة مفهومة أسئلة يوجه -
 الفروق يراعي مبا للطالب املوجهة األسئلة مستوى يف ينوع -

 .الفردية
 .سؤال كل إلقاء بعد للتفكري للطالب فرصة يرتك -
 .للتخمني الطالب تدفع اليت األسئلة يتجنب -
 الدرس منتصف ويف الدرس، بداية يف األسئلة يستخدم -
 (.ختامية) الدرس هناية ويف( بنائيه)
 (:تعديل-إضافة-حذف)إضافتها ترون مالحظات -

........................................................ 

........................................................ 
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 من التمكن -9
 الدروس تنفيذ
 .بكفاءة العملية

 الطالب دافعية تثري جذابة بطريقة العملي البيان يقدم -
 .اهلدف توضيح مع للتعلم
 الطالب لسن ومناسبة سليمة ولغة واضحاً  صوتاً  يستخدم -

 .العقلي ومستواهم
 النقاط على التأكيد مع بأول أوالً  بالشرح العمل يصاحب -

 .األساسية
 .العملي البيان تثري اليت التعليمية الوسائل بعض يستخدم -
 .آلخر آن من العمل خطوات يلخص -
 .عليها باإلجابة ويشجعهم أسئلة بتوجيه للطالب يسمح -
 .العملي للبيان طالب كل متابعة من يتأكد -
 .ومبهارة سليمة اقتصادية بطريقة األدوات يستخدم -
 .العملي البيان لتقدمي املتاح الوقت استخدام حيسن -
 الفهم على الطالب تساعد جيدة بطريقة السبورة يستخدم -

 .واملتابعة
 .العملية الدروس تنفيذ يف الطالب يشرك -
 (:تعديل-إضافة-حذف)إضافتها ترون مالحظات -

........................................................ 

........................................................ 
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 كفاءة-01
 السمات
 الشخصية
 .للمعلم

 .والسلوك املظهر يف اإلسالمي الدين بتعاليم االلتزام-
 .بالنفس والثقة الشخصية وقوة واتزان اجلدية-
 . ونرباته سرعته وتغري ومرونته الصوت ووضوح احليوية-
 املتابعة على تساعد حمسوبة حركة سالدر  أثناء التحرك-

 . والرتكيز
 .صحيحة لغة باستخدام السليم التعبري-
 تعرب راجعة بتغذية الطالب إلمداد الوجه تعبريات استخدام-
 . لالستجابة رفضه أو قبول مدى عن
 . االنفعال وجتنب الطارئة املواقف يف بذكاء التصرف-
 أمهية وإدراك( وهنايتها بدايتها) احلصص مبواعيد االلتزام-

 . الوقت
 (:تعديل-إضافة-حذف)إضافتها ترون مالحظات -

........................................................ 

........................................................ 

  

 القدرة -00
 الدرس غلق على
 . جيدة بطريقة

 .وشيقة وجذابة هلا خمطط بطريقة الدرس ينهي -
 .الدرس يف األساسية املفاهيم على اإلهناء يف يركز -
 الفهم من ملزيد وذلك اإلهناء مرحلة يف الطالب يشارك -

 .واالستيعاب
 يف تعلموه ما لتطبيق منزل واجب بعمل الطالب يكلف -

 .اليومية حياهتم
 (:تعديل-إضافة-حذف)إضافتها ترون مالحظات -

........................................................ 

........................................................ 
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 : التقومي و التقييم مهارة 
 كل ارتباط مدى
 الشاملة اجلودة معايري الشاملة اجلودة معايري ضوء يف التدريسية املهارات باملعيار مهارة

 التدريس ملهارات
 غري

 مرتبطة
   مرتبطة

 .الدرس ألهداف وفقاً  الطالب يقوم -  
 .الطالب خلفية على للتعرف ـ مبدئي تقومي يستخدم -
 - الطــالب حتقيــق مــدى مــن للتأكــد ـــ بنــائي تقــومي يســتخدم -

 إمـداد) للـدرس وفهمهـم الـدرس أثنـاء مستمرة بصورة لألهداف
 (.راجعة بتغذية
 أهــــداف حتقيــــق مــــدى مــــن للتأكــــد: هنــــائي تقيــــيم يســــتخدم -

 . والضعف القوة نقاط وحتديد - الدرس
 .الضعف نقاط لعالج وذلك: التقومي يستخدم -
 (:تعديل-إضافة-حذف)إضافتها ترون مالحظات -

........................................................ 

........................................................ 

 اسـتخدام مـن التمكن
 التقيــــــــــــــــيم أســــــــــــــــاليب
 واملتنوعـــــــــــــة املناســـــــــــــبة
 تقــــــــدمي مــــــــع بفاعليــــــــة
 الراجعـــــــــــــــــة التغذيــــــــــــــــة
 لتحسـني بنـاءة بطريقة
 .األداء
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 (4) رقم ملحق                                         
 النهائية صورتها في الدراسة أداة

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 السعودية العربية اململكة
  والتعليم الرتبية وزارة
 بينبع والتعليم الرتبية إدارة

 

  اهلل وفقه        /  الفاضل األستاذ

  وبعد ،، وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالم            
 على يساعد من أوىل من تكن سوف ، العلوم أو الرياضيات تدريس جمال يف خرباتكم منطلق من

 درجة متطلبات الستكمال أعددهتا اليت الدراسة استبانة بنود جتميع الدراسة هذه أهداف حتقيق
 مستوى لتحسني املقرتح التدرييب الربنامج) عنوان حتت الرياضيات تدريس وطرق املناهج يف املاجستري

 (ماجروهيل سلسلة ضوء يف والعلوم الرياضيات معلمي أداء

 : إىل يهدف الدراسة ضمن برنامج وهذا السعودية العربية اململكة يف املطبقة السلسلة

 والعلوم الرياضيات ملعلمي التدريب لربامج الشاملة اجلودة معايري إىل التوصل . 

 املعايري تلك ضوء يف والعلوم الرياضيات ملعلمي التدريبية االحتياجات حتديد  . 

 ـــربامج مراعـــاة مـــدى إىل التوصـــل ـــة ال  اجلـــودة ملعـــايري والعلـــوم الرياضـــيات ملعلمـــي لتـــدريب احلالي
 . الشاملة

 ضـوء يف التـدريس مهـارات لتنميـة والعلوم الرياضيات ملعلمي تدرييب لربنامج مقرتح تصور وضع 
 . الشاملة اجلودة معايري
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 تصــميم يف أمهيــة مــن الدراســة هلــذه ملــا وموضــوعية بصــدق كاملــة االســتبانة تعبئــة مــنكم آمــالً 
 الـــيت املعلومـــات بـــأن وثـــق الشـــاملة اجلـــودة معـــايري ووفـــق املهنيـــة حاجـــاتكم ضـــوء يف تـــدرييب برنـــامج
 . فقط العلمي البحث ألغراض إال تستخدم ولن تامة وسرية عناية حمل تكون هبا تتفضل
 ويرعاكم حيفظكم أن مسؤول خري وهو أسأل واهلل املثمر وتعاونكم البناء جتاوبكم سلفاً  شاكر
 .  خطاكم العطاء دروب على ويسدد

 الباحث
 سرحان عبده احلي عبد أمري
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  األولية البيانات:  أوالً 
 "  إجابتك ميثل الذي احلقل يف(  )  إشارة وضع الرجاء" 
 : العلمي املؤهل .1

 ماجستري تربوي غري بكالوريوس تربوي بكالوريوس دبلوم
    
 : اخلربة سنوات عدد.6

 أقل
  سنوات(3)من

 أقل إىل سنوات(3)من
  سنوات(5)من

 أقل إىل سنوات(5)من
  سنوات(01)من

 سنوات عشر
  فأكثر

     
 :  هبا بالتدريس تقومني اليت التعليمية املرحلة.3

  الثانوية املرحلة  املتوسطة املرحلة
  
 : التدريبية الدورات.8

  تدريبية دورة بأي التحق مل  تدريبية دورة من بأكثر التحقت واحدة تدريبية بدورة التحقت
   
 : التدريس يف التدريبية الدورة من استفادتك مدى.5

 استفد مل  ضعيفة بدرجة  متوسطة بدرجة  كبرية بدرجة استفدت
    
 : التدريبية الدورة نوع حتديد.2

 التخصص جمال يف تدريبية دورة   عامة تدريبية دورة
  

 
  التدريس ختطيط مهارات:  ثانياً 
 التدرييب االحتياج  درجة الشاملة اجلودة معايري ضوء يف التدريسية املهارات م
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 احتاج ال متوسطة كبرية
 للتدريب

    . التخصص ملادة العلمية املادة بنية من يتمكن 0
    . الطالب بواقع العلمية املادة يربط 6
    . احلصة لزمن ومناسبته بدقة تعلمه املراد العلمي احملتوى حيدد 3
    .  التخصص جمال يف وجديد مستحدث هو ما كل يتابع 8
 عنــــد العلميــــة املــــادة لتوثيــــق احلديثــــة العلميــــة بــــاملراجع يســــتعني 5

 .  الدرس ختطيط
   

 للـدرس الرئيسـية والعناصـر املفاهيم لتحديد الدرس حمتوى حيلل 2
   بدقة

   

    .  الدرس عناصر جلميع وتغطيته العلمي احملتوى صحة يراعي 1
 ليسـهل متسلسل منطقي بشكل الدرس ومفاهيم عناصر ينظم 4

 .  تعلمها
   

 ممكنـة سليمة إجرائية بطريقة ويصيغها السلوكية األهداف حيدد 9
 الطـالب منـو وخصـائص احملـدد الوقـت مـع يتناسب مبا التحقيق

. 

   

 نفــس– معــريف) املختلفــة النمــو جلوانــب األهــداف مشــول يراعــي 01
 (.  وجداين –حركي

   

    .  الدرس عناصر جلميع األهداف مشول يراعي 00
 وعــدم الثالثــة جماالهتــا يف األهــداف مســتويات يف التنــوع يراعــي 06

 الفــروق مراعــاة مــع التفكــري يف الــدنيا املســتويات علــى االقتصـار
  الفردية

   

 صــحيحة بطريقــة(  التــدريس إجــراءات) الــدرس أنشــطة خيطــط 03
 .العليا العقلية املهارات تنمية يف يساهم مبا
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 البحــــــث علــــــى املبنيــــــة التــــــدريس مهــــــارات الســــــتخدام خيطــــــط 08
 . واالستقصاء

   

 واملــــواد الرياضـــيات مــــادة يف املعرفـــة فــــروع بـــني التكامــــل يراعـــي 05
 . األخرى

   

    . املختلفة العلوم جماالت بني الرتابط يراعي 02
    .  مرتابطة تدريسية وحدات صورة يف احملتوى ينظم 01
    . وعامياً  حملياً  يدور مبا الدراسية املادة ومفاهيم أفكار يربط 04
 عملــي تطبيقــي واقــع إىل الدراســية املــادة ومفــاهيم أفكــار يــرتجم 09

 . الطالب منه يستفيد
   

    . العامة احلياة يف مماثلة مبواقف التعليمية املواقف يربط 61
 ميــول ويراعــي الــدرس ألهــداف مناســبة تعليميــة أنشــطة يصــمم 60

 يتناسـب مبـا وامللـل الرتابـة ملنع اإلجيابية املشاركة وحيقق الطالب
ـــة املـــادة الظـــروف مـــع  واإلمكانـــات املدرســـية للبيئـــة واالجتماعي

 . املتاحة

   

    (.  نظري – عملي)  للدرس العام التوجه وحيدد خيتار 66
ــــار حيــــدد 63 ــــدريس طــــرق وخيت  مبــــا األهــــداف لتحقيــــق املناســــبة الت

 . الفردية الفروق ومراعاة الطالب مستوى مع يتناسب
   

ـــــار 68 ـــــة الوســـــائل وحيـــــدد خيت  ألهـــــداف واحملققـــــة املناســـــبة التعليمي
 وتقاليــــد وعــــادات الطــــالب مســــتوى مــــع يتناســــب مبــــا الــــدرس
 . السليم والذوق واألمان السالمة عنصر توافر مع ، اجملتمع

   

 املفــاهيم بتضــمني يســمح مبــا للــدرس التعليميــة لألنشــطة خيطــط 65
 . وعملي واقعي بشكل املعاصرة والقضايا

   

    . الدرس عناصر على الدراسية احلصة زمن يوزع 62
    يف األهـداف حتقيـق مـدى لقيـاس املناسبة التقومي أساليب حيدد 61
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 بدايـــــة يف(  نفســـــحركي – معـــــريف– عقلـــــي) الثالثـــــة اجملـــــاالت
 ويف(  بنـــائي تقـــومي)  الـــدرس أثنـــاء ،ويف( قبلـــي تقـــومي) الـــدرس
 . الدرس هناية

    .  جذابة بطريقة(  الدرس غلق)  الدرس إلهناء خيطط 64
 األنشــــطة( )  املنزليــــة التكليفــــات)  التطبيقــــي للواجــــب خيطــــط 69

 ( . الفردية والفروق التعلم ملتابعة اإلضافية
   

 
 (  النظري)  الدرس تنفيذ مهارات:  ثالثاً 
 م

 الشاملة اجلودة معايري ضوء يف التدريسية املهارات
 التدرييب االحتياج  درجة

 احتاج ال متوسطة كبرية
 للتدريب

 دافعيـــــة لزيـــــادة وشـــــيقة وجذابـــــة متنوعـــــة بطـــــرق للـــــدرس يهيـــــئ 0
 . الطالب

   

    . الدرس وموضوع التهيئة بني يربط 6
    .  الدرس وموضوع التهيئة بني تدرجيياً  ينتقل 3
ــــدرس مــــن العــــام اهلــــدف يوضــــح 8  التنظيمــــي اإلطــــار وعــــرض ال

 . الدرس لعناصر
   

 املـراد املوضـوع جتـاه للطـالب السـابقة العلمية اخللفية من يتأكد 5
 . األخطاء تصحيح مع األفكار ربط على يساعد مما دراسته

   

 الـــــدرس أهـــــداف حتقـــــق مشـــــوقة تدريســـــية أســـــاليب يســـــتخدم 2
 .  بينهن الفردية الفروق ويراعي الطالب ومستوى

   

 تعلــم – نشــط تعلــم)  حيويــة تدريســية اســرتاتيجيات يســتخدم 1
 .  واالبتكار والتفاعل املشاركة على تشجع(  تعاوين

   

    ملسـتوى مناسـبة وبسرعة سليمة وبلغة وافياً  شرحاً  الدرس يشرح 4
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 . الفردية الفروق مراعاة مع الطالب
ــــــدرس يشــــــرح 9 ــــــدرج ال ــــــابع بت  باإلطــــــار باالســــــتعانة منطقــــــي وتت

 .  التنظيمي
   

 ويتحاشى األساسية واملفاهيم النقاط مجيع على الشرح يف يركز 01
 .  املنطقي التسلسل مراعاة مع االنتباه تشتت اليت اإلطالة

   

 الطــالب وخبــربات باملوضــوع مرتبطــة وأمثلــة تشــبيهات يســتخدم 00
  وبيئتهم السابقة

   

 أثنـــاء اجلاريـــة واألحـــداث املعاصـــرة والقضـــايا املفـــاهيم يســـتخدم 06
 .  الشرح

   

    .  أمكن ما الشريفة واألحاديث القرآنية باآليات الشرح يدعم 03
 مـــن فيهـــا مبـــا احملليـــة البيئـــة واقـــع مـــن تعليميـــة أنشـــطة يســـتخدم 08

 . الفردية الفروق مراعاة مع معاصرة وقضايا جارية أحداث
   

    .التعليمي باملوقف إخالل دون املرح حلظات يستخدم 05
 واقعــي إطــار يف دراســية وحــدات صــورة يف املوضــوعات يــدرس 02

 . الواقعية الطالب حبياة وثيقاً  اتصاالً  يتصل مرتابط
   

 بطريقــة املختــارة احلديثــة والتقنيــات التعليميــة الوســائل يســتخدم 01
 .  الغامضة املفاهيم لتوضيح لالنتباه ومثرية صحيحة

   

 بطريقـــة دقيقـــة صـــياغة ومصـــاغة وحمـــددة مفهومـــة أســـئلة يوجـــه 04
  صحيحة

   

 بطريقـة الطـالب بـني الفرديـة الفـروق ملراعـاة متنوعـة أسئلة يوجه 09
 .  صحيحة

   

    .  بالدرس مرتبطة أسئلة طرح على الطالب يشجع 61
(  تصــــــــــــحيح)  ومعاجلــــــــــــة الصــــــــــــحيحة االســــــــــــتجابات يعــــــــــــزز 60

 تغذيـــــة تقـــــدمي مـــــع مبالغـــــة دون الصـــــحيحة غـــــري االســـــتجابات
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 .  راجعة
 الـدرس عناصر لتقدمي به وااللتزام احملدد الوقت استغالل حيسن 66

 . التطبيق يف املرونة مراعاة مع
   

 
  والتقومي التقييم مهارات:  رابعاً 

 م
 الشاملة اجلودة معايري ضوء يف التدريسية املهارات

 التدرييب االحتياج  درجة

 متوسطة كبرية
 احتاج ال

 للتدريب
 الثالثـة اجملـاالت يف الـدرس ألهـداف وفقـاً  الطـالب ويقوم يقييم 0

 .  الطالب بني الفردية الفروق مراعاة مع متنوعة بطرق
   

    . الطالب خلفية على للتعرف املبدئي التقومي يستخدم 6
 الطـــــالب حتقيــــق مـــــدى مــــن للتأكــــد البنـــــائي التقــــومي يســــتخدم 3

 بتغذيـــــة وإمـــــدادهم) الـــــدرس أثنـــــاء مســـــتمرة بصـــــورة لألهـــــداف
 ( . راجعة

   

 أهــــداف حتقيــــق مــــدى مــــن للتأكــــد النهــــائي التقــــومي يســــتخدم 8
 الضــعف ونقــاط لتــدعيمها القــوة نقــاط وحتديــد النهائيــة الــدرس
 . لعالجها

   

 
  وإدارهتا الصفية البيئة وهتيئة والتفاعلية الشخصية اخلصائص مهارات: خامساً 

 م
 الشاملة اجلودة معايري ضوء يف التدريسية املهارات

 التدرييب االحتياج  درجة

 احتاج ال متوسطة كبرية
 للتدريب

 املتبــادل االحــرتام يســودها الــيت اإلجيابيــة صــفية االحتيــاج درجــة 0
  واحملبة واأللفة
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    . آرائهم واحرتام التعبري حرية على الطالب تشجيع 6
    . بينهم املعاملة يف والعدل تفرقة دون الطالب مع يتعامل 3
 مـع موضـوع أية  عن واالستفسار املبادرة على الطالب تشجيع 8

 . الراجعة التغذية تقدمي
   

    . املسئولية حتمل على الطالب تشجيع 5
    . الطالب بني والتعاون الذايت االنضباط ينمي 2
    . االنفعال ويتجنب الطارئة التدريسية املواقف مع يتكيف 1
    . الطارئة املواقف يف بذكاء يتصرف 4
 

 (.                                                                                العملية الدروس)العملي البيان مهارات: سادساً 
 (اإلعداد مرحلة)التنفيذ قبل ما مهارات/ أ
 م

 الشاملة اجلودة معايري ضوء يف التدريسية املهارات

 التدرييب االحتياج  درجة

 درجة
 االحتياج

 ال
 احتاج
 للتدريب

 مبــــا الطــــالب جلــــوس أمــــاكن ويرتــــب املناســــب املكــــان يعــــد 0
 .  بوضوح العملي البيان ومتابعة مشاهدة من ميكنهم

   

 املعمل يف استخدامها مراحل حسب واألدوات اخلامات يعد 6
 . الدرس تقدمي أثناء

   

 يف خطـــــوة لكـــــل الالزمـــــة واخلامـــــات األدوات ويرتـــــب جيمـــــع 3
 . جمموعات يف حدة على املعمل

   

    .  الدرس أثناء وتنفيذه شرحه سيتم ملا منوذج يعد 8
 (  عملي بيان)  التنفيذ مهارات/ب
 التدرييب االحتياج  درجة الشاملة اجلودة معايري ضوء يف التدريسية املهارات م
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 احتاج ال متوسطة كبرية
 للتدريب

 ســليمة ولغـة واضـح وصـوت جذابـة بطريقـة العملـي البيـان بقـدم 0
 . اهلدف توضيح مع الطالب دافعية تثري

   

 النقــــاط علــــي التأكيــــد مــــع بــــأول أول للشــــرح العمــــل يصــــاحب 6
 .  األساسية

   

    . العملي البيان تثري اليت التعليمية الوسائل بعض يستخدم 3
    . آلخر آن بني العمل خطوات يلخص 8
    .  العملي للبيان طالب كل متابعة من يتأكد 5
 مراعـــاة مـــع وآمنـــة ســـليمة بطريقـــة واألدوات اخلامـــات يســـتخدم 2

 .  السالمة قواعد
   

    .  العملي البيان لتقدمي املتاح الوقت استخدام حيسن 1
 يســاعد ممــا العملــي البيــان أثنــاء جيــدة بطريقــة الســبورة يســتخدم 4

 . واملتابعة الفهم على
   

 (  التطبيق)  مهارات/ج
 م

 الشاملة اجلودة معايري ضوء يف التدريسية املهارات
 التدرييب االحتياج  درجة
 احتـــــــــــــــــــــــــاج ال  متوسطة  كبرية

  للتدريب
    . عادلة بطريقة الطالب بني املهام يوزع 0
 التوجيـــــه تـــــوجيههم مـــــع بالعمـــــل قيـــــامهم أثنـــــاء الطـــــالب يتـــــابع 6

 . وتعزيزه املناسب
   

 للتأكـــد الطـــالب عمـــل أثنـــاء البنـــائي التقـــومي أســـاليب يســـتخدم 3
 .  بأول أول للعمل ومتابعتهم استيعاهبم من

   

ــــز مــــع العمــــل أثنــــاء الطــــالب بتــــابع 8 ــــى الرتكي     األمــــن نــــواحي عل
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 . االستهالك وترشيد والسالمة
    . املسئولية وحتمل بينهم فيما التعاون على الطالب تشجيع 5
 ونقــــــاط لتــــــدعيمها القــــــوة نقــــــاط وحتديــــــد الطــــــالب أداء تقــــــومي 2

 . مقننة مقاييس باستخدام لتصحيحها الضعف
   

  اإلهناء مهارات/د
 م

 الشاملة اجلودة معايري ضوء يف التدريسية املهارات
 التدرييب االحتياج  درجة

 احتاج ال متوسطة كبرية
 للتدريب

 الرتكيـز مـع وشـيقة جذابـة بطريقـة احملـدد الوقـت يف الدرس ينهي 0
 .األساسية املفاهيم على

   

    . واالستيعاب الفهم من ليزيد اإلهناء مرحلة يف الطالب يشرك 6
 حيـاهتم يف تعلمـه مت ما لتطبيق تطبيقي بواجب الطالب يكلف 3

  العملية
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 (3)رقم ملحق
 التدريبي البرنامج تقييم استبانة

 برنامج تحكيم استبانة
 يف والعلــوم الرياضــيات معلمــي لــدى التــدريس مهــارات لتنميــة تــدرييب برنــامج تصــميم حــول اخلــرباء أراء
 الشاملة اجلودة معايري ضوء

 
  املاجستري درجه على احلصول متطلبات ضمن برنامج

 ( املطور املنهج)  والعلوم الرياضيات تدريس وطرق مناهج ختصص
 
 

 إعداد
 سرحان عبده احلي عبد أمري

 
  إشراف
 الدكتورة األستاذة

 قطــب مربوك حممد إميــان
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 معايري ضوء يف والعلوم الرياضيات معلمي املقرتح التدرييب الربنامج حول اخلرباء آراء استبانة
 . الشاملة اجلودة

 :الفاضل األستاذ

 ...وبعد طيبة حتية
 الرياضيات معلمي أداء مستوى لتحسني املقرتح التدرييب الربنامج))إىل هتدف بدراسة الباحث يقوم

 (ماجروهيل سلسلة ضوء يف والعلوم

ــــة اململكــــة يف املطبقــــة السلســــلة ــــات مــــن كجــــزء الســــعودية العربي ــــى احلصــــول متطلب  درجــــه عل
 الدراسة ضمن الربنامج وهذا. الرياضيات تدريس وطرق املناهج يف املاجستري

 معــايري ضــوء يف والعلــوم الرياضــيات ملعلمــي التــدريس مهــارات يف القصــور جوانــب حتديــد وبعــد
 إىل االحتياجــــات هــــذه حتويــــل مت،  للمعلمــــني تدريبيــــه كاحتياجــــات اعتمــــدت والــــيت الشــــاملة اجلــــودة
 الربنــامج عناصــر بنــاء واســتكمال الربنــامج حمتــوى حتديــد مت األهــداف هــذه ضــوء ويف للربنــامج أهــداف
 . األخرى

 فقرات تنال أن يأمل الباحث فإن، رصينة علميه ومكانه متميزة خربه من به تتمتعون ملا ونظراً 
 على أوافق) حقل يف( x) عالمة بوضع وذلك،  صالحيتها مدى بتقدير اهتمامكم املقرتح الربنامج

 العالمة وضع فباإلمكان ذلك خالف كان وإذا،  رأيكـ مع يتفق الفقرة مضمون كان إذا( صالحيتها
،  تقرتحوهنا تعديالت أو مالحظات أي هناك كانت وإذا( صالحيتها على أوافق ال) حقل يف

 ( .املقرتحة والتعديالت املالحظات) حقل يف بذكرها التفضل فيمكن

 
 لتعاونكم وتقديري شكري جزيل مع                                              

 
 الباحث

 سرحان عبده احلي عبد أمري
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 :أدائها يف قصور وجود البحث نتائج أظهرت اليت املهارات

 
 التخطيط مهارات 

 .التخصص جمال يف جديد هو ما كل متابعة
 .واالستقصاء البحث مهارات استخدام
 .للطالب املختلفة التقومي أساليب استخدام
 .العلمية املادة إعداد يف العلمية التوثيق وطرق العلمية املراجع استخدام

 التنفيذ مهارات 
 .التعليم يف احلديثة والتقنيات التعليمية الوسائل استخدام
 .الطالب بني الفردية الفروق تراعي واليت املختلفة التدريس أساليب استخدام
 .الطالب لدى التعلم دافعية لرفع جديدة وأساليب طرق استخدام
 .الطالب قبل من اإلبداع على تساعد اليت اجلماعي التعليم أساليب استخدام

 وإدارهتا الصفية البيئة وهتيئة والتفاعلية الشخصية اخلصائص مهارات. 
 .الطارئة باملواقف بذكاء التصرف كيفية
 .والطارئة احملرجة املواقف يف السيما باالنفعاالت التحكم
ــــز أســــاليب اســــتخدام  احللــــول وطــــرح املناقشــــة يف املشــــاركة علــــى للطالبــــات والتشــــجيع التحفي
 .املختلفة للقضايا

 العملية الدروس مهارات 
 مـــن املرجـــوة األهـــداف حتقيـــق مـــع القـــادم للـــدرس ومشـــوقة جذابـــة بطريقـــة الـــدرس إهنـــاء كيفيـــة
 .الدرس

 .وتصحيحها األخطاء ملعاجلة املختلفة واملعايري املقاييس استخدام
 .الطالب لدى التعليم دافعية يرفع حبيث واضح وصوت سليمة لغة استخدام

 والتقييم التقومي مهارات 
 .عالجها وحماولة الطالب عند الضعف نقاط لتحديد النهائي التقومي أساليب استخدام
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 .أهداف من حتقيقه  مت ما على باستمرار الوقوف هبدف املستمر التقومي استخدام
 .الطالب بني الفردية الفروق تراعي اليت التقومي أساليب استخدام
 مناقشــتها ســيتم الــيت باملواضــيع الطــالب لــدى املعرفــة درجــة لتقيــيم القبلــي التقــومي أســاليب اســتخدام
 .وطرحها

 

 الربنامج أهداف: أوال
 على أوافق

 صالحيتها

 أوافق ال
 على

 صالحيتها

 مالحظات
 التعديالت
 املقرتحة

 :العام اهلدف
 ضوء يف والعلوم الرياضيات ملعلمي التدريس مهارات تنميه 

 .الشاملة اجلودة معايري
 

 :التفصيلية األهداف
 

 البيئة يف وتطبيقها الشاملة اجلودة مفاهيم نشر -
 .التعليمية

 مهارات يف والعلوم الرياضيات معلمي أداء تطوير -
 .االسرتاتيجي التخطيط

 إسرتاتيجية بطرق والعلوم الرياضيات معلمي تزويد -
 .التدريس يف حديثة

 التقنيات مع التفاعل يف املعلمني مهارات تطوير -
 .للمعلومات احلديثة

 التواصل مهارات والعلوم الرياضيات معلمي إكساب -
 . الرتبوي العمل يف التفاعلي االجيايب

 .والتعلم التعليم على وحمفزة جاذبة مدرسيه بيئة توفري -
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 جمال يف والعلوم الرياضيات معلمي خربات تعزيز -
 .الدراسي التحصيل تقومي

 بطرق والعلوم الرياضيات معلمي خربات دعم -
 .العلمي البيان جمال يف حديثه وأساليب

 -:األوىل الوحدة
 . الشاملة اجلودة معايري ضوء يف الدرس ختطيط مهارات
 :الوحدة أهداف

 . تعليمية خربات إىل الدراسي املقرر حمتوى حتليل -
 ومســـتويات مبجـــاالت الســـلوكية األهـــداف وصـــياغة حتديـــد -

 . خمتلفة
 . التدريس لعملية املصاحبة التعليمية األنشطة اختيار -
ــــــوم الرياضــــــيات  معلــــــم تفاعــــــل - ــــــة التقنيــــــة مــــــع والعل  احلديث

 .التعليمية ألنشطة مصاحبة تعليمية كوسيلة
 . حديثة أساليب وفق للتقومي  املعلم مهارات تنمية -

 :الثانية الوحدة
 .الشاملة اجلودة معايري ضوء يف الدرس تنفيذ مهارات
 :الوحدة أهداف
 باملهـارات والعلـوم الرياضـيات معلمي تزويد إىل الوحدة هتدف
 : اآلتية
 بـــني الفرديـــة الفـــروق تراعـــي تدريســـية أســـاليب إتقـــان -1

 .الطالب
 .للتعلم الدافعية زيادة أساليب تطبيق -2
 . واإلبداع االبتكار تنمية أساليب تعلم -3
 .التدريس يف احلديثة التقنيات استخدام -4
 :الثالثة الوحدة  
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 البيئة وهتيئة والتفاعلية الشخصية اخلصائص مهارات
 .وإدارهتا الصفية
 :الوحدة أهداف
 والعلوم الرياضيات معلمي تزويد إىل الوحدة هذه هتدف

 :اآلتية باملهارات
 الظروف مع للتعامل املناسبة األساليب استخدام -1

 .الطارئة
 .االنفعاالت ضبط أساليب إتقان -2
 .للطالبات والتشجيع التحفيز أساليب تطبيق -3
 :الرابعة الوحدة

 العملية الدروس مهارات
 :الوحدة أهداف

 والعلوم الرياضيات معلمي تزويد إىل الوحدة هذه هتدف  
 : اآلتية باملهارات

 .جذابة بطريقة العملي الدرس إهناء -1
 .سليمة بطريقة وتصحيحها األخطاء معاجلة -2

 .  واضح صوت باستخدام الطالب لدى الدافعية رفع -3
 :      اخلامسة الوحدة  
 التقييم و التقومي مهارات 

 معلمي تزويد إىل الوحدة هذه هتدف: الوحدة أهداف
 :اآلتية واألساليب باملهارات والعلوم الرياضيات

 .التقومي يف واحلديثة املختلفة األساليب معرفة -0
 .الدافعية وزيادة األداء رفع يف التقومي أمهية تثمني -6
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اجلدد املعلمني وتأهيل تدريب برنامج حضور استمارة  
املعلم اسم  التاريخ التخصص املرحلة 
         /    /083  

 : الربنامج فعاليات
..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................. 

 :  املعلم مقرتحات
..............................................................................................

..............................................................................................
التوقيع.............................  

 :   الربنامج من االستفادة مدى
.......................................................................................
 .......................................................................................

:  للمدارس العام املشرف  
..............................................................................................

.............................................................................................. 
 التوقيع
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هـ  083/        هـ  083    الدراسي للعام)            (  الدراسي للفصل اخلتامي التقرير  
 :  التخصص     :  الرتبوي املشرف اسم

  وتقديراهتم املعلمني أداء مستوى

 التخصص املعلم اسم م
 التقدير       

 املشرف مالحظات
 كتابة رقماً 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 املقيم للمشرف الصفية الزيارة تقييم استمارة منوذج
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 هـ  083/      /         والتاريخ اليوم  / التخصص  / املعلم اسم
 : الزيارة رقم  / الدرس مكان / احلصة    / الفصل

 م
رجة البنــــــــــــــــــــــــد

الد
 

 مالحظات
 املشرف وتقييم

 املقيم
  3  والتاريخ الدرس وعنوان املادة 0
  1 واملفردات الرئيسية والفكرة األهداف 6
  5 وتوظيفها السبورة تنظيم جودة 3
  5 الكتاىب التحضري 8
  5 الذهىن التحضري 5
  1 الدرس أثناء املتابعة سجل تفعيل 2
  3 املعامل من والنماذج التعليمية الوسيلة 1
  5 والعلوم الرياضيات مشروع تطبيق 4
  2 واستجاباهتم املعلم مع الطالب تفاعل 9
  8 . املعلم بشخصيتة طالبه قناعة ومدى الشرح يف املعلم اسلوب 01
 الطالب لدى الفصل ودفرت النشاط وكراسة املدرسية الكتب 00

 . وتصحيحه
5  

  5 ( أدوار تبادل -تفاعلى – نشط) التعلم اسرتاتيجيات استخدام 06
  1 ( التقومي  - التدريس – التهيئة)  الثالثة فيمراحلها احلصة روح 03
 من وخلوها(  الضعف أو القوة حيث من)  للمعلم العلمية املادة 08

 األخطاء
5  

  3  األسئلة فيطرح التدريس أثناء الفردية الفروق مراعاة 05
  5 . للطالب املوجهه والواجبات الدرس أثناء االنشطة 02
  5 الطالب مجيع على االسئلة توزيع ومدى طالبه ألاماء املعلم معرفة 01
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  5 . الطالب جلوس وطريقة الفصل نظام 04
  5 . الطالب وبني الفصل داخل وحتركه وهلجته املعلم صوت 09
  5 ومرءوسيه وزمالؤه طالبه مع وتعامله للتوجيهات املعلم تقبل 61
  011 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

  املقيم العلمي املشرف        احلصة معلم
   سرحان أمري/  أ               / التوقيع
 . ومالحظاته التقييم على واطالعه للزيارة املصاحب الزميل املعلم* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تدرييب برنامج من متدرب استفادة قياس( 0) استمارة
 التقييم تاريخ اإلدارة الوظيفي املسمى املتدرب اسم



 200 (أ)

 
 

    
 الربنامج منظم املكان االنعقاد تاريخ التدرييب الربنامج اسم
    

 درجة القياس عناصر
 العنصر

 الدرجة
    املكتسبة

 01 األداء حيث من الربنامج فاعلية     
 01 العلمية االستفادة حيث من الربنامج فاعلية     
 2 الشخصي التخطيط حيث من الربنامج فاعلية     
 2  االنضباط حيث من الربنامج فاعلية     
 2 لآلخرين املعرفة نقل حيث من الربنامج فاعلية     
 2 التدريبية الربامج يف الرغبة حيث من الربنامج فاعلية     
 2 الذايت التطوير حيث من الربنامج فاعلية     

     51 اجملموع
 مرضي غري مرضي جيد جدا جيد ممتاز
 31 من أقل 31|  3885 35|  3985 81|  8885 85|  51

 التدرييب الربنامج بشأن توصيات املتدرب بشأن توصيات
0 0 
6 6 
3 3 
8 8 

 
 

 ملعلم التدريبية االحتياجات حتديد( 6) استمارة
 أوليه بيانات:  األول اجلزء
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 التخصص وتارخيه املؤهل املدين السجل رقم املعلم اسم
             

 سنوات عدد احلال العمل املرحلة املدرسة اسم
 اجلوال رقم اخلدمة

     
 : املعلم هبا التحق اليت التدريبية الربامج:  الثاين اجلزء

مد الربنامج اسم م
مكان تارخيه ته

 مكانه تارخيه مدته الربنامج اسم م ه

0     5     
6     2     
3     1     
8     4     

       
 الربنامج اسم م الربنامج اسم م
0  8  
6  5  
3  2  

 | التوقيع | املعلم اسم
 التاريخ

____/___/__ 
 : املباشر املدير رأي:  الرابع اجلزء
 األمهية املعلم حيتاجها اليت الربامج م األمهية املعلم حيتاجها اليت الربامج م
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 األمهية عال(  5)  األمهية منخفض(  0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 203 (أ)

 
 

 قائمة أسماء المحكمين والوظيفة والدرجة العلمية والخبرة في مجال التربية والتعليم
 
 

 عدد سنوات الخبرة الدرجة العلمية الوظيفة اسم المحكم م
مدير التعليم مبحافظة  حممد عبد اهلل العقييب 0

 ينبع
 سنة 38 الدكتوراه

مدير التعليم السابق  معجب جار اهلل الزهراين 6
 مبحافظة ينبع

 سنة 33 الدكتوراه

مساعد مدير التعليم  سليم العطوي 3
 مبحافظة ينبع

 سنة 31 املاجستري

مدير االشراف الرتبوي  معوض الذبياين اجلهين 8
 مبحافظة ينبع

 سنة 64 البكالوريوس

 سنة 81 البكالوريوس مشرف تربوي عبدو حممد الطه 5
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 ملخص الرسالة
 الرياضيات والعلوم  معلمي أداء مستوى لتحسين مقترح تصورعنوان البحث : 

 جروهيل"كما  سلسلة ضوء "في

 هو الدراسة هذه لنشأة الرئيس الدافع كانأوالً مشكلة البحث :  
 مشروع تطبيق عقب للمعلمني الفين األداء يف ختبطات من(  الرتبوي اإلشراف) يف ملسناه ما -0

 على األول املقام يف تركز السلسلة أن وخصوصاً (  املناهج تغيري)  لــ ونتيجة والعلوم الرياضيات تطوير
 وقدراته وإمكاناته الشخصي واجتهاده املعلم على كلياً  يعتمد كتاب من واالنتقال التدريس طريقة
(  املعلم دليل) كتاب خالل من املعلم يلتزم ثابتة وخطوات حمددة اسرتاتيجيات يذ منهج إىل اخلاصة
 ( إضافية أمثلة)  موقف كل يف البديلة احللول تقدمي مع احلصة طوال عليها السري
 كاف غري احلصة يف الوقت أن من والشكوى املشروع فهم إىل املعلمني لعموم امللح الطلب -6

  املقطوعة أو املنفصلة احلصص مفهوم واختالف(  التدريس يف النظرية الختالف نظراً )  للدرس
 الرئيس السؤال عن اإلجابة ميكن املشكلة هذه حلل وللتصدي(  التعلم يف البنائية النظرية وتبين) 

 : التال
 النظرية ضوء في والعلوم الرياضيات معلمي على تطبيقه المقترح التدريبي البرنامج نموذج هو ما

 لسلسلة األساسية الركيزة يمثالن واللذين النشط التعاوني التعلم وكذلك للتعلم البنائية
 والفني التدريسي المستوي رفع في يسهم حتى المملكة في المطبقة السلسلة ماكجروهيل

 ؟( الخبرة – الحديث) المعلم ألداء
 :التالية التساؤالت على اإلجابة احلالية الدراسة وحتاول

 البنائية النظرية ضوء يف التدريس ختطيط مهارات إىل  والعلوم الرياضيات معلمي حاجة مدى ما -0
   ؟ املطبقة والسلسلة

 البنائية النظرية ضوء يف التدريس تنفيذ مهارات إىل والعلوم الرياضيات معلمي حاجة مدى ما -6
   ؟ املطبقة والسلسلة

 البنائية النظرية ضوء يف التدريس تقومي مهارات إىل والعلوم الرياضيات معلمي حاجة مدى ما -3
   ؟ املطبقة والسلسلة
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 وهتيئة والتفاعلية الشخصية اخلصائص مهارات إىل والعلوم الرياضيات معلمي حاجة مدى ما -8
   ؟ املطبقة والسلسلة البنائية النظرية ضوء يف وإدارهتا الصفية البيئة
 يف(   التطبيقية الدروس) العملي البيان مهارات إىل والعلوم الرياضيات معلمي حاجة مدى ما -5

   ؟ املطبقة والسلسلة البنائية النظرية ضوء
 التدريس مهارات تنمية إىل املعلمني حاجة جتاه والعلوم الرياضيات معلمي آراء اختالف مدى ما -2
 البيئة وهتيئة والتفاعلية الشخصية اخلصائص، التدريس تقومي، التدريس تنفيذ، التدريس ختطيط)

 التعليمية املرحلة،  اخلربة سنوات عدد، العلمي املؤهل)ملتغريات تبعاً ( العملي البيان، للتدريس الصفية
 الدورة نوع،  التدريبية الدورات من االستفادة مدى، التدريبية الدورات عدد،  هبا بالتدريس تقوم اليت

  ؟(التدريبية
 : التال يف البحث أهداف تتمثل  : البحث  أهداف ثانياً 
 أوجه عن والكشف وحتليلها والتدريبية التأهيلية احتياجاهتم حول املنطقة يف املعلمني آراء مجع .1

 .والتعليم الرتبية جمال يف إجيابياً  إسهاماً  يعترب والعالج القصور
 إجيابياً  إسهاماً  أيضاً  يعترب الحقة وتدريبية تأهيلية برامج يف طموحاهتم حول املعلمني آراء مجع .2
 . والتعليم الرتبية جمال يف
 .فاعليته من ويزيد املعلم مهنة يثري للمعلمني والتدريب بالتأهيل االهتمام .3
 . العمل يف العالية والكفاءة األفضل األداء حتقيق .4
 . املعلمني عند التدريس أساليب تطوير .5
 باململكة والتعليم الرتبية وزارة يف املسئولني قبل من للمعلمني والتدريب التأهيل برامج تطوير .6

 .السعودية العربية
 للمعلمني بالتدريب املهتمني من لكل وتوصيات مقرتحات تقدمي يتم الدراسة هامش على .7

 املناهج بناء على القائمني وكذلك البنائية النظرية على بنيت فلسفتها اليت املناهج وخصوصاً 
 ( : تطبيقي ، نظري) نيرئيس جانبني إىل البحث أمهية تنقسم :  البحث  ثالثاً أهمية

 تغيري عند وخصوصاً  للمعلم الوظيفي األداء يف االستباقي التدريب أمهية إبراز : النظري اجلانب ـ 0
 . التدريس طرق يف جديدة اسرتاتيجيات اعتماد أو املناهج

 :التالية األهداف حتقيق إىل الدراسة هذه هتدف:  التطبيقي اجلانب ـ 6
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 وأهداف ومعايري البنائية للنظرية وفقاً  تدريبية برامج تصميم لكيفية منوذج تقدمي يف اإلسهام -1
 .                             والعلوم الرياضيات تطوير مشروع

  التدريس مهارات لتنمية  والعلوم الرياضيات ملعلمي تدرييب برنامج لبناء علمية أسس تقدمي -2
 .  املنهج وفلسفة ماكجروهيل وسلسلة البنائية النظرية على قائم
 التدريس مهارات تنمية ملعايري بقائمة  والعلوم الرياضيات معلمي تدريب على القائمني تزويد -3

 . التدريبية الربامج عليه تبىن كأساس الختاذها
 التدريبية باالحتياجات بقائمة  والعلوم الرياضيات معلمي تدريب برامج مصممي تزويد -4

 . النشط التعاوين والتعلم البنائية النظرية ضوء يف إليها التوصل مت اليت التدريس مبهارات واملتعلقة
 والعلوم الرياضيات ملعلمي التدريبية باالحتياجات بقائمة والعلوم الرياضيات مشريف تزويد -5

 . النشط التعاوين والتعلم البنائية النظرية ضوء يف التدريس مبهارات املتعلقة
 حبيث العلوم كليات وخباصة اخلدمة قبل والعلوم الرياضيات معلمي إعداد برنامج تطوير -6

 النظرية معايري على القائمة التدريسية مهاراهتم وتنمية املعلمون الطالب إعداد يف الربامج تلك تسهم
 .النشط والتعلم البنائية

 : النظري اإلطار:  أوالً  البحث : رابعاً هيكل
 تكون لكي للرسالة النظري اإلطار الباحث يعرض 2 إىل 0 من الدراسة تساؤالت على لإلجابة
 حماور مخسة بعرض الباحث يقوم منطقي وتسلسل متصل سياق يف وتسري اوضوحً  أكثر الدراسة
 : الرتتيب على هي احملاور وهذه الدراسة عليها تتمركز أساسية

 ( ماكجروهيل)  والعلوم الرياضيات تطوير مبشروع التعريف: األول احملور (1)
 . التدريب و التأهيل: الثاين احملور (2)
 ( األربع التاءات)  املشروع يف التدريس وخطوات طريقة: الثالث احملور (3)
 .التدريس طرائق يف أو املناهج بناء يف سواء السلسلة تعتمدها اليت النظرية وهى: البنائية النظرية (4)
 .السلسلة يف املعتمدة التدريس لطرائق الفعلي التطبيق وهو:  النشط التعلم (5)

 : التال النحو على الباحث يوردها حبدود احلال البحث يتحدد:        البحث حدود
 -: مها أساسيني مبوضوعني البحث اهتم:   الموضوعية الحدود(  أ) 
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         باململكة والعلوم الرياضيات تطوير مشروع يف التدريس لطرق تدريبية برامج يف متمثالً  التدريب -1
 ( األربع اخلطوات) 
 .املوجه والتعلم النشط التعاوين التعلم اسرتاتيجيات على تدريبية برامج -2
 :  البشرية الحدود(  ب) 
 . معلم( 16)  عددها بعينة  البحث يتحدد -1
.  التخرج حديث معلم( 31) من تتكون ضابطة إحدامها جمموعتني، إىل العينة تقسيم -2

 .                     عام(  65-63)     بني أعمارهم
 -35) بني أعمارهم ترتاوح اخلربة ذوى من معلم( 86) من وتتكون جتريبية الثانية واجملموعة -3
 (  ج)  عام( 55

       : المكانية الحدود
 خلدون بن وثانوية اهليثم بن احلسن وثانوية ينبع مبحافظة األهلية احلديثة مدارس  جممع يف  املعلمون
 . ينبع مبحافظة امللكية باهليئة النفيس بن وثانوية
 Temporal boundaries:   الزمانية احلدود(  د) 
 -: للربناجمني االستباقي التدريب أثر بيان
  باململكة والعلوم الرياضيات تطوير مشروع يف التدريس لطرق تدرييب برنامج -1
 . النشط التعاوين التعلم اسرتاتيجيات برنامج -2
  -: التوال على التالية الدراسية لألعوام وذلك للمعلمني الوظيفي األداء يف ذلك وأثر

 هـ0838/  0833 - هـ0833/ 0836 -  هـ0830/0836
 اخلربة وذوى التخرج حديثي املعلمني من جمموعتني على
 :النتائج والتوصيات للبحث أهم

 أوالً النتائج :
 عن التدريبية الربامج حضروا الذين للمعلمني الفين األداء يف الفرق يف جداً  واضح فرق يوجد  ( ب)

 -:التالية النقاط يف ذلك تلخيص وميكن التدريب حيضروا مل الذين أقراهنم
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 اليت االسرتاتيجيات ويطبق املشروع وأهداف سياسة وفق يعمل التدريب حضر الذي املعلم (ب)
 مستوياهتم خمتلف على للطالب والتقومي العالج وطريقة وطرائقه التدريس حيث من املشروع يعتمدها

 . التلقني على املعتمدة التدريس يف التقليدية بالطريقة يعمل التدريب حيضر مل الذي املعلم حني يف
 حضر الذي املعلم لطالب العلمي حتصيلهم ومدى الطالب مستوى يف واضح فرق يوجد (ت)

 على وحيتوى كاف احلصة ووقت النشط التعاوين التعلم اسرتاتيجيات وفق تسري واحلصة التدريب
 وقت يكفي ال التدريب حيضر مل الذي املعلم بينما.  والتقييم والتقومي والتدريس التهيئة خطوات مجيع
 فقط حلظية حمصلته التدريس أن أي فقط احلصة وقت تتعدى ال للطالب التحصيل وقدرة احلصة
 . الطالب من للمجموعتني التحصيلية االختبارات يف ذلك ويتضح

 تبادل أثر يوضح مما التدريب حيضر مل الذي للمعلم مرشداً  يعد التدريب حضر الذي املعلم (ث)
 :يلي كما البحث حملاور التوصيات تقسيم وميكن.  منها االستفادة ومدى الزيارات

 ( ماكجروهيل سلسلة)  والعلوم الرياضيات تطوير بمشروع خاصة توصيات ثانياً 
 عاتق على امللقى العبء لتخفيف مدرسة كل يف دائمة وتدريب ختطيط وحدة إنشاء ضرورة  -1

 . املعلمني مجيع تدريب من متكينهم وعدم الرتبوي واإلشراف الوزارة
 وهى الدراسة يف الواردة الثالثة احملاور يشمل الوزارة قبل من إرشادي كتيب إصدار -2
 . والعلوم الرياضيات مبشروع التعريف (ث)
 . املشروع يف التدريس طريقة (ج)
 . النشط التعاوين التعلم اسرتاتيجيات بعض (ح)
 يف املختلفة املدارس وبني الواحدة املدرسة داخل املعلمني بني الزيارات تبادل فكرة تعميم  -3
 . التعليم إدارات من إدارة كل
 الذين أقراهنم عن متيزهم التدريبية الربامج حيضرون الذين للمعلمني ومادية إدارية حوافز وضع  -4
 يف باملسميات أسوة خبري ومعلم( أ) أول ومعلم أول معلم مسميات مثل.  التدريب حيضرون ال

 . األنصبة ختفيف على عالوة.  العربية مصر مجهورية
 . الفين هأدائ بتقارير للمعلم الوظيفي السلم ترقيات ربط -5
 . درس كل قبل مثالً ( املتوسطة) السابقة املراحل يف دراسته مت ملا ملخص وضع  -6
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 مجيع لدى متوفرة الغري البياين للرسم العلمية احلاسبة اآللة على الرياضيات كتاب اعتماد  -7
 -: اقرتاحني هنا وأطرح السلسلة عيوب من الطالب

 . للطالب أو للمدرسة جداً  مكلف وهذا طالب لكل آلة توفري (ت)
 .الدالة خبواص ولكن آلة بدون مثالً  الدوال رسم يتم حىت التدريس طريقة تغيري (ث)

 -: بالتدريب خاصة توصيات ثالثاً 
 :التال اتباع جيب املستقبل يف أهدافها التأهيل برامج حتقق لكي

 .تركيزاً  أكثر بصفة العلوم وكلية الرتبية كليات خرجيي تأهيل على الرتكيز .أ
 .التدريس مزاولة إىل العائدين املعلمني تأهيل على الرتكيز .ب
 .املبتدئ املعلم زميله مبساعدة املتميز املعلم تلزم ولوائح قواعد وجود من بد ال .ج
 .املبتدئني للمعلمني كمرشدين بالعمل املتميزون املعلمون تلزم ولوائح قواعد وجود من بد ال .د
 .املبتدئني للمعلمني كمرشدين الرتبويني املشرفني خالهلا من يعمل تنظيمية خريطة وجود من بد ال .ه
 .املبتدئني املعلمني تأهيل برامج يف الفعالة للمشاركة أنواعها بكل احلوافز مبدأ تبين .و
 .للربنامج الزمنية اخلطة إعداد عند وإمكاناهتم املعلمني ظروف التأهيل برامج خمطط يراعى .ز
 .والتقومي التخطيط عمليات على الرتكيز ينبغي .ح
 إىل مبتدئ معلم من والرتقية الربنامج متطلبات اجتياز على للحكم معيار هناك يكون أن ينبغي .ط

 .مؤهل معلم
  ذلك على وحتفزه عليه واحلرص املهين النمو بزيادة املبتدئ املعلم تلزم ولوائح قواعد وجود من بد ال .ي
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Message summary 
Search Title: Imagine a proposal to improve the performance of math and science 
teachers level "In light of a series Makgroheel" 
First, the research problem: it was the motivation for the emergence of this 
study is to 
1.What we saw in (educational supervision) of flops in the technical performance 
of teachers after the application of the math and science to develop and as a result 
(changing the curriculum), and especially as the series focuses primarily on 
teaching method and the transition from a book depends entirely on the teacher 
and his diligence and personal potential and capabilities to approach with specific 
strategies fixed and steps the teacher is committed through the book (teacher's 
guide) to walk out over the quota and provide alternative solutions in every 
situation (additional examples( 
2.Demand salt pan teachers to understand the project and that the time of the 
complaint in the ration is not enough for the lesson (because of the different 
theoretical teaching) and differences in the concept of separate or severed 
quota(And adopt a constructivist theory of learning) and to address to solve this 
problem could be the answer to the following question: 
What is the proposed training program model applied to math and science 
teachers in the light of the constructivist theory of learning, as well as cooperative 
learning active and which constitute a fundamental pillar of the series 
Makgroheel applicable in the Kingdom of the series even contribute to raising 
the level of teaching and artistic teacher performance (talk - experience؟) 
The current study is trying to answer the following questions: 
1.What is the need for math and science teachers to the teaching skills of 
planning in light of the constructivist theory and applied the series؟ 
2.What is the need for math and science teachers to implement teaching skills in 
the light of the constructivist theory and applied the series؟ 
3. What is the need for math and science teachers to assess teaching skills in the 
light of the constructivist theory and applied the series؟ 
4. What is the need for math and science teachers to the personal characteristics 
and interactive skills and create a classroom environment and management in the  
light of the constructivist theory and applied the series? 
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5. What is the need for math and science teachers to the demonstration Skills 
(Applied lessons) in the light of the constructivist theory and applied the series? 
6. What is the difference in the views of math and science teachers to the teachers 
need to develop teaching skills (teaching planning, implementation of teaching, 
evaluation of teaching, personal and interactive characteristics and create a 
classroom environment for teaching, demonstration) depending on the variables 
(educational qualification, the number of years of experience, educational stage 
you teach them, the number of training courses, the extent of benefit from 
training courses, course type)? 
Second Research Objectives: The objectives of the research are as follows: 
1. gather the views of teachers in the region about their rehabilitation and 
training, analysis and detection of deficiencies and therapy is a positive 
contribution in the field of education. 
2. Collect teachers opinions about their ambitions in qualifying and training for 
subsequent programs is also considered a positive contribution in the field of 
education. 
3. attention to rehabilitation and training for teachers enriches the teacher 
profession and increase its effectiveness. 
4. achieve the best performance in the high work efficiency. 
5. Develop methods of teaching when teachers. 
6. development of rehabilitation and training programs for teachers by officials in 
the Ministry of Education in Saudi Arabia. 
7. On the sidelines of the study is to provide suggestions and recommendations 
for each of those interested in the training of teachers, especially approaches that 
philosophy is built on the constructivist theory as well as those in charge of 
building the curriculum 
Third, the importance of research: the importance of research is divided into two 
main (theoretical, practical): 
1. theoretical side: highlight the importance of proactive training in 
functionality to the teacher, especially when changing the curriculum or the 
adoption of new strategies in teaching methods. 
2. practical side: This study aims to achieve the following objectives: 



 212 (أ)

 
 

1. contribute to providing a model for how to design training programs in 
accordance with the theory of constructivism and the criteria and objectives of 
math and science to develop the project. 
2. To provide a scientific basis for the construction of a training program for 
teachers of math and science for the development based on the constructivist 
theory and a series Makgroheel philosophy and curriculum teaching skills. 
3. to provide those in charge of the training of math and science teachers with a 
list of criteria for the development of teaching skills to take foundation for 
building training programs. 
4. provide designers trained math and science teachers a list of training needs and 
skills related to teaching that have been reached in light of the constructivist 
theory of learning active and collaborative programs. 
5. provide administrators with a list of mathematics and science training needs for 
teachers of math and science skills related to teaching in the light of the 
constructivist theory of cooperative learning active. 
6. Development of preparation of mathematics and science teachers in pre-
service and in particular the faculties of science so that contribute to those 
programs in the preparation of students, teachers and the development of 
teaching skills based on the constructivist theory and active learning standards. 
Fourthly structure Search: First, the theoretical framework: 
To answer the questions of the study from 1 to 6 displays researcher theoretical 
framework for the study message to be more visible and moving in a related 
context and logical sequence the researcher presented five core themes centered 
on the study and these themes are, respectively: 
(1) The first axis: project definition math and science development 
(Makgroheel) 
(2) The second axis: rehabilitation and training. 
(3) The third axis: the method and steps of teaching in the project (the four Ds) 
(4) constructivist theory: the theory adopted by the chain, both in the 
construction of curricula or teaching methods. 
(5) Active Learning: It is the actual application of the teaching methods adopted 
in the series. 
Limits Search: Find the limits determined by the current supplied by the 
researcher as follows: 
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(A) the objective limits: Find two themes concerned with two main: - 
1. Training represented in the training programs for the teaching methods in 
math and science in the Kingdom develop a project (four steps) 
2. Training programs on cooperative learning and active learning-oriented 
strategies. 
(B) Human border: 
1. Find a sample is determined by the number (72) teacher. 
2. The sample was divided into two groups, one control group consisting of (30), 
a recent graduate teacher. The ages of (23-25) years. 
3. The second group consists of experimental and (42) experienced teacher aged 
(35-55) in (c) 
Spatial boundaries: 
Teachers in the modern National Schools compound province stems and 
secondary Ibn al-Haitham Bin Khaldoun and secondary and secondary Ibn al-
Nafis Royal Commission of Yanbu Governorate. 
(D) the temporal boundaries: Temporal boundaries 
Demonstrate the impact of proactive training for two programs: - 
1. training program for teaching methods in math and science development 
project in Saudi 
2. active cooperative learning strategies program. 
The impact on the functionality of the teachers and the school for the following 
year in a row: - 
1431/1432 E - 1432/1433 E - 1433/1434 AH 
Two sets of teachers fresh graduates and experienced 
The most important findings and recommendations of the search: 
First results: 
(A) There is a very clear difference in the difference in the technical performance 
of the teachers who attended the training programs for their peers who did not 
attend the training can be summarized in the following points: - 
(B) a teacher who attended the training works in accordance with the policy and 
objectives of the project and apply the strategies adopted by the project in terms 
of teaching methods and the way the calendar treatment for students at various 
levels while a teacher who did not attend the training works in the traditional 
way of teaching based on memorization. 
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(V) There is a clear difference in the level of the students and the extent of their 
education for the students of the teacher, who attended the training, and the 
share is going according to cooperative learning and active enough time share 
strategies and contains all the configuration, teaching and assessment and 
evaluation steps. While a teacher who did not attend the training is not enough 
class time and the ability of achievement for all students class time does not 
exceed any teaching that its outcome instantaneous only evident in the 
achievement tests for the two groups of students. 
(W) teacher who attended the training is a guide for the teacher, who did not 
attend the training, which illustrates the effect of the exchange of visits and how 
to take advantage of them. And it can be divided into recommendations for 
research axes as follows: 
Secondly, a private project of mathematics and science to develop 
recommendations (Makgroheel series) 
1. The need to create a permanent planning and training at each school to ease 
the burden on the ministry of education, supervision and not allow them to train 
all teachers. 
2. issuing a guidebook by the ministry includes three axes contained in a study 
(W) project definition math and science. 
(C) teaching in the way the project. 
(H) Some active cooperative learning strategies. 
3. circulate the idea of exchanging visits between teachers within a school and 
between different schools in each department of education departments. 
4. Develop administrative and financial incentives for teachers who attend 
training programs distinguish them from their peers who do not attend the 
training. Such as the names of the first teacher and a teacher of the first (a) and an 
expert teacher with labels like in the Arab Republic of Egypt. In addition to ease 
of assessment. 
5. tying the career ladder for teachers upgrades the reports of the technical 
performance. 
6. Develop a summary of what has been studied in previous stages (medium), for 
example, before each lesson. 
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7. math book's dependence on the machine scientific calculator chart of others 
available to all students of the disadvantages of the series and here I put two 
proposals: - 
(V) providing machine for each student, and this is too expensive for the school 
or the student. 
(W) change the method of teaching until the drawing functions, for example, 
without the machine, but the properties of the function. 
Third, a private training: - Recommendations 
Rehabilitation programs in order to achieve its goals in the future must follow 
the following: 
a. Focus on the rehabilitation of the graduates of colleges of education and the 
Faculty of Science as a more focused. 
B. Focus on the training of teachers returning to practice teaching. 
C. It must be the existence of rules and regulations oblige outstanding teacher 
with the help of fellow novice teacher. 
Dr. It must be the existence of rules and regulations oblige Outstanding Teachers 
work as guides for novice teachers. 
e. It must be the existence of organizational chart works through which 
supervisors as mentors for novice teachers. 
And. The adoption of the principle of incentives of all kinds in the effective 
rehabilitation programs for novice teachers post. 
G. Qualification of teachers conditions and potential planned programs take into 
account when preparing the time plan for the program. 
H. The focus should be on planning and evaluation processes. 
I. There should be a standard for judging pass the requirements of the program 
and the upgrade of a novice teacher to a qualified teacher. 
J. It must be the existence of rules and regulations oblige novice teacher increase 
professional growth and to ensure it is motivated and on it 
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