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شكر وعرفان
الحمد ﷲ رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف ،رسكؿ المحبة

المبعكث رحمةﹰ لمعالميف  ...أما بعد:

فإنني أحمد اﷲ كأشكره أف كفقني إلتماـ ىذا العمؿ كيسر لي أسباب النجاح كأمدني
بالقكة كالعزيمة كالصبر كأفاض عمي برحمتو ككرمو لقكلو تعالى  ىكا ٍذ تىأ َّىذ ىف ىرُّب يك ٍـ لىئً ٍف ىش ىك ٍرتي ٍـ
يدَّن يك ٍـ  صدؽ اﷲ العظيـ.
ىَل ًىز ى

ثـ أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير كاالمتناف كالعرفاف إلى أستاذم الفاضؿ الدكتكر "كتفي

عزكز" لتفضمو باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة ،الذم راىف عمى قدراتي كشجع مبادراتي ،كأمدني
بمفاتيح العمـ كالمعرفة ،كدعمني طيمة مشكارم الدراسي الجامعي ،كذٌلؿ كؿ الصعاب كعالج
كؿ النقائص دكف أف يشعرني بكجكدىا ،فجزاه اﷲ عني خير الجزاء.

كما أتقػدـ بكافر الشكػر كعظيػـ التقدير إلى السادة اَلساتذة أعضاء لجنة المناقشة

الذيف تكرمكا بقبكؿ مناقشة ىذا العمؿ.

كالشكر مكصكؿ أيضا لمسادة محكمي أدكات الدراسة كؿ باسمو كمقامو عمى حسف

تعاكنيـ كتكجيياتيـ القيمة كآرائيـ السديدة التي ساىمت في تجكيد الدراسة كتحسينيا.

كال يفكتني أف أشكر السادة مديرم المدارس االبتدائية الذيف ساىمكا في تنفيذ البرنامج

التدريبي كما أبدكه مف مينية عالية كتفاف منقطع النظير في تقديـ الجمسات التدريبية كفؽ ما

قدـ ليـ مف تكجييات خاصة في متابعة الجانب التطبيقي.

كأكجو شكرم الكبير إلى السادة اَلساتذة عينة الدراسة لمشاركتيـ في تنفيذ التجربة

كصبرىـ معنا كاجتيادىـ كتفانييـ إلى غاية الجمسة الختامية.

كالشكر أيضا مكصكؿ لكؿ مف ساىـ في تكفير أدكات العمؿ ككسائؿ تنفيذ البرنامج

التدريبي كأخص بالذكر السيد :سعكم البشير مدير مدرسة جعيجع بكقرة بمدية حماـ الضمعة.
كذلؾ أتقدـ بجزيؿ شكرم كامتناني لمكالديف الكريميف حفظيما اﷲ ،كزكجتي التي

تحممت الكثير مف المتاعب طيمة مشكارم الدراسي ،ككؿ أبنائي كبناتي فمذات كبدم.

كأخي اﹰر أسأؿ اﷲ عزكجؿ أف أككف قد يكٌفقت في تحقيؽ اليدؼ مف ىذه الدراسة ،فما
كاف مػف صكاب فبتكفيؽ مف اﷲ كحده ،كما كاف فيو مف خطأ فمف نفسي كمف الشيطاف.

ممخص الدراسة:

ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى التعمـ النشط

لتنمية ميارات اإلدارة الصفية لدل أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية ،كلتحقيؽ ىدؼ

الدراسة قاـ الطالب بتحميؿ نتائج االستبياف االستطالعي المكجو لألساتذة كإجراء بعض

المقابالت المفتكحة مع مفتشي التعميـ االبتدائي كاستطالع آراء المتخصصيف كالخبراء لتحديد
ميارات اإلدارة الصفية التي يجب تكافرىا ،كبناء عمى ذلؾ تـ إعداد قائمة بميارات اإلدارة

الصفية مقسمة إلى ( )05مجاالت ،كما تـ أيضا تحديد مجمكعة مف إستراتيجيات التعمـ

النشط التي تتناسب مع طبيعة المرحمة االبتدائية ،كفي ضكء ذلؾ تـ إعداد البرنامج التدريبي

المقترح الذم يتضمف ثالثة ( )03كحدات تدريبية ،كاتبعت الدراسة الحالية المنيج التجريبي

بتصميـ شبو تجريبي عند القياـ بتطبيقو معتمدا عمى أدكات بحث تمثمت في بطاقة مالحظة
مستكل اَلداء الميارم لميارات اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط ،كاختبار تحصيمي لقياس

مستكل التحكـ في المفاىيـ كالمعارؼ المرتبطة بإدارة الصؼ كفؽ التعمـ النشط ،أما عينة

الدراسة فاشتممت عمى ( )60أستاذا كأستاذة مف مقاطعتي حماـ الضمعة 1ك 2خالؿ العاـ

الدراسي  2021/2020تـ اختيارىـ عشكائيا ليتـ تكزيعيـ بالتساكم حسب كؿ مقاطعة عمى
مجمكعتيف تجريبية كضابطة ،كبعد معالجة بيانات الدراسة باستخداـ برنامج الحزـ

اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية ) (SPSSتـ التكصؿ إلى:

كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات أساتذة المجمكعة التجريبية في القياسيفالقبمي كالبعدم لالختبار التحصيمي لصالح القياس البعدم.

كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات أساتذة المجمكعة التجريبية في القياسيفالقبمي كالبعدم لبطاقة مالحظة ميارات إدارة الصؼ كفؽ التعمـ النشط لصالح القياس

البعدم.

كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات كؿ مف أساتذة المجمكعة التجريبيةكالضابطة في القياس البعدم لالختبار التحصيمي لصالح المجمكعة التجريبية.

-كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات أساتذة كؿ مف المجمكعة التجريبية

كالضابطة في القياس البعدم لبطاقة مالحظة ميارات إدارة الصؼ كفؽ التعمـ النشط
لصالح المجمكعة التجريبية.

كتشير النتائج بكجو عاـ إلى كجكد فاعمية كبيرة لمبرنامج التدريبي المقترح في تنمية

كتحسيف مستكل أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية معرفيان كمياريان إلدارة الصؼ كفؽ

 كفي ضكء النتائج تـ،)η2(  كاتضح ذلؾ جميا مف خالؿ ارتفاع قيـ مربع إيتا،التعمـ النشط

تقديـ جممة مف االقتراحات أىميا االستفادة مف ىذا البرنامج المقترح في تدريب اَلساتذة

بالمراحؿ التعميمية المختمفة كخصكصا مرحمة التعميـ االبتدائي لما لو مف تأثير إيجابي في

.تنمية ميارات اإلدارة الصفية لدييـ

 التعمـ، ميارات اإلدارة الصفية، اإلدارة الصفية، برنامج تدريبي، فاعمية:الكممات المفتاحية

. أستاذ المغة العربية بالمرحمة االبتدائية،النشط

Asbract:
This study aimed to measure the effectiveness of a potential training
program based on active learning to develop classroom management skills
among Arabic teachers at the primary level.To accomplish the objective of the
study, the student analyzed the findings of a teachers-oriented survey
questionnaire and conducted some open interviews with primary education
inspectors.The student also surveyed specialists and experts to determine which
classroom management skills should be available.Accordingly, a list of
classroom management skills has been developed, divided into (05) areas, and a
set of active learning strategies that suit the nature of primary school have also
been identified. In light of this, the proposed training program, which includes
three (03) training units, has been developed. The current study followed the
experimental approach with a quasi-experimental design when implementing it
based on research tools, namely, observation cardof skilled performance for
classroom management skills according to active learning, and achievement test
to measure the level of control regarding concepts and knowledge associated
with class management according to active learning.The sample of the study
included (60) teachers (male and female) from Hammam Dalaa provinces 1 and
2 during the 2020/2021 school year, who were randomly selected to be
distributed equally by district to two groups: experimental and control
groups.After processing the study data using the Social Science Statistical
Packages Program (SPSS), the study concluded:
- The existence of Statistically significant differences between the average
scores of experimental group teachers in the pre-post measurements in favor of
post-measurement.
- The existence of Statistically significant differences between the average
scores of experimental group teachersin the pre-post measurements regarding

the observation card for classroom management skills according to active
learning, in favor of the post-measurement.
- The existence of Statistically significant differences between the average
scores of each of the experimental and control groups’ teachers in the postmeasurement of the achievement test in favor of the experimental group.
- The existence of Statistically significant differences between the average
scores of each of the experimental and control groups’ teachers in the postmeasurement of the observation card forclassroom management skills according
to active learning, in favor of the experimental group.
The results generally indicate that there is significant effectiveness of the
proposed training program in developing and improving the level of Arabic
teachers in primary school cognitively to manage the class according to active
learning.This was evident by the high values of the ETA square ( η2), In the light
of the results, a number of suggestions have been presented, the most important
of which is to benefit from this proposed program in training teachers at
different educational stages, especially the primary education stage due to its
positive impact on the development of their classroom management skills.
Keywords: effectiveness, training program, classroom management,
classroom management skills, active learning, Arabic teacherin primary school
stage.
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مقدمة

مق ػػدمة
مقدمة:

ييكصؼ العصر الذم نعيشو بعصر االنفجار المعرفي كالتقدـ العممي كالتكنكلكجي ،ىذا
مما
التقدـ ألقى بظاللو عمى جميع مناحي الحياة كمنيا اَلنظمة التربكية في كؿ بمداف العالـَّ ،
جعميا تسارع إلى محاكلة المحاؽ بالركب باعتبار أف التعمـ ىك المصدر اَلساسي لتقديـ

المعرفة ،كىك مؤشر تقدـ الدكؿ كالمجتمعات ،كمف أجؿ مكاكبة ىذا التطكر اىتـ التربكيكف

باستخداـ إستراتيجيات كأساليب حديثة كمتطكرة لمكاجية ىذه التحديات كالتكيؼ مع كؿ

المستجدات ،كحيث أف حدكث التعمـ يتكقؼ عمى عنصريف رئيسييف ىما المعمـ كالمتعمـ ،فقد

بات لزاما إعادة النظر في دكر كؿ منيما ليستجيب لمرؤية اإلصالحية الجديدة التي تجعؿ

المتعمـ قطب العممية التعميمية /التعممية ،أما المعمـ فقد أصبحت ميمتو الرئيسية تكجيو نشاط
المتعمميف كتييئة أفضؿ الظركؼ لتعمميـ.

كفي ىذا السياؽ عرفت منظكمتنا التربكية الجزائرية إصالح تربكم شامؿ مس كؿ

مفاصميا كمككناتيا استنادا لقرار مجمس الكزراء المنعقد في

 30أفريؿ  2002الذم اتخذ

جممة مف التدابير التنفيذية في إطار اإلصالح الشامؿ (بف بكزيد،

 ،)2009كبناء عميو تـ

فتح عدة كرشات منيا تجديد نظاـ التككيف كالتدريب البيداغكجي ،حيث كاف اليدؼ مف

المشركع تحسيف مستكل تأىيؿ المدرسيف المكجكديف في الخدمة ليتطابؽ مع المممح الذم

حدده اإلصالح التربكم آنذاؾ ،ككذلؾ تطكير ممارساتيـ كمياراتيـ بما يتناسب مع

اإلستراتيجيات الحديثة.

كمف ىنا سعت ك ازرة التربية الكطنية إلى اعتماد مقاربة جديدة في التككيف بغية تحقيؽ

اَلىداؼ المخططة تجعؿ مف "المعمـ كاَلستاذ كالمؤطر عناصر فعالة كمسؤكلة في عممية

التجديد كمنتجة َلدكاتو ككسائمو" (ك ازرة التربية الكطنية 2003 ،أ ،ص.)10.

كال شؾ أف المعمـ ىك حجر الزاكية في المنظكمة التربكية ،بؿ إف نجاحيا يعكد بالدرجة

اَلكلى إلى مستكل قدرتو ككفاءتو عمى أداء ميامو كأدكاره ،مما يجعمو في حاجة مستمرة إلى

تككيف كتدريب لتجديد خبراتو كتنمية مياراتو كزيادة معارفو كمعمكماتو ،كميما امتمؾ المعمـ

مف ميارات الزمة فإنو مطالب بتجديدىا لتتالءـ كالتكجيات التربية الحديثة التي مف أىميا

إدارة الصؼ الدراسي إدارة نشطة كفعالة.

كمف البدييي أف نجاح العممية التعميمية /التعممية يعتمد بشكؿ كبير عمى فعالية اإلدارة

الصفية ذلؾ أنيا تعمؿ عمى تكفير كتييئة جميع متطمبات حدكث عممية التعمـ  ،فال يمكف
أ

مق ػػدمة
أف نتصكر أداء تدريسي لممعمـ في بيئة صفية مضطربة أك غير منظمة.

كيقصد بإدارة الصؼ "جميع اإلجراءات كالتدابير التي يستخدميا المعمـ لتكفير بيئة
ي
صفية مالئمة لمتعميـ كالتعمـ ،كالحفاظ عمى مالءمتيا كاستم ارريتيا ،بما يمكنو مف تحقيؽ

اَلىداؼ التعميمية المنشكدة" (الطناكم ،2009 ،ص.)126.

كما أف إدارة الصؼ تيعد فنا كعمما " فمف الناحية الفنية تعتمد ىذه اإلدارة عمى شخصية
المعمـ كأسمكبو في التعامؿ مع التالميذ داخؿ الفصؿ كخارجو كما تعد عمما بذاتو كقكانينو

كاجراءاتو" (عبد السميع كحكالة ،2005 ،ص.)56.

كاذا كانت اإلدارة الصفية بالمفيكـ التقميدم تعني السيطرة كالتحكـ في كؿ حركات

كسكنات التالميذ داخؿ غرفة الصؼ مف طرؼ المعمـ كمنعيـ مف إبداء آرائيـ أك المشاركة
في بناء تعمماتيـ مما يخمؽ حالة مف الخكؼ كالقمؽ كعدـ االرتياح في نفكسيـ ،فإف المفيكـ
الحديث ليا يعني تمؾ العممية المخططة التي تسمح بالتفاعؿ اإليجابي لمتالميذ في جك

ديمقراطي تشاركي تحت إشراؼ كتكجيو المعمـ دكف الخركج عف القكاعد كاإلجراءات الصفية

المحددة.

كتؤكد العديد مف الدراسات عمى أىمية كدكر التعمـ النشط في اإلدارة الصفية

كدراسة

بمكؿ كبادم ( )2017التي تكصمت أف الستخداـ إستراتيجيات التعمـ النشط أثر إيجابي عمى
التفاعؿ الصفي داخؿ الصؼ الدراسي ،كدراسة زقعار كطاىرم ( )2014التي أكصت بتييئة

جك مف التكاصؿ اإليجابي داخؿ غرفة الصؼ كخارجيا ،كدراسة عامر ( )2013التي أكدت
أف أساليب التعمـ النشط مف شأنيا دفع المتمدرسيف لمتعميـ ،ككذا تحريرىـ مف القيكد التي

يشعركف بيا داخؿ الصؼ التعميمي.

كمما سبؽ يتبيف لنا أنو يمزـ لتحقيؽ إدارة صفية نشطة كىادفة في المرحمة االبتدائية

تكفير أساتذة ذكم كفاءة عالية مف خالؿ برامج تدريبية فاعمة مبنية كفؽ فمسفة كاضحة
كأىداؼ محددة ،مراعية التكافؽ بيف اَلفكار النظرية كالممارسات العممية كتعمؿ عمى

تعكيض النقص المالحظ في الجكانب المعرفية كالميارية كالمينية ،كمف أبرز ما يمكف

تدريب أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية عميو ىك تكظيؼ التعمـ النشط أثناء إدارة

الصؼ" ،فالتعمـ النشط يعد أحد االتجاىات التربكية المعاصرة ذات التأثير اإليجابي الكبير
عمى عممية التعمـ داخؿ الحجرة الدراسية ،التي تنادم بالدكر اإليجابي لمطالب في المكقؼ

التعميمي" (الردادم ،2019 ،ص.)6.

ب
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كقد أشارت بدير (  )2008إلى أف التعمـ النشط ىك تعمـ مفيد يندمج فيو المتعممكف

بصكرة مباشرة بعيدا عف اَلسمكب التقميدم الذم ال يستطيع أف يكاكب مستجدات التغيير

الحديثة كال يستطيع أف يحقؽ تفاعال إيجابيا بيف المتعمـ كبيئتو التي يعيش فييا ،بينما يرل

سيمبرماف ) (Silberman, 1996كما كرد في سعادة كزمالؤه (

 )2006بأنو إذا ما تـ

استخداـ التعمـ النشط فإف المتعمميف ينجزكف معظـ اَلعماؿ التي كمفكا بيا عف حب كرغبة

َلنيا تالمس كاقعيـ ،كتضعيـ أماـ مشكالت حقيقية يكظفكف ما تعممكه في حميا ،بؿ أكثر

مف ذلؾ يتحممكف مسؤكلية تعمميـ بأنفسيـ مف خالؿ المناقشة كطرح اَلسئمة ،كالتفكير بعمؽ

فيما يطرح حكليـ مف مكضكعات كقضايا.

كبغية تحسيف كتطكير البرامج الحالية لتدريب المعمميف أثناء الخدمة ،كنتيجة لمتطكرات

التي طرأت عمى مفاصؿ منظكمتنا التربكية منذ الشركع في اإلصالح التربكم سنة ،2003

كاستجابة لمحاجات التدريبية المتجددة لممعمميف التي كقؼ عمييا الطالب أثناء ممارستو لمياـ

التفتيش فقد برزت الحاجة إلى اعتماد إستراتيجيات كأساليب تدريبية تكاكب التكجيات الحديثة

في مجاؿ إعداد كتدريب المعمميف.

بناء عمى ما سبؽ كرغبة في تطكير أداء كممارسات المعمميف (أساتذة المغة العربية
ن
بالمرحمة االبتدائية) في مجاؿ اإلدارة الصفية كفؽ منحى التعمـ النشط ،رأل الطالب ٌأنو مف

الضركرم بناء برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى التعمـ النشط كدراسة فاعميتو في تنمية ميارات

اإلدارة الصفية لدل أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية.

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ عرض محتكاىا مف خالؿ المنيجية التالية:

 اإلطار النظري :كيتضمف أربعة فصكؿ ىي:

الفصل األول :تناكؿ إشكالية الدراسة كتساؤالتيا كدكاعي اختيار المكضكع ،كما تـ

عرض أىمية كأىداؼ الدراسة ،يمييا التحديد اإلجرائي لممفاىيـ كالمصطمحات ،عرض َلىـ
الدراسات السابقة ذات العالقة بالمكضكع كالتعميؽ عمييا ،ثـ صياغة الفرضيات.

الفصل الثاني :اشتمؿ ىذا الفصؿ عمى محكريف رئيسييف ىما:

محور تدريب المعممين أثناء الخدمة :كتضمف مفيكـ التدريب بصفة عامة كالتدريب أثناء
الخدمة مف حيث أىميتو كأىدافو كمبادئو كأنكاع تدريب المعمميف ،كأىـ االتجاىات التربكية
الحديثة في تدريب المعمميف أثناء الخدمة ،كمجاالت التدريب كشركط تطكير إستراتيجيات
ت

مق ػػدمة
التدريب أثناء الخدمة كنظـ إعداد كتدريب المعمميف ،ثـ لمحة كجيزة عف تطكر تككيف

المعمميف أثناء الخدمة بالجزائر

محور البرامج التدريبية لممعممين في أثناء الخدمة :كتضمف البرامج التدريبية لممعمميف أثناء
الخدمة مف حيث مفيكميا كمككناتيا ،ثـ عرض بعض نماذج تصميـ البرامج التدريبية،

خطكات كمراحؿ إعداد البرامج التدريبية ،كخصائص التقكيـ الجيد لمبرنامج التدريبي كمجاالتو
كمعاييره ،كمتطمبات التدريب الفعاؿ لممعمميف في أثناء الخدمة ،كفي اَلخير تـ التطرؽ إلى

المشكالت التي تعيؽ تدريب المعمميف أثناء الخدمة في الجزائر.
الفصل الثالث :تمحكر ىذا الفصؿ حكؿ اإلدارة الصفية

 ،حيث تضمف مفيكـ اإلدارة

الصفية ،أىميتيا كأىدافيا ،عناصرىا كخصائصيا ،أنماط اإلدارة الصفية كالعكامؿ المؤثرة

فييا ،كالمداخؿ النظرية إلدارة الصؼ ،ثـ تطرقنا إلى ميارات اإلدارة الصفية الالزمة َلستاذ

المغة العربية بالمرحمة االبتدائية ،كما تـ تناكؿ أدكار المعمـ في إدارة الصؼ ،كأخي ار مشكالت

اإلدارة الصفية كاَلساليب الكقائية ليذه المشكالت.

الفصل الرابع :تمحكر ىذا الفصؿ حكؿ التعمـ النشط كاستراتيجياتو ،حيث تـ تناكؿ مفيكـ

التعمـ النشط  ،أىمية كأىداؼ كمبادئ التعمـ النشط  ،كما يميزه عف التعمـ التقميدم ،ثـ

عناصره كمككناتو ،إؿل سمات بيئة التعمـ النشطة ،كتحديد دكر كؿ مف المعمـ كالمتعمـ في
ىذا النكع مف التعمـ ،ثـ تطرقنا إلى بعض االستراتيجيات التي تـ استخداميا في البرنامج

التدريبي الخاص بيذه الدراسة ،كأخي ار معكقات تطبيؽ التعمـ النشط.

 الجانب الميداني :كتضمف فصميف ىما:

الفصل الخامس :تناكؿ ىذا الفصؿ اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية  ،بحيث تـ التعرض

فيو إلى جزأيف أوالىما :الدراسة االستطالعية ككؿ ما يتعمؽ بيا ،والجزء الثاني :تـ التطرؽ
فيو إلى منيج الدراسة كحدكدىا ،مجتمع الدراسة كعينتو ،أدكات الدراسة كخصائصيا

السيككمترية ،ثـ اَلساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.

الفصل السادس :تناكؿ ىذا الفصؿ جزأيف ،الجزء األول تـ فيو عرض كتحميؿ النتائج
المتكصؿ إلييا في ضكء تساؤالت الدراسة كفرضياتيا ،أما

الجزء الثاني فتـ فيو مناقشة

الفرضيات كتفسيرىا ،ثـ تعميؽ عاـ عمى النتائج ،كفي اَلخير تـ تقديـ جممة مف االقتراحات

كاآلفاؽ البحثية.

ث

الجزء النظري:

الفصل األول :اإلطار العام لمدراسة
الفصل الثاني :البرنامج التدريبي لممعممين أثناء الخدمة
الفصل الثالث :اإلدارة الصفية
الفصل الرابع :التعمم النشط

الفصل األول :اإلطار العام لمدراسة

 .1تحديد اإلشكالية
 .2أىمية الدراسة
 .3أىداف الدراسة
 .4تحديد المصطمحات
 .5الدراسات السابقة والتعقيب عمييا
 .6فرضيات الدراسة

اإلطار العاـ لمدراسة

الفصؿ اَلكؿ
- 1تحديد اإلشكالية:

تيعتبر عممية التربية كالتعميـ أساس كؿ تطكر كتقدـ ينشده المجتمع ،ذلؾ أف المدرسة
ىي التي تتكفؿ بتككيف إطارات المستقبؿ كتسير عمى إعداد جيؿ متشبع بقيـ مجتمعو
كمعتقداتو كتكجياتو ،كما أنيا ممزمة بمكاكبة التغيرات التي تحدث سكاء المحمية منيا أك

العالمية ،كلتحقيؽ ذلؾ يجب إيالء أىمية كبيرة إلعداد كتدريب القائميف عمى تنفيذ العممية
التربكية ،كخاصة المعمـ باعتباره أكثر العناصر تأثي ار كالذم ترتبط بو النكاتج التعميمية

كالتعممية المراد تحقيقيا" ،كقد شكمت قضية تككيف المعمميف في المنظكمة التربكية الجزائرية
ِّ
كتحديا بيداغكجيان لمقائميف عمى الفعؿ التربكم بكؿ تجمياتو ككف كؿ الحراؾ
انشغاال
ن

اإلصالحي الذم شيدتو كال تزاؿ تشيده المدرسة الجزائرية إلى يكمنا ىذا مرك از عمى المكرد

البشرم" (مساؾ كبيمكلي ،2017 ،ص.)2.

قادر عمى أداء الميمات اَلساسية المنكطة بو ،كجب عميو أف يمتمؾ
كلكي يككف المعمـ نا
عددا مف الميارات التي تؤىمو لمقياـ بدكره عمى أكمؿ كجو ،مف ىنا فإنو البد مف االىتماـ
بتطكير أدائو ليتالءـ مع المستجدات التربكية ،كالتكجيات الحديثة التي أفرزت أدكا ار جديدة

كمتعددة لممعمـ ،كمف ىذه الميارات الكاجب تكافرىا فيو كالتي تساعده عمى تحقيؽ اَلىداؼ
التربكية المنشكدة ميارات إدارة الصؼ الدراسي بفعالية َلنيا أحد أىـ عكامؿ نجاح العممية

التعميمية /التعممية؛ حيث أنيا تسعى إلى تحضير كتييئة الظركؼ كالشركط المناسبة لعممية

التعمـ ،كالعمؿ عمى إحداث تفاعؿ صفي ايجابي يسكده الحيكية كالنشاط" .كعميو فإف اإلدارة

الصفية تشكؿ محك ار ىاما لعناصر ىذا التفاعؿ المثمر" (بمعسمة كسميماني،

،2014

ص ،)67.ككذلؾ يكضح )" Borich (1994أف نجاح العممية التعميمية في تحقيؽ أىدافيا

يتكقؼ عمى طريقة تنظيـ المعمـ لمصؼ ،ككضع القكاعد كالقكانيف ،ككيفية االستجابة لمسمكؾ

غير المرغكب فيو ،كمراقبة نشاط الطمبة ،ككضع نظاـ لممكافآت كالتعزيز ،كاستثمار الكقت

بالصكرة المناسبة ،كاستخداـ اإلجراءات اليكمية لممحافظة عمى بيئة تعميمية فعالة كايجابية"

(في أحمد ،2013 ،ص ،)5 .كعميو أصبح مكضكع اإلدارة الصفية محؿ اىتماـ مف طرؼ
الباحثيف كالمختصيف في التربية لما لو مف دكر كبير في تجكيد مخرجات عممية التعمـ ،فمقد

أصبحت تعني "مجمكعة مف اَلنشطة التي يستخدميا المعمـ في تنمية اَلنماط السمككية

المناسبة لدل التالميذ ،كحذؼ اَلنماط السمككية غير المناسبة ،كتنمية العالقات اإلنسانية

الجيدة ،كخمؽ جك اجتماعي فعاؿ كمنتج داخؿ الصؼ" (أبك خميؿ ،2011 ،ص.)32.
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إف اإلدارة الصفية باعتبارىا "عمما كفنا يحتاج إليو جميع المعمميف عمى اختالؼ

مستكياتيـ ،فمف الناحية الفنية تعتمد ىذه اإلدارة عمى شخصية المعمـ كأسمكبو في التعامؿ

مع اَلطفاؿ داخؿ الصؼ كخارجو ،كما تيعد اإلدارة الصفية عمما متداخؿ التخصصات لو
معارفو كأطره النظرية المتميزة" (راشد كآخركف  ،2017 ،ص ص ،)322-321 .تأثرت
بالتكجيات الحديثة في التربية كالتي تدعك إلى جعؿ التمميذ مركز الفاعمية في كؿ النشاطات

التعميمية /التعممية كيككف دكر المعمـ مكجيا كمرشدا كمرافقا كميتما بكؿ استعدادات التالميذ
كاىتماماتيـ كاحتياجاتيـ ،مما يتكجب عمى المعمـ االندماج في ىذا المسعى التطكرم إلدارة
الصؼ الذم لـ يعد مقترنا بالسيطرة كالتحكـ الكمي في كؿ حركات كسكنات التالميذ داخؿ
الصؼ الدراسي ،مما يخمؽ نكعا مف الخكؼ كالكبت كاإلحجاـ عف المشاركة في مجريات

النشاطات الصفية.

مما سبؽ يرل الطالب أىمية تحسيف كتنمية ميارات اإلدارة الصفية لممعمميف في
ٌ
المرحمة االبتدائية ،كجعميا تكاكب التكجيات الحديثة في التربية ،كالمتمثمة أساسا في التعمـ
النشط مثمما تدعك إليو النظرية البنائية ،فبالرغـ مف االنتقادات المكجية لألساليب التقميدية

دراسة سالـ (  )2015/2014بأف ىناؾ ممارسة

فإنيا مازالت تيستخدـ ،كىذا ما أكدتو
منخفضة لإلجراءات العممية المكجية لإلدارة الصفية الفعالة في ضكء مفيكـ الجكدة  ،كدراسة

بمعسمة كسميماني ( )2014التي أكدت غياب معمكمات قيمة عف اإلدارة الصفية لدل خريجي
المدرسة العميا مممح معمـ االبتدائي مف شأنيا أف تساعدىـ في أداء مياميـ في الميداف،

كدراسة ريغي كلعشيشي (  )2019التي أكدت أف حاجة المعمميف لمتككيف في
التعمـ النشط مرتفعة.

إستراتيجيات

كيرل سعادة كأشكناني (  )2013أف التعمـ النشط ىك عبارة عف "طريقة لتعمـ الطمبة

كتعميميـ بشكؿ يسمح ليـ بالمشاركة الفاعمة في اَلنشطة التي تتـ داخؿ الحجرة الدراسية"

(ص ،)1163.بينما أشار شاكر(  )2018إلى أف التعمـ النشط ييدؼ "إلى تفعيؿ دكر
المتعمـ مف خالؿ العمؿ كالبحث كالتجريب كاعتماد المتعمـ عمى ذاتو في الحصكؿ عمى

المعمكمات كاكتساب الميارات كتككيف القيـ كاالتجاىات فيك ال يرتكز عمى الحفظ كالتمقيف

كانما عمى تنمية التفكير كالقدرة عمى حؿ المشكالت كعمى العمؿ الجماعي كالتعمـ التعاكني"

(ص ،)397.كلقد أشارت العديد مف الدراسات كالبحكث التربكية السابقة إلى أىمية التعمـ
النشط مع فاعمية استخدامو في تنمية الكثير مف ميارات اإلدارة الصفية كدراسة عامر
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( )2013التي أكدت أف إلستراتيجيات التعمـ النشط دكر إيجابي في إدارة الصؼ ،كدراسة

بمكؿ كبادم (  )2017التي تكصمت إلى أف إلستراتيجيات التعمـ النشط أثر إيجابي عمى
التفاعؿ الصفي داخؿ الصؼ الدراسي" ،كيضيؼ بعض المناصريف لمتعمـ النشط أىمية

أخرل تتمثؿ في أف اَلنشطة الكثيرة التي يعتمد عمييا ىذا النكع مف التعمـ تقمؿ مف اَلنشطة
التعميمية السمبية مثؿ اإلصغاء السمبي ،كأخذ أك تدكيف المالحظات طيمة كقت الحصة"

(سعادة كآخركف ،2006 ،ص.)42.

ىذا ،كتيعد مرحمة التعميـ االبتدائي المبنة اَلكلى في منظكمة التعميـ ،كىي قاعدة
لمتعممات الالحقة فكمما كانت ىذه القاعدة صمبة كقكية كمما كاف البناء قكيا ،إنيا أىـ مرحمة

يمر بيا التمميذ َلنيا تزكده باالتجاىات السميمة ،كبمبادئ التعمـ اَلكلية ،كبميارات أساسية
يستخدميا في مسيرتو العممية الطكيمة كىي "فترة أساسية في تمدرس التمميذ ،إذ في فترة
اإليقاظ كالتعمـ اَلكلي ىذه يتحدد بشكؿ أكبر نجاح أك إخفاؽ المدرسة" (ك ازرة التربية

الكطنية ،2016 ،ص ، )10 .كبقدر ما يتـ االىتماـ بيذه المرحمة كمعالجة اختالالتيا بقدر
ما نضمف نجاح المراحؿ التعميمية القادمة كلك بنسب متفاكتة ،مما يتكجب عمى المعمـ

مضاعفة مسؤكلياتو اتجاه تالميذه في ىذه المرحمة تحديدا ،كتنمية مياراتو اَلدائية التي

تسمح لو بتحقيؽ نتائج مرضية ،كال يككف ذلؾ إال عف طريؽ عممية التدريب كالتككيف عمى

كؿ المستجدات التربكية.

كما أنو كبالرغـ مف اَلىمية التي يحتميا التككيف كالتدريب لممعمميف أثناء الخدمة،

كتأكيد ك ازرة التربية الكطنية عمى ىذا اَلمر في عديد الخطط التككينية منذ االستقالؿ إلى

يكمنا ىذا ،إال أف الكاقع الحالي لتككيف كتدريب المككنيف يعاني مف عدة نقائص مف حيث

تركيز عممية التككيف عمى الجانب المعرفي فقط ،كيتعمؽ بتمقيف المعارؼ كالمعمكمات

المرتبطة بمادة التدريس أك التخصص كالمكاد التي تخدمو كاىماؿ الجانب التطبيقي ،كعدـ
فاعمية طرؽ كاستراتيجيات التككيف المتبعة ،كاقتصارىا عمى الطرؽ التقميدية ،كعدـ تكافؽ

محتكيات التككيف مع متطمبات الممارسة المينية في ظؿ اإلصالحات الجديدة التي تبنتيا
ك ازرة التربية الكطنية ،كعدـ كفاية الكقت المخصص لمتككيف السيما في التككيف التطبيقي

إضافة إلى كجكد ىكة كاسعة بيف أىداؼ التككيف كالبرامج (المحتكيات كاَلنشطة التككينية)،

كىذا ما تكصمت إليو العديد مف الدراسات كالبحكث السابقة كدراسة بمحسيف رحكم ( )2012

كدراسة بككرديـ (  ،)2017كدراسة قاسي كبكعمي (  ،)2012كدراسة لقاف (  ،)2017ككذلؾ
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دراسة قدكرم (  )2012التي دلت نتائجيا أف "معممينا يعانكف مف أمر ىاـ جدا أال كىك

تككينيـ ،لقد أخفقت منظكمتنا التربكية عمى أكثر مف عشرية في تطبيؽ مختمؼ المقاربات

كىذا لعدـ إعطاء تككيف المعمـ اَلىمية الضركرية ،بؿ إف الكثير مف الجيكد التي بذلت في

ىذا الميداف لـ تكف ىادفة كلـ تكف بالمستكل المطمكب" (ص.

 ،)228كتكصي الدراسات

بتطكير محتكيات التككيف سكاء بالمدارس العميا لألساتذة أك اَلياـ التككينية كالتدريبية التي

ينظميا كيؤطرىا مفتشك التعميـ االبتدائي ،كضركرة االىتماـ بتنمية مختمؼ الكفاءات المعرفية
كاَلدائية التي يحتاجيا المعمـ في مجاالت عممو ،كذلؾ مف خالؿ التنكيع في اَلساليب

التدريبية كتدعيـ التككيف التطبيقي أكثر كضركرة القياـ بدراسة االحتياجات التدريبية َلساتذة

التعميـ االبتدائي ،ككذلؾ إجراء تقكيـ دكرم ليا لضماف استجابتيا الحقيقية لممعمميف كدراسة
حرايز ككتفي (  )2021التي أشارت إلى تطمع أساتذة التعميـ االبتدائي بالمغة العربية إلى
إعادة النظر في طرؽ التككيف الحالية التي لـ تعد تستجيب لحاجياتيـ حسب رأييـ.

كمف خالؿ معايشة الطالب لكاقع ممارسة ميارات اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط

أثناء زياراتو الصفية لممدارس االبتدائية بصفتو مفتش التعميـ االبتدائي اتضح لو انخفاض

مستكل الميارات الالزمة لإلدارة الصفية كفؽ منحى التعمـ النشط لدل أساتذة المغة العربية

في مرحمة التعميـ االبتدائي ،كأف ىناؾ نقصا كاضحا في البرامج التدريبية المقدمة ليـ في
ىذا المجاؿ كلدعـ ىذا اإلحساس قاـ الطالب بدراسة استطالعية خالؿ المكسـ الدراسي

 2020/2019شممت (  )20أستاذا لمتعميـ االبتدائي تخصص لغة عربية ،كمقابمة مفتكحة
الستطالع آراء المفتشيف مف نفس التخصص كعددىـ (

 )11إلبداء آرائيـ حكؿ كاقع

الميارات الخاصة باإلدارة الصفية ،كقد أسفرت النتائج عما يمي:

 أكد أكثر مف (  )%80مف المفتشيف عمى تدني مستكل تنفيذ ميارات اإلدارة الصفية كفؽ
التعمـ النشط مف طرؼ اَلساتذة.

 اتفاؽ معظـ اَلساتذة عمى احتياجاتيـ التدريبية في ميارات اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ
النشط خاصة ما تعمؽ منيا بالجانب التطبيقي.

 أشار أكثر مف (  )%50مف المفتشيف أف معظـ اَلساتذة يديركف الصؼ الدراسي بالطرؽ
التقميدية (ككضعية جمكس التالميذ ،كادارة المناقشة الصفية ،كطرؽ التقكيـ)...

كما أكصت نتائج العديد مف الممتقيات الكطنية بضركرة االىتماـ بالتعمـ النشط في

العممية التربكية ،كاعداد كتدريب المعمميف في مختمؼ المراحؿ التعميمية عمى إستراتيجيات
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التعمـ النشط كالممتقى الكطني الذم نظمو مركز اليقظة البيداغكجية جامعة المسيمة يكـ

 2018/10/12بعنكاف إستراتيجيات التعمـ النشط ،ككذلؾ اليكـ الدراسي الذم نظمو مخبر
المسألة التربكية في الجزائر في ظؿ التحديات الراىنة جامعة بسكرة بعنكاف التدريس

باستراتيجيات التعمـ النشط يكـ  ،2018/04/24كلدل تحميؿ الطالب لبرامج إعداد المعمميف

في مرحمة التعميـ االبتدائي ككذلؾ مخططات التككيف السنكية لمسادة مفتشي التعميـ االبتدائي

كجد أنيا تقتصر عمى بعض المفاىيـ النظرية التي ال تساعدىـ عمى تغيير نمط إدارتيـ

لمصؼ الدراسي كفؽ التعمـ النشط ،كانطالقا مف ذلؾ كمو تبمكرت لديو فكرة الدراسة الحالية،

كبرز اىتماـ الطالب ببحث فاعمية برنامج تدريبي مقترح في تنمية ميارات اإلدارة الصفية

كفؽ التعمـ النشط ،حيث تتحدد مشكمة الدراسة مف خالؿ اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي التالي:

 ما فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية ميارات اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشطلدل أساتذة المغة العربية في مرحمة التعميـ االبتدائي؟

التساؤالت الجزئية:

 .1ما البرنامج التدريبي المقترح لتنمية ميارات اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط
لدل أساتذة المغة العربية في مرحمة التعميـ االبتدائي؟

 .2ما فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية ميارات اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط
لدل أساتذة المغة العربية في مرحمة التعميـ االبتدائي بشقيو المعرفي كاَلدائي؟
كتتفرع عنو اَلسئمة التالية:

 .1.2ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات أساتذة المجمكعة التجريبية في
القياسيف القبمي كالبعدم لالختبار التحصيمي ؟

 .2.2ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات أساتذة المجمكعة التجريبية في
القياسيف القبمي كالبعدم لبطاقة مالحظة ميارات إدارة الصؼ كفؽ التعمـ النشط؟

 .3.2ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات كؿ مف أساتذة المجمكعة
التجريبية كالضابطة في القياس البعدم لالختبار التحصيمي؟

 .4.2ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات أساتذة المجمكعة التجريبية

كالضابطة في القياس البعدم لبطاقة مالحظة ميارات إدارة الصؼ كفؽ التعمـ النشط؟
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- 2أىمية الدراسة:

تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف أىمية المكضكع في حد ذاتو ،كمف أىمية متغيراتو

اَلساسية ،إذ تيعد برامج إعداد كتدريب المعمميف كتطكير ممارساتيـ المينية مف القضايا
التربكية التي يكلي ليا البحث العممي كك ازرة التربية الكطنية اَلىمية الكبرل لما يترتب عمييا
مف جكدة في اَلداء التعميمي كفي رفع التحصيؿ الدراسي لممتعمميف ،كذلؾ مف خالؿ تنمية

ميارات إدارة الصؼ كتسييره كفؽ التكجيات التربكية الحديثة لدل المعمميف كالتي تسمح ليـ

بتغيير أدكارىـ التقميدية ،كاالندماج في المقاربات الجديدة التي تبنتيا ك ازرة التربية الكطنية في

اإلصالحات اَلخيرة ،كعميو تظير أىمية الدراسة فيما يمي:

-مساعدة أساتذة المغة العربية في مرحمة التعميـ االبتدائي بإمدادىـ ببرنامج تدريبي لتنمية

ميارات اإلدارة الصفية بقصد رفع كفاءاتيـ اَلدائية ،كتحقيؽ أفضؿ مردكد كأحسف عائد

لمعممية التعميمية /التعممية.

-قد تمبي الحاجة المستمرة إلعادة النظر في برامج تككيف المعمميف لتكافؽ متطمبات

اإلصالحات التربكية التي شرعت فييا بالدنا منذ المكسـ الدراسي  ،2004/2003كالتغمب

عمى المعكقات التي تحكؿ دكف تحقيؽ جكدتيا في تككيف المعمميف.

-يمكف االستفادة مف نتائج ىذه الدراسة بالمدارس العميا لتككيف اَلساتذة في تطكير برامج

إعداد المعمميف.

-تفتح نتائج الدراسة الحالية كمقترحاتيا مجاال كاسعا لدراسات أخرل مشابية مرتبطة

بالتعمـ النشط ،كبميارات اإلدارة الصفية في مراحؿ تعميمية أخرل.

- 3أىداف الدراسة :تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ مجمكعة مف اَلىداؼ النظرية كالعممية

نكجزىا فيما يمي:

-بناء برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط َلساتذة المغة

العربية في مرحمة التعميـ االبتدائي ،يعتمد عمى الجانب الميارم أكثر مف الجانب المعرفي

الذم ييتـ بصب كحشك المعمكمات النظرية.

-إعداد قائمة بالميارات الالزمة إلدارة الصؼ الدراسي بما يالئـ التعمـ النشط َلستاذ المغة

العربية في مرحمة التعميـ االبتدائي.

-قياس فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية ميارات اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط

لدل أساتذة المغة العربية في مرحمة التعميـ االبتدائي.
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- 4تحديد مصطمحات الدراسة:

 فاعمية " :ييعبر مصطمح الفاعمية في الدراسات التربكية التجريبية كفؽ ما أشار إليو (شحاتو
كالنجار كحامد ،2011 ،ص )203عف مدل اَلثر الذم يمكف أف تحدثو المعالجة التجريبية
باعتبارىا متغي ار مستقال في أحد المتغيرات التابعة" (في الردادم ،2019 ،ص.)12.

كيقصد بالفاعمية في ىذه الدراسة :مقدار التغيير أك اَلثر الذم يمكف أف يحدثو
ي
البرنامج التدريبي القائـ عمى التعمـ النشط في تنمية ميارات إدارة الصؼ الدراسي لدل أساتذة

المغة العربية في مرحمة التعميـ االبتدائي ،كيقاس ىذا التغيير مف خالؿ مربع إيتا  η2لقياس

اَلثر.

 البرنامج التدريبي:

كيعرؼ إجرائيا بأنو خطة تككينية تعميمية /تعممية منظمة كمخططة تـ تطكيرىا
ي
َلغراض ىذه الدراسة تشتمؿ عمى اَلىداؼ كالمحتكل ككسائؿ كتقنيات التدريب ،كأساليب
تقكيـ المتدربيف ،كتيدؼ إلى تنمية ميارات اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط لدل أساتذة

المغة العربية في مرحمة التعميـ االبتدائي.

 الميارة" :السرعة كالدقة في أداء عمؿ مف اَلعماؿ مع االقتصاد في الكقت المبذكؿ ،كقد
يككف ىذا العمؿ بسيطا أك مركبا" (اإلماـ ،2013 ،ص.)48.

كتيعرؼ في ىذه الدراسة :بأنيا سمكؾ يمكف تعممو كتنميتو لدل أساتذة المغة العربية في
مرحمة التعميـ االبتدائي عف طريؽ البرنامج التدريبي المقترح بما يؤدم إلى إدارة الصؼ
الدراسي بفاعمية كفؽ منحى التعمـ النشط ،ككؿ ميارة تتككف مف ميارات فرعية ،كما أف كؿ

قصكر في ميارة فرعية معينة يؤثر عمى جكدة اَلداء الكمي لألستاذ.

 اإلدارة الصفية" :جممة مف اإلجراءات كاَلنشطة يقكـ بيا المعمـ بغية تنمية شخصية

المتعمـ كالكصكؿ لتحقيؽ أىداؼ مسطرة سمفا في ظؿ قكاعد محددة في إطار تفاعؿ بناء

كعالقات إنسانية بيف المعمـ كالمتعمـ" (شرفي كداكدم ،2020 ،ص.)210.

كتيعرؼ إجرائيا :بأنيا مجمكعة أنشطة كأساليب كاجراءات مخططة كمنظمة يمارسيا
كيكظفيا أستاذ المغة العربية بالمرحمة االبتدائية مف أجؿ تكفير كتييئة كؿ الشركط كالظركؼ

كمشكؽ بيف أطراؼ العممية التعميمية/
المالئمة لتقديـ اَلنشطة الصفية في جك تفاعمي
ٌ
التعممية مف أجؿ تحقيؽ اَلىداؼ التعميمية المرغكبة.
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 ميارات اإلدارة الصفية" :مجمكعة اَلنماط السمككية التي سيستخدميا المعمـ لكي يكفر

بيئة تعميمية مناسبة ،كيحافظ عمى استمرارىا ،بما يم ٌكف المعمـ مف تحقيؽ اَلىداؼ التعميمية
المنشكدة" (قزامؿ ،2013 ،ص.)80.
كتيعرؼ ميارات اإلدارة الصفية إجرائيا في ىذه الدراسة بػ :مدل ممارسة أستاذ المغة
العربية في مرحمة التعميـ االبتدائي لقكاعد اإلدارة الصفية كتطبيقاتيا كفؽ التعمـ النشط أثناء

عممية التعمـ الصفي ،كالتي تيقاس (أدائيان) بالدرجة التي يحصؿ عمييا في بطاقة مالحظة
ميارات اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط بأبعادىا الخمسة :التخطيط الصفي ،إدارة اَلنشطة
الصفية كالتفاعؿ الصفي ،تنظيـ البيئة المادية لمصؼ ،استثارة الدافعية لدل المتعمميف،

التقكيـ الصفي.

التعمم النشط" :طريقة لمتعمـ تتيح لممتعمـ حي از كبي ار مف المشاركة كالفاعمية ،مما يعزز

التفكير كالمناقشة كابداء الرأم كالتعاكف بيف المتعمميف ،في ظؿ كجكد بيئة تعميمية مشجعة
عمى البحث عف المعمكمات مف خالؿ اَلنشطة المتاحة سكاء كانت فردية أك جماعية"

(صيدـ كالناصر ،2019 ،ص.)298.

كيعرؼ إجرائيا :بأنو طريقة حديثة مف طرؽ التعميـ كالتعمـ تحترـ شخصية المتعمـ
ي
كقدراتو ،كتعمؿ عمى تكفير البيئة التربكية الجاذبة التي تسمح لو بالمشاركة الفاعمة ،أم يككف
لو دكر نشط في بناء تعمماتو كتطكير كفاءاتو كمياراتو تحت إشراؼ المعمـ الذم يقكـ بدكر

المرشد كالمكجو كالميسر لمتعمـ ،كيتـ استخداـ في ىذا النكع مف التعمـ عدة إستراتيجيات

متنكعة تتحدد في ىذه الدراسة بػ :الحكار كالمناقشة ،حؿ المشكالت ،العصؼ الذىني ،التعمـ
التعاكني ،لعب اَلدكار.

- 5الدراسات السابقة:

أو ًال :دراسات متعمقة بالبرامج التدريبية لممعممين:

.1دراسة الردادي (  :)2019فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائم عمى التعمم النشط في
تنمية الميارات التدريسية لدى معممي العموم الشرعية ،واتجاىاتيم نحوه في المممكة

العربية السعودية  ،رسالة دكتوراه في التربية (مناىج وطرق التدريس) ،جامعة المدينة

العالمية ،ماليزيا  ،ىدفت الدراسة إلى قياس فاعمية استخداـ برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى
التعمـ النشط في تنمية الميارات التدريسية لدل معممي العمكـ الشرعية بالمرحمة الثانكية

كاتجاىاتيـ نحكه في المممكة العربية السعكدية حيث تـ تكظيؼ المنيج الكصفي عند بناء
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البرنامج التدريبي ،كالمنيج التجريبي عند القياـ بتطبيقو معتمدا عمى أدكات بحث تمثمت في

بطاقة مالحظة الميارات التدريسية ،كمقياس االتجاه نحك التعمـ النشط ،كبرنامج قائـ عمى

التعمـ النشط في تنمية الميارات التدريسية أما عينة الدراسة فاشتممت عمى (  )34معمما تـ

اختيارىا بطريقة عشكائية طبقية ،كبعد استخداـ اَلساليب اإلحصائية المناسبة تـ التكصؿ

إلى :كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي أداء عينة الدراسة في بطاقة المالحظة
لميارات التدريس قبؿ تعرضيـ لمبرنامج التدريبي المقترح كبعده لصالح القياس البعدم كما

تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي أداء عينة الدراسة في

مقياس االتجاه نحك التعمـ النشط في التدريس قبؿ تعرضيـ لمبرنامج التدريبي كبعده لصالح

القياس البعدم ،كفي ضكء النتائج أكصى الباحث بجممة تكصيات أىميا  :االستفادة مف
برنامج البحث في تدريب معممي العمكـ الشرعية بالمراحؿ التعميمية المختمفة كخصكصا

معممي المرحمة الثانكية (الردادم ،2019 ،ص .م).

.2دراسة أبو الحمائل وصيادي (  :)2019فاعمية برنامج تدريبي لتنمية ميارات التدريس
النشط لمعممي العموم في مستوى االستيعاب المفاىيمي والميارات الحياتية لدى طالبيم

بالمرحمة االبتدائية ،ىدفت الدراسة إلى إعداد برنامج تدريبی لتنمية ميارات التدريس النشط
لمعممی العمكـ ،كأثره فی االستيعاب المفاىيمی كالميارات الحياتية ،ككذلؾ الكشؼ عف
الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف متكسطات استجابات متكسطی الدرجات التقييمية

لميارات التدريس النشط لدل الطالب المعمميف قبؿ دراستيـ البرنامج التدريبی كبعده ،ككذلؾ

التحقؽ مف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعتيف الضابطة

كتحقيقا َلىداؼ
كالتجريبية فی اختبار االستيعاب المفاىيمی ،كمقياس الميارات الحياتية،
ن
البحث ،استخدـ الباحثاف المنيج التجريبی ذم التصميـ الشبو التجريبی ،حيث تـ تطبيؽ

البرنامج التدريبی عمى عينة مف (  )30معمما لمعمكـ بمدارس المرحمة االبتدائية بمحافظة جدة

بالفصؿ الدراسی الثانی لمعاـ الدراسی  ،2017/2016ثـ تـ اختيار عينة عشكائية مككنة مف

( )05معمميف تمثؿ المجمكعة التجريبية ممف خضعكا لمبرنامج ،ك(

 )05معمميف تمثؿ

المجمكعة الضابطة ممف لـ يخضعكا لمبرنامج ،أما اَلدكات فتـ استخداـ بطاقة مالحظة

كاختبار االستيعاب المفاىيمي كاختبار الميارات الحياتية ،كقد تكصؿ البحث إلى عدد مف

النتائج مف أبرزىا  :فاعمية البرنامج التدريبی لتنمية ميارات التدريس النشط لمعممی العمكـ فی
تنمية االستيعاب المفاىيمی ،كتنمية الميارات الحياتية ،لدل طالب الصؼ السادس
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االبتدائی ،كبمقارنة التطبيقيف القبمی كالبعدی الختبار ميارات الكتابة كاف مقبكنال بالنسبة

لممجمكعة التجريبية مقارنة بالمجمكعة الضابطة؛ كجكد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متكسطی
الدرجات التقييمية لميارات التدريس النشط لدل الطالب المعمميف قبؿ دراستيـ البرنامج

التدريبی كبعده ،ككانت ىذه الفركؽ لصالح التطبيؽ البعدم ،كذلؾ بنسبة

 % 89.1تحسنا

فی ميارات التدريس ،کما أكصى البحث بعدد مف التكصيات كاف مفىا :ضركرة تقديـ برامج
تدريبية لممعمميف فی الميداف التربكی فی أثناء خدمتيـ  ،أف تتبنى ك ازرة التعميـ تصميـ برامج
تدريبية لممعمميف قائمة عمى التعمـ الذاتی ،كذلؾ بيدؼ تكفير الكقت كالجيد عمى المعمـ،

كدعما لتطكير اَلداء التدريس لممعمميف (أبك الحمائؿ كصيادم ،2019 ،ص.)129.
ن
.3دراسة أبو زيد وشماخي (  :)2019فعالية برنامج تدريبي قائم عمى بعض استراتيجيات

التعمم النشط لتطوير بعض كفايات البحث العممي لدى طالبات كمية التربية بجامعة جازان ،

استيدفت الدراسة التحقؽ مف فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى بعض استراتيجيات التعمـ

النشط (تدريس اَلقراف -التعمـ التعاكني -المناقشة كالحكار) لتطكير بعض كفايات البحث

العممي لدل طالبات كمية التربية ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تكظيؼ المنيج شبو التجريبي

كالتصميـ التجريبي القائـ عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ،كالقياسيف القبمي كالبعدم،

تـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية مف طالبات المستكل السابع بقسـ التربية الخاصة،

كمية التربية ،جامعة جازاف بالمممكة العربية السعكدية ممف حصمف عمى درجات منخفضة

عمى مقياس كفايات البحث العممي ،كممف لدييف الرغبة في إتقاف ىذه الميارات ،بمغ عدد

أفراد عينة الدراسة (  )44طالبة )22 ( ،طالبة مسار اإلعاقة العقمية ،ك(  )22طالبة مسار
صعكبات التعمـ ،كقد مثمت شعبة صعكبات التعمـ المجمكعة التجريبية ،كمثمت شعبة اإلعاقة

العقمية المجمكعة الضابطة ،كتمثمت أدكات الدراسة في مقياس كفايات كتابة البحث العممي

(التربكم) ،كبرنامج تدريبي قائـ عمى بعض إستراتيجيات التعمـ النشط لتطكير بعض كفايات

البحث العممي ،أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات

أفراد المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة عمى اختبار كفايات البحث العممي في القياس
البعدم ،مما يدؿ عمى فعالية استراتيجيات التعمـ النشط في تطكير بعض كفايات البحث

العممي لدل طالبات كمية التربية بجامعة جازاف ،كأكصت الدراسة بتكثيؼ االىتماـ بالبرامج

التدريبية لطالب البكالكريكس (الميسانس) لتطكير الميارات البحثية كالكتابة العممية (أبك زيد

كشماخي ،2019 ،ص.)63.
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.4دراسة عبد الفتاح وعتوم (  :)2019فعالية برنامج تدريبي قائم عمى إستراتيجية حل

المشكالت لتنمية ميارات اإلدارة الصفية لطالبات المرحمة الجامعية  ،ىدفت الدراسة إلى

قياس فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى إستراتيجية حؿ المشكالت لتنمية ميارات اإلدارة

الصفية لطالبات المرحمة الجامعية باستخداـ المنيج شبو التجريبي ،كتمثمت أدكات الدراسة

الحالية في استمارة مالحظة سمككيات الطالبة الدالة عمى ميارات اإلدارة الصفية ،كبرنامج

تدريبي قائـ عمى إستراتيجية حؿ المشكالت ،كشممت عينة الدراسة (  )58طالبة مف طالبات
المرحمة الجامعية خالؿ الفصؿ الدراسي اَلكؿ لمعاـ

 ،2016/2015كأظيرت النتائج أف

المتكسط العاـ لميارات اإلدارة الصفية يقابؿ درجة (تفعؿ دائما) لجميع الميارات عدا

الميارتيف (االتصاؿ كالتقكيـ) تقابؿ درجة (تفعؿ غالبا) ،كما تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية
عند مستكل الداللة (  )0.01=αبيف متكسطات درجات الطالبات في كؿ ميارة مف ميارات
اإلدارة الصفية بيف اَلداء القبمي كاَلداء البعدم ،ككانت جميع ىذه الفركؽ لصالح متكسط
درجات الطالبات في اَلداء البعدم ،كأكصت الدراسة بتعزيز ميارات اإلدارة الصفية لدل

طالبات المرحمة الجامعية كتطكيرىا كتنميتيا مف خالؿ عقد الدكرات التدريبية لمطالبات (عبد

الفتاح كعتكـ ،2019 ،ص.)472.

.5دراسة بو أحمد ( :)2018برنامج تدريبي مقترح لتدريس استراتيجيات التعمم النشط في
مادة الرياضيات ،وأثره عمى اتجاىات المتربصين نحو تعمم المادة في معاىد التكوين

الميني بالجزائر  ،ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتدريس

استراتيجيات التعمـ النشط في مادة الرياضيات ،كأثره عمى اتجاىات المتربصيف نحك تعمـ
المادة ،كتحقيقا ليذا اليدؼ تـ استخداـ المنيج الشبو التجريبي حيث طبقت الدراسة عمى

عينتيف :العينة اَلكلى أساتذة التككيف الميني في مادة الرياضيات كعددىـ (  )15أستاذا تـ
اختيارىـ بشكؿ عشكائي قدـ ليـ برنامجا تدريبيا حكؿ استراتيجيات التعمـ النشط ،تـ قياس

أدائيـ القبمي كالبعدم بمقياس أداء ميارات التعمـ النشط (بطاقة مالحظة) ،كالعينة الثانية

تتككف مف (  )371طالبا متربصا تـ اختيارىـ فصكليـ بشكؿ عشكائي يدرسكف عند اَلساتذة
الذيف حضركا البرنامج التدريبي ،كتـ تطبيؽ عمييـ مقياس االتجاىات نحك تعمـ الرياضيات

قبميا كبعديا ،كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل

( )0.05بيف متكسطي أداء أساتذة الرياضيات عمى مقياس اَلداء لميارات التعمـ النشط قبؿ
تعرضيـ لمبرنامج التدريبي كبعده لصالح التطبيؽ البعدم ،تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية
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عند مستكل (  )0.05بيف متكسطي أداء المتربصيف في اَلداء القبمي كالبعدم عمى مقياس

االتجاىات نحك تعمـ الرياضيات لصالح التطبيؽ البعدم ،كفي ضكء النتائج أكصت الدراسة

بضركرة تدريب اَلساتذة أثناء الخدمة عمى استراتيجيات التعمـ النشط (بكأحمد ،2018 ،ص
ص.)623 ،588.

.6دراسة المرىون وجميعان (  :)2018برنامج تدريبي مقترح موجو لمعممات رياض

األطفال لتحسين ميارات الضبط الصفي لديين  ،ىدفت ىذه الدراسة لمكشؼ عف أثر برنامج

تدريبي مقترح مكجو لمعممات رياض اَلطفاؿ لتحسيف ميارات الضبط الصفي لدييف ،كجرل

اختيار (  )16معممة مف مدارس أكسفكرد التابعة لمديرية التربية كالتعميـ الخاص بعماف في
العاـ الدراسي (  )2016/2015قصديا ليمثمف عينة الدراسة ،كتـ تعييف المعممات عشكائيا

في مجمكعة تجريبية مككنة مف (  )9معممات ،كمجمكعة ضابطة مككنة مف (  )7معممات،
كجرل بناء أداة مالحظة الضبط الصفي كبمغ معامؿ ثباتيا (  ،)0.87كما ايستخدـ اختبار

ماف كتني (  ،)Mann- Whitneyككشفت نتائج الدراسة عف أثر البرنامج التدريبي في
تحسيف مستكل الضبط الصفي ،كأكصت الدراسة باعتماد البرنامج التدريبي المقترح في

تدريب معممات رياض اَلطفاؿ لتحسيف مستكل الضبط الصفي لدييف ( المرىكف كجميعاف،

 ،2018ص.)513.

.7دراسة السمطاني ( :)2018فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائم عمى أساس الكفايات في
إكساب الطالبات المطبقات ميارات التدريس الصفي :ىدؼ البحث إلى التعرؼ عمى فاعمية

برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى أساس الكفايات في إكساب الطمبة المطبقيف ميارات التدريس
الصفي ،كلتحقيؽ ذلؾ تـ بناء برنامج تدريبي يحتكم الكفايات المينية الالزـ تكفرىا لمطمبة

المطبقيف في كميات التربية في دكلة العراؽ ،كتـ تطبيقو عمى عينة مف طالبات قسـ

الرياضيات في كمية التربية لمبنات تككنت مف (  )80طالبة تـ اختيارىف بشكؿ عشكائي ،كتـ

استعماؿ بطاقة مالحظة كاختبار تحصيمي مف إعداد الباحث لجمع البيانات ،كايستعممت
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالقيمة التائية كمربع إيتا لمعالجة البيانات

إحصائيا ،كقد أفرز البحث عدد مف النتائج أىميا كجكد فرؽ ذا داللة إحصائية بيف متكسطي
إجابات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى االختبار البعدم لمتحصيؿ المعرفي كلصالح
المجمكعة التجريبية التي تدربت عمى كفؽ البرنامج التدريبي المقترح كما أظيرت النتائج

كجكد فرؽ ذا داللة إحصائية بيف متكسطي إجابات المجمكعة التجريبية عمى القياسيف القبمي
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كالبعدم في اختبار اَلداء الميارم كلصالح التطبيؽ البعدم كما بينت النتائج أف حجـ اَلثر

َلداء الطالبات المطبقات كاف كبي ار بعد التطبيؽ البعدم لبطاقة المالحظة ،كقد خمص

البحث إلى عدد مف التكصيات أىميا :ضركرة تطبيؽ البرنامج التدريبي المقترح ضمف
مكضكع التطبيقات التدريسية لطمبة السنة الرابعة في كميات التربية كالتربية اَلساسية في

الجامعات العراقية (السمطاني ،2018 ،ص.)122.

.8دراسة حمدي (  :)2017برنامج تدريبي قائم عمى بعض استراتيجيات التعمم النشط
لتطوير األداء التدريسي لمعممي الرياضيات بالمرحمة االبتدائية،

استخدـ الباحث المنيج

التجريبي بالعينة الكاحدة كذلؾ لمتعرؼ عمى فاعمية البرنامج التدريبي المقترح القائـ عمى

بعض استراتيجيات التعمـ النشط عمى تطكير اَلداء التدريسي لمعممي الرياضيات بالمرحمة
االبتدائية ،أما عينة الدراسة فتككنت مف (

 )48معمما مف معممي الرياضيات بالمرحمة

االبتدائية في المدارس الحككمية بنيف بمحافظة الخرج حيث تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية

بسيطة ،كتـ استخداـ بطاقة مالحظة ،كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :كجكد فركؽ ذات

داللة إحصائية عند مستكل (  )0.01بيف متكسطات درجات المعمميف أثناء المالحظة القبمية

ك البعدية في استراتيجيات (التعمـ التعاكني ،حؿ المشكالت ،العصؼ الذىني) ،كفي الدرجة

الكمية الستخداـ تمؾ االستراتيجيات ،كذلؾ لصالح المعمميف بالمالحظة البعدية ،حجـ التأثير
لمبرنامج التدريبي كاف كبي ار في تطكير اَلداء التدريسي لدل معممي الرياضيات بالمرحمة

االبتدائية في االستراتيجيات المستخدمة ،كفي الدرجة الكمية الستخداـ تمؾ االستراتيجيات،

حيث جاءت جميع القيـ مرتفعة لصالح المالحظة البعدية ،كمف بيف ما أكصت بو الدراسة
تدريب المعمميف أثناء الخدمة بشكؿ مستمر طيمة العاـ الدراسي عمى استراتيجيات التدريس

الحديثة (حمدم ،2017 ،ص ص.)603 ،601 ،583-581.

.9دراسة الريحاوي (  :)2016برنامج قائم عمى التعمم النشط لتنمية مفاىيم التواصل
واالستدالل لمعممي الرياضيات ،رسالة دكتوراه في مناىج وطرق تدريس الرياضيات،

جامعة القاىرة ،ىدفت الدراسة إلى تنمية مفاىيـ التكاصؿ ،كاالستدالؿ لمعممي الرياضيات

في مصر ،كَلجؿ ذلؾ صممت الباحثة برنامجا تعميميا قائـ عمى التعمـ النشط باالعتماد عمى

نمكذجيف لمتصميـ التعميمي ،كىما نمكذج (باتريشيا لػ .سميث كتيمماف ج .راجاف؛ Patricial
 ،)L. Smith &Tilman J. Raganكنمكذج (ككلتر ديؾ كلك كيرم Walter Dick

 ،)&Lou Careyكلمتعرؼ عمى فاعمية ىذا البرنامج استخدمت الباحثة المنيج شبو
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التجريبي بتصميـ المجمكعة الكاحدة مع اختبار قبمي -بعدم ،كأيضا المنيج الكصفي،

كتككنت مجمكعة الدراسة مف (  )11معمما كمعممة رياضيات في مرحمة التعميـ اَلساسي

(أربع معممات لـ يكممف البرنامج حتى نيايتو) ،كتـ استخداـ اختباريف تحصيمييف لمفاىيـ

االستدالؿ كالتكاصؿ مف إعداد الباحثة ،كأظيرت نتائج الدراسة فاعمية ضئيمة (قميمة جدا)

لمبرنامج في تنمية معمكمات المعمميف في مفاىيـ االستدالؿ ،كفاعمية متكسطة في تنمية

معمكمات المعمميف في مفاىيـ التكاصؿ ،كأكصت الباحثة بإعادة تجريب البرنامج عمى أكثر

مف مجمكعة مف معممي الرياضيات كبأعمار مختمفة ،كفي مراحؿ دراسية مختمفة (الريحاكم،

 ،2016ص ص.)288 ،III .

 .10دراسة الرجوب وآخرون (  :)2015فاعمية برنامج تدريبي لمعممي العموم بمنحى
التعمم النشط في اكتساب طمبة الصف الثامن المفاىيم العممية وتنمية تفكيرىم الناقد

واتجاىاتيم نحو التعمم النشط  ،ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء فاعمية برنامج تدريبي

لمعممي العمكـ بمنحى التعمـ النشط في اكتساب طمبة الصؼ الثامف المفاىيـ العممية ،كتنمية

تفكيرىـ الناقد ،كاتجاىاتيـ نحك التعمـ النشط ،كبيدؼ اإلجابة عف أسئمة الدراسة ايستخدـ

المنيج شبو التجريبي ،كتككنت عينة الدراسة العشكائية مف (  )08معمميف ك(  )200طالب
كطالبة في ثمانية شعب دراسية مف أربع مدارس كزعت عشكائيا إلى مجمكعتيف :اَلكلى

تجريبية تتككف مف أربع شعب كبمغ عدد طمبتيا (  )100طالب كطالبة ،كاَلخرل ضابطة

تتككف مف أربع شعب كبمغ عدد طمبتيا (  )100طالب كطالبة ،كجمعت البيانات باختبار
تحصيمي الكتساب المفاىيـ العممية ،كمقياس لمتفكير الناقد ،كمقياس اتجاىات نحك التعمـ

النشط ،أظيرت النتائج المتعمقة باختبار المفاىيـ العممية كبمقياس التفكير الناقد كجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية لمطريقة كالجنس كالتفاعؿ بينيما لصالح طريقة التعمـ النشط ،كلصالح

الطالبات ،كالتفاعؿ بيف الطريقة كالجنس ،في حيف أظيرت النتائج المتعمقة بمقياس

االتجاىات نحك التعمـ النشط كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية فقط تعزل إلستراتيجية

التدريس ،كلصالح استراتيجيات التعمـ النشط ،كفي ضكء النتائج تـ تقديـ عدة تكصيات منيا:

تشجيع المعمميف عمى حضكر الدكرات التدريبية ،كأف يكافأ المعمـ حاؿ حضكره دكرة تدريبية

تساعده عمى نمكه الميني (الرجكب كآخركف ،2015 ،ص.)58.

 .11دراسة القحطاني (  :)2014فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائم عمى التعمم النشط

واستراتيجياتو في تعديل االعتقادات نحوه لدى معممات الجغرافيا لمصف السادس االبتدائي
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بالرياض ،استيدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى التعمـ
النشط كاستراتيجياتو في تعديؿ االعتقادات نحكه لدل معممات الجغرافيا لمصؼ السادس

االبتدائي بالرياض بالمممكة العربية السعكدية ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج

الكصفي ،كالمنيج التجريبي نظاـ المجمكعة الكاحدة ،كتككنت عينة الدراسة مف (  )23معممة

مف معممات الجغرافيا تـ اختيارىف بطريقة عشكائية مف بيف أفراد المجتمع اَلصمي ،كتمثمت

أداة الدراسة في مقياس اعتقادات مف إعداد الباحثة ،كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات

داللة إحصائية بيف متكسطي درجات (أفراد المجمكعة التجريبية قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج

التدريبي لصالح أفراد المجمكعة التجريبية بعد تطبيؽ البرنامج التدريبي) ،مما يشير إلى أف
البرنامج التدريبي المقترح كاف لو تأثير فعاؿ في المجمكعة التجريبية في تعديؿ االعتقادات

بشكؿ ايجابي نحك التعمـ النشط ،كأكصت الدراسة بضركرة تدريب معممات الجغرافيا في

المراحؿ المختمفة عمى استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط مع طالباتيف (القحطاني،2014 ،

ص.)418.

 .12دراسة سميمان (  :)2014فاعمية برنامج تدريبي مقترح في تنمية بعض ميارات

إ ستراتيجيات التعمم النشط لدى عضوات ىيئة التدريس بجامعة الطائف ،ىدفت ىذه الدراسة
إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج تدريبي مقترح في تنمية بعض ميارات التعمـ النشط

(إستراتيجية خرائط الشكؿ  ،Vإستراتيجية  ،Kwlإستراتيجية جيكسك) لدل عضكات ىيئة

التدريس بكمية العمكـ بجامعة الطائؼ ،اعتمدت الباحثة المنيج التجريبي القائـ عمى مجمكعة

كاحدة بتطبيؽ قبمي كآخر بعدم ،كتـ اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية التي شممت ( )13

عضكة مف ىيئة التدريس بكمية العمكـ قدـ ليف برنامج تدريبي حكؿ التعمـ النشط كتـ قياس
أدائيف القبمي كالبعدم بكاسطة مقياس اَلداء لميارات استراتيجيات التعمـ النشط باستخداـ

بطاقة مالحظة ،كأظيرت نتيجة الدراسة ما يأتي :تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل

( )0.05بيف متكسطي أداء عضكات ىيئة التدريس عمى مقياس اَلداء لميارات التعمـ النشط
قبؿ تعرضيف لمبرنامج التدريبي كبعده لصالح التطبيؽ البعدم ،كقد حددت الباحثة عددا مف

التكصيات كالبحكث المقترحة منيا :إعادة النظر في برامج تدريب عضك ىيئة التدريس التي
تتـ حاليا كضركرة تطكيرىا بما يتماشى مع متطمبات العصر الحالي (سميماف،

ص.)115.
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 .13دراسة أحمد ( :)2013فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات إدارة الصف لدى
معممي التعميم الثانوي التجاري أثناء الخدمة  ،ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس فاعمية برنامج
تدريبي مقترح لتنمية ميارات إدارة الصؼ لدل معممي التعميـ الثانكم التجارم أثناء الخدمة،

كتككنت عينة الدراسة مف (  )20معمـ مف معممي التعميـ التجارم بطريقة قصدية ،كلتحقيؽ

ىدؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج الشبو التجريبي نظاـ المجمكعة

الكاحدة ،حيث قامت الباحثة بإجراء بعض المقابالت المفتكحة كاستطالع آراء المتخصصيف

كالخبراء لتحديد ميارات إدارة الصؼ التي يجب تكافرىا ،كبناء عمى ذلؾ تـ إعداد قائمة

بميارات إدارة الصؼ مقسمة إلى (  )7مجاالت ،كفي ضكء ىذه القائمة قامت الباحثة بإعداد
البرنامج التدريبي المقترح ،كتـ تنظيـ محتكاه في صكرة عدد مف الكحدات التدريبية ،كتـ

إعداد أداتي الدراسة كىما اختبار تحصيمي لتحديد مدل إلماـ معممي التعميـ التجارم

لممعارؼ كالمفاىيـ المرتبطة بميارات إدارة الصؼ ،كبطاقة مالحظة لقياس مستكل اإلدارة

الميارم لمعممي التعميـ الثانكم التجارم لبعض ميارات إدارة الصؼ ،كأسفرت نتائج الدراسة
 )0.01بيف متكسطي رتب درجات معممي

عف كجكد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل (

المجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم لالختبار التحصيمي ،كبطاقة المالحظة

لصالح التطبيؽ البعدم ،مما يشير إلى فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية كال مف

الجانب المعرفي كاَلدائي لميارات إدارة الصؼ لدل معممي التعميـ الثانكم التجارم ،كحددت

الدراسة عددا مف التكصيات أىميا :عقد دكرات تدريبية لممعمميف تتناكؿ الميارات اَلساسية
لمتعامؿ مع المشكالت الصفية كالتعامؿ مع الطالب كبناء عالقات إنسانية جيدة معيـ،

ككيفية االرشاد التربكم كتقكيـ أداء الطالب (أحمد ،2013 ،ص ص.)44 ،1.

 .14دراسة المالكي (  :)2009فاعمية برنامج تدريبي مقترح عمى إكساب معممي

الرياضيات بعض ميارات التعمم النشط وعمى تحصيل ،واتجاىات طالبيم نحو الرياضيات،

رسالة دكتوراه في المناىج وطرق تدريس الرياضيات ،جامعة أم القرى ،المممكة العربية

السعودية ،ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج تدريبي مقترح عمى إكساب معممي
الرياضيات في المرحمة االبتدائية بعض ميارات التعمـ النشط ،كعمى تحصيؿ كاتجاىات
طالبيـ نحك الرياضيات ،كتحقيقا ليذا اليدؼ تـ استخداـ المنيج التجريبي حيث طبقت

الدراسة عمى عينتيف العينة اَلكلى مف معممي الرياضيات بالمرحمة االبتدائية بمكتب التربية
كالتعميـ بالصفا بمغ عددىـ(  )12معمما تـ اختيارىـ بشكؿ عشكائي قيدـ ليـ برنامجا تدريبيا
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حكؿ التعمـ النشط ،كتـ قياس أدائيـ القبمي كالبعدم بكاسطة مقياس اَلداء لميارات التعمـ

النشط ،كالعينة الثانية طالب المعمميف الذيف حضركا البرنامج التدريبي مف طالب الصؼ

الخامس ابتدائي ،كقد بمغ عددىـ (  )273طالبا كىـ طالب المعمميف الذيف حضركا البرنامج
التدريبي بحيث تـ اختيار فصكليـ بشكؿ عشكائي ،كتـ قياس أدائيـ بكاسطة اختبار تحصيمي

كمقياس االتجاه نحك الرياضيات قبميا كبعديا تـ استخداـ اختبار "ت" لممجمكعات المترابطة

الختبار فركض الدراسة ،كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية  :تكجد فركؽ دالة إحصائيا

عند مستكل ( )0.05 =بيف متكسطي أداء معممي الرياضيات عمى مقياس اَلداء لميارات
التعمـ النشط قبؿ تعرضيـ لمبرنامج التدريبي المقترح ،كبعده لصالح التطبيؽ البعدم تكجد

فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل ( )0.05 =بيف متكسطي أداء طالب الصؼ الخامس
االبتدائي في اَلداء القبمي كالبعدم عمى مقياس االتجاه نحك الرياضيات لصالح التطبيؽ

البعدم ،كتكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل (  )0.05 =بيف متكسط درجات طالب
الصؼ الخامس ابتدائي في اَلداء القبمي كالبعدم لالختبار التحصيمي لصالح التطبيؽ

البعدم ،كقدمت الدراسة عدة تكصيات مف أىميا ضركرة تبني استراتيجيات عامة لتدريب

المعمميف أثناء الخدمة عمى طرؽ التدريس الحديثة (المالكي ،2009 ،ص.)2.
-التعقيب عمى الدراسات المتعمقة بالبرامج التدريبية لممعممين:

مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة في ىذا المحكر اتضح أف:

 دراسات ىذا المحكر تنكعت بيف دراسات اىتمت بالبرامج التدريبية في تنمية ميارات

اإلدارة الصفية ،كذلؾ في دراسة كؿ مف :دراسة أحمد ( ،)2013كدراسة السمطاني ()2018

كدراسة عبد الفتاح كعتكـ ( ،)2019كدراسة المرىكف كجميعاف ()2018؛ كدراسات اىتمت

بالبرامج التدريبية في ضكء التعمـ النشط كدراسة الردادم ( )2019كباقي الدراسات اَلخرل.

 ىدفت دراسات ىذا المحكر بشكؿ عاـ إلى تدريب المعمميف عمى استخداـ

إستراتيجيات

التعمـ النشط في العممية التعميمية /التعممية ،كمعرفة أثر ذلؾ عمى النكاتج التعميمية لممتعمميف
كاَلداء التدريسي لممعمميف ،كتعديؿ االعتقادات كاالتجاىات نحك التعمـ النشط ،كأيضا تنمية

ميارات اإلدارة الصفية بما فييا ميارات الضبط الصفي.

 ال يكجد اتفاؽ حكؿ عدد إستراتيجيات التعمـ النشط المستخدمة في ىذا المحكر ،فبعض
الدراسات استخدمت (  )01إستراتيجية كدراسة

عبد الفتاح كعتكـ (  ،)2019كمنيا ما

استخدمت ( )03إستراتيجيات كدراسة أبك زيد كشماخي ( ،)2019كبعضيا اآلخر استخدمت
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( )07إستراتيجيات كدراسة الردادم (  ،)2019كمف ىذه اإلستراتيجيات (التدريس التبادلي،
التعمـ الذاتي ،التفكير الناقد ،حؿ المشكالت ،الحكار كالمناقشة ،خرائط المفاىيـ ،العصؼ

اف ،التعمـ التعاكني) ،كلقد أسس الطالب برنامجو عمى بعض مف ىذه
الذىني ،تدريس اَلقر ٌ
اإلستراتيجيات التي تناسب طبيعة المرحمة االبتدائية ،كما تتناسب أيضا مع طبيعة مكضكع
الدراسة كىك اإلدارة الصفية ،كقد اقتصرت الدراسة الحالية عمى أىـ

إستراتيجيات التعمـ

النشط التي تسمح بتفعيؿ ميارات اإلدارة الصفية لدل المعمميف كىي :المناقشة النشطة ،حؿ

المشكالت ،العصؼ الذىني ،التعمـ التعاكني ،كلعب اَلدكار.

 حددت ىذه الدراسات اَلساليب كاإلستراتيجيات التدريبية التي يمكف أف يستعيف بيا

المدرب أثناء تدريب المعمميف ،كمنيا :التعمـ الذاتي ،التدريس التبادلي ،حؿ المشكالت،
الحكار كالمناقشة ،العصؼ الذىني ،خرائط المفاىيـ ،التفكير الناقد ،)...،كقد استرشد الطالب

ببعض ىذه االستراتيجيات عند إعداده لمبرنامج التدريبي المقترح.

 أكدت الدراسات التي تناكلت فاعمية التعمـ النشط ك إستراتيجياتو عمى أىمية ىذا النكع مف
التعمـ خاصة مع فئة المعمميف الذيف ليـ خبرات سابقة كمكتسبات قبمية يمكف استغالليا في

تنفيذ جمسات البرنامج التدريبي ،كقد راعى الطالب ىذا الجانب عند بنائو لمبرنامج التدريبي،

كذلؾ مف خالؿ تضمينو مجمكعة مف اَلنشطة لممتدربيف ،حيث حرص عمى تفعيؿ دكر

المتدرب مف خالؿ البحث كالتجريب كتجنيد معارفو السابقة كاستحضار أىـ ميارات إدارة

الصؼ الدراسي ،كمدل فاعمية استراتيجيات التعمـ النشط في تحسينيا كتطكيرىا باستخداـ

عدة استراتيجيات كالعصؼ الذىني ،كالتعمـ التعاكني في مجمكعات صغيرة بحيث يعمؿ

المتدربكف بعضيـ مع بعض لزيادة تعمميـ كتثبيت مكتسباتيـ ،كغيرىا مف اإلستراتيجيات

النشطة اَلخرل.

 اتفقت معظـ دراسات ىذا المحكر في استخداـ المنيج التجريبي القائـ عمى المجمكعة

الكاحدة ذك القياسيف القبمي كالبعدم ،ماعدا دراسة أبك الحمائؿ كصيادم (  ،)2019كدراسة

أبك زيد كشماخي ( ،)2019كدراسة الرجكب كآخركف ( ،)2015كدراسة السمطاني (،)2018
كدراسة المرىكف كجميعاف (  ،)2018التي اعتمدت عمى المنيج التجريبي القائـ عمى
مجمكعتيف إحداىما تجريبية كاَلخرل ضابطة ،ككذلؾ دراسة المالكي (

 )2009التي

استخدمت المنيج التجريبي القائـ عمى مجمكعتيف كالىما تجريبية ،المجمكعة اَلكلى عينة

المعمميف ،كالمجمكعة الثانية عينة طالب المعمميف الذيف حضركا البرنامج التدريبي.
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 تنكع عينة الدراسة ليشمؿ جميع مراحؿ التعميـ باإلضافة إلى التككيف الميني مما يشير

إلى ثراء ىذه الدراسات ،فكانت عينة دراسة أبك الحمائؿ كصيادم (  ،)2019كدراسة حمدم

( ،)2017كدراسة القحطاني (  ،)2014كدراسة المالكي (  )2009/2008مف معممي
المرحمة االبتدائية؛ كعينة دراسة المرىكف كجميعاف (  )2018مف معممات رياض اَلطفاؿ؛

كعينة دراسة الرجكب كآخركف (  ،)2015كدراسة الريحاكم (  )2016مف معممي مرحمة

التعميـ اَلساسي (ابتدائي كاعدادم)؛ كعينة دراسة أحمد ( ،)2013كدراسة الردادم ()2019

مف معممي مرحمة التعميـ الثانكم؛ كعينة دراسة

أبك زيد كشماخي (  ،)2019ك دراسة عبد

الفتاح كعتكـ (  ،)2019كدراسة السمطاني (  )2018مف طمبة المرحمة الجامعية؛ كعينة

دراسة سميماف ( )2014مف عضكات ىيئة التدريس بالجامعة؛ كعينة دراسة بكأحمد ()2018

كيالحظ اىتماـ الدراسات السابقة بمرحمة التعميـ
مف معاىد التككيف الميني بالجزائر ،ي
كيعد ذلؾ سببا منطقيا الىتماـ الدراسة الحالية بالمرحمة االبتدائية.
االبتدائي ،ي

 يتضح مف دراسات ىذا المحكر ندرة الدراسات التي تناكلت تنمية ميارات اإلدارة الصفية
كفؽ منحى التعمـ النشط في المرحمة االبتدائية ،ماعدا دراسة كاحدة تناكلت

فعالية برنامج

تدريبي قائـ عمى إستراتيجية حؿ المشكالت لتنمية ميارات اإلدارة الصفية لطالبات المرحمة

الجامعية ،الشيء الذم يدعـ القياـ بالدراسة الحالية ،كيبرز أىميتيا.

 اتفقت دراسة أبك الحمائؿ كصيادم (  ،)2019كدراسة أحمد (  ،)2013كدراسة بكأحمد

( ،)2018كدراسة حمدم ( ،)2017كدراسة الردادم ( ،)2019كدراسة السمطاني (،)2018
كدراسة عبد الفتاح كعتكـ (  ،)2019كدراسة المرىكف كجميعاف (  ،)2018كدراسة سميماف

( ،)2014كدراسة المالكي (  )2009في أداة الدراسة كىي بطاقة المالحظة؛ كاتفقت دراسة
أبك الحمائؿ كصيادم (

 ،)2019ك دراسة أحمد (  ،)2013كدراسة الرجكب كآخركف

( ،)2015كدراسة الريحاكم (

 ،)2016ك دراسة السمطاني (  ،)2018كدراسة المالكي

( )2009في استخداـ االختبار التحصيمي كأداة مف أدكات الدراسة؛ كما اتفقت دراسة بكأحمد
( ،)2018كالمالكي (  )2009في استخداـ مقياس االتجاه كأداة مف أدكات الدراسة ،أما
دراسة أبك زيد كشماخي (  )2019استخدمت مقياس كفايات البحث العممي ،كدراسة

القحطاني (  )2014استخدمت مقياس االعتقادات،
استخدمت مقياس التفكير الناقد.
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 كانت طريقة اختيار العينة في ىذا المحكر ىي الطريقة العشكائية في معظـ الدراسات،

ماعدا دراسة أبك زيد كشماخي ( ،)2019كدراسة أحمد ( ،)2013كدراسة سميماف (،)2014
كدراسة المرىكف كجميعاف ( )2018فكانت الطريقة ىي الطريقة القصدية.

 أفرزت بعض الدراسات نتائج عف اَلثر اإليجابي لمبرامج التدريبية في تحسيف ميارات

التدريس الصفي ،كميارات الضبط الصفي ،كميارات اإلدارة الصفية بشكؿ عاـ ،مما يدعك

إلى البحث في تنمية ميارات اإلدارة الصفية في ضكء التعمـ النشط لدل أساتذة المغة العربية

في مرحمة التعميـ االبتدائي.

 اتفقت معظـ دراسات ىذا المحكر في تكصياتيا كمقترحاتيا عمى ضركرة
إستراتيجيات عامة لتدريب المعمميف أثناء الخدمة عمى التعمـ
تدريبية لممعمميف تتناكؿ الميارات اَلساسية

تبني

النشط ،ككذلؾ عقد دكرات

لإلدارة الصفية مف أجؿ تحسينيا كتطكيرىا،

كتنظيـ دكرات تدريبية ،كأياـ تككينية بشكؿ مستمر طيمة العاـ الدراسي عمى ىذه

اإلستراتيجيات الحديثة ،كإعادة النظر في برامج تدريب عضك ىيئة التدريس التي تتـ حاليا
كضركرة تطكيرىا بما يتماشى مع متطمبات العصر الحالي ،كمف ىنا يأمؿ الطالب في

دراستو ىذه إلى إدراج إستراتيجيات التعمـ النشط في تنمية ميارات اإلدارة الصفية عمى شكؿ

برنامج تدريبي مقترح مف إعداده لفائدة أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية ،كىك ما ييعتبر
استجابة ليذه التكصيات كالمقترحات.

ثانياً :دراسات متعمقة باإلدارة الصفية:

.1دراسة العبد اهلل ورضوان ( :)2019مستوى فاعمية اإلدارة الصفية لدى معممي المرحمة
األساسية في مدارس محافظة إربد من وجية نظر مديرييم  ،حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى

الكشؼ عف مستكل فاعمية اإلدارة الصفية لدل معممي المرحمة اَلساسية في مدارس محافظة

إربد مف كجية نظر مديرييـ ،ككذلؾ الكشؼ عف أثر المتغيرات (الجنس ،كالمؤىؿ العممي،

كعدد سنكات الخبرة) في تقديرات المديريف لمستكل فاعمية اإلدارة الصفية لدل المعمميف،

كتككنت عينة الدراسة مف (  )243مدي ار كمديرة ايختيركا بالطريقة العشكائية ،كلتحقيؽ أىداؼ
الدراسة استخدـ المنيج الكصفي التحميمي ،كاستبياف تككف مف (  )32فقرة ،كأظيرت نتائج

الدراسة أف مستكل فاعمية اإلدارة الصفية لدل المعمميف جاء مرتفعا ،كلـ تظير نتائج الدراسة

أث ار لممتغيرات (الجنس ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخبرة) في تقديرات المديريف لمستكل فاعمية
اإلدارة الصفية لدل المعمميف( .العبد اﷲ كرضكاف ،2019 ،ص.)589.
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.2دراسة العجمي وعاصم (  :)2018تطوير ميارات إدارة الصف المدرسي لدى معممات

العموم بالمرحمة المتوسطة بمنطقة عسير في ضوء االتجاىات العالمية المعاصرة  ،حيث

ىدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى كاقع ميارات إدارة الصؼ المدرسي لدل معممات العمكـ

بالمرحمة المتكسطة بمنطقة عسير التعميمية كتطكيرىا في ضكء بعض االتجاىات العالمية

المعاصرة ،كتقديـ تصكر مقترح لتفعيؿ ميارات معممات العمكـ بالمرحمة المتكسطة في إدارة
الصؼ المدرسي كتنشيطيا ،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ المنيج الكصفي لإلجابة عف

تساؤالتو ،كتككنت عينة الدراسة مف (  )150معممة كمشرفة عمكـ في المرحمة المتكسطة

بمنطقة عسير التعميمية مقسمة إلى (  )89معممة ك (  )61مشرفة تربكية تـ اختيارىـ بطريقة
عشكائية ضمف مجتمع البحث ،كتـ تطبيؽ أدكات البحث كالمتمثمة في استبياف كبطاقة

مالحظة ،كقدرت الدرجة النيائية لالستبياف بػ (  )2.4مما يعني أف مستكل ممارسة ميارات
اإلدارة الصفية لدل المعممات جاء مرتفعا ،كما أظيرت نتائج الدراسة كجكد فرؽ داؿ

إحصائيا عند مستكل (  )0.01بيف تك اررات االستجابات الخاصة بكاقع ممارسة المعممة
لميارات إدارة الصؼ بالمرحمة المتكسطة ،كآليات تطكيرىا ،مما يعكس أف ىناؾ بعض

الميارات تمارس بدرجة عالية ،كمنيا في مجاؿ التخطيط ميارة تحديد الكاجبات المنزلية في

الخطة ،كالبعض اآلخر تمارس بدرجة متكسطة كمنيا في مجاؿ التنظيـ ميارة مراعاة الفركؽ

الفردية ،كبعضيا ال تمارس كمنيا في مجاؿ االتصاؿ ميارة صعكبة إقناع الطالبات بقكاعد

السمكؾ المطمكب داخؿ الصؼ ،كفي ختاـ الدراسة تـ تقديـ عدد مف التكصيات كالمقترحات

التي ارتبطت بالتصكر المقترح كاف أىميا تنظيـ دكرات تدريبية لممشرفات التربكيات تتعمؽ

بميارات إدارة الصؼ لتتمكف المشرفات مف متابعة معمماتيف في أثناء تطبيؽ ىذه الميارات
في مكاقؼ التدريس الفعمي (العجمي كعاصـ ،2018 ،ص.)186.

.3دراسة بناي ومحجر(  :)2018الميارات األساسية لإلدارة الصفية لدى مدرسي المرحمة
االبتدائية -دراسة استكشافية بمدينة ورقمة -ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف كاقع

ممارسة مدرسة المرحمة االبتدائية بمدينة كرقمة لمميارات اَلساسية لإلدارة الصفية عمى عينة

بمغ تعداده (  )179مدرسا كمدرسة بأسمكب الحصر الشامؿ ،كىذا في ضكء متغيرم الخبرة

المينية كنكع المؤىؿ العممي ،كمف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ ميدانيا تـ بناء استبياف مككف مف

( )20فقرة مكزعة عمى (  )04أبعاد ،كقد استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي،

مستعمميف اَلساليب اإلحصائية التالية :المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية ،اختبار (ت)
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) ،)Anovaاختبار شيفيو

) )Schffe testلممقارنات

البعدية ،كبعد التحميؿ كالمعالجة الكمية كالكيفية لنتائج الدراسة تبيف أف:

مستكل ممارسة

مدرسي المرحمة االبتدائية بمدينة كرقمة لمميارات اَلساسية لإلدارة الصفية كاف مرتفعا حيث

تجاكز حد اإلتقاف المقدر بػ (  )%75مف الدرجة الكمية لالستبياف إذ قدر بػ ( ،)%87.33
ككاف ترتيب الكزف النسبي لمممارسة عمى مستكل المجاالت كاآلتي:

 -1التخطيط

( -2 ،)%89.66تكجيو اَلسئمة (  -3 ،)%87.33حؿ المشكالت (  -4 ،)%87التفاعؿ
الصفي ( ،)%85.33عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا تعزل لمتغير نكع المؤىؿ العممي ،في
حيف كجدت فركؽ دالة تعزل لمتغير سنكات الخبرة المينية ،كختمت الدراسة بجممة مف
المقترحات يمكف أف تسيـ في تحسيف ىذه الميارات لدل المدرسيف منيا تكثيؼ كتنكيع

العمميات التككينية الكتساب ميارات اإلدارة الصفية الفعالة ،كادراج مكاضيع تتعمؽ باإلدارة

الصفية ضمف برامج إعداد المدرسيف بالمعاىد التربكية المتخصصة (بنام كمحجر،2018 ،

ص.)561.

.4دراسة ) :saghir et al. (2017عالقة إستراتيجيات إدارة الفصل باألداء األكاديمي

لمطالب عمى مستوى الكمية ،ىدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بيف إستراتيجيات إدارة الفصؿ

مف طرؼ أساتذة الكمية كاالنجازات اَلكاديمية لطالبيـ في المغة اإلنجميزية ،كلغرض تحقيؽ
أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي ،حيث تـ تطكير استبياف لجمع البيانات ،كتـ

اختيار عينة الدراسة بطريقة عشكائية فبمغ عددىا (  )370طالبا كطالبة في مدينة الىكر

 ،Lahoreكباستخداـ المتكسط الحسابي ،كاختبار (ت) ،كمعامؿ االرتباط بيرسكف

) )Pearson-rتـ التكصؿ إلى النتائج التالية :كجكد عالقة إيجابية بيف إستراتيجيات إدارة

الفصؿ لممعمميف كأداء الطالب أك إنجازاتيـ  ،كما كشفت إحدل نتائج الدراسة أف ىناؾ

عالقة إيجابية بيف طرؽ التدريس المستخدمة كتحصيؿ المتعمميف

(saghir et al, 2017, p.239).

.5دراسة سالم ( :)2015/2014جودة إدارة الصف في ضوء اإلجراءات العممية الموجية
لإلدارة الصفية الفعالة ،رسالة دكتوراه في تخصص إدارة تربوية ،جامعة سطيف  ،2ىدفت
ىذه الدراسة إلى تقييـ اإلجراءات العممية المكجية لإلدارة الصفية الفعالة عمى مستكل التعميـ

الثانكم في ضكء مفيكـ الجكدة ،كانطمقت الدراسة مف اَلسئمة التالية :ما درجة ممارسة

اإلجراءات العممية المكجية لإلدارة الصفية الفعالة في ضكء مفيكـ الجكدة بصفكؼ التعميـ
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الثانكم بمقاطعة سطيؼ؟ ماىك التصكر المقترح لمعايير اإلدارة الصفية الفعالة في ضكء

مفيكـ الجكدة بصفكؼ التعميـ الثانكم لمقاطعة سطيؼ؟

كقد استخدمت الباحثة المنيج

الكصفي التحميمي ،كتمثمت أدكات الدراسة في االستمارة ،كالمقابمة ،كقكائـ التقدير الذاتي،

كتمت الدراسة عمى عينة بمغ عددىا (  )65أستاذا مف التعميـ الثانكم بمؤسسات مقاطعة
سطيؼ بطريقة قصدية ،كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية

 :ىناؾ ممارسة منخفضة

لإلجراءات العممية المكجية لإلدارة الصفية الفعالة لمعمميات اإلدارية اَلساسية في ضكء

مفيكـ الجكدة بصفكؼ التعميـ الثانكم لمقاطعة سطيؼ ،ىناؾ ممارسة منخفضة بالنسبة

لإلجراءات العممية المكجية لإلدارة الفعالة لمكاقؼ التعمـ الصفي ،ىناؾ ممارسة منخفضة
لإلجراءات العممية المكجية لإلدارة الفعالة لممناخ الصفي في ضكء مفيكـ الجكدة ،ىناؾ

ممارسة متكسطة لإلجراءات العممية المكجية لإلدارة الفعالة لمتفاعؿ الصفي في ضكء مفيكـ
الجكدة ،كفي آخر الدراسة تـ تقديـ مجمكعة مف االقتراحات منيا :االىتماـ بمفيكـ الفعالية

في إدارة الصؼ كترسيخو ،كتمكيف الييئات المعنية مف تبنيو كمنطمؽ لمنجاح في اإلدارة

الصفية بصفة عامة كفي تفعيؿ مخرجات التعميـ الثانكم خاصة (سالـ ،2015 ،ص ص.

.)292 ،234 ،230 ،212 ،12

.6دراسة بمعسمة وسميماني ( :)2014درجة معرفة خريجي مممح معمم االبتدائي بالمدرسة
العميا لألساتذة لعناصر اإلدارة الصفية الفعالة كأساس لتحسين التكوين (دراسة ميدانية) ،

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف درجة معرفة خريجي مممح معمـ االبتدائي بالمدرسة العميا
لألساتذة لعناصر اإلدارة الصفية الفعالة كأساس لتحسيف التككيف ،كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ

استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،حيث تككنت عينة الدراسة مف (  )50طالبة مف الطمبة
المعمميف مممح معمـ المستكل االبتدائي السنة الثالثة كالمقبميف عمى التخرج ،ككانت أداة

البحث عبارة عف استبياف مف تصميـ الباحثتيف لجمع البيانات كالمعمكمات المرتبطة بمكضكع
الدراسة ،كشممت اَلساليب اإلحصائية التك اررات ،كالنسب المئكية ،كتكصمت الدراسة إلى

النتائج التالية :أف طمبة المدرسة العميا مممح معمـ االبتدائي (في حدكد عينة البحث) تتكفر
لدييـ معمكمات حكؿ اإلدارة الصفية كلكف ليس اإلدارة الصفية الفعالة ،بحيث غابت عنيـ

معمكمات قيمة مف شأنيا أف تساعدىـ في أداء مياميـ في الميداف ،كمف ىنا يجب التفكير
في إثراء الكحدات التربكية المكجية ليـ بما يسمح ليـ بالتعرؼ عمى الكثير مف المكاضيع

التي تساعدىـ في الميداف (بمعسمة كسميماني ،2014 ،ص ص)92 ،72 ،71 .
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.7دراسة محمد (  :)2013فاعمية برنامج قائم عمى التعمم الذاتي في تنمية ميارة اإلدارة
الصفية لمطالبات المعممات بكمية رياض األطفال جامعة الفيوم

 ،ىدفت الدراسة الحالية

لإلجابة عف التساؤؿ اآلتي :ما فاعمية برنامج قائـ عمى التعمـ الذاتي في تنمية ميارة اإلدارة
الصفية لمطالبات المعممات بكمية رياض اَلطفاؿ جامعة الفيكـ ،كاستخدمت الدراسة المنيج

التجريبي حيث كاف التصميـ التجريبي قائـ عمى المجمكعة التجريبية كالضابطة ،كتمثمت

أدكات الدراسة في :اختبار تحصيمي كبطاقة مالحظة كبرنامج قائـ عمى التعمـ الذاتي في

تنمية ميارة اإلدارة الصفية ،كأسفرت نتائج الدراسة عف فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمى

التعمـ الذاتي في تنمية ميارة اإلدارة الصفية لمطالبات المعممات بكمية رياض اَلطفاؿ جامعة

الفيكـ كضركرة تضميف برامج إعداد المعممات في كمية رياض اَلطفاؿ التدريب عمى أساليب
التعمـ الذاتي كتكضيح أىميتو كفكائده في ىذه البرامج (محمد ،2013 ،ص.)229.

.8دراسة ضموش وعبد الرشيد (  :)2013األداء الميني ألساتذة التعميم الثانوي في مجال

اإلدارة الصفية ،أجريت الدراسة بكالية جيجؿ ،حيث تـ اختيار عينة قصدية تتككف مف ( )40
أستاذا كأستاذة مف مجمكع اَلساتذة المتخرجيف مف المدارس العميا ،كعينة تتككف مف ( )40
فردا مف خريجي المدارس العميا تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية ،أما أداة الدراسة فتـ استخداـ

االستبياف ،كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :التككيف قبؿ الخدمة لـ يؤدم إلى اكتساب
اَلساتذة المتككنيف بالمدارس العميا لألساتذة ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ االجتماعي

الستخداميا بكفاءة أثناء اَلداء التعميمي في القسـ كبصكرة أحسف مف اَلساتذة خريجي
الجامعات ،الكعي بمبادئ القيادة الرشيدة قبؿ الخدمة ليس سببا كافيا لتمكيف اَلساتذة

المتككنيف بالمدارس العميا مف اَلداء الفعاؿ في قيادة جماعة التالميذ كبالشكؿ الذم يميز

أداءىـ القيادم عف غيرىـ مف اَلساتذة خريجي الجامعات (ضمكش كعبد الرشيد،

ص ص.)120 ،108 -107 .

،2013

.9دراسة بن بريكة ( :)2013مدى ممارسة أساتذة التعميم الثانوي لميارات اإلدارة الصفية
من وجية نظر التالميذ (دراسة ميدانية)  ،انطمؽ الباحث في دراستو مف اَلسئمة التالية :ما
مدل ممارسة اَلساتذة لميارة اإلدارة الصفية مف كجية نظر التالميذ؟ ما ىي أىـ سمككات

اإلدارة الصفية التي تؤثر عمى تفضيؿ التالميذ َلساتذتيـ؟ كما ىي سمككات اإلدارة الصفية

التي تنفر التالميذ مف أساتذتيـ؟ كشممت الدراسة (  )200فردا مف تالميذ المرحمة الثانكية،
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي ،كاالستبياف كأداة لمدراسة الذم اشتمؿ عمى ثالثة أبعاد
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ىي :ميارات تكفير النظاـ داخؿ القسـ ،كميارات إدارة الصؼ أثناء الدرس ،كميارات معاممة
التالميذ ،كفي نياية االستبياف تـ طرح سؤاليف مفتكحيف يتمثالف في ذكر أىـ سمككات

اَلستاذ المفضمة كالمنبكذة ،كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :افتقار أساتذة التعميـ الثانكم
لميارات تكفير النظاـ داخؿ القسـ مف كجية نظر عينة مف التالميذ ،ككذلؾ لميارات إدارة

الصؼ ،كميارات معاممة التالميذ مف قبؿ أساتذة التعميـ الثانكم ،أف تفضيؿ التالميذ

لألساتذة أك النفكر منيـ يعكد بالدرجة اَلكلى إلى مستكل كفاءاتيـ كمياراتيـ في مجاؿ

اإلدارة الصفية ،كأف النقص المسجؿ في ميارات اإلدارة الصفية عند أساتذة المرحمة الثانكية

راجع إلى نقص في تككينيـ (النظرم كالتطبيقي) في ىذا المجاؿ (بف بريكة،

ص.)137 -136 ،129 -128 .

 ،2013ص

 .10دراسة محمودي وبمعيساوي (  :)2013التكوين بالمدارس العميا لألساتذة ضمن

استراتيجيات إدارة الصف...واقع وتحديات ،دراسة ميدانية مقارنة بين المدرستين بوزريعة،

القبة ،ىدفت الدراسة إلى تشخيص كاقع تككيف المككنيف ضمف إستراتيجيات اإلدارة الصفية،
كتحديد درجة تككيف المككنيف عمى عناصر اإلدارة الصفية ،ككذا المعيقات التي تقؼ حجرة

عثرة في تككيف المككنيف عمى استراتيجيات إدارة الصؼ ،تـ استخداـ المنيج الكصفي

التحميمي ،كتككف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء ىيئة التدريس بالمدرستيف بكزريعة كالقبة،

أما عينة الدراسة فتككنت مف ( )40أستاذا كأستاذة مناصفة بيف المدرستيف (أم  20فردا لكؿ

مدرسة) بطريقة قصدية ،كتمثمت أداة الدراسة في استبياف تـ تصميمو ضمف المحاكر

اَلساسية لمدراسة ،كباستخداـ اَلساليب اإلحصائية المناسبة باالستعانة ببرنامج معالجة

المعطيات اإلحصائية  Spssتـ التكصؿ إلى النتائج التالية :أف الطمبة المتككنيف بالمدرسة
العميا لألساتذة بكؿ مف القبة كبكزريعة قد تمقكا تككينا في إدارة الصؼ نظريا أكثر منو ميدانيا

مف خالؿ المقاييس التربكية كالبيداغكجية المقررة عمييـ ،كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

حكؿ درجة تككيف المككنيف (الطمبة) عمى عناصر اإلدارة الصفية (المادية ،التربكية،

كاالجتماعية) حسب متغيرم الدرجة العممية كالخبرة المينية كىذا مف كجية نظر أساتذة

المدرستيف ،كانعداـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ درجة تككيف المككنيف فيما يخص
اإلدارة الصفية السمككية ،كيرجع ذلؾ إلى جممة مف المعيقات التي تعترض تطبيؽ التككيف

عمى استراتيجيات اإلدارة الصفية المادية كالبيداغكجية التي حصركىا أساسا في :عدـ تككيف
اَلستاذ المككف عمى إستراتيجية إدارة الصؼ نظريا كميدانيا ،كثافة البرنامج كبعض النقائص
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التي تعترم المنياج المقرر ،عدـ اعتماد طرؽ بيداغكجية حديثة كطغياف الجانب المعرفي

عمى الجانب اَلدائي ،اكتظاظ اَلفكاج ،عدـ تكفير اإلمكانيات المادية كنقص الكسائؿ

البيداغكجية المتعمقة بالتنظيـ كالتدريب كالتجييزات (محمكدم كبمعيساكم ،2013 ،ص ص.
.) 237 ،225 ،212

 .11دراسة شريفي (  :)2012إدارة القسم المدرسي بأسموب التعمم التعاوني وأثره عمى
التحصيل الدراسي واالندماج الصفي ،رسالة دكتوراه في تخصص عمم النفس التربوي،

جامعة وىران  ،ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ التعمـ التعاكني إلدارة الصؼ (القسـ)
الدراسي في التحصيؿ الدراسي لمتالميذ كاالندماج الصفي ،كانطمقت الدراسة مف اَلسئمة

التالية :ىؿ االختالؼ في طريقة التدريس يرافقو اختالؼ في التحصيؿ الدراسي لدل تالميذ
السنة اَلكلى كالخامسة ابتدائي؟ ىؿ االختالؼ في طريقة التدريس يرافقو اختالؼ داؿ في

االندماج الصفي لدل تالميذ السنة اَلكلى كالخامسة ابتدائي؟ كذلؾ لمكشؼ عف داللة الفركؽ
اإلحصائية بيف المجمكعات التجريبية كالضابطة في التحصيؿ الدراسي كاالندماج الصفي

لدل تالميذ السنة اَلكلى كالخامسة ابتدائي في مقررم الرياضيات كالتربية العممية

كالتكنكلكجية ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج شبو التجريبي ،كتمت

عمى عينة مف تالميذ السنة اَلكلى كالخامسة ابتدائي بمدرسة "كياس فاطمة" التطبيقية بمدينة
سعيدة ،خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني كالثالث مف السنة الدراسية

َ 2010/2009لربع

مجمكعات مف التالميذ بمغت (  )97تمميذا لممجمكعتيف التجريبيتيف كمجمكعتيف ضابطتيف تـ
اختيارىـ بطريقة عشكائية ،كما تـ اعتماد استمارة مستكل االندماج الصفي كاختبارات لمادتي

الرياضيات كالتربية العممية كالتكنكلكجية ،كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :كجكد فركؽ

دالة إحصائيا بيف المجمكعات التجريبية كالضابطة في تحصيؿ مادة الرياضيات بشكؿ عاـ

كفي المستكيات الدراسية (المعرفة المفاىيمية ،المعرفة اإلجرائية ،كحؿ المشكالت) بالنسبة
لتالميذ السنة اَلكلى كالخامسة ابتدائي لصالح المجمكعتيف التجريبيتيف ،كجكد فركؽ دالة

إحصائيا لصالح المجمكعة التجريبية في تحصيؿ مادة التربية العممية كالتكنكلكجية بشكؿ عاـ

كفي مستكيات التحصيؿ (التذكر ،الفيـ ،التطبيؽ) لصالح المجمكعة التجريبية ،كجكد فركؽ
دالة إحصائيا بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في االندماج الصفي كأبعاده لدل تالميذ

السنة اَلكلى ابتدائي ،كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في

االندماج الصفي بشكؿ عاـ كأبعاده لصالح المجمكعة التجريبية لدل تالميذ السنة الخامسة
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ابتدائي ،كتـ تقديـ جممة مف االقتراحات كالتكصيات أىميا :تكثيؼ الدكرات التدريبية المعطاة
لممعمميف كاَلساتذة لمختمؼ اَلطكار ،كخصكصا ما يتعمؽ منيا بإدارة الصؼ بأسمكب التعمـ

التعاكني لتطكير أدائيـ التربكم الميني (شريفي ،2012 ،ص ص .ج -د).

 .12دراسة ) :Konti (2011تصكرات المعمميف كالطالب اتجاه تطبيقات إدارة الفصؿ

الدراسي لممعمميف في المدارس االبتدائية  ،حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة كيفية تنفيذ

إدارة الفصؿ الدراسي ،ككانت اَلىداؼ الفرعية ليذه الدراسة ىي :ما ىي طرؽ التطبيؽ
لمعممي الصؼ كالفركع في المدارس االبتدائية ،كصفات ىذه اَلساليب ،كالتخطيط

كاالستعدادات إلدارة الفصؿ قبؿ الدراسة ،ككيفية إدارة العالقة مف طرؼ المعمميف في

فصكليـ الدراسية ،كيفية إعداد بيئة التدريس كالمناخ التعميمي ،تحديد ما إذا كاف التدريس قد

كصؿ إلى غاياتو أـ ال ،ككيؼ

يمنع المعمـ حدكث السمككيات غير المرغكب فييا في

الفصؿ ،كأسباب سكء السمككيات التي تحدث في الفصؿ ،كما ىي الطرؽ

التي يحاكؿ بيا

المعممكف منع السمكؾ غير المرغكب فيو ،اتبعت الدراسة المنيج الكصفي ،كتـ استخداـ

االستبياف كأداة لمدراسة بعدما تـ التأكد مف خصائصيا السيككمترية ،كتككنت عينة الدراسة

مف معمميف في فاغامكستا  ، Fagamustaجميكرية شماؿ قبرص التركية ،أظيرت نتائج
الدراسة أف المعمميف بحاجة إلى تدريب في إدارة الفصؿ ).(konti, 2011, p.4093

 .13دراسة الجميمي والجبوري (  :)2009بعض العوامل المؤثرة في اإلدارة الصفية لدى

أعضاء الييئة التعميمية في المدارس الثانوية ،ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مجمكع

المتغيرات (اَلنظمة كالقكاعد كالتعميمات الصفية ،معززات التدريس ،البيئة المالئمة ،الدافعية

في التدريس ،المشكالت الصفية) المؤثرة في اإلدارة الصفية لدل أعضاء الييئة التعميمية في
المدارس الثانكية مف كجية نظر أعضاء الييئة التعميمية ،كالكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ

دالة معنكيا كفقا لمتغيرات (الجنس ،التخصص ،نكع المدرسة) في السيطرة عمى المتغيرات
المؤثرة في اإلدارة الصفية ،كاقتراح بعض التكصيات المناسبة التي مف شأنيا أف تقمؿ مف

أثر العكامؿ المؤثرة في اإلدارة الصفية كزيادة فاعميتيا في تطكير العممية التعميمية ،اختيرت

عينة الدراسة بطريقة عشكائية فبمغ عددىا (  )280مدرسا مف أصؿ (  )1612مدرس مف

كاقع (  )39مدرسة ثانكية في محافظة القادسية كبيذا شكمت العينة نسبة (  )%17.37مف
مجتمع الدراسة أما أداة الدراسة فكانت عبارة عف استبياف أعده الباحثاف تككف مف خمسة

مجاالت بكاقع (  )50فقرة ،كاستخدما الكسط المرجح كالكزف المئكم ،كاختبار (ت) ،كتحميؿ
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التبايف اَلحادم ) )ANOVAفي المعالجة اإلحصائية عند مستكل الداللة (

،)0.05

كتكصمت الدراسة إلى أف الكسط المرجح العاـ لممجاالت ككؿ بمغ (  )2.2درجة أم بكزف

مئكم قدره (  ،)%72.1كاحتؿ مجاؿ معززات التدريس المرتبة اَلكلى بينما احتؿ مجاؿ

المشكالت الصفية المرتبة اَلخيرة ،كما دلت النتائج بأنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية

لصالح اإلناث كلنكع المدرسة ،بينما ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل إلى متغير

التخصص ،كفي آخر الدراسة تـ تقديـ عدد مف التكصيات منيا :إتاحة الفرصة َلعضاء

الييئة التعميمية لممشاركة في دكرات تدريبية تعقد في مجاؿ إدارة الصؼ بيدؼ تنمية

مياراتيـ ،كقدراتيـ في ىذا المجاؿ ،كاإلفادة منيا في الكاقع العممي (الجميمي كالجبكرم،

 ،2009ص ص.)165 ،149 .

-التعقيب عمى الدراسات المتعمقة بمحور اإلدارة الصفية:

يتضح مف خالؿ عرض دراسات المحكر اَلكؿ التي تناكلت ميارات اإلدارة الصفية ما يمي:

 اتفقت معظـ دراسات ىذا المحكر في ىدفيا العاـ المتمثؿ في معرفة كاقع ميارات اإلدارة
الصفية ،كمستكل فاعميتيا ،كبعض العكامؿ المؤثرة فييا.

 شممت الدراسات السابقة كؿ المراحؿ التعميمية (االبتدائي ،المتكسط ،الثانكم ،كالجامعي)
مما يعطي انطباعا بشمكليتيا كتكامميا.

 تنكعت مجاالت ميارات اإلدارة الصفية التي حددتيا دراسات ىذا المحكر فبعض

الدراسات حددت أربعة مجاالت ،كالبعض حددت ما يزيد عف ثمانية مجاالت فدراسة بنام

كمحجر( )2018حددت المجاالت التالية :التخطيط ،التفاعؿ الصفي ،تكجيو اَلسئمة ،حؿ
المشكالت؛ كدراسة الجميمي كالجبكرم ( )2009التي حددت :معززات التدريس ،اَلنظمة
كالقكاعد كالتعميمات ،البيئة المالئمة لمدرس ،الدافعية في التدريس ،المشكالت الصفية؛

أما دراسة سالـ (  )2015/2014فقد حددت :التخطيط الصفي الفعاؿ ،التكجيو الصفي
الفعاؿ ،التقكيـ الصفي الفعاؿ ،المتابعة الصفية الفعالة

؛ أما دراسة العبد اﷲ كرضكاف

( )2019فقد حددت :الميمات االعتيادية ،التفاعؿ الصفي ،دافعية التعمـ ،االنضباط

الصفي؛ كأما دراسة العجمي كعاصـ (  )2018فقد حددت :التخطيط ،التنظيـ ،االتصاؿ،

القيادة ،الضبط؛ كدراسة محمد (  )2013التي حددت :التخطيط لمقكاعد كاإلجراءات الصفية،
تنظيـ البيئة المادية ،التكاصؿ كالتفاعؿ الصفي ،استثارة دافعية التعمـ ،حفظ النظاـ

كاالنضباط الصفي كادارة الكقت ،تقديـ التغذية الراجعة لألطفاؿ؛ ودراسة محمكدم كبمعيساكم
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( )2013التي حددت التخطيط ،التنظيـ ،التنسيؽ،

التكجيو كالضبط ،االتصاؿ ،القيادة،

التقكيـ؛ كدراسة (  saghir et al )2017التي حددت :التنظيـ ،إدارة التدريس ،العالقة بيف
المعمـ كالمتعمـ ،التعزيز كالعقاب.

 أكدت بعض الدراسات عمى ضعؼ فعالية اإلدارة الصفية لدل المعمميف في البيئة

الجزائرية كدراسة بمعسمة كسميماني (  )2014التي تكصمت إلى غياب معمكمات عف اإلدارة

الصفية الفعالة لدل الطمبة المعمميف ،كدراس ة سالـ (  )2015/2014التي تكصمت إلى أف
ىناؾ ممارسة منخفضة لإلجراءات العممية المكجية لإلدارة الصفية الفاعمة كلمكاقؼ التفاعؿ
الصفي ،كالمناخ الصفي في ضكء مفيكـ الجكدة ،كدراسة ضمكش كعبد الرشيد (

)2013

التي تكصمت إلى أف التككيف قبؿ الخدمة لـ يؤدم إلى اكتساب المتككنيف بالمدارس العميا

كيعد ذلؾ سببا منطقيا لبناء برنامج تدريبي ييدؼ
لألساتذة بعض ميارات اإلدارة الصفية ،ي
إلى تنمية ميارات اإلدارة الصفية لدل المعمميف.

 بعض الدراسات تكصمت في دراستيا إلى حاجة المعمميف بخصكص التدريب في إدارة

الفصؿ كدراسة (  ،Konti, F )2011كدراسة بف بريكة (  )2013التي تكصمت إلى :أف
النقص المسجؿ في ميارات اإلدارة الصفية عند اَلساتذة راجع إلى نقص في تككينيـ

(النظرم كالتطبيقي) في ىذا المجاؿ ،كدراسة محمكدم كبمعيساكم (  )2013التي تكصمت
إلى أف مف بيف المعيقات التي تعترض تطبيؽ استراتيجيات اإلدارة الصفية :عدـ تككيف

اَلستاذ المككف عمى إستراتيجية إدارة الصؼ نظريا كميدانيا ،كىك ما يعد دافعا كبي ار لمطالب
مف أجؿ القياـ بيذا البرنامج التدريبي لصالح أساتذة التعميـ االبتدائي تخصص لغة عربية

بمقاطعتي حماـ الضمعة ( )1ك( )2كالية المسيمة.

 اتفقت معظـ الدراسات في استخداـ المنيج الكصفي ماعدا دراسة شريفي ()2012/2011
التي استعممت المنيجيف معا الكصفي كشبو التجريبي ،كدراسة محمد (

استخدمت المنيج التجريبي.

 )2013التي

 اتفقت معظـ دراسات ىذا المحكر في اَلدكات المستخدمة كىي االستبياف ،ماعدا كدراسة
سالـ (  )2015/2014التي استخدمت االستمارة ،كالمقابمة ،كقكائـ التقدير الذاتي؛ كدراسة
العجمي كعاصـ (  )2018التي استخدمت االستبياف كبطاقة مالحظة؛ كدراسة محمد

( )2013التي استخدمت االختبار التحصيمي كبطاقة مالحظة كبرنامج تدريبي.
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 كانت طريقة اختيار العينة في ىذا المحكر ىي الطريقة العشكائية في معظـ الدراسات،

ماعدا دراسة بنام كمحجر(  )2018التي استخدمت أسمكب الحصر الشامؿ ،كدراسة سالـ

( )2015/2014فكانت بطريقة قصدية ،كدراسة ضمكش كعبد الرشيد (  )2013التي تـ بيا
اختيار عينة بالطريقة العشكائية البسيطة ،كعينة ثانية بالطريقة القصدية.

 اتفقت معظـ الدراسات في تكصياتيا كمقترحاتيا عمى ضركرة إدراج مكاضيع تتعمؽ
باإلدارة الصفية ضمف برامج إعداد المدرسيف بالمعاىد التربكية المتخصصة

 ،كتنظيـ أياـ

تككينية ،كدكرات تدريبية لممعمميف كاَلساتذة لمختمؼ اَلطكار التعميمية أثناء الخدمة عمى

ميارات اإلدارة الصفية كفؽ التكجيات التربكية الحديثة ،كأف تركز ىذه الدكرات عمى الجانب

العممي التطبيقي ،كتيعد ىذه الدراسة استجابة ليذه التكصيات كالمقترحات ،كالتي تحاكؿ
التحقؽ مف فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات اإلدارة الصفية كفؽ منحى التعمـ

النشط لدل أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية.

ثالثاً :دراسة متعمقة بالتعمم النشط

.1دراسة بن سي قدور وآخرون (  :)2020فاعمية إستراتيجية التعمم النشط بالورشات في
ممارسة أنشطة ألعاب القوى أطفال لتحسين عناصر األداء البدني واالنجاز الرقمي في

فعالية جري التتابع ( 60×4م) ،ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية استخداـ إستراتيجية التعمـ
النشط بالكرشات في ممارسة أنشطة ألعاب القكل أطفاؿ لتحسيف عناصر اَلداء البدني

كاالنجاز الرقمي في فعالية جرم التتابع (  60×4ـ) لدل تالميذ التعميـ المتكسط ( )12-11
سنة ،حيث يفترض الباحثكف أف استخداـ إستراتيجية التعمـ النشط بالكرشات في ممارسة

ألعاب القكل يساىـ بشكؿ فعاؿ في تحسيف عناصر اَلداء البدني ،كاالنجاز الرقمي لدل

التالميذ في مسابقة التتابع ،كلتحقيؽ ىدؼ الدرس تـ استخداـ المنيج التجريبي ذك التصميـ

الثنائي باستخداـ القياس القبمي كالبعدم لمجمكعتيف متكافئتيف إحداىما ضابطة ،كاَلخرل

تجريبية قكاـ كؿ منيما (  )15تمميذا تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية ،حيث تـ العمؿ معيـ

ميدانيا بمعدؿ مرة في اَلسبكع ،كقد تـ استخداـ االستبياف كالمقابالت الشخصية كاالختبارات
البدنية كالميارية ،حيث خمص فريؽ البحث إلى أف استخداـ إستراتيجية التعمـ النشط

بالكرشات في ممارسة ألعاب القكل أطفاؿ تساىـ بشكؿ حيكم كفعاؿ في تحسيف عناصر
اَلداء البدني كاالنجاز الرقمي في فعالية سباؽ التتابع ،عكس انتياج التدريس التقميدم

المبني عمى إرىاؽ المتعمـ بأكامر كنكاه ال حاجة ليا التي كانت نتيجتو محدكدة جدا كغير
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معنكية ،كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف االقتراحات منيا :التنكيع في استخداـ

استراتيجيات التدريس الحديثة خاصة منيا النشطة التي مف شأنيا الرفع مف درجة االستقاللية

في العمؿ ،كيككف دكر المتعمـ في العممية التعميمية فعاؿ (بف سي قدكر كآخركف،

،2020

ص ص.)452 ،437 .

.2دراسة ريغي ولعشيشي (  :)2019حاجة معممي التعميم االبتدائي لمتكوين في بعض
استراتيجيات التعمم النشط  ،ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف درجة حاجة معممي التعميـ

االبتدائي لمتككيف في بعض إ ستراتيجيات التعمـ النشط بمدينة المسيمة ،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة

تـ اختيار عينة قكاميا (  )241معمما كمعممة عشكائيا خالؿ السنة الدراسية ،2018/2017
كلمتحقؽ مف الفرضيات تـ تطبيؽ استبياف يحتكم عمى ثالث إستراتيجيات لمتعمـ النشط ،ىي

إستراتيجية التعمـ بحؿ المشكالت كاستراتيجية التعمـ باالستكشاؼ ،كاستراتيجية التعمـ

التعاكني ،باعتبار أف ىذه اإلستراتيجيات اَلكثر استخداما في المقاربة بالكفاءات ،كأسفرت

نتائج الدراسة عمى أف حاجة المعمميف لمتككيف في إستراتيجيات التعمـ النشط مرتفعة ،كما أنو
ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا في درجة الحاجة لمتككيف تعزل لكؿ مف متغير الجنس كاَلقدمية
كالمؤىؿ العممي ،مما يدؿ عمى حاجاتيـ المرتفعة في ىذه اإلستراتيجيات (ريغي كلعشيشي،

 ،2019ص.)139.

.3دراسة ) :Bawaneh )2019مستوى ممارسة معممي العموم لمتدريس النشط في

الفصول الدراسية  ،ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مستكل ممارسات التدريس النشطة
التي يستخدميا معممك العمكـ في الفصكؿ الدراسية في مديرية تربية بني كنانة باَلردف،

ككذلؾ الكشؼ عف أثر المتغيرات (الجنس ،كعدد سنكات الخبرة) في تقديرات المعمميف

لمستكل ممارسة التعمـ النشط في الفصكؿ الدراسية ،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ المنيج

الكصفي التحميمي ،كتككنت عينة الدراسة مف (

 )256معمما كمعممة لمعاـ الدراسي

 2018/2017تـ اختيارىـ بشكؿ عشكائي ،كقد تـ إعداد استبياف

يتككف مف (  )27فقرة

حيث أظيرت نتائج الدراسة أف مستكل ممارسات التدريس النشطة في الفصكؿ الدراسية مف

قبؿ معممي العمكـ كاف منخفضا ،كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

مستكل الداللة (  )0.05 =αفي مستكل ممارسة التدريس النشط تعزل لمتغير الجنس

عند

كلصالح الذككر ،كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا لمتغير الخبرة ،ك أكصت الدراسة بالحاجة
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الممحة إلى تزكيد المعمميف ببرامج التطكير الميني لتعزيز كمساعدة كزيادة كعييـ بفائدة

ممارسات التدريس النشطة ).(Bawaneh, 2019, p.1041

.4دراسة نايف وحاجي (  :)2018أثر إستراتيجية التعمم النشط في اكتساب المفاىيم

الرياضية في مادة الرياضيات لمصف الرابع االبتدائي  ،ىدؼ البحث إلى معرفة مدل التقدـ

في اكتساب المفاىيـ الرياضية بعد إخضاع تمميذات الصؼ الرابع االبتدائي لتدريس

استراتيجيات التعمـ النشط ،كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ اختيار عينة البحث بطريقة قصدية مف

مدرسة اَلندلس االبتدائية التابعة لممديرية العامة لتربية محافظة بغداد /الكرخ الثانية لمعاـ

الدراسي  ،2016/2015حيث تككنت مف (  )60تمميذة بكاقع (  )30تمميذة لممجمكعة

التجريبية ك(  )30تمميذة لممجمكعة الضابطة ،اتضح مف خالؿ النتائج المعركضة كجكد
فركؽ دالة إحصائيا بيف اكتساب المفاىيـ لتمميذات المجمكعتيف (التجريبية كالضابطة)

لصالح تمميذات المجمكعة التجريبية المكاتي درسف باستخداـ التعمـ النشط عند مستكل داللة

( ،)0.05كذلؾ في اختبار اكتساب المفاىيـ الذم جرل بعد نياية التجربة مباشرة ،كفي

ضكء نتائج البحث تـ الخركج بعدد مف االستنتاجات كالتكصيات أىميا تعريؼ المدرسيف

عمى أثر التدريس باستخداـ إستراتيجية التعمـ النشط ،كفتح دكرة لممعمميف كفؽ إستراتيجية

التعمـ النشط (نايؼ كحاجي ،2018 ،ص ص.)1947 ،1944 ،1939.

.5دراسة ) :Sibona et Pourreza (2018ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة الفرؽ بيف
التعمـ النشط ،كالقاء المحاضرات في تدريس إدارة مشركع سكركـ

Scrum project

 managementفي البيئة الجامعية في الكاليات المتحدة اَلمريكية ،حيث طيبقت الدراسة

عمى عينة مككنة مف (  )155طالبا بحيث تـ اختيار الفصكؿ بشكؿ عشكائي عف طريؽ
استطالع آرائيـ عبر االنترنت عمى مدل فصميف دراسييف مف أصؿ خمسة فصكؿ دراسية،

كأثبتت النتائج أف الطالب يتصكركف أنيـ تعممكا بشكؿ أكبر مف خالؿ التعمـ النشط مقارنة

بالمحاضرة ،كفضمكا التعمـ النشط عمى المحاضرة ،ككجدكه أكثر جاذبية

(Sibona et Pourreza, 2018, p p.66, 68, 74).

.6دراسة بمول وبادي (  :)2017أثر استخدام إستراتيجيات التعمم النشط عمى التفاعل
الصفي ،ىدفت الدراسة لمكشؼ عف أثر استخداـ إستراتيجيات التعمـ النشط عمى التفاعؿ
الصفي لدل أساتذة التعميـ المتكسط في ظؿ المقاربة بالكفاءات ،كقد استخدمت الدراسة

المنيج الكصفي ،كتمثمت اَلداة في استبياف تككف مف (  )10أسئمة ،كشبكة مالحظة التفاعؿ
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الصفي تـ تطبيقيا عمى عينة قدرىا (  )14أستاذا مف كال الجنسيف بطريقة عشكائية بسيطة
في متكسطة محمد العيد آؿ الخميفة بالقبة (العاصمة) ،كبعد إجراء التحميؿ اإلحصائي

المناسب تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :تكجد فركؽ في التسجيؿ الكصفي لسمكؾ
التالميذ بيف اَلساتذة المستخدميف كغير المستخدميف إلستراتيجيات التعمـ النشط ،فكمما كاف

ىناؾ استخداـ إستراتيجيات التعمـ النشط مف طرؼ اَلساتذة كاف معدؿ التسجيؿ الكصفي

لمسمكؾ كبير كالعكس صحيح ،تكجد فركؽ في تتبع سمكؾ التالميذ بيف اَلساتذة المستخدميف
كغير المستخدميف الستراتيجيات التعمـ النشط ،فكمما كاف ىناؾ استخداـ إستراتيجيات التعمـ

النشط مف طرؼ اَلساتذة كاف ىناؾ معدؿ تتبع السمكؾ كبير كالعكس صحيح ،تكجد فركؽ
في تتبع سمكؾ التالميذ بيف اَلساتذة المستخدميف كغير المستخدميف إلستراتيجيات التعمـ

النشط حيث تزداد مشاركة التالميذ مع اَلساتذة المستخدميف إستراتيجيات التعمـ النشط مف

طرؼ اَلساتذة كالعكس صحيح ،تكجد فركؽ في تكزيع اَلسئمة عمى التالميذ بيف اَلساتذة
المستخدميف كغير المستخدميف إلستراتيجيات التعمـ النشط فكمما كاف اَلساتذة مستخدما

إلستراتيجيات التعمـ النشط كاف تحميمو لألسئمة جد كبير كدقيؽ ،تكجد فركؽ في طرؽ

استخداـ مساحة القسـ بيف اَلساتذة المستخدميف كغير المستخدميف إلستراتيجيات التعمـ

النشط لصالح اَلساتذة المستخدميف إلستراتيجيات التعمـ النشط ،تكجد فركؽ في كضكح

التدريس بيف اَلساتذة المستخدميف كغير المستخدميف إلستراتيجيات التعمـ النشط فكمما كاف

اَلستاذ مستخدما إلستراتيجيات التعمـ النشط كانت ىناؾ شمكلية لألسئمة كتنكعيا عكس ما

يالحظ عند اَلساتذة غير المستخدميف إلستراتيجيات التعمـ النشط ،كفي اَلخير تـ الخركج

باستنتاج مفاده أف إلستراتيجيات التعمـ النشط أثر ايجابي عمى التفاعؿ الصفي داخؿ الصؼ

الدراسي (بمكؿ كبادم ،2017 ،ص ص.)55 ،47-46 .

.7دراسة ) :Khan et al (2017أثر أسمكب التعمـ النشط عمى تحصيؿ الطالب

اَلكاديمي في الفيزياء في المرحمة الثانكية في باكستاف  ،ىدفت الدراسة إلى استكشاؼ فعالية
طريقة التعمـ النشط في التحصيؿ الدراسي لمطالب في مادة الفيزياء عمى مستكل المدارس

الثانكية في باكستاف ،تـ االنطالؽ في ىذه الدراسة مف الفرضية الصفرية التي تقكؿ بأنو ال

يكجد فرؽ كبير في التحصيؿ اَلكاديمي لمطالب في مادة الفيزياء ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة

تـ استخداـ التصميـ التجريبي لمجمكعة التحكـ في االختبار القبمي كالبعدم ،حيث تـ اختيار

( )80طالبا كطالبة يدرسكف مادة الفيزياء في الصؼ التاسع
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المئكية النمكذجية الثانكية العميا (رقـ  )1في مقاطعة ىاريبكر  ،District Haripurكتـ تقسيـ
الطالب عشكائيان عمى المجمكعة التجريبية كالضابطة عمى أساس الدرجات المتكسطة

المتساكية ( 42.15ك  ،)42.03كالتي تـ الحصكؿ عمييا نتيجة االختبار التمييدم PAAT
الذم تـ إجراؤه قبؿ التجربة بالتساكم إلى مجمكعتيف مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة كؿ

مجمكعة تحكم (  )40طالبا كطالبة ،تـ تدريس المجمكعة التجريبية بطريقة التعمـ النشط

( ،)ALMأما المجمكعة الضابطة فتـ تدريسيا بالطريقة التقميدية

أسبكعا ،حيث تـ استخداـ اختبار التحصيؿ اَلكاديمي لمفيزياء (

) (TTMلمدة ( )12

 ،)PAATكأظيرت نتائج

الدراسة أف أداء المجمكعة التجريبية أفضؿ بشكؿ ممحكظ في جميع مستكيات التعميـ المركزة

(المعرفة ،الفيـ ،التطبيؽ ،حؿ المشكالت ،المالحظة ،كالتفكير) باإلضافة إلى التحصيؿ
اَلكاديمي الشامؿ مقارنة بالمجمكعة الضابطة ،كفي ضكء ىذه النتائج تـ التكصية

باالستخداـ المتكرر لطريقة التعمـ النشط في مكاضيع العمكـ خاصة في تدريس مادة الفيزياء

(khan et al, 2017, p.134).

 .8دراسة الحربي ( :)2017درجة ممارسة معممي الرياضيات بالمرحمة االبتدائية لميارات
التعمم النشط داخل غرفة الصف  ،حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة
معممي الرياضيات بالمرحمة االبتدائية لميارات التعمـ النشط داخؿ غرفة الصؼ ،اعتمد

الباحث عمى المنيج الكصفي ،كاستخدـ بطاقة مالحظة التعمـ النشط لجمع بيانات الدراسة

احتكت عمى ( )32فقرة ،مكزعة عمى أربعة محاكر :التييئة ،تنفيذ الدرس ،الكسائط التعميمية،
كتقكيـ الدرس ،كتـ تطبيقيا عمى (  )25معمما لمرياضيات بمدارس المرحمة االبتدائية بمدينة

الرس (السعكدية) خالؿ العاـ الدراسي

 ،2016/2015كتـ اختيارىـ عف طريؽ الحصر

الشامؿ ،كتكصمت الدراسة إلى أف معممي الرياضيات يمارسكف التعمـ النشط داخؿ الغرؼ

الصفية بدرجة متكسطة ،كذلؾ عمى المحاكر ككؿ ،كال تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف معممي
الرياضيات في ميارات التعمـ النشط بمدارس المرحمة االبتدائية تعزل الختالؼ المؤىؿ

العممي ،كتكجد فركؽ دالة إحصائيا في المحاكر ككؿ بيف معممي الرياضيات في ميارات

التعمـ النشط بمدارس المرحمة االبتدائية تعزل الختالؼ سنكات الخدمة لصالح ذكم الخدمة

اَلكثر مف خمس سنكات (الحربي ،2017 ،ص.)19.

.9دراسة ) :Mohammed and Bashier (2017فرص التعمـ النشط التي تكفرىا
التقنيات الرقمية لطالب المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية عمى مستكل التعميـ العالي في
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السكداف ،ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف فرص التعمـ النشط التي يتيحيا استخداـ التكنكلكجيا
الرقمية لطالب المغة االنجميزية (جامعة كررل نمكذجا) ،حاكلت ىذه الدراسة إلقاء الضكء
عمى مدل االستفادة التي تقدميا التكنكلكجيا لممارسة كتحسيف لغتيـ االنجميزية التي تؤثر
عمى مينيـ المستقبمية ،تـ افتراض أف استخداـ التكنكلكجيا الرقمية يزكد طالب المغة

االنجميزية بالجامعات السكدانية بكثير مف فرص التعمـ النشط ،كلمتحقؽ مف ىذه الفرضية

ايستخدـ المنيج الكصفي التحميمي ،تـ جمع البيانات عبر استبيا ف مكجو لعينة الدراسة التي

تككنت مف (  )235طالبا مف مجتمع الدراسة ايختيرت بطريقة عشكائية،

كتـ تحميؿ النتائج

التي جمعت عبر إحصاء كصفي كال بارامترم (مربع كام) ،كقد أكضحت نتائج ىذه الدراسة
أف عينة الدراسة تراكحت استجاباتيـ ما بيف (أكافؽ بشدة كأكافؽ) ،كقد أكدت النتائج فرضية
الدراسة كىي أف استخداـ التكنكلكجيا يتيح الكثير مف فرص التعمـ النشط لطالب المغة

االنجميزية ،كعمى ضكء النتائج أكصت الدراسة بأىمية استخداـ التكنكلكجيا في فصكؿ المغة
االنجميزية بالجامعات السكدانية ،كما تـ اقتراح إجراء المزيد مف الدراسات في استخداـ

التكنكلكجيا الرقمية في فصكؿ المغة االنجميزية

(Mohammed and Bashier, 2017, p.99).

 .10دراسة ) :Hyun et al . (2017رضا الطالب عف عممية التعمـ في التعمـ النشط

كالفصكؿ الدراسية التقميدية ،التي درست تأثير رضا الطالب عف عممية التعمـ بكاسطة التعمـ
النشط كالفصكؿ الدراسية التقميدية في جامعة خاصة بالفنكف الميبرالية

liberal arts

 ،universityعمى عينة مككنة مف (  )16طالبا ،تـ تدريس(  )05منيـ في فصكؿ التعمـ
النشط ،ك(  )11في فصكؿ دراسية تقميدية ،كتمثؿ مجمكعة متنكعة مف التخصصات ،كتـ

استخداـ االستبياف كأداة لجمع البيانات بمقياس ليكرت المككف مف  4نقاط (  =1ال أكافؽ

بشدة =2 ،ال أكافؽ =3 ،مكافؽ =4 ،أكافؽ بشدة)  ،كأظيرت النتائج أف رضا الطالب تأثر
بشكؿ إيجابي مع عممية التعمـ الفردية كالجماعية مف خالؿ أنشطة التعمـ النشطة التعميمية

في مرحمة الميسانس كالدراسات العميا ،كأف أنشطة التعمـ النشط أثرت بشكؿ إيجابي في رضا
الطالب في الدكرات الدراسية عمى مستكل الدراسات العميا ،ككانت عامال ميما في التأثير

بشكؿ إيجابي عمى رضا الطالب عف عمميات التعمـ الفردية كالجماعية في كؿ مف فصكؿ

التعمـ النشط كالفصكؿ الدراسية التقميدية

(Hyun et al, 2017, p p 108, 110, 111, 117).
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 .11دراسة ) :Demirci (2017أثر أسمكب التعمـ النشط في اتجاىات طالب الصؼ

السابع ،ىدفت الدراسة إلى تحديد ما إذا كاف

ىناؾ اختالفا في متكسط درجات مقياس

االتجاىات نحك مادة العمكـ باستخداـ التعمـ النشط كالطريقة التقميدية في تدريس مادة العمكـ،

كطيبقت الدراسة عمى عينة عشكائية مف طالب الصؼ السابع في مدرسة مالحات أكنجكر

الثانكية  Melahat Unugur Secondary Schoolفي كسط مدينة إسكي شيير City

 Centre Of Eskisehirخالؿ المكسـ الدراسي

 ،2016/2015ك ىي مدينة تقع في

الشماؿ الغربي لتركيا  ،كقد استخدـ تصميـ مجمكعة التحكـ

 ، pretest- posttestفي

حيف تـ إعداد برنامج التعميـ كالمكاد الدراسية كاستخداميا فيما يتعمؽ بطريقة التعمـ النشط في

المجمكعة التجريبية التي يتككف عدد أفرادىا مف (  )20طالبا كطالبة ،كقد استخدمت الطريقة

التقميدية في المجمكعة الضابطة كالتي ىي اَلخرل تتككف مف (  )20طالبا كطالبة ،كأظيرت
النتائج كجكد فرؽ معنكم بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح المجمكعة التجريبية

التي درست باستخداـ التعمـ النشط ).(Demirci, 2017, p.129

 .12دراسة ) :Fayombo (2013إستراتيجيات التعمم النشط واالنجاز األكاديمي بين
بعض طمبة عمم النفس في بربادوس (

 ،)Barbadosىدفت إلى دراسة العالقة بيف

إستراتيجيات التعمـ النشط (المناقشة ،مقاطع الفيديك ،عرض اَللعاب ،لعب اَلدكار ،كرقة
الخمس دقائؽ ،الكقفات التكضيحية ،المجمكعة الصغيرة) ،كالتحصيؿ الدراسي لدل عينة

مختارة عشكائيا مككنة مف (  )158طالبا لمعاـ الدراسي  2012/2011في تخصص عمـ
النفس بجامعة جزر اليند الغربية (بربادكس) The University of the West Indies

 ،(UWI), Barbadosتـ استخداـ أداتيف لجمع البيانات ىما :مقياس إستراتيجية التعمـ

النشط (استبياف) كاختبار التحصيؿ اَلكاديمي ،كبعد المعالجة اإلحصائية كشفت النتائج عف

كجكد ارتباط إيجابي بيف إستراتيجيات التعمـ النشط كالتحصيؿ الدراسي لمطمبة ،كتفكؽ العمؿ
الجماعي باعتباره أفضؿ إستراتيجية تعميمية نشطة ،حيث كاف لو أعمى درجة مف االرتباط

مع التحصيؿ الدراسي لمطمبة ).(Fayombo, 2013, p.2034

 .13دراسة ) :Orhan (2009إستراتيجيات التعمـ النشط في تدريس الفيزياء  ،كاف اليدؼ
مف ىذه الدراسة ىك تحديد آراء معممي الفيزياء حكؿ اَلنشطة التي تركز عمى الطالب

كالمطبقة في تدريس الفيزياء كتعمميا ،في البداية تـ إجراء مقابالت شبو منظمة مع (

)6

بناء عمى البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا مف
مدرسيف لمفيزياء ،بعد ذلؾ تـ تطكير استبياف ن
43

اإلطار العاـ لمدراسة

الفصؿ اَلكؿ

المقابالت ،تـ تنفيذ ىذا االستبياف عمى (  )40مدرسا لمفيزياء منيـ (  )24ذكك ار ك( )16إناثا،
تـ اختيارىـ بشكؿ عشكائي مف المدارس المكجكدة في أماسيا

 ، Amasyaكىي مدينة

أخير تـ استخداـ مخطط مراقبة شبو منظـ في دركس الفيزياء
نا
إقميمية صغيرة في تركيا،
لتحديد كيفية عرض ىذه اَلنشطة بطريقة التعمـ النشط  ،تمت مقارنة العالقة بيف آراء

المعمميف حكؿ تقنيات التعمـ النشط كتنفيذىا الفعمي ،حيث أشارت النتائج إلى أنو عمى الرغـ

مف أف المعمميف كانكا عمى دراية بتعميـ الفيزياء المتمحكر حكؿ الطالب ،إال أنيـ ما زالكا

يستخدمكف التقنيات التقميدية عمى نطاؽ كاسع ).(Orhan, 2009, p.27

 .14دراسة ) :Kim (2009رسالة دكتوراه في الفمسفة ،كمية الدراسات العميا لمتربية،
جامعة والية بنسمفانيا

 ،Pennsylvaniaو م األمريكية

 ،USAدراسة ىدفت إلى

استقصاء أثر إستراتيجيات التعمـ النشط عمى تعزيز تعمـ الطمبة ،كتنمية التفكير الناقد في

دركس عمكـ اَلرض في أمريكا ،كاستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي كالمنيج الكصفي،

كتمثمت أدكات الدراسة في المالحظة كالمقابالت كاالختبارات القبمية كالبعدية ،كتككنت عينة

الدراسة مف (  )155طالبا تـ اختيارىـ عشكائيا مف مدارس كالية بنسمفانيا Pennsylvania
اَلمريكية ،تـ تكزيعيـ عمى مجمكعتيف تجريبية كضابطة ،كأػظيرت نتائج الدراسة تفكؽ طمبة
المجمكعة التجريبية في اَلداء كفي تنمية ميارات التفكير الناقد تعزل الستراتيجيات التعمـ

النشط في تدريس مكضكع الككارث الطبيعية ،كأظير الطمبة تغي ار إيجابيا في اكتسابيـ
لممفاىيـ العممية بعد أف درسكا بأسمكب التعمـ النشط ،كزاد مستكل تفكيرىـ الناقد
)(kim, 2009, p p. III- IV

-التعقيب عمى الدراسات المتعمقة بمحور التعمم النشط:

يتضح مف خالؿ عرض دراسات المحكر الثاني التي تناكلت التعمـ النشط ما يمي:

 تناكلت الدراسات السابقة في ىذا المحكر عدة أىداؼ يمكف حكصمتيا كما يمي :معرفة

فاعمية كأثر استخداـ إستراتيجيات التعمـ النشط في دراسات كؿ مف (بمكؿ كبادم2017 ،؛

بف سي قدكر كآخركف2020 ،؛ دراسة نايؼ كحاجي2018 ،؛ Demirci, 2017؛ Khan

 et al, 2017؛ )Kim, 2009؛ معرفة كاقع ممارسة التعمـ النشط في دراسة كؿ مف:

(الحربي ( )Orhan (2009) ،Hyun et al )2017) ،Bawaneh (2019) ،)2017
التعرؼ عمى درجة حاجة المعمميف لمتككيف في إستراتيجيات التعمـ النشط في دراسة

ريغي

كلعشيشي ( )2019؛ العالقة بيف إستراتيجيات التعمـ النشط كالتحصيؿ الدراسي متمثمة في
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دراسة )Fayombo (2013؛ مدل االستفادة مف التكنكلكجيا الحديثة في تكظيؼ التعمـ

النشط متمثمة في دراسة )Mohammed and Bashier (2017؛ دراسة الفرؽ بيف التعمـ
النشط كالتعميـ التقميدم متمثمة في دراسة ) Sibona et Pourreza (2018التي اىتمت

بمكضكع التعمـ النشط مقابؿ المحاضرات.

 تنكع عينة الدراسة في دراسات ىذا المحكر ،ليشمؿ جميع مراحؿ التعميـ ،فكانت عينة

اس (الحربي2017 ،؛ ريغي كلعشيشي2019 ،؛ دراسة نايؼ كحاجي )2018 ،مف مرحمة
در ة
التعميـ االبتدائي ،كعينة دراسة (بمكؿ كبادم2017 ،؛ بف سي قدكر كآخركف )2020 ،مف
المرحمة المتكسطة ،كعينة دراسة ( Demirci, 2017؛  )Khan et al, 2017مف المرحمة

الثانكية ،كعينة دراسة (Sibona et Pourreza, 2018؛ Mohammed and Bashier,

2017؛ Hyun et al, 2017؛  )Fayombo, 2013مف المرحمة الجامعية.

 معظـ الدراسات السابقة أكدت الفاعمية الكبيرة ،كاَلثر االيجابي لمتعمـ النشط عمى التفاعؿ
بمكؿ كبادم (  ،)2017دراسة نايؼ كحاجي

الصفي كالتحصيؿ الدراسي لمتالميذ ،كدراسة

( ،)2018كدراسة ) ،Demirci (2017كدراسة ) ،Hyun et al (2017كدراسة )(2017

 ،Khan et alكدراسة ) ،Kim (2009كدراسة .Sibona et Pourreza (2018

كيعد ذلؾ سببا منطقيا لمبحث عف كيفية تكظيؼ التعمـ النشط في ميارات إدارة الصؼ

عمى شاكمة البرنامج التدريبي المقترح في ىذه الدراسة لتنمية ميارات اإلدارة الصفية كفؽ

التعمـ النشط لدل المعمميف.

 أكدت بعض الدراسات عمى انخفاض مستكل استخداـ التعمـ النشط في الفصكؿ الدراسية

كيعد ذلؾ سببا منطقيا لبناء
كدراسة ) ،Bawaneh )2019كدراسة ) ،Orhan (2009ي
برنامج تدريبي ييدؼ إلى تنمية ميارات اإلدارة الصفية لدل أساتذة التعميـ االبتدائي يقكـ ىذا
البرنامج عمى إستراتيجيات التعمـ النشط.

 بعض الدراسات تكصمت في دراستيا إلى حاجة المعمميف بخصكص التدريب في

إستراتيجية التعمـ النشط كدراسة ريغي كلعشيشي (  ،)2019كىك ما يعد دافعا كبي ار لمطالب
مف أجؿ القياـ بيذا البرنامج التدريبي لصالح أساتذة التعميـ االبتدائي تخصص لغة عربية

بمقاطعتي حماـ الضمعة ( )1ك( )2كالية المسيمة.

 تعددت المناىج التي استخدمتيا دراسات التعمـ النشط حيث انقسمت إلى دراسات

استخدمت المنيج الكصفي مثؿ :دراسة بمكؿ كبادم (  ،)2017كدراسة الحربي ( ،)2017
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كدراسة ريغي كلعشيشي (  ،)2019كدراسة ) ،Bawaneh )2019كدراسة )(2013

 ،Fayomboكدراسة ) ،Hyun et al . (2017كدراسة Mohammed and Bashier
) ،(2017كدراسة ) ،Orhan (2009كدراسة ) ،Sibona et Pourreza (2018أما

المنيج التجريبي كشبو التجريبي فاستخدمتو دراسة بف سي قدكر كآخركف (  ،)2020كدراسة

نايؼ كحاجي (  ،)2018كدراسة ) ،Demirci (2017كدراسة ) ،Khan et al (2017أما
دراسة ) Kim (2009فتـ استخداـ المنيجيف معا شبو التجريبي كالكصفي.

 تنكعت أدكات دراسات التعمـ النشط فيناؾ دراسات استخدمت االستبياف مثؿ دراسة بمكؿ

كبادم ( ،)2017كدراسة ريغي كلعشيشي ( ،)2019كدراسة ) ،Bawaneh )2019كدراسة

) ،Hyun et al . (2017كدراسة (  ،Mohammed and Bashier )2017كدراسة
) ،Orhan (2009كىناؾ دراسات استخدمت االختبارات

كدراسة بف سي قدكر كآخركف

( ،)2020كدراسة نايؼ كحاجي (  ،)2018كدراسة ) ،Demirci (2017كدراسة )(2013

 ،Fayomboكدراسة ) ،Khan et al (2017ك دراسة ) ،Kim (2009كىناؾ دراسات
استخدمت المالحظة كدراسة بمكؿ كبادم ( ،)2017كدراسة الحربي (.)2017

 كانت طريقة اختيار العينة في ىذا المحكر ىي الطريقة العشكائية في معظـ الدراسات،

ماعدا دراسة نايؼ كحاجي (  )2018فكانت بطريقة قصدية ،ك دراسة الحربي (  )2017التي
كانت بأسمكب الحصر الشامؿ.

 اتفقت معظـ الدراسات في تكصياتيا كمقترحاتيا عمى أثر التدريس باستخداـ التعمـ النشط
كتزكيدىـ ببرامج التطكير الميني لتعزيز

كضركرة تشجيع المعمميف عمى استخدامو،

كمساعدة كزيادة كعييـ بفائدة ممارسات التدريس النشطة  ،كتيعد ىذه الدراسة استجابة ليذه
التكصيات كالمقترحات ،كالتي تحاكؿ التحقؽ مف فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات
اإلدارة الصفية كفؽ متطمبات التعمـ النشط لدل أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية.

تعقيب عام عمى الدراسات السابقة:

أوال :أوجو االتفاق

تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في الجكانب التالية:

 قياس فاعمية البرامج التدريبية سكاء القائمة عمى التعمـ النشط ،أك التي تيدؼ إلى تنمية
ميارات اإلدارة الصفية.

 المتغير المستقؿ ،كىك استخداـ البرنامج التدريبي المقترح القائـ عمى التعمـ النشط.
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 استخداـ المنيج التجريبي بتصميـ شبو تجريبي في الدراسة.

 اتفقت مع بعض الدراسات في عينة الدراسة ،كىي فئة معممي المرحمة االبتدائية في دراسة

أبك الحمائؿ كصيادم (  ،)2019كدراسة حمدم (  ،)2017كدراسة القحطاني ( ،)2014

كدراسة المالكي (.)2009/2008

 أدكات الدراسة ،كىي :بطاقة مالحظة ميارات اإلدارة الصفية ،كاالختبار التحصيمي،
كالبرنامج القائـ عمى التعمـ النشط لتنمية ميارات اإلدارة الصفية.

ثانيا :ما تتميز بو الدراسة الحالية:

تتميز الدراسة الحالية عف الدراسات كالبحكث السابقة في الجكانب التالية:

 المتغير التابع ،كىك ميارات اإلدارة الصفية لدل أساتذة المغة العربية في المرحمة االبتدائية
كفؽ التعمـ النشط ،حيث تـ العمؿ في ىذه الدراسة عمى تطكير ما تـ التكصؿ إليو سابقا،

كذلؾ بإدراج التعمـ النشط كإستراتيجياتو في إدارة الصؼ الدراسي.

 تعاممت ىذه الدراسة مع إستراتيجيات التعمـ النشط اَلكثر تكظيفا في مرحمة التعميـ

االبتدائي ،أيف تـ جمع عدة إستراتيجيات في مكقؼ تدريبي كاحد كىي (المناقشة النشطة،

حؿ المشكالت ،العصؼ الذىني ،التعمـ التعاكني ،لعب اَلدكار) ،عكس بعض الدراسات
التي تناكلت تنمية ميارات اإلدارة الصفية كفؽ إستراتيجية كاحدة ،أك إستراتيجيتيف ،كىذا

بتكجيو مف اَلستاذ المشرؼ.

 تيعتبر ىذه الدراسة متفردة في ككنيا اىتمت بتنمية ميارات اإلدارة الصفية كفؽ منحى
التعمـ النشط باعتبارىا أحد أىـ عكامؿ نجاح العممية التعميمية /التعممية ،كأحد متطمبات
اإلصالح الذم شرعت فيو بالدنا منذ المكسـ الدراسي .2004/2003

 تميزت ىذه الدراسة بتطرقيا لعدة محاكر مجتمعة في الجانب النظرم (اإلدارة الصفية،
ميارات اإلدارة الصفية ،التعمـ النشط ،إستراتيجيات التعمـ النشط ،تدريب اَلساتذة أثناء

الخدمة ،البرامج التدريبية).

ثالثا :أوجو االستفادة

 تأكيد مبررات اختيار الدراسة:

أجمعت الدراسات السابقة عمى انخفاض مستكل استخداـ إستراتيجيات التعمـ النشط

لدل معممي المرحمة االبتدائية أثناء إدارتيـ لمصؼ الدراسي ،كحاجاتيـ الكبيرة لمتدريب عمى
ىذا النكع مف التعمـ ،كما لفت انتباه الطالب قمة الدراسات المحمية التي اىتمت بتنمية
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كتحسيف ميارات اإلدارة الصفية في المراحؿ التعميمية عامة ،كفي مرحمة التعميـ االبتدائي

بكجو خاص ،مما عمؽ مف فكرة بناء برنامج تدريبي يعالج ىذا القصكر.

 دعم الدراسة في جوانبيا النظرية:

ساعدت كأثرت في الحصكؿ عمى اإلطار النظرم ،كالتحكـ فيو.

 دعم الدراسة في جوانبيا اإلجرائية:
حيث ساعدت الدراسات السابقة في:

-تحديد اإلطار العاـ لمبرنامج كفؽ التعمـ النشط ،كما يتضمنو مف أىداؼ ،كاستراتيجيات

التدريب ،ككسائؿ تعميمية ،كأساليب التقكيـ.

-إعداد اختبار تحصيمي لقياس فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في مجاؿ المعارؼ

كالمفاىيـ النظرية لإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط ،كضبطو (التحقؽ مف صدقو كثباتو).
-إعداد بطاقة مالحظة ميارات اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط ،كضبطيا(التحقؽ مف

صدقيا كثباتيا).

-صياغة فركض الدراسة بشكؿ يتسؽ مع االتجاه العاـ لمنتائج التي تكصمت ليا الدراسات

السابقة.

-التصميـ التجريبي أثناء التدريب ،ككيفية تنفيذه ،كآليات معالجة نتائجو ؾ

دراسة أبك

الحمائؿ كصيادم (  ،)2019كدراسة أبك زيد كشماخي (  ،)2019كدراسة الرجكب كآخركف

( ،)2015كدراسة السمطاني ( ،)2018كدراسة المرىكف كجميعاف ( ،)2018كغيرىا.

-االستعانة ببعض اَلساليب اإلحصائية المناسبة لطبيعة الدراسة لقياس الفاعمية كمعدؿ

الكسب مف البرنامج التدريبي ،كمعالجة نتائج الدراسة كتفسيرىا كمناقشتيا في ضكء أىداؼ
الدراسة ،كما تكصمت إليو البحكث كالدراسات السابقة.

- 6فرضيات الدراسة:

الفرضية العامة:

لمبرنامج التدريبي المقترح فاعمية كبيرة في تنمية ميارات اإلدارة الصفية كفؽ منحى

التعمـ النشط لدل أساتذة المغة العربية في مرحمة التعميـ االبتدائي.

الفرضيات الجزئية:

 .1تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات أساتذة المجمكعة التجريبية في القياسيف
القبمي كالبعدم لالختبار التحصيمي لصالح القياس البعدم.
48

اإلطار العاـ لمدراسة

الفصؿ اَلكؿ

 .2تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات أساتذة المجمكعة التجريبية في القياسيف
القبمي كالبعدم لبطاقة مالحظة ميارات إدارة الصؼ كفؽ التعمـ النشط لصالح القياس

البعدم.

 .3تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات كؿ مف أساتذة المجمكعة التجريبية
كالضابطة في القياس البعدم لالختبار التحصيمي لصالح المجمكعة التجريبية.

 .4تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات أساتذة كؿ مف المجمكعة التجريبية

كالضابطة في القياس البعدم لبطاقة مالحظة ميارات إدارة الصؼ كفؽ التعمـ النشط
لصالح المجمكعة التجريبية.
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الفصل الثاني :البرنامج التدريبي لممعممين أثناء الخدمة
تمييد

أوال :تدريب المعممين أثناء الخدمة.

 .1مفيوم تدريب المعممين أثناء الخدمة

 .2عالقة التدريب ببعض المفاىيم المتشابية
 .3أىمية تدريب المعممين أثناء الخدمة

 .4أىداف تدريب المعممين أثناء الخدمة

 .5المبادئ التي يقوم عمييا تدريب المعممين أثناء الخدمة
 .6أنواع تدريب المعممين

 .7مجاالت التدريب أثناء الخدمة

 .8االتجاىات التربوية الحديثة في تدريب المعممين أثناء الخدمة
 .9شروط تطوير إستراتيجيات تدريب المعممين أثناء الخدمة
 .10نظم إعداد وتدريب المعممين

 .11تطور تكوين المعممين أثناء الخدمة بالجزائر

ثانيا :برامج تدريب المعممين أثناء الخدمة.
 .1مفيوم البرنامج التدريبي

 .2مكونات برامج تدريب واعداد المعممين
 .3بعض نماذج تصميم البرامج التدريبية
 .4خطوات إعداد البرنامج التدريبي

 .5خصائص التقويم الجيد لمبرنامج التدريبي
 .6مجاالت تقويم البرنامج التدريبي

 .7معايير تقييم البرنامج التدريبي أثناء الخدمة

 .8متطمبات التدريب الفعال لممعممين في أثناء الخدمة
 .9مشكالت تدريب المعممين أثناء الخدمة في الجزائر

خالصة

البرنامج التدريبي لممعمميف أثناء الخدمة

الفصؿ الثاني
تمييد:

إف تقدـ كتطكر المجتمعات إنما يعتمد بشكؿ كبير عمى نجاح تطكر التعميـ ،لذا اىتمت

كؿ اَلنظمة في العالـ بيذا القطاع الحساس لما لو مف دكر في إعداد كفاءات بشرية

تضطمع بمياـ تشييد كبناء اَلكطاف في شتى المجاالت كالمياديف ،كمف المعمكـ أف المعمـ

ىك العنصر الحاسـ في نجاح العممية التربكية ،لذا فإف أم إصالح أك تطكير يتـ بمنأل عنو

سيككف مآلو الفشؿ.

كال يختمؼ اثناف في أىمية الدكر الذم يقكـ بو المعمـ في المجتمع ،فيك يسيـ في تربية

كاعداد أجياؿ تعمؿ عمى بناء الكطف كتقدمو في شتى المجاالت ،إنو مدرسة في تككيف

كتخريج جميع فئات المجتمع ،كبالتالي فإف أم خطأ يحدث في ىذه العممية قد يكمؼ الكثير،
لذا يجب أخذ كؿ التدابير كاإلجراءات التي تسمح بأداء ميمة المعمـ عمى أكمؿ كجو ،كلف

يككف ذلؾ ٌإال مف خالؿ التدريب المستمر ،كاإلطالع الدائـ عمى كؿ ما ىك جديد في ميداف

التربية.

إف تدريب المعمميف يتـ كفؽ مرحمتيف رئيسيتيف إحداىما تتعمؽ باإلعداد قبؿ دخكؿ

المينة ،كاَلخرل تتعمؽ بالتدريب أثناء الخدمة ،كىذا النكع اَلخير مف التدريب "ينسجـ مع
االتجاىات التربكية التي تدعك إلى اعتماد مبدأ التربية المستدامة كالتعميـ المستمر كأحد

اَلسس المعتمدة لمسياسات كاإلستراتيجيات التربكية" (العنانزه ،2017 ،ص.)17.

كالتدريب أثناء الخدمة بالنسبة لممعمميف ىك عممية مالزمة كمرافقة ليـ طيمة مسارىـ

الميني بحكـ أف المعارؼ كالمعمكمات تتجدد كتتغير ،لذا سنحاكؿ في ىذا الفصؿ تناكؿ

التدريب أثناء الخدمة مف حيث مفيكمو كأىميتو كأىدافو كمبادئو كأنكاع تدريب المعمميف،

كأىـ االتجاىات التربكية الحديثة في تدريب المعمميف أثناء الخدمة ،كمجاالت التدريب

كشركط تطكير إستراتيجيات التدريب أثناء الخدمة كنظـ إعداد كتدريب المعمميف ،ثـ لمحة

كجيزة عف تطكر تككيف المعمميف أثناء الخدمة بالجزائر ،أما في المحكر الثاني فسنتناكؿ
البرامج التدريبية لممعمميف أثناء الخدمة مف حيث مفيكميا كمككناتيا ،ثـ نعرض بعض

نماذج تصميـ البرامج التدريبية ،خطكات كمراحؿ إعداد البرامج التدريبية ،كخصائص التقكيـ
الجيد لمبرنامج التدريبي كمجاالتو كمعاييره ،بعدىا نتناكؿ متطمبات التدريب الفعاؿ لممعمميف

في أثناء الخدمة ،كفي اَلخير نستعرض بعض المشكالت التي تعيؽ تدريب المعمميف أثناء
الخدمة في الجزائر.
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أوال :تدريب المعممين أثناء الخدمة:

ييعتبر تدريب المعمميف أثناء الخدمة أحد الركائز اَلساسية في بمكغ اَلىداؼ التربكية
المسطرة ،فال يمكف بأم حاؿ مف اَلحكاؿ ضماف كؿ التطمعات المرغكبة كالغايات المنشكدة

ِّ
ِّ
كمينيا ،لذا أكلت الدكلة الجزائرية ممثمة في ك ازرة
معرفيا
َلم مجتمع إال بكجكد معمـ مؤىؿ

التربية الكطنية أىمية بالغة لتككيف جميع المستخدميف أثناء الخدمة بما فييا أسالؾ التدريس

فقد كرد في المادة (  )78مف القانكف التكجييي لمتربية الكطنية ما يمي" :كؿ أصناؼ
المستخدميف معنية بعمميات التككيف المستمر ،طكاؿ مسارىا الميني ،ييدؼ التككيف

المستمر أساسا إلى تحييف معارؼ المستخدميف المستفيديف كتحسيف مستكاىـ كتجديد

معارفيـ" (ك ازرة التربية الكطنية ،2008 ،ص.) 59.
.1مفيوم تدريب المعممين أثناء الخدمة:

كعميوً ،
ً
ً
ب ،تى ٍد ًر نيبا ،في ىالننا بً
كعكىده.
الشيء
كفيو :ىمَّرىنوي َّ
ب ،ىدِّرر ٍ
ب ،يي ىدِّرر ي
التدريب لغة :ىدَّر ى
(بف ىادية كآخركف ،1979 ،ص.)338.

ب
ى
الم ىدَّر ي
م ،ىكىدَّرىبو بو كعميو كفيو :ى
ب :ى
ب بًاَل ٍىم ًر ىد ىربان ىكيد ٍرىب نة ،ىكتى ىدَّر ى
كد ًر ى
ض ًر ى
ضَّراهي ،ك ي
ً ً
ناء مفىع و
ُّ
َّؿ،
الم ىجَّر ي
الم ىدَّر ي
ب .ككؿ ما في معناه مما ى
جاء ىعمى ب ي
ب :ي
المىن َّج يذ ،ك ي
مف الرجاؿ :ي
َّ
ًً
ً
الم ىجَّر ً
ب
ب.
ه
فالكسر كالفتح فيو ه
كشيخ يم ىدَّر ه
س ى
الم ىدَّر ى
كنحكه ،إال ي
كالم ىجَّرب ك ي
جائز في ىعٍينو ،ي
َّ ً ً
م ىك ىم ًرىف ىعمىٍييىا
الم ىدَّرب أيضا :الذم قد أصابتو الباليا ،ى
أىم يم ىجَّر ه
كدَّرىب ٍتوي الشدائد ،ىحتى ىق ًك ى
ب .ك ي
(ابف منظكر ،2005 ،ج ،2ص.)1249 .
عكد ممارسة شيء ،أخضع لتمريف نظامي بغية خمؽ كفاءة كعادة...
كدربَّ :
" َّ
مرفَّ ،

تدريب جمع تدريبات :تزكيد بالدراسات العممية كالعممية التي تؤدم إلى رفع درجة الميارة

في أداء كاجبات الكظيفة" (المنجد في المغة العربية المعاصرة ،2008 ،ص.)452.
ب) بً َّ
درب ُّ ( -
الش ٍي ًء بًال ىك ٍس ًر:
الد ٍرىبةي) :ىع ى
الح ٍر ًب ىك يك ِّرؿ أ ٍىم ور ،ىكىق ٍد ( ىد ًر ى
اءةه ىعىمى ى
ادةه ىك ىج ىر ى
ب .كقى ٍد ( ىدَّرٍبتيوي) َّ
الش ىدائًد
اعتى ى
ب) ،ىك يم ىجَّر ه
ب) ك ( يم ىدِّرر ه
م بً ًو .ىكىريج هؿ ( يم ىدَّر ه
ٍ
ادهي ىك ى
ض ًر ى
ب ىك يم ىجِّرر ه ى
م ىك ىم ًرىف ىعىمٍييىا( .الرازم ،2014 ،ص.)151.
ىحتَّى ىق ًك ى

بالنظر لممعاني المغكية السابقة لمتدريب نجد أنو جاء بمعنى التمريف كالتعكيد أم أنو

أصبح متمرسا كقاد ار عمى أداء العمؿ أك الميمة بميارة ككفاءة عالية ،كىك ما ييدؼ إليو
التدريب ،فاليدؼ مف تدريب المعمميف ىك تمرينيـ عمى ميارات أك تمكينيـ مف خبرات

كمعارؼ كمعمكمات جديدة أك مطمكبة مف أجؿ تنمية قدراتيـ كتحسيف أدائيـ.
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كما جاء التدريب بمعنى التجربة أم الخبرة (اكتساب خبرات) ،كىك ما ييعمؿ لتالفي
النقص في شيء ما ،فالتجريب يعمؿ عمى التأكد مف اَلداء كالنتيجة.
كجاء التدريب أيضان بمعنى المركر عمى تمريف نظامي بغية رفع درجة الميارة في

أداء المياـ ،كىك ما تيدؼ إليو العمميات التدريبية المنظمة لفائدة المعمميف.

عرفو حمداف (  )1991بأنو "صيغة مباشرة مف التربية يتـ
أما التدريب اصطالحان فقد ٌ
بو تككيف أك تعديؿ أك تحديث ميارات سمككية ىامة لمفرد كالمؤسسة التي يخدميا ،معتمدا

في ذلؾ بدرجة رئيسية عمى طرؽ /أساليب عممية تطبيقية" (حمداف ،1991 ،ص.)12.

كعرفو عميكة (  )2001بأنو "عممية تيدؼ إلى معاكنة اَلفراد عمى تحسيف كتطكير

كتنمية خبراتيـ كمياراتيـ كقدراتيـ ،كزيادة معمكماتيـ ،كقد يككف اليدؼ منو أيضا تغيير أك
تعديؿ لسمككيـ أك اتجاىيـ لمتأكيد عمى النكاحي اإليجابية في العمؿ" (ص ،)12 .بينما عرفو

الخطيب كالعنزم (  )2008بأنو "عبارة عف عممية مخططة كمنظمة كمستمرة تيدؼ إلى
تنمية ميارات كقدرات الفرد كزيادة معمكماتو كتحسيف سمككو كاتجاىات" (ص.

 ،)147كما

ؼ التدريب في المعجـ التربكم كعمـ النفس بأنو "جميع اَلنشطة التي يحتاج إلييا إمداد
يعِّرر ى
الييئة – في الكقت المناسب كالمكاف المناسب -باَلفراد المدربيف القادريف عمى تنفيذ العمؿ

المكمفيف بو ،أم لدييـ الميارات كالمعرفة الالزمة َلداء العمؿ"(القيسي ،2006 ،ص)139.
أما التدريب في أثناء الخدمة فإنو يقكـ عمى "فكرة قديمة – فكرة التممذة المينية -التي

تعني أساسنا أف يتمقى المكظؼ الجديد التعميمات كالتكجييات التي تبيف لو أسمكب العمؿ مف
رئيسو الذم يتكاله بالرعاية خالؿ الفترة اَلكلى ،فيبيف لو الصكاب مف الخطأ كالحقكؽ

كالكاجبات" (عبد السميع كحكالة ،2005 ،ص.)171.

حيث أف تدريب المعمميف في أثناء الخدمة ييدؼ بصفة أساسية إلى عممية التأىيؿ

كالتجديد التربكم كالميني كالثقافي ،كجعؿ مممحيـ يتناسب مع المممح الذم تـ رسمو في

ضكء التكجيات التربكية الحديثة بمكجب معايير كقكاعد محددة (معرفية كأدائية) مف خالؿ

تزكيدىـ بمضاميف تككينية (تدريبية) تيم ٌكنيـ مف اإللماـ بالطرؽ التربكية الحديثة ،كاكتساب
الميارات كالكفاءات الالزمة لمقياـ بمياميـ عمى أحسف كجو.

كيعرؼ ىذا النكع مف التدريب بأنو عبارة عف "برامج كأنشطة منظمة كمخطط ليا مف
ي
قبؿ المعنييف بيدؼ تطكير كتغيير سمككيات كميارات كقدرات كمعارؼ كاتجاىات المعمـ منذ
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بداية عممو في المدرسة ،بما يجعميـ الئقيف لشغؿ كظائفيـ بكفاءة كانتاجية عالية" (عبد

الرحمف ،2019 ،ص.)540.

كما عرفتو بف زاؼ (  )2013بأنو "تككيف تجديدم ييدؼ إلى تجديد خبرات المعمـ

كتزكيده بكؿ جديد سكاء في ميداف التربية كفنكف المينة أك في ميداف المعارؼ العممية أك

التقنية أك اَلدبية التي تتعمؽ بالمكاد التي يعمميا أك تتعمؽ بالتطكر الذم يحدث في ميداف

العمكـ" (ص ،)193 .كنالحظ في ىذا التعريؼ استخداـ مصطمح التككيف بدؿ التدريب كىك
ما يتماشى مع المفاىيـ الرسمية المستعممة في خطابات ك ازرة التربية الكطنية.

كعرفو يكسؼ (  )1998بأنو "كؿ برنامج منظـ مخطط يمكف المعمميف مف النمك في

المينة التعميمية بالحصكؿ عمى مزيد مف الخبرات الثقافية كالمسمكية كالتدريب مف خطة
مسبقة كأف تتـ في إطار جماعي تعاكني كبمكجب فمسفة كاضحة كاستراتيجية مستنيرة
كأىداؼ محددة" (في عثماني كآخركف ،2018 ،ص.)188.

أما بيناس (  )2019فقد حدد المقصكد بمفيكـ التدريب أثناء الخدمة بً ػ ػ" :تنمية

الخبرات لدل المتدرب كتزكيده بما يستجد مف المعمكمات في مجاؿ تخصصو ،بغية رفع

مستكل كفاءتو اإلنتاجية كانعكاس ذلؾ عمى مقدرة اَلداء لديو" (ص.)113.

كبناء عمى التعريفات السابقة يمكف استخالص النقاط التالية:
ن
التدريب عممية منظمة كمخططة تيدؼ إلى تنمية خبرات كميارات كقدرات المعمميف،كتزكيدىـ بالمعمكمات كالمعارؼ المطمكبة.

-التدريب عممية مستمرة كغير مؤقتة أك مزاجية.

التدريب يركز عمى النمك الميني ،كتعديؿ أك تككيف السمكؾ لدل المعمميف.التدريب لو فكائد بالنسبة لمفرد العامؿ كالمؤسسة التي يعمؿ بيا.-التدريب يؤدم إلى أداء العمؿ كفؽ المكاصفات المطمكبة.

التدريب أثناء الخدمة ييدؼ إلى تحسيف أداء اَلفراد كزيادة إنتاج المنظمة.كمف خالؿ ما سبؽ يمكف تعريؼ تدريب المعمميف أثناء الخدمة بأنو

ذلؾ النشاط

المخطط كالمنظـ ،كالذم يحتكم عمى خبرات ثقافية كمينية كأكاديمية تساعد المعمميف عمى

الرقي بأدائيـ كتحسيف مستكاىـ الميني كالمعرفي  ،كالتكيؼ مع التغيرات الجديدة في مجاؿ
مينة التعميـ ،كىك تدريب يرافقيـ منذ كلكجيـ المينة إلى غاية التقاعد.
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.2عالقة التدريب ببعض المفاىيم المتشابية:

ىناؾ تداخؿ بيف مفيكـ التدريب كعدة مفاىيـ يستخدميا التربكيكف كالميتمكف بمجاؿ

النمك الميني لممعمميف منيا :اإلعداد كالتأىيؿ كالتككيف كالتعميـ كالتطكير ،كفيما يمي تكضيح
لذلؾ:

 .1.2التدريب واإلعداد:

"إف التدريب قبؿ الخدمة  Pre- service trainingيرتبط بمفيكـ اإلعداد الذم يركز

عادة عمى تككيف الشخصية الكظيفية المتخصصة بما تتطمبو مف مكاصفات سمككية معينة"
(حمداف ،1991 ،ص.)12.

ك"يرتبط مفيكـ اإلعداد عند الكثير مف التربكييف بالمرحمة التي تسبؽ االلتحاؽ بالمينة،

كالتي تتـ بالنسبة لممعمميف في معاىد إعداد المعمميف أك في كميات التربية بالجامعات أك في

المدارس العميا لألساتذة كما ىك الحاؿ بالجزائر" (حديد ،2014 ،ص.)278.

أم أف اإلعداد يككف قبؿ الخدمة فإعداد المعمميف يتـ بعد انتقائيـ كمطابقتيـ لمشركط

المحددة مف أجؿ كلكج المدارس العميا لألساتذة أك معاىد تككيف المعمميف.

 .2.2التدريب والتأىيل:

" التأىيؿ يعني عممية تدريب الفرد كتزكيده بالخدمات الالزمة لتحسيف أدائو بصكرة

عامة ،كتتطمب عممية التأىيؿ تنمية الميارات الالزمة لنجاح الفرد في حياتو كفي عممو"
(القيسي ،2006 ،ص.)123.

كما أنو "ىك ذلؾ التككيف الذم يتمقاه المعممكف في الطكريف االبتدائي كالمتكسط أثناء

الخدمة ،كالذيف ال يحممكف شيادة جامعية لرفع الكفاية كالحد اَلدنى الالزـ لممارسة المينة"
(بف زاؼ ،2014 ،ص.)12.

كتأىيؿ المعمميف يعني "تنمية المعارؼ كاالتجاىات كالقيـ كالميارات لمجمكعة المعمميف

غير الحاصميف عمى مؤىؿ تربكم بغرض تنميتيـ مينيا" (أحمد ،2015 ،ص.)317.

أم أف التأىيؿ يخص فئة المعمميف غير الحاصميف عمى المستكل اَلكاديمي المناسب

لمرتبة التي يشغمكنيا ،مثؿ العمميات التككينية التي كجيتيا ك ازرة التربية الكطنية لفئة المعمميف

المساعديف الذيف يحممكف مستكل أقؿ مف الثالثة ثانكم بغرض تأىيميـ لرتبة معمـ المدرسة
اَلساسية كمف ثـ إلى رتبة أستاذ المدرسة االبتدائية ،كالبرامج التي يخضعكف ليا تسمى

برامج التأىيؿ ) ،(Qualification Programsكالتي ىي عبارة عف "دكرات تدريبية
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تستيدؼ تأىيؿ المشتركيف بتنفيذ المنيج المدرسي كظيفينا ،ليصبحكا أكثر قدرة كفعالية في
إنجاز المسؤكليات المنيجية المتكقعة منيـ" (سمارة كالعديمي ،2008 ،ص.)48.

 .3.2التدريب والتكوين:

التككيف لغة :ىك َّك ىف ،يي ىك ِّرك يف ،تى ٍك ًكيننا َّ -
ىج ىزائً ًو( .بف ىادية
الش ٍي ىء :ىرَّكىبوي كأىلَّ ى
ؼ ىبٍي ىف أ ٍ
كآخركف ،1979 ،ص.)926.

أما اصطالحا فيعني التككيف "ما يجرم مف عمميات اإلعداد قبؿ الخدمة كالتدريب

أثناءىا مف نمك لمعارؼ المعمـ كقدراتو كتحسيف لمياراتو كأدائو التربكم ،بما يتالءـ كالتطكر
المتعدد الجكانب لممجتمع ،كىي تبدأ في مؤسسة التككيف قبؿ الخدمة كتستمر أثناءىا"
(بشارة ،1986 ،ص 29.كما كرد في شاللي ،2012 ،ص.)183.

أم أف التككيف أعـ مف التدريب ،كىك يشمؿ اإلعداد كالتدريب معان ،كفي الخطاب

الرسمي لك ازرة التربية الكطنية يستعمؿ التككيف سكاء قبؿ الخدمة أكبعدىا.

 .4.2التدريب والتعميم :كثي ار ما يتداخؿ مفيكما التدريب كالتعميـ ،لكنيما يختمفاف سكاء مف

حيث اليدؼ أك مف حيث اَلسمكب المتبع في كؿ منيما ،كفي ىذا أكضح حمداف ( )1991

أف التدريب:

يكازم في درجة مباشرتو التعميـ ،كمع ىذا فيك أشمؿ مف اَلخير كأكثر تطبيقنا عممينا

لمادتو المقررة ،فبينما نرل التعميـ يكتفي أحيانان بتحصيؿ الفرد لممعارؼ أك السمككيات
المطمكبة بالتطبيؽ أك بدكنو؛ فإف التدريب ال يقؼ عند التحصيؿ المبدئي ليذه

السمككيات كالمعارؼ كحاؿ التعميـ ،بؿ يكفر فرصنا حقيقية أك شبو حقيقية لممارسة ما
جرل تعميمو ،ليككف التطبيؽ صفة مالزمة لمتدريب ال يكتمؿ كسمكؾ تربكم بدكنو.

(ص)12.

كيمكف عمى العمكـ التفريؽ بيف التدريب كالتعميـ بالنقاط التالية التي ذكرىا حمداف
( )1991كما يمي:

ال بالتعميـ أك أف التعميـ ىك عممية سابقة لمتدريب ،أم يجب
التدريب ال يحدث إ ٌو
بعدئذ.
أكال أف يتـ تعميـ الفرد شيئان حتى يمكنو التدرب عميو
التدريب ال يكتمؿ أبدان إالٌ بالتطبيؽ ،بينما التعميـ يمكف أف يتـ نظريان /عمميان،حسب المكقؼ التربكم الذم ىك بصدده.

التدريب ىك أكثر أنكاع السمكؾ مباشرة في التربية ،كالتعميـ أقؿ في العمكـ مف56
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سابقو بذلؾ( .ص)12.

 .5.2التدريب والتطوير :التطكير يعني التحسيف ،ك "يمكف أف يكجو لالرتقاء بالسمككيات
كالميارات كالمعارؼ مف خالؿ برامج التعميـ كاالطالع الشخصي كالتكجيو كالمراقبة كاإلرشاد

في مكقع العمؿ ،كبرامج التدريب ،لذلؾ يمكف القكؿ أف التدريب ىك جزء مف عممية التطكير"

(الخطيب كالعنزم ،2008 ،ص.)158.

"كليذا فإف عمميات التعميـ كالتطكير كالتدريب أجزاء متكاممة كمكممة لبعضيا البعض،

فالتدريب يبدأ حيث ينتيي التعميـ كالتطكير يبدأ مف حيث ينتيي التدريب ،كمف ىذا المنطمؽ

يتـ الربط بيف التعميـ كالتدريب بحيث يتـ إعداد برامج التدريب كفؽ نظريات التعميـ"
(الخطيب كالعنزم ،2008 ،ص.)158.
كيمكف تكضيح ذلؾ في المخطط التالي:
التعميم

التدريب

التطوير

شكؿ رقـ ( )01يكضح العالقة بيف التعميـ كالتدريب كالتطكير

.3أىمية تدريب المعممين أثناء الخدمة:

عمكما إلى تحقيؽ تطكير أداء المتدربيف كتحسيف أداء المؤسسة لمياميا
"يعمد التدريب
ن
بطريقة أفضؿ أك بطريقة مختمفة كنتيجة لتدريب بعض أك كؿ أفرادىا ،كعميو فإف التدريب

أساسا إلى إحداث تطكير أك تغيير في أداء المؤسسات" (البكىى،
ييدؼ
ن
ص.)177.
كلقد حدد عميكة ( )2001أىمية التدريب فيما يمي:

" .إتاحة الفرصة لصقؿ الميارات كاكتساب الخبرات
 .التزكد بالمعمكمات كالبيانات المتعمقة بالعمؿ
 .إمكانية اكتشاؼ خبرات كطاقات العامميف
 .رفع مستكل كفاءة كفاعمية العامميف
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 .تكحيد كتنسيؽ اتجاىات العامميف لتحقيؽ أىداؼ المنظمة
 .رفع مستكل الكفاءة اإلنتاجية" (ص ص.)13-12 .

كيمكف تحديد أىمية التدريب أثناء الخدمة مف خالؿ النقاط التالية( :عبد السميع

كحكالة ،2005 ،ص)174.

تطكير أداء المتدربيف مف خالؿ اكتساب معارؼ كميارات كاتجاىات ذات عالقة مباشرةبالمياـ التي يؤدكنيا.

-تنمية الثقة بالنفس لدل العماؿ ،كالقدرة عمى تحمؿ المسؤكلية.

ترقية العماؿ كتأىيميـ لتكلي مناصب جديدة كمنيا المناصب القيادية.-تكيؼ العامؿ مع بيئتو العممية.

-تحسيف أداء العماؿ كالمنظمة عمى حد سكاء.

-رفع كفاءة العامؿ مما يؤدم إلى تقميؿ نسبة اَلخطاء كتخفيض النفقات.

التقميؿ مف اإلشراؼ المباشر لمعامؿ كتسييؿ متابعتو بعدما أصبح متمكننا مف أداء مياموبكفاءة كاقتدار.

كيمخص محمكد (  )2018أىـ العكامؿ كالمتغيرات التي جعمت مف التدريب التربكم

أثناء الخدمة أم ار ىاما كمتطمبا ممحا في النقاط التالية:

" االنفجار المعرفي الذم أصبح مف سمات العصر المميزة.
 سيكلة تدفؽ المعمكمات.
 تطكر مفيكـ التربية.

 تغير دكر المعمـ في العممية التعميمية" (ص.)53.
.4أىداف تدريب المعممين أثناء الخدمة:

ييدؼ التدريب أثناء الخدمة بصفة عامة إلى تحسيف أداء المعمميف كتطكير مياراتيـ

كمعارفيـ كتنمية اتجاىاتيـ بما يتناسب مع المستجدات التربكية ،كيمكف تكضيح ىذه

اَلىداؼ مف خالؿ المجاالت التالية:

المجال المعرفي " :اطالع المدرس عمى التطكر الحضارم الذم يشمؿ التطكر المعمكماتي
كاكسابو المعمكمات كالمعارؼ في مجاؿ اختصاصو" (الصغير ،2007 ،ص.)93.

مجال االتجاىات والمواقف  :كيتمثؿ في "تنمية بعض االتجاىات اإليجابية نحك العمؿ
كالعالقات اإلنسانية بيف العامميف" (عبد السميع كحكالة،
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المعمـ دكره في بناء إنساف المستقبؿ كأف يعي أىمية التعميـ الذاتي في تنمية قدراتو في ميداف

العمؿ كيدرؾ اتجاىاتو كممارستو التربكية ،كما يعمؿ عمى ربط المدرسة بالبيئة المحمية

كيككف اتجاىات نحكىا" (الصغير ،2007 ،ص.)93.

المجال النفسي  :كيتمثؿ ذلؾ في "رفع الركح المعنكية لمعامميف بعد إلماميـ الجيد بأعماليـ
كزيادة قدرة الشخص عمى اَلداء كتحقيؽ ذاتيـ مف خالؿ رضاىـ عمى أنفسيـ كأعماليـ"

(الخطيب كالعنزم ،2008 ،ص.)149.

المجال االقتصادي :التدريب لو دكر كبير في جكدة المنتكج ،ككذلؾ في "رفع اإلنتاجية بعد
زيادة صقؿ ميارات كقدرات العامميف ،كتحسيف اَلداء" (الخطيب كالعنزم،

ص.)149.

،2008

أما في مجاؿ التربية فإف تأىيؿ المعمميف كتزكيدىـ بالمعارؼ كالخبرات التي تكاكب

التغيرات الحديثة تجعميـ يؤدكف مياميـ بكفاءة عالية ،مما يؤدم إلى تخريج إطارات بشرية

قادرة عمى القياـ بأدكارىا في شتى المجاالت ،كتساىـ في النيضة االقتصادية لمبمد.

المجال السياسي " :إف مف أكلكيات أم نظاـ سياسي ،االستثمار اَلمثؿ لممكارد الطبيعية

كالبشرية في بمده ،كقيادة كتكعية الكفاءات كالخبرات كعميو فإف تركيز النظاـ السياسي كدعمو

لمكفاءات كتطكيرىا يسيـ في تقديـ النظاـ سياسينا كال يتحقؽ ىذا اليدؼ إال بالتدريب
المستمر اليادؼ إلى االستثمار اَلمثؿ لممكارد البشرية كالطبيعية" (الخطيب كالعنزم،

 ،2008ص)24.

.5المبادئ التي يقوم عمييا تدريب المعممين أثناء الخدمة:

لقد لخص عميكة ( ،2001ص ص )14 -13.مبادئ التدريب فيما يمي:

- 1اليدؼ :كيحدد اليدؼ بناء عمى االحتياجات التدريبية لممتدربيف مع مراعاة أف يككف

كقابال لمتحقيؽ.
قابال لممالحظة كالقياس
ن
مناسبا لمستكاىـ ،كأف يككف ن
- 2االستم اررية :بمعنى الديمكمة كعدـ االنقطاع منذ بداية الحياة المينية لمفرد ،أم يستمر
التدريب بما يتماشى مع متطمبات التطكر الكظيفي لمفرد.

- 3الشمكؿ :أم يكجو التدريب إلى كافة المستكيات الكظيفية لممنظمة ،كيشمؿ جميع الفئات
في اليرـ الكظيفي.

- 4التدرج :أم التدرج في معالجة المكضكعات مف البسيط إلى اَلكثر صعكبة كىكذا.
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- 5مكاكبة التطكر :متابعة كمسايرة كؿ التطكرات التي تحدث سكاء في مجاؿ الكظيفة أك في
مجاؿ أساليب كتقنيات التدريب.

- 6الكاقعية :كذلؾ بأف يمبي التدريب االحتياجات الحقيقية كالفعمية لممتدربيف كيتناسب مع
مستكاىـ.

ىذا ،كيرل الطالب أف ىذه المبادئ تيعتبر كمتطمبات نجاح التدريب ،لذا يجب مراعاتيا
عند التخطيط َلم عممية تدريبية يبغية تحقيؽ اَلىداؼ المرجكة مف البرامج التدريبية بصفة

عامة كأثناء الخدمة بصفة خاصة.

.6أنواع تدريب المعممين:

ىناؾ عدة أسس لتصنيؼ التدريب نكجزىا فيما يمي:

.1.6التدريب بحسب عدد األفراد المتدربين المشتركين فيو :كيقسـ التدريب إلى نكعيف ىما:

".1.1.6التدريب الفردم ) :(Individual Trainingكيككف ذلؾ عندما تتركز العممية

التدريبية عمى أفراد معينيف ،بحيث يتـ تناكؿ كؿ فرد عمى حدة" (الخطيب كالعنزم،2008 ،

ص.)154.

".2.1.6التدريب الجماعي ) :(Group Trainingكيككف ىذا بالنسبة لمجمكعات العمؿ
التي تشترؾ معنا في إنجاز مياـ محددة ،كيككف مطمكب تدريب أفرادىا عمى ىذه المياـ"

(الخطيب كالعنزم ،2008 ،ص.)154.

كيشير الطالب في ىذا التصنيؼ أنو يعتمد عمى االحتياجات التدريبية لألفراد فإذا

كانت ىناؾ احتياجات مشتركة يتـ تنظيـ تدريب جماعي ،أما إذا كانت االحتياجات تختمؼ

مف فرد آلخر فيتـ تنظيـ تدريب خاص بكؿ فرد.

.2.6التصنيف حسب مكان التدريب :كيقسـ ىذا التدريب إلى نكعيف ىما:

"-التدريب في مكاف العمؿ ) :(On- The- Job- Trainingيتـ القياـ بيذا التدريب في

إدارة أك مركز التدريب التاـ لممؤسسة أك المنظمة ،أك في مكاقع العمؿ مباشرة كضمف بيئة

العمؿ العادية" (الخطيب كالعنزم ،2008 ،ص)154.

كىك الذم يتـ عمى شكؿ ندكات تربكية داخمية لممعمميف في مدارسيـ ،أك عمى شكؿ

جمسات الفريؽ التربكم التي تيعقد أسبكعيا تحت إشراؼ مدير المدرسة ،أك مرافقة أستاذ جديد
مف طرؼ أستاذ مككف في التعميـ االبتدائي لو خبرة في التعميـ لتكجييو كتذليؿ الصعكبات
التي قد تعترضو.
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-التدريب خارج مكاف العمؿ ) :(Off- The- Job- Trainingكىك التدريب الذم يتـ

خارج المدرسة كالندكات كاَلياـ الدراسية التي ينظميا مفتش التعميـ االبتدائي لممكاد كيضبطيا

في مخططو التككيني ،أك الممتقيات الكالئية كالجيكية كالكطنية التي تنظميا اإلدارة الكصية
كمديرية التربية ،كك ازرة التربية الكطنية.

.3.6التدريب حسب وقت تنفيذه" :كينقسـ إلى ثالثة أنكاع ىي:

التدريب قبؿ الخدمة ،التدريب بعد الخدمة مباشرة ،التدريب أثناء الخدمة في العمؿ" (الخطيب

كالعنزم ،2008 ،ص.)155.

.1.3.6التدريب قبؿ الخدمة ) :)Training Before Serviceبالنسبة لممعمميف يتـ ىذا
النكع مف التدريب في المدارس العميا لألساتذة أك في المعاىد التكنكلكجية لمتربية سابقا.

.2.3.6التدريب بعد التعييف مباشرة ) :)Training After Serviceكييدؼ إلى إعطاء

معمكمات كميارات أساسية كضركرية لممارسة المينة كتبميغ القانكف الداخمي لممؤسسة،

كالتعريؼ بالحقكؽ كالكاجبات ،كتكضيح المياـ المككمة لممكظؼ كما إلى ذلؾ ،كبالنسبة

لممعمميف فقد استحدثت ك ازرة التربية الكطنية نكعان مف التدريب أسمتو التككيف البيداغكجي

التحضيرم أثناء التربص التجريبي بمكجب القرار الكزارم المؤرخ في  24غشت  2015نظ ار
لمعجز المالحظ في الميداف مف طرؼ اَلساتذة الذيف تـ تكظيفيـ عف طريؽ المسابقة

كالحامميف لشيادة الميسانس التعميمية ،حيث يفتقركف إلى الميارات التدريسية كالبيداغكجية

كتقنيات إدارة الصؼ الدراسي بحكـ عدـ تطرقيـ أثناء تككينيـ اَلكاديمي لجكانب اإلعداد

الميني التعميمي ،كيتـ ىذا النكع مف التككيف بشكؿ تناكبي خالؿ العطؿ المدرسية كأياـ

السبت لمدة ( )7أسابيع ،كيتخد ىذا النكع عدة أشكاؿ أىميا:

".تدريب إعدادم أك تكجييي ( :)Orientation Trainingكيبدأ فكر التحاؽ الفرد بالعمؿ"

(عميكة ،2001 ،ص.)9.

"كفيو يعطى المكظفكف الجدد معمكمات عف نظاـ المؤسسة ،ككاجبات كحقكؽ المكظؼ،

كالسمكؾ الكظيفي ،كمعمكمات عف اَلنظمة كالقكانيف ،التي تحكـ العمؿ في المؤسسات

المعنية" (الخطيب كالعنزم ،2008 ،ص.)156.

 .تدريب أساسي ( " :)Basic Trainingكفيو يعطى العامؿ الجديد معارؼ ضركرية،

كمعمكمات كميارات أساسية تتصؿ بطبيعة العمؿ الذم يشغؿ ،كقد يتـ ىذا النكع قبؿ التدريب

قبؿ االنخراط في العممية اإلنتاجية" (الخطيب كالعنزم ،2008 ،ص.)156.
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 .تدريب ميني )" :)Vestibule Trainingكىك الذم يتـ في كرش تدريبية خاصة أك في

مدرسة المصنع أك غير ذلؾ مف اَلماكف التي تجيز ليذا الغرض ،كىذا النكع ال يحدث أثناء
العمؿ بؿ خارجو فتتـ الممارسة دكف أف يرضخ المتدرب أم متطمبات أك ضغكطات كالتي

يخضع ليا َلثناء الممارسة الفعمية لعممية اإلنتاج"
ص.)157-156.

(الخطيب كالعنزم ،2008 ،ص

.3.3.6التدريب أثناء الخدمة ) :)In Service Trainingىك الذم يستمر مع المعمـ طيمة

مساره الميني كالبرنامج التدريبي محؿ الدراسة كالذم ييدؼ إلى تنمية ميارات اإلدارة الصفية

كفؽ منحى التعمـ النشط لدل أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية.

" كييدؼ ىذا التدريب إلى تنمية العامميف كتطكيرىـ بما يتفؽ مع المتغيرات التي تحدث

في طبيعة الكظائؼ أك أساسية [خطأ في المصدر] أك أدكاتيا كبما يتفؽ مع خطة المسار

التكظيؼ ليـ" (الخطيب كالعنزم ،2008 ،ص.)157.

.4.6التصنيف حسب اليدف من التدريب :يمكف تصنيؼ تدريب المعمميف أثناء الخدمة مف
حيث اليدؼ منو عمى الشكؿ التالي:

 .التدريب لتجديد المعمكمات (تجديدم):

"حيث يعطي ىذا النكع مف التدريب لممكظؼ

معمكمات عف عممو كأساليبو كتجعمو عمى إحاطة تامة بالمتغيرات الجديدة المتعمقة بعممو"
(مسعكد ،2012 ،ص.)48.

كيتـ ىذا النكع مف التدريب بحسب المستجدات التي تط أر عمى التعميـ مف نظريات

جديدة كمعارؼ مستحدثة أك التكسع في مفاىيـ معينة أك االستزادة في الجانب المعرفي

لمكضكع معيف ،أم كؿ ما يستدعي التكيؼ مع التطكرات العممية كالتكنكلكجية الحاصمة في

مجاؿ التعميـ ،كالذم يتماشى مع السياسات التربكية لمبمد.

 .التدريب السمككي :كييدؼ إلى تعديؿ أك تغيير سمكؾ تدريسي معيف (مثال مف التعميـ

التقميدم إلى التعمـ النشط) ،أك تغيير نمط متبع في إدارة الصؼ الدراسي ،أك تغيير اتجاه

نحك مقاربة تعميمية جديدة أك إصالح تربكم جديد ،أم كؿ ما يخص أداء كسمكؾ المعمميف

أثناء أدائيـ التدريسي.

" .تدريب كظيفي ( :)Functional Trainingكيتمشى مع متطمبات التطكر الكظيفي لمفرد"

(عميكة ،2001 ،ص.)9.
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إف ىذا التدريب يحدث أثناء أداء الكظيفة ،أك ما يسمى التدريب لمترقية حيث ييدؼ

إلى ترقية المعمـ في كظيفتو مف رتبة إلى رتبة أعمى منيا (مف رتبة أستاذ التعميـ اال بتدائي

إلى رتبة أستاذ رئيسي ،أك مف رتبة أستاذ رئيسي إلى رتبة أستاذ مككف).

 .5.6التصنيف حسب نوع النشاط التدريبي" :تتنكع اَلنشطة التدريبية لممعمميف؛ فمنيا ما

طكعيا أك إلز ِّ
ِّ
عممياِّ ،
يككف نظرِّيا أك ِّ
اميا" (فريج ،2019 ،ص.)49.
ذاتيا أك ضمف مجمكعة

 .6.6التصنيف حسب محتوى التدريب :يمكف تصنيؼ تدريب المعمميف أثناء الخدمة حسب
محتكل التدريب عمى الشكؿ التالي:

 .تدريب تخصصي ( " :)Specialist trainingإف الحكـ عمى كفاءة المعمـ ترتبط ارتباطنا
يطكر قدراتو كامكاناتو
كثيقا بقكة إلمامو بالمادة التعميمية المتخصص بيا؛ كعميو ينبغي أف ِّر
ن
خاليا مف
بالمادة لتدريس المتعمميف مفاىيـ صحيحة كليككف أداؤه في مادة االختصاص ن
الشكائب" ( فريج ،2019 ،ص.)59.

كأستاذ المدرسة االبتدائية يخضع لتككيف أكاديمي تخصصي الذم يزكده "بالمفاىيـ

اَلساسية التخصصية كالمعارؼ كالمعمكمات الحديثة في مجالو" (البمكم ،2019 ،ص.)43.

كىذا التدريب (التككيف) يشمؿ ثالثة تخصصات بالنسبة َلساتذة التعميـ االبتدائي ىي:

لغة عربية ،لغة فرنسية ،كلغة أمازيغية.

 .تدريب ميني تربكم ) :)Educational Vocational Trainingكيعني التدريب عمى
الميارات الالزمة لتنفيذ العممية التعميمية /التعممية ،كالتي تتمثؿ في أصكؿ التربية العامة
كفنيات التدريس كميارات اإلدارة الصفية كطرائؽ التعميـ...الخ

 .تدريب ثقافي عاـ ( " :)General cultural trainingكيقصد بو تزكيد المعمـ بثقافة عامة
تتيح لو التعرؼ عمى عمكـ أخرل غير تخصصية ،كالتعرؼ عمى ثقافة مجتمعو المحمي

كالعالمي" (عبد السميع كحكالة ،2005 ،ص.)23.

كيشمؿ ىذا النكع مف التدريب معمكمات عامة مرتبطة بالبيئة التي تحيط بو كالمجتمع

الذم يعيش فيو.

.7مجاالت التدريب أثناء الخدمة:

لقد حدد عميكة ( ،2001ص ص )16-15.خمسة مجاالت أساسية لمتدريب كىي:
- 1المعرفة Knowledge

- 2الميارات Skills
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- 3اَلساليب Techniques
- 4االتجاىات Attitudes
- 5الخبرة Experience

 .8االتجاىات التربوية الحديثة في تدريب المعممين أثناء الخدمة:

لقد ألقى التطكر العممي كالتكنكلكجي بظاللو عمى التربية بشكؿ عاـ كعمى مجاؿ إعداد

كتدريب المعمميف بشكؿ خاص ،حيث ظيرت عدة اتجاىات حديثة تعاكس تمامان االتجاىات

التقميدية التي كانت تركز عمى الجكانب المعرفية فقط دكف االىتماـ بالجكانب اَلخرل لممعمـ،

كمف أىـ ىذه االتجاىات ما يمي :عبد السميع كحكالة ( ،2005ص ص)29 -26 .

 .1.8إعداد وتدريب المعمم في ضوء مفيوم الكفايات " :كىذا االتجاه يعتمد عمى إيجاد نكع
مف العالقة بيف برامج اإلعداد مف ناحية كبيف المياـ كالمسؤكليات كالكاجبات التي سكؼ

يكاجييا المعمـ مف ناحية أخرل" (عبد السميع كحكالة ،2005 ،ص.)243.

كيعرؼ البرنامج التدريبي القائـ عمى الكفايات بأنو "تنظيـ منطقي لمجمكعة مف

المعارؼ ،كالميارات التي تشكؿ في مجمكعيا الكفايات التعميمية ،كبحيث يتـ تنظيميا في

صكرة يقكـ المتدرب (المعمـ) بدراستيا ذاتيا ،كيصبح مسؤكالن عف الكصكؿ لمستكل اإلتقاف

ليذه الكفايات" (عبد السميع كحكالة ،2005 ،ص.)161.

"كىذا االتجاه يساعد في كشؼ طبيعة أداء المعمـ كطرائؽ تقكيمو في ظؿ التمكف مف

كفاءة اَلداء ،كالتي تظير في الكفاءات التدريسية في الفعؿ التعميمي لممعمـ ككفاءة إدارة

الصؼ الدراسي ،ككفاءة التقكيـ التربكم ،ككفاءة استعماؿ طرائؽ التدريس الحديثة إلى غيرىا

مف الكفاءات( "...بيمكلي كمساؾ ،2019 ،ص.)184.

مف خالؿ ما سبؽ يتضح أف ىذا االتجاه يجمع بيف الجانب المعرفي كالجانب الميارم

(اَلدائي) لتشكيؿ عدة كفايات يتـ ضبطيا كتحديدىا بصكرة منطقية ،دكف نسياف الجانب

الكجداني كمحبة التالميذ كاحساسيـ بأنيـ في بيتيـ الثاني كتبديد مخاكفيـ نحك المدرسة ،أم
أف تتقاطع ىذه الجكانب الثالثة عند التخطيط إلعداد برنامج تدريبي قائـ عمى ىذا االتجاه.

 .2.8إعداد وتدريب المعمم في ضوء مفيوم الميارات

" :كتتمخص الفكرة الرئيسية ليذا

االتجاه في أف كفاءة المعمـ كأداءه ىك اَلساس ،حيث أف عممية التدريس الفعاؿ يمكف

تحميميا إلى مجمكعة مف الميارات التدريسية ،كاذا أجاد الطالب المعمـ ىذه الميارات زاد ذلؾ
مف احتماؿ أف يصبح معممان ناجحان" (عبد السميع كحكالة ،2005 ،ص.)27.
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 .3.8االتجاه البرجماتي النفعي" :ىذا االتجاه ييتـ بالجكانب الميدانية أكثر مف اىتمامو
بالجكانب النظرية اَلكاديمية ،ففي تصكره كؿ ما يحقؽ فائدة تعكد عمى أداء المعمـ فيي

تيستثمر" (بيمكلي كمساؾ ،2019 ،ص.)184.

 .4.8االتجاه القائم عمى أسموب تحميل النظم" :كيتناكؿ أسمكب تحميؿ النظـ أم ظاىرة أك
نشاط تعميمي عمى أنو يشكؿ نظامان متكامالن لو عناصره كمككناتو كتمثؿ المدخالت كعممياتو
التي تسعى إلى تحقيؽ اَلىداؼ المحددة ليذه الظاىرة (أك النظاـ) كتمثؿ المخرجات" (عبد

السميع كحكالة ،2005 ،ص.)243.

كالشكؿ التالي يكضح مككنات ىذا اَلسمكب:
تغذية راجعة

مدخالت

عمميات

مخرجات

مككنات النظاـ
شكؿ رقـ ( )02يكضح التدريب كنظاـ (المصدر :عبد السميع كحكالة ،2005 ،ص.)29.

المدخالت :كىي تتمثؿ في المعطيات البشرية كالمادم ة كالبيداغكجية  ،كالظركؼ الزمانية ك
المكانية ،كالمناخ التدريبي كما يحتكيو مف تجييزات ككسائؿ كقاعات كغيرىا.

العمميات " :كىي مجمكعة التفاعالت التي تحدث بيف عناصر مدخالت النظاـ كتيدؼ إلى
الحصكؿ عمى المخرجات المطمكبة" (عبد السميع كحكالة ،2005 ،ص.)29.

المخرجات" :تظير المخرجات في النتائج المراد تحقيقيا كالمتمثمة في تحسف اَلداء التربكم
لممعمـ" (بيمكلي كمساؾ ،2019 ،ص.)184.

كلممخرجات (  )Outputsعالقة كطيدة باَلىداؼ مف خالؿ مقارنة ما تـ تحقيقو مف

نتائج مع ما تـ تحديده مف أىداؼ محددة سمفان.

التغذية الراجعة " :Feed Backىي عبارة عف عممية تحميؿ لممخرجات التي تـ التكصؿ

إلييا في ضكء اَلىداؼ المكضكعة لمنظاـ لمتعرؼ عمى مدل تحقيؽ ىذه اَلىداؼ كنكاحي
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القكة كالضعؼ في أجزاء النظاـ المختمفة" (عبد السميع كحكالة ،2005 ،ص.)29.

كتيعتبر التغذية الراجعة أثناء تنفيذ البرامج التدريبية لممعمميف بمثابة المؤشر
( )Indicateurالذم يزكد المتدرب بمستكل أدائو ،كما يسمح لممدرب بتحديد مجاالت
تدخمو لتثبيت ما ىك صحيح كتعديؿ ما ىك خاطئ.

.9شروط تطوير إستراتيجيات تدريب المعممين أثناء الخدمة:

لتطكير إستراتيجيات التدريب أثناء الخدمة يجب مراعاة عدة شركط حددىا

البكىي( )2001فيما يمي:

( )1ضركرة تحديد االحتياجات التدريبية في ضكء نتائج تقكيـ المعمميف لمتعرؼ عمى
الكفايات التدريبية

( )2العناية بالجكانب التطبيقية إضافة لممستجدات التربكية

( )3التأكيد عمى مراعاة إقامة الدكرات التدريبية بما يناسب المعمميف

( )4إنشاء آلية تكامؿ بيف أجيزة التدريب في ك ازرة التربية كالتعميـ ككميات التربية.

(ص)238.

كيضيؼ الطالب ضركرة متابعة كتقييـ العمميات التدريبية لمعرفة اَلثر الذم تتركو في

أداء المعمميف كفي تعديؿ كتطكير السمكؾ المقصكد ،عمى أف تتـ ىذه العممية كفؽ معايير

محددة.

 .10نظم إعداد وتدريب المعممين  :تعددت نظـ كأنماط إعداد المعمميف كتدريبيـ حسب
السياسة التربكية لكؿ بمد ،إال أنو في الغالب يتخذ نمطيف رئيسييف ىما التتابعي كالتكاممي

فمقد أشار البكىي ( ،2001ص ص )231 -230 .إلى ىذيف النمطيف كما يمي:
( )1النمط التتابعي :كىك اإلعداد الجامعي (اَلكاديمي) ثـ الحقا اإلعداد الميني.

"كفيو يتخصص الطالب في ميداف مف مياديف المعرفة خالؿ دراستو الجامعية ،ليمتحؽ

عقب حصكلو عمى الدرجة الجامعية اَلكلى بمؤسسة إلعداد المعمـ تتكلى أمر إعداده

الميني" (العنزم ،2009 ،ص.)51.

( )2النمط التكاممي :كىك تكامؿ اإلعداد اَلكاديمي كالميني كالثقافي لممعمميف.

" كفيو يدرس الطالب المعمـ المكاد التخصصية جنبا إلى جنب مع المكاد المينية ،حيث

يككف التركيز عمى تمييف كؿ ما يتعممو الطالب" (العنزم ،2009 ،ص.)51.

أما في بالدنا فإنو ال يكجد نمط كاضح لتككيف المعمميف فأحيانا يتـ المجكء إلى
66

البرنامج التدريبي لممعمميف أثناء الخدمة

الفصؿ الثاني

التكظيؼ المباشر ،كأحيانا يتـ إعداد المعمـ عف طريؽ معاىد متخصصة تسمى المعاىد

الكطنية لتككيف مكظفي التربية أك معاىد تككيف المعمميف كتحسيف مستكاىـ ،بعدما تـ إلغاء

المعاىد التكنكلكجية لمتربية التي كانت تقكـ بميمة تككيف معممي المدرسة اَلساسية ،أك في

المدارس العميا لألساتذة مثمما ىك معمكؿ بو حاليا ،كلتكضيح ذلؾ فإف النمط التتابعي نقصد

بو التككيف الذم يتـ في المؤسسات الجامعية لمحصكؿ عمى شيادة ليسانس تعميمية ،ثـ

إجراء تككيف بيداغكجي تحضيرم أثناء التربص التجريبي لمناجحيف في مسابقة التكظيؼ

التي تنظميا ك ازرة التربية الكطنية مف أجؿ تأىيميـ لممارسة مينة التعميـ قبؿ اجتيازىـ

امتحاف التثبيت ،أما النمط التكاممي فيك نمط التككيف الذم يتـ مباشرة في المدارس العميا

لألساتذة (المعاىد التكنكلكجية لمتربية سابقا) ،حيث يتـ تكجيو الراغب في ممارسة مينة
التعميـ بعد حصكلو عمى شيادة البكالكريا إلى ىذه المدارس التي تضمف تككينا تكامميا

كشامال مف خالؿ برامج متخصصة لمدة ثالث سنكات بالنسبة لرتبة أستاذ التعميـ االبتدائي.

 .11تطور تكوين المعممين أثناء الخدمة بالجزائر:

لقد مر تككيف المعمميف في أثناء الخدمة بالجزائر منذ االستقالؿ كالى غاية اليكـ بعدة

مراحؿ يمكف إيجازىا فيما يمي:

المرحمة األولى (:)1970-1962

لقد كرثت الجزائر نظامان تربكيان ِّ
ىشا كضعيفان بفعؿ السياسة االستعمارية التي انتيجتيا

فرنسا طيمة مدة احتالليا لمجزائر ،فبعد رحيؿ االستعمار الفرنسي عاـ  1962كجدت الجزائر
المستقمة نفسيا في مكاجية عدة تحديات أىميا فتح المدارس أماـ أبناء الشعب الجزائرم،

كضماف تأطيرىـ بمعمميف يسيركف عمى تمدرسيـ ،غير أف مغادرة المعمميف الفرنسييف آنذاؾ
كتعمدىـ تجييؿ الشعب الجزائرم زاد مف صعكبة الميمة ،مما جعؿ الجزائر تستنجد ببعض

الدكؿ العربية كالصديقة لتغطية ىذا العجز الرىيب في أعداد المعمميف ،كالمجكء لمتكظيؼ

المباشر لمف لو مستكل مقبكؿ مف التعميـ بالمغتيف الفرنسية كالعربية ،حيث أنو "مع أكؿ

دخكؿ مدرسي تـ تكظيؼ  3452معمـ لمغة العربية ك 16450لمغة اَلجنبية بقصد سد الفراغ

الذم تركو رحيؿ أكثر مف  10آالؼ معمـ فرنسي غادركا الجزائر بصفة جماعية" (أـ الخيكط

كبكرزؽ ،2018 ،ص.)337.

كفي الحقيقة إف ىذه الفترة كانت شديدة الصمة بفترة ما قبؿ االستقالؿ" ،كلـ تشيد

السنكات اَلكلى مف االستقالؿ سكل جممة مف العمميات اإلجرائية نذكر منيا :التكظيؼ
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المباشر لمممرنيف كالمساعديف ،تأليؼ الكتب المدرسية كتكفير الكثائؽ التربكية ،بناء المرافؽ

التعميمية في كؿ نكاحي الكطف ،المجكء إلى عقكد التعاكف مع البمداف الشقيقة كالصديقة"

(المعيد الكطني لتككيف مستخدمي التربية كتحسيف مستكاىـ ،2005 ،ص.)17.

أما بخصكص تككيف المعمميف أثناء الخدمة في ىذه الفترة فكاف تككيننا استثنائينا

كضركرة ممحة بسبب المستكل المتكاضع لممرنيف كالمساعديف حيث تـ فيو التركيز عمى

" الرفع مف مستكل الممرنيف الثقافي كالميني كتحضيرىـ لمحصكؿ عمى شيادة التعميـ العاـ

(( ")B.E.Gبف زاؼ ،2014 ،ص.)211.

"كَلجؿ ىذا أنشئت مؤسسات مختمفة لمقياـ بميمة التككيف كتحسيف المستكل لممرنيف

منيا مراكز التككيف الثقافي كالميني التي أنشأت بمكجب مرسكـ مؤرخ في  6أكتكبر 1964
كبمغ عددىا إلى غاية  )19634( 1970مركز" (بف زاؼ ،2014 ،ص.)211.

المرحمة الثانية (:)1980 -1970

"تـ في ىذه الفترة تأسيس المعاىد التكنكلكجية بمقتضى المرسكـ رقـ  115 -70المؤرخ

في أكت  ،1970كالذم جاء لتأسيس المعاىد التكنكلكجية لمتربية" (بمقيدكـ،2013 ،
ص.)149.

لقد أشرنا في ىذه المرحمة إلى المعاىد التكنكلكجية باعتبارىا مؤسسات تككينية تيتـ

بإعداد المعمميف ،ككذلؾ تدريبيـ أثناء الخدمة" ،كيتضح ذلؾ مف خالؿ المادة الثانية مف

نفس المرسكـ ،كالتي تحدد مياـ ىذه المعاىد كاآلتي :إف ميمة المعاىد التكنكلكجية لمتربية
ىي تككيف المعمميف كاَلساتذة بدرجات التعميـ التالية :الثانكم كالمتكسط كاالبتدائي ،كيمكف
أف تتكفؿ عالكة عمى ذلؾ بتطكير كتحسيف مستكل المعمميف كاَلساتذة العامميف" (بمقيدكـ،

 ،2013ص.)149.

كما تميزت ىذه المرحمة بصدكر اَلمر  35 -76المؤرخ في  16أفريؿ 1976

الخاص بتنظيـ التربية كالتككيف بالجزائر(المدرسة اَلساسية) في عيد الرئيس الراحؿ ىكارم
بكمديف ،كالذم كاف تطبيقو ابتداء مف المكسـ الدراسي  ،1981-1980الشيء الذم أدل

إلى التفكير في عمميات تككينية لممعمميف أثناء الخدمة مف أجؿ إنجاح اإلصالحات الجديدة

آنذاؾ ،حيث أنو:

مع ظيكر المدرسة اَلساسية كبركز حاجيات تككينية حقيقية فرضتيا اإلصالحات

كالتجديدات التي باشرتيا ك ازرة التربية ففي
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االستكمالي الذم تقرر بمكجب تعميمة ك ازرية رقـ  74.07بتاريخ  10أفريؿ 1974
التي تقضي بتقنيف تككيف المتابعة بالنسبة لممتخرجيف الجدد مف المعاىد التكنكلكجية

لمتربية عمى أف تدكـ سنة عمى اَلقؿ كتمغي التربص االستكمالي الذم تقرر بمكجب

المنشكر الكزارم  71.54بتاريخ  1971/03/31الذم كاف يجرم في شير جكيمية،
كيقضي بإدماج برنامجو في البرنامج الجديد الذم في حيز الكضع مف طرؼ

المفتشيف العاميف( .كركجة ،2017 ،ص)227.

المرحمة الثالثة (:)1998 -1980

" في بداية ىذه المرحمة اتخذت الدكلة ق اررات تيدؼ إلى الرفع مف نكعية التككيف المقدـ

لممعمميف كاَلساتذة ،حيث قررت تككيف الممرنيف في كرشات صيفية مف أجؿ ترقيتيـ إلى

سمؾ المعمميف كازالة ىذا السمؾ نيائيا" (بف زاؼ ،2014 ،ص.)213.

" كلقد استمر تبني التككيف أثناء الخدمة بأشكالو المختمفة بما في ذلؾ التككيف عف بعد،

بالتعاكف مع المركز الكطني لتعميـ التعميـ ككجو بالدرجة اَلكلى لترقيتيـ بتحضيرىـ لمشيادة
العميا لمكفاءة المينية كدعـ بدكرات تككينية أثناء العطؿ خالؿ العطمة الشتكية كالعطمة

الربيعية" (كركجة ،2017 ،ص.)227.

كتـ في ىذه الفترة إيالء أىمية كبرل لمتككيف المستمر بصدكر القرار الكزارم رقـ

/435ك.ت /أ.خ.ك بتاريخ  1991/05/15الذم ينص في مادتو اَلكلى "تنظـ ك ازرة التربية
التككف المستمر لجميع عماؿ قطاع التربية مف أجؿ تحسيف كفاءتيـ كأدائيـ بصفة متكاصمة

لتحديث معارفيـ كفقا لمتطكر العممي التقني كاعدادىـ لشغؿ مناصب عمؿ تتطمب تأىيال

عاليا" ،كما تـ في ىذه المرحمة االعتماد عمى مفتشي التعميـ االبتدائي في تأطير عممية

تككيف المعمميف أثناء الخدمة مف بينيا التعديالت التي أدخمت عمى البرامج التعميمية سنة

 ،1994حيث نص المنشكر الكزارم رقـ

/08ـ.ب 94/بتاريخ  10جكيمية  1994عمى

تنظيـ لقاءات تربكية عمى مستكل كؿ مقاطعة يشرؼ عمييا المفتشكف بكؿ أسالكيـ لضماف

الشرح الكافي ليذه التعديالت كمتابعة تطبيقيا ،ك"تنصيب لجنة كطنية إلصالح منظكمة

التربية كالتككيف كالتعميـ العالي

 1998-01-15التي كاف مف أىـ تكصياتيا :اعتماد

المقاربة باَلىداؼ بدؿ المضاميف ،اعتماد منطؽ التككيف بدؿ التعميـ كالتعمـ بدؿ التعميـ"

(بيناس ،2019 ،ص.)157.
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المرحمة الرابعة (:)2003 -1998

في ىذه المرحمة ايستحدث نمط جديد لمتككيف أثناء الخدمة أطمؽ عميو الجياز الدائـ

كالجياز المؤقت.

الجياز الدائم :حسب ما كرد في اإلضبارة الخاصة بالمتربصيف كالتي تضمنت مخطط

التككيف فإنو "تمنح اَلكلكية إلى المعمميف المكظفيف الذيف يستفيدكف مف دكرة تككينية لكؿ

معمـ مدة أسبكع كؿ سنة ،في إطار الجياز الدائـ لمتككيف أثناء الخدمة الذم سينظـ عمى

مستكل المعاىد التكنكلكجية لمتربية" (ك ازرة التربية الكطنية ،1998 ،ص.)1.

كحسب ما جاء في اإلضبارة دائما فإف مخطط التككيف الذم تـ ضبطو لسنة

 ، 1999/1998كىي سنة تنفيذ كتجريب الترتيبات الجديدة يرمي إلى تنظيـ تربصات تككينية
لصالح  143000معمـ منيـ  59000معمـ المدرسة اَلساسية عمى أف يككنكا حامميف

لشيادة البكالكريا أك ليـ مستكل السنة الثالثة مف التعميـ الثانكم  +تككيف أكلي في المعاىد

التكنكلكجية لمتربية ،أما مضاميف التككيف فتمثمت في ثالثة محاكر ىي :برامج التعميـ،

الكتاب المدرسي ،كالتقكيـ البيداغكجي ،كيذكر الطالب باعتباره كاف مستفيدا مف ىذا الجياز

جدية العممية كأىميتيا ،بؿ كتيعتبر رائدة مقارنة بالعمميات السابقة ،حيث كانت النتائج جيدة
كاَلىداؼ المسطرة تحققت بشكؿ كبير ،لكف في السنة المكالية  2000/1999بدأت تظير

مالمح الفشؿ إلى أف تكقفت" ،كقد يرجع اَلمر عمى أف اَلشخاص الذيف أخذكا عمى عاتقيـ
ىذه التجربة تخمكا عنيا ،أك فقدكا دعـ الكصاية" (كركجة ،2017 ،ص.)228.

الجياز المؤقت" :ييدؼ إلى تحسيف المستكل العممي لمعممي المدارس اَلساسية الذيف لـ
يكممكا تعميميـ الثانكم" (بف غذفة ،2012 ،ص.)351.

ككاف يتـ ىذا النكع مف التككيف عمى مستكل المقاطعات التفتيشية في عدة مكاد مختمفة

تشمؿ الجانب التخصصي المعرفي كالثقافي كالميني مكجو لممعمميف الذيف لـ يكممكا مسارىـ

التعميمي.

المرحمة الخامسة ( 2003إلى يومنا):

لقد أقر مجمس الحككمة بتاريخ  30أفريؿ  2002إجراءات جديدة خاصة بتككيف

المعمميف كتحسيف مستكاىـ ،كفي مجاؿ التككيف أثناء الخدمة تـ "إنجاز مخطط كطني

لمتحسيف كالرفع مف مستكل المعمميف مع اَلخذ بعيف االعتبار تنكيع طرؽ التدخؿ ،كامكانية
التككيف باالعتماد عمى عدد مف الصيغ؛ مكاصمة الدراسات الجامعية ،التككيف عف بعد أك
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عف طريؽ التكنكلكجيا الحديثة ،تربصات مغمقة ،تككيف تناكبي" (بمقيدكـ،2013 ،

ص.)155.

ك"ممخص القكؿ أف الكضعية الميدانية في سنة  ،2004تظير أف بنية التأىيؿ التي

تطكرت بصكرة كاضحة جدا منذ  ،1970كانت تعاني اختالال كبي ار ككاف االتجاه العاـ

لممؤشرات ينبئ عف نقص في تأىيؿ المدرسيف كال سيما في التعميـ االبتدائي كالمتكسط" (بف

بكزيد ،2009 ،ص.)177.

كانطالقا مف ىذه الكضعية قررت ك ازرة التربية الكطنية تبني تكجو قديـ جديد أال كىك

التككيف عف بعد ،كىذا تجسيدا لق اررات مجمس الحككمة بتاريخ  2005/06/14أيف تـ

صدكر المنشكر الكزارم رقـ /2420ك.ت.ك/أ.ع /بتاريخ  31جكيمية  2005المتضمف
التككيف أثناء الخدمة لفائدة معممي التعميـ االبتدائي كأساتذة التعميـ المتكسط ،حيث "إف جميع

مدرسي االبتدائي كالمتكسط ،مف غير الحائزيف عمى شيادة الميسانس ،كالذيف يبمغ عددىـ

 ، 242000سكؼ يتـ التكفؿ بيـ مبدئيا ،عبر النظاـ المزمع تطبيقو في مجاؿ التككيف عف

يبعد" (بف بكزيد ،2009 ،ص.)182.
كفي ىذا الصدد تـ ضبط خطة تككينية عف بعد لفائدة المعمميف ،حيث سيتمقكف "تككينا
عاليا يختتـ بنيؿ شيادة تخرج عمى أف يككف مضمكف ىذا التككيف مطابقا لبرامج التككيف

اَلكلي الرسمية" (بككرديـ ،2017 ،ص.)98.

كمف أجؿ التطبيؽ الفعمي ليذا النمط التككيني أثناء الخدمة خالؿ السنة التككينية

 2006/2005تـ تبميغ كؿ مديريات التربية عبر الكطف بضركرة الشركع في تسجيؿ

الراغبيف في ىذا التككيف قبؿ  16أفريؿ  2005طبقا لإلرساؿ الصادر عف مديرية التككيف

رقـ  2005/0.05/29بتاريخ  02أفريؿ  2005بعنكاف تحسيف المستكل اَلكاديمي

لألساتذة ،كتـ "تجسيد ىذا المشركع ضمف خطة التككيف العشرية التي انطمقت في شير
سبتمبر  2005لتنتيي خالؿ العاـ الدراسي ( "2015-2014بف بكزيد،2009 ،

ص.)182.

كيسجؿ الطالب باعتباره كاف خاضعا ليذا النكع مف التككيف المالحظات التالية:

كثرة المكاد المدرسة كتنكعيا ،كعدـ ارتباطيا بالمشكالت الحقيقية التي تكاجو المعمـ.-االىتماـ بالجانب المعرفي عمى حساب الجانب اَلدائي كالميارم.

تقديـ محتكيات معرفية عالية المستكل بعيدة كؿ البعد عف اإلعداد اَلكاديمي التخصصي71
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لممعمـ كالعمكـ الفيزيائية كالكيميائية...

غياب مكاد الجانب التربكم كالتعميمية كفنيات التدريس كميارات اإلدارة الصفية (ماعدامادة التربية كعمـ النفس).

-غياب التككيف في الجانب الثقافي العاـ لممعمـ مما يخؿ بالتككيف التكاممي لممعمـ.

إسناد عممية التأطير إلى بعض مكظفي عقكد ما قبؿ التشغيؿ كالحامميف لشيادة الميسانسالذيف يفتقدكف الخبرة الكافية كالدراية الكاسعة بكاقع التعميـ االبتدائي.

إستراتيجيات التقكيـ لـ ترؽ لمستكل التدريب الميني حيث كاف التقكيـ في نياية كؿسداسي كيقيس الجانب المعرفي فقط.

مكاصمة دعـ تحسيف المستكل" :إف إستراتيجية ك ازرة التربية الكطنية ،في ميداف تككيف
المدرسيف أثناء الخدمة ،ال تقتصر عمى جياز التككيف عف يبعد كانما تتكخى أيضا إقامة
جياز لمتحسيف المستمر لصالح المدرسيف كمكظفي التأطير كالمصالح اإلدارية" (بف بكزيد،

 ،2009ص.)189.

كفي إطار اإلصالح التربكم تـ تخصيص كرشة لتككيف المككنيف Latelier de la

 formation des formateursخالؿ الندكتيف الكطنيتيف  ،2015-2014كما تميزت ىذه
الفترة بتنظيـ التككيف البيداغكجي التحضيرم لمكظفي التعميـ الجدد طبقنا لمقرار الكزارم

المؤرخ في  9ذم القعدة عاـ  1436ق المكافؽ  24غشت سنة  ،2015حيث كرد في

المادة ( )4منو ما يمي" :ينظـ التككيف البيداغكجي التحضيرم بشكؿ تناكبي خالؿ اَلياـ
كأنصاؼ اَلياـ البيداغكجية كالعطؿ المدرسية ،كيشمؿ دركسا نظرية كأعماال تطبيقية"،

كييدؼ ىذا النكع مف التككيف إلى تحضير الناجحيف الجدد في مسابقة تكظيؼ اَلساتذة إلى

ممارسة المينة كاعطائيـ قدر كاؼ مف المعارؼ كالميارات ال سيما في مكاد اإلعداد الميني
قبؿ اجتيازىـ امتحاف الترسيـ ،كبالمكازة مع ذلؾ تـ إعداد مخطط التككيف الكطني

 2020/2017الصادر عف ك ازرة التربية الكطنية الستغاللو أثناء ضبط العمميات التككينية
المبرمجة لفائدة المعمميف ،كالذم يعتمد عمى محكريف رئيسييف ىما التحكير البيداغكجي

كالحككمة ،حيث تـ تصميـ مخطط يشمؿ كؿ المحاكر كالمكاضيع الممكف إدراجيا في الخطة
التككينية لممعمميف أثناء الخدمة كالتي يسير عمى تنفيذىا مفتشك التعميـ االبتدائي ،ففي مجاؿ

التحكير البيداغكجي يكجد  6محاكر ليا رمكز ككؿ محكر يضـ عدة مكاضيع يحمؿ كؿ منيا
رم از معينا أيضا ،فمثال مكضكع التقييـ كالمعالجة البيداغكجية في االبتدائي يحمؿ رمز
72
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 RP18ضمف محكر البيداغكجيا رمز  ،A4فيككف رمز مكضكع العممية التككينية
.A4/RP18

ثانيا :برامج تدريب المعممين أثناء الخدمة:

ُّ
َّ
يدهي ،كالجمع
المريء لً ىع ىم وؿ يي ًر ي
.1مفيوم البرنامج التدريبي :البرنامج في المغة :ىك يخطة ىي ٍختىطيىا ٍ
بر ً
ام يج (بف ىادية كآخركف ،1979 ،ص.)147.
ىى
أما اصطالحا فيعني "مجمكعة مف اَلنشطة المنظمة اليادفة إلى تطكير قدرات

المتدربيف أثناء الخدمة لرفع مكانتيـ العممية كتمكنيـ مف اتباع أفضؿ السبؿ لرفع كفاءتيـ

اإلنتاجية كحؿ مشكالتيـ كتحسيف أدائيـ في عمميـ" (الكبيسي كالحديثي،2011 ،

ص.)167.

"كالبرنامج التدريبي ىك مصمـ لزيادة الكفاية اإلنتاجية عف طريؽ عالج أكجو القصكر،

أك تزكيد العامميف في التعميـ بكؿ جديد مف معمكمات كميارات كاتجاىات لزيادة الخبرة

كصقؿ الكفاءة الفنية" (عبد السميع كحكالة ،2005 ،ص.)173.

كعرؼ (جكد  )Goodالبرنامج التدريبي بأنو" :مجمكعة مف اَلنشطة المنظمة

كالمخططة التي تيدؼ إلى تطكير معارؼ كخبرات كاتجاىات المتدربيف كالتي تساعدىـ عمى

تجديد معمكماتيـ كرفع كفاءاتيـ اإلنتاجية كحؿ مشكالتيـ كتطكير أدائيـ في عمميـ" (في

العرابي ،2015 ،ص.)47.

بينما عرفت منتصر ( )2016البرامج التدريبية بأنيا:

عبارة عف خطط عممية منظمة تستند إلى أسس عممية تيدؼ لتحسيف ميارات أك

قدرات معينة ،يتـ ضبطيا كفقان لحاجة المتدربيف ،كتكجو لفئة محددة مف اَلفراد

يشترككف في نفس الخصائص كالحاجات تككف محدكدة العدد ،كفي مدة زمنية معمكمة
كمحددة باستخداـ كسائؿ كتقنيات ،كتستند عمى اتجاه نظرم محدد يبنى عمى أساسو

البرنامج لتحقيؽ اَلىداؼ المسطرة( .ص)28.

كيمكف القكؿ أف البرنامج التدريبي عبارة عف مجمكعة مف النشاطات كاَلعماؿ التدريبية

معدة كفؽ خطة عممية منظمة تستيدؼ النمك الميني لمفرد المتدرب.

كلكي تككف برامج تدريب المعمميف أثناء الخدمة أكثر فعالية يجب أف تتكفر فييا عدة

مميزات كما في الشكؿ التالي:
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تقوم عمى حاجات المتدربين
المحددة وتركز عمييا تماماً
كما يطمب من المدربين أن
يبنوا البرامج عمى حاجات
التالميذ

تستعمل إستراتيجيات وتقنيات
تدريسية مطابقة لتمك
اإلستراتيجيات التي سيستعمميا
المعمم المتدرب مع تالميذه

برامج التدريب
أثناء الخدمة

توفر بيئة تعميمية شبيية

تساعد المتدربين عمى

بتمك التي سيوفرىا المتدرب

التفاعل باألسموب الذي

لتالميذه

سيستعممونو في التفاعل مع
تالميذىم

شكؿ رقـ ( )03يكضح نمكذج لبرامج التدريب أثناء الخدمة (المصدر :عبد السميع كحكالة،
 ،2005ص)183.

.2مكونات برامج تدريب واعداد المعممين:

"كفقا لالتجاىات العالمية إلعداد المعمميف فإف برامج اإلعداد قبؿ أك أثناء الخدمة،

سكاء أكاف اإلعداد تكاممينا (عقب الحصكؿ عمى الشيادة الثانكية) ،أك تتابعينا (بعد الحصكؿ

عمى الدرجة الجامعية اَلكلى) يتطمب تكافر المككنات اآلتية:
 اإلعداد اَلكاديمي (التخصصي) -اإلعداد الميني (التربكم)

 -اإلعداد الثقافي" (البكىي ،2001 ،ص.)235.

" -اإلعداد االجتماع شخصي" (كتش ،2001 ،ص.)302.

كيبيف الطالب ىذه المككنات بالنسبة إلعداد كتدريب أستاذ التعميـ االبتدائي في

المخطط التالي:
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برامج إعداد أساتذة
التعميم االبتدائي
اإلعداد األكاديمي

اإلعداد الميني

اإلعداد الثقافي

تخصصي

مشترؾ

مشترؾ

عربية
فرنسية
أمازيغية

كحدات عمكـ التربية
التربية كعمـ النفس
التشريع المدرسي ...

التاريخ الكطني
كالحضارة
اإلسالمية...

مخطط رقـ ( )04يكضح مككنات برامج إعداد كتدريب أساتذة التعميـ االبتدائي

.3بعض نماذج تصميم البرامج التدريبية:

ييعرؼ النمكذج التدريبي بأنو "تصكر إدراكي لمخطكات كالمراحؿ التي تتككف منيا
العممية التعميمية – التدريبية متضمنة جميع العناصر المحققة َلىداؼ التدريب بكفاءة

كفاعمية" (الخطيب كالعنزم ،2008 ،ص.)199.

ىذا كلقد اطمع الطالب عمى العديد مف نماذج تصميـ البرامج التدريبية منيا:

- 1نمكذج "جيركلد كمب" )(jerold kemp

إف ىذا النمكذج يتميز "بالنظرة الشاممة التي تأخذ بعيف االعتبار جميع العناصر

الرئيسية في عممية التخطيط لمتدريب بمختمؼ مستكياتو ،كما يساعد ىذا النمكذج المدربيف
عمى رسـ المخططات إلستراتيجيات التدريب كالتعمـ بما في ذلؾ تحديد الطرائؽ كاَلساليب،

الكسائؿ التعميمية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المساؽ أك المقرر" (زرقاف ،2013 ،ص.)219.
كيتمثؿ ىذا النمكذج في ثماني خطكات رئيسية ،كىي عمى النحك التالي( :قادم،

 ،2014ص)54.
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 -2تحدٌد خصائص
المتعلمٌن الذٌن ٌستهدفهم
تصمٌم الخطة التعلٌمٌة من
حٌث قدراتهم وحاجاتهم
واهتماماتهم.
 -3تحدٌد األهداؾ
التعلٌمٌة المراد تحقٌقها من
المتعلمٌن فً صورة نتائج
تعلم سلوكٌة ٌمكن قٌاسها
وتقوٌمها

-1التعرؾ على األهداؾ
العامة وإعداد قائمة
بالموضوعات الرئٌسٌة
التً سوؾ ٌتم تناولها
خالل محتوى الدراسة
 -8تقوٌم تعلٌم التالمٌذ
ومعرفة مدى تحقٌقهم
لألهداؾ التعلٌمٌة.

المراجعة المستمرة

 -7تحدٌد اإلمكانات
والخدمات المساندة مثل
المٌزانٌة ،األشخاص،
األجهزة ،واألدوات.

كالتغذية الراجعة لكؿ
عنصر

 -4تحدٌد محتوى
المادة الدراسٌة التً
ترتبط بكل هدؾ من
األهداؾ التعلٌمٌة
 -5إعداد أدوات قٌاس
مناسبة لتحدٌد خبرات
المتعلمٌن السابقة.

 -6اختبار نشاطات
التعلٌم والتعلم والمصادر
والوسائل التعلٌمٌة التً
سوؾ ٌتم من خاللها
وبواسطتها تناول محتوى
المادة والدراسة.

شكؿ تكضيحي رقـ ( )05يكضح مراحؿ نمكذج "جيركلد كمب" )(jerold kemp
(المصدر :قادم ،2014 ،ص.)54.

- 2نمكذج جيرالؾ كايمي (:Gerlach & Ely )1980

"يتبنى ىذا النمكذج المنحى المنظكمي لمتعميـ كالتعمـ ،كيشمؿ عمى معظـ العناصر

الضركرية التي تساىـ في مضاميف التدريس ،كيبيف ىذا النمكذج العالقة بيف مككف كآخر

ِّ
تتابعيا يمكف تطكيره إلى طريقة لمتعميـ كالتعمـ الفعاؿ" (السالمات،
مف مككناتو ،كيقدـ نمطان

 ،2017ص.)53.

كيتمثؿ ىذا النمكذج في عدة خطكات محددة كمتسمسمة ،كىي" :تحديد اَلىداؼ،

كتحديد المحتكل المناسب ،كتحديد السمكؾ المدخمي لممتعمميف ،كتحديد طرائؽ التدريس،

كتنظيـ الطمبة ،كتحديد الزماف كالمكاف ،كتحديد مصادر التعمـ ،كتقكيـ اَلداء ،كالتغذية

الراجعة" (الطائي كالسميفاني ،2014 ،ص.)131.

كيمكف تكضيح ىذه الخطكات في الشكؿ التالي Gerlach and Ely, 1980, p.23( :كما
كرد في الطائي كالجميمي ،2014 ،ص.)1610.
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تحديد استراتيجية
التدريس

تحديد
المحتوى

تحديد
األىداف

تقدير وقياس
السموك
المدخلي
لممتعممين
قبل التدريس

تنظيم المجموعات لمتعمم
تحديد وقت التدريس
وتوزيعو
تخصيص مكان التدريس

تقويم
األداء

اختيار مصادر التدريس

تحميل بيانات التغذية
الراجعة

شكؿ رقـ ( )06يكضح خطكات نمكذج "جيرالؾ كايمي" (( )Gerlach and Elyالمصدر:
 Gerlach and Ely, 1980, p.23كما كرد في الطائي كالجميمي،2014 ،

ص.)1610.
- 3نمكذج أدم ) )ADDIEلمراحؿ عممية التدريب( :فريج ،2019 ،ص)36.
يتككف النمكذج العاـ لتصميـ التعميـ  ADDIE Modelمف خمس مراحؿ رئيسية يستمد
النمكذج اسمو منيا ،كىي كاآلتي:
A
التحميؿ Analysis
D
التصميـ Desing
D
التطكير Development
I
التنفيذ Implementation
E
التقكيـ Evaluation

شكؿ رقـ( )07يكضح مراحؿ نمكذج "أدم" (( )ADDIEالمصدر :فريج ،2019 ،ص)36.
كفيما يمي عرض لكؿ مرحمة مف مراحؿ التدريب بحسب نمكذج أدم )(ADDIE

المرحمة اَلكلى :التحميؿ :تشمؿ ىذه المرحمة الدراسة الدقيقة لمكضع الراىف الذم يعيشو

المعمـ كأىـ المشكالت كالصعكبات التي تكاجيو ،كمف ثـ تقدير االحتياجات التدريبية الفعمية

التي تترجـ في شكؿ أىداؼ يعمؿ البرنامج التدريبي عمى تحقيقيا.
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المرحمة الثانية :التصميـ" :كاذا كانت الخطة تجسد برنامجنا لتدريب المكظفيف أثناء الخدمة،
فإف التصميـ يعني بيذا تقدير حاجاتيـ التدريبية المتنكعة الشخصية كالعممية السمككية،

كاشتقاؽ اَلىداؼ العامة لمتدريب عمى أساسيا ثـ تخطيط كتطكير عناصر برنامج التدريب

ككسائؿ تنفيذه المناسبة مع المتدربيف" (حمداف ،1991 ،ص.)26.

المرحمة الثالثة :التطكير" :تيدؼ ىذه المرحمة إلى العمؿ مع خبراء المادة مكضكع التدريب

(أكلئؾ الذيف يعرفكف الكثير عف مكاضيع التدريب) ككضع المكارد الالزمة بعضيا مع بعض
لتقديـ تدريب فعاؿ" (فريج ،2019 ،ص.)39.

إف ىذه المرحمة تبحث في كؿ ما مف شأنو أف يحقؽ فعالية العممية التدريبية مف

معينات كأدلة كمطبكعات ككثائؽ مرافقة ،كما يتـ الحرص في ىذه المرحمة عمى إمداد

المدربيف بكؿ الفنيات كاإلستراتيجيات المناسبة التي تالئـ مستكل كطبيعة المتدربيف كتستجيب

الحتياجاتيـ.

المرحمة الرابعة :التنفيذ :كفي ىذه المرحمة يتـ تطبيؽ البرنامج التدريبي كمحتكياتو عممينا
باتباع الخطكات كالمراحؿ التي تـ تحديدىا في مرحمة التصميـ.

المسخرة لتطبيؽ البرامج مع
إنو "مجمكع الخطط كاإلجراءات العممية المدركسة
ٌ
المتدربيف ،بكؿ ما يمزمو مف طرؽ ككسائؿ كتكنكلكجيا تربكية كخدمات بشرية كمادية ،ثـ

كيفيات إعداد ىذه البرامج في كثائؽ مكتكبة قابمة لمتسكيؽ كاالستخداـ كالتقييـ لجدكاىا

السمككية" (حمداف ،1991 ،ص.)27.

المرحمة الخامسة :التقكيـ :تقييـ فعالية البرنامج " يركز عمى تحديد مدل تأثير البرنامج في
إحداث الميارات السمككية المطمكبة" (حمداف ،1991 ،ص.)192.

كفي ضكء ما سبؽ عرضو كدراستو مف نماذج في تصميـ كبناء البرامج التدريبية يرل

الطالب أنيا تشترؾ جميعان في تحديد الخطكات كالمراحؿ الرئيسية لمعممية التدريبية،

كالتي تشمؿ :تحديد اَلىداؼ ،تصميـ البرامج التدريبية ،تنفيذ البرامج التدريبية ،كتقكيميا.
.4خطوات إعداد البرنامج التدريبي:

يمي:

لقد حدد البكىي ( ،2001ص ص )193-179 .خطكات إعداد البرامج التدريبية كما

 :1.4تحديد االحتياجات التدريبية وتحميميا :إف أم برنامج تدريبي يعتمد بالدرجة اَلكلى

عمى تحديد االحتياجات التدريبية لجعميا منطمقان في رسـ كتصميـ الخطة التدريبية "حيث أف
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االحتياجات التدريبية تعني الفجكة بيف مستكل اَلداء الحالي ،كمستكل اَلداء الذم يجب أف

يككف عميو ىذا المستكل" (الخطيب كالعنزم ،2008 ،ص.)35.

"كيقصد باالحتياجات التدريبية مجمكع التغييرات المطمكب إحداثيا في المتدرب أك

المؤسسة كالمتعمقة بالمعمكمات كالخبرات كالسمكؾ كاالتجاىات الالزمة لجعؿ المتدرب أك

المؤسسة قادريف عمى أداء الكظائؼ المنكطة بيا بكفاءة عالية" (البكىي،2001 ،

ص.)179.

بينما اعتبرىا عميكة ( )2001بأنيا "النتائج أك اَلىداؼ التي يتـ العمؿ التدريبي مف

أجؿ التكصؿ إلييا" (ص ،)59.أم مدل ضبط أىداؼ العمؿ التدريبي ليتناسب مع
االحتياجات التدريبية لممتدربيف.

كىي "المعمكمات كالميارات كاالتجاىات التي يراد تنميتيا في شخص أك في مجمكعة

ما كىي التغيرات الكاجب إحداثيا في معمكمات أك معارؼ أك ميارات أك اتجاىات اَلفراد مف
أجؿ تمبية متطمبات العمؿ كمكاجية المشكالت التي تحدث فيو" (الحديدم كدىمش،2013 ،

ص.)672.

كلقد اعتبر بمقيدكـ ( )2013الحاجة "كفارؽ بيف كضعية مرغكبة مثالية ،كأخرل حالية

مالحظة" (ص.)110.

كيخمص الطالب إلى أف الحاجات التدريبية لممعمميف ىي تمؾ الفجكة بيف ما ىك كائف

كما يجب أف يككف لدييـ مف معارؼ كميارات كاتجاىات ،مما يستدعي تداركيا عف طريؽ

عمميات تدريبية مختمفة.

ىذا كقد أكضح حمداف ( )1991أف تقدير الحاجات التدريبية أك التطكيرية يعني "جمع

البيانات الخاصة بالمكظفيف أك كظائفيـ أك مؤسساتيـ أك كميـ جميعنا ،ثـ تحميميا كمقارنتيا
بمكاصفات أك سمككيات معيارية تخص الكاحد منيـ لتقرير أنكاع كدرجات النقص المالحظ

في كضعو الراىف ،كالتي ستتكلى برامج التدريب /التطكير تعكيضيا كصكالن إلى كضع آخر

مرغكب أك مقصكد" (ص ص.)27-26.

 :1.1.4مصادر تحديد االحتياجات التدريبية:

"كيتـ التعرؼ عمى االحتياجات التدريبية مف خالؿ استمارات استطالع الرأم سكاء

لمعامميف بالمؤسسة أك المتعامميف مع المؤسسة أك رجاؿ اإلدارة كالخبراء ،نتائج تقكيـ البرامج
السابقة ،كأكثر الطرؽ فاعمية لمتعرؼ عمى االحتياجات التدريبية تتـ مف خالؿ تحميؿ المردكد
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 out-potكمناقشة اَلداء المتكقع كاَلداء الفعمي لتحديد االحتياجات" (البكىي،2001 ،

ص.)180.

كيمكف تحديد االحتياجات التدريبية حسب ما ذكره عميكة ( )2001مف خالؿ:
- 1تحميؿ المنظمة أك التنظيـ
- 2تحميؿ العمؿ

- 3تحميؿ الفرد( .ص)24.

كسنتناكؿ ىذه المصادر بالتفصيؿ كما يمي:

- 1تحميل المنظمة أو التنظيم:

"كيقصد بو دراسة اَلكضاع التنظيمية ،كاَلنماط اإلدارية لتحديد مكاطف الحاجة

لمتدريب ،ككيفية تشخيص نكع التدريب المطمكب" (صاىد كعزكؽ ،2019 ،ص.)510.

أم معرفة مشاكؿ المنظمة كجكانب القصكر التي تعاني منيا كعالقة ذلؾ بأداء اَلفراد،

كمف ثـ تحديد ككضع إستراتيجيات لمعالجتيا عف طريؽ خطط تدريبية مناسبة ،كيتضمف ىذا

المدخؿ حسب عميكة ( )2001الجكانب التالية:

- 1دراسة واستيعاب األىداف الحالية لممنظمة:
- 1

تبرز أىمية اَلىداؼ بالنسبة لممنظمة في أنيا تشكؿ أساس كسبب كجكد كاستمرار
المنظمة طالما بقيت ىذه اَلىداؼ ممبية لبعض حاجات البيئة كالمجتمع ىذا مف

ناحية ،كمف ناحية ثانية فإف تحديد اَلىداؼ كاستيعابيا كفيميا مف قبؿ العامميف

سيساعد كثي ار في العمؿ عمى تحقيقيا كربطيا بأىدافيـ الخاصة ،كذلؾ فإف أىمية

اَلىداؼ تبرز مف ناحية ككنيا المعيار الذم سيجرم بمكجبو تخصيص كتكزيع مكارد
المنظمة البشرية كالمادية( .عميكة ،2001 ،ص ص)25-24.

- 2دراسة تطور المنظمة:
- 1

كنعني بيا جمع بيانات كمعمكمات لمعرفة مسارات المنظمة مستقبال ،كمدل قدرتيا

عمى التجديد كالتغيير مف أجؿ تحقيؽ تطكر مستمر ليا مف خالؿ الرفع مف كفاءة العماؿ

كزيادة مردكديتيـ.

- 3تحميل الييكل التنظيمي:
- 1

يتضمف ىذا التحميؿ التعرؼ عمى اَلقساـ كالكحدات الفرعية التي تتككف منيا المنظمة
اختصاصاتيا ،الفعاليات التي تمارسيا ،حجـ الكحدات التنظيمية الفرعية كنطاؽ
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اإلشراؼ ،المعايير المعتمدة في إقامة الكحدات التنظيمية ،حجـ النشاط الممارس مف

قبؿ كؿ كحدة ،أساليب االتصاؿ المعتمدة ،الصالحيات الممنكحة إلنجاز اَلعماؿ
كمدل مالءمتيا لذلؾ ،مدل ممارسة الصالحيات الحالية ،مدل الحاجة إلى

التفكيض( .عميكة ،2001 ،ص ص)26-25.

كحسب رأيي فإف تحميؿ الييكؿ التنظيمي يسمح بتحقيؽ التكيؼ كالتالؤـ بيف الفرد

كالكظيفة كإعادة تكزيع المياـ عمى العماؿ ،أك إعادة النظر في التفكيض كالمسؤكليات ،أك

تغيير مكاف العمؿ ،أك النظر في كقت اإلنجاز كما إلى ذلؾ.

- 4دراسة وتحميل القوى العاممة لممنظمة:
- 1

يستيدؼ التحميؿ ىنا الكقكؼ عمى طبيعة التركيب الحالي لمقكل العاممة في المنظمة

كتكزيعاتيا داخؿ المنظمة كذلؾ التعرؼ عمى الحاجات اآللية لبعض أنكاع ىذه القكل
كالحاجات المستقبمية لبعضيا اآلخر في ضكء االستخداـ الحالي لمقكل العاممة

ال (ترقية -نقؿ -فصؿ -تقاعد -إصابات عمؿ –
كالتطكرات التي ستط أر عمييا مستقب ن

كفاة ...الخ) إضافة إلى احتياجات المشاريع المستقبمية كالتحميؿ ىنا لف يفيد فقط في
تقديرات االحتياجات التدريبية كلكف سيساعد في إعادة تكزيع القكل العاممة الحالية
كتقدير الفائض كالعجز ،إضافة إلى مساعدتو في اعتماد كتعديؿ بعض سياسات

شؤكف اَلفراد في المنظمة أف المعايير التي يمكف اعتمادىا في مثؿ ىذه التحاليؿ

كثير منيا العدد ،الصنؼ ،الجنس ،التخصص العممي ،المستكل الكظيفي ،الفئات

العمرية ،مدة الخدمة ،الخبرة السابقة ...الخ( .عميكة ،2001 ،ص)26.

- 5تحميل مؤشر الكفاءة:
- 1

كفييا يتـ ضبط كتحديد عدد مف المؤشرات ) (Les indicateursكالمعايير

) )Les Normesيتـ بمكجبيا معرفة مدل كفاءة المنظمة كقدرتيا عمى تحقيؽ أكبر عائد
كبمكاصفات عالية ،ككذلؾ مدل استخداميا لكؿ المكارد المتاحة بفعالية ،كلقد أشار عميكة

( ،2001ص ص )28-27.إلى بعض مف ىذه المؤشرات كالمعايير منيا:
-تكاليؼ العمالة Costs of Labour

-تكاليؼ المكاد Costs of Materiales

-نسبة التالؼ كالفاقد مف الكحدات المنتجة

معدؿ االنتفاع  Utilizationمف اآلالت كالمعدات في إنتاج البضائع كالخدمات.81
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- 2تحميل العمل (الوظيفة) :كيسمى أيضا التحميؿ الكظيفي ،حيث "يتناكؿ التعرؼ عمى
الدكر أك الكظائؼ التي ينبغي أف تحققيا المؤسسة أك المتدرب في كظيفتو كيتـ ذلؾ مف

خالؿ تجميع بيانات عف بيئة المؤسسة ،الشركط كالمؤىالت كالميارات الكاجب تكافرىا في

العامميف" (البكىي ،2001 ،ص.)180.

كيتضمف ىذا المدخؿ ثالث أساليب:

"كصؼ الكظائؼ كاَلعماؿ-إعادة التنظيـ

-معدالت اَلداء" (عميكة ،2001 ،ص.)28.

كلقد حدد حمداف ( ،1991ص )39.شركط كأدكات إجرائية لتحميؿ الكظيفة كىي:
-تحميؿ الكظيفة مف أفراد مؤىميف بالكظيفة نفسيا

-تحديد العكامؿ المرتبطة بالكظيفة بما في ذلؾ السالمة

تحديد الميارات كالمعارؼ الكظيفية المطمكبة مف المكظفيف المؤىميف أنفسيـتحديد المعايير المقبكلة لتنفيذ الميمات كالتصرفات الكظيفية-تحديد أىمية الميمات كالتصرفات داخؿ الكظيفة

تحديد المكاد كالكسائؿ كاَلجيزة المستخدمة في إنجاز تصرفات الكظيفة-دراسة عينات كافية مف الكظيفة ليككف التحميؿ كافيان لفيميا كتمثيميا

مراجعة قائمة التصرفات كالميمات التي تـ التكصؿ إلييا بالتحميؿ مف خبراء/مختصيف في المجاؿ الكظيفي المعني بالتدريب

-تمخيص بيانات تحميؿ الكظيفة في تقرير يحتكم:

*كتابة الميمات كالتصرفات سمككينا في قائمة مع ظركؼ كمعايير تنفيذىا
المناسب

*تحديد أىمية كؿ تصرؼ ضمف الميمة

*حذؼ السمككيات أك التصرفات غير اليامة أك الزائدة عف المطمكب عادة.

- 3تحميل الفرد:

"تحميؿ الفرد أك المكظؼ :المقصكد بو الفرد الذم يحتاج إلى التدريب ،كالمقصكد

بتحميؿ الفرد أيضا ،قياس أدائو في كظيفتو الحالية ،كقدرتو في المستقبؿ َلداء ميارات

أخرل يتطمبيا العمؿ" (محمد ،2015 ،ص.)167.
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"كيعتبر تحميؿ الفرد ىك المدخؿ االستراتيجي الذم يجب االعتناء بو كمف ثـ فإف ىذا

التحميؿ يجب أف يعتمد عمى أسس مكضكعية تأخذ بعيف االعتبار مستكيات الفرد التعميمية،

كالتدريبية ،كالكظيفية ،كتطمعاتو كميكلو" (الخطيب كالعنزم ،2008 ،ص.)164.

كىذا التحميؿ يسمح لنا بمعرفة ما تـ إنجازه مف أداء فعمي "لمتعرؼ عمى معدلو

الطبيعي كىؿ ىك أقؿ أـ أعمى مف المستكل المطمكب" (البكىي ،2001 ،ص.)181.
كيمكف تكضيح كيفية تحميؿ اَلداء في الشكؿ التالي:

نموذج تحميل األداء

اجمع بيانات عن المشكمة
والمؤشرات الخاصة بيا
حدد النقص في األداء الفعمي

ابحث عف العكامؿ المسببة
عوامل
تتعمق
بالمعمومات
والمعرفة
والميارة
حدد الحمول البديمة
قم بالتدريبقم بالتوجيوقم بإرجاع األثر...........-

عوامل
تتعمق
بالتنظيم
والبيئة

 -تخمص من المعوقات والعقبات

 جيز المساعدات الوظيفية قم بتعديل المعايير............. -

عوامل
تتعمق
بالتحفيز
والسموك
واالتجاىات
 -وضع نظام لمحوافز مناسبا

 زد من التقدير واالىتمام قم بإرجاع األثر................. -

قـ باختيار الحؿ أك الحمكؿ البديمة
حدد إستراتيجية لمتنفيذ والتقييم
شكؿ رقـ ( )08يكضح نمكذج تحميؿ اَلداء (المصدر :عميكة ،2001 ،ص.)20.
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مف الشكؿ رقـ ( )08يتضح أف اليدؼ مف تحميؿ اَلداء ىك:

-تحديد االحتياجات التي تتعمؽ بتطكير كتنمية المعمكمات كالمعارؼ )،(Knowledge

ككذلؾ الميارات ).(Skills

-تحديد العكامؿ المتعمقة بالتنظيـ كالبيئة المتسببة في نقص اَلداء.

-تحديد العكامؿ المحفزة كاالحتياجات التي تتعمؽ بتنمية االعتقادات كالسمكؾ بما يتناسب

كأىداؼ المنظمة.

كلقد أكضح عميكة ( )2001أساليب تحديد االحتياجات التدريبية كما يمي:

"تحميؿ التنظيـ

تحديد المكقع التنظيمي الذم يحتاج إلى تدريب

تحميؿ العمميات

تحديد المكضكعات المطمكب التدريب عمييا

تحميؿ اَلفراد

تحديد اَلفراد المطمكب تدريبيـ" (ص.)61.

كخالصة القكؿ أف مرحمة تحديد االحتياجات تيعتبر مف أىـ مراحؿ بناء البرامج
التدريبية َلنيا ترتبط مباشرة باَلىداؼ المراد تحقيقيا ،كاذا كانت ىذه اَلىداؼ ال تمبي

حاجات المتدربيف فال فائدة مف كؿ العمميات اَلخرل.

 :2.4تحديد أىداف البرنامج:

"في ىذه المرحمة يتـ ترجمة االحتياجات التي يتـ تحديدىا مف المرحمة اَلكلى إلى

أىداؼ زمنية ككمية كنكعية محددة" (الخطيب كالعنزم ،2008 ،ص.)39.

" كتشمؿ اَلىداؼ العامة لمبرنامج مثؿ تحسيف أداء المعمـ أك تطكير أداء المؤسسة،

تفعيؿ إنتاجية العامميف أك المؤسسة ،تحسيف نتائج المدرسة...الخ ،كيتبع ذلؾ تحديد اَلىداؼ

اإلجرائية  objectivesكىي أكثر تفصيال كيتـ عمى أساسيا تقييـ اَلداء بعد التدريب"

(البكىي ،2001 ،ص.)181.

 :3.4تخطيط وتقييم المحتوى التدريبي:

"كيقصد بالمحتكل :المعمكمات كالميارات التي ستككف محك انر لمبرنامج كالنشاط التدريبي

باإلضافة إلى االتجاىات كالسمككيات التي يعمؿ البرنامج عمى تأصيميا أك تغييرىا" (البكىي،

 ،2001ص.)181.

كىك "السرد المكضكعي لممعارؼ كالحقائؽ كالمفاىيـ التي تساعد عمى اكتساب

الميارات كاالتجاىات كبناء ذلؾ عمى أسس تربكية فمسفية" (الخطيب كالعنزم،2008 ،

ص.)176.
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" كمف مقكمات المحتكل الجيد أف يسيـ في قدرات المتدرب عمى انتقاؿ أثر التدريب

الذم يعد امتدادان لممقدرة عمى القياـ بعممية التطبيؽ الفعمي لممكاد التي اكتسبيا أثناء التدريب"

(الخطيب كالعنزم ،2008 ،ص ص.)177-176 .

كيشير عميكة ( )2001إلى المحتكل التدريبي بالمادة التدريبية حيث عرفيا بأنيا

"مجمكعة مف المعمكمات أك المفاىيـ أك الحقائؽ أك اَلمثمة أك النماذج العممية التي تشرح
كتكضح مكضكعا معينان" (عميكة ،2001 ،ص.)68.

 :4.4اختيار أساليب التدريب:

"اَلسمكب التدريبي  Training Methodىك الطريؽ الذم ييستخدـ لنقؿ المادة التدريبية
المدرب إلى المتدربيف بصكرة تنتج اَلثر المطمكب" (عميكة ،2001 ،ص.)71.
مف ي
إف اَلساليب التدريبية كثيرة كمتنكعة نذكر الشائعة منيا كىي:

- 1المحاضرة :Lecture

"كىي الطريقة التقميدية في نقؿ المعمكمات بطريقة رسمية ،كتعتمد عمى الدكر المباشر

الذم يقكـ بو المحاضر في إعداد المادة العممية كعرضيا كتفسيرىا" (عميكة،2001 ،

ص.)72.

كأسمكب المحاضرة ىك "أسمكب تدريبي يستخدـ الرمكز المفظية في تكصيؿ مجمكعة

مف اَلفكار كالمعمكمات كالحقائؽ العممية كالنظريات كالمفاىيـ ،مف قبؿ المدرب إلى

المتدربيف ،كيالحظ عمى ىذا اَلسمكب أف المسيطر في المكقؼ التدريبي ىك المدرب فيك

يقكـ بإرساؿ المعمكمات كشرحيا كتكضيحيا باستخداـ الرمكز المفظية" (عبد السميع كحكالة،

 ،2005ص.)176.

إف ىذه الطريقة تعتمد عمى المحاضر (المدرب) باعتباره المالؾ الكحيد لممعرفة ،حيث

"تقكـ عمى مبدأ اإللقاء كالشرح أك العرض النظرم لممادة العممية كاإلنسانية مف جانب المعمـ"
(سمارة كالعديمي ،2008 ،ص ص.)146-145.

كالمحاضرة كأحد اَلساليب التدريبية التقميدية ال تيعتبر ذات فعالية كبيرة لعدة أسباب
ذكرىا عميكة ( )2001فيما يمي:
-ال تصمح المحاضرة ككسيمة لمتدريب بغرض صقؿ الميارات أك تغيير السمكؾ،

فقيمتيا محدكدة في إمكانيات نقؿ المعمكمات إلى المتدربيف فقط.

ال تأخذ المحاضرة كأسمكب تدريبي الفركؽ الفردية بيف المتدربيف في االعتبار ،بؿ85
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ىـ مف كجية نظر المحاضر سكاء.

-ال تكفر المحاضرة لممتدرب فرصة لتجربة أك تطبيؽ ما يسمع ،أك معرفة نتائج

تطبيقو لممعمكمات التي انتقمت إلييا [خطأ في المصدر] مف خالليا( .ص)73.
- 2حمقات المناقشة :Discussion

كفييا يتـ تبادؿ المعمكمات كاآلراء في مجمكعات صغيرة ال يزيد عدد أفرادىا عمى

خمسة ،كتتخذ عدة صكر منيا :مناقشة المحاضرة ،كيخصص مدرب لكؿ مجمكعة

يقكد المناقشة لما كرد في المحاضرة مف معمكمات كأفكار ،المناظرة  De-bateكفييا
يقسـ المتدربكف إلى فريقيف أك أكثر ينتصر كؿ فريؽ لرأم معيف كينقد رأم الفريؽ

اآلخر ،الندكة  Symposiumكيقكدىا مجمكعة مف الخبراء المتخصصيف في

مكضكع التدريب لمناقشة المتدربيف في مكضكع معيف كفييا يككف التفاعؿ مباشر

لمخركج بإيضاحات أك تصكرات معينة( .البكىي ،2001 ،ص)185.

- 3التدريب المصغر :Microtraining

كفيو يتـ تحميؿ المحتكل التدريبي كتقسيمو إلى أجزاء صغيرة يركز كؿ منيا عمى

ميارة معينة يقكـ المتدربكف بالتركيز عمييا كالتعرؼ عمى تفاصيميا بدقة ،كيتـ تنفيذ
الجزئية مف قبؿ المتدرب أك المتدربكف في زمف

 15دقيقة كيتـ التسجيؿ بالصكت

كالصكرة ليتـ عرضيا مجددان أماـ المتدربيف تحت إشراؼ المدرب لمتعرؼ عمى جكانب
القكة كالضعؼ في اَلداء كمحاكلة تحسينو( .البكىي ،2001 ،ص)185.

- 4الكرش الدراسية " :Workshopكفييا يتـ إلقاء مسؤكلية التعمـ كالتنمية المينية عمى

المتدربيف أنفسيـ ،كتتطمب تقسيـ المتدربيف إلى مجمكعات عمؿ صغيرة ،تكمؼ كؿ مجمكعة

بدراسة مشكمة معينة دراسة عممية دقيقة تحت قيادة أحد المتدربيف يختاره زمالؤه " (البكىي،

 ،2001ص.)186.

يتضمف ىذا اَلسمكب أكثر مف أسمكب تدريبي ،فيك يستخدـ أسمكب المحاضرة

كأسمكب النقاش كالعركض العممية (الدركس النمكذجية) كيطمؽ عمى الكرشة التدريبية
اسـ أسمكب تجاك انز كانما في الحقيقة ىي تتضمف كتستخدـ مجمكعة مف اَلساليب
التدريبية ،كتيدؼ الكرشة التدريبية بصفة عامة إلى إكساب المعارؼ كالميارات

كاالتجاىات في جانب ميـ مف جكانب عمؿ المتدرب كتتراكح مدة الكرشة مف ثالثة
أياـ إلى عدة أسابيع( .عبد السميع كحكالة ،2005 ،ص ص)178 -177.
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إف الكرشة التدريبية تعتبر بمثابة حقؿ تدريبي يشارؾ فييا جميع المتدربيف ،كيتـ فيو

تبادؿ اآلراء كالمعمكمات كالخبرات مف أجؿ الكصكؿ إلى حؿ لممشكمة أك المشكالت

المطركحة ،كاقتراح تصكر كاضح بناء عمى ما تـ تداكلو في ىذه الكرشة ،كتتميز بعدة مزايا

مف بينيا أنيا تينمي "االتجاىات المطمكبة لدل المتدربيف كاكسابيـ سمككيات محمكدة ،مثؿ:
التعاكف كالمشاركة كتحمؿ المسؤكلية كانكار الذات (العمؿ في فريؽ) كال يعتبر الكصكؿ
لحمكؿ المشكالت ىدفا في ذاتو كانما تدريب كتعكيد المتدربيف عمى أسمكب حؿ المشكالت

بطريقة عممية – عممية -منظمة" (البكىي ،2001 ،ص.)186.

- 5المؤتمرات " :Conferencesكىي عبارة عف اجتماعات مكسعة لعدد مف

المتخصصيف ،يسبقو إعداد مف خالؿ تكميؼ لجنة مف الخبراء أك المتخصصيف البارزيف مف

أيضا
ذكم االىتماـ بمكضكع المؤتمر ليككنكا بمثابة محاضريف أك مناقشيف بالمؤتمر ،كيدعى ن
إليو عدد كبير مف العامميف في المؤسسة كالجامعات مف أصحاب نفس التخصص" (البكىي،

 ،2001ص.)186.

"كبصفة عامة فإف المؤتمر أك الندكة أك حمقة البحث ىي عبارة عف اجتماع منظـ لو

ىدؼ محدد كجدكؿ أعماؿ متفؽ عميو ،كما أف ىناؾ أسمكب متفؽ عميو في إدارة الحكار،

كتستخدـ ىذه اَلساليب عادة في التدريب عمى المجاالت اإلدارية ذات الطبيعة الخالفية ،أم

التي تحتمؿ آراء مختمفة" (عميكة ،2001 ،ص ص.)74 -73.

- 6الدركس العممية " :Demonstrationsكىي دركس نمكذجية يقكـ بأدائيا المتدربكف بعد
التخطيط الجيد ليا مع المدربيف ،كقد يقكـ بأدائيا المدرب أك الخبير ،كيصاحب الدرس

العممي تدكيف لممالحظات لمناقشتيا بعد أداء التمريف العممي" (البكىي،

.)187-186

 ،2001ص ص.

- 7دراسة الحاالت :Case Study

كتستخدـ ىذه الطريقة أساسا في التدريب عمى العالقات اإلنسانية حيث يكاجو
المتدرب بمكقؼ عممي معيف كيطمب إليو دراستو كتحميمو كاستخراج المؤشرات

كالدالالت منو كصكال إلى تقدير أك حكـ أك قرار في شأف ما حدث كأسمكب عالجو،

كمف خالؿ ىذه المناقشة يستطيع المتدرب -بتكجيو مف المدرب -أف يكتشؼ المبادئ
كاَلسس العممية المتصمة بالمشكمة مكضع البحث ،كليذه الطريقة – إذا أحسنت

إدارتيا -فكائد كاضحة حيث يككف إسياـ المتدرب في العمؿ التدريبي كاضحا ،كمف
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ثـ فإف ما يصؿ إليو مف استنتاجات سكؼ يرسخ في ذىنو كيؤثر بالتالي عمى سمككو

المستقبؿ( .عميكة ،2001 ،ص)74.

- 8تمثيؿ اَلدكار" :Role Playingيتضمف ىذا اَلسمكب خمؽ مكاقؼ عممية كاشراؾ
المتدرب كطرؼ مباشر فييا يكاجو صراعا أك تناقضا معينا ،كيطمب إليو عالج المكقؼ

بالسمكؾ الفعمي كما لك كاف يعيشو في الحياة فعال" (عميكة ،2001 ،ص.)75.

"يعتبر ىذا اَلسمكب أسمكبا معمميان لتدريب المتدربيف عمى اَلدكار كالمياـ كالمسؤكليات

كالمكاقؼ المكجكدة في بيئة اَلعماؿ الحقيقية أك أنو يسمح بقياـ المتدرب بتمثيؿ دكر

شخصي ما كيتصرؼ كما يعتقد بأف ذلؾ الشخص يتصرؼ في أدائو لذلؾ الدكر" (عبد

السميع كحكالة ،2005 ،ص.)179.

كيرل الطالب أف ىذا اَلسمكب يصمح في تنمية القيـ كاالتجاىات ،كالمعارؼ السمككية

كفي تنمية الميارات اَلدائية بشكؿ عاـ.

- 9الرحالت أك الزيارات الميدانية :كتظير أىمية الرحالت كالزيارات الميدانية مف خالؿ

كقكؼ المتدرب "عمى ميارة أك مكضع التدريب في مكانو الطبيعي كعمى ما يترتب عمى ذلؾ
مف اكتساب الخبرات المباشرة ،عمى أف يحدد لمزيارة مخطط محكـ مكضح َلىداؼ الزيارة
المفضمة ،كخطكاتيا كالميارات كالمكضكعات التي يراد اإلشارة إلييا الكتساب الخبرة منيا"

(الفتالكم ،2004 ،ص.)107.

كعند زيارة الصفكؼ الدراسية يستفيد المتدربكف مف أعماؿ كنشاطات المعمميف المطبقيف

خاصة إذا كاف اَلمر يتعمؽ بتنمية ميارات معينة أك تنفيذ إستراتيجية جديدة مع التالميذ ،أك

اقتراح خطة لتنفيذ درس معيف.

- 10أسمكب العصؼ الذىني " :Brainstormingيقكـ ىذا اَلسمكب عمى تشجيع المعمميف
المتدربيف عمى إنتاج عدد كبير مف اَلفكار بيدؼ تنمية قدراتيـ العقمية مف خالؿ التدريب

عمى تكليد اَلفكار المتتابعة كالمتنكعة في نفس الكقت حكؿ قضية ما أك مشكمة تطرح عمييـ

في أثناء الجمسة" (عبد السميع كحكالة ،2005 ،ص.)182.

اء تعميميان شبييان بالنقاش االستكشافي أك التفكير الخالؽ مف عدة
"كتعد إثارة اَلفكار إجر ن
كجكه كيستخدـ لتكليد مجمكعة مف اَلفكار اإلبداعية المتنكعة التي تخص مشكمة معينة"

(الفتالكم ،2004 ،ص.)105.

كىذا اَلسمكب يعتمد عمى تشجيع المتدربيف مف أجؿ طرح أفكارىـ حكؿ المشكمة
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المطركحة (استمطار اَلفكار) دكف نقد أك رفض ،كفي اَلخير يتـ تحميميا كمناقشتيا،
ككذلؾ تطكيرىا كتحسينيا.

- 11أسمكب التدريب المعتمد عمى تكنكلكجيا المؤتمرات المرئية :إنو أسمكب يتماشى مع
التطكرات التكنكلكجية الحديثة أم التدريب عف بعد باستعماؿ تقنيات اإلعالـ كاالتصاؿ

الحديثة ،حيث "يعتمد عمى اجتماع المدربيف بالمتدربيف مف خالؿ تكنكلكجيا المؤتمرات
المرئية ،فالمدرب يقكـ بعممية التدريب مف خالؿ برنامج تدريبي يتـ بثو بشكؿ مباشر

لمجمكعة مف المتدربيف المنتشريف في أماكف متباعدة ،كيتـ الحكار كالمناقشة كتقديـ اإلجابات

عمى جميع استفسارات كتساؤالت المتدربيف مف خالؿ تطبيقات مصاحبة ليذه التكنكلكجيا"

(عبد السميع كحكالة ،2005 ،ص.)182.

كلقد اعتمدت ك ازرة التربية الكطنية ىذا اَلسمكب التدريبي خالؿ العاـ الدراسي

 2021/2020بسبب جائحة ككركنا (ككفيد  )19أيف طمبت مف المفتشيف تنظيـ أياـ تككينية
باستخداـ تقنيات االتصاؿ الحديثة لكنيا لـ تنجح بسبب قمة أك انعداـ الكسائؿ التكنكلكجية

كعدـ ربط كؿ المدارس االبتدائية بشبكة االنترنيت.

 :5.4تحديد معينات التدريب:

كنقصد بيا الكسائؿ كاَلدكات كاَلجيزة كاإلمكانيات التي تساعد عمى فعالية تنفيذ

البرنامج التدريبي ،كمف بينيا( :البكىي ،2001 ،ص)187.

أ) أجيزة تكنكلكجيا التدريب :كمنيا جياز العرض فكؽ الرأسي كجياز عرض الشرائح،

السبكرة البيضاء ،كمعامؿ المغات المتنقمة كالثابتة ،كأجيزة السينما كالفيديك ،أجيزة التسجيؿ،

معامؿ الحاسب اآللي.

ب) كسائؿ اإليضاح :مثؿ الصكر كالمجسمات كالخرائط كالرسكـ البيانية.

ج) المكتبة كدكائر المعمكمات :كفييا مصادر المعمكمات كالمراجع المعتمدة ،كىي ال غنى
عنيا لمبحث عف المعمكمات كالتثقيؼ الذاتي.

 :6.4اختيار وتييئة المدرب:

أم تحديد مكاصفات كمؤىالت المدرب تشمؿ المؤىالت العممية كالمينية كالخبرات

السابقة كمدل استعداده كقدرتو لمقياـ بميمة التدريب.

كلقد كضع الخطيب كالعنزم ( )2008معايير عند اختيار المدربيف ىي:

" الخبرة العممية كالعممية حكؿ الميمة التي سيقكـ بيا ،أف تتكفر لديو الرغبة في التدريب،
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المقدرة عمى االتصاؿ كالتكاصؿ كايجاد عالقات إنسانية مع المتدربيف ،الذكاء ،المقدرة عمى

طرح اَلفكار اإلبداعية ،المقدرة عمى التحميؿ...الخ" (ص.)179.

 :7.4إعداد الميزانية المالية لمبرنامج:

يجب أف يتـ حساب تكمفة البرنامج بطريقة شاممة تأخذ في االعتبار نصيب البرنامج

مف اَلصكؿ الثابتة مف مباني كأثاث كتجييزات كمعدات ،باإلضافة إلى المصاريؼ
الجارية ىي أجكر العامميف الدائميف بمراكز كمؤسسات التدريب ،كالتأميف ،كأعماؿ

الصيانة الدائمة كفيو استيالؾ الكيرباء كالماء ،كاشتراكات التميفكف كالفاكس كالتمكس،

كالكتب كالمراجع التي تزكد بيا المكتبة بصفة دكرية ،كأجكر المتدربيف خالؿ فترة

تفرغيـ لمتدريب ،كثمف السجالت كالمطبكعات ،كتكاليؼ البريد( .البكىي،

ص)189.

،2001

 :8.4تنفيذ البرنامج:

أم البدء في تطبيؽ الجمسات التدريبية المدرجة في البرنامج.

ىذا ،كلقد حدد عميكة (  )2001أىـ الجكانب التنفيذية التي ييتـ المخطط التدريبي

باإلعداد ليا كىي:

-تكقيت البرنامج :كيتضمف ىذا الجانب ما يمي:

 .مكعد بدء البرنامج كمكعد انتيائو.

 .تكزيع العمؿ التدريبي خالؿ فترة البرنامج.

 .تنسيؽ التتابع الزمني لممكضكعات التدريبية المختمفة
-إعداد مكاف البرنامج :كيتضمف ما يمي:

 .اختيار المكاف كفقا لمتطمبات البرنامج (مثال قاعة كبيرة أـ حجرات صغيرة)

 .تصميـ طريقة جمكس المتدربيف (مائدة مستديرة ،أك صفكؼ مستقيمة في مكاجية
المدرب ،أك عمى شكؿ حرؼ  ،uمع تعييف مكاف المدرب)

 .تحديد المستمزمات الضركرية في كؿ برنامج (سبكرة عادة أك جياز عرض الشرائح)
-تجييز المطبكعات :كيتضمف ىذا الجانب ما يمي:

 .استالـ المطبكعات مف القائميف بإعدادىا عمميان.
 .إجراءات الطباعة كالتجميد.

 .إجراءات التكزيع عمى المتدربيف كفقا لمخطة العممية لمبرنامج( .ص ص)80 -79.
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كيضيؼ الطالب تكزيع الزمف عمى الجمسات التدريبية كمدة كؿ جمسة ،ككذلؾ ضركرة

تحديد زمف كتكقيت فترات االستراحة بيف الجمسات التدريبية.

 :9.4المتابعة والتقييم:

المتابعة" :ىي عممية مراقبة تنفيذ البرنامج التدريبي لمتأكد مف أف عممية التنفيذ تتـ كفؽ خطة
البرنامج ،كتتجو بنجاح نحك تحقيؽ أىدافو ،كقد تذىب عممية المتابعة أبعد مف ذلؾ لتتدخؿ

إلزالة المعكقات" (البكىي ،2001 ،ص.)193.

كتيدؼ المتابعة إلى " تحديد أثر البرنامج عمى أداء المتدربيف في الميداف التربكم

(داخؿ غرفة الصؼ ،البيئة المدرسية ،ميداف اإلشراؼ التربكم) لفترة طكيمة بيدؼ تحسيف
أدائيـ" (الخطيب كالعنزم ،2008 ،ص.)182.

أما التقييم " :فيك عممية قياس مدل التأثير الذم تركو التدريب عمى المتدربيف ،أم

مدل ما حصؿ عميو المعممكف المتدربكف مف معارؼ كميارات جديدة ،كمدل ما اكتسبكه مف

عادات كاتجاىات كسمككيات مرغكبة" (البكىي ،2001 ،ص.)193.

كالتقويم "عبارة عف عممية منظمة لجمع المعمكمات في ضكء معايير عممية محددة

بيدؼ إصدار حكـ مكضكعي عمى قيمة اَلشياء مثؿ البرامج ،أك ممارسات اَلشخاص أك

ما يمتمكو اَلفراد مف معارؼ كميارات كاتجاىات مف أجؿ التحسيف كالتطكير" (الخطيب

كالعنزم ،2008 ،ص.)181.

كتقييم صالحية البرنامج يعني "كشؼ كفاية تمثيمو لحاجات المتدربيف .أما تقييـ

الجدكل ،فييدؼ إلى كشؼ كفاية اَلثر الذم يحدثو في الشخصية السمككية الكظيفية

لممتدربيف" (حمداف ،1991 ،ص.)198.

كيمر تقييـ البرنامج التدريبي بالمراحؿ التالية:

-مرحمة التقييم قبل تنفيذ البرنامج التدريبي:

كتيدؼ ىذه المرحمة إلى "التأكد مف دقة

كسالمة خطة البرنامج ،كقدرتيا عمى تحقيؽ اليدؼ ،أك اَلىداؼ التي صممت مف أجؿ

تحقيقيا ،كمدل مالءمة اَلساليب كالكسائؿ كاَلنشطة لتنفيذ اليدؼ ،كمناسبة كسائؿ التقكيـ
لميدؼ الكاحد" (الخطيب كالعنزم ،2008 ،ص.)46.

-مرحمة التقييم أثناء تنفيذ البرنامج التدريبي :كتيدؼ مرحمة تقييـ البرنامج التدريبي إلى

"التأكد مف أنو يسير كفؽ ما ىك مخطط لو ،كذلؾ لتعزيز الجكانب اإليجابية ،كتالفي
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الجكانب السمبية ،كتعديؿ المسار نحك تحقيؽ اَلىداؼ المخططة" (الخطيب كالعنزم،

 ،2008ص.)46.

-مرحمة التقييم بعد تنفيذ البرنامج التدريبي  :كتيدؼ ىذه المرحمة إلى "التأكد مف تحقيؽ

اَلىداؼ التي كضع البرنامج مف أجؿ تحقيقيا ،كمدل مساىمتو في اكتسابو لممعارؼ

كالميارات كاالتجاىات ،مع مراعاة الكمفة المالية التي أنفقت عمى البرنامج التدريبي ،كمدل

فاعميتو" (الخطيب كالعنزم ،2008 ،ص.)46.

.5خصائص التقويم الجيد لمبرنامج التدريبي  :التقكيـ الجيد ىك الذم يؤدم الكظيفة التي
كضع مف أجميا ،كمثؿ ىذا التقكيـ ال يكتمؿ إال إذا تكفرت فيو الخصائص التالية:

-الشمولية :أف يشمؿ جميع محطاتو كعناصره كمككناتو المادية كالبشرية ،كالبيئة التدريبية،

كالمعينات كالزمف ،أم أنو ال يقتصر عمى تقكيـ جانب كاحد فقط.

-االستمرارية :فيك عممية مستمرة كليست ظرفية ،يككف قبؿ كأثناء كبعد التدريب.

الموضوعية :أف يككف بعيدا عف التحيز كالذاتية ،كأف يككف تقكيما منطقيا كفؽ أسسكمعايير كاضحة كمحددة.

-التنظيم :يككف التقكيـ منظمان بمعنى أف يككف خاضعان لخطة منظمة ،كليست عممية

ارتجالية يتـ القياـ بيا حسب أىكاء كرغبات القائميف بو.

-تنوع الوسائل  :لمتقكيـ كظائؼ متنكعة كأىداؼ متعددة ،لذا تتنكع كسائؿ التقكيـ فيتـ

استخداـ المالحظة كاالختبارات كاستطالعات الرأم كمقاييس االتجاه كما إلى ذلؾ.

-تعدد المشاركين فيو  :بحيث يشارؾ في تقكيـ البرنامج التدريبي أخصائيكف كخبراء،

كالمدربكف دكف أف ننس المعنييف بالبرنامج التدريبي كىـ المتدربكف ،حيث يقكمكف بتقكيـ
أنفسيـ ذاتيان ،كتقكيـ البرنامج التدريبي كمككناتو.

-توفير تغذية راجعة مستمرة  :فيي تساىـ في تعديؿ السمكؾ كتعمؿ عمى تحسيف اَلداء

عند المتدرب مف خالؿ دفعو لتحقيؽ إنجاز أفضؿ.

-االستفادة من النتائج :فال معنى لمتقكيـ إذا لـ يتـ االستفادة مف نتائجو مف أجؿ تحسيف

البرنامج التدريبي ،كحصر نقاط الضعؼ مف أجؿ تداركيا ،كضبط نقاط القكة مف أجؿ

تثبيتيا كتعزيزىا.

"كالتقكيـ بشكؿ عاـ يجيب عف اَلسئمة اَلربعة اآلتية:

ىؿ سعد المتدربكف بالبرنامج؟92
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-ىؿ تعمـ المتدربكف مف البرنامج؟

-ىؿ عدؿ المتدربكف سمككيـ طبقان لما تعممكه؟

ىؿ أثر تعديميـ لمسمكؾ إيجابيا عمى نتائج تعمميـ؟" (الخطيب كالعنزم،2008 ،ص.)181.

.6مجاالت تقويم البرنامج التدريبي:

"ىناؾ مجاالت أربعة لتقكيـ البرنامج التدريبي كىي:
تقكيـ البرنامج التدريبي َلبعاده كافةتقكيـ درجة تقدـ البرنامج-تقكيـ أداء المدربيف

-تقكيـ أثر التدريب" (الخطيب كالعنزم ،2008 ،ص.)183.

.7معايير تقييم البرنامج التدريبي أثناء الخدمة:

ىناؾ أربعة نماذج شييرة لعممية تقييـ التدريب ذكرىا البكىي ( ،2001ص ص-197.

 ،)202كىي :أسمكب كيرؾ باتريؾ  ،Kirkpatrickأسمكب باركر  ،Parkerأسمكب شركة
بيؿ  ،The Bell Systemأسمكب كيرك  ،CIROكسنتناكؿ اَلسمكب اَلكثر شيرة كاَلكسع
انتشا ار لتصنيؼ مناطؽ التقييـ ،كىك إطار  Donald Kirkpatrickكما يمي:

 -أسموب كيرك باتريك ( :Kirkpatrickالبكىي ،2001 ،ص ص.)199-197.

مفيكما لييكؿ العمؿ لممساعدة في
طكر  Kirkpatrickفي النمكذج الذم اقترحو
ن
تحديد نكعية البيانات التي ينبغي جمعيا كقد تطمبت فكرتو أربعة مستكيات مف التقييـ
كاجابات َلربعة أسئمة غاية في اَلىمية:
المستوى

األسئمة

- 1رد الفعؿ

 -ىؿ كاف المشارككف سعداء بالبرنامج؟

- 3السمكؾ

 -ىؿ غير المشارككف مف سمككيـ بناء عمى ما تعممكه؟

- 2التعمـ

 - 4النتائج

 -ماذا تعمـ المشارككف مف البرنامج؟

 -ىؿ أثر التغيير في السمكؾ عمى المؤسسة بشكؿ إيجابي؟

(البكىي ،2001 ،ص ص.)198-197.

- 1رد الفعل :Reaction

"يعرؼ رد الفعؿ بفكرة المشاركيف عف برنامج معيف بما في ذلؾ المكاد التي درست،
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المدربكف ،مكاف الدراسة ،التسييالت المتاحة ،طريقة التدريس ،محتكيات البرنامج...إلخ ،كال

يتضمف ذلؾ قياس مقدار التعمـ الذم أحرزكه" (البكىي ،2001 ،ص.)198.

كيمكف التعرؼ عميو مثمما أشار لذلؾ عميكة ( " )2001عف طريؽ استمارة استقصاء

تصمـ فييا اَلسئمة بالشكؿ الذم يمكف مف معالجة نتائجيا إحصائيا ،كقد يطمب فييا مف
المتدرب أال يذكر اسمو أك يضع تكقيعو إال إذا أراد ذلؾ  ،حتى يقكؿ رأيو بصراحة"

(ص.)162 .

- 2التعمم :Learning

يرتبط ىذا المستكل مف التقييـ بقياس تعمـ المبادئ كالحقائؽ كاَلساليب كالميارات

المقدمة بالبرنامج كىك اَلكثر صعكبة مف قياس ردكد اَلفعاؿ فال بد أف تككف

القياسات مكضكعية تحتكم عمى مؤشرات قابمة لمقياس تكضح كيفية تفيـ المشاركيف

لمكاد البرنامج كمدل استيعابيـ لو كىي ليست بالضركرة قياسات لكيفية اَلداء في

العمؿ.

كىناؾ قياسات مختمفة عديدة َلداء التعمـ تشتمؿ عمى اختبارات الكرقة كالقمـ

كمنحنيات التعمـ كميارات التدريب كمحاكاة طبيعة العمؿ( .البكىي،

ص)199 -198 .

 ،2001ص

"كيمكف قياس ما استفاده المتدربكف مف مبادئ كمعمكمات ...الخ عف طريؽ اختبار

يحتكم عمى مجمكعات مف اَلسئمة التي شمميا البرنامج التدريبي ،كىناؾ طرؽ أخرل إلى

جانب االختبارات التحريرية لقياس ما استفاده المتدربكف مثؿ المقابالت كالمناقشات الجماعية

كاستمارات استقصاء اآلراء" (عميكة ،2001 ،ص.)163.

- 3السموك :Behavior

"يستخدـ اصطالح السمكؾ لإلشارة إلى قياس كيفية أداء العمؿ" (البكىي،2001 ،
ص.)199.

كيتـ معرفة تغير كتطكر السمكؾ لدل المتدربيف مف خالؿ مقارنة اَلداء قبؿ كبعد

التدريب ،كمتابعة مدل تطبيؽ ىذه التغيرات في الممارسات اَلدائية ليـ" ،غير أف قياس

تغيير السمكؾ يعد أصعب بكثير مف قياس المعمكمات التي حصميا المتدرب في البرنامج"

(عميكة ،2001 ،ص.)163.
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- 4النتائج :Results

" كيقصد بيا النكاحي المحددة في أداء الفرد التي تـ التعرؼ عمييا عند فحص

االحتياجات التدريبية كالتي يراد مف التدريب تحقيقيا كنتيجة نيائية لو" (عميكة،

ص.)164.

،2001

ك"تستخدـ التقييمات عند ىذا المستكل لمربط بيف نتائج البرنامج كتطكير المؤسسة

كبعض النتائج التي يمكف فحصيا كدراستيا تتضمف تكفير النفقات ،كتطكير كتحسيف المنتج

النيائي لممؤسسة ،كرفع كفاءة الجكدة" (البكىي ،2001 ،ص.)199.

كيؤكد الطالب عمى أىمية اختيار أدكات تقيس النتائج كخاصة إذا كاف البرنامج

التدريبي ييدؼ إلى تنمية سمكؾ معيف أك اتجاه معيف ،أك تثبيت قيمة ما ،أك قياس فعالية

إستراتيجة تعميمية معينة.

ىذا كيقترح (عميكة ،2001 ،ص )165 .نمكذج لسجؿ تقييـ البرامج التدريبية كما في

الجدكؿ التالي:

جدكؿ رقـ ( )01يكضح نمكذج سجؿ تقييـ البرامج التدريبية
ـ
1
2
3
4
5
6
7

برنامج  ..............................:الفترة مف  20 ../.../...:إلى 20 ../.../...
مالحظات
التعديؿ المقترح
البياف

ىدؼ البرنامج
شركط االلتحاؽ بالبرنامج
نظاـ التدريب
كسائؿ اإليضاح

(المصدر :عميكة ،2001 ،ص.)165.

 .8متطمبات التدريب الفعال لممعممين في أثناء الخدمة:

"أكضح كؿ مف ) Bull and Buechler (1997ك ) Desimone (2009مميزات

التطكير الميني الفعالة ،كتشمؿ ىذه الصفات( :أ) يككف فردم كمقره المدرسة ( ،ب) يستخدـ

التدريب كاجراءات المتابعة اَلخرل ( ،ج) يدمج التعاكف  ،ك(د) تضميف الممارسات في
الحياة اليكمية لممعمميف" ).)Nishimura, 2014, p.21
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ىذا ،كلقد استعرض دكسيمكف ( )Desimone 2011, p.69عدة عناصر تجعؿ

التدريب فعاال ،كىي:

 .التركيز عمى المحتكل ( :)Content focusيجب أف تركز اَلنشطة التدريبية عمى
محتكل مكضكع التدريب كعمى كيفية حدكث تعمـ ىذا المحتكل.

 .التعمـ النشط ( :)Active learningيجب أف يمتمؾ المعممكف فرص المشاركة مثؿ
مراقبة كتمقي المالحظات ،تحميؿ عمؿ المتعمـ أك إعداده العركض ،عمى عكس

السمبية كالجمكس مف خالؿ المحاضرات.

 .الترابط المنطقي ( :)Coherenceتناسؽ ما يتدرب عميو المعممكف مع كؿ نشاطات
التنمية المينية اَلخرل ،كمع معارفيـ كمعتقداتيـ ،كمع المدرسة كالمنطقة التعميمية،

كأف يتالءـ مع إصالحات الدكلة كسياساتيا التربكية.

 .المدة الزمنية ( :)Durationينبغي تحديد مدة زمنية كافية لمتدريب ال تقؿ عف 20
ساعة مف التكاصؿ اإليجابي.

 .المشاركة الجماعية ( :)Collective participationيتميز التدريب الفعاؿ

بالمشاركة الجماعية مف نفس الصؼ أك نفس مادة التدريس أك مف نفس المدرسة مف

أجؿ بناء مجتمع تعميمي تفاعمي.

كلكي يككف التدريب أكثر فعالية يجب مراعاة ما يمي:

 اإلعداد الجيد لمبرنامج التدريبي :كذلؾ بضبط البرنامج التدريبي مف كؿ جكانبو بداية
بتحديد اَلىداؼ كخصائص المتدربيف كالمحتكل كالكسائؿ ،كربط اَلىداؼ باالحتياجات

التدريبية لممتدربيف كاختيار المدربيف اَلكفاء ،كاستشراؼ الصعكبات كرسـ خطة تقكيمية ترافؽ

البرنامج التدريبي قبؿ كأثناء كبعد تنفيذه.

 اختيار مدربيف متخصصيف" :يحتاج التدريب إلى مدربيف ذكم قدرات عالية كميارات كبيرة
في التعامؿ مع المتدربيف ،كما يفضؿ االستعانة بمدربيف ممف ليـ سابؽ خبرة في التدريب"

(فضؿ اﷲ ،2015 ،ص.)65.

 رغبة كاىتماـ المتدرب" :إف كجكد متدرب مقتنع بأىداؼ التدريب كبحاجتو إليو يعتبر مف
العكامؿ التي تؤدم إلى نجاح التدريب حيث يعتبر المتدرب أساس العممية التدريبية

كمحكرىا"(الخطيب كالعنزم ،2008 ،ص.)161.

 المادة العممية  :يجب أف تغطي اَلىداؼ المرصكدة ،كتمبي االحتياجات التدريبية كتكاكب
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كؿ المستجدات العممية اَلخيرة.

 تكفر المكارد المالية" :مف الكاضح أف التمكيؿ ضركرم في أم إصالح أك تطكير ميني
فعاؿ" ))Villegas-Reimers, 2003, p.126

 تكافر الكسائؿ التدريبية كمالءمتيا لطبيعة البرامج التدريبية" :يجب مراعاة أف تتناسب ىذه
الكسائؿ مع طبيعة البرامج التي تستخدـ فييا ،باإلضافة إلى كفاية ىذه الكسائؿ كأف تككف

صالحة لالستعماؿ بصفة مستمرة" (فضؿ اﷲ ،2015 ،ص.)65.

 االختيار المناسب لمكاف التدريب" :إف المكاف المناسب لتنفيذ العممية التدريبية لو دكر
كبير في إنجاح العممية التدريبية ،بحيث يككف ىناؾ تصميـ مناسب لغرفة التدريب حتى

يككف بإمكاف الجميع المشاىدة كالسمع بشكؿ جيد" (جكىارم ،2017 ،ص.)82.

 متابعة أثر التدريب :لمعرفة مدل االستفادة كاَلثر الناتج عف العمميات التدريبية في

الميداف ،كمستكل تحسف اَلداء ،كحصر المشكالت التي تحكؿ دكف االستفادة مف التدريب

المنجز.

 .9مشكالت تدريب المعممين أثناء الخدمة في الجزائر :ىناؾ العديد مف المشكالت التي
تحد مف فاعمية العمميات التدريبية لممعمميف أثناء الخدمة في الجزائر ،نذكر منيا:

 " .افتقار التدريب أثناء الخدمة كقبميا إلى البيانات الدقيقة عف االحتياجات التدريبية
 .نقص التخطيط لعممية اإلنفاؽ عمى البرامج التدريبية لممعمميف
 .ضعؼ اَلجيزة التي تشرؼ عمى تدريب المعمميف

 .عدـ جدية كؿ مف المدربيف كالمتدربيف في العممية التدريبية" (العتيبي ،2017 ،ص.)98 .
 .اختالؼ اليياكؿ التنظيمية لممنشآت كعدـ تحديد االختصاصات كتكزيع المسؤكليات
بيف اَلفراد.

.غياب السياسات التي ترشد العمؿ كتكجو اتخاذ الق اررات كتعتبر أساسان يعتمد عمييا
اَلفراد في مكاجية ما يعترضيـ مف مشكالت

 .سكء التخطيط أك انعدامو عمى بيانات غير صحيحة أك تكقعات مبالغ فييا

 .ضعؼ الركح لمعامميف بسبب نقص اَلجكبة ،أك سكء معاممة المشرفيف ليـ أك

منازعات اَلفراد مع بعضيـ البعض( .الخطيب كالعنزم ،2008 ،ص ص-158.

)159

 .ضعؼ التمكيؿ كالتجييز المادم الذم غالبان ما يككف مف أبرز معكقات التدريب.
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 .ضعؼ كفاءة كاضعي برامج التدريب مما ينتج عنو غمكض في كافة عناصر

التدريب كبالتالي عجز عف تحقيؽ التطكر المرغكب بو في أداء المعمٌـ المتدرب.

لممدربيف كعدـ تكفر دكم االختصاصات التربكية كالخبرات
 .الكفاءة المتكاضعة ِّر

العممية لتنفيذ التدريب( .فريج ،2019 ،ص)66.
النظرية ك ٌ
" .رغـ الدعكة إلى جعؿ برامج التككيف تسير في خطط اإلصالح كالتجديد إال أنيا مازالت

تقميدية تعتمد عمى أسمكب الدكرات كالمحاضرات ،كتمقي دركس في جكانب أكاديمية نظرية"

(بيناس ،2019 ،ص.)127.

مما يحكؿ دكف تقكيـ
" .عدـ كجكد خطة كاضحة لمتابعة أثر التدريب عمى أداء المعمـ ٌ
التدريب كتحديد نقاط القكة لتعزيزىا ،كنقاط الضعؼ لمعالجتيا" (فريج ،2019 ،ص.)67.
مف خالؿ ما سبؽ يمكف تصنيؼ مشكالت تدريب المعمميف أثناء الخدمة إلى:

 مشكالت تتعمؽ بتحديد االحتياجات التدريبية.

 مشكالت تتعمؽ بعممية التخطيط لتدريب المعمميف أثناء الخدمة.
 مشكالت تتعمؽ بالمدرب.

 مشكالت تتعمؽ بالمعمـ المتدرب.

 مشكالت تتعمؽ بمحتكل كاستراتيجيات التدريب المعتمدة.
 مشكالت تتعمؽ بالتمكيؿ كبتكفير معينات التدريب.

 مشكالت تتعمؽ بالسياسات التي تخص تدريب المعمميف أثناء الخدمة.

 مشكالت تتعمؽ بمتابعة كتقكيـ برامج تدريب المعمميف أثناء الخدمة كقياس مدل فاعميتيا
كيؤكد الطالب أف غياب سياسة كاضحة لمتدريب (التككيف) أثناء الخدمة مف طرؼ

ك ازرة التربية الكطنية الجزائرية تيعتبر مف أكبر معكقات العممية التدريبية في بالدنا ،ضؼ إلى
ذلؾ الق اررات الفجائية المتغيرة بتغير مسؤكلي القطاع ،كاختالؼ النظرة التي يحممكنيا حكؿ
ىذه العممية اليامة التي تعتبر إحدل عناصر تحقيؽ الجكدة في المنظكمة التربكية ككؿ.
خالصة:

لقد تطرقنا في ىذا الفصؿ إلى حيثيات تدريب المعمميف أثناء الخدمة ،كقد اتجو بحثنا

في اَلساس إلى تكضيح مفاىيـ التدريب بيدؼ أخذ صكرة كاضحة كدقيقة عنو ،ثـ تـ

اشتقاؽ مفيكـ التدريب أثناء الخدمة باعتباره عممية مالزمة كمرافقة لممعمـ منذ كلكجو التعميـ،
كفي ىذا الصدد تـ إبراز أف تدريب المعمميف أثناء الخدمة ييدؼ إلى تقديـ مجمكعة مف
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الخبرات المعرفية كالميارية كالكجدانية الالزمة لممعمـ بيدؼ ترقية أدائو الميني كتطكير قدراتو

قادر عمى مكاكبة التغيرات كالتكيؼ مع كؿ المستجدات.
مما يجعمو نا
كما تـ التطرؽ إلى مبادئ كمجاالت التدريب كأنكاعو ،كأىـ االتجاىات التربكية الحديثة
في تدريب المعمميف أثناء الخدمة ،كمجاالت التدريب كشركط تطكير إستراتيجيات التدريب

أثناء الخدمة ،كنظـ إعداد كتدريب المعمميف ،ثـ لمحة عف تطكر تككيف المعمميف أثناء

الفعالة في شكؿ مخطٌط ،كما حاكؿ
الخدمة بالجزائر ،كما أكضحنا مميزات البرامج التدريبية ٌ
الطالب تكظيؼ ما اكتسبو مف خبرات كما الحظو مف كقائع كأحداث تخص العممية التدريبية
في بالدنا باعتباره عايش ىذه المحطات في مساراتو المينية.

بدءا
كاختص أيضا ىذا الفصؿ بتحميؿ العمميات المتبعة في بناء البرامج التدريبية ن

بتحميؿ الييكؿ التنظيمي لممؤسسة ،ثـ تحميؿ العمميات لتحديد المكضكعات المطمكب التدريب
تحديد اَلفراد المطمكب تدريبيـ  ،كبذلؾ يتـ

عمييا ،ثـ تحميؿ الفرد أك المكظؼ مف أجؿ

حصر االحتياجات التدريبية التي تيمبي االحتياجات الحقيقية كالفعمية لممتدربيف.
كذلؾ عرض ىذا الفصؿ مراحؿ بناء البرامج التدريبية كاجراءات إعدادىا مف خالؿ
ضبط اَلىداؼ كأساليب التدريب كتحضير اَلدكات كالتجييزات ،كتخطيط مراحؿ التنفيذ

كصكال إلى معايير التقكيـ كالمتابعة.

كخالصة القكؿ أف تدريب المعمميف أثناء الخدمة أصبح ضركرة ممحة كمطمب ىاـ مف

ال باعتماد مقاربات جديدة
متطمبات جكدة العممية التعميمية بأكمميا ،كلف تتحقؽ ىذه الجكدة إ ٌ
في إعداد البرامج التدريبية تراعي االحتياجات الفعمية لممعمميف كتالمس كاقعيـ كتناسب

مستكاىـ ،باعتماد إستراتيجيات مسايرة لمتغيرات الحديثة تسمح بتحقيؽ اَلىداؼ المرغكبة.
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تمييد:

يتحدد نجاح العممية التعميمية /التعممية بشكؿ كبير عمى فعالية إدارة الصؼ الدراسي،

ذلؾ أف اَلىداؼ المسطرة كالمنشكدة ال يمكف بمكغيا إال مف خالؿ تييئة الظركؼ المناسبة

لعممية التعمـ ،كمف ىنا حظيت اإلدارة الصفية باىتماـ بالغ مف طرؼ كؿ الفاعميف في
المجاؿ التربكم ،حيث أصبح التحكـ في تنفيذ عممية التعمـ مرتبط بإدارة الصؼ.

إف اإلدارة الصفية باعتبارىا منظكمة متكاممة تتضمف مجمكعة مف الميارات المتنكعة

التي يجب عمى المعمـ اكتسابيا كتنميتيا كفؽ التطكرات السريعة كالمتالحقة التي أدت إلى

إعادة النظر في كثير مف جكانب العممية التربكية كمنيا اإلدارة الصفية التي أصبحت ترتكز

عمى أصكؿ عممية كنظريات تربكية.

لقد تغير مفيكـ اإلدارة الصفية مف المفيكـ التقميدم الذم معني تمؾ اإلجراءات

التنظيمية الصارمة التي يقكـ بيا المعمـ مف أجؿ الضبط ،كحفظ النظاـ ،كالتحكـ في كؿ

سكنات كحركات التالميذ إلى ذلؾ المفيكـ الذم يعني خمؽ بيئة تعميمية مناسبة يسكدىا
النشاط كالتفاعؿ الصفي يككف فييا الحيز اَلكبر لمتمميذ باعتباره المستيدؼ مف كؿ

النشاطات الصفية المنظمة.

لقد أثبتت العديد مف الدراسات كاَلبحاث التربكية أىمية إدارة الصؼ في نجاح العممية

التعميمية ،كفي التحصيؿ الدراسي لمتالميذ كدراسة الزىراني كآخركف ( ،)2018كدراسة

زيادة ( )2018التي تكصمت إلى أنو "إذا ما أريد لمتفاعؿ الصفي أف يحقؽ أىدافو بكفاية

كفاعمية فال بد مف إدارة صفية فعالة َلنيا تعد شرط ضركرم لمتعمـ الفعاؿ كتحقيؽ اإلنجاز

اَلكاديمي كالتحصيؿ الدراسي" (ص)161.

كعميو سكؼ نتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى مفيكـ اإلدارة الصفية ،أىميتيا كأىدافيا،

عناصرىا كخصائصيا ،أنماط اإلدارة الصفية كالعكامؿ المؤثرة فييا ،كالمداخؿ النظرية إلدارة
الصؼ ،ثـ نتطرؽ إلى ميارات اإلدارة الصفية الالزمة َلستاذ المغة العربية بالمرحمة

االبتدائية ،بعدىا نتناكؿ أدكار المعمـ في إدارة الصؼ ،كأخي ار مشكالت اإلدارة الصفية

كاَلساليب الكقائية ليذه المشكالت.
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.1مفيوم اإلدارة الصفية:

لقد أخذت إدارة الصؼ مفاىيـ كمدلكالت متعددة تبعا لكجيات نظر الباحثيف

كالمختصيف التربكييف ،حيث عرفتيا الشرقاكم ( )2005بأنيا "منظكمة فرعية لمنظكمة أكبر
ىي إدارة المدرسة ،كىي عمـ كفف يديرىا المعمـ المبدع ،آخذا في اعتباره تحديات عصره،

كالقكل الثقافية السائدة كالمحتممة المؤثرة في إدارتو الصفية إلحراز التفكؽ كاالمتياز التربكم"

(ص ،)18.كعرفيا المصاصمة ( )2006بأنيا "عممية يقكـ بيا المعمـ في الصؼ مف أجؿ
تكجيو نشاط الطالب نحك اَلىداؼ التعميمية المشتركة مف خالؿ تنظيـ كتنسيؽ كتكظيؼ

الجيكد المبذكلة" (ص ،)26.في حيف عرفتيا العشي ( )2008بأنيا "جميع السمككات

اَلدائية كعكامؿ التنظيـ التي تقكد إلى تكفير بيئة صفية تعميمية منظمة" (ص ،)17.بينما

أشار ) )Djigic and Stojiljkovicإلى أف "إدارة الفصؿ الدراسي تعني إنشاء بيئة تعميمية

آمنة كمحفزة" ) ،)Djigic and Stojiljkovic, 2011, p.820كعرفتيا أبك خميؿ ()2011

بأنيا "عبارة عف مجمكعة مف اَلنشطة التي يستخدميا المعمـ في تنمية اَلنماط السمككية

المناسبة لدل التالميذ ،كحذؼ اَلنماط السمككية غير المناسبة ،كتنمية العالقات اإلنسانية

فعاؿ كمنتج داخؿ الصؼ" (ص ،)32.أما شريفي ( )2012فقد
الجيدة ،كخمؽ جك اجتماعي ٌ
أشار إلى أف "إدارة القسـ في الكاقع ىك استغالؿ المكقؼ التعميمي في كؿ جكانبو مف أجؿ

تحقيؽ اَلىداؼ التعميمية" (ص" ،)113.كىي مجمكعة مف اَلنماط السمككية التي يستخدميا
المعمـ لكي يكفر بيئة تعميمية مناسبة كيحافظ عمى استمرارىا بما يمكنو مف تحقيؽ اَلىداؼ

التعميمية المنشكدة" (نبياف ،2008 ،ص ،)17.أما عبد المنعـ ( ،2001كما كرد في

العجمي كعاصـ ،2018 ،ص )193.فترل أف إدارة الصؼ ىي "نظاـ فرعي لنظاـ اإلدارة

المدرسية يتككف مف المعمـ كالتمميذ باإلضافة إلى العناصر المادية كالبشرية كافة التي يمكف

تكظيفيا لتكفير بيئة دراسية مناسبة الكتساب الميارات المعرفية كاالجتماعية المختمفة بما

يحقؽ أىداؼ العممية التعميمية كرضا الميتميف بيا" ،كعرفيا طبشي ( )2016بأنيا "اَلنشطة
المختمفة التي تنجز داخؿ غرفة الصؼ الدراسي كالتي يقكدىا كينظميا المعمـ بما يتمتع بو

مف صفات إنسانية كميارات تدريسية متعددة ،كبتكفير جميع الظركؼ كالعكامؿ المساعدة

لمتعمـ التي يتـ تنظيميا كتحقيقيا كتنشيطيا ما بيف المعمـ كالمتعمميف تتحقؽ بيئة صفية ىادئة

تسكدىا العالقات اإلنسانية كاالجتماعية اإليجابية التي مف شأنيا أف تحسف أداء المتعمميف

كتحقؽ نجاحا تعميميا تعمميا فعاال" (ص ،)511 .بينما يرل العبد اﷲ كرضكاف (" )2019أف
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مفيكـ اإلدارة الصفية يشمؿ مجمكعة مف النشاطات التي تيدؼ إلى إيجاد كتنمية عالقات

إنسانية بيف المعمـ كالمتعمميف ،كبيف المتعمميف بعضيـ بعضا ،مما يييئ جكا مف التكاصؿ

اإلنساني داخؿ الغرفة الصفية كخارجيا" (ص ،)591.كعرفيا شرفي كداكدم ( )2020عمى
أنيا "جممة مف اإلجراءات كاَلنشطة يقكـ بيا المعمـ بغية تنمية شخصية المتعمـ كالكصكؿ

لتحقيؽ أىداؼ مسطرة سمفا في ظؿ قكاعد محددة في إطار تفاعؿ بناء كعالقات إنسانية بيف

المعمـ كالمتعمـ" (ص.)210.

مف خالؿ التعريفات السابقة يتضح أف ىناؾ مف ينظر لإلدارة الصفية مف المنظكر

اإلدارم باعتبارىا جزءا مف اإلدارة المدرسية ،بينما ينظر إلييا أصحاب المدرسة السمككية مف

جانب تعديؿ السمكؾ أم تنمية السمكؾ المرغكب فيو كحذؼ السمكؾ غير المرغكب فيو لدل
التالميذ ،أما أصحاب المدرسة اإلنسانية فيعتبركنيا عممية إنسانية مف خالؿ إيجاد مناخ

اجتماعي تحفيزم كآمف داخؿ غرفة الصؼ ،كىناؾ مف يعتبرىا كنسؽ أك نظاـ يتككف مف

مدخالت كعمميات كمخرجات.

كعميو يمكف تعريؼ اإلدارة الصفية بأنيا تمؾ العممية التي تيدؼ إلى تنظيـ مختمؼ

اَلنشطة داخؿ غرفة الصؼ بإشراؼ المعمـ كمشاركة المتعمميف اإليجابية ،بما يمكفىـ مف

الحصكؿ عمى الخبرات التعميمية ،كتحقيؽ اَلىداؼ التربكية المدرجة في المنياج الدراسي.

.2أىمية اإلدارة الصفية:

عندما نتحدث عف نجاح العممية التعميمية فإننا نتحدث بالضركرة عف ظركؼ التمدرس

البيئ التعميمية الصفية كمدل مالءمتيا لشركط التعمـ ،كعف اإلجراءات التي
كعف مكاصفات ة
اتبعيا المعمـ لخمؽ الظركؼ المناسبة التي يحدث في إطارىا التعمـ ،أم أننا نتحدث عف

اإلدارة الصفية ،لذا فأىميتيا تتمثؿ في أنيا مف عكامؿ نجاح العممية التعميمية بؿ مف أىـ

شركط كمتطمبات تنفيذ التعميـ الصفي ،كفي ىذا الخصكص يذكر بنام كمحجر ()2018

"أف لإلدارة الصفية أىمية كبيرة في نجاح عممية التعميـ كالتعمـ َلنيا تكفر لمتالميذ كالمعمـ
عمى حد سكاء الجك المناسب لتحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية في المدرسة"(ص،)565.

بينما أشار بمعسمة كسميماني ( )2014إلى أف أىمية اإلدارة الصفية الفعالة تظير "مف خالؿ
عممية التعميـ الصفي كالتي تشكؿ عممية تفاعؿ إيجابي بيف المعمـ كتالميذه ،كيتـ ىذا

التفاعؿ مف خالؿ نشاطات منظمة كمحددة تتطمب ظركفا كشركطا مناسبة تعمؿ اإلدارة

الصفية عمى تييئتيا" (ص.)69.
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كلقد لخص ألجميمي كالجبكرم ( )2009أىمية اإلدارة الصفية في:

"-تكفير كتييئة جميع اَلجكاء كالمتطمبات النفسية كاالجتماعية لحدكث عممية التعمـ بصكرة

فعالة  -تحقيؽ تفاعؿ ايجابي بيف المدرس كطالبو ،كيتـ ىذا التفاعؿ مف قياـ المدرس

بتخطيط نشاطات منظمة كمحددة تتطمب ظركفا كشركطا مناسبة تعمؿ إدارة المدرسة عمى

تييئتيا" (ص.)151.

.3أىداف اإلدارة الصفية :حدد راشد كآخركف ( )2017أىداؼ اإلدارة الصفية كما يمي:
 تحقيؽ أىداؼ التعميـ كالتعمـ مف قبؿ المعمـ كاَلطفاؿ.

 استخداـ عناصر اإلدارة الصفية البشرية كالمادية المتاحة استخداما عمميا كعقالنيا
إلحداث التعميـ كالتعمـ المرغكب فييما.

 تنظيـ كتنسيؽ الجيكد المبذكلة مف قبؿ المعمـ كاَلطفاؿ بما يتفؽ كاَلىداؼ
المنشكدة.

 إيجاد ركح التفاىـ كالتعاكف كممارسة العمؿ الفردم كالجماعي في الصؼ الدراسي.
 تييئة البيئة الصفية المناسبة التي تؤدم دك ار فاعال كأساسيا في عممية التعمـ

 حفظ النظاـ في غرفة الصؼ بما ييسر عممية التفاعؿ الصفي باتجاه اَلىداؼ
المخططة كالمنشكدة( .ص ص)324 -323 .

كيرل الطالب مف خالؿ ما سبؽ أف اإلدارة الصفية ليا ارتباط مباشر بتحقيؽ اَلىداؼ

التعميمية التي رسميا المعمـ كالمدرجة في المناىج الرسمية ،لذا فكمما كانت إدارة الصؼ

فعالة كمما كانت اَلىداؼ المنشكدة أكثر تحقيقا.

.4عناصر اإلدارة الصفية:

لقد حدد عركم ( ،2014ص )166.عناصر اإلدارة الصفية كما يمي:

 .المعمـ كالتالميذ :كىما قطبي العممية التعميمية /التعممية
 .الغرفة الدراسية :كىي غرفة الصؼ أك البيئة الصفية

 .الكقت :كىك الكقت المخصص لكؿ نشاط صفي معيف

 .المكاد أك اَلجيزة التعميمية كتشمؿ الكسائؿ كالتجييزات المختمفة كالسبكرة كالطاكالت كغيرىا

كيضيؼ الطالب محتكيات اَلنشطة الصفية كمختمؼ العمميات التي يقدميا المعمـ أثناء

تقديـ النشاط الصفيَ ،لف ىذه المككنات تيعتبر جامدة ما لـ يتـ تحديد اَلدكار الصفية التي
تحدث داخؿ غرفة الصؼ.
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.5خصائص اإلدارة الصفية :لإلدارة الصفية عدة خصائص ذكر منيا عدس ( )1999ما

يمي:

 .العالقات اإلنسانية ىي السائدة كىي العنصر اَلكؿ فييا

 .الصعكبات في قياس ما يحدث مف تغير في سمكؾ التمميذ كفي تقكيـ ىذا التغير
 .تيتـ بشكؿ خاص بما يتسمح بو المعمـ مف تأىيؿ عممي كمسمكي

 .إنيا عممية شاممة تضـ عدة عمميات متداخمة ،كىي كذلؾ عممية معقدة
 .ليا أىمية بالغة َلنيا تتفاعؿ مع الغالبية العظمى مف اَلفراد

 .تعتمد في بمكغ أىدافيا عمى أكثر مف جية ،كعمى أكثر مف صعيد( .ص ص.

)12 -11

كيؤكد الطالب عمى أىمية العالقات اإلنسانية َلنيا تساعد عمى إيجاد مناخ تعميمي

يسكده العمؿ الجماعي ،كتعمؿ عمى تمبية حاجات التالميذ كتزيد مف دافعيتيـ مما يسيـ في

تحقيؽ اَلىداؼ كفي نجاح العممية التعميمية /التعممية ،إنيا "ميمة في مجاؿ التعميـ كالسبب
يبرز في أنيا تؤدم إلى زيادة التحصيؿ العممي كيسيؿ عممية التنشئة االجتماعية كىما مف

أىـ مياـ المدرسة التي نص عمييا القانكف التكجييي لمتربية" (إقركفة ،2016 ،ص.)147.

.6أنماط إدارة الصف الدراسي :النمط اإلدارم لمصؼ الدراسي ىك نكع السمكؾ الذم يقكـ بو
المعمـ حينما يكجو أك ينشط جماعة التالميذ الذيف يدرسيـ ،كيمكف ذكر ثالثة أنماط رئيسية

ىي:

 النمط التسمطي " :كىك اَلسمكب الذم يستخدمو التدريسي المستبد الذم يفرض سيطرتو
عمى طالبو بالترىيب كاصدار اَلكامر كتنفيذىا ،كعدـ المركنة في تنفيذ التعميمات كعدـ
السماح َلفراد المجمكعة بالمناقشة كيرفض التعزيز" (الكريطي كالشريفي،2012 ،

ص.)115.

 النمط الديمقراطي" :مف أىـ سمات ىذا اَلسمكب ىك إشراؾ المتعمميف في العممية

التعميمية ،كاتخاذ آرائيـ كرغباتيـ معيا ار أساسيا عند اختيار أك تطكير النشاط ،مع مراعاة

المكضكعية في معالجة مشاكؿ المتعمميف كاالستجابة لمحاجات الفردية" (الزىراني كآخركف،

 ،2018ص.)110.

 النمط التسيبي (الفوضوي)" :يمنح اَلستاذ الذم يتبع ىذا النمط حرية متناىية لمتالميذ في
تكجيو شؤكنيـ كتعمميـ ،كالتصرؼ كما يحمك ليـ دكف تدخؿ يذكر منو ،حيث يتجكلكف داخؿ
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بأال ىادفة" (بف
القسـ كيخرجكف دكف استئذاف منو ،كتكصؼ الحياة الصفية ليذا اَلسمكب ٌ

بريكة ،2013 ،ص.)125.

كيرل الطالب أف النمط المفضؿ إلدارة الصؼ ىك النمط الديمقراطي التشاركي ككنو

يتكافؽ مع إستراتيجيات التعمـ النشط ،كيكرس تقدير المعمـ الىتمامات التالميذ كاحتياجاتيـ

كرغباتيـ ،كيعمؿ عمى تكفير مناخ صفي يسكده التفاعؿ اإليجابي كتبادؿ اَلفكار كاآلراء،

مما يؤدم إلى تنمية شخصية التالميذ في جكانبيا المختمفة.

.7العوامل المؤثرة في إدارة الصف:

"تتأثر إدارة الصؼ بعدة عكامؿ مككنة حصيمة تفاعؿ بينيا لنجاح ىذه اإلدارة ،فالمعمـ

بالسمكؾ الذم يتبعو في الصؼ كمدل تطبيقو لالنضباط المدرسي ،كمدل ممارستو

لمنشاطات التربكية ،كفاعميتو في إدارة الكقت كالمكاف كالمكارد البيئية لمصؼ ،كؿ ذلؾ يؤثر

في ضبط الصؼ كادارتو" (بمعسمة كسميماني ،2014 ،ص)71.

كيمكف تقسيـ العكامؿ التي تؤثر في إدارة الصؼ إلى خمسة مياديف عامة ذكرىا

بالتفصيؿ بف ربيعة ( ،2013ص ص ،)170-169 .كىي:

- 1الجك المادم كالعاطفي كاالجتماعي السائد داخؿ حجرة الصؼ.
- 2مشاركة التالميذ في إدارة الصؼ.

- 3التفاعؿ بيف أطراؼ العممية التعميمية /التعممية.
- 4التماسؾ بيف أطراؼ المكقؼ التدريسي.
- 5مطالب العمؿ داخؿ حجرة الصؼ.

إف المياديف السالفة الذكر تعتبر مف العكامؿ المؤثرة فعال في اإلدارة الصفية ،كىي

شاممة كتربط بيف الجكانب المادية كالجكانب النفسية كاالجتماعية لمتمميذ ،ككذلؾ ما ييستخدـ
مف كسائؿ كأدكات عند إدارة الصؼ فيي مؤثرة جدا فعندما تتكفر الكسائؿ يحدث التفاعؿ

كعندما تتنكع تزداد الدافعية ،كالعكس صحيح.

.8مداخل إدارة الصف الدراسي:

لقد كاكبت اإلدارة الصفية التطكرات الحديثة في مجاؿ تطكر الفكر اإلدارم كالتربكم،

حيث أصبحت تحكميا إجراءات كمبادئ عممية ،كظيرت عدة مداخؿ إلدارة الصؼ الدراسي

أكجزتيا الشرقاكم ( )2005في سبعة مداخؿ مثمما يكضحو الشكؿ التالي:
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المخؿ اَلكؿ

اختيار القكاعد كاإلجراءات

المدخؿ الثاني

الحزـ كالدراية

المدخؿ الثالث

تعديؿ السمكؾ

المدخؿ الرابع

النظاـ الحازـ

المدخؿ الخامس

Ginott

المدخؿ السادس

Rudolf Dreikur

المدخؿ السابع

الطب النفسي الكاقعي

شكؿ رقـ ( )09يكضح المداخؿ السبعة إلدارة الصؼ (المصدر:الشرقاكم،2005 ،
ص)51.

 -1-8مدخل اختيار القواعد واإلجراءات" :كييدؼ ىذا المدخؿ إلى كضع قكاعد مفسرة

يسير عمييا التالميذ مثؿ (كف في مقعدؾ مستعدا لمعمؿ عندما يدؽ الجرس كاحتالـ الجميع
ككف مؤدبا معيـ) ،كبالرغـ مف كضع ىذه القكاعد التي تكجو أداء التالميذ فإف ىذا المدخؿ
ال يقر العقكبات أيا كاف نكعيا كيكتفي باحتجاز التالميذ بعد المدرسة كأسمكب عقابي"

(الشرقاكم ،2005 ،ص.)49.

كيكضح الطالب أف القكاعد عبارة عف مبادئ كشركط عامة يتفؽ المعمـ عمى تطبيقيا

مع تالميذه مثؿ "المحافظة عمى نظافة غرفة الصؼ" أما اإلجراءات فيي ما يتبع ىذه

القكاعد مف سمكؾ مثؿ "ضع اَلكراؽ الممزقة في سمة الميمالت ،ال تكتب عمى جدار غرفة

الصؼ"...

 -2-8مدخل الحزم والدراية :تيعتبر إدارة الصؼ عممية منظمة ككاعية ،أم أف يككف المعمـ
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عمى عمـ بكؿ ما يجرم في غرفة الصؼ ،كأف يتعامؿ مع السمكؾ غير المرغكب فيو بكؿ
صرامة إلبطاؿ كؿ ما يعيؽ تقدـ النشاط الصفي.

"كتيدؼ ىذه النظرية إلى تمكيف المعمميف مف خالؿ سمككياتيـ جعؿ التالميذ منشغميف

بالميمة المككمة إلييـ مستخدما في ذلؾ كثي ار مف اَلػساليب منيا ما يسميو الدراية

( )Wittinessكالذم يشير إلى أف المعمـ يتفاعؿ مع التالميذ في الكقت المناسب فيك يعرؼ
ما يحدث بالصؼ في كؿ اَلكقات كيستجيب لمسمكؾ السيئ بشكؿ مالئـ كحازـ" (النداكم

كعباس ،2018 ،ص.)467.

 -3-8مدخل تعديل السموك " :ىذا المدخؿ اقترح بكاسطة عدد مف السمككييف أمثاؿ سكنر

( ،)Skinnerكشيا (  )Sheaالذيف يجمعيـ اعتقاد كاحد ىك أف سمكؾ التالميذ غير المالئـ
يمكف أف يعدؿ كيعاد تشكيمو في نمط أكثر قبكال اجتماعيا مف خالؿ التغيير المباشر لمكقائع

داخؿ الفصؿ ،معتمديف في ذلؾ عمى بعض العمميات مثؿ التعزيز ،كالعقاب ،كاإلطفاء"

(الشرقاكم ،2005 ،ص ص .)50-49

إف ىذا المدخؿ في إدارة الصؼ يساعد عمى حصر السمكؾ غير المرغكب فيو ،كمف

ثـ معالجتو مف طرؼ المعمـ بعدة أساليب ،غير أف مفيكـ السمكؾ غير المقبكؿ يجب أف

يككف كاضحا لدل المتعمميف.

 -4-8مدخل النظام الحازم " :المعمـ الحازـ ىك المعمـ الذم يكصؿ تكقعاتو بكضكح كحزـ

لتالميذه ،كيككف مستعدا َلف يعزز كمماتو بتصرفات مالئمة ،كأشار النظاـ الحازـ إلى حقكؽ

المعمـ ،كأكضح كذلؾ أنماط استجابات المعمميف لسمكؾ التالميذ ،كاقترح بعض النتائج

الستخداميا في الصؼ كالعزؿ" (الشرقاكم ،2005 ،ص.)50.

كيرل الطالب أف المعمـ الحازـ يستطيع تحقيؽ اَلىداؼ التعميمية بسيكلة ،كلو تصكر

كاقعي لكيفية تنفيذ النشاطات الصفية ،عكس المعمـ المتساىؿ الذم يجد صعكبة في إدارتو

لمصؼ الدراسي ،كال يستطيع رسـ التكقعات الممكف الكصكؿ إلييا ،كبالتالي مردكده التدريسي

يككف متذبذبا.

 -5-8مدخل جينوت (  :)Ginottكيسمى أيضا مدخؿ االتصاؿ الدائـ ( Congrument
" ،)Communicationكىك مدخؿ رئيسي يعد مف طرؽ التكاصؿ التي تستخدـ مف طرؼ

المعمميف لتساعد عمى تحقيؽ بيئة آمنة كمنتجة ،كقد كضع "جينكت" ) (Ginottعمى مستكل
ىذا المدخؿ كؿ ما يجب أف يفعمو المعممكف ككذلؾ ما يقكلكنو ،كما يجب أف يتجنبكه قكال
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كفعال أثناء معاممتيـ لمطمبة" (سالـ ،2015 ،ص.)177.

 -6-8مدخل (  " :)Rudolf Dreikurىك نمكذج في الضبط االجتماعي ،لتشجيع
التالميذ عمى االنتماء لجماعة الصؼ ،كالشعكر باَلىمية كالقبكؿ مف الصؼ ،كاقترح

النمكذج ثالث إجراءات لتفادم مشكالت النظاـ ىي :التشجيع ،المنافسة الديمقراطية ،كنتائج

السمكؾ المنطقية" (الشرقاكم ،2005 ،ص ص.)51-50.

 -7-8مدخل الطب النفسي الواقعي (

William Glasser's Reality Therapy

" :)Approachيعتقد جالسر أف الصحة النفسية تعتمد عمى حبنا لآلخريف كحب اآلخريف

لنا كاحساسنا بالقيمة َلنفسنا ،كأف العالقات االجتماعية الناجحة ىي اَلساس في كؿ شيء،
كاقترح عمى المعمـ بعض الخطكات لبناء عالقات اجتماعية مع تالميذه ،كما اقترح العقاب

كالمرح كالسيطرة كاشباع الحاجات كعالج لمشكالت الصؼ" (الشرقاكم ،2005 ،ص.)51.
إف التطرؽ ليذه المداخؿ المتعددة ال يعني أف المعمـ يكظفيا جميعا في إدارتو لنشاط

صفي كاحد ،بؿ عميو أف يراعي حاجات تالميذه ،كطبيعة كؿ مكقؼ صفي ،غير أف اإللماـ

بيا مف طرؼ المعمـ كمتطمب رئيسي في إدارة الصؼ الدراسي أصبح مف الضركرة بما كاف

لكي يككف معمما ناجحا.

.9ميارات اإلدارة الصفية:

"تعرؼ الميارة في عمـ النفس بأنيا :السرعة كالدقة في أداء عمؿ مف اَلعماؿ مع

االقتصاد في الكقت المبذكؿ ،كقد يككف ىذا العمؿ بسيطا أك مركبا" (سمارة كالعديمي،

 ،2008ص.)163.

كيمكف تعريؼ ميارات اإلدارة الصفية بأنيا تمؾ الممارسات كالنشاطات اَلدائية التي

يتـ إنجازىا مف طرؼ المعمـ داخؿ غرفة الصؼ مف خالؿ عدة عمميات منظمة كمرتبة

كمتكاممة بيدؼ مساعدة التالميذ عمى التعمـ ،كبالتالي الحصكؿ عمى اَلىداؼ المرغكبة.

ىذا كيكجد في اَلدب التربكم العديد مف االجتيادات في تحديد ميارات اإلدارة الصفية

كتجميعيا كفؽ محاكر أك ميارات رئيسية،

فمقد أشار نبياف (  )2008إلى أىـ الميارات

الالزمة إلدارة الصؼ كىي":الدافعية ،المثيرات ،التييئة لمدرس ،غمؽ الدرس ،التعزيز ،اَلسئمة
الصفية كتكجيييا ،التحرؾ داخؿ الصؼ ،التقييـ الذاتي" (ص ،)26 .بينما "لخصيا مصمح

كعدس ( )1981بما يمي :التخطيط ،التنفيذ ،اإلشراؼ كالمتابعة ،التقكيـ" (في الطعاني،
 ،2011ص ص.)698 -697.
109

اإلدارة الصفية

الفصؿ الثالث

ك"يرل فيمدماف (  Feldman )1997أف اإلدارة الصفية ال ترتبط فقط بإدارة سمكؾ

الطالب ،بؿ ترتبط أيضان بتخطيط

المعمـ ؿلدركس ،كتنظيـ المكاد كاَلدكات ،كالتحكـ في

السمككيات ،كعممية التعمـ القائمة عمى اَلىداؼ ،كالجك الداعـ ،كالحفاظ عمى خبرات تعميمية

كتعممي بالغة الفعالية داخؿ الفصكؿ الدراسية"
ة

(as cited in Ahmad et al, 2012, p.175).

بينما حددت سميماني ( )2014ميارات إدارة الصؼ الدراسي في:
 .ضبط سمكؾ التالميذ

 .تييئة الجك الصفي المناسب كتمبية احتياجات التالميذ

 .التخطيط لمدرس مسبقا قبؿ الدخكؿ إلى الصؼ الدراسي
 .ميارات التدريس الالزمة في عممية التعميـ كالتعمـ
 .ترتيب كتنظيـ الصؼ الدراسي
 .حفظ النظاـ داخؿ الصؼ

 .تكفير المناخيف االجتماعي كالكجداني المشجعيف عمى التعمـ داخؿ الصؼ الدراسي

 .تنظيـ بيئة الصؼ الدراسي مف مقاعد كممرات ككسائؿ إيضاح كتنظيـ عممية التعمـ
كأساليب التفاعؿ التنظيمي أثناء العممية التعميمية

 .تقكيـ التالميذ

 .إعداد التقارير عف كؿ طالب كتنظيميا في ممفات( .ص ص)205 -204.

في:

أما بنام كمحجر (  ،2018ص )567 .فقد حددا الميارات اَلساسية لإلدارة الصفية

-ميارة التخطيط.

ميارة صياغة كتكجيو اَلسئمة.ميارة التفاعؿ مع التالميذ.-ميارة حؿ المشكالت.

كفي دراسة عبد الفتاح كعتكـ (  )2019تـ تحديد ميارات اإلدارة الصفية الفعالة في

" التخطيط ،التنظيـ ،التنفيذ ،التقكيـ ،االتصاؿ ،إدارة الكقت ،إدارة السمكؾ" (ص.)484.

نمكذجا يتناسب مع احتياجات أستاذ المغة العربية بالمرحمة
كبناء عمى ما سبؽ نقترح
ن
ن
االبتدائية كفؽ المخطط التالي:
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ميارات اإلدارة الصفية
التخطيط

التفاعل الصفي

تنظيم البيئة المادية

استثارة الدافعية

التقويم
الصفي

التخطيط لمقواعد
واإلجراءات اإلدارية
لمصف ومناخو
تحضير البيئة
المناسبة لمنشاط
الصفي
التخطيط ألنشطة
التعمم الصفية

إدارة األنشطة
الصفية

شروط البيئة الصفية
المادية

التييئة المحفزة

قبل النشاط
الصفي

المناقشة النشطة

تحديد مواصفات بيئة
التعمم النشط

جذب االنتباه

أثناء النشاط
الصفي

طرح األسئمة
وتبادل األفكار
واآلراء

االستخدام الفعال
لمحتويات البيئة
الصفية المادية النشطة
وتنظيميا

التعزيز

بعد النشاط
الصفي

التخطيط لمتقويم

التواصل

الصمت الوظيفي

التغذية الراجعة

مخطط رقـ ( )10يكضح نمكذج مقترح لميارات اإلدارة الصفية (مف إعداد الطالب)

 -1-9ميارة تخطيط إدارة الصف:

 -1-1-9تعريفيا :ييعتبر التخطيط أكؿ كأىـ العمميات التي يقكـ بيا المعمـ إلدارة الصؼ
الدراسي ،فال يمكف أف نتصكر تقديـ نشاط صفي بدكف رسـ الخطة المتبعة ،كبدكف تحديد
القكاعد كاإلجراءات اإلدارية ،كىك يشمؿ تحديد الزمف كالطرؽ المتبعة كالكسائؿ التعميمية،

ككذلؾ تدابير التقكيـ ،كقد أكضحت الشرقاكم (" )2005عمى سبيؿ المثاؿ قد يخطط المعمـ

لممداخؿ اإلدارية الحديثة في إدارة الصؼ ،كيختار أفضميا :كمدخؿ الضبط الحازـ ،كمدخؿ

تعديؿ السمكؾ ،كمدخؿ ...،Ginottإلى ما شابو ذلؾ ،كيضع السياسات الالزمة لذلؾ"

(ص" ،)165.كىك أكؿ المياـ اإلدارية لممعمـ ،حيث أف أم خمؿ في ىذا الجانب ينعكس
عمى مختمؼ جكانب العممية اإلدارية برمتيا" (نبياف ،2008 ،ص.)23.

"كىك تصكر مسبؽ لمكاقؼ تعميمية يييئيا المعمـ لتحقيؽ أىداؼ تعميمية" (اليماني،

 ،2009ص.)190.
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"يمثؿ التخطيط الرؤية الكاعية الشاممة لعناصر العممية اإلدارية ،كفيو يتخذ المعمـ

ق اررات عدة منيا ق اررات منيجية متعمقة بتعميـ الطالب كق اررات تعميمية متعمقة بالخبرات

التعميمية المتكفرة في غرفة الصؼ ،كتعتبر برمجة اَلنشطة التعميمية مف المياـ اَلساسية
لمتخطيط" (عزمي ،2016/2015 ،فقرة.)3

كيعتبر شنيف (  )2016أف ميارة التخطيط ىي "عممية عقمية منظمة كىادفة يقكـ بيا

المعمـ ،تؤدم إلى كضع تصكره المسبؽ لما سيقكـ بو قبؿ مكاجية تالميذه في الفصؿ،

يتضمف اَلساليب كاَلنشطة كاإلجراءات كالكسائؿ التعميمية في المكاقؼ التعميمية مف أجؿ

تحقيؽ اَلىداؼ التربكية المرغكبة" (ص.)72.

مما سبؽ يمكف استخالص أف ميارة التخطيط إلدارة الصؼ تعني قياـ المعمـ

بالتحضير المسبؽ كاإلعداد القبمي لما يتطمبو تسيير كادارة صفو الدراسي ،فيي تشمؿ كؿ

القكاعد الصفية كاإلجراءات كالتدابير الالزمة ،مف أجؿ استخداـ الكسائؿ كاإلمكانيات المتاحة

بفاعمية لتحقيؽ اَلىداؼ التربكية المرغكبة كالمخططة.

 -2-1-9أىمية تخطيط إدارة الصف :الشؾ أف التخطيط عممية ميمة تساعد المعمـ عمى
إدارة صفو الدراسي بطريقة منظمة كىادفة ،كعمى تحقيؽ اَلىداؼ التعميمية بشكؿ كبير،

حيث ييعتبر التخطيط إلدارة الصؼ "بمثابة العممية العممية المنظمة لدراسة مجتمع التالميذ
دراسة كافية ككافية ليقؼ المعمـ عمى معرفة إمكانات كؿ متعمـ عمى حدة ،كليعرؼ كيفية
تطكير ىذه اإلمكانيات نحك اَلفضؿ" (بف ربيعة ،2013 ،ص.)168.

 -3-1-9عناصر التخطيط لإلدارة الصفية :يشتمؿ التخطيط إلدارة الصؼ عمى العناصر
التالية:

 تحديد األىداف وصياغتيا :كتتمثؿ في صياغة أىداؼ كؿ نشاط صفي في صكرة سمككية
كبطريقة إجرائية قابمة لممالحظة كالقياس.

 التخطيط لمقواعد اإلدارية الصفية  :كىي تمؾ الضكابط التي تنظـ سمكؾ التالميذ لصؼ
دراسي ناجح كطريقة التكاصؿ مع المعمـ كالزمالء مثؿ "ارفع يدؾ عندما تريد التدخؿ"...

 التخطيط ألنشطة التعمم الصفية" :كتتطمب ىذه العممية االطالع عمى محتكل الدرس في
الكتاب /المرجع الدراسي ،ثـ فصؿ المفردات اَلساسية ليذا المحتكل ككضعيا في قائمة

كاعطاء كؿ مفردة مسمى بحسب مكقفيا التصنيفي (حقيقة ،إجراء ،مفيكـ ،عالقة ،فرض،

نظرية ،ميارة...الخ)" (زيتكف ،2003 ،ص.)29.
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 اختيار أنشطة الممارسة الصفية :لقد حدد زيتكف ( )2003الشركط العامة التي يجب أف
يراعييا المعمـ الختيار أنشطة الممارسة كما يمي:
 .أف تككف مرتبطة بأىداؼ الدرس

 .يمكف لمطالب حميا بأعماؿ تفكيرىـ كفي ضكء ما يممككف مف معمكمات كميارات
 .أف تككف في حدكد ما يسمح بو كقت الدرس

 .أف تتكافر في الصؼ إمكانات ممارسة الطالب ليا (أم تتكافر اَلدكات ،المكاد،
اَلجيزة الالزمة لتنفيذىا في الصؼ)( .ص)34.

 تحديد األدوات والوسائل التعميمية :حيث يعمؿ المعمـ عمى تكفير كؿ ما يساعد التالميذ
عمى المشاركة كالتفاعؿ في النشاط الصفي لتقريب المفاىيـ كتبسيط المعارؼ كالقياـ

بالتجارب كنذكر منيا الصكر كالرسكمات كالنماذج كالكسائؿ السمعية كالبصرية كغيرىا.

 تحديد الزمن وتوزيعو عمى النشاطات الصفية :كيتـ ذلؾ بتحديد زمف كؿ نشاط صفي
كتكزيعو عمى كؿ المراحؿ المقترحة لمتقديـ.

 تحضير البيئة الفيزيقية لمصف" :كتتطمب ىذه العممية زيارة المعمـ لغرفة الصؼ قبؿ تنفيذ
الدرس كلك بدقائؽ معدكدة بحيث يضبط الضكء كالتيكية كالح اررة ...الخ ،إف تطمب اَلمر

ذلؾ ككاف ممكنا ،كما يحضر لمصؼ مصادر التعمـ كاَلدكات كالمكاد كاَلجيزة كأكراؽ العمؿ

المخطط الستخداميا" (زيتكف ،2003 ،ص.)293.

 التخطيط لمتقويم الصفي :كىنا يتـ تحديد أدكات التقكيـ المناسبة ،ككذلؾ أنماط التقكيـ
المتبعة ،حيث تختمؼ مف نشاط صفي إلى نشاط صفي آخر.

 -4-1-9أنواع خطط إدارة الصف:

لقد ذكر (نبياف ،2008 ،ص )23.أىـ أنكاع خطط إدارة الصؼ فيما يمي:
 .الخطة السنكية

 .الخطة الدراسية

 .الخطة الزمنية لممنياج
 .خطط عالجية

 .خطط لممتفكقيف

 .المشاركة في إعداد الخطة التطكيرية لممدرسة
فالخطة السنكية تككف طكيمة المدل نكعا ما أك ما يسمى بالمخطط السنكم لمنشاطات
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أما الخطة الدراسية فيي خطة يكمية يصمميا المعمـ في شكؿ بطاقات (مذكرات) تتضمف

المراحؿ التفصيمية لكؿ نشاط صفي.

 -2-9ميارة التفاعل الصفي:

 -1-2-9تعريفيا :تعتبر ميارة التفاعؿ الصفي مف بيف أىـ الميارات التي يجب أف

يمتمكيا المعمـ باعتبارىا عماد كأساس العممية التربكية ،حيث عرفيا أبك سعيد (  )2006بأنيا
"كؿ ما يصدر عف المعمـ كالطالب داخؿ الحجرة الدراسية مف كالـ كأفعاؿ كاشارات كحركات
بيدؼ التكاصؿ كتبادؿ اَلفكار كالمشاعر" (في بنام كمحجر ،2018،ص.)567.

كيرل عدس (  )1999أف التفاعؿ الصفي عبارة عف "حالة داخمية تعترم الفرد ،كتدفعو

إلى التيقظ كاالنتباه لممكقؼ التعميمي ،كالقياـ بنشاط مستمر حتى يتحقؽ التعمـ" (ص)29.

كالتفاعؿ الصفي "ىك التفاعؿ االجتماعي الذم ينطكم عمى مظاىر السمكؾ المعرفي

كاإلدراؾم المتبادؿ بيف المعمـ كطمبتو في الغرفة الصفية كيتأثر نمك الطمبة العاطفي
كالمعرفي بيذا التفاعؿ" (سمارة ،2007 ،ص.)98.

بينما يرل كتفي (  )2021أف التفاعؿ الصفي عممية متداخمة مع التعمـ ،بؿ أف كالىما

كاحد ،فال يمكف تصكر حدكث التعمـ دكف تفاعؿ صفي.

مما سبؽ يمكف القكؿ أف ميارة التفاعؿ الصفي تعني كؿ السمككيات المفظية كغير

المفظية التي تصدر عف المعمـ كالتالميذ داخؿ الصؼ بيدؼ إحداث حركية كنشاط لضماف
استمرار عممية التعمـ في جك يسكده الحكار كالمناقشة كتبادؿ اَلفكار كفؽ خطكات منظمة

مدركسة كىادفة.

 -2-2-9أىمية التفاعل الصفي:

ييمكف الحكـ عمى نجاح عممية التعمـ مف خالؿ ما يحدث مف تفاعؿ داخؿ الصؼ
الدراسي ،حيث يكلد العمؿ الجماعي المثمر لدل التالميذ كيحفزىـ عمى إبداء آرائيـ
كأفكارىـ ،كينمي لدييـ بعض القيـ كاالتجاىات اإليجابية كالتعاكف كاالحتراـ كتقبؿ النقد

كالرأم اآلخر ،كلقد أشار سمارة (  ،2007ص ص )99 -98 .إلى ىذه اَلىمية يمكف

تمخيصيا فيما يمي:

يساعد التمميذ عمى االتصاؿ بكؿ ما ىك جديد مف المعرفة.-يزيد مف حيكية كنشاط التالميذ.

يسيـ في تطكير اَلفكار برعاية المعمـ.114
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-يعمؿ عمى تككيف كتطكير االتجاىات اإليجابية نحك اآلخريف.

-يتيح فرصة التعبير بحرية عف آراء كأفكار جميع التالميذ في الصؼ.

يقضي عمى بعض المشكالت النفسية لدل التالميذ كالخجؿ كالعزلة كاالنطكاء.-يساعد عمى تككيف عالقات اجتماعية بيف التالميذ.

-يساعد عمى إيجاد مناخ صفي مناسب يسكده اَلمف كالعالقات اإلنسانية الطيبة.

 -3-2-9أنماط التفاعل الصفي:

أوال :النمط األحادي" :في ىذا النمط يرسؿ المعمـ ما يكد قكلو أك نقمو إلى تالميذه كال يستقبؿ
منيـ كىذا النمط مف االتصاؿ ىك أقؿ اَلنماط فاعمية ففيو يتخذ التالميذ مكقفا سمبيا بينما
يتخذ المعمـ مكقفا إيجابيا كيشير ىذا النمط إلى اَلسمكب التقميدم في التدريس

" (نبياف،

 ،2008ص)58.

كيمكف تكضيح ىذا النمط كفؽ الشكؿ التالي:
معــــــــمم
تمميذ

تمميذ

تمميذ

تمميذ

شكؿ رقـ ( )11يكضح نمط التفاعؿ كحيد االتجاه (المصدر :نبياف ،2008 ،ص)58.

ثانيا :النمط الثنائي " :كىذا النمط أكثر فاعمية مف النمط اَلكؿ ففيو يسمح المعمـ بأف ترد

إليو استجابات مف التالميذ كيسعى إلى تعرؼ صدل ما قالو أك ما حاكؿ نقمو إلى عقكليـ،

كيشعر في كثير مف اَلحياف بأف ما يقكلو ربما ال يككف قد كصؿ إلى عقكؿ تالميذه عمى

النحك المطمكب ،كلذلؾ يسأؿ التالميذ أسئمة تساعده عمى اكتشاؼ مدل الفائدة التي حققكىا"

(نبياف ،2008 ،ص.)58.

كيمكف تكضيح ىذا النمط كفؽ الشكؿ التالي:
معــــــــمم
تمميذ

تمميذ

تمميذ

تمميذ

شكؿ رقـ ( )12يكضح نمط التفاعؿ ثنائي االتجاه (المصدر :نبياف ،2008 ،ص.)59.
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ثالثا :النمط الثالثي  " :ىذا النمط أكثر تطك ار مف سابقيو ،ففيو يسمح المعمـ بأف يجرم

اتصاال بيف تالميذ الصؼ كأف يتـ تبادؿ الخبرات كاآلراء ككجيات النظر بينيـ كبالتالي فإف
المعمـ فيو ال يككف المصدر الكحيد لمتعمـ ،كيتيح لمجميع التعبير عف النفس كالتدريب عمى

كيفية عرض كجيات النظر باختصار كسيكلة" (نبياف ،2008 ،ص.)59.

كيمكف تكضيح ىذا النمط كفؽ الشكؿ التالي:

معــــــــمم
تمميذ

تمميذ

تمميذ

تمميذ

شكؿ رقـ ( )13يكضح نمط التفاعؿ ثالثي االتجاه (المصدر :نبياف ،2008 ،ص.)59.

رابعا :النمط المتعدد االتجاىات " :يمتاز ىذا النمط عف غيره مف اَلنماط السابقة كبخاصة
النمط الثالث الذم كاف يجرم فيو اتصاؿ بيف المعمـ كعدد محدد مف التالميذ أنو في ىذا

النمط فرص االتصاؿ تتعدد بيف المعمـ كبيف التالميذ أك بيف التالميذ بعضيـ ببعض كما

تتكافر فيو أفضؿ الفرص لمتفاعؿ كتبادؿ الخبرات مما يساعد كؿ تمميذ عمى نقؿ فكره كخبراتو

إلى اآلخريف" ( نبياف ،2008 ،ص.)59

كيمكف تكضيح ىذا النمط كفؽ الشكؿ التالي:
معــــــــمم

تمميذ

تمميذ
تمميذ

تمميذ

شكؿ رقـ ( )14يكضح نمط التفاعؿ متعدد االتجاه (المصدر :نبياف ،2008 ،ص.)60.

 -3-9ميارة تنظيم البيئة المادية لمصف:
 -1-3-9مفيوم البيئة المادية الصفية:

لقد أشار عدس ( )1999إلى أف الجك الفيزيقي (الطبيعي) كالصحي يعني بو "طبيعة
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غرفة الصؼ ،كالجك العاـ فييا مف حيث البناء كاَلثاث كالتصميـ ،يجد فييا الطالب ما

يريحو نفسيا ،كتتكفر لو التسييالت الضركرية لعممية التعمـ كالتعميـ" (ص.)36.

"كيقصد بيا المكاف (الفيزيقي) التي تدكر فيو اَلحداث الفعمية لمتدريس؛ أم يتـ فيو

تنفيذ التدريس ،كقد يككف ىذا المكاف حجرة دراسية عادية أك معمال أك مدرجا كنحك ذلؾ مف

تمؾ اَلمكنة المكجكدة في المدارس أك المعاىد أك الكميات كنحكىا مف المؤسسات التعميمية

المخصصة لمدراسة" (زيتكف ،2001 ،ص.)28.

كعرؼ الصمادم كآخركف (  )2009غرفة الصؼ بأنيا "عبارة عف المكاف المخصص

لتدريس الطمبة داخؿ المدرسة ،بيدؼ تحقيؽ اَلىداؼ التربكية لدل الطمبة" (ص،)40.

كتكصمت مزكزم ( )2018إلى أف "البيئة الصفية المادية تمثؿ الحيز الفيزيقي لبيئة

التعمـ ،كالتي يعبر عنيا بكؿ ما تحتكيو الغرفة مف أثاث كتجييزات كألكاف ،ىذه العناصر

المككنة لمبيئة الصفية المادية تعتبر شركطا أػساسية كضركرية يجب أف تتكفر كما كجكدة"

(ص.)392 .

أما ميارة إدارة الصؼ المادية "تتمثؿ في إعداد الصؼ مسبقا ،كالتجييزات المطمكبة

كتفقد حالتو مف تيكية ،كنظافة ،إلى جانب تكفير اَلدكات المطمكبة ،كتنظيـ جمكس

الطمبة( "...محمكدم كبمعيساكم ،2013 ،ص.)214.

ىذا كيؤكد الطالب عمى دكر البيئة الصفية المادية في فعالية اإلدارة الصفية عمكما

كفي الػتأثير عمى سمكؾ التالميذ ،مما يتكلد لدييـ حالة مف االرتياح لكجكدىـ في الصؼ
الدراسي خاصة في مرحمة التعميـ االبتدائي ،لذا ال بد مف االىتماـ بنمط الغرؼ الصفية

كطريقة بنائيا كىندستيا لتككف متناسبة مع المعايير البيداغكجية ،كلف يككف ذلؾ إال بمشاركة

كؿ الفاعميف في قطاع التربية مف معمميف كمديريف كمفتشيف.

 -2-3-9شروط ومتطمبات البيئة الصفية المادية المناسبة:

لقد أشار نقبيؿ ( ،2016ص )9.إلى أف نجاح العممية التربكية مرتبط أشد االرتباط

بالمناخ المدرسي اإليجابي كالصحي ،كمف أجؿ تحقيؽ ذلؾ حدد عدس ( )1999عدة أمكر

تساىـ في إيجاد المناخ التربكم المناسب منيا:

 )1إشراؾ الطمبة أنفسيـ في إيجاد ىذا المناخ المناسب فيقكمكف ىـ بترتيب المقاعد

بشكؿ مريح ،كتنظيؼ الغرفة كتيكيتيا كاضاءتيا كاصالح ما يقدركف عميو مف أثاثيا

باعتبار الغرفة الصفية كما فييا منيـ كالييـ
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 )2االىتماـ بالمظير العاـ لمغرفة ،كاعادة تنظيميا كترتيبيا مف جديد عمى فترات

متباعدة أك متقاربة حتى يظير أف ىناؾ تغيي ار في الجك الصفي يبعد عف الطمبة

الممؿ كالسأـ

 )3إشراؾ الطمبة في إعداد الكسائؿ التعميمية الالزمة ،كضمف طاقاتيـ كقدراتيـ،
كتكميفيـ الحفاظ عمييا ،كاستغالليا فيما ينفعيـ في أثناء الدراسة كأحيانا اإلسياـ

بإيجاد مكتبة صفية مناسبة ليـ كما يمكنيـ تكفير لكحة إعالنات مرتبة أنيقة لعرض

ما ييميـ فييا مف إعالنات أك إرشادات كتكجييات أك برنامج عمؿ يقكمكف بو،

كتكفير الرفكؼ أك الخزائف الستخداميا في حفظ ممتمكات الطمبة ككذلؾ الدكاليب

كالمشاجب ليعمقكا عمييا معاطفيـ كمالبسيـ( .ص ص)37 -36 .

بينما ذكرت مزكزم ( )2018بإسياب شركط البيئة الصفية المادية ،يمكف استخالصيا

كما يمي:

- 1اإلضاءة.
- 2التيكية.
- 3التدفئة.

- 4اَلثاث.

- 5ألكاف غرفة الصؼ( .ص ص.)391 -390.

كيضيؼ الطالب الشكؿ اليندسي لغرفة الصؼ كمدل مالءمتو لعممية التعمـ ،ككذلؾ

المكاصفات التقنية الكاجب تكفرىا في غرفة الصؼ كالمساحة كاالرتفاع كالحجـ ،حيث أننا
نالحظ مف خالؿ زياراتنا لممدارس االبتدائية النمكذج المتشابو لكؿ المباني المدرسية دكف

مراعاة خصكصية كؿ منطقة حضرية أك ريفية أك صحراكية ،لذا يجب أف تككف غرفة

الصؼ محببة لمتالميذ كتستجيب لكؿ المعايير التي مف شأنيا أف تساعد في عممية التعمـ،

كتزيد في التفاعؿ اإليجابي كالنشاط ،بؿ يككف ليا دكر كبير في تكجيو سمكؾ التالميذ

كالقضاء عمى بعض المشكالت الصفية.

 -3-3-9تنظيم البيئة الصفية المادية:

 -1-3-3-9تنظيم التالميذ داخل غرفة الصف:

ىناؾ عدة معايير يعتمد عمييا المعمـ في تنظيـ جمكس التالميذ منيا معايير بيداغكجية

كمراعاة الفركؽ الفردية ،كمعايير صحية كضعؼ البصر ،كمعايير جسمية كالطكؿ أك
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القصر ،أك حسب نتائجيـ الدراسية فغالبا ما نجد التمميذ المجتيد يتصدر المقاعد اَلكلى مما

يشكؿ نكعا مف الالتجانس في تكزيع التالميذ ،كإلحداث تكازف داخؿ الصؼ الدراسي يرل

عدس (  )1999أنو "مف اَلفضؿ أف نجمعيـ في فئات غير متجانسة كاف كاف ىذا الرأم
ليس متفقا عميو باإلجماع ،ذلؾ أف تنظيـ الطمبة في فئات متجانسة لو محاذير كمخاطر

تعكد بالضرر عمى الطمبة أنفسيـ" (ص.)39 .

كعند ترتيب جمكس التالميذ داخؿ الصؼ ينبغي مراعاة عدة أمكر أكضحيا

عدس( )1999كما يمي:

 )1أف يجمس مف بو خمؿ صحي بالبصر أك السمع في المقاعد اَلمامية قريبا مف
المعمـ كمف السبكرة.

 )2أف يجمس قصار القامة كذلؾ في المقاعد اَلمامية حتى ال يحجب طكاؿ القامة
عنيـ رؤية السبكرة أك يعيقيـ عف رؤية المعمـ.

 )3مراعاة المساحة الالزمة لجمكس التالميذ ،كتيسير حركتيـ مف المقعد كاليو،

كمراعاة كجكد مساحة مناسبة قد يحتاجكنيا لمقياـ بأنشطة ما( .ص ص)40 -39.

 -2-3-3-9تنظيم األثاث المدرسي داخل غرفة الصف:

"إف كفرة كجكدة اَلثاث داخؿ غرفة الصؼ ميـ ،ككذلؾ طريقة تنظيمو يعد عامال

أساسيا في نجاح الدرس كتحقيؽ أىدافو ،إذ يساعد التالميذ عمى الحركة كالتنقؿ بكؿ يسر

مما يثير لدييـ الدافعية نحك التعمـ كنحك التحصيؿ كاإلنجاز ،كما يتحقؽ لدييـ االستمتاع

بالدراسة" (مزكزم ،2018 ،ص.)392.

كيرل الطالب أنو عند تنظيـ اَلثاث المدرسي يجب مراعاة ما يمي:

 -مدل مالءمة الطاكالت كالمقاعد َلعمار التالميذ (كظيفية اَلثاث المدرسي).

 -مدل صالحية ككظيفية السبكرة باعتبارىا كسيمة جماعية ىامة في عممية التعمـ ،ككذلؾ

مناسبة مكانيا لمتالميذ كقدرتيـ عمى الكتابة عمييا.

 -تقسيـ اَلثاث المدرسي حسب كظيفتو في النشاطات الصفية فأدكات الرياضة في مكاف

خاص ،ككسائؿ اَلشغاؿ اليدكية في مكاف خاص ،ككسائؿ الرسـ في مكاف خاص ،كىكذا...
 ترتيب اَلدكات المستخدمة في الخزانة التي يجب أف تككف في مؤخرة الغرفة الصفية. -كضع دفتر لمجرد الدائـ لألثاث المستعمؿ.

 ترقيـ كؿ أثاث الغرفة الصفية كجردىا ،كتعميؽ بطاقة الجرد خمؼ الباب.119
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 -ترتيب أثاث الغرفة حسب طبيعة النشاط الصفي (التعمـ التعاكني ،المحاضرة،

المناقشة.)...،

 -4-9ميارة استثارة الدافعية لدى المتعممين" :إف أىـ عمؿ يقكـ بو المعمـ داخؿ حصتو
ىك إثارة الدافعية لدل الطمبة لحمميـ عمى االشتراؾ كالتفاعؿ في الحصة ككأنيـ أشبو بخمية

نحؿ" (عدس ،1999 ،ص.)22.

 -1-4-9تعريفيا" :يمكف تعريؼ الدافعية لمتعمـ بأنيا مجمكعة المشاعر التي تدفع المتعمـ
إلى االندماج في اَلنشطة التعميمية المختمفة بما يسيـ في تحقيؽ اَلىداؼ التعميمية
المنشكدة" (الطناكم ،2009 ،ص.)147.

كما تيعرؼ بأنيا "طاقة كامنة تدفع الفرد لمتعمـ كتؤدم إلى رفع مستكل أدائو كتحسينو
كالى اكتساب معارؼ كميارات جديدة ،كمف المفاىيـ المرادفة لمدافعية :الرغبة كالحماس

كالمثابرة كاإلصرار .كالدافعية أيضا ىي شيء يشحف السمكؾ كيكجيو كيحافظ عميو" (سمارة

كالعديمي ،2008 ،ص.)94.

ك"ىي حالة مف االنتباه لممكقؼ التعميمي مما يدفع المتعمـ لمتفاعؿ معو في نشاط دائـ

كمستمر حتى يحقؽ التعمـ" (حديدم ،2015 ،ص.)43.

أما ميارة استثارة الدافعية فػ ػ "تظير فييا قدرة اَلستاذ عمى إثارة الفرد كتحريكو كتكجيو

سمككو لتحقيؽ أىداؼ الدرس مف خالؿ جعؿ التمميذ يشعر بأىميتيا في حياتو حيث

يدفعو ذلؾ إلى التعمـ بمستكل يؤدم إلى تحقيؽ اَلىداؼ بإتقاف" (ستيتي،
ص.)186.

،2013

كمما سبؽ يمكف القكؿ أف ميارة استثارة الدافعية لممتعمميف تتطمب مف المعمـ العمؿ

عمى تحفيز التالميذ بشتى الطرؽ كالكسائؿ ،كاثارة الرغبة لدييـ كدفعيـ إلى المشاركة في
اَلنشطة الصفية مف أجؿ بمكغ اَلىداؼ التعميمية المراد تحقيقيا.

 -2-4-9أىمية الدافعية في التعمم الصفي :تؤكد معظـ الدراسات كالبحكث التربكية عمى
أىمية إثارة دافعية التعمـ لدل التالميذ كدراسات (بف مكسى كأبي مكلكد،

2017؛ سيسباف،

2016؛  )AL- Qadri and Wei, 2019التي تكصمت إلى كجكد عالقة إيجابية بيف
الدافعية لمتعمـ كالتحصيؿ الدراسي" ،فالدافعية ىي المحرؾ اَلساسي لسمكؾ التمميذ ،كىي

التي تكجيو لكي يعمؿ بجد كلكي تككف لو الرغبة في تحقيؽ اَلىداؼ التي كجد مف أجميا

في المدرسة" (دكقة ،2007 ،ص.)17.
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كالمعمـ الناجح ىك الذم يستطيع تكظيؼ كؿ ما لديو داخؿ الغرفة الصفية مف أجؿ

استثارة تالميذه كدفعيـ إلى المشاركة في النشاطات الصفية ،حيث"إف نجاح المعمـ في إدارتو
لصفو ،إنما يقاس بمقدار ما يثيره في الطمبة مف حماسة كتفاعؿ ،كمدل مشاركتيـ في

الدرس ،كاقباليـ عميو" (عدس ،1999 ،ص.)23.

كلقد حدد عبد العزيز المعايطة كآخركف ( ،2002كما كرد في مبراؾ )2017 ،أىمية

الدكافع في التعمـ الصفي مف خالؿ ما يمي:

أ .تساعد معرفة الدكافع اَلكلية كالثانكية في تفسير سمككات الطمبة كزيادة فيمنا ليـ
كمف ثـ السعي إلى مساعدتيـ بدال مف اتخاذ العقاب ضدىـ فالغضب قد

يككف بسبب دكافع معينة لدل الفرد

ب .المساعدة في تعديؿ سمكؾ اَلفراد عف طريؽ التحكـ في الدكافع لمكصكؿ إلى

السمكؾ المطمكب كيتـ ذلؾ باستخداـ مبدأ (بريماؾ) كالذم ينص عمى إقراف سمكؾ

غير مرغكب فيو بالنسبة لمطالب (تحضير كاجب مدرسي) بسمكؾ غير مرغكب فيو

عنده (مشاىدة التمفاز) كأف نشترط عمى الطالب عدـ مشاىدة التمفاز إال بعد تحضير
الكاجب المدرسي

ج .المساعدة في تشخيص كتحديد السمكؾ المشكؿ أك المرضي كالسعي إليجاد الحؿ
اَلمثؿ ليذا السمكؾ

د .معرفة الدكافع تقمؿ الجيكد كتختصر الكقت في تعمـ الميارة التعميمية المالئمة،
كذلؾ مف خالؿ انتباه الطمبة لممادة كزيادة تشكيقيـ إلييا( .ص ص)333-332.

 -3-4-9أنواع الدافعية حسب مصدرىا:

ىناؾ نكعاف مف الدافعية لمتعمـ تبعا لمصدر استثارتيا ،كىي الدافعية الداخمية كالدافعية

الخارجية.

 -1-3-4-9الدافعية الداخمية" :ىي التي يككف مصدرىا المتعمـ نفسو ،حيث ينجذب إلى
المكقؼ التعميمي كيقدـ عمى التعمـ مدفكعا برغبة داخمية أك حاجة نفسية إلرضاء ذاتو ،أك
سعيا كراء الشعكر بمتعة التعمـ كاكتساب المعارؼ كالميارات التي يميؿ إلييا ،أك سعيا

لتحقيؽ النجاح كالتفكؽ إشباع لمحاجة إلى اإلنجاز" (الطناكم ،2009 ،ص.)147.

 -2-3-4-9الدافعية الخارجية " :كىي التي يككف مصدرىا خارجيا كالمعمـ ،كالمدرسة،
كأكلياء اَلمكر ،كاَلقراف ،حيث يقبؿ المتعمـ عمى التعمـ سعيا إلرضاء المعمـ أك لكسب
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إعجابو كتشجيعو ،أك لمحصكؿ عمى الجكائز المادية أك المعنكية التي يقدميا" (الطناكم،

 ،2009ص.)147.

 -4-4-9أساليب استثارة دافعية المتعممين:

لقد حددت الطناكم (  ،2009ص ص )151-150 .عدة أساليب يمكف لممعمـ

استخداميا الستثارة دافعية المتعمميف يمكف تمخيصيا كما يمي:

-إثارة فضكؿ التالميذ كدفعيـ إلى طرح اَلسئمة المثيرة لمتفكير مف خالؿ عرض بعض

المكاقؼ الغامضة ،أك طرح مشكالت تستدعي الحؿ ،أك إيجاد تفسير معيف لحادثة ما.
-ربط مكضكع الدرس بالحياة العممية لمتمميذ ،أم مف الكاقع الذم يعيشو.

لفت انتباه التالميذ إلى أىمية الدرس المقدـ بالنسبة لمدركس أك المكاد اَلخرل.-التحفيز المادم كالمعنكم الذم يقدمو المعمـ لمتالميذ.

-العمؿ عمى تذليؿ صعكبات التعمـ التي قد تظير عند بعض التالميذ مف أجؿ دمجيـ في

مجريات النشاط الصفي.

-إشراؾ التالميذ عند التخطيط لألنشطة التعميمية ،كذلؾ باختيار أنشطة تشبع حاجاتيـ كتمبي

رغباتيـ.

-تثميف نجاح التمميذ في أم نشاط كتعزيزه ،مما يحفزه عمى المثابرة كاالجتياد لممحافظة عمى

ىذا النجاح.

-إعطاء فرصة لطرح اَلسئمة مف طرؼ التالميذ كالسماح ليـ بإبداء آراءىـ كأفكارىـ سكاء

فيما بينيـ ،أك مع المعمـ.

-الحرص عمى تنكيع اَلنشطة التعميمية /التعممية لمقضاء عمى الركتيف كالتكرار.

-إقامة عالقات طيبة مبنية عمى الحب كاالحتراـ المتبادؿ ،كالعمؿ عمى التقرب مف التالميذ

لفيـ مشكالتيـ ،كتمبية حاجاتيـ.

 -5-9ميارة التقويم الصفي :ييعتبر التقكيـ الصفي مف الميارات اليامة لممعمـ التي تسمح
بالحكـ عمى مدل تحقيؽ أىداؼ اَلنشطة الصفية  ،لذا "عمى المعمـ أف يككف عمى كعي تاـ

بأىدافو مف الحصة ليقكـ بعممية التقكيـ بشكؿ مستمر كتقكيـ كؿ ىدؼ بشكؿ منفرد" (عدس،

 ،1999ص.)28.

 -1-5-9تعريفيا:

تحتؿ ميارة التقكيـ مكانة ىامة في العممية التعميمية /التعممية ،باعتبارىا عممية
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مصاحبة لمتعمـ ،حيث تيدؼ إلى الحكـ عمى مدل تحقيؽ اَلىداؼ التعميمية ،ككذلؾ رصد

نقاط القكة لتدعيميا كنقاط الضعؼ لمعالجتيا.

"إف التقكيـ جزء مف عممية التعميـ كالتعمـ فيك مدمج فييا كمالزـ ليا كليس خارجا

عنيا ،كما أنو كاشؼ لمنقائص كمساعد عمى تشخيص االختالالت كالتذبذبات التي يمكف أف

تحصؿ خالؿ عممية التعمـ ،كتساعد عمى استدراكيا بصفة عادية كمنتظمة" (ك ازرة التربية

الكطنية 2003 ،ب ،ص.)4.

كيعرؼ التقكيـ بأنو "عممية تشخيصية عالجية تعاكنية مستمرة ،كمف ىنا يتضح لنا أف
ي
اليدؼ مف تقكيـ المعمـ لطالبو ىك الكقكؼ عمى نقاط القكة عندىـ لتعزيزىا ،كالكقكؼ عمى

نقاط الضعؼ لمعمؿ عمى عالجيا كتالفييا" (عدس ،1999 ،ص.)28.

ك"ىك عممية يتـ فييا استخداـ البيانات الناتجة عف القياس في إصدار أحكاـ حكؿ

الظاىرة مكضكع التقكيـ كاالستفادة مف ىذه اَلحكاـ في اتخاذ ق اررات مناسبة حكؿ السبؿ

كالكسائؿ التي يمكف إتباعيا في عالج أكجو القصكر كتالفي السمبيات كتذليؿ الصعكبات"

(الطناكم ،2009 ،ص.)227.

كينظر نبياف (  )2008إلى التقكيـ "بككنو عممية استم اررية ،كبذلؾ فيك مدخؿ لتعديؿ

االنحراؼ عف المسار المرسكـ كتقكيمو ،كال يمكف لنا أف نحكـ عمى أية عممية تربكية إال مف

خالؿ عممية التقكيـ الذم بدكنو تصبح العممية التعميمية /التعممية ارتجالية فردية غير
مكضكعية" (ص ص)26 -25.

كما ييعرؼ بأنو "عممية منيجية ،كمنظمة ،كمخططة ،تتضمف إصدار اَلحكاـ عمى
السمكؾ (أك الفكر أك الكجداف) أك الكاقع المقيس ،كذلؾ بعد مكازنة المكاصفات ،كالحقائؽ

لذلؾ السمكؾ (أك الكاقع) التي تـ التكصؿ إلييا عف طريؽ القياس مع معيار جرل تحديده

بدقة ككضكح" (الحيمة ،2009 ،ص.)346.

أما التقكيـ في اإلدارة الصفية فيك "الكسيمة التي يمكف بكاسطتيا تحديد مدل إسياـ

العممية اإلدارية الصفية في تحقيؽ اَلىداؼ المرسكمة ،كتشخيص مصدرىا كتصحيح

مسارىا" (محمكدم كبمعيساكم ،2013 ،ص.)216.

كتنضكم ميارة التقكيـ "عمى العديد مف الميارات منيا إعداد أسئمة التقكيـ الشفيية،

إعداد االختبارات كتصحيحيا ،تشخيص أخطاء التعمـ كعالجيا ،رصد الدرجات (العالمات)
كتفسيرىا ،إعداد بطاقات التقكيـ المدرسية" (زيتكف ،2001 ،ص.)14.
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بناء عمى ما سبؽ يتضح أف التقكيـ الصفي

عممية مصاحبة لكؿ النشاطات الصفية

تشمؿ كؿ مف المعمـ كالتالميذ كالبيئة الصفية سكاء المادية أك المناخية ،مما يسمح بتقكيـ
اَلداء في الصؼ الدراسي الشيء الذم يؤدم إلى تثميف النكاحي اإليجابية التي أظيرىا

التقكيـ ،كتحديد النقائص كاالختالالت مف أجؿ معالجتيا كتصحيحيا.

 -2-5-9أىمية التقويم الصفي :ال شؾ أف التقكيـ الصفي يرافؽ كؿ النشاطات الصفية

كيعنى بالنتاجات التعميمية كمدل التحسف في مستكل التالميذ" ،كيعد
مف بدايتيا إلى نيايتيا ،ي
تقكيـ (تقييـ) التعمـ جزءنا أساسينا في العممية التعميمية التعممية ،نظ ار َلىميتو في تحديد مقدار
ما يتحقؽ مف اَلىداؼ التعميمية ،كالغايات التربكية المنشكدة ،أك المرسكمة التي ينتظر منيا

أف تنعكس إيجابينا عمى الفرد المتعمـ ،كالعممية التربكية سكاء بسكاء" (الحيمة،

ص.)345.

،2009

كما أنو يمثؿ "كسيمة لمحكـ عمى فاعمية العممية التعميمية ،كلمتعرؼ عمى مدل ما تحقؽ

مف أىداؼ ثـ تقديـ مقترحات لمتحسيف كالتطكير ،كالتقكيـ شرط الزـ لتحديد مستكل

المتعمميف ،كيساعد اآلباء كالمعمميف في تكجيو اَلبناء دراسيان كمينيا ،كما يفيد في اتخاذ

الق اررات التي تتناكؿ المناىج الدراسية" (سمارة ،2007 ،ص.) 237.

"كعممية التقكيـ تكشؼ لنا عف مدل حسف سير العممية التعميمية ،كما أنيا تمدنا

بمؤشرات عف مدل إمكانية ىذا التحسيف كمف ثمة يعتبر التقكيـ التربكم ،كتطكير أساليبو
كاحدا مف المداخؿ اَلساسية لتطكير التعميـ فيك اَلسمكب العممي الذم يتـ مف خاللو

تشخيص دقيؽ لمعممية التعميمية" (بف سعد كرماضنية ،2015 ،ص.)14
كيتضح مما سبؽ أف أىمية التقكيـ الصفي تتمثؿ فيما يمي:

 تيعتبر عممية التقكيـ عنص ار أساسيا في كؿ النشاطات الصفية ال يمكف االستغناء عنيا.
 كسيمة لمحكـ عمى فاعمية الفعؿ التعميمي /التعممي الصفي.
 معرفة مدل تحقؽ اَلىداؼ التعميمية.
 تقديـ مقترحات لمتحسيف كالتطكير.
 يعمؿ عمى تحديد مستكل التالميذ.

 يساعد عمى تكجيو التالميذ دراسيان كمينيان.

 يعتبر بمثابة تشخيص دقيؽ لمعممية التعميمية /التعممية بكؿ عناصرىا كمككناتيا.
 تحسيف مستكل التعمـ.
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 يساعد عمى تطكير اَلداء الميني لممعمـ.

 يساعد المعمميف عمى اتخاذ الق اررات المناسبة بشأف انتقاؿ التالميذ إلى مستكيات أعمى.
 يعمؿ عمى تحسيف المناىج الدراسية.

 -3-5-9معايير التقويم الجيد :لكي يككف التقكيـ جيدا ال بد مف أف تتكفر فيو مجمكعة
مف المعايير كىي:

-الشمكلية :أم فسح المجاؿ لممتعمـ كي ينمك إلى أقصى حد تؤىمو قدراتو ،كأف يشمؿ

كافة الجكانب

-االستم اررية :كىك ما يساعد المدرس كالمتعمـ مف معرفة ما كصال إليو مف تقدـ في

تحقيؽ اَلىداؼ ،كتنمية جكانب القكة كازالة جكانب الضعؼ

-التعاكنية :كىك ما يعطي صكرة حقيقية عف المتعمـ ،مما يفرض عمى المدرس ،ككلي

اَلمر ،كالمشرؼ ،القياـ بالتعاكف مع بعضيـ إلزالة الغمكض عف بعض المكاقؼ

كاإلسياـ في حؿ المشكالت الطارئة

-الديمقراطية :كىك ما يسمح بحرية التفكير ،كاتاحة المجاؿ لكؿ متعمـ كي يشارؾ في

رسـ خطة التقكيـ كتحديد الكسائؿ المستخدمة فيو

-العممية :أم أف يككف التقكيـ مبنيا عمى أسس عممية ،كبخاصة إذا كانت كسيمة

التقكيـ ىي االختبارات التي يجب أف يتكافر فييا الصدؽ كالثبات كالمكضكعية.

(حاجي ،2005 ،ص.)72.

 -4-5-9أنواع التقويم  :تتعدد أنكاع التقكيـ تبعا لمعايير تصنيفيا مف طرؼ الميتميف
بالتقكيـ التربكم ،إال أننا نميز ثالثة أنكاع رئيسية مف التقكيـ ىي:

 -1-4-5-9التقويم التشخيصي " :Evaluation Diagnostiqueىك إجراء يقكـ بو
المدرس في بداية كؿ درس أك بداية العاـ الدراسي ،مف أجؿ تككيف فكرة عمى المكتسبات

المعرفية القبمية لممتعمـ ،كمدل استعداده لتعمـ المعارؼ الجديدة" ( دحدم كمزياني،2017 ،

ص.)121

 -2-4-5-9القويم التكويني  :Evaluation Formativeكيتـ ىذا النكع مف التقكيـ

"أثناء العممية التعميمية التعممية ،كباعتبار أف الدرس الكاحد يتككف مف عدة مقاطع أك مراحؿ
منتظمة كمتناسقة فيما بينيا فإنيا تشكؿ نسقا تعميميا .فالتقكيـ التككيني ىك اَلداة التي مف

خالليا تضبط ىذه المراحؿ كتصحح ،فيك يسمح لممعمـ مف قياس مختمؼ الصعكبات التي
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تعترضو أثناء فعؿ تعميمي معيف" (خطكط ،2016 ،ص.)110.

 -3-4-5-9التقويم النيائي  :Evaluation Finaleكيسمى أيضا التقكيـ الختامي أك
التقكيـ التجميعي ،كىك " التقكيـ الذم يتـ بعد االنتياء مف دراسة برنامج تعميمي أك مقرر
دراسي بيدؼ الحكـ عمى النكاتج النيائية لعمميات التعميـ كالتعمـ ،كما ييدؼ التقكيـ

التجميعي إلى معرفة كيفية أداء متعمـ معيف أك مجمكعة مف المتعمميف أك أداء المعمـ نفسو"

(الطناكم ،2009 ،ص.)231.

 -5-5-9وسائل التقويم الصفي:

لقد أشار اليماني ( )2009إلى كسائؿ التقكيـ كما يمي:

 .االختبار :ىي أدكات تستخدـ لمحكـ عمى مدل تحقؽ اَلىداؼ
 .المالحظة :ىي كسيمة مف كسائؿ التقكيـ تقكـ باستخداـ الحكاس كالحكـ عمى قضية
 .قكائـ الرصد :ىي أدكات تقكيمية تضـ عمى عدد مف النقاط

 .ساللـ التقدير :ىي التي تقكـ عمى سمـ مككف مف عدة درجات
 .االستبانات :تستخدـ لمكشؼ عف آراء كأفكار كميكؿ الطمبة

 .المقابالت :كتككف شفكية مف خالؿ المقابمة كتتـ عف طريؽ المعمـ كالمتعمـ( .ص
ص)200 -199.

 .10أدوار المعمم في إدارة الصف:

كما أشرنا سابقا فإف اإلدارة الصفية قد تطكر مفيكميا بتطكر الفكر التربكم ،كىي ذات

فعالية كبيرة كىامة يندرج تحتيا الكثير مف المياـ كاَلدكار التي يقكـ بيا المعمـ كالتخطيط

كادارة التعمـ الصفي كمختمؼ الممارسات كالعمميات الصفية كصكال إلى تحقيؽ النكاتج

التعميمية كتقكيميا ،كىذا ما أدل إلى تغيير ىذه اَلدكار في ظؿ التكجيات الحديثة لمعمكـ

التربكية التي تؤكد عمى ضركرة مراعاة طبيعة المتعمميف كفركقيـ الفردية ،كاالىتماـ

بحاجياتيـ كرغباتيـ كميكالتيـ ،كالتعرؼ عمى مشكالتيـ النفسية كالتربكية ،كاشراكيـ في

عممية التعمـ كفي مختمؼ النشاطات الصفية ،كالعمؿ عمى تكفير بيئة صفية جاذبة كمحببة

بعيدة عف الممارسات التقميدية التي تعتمد السيطرة كالتخكيؼ ،كمف أبرز اَلدكار كالمياـ التي

يقكـ بيا المعمـ داخؿ غرفة الصؼ ما ذكره بنام كمحجر ( )2018كما يمي:
"-ميارات االتصاؿ بالتالميذ

ميارات تييئة البيئة الصفية126
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ميارات إدارة سمكؾ التالميذ-الميارات اإلدارية

قيادة كتكجيو أنشطة التالميذ" (ص.)566.أما الشرقاكم ( )2005فقد حددت دكر المعمـ الذم "يتمثؿ في اَلنشطة أك التصرفات

الرسمية أك غير الرسمية أك الفردية التي تتطمبيا مينة التعميـ ،كتتعدد ىذه اَلنشطة

بتعدد المراكز التي يشغميا المعمـ" (ص.)33.

إف اإلطار الفمسفي َلدكار المعمـ في إدارة الصؼ الذم حددتو الشرقاكم (

،2005

ص )32.كالمتمثؿ في اَلدكار الرسمية ،اَلدكار غير الرسمية ،اَلدكار االستشارية كالمعاكنة،
يعتبره الطالب كمدخؿ شامؿ في معالجة ىذا العنصر بشيء مف التفصيؿ كما يمي:

 -1-10األدوار الرسمية لممعمم في إدارة الصف:

- 1دور المعمم بالنسبة لمتالميذ :كىك دكر ميـ كرئيسي يقكـ بو المعمـ اتجاه
- 1
- 10

تالميذه ،إذ يمنحيـ تعميما رسميا مف أجؿ تنمية شخصيتيـ في جكانبيا المختمفة في إطار
الفمسفة التربكية التي رسمتيا السمطة السياسية لمبمد ،كالمتمثمة في النصكص القانكنية التي

تحدد مممح مكاطف الغد ،حيث يعمؿ عمى "ضماف تعميـ ذم نكعية ،يكفؿ التفتح الكامؿ

كالمنسجـ كالمتكازف لشخصية التالميذ بتمكينيـ مف اكتساب مستكل ثقافي عاـ ككذا معارؼ

نظرية كتطبيقية كافية قصد االندماج في مجتمع المعرفة" (ك ازرة التربية الكطنية،2008 ،

ص.)41.

- 2دور المعمم بالنسبة لممنيج :الشؾ أف المعمـ يعتبر أحد أىـ أقطاب العممية
- 1
- 10

التعميمية ،فيك يدير اَلنشطة الصفية متبعا في ذلؾ التدابير الكاردة في المنيج" ،كالمعمـ ىك

منفذ ىذا المنيج فيك يعد اَلىداؼ ،كيخطط لتقديـ المحتكل كاَلنشطة ،كيبني أساليب التقكيـ

كأدكاتو ،كيالحظ مدل جدكل المنيج كجدارتو ،فيك قادر عمى تحديث اَلىداؼ كتطكيرىا،

كتحديث طرائؽ تدريسو كأنشطتو كتحديث كتطكير أساليب تقكيمو لتالميذه" (العنزم،2020 ،

ص ،4.فقرة )9

كعمكما فإف المعمـ يظير دكره مف خالؿ تكييؼ محتكيات المنيج مع بيئة التمميذ

كمحاكلة تذليؿ الصعكبات التي قد تعترضو أثناء تنفيذه ،كايجاد نشاطات صفية تمبي
رغبات كحاجات التالميذ كتستجيب لمتطمبات نمكىـ.

- 3دور المعمم في توثيق صمة المدرسة بالبيئة" :تكثيؽ الصمة بيف المدرسة
- 1
- 10
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كالمجتمع دعكة نادل بيا رجاؿ التربية الحديثة ،كلذلؾ فإف جكف ديكم يرل أف المدرسة يجب

أف تككف صكرة مصغرة لممجتمع تعكس ما يدكر فيو" (الشرقاكم ،2005 ،ص.)35.

إف المدرسة باعتبارىا مؤسسة اجتماعية تعكس آماؿ كطمكحات المجتمع ،تعمؿ عمى

تكثيؽ ىذه العالقة مف خالؿ مالمسة كاقعو ،كاالنفتاح عمى انشغاالتو ،مما يجعؿ أفراد ىذا

المجتمع يشعركف بأنيا مدرسة الجميع يبذلكف قصارل جيكدىـ لتطكيرىا ،كيؤكد الطالب ىذا
التكجو مف خالؿ ممارستو لمياـ التفتيش ،حيث تـ تطكير عدة مدارس عف طريؽ مساىمة

أكلياء اَلمكر كتعاكنيـ سكاء بصفة رسمية أك غير رسمية.

- 4دور المعمم بالنسبة لممبنى المدرسي :المبنى المدرسي الكظيفي الذم يحتكم
- 1
- 10
عمى كؿ المرافؽ كاليياكؿ لو دكر كبير في جكدة العممية التعميمية ،لذلؾ يجب استشارة

المعمميف كاَلخذ بآرائيـ كاقتراحاتيـ سكاء أثناء تشييد المباني المدرسية أك أثناء تكسعتيا

كترميميا ،كالمعمـ يظير دكره في تحديد المكاصفات المطمكبة التي تناسب عممية التعمـ،

ككذلؾ في تنظيـ الغرؼ الصفية كجعميا مالئمة لمتالميذ تحقؽ رغباتيـ كطمكحاتو ـ ،كتسيـ

في تقديـ النشاطات الصفية بتفاعؿ كنشاط.

- 5المعمم مخطط عمى مستوى فصمو" :تتضمف ىذه الميارة قدرة المعمـ عمى
- 1
- 10

صياغة اَلىداؼ السمككية الخاصة بمكضكع الدرس كقدرتو عمى دراسة خصائص المتعمميف

كالتعرؼ عمى احتياجاتيـ كمعدالت نمكىـ حتى يكيؼ أسمكبو التعميمي لتمؾ الخصائص"

(ستيتي ،2013 ،ص.)185.

كالتخطيط إلدارة الصؼ يعني التدابير كاإلجراءات التي يقكـ بيا المعمـ مف إعداد

كتحضير كتصميـ خطة عممية تشمؿ اَلىداؼ كمضاميف النشاطات الصفية كالكسائؿ

التعميمية كحاجات التالميذ كمستكل نمكىـ ،ككذلؾ شركط كمتطمبات تنفيذ ىذه النشاطات،

كأيضا عمميات التقكيـ المقترحة.

- 6المعمم منظم لفصمو:
- 1
- 10

"بمعنى لو الحؽ في تفكيض بعض سمطاتو إلى التالميذ َلداء بعض اَلعماؿ داخؿ الفصؿ"

(الشرقاكم ،2005 ،ص.)36.

إف ىذا التفكيض ييدؼ إلى تنظيـ التالميذ ،ككذلؾ مف أجؿ تحميميـ مسؤكلية تنفيذ

النشاطات الصفية كالمياـ المكمفكف بيا كترتيب اَلثاث ،كاَلدكات المستخدمة ،كاعادة ترتيب

المقاعد كما إلى ذلؾ.
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- 7المعمم موجو لتالميذه" :حيث ينطكم التكجيو عمى كؿ اَلنشطة المتعمقة
- 1
- 10

بإرشاد التالميذ كاإلشراؼ عمييـ عند تنفيذىـ اَلعماؿ داخؿ الفصؿ" (الشرقاكم،2005 ،

ص.)36.

كالمعمـ عند قيامو بيذا الدكر فإنو يحفز التالميذ عمى البحث كاالكتشاؼ ،كيكجييـ

نحك مصادر التعمـ ،كيقكـ بتييئة الفرص التي تسمح ليـ ببناء معارؼ جديدة ،كيجعؿ عممية
التعمـ الصفي ممتعة عف طريؽ تنكيع طرؽ التعمـ ،كاستخداـ الكسائؿ بما يحقؽ اَلىداؼ

المنشكدة بفعالية كاقتدار.

- 8المعمم مراقب لألداء :كتعني رقابة اَلداء "مقارنة نتيجة أداء التالميذ بالمعايير
- 1
- 10
السابقة التي كضعيا المعمـ لفصمو ،كتصحيح اَلداء السيئ بتغيير الخطط المكضكعة مف
طرؼ المعمـ ،كذلؾ حتى يصؿ أداء التالميذ الفعمي إلى اَلداء المعيارم" (الشرقاكم،

 ،2005ص)37.

كيرل الطالب أف ال تتكقؼ ميمة المعمـ في مقارنة النتائج فقط ،بؿ يجب أف يتعدل

ذلؾ إلى التصحيح كالتعديؿ ،أم القياـ بالميمات التقكيمية عمى أف تككف مصاحبة لكؿ

النشاطات الصفية منذ بدايتيا.

 -2-10األدوار غير الرسمية لممعمم في إدارة الصف:

عند إدارة الصؼ الدراسي تنشأ جماعات بطريقة تمقائية كعفكية كغير مقصكدة نتيجة

لمتكاصؿ كالتفاعؿ بيف التالميذ  ،ىذا التكاصؿ غير الرسمي "غالبا ما يتخذ مسارات تكازم
مثيمو الرسمي ،كما يمكف أف يتعارض معو كىك عممية تتميز بتشعب اتجاىاتو كسالسة
انسيابو كخضكعو إلى متغيرات اَلفراد النفسية كاالجتماعية" (بف الطاىر كرحاب،

ص ص.)210 -209.

،2016

إف حدكث ىذا التنظيـ غير الرسمي داخؿ الصؼ الدراسي قد يؤثر بشكؿ أك بآخر

عمى مياـ المعمـ ،كقد يحدث مشكالت تعكؽ تنفيذ النشاطات الصفية خاصة إذا كانت

أىدافو تتعارض مع اَلىداؼ الرسمية التي يسعى المعمـ إلى تحقيقيا ،كدكر المعمـ "يتمخص
في إيجاد حالة مف التكازف بيف أىداؼ التالميذ كأىداؼ المدرسة في نظاـ إدارم متكامؿ"

(الشرقاكم ،2005 ،ص ،)39.كيمكف تكضيح بعض اَلدكار غير الرسمية لممعمـ عند إدارتو
لمصؼ الدراسي كما يمي:

 -1-2-10المنصت ألفكار مجموعات الشغب" :كذلؾ مف خالؿ اإلنصات إلى مقترحاتيـ،
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كاالستماع إلى قائدىـ غير الرسمي ،كمعرفة ما يدكر في تجمعاتيـ السرية ،كالسيطرة عمى
الشائعات غير المرغكبة ،كمساعدتيـ عمى تحديد مشاكميـ ،كتشجيعيـ عمى المشاركة في

كضع حمكؿ ليا ،كالعمؿ عمى تمبية حاجاتيـ كمطالبيـ قدر اإلمكاف" (الشرقاكم،

،2005

ص)39.

كما يجب عمى المعمـ معرفة أسباب الشغب ،كتحديد عناصر المجمكعة التي تدعك

لذلؾ ،كمحاكلة إقحاميـ في كؿ ما يدكر داخؿ الصؼ ،كتكميفيـ بمياـ كمسؤكليات
كقيادة الصؼ كتنظيمو.

 -2-2-10المشجع لمتالميذ عمى تحديد مشكالت الصف:

كذلؾ مف خالؿ إعطاء

الفرصة لمتالميذ مف أجؿ سرد مشكالتيـ الصفية ،كاالىتماـ بآرائيـ كاقتراحاتيـ ،كبيذا يحقؽ

المعمـ "حفظ النظاـ دكف إكراه أك إجبار بؿ يعطي المتعمـ الحرية كتحمؿ المسؤكلية في بناء
التعممات في مناخ إيجابي يشجع عمى العمؿ كالمثابرة كاإلبداع كالمشاركة لكؿ طمبة الصؼ

الدراسي" (طبشي ،2016 ،ص.)511.

 -3-2-10اإلنسان الممبي لحاجات التالميذ :إف ىذا الدكر يندرج ضمف اإلدارة الصفية
كفؽ منظكر العالقات اإلنسانية" ،فمف جية المتعمميف تساعدىـ قي إشباع حاجاتيـ كتطكير
عالقاتيـ اإليجابية فيما بينيـ ،كتدريبيـ عمى الحب كالتسامح كالتعاكف ،كتزيد مف دافعيتيـ
لمتعمـ كاإلنجاز كتطكر عالقاتيـ اإليجابية نحك المدرسة كنحك كؿ ما يرتبط بيا" (طبشي،

 ،2016ص.)512.

 -3-10أدوار االستشارة والمعاونة لإلدارة المدرسية:

 -1-3-10المعمم المعاون الشخصي :كىذا الدكر يعني قياـ المعمـ بمساعدة مدير

المدرسة في ميامو  ،كتبميغ تعميمات صادرة مف طرؼ المدير إلى زمالئو المعمميف ،أك الرد

عمى مراسالت مستعجمة لمكصاية أك ما شابو ذلؾ.

 -2-3-10المعمم المعاون المتخصص :لمدير المدرسة عدة مياـ تربكية ك بيداغكجية
كادارية ،كأحيانا ال يستطيع القياـ بأعماؿ متخصصة مثال في الجانب البيداغكجي كإعداد
مخطط تدارؾ الدركس الضائعة بسبب إضراب اَلساتذة ،أك إنجاز برامج متخصصة في

مكاد معينة ،أك اقتراح نمكذج لمتقكيـ في مادة معينة ىنا يمكف االستعانة بمعمـ معاكف "كىك

معمـ خبير ذك كفاءة" (قرساس ،2017 ،ص.)125.

 -3-3-10المعمم المعاون العام" :كىك أىـ ىذه اَلدكار بالنسبة إلدارة المدرسة ،كفي كثير
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مف اَلحكاؿ يسمى كبير المعاكنيف ،نظ ار المتالكو قدرات معرفية كميارية كلو اتجاىات

طيبة...الخ ،كقد تفكضو إدارة المدرسة في كؿ أعماليا لتمقى النصح كالمعاكنة منو"

(الشرقاكم ،2005 ،ص.)43.

كبصفة عامة فإف ىذه اَلدكار التي تـ التطرؽ إلييا ليست جامعة ،كال تعني بالضركرة

أنيا كافية إلدارة الصؼ ،لكف ما نشير إليو ىك مدل التزاـ المعمـ بيذه اَلدكار كادراكو

لممسؤكلية كاَلمانة التي يحمميا ،كفيمو الصحيح كالمكضكعي لمينتوَ ،لنو كمما زاد كعي

المعمـ بأدكاره كمما زادت فعاليتو كارتفع مستكل أدائو ،مما ينعكس باإليجاب عمى التالميذ.

كالشكؿ التالي يكضح اَلدكار العديدة التي يقكـ بيا المعمـ في إدارة الصؼ
أوال

ثانيا

األدوار الرسمية:

دور المعمم
دور المعمم

المعمم

بالنسبة لمتالميذ
بالنسبة لممنيج

المعمم

دور المعمم بالنسبة لتوثيق الصمة
بالبيئة
دور المعمم
المعمم
المعمم

المعمم

بالنسبة لممبنى المدرسي

ثالثا

مخطط عمى مستوى فصمو

المعمم
المعمم

مراقب لألداء

المنصت ألفكار مجموعات
الشغب
المشجع لمتالميذ عمى تحديد
مشكالت الفصل
اإلنسان الممبي لحاجات التالميذ
أدوار االستشارة والمعاونة
لإلدارة المدرسية

المعمم
المعاون الشخصي

منظم لفصمو
موجو لتالميذه

األدوار غير الرسمية:

المعمم
المعمم

المعاون المتخصص
المعاون العام

شكؿ رقـ ( )15يكضح أدكار المعمـ في إدارة الصؼ (المصدر :الشرقاكم،2005 ،
ص)44.
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 .11مشكالت اإلدارة الصفية :ميما اكتسب المعمـ مف خبرات في إدارة الصؼ الدراسي ،فقد

تكاجيو عدة مشكالت مصادرىا مختمفة مف أىميا ما يمي:

 -1-11مشكالت تتعمق بالمعمم:

أحيانا يككف المعمـ كمصدر لممشكالت الصفية ،كذلؾ لعدة أسباب منيا:

عدـ إتقاف المعمـ لمادتو أك ضعؼ قدرتو عمى إيصاليا بالطريقة المناسبة ،أك عدـ

الكفاءة في تنفيذ أنشطة التعميـ المختمفة ،أك ضعؼ الخصائص الشخصية لممعمـ ،أك

مزاجو العصبي المتقمب كثكرتو َلتفو اَلسباب ،أك سكء معاممتو لممتعمميف أك اإلساءة
ليـ باَللفاظ ،أك شعكر المتعمميف بعدـ المساكاة في المعاممة مف قبؿ المعمـ ،كأنو

يفضؿ أحدىـ عمى اآلخر ،أك يستجيب لمسمككيات غير المناسبة استجابة غير
عادلة( .الطناكم ،2009 ،ص.)131.

كيضيؼ الطالب سببا ميما كىك ضعؼ التككيف الذم تعرض لو المعمـ سكاء في

التككيف اَلكلي أك أثناء الخدمة ،حيث ال يتـ تدريبيـ عمى كيفيات التعامؿ مع المشكالت

الصفية ،بؿ يتـ تقديـ معمكمات نظرية بطريقة اإللقاء الشيء الذم ال يفي بالغرض ،لذا يقترح

الطالب تنظيـ دكرات تدريبية تيتـ بالجانب التطبيقي أكثر مف النظرم ،كعرض نماذج مف

المشكالت الصفية الحقيقية ثـ إعطاء آليات كطرؽ التعامؿ معيا.

 -2-11مشكالت تتعمق بالتمميذ:

كىي مشكالت كثيرة كمتعددة "كالممؿ كالضجر الناتج مثال عف شعكر المتعمـ بالرقابة

كالجمكد في اَلنشطة الصفية ،كاإلحباط كالتكتر إذ ىناؾ أسباب تدعك لشعكر المتعمـ

باإلحباط في التعميـ الصفي لذلؾ تحكلو مف متعمـ منتظـ إلى متعمـ ال مبالي كحتى مشاكس"
(كتفي ،2021 ،ص.)68.

كىي أيضا سمككيات الشغب التي تصدر مف التالميذ ،كمف أمثمتيا" :التحدث أك السير

في الصؼ بدكف إذف ،إحداث ضكضاء ،شتـ الزمالء أك المعمـ ،تحدم المعمـ كعدـ

االنصياع لألكامر ،الصراخ ،أك العكيؿ ،الرد الكقح عمى المعمـ ،االستيزاء بالزمالء أك

المعمـ" (زيتكف ،2001 ،ص.)435.

 -3-11مشكالت تتعمق بالمنياج:

قد تككف المناىج الدراسية مصد ار مف مصادر مشكالت اإلدارة الصفية فإذا كانت

اَلىداؼ ال تستجيب لحاجيات التمميذ كال تيتـ برغباتو كميكالتو كال تتقاطع مع كاقعو فإف ذلؾ
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يككف عامال ميما في كجكد مشكالت داخؿ الصؼ ،كأيضا "إذا كانت المادة الدراسية أقؿ

مف مستكل التالميذ المتفكقيف ،فإف ذلؾ سيسبب ليـ السأـ كالضجر ،أما إذا كاف مستكاىا

عاليا ،فإف ذلؾ سيسبب الضجر كالممؿ لمتالميذ الذيف يتمتعكف بقدرات عقمية منخفضة كفي

الحالتيف سيكلد ذلؾ إثارة بعض المشكالت السمككية" (مخامرة ،2012 ،ص.)135.

 -4-11مشكالت مصدرىا البيئة الفيزيقية (المادية):

"قد تككف اإلنارة ضعيفة أك قكية جدا كالتيكية غير كافية كدرجة الح اررة إما مرتفعة أك

منخفضة ،أك طريقة تنظيـ جمكس الطالب غير مناسب ،فيصبح الصؼ باعثا عمى
الممؿ ،كيتسبب ذلؾ في سمكؾ مخؿ بالنظاـ" (سميماني ،2014 ،ص.)213.

كأيضا ىناؾ سبب آخر يؤدم إلى إحداث المشكالت داخؿ الصؼ الدراسي كىك كثرة

عدد التالميذ "فالصؼ الذم يكثر فيو عدد الطالب قد يصعب مراقبتيـ ،كمف ثـ ينتيز
بعضيـ خاصة الجالسكف منيـ في الصفكؼ الخمفية فرصة ضعؼ حالة المراقبة ىذه،

كيثيركف بعض سمككيات الشغب مثؿ الضحؾ بصكت عاؿ كالتيريج كمعاكسة بعضيـ

بعضا" (زيتكف ،2001 ،ص.)448.

 -5-11مشكالت مصدرىا البيئة االجتماعية:

إف التمميذ يتأثر بالمشكالت التي تحدث خارج الصؼ في بيئتو االجتماعية ،كيحاكؿ

أف يمارسيا مع أعضاء الجماعة التربكية ،كلقد أشار (زيتكف ،2001 ،ص )450 .إلى ىذه
اَلسباب المجتمعية التي قد تككف مصد ار لمشكالت اإلدارة الصفية نمخصيا فيما يمي:
تقميد الطالب لسمككيات أفراد أسرتو الشائنةانتشار العنؼ في المجتمع-كسائؿ اإلعالـ

-االفتقاد لبيئة أسرية آمنة

 .12األساليب الوقائية لمشكالت اإلدارة الصفية :يكجد العديد مف طرؽ كأساليب معالجة

مشكالت اإلدارة الصفية" ،كقد حددت الدراسات بعض اَلساليب الكقائية التي يمكف أف

يستخدميا المعمـ لمنع المشكالت الصفية مف الحدكث في حجرة الدراسة كمنيا :تكفير بيئة
صفية مناسبة ،كتحديد اإلجراءات كالقكاعد التي تحكـ العمؿ في حجرة الدراسة ،كمراقبة

سمكؾ المتعمميف ،كاستخداـ التعزيز بطريقة سميمة" (الطناكم ،2009 ،ص.)132.

 -1-12توفير بيئة صفية مناسبة" :فالبيئة الصفية كتنظيميا ال تقتصر عمى ضبط
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السمككيات غير المرغكب فييا التي يقكـ بيا التالميذ ،بؿ تيدؼ لمحصكؿ عمى تعاكف

التالميذ كجعميـ ينيمككف في عممية التعمـ ،كتكفير بيئة آمنة كمريحة لمتالميذ ،حيث أف
التالميذ ينتجكف أفضؿ في بيئات العمؿ التي يرتاحكف فييا التي تساعدىـ في إشباع

حاجاتيـ" (النصيرم ،2019 ،ص.)1.

 -2-12تحديد اإلجراءات والقواعد التي تحكم العمل في حجرة الدراسة:

"إذا قاـ المعمـ

بتحديد اإلجراءات ككضع القكاعد التي تحكـ العمؿ في حجرة الدراسة كترسيخيا لدل

المتعمميف ،كاعتاد المتعممكف عمى االلتزاـ بيا ،فإنو يمكف أف يكفر بذلؾ النظاـ المطمكب
لمقياـ باَلنشطة اليكمية المختمفة ،كيسيـ في منع السمككيات غير المناسبة مف الحدكث"

(الطناكم ،2009 ،ص.)134.

ك" لكي يحقؽ المعمـ دكره الفعاؿ في إدارة كتنظيـ الصؼ يتطمب ذلؾ تكفير دستكر

لمنظاـ المدرسي كيشمؿ عمى جممة مف االتفاقيات التي تبيف لمتمميذ ما ينبغي فعمو كما يجب

عميو مراعاتو ككذلؾ ماال ينبغي" (راشد كآخركف ،2017 ،ص.)326.

 -3-12مراقبة سموك المتعممين :أم مالحظة كمتابعة كرصد كؿ سمكؾ صادر مف طرؼ

التالميذ داخؿ غرفة الصؼ ،كاشعارىـ بأف المعمـ عمى دراية كاممة بكؿ ما يحدث ،كذلؾ مف
خالؿ معالجة المشكؿ في حينو كعدـ السماح بأف يتطكر أك يعرقؿ سير النشاطات الصفية.

 -4-12استخدام التعزيز بطريقة سميمة " :تقرر نظرية التعزيز أف السمكؾ الذم ييكافأ أك
ييعزز يقكل كبالتالي يزداد احتماؿ تك ارره ،كعمى العكس مف ذلؾ فإف السمكؾ الذم ال يكافأ
سكؼ يتضاءؿ كيزداد احتماؿ اضمحاللو ،مع مراعاة أف يتـ التعزيز عقب حدكث السمكؾ

المرغكب فيو مباشرة" (الطناكم ،2009 ،ص ص.)136-135 .
خالصة:

تيعتبر إدارة الصؼ عممية ميمة ذلؾ أنيا تؤثر بشكؿ مباشر عمى النتاجات النيائية
لعممية التعمـ ،كتعمؿ عمى تكفير الظركؼ كالشركط المناسبة لتنفيذ العممية التعميمية/

التعممية ،حيث يستخدـ المعمـ عدة ميارات يجب أف يكتسبيا كينمييا كفؽ التكجيات التربكية

المعاصرة.

كاإلدارة الصفية بالمفيكـ الحديث ال تعني السيطرة عمى التالميذ كالتحكـ المفرط في

الصؼ مما ِّر
يقزـ دكرىـ كيحد مف مشاركتيـ في بناء معارفيـ ،كانما تعني تمؾ العممية التي
تيدؼ إلى تكفير مناخ تعميمي يسكده التفاعؿ كالنشاط ،كيستجيب لحاجيات التالميذ كرغباتيـ
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كميكالتيـ ،مما يرفع مستكل دافعيتيـ كرغبتيـ في التعمـ ،كيدفعيـ إلى االندماج في

النشاطات الصفية بشكؿ إيجابي ،كيعزز العالقات االجتماعية بينيـ.

كخالصة القكؿ :أف مكضكع اإلدارة الصفية مف المكضكعات التربكية اليامة نظ ار

َلثرىا المباشر في تحقيؽ اَلىداؼ التربكية المرغكبة ،حيث استقطبت الباحثيف كالمنشغميف
بالفعؿ التربكم مف خالؿ كضع نظريات كمبادئ تحكميا ،لذا صار مف الالزـ تدريب
المعمميف عمى ىذه التكجيات الحديثة في إدارة الصؼ الدراسي مف أجؿ رفع مستكل

التحصيؿ العممي كالمعرفي لدل التالميذ.
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تمييد:

لقد أجمع الكثير مف المختصيف في الميداف التربكم مؤخ ار عمى ضركرة أف يككف فيو

التالميذ مندمجيف بصكرة أك بأخرل في كؿ النشاطات التعميمية /التعممية ،حيث ينتقمكف مف

الدكر التقميدم المتميز بسمبية المتعمـ ،كانحصاره في التمقي ،كاالستماع لما يقكلو المعمـ ،إلى

دكر أكثر فاعمية ،كأكثر ايجابية يجعميـ يساىمكف في بناء تعمماتيـ ،كتنمية مياراتيـ.

إف التعمـ النشط كاتجاه تربكم حديث يركز عمى المتعمـ ،كيجعؿ منو محك ار لكؿ

النشاطات الصفية ،كمسؤكال عف تقدمو في اكتساب معارفو كتطكير قدراتو كمياراتو ،كفي

ضكء ذلؾ أصبحت كظيفة المعمـ ىي التكجيو ،كاإلرشاد ،كالتيسير ،كىذا ما يتطمب منو

اإللماـ بميارات التعمـ النشط ،كالتحكـ في تنفيذىا في مختمؼ المكاقؼ التعميمية /التعممية،

كالنشاطات الصفية بمختمؼ أنكاعيا كأىدافيا ،لذا أكدت العديد مف الدراسات عمى ضركرة
تدريب كتككيف المعمميف في ىذا المجاؿ كدراسة بك أحمد ( ،)2018كدراسة الردادم

( ،)2019كدراسة الرمالي ( ،)2016كدراسة القحطاني ( ،)2014كدراسة المالكي

( ،...)2010كبالتالي ييعد تدريب كتككيف المعمميف عمى استخداـ ميارات التعمـ النشط مف
أىـ شركط تحقيؽ اَلىداؼ المرغكب فييا بنجاح.
لقد بينت نتائج اَلبحاث التربكية أف الصكرة التقميدية لمتعمـ التي يقدـ فييا المعمـ

المعارؼ كينصت المتعممكف لما يقكلو ،لـ تعد تسيـ في تعمـ حقيقي ،لذلؾ فإف إدارة العممية

التعميمية /التعممية تقتضي تغيي ار جذريا يككف فييا الدكر اَلكبر لممتعمـ بمشاركتو االيجابية
في البحث عف مصادر المعرفة ،كممارستو أنشطة متنكعة تتطمب البحث كالتجريب

كالتفكير كالتأمؿ.

بدءا مف تحديد المفاىيـ ،كأىمية كأىداؼ
كىذا ما يتعرض إليو ىذا الفصؿ بالتحميؿ ن
كمبادئ التعمـ النشط ،كما يميزه عف التعمـ التقميدم ،ثـ عناصره كمككناتو ،إؿل سمات بيئة
التعمـ النشطة ،كتحديد دكر كؿ مف المعمـ كالمتعمـ في ىذا النكع مف التعمـ ،ثـ نتطرؽ إلى

بعض اإلستراتيجيات التي تـ استخداميا في البرنامج التدريبي الخاص بيذه الدراسة ،كأخي ار

معكقات تطبيؽ التعمـ النشط.
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 .1مفيوم التعمم النشط:

ييعتبر التعمـ النشط مف المصطمحات كالمفاىيـ القديمة الجديدة ،جديد في تسميتو كقديـ
في تكظيفو كاستخدامو كاالىتماـ بإستراتيجياتو ،كأساليبو حيث "أكضح أحد المربيف في ىذا

الصدد قائال :أف فكرة التعمـ النشط ليست بالفكرة الجديدة ،رغـ التعريفات العديدة التي تـ

طرحيا .فيي في الكاقع تعكد إلى أياـ سقراط ،كما كانت مثار اىتماـ المربيف المطكريف
كعمى رأسيـ جكف ديكم" (سعادة كآخركف ،2006 ،ص.)31.

حيث "ترجع جذكر استخداـ أساليب التعمـ النشط إلى عصر سقراط عاـ

 490قبؿ

الميالد ،ذلؾ عندما كاف يمجأ إلى استخداـ اَلسئمة كاثارة المشكالت ليساعد طالبو عمى

االستناد لتحميؿ كؿ ما يحيط ببيئتيـ ) (Coltrane 1993كقد ساعد استخداـ أساليب التعمـ
النشط تالميذ سقراط عمى اكتساب المعرفة" (بركات ،2019 ،ص.)105.

"كزاد االىتماـ بو بشكؿ كاضح مع بدايات القرف الحادم كالعشريف ،كأحد االتجاىات

التربكية كالنفسية المعاصرة ،ذات التأثير االيجابي الكبير عمى عممية التعمـ داخؿ الحجرة

الدراسية كخارجيا" (سعادة كآخركف ،2006 ،ص )21.لما لو مف مزايا في اكتساب المعارؼ
كتنمية ميارات التفكير لدل المتعمميف ،كقدرتيـ عمى حؿ المشكالت التي تعترضيـ.

كمف أجؿ تحسيف الممارسات التربكية داخؿ الفصكؿ الدراسية التي تركز عمى المتعمـ

باعتباره بؤرة اىتماـ العممية التعميمية /التعممية ،ظيرت إستراتيجيات التعمـ النشط التي جاءت

كنتيجة لمنظرية البنائية التي تيعرؼ بأنيا "عممية نشطة كذاتية يقكـ بيا الطالب لبناء معرفتو
في المفاىيـ العممية مف خالؿ التفاعؿ مع البيئة المحيطة كمع اآلخريف كتبادؿ كجيات

النظر حكؿ اَلفكار العممية ،كعرض اقتراحاتو كتحمؿ مسؤكلية تعممو كاتخاذ ق ارراتو" (سماره،

 ،2015ص.)266.

إف فمسفة التعمـ النشط تعتمد عمى النظرية البنائية ) (Constructvisionالتي "تبمكرت

في صيغتيا الحالية في ضكء نظريات كأفكار كثير مف المنظريف المعاصريف أمثاؿ

جالسرسفيمد  ،Glassersfeldكأكزكبؿ  ،Ausubelكفيجكتسكي  Vygotskyغير أف جاف

بياجيو  ، Jean Piagetىك الذم قدـ لمبنائية أفضؿ أشكاليا عف كيفية اكتساب المعرفة"

(اَلبيض كحسكف ،2016 ،ص.)993.

" كتختمؼ البنائية عف السمككية في كثير مف النكاحي ،فالتعمـ فييا عممية نشطة تيدؼ
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إلى تفسير المثيرات ،كتتـ عف طريؽ إحداث تغييرات في المخططات المعرفية لمطمبة"

(الكىر ،2002 ،ص.)95.

إف الطرؽ التقميدية في التعمـ المبنية عمى التمقيف ،كاعتبار المتعمميف أكعية فارغة يمكف
ممؤىا بالمعمكمات ،كاىماؿ اَلنشطة التي تظير الميارات ،كالمكاىب أصبحت محؿ نقد كبير
مف طرؼ المختصيف التربكييف ،حيث "ظيرت الحاجة إلى التعمـ النشط نتيجة عكامؿ عدة
لعؿ أبرزىا حالة الحيرة كاالرتباؾ التي يشكك منيا المتعممكف بعد كؿ مكقؼ تعميمي ،كالتي
يمكف أف تفسر بأنيا نتيجة عدـ اندماج المعمكمات الجديدة بصكرة حقيقية في عقكليـ بعد

كؿ نشاط تعميمي تقميدم" (بدير،

 ،2008ص ،)38 .الشيء الذم أدل إلى البحث عف

طريقة جديدة تسمح لممتعمميف بالمشاركة الفاعمة في اَلنشطة التعميمية /التعممية ،بحيث
تأخذىـ تمؾ المشاركة إلى دمج ،كتكظيؼ المعمكمات كالمعارؼ في حؿ المشكالت التي

تعترضيـ.

كبناء عميو تعددت تعريفات مفيكـ التعمـ النشط تبعا لتعدد المنطمقات المعرفية كخبرات
ن
الفعاؿ لممتعمـ بدالن مف الطريقة
العمماء ،كلكنيا بشكؿ عاـ تركز عمى الدكر االيجابي ،ك ٌ

المألكفة المتمثمة في استقباؿ المعمكمات ،كحفظيا ،ثـ استرجاعيا ،كعمى أىمية ىذا النكع مف
التعمـ خاصة في ىذا الكقت الذم يتميز بانفجار معرفي ،كتدفؽ عممي ،كتطكر تكنكلكجي

ىائؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ مما يستدعي إيجاد نكع مف التعمـ يكاكب ىذا التطكر لتشجيع المتعمـ

عمى تحمؿ المسؤكلية كفؽ محددات ،كقكاعد يتبعيا مف أجؿ التكصؿ لممعمكمات المطمكبة،

ثـ اختيار كحسف تكظيؼ ىذه المعمكمات باعتماده عمى نفسو بناء عمى خبراتو المكتسبة

كمياراتو العقمية ،كىذا ما يدعك إليو التعمـ النشط.

كمف بيف التعريفات لمفيكـ التعمـ النشط ما طرحو سعادة كزمالؤه (  )2006بأنو "عبارة

عف طريقة تعمـ كطريقة تعميـ في آف كاحد ،حيث يشارؾ الطمبة في اَلنشطة كالتماريف

كالمشاريع بفعالية كبيرة" (ص.)33.

كأشار بركات ( )2018أف فمسفة التعمـ النشط "تعتمد عمى إيجابية المتعمـ في المكاقؼ

التعميمية كتشمؿ جميع الممارسات التربكية كاإلجراءات التدريسية التي تيدؼ إلى تفعيؿ دكر

المتعمـ ،كيتـ التعمـ مف خالؿ العمؿ كالبحث كاالعتماد عمى ذاتو مف خالؿ الحصكؿ عمى

المعمكمات كاكتساب ميارات ،فيك ال يركز عمى الحفظ كالتمقيف ،كانما عمى تنمية الفكر
كالعمؿ الجماعي كالتعمـ التعاكني" (ص.)252.
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أما رفاعي (  )2012فقد أكضح أف التعمـ النشط عبارة عف منظكمة إدارية ،كفنية

متكاممة تيتـ بتنمية كؿ جكانب شخصية المتعمـ معرفيا ككجدانيا كأدائيا ،بحيث يككف فييا
مشاركا فاعال ،كايجابيا مف خالؿ قيامو بعدة أنشطة تعميمية متنكعة.

بينما أشار لكرنزف ( Lorenzen )2006كما كرد (في بدير ،2008 ،ص )35 .بأف

" التعمـ النشط نمط مف التدريس يعتمد عمى النشاط الذاتي كالمشاركة االيجابية لممتعمـ كالتي
مف خالليا قد يقكـ بالبحث مستخدما مجمكعة مف اَلنشطة كالعمميات العممية كالمالحظة
ككضع الفركض كالقياس كقراءة البيانات كاالستنتاج مف أجؿ التكصؿ إلى المعمكمات

المطمكبة بنفسو كتحت إشراؼ المعمـ كتكجييو كتقكيمو"

أما بدير كريماف (  )2008فقد تكصمت إلى أف التعمـ النشط ىك "طريقة تدريس تشرؾ

المتعمميف في عمؿ أشياء تجبرىـ عمى التفكير فيما يتعممكنو" (ص.)39.

كلقد عرؼ عصر (  )2002كما كرد (في المالكي ،2009 ،ص )40 .التعمـ النشط

بأنو " ذلؾ التعمـ الذم يكفر لمطالب في المدرسة اَلنشطة التعميمية المتنكعة ،كالخاصة بكؿ

طالب ،كخبرات تعمـ مفتكحة النياية كغير محددة سمفا ،كيككف دكر الطالب المشاركة بفاعمية

كنشاط ،كيستطيع أف يككف خبرات تعميمية مناسبة"

بينما عرؼ صيدـ كالناصر(  )2019التعمـ النشط بأنو "طريقة لمتعمـ تتيح لممتعمـ حي از

كبي ار مف المشاركة كالفاعمية ،مما يعزز التفكير كالمناقشة كابداء الرأم كالتعاكف بيف

المتعمميف ،في ظؿ كجكد بيئة تعميمية مشجعة عمى البحث عف المعمكمات مف خالؿ

اَلنشطة المتاحة سكاء كانت فردية أك جماعية" (ص.)298.

كما ييعرؼ بأنو ذلؾ "التعمـ الذم يشارؾ فيو المتعمـ مشاركة فعالة في عممية التعمـ مف
خالؿ قيامو بالقراءة كالبحث كاالطالع كمشاركتو في اَلنشطة الصفية كالالصفية كيككف فيو
المعمـ مكجيا كمرشدا لعممية التعمـ" (بمكؿ كبادم ،2017 ،ص.)46.
مف خالؿ التعريفات السابقة يتضح ما يمي:

 أف التعمـ النشط يركز عمى المشاركة اإليجابية ،كالفعالة لممتعمميف في المكاقؼ التعميمية/
التعممية.

 أف التعمـ النشط ييتـ ببناء شخصية المتعمـ في كؿ جكانبيا العقمية كالكجدانية كالميارية.
 أف التعمـ النشط يعتمد عمى النشاط الذاتي لممتعمـ ،كيجعمو مسؤكال عف اكتساب معارفو
كتطكير قدراتو كمياراتو.
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 أف التعمـ النشط يعمؿ عمى تنمية ميارات التفكير العميا كالتحميؿ كالتركيب كالتقكيـ.
 أف التعمـ النشط يعمؿ عمى تنمية الرغبة في البحث عف المعمكمة.

 في التعمـ النشط ينتقؿ دكر المعمـ التقميدم المتمثؿ في المصدر الكحيد لممعرفة إلى دكر
المرشد كالمكجو كالميسر.

 في التعمـ النشط تيتاح لممتعمـ فرصة المناقشة ،كابداء الرأم ،كادارة الحكار.
 في التعمـ النشط يمارس المتعممكف أنشطة تعميمية متنكعة صفية كال صفية.
 في التعمـ النشط تككف بيئة التعمـ نشطة كجاذبة.

 أف التعمـ النشط ييتـ بالعمؿ الجماعي كالتعمـ التعاكني.

كيمكف تعريؼ التعمـ النشط بأنو نمط مف التعمـ يتـ فيو استخداـ مجمكعة مف

اإلستراتيجيات التعميمية الفاعمة القائمة عمى اَلنشطة المختمفة التي يمارسيا المتعمـ بنفسو،

أك مع أقرانو تحت إشراؼ كتكجيو المعمـ في بيئة تربكية تسمح لو باكتساب معارفو كتطكير

مياراتو كقدراتو ،كبالتالي مكاجية المكاقؼ الحياتية التي قد تعترضو.

 .2أىمية التعمم النشط:

يكتسب التعمـ النشط أىميتو مف أىمية الدكر الذم يقكـ بو المتعممكف الذيف أصبح ليـ

مكانة رئيسية في العممية التربكية ،بؿ أكثر مف ذلؾ مسؤكليتيـ في التعامؿ مع الكـ المعرفي
اليائؿ الذم يحتـ عمييـ استثمار المعمكمات بطريقة فعالة ،كفي نفس الكقت يشعرىـ بذكاتيـ

كبأنيـ يتمتعكف باإليجابية كالفاعمية في كؿ المكاقؼ التعميمية /التعممية ،كترل الباحثة محمكد

( )2012أف "التعمـ النشط يساىـ بدرجة كبيرة في زيادة ثقة الفرد في قدراتو كامكاناتو ،كالذم
بدكره يجعمو أكثر نشاطا كتفاعال خالؿ عممية التعمـ ،حيث أف ما ينجزه بذاتو يككف ذا قيمة

كبيرة لديو كمف ثـ ال يمكف نسيانو بسيكلة بعكس التعمـ التقميدم" (ص.)17.

كلقد ذكر العالكؿ (  )2012كما كرد (في حسكنة كالمطرم )2018 ،أف التعمـ النشط

يساعد في تنمية تفكير المتعمميف مف خالؿ أسمكب المناقشة كحسف اإلصغاء كابداء الرأم
كالعمؿ الجماعي بحيث يتحممكف مسؤكلية تعمميـ.

كتظير أىمية التعمـ النشط كما ذكرىا كؿ مف رفاعي (

( ،)2006سعداكم ( ،)2015عمكطي كعريكة ( )2019في اآلتي:

 يشجع المتعمميف عمى العمؿ اإليجابي.

 يساعد المتعمـ عمى اكتساب الخبرة ،كتقدير ذاتو.
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 يدعـ العالقات االجتماعية ،كالعمؿ الجماعي.

 يعكد المتعمميف عمى الممارسة الديمقراطية باحتراـ الرأم ،كالرأم اآلخر.
 يدرب المتعمـ عمى تحمؿ المسؤكلية ،كاالعتماد عمى النفس.
 يعكد المتعمميف عمى قيـ االلتزاـ.

 يعزز التعمـ االيجابي لدل المتعمميف.

 يتـ التعمـ بشكؿ أفضؿ عند مكاجية المتعمـ لمشكمة أك مكقؼ حياتي.

 تدعيـ الثقة بيف المعمـ كالمتعمـ ،كزيادة انتباىو كاىتمامو كمقدرتو عمى الحكار كالمناقشة
في جك مف المرح كالسركر.

 إتاحة الفرصة لممتعمميف بأف يتعممكا بطرؽ مختمفة.
 المتعمـ ال يستقبؿ المعرفة بشكؿ سمبي ،كلكف يبنييا نشاطو مف خالؿ مشاركتو الفعالة في
عمميتي التعميـ كالتعمـ.

 يتطمب جيكدا ذىنية مف المتعمميف كيكفر ليـ كسائؿ كامكانيات كأدكات تساعد عمى
التطبيؽ الفعمي لمتعمـ المفيد كالفاعؿ ،كيغير مف اتجاىاتيـ.

 يركز عمى مبدأ التعمـ بالعمؿ ) ،)Learning by doingكالتشجيع عمى التعمـ العميؽ

).)Deep Learning

كيضيؼ الطالب أف التعمـ النشط يساىـ في كضع المتعمميف أماـ تحديات معرفية

تتطمب تجنيد ما تـ تعممو ،كالتدرب عميو في حؿ مشكالت ،ذلؾ أف استثارة المتعمـ شرط

ضركرم لعممية التعمـ في حد ذاتيا ،كما أف ىذا النكع مف التعمـ يربط ما تعممو المتعممكف

بكاقع حياتيـ ،كبما يالقكنو مف مشكالت حقيقية.

.3أىداف التعمم النشط:

"إف غاية التعمـ النشط ىي مساعدة المتعمـ في اكتساب مجمكعة مف المعارؼ

كالميارات كاالتجاىات ،كتطكير مجمكعة مف استراتيجيات التعمـ التي تمكنو مف حؿ

مشكالتو الحياتية كتحمؿ مسؤكلية تعممو ،كالتعمـ باستقاللية مدل الحياة" (عكاد كزامؿ،

 ،2010ص.)25.

كلقد حدد سعادة كزمالؤه ( ،2006ص ص )38 -33 .أىداؼ التعمـ النشط نكجزىا

فيما يمي:

 تشجيع المتعمميف عمى التفكير الناقد ،كاستعماؿ ميارات االستنتاج كاالستقراء كالتحميؿ.
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 تشجيع المتعمميف عمى القراءة الناقدة ،كالمتمعنة مف أجؿ فيـ ما يقرأكف ،كطرح أسئمة،
كبناء أفكار جديدة.

 تنكيع اَلنشطة التعميمية بحيث تتناسب مع حاجات المتعمميف ،كقدراتيـ كاىتماماتيـ،
كميكليـ.

 دعـ الثقة بالنفس لدل المتعمميف نحك مجاالت كمياديف المعرفة المختمفة.
 اكتشاؼ القضايا ذات الصمة بكاقع المتعمميف اليكمي.

 تشجيع المتعمميف عمى طرح التساؤالت المختمفة حكؿ اَلنشطة التي تعممكىا ،كحؿ
المشكالت بطريقة عممية.

 ضبط ،كتحديد كيفية تعمـ المتعمميف في مختمؼ المكاد الدراسية.
 قياس قدرة المتعمميف عمى بناء اَلفكار الجديدة كتنظيميا.
 تدريب المتعمميف كتشجيعيـ عمى التعمـ الذاتي.

 تمكيف المتعمميف مف اكتساب ميارات التعاكف كالتفاعؿ كالتكاصؿ مع اآلخريف.
 تنمية اإلبداع لدل المتعمميف.

 اكتساب المتعمميف المعارؼ كالميارات كاالتجاىات كالقيـ التي ينشدىا المجتمع.
 تشجيع التعمـ عف طريؽ الخبرة.

 تشجيع المتعمميف عمى اكتساب ميارات التفكير العميا كالتحميؿ كالتركيب كالتقكيـ.

عند التأمؿ في اَلىداؼ السابقة ييالحظ أنيا تتنكع بيف المجاالت الثالث المعرفية
كالكجدانية كالحس حركية ،أم أنيا تيتـ بشخصية المتعمـ بصفة متكاممة ،كال تركز عمى

مجاؿ كاحد ،كىك الجانب المعرفي مثمما كاف ييدؼ إليو التعمـ التقميدم ،كما أنيا تركز عمى
الدكر الفعاؿ لممتعمـ باعتباره المحكر الرئيسي في عممية التعمـَ ،لف التعمـ النشط ال يعتمد

عمى المعمـ المالؾ الكحيد لممعرفة ،بؿ يعتمد عمى نشاط المتعمـ كبحثو عف المعمكمات بنفسو

مف مصادر متنكعة ،غير أف ىذا ال يعني انحصار دكر المعمـ في مراقبة المتعمميف كالحكـ

عمى مدل تحقيقيـ لألىداؼ المنشكدة ،كانما في مرافقتيـ كارشادىـ كتكجيييـ كتقديـ السند
المعرفي ،أك الميارم الذم يستطيع بمكجبو المتعممكف القياـ بمختمؼ النشاطات بكفاءة

كاقتدار.

إف التعمـ النشط يدعك إلى ابتكار بيئة تعميمية /تعممية تعمؿ عمى إقحاـ المتعمـ،

كمشاركتو في مختمؼ النشاطات التعممية ،ككذلؾ مختمؼ العمميات التي يقكـ بيا سكاء قبؿ
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النشاط الصفي أك خاللو أك بعده ،خاصة خالؿ إدارة الصؼ الدراسي ،كالمتمثمة أساسا في

إدارة اَلنشطة الصفية كالتفاعؿ الصفيَ ،لف طريقة اكتساب المعرفة أىـ مف المعرفة في أحد

ذاتيا.

 .4مبادئ التعمم النشط:

لقد طرح بكنؾ ) (Bonk, 2003كما كرد (في سعادة كزمالؤه،

 )51-48عشرة مبادئ لمتعمـ النشط تتمخص في اآلتي:

 ،2006ص ص.

 تكفر بيانات كمعمكمات حقيقية عف العديد مف المكضكعات كالحكادث كاَلشخاص
كاَلشياء كاَلمكر تككف تحت تصرؼ المتعمميف خاصة شبكة االنترنت.

 اعتبار المتعمـ عمى أنو شخص مستقؿ كمنفرد عف غيره ما يستمزـ التنكيع في مصادر
التعمـ ،كتشجيعو عمى التقصي كاالكتشاؼ سكاء بشكؿ فردم أك جماعي.

 التركيز عمى اىتمامات المتعمميف كذلؾ بكجكد أنشطة متنكعة تراعي ىذه االىتمامات بما
في ذلؾ الفركؽ الفردية بينيـ.

 اعتبار المعارؼ السابقة كمنطمؽ لمتعممات الجديدة في ضكء ما يسمى بانتقاؿ أثر التعمـ

).(Trasfer Of Learning

 إتاحة الفرصة أماـ المتعمميف الختيار اَلنشطة ،مع تكفر عنصر التحدم المعرفي في
مكاجية المشكالت لبذؿ كؿ الجيكد لحميا.

 اعتبار المعمـ معاكنا كميس ار لعممية التعمـ ،كليس مسيط ار عمى المكقؼ التعميمي كما كاف
سائدا في التعمـ التقميدم.

 التركيز عمى التفاعؿ االجتماعي كالحكار مف خالؿ تفتح المدرسة عمى المحيط
االجتماعي مف أجؿ انجاز البحكث العممية.

 االىتماـ بالتعمـ القائـ عمى المشكالت.

 احتراـ كجيات النظر المتعددة لممتعمميف.

 االعتماد عمى مبدأ التعاكف بيف المتعمميف كالمعمـ أك بيف المتعمميف أنفسيـ ،كالتفاكض

لمكصؿ لحؿ كسط ،كالتأمؿ مف أجؿ أف يقتنع المتعمـ بأىمية الخبرات التعممية كجدكاىا في

الحياة العامة.

 .5مقارنة بين التعمم النشط والتعمم التقميدي:

"يقع التعمـ النشط كالتعمـ التقميدم عمى طرفي نقيض مف حيث الخصائص أك الصفات
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مف جية ،كمف حيث العالقة بالمتعمـ كالمادة الدراسية مف جية ثانية" (سعادة كآخركف،
 ،2006ص.)413.

كلتكضيح ما يميز التعمـ النشط عف التعمـ التقميدم ندرج الجدكؿ التالي:

جدكؿ رقـ ( )02يكضح مقارنة بيف التعمـ التقميدم كالتعمـ النشط
التعمـ النشط
التعمـ التقميدم
كجو المقارنة
يشارؾ التمميذ في كضعيا،
يضعيا المعمـ بمفرده ،كيرغـ المتعمميف
قكاعد العمؿ
كيمارسيا مف تمقاء نفسو
عمى االلتزاـ بيا
يحدده التالميذ كالمعمـ
يفرضو المعمـ عمى المتعمميف
نظاـ العمؿ
معرفية ككجدانية كميارية
معرفية تيدؼ لتنمية الجانب العقمي فقط
نكاتج التعمـ
لتحقيؽ النمك الشامؿ
مشارؾ كمناقش ايجابي في
سمبي ،كمتمقي لممعارؼ كالمعمكمات
التمميذ
مجمكعات التعمـ
ميسر /مرشد /ديمقراطي،
ممقف /سمطكم /منفرد بالرأم ال يسمح
المعمـ
يتقبؿ النقاشات كاآلراء
بالنقاشات كلديو الحقيقة المطمقة
الشخصية كالعممية
خبرات كأنشطة متعددة
معمكمات كمعارؼ فقط
المنيج
كمتنكعة
تنقؿ المعرفة كتغرس القيـ
تنقؿ المعرفة كالمعمكمات فقط
طريؽ التدريس
كاالتجاىات كتكسب الميارات
في جميع االتجاىات مف
أحادم االتجاه فقط (مف المعمـ لممتعمـ)
التكاصؿ
المعمـ لممتعمـ ،كمف المتعمميف
لممعمـ ،كبيف المتعمميف أنفسيـ
(المصدر :رفاعي ،2012 ،ص.)69.

كيرل الطالب أنو مف خالؿ المقارنة فإف التعمـ النشط يعمؿ عمى إحداث بيئة تعميمية

جذابة ،ممتعة كمشكقة ،تمتاز بالنشاط كالحيكية ،كعدـ اعتماد نمطية كاحدة سكاء في إدارة

الصؼ الدراسي ،أك عند تقديـ اَلنشطة التعميمية ،بؿ إف الشغؿ الشاغؿ يتمركز حكؿ المتعمـ

مف خالؿ مراعاة احتياجاتو كاىتماماتو كمحاكلة تمبية كؿ انشغاالتو المعرفية بتكجيو كمرافقة

المعمـ.

 .6عناصر التعمم النشط:

"تعمؿ عناصر التعمـ النشط عمى اكتساب المتعمـ عدة ميارات تفيده في حياتو كتعالج
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عدة مشكالت قد يتعرض ليا كتعيؽ مسيرة تعممو" (سعادة كأشكناني ،2013 ،ص.)1162.
كلقد حدد سعادة كزمالؤه ( ،2006ص )56 .مف خالؿ ما ذىب إليو بعض المربيف

أربع عناصر أساسية لمتعمـ النشط ىي عنصر الكالـ كاإلصغاء ،كعنصر القراءة ،كعنصر
الكتابة ،كعنصر التفكير كالتأمؿ.

كما ذكر عكاد كزامؿ ( ،2010ص ص )31-30 .أف التعمـ النشط يستند إلى عدة

عناصر أساسية يمكف تمخيصيا كما يمي:

 العمؿ المحسكس لألشياء :مف خالؿ االستخداـ المباشر لألشياء المختمفة باستخداـ
الحكاس.

 التأمؿ بالممارسات :حيث أنو يجب دمج النشاط الجسمي مع النشاط الذىني في التفاعؿ
مع اَلشياء.

 الدافعية الداخمية :بحيث تككف اىتمامات المتعمـ ،كميكالتو ،كتساؤالتو ،كحاجاتو كدافع إلى
االستكشاؼ ،كالتجريب كبناء معرفة جديدة.

 حال المشكالت :المعارؼ المكتسبة كالخبرات التي يمر بيا المتعممكف تعتبر ضركرية
لتطكير مياراتيـ كقدراتيـ مف أجؿ مكاجية مشكالت حقيقية غير متكقعة ،كحميا.

 .7مكونات التعمم النشط:

يعمؿ التعمـ النشط كاتجاه تربكم حديث عمى االشتراؾ الفعمي ،كالفعاؿ لممتعمـ في كؿ

اَلنشطة كالمكاقؼ التعميمية /التعممية المقدمة لو ،كما أنو "يمثؿ تحديا لممعمـ مف حيث قدرتو
عمى اختيار اَلنشطة المالئمة في ذلؾ النكع مف التعمـ ،كتطبيقيا في الكقت المناسب"

(سعادة كآخركف ،2006 ،ص.)39.

كلكي يحقؽ التعمـ النشط كؿ أىدافو فال بد مف تكافر مجمكعة مف المككنات اَلساسية

ذكرىا محمكد ( )2012فيما يمي:

- 1المكاد كالمصادر :كيجب أف تككف مالئمة لمعمر العقمي كالزمني لممتعمـ

- 2الممارسة :كالتي يجب تكافرىا حتى يتاح لممتعمـ فرص االستكشاؼ كالتجريب
- 3االختيار :حيث يختار المعمـ ما يريد أف يعممو ،كما يمزـ لمعمؿ مف مكاد

- 4لغة المتعمـ :كالتي يستخدميا المتعمـ لمتكاصؿ مع اآلخريف ،كليصؼ ما يتعممو
- 5دعـ الكبار :كتتمثؿ في مساعدة المعمـ كالكالديف لممتعمـ كتشجيعيـ لو عمى
التفكير كاإلبداع كحؿ المشكالت( .ص)18.
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يتضح مما سبؽ أف مككنات التعمـ النشط عبارة عف منظكمة متكاممة ال يمكف بأم

حاؿ مف اَلحكاؿ تجاكز أحد مككناتيا ،غير أف المالحظ لـ يتـ إدراج عنصر رئيسي أال كىك
التقكيـ َلنو ىك الذم يعطي مؤشرات عمى مدل تحقيؽ اَلىداؼ التعميمية /التعممية ،كما

يحدد مكاطف الضعؼ لمعالجتيا ،كمكاطف القكة لتدعيميا مف خالؿ التغذية الراجعة المستمرة،

كىك ما استدركو رفاعي (  )2012الذم حدد مككنات منظكمة التعمـ النشط في المخطط

اآلتي:

المعمـ

اَلىداؼ (معرفية ككجدانية

(ميسر كمرشد كمكجو)

كميارية)

التمميذ (محكر التعمـ)
المنيج (خبرات كتطبيقات)

التغذية الراجعة

التقكيـ الشامؿ لمجكانب
الثالثة

شكؿ رقـ ( )16يكضح مككنات منظكمة التعمـ النشط (المصدر :رفاعي،2012 ،
ص.)56.

مف خالؿ المخطط السابؽ يتضح أف المتعمـ يتكسط المككنات اَلخرل باعتباره محكر

العممية التربكية كفؽ ىذا النكع مف التعمـ ،أما المعمـ فمـ يعد المصدر الكحيد لممعرفة كال

يممؾ السمطة المطمقة في إدارة الصؼ الدراسي ،كما أف اَلىداؼ ال تركز عمى الجانب

المعرفي فقط بؿ عمى اَلىداؼ الكجدانية كالميارية كذلؾ بغية تحقيؽ النمك الشامؿ لممتعمـ

كبناء شخصية متكازنة ،أما بخصكص المنيج التربكم فقد تـ االنتقاؿ مف مفيكـ البرنامج أك
المقرر الذم ييتـ بسرد المحتكيات المعرفية التي كضعت عمى شكؿ مكاد منفصمة مكزعة

بيف المستكيات كالمراحؿ التعميمية ،إلى المفيكـ الذم يعني كافة الخبرات التي تقدميا

المدرسة لممتعمميف سكاء داخميا أك خارجيا ،كؿ ىذه العمميات يرافقيا تقكيـ مستمر كمتنكع

لتشخيص العممية التعميمية /التعممية ،كاكتشاؼ ما تعانيو مف مشكالت كصعكبات ،كبالتالي
إيجاد الحمكؿ المناسبة ،كتدارؾ السمبيات المسجمة.
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 .8البيئة الفيزيقية لمتعمم النشط:

"تختمؼ بيئة التعمـ الفعاؿ عف بيئة التعمـ التقميدم بأنيا تتميز باالنفتاح كالديمقراطية،

فيي منظكمة فكرية كمجمكعة مف الممارسات العممية تؤدم إلى مكاقؼ يحدث فييا التعمـ

كالتعمـ بفاعمية فيتسع نطاؽ بيئة التعميـ كالتعمـ لتشكؿ حجرة الدراسة كالمعمؿ كالمسرح

كالمكتبة كميداف الحياة" (بدير ،2008 ،ص.)61.

إف البيئة المادية ليا دكر كبير في إحداث التعمـ كفؽ منحى التعمـ النشط ،حيث تساىـ

بشكؿ كبير في تنمية الدافعية كزيادة التحصيؿ الدراسي ،كلقد أشار عطية (  )2016كما كرد

(في مرتضي ،2019 ،ص )326.إلى سمات البيئة التعميمية النشطة كما يمي:
 - 1تمتاز بتنكع اَلنشطة كاَلدكات في البيئة الصفية.
 - 2مثيرة لطرح التساؤالت كاالستفسارات.

 - 3تعمؿ عمى التنكيع بيف العمؿ الفردم كالجماعي في أجكاء يسكدىا التعاكف كالمشاركة
االيجابية.

 - 4تمتاز بالحيكية كالنشاط.

 - 5مككناتيا الفيزيقية تالئـ اَلنشطة كفؽ التعمـ النشط سكاء الفردية أك الجماعية.
 - 6البيئة يسكدىا التعاكف االيجابي بيف المتعمميف كمعمميـ.

 - 7تشتمؿ عمى كؿ التجييزات كاَلدكات المناسبة لمتعمـ النشط.
 - 8البيئة غنية بمصادر التعمـ المتنكعة.
 .9دور المتعمم في التعمم النشط:

إف اعتماد التعمـ النشط خالؿ تنفيذ العممية التربكية تجعؿ دكر المتعمـ يتغير مف ذلؾ

العنصر السمبي إلى عنصر ايجابي يشارؾ في بناء تعمماتو بفعالية في بيئة تعممية نشطة

تجعؿ عممية التعمـ ممتعة ،حيث أشار

(Johnson, R. T, and Johnson, D.

)" W,2008, p.29أفق في جميع جامعات العالـ ىناؾ تأكيد عمى التعمـ النشط ،حيث

يطمب مف المتعمميف القياـ بدكر نشط في تعمميـ ،بدال مف أف يككنكا سمبييف".
كالشكؿ التالي يكضح دكر المتعمـ في التعمـ النشط:
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مشارؾ
باحث

محاكر
أدوار
المتعمم

مالحظ

قائد

مخطط

ناقد

شكؿ رقـ ( )17يكضح أدكار المتعمـ في التعمـ النشط (المصدر :أبك الجبيف،2014 ،
ص)36.

مف خالؿ المخطط رقـ ( )17يتضح دكر المتعمـ في التعمـ النشط كما يمي:

 المتعمم كمشارك :كىذه المشاركة يجب أف تككف ايجابية كفعالة ،أم يبدم رأيو فيما يقدـ
لو مف معارؼ كمعمكمات ،كيدافع عف فكرتو بالحجة كالبرىاف ،كما أنو يقدـ حمكال كاقعية

لممشكالت المطركحة عميو.

 المتعمم كباحث :كىنا يتضح المغزل الحقيقي لمعنى التعمـ النشط ،فالمتعمـ يستعمؿ عدة

مصادر لمبحث بنفسو عف المعرفة مف خالؿ استعمالو لتقنيات اإلعالـ كاالتصاؿ الحديثة ،أك

قيامو بالتجارب ،أك مساعدة اآلخريف لو ،أك قيامو برحالت كجكالت استطالعية ،أك زيارة

مؤسسات اجتماعية كاقتصادية ،كما إلى ذلؾ.

 المتعمم كمخطط :أم أف تككف لو خطة كاضحة بمساعدة معممو في اكتساب التعمـ بأف
يضع اَلىداؼ كيسعى لتحقيقيا.

 المتعمم كقائد :كذلؾ بأف يبادر في البحث كاالستكشاؼ ،كأف ال يككف في كضعية تمقي
اَلكامر مف طرؼ المعمـ.

يقكـ كينقد
 المتعمم كناقد  :كىك دكر ينـ عف مستكل الكعي كالتفكير الذم يحتـ عميو أف ِّر
أعمالو ككذلؾ أعـ اؿ أقرانو ،كيقترح حمكال لعالج النقائص.

 المتعمم كمالحظ :فيك يتعمـ عف طريؽ المالحظة ،كما يدكر حكلو مف كقائع كأحداث.

 المتعمم كمحاور :مف خالؿ مشاركتو في المناقشات الصفية ،كالحكار الذم يدكر سكاء
بيف المعمـ كالمتعمـ ،أك بيف المتعمميف أنفسيـ كفؽ شركط يحددىا المعمـ.
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إف التعمـ النشط يجعؿ مف التمميذ محك ار رئيسيا لمعممية التعميمية /التعممية ،كمعمؿ عمى

إشراكو في تنفيذ عممية التعمـ ،ك مدعك إلى خمؽ نشاطات ككضعيات مستقاة مف كاقع التمميذ

"فالمتعمـ ىك :

 -مسؤكؿ عمى التقدـ الذم يحرزه

 -يبادر كيساىـ في تحديد المسار التعممي

 -يمارس كيقكـ بمحاكالت يقنع بيا أنداده كيدافع عنيا في جك تعاكني

 -يثمف تجربتو السابقة كيعمؿ عمى تكسيع آفاقيا" (ك ازرة التربية الكطنية2003 ،أ ،ص.)5.

 .10دور المعمم في التعمم النشط:

لقد اىتمت اآلراء التربكية الحديثة بالمعمـ باعتباره ىك المحرؾ اَلساسي لعممية التعمـ،

فميما تطكرت مصادر التعمـ ،كميما تنكعت كسائؿ البحث كاالستكشاؼ يبقى المعمـ ىك

المكجو لكؿ النشاطات ،كالضامف لبمكغ اَلىداؼ التربكية ،كيكضح الشكؿ التالي أدكار المعمـ

في ضكء التعمـ النشط:

مدير

مقكـ

ميسر
أدوار
المعمم

مرشد
خبير

محفز
مخطط

شكؿ رقـ ( )18يكضح أدكار المعمـ في التعمـ النشط (المصدر :أبك الجبيف،2014 ،
ص)35.

مف خالؿ المخطط رقـ ( )18يتضح دكر المعمـ في التعمـ النشط كما يمي:

 المعمم كمخطط :حيث يقكـ بصياغة مخطط النشاطات التعميمية /التعممية عمى شكؿ

خطكات منظمة كمرتبة يحدد فييا اإلستراتيجيات المالئمة التي تجعؿ مف المتعمـ عنص ار

فاعال كنشطا يمارس التفكير كالتحميؿ في حؿ الكضعيات التعممية.

 المعمم كمحفز :مف خالؿ تشجيع المتعمميف عمى كؿ ما يبذلكنو ،كتشجيع استفساراتيـ
كتساؤالتيـ لبناء معارفيـ الجديدة.
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 المعمم كمرشد :حيث ال يقتصر دكره عمى شرح المفاىيـ كتقديـ المعارؼ ،بؿ عمى تكجيو
المتعمميف كارشادىـ أثناء عممية البحث إلى مصادر الحصكؿ عف المعمكمة.

 المعمم كميسر :حيث يقكـ المعمـ بتذليؿ الصعكبات ،كتكفير كؿ ما يحتاجو المتعممكف مف
أدكات ككسائؿ ،كما يساعدىـ عمى التكيؼ كالتكافؽ مع ما يعترضيـ مف عقبات كمشكالت.

 المعمم كمدير :فميمتو إدارة الصؼ الدراسي كتنشيطو كفؽ اَلساليب الحديثة التي
تستجيب لحاجات المتعمميف كاىتماماتيـ.

 المعمم كخبير :أم أنو يمتمؾ الكفاءات المعرفية كالميارية التي تجعمو متحكما في مادتو،
كمتابعا لكؿ ما ىك جديد ،كأف يككف ممما بمنيجية كطرؽ التدريس كادارة الفصكؿ الدراسية

بما يحقؽ اَلىداؼ التربكية.

 المعمم كمقوم :أم أنو يزكد المتعمميف أثناء تعمميـ بالتغذية الراجعة ،كينكع في أشكاؿ
التقكيـ ،كأدكاتو التي تتناسب مع فمسفة التعمـ النشط كاختبارات اَلداء كحقائب االنجاز

كالمشركعات ،كأف يركز عمى تقكيـ العمميات كالنكاتج كليس عمى تحصيؿ المعارؼ

كالمعمكمات فقط.

كباختصار عمى المعمـ أف يعمؿ عمى تكفير فرص التعمـ النشط

 ،كاختيار

اإلستراتيجيات المناسبة ،كاإللماـ بميارات إدارة الصؼ النشط تخطيطا كتنفيذا كتقكيما.

 .11إستراتيجيات التعمم النشط:

إف التربية عممية متطكرة كمتغيرة ،تتطكر كتتغير بتغير اَلزماف ،كتطكر اإلنساف،

كبالتالي تتطكر أيضا إستراتيجياتيا خاصة في الكقت الحاضر الذم يتميز بتطكر عممي

كتكنكلكجي سريع.

كاإلستراتيجية التدريسية بمفيكميا العاـ تعني خطة يضعيا المعمـ تشمؿ كؿ اإلجراءات

كاَلنشطة كالكسائؿ كالتقنيات لبمكغ اَلىداؼ المنشكدة ،إنيا "مجمكعة القكاعد العامة

كالخطكط العريضة التي تيتـ بكسائؿ تحقيؽ اَلىداؼ المنشكدة ،كتشمؿ اإلستراتيجية

العناصر التالية :اَلىداؼ التدريسية ،كالتحركات التي يقكـ بيا المعمـ كينظميا ليسير كفقا ليا
في تدريسو ،كادارة الصؼ كتنظيـ البيئة الصفية ،كاستجابات الطالب الناتجة عف المثيرات

التي ينظميا المعمـ كيخطط ليا" (قزامؿ ،2013 ،ص.) 34.

كالتعمـ النشط يعتمد عمى العديد مف اإلستراتيجيات التي تؤكد عمى ضركرة إعطاء

المكانة الرئيسية لممتعمـ كقيامو بمجيكدات سكاء فردية أك جماعية مف أجؿ تحقيؽ اَلىداؼ
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المنشكدة ،غير أف ىذه اإلستراتيجيات تتطمب دقة في التنفيذ كميارة في اختيار أنسبيا خالؿ

المكقؼ التعميمي /التعممي الصفي مف طرؼ المعمـ الذم يككف مف المفركض قد تمقى تككينا

في ىذا المجاؿ.

كقد اقتصرت الدراسة الحالية عمى أىـ إستراتيجيات التعمـ النشط التي تتناسب مع

طبيعة المرحمة االبتدائية ،كما تتناسب أيضا مع طبيعة مكضكع الدراسة كىك اإلدارة الصفية،

كقد تـ تناكؿ خمسة إستراتيجيات ىي :المناقشة النشطة ،حؿ المشكالت ،العصؼ الذىني،

التعمـ التعاكني ،كلعب اَلدكار.

كلقد تـ االقتصار عمى ىذه اإلستراتيجيات لألسباب اآلتية:

 تركيز أدلة العمميات التككينية المعدة (ضمف الحقيبة التدريبية  2017الصادرة عف
المفتشية العامة لمبيداغكجيا مف طرؼ ك ازرة التربية الكطنية) عمى ىذه اإلستراتيجيات سكاء
أثناء التككيف المتخصص لرتبة أساتذة التعميـ االبتدائي ،أك خالؿ اَلياـ التككينية كالندكات

التربكية التي يؤطرىا مفتشك التعميـ االبتدائي لممكاد.

 حث المناىج الجديدة عمى استخداـ إستراتيجيات التعمـ النشط في التعميـ االبتدائي السيما
التي تـ استخداميا في ىذه الدراسة.

 كضكح خطكات ىذه االستراتيجيات ،كسيكلة تنفيذىا كتطبيقيا مف طرؼ أساتذة التعميـ
االبتدائي.

 ارتباط ىذه اإلستراتيجيات بميارات اإلدارة الصفية مكضكع الدراسة الحالية.

 تكفر المراجع كاَلدبيات التربكية التي تناكلت ىذه االستراتيجيات بالتفصيؿ مما يسيؿ
ميمة أستاذ التعميـ االبتدائي في الرجكع إلييا عند الحاجة.

 مناسبة ىذه االستراتيجيات لطبيعة تالميذ المرحمة االبتدائية.

" أف كضعيات التعمـ ال تقتصر عمى تكديس المعارؼ مف مختمؼ المكاد ،بؿ تجعؿ منيا
أدكات لمتفكير كالتصرؼ في المدرسة كخارجيا ،أم بث الحياة في المعارؼ" (ك ازرة التربية

الكطنية ،2016 ،ص.)24.

 إثبات العديد مف الدراسات كالبحكث العممية كالتربكية (التي اطمع عمييا الطالب) فاعمية
تطبيؽ ىذه االستراتيجيات كأثرىا اإليجابي في كافة المراحؿ الدراسية كمنيا المرحمة

االبتدائية ،حيث أكدت دراسة (الساعدم كاالزيرجاكم2015 ،؛ الغانمي كالعطار2016 ،؛
نياد )2015 ،عمى فاعمية استخداـ إستراتيجية المناقشة النشطة ،كأكدت دراسة (سمريف
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كمسمار2019 ،؛ فنيش كعبد الكبير2019 ،؛ القضاة كقاسـ2015 ،؛ القيسي2007 ،؛

نجـ )2016 ،عمى فاعمية استخداـ إستراتيجية حؿ المشكالت ،كما أكدت دراسة (سميـ،

2011؛ سميماني2017 ،؛ القرارعة )2014 ،عمى فاعمية استخداـ إستراتيجية العصؼ
الذىني ،كأكدت دراسة (البركات2009 ،؛ بكطاؼ2011 ،؛ خنفار كبكصبع2016 ،؛

كعكاف )2017 ،عمى فاعمية استخداـ إستراتيجية التعمـ التعاكني ،كأكدت دراسة (عبد

الحميد2013 ،؛ القضاة2013 ،؛ المعمكرم2014 ،؛ مقابمة كبطاح )2015 ،عمى فاعمية
استخداـ إستراتيجية لعب الدكر.

إف اختيار ىذه اإلستراتيجيات دكف غيرىا ال يعني بالضركرة أنيا خاصة بتنمية

ميارات اإلدارة الصفية لدل أساتذة التعميـ االبتدائي بالمغة العربية فقط ،بؿ ىي صالحة
لمختمؼ المراحؿ الدراسية ،كلتنمية ميارات التدريس أيضا ،كما يشير الطالب إلى كجكد عدد

كبير مف إستراتيجيات التعمـ النشط لـ يتـ التطرؽ إلييا في ىذه الدراسة ،عمى أمؿ أف يتـ

تناكليا في دراسات كبحكث أخرل.

كفيما يمي عرض مختصر ليذه اإلستراتيجيات كما يمي:

 .1.11إستراتيجية المناقشة النشطة:

 .1.1.11تعريفيا:

إف أىـ ما يميز التعمـ النشط كما أشرنا إليو سمفا ىك اىتمامو بالمشاركة الفعالة

كااليجابية مف طرؼ المتعمـ مف أجؿ اكتساب معارفو كتطكير مياراتو ،أم بإعطائو فرصة

لممناقشة كابداء الرأم كالحكار" ،كيعرؼ القامكس الخطاب أك المناقشة

Discussion

 ،Discourseتعريفات متماثمة تقريبا حيف يقكؿ :ىك االندماج في تبادؿ لفظي منظـ
كالتعبير عف اَلفكار التي تتعمؽ بمكضكعات معينة" (جابر ،1999 ،ص.)190.

كتعتمد ىذه اإلستراتيجية عمى "تبادؿ اآلراء كاَلفكار كتفاعؿ الخبرات بيف المعمـ

كالطمبة ،كىي تسيـ في تنمية التفكير الناقد مف خالؿ اَلدلة التي يقدميا الطالب لدعـ إجابتو

في أثناء المناقشة" (سمارة كالعديمي ،2008 ،ص)160.

كتعرؼ أيضا "عمى أنيا حكار منظـ تعتمد عمى تبادؿ اآلراء كاَلفكار ،كتفاعؿ الخبرات

بيف اَلفراد داخؿ قاعة الدرس ،فيي تيدؼ إلى تنمية ميارات التفكير لدل المتعمميف مف

خالؿ اَلدلة التي يقدميا المتعمـ لدعـ االستجابات في أثناء المناقشة" (رفاعي،

ص.)181.
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كما تيعرؼ في المعجـ العصرم لمتربية بأنيا "أنشطة تعميمية تقكـ عمى المحادثة التي
يتبعيا المعمـ مع المتعمميف حكؿ مكضكع الدرس ،كىي الطريقة الحكارية التي تقكـ في

جكىرىا عمى الحكار ،كيعتمد فييا المعمـ عمى معارؼ المتعمميف كخبراتيـ السابقة" (قزامؿ،
 ،2013ص.)68.

يتضح أف إستراتيجية المناقشة النشطة تيدؼ إلى إشراؾ جميع المتعمميف في مجريات

النشاط الصفي ،غير أنو يجب عمى المعمـ أف ال يبدم أم امتعاض ،أك استيزاء لما يصدر

عف المتعمميف مف أفكار أك آراء ،أك أحكاـ خاصة في مرحمة التعميـ االبتدائي التي تتطمب

مرافقة خاصة ليـ ،كتشجيعيـ عمى التعبير كالمحادثة كمدحيـ ،كالثناء عمييـ في كؿ

مبادراتيـ.

 .2.1.11أىمية المناقشة النشطة:

لممناقشة النشطة أىمية بالغة في إدارة الصؼ الدراسي ،كفي زيادة التفاعؿ الصفي

حيث تدفع المتعمميف إلى التفكير مف خالؿ اَلسئمة التي تدكر بيف المعمـ كالمتعمميف ،أك بيف

المتعمميف أنفسيـ ،حيث أكضح سعادة كزمالؤه (  ،2006ص ص )200-199 .أىمية
المناقشة النشطة يمكف تمخيصيا في النقاط التالية:

االيجابي كالفعالة.
ة
 نقؿ المتعمـ مف حالة السمبية في التعمـ إلى حالة المشاركة
 تثير االىتماـ كالميؿ نحك مكضكع الدراسة مف طرؼ المعمـ.
 تكجو أنشطة المتعمميف نحك اَلىداؼ المرغكب فييا.

 تعمؿ عمى تدريب المتعمميف عمى جمع المعمكمات ،كالتعبير عنيا كنقدىا لمكصكؿ إلى
أحكاـ أك حمكؿ مفيدة.

 تشجع المتعمميف عمى البحث كالتقصي العممي.

 تكشؼ لممعمـ عف مكاطف القكة كالضعؼ لدل متعمميو.

 تنمي لدل المتعمميف مبادئ احتراـ اآلراء ،كأف النقد يككف لمفكرة كليس لصاحبيا.

 تنمي لدل المتعمميف ميارة التكفيؽ بيف اآلراء المتعارضة ،عمى أف يقكـ المعمـ بالتركيز
عمى نقاط االلتقاء لمكصكؿ لمحؿ التكفيقي بينيـ.

 تزيد مف فيـ المكضكع المطركح لدل المتعمميف.

 تعمؿ المناقشة النشطة عمى تنظيـ التفكير لدل المتعمميف مف خالؿ تدريبيـ عمى ميرة
اإلصغاء كالتدخؿ كالنقد.
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 ينتج عنيا حؿ المشكالت المطكحة لمنقاش.

 تكسب المتعمميف صفات مرغكب فييا كتحمؿ المسؤكلية ،كالتعاكف مع اآلخريف ،كاالبتعاد
عف الخكؼ كالخجؿ ،كالتعبير بحرية ،كتعمميـ مبادمء الحكار المنظـ.

كما أف لممناقشة النشطة أىمية مف حيث أنيا تعمؿ عمى تنمية الطالقة المغكية بحيث

تعمؿ عمى تطكير الشجاعة اَلدبية لدل المتعمميف ،كتدربيـ عمى الكالـ أماـ اآلخريف ضمف

ما يعرؼ بآداب الحكار كالمناقشة.

 .3.1.11خطوات إستراتيجية المناقشة النشطة:

تمر المناقشة بثالثة مراحؿ رئيسية ىي مرحمة التييئة ،كمرحمة إدارة المناقشة ،كمرحمة

الخالصة أك أىـ نتائج المناقشة ،كلقد حدد جابر (

النشطة مف خالؿ المراحؿ اآلتية:

 ،1999ص )191 .خطكات المناقشة

 المرحمة ( :)1مراجعة أىداؼ المناقشة كتييئة المتعمميف لممشاركة.

 المرحمة ( :)2يحدد المعمـ محكر النقاش ،كذلؾ بطرح سؤاؿ مبدئي أك عرض مكقؼ
معيف ،أك مسألة خالفية ،أك ما يثير التالميذ لمنقاش.

 المرحمة ( :)3يسير المعمـ المناقشة ،كيكجو أطكارىا ،كيراقب تفاعالت المتعمميف.
 المرحمة ( :)4تمخيص المناقشة.

 المرحمة ( :)5مرحمة تفحص النقاش كاستخالص اَلفكار.

 .5.1.11الحكم عمى مدى نجاح المناقشة النشطة:

تؤدم المناقشة النشطة إلى إثارة المتعمـ ،كدفعو إلى المشاركة في بناء معارفو مف

خالؿ سماعو آلراء اآلخريف ،ككذلؾ لتصكيب ما كاف يتصكره حكؿ قضية معينة أك مفيكـ
ما ،مما يساىـ في تعزيز إجاباتو كتدعيميا بالحجج كالبراىيف كاَلدلة المنطقية ،كمف أجؿ
الحكـ عمى مدل نجاح المناقشة يعتمد المعمـ باالشتراؾ مع تالميذه عمى مجمكعة مف

االعتبارات أك المتغيرات أكضحيا سعادة كزمالؤه ( )2006في اآلتي:
أ.عدد اَلىداؼ التي تـ تحقيقيا بالفعؿ.

ب.عدد الطمبة الذيف اشترككا فعميا في المناقشة.

ج.عدد اَلفكار أك اآلراء أك الحمكؿ التي تـ التكصؿ إلييا.

د.طكؿ الفترة الحقيقية التي استغرقتيا المناقشة بفاعمية تامة.

ق.عدد الصفات المرغكب فييا مف كراء المناقشة كالتي تـ اكتسابيا مف جانب
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التالميذ.

ك.مدل الفيـ الحقيقي لجكانب المكضكع المطركح لمنقاش أك القضية أك المشكمة التي
تناكليا الطمبة في مناقشاتيـ( .ص)204.

كيستطيع المعمـ أف ينجز بطاقة متابعة المناقشة داخؿ الصؼ الدراسي يكضح فييا

صعكبات استخداـ المناقشة النشطة مف أجؿ تذليميا أك عمى اَلقؿ التخفيؼ منيا.

 .6.1.11معوقات استخدام المناقشة النشطة:

لكؿ إستراتيجية سمبياتيا كايجابياتيا ،كمف أىـ سمبيات استخداـ إستراتيجية المناقشة

النشطة ما ذكره أبك سمكر ( )2015كما يمي:

- 1إذا لـ يحدد المدرس مكضكعو جيدا ،فقد تختمط عميو اَلمكر.
- 2قد يسرؽ عنصر الكقت المتكمميف لكثرة عددىـ.

- 3إف المعمـ الذم ال يككف كاعيا لشخصيات طالبو في الفصؿ ،قد ينفمت منو
الزماـ بحيث تسيطر منيـ مجمكعة عمى الحديث.

- 4إذا لـ يطمب المعمـ مف طالبو قراءة المكضكع مسبقا ،فإف درسو سكؼ يتحكؿ
إلى مجمكعة مف المياترات الفارغة.

- 5إذا لـ يضبط المعمـ إدارة الحكار كالنقاش بيف الطالب ،فإف الدرس سكؼ يتحكؿ
إلى مكاف لمفكضى يتحدث فيو الجميع كما يشاء.

- 6إذا لـ ييتـ المعمـ بتسجيؿ اَلفكار الميمة التي ترد أثناء المناقشة في الكقت

المناسب ،فإنيا قد تضيع كتضيع الفائدة المرجكة منيا(.أبك سمكر ،2015 ،ص)29.

كيرل الطالب أف تنفيذ ىذه اإلستراتيجية في المكاقؼ التعميمية /التعممية الصفية تتطمب

مف المعمـ معارؼ كميارات السيما ميارة طرح اَلسئمة ،فاَلسئمة الغامضة أك المركبة ،أك
المكحية باإلجابة ال تثير التفاعؿ بيف المتعمميف بسبب عدـ فيـ ما طمب منيـ ،كأحيانا

يتجاكز مستكل إدراكيـ ،لذا يجب عمى المعمـ اختيار اَلسئمة الصفية مراعيا المستكل
المعرفي كالعقمي لممتعمميف ،كالفكارؽ الفردية المكجكدة بينيـ مف أجؿ تحقيؽ اَلىداؼ

المرجكة.

 .2.11إستراتيجية حل المشكالت:

 .1.2.11تعريفيا" :يقصد بمفيكـ حؿ المشكالت مجمكعة العمميات التي يقكـ بيا الفرد

مستخدما المعمكمات كالمعارؼ التي سبؽ لو تعمميا ،كالميارات التي اكتسبيا في التغمب عمى
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مكقؼ بشكؿ جديد ،كغير مألكؼ لو في السيطرة عميو ،كالكصكؿ إلى حؿ لو" (أبك سمكر،

 ،2015ص.)253.

كىي "نشاط كاجراءات يقكـ بيا المتعمـ عند مكاجيتو لمكقؼ مشكؿ لمتغمب عمى

صعكبات تحكؿ دكف تكصمو لمحؿ" ( سيد كالجمؿ ،2012 ،ص ص.)134-133 .

كالمشكمة تيعرؼ بأنيا "مكقؼ مربؾ أك سؤاؿ محير أك مدىش يكاجو الفرد أك مجمكعة
مف اَلفراد كيشعر أك يشعركف بحاجة ىذا المكقؼ أك ذاؾ السؤاؿ لمحؿ في حيف ال يكجد
لديو أك لدييـ إمكانات أك خبرات حالية مخزنة في بنيتو أك بنيتيـ المعرفية ،ما يمكنيـ

لمكصكؿ لمحؿ بصكرة فكرية أك ركتينية" (زيتكف ،2003 ،ص.)325.

أما إستراتيجية حؿ المشكالت فتيعرؼ بأنيا "خطة تدريسية تتيح لممتعمـ فرصة لمتفكير
العممي ،حيث يتحدل التالميذ مشكالت معينة ،قد يخططكف لمعالجتيا كبحثيا كيجمعكف

البيانات كينظمكنيا ،كيستخمصكف منيا استنتاجاتيـ الخاصة ،كالكصكؿ إلى حؿ أك حمكؿ

مقترحة التي تؤرؽ صاحبيا ،كتجعمو يفكر حتى يصؿ إلى اليدؼ" (رفاعي،

ص.)192.

،2012

أما كضعية مش كؿ (" )Situation- Problèmeىي كضعية يحتاج المتعمـ في

معالجتيا إلى سياؽ منطقي يقكد إلى ناتج ،كينبغي أف يككف فييا السياؽ كالناتج جديديف أك

أحدىما عمى اَلقؿ" (حاجي ،2005 ،ص.)12.

 .2.2.11أىمية استخدام إستراتيجية حل المشكالت:

تيعتبر إستراتيجية حؿ المشكالت مف بيف اإلستراتيجيات التي ليا أىمية كبرل أثناء
تسيير كادارة الصؼ الدراسي ،كمف النقاط التي تبيف تمؾ اَلىمية ما أشار إليو سيد كالجمؿ

( )2012كما يمي:

 تنمية التفكير الناقد كالتأممي لمطالب ،كتتمثؿ في إكسابو ميارات البحث العممي،
كحؿ المشكالت ،كتنمية ركح التعاكف كالعمؿ الجماعي

 تراعي الفركؽ الفردية لدل الطالب ،كميكليـ كاتجاىاتيـ ،فيي إحدل االتجاىات
التربكية الحديثة

 تتيح قدر مف االيجابية كالنشاط في العممية التعميمية لكجكد ىدؼ لمدراسة يتمثؿ
في حؿ المشكمة كازالة حالة تكتر كقمؽ الطالب

 تنمية القدرات العقمية لمطالب؛ مما يساعده عمى مكاجية عدة مشكالت قد تقابمو
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في المستقبؿ سكاء في محيط الدراسة أك خارجيا( .ص)135.

كيرل الطالب أف استخداـ ىذه اإلستراتيجية يدرب المتعمـ عمى المالحظة كالتجريب،

كطرؽ جمع المعمكمات كتنظيميا ثـ تقكيميا ،إضافة إلى شعكرىـ بمسؤكلية تعمميـ ،كما
تساعد المعمـ في فحص كمراقبة مدل استيعاب المتعمميف ،كجكانب قصكرىـ كضعؼ

استخداـ الكسائؿ التعميمية ،كعد قدرتيـ عمى تكظيؼ ما تعممكه ،كذلؾ بكضع خطط عالجية

تسمح ليـ بتجاكز ىذه العقبات.

 .3.2.11خطوات حل المشكمة:

لقد اتفقت معظـ الدراسات ،كاَلبحاث التربكية عمى الخطكات الرئيسية في المنيجية

العممية لحؿ المشكالت ،حيث حددت بدير ( )2008خطكات حؿ المشكمة كما يمي:

" اإلحساس بالمشكمة
 تكضيح المشكمة

 التكصؿ إلى الفركض
 تقكيـ الفرض

 التعميـ( ".ص)98.

 -اإلحساس بالمشكمة :كىنا يتـ تحديد المشكمة بدقة مف طرؼ المعمـ عمى أف تضع

المتعمميف أماـ تحدم معرفي ،كتثير تفكيرىـ ،كتبعث فييـ رغبة البحث عف الحمكؿ.

 -تكضيح المشكمة :كيككف دكر المعمـ في ىذه الخطكة ىك قراءة المشكمة ،كتكضيح

عناصرىا ،ككذلؾ تكضيح المعطيات بمغة بسيطة يفيميا المتعممكف ،كتحديد المطمكب بدقة.

 -التكصؿ إلى الفركض :تعتبر أىـ خطكة حيث تعبر عف التصكرات ،كالحمكؿ المؤقتة التي

يضعيا المتعممكف.

 -تقكيـ الفركض :في ىذه الخطكة يتـ تقكيـ ،كتحميؿ النتائج كالطرؽ التي قادت إلى اكتشاؼ

حمكؿ المشكمة ،ثـ اختيار أقربيا لممنطؽ كالصحة.

 -التعميـ :بعد الكصكؿ إلى الفرضية المختارة يتـ تعميـ تمؾ النتائج ،كتطبيقيا.

 .4.2.11مزايا إستراتيجية حل المشكالت:

لقد حدد اليماني ( ،2009ص )130.مزايا إستراتيجية حؿ المشكالت كما يمي:

 تنمية اتجاه التفكير العممي كمياراتو عند التالميذ

 تدريب التالميذ عمى مكاجية المشكالت في الحياة الكاقعية
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 تنمية ركح العمؿ الجماعي كاقامة عالقات اجتماعية بيف التالميذ

 إف طريقة حؿ المشكالت تثير اىتماـ التالميذ كتحفزىـ لبذؿ الجيد الذم يؤدم إلى حؿ
المشكمة

 .5.2.11معوقات استخدام إستراتيجية حل المشكالت:
لقد أشار كؿ مف آؿ كنو (

 ،)2011سيد كالجمؿ (  )2012إلى معكقات استخداـ

إستراتيجية حؿ المشكالت يمكف إيجازىا فيما يمي:

 قد يفشؿ المتعمـ في الكصكؿ إلى الحؿ ،مما يسبب لو نكعا مف اإلحباط كالعجز.
 تحتاج إلى كقت طكيؿ ،كىذا ال يتناسب مع المناىج الحالية.

 تحتاج إلى كثير مف اإلمكانات ،كاَلدكات ،كالكسائؿ التي ال تتكفر في بعض المدارس.

 المشكالت اإلدارية كالتنظيمية كعدـ انجاز اَلنشطة في الحصص العادية ،كالحاجة إلى
إعداد مكاف لدركس أخرل كالمخابر ،كالكرشات التعميمية ،أك لمجمكعات أخرل مف

المتعمميف.

 تتطمب مجمكعات صغيرة مف المتعمميف بدال مف الصؼ بأكممو.

كبالرغـ مف ىذه الصعكبات إال أنو باإلمكاف التغمب عمييا خاصة بتحضير ،كاعداد

مشكالت ىادفة ذات عالقة بحياة المتعمميف ،كتثير اىتماميـ ،كفي مستكل تفكيرىـ ،كتكييؼ
زمف الحصة الدراسية ،أك النشاط الصفي بما يسمح باستخداـ ىذه اإلستراتيجية ،مما يتطمب

بذؿ مجيكدات إضافية مف طرؼ المعمـ ،كتكظيؼ كؿ خبراتو كمياراتو ،كاعتماده عمى
اإلمكانات المحمية المكجكدة ،كتكفير بيئة صفية جاذبة تتيح تكليد اَلفكار كمناقشتيا،

كتقييميا.

 .3.11إستراتيجية العصف الذىني:

 .1.3.11تعريفيا:

العصؼ الذىني ىك عبارة عف "أسمكب مف أساليب التفكير اإلبداعي الذم يمكف لممعمـ

الفعاؿ أك اإلدارم الناجح أف يستخدمو في المقاء مع مجمكعة مف الطمبة أك الميتميف أك

المتخصصيف ،كذلؾ مف أجؿ تكليد أفكار جديدة حكؿ قضية مف القضايا التي تيميـ ،أك

مشكمة مف المشكالت ذات اَلىمية االجتماعية أك االقتصادية أك السياسية" (سعادة كآخركف،

 ،2006ص.)225.

كما ييعرؼ بأنو "أسمكب يستخدـ إليجاد حمكؿ لممشاكؿ ،كيشترؾ فيو جميع أفراد
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المجمكعة المختصة أك الميتمة بالمشكمة سكاء كانكا مف الخبراء فييا أك ال ،كيفضؿ أف

تضـ مجمكعة العصؼ الذىني مختمؼ أنكاع التفكير كالثقافات المتأثرة بالمشكمة مكضع

البحث أك الدراسة" (سيد كالجمؿ ،2012 ،ص.)120.

كيعرؼ أيضا بأنو "أسمكب لتكليد كانتاج أفكار كآراء إبداعية جديدة عف طريؽ االستفادة
ي
مف الخبرات المعرفية لمجماعة كطاقاتيا ،بدال مف االعتماد عمى أفكار فرد كاحد لحؿ مشكمة

معينة" (قبمي كتغميت ،2020 ،ص.)120.

إستراتيجية العصؼ الذىني "ىي تقنية لتكليد أفكار كثيرة حكؿ مكضكع ما كىي شكؿ

بسيط كفعاؿ مف اَلساليب التي تستخدـ لتحقيؽ مستكل عاؿ مف اإلبداع يمكف َلم عدد مف

الطالب القياـ بو" (اليماني ،2009 ،ص.)218.

بينما أشار كتفي كمناصرية (  )2019إلى كجكد قطبيف في ىذه اإلستراتيجية ىما

المشكمة كأفكار المتعمميف ،ىذا كلقد اطمع الطالب عمى الكثير مف التعريفات ،كىي تشير في

مجمميا إلى أف العصؼ الذىني أك الزكبعة الفكرية تيدؼ إلى إنتاج كـ كبير مف اَلفكار

حكؿ المشكمة المطركحة دكف مقاطعة أك رفض أك نقد ،مما يسمح بظيكر أفكار إبداعية.

 .2.3.11أىمية استخدام إستراتيجية العصف الذىني:

لقد أكدت العديد مف الدراسات كاَلبحاث التربكية عمى أىمية استخداـ إستراتيجية

العصؼ الذىني ،لما ليا مف مزايا بالنسبة لممعمـ كالمتعمـ عمى حد سكاء مف أىميا ما ذكره

رفاعي ( ،)2012سيد كالجمؿ ( )2012كما يمي:
-تقديـ الحمكؿ اإلبداعية مف طرؼ المتعمميف.

-تنمية الثقة بالنفس ،كتأكيد الذات لدل المتعمميف.

-اإلقالؿ مف الخمكؿ الفكرم ،كاستخداـ القدرات العميا مف التفكير (التحميؿ -التركيب-

التقكيـ).

-تنمية قدرات المتعمميف عمى التفكير النقدم.

-التركيز عمى المفاىيـ ،كاَلفكار الرئيسية لممكضكع.

تساعد المعمـ عمى تحديد مدل الفيـ ،كاالستعداد لتعمـ جديد أكثر عمقا.-تقييـ اَلداء مف طرؼ المتعمميف.

عمؿ تغذية راجعة مف جانب المعمـ كالمتعمـ.تكضيح نقاط ،كاستخالص أفكار ،أك تمخيص مكضكعات.160
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 .3.3.11خطوات إستراتيجية العصف الذىني:

لتنفيذ إستراتيجية العصؼ الذىني خطكات متسمسمة ىي:

" صياغة المشكمة ،بمكرة المشكمة ،تكليد اَلفكار التي تعبر عف حمكؿ المشكمة ،كتقييـ اَلفكار
التي تـ التكصؿ إلييا ،كأخي ار اإلعداد لكضع اَلفكار في حيز التنفيذ" (كرماش،

ص.)204.

،2017

 .4.3.11مزايا إستراتيجية العصف الذىني:

لقد لخصت بدير ( )2008مزايا إستراتيجية العصؼ الذىني كما يمي:
 .1سيؿ التطبيؽ (فال يحتاج إلى تدريب طكيؿ مف قبؿ مستخدميو)
 .2اقتصادم فال يتطمب إعادة أكثر مف مكاف مناسب
.3مسمي كمبيج

 .4ينمي التفكير اإلبداعي

 .5ينمي عادات التفكير المفيدة

 .6ينمي الثقة بالنفس مف خالؿ طرح الفرد أدائو
 .7ينمي القدرة عمى التعبير بحرية

 .8يؤدم إلى ظيكر أفكار إبداعية لحؿ المشكالت( .ص)96.

كيضيؼ الطالب أف إستراتيجية العصؼ الذىني تسمح بمشاركة كؿ التالميذ في

النشاطات الصفية مف خالؿ محاكالتيـ في إيجاد الحمكؿ المناسبة بطرؽ مبدعة.

 .5.3.11معوقات استخدام إستراتيجية العصف الذىني:

تكجد عدة معكقات تحكؿ دكف تحقيؽ اَلىداؼ المنشكدة إلستراتيجية العصؼ الذىني

نذكر منيا يمي:

"-تصمح لمعمؿ الجماعي أكثر مف صالحيتيا لمعمؿ الفردم.

ال تعالج كؿ أنكاع المشكالت حيث ال تصمح لممكاضيع الدينية كالقكاعد الرياضية.-تحتاج إلى أف يككف المعمـ كاعيا بميامو كمدربا تدريبا عاليا.

-التكجو السريع نحك كضع الحمكؿ غالبا ما يؤثر عمى جكدة ىذه الحمكؿ"

(بكىادم ،2015 ،ص.)71.

أما بتقة ( )2018فقد صنفتيا الى معكقات تتعمؽ بالتمميذ ،كأخرل تتعمؽ باَلستاذ،
كمعكقات تتعمؽ ببيئة التمميذ التي يعيش فييا.
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كلتجاكز ىذه المعكقات ينبغي عمى المعمـ مساعدة المتعمميف في تكليد أفكارىـ ،كعدـ

اإلكثار مف نقدىا كتقييميا َلف ذلؾ قد يؤدم إلى الخكؼ فتنخفض نسبة اَلفكار المبدعة

لديو ،كما ينبغي عميو تحديد ،كتكحيد المكضكع بمعنى أف ال يككف متشعبا ،كأف تككف
المشكمة كاضحة كمفيكمة لدل المتعمميف.

 .4.11إستراتيجية التعمم التعاوني:

 .1.4.11تعريفيا:

إف إستراتيجية التعمـ التعاكني "تقكـ عمى تقسيـ المتعمميف إلى مجمكعات ،كتكميفيـ

بحؿ مشكمة جماعة ،حيث تبرز فيو قدرة كؿ متعمـ عمى إظيار مياراتو كبدائمو في حؿ

المشكمة التعميمية المطركحة"( شنكف ،2017 ،ص.)132.

كالتعمـ التعاكني ىك "أسمكب تعمـ يتـ فيو تقسيـ التالميذ إلى مجمكعات صغيرة غير

متجانسة (تضـ مستكيات معرفية مختمفة) يتراكح عدد أفراد كؿ مجمكعة ما بيف
كيتعاكف تالميذ المجمكعة الكاحدة في تحقيؽ ىدؼ أك أىداؼ مشتركة" (بدير،

ص.)151.

 6-4أفراد

،2008

كما ييعرؼ بأنو "أسمكب تعمـ يتـ فيو تقسيـ التالميذ إلى مجمكعات صغيرة متجانسة أك
غير متجانسة ،أم تضـ مستكيات معرفية مختمفة ،حيث يتراكح عدد أفراد كؿ مجمكعة ما

بيف ( )9-4أفراد ،كيعتمد التعمـ التعاكني عمى مجمكعة مف العناصر التي ينبغي أف يمـ بيا
المعممكف قبؿ ممارستيـ ليذه اإلستراتيجية" (رفاعي ،2012 ،ص ص .)186-185

كما أف التعمـ التعاكني ىك "نمكذج تدريسي يتطمب مف المتعمميف العمؿ مع بعضيـ

البعض كالحكار فيما بينيـ بما يتعمؽ بالمادة الدراسية كيعمـ بعضيـ بعضا ،كأثناء ىذا

التفاعؿ تنمك لدييـ ميارات شخصية كاجتماعية كاتجاىية" (قزامؿ ،2013 ،ص.)46.
مف خالؿ التعريفات السابقة يتضح ما يمي:

 -أف التعمـ التعاكني يستخدـ مجمكعات صغيرة غير متجانسة مف المتعمميف.

 مساىمة كؿ فرد مف أفراد المجمكعة في أداء ميمة ما ،كليـ المسؤكلية الجماعية فيعممية التعمـ.

 تتسـ ىذه اإلستراتيجية بالتفاعؿ كالحكار فيما بيف أعضاء المجمكعة لمكصكؿ إلى نتاجاتالتعمـ.

 يعتبر المتعمـ محكر العممية التعميمية /التعممية في ىذا النمط مف أنماط التعمـ.162
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 -ضركرة إلماـ المعمـ بكؿ عناصر كآليات تنفيذ ىذه اإلستراتيجية.

 .2.4.11أىمية إستراتيجية التعمم التعاوني:

ييعتبر التعمـ التعاكني كإستراتيجية حديثة ليا أىمية كبيرة في عممية التعمـ يركز عمى
التفاعؿ االيجابي المتبادؿ بيف أعضاء كؿ مجمكعة ،حيث تتـ المناقشة بينيـ باستعماؿ

ميارات متعددة كيككف كؿ عضك فييا مسؤكؿ عف تعميـ نفسو كتعميـ اآلخريف ،كما أف ليذه
اإلستراتيجية أىمية بالغة في إدارة الصؼ الدراسي إذ تحدث ديناميكية كحركية ،كتخفؼ مف

التكتر كالضغط ،كتقضي عمى الرتابة كالممؿ ،مما يخمؽ أجكاء كجدانية ،كمناخ صفي يساعد

عمى اإلبداع كاالبتكار ،ك"ترجع أىميتيا في ككنيا تساعد عمى زيادة مساحة تساؤالت

المتعمميف ،مناقشة اَلفكار ،تصحيح اَلخطاء ،تعمـ اإلنصات ،االستماع باىتماـ لآلخريف،

تقديـ النقد البناء ،تنمية الجكانب االنفعالية ،كالميارة في التعبير عف النفس" (سيد كالجمؿ،

 ،2012ص.)315.

كيرل عمي ( " )2015أف التعمـ بطريقة التعمـ التعاكني يجمع بيف النمك الفردم كالنمك

االجتماعي لمطالب مما قد يؤدم إلى اإلسياـ في تربية متكاممة لمفرد كالمجمكعة كبذلؾ سيتـ

تحقيؽ أىداؼ تربكية متنكعة في المجاؿ المعرفي كالميارم كالكجداني إضافة إلى تحقيؽ

اَلىداؼ االجتماعية" (ص.)225

"كما أف التعمـ التعاكني يعمؿ عمى حؿ مشكمة الفركؽ الفردية مف خالؿ االرتقاء

بمستكل التالميذ المتأخريف دراسيا إلى المستكل التحصيمي المطمكب" (ميمكف ك إبراىيمي،

 ،2019ص.)196.

ضؼ إلى ذلؾ أف التعمـ التعاكني يضفي عمى البيئة الصفية مناخان ديمقراطيان يسمح

لممتعمميف بإبداء آرائيـ كالتعمـ مف أقرانيـ ،كما يؤكد الطالب عمى أىميتو في جانب تطكير

ميارات المناقشة كالتحدث كالحكار خاصة في مرحمة التعميـ االبتدائي التي تتطمب الربط بيف

لغة المحيط كلغة المدرسة ،كمف ثـ بناء رصيد لغكم سميـ.

 .3.4.11خطوات تنفيذ التعمم التعاوني:

يمكف تنفيذ إستراتيجية التعمـ التعاكني كفؽ الخطكات كاإلجراءات التالية التي حددتيا

بدير ( )2008كما يمي:

- 1تحديد الكحدة الدراسية التي سينفذىا المعمـ بأسمكب العمؿ التعاكني

- 2تقسيـ الكحدة التعميمية إلى كحدات جزئية تكزع عمى مجمكعات العمؿ التعاكني
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- 3تقسيـ الطمبة إلى مجمكعات العمؿ التعاكني كتحديد دكر كؿ فرد في المجمكعة

مثؿ قائد المجمكعة ،كالقارئ كالممخص كالمقكـ كالمسجؿ ككما يالحظ فإف كؿ فرد مف
أفراد المجمكعة لو عمؿ ميـ كال يمكف أف يستغني عنو بقية أفراد المجمكعة

- 4يقكـ القارئ بقراءة الميمة التعميمية ،كىنا عمى كؿ عضك فييا أف يكتب

المعمكمات كالمفاىيـ كالحقائؽ التي يعرضيا القارئ كيقع عمى المجمكعة مسؤكلية

التأكد مف تحقيؽ اَلىداؼ عند كافة أعضاء المجمكعة

- 5يجرل اختبار فردم لكؿ عضك في المجمكعة ثـ تحسب عالمة المجمكعة مف
حساب المتكسط الحسابي لعالمات اَلعضاء حيث تككف أفضؿ مجمكعة ىي

المجمكعة التي تحصؿ عمى أعمى متكسط حسابي ،أك عمى أكبر مجمكع إذا كاف

عدد أفراد المجمكعة متساكيان( .ص)150.

 .4.4.11مزايا التعمم التعاوني :لقد لخص زيتكف ( )2003مزايا أك محاسف التعمـ التعاكني
كما يمي:

 .التعمـ التعاكني صالح لتعميـ مختمؼ المكاد الدراسية (الرياضيات ،العمكـ ،المغات...،
الخ)

 .يمكف تطبيؽ التعمـ التعاكني في مختمؼ المراحؿ الدراسية بدءنا مف رياض اَلطفاؿ
كحتى مرحمة التعميـ العالي

 .يساعد عمى فيـ كاتقاف ما يتعممو الطالب مف معمكمات كميارات

 .ينمي قدرة الفرد عمى حؿ المشكالت كتطبيؽ ما يتعممو في مكاقؼ جديدة
 .ينمي ميارات التفكير العميا

 .يؤدم إلى تنمية الميارات االجتماعية لدل الطالب كالعالقات اإليجابية بينيـ
 .ينمي اتجاىات الطالب نحك المعمميف كالمادة الدراسية كالمدرسة

 .ينمي مفيكـ الذات كثقة الطالب بنفسو كيحد مف انطكائية بعض الطالب كعزلتيـ
 .يحد مف اإلحساس بالخكؼ كالقمؽ الذم قد يصاحب عممية التعمـ
 .ينمي المسؤكلية الفردية كالقابمية لممساءلة

 .يعمؿ عمى دمج الطمبة بطيئي التعمـ مع أقرانيـ كيشجعيـ عمى المشاركة في أنشطة
التعمـ الصفية

 .يؤدم إلى تحسف الميارات المغكية كالقدرة عمى التعبير
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 .ال يحتاج إلى إمكانيات مادية كبيرة لتطبيقو كيكفر التكاليؼ في اَلجيزة كاَلدكات
كالخامات المستخدمة في المكاقؼ التعميمية

 .يقمؿ مف الفترة الزمنية التي يعرض منيا المعمكمات ككذا مف جيده في متابعة
كعالج الطالب منخفضي التحصيؿ

 .يقمؿ مف الجيد المبذكؿ مف قبؿ المعمـ لتصحيح اَلعماؿ التحريرية (الكاجبات
المنزلية /اَلكراؽ االمتحانية) في حالة ما تككف ىذه اَلعماؿ لممجمكعة ككؿ.

 .5.4.11معوقات استخدام إستراتيجية التعمم التعاوني:

(ص ص)264 -263 .

ىناؾ عكائؽ تقؼ حاج از أماـ تحقيؽ ىذه اإلستراتيجية َلىدافيا المسطرة ربما يعكد ذلؾ

إلى المعمـ بسبب نقص تدريبو ،أك إلى المتعمـ بسبب فقدانو ميارات العمؿ الجماعي ،أك إلى

البيئة المدرسية في حد ذاتيا بسبب نمطية الغرؼ الصفية كعدـ اتساعيا ،ككثرة عدد

المتعمميف في الفكج الدراسي الكاحد ،كنجمؿ ىذه المعكقات كما ذكرىا (سيد كالجمؿ2012 ،؛

قدكرم كابراىيمي2017 ،؛ المالكي2009 ،؛ ميمكف كابراىيمي )2019 ،فيما يمي:

 مقاكمة التغيير التي يبدييا المعممكف ،كعدـ الرغبة في التجديد ،كالبقاء عمى التقميد.
 عدـ تحمؿ المعمـ مسؤكلية تعميـ أعضاء المجمكعة َلقرانيـ.

 عدـ ثقة المعمميف في المعمكمات التي يكتسبيا المتعمـ بنفسو ،أك يعمميا لزمالئو
داخؿ المجمكعات.

 الجانب االجتماعي يأخذ كقتا أطكؿ مف الجانب اَلكاديمي ،مما يؤدم إلى عدـ
كفاية الكقت الزمني لمنشاطات.

 ارتفاع عدد المتعمميف في الصؼ الدراسي الكاحد.

 المناقشة غير الفعالة بيف أعضاء المجمكعة الكاحدة.

 التدخؿ المفرط مف طرؼ المعمـ في مجريات المناقشة مما يؤدم إلى تكقؼ التفكير
لدل المتعمميف ككبح اىتماميـ بمكضكع المناقشة.

 عدـ نضج أعضاء المجمكعة مما يقمؿ مف الفاعمية ،كال تستطيع المجمكعة تحقيؽ
أىدافيا.

 نقص اإلمكانات المادية كالبشرية كاَلجيزة كالمباني.
 نقص التدريب الكافي لممعمميف لتطبيؽ ىذه اإلستراتيجية.
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 ىيمنة بعض المتعمميف عمى نشاط المجمكعة كالسيطرة عمى باقي اَلعضاء.
 عدـ إعطاء فرصة البحث لممتعمميف منخفضي التحصيؿ بسبب إعطائيـ
المعمكمات جاىزة في المجمكعة مف طرؼ أقرانيـ المتفكقيف.

 ظيكر بعض المشكالت الصفية غير المرغكب فييا داخؿ المجمكعات كالشغب
كالمعب كالعبث كالتشكيش.

 ضعؼ ميارات العمؿ الجماعي مف طرؼ أعضاء المجمكعة.

 شعكر أعضاء المجمكعة أحيانا بعدـ اإلنصاؼ مما يؤدم إلى فقداف الدافعية.

 زيادة عدد أعضاء المجمكعة مما يقمؿ عد اَلعضاء المشاركيف في النقاش كالحكار.
 ترتيب كتنظيـ البيئة المادية لمصؼ الدراسي.

 ضعؼ إدارة الصؼ الدراسي أثناء تنفيذ ىذه اإلستراتيجية بسبب غياب أساليب
الضبط الصفي.

 عدـ تكفر الميارات التعاكنية لدل المتعمميف.

كيرل الطالب أف الخكؼ مف عدـ القدرة عمى إدارة الصؼ عند استخداـ ىذا النكع مف

اإلستراتيجيات يعد السبب الرئيسي في تردد المعمميف عف تكظيفيا ،بسبب ما يحممكنو مف

اتجاىات سمبية نحك مفيكـ اإلدارة الصفية ،فيي تعني عندىـ اإلجراءات المتبعة بقصد حفظ

النظاـ ،كفرض سمطة المعمـ عمى الصؼ الدراسي بما يكفؿ ىدكء المتعمميف ،كجعميـ في

كضعية تمقي كاستماع ،كىك ما دفعنا لمقياـ بيذه الدراسة مف أجؿ إدراج ىذه اإلستراتيجيات

النشطة في اإلدارة الصفية ،كنأمؿ أف تحقؽ اَلىداؼ المرجكة كالمتمثمة أساسا في تنمية

ميارات اإلدارة الصفية كفؽ منحى التعمـ النشط لدل أساتذة التعميـ االبتدائي بالمغة العربية.

 .5.11إستراتيجية لعب األدوار:

 .1.5.11تعريفيا" :لعب اَلدكار نشاط تعميمي يقكـ بو الطالب لتحقيؽ ىدؼ تعميمي ما،
فيمثؿ مكاقؼ مختمفة كدكر معممة أك دكر تاجر في بمدتو كيتضمف دكره مشكمة تحتاج إلى

حؿ فيحتاج الطالب إلى حسف إتقاف المغة كالحركة" (سمارة ،2007 ،ص.)187.

ك"تعتبر طريقة لعب اَلدكار إحدل طرؽ حؿ المشكالت لمتكصؿ لقرار يتصؼ بالتنكع

القيمي كيتـ ذلؾ باستخداـ النمكذج الرمزم .كأكثر ما يستخدـ لعب اَلدكار في تعميـ

مسؤكليات المكاطنة كالسمكؾ اإلنساني عمكما" (سمارة كالعديمي ،2008 ،ص.)138.

كتيعرؼ إستراتيجية لعب اَلدكار بأنيا "إحدل استراتيجيات التدريس التي تعتمد عمى
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محاكاة مكقؼ كاقعي ،يتقمص فييا كؿ طالب مف المشاركيف في النشاط أحد اَلدكار،

كيتفاعؿ مع اآلخريف في حدكد عالقة دكره بأدكارىـ ،كقد يتقمص المتعمـ دكر شخص أك
شيء آخر" (سيد كالجمؿ ،2012 ،ص.)313.

كما تيعرؼ بأنيا "خطة مف خطط المحاكاة في مكقؼ يشابو المكقؼ التعميمي ،حيث
يتقمص التمميذ أحد اَلدكار التي تكجد في المكقؼ الكاقعي ،كيتفاعؿ مع اآلخريف في حدكد

عالقة دكره بأدكارىـ" (رفاعي ،2012 ،ص.)193.

كتيعرؼ أيضا بأنيا "طريقة تدريس تعتمد عمى تمثيؿ سمكؾ حقيقي في مكقؼ غير
حقيقي ،كيستخدـ أثناء التمثيؿ بعض الخامات المساعدة في إتقاف الدكر الذم يؤديو الممثؿ

أثناء الدرس ،كيككف دكر المعمـ مكجيا كميس ار كمشرفا عمى ىذه الطريقة" (صالح،2015 ،
ص.)250.

كما عرفيا عطية (  )2008كما كرد (في الخفاجي ،2013 ،ص )155.بأنيا "أسمكب

مف أساليب التعميـ المكجو نحك التفاعؿ االجتماعي يقكـ عمى أساس المحاكاة التي يؤدييا

الطمبة لمقياـ بأدكار أفراد أك أشياء يتضمنيا مكقؼ حقيقي مما يجعؿ المكاضيع العممية أقرب

إلى الكاقع".

مما سبؽ يتضح أف إستراتيجية لعب اَلدكار تعتمد عمى محاكاة أك تقميد أفعاؿ كمكاقؼ

معينة ،أك تمثؿ َلحداث كقعت في الماضي كشخصيات تاريخية بارزة ،أك فيما يدكر حكؿ

المتعمـ مف نشاط معرفي كتمثيؿ عناصر ،كمفاىيـ عممية في جك اجتماعي يسكده االنفعاؿ

كالحماس ،كالنشاط تحت إشراؼ المعمـ الذم يككف دكره التكجيو كالتحفيز كالتشجيع كالتقكيـ.

 .2.5.11أىمية إستراتيجية لعب األدوار:

تعتبر إستراتيجية لعب اَلدكار مف أىـ إستراتيجيات التعمـ النشط خاصة في مرحمة

التعميـ االبتدائي َلنيا تسمح لممتعمميف باالندماج الكمي خالؿ تمثيؿ الدكر ،مما يؤدم إلى

تنمية مياراتيـ التكاصمية كقدراتيـ المعرفية ،كزيادة رصيدىـ المغكم مف خالؿ تمثيميات
تحاكي ما يكجد في الكاقع ،ككانت تسمى بحصص المحادثة ،حيث يؤكد الطالب عمى

أىميتيا كضركرة إعادة إدراجيا في برامج التعميـ االبتدائي كتكييؼ حصصيا كطرؽ تناكليا

حسب المستجدات التربكية كالتقنيات الحديثة المكجكدة اآلف.

كتتمثؿ أىمية إستراتيجية لعب الدكر كما أكضحيا (سعادة كزمالؤه ،2006 ،ص ص.

 )217 -216في اآلتي:
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 تشجيع المتعمميف عمى التعمـ مف بعضيـ البعض بغض النظر عف خمفياتيـ.

 تدريب المتعمميف عمى تحميؿ كمقارنة المعمكمات كالحقائؽ التي يتداكلكنيا فيما
بينيـ

 تنمية القيـ االجتماعية لدل المتعمميف

 رفع درجة الحماسة في لعب أدكار اَلشخاص الذيف يخدمكف كطنيـ كمجتمعيـ
 التطبيؽ الفعمي لمبدأ التعمـ بالعمؿ

 تراعي ىذه اإلستراتيجية مبدأ الفركؽ الفردية بيف المتعمميف

 تتيح لممعمـ اكتشاؼ نقاط القكة لتدعيميا ،كنقاط الضعؼ لمعالجتيا

 تنمية قيـ تقدير الميف كالكظائؼ التي يقكـ بيا اآلخركف في المجتمع
 تنمية ميارات التعامؿ الجماعي كالتعاكني مع اآلخريف

 تنمية ميارات التقمص ،كالتأقمـ مع مكاقؼ حياتية متعددة

 يمكف استخدامو في جميع المكاد الدراسية كفي مختمؼ المراحؿ العمرية لممتعمميف.

 .3.5.11عناصر إستراتيجية لعب األدوار:

لقد أكضح سعادة كزمالؤه عناصر إستراتيجية لعب اَلدكار في الشكؿ التالي:
الطالب اَلكؿ
المكقؼ
دكر (أ)
التعميمي
المعمـ
التعممي
الطالب الثاني
دكر (ب)
الطالب

الطالب الثالث
دكر (ج)

تحميؿ المكقؼ
التعممي

الطالب الرابع
دكر (د)

الطالب الخامس
دكر (ق)
شكؿ رقـ ( )19يمثؿ عناصر إستراتيجية لعب الدكر المصدر( :سعادة كآخركف،
 ،2006ص.)218.
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 -الموقف التعميمي /التعممي :ىك ذلؾ التفاعؿ الذم يحدث بيف المعمـ كالمتعمـ في شكؿ

كضعيات تعميمية /تعممية ،يتككف مف اَلىداؼ ،المحتكل التعميمي ،اَلنشطة المدرجة في
المناىج ،كالتقكيـ.

 -الطالب :كىك المعني بعممية التعمـ كفؽ ىذه اإلستراتيجية حيث يقكـ بدكر التمثيؿ

(طالب 1دكر أ ،طالب 2دكر ب ،)...،أما باقي المتعمميف فدكرىـ يتمثؿ في المتابعة

كالمالحظة ،كاالستفادة مف كقائع كأحداث التمثيمية التي تتجسد خالؿ عممية لعب الدكر.
 -المعمم :يتمثؿ دكره في التخطيط ليذه اإلستراتيجية باختيار محتكل التمثيمية ،كىدفيا،

كتكفير كؿ اَلدكات كالكسائؿ المساعدة في عممية التقديـ ،ككذلؾ شرح طريقة التنفيذ ،كمرافقة

المتعمميف ،كتقكيـ النتائج في اَلخير.

 .4.5.11خطوات إستراتيجية لعب األدوار:

تسير إستراتيجية لعب اَلدكار كفؽ الخطكات التالية " :الخطكة اَلكلى تكريس المناخ

الصفي لمعب الدكر ،كالثانية تتعمؽ باختيار مكقؼ الدكر ،كمف ثـ إعداد المشاركيف

كاختيارىـ ،كأداء لعب الدكر ،كأخي ار استخالص المعمكمات كطرح المناقشات حكؿ

الدكر"( ،Kucker, 2004كما كرد في القضاة ،2013 ،ص.)37.

كيرل الطالب أف التحضير الجيد لتنفيذ ىذه اإلستراتيجية ،مف خالؿ ضبط اَلىداؼ

كتكفير الكسائؿ كاَلدكات كالمكاد التي يمكف استخداميا تساىـ بشكؿ كبير في نجاحيا ،دكف
أف ننس مرحمة التقكيـ التي تعتبر في نظرنا مف أىـ المراحؿ مف أجؿ تكجيو مجريات

التمثيمية أثناء المعب ،أك مف خالؿ إصدار حكـ حكؿ نجاح اإلستراتيجية كاالستفادة منيا.

 .5.5.11مزايا استراتيجية لعب األدوار:

يتناكؿ زيتكف ( )2001أبرز مزايا إستراتيجية لعب اَلدكار في قكلو:

- 1يككف فيو مكقؼ التدريب عمى الميارة مشابيا لممكقؼ الذم تمارس فيو الميارة
فعميا في الكاقع العممي.

- 2يكفر جكا آمنا نسبيا كغير ضاغط لمتدريب عمى الميارة ،بعيدا عف السخرية

كالتيديد كاالنتقادات الذم [خطأ في المصدر] يمكف أف يالقييا المتدرب لك تدرب
عمى أداء الميارة في مكاقؼ التدريس الفعمية في المدارس.

- 3يثير انتباه المتدربيف كيحفزىـ عمى المشاركة كاإليجابية ،نظ ار لككنو يبدك ككأنو

تمثيمية مثيرة.
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- 4ينمي لدل المتدربيف القدرة عمى المبادأة كاتخاذ ق اررات فكرية ،كتحمؿ المسؤكلية
كالتكيؼ مع ظركؼ مكاقؼ التدريس المتغيرة( .ص)573.

 .6.5.11معوقات استخدام إستراتيجية لعب األدوار:

لقد تطرؽ العديد مف الباحثيف كالمختصيف في عمكـ التربية إلى سمبيات ،كمعكقات

استخداـ ىذه اإلستراتيجية مف بينيا ما ذكرتو بدير (  )2008أف "ىذا اَلسمكب يأخذ كقتا

كبي ار مف حيث تحقيؽ المتدربيف كتكزيع اَلدكار كتمثيؿ اَلدكار كالنقد -المنح كاذا لـ يتـ

تكفير الكقت الكافي الالزـ لذلؾ فإف مزايا ىذا اَلسمكب تككف معرضة لمضياع" (ص.)106.

كما "تتمثؿ أىـ العقبات في ضعؼ الرغبة أك عدـ تكفر عنصر الحماس أك الدافعية في

التعمـ أك في لعب اَلدكار المخصصة لدل بعض الطمبة مف ناحية ،كسيطرة الخجؿ كالخكؼ

عمى بعض الطمبة اآلخريف مف ناحية أخرل ،مما يقمؿ مف مشاركتيـ في ىذا اَلسمكب"

(سعادة كآخركف ،2006 ،ص.)223.

كبما أف ميارات لعب اَلدكار تتأثر بعدة عكامؿ منيا ما يتعمؽ بالمتعمميف كمدل قدرتيـ

عمى استخداـ خبراتيـ الحقيقية في أداء اَلدكار التعميمية الصفية ،كمنيا ما يتعمؽ بالمعمـ

كمدل قدرتو عمى التخطيط السميـ كتحديد اَلىداؼ بدقة لكي ال تحيد ىذه اإلستراتيجية عف

ىدفيا التعميمي ،كمنيا ما يتعمؽ بالبيئة التعميمية كمدل تكفرىا عمى اَلدكات كالكسائؿ

المساعدة ،فإنو يجب العمؿ عمى تكفير كؿ الشركط الالزمة ،كاعداد خطط تدريبية لممعمميف
مف أجؿ تخطي ىذه العقبات كتحقيؽ كؿ اَلىداؼ في ضكء ىذه التكجو الحديث لمتعمـ.

 .12معوقات التعمم النشط:

بالرغـ مف اإليجابيات الكثيرة التي نادل بيا ىذا النكع مف التعمـ ،إال أنو تكجد بعض

الصعكبات كالمعكقات التي تحد مف تطبيقو في مدارسنا ،فمقد أشار

كؿ مف أكسيت كنيمي

كنيفجي ) )Aksit, Niemi, and Nevgi, 2016, p.100إلى أف معكقات التعمـ النشط

ىي :نقص كفاءة المعمميف ،اكتظاظ الفصكؿ الدراسية ،قصر زمف الحصص الدراسية ،نقص
المكاد كالمعدات الالزمة ،نظاـ االمتحانات الذم ال يزاؿ يعتمد عمى الحفظ ،كىك ما يتفؽ ما

تكصمت إليو دراسة سماره (  )2018التي جاءت درجة المعكقات كبيرة في كؿ مف المعكقات
المتصمة بالمعمـ ،كالطمبة ،كالمادة الدراسية ،كالبيئة المدرسية ،كلقد ذكر سعادة كآخركف

( ،)2006عكاد كزامؿ ( )2010مجمكعة مف ىذه المعكقات يمكف إجماليا كما يمي:

 .1معكقات متعمقة بظركؼ تطبيؽ التعمـ النشط :إف تطبيؽ التعمـ النشط قد تعترضو170
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بعض الصعكبات مثؿ :حاجة فعاليات التعمـ النشط إلى أكقات طكيمة إلنجازىا ،زيادة أعداد
المتعمميف في الصفكؼ الدراسية ،نقص بعض التجييزات كالكسائؿ المساعدة.
 .2-معكقات متعمقة بالمتعمـ:

كتتمثؿ في مقاكمة المتعمميف َلساليب التدريس المبنية عمى التعمـ النشط ،كذلؾ بعدـ

المشاركة بفعالية كبيرة ،كعدـ استخداميـ لميارات التفكير العميا ،كعدـ الرغبة في التغيير،

كتعكدىـ عمى أساليب التعمـ التقميدية ،كضعؼ خبرتيـ في ممارسة التعمـ النشط ،باإلضافة

إلى ضعؼ الثقة بالنفس.

 .3-معكقات متعمقة بالمعمـ :كتتمثؿ في الخكؼ كالتردد مف تجريب أم جديد ،كالخكؼ مف

فقد السيطرة عمى المتعمميف ،عدـ امتالكيـ لميارات التعمـ النشط ،كالتخكؼ مف عدـ إنياء
المناىج الدراسية ،الخكؼ مف نقد زمالئو أك مف إدارة المدرسة.

كيرل الطالب أف أىـ عائؽ يحكؿ دكف استخداـ التعمـ النشط يرجع إلى تمسؾ المعمـ

بإستراتيجيات التعميـ التقميدم كمقاكمتو َلم تغيير أك جديد بسبب ما يحممو مف تصكرات

حكؿ ىذا النكع مف التعمـ الذم يعتبره مضيعة لمكقت كاىدار لمجيد ،مما يستدعي كضع

خطة تدريبية (عمى شاكمة البرنامج التدريبي المقترح في ىذه الدراسة) تيتـ بيذه

االستراتيجيات النشطة ،ككيفية تطكيرىا بما يسمح مف التحكـ في تنفيذىا ،كأدائيا بالشكؿ

السميـ الذم يؤدم إلى تحفيز المتعمميف عمى زيادة نشاطيـ ،كانتاجيـ داخؿ الصؼ الدراسي.

خالصة:

إف مكضكع التعمـ النشط يعتبر مف أىـ المكضكعات التربكية التي القت اىتماما مف

طرؼ المختصيف كالباحثيف في المجاؿ التربكم باعتباره يعمؿ عمى تفعيؿ بيئة التعمـ كجعميا
نشطة الشيء الذم يؤدم إلى خمؽ تفاعؿ ايجابي لدل المتعمميف ،كيضفي عمى المناخ

الصفي حيكي نة كنشاطان ،كما يجعؿ عممية التعمـ ممتعة.

كيمكف تكظيؼ التعمـ النشط في إدارة الصؼ الدراسي مف خالؿ التفاعؿ االيجابي بيف

المعمـ كالمتعمميف ،كاعتماد نمط تشاركي يسمح باستخداـ مختمؼ االستراتيجيات كاَلنشطة

التي يككف فيو المتعمـ مسؤكال ،كمباد ار في الحصكؿ عمى التعمـ ،ككذلؾ مف خالؿ التفاعؿ
الصفي الذم يقضي عمى الرتابة كالممؿ ،كيحدث رغبة في ممارسة اَلنشطة الصفية التي

تراعي احتياجاتيـ ،كميكليـ ،كاىتماماتيـ.
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كخالصة القكؿ :أف التعمـ النشط يدعك إلى التحرر مف جمكد المكقؼ التعميمي بشكمو

التقميدم ،لذا صار التدرب عمى ميا ارتق ضركرة ممحة لما يحممو مف مزايا ،كفكائد خاصة في
عصرنا الحالي الذم يتميز بالتطكر المعرفي كالتقدـ التكنكلكجي ،الذم أصبح فيو مف السيؿ

بما كاف الحصكؿ عمى المعمكمة ،لكف اَلصعب منيا كيفية تكظيفيا كاالستفادة منيا في

حياتنا العممية.
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تمييد

أوال :الدراسة االستطالعية.

 .1أىداف الدراسة االستطالعية

 .2الحدود الزمانية والمكانية لمدراسة االستطالعية
 .3وصف عينة الدراسة االستطالعية
 .4تحميل نتائج الدراسة االستطالعية
 .5المسح التوثيقي

 .6أدوات الدراسة االستطالعية وحساب الخصائص السيكومترية ليا
 .7خالصة الدراسة االستطالعية

ثانيا :الدراسة األساسية.
 .1منيج الدراسة

 .2التصميم التجريبي لمدراسة
 .3حدود الدراسة األساسية
 .4مجتمع الدراسة
 .5عينة الدراسة

 .6ضبط المتغيرات واجراءات الضبط التجريبي
 .7متغيرات الدراسة

 .8أدوات الدراسة والمواد التدريبية

 .9اإلجراءات التي سبقت تنفيذ البرنامج التدريبي
 .10إجراءات تطبيق الدراسة

 .11الصعوبات والمشكالت أثناء التجربة
 .12األساليب اإلحصائية المستخدمة
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تمييد:

يتناكؿ ىذا الفصؿ إجراءات الدراسة الميدانية كتنفيذىا بدءا بحيثيات الدراسة

االستطالعية التي كانت الخطكة اَلكلى لمكشؼ عف االحتياجات التدريبية َلساتذة التعميـ

االبتدائي بالمغة العربية ،ثـ اختيار المنيج المستخدـ كالتصميـ المتبع ،كتحديد المجتمع

كالعينة كطريقة اختيارىا ،كما يتناكؿ أدكات الدراسة كالخطكات التفصيمية إلعدادىا كالتأكد مف

خصائصيا السيككمترية ،كخطكات التطبيؽ ،كاَلساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ

البيانات كاختبار الفرضيات.

أوال :الدراسة االستطالعية:

قبؿ الشركع في الدراسة اَلساسية قاـ الطالب بإجراء دراسة استطالعية مف أجؿ معاينة

الممارسات الفعمية لميارات اإلدارة الصفية ببعض المدارس االبتدائية بمدينة حماـ الضمعة

كالية المسيمة ،كذلؾ مف خالؿ تصميـ استبياف استطالعي

مكجو َلساتذة التعميـ االبتدائي

بالمغة العربية عمى شكؿ أسئمة مفتكحة (الممحؽ رقـ  ،)01كما قاـ الطالب برصد كتسجيؿ
مالحظاتو الميدانية المباشرة خالؿ زياراتو التفتيشية باعتباره مفتشا لمتعميـ االبتدائي،

كمقابالت فردية مفتكحة مع بعض مفتشي التعميـ االبتدائي بصفتيـ القائميف عمى متابعة

كمرافقة كتقكيـ اَلساتذة (الممحؽ رقـ  ،)02حيث تـ في ىذه المقابالت الحصكؿ عمى بعض
المعمكمات الميمة في ىذه الدراسة.

 -1أىداف الدراسة االستطالعية:

لمدراسة االستطالعية أىمية بالغة في البحث العممي إذ تيعتبر دراسة تمييدية أكلية مف
أجؿ استطالع ظركؼ إجراء البحث ،ككذلؾ التحقؽ مف صالحية أدكات الدراسة ،كحصر

الصعكبات التي يمكف أف تكاجو الباحث أثناء التطبيؽ ،كما أنيا تزيد مف معرفة مكضكع

الدراسة كاإلحاطة بجكانبو المختمفة ليتـ التعمؽ فيو ،حيث أنيا ىدفت إلى:
اإللماـ بمشكمة الدراسة.-صياغة أسئمة الدراسة.

معاينة الكاقع ،كالتعرؼ المسبؽ عمى الظركؼ المحيطة بعممية التطبيؽ لتجنب الكقكع فياَلخطاء أثناء إجراء الدراسة النيائية.

كضع تصكر أكلي حكؿ كيفية بناء أدكات جمع البيانات الخاصة بيذه الدراسة.حصر الصعكبات التي يمكف أف تكاجو تطبيؽ الدراسة ،كايجاد حمكؿ ليا.175
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حساب الخصائص السيككمترية َلدكات الدراسة لمتأكد مف صالحيتيا لمتطبيؽ.-تقدير الكقت الذم تستغرقو الدراسة الميدانية.

 -2الحدود الزمانية والمكانية لمدراسة االستطالعية:

 -1-2الحدود الزمانية :أجريت الدراسة االستطالعية في بداية شير أكتكبر
غاية شير فيفرم 2020

 2019إلى

 -2-2الحدود المكانية :تـ إجراء ىذه الدراسة ببعض المدارس االبتدائية التابعة لمدينة
حماـ الضمعة.

 -3وصف عينة الدراسة االستطالعية:

تـ إجراء الدراسة االستطالعية عمى عينة مككنة مف (  )20أستاذا كأستاذة مف مجتمع

الدراسة كخارج عينتيا ايختيركا بطريقة عشكائية ،ك(  )11مفتشا لمتعميـ االبتدائي عمى مستكل

مديرية التربية لكالية المسيمة تـ اختيارىـ بطريقة قصدية ،بالنسبة لعينة اَلساتذة يكزع عمييـ
االستبياف االستطالعي الذم يحتكم عمى سبعة (  )07أسئمة مفتكحة ،كبعد إعطاء الكقت
الكافي لإلجابة عميو تـ جمع البيانات المكزعة لتحميميا.

أما بالنسبة لعينة مفتشي التعميـ االبتدائي ،فمقد انطمقت بمقابالت فردية مفتكحة معيـ

خالؿ نفس الفترة ،كاستغرقت المقابمة بيف ( )20 -15دقيقة.

 -4تحميل نتائج الدراسة االستطالعية:
- 1تحديد االحتياجات التدريبية:
- 4

قاـ الطالب بحصر االحتياجات التدريبية الالزمة َلساتذة المغة العربية بالمرحمة

االبتدائية العامميف بمقاطعتي حماـ الضمعة  1ك  2مف خالؿ االستبياف االستطالعي المكجو
لعينة استطالعية مف اَلساتذة (ممحؽ رقـ  ،)1ككذلؾ تحديد مستكل احتياجيـ لبرنامج تدريبي
ينمي ميارات اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط مف خالؿ مقابمة مفتكحة مع بعض المفتشيف

(ممحؽ رقـ ،)2كتكصمت الدراسة االستطالعية إلى كجكد حاجة لتدريب اَلساتذة عمى تنمية

ميارات اإلدارة الصفية كفؽ منحى التعمـ النشط ،كما تـ ضبط الميارات اَلكثر احتياجا ليـ.
كبعد جمع االستبيانا ت االستطالعية مف اَلساتذة ،كاستمارات المقابالت المفتكحة مع

المفتشيف ،قاـ الطالب بتفريغ االستجابات المحصؿ عمييا كتبكيبيا في جداكؿ كمعالجتيا
كما يمي:
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عينة األساتذة:
أ  -

- 1ما أبرز اَلدكار كالميارات التي تقكـ بيا في إدارتؾ لمصؼ الدراسي؟

كانت إجابات اَلساتذة في مجمميا تركز عمى ميارات التدريس الصفي كتـ حصرىا في

ثالثة ميارات رئيسية ىي التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ ،كما تـ ذكر بعض اَلدكار كالميارات

مثؿ الضبط الصفي كالمحافظة عمى اليدكء كالتحكـ في تسيير القسـ كما إلى ذلؾ ،كالشيء
المالحظ ىك غياب المفاىيـ الحديثة لإلدارة الصفية لدل اَلساتذة التي تشجع عمى التفاعؿ

االجتماعي االيجابي ،كتنمية العالقات اإلنسانية ،كتكفير مناخ صفي فعاؿ يسكد الحيكية

كالنشاط ،كىك ما سيتـ معالجتو في ثنايا البرنامج التدريبي المقترح.

- 2ما االحتياجات التدريبية َلساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في مجاؿ المعارؼ
كالمفاىيـ النظرية حكؿ إدارة الصؼ الدراسي كفؽ التعمـ النشط حسب كجية نظركـ؟

كانت احتياجات أستاذ المغة العربية بمرحمة التعميـ االبتدائي المتمثمة في المعارؼ

كالمفاىيـ النظرية حسب آراء أفراد عينة الدراسة االستطالعية كما ىي مكضحة في الجدكؿ

رقـ ()03

جدكؿ رقـ ( )03يبيف استجابات أفراد عينة الدراسة االستطالعية مف اَلساتذة عمى السؤاؿ
الثاني

االستجابات
المفيكـ الحديث لإلدارة الصفية
مفيكـ التعمـ النشط
أىمية إدارة الصؼ الدراسي كفؽ التعمـ النشط
ما يميز التعمـ النشط عف التعمـ التقميدم
دكر المعمـ في التعمـ النشط
دكر المتعمـ في التعمـ النشط
خصائص التعمـ النشط
إستراتيجيات إدارة الصؼ الدراسي كفؽ التعمـ النشط
تحكيؿ كحدة تعميمية إلى التعمـ النشط
المجمكع

التكرار
4
6
5
2
2
6
2
10
4
41

النسبة %
%9.75
%14.63
%12.19
%4.87
%4.87
%14.63
%4.87
%24.39
%9.75
%100

يتبيف لنا مف خالؿ الجدكؿ رقـ (  )03أف أكبر نسبة مف إجابات أفراد عينة الدراسة

االستطالعية كانت معرفة أىـ استراتيجيات إدارة الصؼ الدراسي كفؽ التعمـ النشط بنسبة

( ،)%24.39كما أف ىناؾ نسب أخرل متفاكتة في بعض المفاىيـ كالمعارؼ النظرية يرل
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أفراد عينة الدراسة االستطالعية أف أستاذ المغة العربية في مرحمة التعميـ االبتدائي بحاجة

إلييا ،منيا نسبة (  )%9.75لمعرفة تحكيؿ كحدة تعميمية إلى التعمـ النشط ،كنسبة

( )%14.63لمعرفة مفيكـ التعمـ النشط كدكر المتعمـ في التعمـ النشط ،أما باقي المعارؼ
فتراكحت نسبيا بيف (  %12.19ك ،)%4.87كىي عمى التكالي أىمية إدارة الصؼ الدراسي
كفؽ التعمـ النشط ،المفيكـ الحديث لإلدارة الصفية ،تحكيؿ كحدة تعميمية إلى التعمـ النشط،

ما يميز التعمـ النشط عف التعمـ التقميدم ،خصائص التعمـ النشط ،كدكر كؿ مف المعمـ في

التعمـ النشط.

كعمى العمكـ ما يمكف قكلو عف ىذه اإلجابات ىك الحاجة الممحة لتطكير المعارؼ

كالمفاىيـ النظرية لدل أساتذة المغة العربية بمرحمة التعميـ االبتدائي ،كما أف التككيف النظرم
لـ يكف كافيا لمتحكـ في مفاىيـ إدارة الصؼ كفؽ التكجو الحديث كالمتمثؿ في التعمـ النشط.

- 3ما االحتياجات التدريبية َلساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في مجاؿ التخطيط
لإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط حسب كجية نظركـ؟

كانت احتياجات أستاذ المغة العربية بمرحمة التعميـ االبتدائي المتمثمة في التخطيط

لإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط حسب آراء أفراد عينة الدراسة االستطالعية كما ىي

مكضحة في الجدكؿ رقـ ()04

جدكؿ رقـ ( )04يبيف استجابات أفراد عينة الدراسة االستطالعية مف اَلساتذة عمى السؤاؿ
الثالث

االستجابات
صياغة اَلىداؼ التعميمية بما يتكافؽ مع التعمـ النشط
كيفية اختيار كالتحكـ في الكسائؿ البيداغكجية المناسبة لمتعمـ النشط
كيفية اختيار إستراتيجيات تناسب التعمـ النشط
تصميـ أنشطة صفية تثير التفكير
صياغة كضعيات تعميمية /تعممية كفؽ التعمـ النشط
المجمكع

التكرار
3
6
7
4
3
23

النسبة %
%13.04
%26.08
%30.43
%17.93
%13.04
%100

مف خالؿ النسب المحصؿ عمييا في الجدكؿ رقـ (  )04كالتي تمثؿ استجابات أفراد

عينة الدراسة االستطالعية عمى السؤاؿ الثالث نالحظ أف أكبر نسبة ىي (

)%30.34

كتخص كيفية اختيار استراتيجيات تناسب التعمـ النشط  ،ثـ كيفية اختيار كالتحكـ في

الكسائؿ البيداغكجية المناسبة لمتعمـ النشط بنسبة ( ،)%26.08كتصميـ أنشطة صفية تثير
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التفكير بنسبة ( ،)%17.93ثـ صياغة كضعيات تعممية كفؽ التعمـ النشط كصياغة
اَلىداؼ التعميمية بما يتكافؽ مع التعمـ النشط بنسبة (.)%13.04

عمى العمكـ اإلجابات المحصؿ عمييا في ىذا السؤاؿ كانت أغمبيا تكحي بحاجة

اَلساتذة لمتدرب عمى ميارات التخطيط إلدارة الصؼ الدراسي كفؽ التعمـ النشط.

- 4ما االحتياجات التدريبية َلساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في مجاؿ إدارة اَلنشطة
الصفية كالتفاعؿ الصفي كفؽ التعمـ النشط حسب كجية نظركـ؟

كانت احتياجات أستاذ المغة العربية بمرحمة التعميـ االبتدائي في إدارة اَلنشطة الصفية

كالتفاعؿ الصفي كفؽ التعمـ النشط حسب آراء أفراد عينة الدراسة االستطالعية كما ىي

مكضحة في الجدكؿ رقـ ()05

جدكؿ رقـ ( )05يبيف استجابات أفراد عينة الدراسة االستطالعية مف اَلساتذة عمى السؤاؿ
الرابع

االستجابات
أساليب التكاصؿ الصفي الفعاؿ
كيفية تعديؿ السمككات السمبية لدل التالميذ
كيفية إدارة المناقشة النشطة
تكظيؼ العمؿ الجماعي في النشاط الصفي
اَلدكار التعميمية لممتعمميف كفؽ التعمـ النشط
قكاعد التفاعؿ كالتعامؿ مع المتعمميف أثناء ممارسة اَلنشطة الصفية
طرؽ إدارة النشاط الصفي كفؽ التعمـ النشط
المجمكع

التكرار
11
3
8
9
2
5
8
46

النسبة %
%23.91
%06.52
%17.39
%19.56
%04.34
%10.86
%17.9
%100

يتبيف لنا مف خالؿ الجدكؿ رقـ (  )05أف أكبر نسبة مف إجابات أفراد عينة الدراسة

االستطالعية حكؿ االحتياجات التدريبية َلساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية بمقاطعتي

حماـ الضمعة  1ك  2في مجاؿ إدارة اَلنشطة الصفية كالتفاعؿ الصفي كفؽ التعمـ النشط

كانت َلساليب التكاصؿ الصفي الفعاؿ بنسبة (  ،)%23.91كما تظير النتائج أيضا حاجة
اَلساتذة لمتدرب كالتككيف عمى تكظيؼ العمؿ الجماعي في النشاط الصفي بنسبة

( ،)%19.56تمييا كيفية إدارة المناقشة النشطة بنسبة (  ،)%17.39ثـ تأتي االستجابات
اَلخرل كىي :قكاعد التفاعؿ كالتعامؿ مع المتعمميف أثناء ممارسة اَلنشطة الصفية بنسبة

( ،)%10.86ثـ كيفية تعديؿ السمككات السمبية لدل التالميذ بنسبة (
اَلدكار التعميمية لممتعمميف كفؽ التعمـ النشط بنسبة (.)%04.34
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إدارة

كعمكما يتضح مف خالؿ ىذا الجدكؿ الحاجة الكبيرة لألساتذة لمتدرب عمى

اَلنشطة الصفية كالتفاعؿ الصفي كفؽ التعمـ النشط.

- 5ما االحتياجات التدريبية َلساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في مجاؿ تنظيـ البيئة
المادية لمصؼ كفؽ التعمـ النشط حسب كجية نظركـ؟

كانت احتياجات أستاذ المغة العربية بمرحمة التعميـ االبتدائي في إدارة اَلنشطة الصفية

كالتفاعؿ الصفي كفؽ التعمـ النشط حسب آراء أفراد عينة الدراسة االستطالعية كما ىي

مكضحة في الجدكؿ رقـ ()06

جدكؿ رقـ ( )06يبيف استجابات أفراد عينة الدراسة االستطالعية مف اَلساتذة عمى السؤاؿ
الخامس

االستجابات
شركط البيئة الصفية المادية
مكاصفات البيئة المادية الصفية كفؽ متطمبات التعمـ النشط
كيفية جعؿ الفصؿ الدراسي بيئة تعميمية نشطة كفعالة
معايير البيئة الصفية المادية النشطة
المجمكع

التكرار
4
10
7
6
27

النسبة %
%14.81
%37.03
%25.92
%22.22
%100

مف خالؿ النسب المحصؿ عمييا في الجدكؿ رقـ (  )06كالتي تمثؿ استجابات أفراد

عينة الدراسة االستطالعية عمى السؤاؿ الخامس ،نالحظ أف نسبة (

 )%37.03مف

اإلجابات كانت تؤكد الحاجة لمتدرب عمى مكاصفات البيئة المادية الصفية كفؽ متطمبات
التعمـ النشط لدل اَلساتذة ،ثـ كيفية جعؿ الفصؿ الدراسي بيئة تعميمية نشطة كفعالة

بنسبة( ،)%25.92تأتي بعد ذلؾ نسبة (  )%22.22التي تؤكد الحاجة لمتدرب كالتككيف

عمى معايير البيئة الصفية المادية النشطة ،كنسبة (  )%14.81لحاجة التدريب عمى شركط

البيئة الصفية المادية.

كعمى العمكـ ما يمكف قكلو عف ىذه النتائج أف أغمب استجابات أفراد عينة الدراسة

االستطالعية تعبر عف حاجة أستاذ المغة العربية بالمرحمة االبتدائية لمتدرب كالتككيف عمى

ميارات تنظيـ البيئة المادية لمصؼ كفؽ التعمـ النشط ،مف أجؿ تكفير مناخ صفي كبيئة

مادية تساعد عمى تكظيؼ استراتيجيات التعمـ النشط في إدارة الصؼ الدراسي مف طرؼ

أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية ،كرغـ قمتيا إال أنيا تمثؿ مقترحات ىامة كمكضكعية

يجب أخذىا بعيف االعتبار عند بناء أدكات الدراسة النيائية.
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- 6ما االحتياجات التدريبية َلساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في مجاؿ استثارة دافعية
المتعمميف كفؽ التعمـ النشط حسب كجية نظركـ؟

استثارة دافعية

كانت احتياجات أستاذ المغة العربية بمرحمة التعميـ االبتدائي في

المتعمميف كفؽ التعمـ النشط حسب آراء أفراد عينة الدراسة االستطالعية كما ىي مكضحة

في الجدكؿ رقـ ()07

جدكؿ رقـ ( )07يبيف استجابات أفراد عينة الدراسة االستطالعية مف اَلساتذة عمى السؤاؿ
السادس

االستجابات
كيفية التحفيز في المكاقؼ الصفية كفؽ التعمـ النشط
سبؿ تكظيؼ إستراتيجيات التعمـ النشط في إثارة دافعية التالميذ
معرفة أساليب تنكيع مثيرات التعمـ
أساليب التييئة المحفزة لألنشطة الصفية
دكر المعمـ في إثارة الدافعية لدل التالميذ
كيفية تفادم تدني الدافعية لدل التالميذ
المجمكع

التكرار
5
8
7
6
4
4
34

النسبة %
%14.70
%23.52
%20.58
%17.64
%11.76
%11.76
%100

يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ (  )07أف أكبر نسبة مف إجابات أفراد عينة الدراسة

االستطالعية حكؿ االحتياجات التدريبية َلساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية بمقاطعتي

حماـ الضمعة  1ك  2في مجاؿ استثارة دافعية المتعمميف كفؽ التعمـ النشط

كانت لسبؿ

تكظيؼ استراتيجيات التعمـ النشط في إثارة دافعية التالميذ بنسبة (  ،)%23.52كما تظير
النتائج أيضا حاجة اَلساتذة لمتدرب كالتككيف عمى معرفة أساليب تنكيع مثيرات التعمـ بنسبة

( ،)%20.58تمييا معرفة أساليب التييئة المحفزة لألنشط ة الصفية بنسبة (  ،)%17.64ثـ
تأتي كيفية التحفيز في المكاقؼ الصفية كفؽ التعمـ النشط بنسبة (

 ،)%14.70ثـ نسبة

( )%11.76بحاجة لمتدرب عمى كيفية تفادم تدني الدافعية لدل التالميذ ،كدكر المعمـ في
إثارة الدافعية لدييـ.

كعمى العمكـ فإف اإلجابات المحصؿ عمييا في ىذا السؤاؿ كانت أغمبيا تكحي بحاجة

اَلساتذة لمتدرب عمى ميارات استثارة دافعية المتعمميف كفؽ التعمـ النشط.

- 7ما االحتياجات التدريبية َلساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في مجاؿ التقكيـ
الصفي كفؽ التعمـ النشط حسب كجية نظركـ؟
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كانت احتياجات أستاذ المغة العربية بمرحمة التعميـ االبتدائي في التقكيـ الصفي كفؽ

التعمـ النشط حسب آراء أفراد عينة الدراسة االستطالعية كما ىي مكضحة في الجدكؿ

رقـ ()08

جدكؿ رقـ ( )08يبيف استجابات أفراد عينة الدراسة االستطالعية مف اَلساتذة عمى السؤاؿ
السابع

االستجابات
استعماؿ أدكات التقكيـ التي تعتمد في مضمكنيا التعمـ النشط
كيفية تكظيؼ أنكاع التقكيـ في كؿ مكقؼ تعممي
الخطكات اإلجرائية لعممية التقكيـ الصفي
بعض إستراتيجيات التقكيـ كفؽ التعمـ النشط
كيفية التعامؿ مع الفركؽ الفردية بيف التالميذ عند إجراء التقكيـ
كيفية انجاز كضعيات تقكيمية تركز عمى أداء التمميذ
المجمكع

التكرار
6
4
3
7
3
2
25

النسبة %
%24
%16
%12
%28
%12
%8
%100

يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ (  )08أف نسبة (  )%28مف إجابات أفراد عينة الدراسة

االستطالعية ترل أف أستاذ المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في حاجة لمتدرب عمى بعض

استراتيجيات التقكيـ كفؽ التعمـ النشط ،كنسبة (  )%24ترل أنو بحاجة لمتدرب عمى استعماؿ
أدكات التقكيـ التي تعتمد في مضمكنيا التعمـ النشط ،كنسبة (  )%16ترل أنو بحاجة إلى

كيفية تكظيؼ أنكاع التقكيـ في كؿ مكقؼ تعممي ،كما تظير النتائج أيضا الحاجة لمتدرب

عمى الخطكات اإلجرائية لعممية التقكيـ الصفي بنسبة (  ،)%12ككيفية التعامؿ مع الفركؽ

الفردية بيف التالميذ عند إجراء التقكيـ بنسبة (  )%12كذلؾ ،كأخي ار كيفية انجاز كضعيات

تقكيمية تركز عمى أداء التمميذ بنسبة (.)%8

كبصفة عامة فإف اإلجابات المحصؿ عمييا في ىذا السؤاؿ تبيف بكضكح حاجة

اَلساتذة لمتدرب عمى ميارات التقكيـ الصفي كفؽ التعمـ النشط.

ب -عينة المفتشين:

انطمقت الدراسة االستطالعية مع فئة المفتشيف خالؿ الفترة نفسيا مف بداية شير

أكتكبر 2019إلى غاية شير فيفرم  2020عمى شكؿ مقابالت فردية مع ( )11مفتشا
ت -كجيت إلييـ اَلسئمة المكجكدة في استمارة المقابمة (الممحؽ رقـ)02

 - 1ما مستكل تنفيذ ميارات اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط مف طرؼ أساتذة التعميـ
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االبتدائي؟

أكد أكثر مف ( )%80مف المفتشيف أفراد عينة الدراسة االستطالعية عمى تدني مستكل

تنفيذ ميارات اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط مف طرؼ اَلساتذة.

 -2ما جكانب القصكر في مجاؿ اإلدارة الصفية بيف أساتذة المغة العربية بالمرحمة
االبتدائية؟

كانت إجابات أفراد عينة الدراسة االستطالعية مف المفتشيف عمى ىذا السؤاؿ عمكما

تتمحكر عمى نقطتيف أساسيتيف كىما:

-عدـ اإللماـ باستراتيجيات اإلدارة الصفية نتيجة نقص التككيف كمحدكديتو سكاء التككيف

اَلكلي ،أك أثناء الخدمة.

-التمسؾ بالطرؽ التقميدية في إدارة الصؼ الدراسي مف طرؼ اَلساتذة ،كمقاكمتيـ َلم

تغيير في أسمكبيـ ،حيث أشار أكثر مف ( )%50مف المفتشيف أفراد عينة الدراسة

االستطالعية أف معظـ اَلساتذة يديركف الصؼ الدراسي بالطرؽ التقميدية (ككضعية جمكس

التالميذ ،كادارة المناقشة الصفية ،كطرؽ التقكيـ)...

 - 3ما الحاجيات التككينية الممحة َلساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في مجاؿ اإلدارة
الصفية كفؽ منحى التعمـ النشط؟

كانت إجابات أفراد عينة الدراسة االستطالعية مف المفتشيف حكؿ احتياجات أساتذة

المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في مجاؿ اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط مرتبة كما يمي:
-كيفيات التحفيز كاثارة الدافعية لممتعمميف

ميارات اإلعداد كالتخطيط كالتنفيذ لمتدريس الصفي كفؽ التعمـ النشطميارات التكاصؿ كالتفاعؿ الصفي-طرؽ التقكيـ الصفي الفعاؿ

- 4إذا طيمب منكـ اقتراح تككيف خاص بتنمية ميارات اإلدارة الصفية َلساتذة التعميـ

االبتدائي بالمغة العربية كفؽ التعمـ النشط ،فما ىي الميارات التي تركنيا أكثر احتياجا

لألساتذة مما يمي (رتبيا):

كانت إجابات المفتشيف أفراد عينة الدراسة االستطالعية حكؿ ترتيب ميارات اإلدارة

الصفية كفؽ التعمـ النشط اَلكثر احتياجا لألساتذة كما يمي:
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 .1ميارة تخطيط إدارة الصؼ :باعتبار ىذه الميارة تساعد عمى رسـ كتحديد أىـ

الممارسات المناسبة لتنفيذ الميارات كاَلنشطة الصفية حسب رأم المفتشيف أفراد عينة

الدراسة االستطالعية

 .2ميارة إدارة اَلنشطة الصفية كالتفاعؿ الصفي :حيث أكد المفتشكف عمى أىمية ىذه

الميارة باعتبارىا الركيزة اَلساسية لكؿ اَلنشطة الصفية كالمكاقؼ التعميمية التي تحدث داخؿ
غرفة الصؼ الدراسي ،كأف المعمـ الذم ال يتقف ىذه الميارة يصعب عميو النجاح في تقديـ

النشاطات الصفية كادارتيا.

 .3ميارة تنظيـ البيئة المادية لمصؼ :فمف خالؿ الزيارات الصفية التي يقكـ بيا المفتشكف
الحظكا عدـ إجراء أم تغيير في تنظيـ البيئة المادية لمصؼ الدراسي ككضعية جمكس
التالميذ ،كنمط الغرؼ الصفية كأكصافيا ،ماعدا بعض الحاالت الفردية.

 .4ميارة استثارة الدافعية لدل المتعمميف :حيث أف اَلساتذة في حاجة ماسة لمتدرب عمى

ىذه الميارة حسب عينة الدراسة االستطالعية مف المفتشيف الذيف أكضحكا أف التعمـ بدكف

تحفيز يككف سطحيا ،كغير دائـ يفقده التمميذ في أقصر كقت.

 .5ميارة التقكيـ الصفي :لقد أكضح المفتشكف أفراد عينة الدراسة االستطالعية أف التقكيـ
أصبح جزءا أساسيا مف المنيج الدراسي خاصة مع تبني المقاربة بالكفاءات في بالدنا منذ

المكسـ الدراسي  ،2004/2003كأنو ال بد مف تعديؿ الممارسات التقكيمية الحالية التي ال

تنسجـ مع أىداؼ اإلصالحات التربكية الجارية ،مما يستدعي تدريب كتككيف اَلساتذة عمى

ىذه الميارة.

أما باقي الميارات المقترحة مف طرؼ الطالب فمـ تكف محؿ إجماع أفراد العينة

االستطالعية مف المفتشيف بسبب تكافرىا لدل اَلساتذة ،أك عدـ مناسبتيا لمرحمة التعميـ

االبتدائي.

كفي يكـ  2020/02/19تـ تنظيـ ممتقى تككيني كالئي لكؿ المفتشيف بثانكية  08مام

 1945سيدم عيسى كالية المسيمة بعنكاف المعالجة التربكية كبيداغكجية الخطأ حضره

الطالب أيف تـ عرض البرنامج التدريبي المقترح كتبادؿ كجيات النظر ،حيث استفاد الطالب

مف عدة مالحظات كتكجييات بخصكص تنفيذ جمسات البرنامج التدريبي ،كما تـ االتفاؽ مع

بعض المفتشيف لمرافقة الطالب في تطبيؽ البرنامج كأدكات الدراسة كبطاقة المالحظة.

- 5المسح التوثيقي :بعد تحديد كترتيب االحتياجات التدريبية كالتككينية لألساتذة كمراجعة
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الدراسات المشابية ذات العالقة بمتغيرات الدراسة كجمع الفصؿ النظرم كعرضو عمى

اَلستاذ المشرؼ الذم قاـ بتعديمو كتصحيحو ،تـ بناء البرنامج التدريبي المقترح في صكرتو

اَلكلية ،ككذلؾ تصميـ بطاقة المالحظة ،كبناء اختبار تحصيمي يقيس الجانب المعرفي

المرتبط بميارات إدارة الصؼ كفؽ التعمـ النشط ،كبعد عرض ىذه اَلدكات عمى مجمكعة

مف المحكميف ،كبتكجييات مف اَلستاذ المشرؼ الذم ألح عمى عرض البرنامج عمى

المختصيف في الميداف التربكم مف مفتشيف كأساتذة ،تـ إعادة طبعو في صكرتو اَلكلية

كعرضو عمى ( )5مفتشيف كأستاذيف برتبة أستاذ مككف في المدرسة االبتدائية.
 .6أدوات الدراسة االستطالعية:

- 1وصف البرنامج التدريبي في صورتو األولية:
- 6

بعد االطالع عمى التراث النظرم لمتغيرات الدراسة كمراجعة الدراسات السابقة ،كتحديد

االحتياجات التدريبية في ميارات إدارة الفصؿ الدراسي كفؽ منحى التعمـ النشط لدل أساتذة

المغة العربية بالمرحمة االبتدائية ،تـ تصميـ البرنامج التدريبي في صكرتو اَلكلية ،كضـ

المحاكر التالية:

مدخؿ إلى اإلدارة الصفية (مفيكميا ،أىدافيا ،أنماطيا ،مشكالتيا كطرؽ التغمب عمييا).ميارات اإلدارة الصفية محؿ الدراسة (تخطيط إدارة الصؼ ،اَلنشطة الصفية كالتفاعؿالصفي ،تنظيـ البيئة المادية لمصؼ ،استثارة دافعية المتعمميف ،التقكيـ الصفي).

-مدخؿ إلى التعمـ النشط.

-إستراتيجيات التعمـ النشط محؿ الدراسة.

ميارة تخطيط إدارة الصؼ في ضكء التعمـ النشط.-ميارة التفاعؿ الصفي في ضكء التعمـ النشط.

-ميارة تنظيـ البيئة المادية لمصؼ في ضكء التعمـ النشط.

ميارة استثارة الدافعية لدل المتعمميف في ضكء التعمـ النشط.-ميارة التقكيـ الصفي في ضكء التعمـ النشط.

عرض الطالب البرنامج التدريبي عمى اَلستاذ المشرؼ الذم تفضؿ بقراءتو ،كتقديمو

لعدة مالحظات كتعديالت السيما تركيزه عمى الجانب التطبيقي لمحتكل البرنامج

كاإلستراتيجيات التدريبية المتبعة ،حيث ركز عمى ضركرة مراعاة جكانب الخبرة لدل اَلساتذة

النشطة بعيدا
كتكظيفيا في كؿ الكضعيات كالمكاقؼ التككينية ،كاستخداـ الفنيات التدريبية ٌ
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عف تمؾ التقميدية التي تركز عمى النكاتج المعرفية خاصة أف البرنامج ييدؼ إلى تنمية

ميارات اإلدارة الصفية ،كبعد أف قاـ الطالب بتنفيذ كؿ التكجييات كالتعديالت المقدمة مف

طرؼ اَلستاذ المشرؼ يكٌزع البرنامج عمى المحكميف (إلكتركنيا ككرقيا) منيـ:
( )14أستاذا جامعيا ك( )5مفتشيف ك( )4أساتذة مككنيف في المدرسة االبتدائية ،كبعد حكالي

شير كنصؼ قاـ الطالب بجمع النسخ المكزعة ،حيث تـ استرجاع (  )09نسخ مف اَلساتذة

الجامعييف ك( )3نسخ مف المفتشيف كنسختيف ( )2مف فئة اَلساتذة المككنيف في المدرسة

االبتدائية ،كتضمف التحكيـ العناصر التالية:

 اإلطار العاـ لمبرنامج. -مككنات البرنامج.

 -الخطة التدريبية المقترحة.

 -مالحظات عامة لإلضافة أك الحذؼ أك التعديؿ.

لقد تـ تطبيؽ البرنامج في صكرتو اَلكلية عمى عينة مككنة مف (  )20أستاذا كأستاذة

مف المرحمة االبتدائية تخصص لغة عربية (مف مجتمع الدراسة كخارج عينتيا) في دكرة

تدريبية مصغرة خالؿ عطمة الشتاء  2020/2019لمدة خمسة أياـ بيدؼ اختبار فاعمية

البرنامج كالكشؼ عف مدل مناسبة مضمكف محتكاه ،باإلضافة إلى تدريب الطالب عمى أداء

البرنامج كادارة جمساتو ،كحساب الكقت الفعمي لكؿ جمسة ،كمعرفة مدل إمكانية تطبيؽ

البرنامج مف عدمو.

 - 2بطاقة مالحظة ميارات اإلدارة الصفية :تـ تصميـ بطاقة مالحظة ميارات اإلدارة
- 6
الصفية كفؽ التعمـ النشط لدل أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية ،كتطبيقيا عمى عينة

استطالعية مككنة مف ( )20أستاذا كأستاذة مف أجؿ قياس الخصائص السيككمترية ليا.

 -1-2-6تصميم قائمة ميارات اإلدارة الصفية لدى أساتذة المغة العربية بالمرحمة
االبتدائية:

حيث قاـ الطالب بإعداد قائمة بميارات إدارة الصؼ التي يجب تكافرىا لدل أساتذة المغة

العربية بالمرحمة االبتدائية.

 -1-1-2-6مصادر إعداد قائمة ميارات اإلدارة الصفية:

لـ يقتصر الطالب عمى مصدر كاحد الشتقاؽ ميارات اإلدارة الصفية لدل أساتذة المغة

العربية بالمرحمة االبتدائية ،كقد مر إعداد ىذه القائمة بالخطكات اإلجرائية التالية:
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أكال -استطالع الكتب كالبحكث كالدراسات التربكية في مجاؿ إعداد المعمميف بصفة عامة.

ثانيا -مراجعة اَلدبيات كالدراسات كاَلبحاث التي تناكلت ميارات اإلدارة الصفية لدل أساتذة
التعميـ االبتدائي.

ثالثا -مالحظة الطالب َلساتذة التعميـ االبتدائي كخاصة أساتذة المغة العربية مف خالؿ عممو
كمدير مدرسة ابتدائية ،ثـ مفتش لمتعميـ االبتدائي.

رابعا -تحميؿ محتكل برامج تككيف المعمميف في المدارس العميا لألساتذة ،ككذلؾ مكاضيع
اَلياـ التككينية كالندكات التربكية التي ينظميا مفتشك التعميـ االبتدائي أثناء الخدمة.

خامسا -تصميـ استطالع تربكم مفتكح حكؿ ميارات اإلدارة الصفية التي يجب أف تتكافر
لدل أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية.

سادسا -تصميـ استمارة مقابمة مفتكحة مع بعض مفتشي التعميـ االبتدائي العامميف بكالية
المسيمة لضبط الميارات اَلكثر احتياجا لألساتذة.

سابعا -تفريغ نتائج االستطالع كالمقابمة ،كاالستفادة مف نتائجيما في تحديد ميارات اإلدارة
الصفية لدل أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية.

 -2-1-2-6قائمة ميارات اإلدارة الصفية في صورتيا األولية:

تضمنت قائمة ميارات اإلدارة الصفية الكاجب تكافرىا لدل أساتذة المغة العربية بالمرحمة

االبتدائية في صكرتيا اَلكلية (  )61ميارة فرعية مكزعة عمى خمسة أبعاد رئيسية ىي

(ميارات تخطيط إدارة الصؼ ،ميارات إدارة اَلنشطة الصفية كالتفاعؿ الصفي ،ميارات

تنظيـ البيئة المادية لمصؼ ،ميارات استثارة الدافعية لدل المتعمميف ،ميارات التقكيـ الصفي)

(الممحؽ رقـ  ،)3يحتكم كؿ بعد عمى عدد مف الميارات مكضحة في الجدكؿ التالي:
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جدكؿ رقـ ( )09تكزيع فقرات قائمة ميارات اإلدارة الصفية عمى أبعادىا في صكرتيا النيائية
عدد الفقرات
اَلبعاد
( )14ميارة فرعية
ميارات تخطيط إدارة الصؼ
( )14ميارة فرعية
ميارات إدارة اَلنشطة الصفية كالتفاعؿ الصفي
( )10ميارات فرعية
ميارات تنظيـ البيئة المادية لمصؼ
( )11ميارة فرعية
ميارات استثارة الدافعية لدل المتعمميف
( )12ميارة فرعية
ميارات التقكيـ الصفي
( )61ميارة فرعية
المجمكع

 -3-1-2-6صدق قائمة ميارات اإلدارة الصفية :لمتأكد مف صدؽ قائمة ميارات اإلدارة
الصفية تمت مطابقتيا باَلدب النظرم كالدراسات السابقة ،كما قاـ الطالب بعرضيا عمى

مجمكعة مف المحكميف (الممحؽ  )11مف اَلساتذة الجامعييف في مجاؿ عمـ النفس كعمكـ

التربية بجامعة محمد بكضياؼ (المسيمة) كمف خارجيا ،باإلضاؼة إلى بعض المتميزيف مف
مفتشي التعميـ االبتدائي كاَلساتذة المككنيف في مرحمة التعميـ االبتدائي ،كذلؾ إلبداء رأييـ

حكؿ تمؾ الميارات مف حيث :أىميتيا ،كضكح العبارات كمناسبتيا لتحقيؽ أىداؼ الدراسة،
كسالمتيا المغكية كدقة مفرداتيا كمحتكاىا ،كمدل انتماء الميارة لممجاؿ الرئيسي ،ككذلؾ

مدل تكافقيا مع المرجعية العامة لممناىج في مرحمة التعميـ االبتدائي ،كطبيعة أساتذة ىذه
المرحمة ،كما طمب منيـ إضافة أك تعديؿ أك حذؼ ما يركنو مناسبا.

كقد تـ اَلخذ بعيف االعتبار كؿ آراء كاقتراحات المحكميف ،كبالتشاكر مع اَلستاذ

المشرؼ عمؿ الطالب عمى اَلخذ بيذه التكجييات كمف أمثمتيا :نقؿ الميارة رقـ(  )6في بعد

تخطيط إدارة الصؼ كالتي تنص

عمى " القياـ بتقكيـ تشخيصي لتحديد مستكل الخبرات

السابقة لمتالميذ " إلى بعد التقكيـ الصفي  ،حذؼ الميارة رقـ (  )10كالتي تنص عمى "تصميـ
أنشطة إثرائية تراعي القدرات العقمية لمتالميذ " ،إضافة عبارة إلى بعد تخطيط إدارة الصؼ

كىي العبارة رقـ (  )8كالتي تنص عمى " تصميـ أنشطة مناسبة لبيئة التعمـ النشط " ،حذؼ
الميارة رقـ (  )23في بعد إدارة اَلنشطة الصفية كالتفاعؿ الصفي كالتي تنص عمى "إدارة

الكقت" ،تعديؿ في صياغة الميارات (  )28 ،27 ،25 ،22 ،20 ،19 ،18 ،17في بعد

إدارة اَلنشطة الصفية كالتفاعؿ الصفي ،حذؼ الميارة رقـ (  )33كالتي تنص عمى "تقسيـ

زكايا غرفة الصؼ حسب متطمبات كؿ نشاط" في بعد تنظيـ البيئة المادية لمصؼ ،تعديؿ

العبارات ( ،)31 ،30 ،29كاضافة عبارة رقـ ( )33إلى نفس البعد كالتي تنص عمى
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"تكزيع المسؤكليات عمى التالميذ بما يتناسب كقدراتيـ"  ،حذؼ الميارتيف رقـ (  )46 ،43في
بعد استثارة الدافعية لدل المتعمميف كالتي تنص كؿ منيما عمى التكالي "تكجيو انتباه التالميذ"

ك"شرح الطرؽ النشطة لمتالميذ لتحفيزىـ عمى ممارسة النشاطات

" ،كتعديؿ العبارتيف رقـ

( )48 ،40في نفس البعد ،حذؼ الميارة رقـ (  )54في بعد التقكيـ الصفي كالتي تنص عمى
"تكضيح معايير التقكيـ الصفي لمتالميذ"  ،كتعديؿ العبارتيف (  )61 ،47في نفس البعد،
كلإلشارة تـ اعتماد نسبة اتفاؽ (  )%80مف آراء المحكميف حكؿ مدل مناسبة العبارات

لبقائيا أك حذفيا.

-4-1-2-6قائمة ميارات اإلدارة الصفية في صورتيا النيائية :بعد إجراء التعديالت

المناسبة ،فقد تضمنت قائمة ميارات اإلدارة الصفية الكاجب تكافرىا لدل أساتذة المغة العربية

بالمرحمة االبتدائية في صكرتيا النيائية (  )57ميارة فرعية (الممحؽ رقـ  ،)4كفيما يمي تكزيع
الميارات في صكرتيا النيائية عمى المجاالت الرئيسية:

جدكؿ رقـ ( )10تكزيع فقرات قائمة ميارات اإلدارة الصفية عمى أبعادىا في صكرتيا النيائية
عدد الفقرات
اَلبعاد
( )13ميارة فرعية
ميارات تخطيط إدارة الصؼ
( )13ميارة فرعية
ميارات إدارة اَلنشطة الصفية كالتفاعؿ الصفي
( )10ميارات فرعية
ميارات تنظيـ البيئة المادية لمصؼ
( )09ميارة فرعية
ميارات استثارة الدافعية لدل المتعمميف
( )12ميارة فرعية
ميارات التقكيـ الصفي
( )57ميارة فرعية
المجمكع

 -2-2-6إعداد بطاقة مالحظة ميارات اإلدارة الصفية:

"المالحظة ىي اَلداة التي تجعؿ الباحث أكثر اتصاال بالبحكث العممية كىي أىـ

عنصر مف عناصر التجربة" (تنيك ،2020 ،ص.)59.

كالمالحظة ىي "طريقة لجمع المعمكمات ،تقكـ عمى مشاىدة ما يحدث مف ردكد

اَلفعاؿ في المكاقؼ كالكضعيات المراد بحثيا ،كىي بذلؾ انتباه مقصكد متعمد مف الباحث

كسمكؾ مراقبة ىادؼ لرصد السمككات كاَلداءات التي يتـ تحميميا كتفسيرىا في ضكء خبرات

الباحث المالحظ ،لفيـ تمؾ الظاىرة أك تمؾ السمككات فيما حقيقيا" (منصكر،

ص)66.

،2017

كنظ ار َلف البرنامج التدريبي المقترح مقدـ إلى أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية،
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فإف تقييـ الجانب الميارم ييعتبر أحد أىداؼ ىذا البرنامج ،لذلؾ فإف المالحظة أسمكب
ضركرم في ىذا الجانب حيث يمكف مف خاللو مالحظة أداء اَلساتذة ،فقد تـ إعداد بطاقة
المالحظة كفؽ الخطكات التالية:

 -1-2-2-6اليدف من بطاقة المالحظة:

تمثؿ اليدؼ مف بطاقة المالحظة في قياس ميارات اإلدارة الصفية المستيدفة كفؽ

التعمـ النشط لدل أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية (عينة الدراسة) ،قبؿ كبعد تنفيذ

البرنامج التدريبي المقترح ،بيدؼ رصد ممارسة كأداء اَلساتذة عينة الدراسة ليذه الميارات

لمكشؼ عف فاعمية البرنامج.

 -2-2-2-6وصف بطاقة المالحظة:

لقد اعتمد الطالب في تصميـ بطاقة المالحظة عمى محاكر البرنامج التدريبي التي تـ

تحديدىا في ضكء االحتياجات التدريبية لألساتذة ،كاقتراحات مفتشي التعميـ االبتدائي،

كاَلدب التربكم الذم تطرؽ لو الطالب في الجانب النظرم ،كالدراسات السابقة المتعمقة

بمجاؿ الدراسة التي كانت أداتيا عبارة عف بطاقة مالحظة كدراسة جكىارم (

،)2017

كدراسة الردادم ( ،)2019كدراسة السمطاني ( ،)2018كدراسة شنيف ( ،)2016كدراسة عبد

الفتاح كعتكـ ( ،)2019كدراسة العجمي كعاصـ ( ،)2018كدراسة محمد (.)2013

كبناء عمى ذلؾ قاـ الطالب بإعداد بطاقة مالحظة ميارات اإلدارة الصفية في صكرتيا

اَلكلية (ممحؽ رقـ ،)5حيث تككنت مف (  )83ميارة فرعية مرتبطة بخمسة (  )5أبعاد رئيسية
إلدارة الصؼ ،كقد راعى الطالب في صياغة ىذه الميارات أف تككف:

تعكس المجاؿ الذم تتبعو كمرتبطة بو-أف تبدأ بفعؿ إجرائي سمككي

تصؼ ميارة كاحدة فقط (غير مركبة)-غير منفية (ال تحتكم عمى أداة نفي)

كفيما يمي تكزيع الميارات في صكرتيا اَلكلية عمى المجاالت الرئيسية:
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جدكؿ رقـ ( )11يكضح تكزيع فقرات بطاقة المالحظة عمى أبعادىا في صكرتيا اَلكلية
عدد الفقرات
اَلبعاد
( )15ميارة فرعية
ميارات تخطيط إدارة الصؼ
( )23ميارة فرعية
ميارات إدارة اَلنشطة الصفية كالتفاعؿ الصفي
( )14ميارات فرعية
ميارات تنظيـ البيئة المادية لمصؼ
( )15ميارة فرعية
ميارات استثارة الدافعية لدل المتعمميف
( )16ميارة فرعية
ميارات التقكيـ الصفي
( )83ميارة فرعية
المجمكع

 -3-2-2-6صدق بطاقة المالحظة:

"كيقصد بو قدرة االختبار عمى قياس الشيء الذم كضع لقياسو فعال فال يقيس شيئا

آخر" (الحيمة ،2009 ،ص.)355.

كلقد قاـ الطالب بالتأكد مف صدؽ بطاقة المالحظة مف خالؿ ما يمي:

أوال :الصدق الظاىري لبطاقة المالحظة (صدق المحكمين):بعد االنتياء مف تصميـ بطاقة
المالحظة في صكرتيا اَلكلية تـ عرضيا عمى عدد مف المحكميف (الممحؽ

 )11مف

اَلساتذة الجامعييف في مجاؿ عمـ النفس كعمكـ التربية بجامعة محمد بكضياؼ (المسيمة)

باإلضاؼ إلى بعض المتميزيف مف مفتشي التعميـ االبتدائي كاَلساتذة المككنيف
ة
كمف خارجيا،
في مرحمة التعميـ االبتدائي الستطالع آرائيـ بخصكص:

مدل انتماء كؿ ميارة فرعية إلى الميارة الرئيسية المدرجة تحتيا.-سالمة ككضكح عبارات البطاقة.

مناسبة التقديرات المقترحة لكؿ عنصر مف عناصر البطاقة.قدرة البطاقة عمى قياس ما كضعت لقياسو.الحكـ عمى طريقة التقدير الكمي لمدرجات.-تعديالت أك حذؼ أك إضافة أم جزئية.

كقد أبدل السادة المحكميف آراءىـ كاقتراحاتيـ حكؿ بعض العبارات في البطاقة ،حيث

تـ حذؼ كتعديؿ بعض العبارات ،كقد تككنت بشكميا النيائي (ممحؽ رقـ  )6مف جزأيف ىما:

الجزء اَلكؿ :يتناكؿ البيانات اَلكلية الخاصة بأفراد عينة الدراسة.

أداء سمككيان (ميارة فرعية) مكزعة عمى خمسة مجاالت رئيسية
الجزء الثاني :يشمؿ (  )70ن
كما ىي مكضحة في الجدكؿ التالي:
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جدكؿ رقـ ( )12يكضح تكزيع فقرات بطاقة المالحظة عمى أبعادىا في صكرتيا النيائية
عدد الفقرات
اَلبعاد
( )14ميارة فرعية
ميارات تخطيط إدارة الصؼ
( )18ميارة فرعية
ميارات إدارة اَلنشطة الصفية كالتفاعؿ الصفي
( )12ميارات فرعية
ميارات تنظيـ البيئة المادية لمصؼ
( )14ميارة فرعية
ميارات استثارة الدافعية لدل المتعمميف
( )12ميارة فرعية
ميارات التقكيـ الصفي
( )70ميارة فرعية
المجمكع

ثانيا :صدق االتساق الداخمي:

لقد تـ حساب االتساؽ الداخمي لبطاقة المالحظة بطريقتيف:

الطريقة األولى :حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة مع الدرجة الكمية للبعد الذي
تنتمي إليو  :بعد التأكد مف الصدؽ الظاىرم لبطاقة المالحظة قاـ الطالب بتطبيقيا ميدانيا

عمى عينة استطالعية مككف مف (  )20أستاذا كأستاذة مف خارج عينة الدراسة ،بعد ذلؾ تـ
حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات بطاقة المالحظة بالدرجة الكمية

لمبعد الذم تنتمي إليو باستخداـ برنامج الحزـ اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية ) (spssنسخة

( )25كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:

جدكؿ رقـ ( )13يكضح معامالت ارتباط كؿ عبارة مف عبارات أبعاد بطاقة المالحظة

األبعاد
تخطيط
إدارة
الصف
إدارة
األنشطة
الصفية
والتفاعل
الصفي
تنظيم
البيئة

مع الدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو

رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط
1
4
7
10
13
15
18
21
24
27
30
33
36

**0,813
**0,874
**0,884
**0,886
**0,819
**0,877
**0,889
**0,954
**0,765
**0,888
**0,757
**0,941
**0,894

**0,879
**0,901
**0,873
**0,918
**0,797

2
5
8
11
14
16
19
22
25
28
31

**0,730
**0,894
**0,923
**0,805
**0,902
**0,601
**0,940
**0,913

34
37
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3
6
9
12
17
20
23
26
29
32
35
38

معامل االرتباط
**0,860
**0,818
**0,839
**0,895
**0,890
**0,737
**0,871
**0,834
**0,859
**0,837
**0,894
**0,893
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المادية
لمصف

استثارة
الدافعية
لدى
المتعممين

التقويم
الصفي

39
42
45
48
51
54
57
59
62
65
68
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**0,848
**0,893
**0,905
**0,853
**0,780
**0,878
**0,916
**0,859
**0,889
**0,867
**0,860

*العالقة دالة عند ()0.05

**0,856
**0,762
**0,912
**0,796
**0,804
**0,799
**0,810
**0,748
**0,890
**0,943
**0,866

40
43
46
49
52
55
58
60
63
66
69

41
44
47
50
53
56

**0,839
**0,698
**0,897
**0,833
**0,912
**0,884

61
64
67
70

**0,822
**0,914
**0,917
**0,901

**العالقة دالة عند ()0.01

يتضح مف الجدكؿ رقـ (  )13أف قيـ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة كالدرجة

الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو تراكحت بيف (  ،)0.954-0.601كىي ارتباطات مكجبة قكية

دالة إحصائيا عند مستكل الداللة ( ،)α =0,01كىذا ما يؤكد مدل التجانس كاالتساؽ

الداخمي لبطاقة المالحظة.

الطريقة الثانية :حساب معامالت ارتباط كل بعد بالدرجة الكمية لبطاقة المالحظة:

تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجات اَلساتذة أفراد العينة االستطالعية في كؿ بعد

مع درجاتيـ في البطاقة ككؿ باستخداـ برنامج الحزـ اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية )(spss

نسخة ( )25كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:

جدكؿ رقـ ( )14يكضح قيـ معامالت ارتباط أبعاد بطاقة المالحظة مع الدرجة الكمية
لمبطاقة

أبعاد بطاقة المالحظة
ميارات تخطيط إدارة الصف
ميارات إدارة األنشطة الصفية والتفاعل الصفي
ميارات تنظيم البيئة المادية لمصف
ميارات استثارة الدافعية لدى المتعممين
ميارات التقويم الصفي

معامل االرتباط
**0,966
**0,986
**0,978
**0,981
**0,951

مستوى الداللة
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

تشير البيانات المكضحة في الجدكؿ رقـ (  )14أف جميع قيـ معامالت االرتباط بيف

درجات أبعاد بطاقة المالحظة كالدرجة الكمية لمبطاقة دالة إحصائيا عند مستكل الداللة

( ،)α=0,01حيث تراكحت بيف ( ،)0.986-0.951مما يشير إلى أف البطاقة تتميز بدرجة
عالية مف االتساؽ الداخمي ،كىذا ما يؤكد مدل التجانس كقكة االتساؽ الداخمي لبطاقة
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المالحظة كمؤشر لصدؽ التككيف ،كبالتالي صالحية تطبيقيا.

ثالثا :الصدق الذاتي لبطاقة المالحظة:

" كيحسب الصدؽ الذاتي لممقياس عف طريؽ حساب الجذر التربيعي لمعامؿ ثباتو"

(زغير كآخركف ،2019 ،ص ،)738.كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

جدكؿ رقـ ( )15يكضح قيـ معامالت الصدؽ الذاتي لبطاقة المالحظة كأبعادىا
الصدؽ الذاتي
الثبات
البعد /الميارة
0,972
0.985
تخطيط إدارة الصؼ
0,973
0.986
إدارة اَلنشطة الصفية كالتفاعؿ الصفي
0,968
0.983
تنظيـ البيئة المادية لمصؼ
0,972
0.985
استثارة الدافعية لدل المتعمميف
0,971
0.985
التقكيـ الصفي
0,993
0.996
البطاقة ككؿ

يالحظ مف الجدكؿ رقـ ( )15أف الصدؽ الذاتي لبطاقة المالحظة ككؿ ىك (،)0.996

أما أبعاد البطاقة فيتراكح صدقيا الذاتي بيف (  ،)0.986-0.983كىي كميا مؤشرات تدؿ

عمى قدرة البطاقة عمى قياس ما أيعدت لقياسو.

 -4-2-2-6ثبات بطاقة المالحظة:

" ييقصد بالثبات دقة المقياس أك اتساقو ،فإذا حصؿ نفس الفرد عمى نفس الدرجة (أك
درجة قريبة منيا) في نفس االختبار (أك مجمكعات مف اَلسئمة المتكافئة أك المتماثمة) عند

تطبيقو أكثر مف مرة فإننا نصؼ االختبار أك المقياس في ىذه الحالة بأنو عمى درجة عالية

مف الثبات" (أبك عالـ ،2006 ،ص.)463.

كفي الدراسة الحالية قاـ الطالب بالتحقؽ مف ثبات بطاقة المالحظة التي أعدىا بالطرؽ

التالية:

أوال :تطبيق بطاقة المالحظة عمى عينة استطالعية:

لمتأكد مف ثبات بطاقة المالحظة قاـ الطالب بتطبيؽ بطاقة المالحظة في صكرتيا

النيائية عمى عينة استطالعية مككنة مف (

 )20أستاذا كأستاذة مف أساتذة المغة العربية

بالمرحمة االبتدائية مف مجتمع الدراسة كخارج عينتيا ،حيث تمت مالحظة كؿ أستاذ أك

أستاذة أثناء إدارتيـ لمصؼ الدراسي (حصة كاحدة لكؿ أستاذ) ،كذلؾ بالتعاكف مع مفتشيف

اثنيف (  )2مف مفتشي التعميـ االبتدائي لمبيداغكجيا ،حيث تـ تدريبيما عمى كيفية استخداـ
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البطاقة ،كقد أظير تطبيؽ البطاقة سالمة الصياغة المغكية لفقراتيا ،كصحة كدقة مؤشرات

اَلداء ،حيث أكد المفتشاف المتعاكناف أف البطاقة صالحة لمتطبيؽ.

ثانيا :معامل االتفاق بين المالحظين:

"تيعد طريقة اتفاؽ المالحظيف في حساب الثبات مف أكثر الطرؽ استخداما كشيكعا،
كيتطمب استخداـ ىذه الطريقة أكثر مف مالحظ (اثنيف عادة) لمالحظة نفس سمكؾ المعمـ في

نفس الكقت" (المالكي ،2009 ،ص.)127.

كقد أجرل الطالب تجربة استطالعية بتطبيؽ البطاقة عمى عشرة ( )10مف أساتذة المغة

العربية بالمرحمة االبتدائية ،حيث تمت مالحظة أدائيـ داخؿ حجرة الدراسة بكاسطة الطالب

كاثنيف مف المفتشيف البيداغكجييف المتعاكنيف بعدما تـ تكضيح ليما كيفية استخداـ البطاقة

حيث قاـ الطالب بمالحظة أداء خمسة أساتذة مع أحد المفتشيف ،كمالحظة أداء خمسة

أساتذة آخريف مع المفتش الثاني ،كتـ حساب معامؿ االتفاؽ بيف الطالب كالمالحظ اَلكؿ

كبيف الطالب كالمالحظ الثاني لجميع مجاالت بطاقة المالحظة كالمجمكع الكمي ليما

باستخداـ معادلة ككبر ( )Cooperالتالية:
عدد مرات االتفاق

نسبة االتفاق=
عدد مرات االتفاق  +عدد مرات االختالف

× ( 100الفييقي ،2015 ،ص.)196.

"كقد حدد ) (Cooperمستكل الثبات بداللة نسبة االتفاؽ ،فذكر إذا كانت نسبة االتفاؽ

أقؿ مف (  )%80فإف الثبات في ىذه الحالة يككف منخفضا ،أما إذا كانت نسبة االتفاؽ

( )%80فأكثر فإف ذلؾ يدؿ عمى ارتفاع ثبات نظاـ المالحظة ،كىذا يعني صالحية البطاقة
لتقييـ اَلداء" (ميدم كعبد ،2019 ،ص.)232.

كبعد تسجيؿ المالحظات كتفريغ البيانات تـ التكصؿ إلى النتائج المبينة في الجدكؿ

التالي:
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جدكؿ رقـ ( )16يكضح نسب االتفاؽ بيف الطالب كالم ً
ظيف عمى بطاقة المالحظة
الح ى
ي

األبعاد

عدد
الفقرات

تخطيط إدارة
الصف
إدارة األنشطة
الصفية والتفاعل
الصفي
تنظيم البيئة
المادية لمصف
استثارة الدافعية
لدى المتعممين
التقويم الصفي
مالحظة األداء
ككل

14

الطالب والمالحظ األول

الطالب والمالحظ الثاني

معدل
الثبات
الكمي

االتفاق

الثبات

عدد
مرات
االتفاق
وعدمو
70

االتفاق

الثبات

65

92.86

عدد
مرات
االتفاق
وعدمو
70

94.29

93.57

66

90.00

18

90

80

88.89

90

82

91.11

12

60

58

96.67

60

57

95.00

95.83

14

70

60

85.71

70

64

91.43

88.57

12
70

60
350

55
318

91.67
90.86

60
350

54
323

90.00
92.29

90.83
91.57

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف متكسط نسبة االتفاؽ بيف الطالب ك ً
ظيف قد بمغ
المالح ى

( )%91.57كىي نسبة مرتفعة تدؿ عمى ثبات بطاقة المالحظ ة  ،كيجعؿ الطالب مطمئنان
الستخداميا في الدراسة الحالية.

ثالثا :معامل الثبات بمعادلة ألفا كرونباخ ):(Cronbach's Alphaقاـ الطالب كذلؾ

بتقدير ثبات بطاقة المالحظ ة في صكرتيا النيائية بحساب معامؿ ألفا كركنباخ لفقرات

البطاقة ككؿ مف خالؿ نتائج العينة االستطالعية باستخداـ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمكـ

االجتماعية ) (spssالنسخة ( ،)25كالجدكؿ رقـ ( )17يبيف ذلؾ.

جدكؿ رقـ ( )17يكضح قيـ معامؿ ثبات بطاقة المالحظة باختبار ألفا كركنباخ

)(Cronbach's Alpha
معامؿ ألفا كركنباخ )(Cronbach's Alpha
أبعاد بطاقة المالحظة

تخطيط إدارة الصؼ
إدارة اَلنشطة الصفية كالتفاعؿ الصفي
تنظيـ البيئة المادية لمصؼ
استثارة الدافعية لدل المتعمميف
التقكيـ الصفي
بطاقة المالحظة ككؿ

0,972
0,973
0,968
0,972
0,971
0,993
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(Cronbach's

يتضح مف الجدكؿ رقـ (  )17أف جميع معامالت ألفا كركنباخ

)َ Alphaلبعاد بطاقة المالحظة جاءت مرتفعة حيث تراكحت بيف (  ،)0.973-0.968أما
بالنسبة لممقياس ككؿ فقد كاف معامؿ ثباتو(  ،)0.993كىي قيمة مرتفعة كدالة إحصائيا تدؿ
عمى ثبات جيد لبطاقة المالحظة.

يتضح مما سبؽ أف بطاقة المالحظة تتسـ بدرجة عالية مف الصدؽ كالثبات ،مما يعزز

جاىزيتيا لمتطبيؽ عمى عينة الدراسة.

 -5-2-2-6تحديد درجة األداء (الممارسة)

لقد تـ تقدير أداء (ممارسة) أفراد العينة كفقا لمتدرج الخماسي (عالية جدا ،عالية،

متكسطة ،منخفضة ،منخفضة جدا) كتيصحح ىذه الخيارات بالدرجات ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5
عمى التكالي لقياس ممارسة كؿ ميارة فرعية مف ميارات اَلبعاد الخمسة الرئيسية ،ككفقا
لممقياس الخماسي تـ استخداـ المعيار التالي لمحكـ عمى درجة الممارسة:
مدل الدرجات = أكبر درجة – أصغر درجة = 4 =1-5

طكؿ الفئة = مدل الدرجات ÷ عدد الفئات = 0.80 = 5 ÷ 4

ككذلؾ فإف درجة اَلستاذ في الميارة تحسب بجمع الدرجات الخاصة بالفقرات التي

تمثؿ الميارات الفرعية المككنة لمميارة ،كما تحسب الدرجة الكمية لمبطاقة بجمع الدرجات في

فقرات البطاقة ككؿ ،كتككف الدرجة التي يحصؿ عمييا اَلستاذ محصكرة بيف ()350 -70

كما يكضحو الجدكؿ التالي:

جدكؿ رقـ ( )18يكضح معايير تقدير درجة الممارسة في كؿ فقرة كفي كؿ ميارة كفي

معيار

الفقرة

المجاالت

1
2
3
4
5
البطاقة

البطاقة ككؿ
درجة
ممارسة
منخفضة

درجة
مدى
عدد
ممارسة
الفقرات الدرجات
منخفضة
جدا
– 4.20
– 3.40
–2.60
-1.80
– 01
5-1
5.00
4.19
3.39
2.59
1.79
70 -59
58 -48
47 -36
35 -25
24 -14 70 -14
14
90 -76
75 -62 61 - 48 47 -33
32 -18 90 -18
18
60 - 51 50 - 42 41 -32 31 - 22 21 -12 60 -12
12
70 -59
58 -48
47 -36
35 -25
24 -14 70 -14
14
60 - 51 50 - 42 41 -32 31 - 22 21 -12 60 -12
12
350-294 293-238 237-182 181-126 125 -70 350-70 70
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 - 3االختبار التحصيمي:
- 6

استخدـ الطالب أيضا االختبار التحصيمي الذم قاـ بإعداده كالذم ييعرؼ بأنو "أداة
تقيس المعمكمات كالميارات السابؽ دراستيا مف خالؿ مادة دراسية محددة" (سميماف كأبك

عالـ ،2010 ،ص ،)191 .كقد أشار زركاتي (  )2007إلى أف "اختبارات التحصيؿ:
مكضكعيا قياس مدل أداء الفرد كمدل تحصيمو في مادة أك ميارة معينة" (ص.

كفيما يمي خطكات بناء االختبار:

،)279

 -1-3-6تحديد اليدف من االختبار:

ييدؼ االختبار التحصيمي إلى قياس الجكانب المعرفية المرتبطة بميارات إدارة الصؼ

كفؽ التعمـ النشط لدل أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية (عينة الدراسة) ،كمدل تمكنيـ
مف المعارؼ كالمفاىيـ كالمعمكمات المتضمنة في البرنامج التدريبي ،كبالتالي قياس فاعمية
البرنامج التدريبي المقترح في جانبو النظرم.

 -2-3-6مصادر بناء االختبار التحصيمي:

لقد اعتمد الطالب في صياغة أسئمة االختبار التحصيمي عمى محتكل البرنامج التدريبي

النظرم ،كالتراث اَلدبي ،كمناىج التعميـ االبتدائي كالكثائؽ المرافقة ،كعمى بعض الدراسات

السابقة كدراسة أبك الحمائؿ كصيادم (

 ،)2019دراسة الحيمة (  ،)2007دراسة رشيد

( ،)2019دراسة شريفي (  ،)2012دراسة العزاكم (  ،)2017كدراسة ياسيف (  ،)2014كما
تـ اَلخذ برأم ذكم االختصاص مف أساتذة الجامعات ،كتكجييات اَلستاذ المشرؼ الذم

أبدل عدة مالحظات بخصكص صياغة اَلسئمة كترتيبيا.

 -3-3-6تحديد نوع مفردات االختبار:

صيغت مفردات اختبار ميارات اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط في شكؿ االختيار

مف متعدد "كىك أكثر اَلنكاع شيكعا كتقيس بكفاءة النكاتج البسيطة لمتعمـ ،كفييا يتككف

السؤاؿ مف مشكمة (قد تصاغ في صكرة سؤاؿ مباشر أك عبارة ناقصة) تسمى الجذر Stem
كقائمة مف الحمكؿ المقترحة تسمى البدائؿ االختيارية  alter nativeكيطمب مف المفحكص
قراءة جذر السؤاؿ كانتقاء البديؿ الصحيح أك اَلفضؿ" (أبك حطب كصادؽ،

ص.)147.
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 -4-3-6صياغة مفردات االختبار في صورتو األولية:

تككف االختبار مف (  )50عبارة ،تتبع كؿ عبارة منيا (

 )4اختيارات إحدل ىذه

االختيارات ىي اإلجابة المطمكبة عمى السؤاؿ ،كاختار الطالب أف تككف اَلسئمة مف نكع

اَلسئمة المكضكعية (االختيار مف متعدد) نظ ار لمكضكعيتيا كسيكلة تصحيحيا ،كتمتعيا
بدرجة عالية مف الصدؽ كالثبات ،كقد تـ مراعاة أثناء صياغتيا ما يمي:

 أف تككف العبارات كاضحة ،كصياغتيا سميمة مف اَلخطاء.

 أف تخمك مقدمة المفردات مف أم مؤشرات أك دالئؿ تساعد في التكجيو لإلجابة
الصحيحة.

 كجكد بديؿ كاحد فقط صحيح مف بيف البدائؿ ،كتكزيع اإلجابات الصحيحة عشكائيا تفاديا
َلثر التخميف.

 أف تككف اإلجابات قصيرة كمتجانسة الشكؿ كالطكؿ.

 أف تككف اَلسئمة شاممة لجميع مكضكعات البرنامج التدريبي.
- 5وضع تعميمات االختبار:
- 3
- 6

صيغت تعميمات االختبار ،كذلؾ ليسترشد بيا اَلساتذة أفراد عينة الدراسة عند اإلجابة

عمى أسئمة االختبار ،كقد تضمنت التعميمات ما يمي:
 -تحديد اليدؼ مف االختبار.

 تكضيح كيفية اإلجابة عف أسئمة االختبار. -ضركرة اإلجابة عف جميع اَلسئمة.

 تحديد الزمف الالزـ لإلجابة عف أسئمة االختبار. تكضيح نظاـ تقدير الدرجات ،فاإلجابة الصحيحة تيعطى ليا الدرجة ( ،)1كاإلجابةالخاطئة تيعطى ليا الدرجة (.)0

- 6إعداد جدول المواصفات لالختبار التحصيمي" :ىك عبارة عف مخطط تفصيمي
- 3
- 6
يربط محتكل المادة الدراسية بمستكيات اَلىداؼ التعميمية كبيف الكزف النسبي لكؿ مكضكع

في المقرر كاَلكزاف النسبية لألىداؼ المعرفية" (قنكعو كفكحمو ،2017 ،ص.)180.

بالنسبة لتكزيع أسئمة االختبار التحصيمي عمى المحتكل كعمى المستكيات المعرفية

اَلربع (تذكر ،فيـ ،تطبيؽ ،تحميؿ) فيي مكضحة في الجدكؿ التالي:
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االختبار التحصيمي لمبرنامج التدريبي
%
مجمكع
مستكيات اَلىداؼ
فيـ تطبيؽ تحميؿ
%14
7
2
2
2
%26
13
7
4
%14
7
1
1
3

جدكؿ رقـ ( )19يكضح مكاصفات
المحتكل
تذكر
1
اإلدارة الصفية
2
التعمـ النشط كاستراتيجياتو
تخطيط إدارة الصؼ في ضكء التعمـ 2
النشط
%16
8
2
1
2
3
إدارة اَلنشطة الصفية كالتفاعؿ
الصفي كفؽ التعمـ النشط
%8
4
2
1
1
تنظيـ البيئة المادية لمصؼ كفؽ
التعمـ النشط
%12
6
1
3
1
1
استثارة الدافعية لدل المتعمميف في
ضكء التعمـ النشط
%10
5
1
2
1
1
التقكيـ الصفي في ضكء التعمـ
النشط
%100
50
16
10
14
10
المجمكع
%100 %32 %20 %28 %20
النسبة المئكية %

- 7صدق االختبار التحصيمي :لمتأكد مف صدؽ االختبار كصالحيتو لقياس ما كضع
- 3
- 6

مف أجمو ،فقد تـ قياس الصدؽ مف خالؿ ما يمي:

أوال:صدق المحتوى" :كيشير صدؽ المحتكل إلى مدل تمثيؿ االختبار التحصيمي تمثيال
صادقا لمختمؼ أىداؼ كأجزاء المادة المدركسة" (إسعادم كعزم ،2015 ،ص)193.
ولمتأكد مف مدل تمثيؿ االختبار لمحتكل المجاؿ الذم يقيسو تـ إنجاز جدكؿ

مكاصفات االختبار الذم سبؽ تكضيحو.

ثانيا:الصدق الظاىري (صدق المحكمين) :بعد تصميـ االختبار في صكرتو اَلكلية كالذم
شمؿ (  )50سؤاال ،قاـ الطالب بعرضو عمى مجمكعة مف المحكميف (الممحؽ

 )10مف

اَلساتذة الجامعييف في مجاؿ عمـ النفس كعمكـ التربية بجامعة محمد بكضياؼ (المسيمة)

باإلضاؼ إلى بعض المتميزيف مف مفتشي التعميـ االبتدائي كاَلساتذة المككنيف
ة
كمف خارجيا،
في مرحمة التعميـ االبتدائي الستطالع آرائيـ بخصكص:

 مناسبة االختبار لعينة الدراسة (أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية)
 مدل ارتباط المفردات بالمستكيات المعرفية المحددة كىي :التذكر كالفيـ كالتطبيؽ
200

اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية

الفصؿ الخامس
كالتحميؿ

 كضكح صياغة مفردات االختبار

 سالمة ككضكح تعميمات االختبار
 سالمة مفردات االختبار مف حيث الصياغة المفظية كالناحية العممية
 ارتباط بنكد االختبار باَلىداؼ

 إضافة أم تعديؿ أك حذؼ ،أك أم مقترحات تحقؽ صدؽ محتكل االختبار
كقد قاـ الطالب بتعديؿ صياغة بعض أسئمة االختبار (السؤاليف رقـ

 ،12كرقـ ،)16

كاعادة ترتيب بعض اَلسئمة ،ليبؽ االختبار محافظا عمى شكمو اَلكلي المككف مف (

)50

سؤاال كما ىك مكضح بالممحؽ رقـ (  ،)7كبعد إجراء التعديالت التي أكصى بيا المحكمكف،
كمكافقة السيد اَلستاذ المشرؼ أصبح االختبار قابال لمتطبيؽ.

ثالثا :صدق االتساق الداخمي :تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لالختبار مف خالؿ
حساب معامالت االرتباط بيف كؿ سؤاؿ كالدرجة الكمية لالختبار ،كالجدكؿ التالي يكضح

ذلؾ:

جدكؿ رقـ ( )20يبيف قيـ معامالت االرتباط بيف درجة السؤاؿ كالدرجة الكمية لالختبار

معامل
رقم السؤال
االرتباط
**0,674
1
*0,487
2
**0,693
3
**0,745
4
**0,700
5
**0,828
6
*0,499
7
*0,542
8
**0,705
9
**0,816
10
**0,656
11
**0,713
12
**0,731
13

التحصيمي

معامل
رقم السؤال
االرتباط
**0,724
14
**0,788
15
**0,853
16
**0,749
17
**0,816
18
**0,751
19
*0,476
20
**0,623
21
**0,780
22
**0,648
23
**0,680
24
**0,743
25
**0,780
26

معامل
رقم السؤال
االرتباط
**0,730
27
**0,854
28
**0,578
29
*0,542
30
**0,627
31
**0,705
32
**0,569
33
**0,656
34
**0,600
35
*0,525
36
*0,476
37
**0,788
38
**0,804
39
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معامل
رقم السؤال
االرتباط
**0,749
40
**0,711
41
**0,700
42
*0,476
43
**0,700
44
**0,828
45
*0,499
46
*0,452
47
*0,501
48
**0,703
49
**0,688
50
* دال عند ()0.05
** دال عند ()0.01
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يتضح مف الجدكؿ رقـ (  )20أف قيـ معامالت االرتباط بيف درجة أسئمة االختبار

التحصيمي كالدرجة الكمية لالختبار تراكحت بيف (  )0.854-0.452كىي ارتباطات مكجبة

قكية دالة إحصائيا عند مستكل الداللة

( )0.01=αك(  )0.05=αبمعنى أف جميع أسئمة

االختبار تتمتع بارتباط مرتفع مع الدرجة الكمية لو ،كىذا يدؿ عمى أف االختبار يتمتع بصدؽ

مناسب كقادر عمى قياس ما كضع َلجؿ قياسو.

رابعا :الصدق الذاتي لالختبار :تـ حساب الصدؽ الذاتي لالختبار عف طريؽ حساب الجذر
التربيعي لمعامؿ ثباتو ،معامؿ الصدؽ الذاتي = معامؿ الثبات

= ،0.988كىي قيمة مرتفعة تدؿ عمى أف

=

0.977

االختبار التحصيمي عمى درجة عالية مف

الصدؽ.

- 8ثبات االختبار التحصيمي:
- 3
- 6

تـ تجريب االختبار التحصيمي في تجربة استطالعية عمى عينة قكاميا (

 )20أستاذ

كأستاذة مف غير عينة الدراسة اَلساسية بيدؼ حساب ثبات االختبار ،كقد قاـ الطالب

بحساب ثبات االختبار التحصيمي بالطرؽ التالية:

أوال :طريقة التجزئة النصفية:

تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف ( )pearsonبيف درجات الفقرات فردية الرتبة كدرجات

الفقرات زكجية الرتبة لالختبار ،كقد تـ التصحيح باستخداـ معادلة سبيرماف

) (Sperman- Brownلمعرفة الثبات الكمي كفؽ المعادلة التالية:
 2رص
(أبك عالـ ،2006 ،ص.)473.
ر=11
 + 1رص

– براكف

حيث :ر 11معامؿ ثبات االختبار كمو
رص

معامؿ االرتباط بيف نصفي االختبار

جدكؿ رقـ ( )21يبيف معامؿ ثبات االختبار التحصيمي بطريقة التجزئة النصفية
معامؿ
معامؿ
معامؿ االرتباط بيف
االختبار
جكتماف
سبيرماف براكف
نصفي االختبار
التحصيمي
0.981
0.981
0.963

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )21أف معامؿ الثبات لالختبار التحصيمي بطريقة التجزئة

النصفية باستعماؿ معادلة سبيرماف براكف قد بمغ ( ،)0.981كبمغ حسب معادلة جكتماف
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( )0.981مما يدؿ عمى ثبات مرتفع لالختبار.

ثانيا :استخدام معادلة كيودر -ريتشاردسون (KR -20 )Kuder- Richardson

تـ استخداـ معادلة كيكدر -ريتشاردسكف  KR -20لحساب ثبات االختبار كالتي تككف

درجاتو مف نكع ( ،)1. 0كالمعادلة ىي:
معامؿ الثبات (ر) =

ف
ف1−

×

حيث تشير:

ع − 2مج س ص
ع2

(سميماف كأبك عالـ ،2010 ،ص.)578.

ف= إلى عدد مفردات أسئمة االختبار

ع =2إلى تبايف الدرجات الكمية في االختبار = (مربع االنحراؼ المعيارم)
س= نسبة عدد اَلفراد الذيف أجابكا عف أم مفردة إجابة صحيحة

ص= نسبة عدد اَلفراد الذيف أجابكا عف أم مفردة إجابة خاطئة أم أف ص=  – 1س

مج ػ س ص= مجمكع تبايف درجات مفردات االختبار

كبالتطبيؽ نجد النتائج كما ىي مكضحة في الجدكؿ التالي:

جدكؿ رقـ ( )22يكضح ثبات االختبار التحصيمي بطريقة كيكدر -ريتشاردسكف KR -20
2
معامؿ كيكدر -ريتشاردسكف KR -20
تبايف الدرجات ع
االختبار
التحصيمي
0.977
286.63
يتبيف مف الجدكؿ رقـ (

 )22أف معامؿ كيكدر -ريتشاردسكف

 KR -20يساكم

( )0.977كىي قيمة مرتفعة جدا مما يؤكد ثبات االختبار َلغراض الدراسة ،كىذا ما أشار
إليو بف صافي (" )2017بأف القيـ المقبكلة لمثبات تصؿ إلى ( "0.65ص)46.

مما سبؽ نستنتج أف االختبار التحصيمي قد استكفى الشركط السيككمترية لالختبار

الجيد مف حيث الصدؽ كالثبات ،كبالتالي أصبح جاى از لمتطبيؽ كما ىك مكضح في الممحؽ

رقـ ( )9بصكرتو النيائية.

- 9حساب الزمن الالزم لتطبيق االختبار :تـ حساب الزمف الالزـ لالختبار مف
- 3
- 6

خالؿ حساب الزمف الذم استغرقو أكؿ أستاذ مف أفراد العينة االستطالعية في اإلجابة عمى

االختبار آخر أستاذ كما يمي:

الزمف الذم استغرقو أكؿ أستاذ+الزمف الذم استغرقو آخر أستاذ
𝟐

=
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- 10تحميل أسئمة االختبار التحصيمي:
- 3
- 6

بعد تطبيؽ االختبار عمى العينة االستطالعية المككنة مف (  )20أستاذا كأستاذة تـ

تحميؿ نتائج إجابات أفراد العينة االستطالعية عمى أسئمة االختبار التحصيمي مف أجؿ معرفة

معامؿ الصعكبة ،كمعامؿ التمييز لكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار.

 -1-10-3-6معامل السيولة والصعوبة:

تـ إيجاد معامؿ الصعكبة لكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار باستخداـ المعادلة التالية:

(إسعادم كعزم ،2015 ،ص.)196.
معامؿ الصعكبة =
معامؿ السيكلة =

عدد الذيف أجابكا إجابة خاطئة
العدد الكمي لمطالب

× 100

عدد الذيف أجابكا إجابة صحيحة
العدد الكمي لمطالب

× 100

أك مف خالؿ المعادلة التالية  :معامؿ الصعكبة  +معامؿ السيكلة =

 ،2015ص.)196.

ىذا ك"تعد فقرات االختبار جيدة إذا تراكح معامؿ صعكبتيا بيف (

(المكسكم كنصيؼ ،2016 ،ص)63.

( 1إسعادم كعزم،
")0.80 - 0.20

كاعتمادا عمى اإلجراءات السابقة تـ حساب معامالت السيكلة كالصعكبة َلسئمة

االختبار التحصيمي كما يكضحو الجدكؿ التالي:

جدكؿ رقـ ( )23يكضح معامالت السيكلة كالصعكبة َلسئمة االختبار التحصيمي

رقم السؤال

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

معامل السيولة معامل الصعوبة

0.60
0.55
0.60
0.50
0.55
0.45
0.45
0.55
0.65
0.55
0.40

0.40
0.45
0.40
0.50
0.45
0.55
0.55
0.45
0.35
0.45
0.60

رقم السؤال

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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0.55
0.60
0.50
0.65
0.55
0.45
0.65
0.60
0.40
0.50
0.75

0.45
0.40
0.50
0.35
0.45
0.55
0.35
0.40
0.60
0.50
0.25

الفصؿ الخامس
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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0.55
0.65
0.60
0.50
0.55
0.55
0.55
0.50
0.60
0.65
0.55
0.70
0.65
0.65

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

0.45
0.35
0.40
0.50
0.45
0.45
0.45
0.50
0.40
0.35
0.45
0.30
0.35
0.35

0.40
0.50
0.45
0.55
0.35
0.55
0.65
0.55
0.45
0.45
0.60
0.40
0.50
0.30

0.60
0.50
0.55
0.45
0.65
0.45
0.35
0.45
0.55
0.55
0.40
0.60
0.50
0.70

مف خالؿ الجدكؿ رقـ ( )23يتبيف أف جميع معامالت الصعكبة تنحصر بيف

( )0.70-0.25بمعنى أف جميع أسئمة االختبار تتمتع بمعامالت صعكبة مناسبة.

 -2-10-3-6معامل التمييز:

"يشير معامؿ تمييز السؤاؿ إلى مدل قدرة ىذا السؤاؿ عمى إبراز الفركؽ الفردية بيف

مستكل الكفايات ،أم أنو يشير إلى درجة تمييز المفردة بيف مرتفعي التحصيؿ الدراسي

كمنخفضي التحصيؿ الدراسي مف الطالب بعد تطبيؽ االختبار عمييـ" (إسعادم كعزم،

 ،2015ص)195.

كقد تـ حساب معامؿ التمييز بإتباع الخطكات التالية:

 ترتيب درجات اَلساتذة الكمية ترتيبا تنازليا.

 تقسيـ الدرجات إلى ( )3فئات ،مجمكعتيف عميا كدنيا ،كتمثؿ أعمى  %27ذات الدرجات
ككسطى  ،%46كلكف نظ ار لصغر حجـ العينة
العميا ،كأدنى  %27ذات الدرجات الدنيا ،ي

االستطالعية ( )20أستاذا كأستاذة فقد تـ تقسيـ عينة الدراسة إلى فئتيف (عميا كدنيا) تمثؿ

كؿ منيما .%50

 حساب عدد اإلجابات الصحيحة في كؿ مف الفئة العميا كالفئة الدنيا عف كؿ سؤاؿ عمى
حدة.
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 تطبيؽ المعادلة التالية لحساب معامؿ التميز( :إسعادم كعزم ،2015 ،ص.)195.
معامؿ التمييز =

عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة العميا−عدد اإلجابات الصحيحية في المجمكعة الدنيا
عدد الطالب في إحدل المجمكعتيف

كاعتمادا عمى اإلجراءات السابقة تـ حساب معامؿ تمييز االختبار التحصيمي كما

يكضحو الجدكؿ التالي:
رقم السؤال

جدكؿ رقـ ( )24يكضح معامالت التمييز َلسئمة االختبار التحصيمي

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

معامل التمييز

0.60
0.30
0.60
0.60
0.50
0.70
0.30
0.50
0.70
0.70
0.40
0.70
0.70
0.60
0.80
0.90
0.70

معامل التمييز

رقم السؤال

0.70
0.60
0.40
0.30
0.50
0.60
0.50
0.70
0.70
0.80
0.80
0.50
0.50
0.50
0.70
0.60
0.40

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

رقم السؤال

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

معامل التمييز

0.60
0.50
0.20
0.80
0.70
0.70
0.50
0.70
0.30
0.50
0.70
0.30
0.40
0.40
0.60
0.40

يتبيف مف الجدكؿ رقـ (  )24أف قيـ معامالت التمييز َلسئمة االختبار التحصيمي كانت

محصكرة بيف (

 )0.90 -0.20كىي معامالت تمييز مقبكلة "حسب معيار

 Cecil.R.Reynolds, Ronald B.Livingston, 2013المذاف اقترحا أف المفردات التي

معامؿ تميزىا يزيد عف ( )0.20تككف مقبكلة كالمفردات التي معامؿ تميزىا أقؿ مف ( )0.20
يتـ مراجعتيا بعناية كمف المحتمؿ إعادة النظر فييا أك حذفيا" (في جكىارم،

ص.)271.

،2017

مما سبؽ نستنتج أف االختبار التحصيمي قد استكفى الشركط السيككمترية لالختبار
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الجيد ،كبذلؾ يككف جاى از لمتطبيؽ النيائي عمى عينة الدراسة اَلساسية.

 -7خالصة الدراسة االستطالعية :لقد أسفرت الدراسة االستطالعية عمى النتائج التالية:
-مف خالؿ تحميؿ كتفسير استجابات أفراد عينة الدراسة االستطالعية التي تككنت مف

أساتذة المغة العربية بمرحمة التعميـ االبتدائي كالمفتشيف مف نفس التخصص ،نستخمص أف
اليدؼ مف كراء ىذه الدراسة االستطالعية ىك الكشؼ عف االحتياجات التدريبية َلساتذة
المغة العربية بالمرحمة االبتدائية إلدارة الصؼ الدراسي كفؽ التعمـ النشط ،حيث تـ بناء

تصكر حكؿ أدكات الدراسة تمثمت في اختبار تحصيمي كبطاقة مالحظة الميارات التي تؤىؿ
اَلستاذ لممارسة ميارات اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط بكؿ فعالية ،باإلضافة إلى إدراج

ىذه الميارات التي أدلى بيا أفراد عينة الدراسة االستطالعية في اقتراح خطة شاممة لمعالجة
النقائص التي تشكب المعارؼ النظرية كالممارسات اَلدائية إلدارة الصؼ الدراسي في شكؿ

برنامج تدريبي يعمؿ عمى تطكير كتنمية ميارات اإلدارة الصفية كفؽ منحى التعمـ النشط في

شقييا المعرفي كالميارم.

-بناء البرنامج التدريبي بصكرتو النيائية كتحديد أىداؼ كؿ جمسة تدريبية ،كطريقة تنشيطيا

كالمدة الزمنية المستغرقة خالؿ الحصص التدريبية.

-تقسيـ البرنامج التدريبي إلى أبعاد لمتحكـ في العممية التدريبية ،كالتدرب عمى إدارة جمساتو

كالتأكد مف صالحيتو لمتطبيؽ.

-تصميـ بطاقة مالحظة ،كاختبار تحصيمي كقياس خصائصيما السيككمترية (الصدؽ

كالثبات) ،كسنبيف ذلؾ أثناء تطرقنا َلدكات الدراسة.

ثانيا :الدراسة األساسية

- 1منيج الدراسة :عند إجراء أم بحث أك دراسة عممية مف أجؿ الكشؼ عف الحقائؽ أك

المتبع ،كالذم ييعرؼ بأنو
حؿ مشكمة مف المشكالت ينبغي عمى الباحث أف يحدد المنيج ي
"التصميـ أك الخطة التي يضعيا الباحث لمحصكؿ عمى البيانات كتحميميا بغرض الكقكؼ
عمى طبيعة مشكمة مف المشكالت" (أبك عالـ ،2006 ،ص.)5.

كلقد اتبعت الدراسة الحالية المنيج التجريبي بتصميـ شبو تجريبي عند القياـ بتطبيؽ

البرنامج التدريبي ،حيث يرل الكثير مف الباحثيف كالتربكييف أف المنيج التجريبي أك شبو

التجريبي مف أفضؿ المناىج لمكصكؿ إلى نتائج أكثر كاقعية ،كمكضكعية كدقة عممية (بك
أحمد ،2018 ،ص598.؛ شنيف ،2016 ،ص129.؛ كتفي ،2016 ،ص.)186.
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ص ِّرمـ في اَلساس
كقد اعتمد الطالب التصميـ شبو التجريبي في دراستو الحالية ،حيث ي
عف طريؽ االختيار العشكائي لألفراد مف مجتمع الدراسة ،لكف َّ
تعذر التعييف العشكائي َلفراد
العينة عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ،فتـ اختيار أساتذة مقاطعة حماـ الضمعة

1

كمجمكعة تجريبية كأساتذة مقاطعة حماـ الضمعة 2كمجمكعة ضابطة.

- 2التصميم التجريبي لمدراسة :اعتمد الطالب عمى التصميـ شبو التجريبي القائـ عمى
القياس القبمي كالبعدم بكجكد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ،حيث تككنت المجمكعة

التجريبية مف ( )30أستاذا كأستاذة تعرضكا لمبرنامج التدريبي ،ك( )30أستاذا كأستاذة لـ
يتعرضكا لمبرنامج كىـ الذيف يمثمكف المجمكعة الضابطة.
 xالمعالجة التجريبية (التدريب)
O1
المجمكعة التجريبية
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
O1
المجمكعة الضابطة
مخطط رقـ ( )20يكضح التصميـ التجريبي لمدراسة

O2
O2

حيث تعني الرمكز ما يمي:

 :O1قياس قبمي (االختبار التحصيمي كبطاقة المالحظة)

 :O2قياس بعدم (االختبار التحصيمي كبطاقة المالحظة)
- 3حدود الدراسة :تقتصر الدراسة عمى الحدكد التالية:

 -1-3الحدود الموضوعية:

 اقتصر البرنامج التدريبي المقترح في تنمية ميارات اإلدارة الصفية التالية( :تخطيط إدارة
الصؼ ،إدارة اَلنشطة الصفية كالتفاعؿ الصفي ،تنظيـ البيئة المادية لمصؼ ،استثارة

الدافعية لدل المتعمميف ،التقكيـ الصفي) في ضكء التعمـ النشط.

 اقتصر تدريب اَلساتذة عمى بعض استراتيجيات التعمـ النشط كىي :المناقشة النشطة ،حؿ
المشكالت ،العصؼ الذىني ،التعمـ التعاكني ،لعب اَلدكار.

 -2-3الحدود المكانية والبشرية:

شممت الدراسة عينة مف أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية الممارسيف لمياميـ

التدريسية بصفة رسمية مف غير اَلساتذة الرئيسييف كالمككنيف ،ككذلؾ تـ استبعاد اَلساتذة

المستخمفيف بالمقاطعتيف التفتيشيتيف اإلداريتيف حماـ الضمعة  1ك 2كالية المسيمة.

 -3-3الحدود الزمانية:

تـ تنفيذ البرنامج التدريبي المقترح كأدكات قياس فاعميتو المعرفية كاَلدائية (االختبار
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التحصيمي كبطاقة المالحظة) ابتداء مف شير نكفمبر  2020إلى غاية شير فيفرم 2021
- 4مجتمع الدراسة:

تككف مجتمع الدراسة مف جميع أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية بمدارس

المقاطعتيف اإلداريتيف حماـ الضمعة

1ك 2لمعاـ الدراسي  ،2021/2020كالبالغ عددىـ

حسب إحصائيات مديرية التربية لكالية المسيمة ( ،)212كالجدكؿ رقـ ( )09يكضح ذلؾ
جدكؿ رقـ ( )25يكضح تكزيع مجتمع الدراسة حسب المقاطعة التفتيشية اإلدارية
النسبة
عدد أساتذة التعميـ االبتدائي
المقاطعة
%43.87
93
حماـ الضمعة1
%56.13
119
حماـ الضمعة2
%100
212
المجمكع

كيرجع سبب اختيار الطالب َلساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية بالمقاطعتيف اإلداريتيف

حماـ الضمعة 1ك 2إلى:

-ممارسة ميامو بصفة مفتش التعميـ االبتدائي بمقاطعة حماـ الضمعة.1

-القرب الجغرافي لميداف الدراسة ،حيث أف الطالب يقيـ بمدينة حماـ الضمعة مما ساعده

عمى إجراء الدراسة فييا دكف صعكبات.

-تعرؼ الطالب عمى خصائص أفراد مجتمع الدراسة مف خالؿ قيامو بعدة بحكث سابقة

عمى عينة مف ىذا المجتمع.

-تجاكب أفراد عينة الدراسة مع متطمبات كأىداؼ الدراسة المراد القياـ بيا.

-سيكلة حصكؿ الطالب عمى عينة الدراسة كالتحكـ في ضبطيا ،كمساعدتيـ لو.

- 5عينة الدراسة األساسة " :ييعد اختيار الباحث لمعينة  Sampleمف الخطكات كالمراحؿ
الميمة لمبحث ،فاالىتماـ بأمر العينة كطريقة اختيارىا في غاية اَلىمية إذا أردنا نتائج
صحيحة ،كال شؾ أف الباحث يفكر في عينة البحث منذ أف يبدأ في تحديد مشكمة البحث

كأىدافو" (الدردير ،2006 ،ص.)21.

فالعينة "ىي جزء مف مجتمع الدراسة الذم تجمع منو البيانات الميدانية ،كىي تعتبر

جزءا مف الكؿ بمعنى أنو تؤخذ مجمكعة مف أفراد المجتمع عمى أف تككف ممثمة لمجتمع

البحث" (زركاتي ،2007 ،ص.)334.

كتككنت عينة الدراسة اَلساسية مف ( )60أستاذا كأستاذة تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية

بسيطة مكزعة بالتساكم بيف مقاطعتي حماـ الضمعة ( )1ك( )2ممف تكفرت فييـ
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شركط التجربة كأبدكا رغبتيـ في المشاركة بجدية لضماف االستم اررية في تطبيؽ التجربة حتى

نيايتيا ،كنظ ار لتطابؽ خصائص أفراد المجمكعتيف مف خالؿ اإلجراءات التي سيتـ

تكضيحيا الحقا ،كحرصا عمى منع االختالط بيف أساتذة المقاطعتيف ،كلضماف عدـ انتقاؿ

أثر التدريب بيف اَلساتذة ،ككذلؾ عدـ انتشار أك تفشي المعالجة التجريبية مف المجمكعة

التجريبية إلى المجمكعة الضابطة خاصة أف المعالجة الحالية تتـ كفؽ التعمـ النشط الذم

يمثؿ أحد اَلساليب المحببة كالمرغكب فييا لدل أفراد العينتيف معا ،تـ اختيار قصديا مقاطعة

حماـ الضمعة 1كمجمكعة تجريبية كمقاطعة حماـ الضمعة 2كمجمكعة ضابطة ،كالجدكؿ
التالي يبيف تكزيع عينة الدراسة حسب المجمكعة كالجنس:

جدكؿ رقـ ( )26يبيف عينة الدراسة اَلساسية حسب المجمكعة كالجنس
النسبة المئكية
اإلجمالي
الذككر
اإلناث
المجمكعة
%50
30
14
16
التجريبية
%50
30
13
17
الضابطة
%100
60
27
33
اإلجمالي
توزيع جنس أفراد العينة األساسية

إناث المجمكعة التجريبية
ذككر المجمكعة التجريبية
إناث المجمكعة الضابطة
ذككر المجمكعة الضابطة

شكؿ رقـ ( )21يكضح تكزيع أفراد العينة اَلساسية حسب متغير الجنس

- 6ضبط المتغيرات واجراءات الضبط التجريبي:

 -1-6ضبط المتغيرات:

تيعتبر ىذه المرحمة مف أىـ مراحؿ البحث العممي ،كيقصد بضبط المتغيرات كما ذكر
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الشربيني ( " )2007حصر المتغيرات التي يتكقع تأثيرىا عمى المتغير التابع كبعد ىذا

الحصر فإف عميو إما عزليا أك تثبيتيا" (ص ،)32 .كبعد اطالع الطالب عمى بعض أدبيات
البحث العممي ،كتكجييات اَلستاذ المشرؼ كجد أف ىناؾ بعض المتغيرات ال بد مف

ضبطيا ،كالتي قد تؤثر عمى المتغير التابع كىك ميارات اإلدارة الصفية ،كذلؾ مف أجؿ

إرجاع اَلثر الناتج إلى المتغير المستقؿ كىك البرنامج التدريبي ،كالمتغيرات التي تـ ضبطيا

ىي:

- 1الخبرات السابقة :حيث قاـ الطالب بتطبيؽ البرنامج عمى مجمكعتيف تجريبية
- 1
- 6
كضابطة مف نفس الرتبة " رتبة أستاذ المدرسة االبتدائية" مف غير اَلساتذة الرئيسييف
كالمككنيف مف أجؿ تثبيت عامؿ الخبرة.

- 2نمط وطبيعة التكوين األولي لألستاذ :كذلؾ مف خالؿ معرفة نمط التككيف اَلكلي
- 1
- 6

لألستاذ (مدرسة عميا ،تكظيؼ عف طريؽ مسابقة مف خريجي الجامعة) ،حيث كجد الطالب

أف كؿ أفراد عينة الدراسة ممف تـ تكظيفيـ عف طريؽ المسابقة مف خريجي الجامعات سكاء

المجمكعة الضابطة أك التجريبية.

- 3الجنس :ال شؾ أف جنس العينة (ذككر -إناث) مف المتغيرات التي تؤثر عمى
- 1
- 6
نتائج الدراسات التربكية ،كلضبط ىذا المتغير قاـ الطالب بالتحقؽ مف الفركؽ في متكسط

درجات الذككر كاإلناث في القياس القبمي ،كالجدكؿ التالي يبيف النتائج:

جدكؿ رقـ ( )27يبيف داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات الذككر كاإلناث مف أفراد

المجموعة
التجريبية
ذككر
إناث

المجمكعة التجريبية في القياس القبمي لالختبار التحصيمي

حجم
العينة
14
16

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة )(T

2.63117 24.0000
1.88746 24.6875

-0,830

درجة
الحرية
28

مستوى
الداللة

0.414

القرار
غير داؿ عند
()α=0.05

مف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتبيف أف قيمة (  )Tالمحسكبة قد بمغت (  ،)-0,830كىي

قيمة غير دالة عند مستكل (  )0.05حيث أف مستكل الداللة (  )0.414قيمة أكبر مف

( ،)0.05مما يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في اَلداء
المعرفي.
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جدكؿ رقـ ( )28يبيف داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات الذككر كاإلناث مف أفراد
المجمكعة التجريبية في القياس القبمي لبطاقة المالحظة
الميارة

ميارات تخطيط إدارة
الصف

ميارات إدارة

األنشطة الصفية
والتفاعل الصفي

ميارات تنظيم البيئة
المادية لمصف

ميارات استثارة
الدافعية لدى
المتعممين

ميارات التقويم
الصفي

ميارات اإلدارة

الصفية وفق التعمم
النشط ألساتذة المغة
العربية بالمرحمة

المجموعة

حجم

ذكر

التجريبية

أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر

االنحراف

المتوسط

العينة

الحسابي

المعياري

14

34,6429

2,4684

16

33,5625

3,4247

14

42,5714

3,0309

16

42,5000

4,2739

14

28,2857

1,7288

16

28,8125

1,9050

14

30,5000

1,9903

16

31,8750

2,3057

14

23,4286

1,9100

16

23,5625

2,8040

14

159,4286

4,3978

أنثى
16

160,3125

5,2879

قيمة ()T

الحرية

الداللة

غير داؿ
0,978

28

عند

0,336

()α=0.05
0,052

28

0,959

غير داؿ
عند

()α=0.05
غير داؿ
-0,789

28

عند

0,437

()α=0.05
غير داؿ
-1,735

28

عند

0,094

()α=0.05
غير داؿ
-0,151

28

عند

0,881

()α=0.05
غير داؿ
-0,493

االبتدائية

مف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف قيـ (

درجة

مستوى

القرار

28

عند

0,626

()α=0.05

 )Tلممقارنة بيف درجات الذككر كاإلناث

كانت غير دالة إحصائيا عند مستكل ( )α=0.05في بطاقة المالحظة ككؿ كفي مياراتيا

الفرعية ،كبالتالي ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في اَلداء الميارم.
كبيذا تـ ضبط متغير الجنس ،حيث كال الجنسيف ذكك ار كاناثا لدييـ نفس القدرات

المعرفية كاَلدائية في ميا ارت اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط.

 -2-6إجراءات الضبط التجريبي:

قصد الكصكؿ إلى نتائج أكثر دقة ككاقعية ،سنمجأ إلى ىذا اإلجراء مف خالؿ دراسة
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خصائص المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بما يجعميما غير متباينتيف مف جميع الخصائص

قصد التحكـ في المتغيرات الدخيمة كايجاد معامؿ التجانس كالتكافؤ  ،كاعتدالية التكزيع مف

خالؿ العناصر التالية:

 -1-2-6التكافؤ :تـ قياس تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة" ،كالذم يقصد بو :أف

تككف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة متشابيتيف ماعدا المتغير التجريبي" (كتفي،2016 ،

ص ،)190.فتـ التطبيؽ القبمي لبطاقة المالحظة عمى كؿ مف المجمكعتيف التجريبية

كالضابطة خالؿ الفترة مف  2020/11/04إلى  2020/11/26لمتأكد مف تكافؤ مجمكعتي
البحث ،حيث استغؿ الطالب فترة متابعة الدخكؿ المدرسي باعتباره مفتشا لمتعميـ االبتدائي

أيف قاـ بمالحظة أداء اَلساتذة أفراد عينة الدراسة التجريبية كفؽ البطاقة المعدة لذلؾ بينما

قاـ مفتش التعميـ االبتدائي لمبيداغكجيا مقاطعة (  )35بمالحظة أداء أساتذة العينة الضابطة
بعدما تـ تدريبو عمييا ،كاستعمؿ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالقيمة التائية ،كتـ

كضع النتائج في الجدكؿ التالي:

جدكؿ ( )29يكضح نتائج اختبار ( )Tلعينتيف مستقمتيف لمتحقؽ مف التكافؤ بيف المجمكعة

التجريبية كالضابطة في القياس القبمي لبطاقة مالحظة ميارات اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط
الميارة
ميارات تخطيط

المجموعة
التجريبية

إدارة الصف

الضابطة

ميارات إدارة

التجريبية

األنشطة
الصفية

والتفاعل الصفي
ميارات تنظيم
البيئة المادية
لمصف

ميارات استثارة

الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية

الدافعية لدى
المتعممين

الضابطة

حجم

المتوسط

االنحراف

العينة

الحسابي

المعياري

30

34,0667

3,01643

قيمة T

درجة

مستوى

الحرية

الداللة

داؿ
غير ة

30

34,1000

2,89292

-0,044

58

0,965

30

42,5333

3,68345

0,079

58

0,938

30

42,4667

2,82517

30

28,5667

1,81342

30

28,5333

1,85199

30

31,2333

2,23889

30

31,6667

2,12267
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القرار

عند
()α=0.05
داؿ
غير ة
عند
()α=0.05

0,070

58

0,944

داؿ
غير ة
عند
()α=0.05

-0,769

58

0,445

داؿ
غير ة
عند
()α=0.05
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التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

30

23,5000

2,38891

30

23,6333

1,86591

30

4,83058 159,9000

30

160,4000

-0,241

58

0,810

داؿ
غير ة
عند
()α=0.05

-0,443

58

0,659

داؿ
غير ة
عند

3,85603

()α=0.05

مف خالؿ الجدكؿ رقـ ( )29يتضح أف قيـ ( )Tلممقارنة بيف درجات المجمكعتيف كانت

غير دالة إحصائيا عند مستكل ( )α=0.05في بطاقة المالحظة ككؿ كفي مياراتيا الفرعية
كبالتالي ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لبطاقة

المالحظة في القياس القبمي.

بينما تـ التطبيؽ القبمي لالختبار التحصيمي لمجمكعتي البحث يكـ  2020/12/19في

نفس اليكـ ،كاستعمؿ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالقيمة التائية ،كتـ كضع النتائج

في الجدكؿ التالي:

جدكؿ ( )30يكضح نتائج اختبار ( )Tلعينتيف مستقمتيف لمتحقؽ مف التكافؤ بيف المجمكعة
التجريبية كالضابطة في القياس القبمي لالختبار التحصيمي

المجمكعة التجريبية

30

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

24,37

2,251

المجموعة الضابطة

30

24,20

2,188

المجموعة

حجم
العينة

درجة
الحرية
58

قيمة T
0,291

مستوى
الداللة
0,772

القرار
داؿ
غير ة
عند
()α=0.05

مف خالؿ الجدكؿ رقـ ( )30يتضح أف قيـ ( )Tلممقارنة بيف درجات المجمكعتيف كانت

غير دالة إحصائيا عند مستكل ( )α=0.05في االختبار التحصيمي ،كبالتالي ال تكجد فركؽ
دالة إحصائيا بيف متكسطي المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لبطاقة المالحظة في القياس

القبمي.

ييالحظ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي المجمكعتيف التجريبية
كالضابطة في القياس القبمي مما يشير إلى تكافؤ المجمكعتيف قبؿ البدء في إجراء الدراسة.

 -2-2-6التجانس :تـ استخداـ اختبار التجانس ( )Levene Testبيف العينات المستقمة

لتحديد مدل تجانس المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في مستكل التحصيؿ المعرفي كاَلداء

القبمي لميارات اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط ()Test of Homogeneity Variances

كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
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جدكؿ ( )31يكضح نتائج اختبار ليفيف ( )Levene Testالختبار تجانس المجمكعة التجريبية
المجموعة التجريبية
ن=30
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
3.016 34.066

المجموعة الضابطة
ن=30
المتوسط االنحراف
المعياري
الحسابي
2.892 34.100

0.863 0.030

إدارة األنشطة الصفية 42.533
والتفاعل الصفي
تنظيم البيئة المادية 28.566
لمصف
استثارة الدافعية لدى 31.233
المتعممين
23.500
التقويم الصفي

3.683

42.466

2.825

0.387 0.760

1.813

28.533

1.851

0.692 0.159

2.238

31.666

2.122

0.996 0.000

2.388

23.633

1.865

0.235 1.443

159.90

4.830

160.40

3.856

0.332 0.955

24.366

2.251

24.20

2.187

0.909 0.013

األداء والتحصيل
تخطيط إدارة الصف

األداء المياري

بطاقة المالحظة ككل
التحصيل المعرفي

اختبار ليفين
لمتجانس

المجموعات

كالضابطة في القياس القبمي

القرار

مستوى
الداللة

غير دال عند
()α=0.05
غير دال عند
()α=0.05
غير دال عند
()α=0.05
غير دال عند
()α=0.05
غير دال عند
()α=0.05
غير دال عند
()α=0.05
غير دال عند
()α=0.05

يتضح مف اؿجدكؿ ( )31تجانس المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في جميع أبعاد

بطاقة المالحظة ،ككذلؾ في التحصيؿ المعرفي حيث تركاحت قيمة اختبار ليفيف ( Levene

 )Testما بيف ( )1.443 -0.013بمستكل الداللة تراكح ما بيف ()0.996 -0.235
كىي أكبر مف ( )0.05مما يدؿ عمى تجانس المجمكعتيف .

كيتضح مف الجداكؿ السابقة عدـ كجكد فركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في

القياس القبمي لالختبار التحصيمي كبطاقة مالحظة اَلداء الميارم مما يشير إلى أف
المستكيات المعرفية كالميارية َلساتذة المجمكعتيف متماثمة قبؿ التجربة.

 -3-2-6اعتدالية توزيع بيانات العينتين التجريبية والضابطة :لمعرفة مدل اعتدالية

تكزيع البيانات المتحصؿ عمييا تـ تطبيؽ اختبار "ؾكلـ كغركؼ -سـ مرفكؼ Kolmogorov-

 "Smirnovكاختبار "شابيرك -كيمؾ  "Shapiro-Wilkكالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
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جدكؿ رقـ ( )32يكضح اعتدالية التكزيع لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة

المتغير
التابع

المجموعة

القياس

التحصيل
المعرفي

التجريبية

القبمي
البعدي
القبمي
البعدي

األداء
المياري

الضابطة
التجريبية
الضابطة

القبمي
البعدي
القبمي
البعدي

معامل كولم وغروف -سميرنوف
Kolmogorov-Smirnova
النتيجة

العينة
30
30
30
30

0,120
0,139
0,143
0,133

30
30
30
30

0,148
0,162
0,128
0,149

م .الداللة
*,200
0,141
0,122
0,187
0,091
0,044
*,200
,086

معامل شابيرو -ويمك
Shapiro-Wilk

العينة
30
30
30
30
30
30
30
30

النتيجة

0,938
0,924
0,958
0,971
0,951
0,956
,971
,945

م .الداللة
0,078
0,035
0,269
0,570
0,176
0,247
,576
,122

مف الجدكؿ رقـ (  )32نجد أف قيـ اختبار ؾكؿـ كغركؼ -سميرنكؼ (Kolmogorov-

) Smirnovك قيـ اختبار شابيرك -كيمؾ ( )Shapiro-Wilkغير دالة إحصائيا عند مستكل

الداللة (  )0.05في القياسيف القبمي كالبعدم ،مما يدؿ ع لى أف بيانات المجمكعتيف تتكزع

تكزيعنا طبيعيا ،كبالتالي فإف كؿ اَلساليب اإلحصائية التي سكؼ تيستخدـ لمتحقؽ مف
فرضيات الدراسة الحالية ىي أساليب إحصائية بارامترية.

- 7متغيرات الدراسة:

يشتمؿ تصميـ الدراسة عمى المتغيرات التالية:

 -1-7المتغير المستقؿ :استخداـ البرنامج التدريبي المقترح.

 -2-7المتغير التابع :ميارات اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط لدل أساتذة المغة العربية
بمرحمة التعميـ االبتدائي.

- 8أدوات الدراسة والمواد التدريبية:

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الطالب بتصميـ كبناء عدد مف اَلدكات كالمكاد

البحثية المتمثمة فيما يمي:

 بطاقة المالحظة مف إعداد الطالب.

 اختبار التحصيؿ المعرفي مف إعداد الطالب.

 برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات اإلدارة الصفية المستيدفة كفؽ التعمـ النشط مف إعداد
الطالب.
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- 9اإلجراءات التي سبقت تنفيذ البرنامج التدريبي  :لما كانت الدراسة تيدؼ إلى اقتراح
برنامج تدريبي كفؽ التعمـ النشط لتنمية ميارات اإلدارة الصفية لدل أساتذة المغة العربية

بالمرحمة االبتدائية ،فقد تـ بناء البرنامج التدريبي كما يمي:

- 1فمسفة البرنامج :تتمخص فمسفة البرنامج التدريبي في تنمية اَلداء الميني َلستاذ
- 9

المغة العربية بالمرحمة االبتدائية بما يتالءـ كاإلصالحات الحديثة التي قامت بيا ك ازرة التربية

الكطنية التي تتطمب تغيير أنماط تسيير كادارة الصؼ الدراسي ،كيتـ ذلؾ مف خالؿ مجمكعة

مف الجمسات كاَلنشطة القائمة عمى منحى التعمـ النشط كاستراتيجياتو ،كقد يبنيت ىذه
اَلنشطة كفؽ رؤية متكاممة تراعي التتابع كالتكامؿ بيف ميارات اإلدارة الصفية في شكؿ

دركس نظرية ،ثـ تطبيقات عممية عمى الميارة المراد تنميتيا بيدؼ المساىمة في التنمية

المينية المستدامة َلساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية بما يتالءـ مع التكجيات التربكية

الحديثة اَلمر الذم تنعكس آثاره عمى تحسيف نكاتج العممية التعميمية /التعممية.

 - 2خطوات إعداد البرنامج التدريبي المقترح :بعد االطالع عمى اَلدبيات التربكية
- 9

كالتدريبية مثؿ( :الخطيب كالعنزم2008 ،؛ عبد السميع كحكالة2005 ،؛ عميكة)2001 ،

كالدراسات كاَلبحاث كالمقاالت التربكية التي تتعمؽ بالبرامج التدريبية العامة مثؿ( :بكيعمي،

2018؛ جكىارم2017 ،؛ الحداد كالقكاس2016 ،؛ كتفي2016 ،؛ محمكد،)2018 ،

كالتي تتعمؽ ببرامج ميارات اإلدارة الصفية مثؿ( :أحمد2013 ،؛ عبد الفتاح كعتكـ2019 ،؛

محمد ،)2013 ،كالتي تتعمؽ ببرامج التعمـ النشط مثؿ( :الردادم2019 ،؛ الريحاكم،

2016؛ عافية2016 ،؛ القحطاني2014 ،؛ المالكي2009 ،؛  )Al-mehsin, 2017تـ
تحديد عناصر البرنامج التدريبي كما ىي مكضحة في المخطط التالي:

217

الفصؿ الخامس
عنوان

اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية
تحميل االحتياجات التدريبية

البرنامج
التدريبي

إعداد

وتصميم

استبيان استطالعي
لألساتذة

تقويم
البرنامج
التدريبي
(قبمي-
بنائي
مرحمي-
ختامي)

مقابمة مفتوحة مع
المفتشين

األسس والمبادئ العامة لمبرنامج
اليدف العام واألىداف الخاصة
تحديد خصائص الفئة المستيدفة

البرنامج

التدريبي

بناء محتوى البرنامج وتحديد مدتو

تغذية
راجعة

اختيار الوسائل والتقنيات التدريبية

تنفيذ
البرنامج
التدريب
ي

اإلستراتيجيات المستخدمة

المقترح

تحديد أساليب تقويم البرنامج

تحكيم البرنامج
التدريبي
ضبط البرنامج التدريبي

شكؿ رقـ ( )22يكضح مخطط مراحؿ بناء البرنامج التدريبي (إعداد الطالب)

- 3األسس والمبادئ العامة لمبرنامج:
- 9

في ضكء ما تـ عرضو مف أدب نظرم كدراسات سابقة ،حدد الطالب اَلسس كالمبادئ

العامة التي ينطمؽ منيا البرنامج المقترح كما يمي:

 اإلدارة الصفية الناجحة يجب أف تنسجـ مع االتجاىات التربكية الحديثة.
 كثرة كتنكع مصادر التعمـ كالتككيف.

 عمميات تطكير كتحسيف المنظكمة التربكية يجب أف تتضمف اإلدارة الصفية.
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 إمكانية تطكير ميارات اإلدارة الصفية َلساتذة التعميـ االبتدائي في ضكء التعمـ النشط.

 إمكانية التدريب عمى ميارات التعمـ النشط كاستخداميا أثناء التخطيط لإلدارة الصفية كفي
مختمؼ مراحؿ تنفيذ النشاطات الصفية كتقكيميا.

 تشجيع اَلساتذة عمى التدريب مما يسيـ في تنمية ميارات اإلدارة الصفية لدييـ.
 - 4اليدف العام لمبرنامج التدريبي المقترح:
- 9

ييدؼ البرنامج التدريبي إلى تنمية ميارات اإلدارة الصفية (التخطيط الصفي ،إدارة

النشاط كالتفاعؿ الصفي ،تنظيـ البيئة المادية لمصؼ ،استثارة الدافعية لدل المتعمميف ،التقكيـ

الصفي) َلساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في ضكء التعمـ النشط.

- 5األىداف الخاصة لمبرنامج التدريبي :ييدؼ البرنامج التدريبي المقترح إلى:
- 9

 تنمية ميارات تخطيط إدارة الصؼ لدل أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في ضكء
التعمـ النشط.

 تنمية ميارات إدارة اَلنشطة الصفية كالتفاعؿ الصفي لدل أساتذة المغة العربية بالمرحمة
االبتدائية في ضكء التعمـ النشط.

 تنمية ميارات تنظيـ البيئة المادية لمصؼ لدل أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في
ضكء التعمـ النشط.

 تنمية ميارات استثارة دافعية المتعمميف لدل أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في
ضكء التعمـ النشط.

 تنمية ميارات التقكيـ الصفي لدل أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في ضكء التعمـ
النشط.

 - 6تحديد خصائص الفئة المستيدفة:
- 9

تـ إعداد البرنامج المقترح لتدريب عينة مف أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية

العامميف في مقاطعتي حماـ الضمعة  1ك  ،2كالذيف لـ يسبؽ ليـ التدرب عمى ميارات التعمـ

النشط.

 - 7محتوى البرنامج ومدتو( :ممحؽ رقـ)9
- 9

لقد فضؿ الطالب تنظيـ محتكل البرنامج التدريبي في صكرة عدد مف الكحدات التدريبية

بشكؿ متسمسؿ كمتناسؽ مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ العاـ كاَلىداؼ الخاصة في الجانبيف
المعرفي ك الميارم كما يمي:
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 الكحدة اَلكلى :ميارات اإلدارة الصفية.

 الكحدة الثانية :التعمـ النشط كإستراتيجياتو.

 الكحدة الثالثة :استخداـ إستراتيجيات التعمـ النشط في اإلدارة الصفية.
أما مدة البرنامج فيي سبعة أياـ بكاقع (  4سا 30د) في اليكـ ،ماعدا اليكـ اَلكؿ الذم

يستغرؽ (  4سا  45د) ،كبذلؾ بمغ عدد ساعات البرنامج التدريبي المقترح (  31سا  40د)
كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:

اليوم
األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

جدكؿ رقـ ( )33يكضح الخطة الزمنية لتطبيؽ البرنامج

العنوان
الوحدة الجمسة
اَلكلى اَلكلى تعارؼ كالترحيب بالمتدربيف  +التعريؼ بالبرنامج +تحديد فترات
التدريب +استمارة المكافقة كااللتزاـ بحضكر التدريب +اختبار قبمي
استراحة
مدخؿ إلى اإلدارة الصفية
اَلكلى الثانية
استراحة
اإلدارة الصفية ( )1ميارات تخطيط إدارة الصؼ
اَلكلى الثالثة
اإلدارة الصفية ( )2ميارات إدارة اَلنشطة الصفية كالتفاعؿ
اَلكلى اَلكلى
الصفي
استراحة
اإلدارة الصفية ( )3ميارات تنظيـ البيئة المادية لمصؼ
اَلكلى الثانية
استراحة
اإلدارة الصفية ( )4ميارات استثارة الدافعية لدل المتعمميف
اَلكلى الثالثة
اَلكلى

اَلكلى

الثانية

الثانية

الثانية

الثالثة

الثانية

اَلكلى

الثانية

الثانية

الثانية
الثانية

الثالثة
اَلكلى

الثانية

الثانية

اإلدارة الصفية ( )5ميارات التقكيـ الصفي
استراحة
التعمـ النشط ( )1مفيكـ التعمـ النشط ،أىميتو ،أىدافو
استراحة
التعمـ النشط ( )2أساليبو ،خصائصو ،دكر المعمـ كالمتعمـ في
التعمـ النشط ،معكقاتو
التعمـ النشط ( )3إستراتيجيات التعمـ النشط (المناقشة النشطة)
استراحة
التعمـ النشط ( )4إستراتيجيات التعمـ النشط (حؿ المشكالت)
استراحة
التعمـ النشط ( )5إستراتيجيات التعمـ النشط (العصؼ الذىني)
التعمـ النشط ( )6إستراتيجيات التعمـ النشط (التعمـ التعاكني)
استراحة
التعمـ النشط ( )6إستراتيجيات التعمـ النشط (لعب اَلدكار)
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الزمن
1سا 45د
 15د
1سا 30د
15د
1سا 30د
1سا 30د
15د
1سا 30د
 15د
1سا 30د
1سا 30د
 15د
1سا 30د
 15د
1سا 30د
1سا 30د
 15د
1سا 30د
15د
1سا 30د
1سا 30د
15د
1سا 30د
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السادس

السابع
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الثانية
الثالثة

الثالثة
اَلكلى

الثالثة

الثانية

الثالثة
الثالثة

الثالثة
اَلكلى

الثالثة

الثانية

الثالثة

الثالثة

استراحة
ميارات تخطيط إدارة الصؼ في ضكء التعمـ النشط
ميارات إدارة اَلنشطة الصفية كالتفاعؿ الصفي في ضكء التعمـ
النشط
استراحة
ميارات تنظيـ البيئة المادية لمصؼ في ضكء التعمـ النشط
استراحة
ميارات استثارة الدافعية لدل المتعمميف في ضكء التعمـ النشط
ميارات التقكيـ الصفي في ضكء التعمـ النشط
استراحة
اختبار بعدم
استراحة
تقييـ البرنامج -حفؿ تكزيع شيادات اجتياز البرنامج -إقفاؿ
البرنامج

15د
1سا 30د
1سا 30د
 15د
1سا 30د
 15د
1سا 30د
1سا 30د
 15د
 60د
 15د
2سا

 - 8اختيار الوسائل التدريبية:
- 9

 أكراؽ عمؿ

 جياز اإلعالـ اآللي

 كتب كمناىج التعميـ االبتدائي

 جياز عرض البيانات ( )Data Show
 سبكرة ثابتة كأخرل متحركة
 السبكرة الكرقية

 أكراؽ بيضاء كأقالـ ممكنة

 - 9اإلستراتيجيات المستخدمة:
- 9

لقد تـ مراعاة طبيعة المتدربيف كقدراتيـ كمكتسباتيـ التعميمية كخبراتيـ السابقة ،مما

استدعى استخداـ طرؽ كاستراتيجيات تناسبيـ مف أىميا :المحاضرة ،الحكار كالمناقشة،

العصؼ الذىني ،التعمـ التعاكني ،التدريس التبادلي ،حؿ المشكالت ،التعمـ الذاتي ،أعماؿ

الكرشات.

 - 10تحديد أساليب تقويم البرنامج:
- 9

 التقكيـ القبمي :مف خالؿ التييئة كطرح اَلسئمة عف محتكل البرنامج

 التقكيـ الذاتي :حيث يقكـ كؿ متدرب بتقييـ ذاتو بعد نياية كؿ جمسة تدريبية ،أك يكـ
تدريبي مف خالؿ نمكذج معد لذلؾ ،نمكذج رقـ ()4
221

اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية

الفصؿ الخامس

 التقكيـ المرحمي أك البنائي :أثناء جمسات البرنامج التدريبي مف خالؿ تحميؿ أكراؽ العمؿ

الجماعية كالفردية الخاصة بكؿ جمسة ،كالتفاعؿ داخؿ قاعة التدريب ،حيث سيتـ تقكيـ أداء

اَلساتذة لمميارات المستيدفة باستعماؿ الجزء الخاص بالميارة مف بطاقة المالحظة بعد
التدرب عمى تمؾ الميارة مف قبؿ المدربيف

كبحضكر الطالب باستخداـ نمكذج رقـ ( ،)3

ككذلؾ مف خالؿ استخداـ تقارير الضبط اليكمية مف طرؼ اَلساتذة المتدربيف لتقييـ مجريات

تنفيذ البرنامج نمكذج رقـ ()2

 التقكيـ الختامي :مف خالؿ تعبئة كؿ متدرب لنمكذج تقييـ البرنامج التدريبي المقترح

ككتابة االيجابيات كالسمبيات في البرنامج ،كتقديـ أىـ االقتراحات كالمالحظات نمكذج رقـ

( ،)1كأيضا التقكيـ النيائي لمبرنامج مف طرؼ المدربيف نمكذج رقـ ()5
 - 11ضبط البرنامج التدريبي وتحكيمو:
- 9

تـ عرض البرنامج التدريبي عمى مجمكعة مف المحكميف كعددىـ  14ممحؽ رقـ(،)11

كذلؾ إلبداء آرائيـ كمالحظاتيـ حكؿ:

 مدل كضكح مقدمة كأىداؼ البرنامج.

 مدل مناسبة المحتكيات العممية َلىداؼ البرنامج.

 مدل سالمة التراكيب المغكية ،ككضكح المفردات كالمصطمحات الكاردة في البرنامج.
 مناسبة مدة البرنامج كعدد الجمسات التدريبية.

 مدل ارتباط أىداؼ كؿ جمسة تدريبية بمكضكعيا كمحتكاىا.
 مدل مالءمة أساليب التدريب لتحقيؽ أىداؼ البرنامج.
 مناسبة اَلنشطة كالكسائؿ المقترحة.

 مدل إمكانية تطبيؽ أنشطة التدريب المقترحة.
 مناسبة أدكات التقكيـ.

كاستنادا إلى ما أبداه المحكمكف مف مالحظات كاقتراحات حكؿ الصكرة اَلكلية

لمبرنامج ،قاـ الطالب بعمؿ التعديالت التي اتفؽ عمييا أغمبية المحكميف ،حيث تـ تمديد زمف

الجمسة التدريبية اَلكلى مف الكحدة اَلكلى لتصبح (1سا  45د) ،تعديؿ بعض مكضكعات
البرنامج التدريبي ،إضافة بعض الفنيات التدريبية لمبرنامج ،إضافة عبارة "أختي المتدربة"

باعتبار العينة تتككف مف الذككر كاإلناث ،إضافة نمكذج لمتقكيـ كىك النمكذج رقـ ( )5الذم
يخص تقكيـ البرنامج التدريبي مف طرؼ المدربيف ،كعميو أصبح البرنامج التدريبي في
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صكرتو النيائية كما ىك مكضح بممحؽ (رقـ ،)9كتـ اعتبار نسبة اتفاؽ المحكميف معيا ار

لمصدؽ ،حيث اعتمد الطالب عمى معادلة لكشي ( (Lawacheالخاصة بصدؽ المحكميف

كىي كالتالي:

ص .ـ =

ف ك −ف𝟐/
ف𝟐/

(جبالي كعدكدة ،2012 ،ص.)161.

حيث أف:

ف ك :عدد المحكميف الذيف اعتبركا أف العبارة تقيس
ف :العدد اإلجمالي لممحكميف

كالجدكؿ التالي يكضح قيـ معادلة لكشي لصدؽ المحمكيف.

جدكؿ رقـ ( )34قيـ معادلة لكشي ( (Lawacheلصدؽ المحكميف حكؿ البرنامج
محتكيات البرنامج

مدخؿ إلى اإلدارة الصفية:
المفيكـ ،اَلىداؼ ،اَلنماط ،مشكالت إدارة الصؼ
الكحدة 1

ميارات تخطيط إدارة الصؼ

معامؿ اتفاؽ
المحكميف
0.57
0.86

ميارات إدارة اَلنشطة الصفية كالتفاعؿ الصفي

0.86

ميارات استثارة الدافعية لدل المتعمميف

0.86

التعمـ النشط ( :)1المفيكـ ،اَلىمية ،اَلىداؼ

1

ميارات تنظيـ البيئة المادية لمصؼ
ميارات التقكيـ الصفي

التعمـ النشط ( :)2أساليبو ،خصائصو ،دكر المعمـ كالمتعمـ في التعمـ
النشط ،معكقاتو
الكحدة 2

التعمـ النشط ( :)3إستراتيجيات التعمـ النشط (المناقشة النشطة)
التعمـ النشط ( :)4إستراتيجيات التعمـ النشط (حؿ المشكالت)

1

0.86
0.86
0.86
0.86

التعمـ النشط ( :)5إستراتيجيات التعمـ النشط (العصؼ الذىني)

0.86

التعمـ النشط ( :)7إستراتيجيات التعمـ النشط (لعب اَلدكار)

0.86

التعمـ النشط ( :)6إستراتيجيات التعمـ النشط (التعمـ التعاكني)

الكحدة 3

ميارات تخطيط إدارة الصؼ في ضكء التعمـ النشط

ميارات إدارة اَلنشطة الصفية كالتفاعؿ الصفي في ضكء التعمـ النشط
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ميارات تنظيـ البيئة المادية لمصؼ في ضكء التعمـ النشط

ميارات استثارة الدافعية لدل المتعمميف في ضكء التعمـ النشط
ميارات التقكيـ الصفي في ضكء التعمـ النشط
مدة كتكقيت البرنامج

مدة تنفيذ البرنامج  7 :أياـ بحجـ ساعي يساكم  31ساعة  45دقيقة

يككف التدريب كؿ يكـ سبت عمى الساعة  8.00صباحا بثالث جمسات
تدريبية مدة كؿ جمسة 1سا  30د تتخمميا فترتي استراحة مدة كؿ فترة 15د
اإلستراتيجيات المستخدمة في البرنامج

1

0.86
0.86

معامؿ اتفاؽ
المحكميف
1

0.57
معامؿ اتفاؽ
المحكميف

العصؼ الذىني

1

التعمـ الفردم

1

حؿ المشكالت
التعمـ التعاكني

التدريس التبادلي

1
1

0.86

المناقشات كاَلسئمة

1

المحاضرات

0.57

أعماؿ الكرشات

الكسائؿ التدريبية
أكراؽ عمؿ

جياز اإلعالـ اآللي

1

معامؿ اتفاؽ
المحكميف
1
1

جياز عرض البيانات ( )Data Show

1

السبكرة الكرقية

1

سبكرة ثابتة كأخرل متحركة

1

السندات (المناىج كالكثائؽ المرافقة)

0.57

الزيارات الميدانية ( شبكة مالحظة الميارات)

1

التطبيقات العممية

أساليب تقكيـ البرنامج
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التقكيـ القبمي

التقكيـ الذاتي

المحكميف
1
1

التقكيـ البنائي (المرحمي)

1

البرنامج ككؿ

0.89

التقكيـ الختامي

1

يتضح مف الجدكؿ ( )34أف معامؿ اتفاؽ المحكميف عمى صالحية البرنامج كالجمسات

التدريبية تتراكح بيف (  ،)1.00 -0.57كما أف البرنامج ككؿ حصؿ عمى معامؿ اتفاؽ

يساكم ( )0.89كىك مقبكؿ إلى حد كبير.

 - 12تنفيذ البرنامج التدريبي :انطمؽ الطالب في تطبيؽ البرنامج التدريبي عمى
- 9

أفراد العينة التجريبية يكـ السبت  19ديسمبر  2020بمدرسة جعيجع بكقرة بمدية حماـ

الضمعة ،ككذلؾ تـ إجراء النشاطات التطبيقية في بعض مدارس مقاطعة حماـ الضمعة  1إلى

غاية  ،2021/01/30مدة تنفيذ البرنامج استغرقت (  )7أسابيع بكاقع نصؼ يكـ في اَلسبكع
"يكـ السبت" كبمعدؿ أربع ساعات كنصؼ في كؿ لقاء.
- 13تقويم البرنامج التدريبي:
- 9

 تقويم البرنامج من طرف المتدربين :قاـ الطالب بتكزيع نمكذج التقكيـ الختامي لمبرنامج

التدريبي مف طرؼ المتدربيف مف خالؿ تعبئة النمكذج رقـ ( ،)01كتـ مف خاللو تقكيـ البيئة
التدريبية ،ككذلؾ محتكيات كأىداؼ البرنامج كمدل مساىمتو في تنمية ميارات اإلدارة

الصفية كفؽ التعمـ النشط لدييـ.

 تقويم البرنامج من طرف المدربين :قاـ الطالب بتكزيع نمكذج التقكيـ الختامي لمبرنامج
التدريبي مف طرؼ المدربيف مف خالؿ تعبئة النمكذج رقـ ( ،)5ككانت نتائج آرائيـ في

الجدكؿ التالي:
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جدكؿ رقـ ( )35تقكيـ البرنامج التدريبي مف طرؼ المدربيف
درجة تحقيق العنصر
عناصر التقويم

عالية

منخفضة

متوسطة

ت

%

ت

%

ت

%

الفعالية (إلى أي مدى حقق البرنامج أىدافو)

3

%60

1

%20

1

%20

الكفاية (كفاية موضوعات البرنامج لتحقيق أىدافو)

1

%20

3

%60

1

%20

القيمة المضافة

4

%80

1

%20

0

%0

النتائج االيجابية المحققة

4

%80

1

%20

0

%0

درجة الصعوبات المؤثرة عمى النتائج

1

%20

2

%40

2

%40

مف خالؿ الجدكؿ رقـ ( )35يتضح أف فعالية البرنامج مف كجية نظر المدربيف كانت

عالية بنسبة ( ،)%60كمتكسطة بنسبة ( ،)%20أم أف البرنامج كاف فعاال بنسبة (،)%80
كذك فعالية منخفضة بنسبة ( ،)%20كىذا بسبب اعتماد تقنيات تدريبية تالئـ فئة اَلساتذة،

ككذلؾ التركيز عمى الجانب العممي التطبيقي الذم يالمس الممارسات اَلدائية لألساتذة أثناء

إدارتيـ لمصؼ الدراسي ،أما كفاية البرنامج فإنيا كانت متكسطة بنسبة ( )%60كمنخفضة

بنسبة ( ،)%20كىذا ما يبيف حاجة اَلساتذة لمتدرب عمى ىذه الميارات ،كأف محتكيات

البرنامج ال تغطي كؿ االحتياجات أثناء إدارة الصؼ الدراسي بسبب تنكع استراتيجيات التعمـ
النشط كتعددىا ،كتدني مستكل اكتساب اَلساتذة الستراتيجيات التعمـ النشط سكاء أثناء

التككيف اَلكلي أك التككيف أثناء الخدمة ،كما أف البرنامج المقدـ يضيؼ إلى معارؼ

كميارات اَلساتذة المتدربيف إضافات جديدة بنسبة ( )%80كىي نفس نسبة الفعالية

لمبرنامج ،رغـ كجكد بعض الصعكبات أثناء التدريب بدرجة عالية تقدر بنسبة ()%20

كبدرجة متكسطة تقدر بنسبة ( ،)%40كالتي أمكف تذليميا كالتكيؼ معيا في ظؿ انتشار

فيركس ككركنا (ككفيد )19أثناء تطبيؽ البرنامج ،كذلؾ مف خالؿ مساىمة كتعاكف الجميع
مف إدارة مدرسية كمدربيف كمتدربيف لبمكغ اَلىداؼ المسطرة لمبرنامج.

- 10إجراءات تطبيق الدراسة:

أ -أخذ المكافقة مف المشرؼ العممي عمى اَلطركحة ،كمف قسـ عمـ النفس بكمية العمكـ

اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة محمد بكضياؼ المسيمة بتطبيؽ الدراسة (ممحؽ رقـ )13

ب -أخذ المكافقة مف مديرية التربية لكالية المسيمة إلجراء الدراسة (ممحؽ رقـ )14
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ت -الحصكؿ عمى البيانات الرسمية لعدد أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية العامميف
بمقاطعتي حماـ الضمعة 1ك 2مف مصمحة المستخدميف بمديرية التربية لكالية المسيمة.

ث -حصر عدد أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية مف دكف اَلساتذة الرئيسييف كالمككنيف
العامميف بمقاطعتي حماـ الضمعة 1ك.2

ج -القياـ باختيار عينة الدراسة كفقا لالعتبارات التي تمت اإلشارة ليا سابقا ،كقد أسفر ذلؾ
عف اختيار (  )60أستاذا كأستاذة مف أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية مكزعيف
بالتساكم عمى مجمكعتيف تجريبية كضابطة.

ح -تحديد مكعد تنفيذ البرنامج التدريبي باالتفاؽ مع مدير مدرسة المجاىد جعيجع بكقرة بمدية
حماـ الضمعة كىك .2020/12/19

خ -تحضير كتييئة كؿ ظركؼ كمتطمبات تطبيؽ البرنامج (تييئة القاعة ،الكسائؿ ،التقنيات
التدريبية)...

تطبيؽ القياس القبمي عمى عينة الدراسة (تـ التطبيؽ القبمي لبطاقة المالحظة بزيارة عينة
د -
الدراسة (  )60أستاذا كأستاذة خالؿ الفترة مف يكـ اَلربعاء

 2020/11/04إلى غاية يكـ

الخميس  2020/11/26بمساعدة مفتش التعميـ االبتدائي لمبيداغكجيا مقاطعة
االختبار التحصيمي فتـ تطبيقو يكـ .)2020/12/19

 ،35أما

ذ -الشركع في تطبيؽ البرنامج التدريبي عمى أفراد العينة التجريبية يكـ السبت 2020/12/19
إلى غاية يكـ السبت  2021/01/30بحجـ ساعي يقدر بػ (  31سا ك 45د) مكزعة عمى
سبعة أياـ بكاقع أربع ساعات كنصؼ في اليكـ.

ر -متابعة تنفيذ البرنامج التدريبي مف طرؼ الطالب كفقا لآلتي:

 متابعة تنفيذ النشاطات التطبيقية بالمدارس المعينة كمراكز لمتطبيؽ.

 تحفيز كتشجيع اَلساتذة أفراد العينة التجريبية عمى مكاصمة التدريب.
 إجراء بحكث إجرائية مف طرؼ اَلساتذة أفراد العينة التجريبية.

 متابعة مدل تكظيؼ اَلساتذة لمميارات التي تـ تدريبيـ عمييا أثناء إدارتيـ لمصؼ
الدراسي الذم يشرفكف عميو.

 الحرص عمى استخداـ التقنيات التدريبية النشطة التي تزيد مف التفاعؿ اإليجابي لدل
اَلساتذة.

 الحرص عمى إثارة المعارؼ كالمكتسبات القبمية لألساتذة بغية تحفيز التفكير العممي لدييـ.
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 تذليؿ كمعالجة كؿ الصعكبات التي اعترضت تطبيؽ البرنامج.

ز -إجراء التطبيؽ البعدم (تـ إجراء التطبيؽ البعدم لالختبار المعرفي لممجمكعتيف التجريبية
كالضابطة يكـ السبت  2021/01/30كىك اليكـ اَلخير لمبرنامج التدريبي ،أما التطبيؽ

البعدم لبطاقة المالحظة فكاف خالؿ الفترة مف  2021/02/14إلى غاية )2021/03/04

س  -تحميؿ البيانات إحصائيا عف طريؽ استخداـ اَلساليب اإلحصائية المناسبة مف خالؿ
برنامج  SPSSلممعالجة اإلحصائية.

- 11الصعوبات والمشكالت أثناء التجربة:

 - 1اإلجراءات الكقائية المطبقة في البركتكككؿ الصحي بسبب جائحة ككركنا (ككفيد )19
مما خمؽ بعض الصعكبات في القياـ باَلنشطة الجماعية التي تتطمب تقارب بيف أفراد الفكج

الكاحد.

 - 2الكضعية االستثنائية لمتمدرس خالؿ السنة الدراسية  2021/2020كما انجر عنيا مف
تكييؼ المخططات التعممية لألساتذة السيما المدارس التي تعمؿ بنظاـ الدكاميف الكمي مما
شكؿ صعكبة في إيجاد الكقت الذم يالئـ جميع اَلساتذة.

 - 3التكضيحات اإلضافية التي تضمنيا المنشكر الكزارم رقـ  20/0.0.2/197المؤرخ في

 2020/11/18بخصكص تنظيـ تمدرس التالميذ في مرحمة التعميـ االبتدائي ،مما خمؽ

نكعا مف الصعكبة في التركيز كضعؼ التفاعؿ لدل بعض اَلساتذة نتيجة شعكرىـ باإلرىاؽ

كالتعب.

كلقد قاـ الطالب بمعالجة تمؾ الصعكبات ،كذلؾ بانتقاء الكقت المناسب لجميع اَلساتذة

المعنييف ،ككذلؾ العمؿ عمى تكفير كؿ متطمبات تنفيذ البركتكككؿ الصحي ،كبعض

اإلجراءات التحفيزية لألساتذة بالتنسيؽ مع مديرم المدارس االبتدائية التي يعممكف بيا،

كالمركنة في تطبيؽ البرنامج كتكييفو كفؽ الحالة الراىنة التي تتطمب مف اَلساتذة البحث

كالتككيف الذاتي ،حيث تـ تكزيع أفراد العينة التجريبية في بعض الجمسات عمى خمسة أفكاج

صغيرة بالمدارس التي يعممكف بيا أك القريبة منيـ عمى أف يشرؼ عمى تدريبيـ مديرك تمؾ

المدارس (ممحؽ رقـ  )12الذيف بدكرىـ تمقكا شركحات كافية حكؿ مضمكف البرنامج مف

طرؼ الطالب كتقنيات تنفيذه ،كعميو استمرت التجربة كتـ تطبيؽ جمسات البرنامج التدريبي،

كالكصكؿ إلى جمع البيانات كمف ثـ تحميميا كاستخالص النتائج.
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 - 12األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

لقد تمت المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة بكاسطة برنامج الرزمة اإلحصائية لمعمكـ

االجتماعية المعركفة باسـ (  )SPSSنسخة (  ،)25كذلؾ باستخداـ اَلساليب اإلحصائية
التالية:

 .1حساب التك اررات كالنسب المئكية )(Frequency &Percent

 .2المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية )(Std. Deviation &Mean

 .3اختيار ليفيف  Levenلمتجانس :لفحص التجانس بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية.

 .4معامؿ ألفا كركنباخ ) (Cronbach's Alphaلحساب ثبات بطاقة المالحظة ،كالمعادلة
ىي( :مقدـ ،2003 ،ص)160.
∝=

ب
ب𝟏−

× )𝟏 −

حيث :ب= عدد البنكد

مج ح ²ب
ح ²ـ

(

ح 2ـ= مربع االنحراؼ المعيارم لممقياس

مج ح 2ب= مجمكع مربعات انحرافات البنكد

 .5معادلة ككبر ) (Cooperلحساب معامؿ ثبات بطاقة المالحظة.
نسبة االتفاق=

عدد مرات االتفاق
عدد مرات االتفاق  +عدد مرات االختالف

× ( 100الفييقي ،2015 ،ص.)196.

 .6حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية (سبيرماف -براكف

جكتماف) لحساب ثبات االختبار التحصيمي.

،Sperman- Brown

 .7معامؿ االرتباط بيرسكف (  )Pearsonلمكشؼ عف االتساؽ الداخمي َلداتي الدراسة،
كالمعادلة ىي( :منسي ،2007 ،ص.)168.

 .8معادلة كيكدر -ريتشاردسكف ( (KR -20) )Kuder- Richardsonلحساب ثبات االختبار.
معامؿ الثبات (ر) =

ف
ف1−

×

ع − 2مج س ص
ع2
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معامؿ الثبات

 .9معامؿ الصدؽ الذاتي=

 .10معامالت الصعكبة /السيكلة :استخدمت لحساب درجة صعكبة االختبار التحصيمي.
 .11معامؿ التمييز :استخدـ لحساب قكة تمييز فقرات االختبار التحصيمي.

 .12معادلة لكشي ( :)Lawacheلحساب معامؿ صدؽ البرنامج مف طرؼ المحكميف.
ص .ـ =

ف ك −ف𝟐/

(جبالي كعدكدة ،2012 ،ص.)161.

ف𝟐/

 .13اختبار ( )T-testلعينتيف مستقمتيف ،كلعينتيف مترابطتيف.




X1  X 2
(n1  1) s  (n2  1) s22 1
1
( 
)
n1  n2  2
n1 n2
2
1





X1  X 2
s12  s22
n
𝐷
𝐷𝑆
𝑛

t

(بكحفص ،2006 ،ص) 177.

t

(بكحفص ،2006 ،ص) 176.

= 𝑡 (بكحفص ،2006 ،ص)185.

 .14حجـ التأثير المعركؼ باسـ مربع إيتا (  )η2لتحديد مدل تأثير المتغير المستقؿ كىك
البرنامج التدريبي عمى المتغير التابع كىك ميارات اإلدارة الصفية َلساتذة المغة العربية

بالمرحمة االبتدائية في ضكء التعمـ النشط ،كالمعادلة ىي( :بني دكمي ،2018 ،ص)402.
مربع إيتا=

ت

2

ت + 2درجات الحرية

 .15نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ (  :)Blackلمتأكد مف أف حجـ الفركؽ الناتجة ىي فركؽ

حقيقية تعكد إلى متغيرات الدراسة كال تعكد إلى الصدفة (التعرؼ عمى درجة فاعمية البرنامج

التدريبي المقترح) ،كالمعادلة ىي:
ـ  – 2ـ1
الكسب المعدؿ لبالؾ=
ـ
–
ف
1
حيث يدؿ ـ – 2ـ /1ف – ـ 1عمى
ـ=1

(زيف الديف كالظاىرم ،2010 ،ص)32.
ـ – 2ـ1
+
ف
فاعمية البرنامج في التطبيؽ القبمي كالبعدم

متكسط درجات االختبار القبمي ،ـ  =2متكسط درجات االختبار البعدم ،ف= العالمة

العظمى لالختبار.
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تمييد

أوالً :عرض وتحميل نتائج الدراسة.
 .1نتائج إجابة السؤال األول.

 .2نتائج إجابة السؤال الثاني.

 .1.2عرض وتحميل نتائج الفرضية الفرعية األولى.

 .2.2عرض وتحميل نتائج الفرضية الفرعية الثانية.
 .3.2عرض وتحميل نتائج الفرضية الفرعية الثالثة.

 .4.2عرض وتحميل نتائج الفرضية الفرعية الرابعة.
 .5.2عرض وتحميل نتائج الفرضية العامة.

ثانياً :مناقشة وتفسير النتائج في ضوء الفرضيات.

 .1مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الفرعية األولى.

 .2مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الفرعية الثانية.
 .3مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الفرعية الثالثة.

 .4مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الفرعية الرابعة.
 .5مناقشة وتفسير نتائج الفرضية العامة.
االستنتاج العام لمدراسة
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تمييد:

بعد التطرؽ في الفصؿ السابؽ إلى اإلجراءات المنيجية المتٌبعة لمتعرؼ عمى فاعمية
البرنامج التدريبي المقترح في تنمية ميارات اإلدارة الصفية كفؽ منحى التعمـ النشط لدل

أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية ،سيتـ في ىذا الفصؿ عرض نتائج الدراسة التي تـ

التكصؿ إلييا ،كذلؾ بعد إجراء التجربة كالتحميؿ اإلحصائي ليذه النتائج مف خالؿ عرض
الفرضيات كالنتائج المرتبطة بكؿ فرضية ،ثـ تفسيرىا كمناقشتيا في ضكء الدراسات

كاَلدبيات السابقة ،كفيما يمي عرض كمناقشة نتائج ىذه الدراسة.

أوالً :عرض وتحميل نتائج الدراسة:

 .1نتائج إجابة السؤال األول:

نص السؤاؿ اَلكؿ عمى :ما البرنامج التدريبي المقترح لتنمية ميارات اإلدارة الصفية

كفؽ التعمـ النشط لدل أساتذة المغة العربية في مرحمة التعميـ االبتدائي؟

تمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ في ثنايا إجراءات الدراسة ،كذلؾ مف خالؿ إعداد برنامج

تدريبي مقترح ييدؼ إلى تنمية ميارات اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط لدل أساتذة المغة

العربية بالمرحمة االبتدائية ،الممحؽ رقـ (.)09

 .2نتائج إجابة السؤال الثاني:

نص السؤاؿ الثاني عمى :ما فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية ميارات اإلدارة

الصفية كفؽ التعمـ النشط لدل أساتذة المغة العربية في مرحمة التعميـ االبتدائي بشقيو

المعرفي كاَلدائي؟

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضيات التالية:

 .1تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات أساتذة المجمكعة التجريبية في القياسيف
القبمي كالبعدم لالختبار التحصيمي لصالح القياس البعدم.

 .2تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات أساتذة المجمكعة التجريبية في القياسيف
القبمي كالبعدم لبطاقة مالحظة ميارات إدارة الصؼ كفؽ التعمـ النشط لصالح القياس

البعدم.

 .3تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات كؿ مف أساتذة المجمكعة التجريبية
كالضابطة في القياس البعدم لالختبار التحصيمي لصالح المجمكعة التجريبية.

 .4تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات أساتذة كؿ مف المجمكعة التجريبية
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كالضابطة في القياس البعدم لبطاقة مالحظة ميارات إدارة الصؼ كفؽ التعمـ النشط
لصالح المجمكعة التجريبية.

 .1.2نتائج الفرضية الفرعية األولى:

نصت الفرضية الفرعية الثالثة عمى" :تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات

أساتذة المجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم لالختبار التحصيمي لصالح القياس

البعدم"

لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات

المعيارية كنتائج اختبار (  )Tلعينتيف مترابطتيف ،كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

جدكؿ رقـ ( )36يكضح نتائج اختبار ( )Tلداللة الفركؽ بيف القياسيف القبمي كالبعدم

االختبار

القياس

التحصيمي القياس القبمي
القياس البعدي

لممجمكعة التجريبية في االختبار التحصيمي
حجم
العينة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
الحرية

30

24,3667
46,1667

2,25118
1,68325

29

قيمة T

-43,873

مستوى
الداللة
0,000

القرار

دال عند
()α=0.01

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف المتكسط الحسابي لدرجات أفراد المجمكعة التجريبية في

القياس القبمي لالختبار التحصيمي يساكم (  )24.36بانحراؼ معيارم قدره (  ،)2.25بينما

بمغ المتكسط الحسابي في القياس البعدم (

 )46.16بانحراؼ معيارم قدره (

،)1.68

كبالنظر إلى قيمة ) (T.testالمحسكبة التي بمغت (  )-43,873كىي قيمة دالة إحصائيا

مما
عند مستكل ( )0.01حيث أف مستكل الداللة (  )0.000قيمة أصغر مف ( ٌ ،)0.01

يعني كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات أساتذة المجمكعة التجريبية في
القياسيف القبمي كالبعدم لالختبار التحصيمي  ،كبالرجكع إلى قيمة المتكسط الحسابي لًكال

القياسيف أمكف التكصؿ إلى أف الفركؽ لصالح القياس البعدم َلنيا بمغت (  )46.16كىي

أكبر مف نظيرتيا عند القياس القبمي ،كعميو تـ قبكؿ الفرضية البديمة الثالثة.

 .2.2نتائج الفرضية الفرعية الثانية:

نصت الفرضية الفرعية الرابعة عمى " :تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات

أساتذة المجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم لبطاقة مالحظة ميارات إدارة الصؼ

كفؽ التعمـ النشط لصالح القياس البعدم"
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لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات

المعيارية كنتائج اختبار (  )Tلعينتيف مترابطتيف ،كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

جدكؿ رقـ ( )37يكضح نتائج اختبار ( )Tلداللة الفركؽ بيف القياسيف القبمي كالبعدم
لممجمكعة التجريبية في بطاقة المالحظة

البيان

القياس

حجم
العينة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ميارات تخطيط
إدارة الصف

القبمي
البعدي

30

34,0667

3,01643

65,3667

1,93842

ميارات إدارة
األنشطة الصفية
والتفاعل الصفي
ميارات تنظيم
البيئة المادية
لمصف
ميارات استثارة
الدافعية لدى
المتعممين
ميارات التقويم
الصفي
بطاقة المالحظة
ككل

القبمي
البعدي

30

42,5333

3,68345

81,1000

2,72093

القبمي
البعدي

30

28,5667

1,81342

52.2000

1.86437

القبمي
البعدي

30

31,2333

2,23889

65.0000

2.43537

القبمي
البعدي
القبمي

30

23,5000
47,8333

2,38891
3,39455

البعدي

30

159,9000

311.5000

4,83058

2.52914

قيمة T

درجة
الحرية

مستوى
الداللة

29
-46,029

-44,640
-44,721
-58.149
-31,098
-138,048

0,000
29
29
29
29
29

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

القرار

دال عند
()α=0.01
دال عند
()α=0.01
دال عند
()α=0.01
دال عند
()α=0.01
دال عند
()α=0.01
دال عند
()α=0.01

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ تفاكت كبير بيف المتكسطات الحسابية لمختمؼ

أبعاد بطاقة المالحظة لممجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم ،حيث بمغ المتكسط
الحسابي لبعد ميارات تخطيط إدارة الصؼ في القياس القبمي (  )34.06بانحراؼ معيارم

( )3.01بينما بمغ المتكسط الحسابي في القياس البعدم (  )65.36بانحراؼ معيارم قدره
( ،)1.93أما بالنسبة لبعد ميارات إدارة اَلنشطة الصفية كالتفاعؿ الصفي فقد بمغ المتكسط

الحسابي في القياس القبمي (  )42.53بانحراؼ معيارم قدره (  )3.68بينما بمغ المتكسط

الحسابي في القياس البعدم (  )81.10بانحراؼ معيارم قدره (  ،)2.72كفي بعد ميارات

تنظيـ البيئة المادية لمصؼ فقد بمغ المتكسط الحسابي في القياس القبمي (  )28.56بانحراؼ

معيارم قدره (  ،)1.81أما في القياس البعدم فقد بمغ المتكسط الحسابي (  )52.20بانحراؼ
معيارم قدره (  ،)1.86كفي بعد ميارات استثارة الدافعية لدل المتعمميف فقد بمغ المتكسط
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الفصؿ السادس

الحسابي في القياس القبمي (  )31.23بانحراؼ معيارم (  )2.23بينما بمغ المتكسط الحسابي

في القياس البعدم (  )65.00بانحراؼ معيارم قدره (  ،)2.43كفي بعد ميارات التقكيـ
الصفي فقد بمغ المتكسط الحسابي في القياس القبمي (

( )2.38بينما بمغ المتكسط الحسابي في القياس البعدم (
( ،)3.39كبالنظر إلى قيمة

 )23.50بانحراؼ معيارم قدره
 )47.83بانحراؼ معيارم

) (T.testالمحسكبة التي بمغت عمى التكالي

(/-46,029

 )-31,098 /-58,149 /-44,721 /-44,640في اَلبعاد الخمسة (ميارات تخطيط

إدارة الصؼ ،ميارات إدارة اَلنشطة الصفية كالتفاعؿ الصفي ،ميارات تنظيـ البيئة المادية

لمصؼ ،ميارات استثارة الدافعية لدل المتعمميف ،ميارات التقكيـ الصفي) ،كىي قيـ دالة

مما يعني كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
إحصائينا عند مستكل الداللة ( ٌ ،)α=0.01
متكسط درجات أساتذة المجمكعة الضابطة في القياس البعدم كمتكسط درجاتيـ في القياس

القبمي لبطاقة مالحظة ميارات إدارة الصؼ كفؽ التعمـ النشط بأبعادىا الخمسة ،أما بالنسبة

لبطاقة المالحظة ككؿ فقد بمغ المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية في القياس القبمي

( )159.90بانحراؼ معيارم قدره (  )4.83بينما بمغ المتكسط الحسابي في القياس البعدم

( )311.50بانحراؼ معيارم قدره (  ،)2.52كبالنظر إلى قيمة ) (T.testالمحسكبة التي

بمغت ( )-138.048كىي قيمة دالة إحصائيا عند مستكل ( )0.01حيث أف مستكل الداللة

مما يعني كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
( )0.000قيمة أصغر مف ( ٌ ،)0.01
متكسطي درجات أساتذة المجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم لبطاقة المالحظة ،
كبالرجكع إلى قيمة المتكسط الحسابي لًكال القياسيف أمكف التكصؿ إلى أف الفركؽ لصالح
القياس البعدم َلنيا بمغت (  ،)311.50كىي أكبر مف نظيرتيا عند القياس القبمي ،كعميو تـ

قبكؿ الفرضية البديمة الرابعة.

 .3.2نتائج الفرضية الفرعية الثالثة:

نصت الفرضية الفرعية الخامسة عمى" :تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي

درجات كؿ مف أساتذة المجمكعة التجريبية كالضابطة في القياس البعدم لالختبار التحصيمي

لصالح المجمكعة التجريبية"

لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ حساب الفركؽ بيف متكسطي درجات كؿ مف أساتذة

المجمكعة التجريبية كالضابطة في القياس البعدم لالختبار التحصيمي ،كتمت المقارنة بينيما
باستخداـ اختبار ( )Tلعينتيف مستقمتيف ،ككانت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ التالي:
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جدكؿ رقـ ( )38يكضح نتائج اختبار ( )Tلداللة الفركؽ بيف متكسطي درجات أساتذة
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في القياس البعدم لالختبار التحصيمي

االختبار

المجموعة

حجم
العينة

التحصيمي

التجريبية
الضابطة

30
30

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

1,68325 46,1667
2,51181 24,6333

درجة
الحرية
58

قيمة T

مستوى
الداللة

39,007

0,000

القرار

دال عند
()α=0.01

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف المتكسط الحسابي لدرجات أفراد المجمكعة التجريبية في

القياس البعدم لالختبار التحصيمي يساكم ( )46.16بانحراؼ معيارم قدره ( ،)1.68بينما
بمغ المتكسط الحسابي لدرجات أفراد المجمكعة الضابطة في القياس البعدم لالختبتار

التحصيمي ( )24.63بانحراؼ معيارم قدره ( ،)2.51كبالنظر إلى قيمة )(T.test

المحسكبة التي بمغت ( )39,007كىي قيمة دالة إحصائيا عند مستكل ( )0.01حيث أف

مما يعني كجكد فركؽ ذات داللة
مستكل الداللة ( )0.000قيمة أصغر مف (ٌ ،)0.01
إحصائية بيف متكسطي درجات أساتذة المجمكعة التجريبية كالضابطة في القياس البعدم

لالختبار التحصيمي لصالح المجمكعة التجريبية باعتبار أف المتكسط الحسابي لممجمكعة
التجريبية أكبر منو عند المجمكعة الضابطة ،كعميو تـ قبكؿ الفرضية البديمة الخامسة.

 .4.2نتائج الفرضية الفرعية الرابعة:

نصت الفرضية الفرعية السادسة عمى" :تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي

درجات كؿ مف أساتذة المجمكعة التجريبية كالضابطة في القياس البعدم لبطاقة مالحظة

ميارات إدارة الصؼ كفؽ التعمـ النشط لصالح المجمكعة التجريبية"

لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ حساب الفركؽ بيف متكسطي درجات كؿ مف أساتذة

المجمكعة التجريبية كالضابطة في القياس البعدم لبطاقة مالحظة ميارات إدارة الصؼ كفؽ

التعمـ النشط ،كتمت المقارنة بينيما باستخداـ اختبار ( )Tلعينتيف مستقمتيف ،ككانت النتائج

كما يكضحيا الجدكؿ التالي:
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جدكؿ رقـ ( )39يكضح نتائج اختبار ( )Tلداللة الفركؽ بيف متكسطي درجات أساتذة

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في القياس البعدم لبطاقة مالحظة ميارات إدارة الصؼ
كفؽ التعمـ النشط

البيان

المجموعة

حجم
العينة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ميارات تخطيط
إدارة الصف
ميارات إدارة
األنشطة الصفية
والتفاعل الصفي
ميارات تنظيم
البيئة المادية
لمصف

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

30
30
30
30

65.3667
34,2000
81,1000
42,8333

1.93842
3,24197
2.72093
2,92532

التجريبية
الضابطة

30
30

52,2000
28,6000

1.86437
1.90462

ميارات استثارة
الدافعية لدى
المتعممين

التجريبية
الضابطة

30
30

65.0000
31.5667

2.43537
2.07918

ميارات التقويم
الصفي
بطاقة المالحظة
ككل

التجريبية
الضابطة
التجريبية

30
30
30

47.8333
23.7333
311.5000

3.39455
1.91065
2.52914

الضابطة

30

160.9333

4.05083

قيمة T

درجة
الحرية

45.193

58

52.463

58

مستوى
الداللة

0,000
0,000

58
48.500

0,000
58
0,000

57.186
33.887
172.690

58
58

0,000
0,000

القرار

داؿ عند
()α=0.01
داؿ عند
()α=0.01
داؿ عند
()α=0.01

داؿ عند
()α=0.01

داؿ عند
()α=0.01
داؿ عند
()α=0.01

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ تفاكت كبير بيف المتكسطات الحسابية لمختمؼ

أبعاد بطاقة المالحظة بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في القياس البعدم لصالح
المجمكعة التجريبية ،حيث بمغ المتكسط الحسابي لبعد ميارات تخطيط إدارة الصؼ

لممجمكعة التجريبية ( )65.36بانحراؼ معيارم ( )1.93بينما بمغ المتكسط الحسابي

لممجمكعة الضابطة ( )34.20بانحراؼ معيارم قدره ( ،)3.24أما بالنسبة لبعد ميارات إدارة
اَلنشطة الصفية كالتفاعؿ الصفي فقد بمغ المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية ()81.10

بانحراؼ معيارم قدره ( )2.72بينما بمغ المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة ()42.83
بانحراؼ معيارم قدره ( ،)2.92كفي بعد ميارات تنظيـ البيئة المادية لمصؼ فقد بمغ

المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية ( )52.20بانحراؼ معيارم قدره ( )1.86بينما بمغ

المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة ( )28.60بانحراؼ معيارم قدره ( ،)1.90كفي بعد
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ميارات استثارة الدافعية لدل المتعمميف فقد بمغ المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية

( )65.00بانحراؼ معيارم ( )2.43بينما بمغ المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة

( )31.56بانحراؼ معيارم قدره ( ،)2.07كفي بعد ميارات التقكيـ الصفي فقد بمغ المتكسط
الحسابي لممجمكعة التجريبية ( )47.83بانحراؼ معيارم قدره ( )3.39بينما بمغ المتكسط
الحسابي لممجمكعة الضابطة ( )23.73بانحراؼ معيارم ( ،)1.91كبالنظر إلى قيمة

) (T.testالمحسكبة التي بمغت عمى التكالي (/57,186 /48,500 /52,463 /45,193

 )33,887في اَلبعاد الخمسة (ميارات تخطيط إدارة الصؼ ،ميارات إدارة اَلنشطة الصفية
كالتفاعؿ الصفي ،ميارات تنظيـ البيئة المادية لمصؼ ،ميارات استثارة الدافعية لدل

المتعمميف ،ميارات التقكيـ الصفي) ،كىي قيـ دالة إحصائينا عند مستكل الداللة (،)α=0.01

مما يعني كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات كؿ مف أساتذة المجمكعة
ٌ
التجريبية كالضابطة في القياس البعدم لبطاقة مالحظة ميارات إدارة الصؼ كفؽ التعمـ
النشط بأبعادىا الخمسة ،أما بالنسبة لبطاقة المالحظة ككؿ فقد بمغ المتكسط الحسابي

لممجمكعة التجريبية في القياس البعدم لبطاقة مالحظة ميارات إدارة الصؼ كفؽ التعمـ

النشط ( )311.50بانحراؼ معيارم قدره ( )2.52بينما بمغ المتكسط الحسابي لممجمكعة

الضابطة في القياس البعدم لبطاقة المالحظة ( )160.93بانحراؼ معيارم قدره (،)4.05

كبالنظر إلى قيمة ) (T.testالمحسكبة التي بمغت ( )172,690كىي قيمة دالة إحصائيا

مما
عند مستكل ( )0.01حيث أف مستكل الداللة ( )0.000قيمة أصغر مف (ٌ ،)0.01

يعني كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات أساتذة المجمكعة التجريبية
كالضابطة في القياس البعدم لبطاقة المالحظة لصالح المجمكعة التجريبية باعتبار أف

المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية أكبر منو عند المجمكعة الضابطة ،كعميو تـ قبكؿ

الفرضية البديمة السادسة.

 .5.2النتائج المتعمقة بالفرضية العامة:

نصت الفرضية العامة عمى" :لمبرنامج التدريبي المقترح فاعمية كبيرة في تنمية ميارات

اإلدارة الصفية كفؽ منحى التعمـ النشط لدل أساتذة المغة العربية في مرحمة التعميـ االبتدائي"
لمتحقؽ مف صحة الفرضية العامة تـ حساب قيمة مربع إيتا ( )η2لمعرفة حجـ التأثير،

كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
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جدول رقم ( )40يوضح حجم التأثير بمربع إيتا (  )η2لمبرنامج التدريبي المقترح عمى تنمية ميارات
اإلدارة الصفية لدى أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية (بين المجموعة التجريبية والضابطة)

المتغير
المستقل

قيمة T

المتغير التابع

البرنامج التدريبي المقترح

األداء المياري

التحصيل المعرفي
تخطيط إدارة الصف
إدارة األنشطة الصفية والتفاعل الصفي
تنظيم البيئة المادية لمصف
استثارة الدافعية لدى المتعممين
التقويم الصفي
بطاقة المالحظة ككل

39,007
45.024
52.584
44.071
51.201
31.934
155.614

درجة
الحرية
58
58
58
58
58
58
58

مربع إيتا
()η2
0.963
0.972
0.979
0.975
0.982
0.951
0.998

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة حجـ التأثير باستخداـ مربع إيتا ( )η2عمى

حجم
التأثير
كبير
كبير
كبير
كبير
كبير
كبير
كبير

التحصيؿ المعرفي في القياس البعدم قد بمغت ( ،)0.963كىي قيمة كبيرة حيث أشار
(بحاش ،2020 ،ص )383.بأف قيمة مربع إيتا تككف بسيطة عند  0.01كمتكسطة عند

 0.06ككبيرة عند  ،0.14كما يتضح أف قيمة حجـ التأثير باستخداـ مربع إيتا (  )η2عمى
اَلداء الميارم بمغت عمى التكالي ( )0.951 /0.982 /0.975 /0.979 /0.972في

اَلبعاد الخمسة لبطاقة المالحظة (ميارات تخطيط إدارة الصؼ ،ميارات إدارة اَلنشطة

الصفية كالتفاعؿ الصفي ،ميارات تنظيـ البيئة المادية لمصؼ ،ميارات استثارة الدافعية لدل

المتعمميف ،ميارات التقكيـ الصفي) ،كجميعيا أكبر مف ( )0.14كىذا يكضح أف حجـ اَلثر

كبير لمبرنامج التدريبي في تنمية ميارات اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط.

أما قيمة حجـ التأثير( )η2لبطاقة المالحظة ككؿ فيي تساكم ( )0.998كىي أكبر

مما يدؿ عمى أف حجـ اَلثر كبير لممتغير المستقؿ كىك البرنامج التدريبي
مف (ٌ )0.14
المقترح عمى المتغير التابع كىك ميارات اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط (في جانبيو
المعرفي كالميارم).

عما إذا
نا
كما تـ حساب معدؿ الكسب كفقنا لمعادلة بالؾ ( ،)Blackكالتي تعطي
مؤشر ٌ
كاف ىناؾ فاعمية لممتغير المستقؿ (البرنامج التدريبي المقترح) عمى المتغير التابع (ميارات
اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط) لدل أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية مف خالؿ
مقارنة درجات القياس البعدم بدرجات القياس القبمي مع اَلخذ بعيف االعتبار الدرجة

العظمى ،ككانت النتيجة كما ىي مكضحة في الجدكليف التالييف:
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جدكؿ رقـ ( )41يكضح الكسب المعدؿ لبالؾ ( )Blackلمكشؼ عف فاعمية البرنامج
التدريبي المقترح في تنمية التحصيؿ المعرفي لدل أساتذة المجمكعة التجريبية

الحسابي القبمي

الحسابي البعدي

ن= الدرجة
العظمى

الفاعمية=

م =1المتوسط

م =2المتوسط

24,3667

46,1667

50

0.85

م -2م/1ن-

م-2

م1

م1

ن

نسبة الكسب
المعدل

داللة

0.44

1.29

1.2

المعادلة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفاعمية في تنمية التحصيؿ المعرفي لميارات اإلدارة

الصفية كفؽ التعمـ النشط لدل أساتذة المجمكعة التجريبية قد بمغت ( )0.85كىي قيمة قريبة

مما يدؿ عمى أف البرنامج التدريبي لو فاعمية كبيرة (ما يمثؿ نسبة
مف الكاحد الصحيح ٌ
 ،)%85كما يتضح ذلؾ مف خالؿ قيمة الكسب المعدؿ َلفراد المجمكعة التجريبية بيف
القياس القبمي كالقياس البعدم حيث بمغت ( ،)1.29كىي قيمة أكبر مف (" ،)1.2كىك

المدل الذم حدده بالؾ لفعالية البرامج التدريبية" (زيف الديف كالظاىرم ،2010 ،ص.)33.
جدكؿ رقـ ( )42يكضح الكسب المعدؿ لبالؾ ( )Blackلمكشؼ عف فاعمية البرنامج
التدريبي المقترح في تنمية الجانب اَلدائي لدل أساتذة المجمكعة التجريبية

البعد
(الميارات)

تخطيط إدارة الصف
إدارة األنشطة الصفية
والتفاعل الصفي
تنظيم البيئة المادية
لمصف
استثارة الدافعية لدى
المتعممين
التقويم الصفي
بطاقة المالحظة ككل

م =1المتوسط
الحسابي
القبمي
34.0667
42.5333

م =2المتوسط
الحسابي
البعدي
65.3667
81.1000

الفاعمية=
م -2م/ 1ن -م1

م-2
ن

م1

ن=
الدرجة
العظمى
70
90

0.87
0.81

0.45
0.43

داللة
نسبة
الكسب المعادلة
المعدل
1.2 1.32
1.2 1.24

28.5667

52.2000

60

0.75

0.39

1.15

1.2

31.2333

65.0000

70

0.87

0.48

1.35

1.2

23.5000
159.9000

47.8333
311.5000

60
350

0.67
0.80

0.41
0.43

1.07
1.23

1.2
1.2

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كمف خالؿ تتبعنا لفاعمية البرنامج التدريبي المقترح في

اَلبعاد الخمسة (ميارات تخطيط إدارة الصؼ ،ميارات إدارة اَلنشطة الصفية كالتفاعؿ
الصفي ،ميارات تنظيـ البيئة المادية لمصؼ ،ميارات استثارة الدافعية لدل المتعمميف،

ميارات التقكيـ الصفي) نجد أف الفاعمية في تنمية الجانب اَلدائي لميارات اإلدارة الصفية

كفؽ التعمـ النشط لدل أساتذة المجمكعة التجريبية قد تراكحت بيف (  )0.87 -0.67أم ما

يمثؿ (  ،)%87 -%67كىي قيـ مقبكلة (نسبة فاعمية جيدة) إذا ما قكرنت بالحد اَلدنى

مما يدؿ
لممحؾ كىك (  )0.60مثؿ ما أشار لذلؾ (ضيات كعتركس ،2018 ،صَّ ،)445 .
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عمى أف البرنامج لو فاعمية كبيرة ،كما يتضح ذلؾ مف خالؿ قيـ الكسب المعدؿ لألساتذة،

حيث كانت نتيجة كؿ اَلبعاد أكبر أك قريبة مف (

 )1.2باستثناء البعد الخامس كالمتعمؽ

بميارات التقكيـ الصفي الذم بمغت فيو قيمة الكسب المعدؿ (.)1.07

أما بالنسبة لبطاقة المالحظة ككؿ كبمقارنة القياسيف القبمي كالبعدم نجد أف الفاعمية قد

بمغت ( )0.80أم ما يمثؿ ( ،)%80كىي قيمة مقبكلة تدؿ عمى أف البرنامج لو فاعمية كبيرة
في تنمية الجانب اَلدائي لميارات اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط لدل أساتذة المجمكعة

التجريبية ،كما يتضح ذلؾ مف خالؿ قيمة الكسب المعدؿ بشكؿ عاـ كالتي بمغت ( )1.23

مما يدؿ عمى فاعمية البرنامج التدريبي المقترح.
كىي قيمة أكبر مف (ِّ )1.20
يتضح مف خالؿ النتائج السابقة كالمدكنة في الجداكؿ (

 )44 ( ،)43 ( ،)42أف

البرنامج التدريبي المقترح لو تأثير إيجابي كبير عمى أفراد المجمكعة التجريبية محؿ الدراسة،

كما أف حجـ الفركؽ الناتجة ىي فركؽ حقيقية تعكد إلى متغيرات الدراسة ،كبالتالي يتصؼ
البرنامج التدريبي المقترح بفاعمية كبيرة ،كعميو تـ تحقؽ الفرضية العامة.

ثانياً :مناقشة النتائج وتفسيرىا:

 .1مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الفرعية األولى:

أظيرت نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي

درجات أساتذة المجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم لالختبار التحصيمي لصالح

القياس البعدم ،كىذا ما يؤكد أف التعمـ النشط يؤدم إلى ارتفاع نسبة التحصيؿ المعرفي لدل

أساتذة المجمكعة التجريبية كما أشارت لذلؾ دراسة ) Fayombo (2013التي كشفت

نتائجيا عف كجكد ارتباط إيجابي بيف إستراتيجيات التعمـ النشط كالتحصيؿ الدراسي لمطمبة،
ككذلؾ التنكع في أساليب العرض كتنكيع المثيرات كأساليب التعزيز كالتغذية الراجعة ،كالتركيز

عمى أىـ المعارؼ كضبط المصطمحات كتحديدىا بصكرة تسمح لألساتذة االحتفاظ بيا

كتذكرىا مف خالؿ التركيز عمى مسؤكلية اَلستاذ المتدرب كمبادراتو في الحصكؿ عمى التعمـ

مثؿ ما يذكر (سعادة كآخركف ،2006 ،ص )65.أف "مبادرة الطالب كقيامو بعممية التعمـ

بنفسو تجعمو يمر بخبرات تعممية مباشرة يصعب نسيانيا ،كتجعمو يكتشؼ كثي انر مف اَلمكر

كالمعمكمات" ،كيمكف تفسير ىذه النتيجة بما يمي:

241

عرض كتفسير كمناقشة النتائج

الفصؿ السادس

ال لممعارؼ المرتبطة بكؿ ميارة مف ميارات اإلدارة
-أف محتكل البرنامج التدريبي كاف شام ن

الصفية في ضكء التعمـ النشط ،كالتي تـ إعدادىا بالرجكع إلى المصادر التربكية الحديثة،

مما جعؿ أساتذة المجمكعة التجريبية ممميف بطبيعة ىذه الميارات كأىميتيا.

-مميزات التعمـ النشط التي يعتمد عمييا البرنامج التدريبي المقترح ،كيستمد منيا فاعميتو

كأىميتو في ربط المفاىيـ كالمعارؼ لتقديميا لممتدربيف بشكؿ مترابط ،كتزيد مف ثقة اَلستاذ

بنفسو ،كما تنمي الرغبة في التعمـ إلى حد اإلتقاف ،كالقدرة عمى التفكير كالبحث.

-قد يككف السبب ىك سيادة المناخ التعاكني النشط بيف أفراد المجمكعة التجريبية مما أدل

إلى زيادة التحصيؿ المعرفي لدييـ ،كالرفع مف قابميتيـ الكتساب المعارؼ مف خالؿ

المكاقؼ التعميمية /التعممية التي سمحت بالمناقشة كتبادؿ اآلراء كتصحيح ما بيا مف
أخطاء.

-أف إستراتيجيات التعمـ النشط التي تـ تطبيقيا عمى اَلساتذة تساعد عمى الفيـ فيي تجعؿ

كؿ فرد منيـ معني بالبحث عف المعمكمات كالمفاىيـ كاكتشافيا بنفسو.

كاتفقت ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو الدراسات السابقة مثؿ دراسة أحمد ( ،)2013

دراسة شريفي (  ،)2012دراسة المالكي (  ،)2009دراسة محمد (  ،)2013دراسة ( )2013

 ،Fayomboدراسة ) ، Saghir et al (2017دراسة )Sibona et Pourreza (2018
كالتي أكدت كجكد ارتباط إيجابي بيف إستراتيجيات التعمـ النشط كالتحصيؿ المعرفي.

 .2مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الفرعية الثانية:

أظيرت نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي

درجات أساتذة المجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم لبطاقة مالحظة ميارات إدارة
الصؼ كفؽ التعمـ النشط لصالح القياس البعدم ،حيث أف القراءة اإلحصائية لمجدكؿ

الخاص بنتائج ىذه الفرضية تبيف الفركؽ الكبيرة بيف المتكسطيف الحسابييف لدرجات أفراد
المجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم عمى شبكة مالحظة اَلداء لمختمؼ

الميارات محؿ التدريب ،ففي بعد ميارات تخطيط إدارة الصؼ بمغت قيمة )(T.test

المحسكبة ( )-46.029كىي قيمة دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ( ،)α=0.01كيعزك
الطالب ىذه النتيجة إلى طبيعة النشاطات التدريبية المتبعة التي اشتممت عمى التنكيع

كالتبديؿ ،كاستخداـ اَلنشطة اإلبداعية كالمشكقة جعؿ العممية التدريبية أكثر فاعمية ،كما
تضمنو البرنامج التدريبي مف أجؿ تنمية ميارات ىذا البعد مف إستراتيجيات نشطة
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كإستراتيجية العصؼ الذىني مما شجع عمى طرح اَلفكار كاقتراح الحمكؿ لممشكالت

كاستراتيجية لعب اَلدكار التي ساعدت المتدربيف عمى استخداـ خبراتيـ في مكاقؼ حقيقية،

كيفسر الطالب أيضا ىذه النتيجة بعمميات التقكيـ التي رافقت تدريب اَلساتذة ال سيما التقكيـ

التككيني الذم سمح بمعرفة ما تـ تحقيقو كما لـ يتـ تحقيقو ،كبالتالي إيجاد أساليب عالجية

الم ىالحظة ،كما يمكف تفسير ذلؾ بأف البرنامج التدريبي قد
لمتغمب عمى بعض الصعكبات ي
كضع لبنة أساسية لمبعد في شقو النظرم كالتي ساىمت بشكؿ مباشر في تنمية الجانب
اَلدائي لألساتذة سكاء في الكرشات التدريبية التي تـ إقامتيا ببعض المدارس االبتدائية

بإشراؼ مديريف تـ تدريبيـ عمى ىذه الميارات أك في المؤسسات التربكية التي يعممكف بيا ما

يؤكد ارتباط الجانب اَلدائي بالجانب المعرفي ،حيث أف المتكسط الحسابي لمقياس البعدم
في االختبار التحصيمي الذم يمثؿ الجانب النظرم كالمتكسط الحسابي الذم يمثؿ الجانب

الميارم إلدارة الصؼ كفؽ التعمـ النشط يثبتاف أف ما اكتسبو اَلستاذ المتدرب نظريان كظفو

عممينا في الميداف.

أما بالنسبة لبعد ميارات اَلنشطة الصفية كالتفاعؿ الصفي فقد بمغت قيمة )(T.test

المحسكبة ( )-44.640كىي قيمة دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ( ،)α=0.01كيعزك
الطالب ىذه النتيجة إلى أف تدريب اَلساتذة أفراد العينة التجريبية عمى ميارات اَلنشطة

الصفية كالتفاعؿ الصفي كفؽ منحى التعمـ النشط عمؿ عمى رفع مستكل امتالكيـ ليذه

ال مف خالؿ التدريب عمييا كممارستيا في مكاقؼ
الميارات ،فاكتساب الميارات ال يتـ إ ٌ
مشابية لممكاقؼ الحقيقية ،كىذا ما تحقؽ بالفعؿ مف خالؿ تنفيذ النشاط (كرقة العمؿ

 ،)3/1/6حيث تـ القياـ بنشاطات كفؽ التعمـ النشط مف قبؿ عناصر المجمكعة التجريبية،
إلى أف تـ التحكـ فييا كتنميتيا لمحد المطمكب ،كما يمكف أف يرجع ذلؾ إلى أثر

اإلستراتيجيات المستخدمة في التدريب كإستراتيجية حؿ المشكالت التي ساعدت المتدربيف

عمى معالجة المشكالت التي تكاجييـ أثناء إدارة اَلنشطة الصفية.

أما بالنسبة لبعد ميارات تنظيـ البيئة المادية لمصؼ فقد بمغت قيمة )(T.test

المحسكبة ( )-44.721كىي قيمة دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ( ،)α=0.01كيمكف

عزك ذلؾ إلى ما تضمنو البرنامج التدريبي مف معارؼ نظرية كسمككية استطاعت تكضيح

أىمية البيئة الصفية المادية في عممية التعمـ كتبسيط المفاىيـ المرتبطة بيا مف خالؿ عرض
صكر تبيف الفرؽ بيف البيئة الصفية المادية التقميدية كالنشطة ،ككذلؾ تعديؿ التصكرات
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الخاطئة لدل اَلساتذة كتصحيحيا كتأكيد أف البيئة الصفية المادية ثؤثر في دافعية التعمـ

عند التالميذ كما يمكف أف يرجع ذلؾ إلى ارتباط المفاىيـ كالمعارؼ المقدمة بالممارسات

اليكمية لألساتذة أثناء تنظيـ بيئة الصؼ المادية مف خالؿ تكفير اإلضاءة كالتيكية كدرجة
الح اررة  ،كمساحات لجمكس التالميذ كحركاتيـ كحركات اَلستاذ كشعكرىـ بالراحة كالسعادة،
كاالىتماـ بالمثيرات داخؿ الغرفة الصفية كتزيينيا لتككف بيئة صفية جاذبة لمتعمـ ،كؿ ذلؾ

أدل إلى تعديؿ في مككنات الغرفة الصفية كتزيينيا كىذا بمساعدة الطالب كتدخمو عدة مرات

مف أجؿ تكفير الكسائؿ كالمكاد المناسبة ،كما أف أساتذة المجمكعة التجريبية قد رفعكا تحديا

مف أجؿ تغيير الكضعية الحالية لمحجرات الدراسية لتككف متناسبة مع ما تـ تناكلو نظريا كىك

ما كقؼ عميو الطالب أثناء المتابعة التي لقيت كؿ التشجيع كالتحفيز.

أما بالنسبة لبعد ميارات استثارة الدافعية لدل المتعمميف فقد بمغت قيمة )(T.test

المحسكبة ( )-58.149كىي قيمة دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ( ،)α=0.01كيمكف

أف يعكد ىذا الفرؽ إلى أف التدريب عمى الميارات الفرعية ليذا البعد سبقو لمحة مركزة عف

الجانب المعرفي ،إذ كاف الطالب كالمدربكف يقكمكف بتطبيؽ مثاؿ عممي عف كؿ ميارة فكر
االنتياء مف شرح الجانب النظرم المتعمؽ بيا ،ثـ يقكـ المتدربكف بتطبيؽ نشاطات تتناكؿ

ميارات استثارة الدافعية مثؿ اختيار نشاط صفي معيف كتحديد تييئة محفزة مناسبة كاختيار

نكع اَلسئمة لشد انتباه التالميذ كذكر أساليب التعزيز اإليجابي كاإلستراتيجيات المستخدمة
لكسر الركتيف كالتكرار كالممؿ كما إلى ذلؾ ،كما ِّر
كمؼ كؿ أستاذ متدرب بإعداد مذكرة

مما أسيـ في
تحضير تشمؿ الميارات الفرعية كتـ عرضيا كتقديميا في الجمسات التطبيقيةٌ ،
انتقاؿ أثر التدريب مف أستاذ آلخر ،كما يمكف عزك ذلؾ إلى طبيعة الكضعيات التدريبية
المرتبطة بأداء اَلستاذ كمطالبة اَلساتذة المتدربيف باقتراح أساليب نشطة تساىـ في تنكيع

المثيرات كاعطاء أمثمة مف الكاقع عف كيفية تحفيز التالميذ أثناء تقديـ النشاطات الصفية.
كبالنسبة لبعد ميارات التقكيـ الصفي فقد بمغت قيمة ) (T.testالمحسكبة

( )-31.098كىي قيمة دالة إحصائينا عند مستكل الداللة ( ،)α=0.01كيعزك الطالب ىذه
النتيجة إلى تضميف جمسات البرنامج التدريبي عدة إستراتيجيات نشطة منيا إستراتيجية

التدريس التبادلي التي استثمرت المعارؼ كالخبرات السابقة لدل أساتذة المجمكعة التجريبية،

مما أدل إلى اكتساب العديد مف الميارات كميارة تزكيد التالميذ بالتغذية الراجعة ،كمساعدة
التالميذ عمى تشخيص نكاحي القكة كالضعؼ لدييـ ،كما أتاحت الفرصة لممتدربيف لتنمية
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ميارة صياغة اَلسئمة كفسح المجاؿ أماـ التالميذ لتقييـ نشاطاتيـ الصفية عمى نحك ذاتي،
دكف نسياف أىمية المحتكيات كاَلنشطة التي تـ تناكليا في ىذا البعد كؿ ذلؾ ساعد عمى

تنمية كتطكير ميارات التقكيـ الصفي لدل أساتذة مجمكعة الدراسة.

أما بالنسبة لبطاقة المالحظة ككؿ مثؿ ما يظير في الجدكؿ رقـ ( ،)39كبالنظر إلى

قيمة ) (T.testالمحسكبة التي بمغت ( )-138.048كىي قيمة دالة إحصائيان عند مستكل
الداللة ( ،)α=0.01كىك ما يدؿ عمى فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية ميارات

اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط لدل أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية ،كىذا ما أظيره

اَلداء الميارم َلفراد العينة التجريبية عمى شبكة المالحظة ككؿ كالذم تجمى بكضكح في

طريقة اإلعداد كالتحضير لكؿ نشاط صفي ،كفي نمط تسيير الصؼ ،ككذلؾ في اَلساليب
النشطة مما أدل إلى زيادة التفاعؿ اإليجابي في عدة مجاالت ،كما ظير التحسف في البيئة

المادية لمصؼ مف خالؿ تزيينيا كجعميا ممتعة كتزيد مف رغبة التالميذ في التعمـ ،كفي

طريقة جمكس التالميذ التي الحظناىا أثناء إجراء المالحظة البعدية ،ككذلؾ في الممارسات

التقكيمية لدل اَلساتذة التي اعتمدت إستراتيجيات كأدكات تقكيـ حديثة كالتي اقترنت مع
مما َّ
مكنيـ مف تكظيؼ ما تدربكا عميو في بناء االختبارات كفي
إجراء اختبارات الفصؿ اَلكؿ َّ

تقكيـ تالميذىـ بشكؿ عاـ.

كاتفقت ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو الدراسات السابقة مثؿ دراسة أحمد ()2013

التي تكصمت إلى كجكد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل ( )0.01بيف متكسطي رتب درجات

معممي المجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم لبطاقة مالحظة ميارات إدارة الصؼ
لصالح التطبيؽ البعدم ،دراسة بكأحمد ( ،)2018دراسة حمدم ( ،)2017دراسة الردادم

( ،)2019دراسة السمطاني ( )2018التي أظيرت نتائجيا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
بيف متكسطي إجابات المجمكعة التجريبية عمى القياسيف القبمي كالبعدم في بطاقة مالحظة

ميارات التدريس الصفي كلصالح التطبيؽ البعدم ،دراسة سميماف ( )2014التي تكصمت
إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل ( )0.05بيف متكسطي أداء عضكات ىيئة

التدريس عمى مقياس اَلداء لميارات التعمـ النشط قبؿ تعرضيف لمبرنامج التدريبي كبعده

لصالح التطبيؽ البعدم ،دراسة عبد الفتاح كعتكـ ( )2019التي تكصمت إلى كجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.01=αبيف متكسطات درجات الطالبات في
كؿ ميارة مف ميارات اإلدارة الصفية بيف اَلداء القبمي كاَلداء البعدم ،ككانت جميع ىذه
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الفركؽ لصالح متكسط درجات الطالبات في اَلداء البعدم  ،دراسة المالكي ( ،)2009دراسة

محمد ( )2013التي تكصمت إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف درجات أفراد المجمكعة

التجريبية كالضابطة عمى بطاقة المالحظة بعد تطبيؽ البرنامج التدريبي المقترح القائـ عمى

التعمـ الذاتي لتنمية ميارات اإلدارة الصفية.

 .3مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الفرعية الثالثة:

لقد كشفت نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف

متكسطي درجات كؿ مف أساتذة المجمكعة التجريبية كالضابطة في القياس البعدم لالختبار

التحصيمي لصالح المجمكعة التجريبية ،كيمكف تفسير ىذه النتيجة بأف أساتذة المجمكعة

التجريبية الذيف تدربكا كفؽ منحى لمتعمـ النشط كانكا مشاركيف فاعميف في عممية التدريب

كالتعمـ ،كأيتيحت ليـ الفرصة لتطكير اتجاىات إيجابية نحك استخداـ إستراتيجيات التعمـ

النشط أثناء إدارتيـ لمصؼ الدراسي ،كتسييؿ تعمميـ مف خالؿ مركرىـ بخبرات مرتبطة

بمشكالت حقيقية ،كما أف أساليب تعمميـ ساىمت في زيادة انتباىيـ كتنمية ميارات التفكير

العميا لدييـ ،كذلؾ فإف إستراتيجيات التعمـ النشط المستخدمة في البرنامج التدريبي زادت مف

قدرة ىؤالء اَلساتذة عمى استذكار المعمكمات كربطيا مع بعضيا ضمف شبكة مفاىيمية

كدفعتيـ إلى المشاركة في العمؿ كاَلنشطة المدرجة في أكراؽ العمؿ كفي اَلعماؿ الجماعية،
ضؼ إلى ذلؾ عمميات التقكيـ كالتغذية الراجعة التي سمحت بتكضيح اَلخطاء لممتدربيف

كمقدار تقدميـ كما تعممكه" ،حيث أف معرفة المتعمميف بما يعرفكنو يساعدىـ عمى فيـ طبيعة

معارفيـ كتقييميا فالمتعممكف بحاجة إلى أف يتأممكا فيما تعممكه (  )Meta- congnitionكما
يجب أف يتعممكه كالى تقييـ ما تعممكه كتحديد ماال يعرفكنو كىذا بدكره يؤدم إلى التركيز

الشديد في مكضكع التعمـ" (بدير ،2008 ،ص ،)37.كما أف طبيعة التعمـ النشط تعمؿ عمى

بناء المتعمـ لممعرفة بنفسو بحيث أف المعرفة ال تيستقبؿ مباشرة كلكنيا تبنى بشكؿ إيجابي
مما أدل فيـ أكبر كاحتفاظ بالمعمكمة لمدة أطكؿ ،ككؿ ىذا يقكد في المحصمة إلى زيادة

تحصيؿ اَلساتذة لما يتعممكنو ،كال سيما أف اَلفراد المعنييف بالدراسة ىـ أساتذة مف خريجي
الجامعات يتحممكف مسؤكلية تعمميـ كيدرككف أىدافيـ كيعممكف عمى تنمية معارفيـ كزيادة

معمكماتيـ ،عمى عكس أساتذة المجمكعة الضابطة الذيف يعتقدكف أف التعمـ النشط يحتاج

إلى ـ ستكل معرفي عاؿ كالى بذؿ مزيد مف الجيد كالكقت ،باإلضافة إلى محدكدية تككينيـ
في ىذا الجانب مثؿ ما أشرنا إليو سابقا.
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كفي رأم الطالب أف اَلخذ بيذه النتيجة يمكف االستدالؿ بيا في حؿ مشكمة عدـ

الرغبة في التككيف أثناء الخدمة مف طرؼ اَلساتذة كالتقميؿ مف مقاكمتيـ لكؿ أشكاؿ

التغيير التي تحدث عند اعتماد مقاربة جديدة أك مسعى تربكم إصالحي ذلؾ أف "التعمـ
النشط ليس مجرد مجمكعة أك سمسمة مف اَلنشطة المختمفة ،بؿ ىك فكؽ ذلؾ اتجاه يتككف

لدل كؿ مف الطمبة كالمعمميف" (سعادة كآخركف ،2006 ،ص)39.

كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة أبك الحمائؿ كصيادم ( )2019التي تكصمت إلى كجكد

فرؽ داؿ إحصائيا عند المستكل ( )0.05بيف متكسطي درجات المجمكعتيف الضابطة

كالتجريبية في اختبار االستيعاب المفاىيمي لميارات التدريس النشط في التطبيؽ البعدم

لصالح المجمكعة التجريبية ،دراسة السمطاني ( )2018التي تكصمت إلى كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية بيف متكسطي إجابات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى االختبار البعدم
لمتحصيؿ المعرفي كلصالح المجمكعة التجريبية التي تدربت كفؽ البرنامج التدريبي المقترح،

دراسة محمد ( ،)2013دراسة نايؼ كحاجي ( )2018التي تكصمت إلى كجكد فركؽ دالة

إحصائيا بيف اكتساب المفاىيـ لتمميذات المجمكعتيف (التجريبية كالضابطة) لصالح تمميذات

المجمكعة التجريبية المكاتي درسف باستخداـ التعمـ النشط عند مستكل داللة ( ،)0.05دراسة
) Khan et al (2017التي تكصمت إلى أف أداء المجمكعة التجريبية أفضؿ بشكؿ

ممحكظ في جميع مستكيات التعميـ المركزة (المعرفة ،الفيـ ،التطبيؽ ،حؿ المشكالت،

المالحظة ،كالتفكير) باإلضافة إلى التحصيؿ اَلكاديمي الشامؿ مقارنة بالمجمكعة الضابطة،
دراسة ) Kim (2009التي أظيرت نتائجيا تفكؽ طمبة المجمكعة التجريبية في تنمية
المفاىيـ العممية تعزل الستراتيجيات التعمـ النشط.

 .4مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الفرعية الرابعة:

لقد كشفت نتائج اختبار الفرضية الفرعية السادسة كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف

متكسطي درجات كؿ مف أساتذة المجمكعة التجريبية كالضابطة في القياس البعدم لبطاقة

ميارات إدارة الصؼ كفؽ التعمـ النشط لصالح المجمكعة التجريبية ،حيث تبيف أف أساتذة

المجمكعة الضابطة الذيف اعتمدكا الممارسات التقميدية لـ يظير عمييـ أم تغيير سكاء مف

حيث التخطيط إلدارة الصؼ كفؽ التعمـ النشط أك مف حيث الميارات اَلخرل فمـ يتمكنكا

مف إحداث تفاعؿ صفي يستجيب لحاجيات التالميذ كلـ يتمكنكا مف إعداد بيئة صفية مادية
نشطة بؿ استمركا في نفس اَلداءات السابقة مف حيث جمكس التالميذ كتنظيـ الحجرة
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الدراسية كليست لدييـ المقدرة عمى إيجاد منيجا عمميا إلثارة دافعية المتعمميف كلـ تتكفر

لدييـ ميارات جديدة في التقكيـ الصفي مثؿ تقكيـ أداء التمميذ كالمالحظة كحقائب اإلنجاز

كميارات التقكيـ الذاتي كما إلى ذلؾ مف الميارات اَلخرل ،عمى عكس أساتذة المجمكعة
التجريبية الذيف استطاعكا تنمية كتطكير مياراتيـ الصفية بشكؿ كاضح ككبير ،كىذا يدؿ

عمى فاعمية البرنامج التدريبي المقترح بسبب اَلساليب التدريبية المتبعة كالتي ساعدت عمى

مما سيؿ
استيعاب اَلساتذة المتدربيف لكؿ ميارة مف الميارات المستيدفة كتدربيـ عمييا َّ

عمييـ ممارستيا بشكؿ أفضؿ مع تالميذتيـ مف خالؿ أدائيـ لمميارات الفرعية الخاصة بكؿ

ميارة ،كىك ما انعكس باإليجاب عمى مستكل نمك ميارات اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط
لدييـ ،كما يمكف تفسير ذلؾ بأنو تـ مراعاة احتياجات اَلساتذة المتدربيف أثناء تخطيط

كاعداد جمسات البرنامج التدريبي كىك ما أكدتو الكثير مف الدراسات السابقة كدراسة خنيش

كعتكتو ( )2017التي أكصت بأىمية االعتماد عمى احتياجات المعمميف عند بناء برامج

إعدادىـ ،كىذا ما تـ مف خالؿ تحميؿ استبياف استطالع الحاجات التدريبية المكجو لألساتذة

كاستمارة المقابمة مع بعض مفتشي التعميـ االبتدائي لمبيداغكجيا ،كيفسر الطالب ىذه النتيجة

أيضا بالتكافؽ الحادث بيف المعمكمات المقدمة (النظرية كالعممية) في عرض الميارات مف

خالؿ تنفيذ تدريبات خاصة بكؿ ميارة ،كأف الميارات الصفية التي تضمنيا البرنامج التدريبي
تعتبر مف أىـ الميارات كأكثرىا تك ار ار في التراث النظرم كالدراسات السابقة ،كما أف التعمـ

النشط يعمؿ عمى تكظيؼ المعرفة عف طريؽ ممارسة ما تـ تعممو ،كما يمكف أف ترجع ىذه
النتيجة إلى رغبة اَلساتذة المتدربيف في استخداـ إستراتيجيات التعمـ النشط أثناء إدارتيـ

لمصؼ الدراسي القتناعيـ بأىميتيا َّ
مما ساىـ في تفاعميـ مع المادة التدريبية نظريان كعمميان
كىك ما ظير بكضكح في درجات التطبيؽ البعدم لبطاقة المالحظة ،مما يشير إلى فاعمية
البرنامج التدريبي المقترح كىذا ما يتفؽ مع ما تكصمت إليو دراسة أبك الحمائؿ كصيادم

( ،)2019دراسة بمكؿ كبادم ( )2017التي تكصمت إلى عدة نتائج مف بينيا كجكد فركؽ
في طرؽ استخداـ مساحة القسـ لصالح اَلساتذة المستخدميف إلستراتيجيات التعمـ النشط،

دراسة بف سي قدكر كآخركف ( ،)2020دراسة السمطاني ( )2018التي أظيرت نتائجيا

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى
التطبيؽ البعدم لبطاقة مالحظة ميارات التدريس الصفي كلصالح المجمكعة التجريبية التي

تدربت كفؽ البرنامج التدريبي المقترح ،دراسة محمد ( )2013التي تكصمت إلى كجكد فركؽ
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دالة إحصائيا عند مستكل أقؿ مف ( )0.01بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية

كالضابطة عمى التطبيؽ البعدم لبطاقة مالحظة ميارات اإلدارة الصفية كلصالح المجمكعة

التجريبية التي تدربت كفؽ البرنامج التدريبي القائـ عمى التعمـ الذاتي (مف إستراتيجيات التعمـ

النشط) ،دراسة المرىكف كجميعاف( )2018التي تكصمت إلى كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية بيف متكسطي درجات معممات المجمكعة التجريبية كالضابطة في القياس البعدم

لبطاقة مالحظة ميارات الضبط الصفي لصالح المجمكعة التجريبية ،دراسة )Kim (2009
التي أػظيرت نتائجيا تفكؽ طمبة المجمكعة التجريبية في اَلداء تعزل الستراتيجيات التعمـ

النشط.

 .5مناقشة وتفسير نتائج الفرضية العامة:

أشارت نتائج الجدكؿ رقـ ( )42إلى ارتفاع حجـ تأثير البرنامج التدريبي المقترح في

تنمية اَلداء المعرفي كالميارم َلساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية أثناء إدارة الصؼ
باستخداـ إستراتيجيات التعمـ النشط مقارنة بإدارة الصؼ كفؽ الطرؽ التقميدية ،كقد بمغت

قيمة حجـ اَلثر باستخداـ مربع إيتا ( )η2عمى االختبار التحصيمي ( )0.963أم أف

( )%96.3مف التبايف الكمي في التحصيؿ المعرفي يرجع إلى تأثير المتغير المستقؿ
(البرنامج التدريبي) ،أما عمى بطاقة المالحظة كأبعادىا المختمفة فقد تراكحت ما بيف

( 0.951إلى ،)0.998أم أف ( %95.1إلى  )%99.8مف التبايف الكمي لممتغير التابع
(اَلداء الميارم) يرجع إلى تأثير المتغير المستقؿ (البرنامج التدريبي) ،كىي قيـ كبيرة

كمناسبة كتدؿ عمى أف نسبة كبيرة مف الفركؽ تعزل إلى البرنامج التدريبي" ،حيث يرل

ككىيف ( )Cohen-1977أف التأثير الذم يفسر (مف  %15فأكثر) مف التبايف الكمي َلم

متغير مستقؿ عمى المتغيرات التابعة يعد تأثي ار كبي ار" (الرمالي كاعميجو ،2019 ،ص)245.
كلمعرفة مستكل فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية ميارات اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ

النشط لدل أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية تـ حساب معدؿ الكسب كفقا لمعادلة

بالؾ ( ،)Blackحيث اتضح أف الفاعمية في تنمية الجانبيف المعرفي كاَلدائي كانت كبيرة
في كؿ الميارات إذ تعدت كميا الحد اَلدنى لممحؾ كىك ( ،)%60كما أف قيـ الكسب

المعدؿ كانت أكبر أك قريبة مف ( )1.2ماعدا ميارات التقكيـ الصفي التي بمغ معامؿ بالؾ

فييا ( )1.07كىي قيمة أكبر مف الكاحد الصحيح لكنيا لـ تتخط محؾ الفاعمية ( )1.2مما
يعني أف البرنامج التدريبي قد أسيـ في تنمية ميارات التقكيـ الصفي لدل أساتذة المجمكعة
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التجريبية بنسبة مقبكلة ،كربما يعكد ذلؾ إلى أف ىذه الميارات تحتاج إلى كقت لكي تنمك،

كقد تنمك بشكؿ ضمني غير ظاىر كإشراؾ التالميذ في تقكيـ نشاطاتيـ الصفية ،كالتركيز

عمى تقكيـ العمميات كالنكاتج كليس عمى المعمكمات كالمعارؼ فقط ،مع أف النتيجة الكمية
فعالة ،كيمكف تفسير ىذه النتائج كما يمي:
لمبرنامج كانت ٌ
-البرنامج تـ إعداده ليتناسب مع االحتياجات الفعمية لألساتذة.

-كقت تنفيذ البرنامج التدريبي كاف في الفصؿ الدراسي اَلكؿ ،كيعتبر ىذا مناسبا لألساتذة

المتدربيف مف خالؿ تطبيقيـ لما تدربكا عميو مف ميارات بشكؿ مستمر.

-احتكاء البرنامج التدريبي عمى عديد اَلنشطة كأكراؽ العمؿ التي تتطمب مف اَلساتذة

العمؿ بشكؿ فعاؿ كنشط طيمة مدة التدريب ،كما أف دقة تنظيـ المعرفة كمحاكلة الربط بيف
المكتسبات القبمية كالمعارؼ الجديدة ساىـ في بمكغ اَلىداؼ المسطرة.

-مراعاة البرنامج التدريبي المقترح لمخصائص السيككلكجية لألساتذة المتدريبف ،كحاجاتيـ

كميكليـ كاىتماماتيـ فيما يقدـ ليـ مف معارؼ كمفاىيـ مما أدل إلى زيادة دافعية التعمـ لدييـ

كبقاء أثره ،كىذا ما زاد مف فاعمية البرنامج التدريبي المقترح ككنيـ لـ يتمقكا تككينا كافيان أثناء
الخدمة ،كىذا ما أكدتو العديد مف الدراسات السابقة في البيئة الجزائرية كدراسة بمعسمة

كسميماني ( ،)2014كدراسة بف بريكة ( ،)2013كدراسة ضمكش كعبد الرشيد (،)2013
كدراسة محمكدم كبمعيساكم (.)2013

-احتكاء البرنامج التدريبي عمى كضعيات تدريبية تعممية كضحت تعريؼ التعمـ النشط

كأىميتو كأىدافو كأساليبو كخصائصو ،كأدكار كؿ مف المعمـ كالمتعمـ في التعمـ النشط

كمعكقاتو كسبؿ التغمب عمييا ،كاستراتيجياتو ،كالغرض مف كؿ إستراتيجية كخطكات تنفيذىا

مما كاف لو اَلثر الكبير في تنمية ميارات اإلدارة الصفية.
ٌ
استخداـ كسائؿ تكنكلكجية حديثة كجياز العرض كالحاسكب أتاح الكثير مف فرص التعمـالنشط مثؿ ما أشارت لذلؾ دراسة )Mohammed and Bashier (2017

-الرغبة الكبيرة لدل أساتذة المجمكعة التجريبية في التدريب بسبب أف مكضكع البرنامج

جديد كمشكؽ.

-الكرشات التدريبية التي تـ إحداثيا بإشراؼ كتأطير مديرم المدارس االبتدائية كاف ليا

اَلثر الكاضح في تنمية كتحسيف الميارات المستيدفة.
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-اَلخذ باالقتراحات التي قدميا اَلساتذة المتدربكف بخصكص منيجية العمؿ كطريقة

التكاصؿ زاد في فاعمية البرنامج التدريبي.

-تزايد الثقة بالنفس لدل اَلساتذة المتدربيف طيمة مدة تنفيذ البرنامج التدريبي مما أتاح ليـ

تنفيذ ميارات اإلدارة الصفية بصكرة عممية مف خالؿ تكظيؼ إستراتيجيات التعمـ النشط بكؿ

كفاءة كاقتدار.

-التدخؿ المستمر مف طرؼ الطالب لدل الجيات المعنية مف أجؿ تكفير كؿ المستمزمات

كالكسائؿ كاَلدكات المساعدة ،كالعمؿ عمى تكفيرىا لألساتذة المتدربيف.

-استغالؿ مكاقع التكاصؿ االجتماعي كالبريد االلكتركني لحؿ المشكالت كتذليؿ الصعكبات،

ككذلؾ الرد عمى كؿ استفسارات اَلساتذة كامدادىـ ببعض المعمكمات كالتقنيات المساعدة
عمى تنفيذ الميارات التي تدربكا عمييا.

-تزكيد اَلساتذة بمادة عممية كمصادر متنكعة لمبحث كاالطالع كاالكتشاؼ.

-ما الحظو الطالب مف تفاعؿ إيجابي كنشط مف قبؿ اَلساتذة المتدربيف كحرصيـ عمى

الحضكر كفؽ البرنامج المعد ،كتطبيقيـ لكؿ التكجييات كانجازىـ لكؿ الكاجبات كاَلعماؿ
التي يكمِّرفكا بيا مما ساعد عمى نجاح البرنامج الذم اعتمد أسمكب مشكؽ في عرض

المعمكمات الذم لـ يسبؽ كأف تدربكا كفقو مف قبؿ ،مما أدل إلى إثارة دافعيتيـ نحك التعمـ

كتنمية ميارات إدارة الصؼ كفؽ منحى التعمـ النشط.

-اإلستراتيجيات المستخدمة في التعمـ النشط تعمؿ عمى استغالؿ الخبرات كالتجارب السابقة

عند اَلستاذ كاالعتماد عمييا مف أجؿ اكتساب خبرات كمعارؼ جديدة.

-قد يككف السبب في ىذه النتيجة ىك زيادة دافعية اَلستاذ لمتعمـ كاالكتشاؼ بسبب

اَلساليب التدريبية المناسبة لألساتذة كأنماط تعمميـ ،كالتي تعمؿ عمى إيجابية اَلساتذة أثناء

التعمـ كالتدريب.

-الفترة الزمنية الكافية التي استغرقيا البرنامج التدريبي لمدة ( )7أياـ بحجـ ساعي قدره

(31سا  45د)

تقكيـ نشاط كأداء اَلساتذة المتدربيف مف خالؿ شبكة المالحظة كبطاقة التقييـ الذاتيمما َّ
مكنيـ مف تحديد نقاط القكة لتعزيزىا،
كتقارير الضبط اليكمية منح اَلساتذة تغذية راجعة َّ

كنقاط الضعؼ لمعالجتيا.
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كاتفقت ىذه النتيجة مع عدة دراسات أخرل أثبتت فاعمية برامجيا التدريبية ،كمنيا

دراسة أحمد ( )2013بعنكاف فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات إدارة الصؼ لدل

معممي التعميـ الثانكم التجارم أثناء الخدمة ،كدراسة أبك الحمائؿ كصيادم ( )2019بعنكاف
فاعمية برنامج تدريبي لتنمية ميارات التدريس النشط لمعممي العمكـ في مستكل االستيعاب

المفاىيمي كالميارات الحياتية لدل طالبيـ بالمرحمة االبتدائية ،كدراسة عبد الفتاح كعتكـ

( )2019بعنكاف فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى إستراتيجية حؿ المشكالت لتنمية ميارات

اإلدارة الصفية لطالبات المرحمة الجامعية ،كدراسة محمد ( )2013بعنكاف فاعمية برنامج قائـ
عمى التعمـ الذاتي في تنمية ميارة اإلدارة الصفية لمطالبات المعممات بكمية رياض اَلطفاؿ

جامعة الفيكـ ،كدراسة المرىكف كجميعاف ( )2018بعنكاف برنامج تدريبي مقترح مكجو
لمعممات رياض اَلطفاؿ لتحسيف ميارات الضبط الصفي لدييف.

االستنتاج العام لمدراسة:

تندرج الدراسة الحالية ضمف المساعي الحثيثة إلحداث نكع مف التغيير في أنماط

تدريب اَلساتذة كمحاكلة الخركج عف الطريقة التقميدية التي تركز عمى نكاتج المعارؼ

كالمعمكمات عمى حساب الجكانب اَلخرل الميارية كالكجدانية ،كايمانا منا بأف ال نجاح َلم

إصالح أك تجديد تربكم إال بالتككيف كالتدريب الذم يالمس فعال احتياجات المعنييف كيعالج

مشكالتيـ كيستجيب لتطمعاتيـ كأىدافيـ ،قمنا باقتراح برنامج تدريبي قائـ عمى التعمـ النشط
لتنمية ميارات اإلدارة الصفية لدل عينة مف أساتذة المغة العربية بمرحمة التعميـ االبتدائي

تماشيا مع اَلىداؼ التي رسمتيا ك ازرة التربية الكطنية منذ تبنييا لفكرة إصالح المنظكمة

شرع في تنفيذىا مطمع السنة الدراسية .2004/2003
التربكية كالتي ي
كاستنادا لما جاء في الدراسة االستطالعية ،كبعد تعرض أفراد المجمكعة التجريبية

لممعالجة التي تمثمت في إدارة الصؼ كفؽ التعمـ النشط ،كاستخداـ اَلساليب اإلحصائية

المناسبة ،أكضحت نتائج الدراسة أف فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية الجانبيف
المعرفي كاَلدائي لألساتذة المتدربيف كانت كبيرة في كؿ الميارات مف خالؿ التحسف

الممحكظ في أدائيـ معرفيان كمياريان ،عمى عكس المجمكعة الضابطة التي لـ يظير عمييا أم
تحسف أدائي أك نمك معرفي عمى نحك داؿ طيمة تنفيذ التجربة ،كأف الفركؽ ترجع إلى تأثير

المتغير المستقؿ (البرنامج التدريبي).
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لقد كشفت لنا ىذه الدراسة فاعمية البرنامج التدريبي القائـ عمى التعمـ النشط في تنمية

ميارات اإلدارة الصفية لدل أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية ،حيث اتضح جميان أف

اَلساتذة المتدربيف استطاعكا تجاكز ما يسمى بمقاكمة التغيير لدييـ كرفض كؿ ما ىك جديد،

كىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى أف الطرؽ التقميدية في التككيف كانت قاصرة كلـ

تستطع بمكغ أىدافيا رغـ المجيكدات المبذكلة كاإلمكانيات المتكفرة مف طرؼ الكصاية عمى
عكس البرنامج التدريبي الحالي الذم أحدث قطيعة مع تمؾ النمطية بإدراج إستراتيجيات

التعمـ النشط التي ساىمت بشكؿ كبير في إيجابية اَلستاذ المتدرب كجعمو عنص ار فاعال في

استغالؿ قدراتو كامكانياتو ،كبالتالي اإلقباؿ عمى التدريب برغبة كحماس.

كالتعمـ النشط بكصفو يتيح لممتعمميف المشاركة كالتكاصؿ كتنمية القدرات كالميارات

مف خالؿ تشجيعيـ عمى البحث كاالستكشاؼ ،فإنو يتطمب التنكيع في استخداـ إستراتيجياتو

حسب كؿ مكقؼ تعميمي أك تدريبي بما يحقؽ اَلىداؼ المرغكبة.

كتأسيسان عمى ما سبؽ ،فإنو يجب االىتماـ بتطكير مختمؼ الميارات المعرفية

كاَلدائية التي يحتاجيا أستاذ المغة العربية بالمرحمة االبتدائية ،كخاصة في مجاؿ اإلدارة
الصفية باعتبارىا شرطا ضركريا في عممية التعمـ ،كذلؾ بتنكيع البرامج التدريبية لمتنمية

المينية لألستاذ أثناء الخدمة بما يتفؽ مع االتجاىات التربكية الحديثة.

كعمى ىذا خمصت الدراسة إلى تقديـ حصيمة مف المقترحات يمكف اَلخذ بيا مف أجؿ

تحسيف الكضعية الراىنة كبمكغ اَلىداؼ المرسكمة في إطار تحقيؽ تعميـ نكعي كىادؼ

ببالدنا ،كىي:

مقترحات الدراسة:

في ضكء نتائج الدراسة تـ اقتراح ما يمي:

-االستفادة مف ىذا البرنامج المقترح في تدريب اَلساتذة بالمراحؿ التعميمية المختمفة

كخصكصا مرحمة التعميـ االبتدائي لما لو مف تأثير إيجابي في تنمية ميارات اإلدارة الصفية

لدييـ.

-االستفادة مف قائمة ميارات اإلدارة الصفية لمدراسة عند تقكيـ أداء اَلساتذة ميدانيا أثناء

الخدمة مف طرؼ المفتشيف.
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-تشجيع اَلساتذة عمى االىتماـ باستخداـ إستراتيجيات التعمـ النشط أثناء إدارتيـ لمصؼ

الدراسي.

-تنظيـ دكرات تدريبية َلساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية لمكاكبة االتجاىات الحديثة

في التعميـ كمنيا إستراتيجيات التعمـ النشط.

-دمج اإلدارة الصفية كمقياس مستقؿ كأساسي ضمف برامج إعداد كتككيف اَلساتذة في

المدارس العميا ،كفي المعاىد الكطنية لتككيف مكظفي التربية كتحسيف مستكاىـ.

-تضميف برامج تككيف المعمميف في المدارس العميا لألساتذة التدريب عمى إستراتيجيات

التعمـ النشط كتكضيح أىميتو كفكائده في اإلدارة الصفية.

-تكجيو انتباه القائميف عمى ك ازرة التربية الكطنية إلى تغيير نمط التككيف أثناء الخدمة

المعتمد عمى العركض كالكـ المعرفي إلى اَلخذ بفكرة البرنامج كمتابعة تطبيقو في الميداف.
-ضركرة إخضاع مفتشي التعميـ االبتدائي لمبيداغكجيا (المكاد) إلى تككيف خاص بميارات

التعمـ النشط كادراجيا في مخططاتيـ التككينية لفائدة اَلساتذة.

-تكفير الكسائؿ التعميمية الحديثة التي تساعد عمى تكظيؼ إستراتيجيات التعمـ النشط أثناء

إدارة الصؼ كالكسائؿ السمعية كالبصرية كالتكنكلكجية.

-تزكيد أساتذة التعميـ االبتدائي بأدلة عممية ككثائؽ مرافقة تتضمف إستراتيجيات التعمـ

النشط مف حيث مفيكميا كطريقة تنفيذىا كأىميتيا في إدارة الصؼ بشكؿ أفضؿ.

-تصميـ مناىج التعميـ االبتدائي كفؽ إستراتيجيات التعمـ النشط المناسبة التي تعمؿ عمى

إيجابية المتعمـ في المكاقؼ التعميمية /التعممية.

-تزكيد أساتذة التعميـ االبتدائي بجديد البحكث كالدراسات الجامعية التي تناكلت أىمية

تطبيؽ إستراتيجيات التعمـ النشط كأىـ النتائج التي تكصمت ليا مف خالؿ عقد عالقات

تعاكف بيف المؤسسات التربكية كالجامعية.
البحوث والدراسات المقترحة:

إجراء دراسات مماثمة لتنمية ميارات اإلدارة الصفية لألساتذة كفؽ التعمـ النشط في كؿالمراحؿ التعميمية كمنيا مرحمة التعميـ الجامعي.

إجراء دراسات تتناكؿ ميارات اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط كعالقتيا بعدة متغيراتأخرل كالتحصيؿ الدراسي كدافعية التعمـ لدل التالميذ.

إجراء دراسات تبحث في مشكالت اإلدارة الصفية في كؿ المراحؿ التعميمية (ابتدائي-255

خػ ػ ػػاتمة
متكسط -ثانكم) كايجاد حمكؿ ليا.

إجراء دراسات حكؿ تحديد االحتياجات التدريبية َلساتذة التعميـ االبتدائي في ضكءإستراتيجيات التعمـ النشط المختمفة.

-إجراء دراسات حكؿ اتجاىات أساتذة التعميـ االبتدائي نحك تطبيؽ التعمـ النشط.

إعداد برامج تدريبية قائمة عمى التعمـ النشط لتنمية اَلداء التدريسي لدل اَلساتذة في كؿالمراحؿ التعميمية.

إجراء دراسات تبحث في دكر مفتشي التعميـ االبتدائي كالمتكسط كالثانكم لممكاد في تنميةميارات اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط لدل اَلساتذة.

إجراء دراسات حكؿ تقكيـ ميارات اإلدارة الصفية في ضكء التعمـ النشط لدل أساتذةالتعميـ االبتدائي.
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االبتدائية -دراسة استكشافية بمدينة كرقمة ،مجمة الباحث في العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية  ،جامعة كرقمة،

الجزائر ،572-561 ،)3(10 ،تـ االسترجاع مف مكقع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/133218

 .45بني دكمي ،حسف عمي أحمد .)2018 (.فاعمية تعمـ الدراما كالمسرح باستخداـ الكيكي في تنمية

ميارات التفكير الناقد لدل طمبة كمية العمكـ التربكية في جامعة مؤتة ،مجمة دراسات العمكـ التربكية ،

جامعة مؤتة ،اَلردف ،408 -389 ،)4(45 ،تـ االسترجاع مف مكقع

https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/download/13231/9558

 .46بيمكلي ،خالد؛ كمساؾ ،أمينة .)2019 (.تككيف المعمميف أثناء الخدمة بيف التجارب العالمية

كالمحمية ،مجمة دراسات نفسية كتربكية  ،جامعة كرقمة ،الجزائر ،192 -175 ،)2(12 ،تـ االسترجاع مف

مكقع https://www.asjp.cerist.dz/en/article/96395

 .47بيناس ،بكبكر .)2019 (.أثر التككيف قبؿ كأثناء الخدمة عمى أداء أساتذة التعميـ المتكسط – دراسة

ميدانية بمتكسطات مدينة الجمفة( -رسالة دكتكراه منشكرة ،كمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية ،جامعة زياف

عاشكر الجمفة ،الجزائر) تـ االسترجاع مف مكقع

http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1242
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 .48بك أحمد ،يحي .)2018(.برنامج تدريبي مقترح لتدريس استراتيجيات التعمـ النشط في مادة

الرياضيات ،كأثره عمى اتجاىات المتربصيف نحك تعمـ المادة في معاىد التككيف الميني بالجزائر ،مجمة

البحكث كالدراسات العممية  ،جامعة المدية ،الجزائر ،624-587 ،)01(12 ،تـ االسترجاع مف مكقع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/65559

 .49بكحفص ،عبد الكريـ.)2006 (.اإلحصاء المطبؽ في العمكـ االجتماعية كاإلنسانية  ،ط ،2الجزائر:
ديكاف المطبكعات الجامعية.

 .50بكطاؼ ،عمي .)2011(.استراتيجيات التعميـ التعاكني كأثرىا عمى التحصيؿ في مادة الرياضيات

دراسة ميدانية بالجزائر العاصمة ،المجمة الجزائرية التربية كالصحة النفسية  ،جامعة الجزائر ،2الجزائر،

 ،32-12 ،)4(0تـ االسترجاع مف مكقع https://www.asjp.cerist.dz/en/article/46001
 .51بككرديـ ،فدكل -قديسة .)2017(.تككيف معمـ المدرسة الجزائرية كتأىيمو خالؿ اإلصالحات

التربكية ،مجمة العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية  ،جامعة قسنطينة ،2الجزائر ،104-86 ،)1(3 ،تـ
االسترجاع مف مكقع https://www.asjp.cerist.dz/en/article/23257

 .52بكىادم ،عابد .)2015(.أىمية إستراتيجية العصؼ الذىني كميارات حؿ المشكالت ،مجمة جسكر

المعرفة ،جامعة حسيبة بف بكعمي شمؼ ،الجزائر  ،85-66 ،)2(1تـ االسترجاع مف مكقع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/7047

 .53البكىي ،فاركؽ شكقي .)2001(.التخطيط التعميمي :عممياتو مداخمو التنمية البشرية تطكير أداء

المعمـ ،القاىرة ،مصر :دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

 .54بكيعمي ،نصيرة .)2018 (.تقكيـ البرامج التدريبية لممكارد البشرية في المؤسسة الصناعية -دراسة

مسحية لممكارد البشرية في المؤسسة الكطنية لصناعة الممح لكطاية -بسكرة ( ،رسالة دكتكراه منشكرة ،كمية
العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر) تـ االسترجاع مف مكقع

http://thesis.univ-biskra.dz/4098/

 .55تنيك ،فاطمة الزىراء .)2020 (.المالحظة :تقنية كثيرة الكركد كنادرة التكظيؼ ،مجمة العمكـ

االجتماعية كاإلنسانية ،جامعة العربي التبسي ،تبسة ،الجزائر ،63-43 ،)1(13 ،تـ االسترجاع مف مكقع
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/121166

 .56جابر ،عبد الحميد جابر .)1999 (.استراتيجيات التدريس كالتعمـ  ،ط ،1القاىرة ،مصر :دار الفكر

العربي.

 .57جبالي ،نكر الديف؛ كعدكدة ،صميحة .)2012 (.الكفاءة الذاتية كعالقتيا بأسمكب الحياة لدل مرضى
قصكر الشرياف التاجي ،مجمة الباحث في العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية  ،جامعة كرقمة ،الجزائر،)9(4 ،
 ،168-151تـ االسترجاع مف مكقع https://www.asjp.cerist.dz/en/article/20609

 .58الجميمي ،عدناف عمي؛ كالجبكرم ،كداد ميدم .)2009 (.بعض العكامؿ المؤثرة في اإلدارة الصفية
لدل أعضاء الييئة التعميمية في المدارس الثانكية  ،مجمة القادسية في اآلداب كالعمكـ التربكية  ،جامعة
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القادسية ،العراؽ ،1863-149 ،)1(8 ،تـ االسترجاع مف مكقع
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=13465

 .59جكىارم ،سمير .)2017 (.برنامج تدريبي مقترح لمعممي التعميـ االبتدائي لتطكير كفاءاتيـ التدريسية
كفؽ المقاربة بالكفاءات في ضكء احتياجاتيـ التدريبية ( ،رسالة دكتكراه منشكرة ،كمية العمكـ اإلنسانية

كاالجتماعية ،جامعة سطيؼ ،2الجزائر) تـ االسترجاع مف مكقع

http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/856

 .60حاجي ،فريد .)2005(.بيداغكجيا التدريس بالكفاءات – اَلبعاد كالمتطمبات  ،الجزائر :دار الخمدكنية

لمنشر كالتكزيع.

 .61الحداد ،سمكل يحيى محمد؛ كالقكاس ،محمد أحمد مرشد .)2016 (.فاعمية برنامج تدريبي مقترح

لتنمية كفايات التدريس الفعاؿ لدل أعضاء ىيئة التدريس غير التربكييف بجامعة اب ،مجمة سمكؾ ،جامعة

مستغانـ ،الجزائر ،185 -165 ،)2(3 ،تـ االسترجاع مف مكقع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/12523

 .62حديد ،يكسؼ .)2014(.تصكر لتككيف المعمميف بالجزائر في ضكء معايير التمييف ،مجمة العمكـ

اإلنسانية ،جامعة منتكرم ،قسنطينة ،الجزائر ،297 -275 ،)4( 25 ،تـ االسترجاع مف مكقع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/90035

 .63حديدم ،محمد .)2015(.الدافعية لمتعمـ بيف التأثير النفسي كاالجتماعي ،مجمة دراسات اجتماعية ،
مركز البصيرة لمبحكث كاالستشارات التعممية ،الجزائر ،48 -39 ،)2(7 ،تـ االسترجاع مف مكقع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/103751
 .64الحديدم ،محمكد؛ كدىمش ،ليندا .)2013 (.الحاجات التدريبية لمعممات التربية الرياضية في

المدارس اَلساسية العميا اَلردنية مف كجية نظرىف ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث (العمكـ اإلنسانية) ،

فمسطيف ،702 -667 ،)3(27 ،تـ االسترجاع مف مكقع

https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/7_0.pdf
 .65حرايز ،رابح؛ ككتفي ،عزكز .)2021 (.درجة استخداـ أساتذة المغة العربية في المرحمة االبتدائية
لميارات التعمـ النشط مف كجية نظرىـ ،مجمة الجامع في الدراسات النفسية كالعمكـ التربكية  ،جامعة

المسيمة ،الجزائر ،290 -252 ،)1(6 ،تـ االسترجاع مف مكقع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/153849

 .66الحربي ،عبيد مزعؿ عبيد  .)2017(.درجة ممارسة معممي الرياضيات بالمرحمة االبتدائية لميارات

التعمـ النشط داخؿ غرفة الصؼ ،مجمة تربكيات الرياضيات  ،الجمعية المصرية لتربكيات الرياضيات،

مصرDOI: 10.21608/armin.2017.81127 ،57-18 ،)2(20 ،

 .67حسكنة ،أسامة؛ كالمطرم بشرل .)2018 (.درجة ممارسة معممات رياض اَلطفاؿ لعناصر التعمـ

النشط في العاصمة عماف مف كجية نظر المشرفيف التربكييف ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث (العمكـ
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اإلنسانية) ،فمسطيف 2246-2219 ،)12(32 ،تـ االسترجاع مف مكقع

https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/2_szMkIAZ.pdf

 .68حمداف ،محمد زياد .)1991(.تصميـ كتنفيذ برامج التدريب  ،عماف ،اَلردف :دار التربية الحديثة.

 .69حمدم ،يحي بف عامر يحي .)2017 (.برنامج تدريبي قائـ عمى بعض استراتيجيات التعمـ النشط
لتطكير اَلداء التدريسي لمعممي الرياضيات بالمرحمة االبتدائية ،مجمة كمية التربية ،جامعة اَلزىر ،

القاىرة ،مصر 172(36 ،جdoi: 10.21608/jsrep.2017.6457 ،609-549 ،)2

 .70الحيمة ،محمد محمكد .)2007(.أثر التعمـ التعاكني القائـ عمى مجمكعات الخبراء في التحصيؿ

المباشر كالمؤجؿ لطمبة مساؽ تصميـ التعميـ في كميات العمكـ التربكية ،مجمة المنارة لمبحكث كالدراسات ،
جامعة آؿ البيت ،المممكة اَلردنية الياشمية ،198 -167 ،)4(13 ،تـ االسترجاع مف مكقع

http://repository.aabu.edu.jo/jspui/handle/123456789/612

 .71الحيمة ،محمد محمكد .)2009(.ميارات التدريس الصفي  ،ط ،3عماف ،اَلردف :دار المسيرة لمنشر

كالتكزيع كالطباعة.

 .72خطكط ،رمضاف .)2016(.التقكيـ التربكم كاستراتيجياتو ،مجمة الجامع في الدراسات النفسية كالعمكـ

التربكية ،جامعة المسيمة ،الجزائر ،119 -103 ،)0(1 ،تـ االسترجاع مف مكقع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/33783

 .73الخطيب ،أحمد؛ كالعنزم ،عبد اﷲ زامؿ .)2008 (.تصميـ البرامج التدريبية لمقيادات التربكية  ،ط،1

إربد ،اَلردف :عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع.

 .74الخفاجي ،كصؼ ميدم يكنس .)2013 (.أثر استخداـ طريقة لعب الدكر التمثيمي في تنمية ميارات

التفكير العممي لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي في مادة العمكـ ،مجمة أبحاث كمية التربية اَلساسية ،

جامعة المكصؿ ،العراؽ ،180-149 ،)4(12 ،تـ االسترجاع مف مكقع

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=78222

 .75خنفار ،سامرة؛ كبكصبع ،عائشة .)2016 (.التعمـ التعاكني كإستراتيجية لمتخفيؼ مف صعكبات التعمـ
في مادة الرياضيات لدل تالميذ السنة الخامسة ابتدائي ،مجمة أنسنة لمبحكث كالدراسات  ،جامعة الجمفة،

 ،244-230 ،)1(7تـ االسترجاع مف مكقع https://www.asjp.cerist.dz/en/article/83511
 .76خنيش ،يكسؼ؛ كعتكتو ،صالح .)2017 (.االحتياجات التدريبية لمعمـ المرحمة االبتدائية في مجاؿ

التقكيـ في ضكء المقاربة بالكفاءات ،مجمة تطكير العمكـ االجتماعية  ،جامعة الجمفة ،الجزائر ،)2(10 ،تـ
االسترجاع مف مكقع https://www.asjp.cerist.dz/en/article/33510

 .77دحدم ،اسماعيؿ؛ كمزياني ،الكناس .)2017( .التقكيـ التربكم مفيكمو ،أىميتو،

مجمة الباحث في

العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،جامعة كرقمة ،الجزائر ،126-115 ،)31(9 ،تـ االسترجاع مف مكقع
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/78536

 .78الدردير ،عبد المنعـ أحمد .)2006 (.اإلحصاء البارامترم كالال بارامترم في اختبار فركض البحكث
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النفسية كالتربكية كاالجتماعية  ،القاىرة ،مصر :عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع كالطباعة.

 .79دكقة ،أحمد .)2007(.الدافعية لمتعمـ في مرحمة التعميـ المتكسط ،المجمة الجزائرية التربية كالصحة

النفسية ،جامعة الجزائر  ،2الجزائر ،26 -16 ،)1(0 ،تـ االسترجاع مف مكقع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/42578

 .80الرازم ،أبك بكر .)2014 (.مختار الصِّرحاح ،ط ،1الجزائر :دار الفردكس.

 .81راشد ،سكنو سعيد؛ مخمكؼ ،سميحة عمي؛ كعثماف ،منى شعباف .)2017 (.تفعيؿ دكر معممة رياض
اَلطفاؿ المكفكفيف في إدارة الصؼ ،مجمة جامعة الفيكـ لمعمكـ التربكية كالنفسية  ،جامعة الفيكـ ،مصر،

doi: 10.21608/jfust.2017.82991 ،353 -309 ،)1(7

 .82الرجكب ،ميساء فائؽ؛ ركاشدة ،إبراىيـ فيصؿ؛ كخمؼ ،محمكد حسف بني .)2015 (.فاعمية برنامج
تدريبي لمعممي العمكـ بمنحى التعمـ النشط في اكتساب طمبة الصؼ الثامف المفاىيـ العممية كتنمية

تفكيرىـ الناقد كاتجاىاتيـ نحك التعمـ النشط ،مجمة جامعة القدس المفتكحة لألبحاث كالدراسات ،

36(1ج ،90-57 ،)1تـ االسترجاع مف مكقع

https://dspace.qou.edu/xmlui/handle/194/1751

 .83الردادم ،فيد بف عايد بف مناكر .)2019 (.فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى التعمٌـ النشط في
تنمية الميارات التدريسية لدل معممي العمكـ الشرعية كاتجاىاتيـ نحكه في المممكة العربية السعكدية (رسالة
دكتكراه منشكرة ،كمية التربية ،جامعة المدينة العالمية ،ماليزيا ) تـ االسترجاع مف مكقع

http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/126450

 .84رشيد ،خالد خزعؿ .)2019 (.فاعمية إستراتيجية التعمـ التعاكني في إدارة الفصؿ الدراسي كأثره في

تحصيؿ الطمبة  ،مجمة الجامعة العراقية  ،بغداد ،العراؽ ،407 -395 ،)3( 43 ،تـ االسترجاع مف مكقع
https://www.iasj.net/iasj/article/172750

 .85رفاعي ،عقيؿ محمكد .)2012 (.التعمـ النشط المفيكـ كاالستراتيجيات كتقكيـ نكاتج التعمـ ،

اإلسكندرية ،مصر :دار الجامعة الجديدة لمنشر .تـ االسترجاع مف مكقع

https://ia803101.us.archive.org/11/items/bibliothequeapchammaa006522019/
Biblioth%C3%A8que%20Apc%20Hamma_A00652_2019.pdf

 .86الرمالي ،إيماف الميدم مفتاح .)2016 (.تدريب معممي الرياضيات بالمرحمة االبتدائية عمى تكظيؼ
استراتيجيات التعمـ النشط كأثره في تنمية أدائيـ التدريسي كعمى ميارات التفکير الرياضي لدل تالميذىـ ،

مجمة البحث العممى فى التربية  ،كمية البنات لآلداب كالعمكـ كالتربية بجامعة عيف شمس ،مصر،

(17جdoi: 10.21608/jsre.2016.8798 ،462-449 ،)1

 .87الرمالي ،إيماف الميدم؛ كاعميجو ،نعيمة سالـ .)2019 (.برنامج تدريبي قائـ عمى التعمـ النشط لتنمية

اَلداء التدريسي كالدافعية لإلنجاز لدل الطالبات المعممات شعبة رياضيات ،مجمة التربكم جامعة المرقب

ليبيا ،ع  ،261-236 ،15تـ االسترجاع مف مكقع http://tarbawej.elmergib.edu.ly/
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 .88الريحاكم ،قمر محمد خير  .)2016(.برنامج قائـ عمى التعمـ النشط لتنمية مفاىيـ التكاصؿ

كاالستدالؿ لمعممي الرياضيات (رسالة دكتكراه منشكرة ،كمية الدراسات العميا لمتربية جامعة القاىرة ،مصر)،

تـ االسترجاع مف مكقع http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=113216

 .89ريغي ،عقيمة؛ كلعشيشي ،أماؿ غندير .)2019 (.حاجة معممي التعميـ االبتدائي لمتككيف في بعض

استراتيجيات التعمـ النشط ،مجمة البيداغكجيا ،مركز اليقظة البيداغكجية ،جامعة المسيمة،)01(01 ،

 ،150-139تـ االسترجاع مف مكقع http://www.univ-msila.dz/cvp/?p=1403

 .90زرقاف ،ليمى .)2013(.اقتراح بناء برنامج تدريبي َلعضاء ىيئة التدريس الجامعي في ضكء معايير
الجكدة في التعميـ العالي بجامعة سطيؼ  2-1نمكذجا (رسالة دكتكراه منشكرة ،كمية العمكـ االجتماعية
كاإلنسانية ،جامعة سطيؼ  ،2الجزائر) تـ االسترجاع مف مكقع
http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/232

 .91زركاتي ،رشيد .)2007 (.مناىج كأدكات البحث العممي في العمكـ االجتماعية  ،عيف مميمة ،الجزائر:
دار اليدل لمطباعة كالنشر.

 .92زغير ،رشيد حميد؛ خنشكؿ ،حسينة؛ بكشامي ،عبد المكلى؛ كبف عبد السالـ ،عبد اﷲ.)2019 (.

الصالبة النفسية كعالقتيا باالمتثاؿ العالجي لدل مرضى السكرم ،مجمة آفاؽ عممية  ،جامعة تامنغست،

الجزائر ،756 -727 ،)4(11 ،تـ االسترجاع مف مكقع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/100224

 .93زقعار ،فتحي؛ كطاىرم ،حمامة .)2014 (.نمط إدارة الصؼ كعالقتو باالنضباط الصفي الذاتي

لممتعمـ ،مجمة عمكـ اإلنساف كالمجتمع  ،جامعة بسكرة ،الجزائر ،250-233 ،)5(3 ،تـ االسترجاع مف

مكقع https://www.asjp.cerist.dz/en/article/48303

 .94الزىراني ،عيدة بنت محمد عطيو؛ الحربي ،سميمة عايض حمكد؛ البركاتي ،محسنة أحمد فايز؛
كاَلنصارم ،تياني سالـ يحيى .)2018 (.أثر تكفير مقكمات اإلدارة الصفية الجاذبة عمى التحصيؿ

الدراسي لطالبات المرحمة الثانكية بمحافظة الميث ،المجمة العربية لمعمكـ كنشر اَلبحاث -100 ،)19(2 ،

DOI: 10.26389/AJSRP.E030218 ،124

 .95زيادة ،أمينة .)2018 (.عالقة التفاعؿ الصفي بالتحصيؿ الدراسي لدل تالميذ السنة الخامسة

ابتدائي ،مجمة الحكمة لمدراسات التربكية كالنفسية ،مركز الحكمة لمبحكث كالدراسات ،الجزائر،)4(6 ،

 ،166-155تـ االسترجاع مف مكقع https://www.asjp.cerist.dz/en/article/71497

 .96زيتكف ،حسف حسيف .)2001(.ميارات التدريس رؤية في تنفيذ التدريس  ،ط ،1القاىرة ،مصر :عالـ

الكتب.

 .97زيتكف ،حسف حسيف .)2003(.استراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرؽ التعميـ كالتعمـ  ،ط،1

القاىرة ،مصر :عالـ الكتب.

 .98زيف الديف ،محمد محمكد؛ كالظاىرم ،يحيى بف حميد(.أفريؿ .)2010 ،فاعمية برنامج تدريبي مقترح
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في تنمية ميارات استخداـ بعض كسائط التعميـ اإللكتركنية في تعميـ العمكـ لدل معممي المرحمة

االبتدائية في منطقة مكة المكرمة ،كرقة مقدمة إلى الندكة اَلكلى في تطبيقات تقنية المعمكمات كاالتصاؿ
في التعميـ كالتدريب ،جامعة الممؾ سعكد ،السعكدية ،تـ االسترجاع مف مكقع

https://www.kau.edu.sa/Files/0200328/Researches/56582_26866.pdf

 .99الساعدم ،يكسؼ فالح محمد؛ كاَلزيرجاكم ،سعد سالـ .)2015 (.فاعمية إستراتيجيتي لعب اَلدكار

كالمناقشة النشطة في تحصيؿ تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي لممفاىيـ العممية ،مجمة كمية التربية

اَلساسية ،الجامعة المستنصرية ،العراؽ ،104-85 ،)92(21 ،تـ االسترجاع مف مكقع

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=114379

.100ستيتي ،مميكة .)2013(.التدريس الفعاؿ ميارات كمبادئ ،مجمة البحكث التربكية كالتعميمية  ،ـ ع
لألساتذة بكزريعة ،الجزائر ،190 -179 ،)4(2 ،تـ االسترجاع مف مكقع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/36713

 .101سعادة ،جكدت أحمد؛ عقؿ ،فكاز؛ اشتية ،جميؿ؛ زامؿ ،مجدم؛ كأبك عرقكب ،ىدل.)2006 (.
التعمـ النشط بيف النظرية كالتطبيؽ  ،عماف ،اَلردف :دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.

 .102سعادة ،جكدت أحمد؛ كأشكناني ،شيماء مصطفى .)2013 (.درجة تطبيؽ معممات رياض اَلطفاؿ
لعناصر التعمـ النشط في دكلة الككيت ،مجمة دراسات العمكـ التربكية  ،الجامعة اَلردنية 40 ،ممحؽ،4

 ،1177 -1161تـ االسترجاع مف مكقع

https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/Article/viewFile/4670/3260

.103سالـ ،ىدل .)2015(.جكدة إدارة الصؼ في ضكء اإلجراءات العممية المكجية لإلدارة الصفية

الفعالة (رسالة دكتكراه ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية جامعة سطيؼ  ،2الجزائر) .تـ االسترجاع مف
مكقع http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/666

.104السالمات ،محمد خير محمكد .)2017 (.أثر استخداـ نمكذج جيرالؾ كايمي في تنمية القدرة عمى

حؿ المشكالت العممية كاالستقالؿ المعرفي لدل طالب الصؼ الثالث متكسط مختمفي أنماط التعمـ ،مجمة

رسالة الخميج العربي  ،مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج ،الرياض ،السعكدية ،ع  ،67 -49 ،145تـ
االسترجاع مف مكقع

https://storage.googleapis.com/abegsjournal/researchs/145/14503.pdf
.105السمطاني ،عبد الحسيف شاكر .)2018 (.فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى أساس الكفايات في

إكساب الطالبات المطبقات ميارات التدريس الصفي ،مجمة آداب الككفة  ،جامعة الككفة ،العراؽ،)35(2 ،

 ،126-99تـ االسترجاع مف مكقع https://www.iasj.net/iasj/article/141080

.106سميـ ،فداء أكرـ .)2011(.أثر استخداـ العصؼ الذىني في تحصيؿ مادة طرائؽ التدريس كتنمية

التفكير العممي ،مجمة عمكـ التربية الرياضية  ،جامعة بابؿ ،العراؽ ،272-249 ،)2(4 ،تـ االسترجاع
مف مكقع https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=48456
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 .107سميماف ،أميف عمي محمد؛ كأبك عالـ ،رجاء محمكد .)2010 (.القياس كالتقكيـ في العمكـ اإلنسانية
أسسو كأدكاتو كتطبيقاتو ،ط ،1القاىرة ،مصر :دار الكتاب الحديث .تـ االسترجاع مف مكقع

https://www.psydz.info/2020/12/pdf_19.html

 .108سميماف ،سميحة محمد سعيد .)2014(.فاعمية برنامج تدريبي مقترح في تنمية بعض ميارات

استراتيجيات التعمـ النشط لدل عضكات ىيئة التدريس بجامعة الطائؼ ،مجمة رسالة الخميج العربي ،

مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج ،الرياض ،السعكدية ،ع  ،138-115 ،130تـ االسترجاع مف مكقع

https://storage.googleapis.com/abegsjournal/researchs/130/13005.pdf

.109سميماني ،جميمة .)2017 (.برنامج تدريبي جماعي مبني عمى استراتيجية العصؼ الذىني لتنمية

التفكير الجانبي في مادة الرياضيات لدل تالميذ السنة الخامسة ابتدائي ،مجمة حكليات جامعة الجزائر ،1

 ،159-142 ،)3(31تـ االسترجاع مف مكقع https://www.asjp.cerist.dz/en/article/37492

.110سميماني ،فتيحة .)2014(.معالجة المشكالت الصفية بتطبيؽ البرمجة المغكية العصبية ،مجمة

الدراسات كالبحكث االجتماعية  ،جامعة الكادم ،الجزائر ،229 -202 ،)3(2 ،تـ االسترجاع مف مكقع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/79367

.111سمارة ،فكزم أحمد .)2007(.التفاعؿ الصفي  ،ط ،1عماف ،اَلردف :الطريؽ لمنشر كالتكزيع.

 .112سمارة ،نكاؼ أحمد؛ كالعديمي ،عبد السالـ مكسى .)2008 (.مفاىيـ كمصطمحات في العمكـ

التربكية ،عماف ،اَلردف :دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.

 .113سماره ،نكاؼ أحمد حسف .)2015 ( .مستكل ممارسة مبادئ التعمـ البنائي لدل معممي العمكـ

لممرحمة اَلساسية العميا في مدارس مؤتة في اَلردف ،مجمة دراسات كأبحاث  ،جامعة الجمفة ،الجزائر،
 ،279 -258 ،)18( 7تـ االسترجاع مف مكقع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/2726

 .114سماره ،نكاؼ أحمد حسف .)2018 (.كاقع كمعكقات استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط لدل معممي
العمكـ لممرحمة الثانكية في اَلردف ،مجمة دراسات العمكـ التربكية  ،الجامعة اَلردنية-479 ،)4(45 ،

 ،497تـ االسترجاع مف مكقع https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/view/13572
 .115سمريف ،سيى؛ كمسمار ،بساـ .)2019 (.فاعمية برنامج تعميمي قائـ عمى استراتيجية حؿ

المشكالت في تحسيف بعض كفايات تدريس التربية الرياضية لدل طمبة التدريب الميداني في جامعة

القدس ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث (العمكـ اإلنسانية) نابمس ،فمسطيف ،1922-1899 ،)12(33 ،تـ
االسترجاع مف مكقع https://journals.najah.edu/article/1648/

 .116سيد ،أسامة محمد؛ كالجمؿ ،عباس الحممي .)2012 (.أساليب التعميـ كالتعمـ النشط  ،ط ،1دسكؽ،

مصر :دار العمـ كاإليماف لمنشر كالتكزيع.

.117سيسباف ،فاطمة الزىراء .)2016 (.الدافعية لمتعمـ كعالقتيا بالتحصيؿ الدراسي لدل التالميذ

المعرضيف لمتسرب المدرسي ،مجمة التنمية البشرية  ،جامعة كىراف ،2الجزائر ،29 -15 ،)6(1 ،تـ
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االسترجاع مف مكقع https://www.asjp.cerist.dz/en/article/36164
.118شاكر ،أنكار فاركؽ .)2018 (.تقكيـ أداء تدريسي التاريخ في جامعة ديالى عمى كفؽ مبادئ التعمـ

النشط ،مجمة الفتح  ،جامعة ديالى ،العراؽ ،404-388 ،)75(14 ،تـ االسترجاع مف مكقع

https://www.iasj.net/iasj/article/150894

.119الشربيني ،زكريا أحمد .)2007 (.اإلحصاء كتصميـ التجارب في البحكث النفسية كالتربكية

كاالجتماعية ،القاىرة ،مصر :مكتبة اَلنجمك المصرية.

.120شرفي ،بكبكر؛ كداكدم ،محمد .)2020 (.المشكالت الصفية التي تكاجو معممي المرحمة االبتدائية
الجدد بمدارس مدينة أفمك ،مجمة الجامع في الدراسات النفسية كالعمكـ التربكية  ،جامعة المسيمة،

الجزائر ،228-204 ،)1(5،تـ االسترجاع مف مكقع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/114686

.121شريفي ،عمي .)2012 (.إدارة القسـ المدرسي بأسمكب التعمـ التعاكني كأثره عمى التحصيؿ الدراسي

كاالندماج الصفي (رسالة دكتكراه منشكرة ،كمية العمكـ االجتماعية جامعة كىراف ،الجزائر) .تـ االسترجاع

مف مكقع https://theses.univ-oran1.dz/document/01201217t.pdf

.122شاللي ،لخضر .)2012 (.تقكيـ برنامج تككيف معممي المرحمة االبتدائية مف كجية نظر اَلساتذة

كالطمبة ،مجمة دفاتر المخبر  ،جامعة بسكرة ،الجزائر ،193-182 ،)1(7 ،تـ االسترجاع مف مكقع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/80719

.123شنكف ،خالد .)2017(.إستراتيجية التعمـ التعاكني ،مبادؤه كخطكات تنفيذه في العممية التعميمية

التعممية ،المجمة الجزائرية التربية كالصحة النفسية  ،جامعة الجزائر  ،2الجزائر ،140-129 ،)7(0 ،تـ
االسترجاع مف مكقع https://www.asjp.cerist.dz/en/article/62325

.124شنيف ،فاتح الديف .)2016(.دكر التعمـ الذاتي في تنمية الميارات التدريسية لدل معممي المغة

العربية بالمرحمة االبتدائية دراسة تجريبية عمى عينة مف معممي المدرسة االبتدائية بمدينة كرقمة (رسالة

دكتكراه منشكرة ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،جامعة كرقمة ،الجزائر) تـ االسترجاع مف مكقع
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/13410

.125صالح ،كئاـ ىشاـ .)2015 (.أثر استخداـ طريقة لعب اَلدكار في تنمية التفكير التأممي لدل
تالمذة الصؼ الخامس اَلساسي في مادة التاريخ ،مجمة جامعة تشريف لمبحكث كالدراسات العممية ،

الجميكرية العربية السكرية ،265-247 ،)4(37 ،تـ االسترجاع مف مكقع

http://journal.tishreen.edu.sy/index.php/humlitr/article/view/1931

.126صاىد ،فتيحة؛ كعزكؽ؛ جميمة .)2019 (.االحتياجات التككينية لألستاذ الجامعي في ضكء مشركع

المؤسسة ،في كتاب جماعي أعماؿ الممتقى الكطني اَلكؿ (تحرير) ،واقع تكوين األستاذ الجامعي

المتدرب في ظل أىداف مشروع المؤسسة (ص ص  .)532 -504مخبر الميارات الحياتية ،جامعة

المسيمة ،الجزائر :نكاصرم لمطباعة كالنشر.

270

قائمة المراجع
.127الصغير ،أحميد فرج .)2007 (.تجارب بعض الدكؿ في تدريب المعمميف أثناء الخدمة كامكانية

اإلفادة منيا في ليبيا ،مجمة جامعة سبيا (العمكـ اإلنسانية)  ،ليبيا ،95 -90 ،)2(6 ،تـ االسترجاع مف

مكقع https://sebhau.edu.ly/suj/paper/d96.pdf

 .128الصمادم ،محارب عمي محمد؛ دعكـ ،حامد محمد عمي؛ كفريحات ،عمار عبد اﷲ .)2009 (.كاقع

ممارسة المعمميف لحفظ النظاـ كادارة الصفكؼ مف كجية نظر المعمميف أنفسيـ ،مجمة البحكث التربكية

كالنفسية ،66 -33 ،)23(6 ،تـ االسترجاع مف مكقع https://www.iasj.net/iasj/article/2685
 .129صيدـ ،شادم محمد خميس؛ كالناصر ،عبد المجيد .)2019 (.أثر تكظيؼ استراتيجيات التعمـ

النشط في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي كالتكاصؿ الرياضي لدل طمبة الصؼ الثامف اَلساسي بمحافظة

غزة ،مجمة العمكـ النفسية كالتربكية  ،312-294 ،)1(5 ،تـ االسترجاع مف المكقع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/87164

.130ضمكش ،كماؿ؛ كعبد الرشيد ،عبد الرشيد .)2013 (.اَلداء الميني َلساتذة التعميـ الثانكم في

مجاؿ اإلدارة الصفية ،مجمة البحكث التربكية كالتعميمية  ،ـ ع لألساتذة بكزريعة ،الجزائر-103 ،)3(2 ،

 ،120تـ االسترجاع مف مكقع https://www.asjp.cerist.dz/en/article/37840

.131ضيات ،جييدة؛ كعتركس ،نبيؿ .)2018 (.فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى المكديكالت التعميمية
لتنمية الكفايات اَلساسية لدل مربيات التربية التحضيرية دراسة تجريبية عمى عينة مف مدينة الكادم-

الجزائر ،مجمة الباحث في العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية  ،جامعة كرقمة ،الجزائر  ،446-431 ،)3(10 ،تـ
االسترجاع مف مكقع https://www.asjp.cerist.dz/en/article/133208

 .132الطائي ،ابتياؿ أسمر اعبكدم؛ كالجميمي ،ىاشـ محمد حمزة .)2014 (.أثر استعماؿ (جيرالؾ

كايمي) في تحصيؿ مادة الرياضيات كاستبقائيا لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط ،مجمة جامعة بابؿ
لمعمكـ اإلنسانية ،العراؽ ،1621 -1603 ،)6(22 ،تـ االسترجاع مف مكقع

https://www.iasj.net/iasj/article/95466

.133الطائي ،فاضؿ خميؿ إبراىيـ؛ كالسميفاني ،ستار جبار حاجي .)2014 (.فاعمية تصميـ تعميمي
تعممي كفؽ نمكذج جيرالؾ كايمي في اكتساب المفاىيـ الزمنية لدل طالب الصؼ الحادم عشر اإلعدادم

في مادة التاريخ كتنمية عادات العقؿ كالتعاطؼ التاريخي لدييـ ،المجمة الدكلية التربكية المتخصصة ،

اَلردف ،143 -122 ،)4(3 ،تـ االسترجاع مف مكقع

http://www.iijoe.org/v3/IIJOE_06_04_03_2014.pdf

.134طبشي ،بمخير .)2016 (.اإلدارة الصفية في ضكء المقاربة اإلنسانية كدكرىا في العممية التعميمية

التعممية ،مجمة الباحث في العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية  ،جامعة كرقمة ،الجزائر،513 -509 ،)27(8 ،
تـ االسترجاع مف مكقع https://www.asjp.cerist.dz/en/article/40738

.135الطعاني ،حسف .)2011(.درجة ممارسة الميارات اإلدارية الصفية اَلساسية لدل معممي التعميـ

الثانكم في مديريات التربية كالتعميـ في محافظة الكرؾ كعالقتيا ببعض المتغيرات ،مجمة جامعة دمشؽ
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لمعمكـ التربكية كالنفسية  ،729 -691 ،)2+1(27 ،تـ االسترجاع مف مكقع

http://damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/stories/691-729.pdf

.136الطناكم ،عفت مصطفى  .)2009 (.التدريس الفعاؿ :تخطيطو -مياراتو -استراتيجياتو -تقكيمو ،
ط ،1عماف ،اَلردف :دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.

 .137عافية ،عزة عبد الرحمف مصطفى .)2016 (.فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى استراتيجيات التعمـ
النشط في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل عينة مف التالميذ ذكم صعكبات تعمـ القراءة بمرحمة التعميـ

اَلساسي ،مجمة كمية التربية ،جامعة اَلزىر ،169(35 ،ج،52 -13 ،)2

doi: 10.21608/jsrep.2016.32179

.138عامر ،رضا .)2013 (.أساليب التعميـ النشط كدكرىا في إدارة الصؼ ،مجمة الدراسات كالبحكث

االجتماعية ،جامعة الكادم ،الجزائر ،86-70 ،)2(1 ،تـ االسترجاع مف مكقع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/86281

 .139عبد الحميد ،عائشة إدريس .)2013 (.أثر إستراتيجية لعب الدكر في إكساب تمميذات الصؼ

الخامس االبتدائي المفاىيـ النحكية كاستبقائيا لدييف ،مجمة جامعة تكريت لمعمكـ ،243-191 ،)2(20 ،

تـ االسترجاع مف مكقع https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=72757

 .140عبد الرحمف ،إيماف جميؿ عبد الفتاح .)2019 (.معكقات تدريب المعمميف أثناء الخدمة كسبؿ

التغمب عمييا في محافظة العاصمة عماف ،مجمة البحث العممي في التربية  ،جامعة عيف شمس ،مصر

( 20جdoi: 10.21608/jsre.2019.57293 ،555 -537 ،)8

 .141عبد السميع ،مصطفى؛ كحكالة ،سيير محمد .)2005 (.إعداد المعمـ تنميتو كتدريبو  ،ط ،1عماف،

اَلردف :دار الفكر لمنشر كالتكزيع.

 .142عبد الفتاح ،فاطمة مصطفى؛ كعتكـ ،يمنى أحمد .)2019 (.فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى

إستراتيجية حؿ المشكالت لتنمية ميارات اإلدارة الصفية لطالبات المرحمة الجامعية ،مجمة العمكـ التربكية

كالنفسية ،جامعة البحريف مركز النشر العممي ،501-471 ،)1(20 ،تـ االسترجاع مف مكقع

http://journals.uob.edu.bh/handle/123456789/3506

 .143العبد اﷲ ،ريـ ياسر؛ كرضكاف ،أحمد محمكد .)2019 (.مستكل فاعمية اإلدارة الصفية لدل معممي

المرحمة اَلساسية في مدارس محافظة إربد مف كجية نظر مديرييـ  ،مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات

التربكية كالنفسية  ،الجامعة اإلسالمية غزة ،فمسطيف ،606 -589 ،)3( 28 ،تـ االسترجاع مف مكقع

DOI: http://dx.doi.org/10.33976/iugjeps.v28i3.5692

.144العتيبي ،حسناء .)2017 (.معكقات تدريب المعممات أثناء الخدمة في مدارس مدينة الرياض مف

كجية نظر المعممات كالمديرات ،مجمة العمكـ التربكية كالنفسية  ،المركز القكمي لمبحكث غزة ،فمسطيف

 ،112- 91 ،)2(1تـ االسترجاع مف مكقع https://doi.org/10.26389/AJSRP.H160217
 .145عثماني ،عبد القادر؛ بف دقفؿ ،رشيد؛ كزيكش ،أحمد .)2018 (.أىمية التككيف أثناء الخدمة في
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تنمية كفايات التدريس لدل أساتذة التربية البدنية كالرياضية ،مجمة العمكـ اإلنسانية  ،جامعة بسكرة،)1(18 ،

 ،196 -185تـ االسترجاع مف مكقع https://www.asjp.cerist.dz/en/article/67515

 .146العجمي ،لبنى حسيف راشد؛ كعاصـ ،كداد عبد الحميـ أحمد  .)2018(.تطكير ميارات إدارة الصؼ
المدرسي لدل معممات العمكـ بالمرحمة المتكسطة بمنطقة عسير في ضكء االتجاىات العالمية المعاصرة،

مجمة جامعة الممؾ خالد لمعمكـ التربكية  ،المممكة العربية السعكدية ،227 -185 ،)1( 29 ،تـ

االسترجاع مف مكقع http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=257437

 .147عدس ،محمد عبد الرحيـ .)1999(.اإلدارة الصفية كالمدرسة المنفردة  ،ط ،2عماف ،اَلردف :دار
مجدالكم لمنشر.

.148العرابي ،امحمد .)2015(.فعالية برنامج تدريبي مقترح لتنمية كفايات معممي المرحمة االبتدائية كفؽ

المقاربة بالكفايات ،مجمة البحكث التربكية كالتعميمية  ،ـ ع لألساتذة بكزريعة ،الجزائر،70 -43 ،)8(4 ،

تـ االسترجاع مف مكقع https://www.asjp.cerist.dz/en/article/33552

.149عركم ،مختار .)2014(.اَلسئمة الصفية كدكرىا في تحقيؽ التفاعؿ الصفي بيف المعمـ كالتالميذ،
مجمة البحكث التربكية كالتعميمية  ،ـ ع لألساتذة بكزريعة ،الجزائر ،178 -165 ،)5(3 ،تـ االسترجاع

مف مكقع https://www.asjp.cerist.dz/en/article/34862

 .150العزاكم ،محمد عدناف محمد .)2017 (.أثر إستراتيجية التعمـ النشط في تحصيؿ طمبة كمية التربية
اَلساسية لمادة عمـ النفس التربكم،

مجمة الفتح  ،جامعة ديالى ،العراؽ،

 ،389 -366 ،)71(13تـ

االسترجاع مف مكقع https://www.iasj.net/iasj/download/b862a01869474a57

 .151عزمي ،عصاـ الديف محمد .)2016/2015(.اإلدارة الصفية كتقييـ التعميـ  ،فقرة ،3تـ استرجاعيا

في 2019/09/03ـ ،مف المكقع اإللكتركني

https://sites.google.com/site/ayedalgooth/2/aladarte-alsfyte-wtqyym-altlym
.152العشي ،نكاؿ .)2008(.إدارة التعمـ الصفي [طبعة إلكتركنية مقركءة] .تـ االسترجاع مف مكقع

https://sst5.com/Books/SSTB1019.pdf

.153عمكطي ،عاشكر؛ كعريكة ،مريـ .)2019 (.اَللعاب التعميمية في ضكء التعمـ النشط ،مجمة

البيداغكجيا ،مركز اليقظة البيداغكجية ،جامعة المسيمة ،125 -117 ،)1(1 ،تـ االسترجاع مف مكقع

http://www.univ-msila.dz/cvp/wp-content/uploads/2019/01/7.pdf

.154عمي ،سميـ تكفيؽ .)2015(.أثر التعمـ التعاكني في تحصيؿ مادة اَلحياء كالسمكؾ التنمرم لدل
طالب الصؼ الثاني متكسط ،مجمة كمية التربية اَلساسية  ،الجامعة المستنصرية ،العراؽ ،)89(21،

 ،248-225تـ االسترجاع مف مكقع https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=101658
.155عميكة ،السيد .)2001(.تحديد االحتياجات التدريبية  ،ط ،1القاىرة ،مصر :ايتراؾ لمنشر كالتكزيع.
.156العنانزه ،جاسر حسني مطمؽ .)2017 (.فاعمية البرامج التدريبية لمعممي التربية الرياضية أثناء

الخدمة ،مجمة عمكـ الرياضة جامعة ديالى  ،العراؽ ،33 -15 ،)29(9 ،تـ االسترجاع مف مكقع
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.157العنزم ،بتمة صفكؽ .)2009 (.إعداد المعمـ في دكؿ الخميج العربي نماذج مقترحة  ،ط ،1إربد،

اَلردف :عالـ الكتب الحديث.

.158العنزم ،سالمة بف عكاد .)2020/06/20(.دكر المعمـ في تطكير المنيج ،دراسات كبحكث
تعميمية كتربكية  ،ص ،5تـ استرجاعيا في 2020/09/03ـ ،مف المكقع اإللكتركني

https://www.new-educ.com/category/studies/page/4

 .159عكاد ،يكسؼ ذياب؛ كزامؿ ،مجدم عمي .)2010 (.التعمـ النشط نحك فمسفة تربكية تعميمية فاعمة ،
عماف ،اَلردف :دار المناىج لمنشر كالتكزيع.

.160الغانمي ،مرتضي عباس حسف؛ كالعطار ،زيد بدر محمد .)2016 (.أثر إستراتيجية المناقشة

النشطة في اَلداء التعبيرم لدل طالبات الصؼ الرابع العممي ،مجمة كمية التربية اَلساسية لمعمكـ

التربكية كاإلنسانية ،جامعة بابؿ ،العراؽ ،ع ،526 -503 ،29تـ االسترجاع مف مكقع

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=126119

.161فاتحي ،عبد النبي .)2016 (.الكضعية المينية لممعمـ في ضكء تدابير اإلصالح التربكم (رسالة

دكتكراه ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية جامعة محمد خيضر بسكرة  ،الجزائر) .تـ االسترجاع مف مكقع
http://thesis.univ-biskra.dz/3181/

 .162الفتالكم ،سييمة محسف كاظـ .)2004 (.تفريد التعميـ في إعداد كتأىيؿ المعمـ  ،ط ،1عماف،

اَلردف :دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.

.163فريج ،إيماف غازم .)2019 (.برامج تدريب المعمميف أثناء الخدمة كدكر اإلشراؼ التربكم في عممية

التدريب :دراسة نمكذج (رسالة دكتكراه منشكرة ،قسـ التربية ،المعيد العالي لمدكتكراه في اآلداب كالعمكـ
اإلنسانية كاالجتماعية ،الجامعة المبنانية ،لبناف) .تـ االسترجاع مف مكقع

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=267770

 .164فضؿ اﷲ ،ىالة أبك القاسـ .)2015 (.أثر التدريب اإلدارم الفعاؿ في تنمية المكارد البشرية

بمنظمات الخدمات اإلستراتيجية (رسالة دكتكراه في الدراسات التجارية إدارة اَلعماؿ ،كمية الدراسات
العميا ،جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا ،السكداف) تـ االسترجاع مف مكقع

http://repository.sustech.edu/handle/123456789/11320?show=full
 .165فنيش ،حناف؛ كعبد الكبير ،حناف .)2019 (.فعالية استخداـ بعض إستراتيجيات التعمـ النشط في
تنمية ميارات القدرة عمى حؿ المسائؿ الرياضية ،مجمة البيداغكجيا ،مركز اليقظة البيداغكجية ،جامعة

المسيمة ،169 -159 ،)1(1 ،تـ االسترجاع مف مكقع http://www.univ-msila.dz/cvp/wp-
content/uploads/2019/01/11.pdf
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.166الفييقي ،سارم بف سالـ .)2015 (.تكظيؼ معمـ القرآف الكريـ لكسائط التعمـ المتاحة داخؿ حجرة

الدراسة في معالجة اَلخطاء التجكيدية في تالكة القرآف الكريـ لدل التالميذ ،المجمة الدكلية التربكية

المتخصصة ،عماف ،اَلردف ،202 -187 ،)11(4 ،تـ االسترجاع مف مكقع

http://www.iijoe.org/v4/IIJOE_09_11_04_2015.pdf

 .167قادم ،مناؿ عمار عمي .)2014 (.فاعمية برنامج مقترح في مقرر طرؽ تدريس العمكـ لتنمية

التحصيؿ كميارات التدريس كاالتجاه نحك المينة لدل الطالبات المعممات (رسالة دكتكراه غيرمنشكرة) ،كمية

التربية ،جامعة أـ القرل ،السعكدية.

 .168قاسي ،سميمة؛ كبكعمي ،بديعة .)2012 (.مدل تكافؽ برامج تككيف المككنيف مع متطمبات الممارسة
المينية في ظؿ اإلصالحات الجديدة ،مجمة البحكث التربكية كالتعميمية  ،ـ ع لألساتذة بكزريعة ،الجزائر،

 ،116-101 ،)1(1تـ االسترجاع مف مكقع https://www.asjp.cerist.dz/en/article/40286

 .169قبمي ،إناس؛ كتغميت ،صالح الديف .)2020 (.طرؽ التدريس الحديثة مف منظكر نظرية الذكاءات

المتعددة (العصؼ الذىني نمكذجا) ،مجمة الباحث في العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية  ،جامعة كرقمة،

الجزائر 126-117 ،)3(12 ،تـ االسترجاع مف مكقع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/116779

.170القحطاني ،أمؿ سعيد .)2014 (.فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى التعمـ النشط كاستراتيجياتو

في تعديؿ االعتقادات نحكه لدل معممات الجغرافيا لمصؼ السادس االبتدائي بالرياض ،مجمة العمكـ

التربكية كالنفسية  ،جامعة البحريف مركز النشر العممي ،458-417 ،)1(15 ،تـ االسترجاع مف مكقع

http://search.shamaa.org/PDF/Articles/BAJepsc/28JepscVol15No1Y2014/jeps

c_2014-v15-n1_417-458.pdf

.171قدكرم ،رابح .)2012(.التقكيـ في ظؿ المقاربة بالكفاءات كتككيف المعمـ ،مجمة دفاتر المخبر ،
جامعة بسكرة ،الجزائر ،229-217 ،)1(7 ،تـ االسترجاع مف مكقع
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.172قدكرم ،رابح؛ كإبراىيمي ،سامية .)2017 (.برنامج عالجي قائـ عمى إستراتيجية التعمـ التعاكني

لممتفكقيف ذكم صعكبات تعمـ الحساب في السنة الثالثة ابتدائي ،مجمة دراسات كأبحاث  ،جامعة الجمفة،

الجزائر ،92-77 ،)28(9 ،تـ االسترجاع مف مكقع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/29824

.173القرارعة ،أحمد .)2014(.أثر استخداـ العصؼ الذىني في تدريس العمكـ في تنمية ميارات التفكير

اإلبداعي لدل طمبة الصؼ السابع اَلساسي في مدارس محافظة الطفيمة -جنكب اَلردف ،مجمة جامعة

النجاح لألبحاث (العمكـ اإلنسانية)  ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس ،فمسطيف ،706 -667 ،)4(28 ،تـ
االسترجاع مف مكقع https://journals.najah.edu/article/1010/
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المديريف ،مجمة التكاصؿ  ،جامعة عنابة ،الجزائر ،57-38 ،)1(24 ،تـ االسترجاع مف مكقع
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 .175القرني ،محمد بف سالـ بف سعد آؿ سكيعد .)2018 (.احتياجات التنمية المينية الذاتية لمعممي

المرحمة االبتدائية بمدينة الرياض ،مجمة كمية التربية جامعة اَلزىر  ،القاىرة ،مصر177( 37 ،ج،)1

doi: 10.21608/jsrep.2018.27073 ،344-399

.176قزامؿ ،سكنيا ىانـ عمي .)2013 (.المعجـ العصرم في التربية  ،ط ،1القاىرة ،مصر :عالـ الكتب .
.177القضاة ،أحمد؛ كقاسـ ،رياض زاير .)2015 (.أثر استخداـ إستراتيجية حؿ المشكالت في تدريس

الرياضيات عمى التحصيؿ كتنمية ميارة الحساب الذىني لدل طمبة المرحمة اَلساسية ،مجمة العمكـ

االجتماعية كاإلنسانية ،جامعة المسيمة ،الجزائر ،25-7 ،)9(5 ،تـ االسترجاع مف مكقع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/60732

.178القضاة ،محمد فرحاف .)2013 (.فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى إستراتيجية لعب الدكر في تنمية
حب االستطالع المعرفي لدل عينة مف أطفاؿ الركضة ،مجمة رسالة التربية كعمـ النفس  ،الجمعية

السعكدية لمعمكـ التربكية كالنفسية (جستف) ،الرياض ،السعكدية ،ع ،51-30 ،43تـ االسترجاع مف مكقع
https://gesten.ksu.edu.sa/sites/gesten.ksu.edu.sa/files/imce_images/e043.pdf
 .179قنكعو ،عبد المطيؼ؛ كفكحمو ،خالد .)2017 (.مدل استعماؿ أساتذة التعميـ المتكسط لجدكؿ

المكاصفات في بناء االختبارات التحصيمية دراسة ميدانية في متكسطات الكادم ،مجمة السراج في التربية

كقضايا المجتمع  ،جامعة الكادم ،الجزائر ،185 -170 ،)1( 1 ،تـ االسترجاع مف مكقع
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الجامعة اَلردنية ،عماف ،اَلردف )1(46 ،ممحؽ ،16 -1 ،1تـ االسترجاع مف مكقع

dirasat.ju.edu.jo/ES/Article/FullText/14368?volume=46&issue=1

.226نقبيؿ ،بكجمعة .)2016 (.المناخ المدرسي في المؤسسات التعميمية الجزائرية ،مجمة الجامع في

الدراسات النفسية كالعمكـ التربكية  ،جامعة المسيمة ،الجزائر ،17-1 ،)1(1 ،تـ االسترجاع مف مكقع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/33784

.227نياد ،طارؽ محمد .)2015 (.أثر استخداـ إستراتيجيتي المناقشة النشطة كالمحاضرة المعدلة في

تحصيؿ مادة طرائؽ تدريس التربية الرياضية ،مجمة كمية التربية اَلساسية  ،الجامعة المستنصرية ،العراؽ،

 ،792 -777 ،)91(21تـ االسترجاع مف مكقع

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=114451

.228ك ازرة التربية الكطنية .)2008 (.القانكف التكجييي لمتربية الكطنية رقـ  04 – 08المؤرخ في 23

جانفي  ، 2008النشرة الرسمية لمتربية الكطنية ،عدد خاص ،تـ االسترجاع مف مكقع

https://www.education.gov.dz/wp-content/uploads/2015/02/loi0804Ar1.pdf

.229ك ازرة التربية الكطنية ،القرار المؤرخ في  9ذم القعدة 1436ق المكافؽ  24غشت  2015يحدد

كيفيات تنظيـ التككيف البيداغكجي التحضيرم أثناء التربص التجريبي لمكظفي التعميـ كمدتو ككذا محتكل
برامجو.

.230ك ازرة التربية الكطنية ،المجنة الكطنية لممناىج .)2016 (.المرجعية العامة لممناىج  ،الجزائر :الديكاف

الكطني لممطبكعات المدرسية.
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.233ك ازرة التربية الكطنية ،مديرية التعميـ اَلساسي 2003 (.أ) .مناىج السنة اَلكلى مف التعميـ

االبتدائي ،الجزائر :الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية.

.234ك ازرة التربية الكطنية ،مديرية التعميـ اَلساسي 2003 (.ب) .مناىج السنة الثانية مف التعميـ

االبتدائي ،الجزائر :مطبعة الديكاف الكطني لمتعميـ كالتككيف عف بعد.

 .235ك ازرة التربية الكطنية ،مديرية التككيف .)1998 (.مخطط التككيف خاص بالجياز الدائـ لمتككيف

أثناء الخدمة في إطار تطبيؽ اإلستراتيجية الجديدة لتككيف المككنيف إضبارة خاصة بالمتربصيف  ،الجزائر:

الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية.

 .236ك ازرة التربية الكطنية ،مديرية التككيف ،اإلرساؿ رقـ  2005/0.05/29بتاريخ  02أفريؿ 2005
كالمتضمف تحسيف المستكل اَلكاديمي لألساتذة.

.237الكىر ،محمكد طاىر .)2002 (.درجة معرفة معممي العمكـ بالنظرية البنائية كأثر تأىيميـ اَلكاديمي

كالتربكم كجنسيـ عمييا ،مجمة مركز البحكث التربكية  ،جامعة قطر ،ع ، 126-93 ،22تـ االسترجاع

مف مكقع https://qspace.qu.edu.qa/handle/10576/8248

.238ياسيف ،مناؿ محمد كامؿ .)2014 (.أثر برنامج تدريبي لمعممي االقتصاد في استخداـ استراتيجيات
التعمـ النشط في التدريس عمى مستكاىـ الميني كاتجاىات طالبيـ نحك المادة ،مجمة العمكـ التربكية،

معيدالدراسات التربكية ،جامعة القاىرة ،مصر )3(22 ،الجزء ،83 -41 ،1تـ االسترجاع مف مكقع

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=110001

.239اليماني ،عبد الكريـ عمي .)2009 (.استراتيجيات التعمـ كالتعميـ  ،ط ،1عماف ،اَلردف :زمزـ

ناشركف كمكزعكف.
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ممحق رقم ( )01استبيان استطالعي  -الحاجات التدريبية في مجال ميارات اإلدارة
الصفية وفق التعمم النشط موجو ألساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية-
السيد (ة) اَلستاذ (ة) المحترـ (ة) .................................:تحية طيبة كبعد:
في إطار القياـ بدراسة حكؿ اقتراح برنامج تدريبي َلساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية لتنمية مياراتيـ
لإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط ،كمف بيف اإلجراءات اَلكلية ليذه الدراسة التعرؼ مبدئيا عمى آرائكـ

بشأف االحتياجات التي تركنيا محؿ تدريب إلدارة الصؼ الدراسي كفؽ التعمـ النشط.

لذا نرجك منكـ التكرـ باإلجابة عمى أسئمة ىذا االستبياف بصدؽ كمكضكعية ،عمما أف معمكماتكـ
ستبقى سرية كال تستخدـ إال َلغراض البحث العممي فقط ،شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ معنا.

معمومات عامة:
-الجنس :ذكر

أنثى

اَلقدمية :أقؿ مف ( )5سنكات-المؤىؿ العممي :ثانكم

مف  5إلى  10سنكات
بكالكريا

أكثر مف (  )10سنكات

جامعي

عند إدارتك لمصف الدراسي تقوم بعدة ميارات متنوعة لتحقيق األىداف التربوية المنشودة.
 .1ما أبرز اَلدكار كالميارات التي تقكـ بيا في إدارتؾ لمصؼ الدراسي؟
.....................................................................................................

.....................................................................................................
 .2ما االحتياجات التدريبية َلساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في مجاؿ المعارؼ كالمفاىيـ النظرية
حكؿ إدارة الصؼ الدراسي كفؽ التعمـ النشط حسب كجية نظركـ؟
.....................................................................................................

.....................................................................................................
 1.3ما االحتياجات التدريبية َلساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في مجاؿ  :التخطيط لإلدارة الصفية
كفؽ التعمـ النشط حسب كجية نظركـ؟
.....................................................................................................

.....................................................................................................
 2.3ما االحتياجات التدريبية َلساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في مجاؿ إدارة اَلنشطة الصفية
كالتفاعؿ الصفي كفؽ التعمـ النشط حسب كجية نظركـ؟
.....................................................................................................
.....................................................................................................
 3.3ما االحتياجات التدريبية َلساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في مجاؿ تنظيـ البيئة المادية
لمصؼ كفؽ التعمـ النشط حسب كجية نظركـ؟
.....................................................................................................
.....................................................................................................

 4.3ما االحتياجات التدريبية َلساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في مجاؿ استثارة دافعية المتعمميف
كفؽ التعمـ النشط حسب كجية نظركـ؟
.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
 5.3ما االحتياجات التدريبية َلساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في مجاؿ التقكيـ الصفي كفؽ التعمـ
النشط حسب كجية نظركـ؟
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

شكرا لكم

ممحق رقم ( )02استمارة مقابمة مفتوحة مع بعض مفتشي التعميم االبتدائي
- 1ما مستكل تنفيذ ميارات اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط مف طرؼ أساتذة التعميـ االبتدائي؟
.....................................................................................................
.....................................................................................................
- 2ما جكانب القصكر في مجاؿ اإلدارة الصفية بيف أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية ؟
.....................................................................................................
....................................................................................................
- 3ما الحاجيات التككينية الممحة َل ساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في مجاؿ اإلدارة الصفية كفؽ
منحى التعمـ النشط؟
.....................................................................................................
.....................................................................................................
- 4إذ طيمب منكـ اقتراح تككيف خاص بتنمية ميارات اإلدارة الصفية َلساتذة التعميـ االبتدائي بالمغة
العربية كفؽ التعمـ النشط ،فما ىي الميارات التي تركنيا أكثر احتياجا لألساتذة مما يمي (رتبيا):
 ميارة تخطيط إدارة الصؼ
 ميارة إدارة الكقت
 ميارة التكاصؿ كالتفاعؿ االجتماعي الصفي
 ميارة استثارة دافعية التعمـ لدل المتعمميف
 ميارة حفظ النظاـ كالضبط الصفي
 ميارة تنظيـ البيئة الصفية المادية
 ميارة التقكيـ الصفي
 ميارة استعماؿ الكسائؿ التعميمية
 ميارة القيادة الصفية

ممحق رقم ()03
جامعة محمد بكضياؼ المسيمة
كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية
قسـ عمـ النفس

قائمة ميارات اإلدارة الصفية الالزمة ألساتذة التعميم االبتدائي بالمغة العربية وفق التعمم النشط في
صورتيا األولية
األستاذ (ة) الفاضل (ة)................................................................ :
السالم عميكم ورحمة اهلل تعالى وبركاتو
يقكـ الطالب بدراسة عممية بعنكاف " فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات اإلدارة الصفية
وفق التعمم النشط لدى أساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية

" كذلؾ بغية الحصكؿ عمى شيادة

الدكتكراه تخصص عمـ النفس التربكم.
كحيث أف ىذه الدراسة تتطمب إعداد قائمة بميارات اإلدارة الصفية الالزمة َلساتذة التعميـ االبتدائي
بالمغة العربية في ضكء التعمـ النشط ،فقد أعد الباحث قائمة لبعض ىذه الميارات مف خالؿ اإلطالع عمى

أدبيات المجاؿ.

كنظ ار لما تتمتعكف بو مف دراية كخبرة عممية كعممية في ىذا المجاؿ ،يمتمس اؿ طالب مف سيادتكـ
التفضؿ باإلطالع عمييا لتحكيميا كابداء رأيكـ حكؿ النقاط اآلتية:

 مدل أىمية الميارة المقترحة.

 مدل كضكح صياغة الميارات.
 مدل انتماء الميارة لممجاؿ الذم تنتمي إليو.
 مقترحاتكـ لمحذؼ ،كاإلضافة ،أك التعديؿ.

مع الشكر الجزيل مسبقا

بيانات شخصية عف المحكـ
االسـ كالمقب

.....................................................................

الدرجة العممية

.....................................................................

التخصص

.....................................................................

جية العمؿ

.....................................................................
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جامعة محمد بكضياؼ المسيمة
كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية
قسـ عمـ النفس
استمارة تحكيم بطاقة مالحظة ميارات اإلدارة الصفية وفق التعمم النشط (في صورتيا األولية)
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السالم عميكم ورحمة اهلل تعالى وبركاتو
في إطار إنجاز رسالة الدكتكراه ،تخصص عمـ النفس التربكم ،المكسكمة بعنكاف " :فاعمية برنامج
تدريبي مقترح لتنمية ميارات اإلدارة الصفية وفق التعمم النشط لدى أساتذة المغة العربية بالمرحمة
االبتدائية" فقد صمـ الطالب بطاقة المالحظة بيدؼ التعرؼ عمى مدل ممارسة أستاذ التعميـ االبتدائي
بالمغة العربية لميارات اإلدارة الصفية في ضكء التعمـ النشط.

كنظ ار لما تتمتعكف بو مف دراية كخبرة عممية كعممية في ىذا المجاؿ ،يسر الطالب أف يضع بيف

أيديكـ ىذه البطاقة لتقديـ كؿ التعديالت الممكنة ،لذلؾ نمتمس منكـ التكرـ باإلطالع عمييا كتقييميا
تقييما مكضكعيا ،كذلؾ بتقدير مدل صالحيتيا بكضع عالمة (×) في خانة أكافؽ أك ال أكافؽ عمى

صالحية العبارة ،كاذا كانت ىناؾ مالحظات أك تعديالت تبدكنيا حكؿ البطاقة فنرجك منكـ كضعيا في
الخانة المحددة لذلؾ.
تفضمكا بقبكؿ فائؽ الشكر كالتقدير كاالحتراـ .
بيانات شخصية عف المحكـ
االسـ كالمقب
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إعداد الطالب:

إشراف األستاذ:

حرايز رابح

د /كتفي عزوز

السنة الجامعية 2021/2020

 تعلٌماتاستخدامالبطاقة:
ُتطبق بطاقة المالحظة من بداٌة النشاط الصفً وٌستمر استخدامها حتى نهاٌته ،وٌُلزم مستخدم
البطاقة مراجعة دفتر التحضٌر الٌومً لألستاذ وكذلك بطاقات التحضٌر ،ومناقشته بعد االنتهاء من
النشاط بهدؾ تقدٌم تؽذٌة راجعة له.
ٌتم تقدٌر أداء األستاذ فً المهارة المحددة حسب مقٌاس لٌكرت المتدرج الخماسً لمدى ممارسة
المهارة موضوع المالحظة؛ وهً بدرجة عالٌة جدا ،عالٌة ،متوسطة ،ضعٌفة  ،ضعٌفة جدا ،كما
حددت التقدٌرات الكمٌة بإعطاء الدرجات  1 ،2 ،3 ،4 ،5للتقدٌرات اللفظٌة على التوالً ،وهذه
التقدٌرات تعنً:
الدرجة ( :)5بدرجة عالٌة جدا ٌعنً أن األستاذ ٌمتلك المهارة وٌنفذها بشكل دائم حسب االستراتٌجٌاتوالشروط المحددة الستخدامهما كما أنه ٌستخدمها فً الوقت المناسب.
الدرجة ( :)4بدرجة عالٌة ٌعنً أن األستاذ ٌمتلك المهارة وٌنفذها فً الؽالب وهً تظهر بدرجة أقلوضوحا فً أدائه من التقدٌر السابق
الدرجة ( :)3بدرجة متوسطة ٌعنً أن األستاذ ٌمتلك المهارة وٌنفذها بشكل قلٌل ،وهً تظهر بدرجةأقل فً أدائه من التقدٌرٌن السابقٌن
الدرجة ( :)2بدرجة ضعٌفة ٌعنً أن األستاذ ٌمارس المهارة وٌنفذها فً حاالت شاذة ،وال تظهر فًأدائه إال نادرا
الدرجة ( :)1بدرجة ضعٌفة جدا ٌعنً أن األستاذ ال ٌمارس المهارة وبالتالً فهً ال تظهر إطالقا فًأدائه وسلوكه فً المواقؾ الصفٌة
 التعارٌفاإلجرائٌة:
- 1مهارة التخطٌط لإلدارة الصفٌة :التصور المسبق الذي ٌعده األستاذ إلدارته للصؾ الدراسً وٌشمل
مجموعة من القواعد واإلجراءات واألسالٌب والنشاطات والوسائل واألدوات المراد استخدامها من أجل
تحقٌق األهداؾ التربوٌة المنشودة ،وتظهر مكتوبة فً كراسه الٌومً وبطاقات التحضٌر ،وٌمكن قٌاسها
من خالل بطاقة المالحظة المعدة لذلك.
 - 2مهارة إدارة األنشطة الصفٌة والتفاعل الصفً :هً كل النشاطات واألفعال السلوكٌة اللفظٌة وؼٌر
اللفظٌة التً ٌستخدمها أستاذ اللؽة العربٌة بالمرحلة االبتدائٌة داخل ؼرفة الصؾ من أجل تحقٌق تعلم
أفضل ،وٌمكن قٌاسها من خالل بطاقة المالحظة المعدة لذلك.
 - 3مهارة تنظٌم البٌئة المادٌة للصؾ :كل اإلجراءات والتدابٌر المتخذة من طرؾ المعلم والتالمٌذ
لتكون ؼرفة الصؾ جاهزة لممارسة كل النشاطات الصفٌة بها  ،وٌمكن قٌاسها من خالل بطاقة المالحظة
المعدة لذلك.
 - 4مهارة استثارة الدافعٌة لدى المتعلمٌن :هً قٌام أستاذ اللؽة العربٌة بالمرحلة االبتدائٌة بمجموعة من
السلوكٌات التدرٌسٌة بهدؾ إثارة رؼبة التالمٌذ فً التعلم وحفزهم علٌه ،وٌمكن قٌاسها من خالل بطاقة
المالحظة المعدة لذلك.
 - 5مهارة التقوٌم الصفً :ما ٌقوم به األستاذ من أنشطة بقصد الحكم على مدى تحقق األهداؾ التً
تتضمنها النشاطات الصفٌة قبل وأثناء وبعد كل نشاط من خالل استخدام أدوات تقوٌمٌة معٌنة كاألسئلة
والمالحظة وؼٌرها ،وتفسٌر نتائجها ،واالستفادة منها فً تحسٌن نوعٌة التعلٌم وٌمكن قٌاسها من خالل
بطاقة المالحظة المعدة لذلك.



المالحظاتوالتعدٌالت
أوافقعلى
العبارة
الرقم

صالحٌةالعبارة
ال
نعم
المجالاألول:مهاراتالتخطٌطلإلدارةالصفٌة(من خالل الكراس الٌومً لألستاذ وبطاقات التحضٌر)
ٌحدد أهداؾ النشاطات الصفٌة وٌصوؼها صٌاؼة
1
سلٌمة بما ٌتوافق مع التعلم النشط
ٌصوغ أهداؾ سلوكٌة محدد قابلة للقٌاس
2
ٌخطط للقواعد واإلجراءات اإلدارٌة للصؾ
3
ٌخطط لمعرفة االستعداد القبلً للتعلم لدى التالمٌذ
4
ٌحدد تمهٌدا محفزا للنشاط الصفً أثناء التخطٌط
5
ٌحلل محتوٌات الدروس والنشاطات الصفٌة إلى
6
عناصرها األساسٌة
ٌوضح تنظٌم البٌئة الصفٌة المادٌة المالئمة للتعلم
7
النشط (تنظٌم جلوس التالمٌذ ،تقسٌم ؼرفة الصؾ)...
ٌخطط للنشاطات الصفٌة بما ٌعزز الجوانب المعرفٌة
8
والوجدانٌة والسلوكٌة
ٌحدد مسإولٌة التلمٌذ فً النشاطات الصفٌة
9
ٌ 10صمم أنشطة صفٌة مثٌرة للتفكٌر
ٌ 11ختار إستراتٌجٌات تناسب التعلم النشط لتحقٌق
األهداؾ
ٌ 12حدد الوسائل التعلٌمٌة المالئمة للتعلم النشط
ٌ 13حدد مصادر التعلم ؼٌر التقلٌدٌة التً ٌمكن للتالمٌذ
الرجوع إلٌها
ٌ 14صمم أنشطة تعلٌمٌة صفٌة تراعً تماٌز التالمٌذ
ٌ 15صمم أنشطة إثرائٌة تراعً القدرات العقلٌة بٌن
التالمٌذ
المجالالثانً:مهاراتإدارةاألنشطةالصفٌةوالتفاعلالصفً
ٌ 16شجع التالمٌذ على ممارسة األدوار التعلٌمٌة وفق
التعلم النشط
ٌ 17ستخدم أسالٌب التواصل فً جمٌع االتجاهات لجعل
الدرس أكثر تشوٌقا
ٌ 18ستخدم التفاعل الرمزي كتعبٌرات الوجه وحركة
الٌدٌن واالبتسامة أو العبس
ٌ 19ستخدم مهارة العالقات اإلنسانٌة فً إدارة الصؾ
ٌ 20شجع التالمٌذ على إثارة األسئلة حول محتوى
النشاطات
ٌ 21شجع على العمل ضمن فرٌق (العمل الفرٌقً)
ٌ 22وفر البٌئة النفسٌة واالجتماعٌة المساعدة على التفاعل
االٌجابً النشط
ٌ 23شجع التالمٌذ على ممارسة األدوار التعلٌمٌة القٌادٌة
أثناء النشاط الصفً
ٌ 24راعً الفروق الفردٌة عند توزٌع األدوار التعلٌمٌة
على التالمٌذ
ٌ 25تٌح الفرصة للتالمٌذ للتعبٌر عن استجاباتهم

ٌ 26ستخدم أسالٌب مشوقة أثناء شرح الدرس
ٌ 27تقبل آراء التالمٌذ بؽض النظر ما إذا كانت سلبٌة أم
اٌجابٌة
ٌ 28عمل على تعدٌل السلوك السلبً لدى التالمٌذ بالطرق
التربوٌة المناسبة
ٌ 29عمل على التؽلب على حاالت الحرج واإلخفاق
الدراسً أثناء النشاط الصفً
ٌ 30ستثمر وقت الحصة فٌما ٌخدم أهداؾ النشاط الصفً
ٌ 31ساعد التالمٌذ فً اكتساب مهارات التعلم النشط
ٌ 32وظؾ الصمت الفعال فً الموقؾ الصفً
ٌ 33دٌر المناقشة بشكل جٌد
ٌ 34زود التالمٌذ بالخبرات المثٌرة للتعلم النشط
ٌ 35ساعد التالمٌذ فً اكتشاؾ المعارؾ والمعلومات
بؤنفسهم
ٌ 36حفز التالمٌذ على وضع الفروض
ٌ 37راقب نشاطات التالمٌذ وٌتدخل لتقدٌم المساعدة
ٌ 38نهً النشاط الصفً بطرٌقة مشوقة
المجالالثالث:مهاراتتنظٌمالبٌئةالمادٌةللصف
ٌ 39حرص أن تكون اإلضاءة والتهوٌة مناسبة لممارسة
األنشطة الصفٌة
ٌ 40وفر بٌئة عمل مرتبة فً ؼرفة الصؾ
ٌ 41نظم وضعٌة جلوس التالمٌذ بشكل ٌسمح بممارسة
مهارات التعلم النشط على شكل حرؾ  Uأو حرؾ
...V
ٌ 42وفر بٌئة صفٌة جاذبة للتعلم
ٌ 43شرك التالمٌذ فً وضع تعلٌمات تنظٌم البٌئة الصفٌة
المادٌة النشطة
ٌ 44ؽٌر أماكن جلوس التالمٌذ من وقت آلخر حسب
طبٌعة النشاط الصفً الذي ٌمارسونه
ٌ 45نمً لدى التالمٌذ تحمل مسإولٌة المحافظة على
نظافة الؽرفة الصفٌة
ٌ 46قسم زواٌا ؼرفة الصؾ لممارسة النشاطات وفق
التعلم النشط
ٌ 47علق قواعد إدارة الصؾ على جدار الؽرفة الصفٌة
ٌ 48راعً توزٌع األثاث والتجهٌزات واألدوات بما
ٌتناسب واستراتٌجٌات التعلم النشط
ٌ 49هتم بالمثٌرات البصرٌة داخل ؼرفة الصؾ كالصور
المعبرة واللوحات التعبٌرٌة
ٌ 50عمل على تنظٌم جلوس التالمٌذ حسب خصائصهم
العمرٌة والنمائٌة
ٌ 51رتب األثاث المدرسً بما ٌسهل التنقل بسهولة بٌن
أركان الصؾ المختلفة
ٌ 52خصص ركنا إلبراز أعمال التالمٌذ المتمٌزة

المجالالرابع:مهاراتاستثارةالدافعٌةلدىالمتعلمٌن
ٌ 53ستهل الدرس بتهٌئة محفزة تثٌر الرؼبة فً التعلم
ٌ 54ستخدم أسئلة متنوعة إلثارة جمٌع التالمٌذ
ٌ 55نوع فً استخدام المثٌرات لشد انتباه التالمٌذ
ٌ 56ستخدم أسالٌب التعزٌز االٌجابً مع التالمٌذ
ٌ 57نوع فً استراتٌجٌات التعلم النشط لكسر الروتٌن
والتكرار
ٌ 58ؽٌر نبرة الصوت لزٌادة التركٌز وشد االنتباه
ٌ 59تجنب استخدام عبارات التهدٌد والسخرٌة
ٌ 60وظؾ عبارات التعزٌز المناسبة عند اإلجابة على
األسئلة الموجهة لهم كعبارات الشكر والثناء
ٌ 61حفز التالمٌذ على البحث باستخدام الطرق النشطة
ٌ 62ربط عناصر النشاط الصفً ببعض األحداث
الموجودة فً بٌئة التالمٌذ لرفع دافعٌتهم
ٌ 63قٌم الواجبات الصفٌة بشكل فوري لتحقٌق التنافس بٌن
التالمٌذ
ٌ 64وظؾ محتوٌات البٌئة الصفٌة(صور ،مناظر ،ملصق
علمً )...فً إثارة دافعٌة التالمٌذ
ٌ 65دون بعض اإلجابات المتمٌزة على السبورة لٌحفز
التالمٌذ على المشاركة الفعالة
ٌ 66حفز التالمٌذ للنشاط القادم
ٌ 67عمل على إشعار تالمٌذه بتقدمهم فً التحصٌل
المجالالخامس:مهاراتالتقوٌمالصفً
ٌ 68شرك تالمٌذه فً تقوٌم نشاطاتهم الصفٌة
ٌ 69ربط عملٌات التقوٌم بواقع حٌاة التالمٌذ
ٌ 70وجه التلمٌذ إلى مقارنة ما تم تحقٌقه من تقدم بناء على
خبراته السابقة ولٌس مع أقرانه (تقوٌم محكً المرجع)
ٌ 71زود التالمٌذ بتؽذٌة راجعة بشكل فوري
72
73
74
75
76
77

78
79

ٌراقب أداء التالمٌذ فً كل نشاطاتهم لٌتؤكد من تحقٌق
األهداؾ (المالحظة الصفٌة)
ٌنوع األسئلة (بؤشكالها ،وأنواعها ،ومستوٌاتها
المختلفة)...
ٌخبر تالمٌذه بنتائج التقوٌم
ٌسمح بإجراء مناقشة بٌن التالمٌذ لتقٌٌم األعمال
والنتائج المحققة (تقوٌم األقران)
ٌشارك التالمٌذ فً وضع معاٌٌر التقوٌم الصفً
ٌستخدم أدوات متنوعة من التقوٌم تتناسب مع
استراتٌجٌات التعلم النشط (اختبارات األداء ،حقائب
اإلنجاز ،مشروعات التالمٌذ)...
ٌفسح المجال أمام التالمٌذ لتقٌٌم نشاطاتهم الصفٌة
بؤنفسهم على نحو ذاتً (التقوٌم الذاتً)
ٌوظؾ بعض أنماط التقوٌم الصفً البدٌل ؼٌر التقوٌم
التقلٌدي

80
81
82

83

ٌراعً الفروق الفردٌة بٌن التالمٌذ من خالل توفٌر
العدٌد من نشاطات التقوٌم
ٌساعد تالمٌذه على تشخٌص نواحً القوة والضعؾ
لدٌهم
ٌستخدم بعض استراتٌجٌات التعلم النشط (مثل لعب
األدوار ،حل المشكالت )...أثناء تقوٌم أداء التالمٌذ فً
النشاطات الصفٌة
ٌركز على تقوٌم العملٌات والنواتج ولٌس على
المعلومات والمعارؾ فقط

ممحؽ رقـ ()06
جامعة محمد بكضياؼ المسيمة
كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية
قسـ عمـ النفس

بطاقة مالحظة ميارات اإلدارة الصفية وفق التعمم النشط ألساتذة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في
صورتيا النيائية
تعلٌماتاستخدامالبطاقة:
ُتطبق بطاقة المالحظة من بداٌة النشاط الصفً وٌستمر استخدامها حتى نهاٌته ،وٌُلزم مستخدم
البطاقة مراجعة دفتر التحضٌر الٌومً لألستاذ وكذلك بطاقات التحضٌر ،ومناقشته بعد االنتهاء من
النشاط بهدؾ تقدٌم تؽذٌة راجعة له.
ٌتم تقدٌر أداء األستاذ فً المهارة المحددة حسب مقٌاس لٌكرت المتدرج الخماسً لمدى ممارسة
المهارة موضوع المالحظة؛ وهً بدرجة عالٌة جدا ،عالٌة ،متوسطة ،ضعٌفة  ،ضعٌفة جدا ،كما
حددت التقدٌرات الكمٌة بإعطاء الدرجات  1 ،2 ،3 ،4 ،5للتقدٌرات اللفظٌة على التوالً ،وهذه
التقدٌرات تعنً:
الدرجة ( :)5بدرجة عالٌة جدا ٌعنً أن األستاذ ٌمتلك المهارة وٌنفذها بشكل دائم حسب االستراتٌجٌاتوالشروط المحددة الستخدامهما كما أنه ٌستخدمها فً الوقت المناسب.
الدرجة ( :)4بدرجة عالٌة ٌعنً أن األستاذ ٌمتلك المهارة وٌنفذها فً الؽالب وهً تظهر بدرجة أقلوضوحا فً أدائه من التقدٌر السابق
الدرجة ( :)3بدرجة متوسطة ٌعنً أن األستاذ ٌمتلك المهارة وٌنفذها بشكل قلٌل ،وهً تظهر بدرجةأقل فً أدائه من التقدٌرٌن السابقٌن
الدرجة ( :)2بدرجة منخفضة ٌعنً أن األستاذ ٌمارس المهارة وٌنفذها فً حاالت شاذة ،وال تظهر فًأدائه إال نادرا
الدرجة ( :)1بدرجة منخفضة جدا ٌعنً أن األستاذ ال ٌمارس المهارة وبالتالً فهً ال تظهر إطالقا فًأدائه وسلوكه فً المواقؾ الصفٌة
 الجزءاألول:البٌاناتالعامةلألستاذاسم األستاذ
المدرسة
الصؾ الذي تمت فٌه المالحظة (مستوى القسم)
عدد التالمٌذ
الحصة
التارٌخ
النشاط
موضوع النشاط

................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

 الجزء الثانً :ممارسة مهارات اإلدارة الصفٌة وفق التعلم النشطدرجةممارسةاألداء
العبارة
الرقم
5 4 3 2 1
المجالاألول:مهاراتتخطٌطإدارةالصف(من خالل الكراس الٌومً لألستاذ وبطاقات التحضٌر)
ٌحدد أهداؾ النشاطات الصفٌة وٌصوؼها صٌاؼة سلٌمة بما
1
ٌتوافق مع التعلم النشط
ٌصوغ أهداؾ سلوكٌة محدد قابلة للقٌاس
2
ٌخطط للقواعد واإلجراءات اإلدارٌة للصؾ
3
ٌخطط لمعرفة االستعداد القبلً للتعلم الصفً لدى التالمٌذ
4
ٌحدد تمهٌدا محفزا أثناء مرحلة التخطٌط للنشاط الصفً
5
ٌحلل محتوٌات النشاطات الصفٌة إلى عناصرها األساسٌة
6
ٌخطط لتهٌئة بٌئة صفٌة نشطة
7
ٌنوع فً تحدٌد األهداؾ التعلٌمٌة /التعلمٌة (معرفٌة ،مهارٌة،
8
وجدانٌة)
ٌحدد مسإولٌة التلمٌذ فً النشاطات الصفٌة
9
ٌصمم أنشطة صفٌة مثٌرة للتفكٌر
10
ٌختار إستراتٌجٌات تنفٌذ النشاطات الصفٌة بما ٌتوافق مع التعلم
11
النشط
ٌوفر المواد والوسائل التعلٌمٌة الالزمة الستخدام التعلم النشط
12
كالفٌدٌو التعلٌمً ،واللوحات التعلٌمٌة ،والنماذج المجسمة....
ٌخطط لتنظٌم وقت النشاط الصفً وإدارته بكفاءة
13
ٌصمم أنشطة إثرائٌة تراعً القدرات المعرفٌة بٌن التالمٌذ
14
الدرجة الكلٌة ألداء األستاذ
المجالالثانً:مهاراتإدارةاألنشطةالصفٌةوالتفاعلالصفً
ٌشجع التالمٌذ على ممارسة األدوار التعلٌمٌة /التعلمٌة وفق التعلم
15
النشط
نشطة
ٌستخدم أسالٌب التواصل فً جمٌع االتجاهات لجعل األ
16
الصفٌة أكثر تشوٌقا
ٌستخدم التفاعل الرمزي كتعبٌرات الوجه وحركة الٌدٌن
17
واالبتسامة أو العبس
ٌشجع التالمٌذ على إثارة األسئلة حول محتوى النشاطات
18
ٌشجع على العمل ضمن فرٌق (العمل الجماعً)
19
ٌشجع التالمٌذ على ممارسة األدوار التعلٌمٌة /التعلمٌة القٌادٌة
20
أثناء النشاط الصفً
ٌراعً الفروق الفردٌة عند توزٌع األدوار التعلٌمٌة على التالمٌذ
21
ٌتٌح الفرصة للتالمٌذ للتعبٌر عن استجاباتهم
22
ٌتدخل لتهذٌب السلوك ؼٌر المرؼوب فٌه لدى التالمٌذ بالطرق
23
التربوٌة المناسبة
ٌعمل على التؽلب على حاالت الحرج واإلخفاق الدراسً أثناء
24
النشاط الصفً
ٌستثمر وقت الحصة فٌما ٌخدم أهداؾ النشاط الصفً
25
ٌوظؾ الصمت الفعال فً الموقؾ الصفً
26

ٌدٌر المناقشة بشكل جٌد
27
ٌزود التالمٌذ بالخبرات المثٌرة للتعلم النشط
28
ٌساعد التالمٌذ فً اكتشاؾ المعارؾ والمعلومات بؤنفسهم
29
ٌحفز التالمٌذ على وضع الفروض
30
ٌراقب نشاطات التالمٌذ وٌتدخل لتقدٌم المساعدة
31
ٌنهً النشاط الصفً بطرٌقة مشوقة
32
الدرجة الكلٌة ألداء األستاذ
المجالالثالث:مهاراتتنظٌمالبٌئةالمادٌةللصف
ٌحرص أن تكون اإلضاءة مناسبة لممارسة األنشطة الصفٌة
33
ٌجدد هواء ؼرفة الصؾ
34
ٌنظم جلوس التالمٌذ بشكل ٌسمح بممارسة مهارات التعلم النشط
35
على شكل حرؾ  Uأو حرؾ  Vأو ...
ٌعمل على تزٌٌن ؼرفة الصؾ بؤلوان مبهجة ومرحة
36
ٌشرك التالمٌذ فً وضع تعلٌمات تنظٌم البٌئة الصفٌة المادٌة
37
النشطة
ٌعدل من مكان وقوفه بحٌث ٌراه تالمٌذه وٌراهم بسهولة
38
ٌنمً لدى التالمٌذ تحمل مسإولٌة المحافظة على نظافة الؽرفة
39
الصفٌة
ٌسعى أن ٌكون ما هو مكتوب على السبورة مرئٌا
40
ٌراعً توزٌع األثاث والتجهٌزات واألدوات بما ٌتناسب
41
واستراتٌجٌات التعلم النشط
ٌهتم بالمثٌرات البصرٌة داخل ؼرفة الصؾ كالصور المعبرة
42
واللوحات التعبٌرٌة
ٌرتب األثاث المدرسً بما ٌسهل التنقل بسهولة بٌن أركان الصؾ
43
الخاصة باألنشطة التعلٌمٌة المختلفة
ٌخصص ركنا إلبراز أعمال التالمٌذ المتمٌزة
44
الدرجة الكلٌة ألداء األستاذ
المجالالرابع:مهاراتاستثارةالدافعٌةلدىالمتعلمٌن
ٌستهل النشاط الصفً بتهٌئة محفزة تثٌر الرؼبة فً التعلم لدى
45
التالمٌذ
ٌستخدم أسئلة متنوعة إلثارة جمٌع التالمٌذ
46
ٌنوع فً استخدام المثٌرات لشد انتباه التالمٌذ
47
ٌستخدم أسالٌب التعزٌز االٌجابً مع التالمٌذ
48
ٌنوع فً استراتٌجٌات التعلم النشط لكسر الروتٌن والتكرار
49
ٌؽٌر نبرة الصوت لزٌادة التركٌز وشد االنتباه
50
ٌتجنب استخدام عبارات اإلحباط والفشل
51
ٌوظؾ عبارات التعزٌز المناسبة عند اإلجابة على األسئلة
52
الموجهة لهم كعبارات الشكر والثناء
ٌحفز التالمٌذ على البحث باستخدام الطرق النشطة
53
ٌربط عناصر النشاط الصفً ببعض األحداث الموجودة فً بٌئة
54
التالمٌذ لرفع دافعٌتهم
ٌقٌم الواجبات الصفٌة بشكل فوري لتحقٌق التنافس بٌن التالمٌذ
55

56

ٌوظؾ محتوٌات البٌئة الصفٌة (صور ،مناظر ،ملصق علمً)...
فً إثارة دافعٌة التالمٌذ

ٌدون بعض اإلجابات المتمٌزة على السبورة لٌحفز التالمٌذ على
57
المشاركة الفعالة
ٌتابع التالمٌذ وٌوجههم أثناء التعلم النشط
58
الدرجة الكلٌة ألداء األستاذ
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ممحؽ رقـ ()07
جامعة محمد بكضياؼ المسيمة
كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية
قسـ عمـ النفس

اختبار تحصيمي لقياس فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في مجال المعارف والمفاىيم النظرية لإلدارة
الصفية وفق التعمم النشط موجو ألساتذة التعميم االبتدائي بالمغة العربية
أخي األستاذ/أختي األستاذة ................................. :السالم عميكم ورحمة اهلل تعالى وبركاتو
ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس قدرة اَلستاذ(ة) في تحصيؿ المعرفة المفاىيمية التي تضمنيا
البرنامج التدريبي الخاص بتنمية ميارات اإلدارة الصفية كفؽ التعمـ النشط َلستاذ التعميـ االبتدائي بالمغة
العربية ،كعميؾ قبؿ اإلجابة عمى أسئمة االختبار قراءة التعميمات اآلتية قراءة متأنية ككاعية حتى يمكنؾ

اإلجابة بشكؿ صحيح.
التعميمات:
 تأكد مف اإلجابة قبؿ كتابتيا في المكاف المخصص لذلؾ -أجب عف جميع اَلسئمة ،كال تترؾ أم كاحدة دكف إجابة

 يحتكم االختبار عمى (  )50سؤاال لالختيار مف متعدد ،كؿ سؤاؿ لو إجابة كاحدة صحيحة ،كاإلجابةالصحيحة تعطى ليا الدرجة (  ،)1أما اإلجابة الخاطئة تعطى ليا الدرجة ( )0
 مدة االختبار ستكف دقيقة ( 60د)لذا نرجك منكـ اإلجابة عمى أسئمة االختبار بكؿ صدؽ كمكضكعية ،شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ.
إشراف األستاذ:

إعداد الطالب:

د .كتفي عزوز

حرايز رابح

السنة الجامعية 2021/2020

أمامك مجموعة من األسئلة من االختٌار من متعدد تقٌس الجانب المعرفً حول اإلدارة الصفٌة
وفق التعلم النشط ،المطلوب منك وضع دائرة حول اإلجابة الصحٌحة.
ٌُ - 1قصد باإلدارة الصفٌة:
أ  -التؽلب على المشكالت التً تواجه المعلم والمتعلم خالل التدرٌس
ب -التدرٌس وفق منهجٌة محددة لتحقٌق األهداؾ السلوكٌة المدرجة فً المناهج
ت -حفظ النظام واالنضباط للتالمٌذ
ث -عملٌات التوجٌه والقٌادة التً ُتطبق داخل الصؾ
 - 2أول خطوة ٌقوم بها المعلم عند التخطٌط لإلدارة الصفٌة هً:
أ  -تحدٌد األنشطة الصفٌة
ة -صٌاؼة األهداؾ
د -تحدٌد أسالٌب التقوٌم
س -تحدٌد طرٌقة تقدٌم األنشطة
ُ - 3تعد القدرة على إثارة تفكٌر المتعلمٌن بشكل مستمر من كفاٌات المعلم فً مجال:
أ  -إدارة الصؾ
ة -التواصل التعلٌمً
د -التنمٌة المهنٌة
س -ال شًء مما ذكر صحٌح
 - 4واحدا مما ٌلً لٌس من عناصر اإلدارة الصفٌة:
أ  -المعلم
ة -المتعلم
د -ؼرفة المعلمٌن
س -ؼرفة الصؾ
 - 5تنظٌم البٌئة الفٌزٌقٌة والمادٌة للقسم ٌشمل:
أ -توفٌر اإلضاءة والتهوٌة المناسبة
ة -تنظٌم جلوس التالمٌذ
د -تنظٌم الوسائل التعلٌمٌة
س -كل ما سبق ذكره صحٌح
 - 6إدارة الصؾ إدارة جٌدة تتطلب من المعلم أن:
أ ٌ-تصؾ باللٌن فً تعامله مع التالمٌذ كً ال ٌعوقهم عن المشاركة
ة ٌ-تصؾ بالشدة فً تعامله مع التالمٌذ كً ال ٌنصرفوا عن موضوع التعلم
د ٌ-وفر الجو االجتماعً واالنفعالً الذي ٌحقق العدل واالحترام فً الصؾ
س -ال شًء مما ذكر صحٌح
 - 7واحد مما ٌلً ال ٌعد من عناصر بٌئة التعلم النشط:
أ  -ؼنٌة ومتنوعة
ة -تستخدم تقنٌات متنوعة
د -تمتاز باالنؽالق والسٌطرة
س -متمركزة حول المتعلم

 - 8توفٌر مناخ تعلٌمً ٌسوده الثقة والتعاون والتفكٌر المشترك من خصائص:
أ  -النمط التسلطً لإلدارة الصفٌة
ة -النمط الدٌمقراطً لإلدارة الصفٌة
د -النمط التسٌبً لإلدارة الصفٌة
س -ال شًء مما ذكر صحٌح
 - 9أي مما ٌلً ال ٌعد من أسباب رفع كفاءة إدارة الصؾ:
أ  -تنوٌع النشاط المدرسً ،وتوفٌر مجموعة نشاطات متعددة
ة -التنوع فً أسالٌب التواصل ،والتدرٌس مع المتعلمٌن
د -تقٌٌد تحركات المتعلمٌن داخل الصؾ الدراسً
س -التعامل مع مشكالت المتعلمٌن بطرٌقة تقل من حدوثها
- 10من مشكالت اإلدارة الصفٌة الناتجة عن سلوكٌات التالمٌذ:
أ  -الجو التنافسً العدوانً
ة -ؼٌاب الطمؤنٌنة واألمن
د -العدوى السلوكٌة وتقلٌد التالمٌذ لزمالئهم
س -كل ما سبق ذكره صحٌح
ٌ- 11عتبر التخطٌط لإلدارة الصفٌة:
أ  -عملٌة تتم مرة واحدة خالل بداٌة السنة الدراسٌة
ة -عملٌة علمٌة تساعد على سٌر النشاطات بخطوات مرتبة
د -عملٌة ؼٌر أساسٌة لتحقٌق أهداؾ التعلم بشكل جٌد
س -مجموعة سلوكٌات مترابطة تنفذ فً سٌاق معٌن
- 12مما ٌلً عبارة واحدة تدل على أهمٌة تنظٌم البٌئة الفٌزٌقٌة للصؾ:
أ ٌ -حقق تنظٌم البٌئة الفٌزٌقٌة شعور المعلم والمتعلمٌن بالراحة والعمل المثمر
ة ٌ-حقق تنظٌم البٌئة الفٌزٌقٌة الحرٌة التامة للتالمٌذ الختٌار أماكن جلوسهم
د ٌ-حقق تنظٌم البٌئة الفٌزٌقٌة السٌطرة والتحكم فً السلوك الصفً للتالمٌذ
س ٌ-حقق تنظٌم البٌئة الفٌزٌقٌة سهولة حركة المعلم
- 13الحظ معلم أن بعض تالمٌذه ٌفتقر لالنضباط داخل الصؾ ،فً هذه الحالة ٌنبؽً على المعلم
تعدٌل:
أ  -البٌئة الصفٌة
ة -أسلوب التقٌٌم
د -المحتوى التعلٌمً
س -أنماط التؽذٌة الراجعة
- 14من المإشرات التً ال تحقق بٌئة مادٌة نشطة :
أ  -استخدام األدوات والتجهٌزات المتاحة فً الصؾ الدراسً بفعالٌة
ة -إتاحة فرصة مشاركة تنظٌم الصؾ وتجهٌزه للمتعلمٌن
د -كثرة عدد التالمٌذ فً الصؾ الدراسً الواحد
س -كل ما سبق ذكره صحٌح
- 15التفاعل الصفً الذي تتعدد فٌه فرص االتصال بٌن المعلم وبٌن التالمٌذ أنفسهم هو:
أ  -تفاعل صفً أحادي

ة -تفاعل صفً ثنائً
د -تفاعل صفً ثالثً
س -تفاعل صفً متعدد االتجاهات
- 16عند التخطٌط لتحوٌل وحدة تعلٌمٌة إلى تعلم نشط تصمم:
أ  -أنشطة مناسبة لبٌئة التعلم النشط
ة -أنشطة تساعد المتعلمٌن على تقوٌم تقدمهم خالل الوحدة
د -أنشطة تقوٌمٌة مناسبة للتعلم النشط
س -كل ما سبق ذكره صحٌح
- 17معٌار الحكم على جودة التواصل الفعال فً بٌئة التعلم هو:
أ  -مدى توفر وسائل االتصال
ة -اختزال عوامل التشوٌش
د -مدى تحقٌق األهداؾ التعلٌمٌة
س -ال شًء مما ذكر صحٌح
- 18أي مما ٌلً ٌتطلب تصمٌم أدوات تقٌٌم مستوفاة لشروط الصدق:
أ  -اتفاق شكل التقٌٌم ومحتواه مع ما ٌُفترض قٌاسه
ة -وضع مهام التقٌٌم فً سٌاقات تركز على عملٌات التفكٌر
د -استخدام مقاٌٌس تقدٌر موضوعٌة
س -شرط الحصول على نفس النتائج إذا ما أعٌد تطبٌق االختبار
 - 19مصطلح الموضوعٌة فً االختبار التحصٌلً ٌشٌر إلى:
أ  -التمثٌل الدقٌق لموضوعات المحتوى فً االختبار
ة -التصحٌح بصورة عادلة
د -تمثٌل مفردات االختبار ألهداؾ المنهج
س -تنظٌم مفردات االختبار بطرٌقة منطقٌة
- 20من أسالٌب تنوٌع المثٌرات داخل حجرة الصؾ:
أ  -تنوٌع حركة المعلم
ة -الصمت الوظٌفً
د -استخدام التعبٌرات اللفظٌة وؼٌر اللفظٌة
س -كل ما سبق ذكره صحٌح
- 21واحد مما ٌلً لٌس من خطوات التقوٌم الصفً:
أ  -االستعداد للتقوٌم
ة -تحدٌد األهداؾ
د -التركٌز على مهارات الحد األدنى
س -تحلٌل البٌانات والنتائج
- 22كل مما ٌلً ٌُعد من أنواع التفاعل الصفً ماعدا:
أ  -العروض التوضٌحٌة
ة -المناقشة النشطة
د -التحري واالستقصاء
س -حل المشكالت

- 23أي من اآلتً ال تساعد على االتصال الفعال:
أ  -المتعلم
ة -المعلم
د -الكتاب المدرسً
س -المناقشة النشطة
- 24نشاط التالمٌذ وجدانٌا فً الصؾ الدراسً ٌعنً:
أ ٌ -مارس مهام وأنشطة عقلٌة
ة ٌ-مارس أنشطة بشؽؾ وحب ورؼبة
د ٌ-دمج مهارات التفكٌر فً التعلم
س ٌ-ستخدم استراتٌجٌات حركٌة مثل لعب األدوار
- 25التعلم النشط عبارة عن:
أ  -طرٌقة تعلم
ة -طرٌقة تعلٌم
د -طرٌقة تعلٌم وتعلم
س -ال شًء مما ذكر صحٌح
- 26كل مما ٌلً له عالقة بإستراتٌجٌة التعلم النشط ماعدا:
أ  -العصؾ الذهنً
ة -التعلم التعاونً
د -حل المشكالت
س -التدرٌس المباشر
- 27واحدة من البدائل التالٌة ؼٌر مناسبة لتحقٌق مشاركة فعالة لجمٌع التالمٌذ:
أ  -التهٌئة المحفزة لجذب انتباه التالمٌذ
ة -استخدام أسلوب المحاضرة والعروض العملٌة
د -تنظٌم التالمٌذ فً مجموعات عمل
س -أخذ آراء التالمٌذ وأفكارهم بعٌن االعتبار أثناء النشاط الصفً
 - 28تحدث الدوافع بسبب عوامل:
أ  -داخلٌة
ة -خارجٌة
د -داخلٌة أو خارجٌة
س -ال شًء مما ذكر صحٌح
- 29واحد مما ٌلً لٌس من أهداؾ التعلم النشط:
أ  -ربط األفكار والمفاهٌم والمعلومات بما لدى التلمٌذ مسبقا
ة  -تذكر وحفظ المعلومات
د -ممارسة مهام التفكٌر أثناء عملٌة التعلم
س -التنوٌع فً األنشطة التعلٌمٌة المالئمة للتالمٌذ لتحقٌق األهداؾ التربوٌة المنشودة
- 30دور المتعلم فً التعلم النشط ٌتمثل فً:
أ ٌ -تلقى التعلٌمات وٌنفذها
ة ٌ-شارك فً تصمٌم التعلم وبٌئته

د ٌ-ستجٌب ألسئلة المدرس أو ٌعٌد إجابة تلمٌذ آخر
س ٌُ-فرض علٌه النمط التعلٌمً
- 31االتصال الفعال ٌتضمن الجانب:
أ  -اللفظً وؼٌر اللفظً
ة -اللفظً والبصري
د -اللفظً االنفعالً
س -اللفظً العقالنً
- 32من عوامل فشل المناقشة النشطة:
أ  -احتكار المناقشة على عدد من التالمٌذ
ة -عدم إدارة المناقشة بشكل جٌد
د -عدم توضٌح أهداؾ المناقشة
س -كل ما ذكر صحٌح
- 33الدور الرئٌسً للمعلم وفق إستراتٌجٌة التعلم النشط تتمثل فً:
أ  -إدارة التعلم
ة -شرح الدرس
د -تقدٌر درجات التالمٌذ
س -تقدٌم المعارؾ والمعلومات
- 34تعتبر من معوّ قات التعلم النشط:
أ  -نقص الوسائل واألجهزة واألدوات
ة -الخوؾ من عدم تفاعل التالمٌذ
د -نقص أو ضعؾ المهارات الالزمة للتعلم فً إطار التعلم النشط
س -كل ما سبق ذكره صحٌح
- 35مهارة توجٌه األسئلة أثناء النشاط الصفً تتطلب من المعلم أن:
أ ٌ -ستجٌب آلراء وردود التلمٌذ بؤلفاظ تشجٌعٌة
ة -استعجال إجابة التلمٌذ
د ٌ-ستخدم األسئلة التً تتطلب اإلجابة بـ نعم أو ال
س ٌ-وجه نقدا إلجابات التالمٌذ
- 36من أسالٌب التهٌئة المحفزة :
أ  -سرد القصص
ة -عرض األحداث الجارٌة
د -تقدٌم صورة عن موضوع الدرس
س -كل ما سبق ذكره صحٌح
- 37من قواعد العصؾ الذهنً التً ٌجب مراعاتها:
أ  -الحكم على األفكار
ة -استبعاد األفكار الؽرٌبة
د -تقبل جمٌع األفكار
س -منع تعدٌل األفكار
- 38التدوٌن النشط للمالحظات أمر ضروري إلنجاز التعلم النشط ،وٌكون:

أ  -قبل النشاط الصفً
ة -خالل النشاط الصفً
د  -بعد النشاط الصفً مباشرة
س -بعد النشاط الصفً بفترة أطول
 - 39تشٌر إلى التوقعات المحددة التً تتعلق بالسلوك:
أ  -اإلجراءات
ة -القواعد
د -القواعد واإلجراءات
س -ال شًء مما ذكر صحٌح
ٌ- 40مكن تطبٌق إستراتٌجٌة لعب األدوار فً جمٌع المجاالت التالٌة ماعدا:
أ  -التقوٌم الشامل
ة -التمثٌل المسرحً
د -تعدٌل السلوك
س -تثبٌت القٌم االجتماعٌة االٌجابٌة
- 41عندما ٌحكم المعلم على أداء تالمٌذه وٌتخذ قرار بشؤن تعدٌل إجراءات إدارته للصؾ الدراسً
فهو ٌقوم بعملٌة:
أ  -اختبار
ة -قٌاس
د -تقٌٌم
س -تقوٌم
- 42واحد مما ٌلً لٌس من عوامل تدنً الدافعٌة لدى التالمٌذ:
أ  -طرٌقة التدرٌس الروتٌنٌة
ة -نقص أسالٌب التعزٌز والثواب
د -البٌئة الصفٌة الجاذبة
س -نقص االستعداد للتعلم من طرؾ التالمٌذ
- 43من األخطاء فً صٌاؼة األسئلة الصفٌة:
أ  -الؽموض
ة -األسئلة المحبطة (المربكة)
د -موحٌة باإلجابة
س -كل ما سبق ذكره صحٌح
- 44درجة أهمٌة معٌار "توظٌؾ مصادر التعلم المختلفة"عند التخطٌط إلدارة الصؾ وفق التعلم
النشط هً:
أ  -كبٌرة
ة -متوسطة
د -ضعٌفة
س -ال شً مما ذكر صحٌح
- 45واحدة مما ٌلً لٌست من ممٌزات التعلم التعاونً:
أ  -أعضاء المجموعة متماثلة فً القدرات

ة -العمل على المزٌد من إنجاح التالمٌذ لبعضهم البعض
د -تنمٌة المهارات االجتماعٌة لدى التالمٌذ
س -تبادل األفكار بٌن التالمٌذ
- 46أي مما ٌلً ٌعد من عناصر التخطٌط إلدارة الصؾ:
أ  -األهداؾ واألنشطة
ة -التقوٌم
د -تهٌئة الوسائل
س -كل ما سبق ذكره صحٌح
- 47من خطوات إستراتٌجٌة حل المشكالت:
أ  -جمع البٌانات عن المشكلة
ة  -مناسبة المشكلة لمستوى التالمٌذ
د -المرونة فً حل المشكلة
س -إثارة التحدي المعرفً عند التالمٌذ
- 48عند التخطٌط إلدارة الصؾ فً ضوء التعلم النشط:
أ  -أعتمد على الكتاب المدرسً فً وضع الخطة
ة -آخذ بعٌن االعتبار خبرات التالمٌذ السابقة
د -ال أدخل واقع التلمٌذ عند التخطٌط
س -ال شًء مما ذكر صحٌح
- 49قٌام المعلم بخصم عالمة من عالمات التلمٌذ الذي لم ٌإدي واجبه ٌسمى:
أ  -تعزٌزا إٌجابٌا
ة -عقابا سلبٌا
د -تعزٌزا سلبٌا
س -عقابا إٌجابٌا
- 50إصدار األحكام على عناصر تقوٌم إدارة الصؾ ٌعنً:
أ  -تصنٌؾ وتحدٌد أهداؾ اإلدارة الصفٌة
ة -جمع وتحلٌل المعلومات
د -اتخاذ القرارات بشؤنها
س -كتابة تقارٌر تفٌد صانعً القرار

ممحق رقم ( :)08مفتاح اإلجابة عمى أسئمة االختبار التحصيمي
سلُ اٌغؤاي
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ملحقرقم()09البرنامجالتدرٌبًالمقترح

فاعلٌةبرنامجتدرٌبًمقترحلتنمٌةمهاراتاإلدارةالصفٌةوفقالتعلمالنشطلدىأساتذةاللغة
العربٌةبالمرحلةاالبتدائٌة–دراسةشبهتجرٌبٌةفًمقاطعتًحمامالضلعةوالٌةالمسٌلة-
إعداد الطالب :حراٌز رابح
رقم التسجٌلDPE/3C/03/18:
إشراؾ األستاذ :د /كتفً عزوز
مقدمة:
ٌُعتبر التعلٌم من أهم عوامل التطور والتقدم ،وال عجب أن معظم الدول قد ركزت اهتمامها علٌه
باعتباره سر قوة البلدان المتقدمة ،وٌلزم لتحقٌق ذلك إعداد معلمٌن وأساتذة ذوي كفاءات عالٌة ومهارات
تستجٌب للتطورات التً عرفتها منظومة التعلٌم خاصة فً اآلونة األخٌرة من خالل برامج تدرٌبٌة
تساهم فً تنمٌة مهارات التدرٌس وإدارة الصؾ الدراسً ،وبالتالً تحقٌق أكبر فاعلٌة وضمان أحسن
جودة تعلٌمٌة.
ومع التدفق المعرفً الذي شهده عالمنا الٌوم فً كل المجاالت بات لزاما االنخراط فً هذه
التوجهات الحدٌثة ال سٌما فً مجال التربٌة والتعلٌم التً تنادي بشكل واضح إلى ضرورة تؽٌٌر
الممارسات السابقة ،وإدخال نوع من التجدٌد فً العملٌة التربوٌة ككل وفً إدارة الصؾ بصفة خاصة
ٌعتمد على استراتٌجٌات تجعل من المتعلم أكثر نشاطا ،وتضفً على البٌئة الصفٌة حٌوٌة وفعالٌة.
إن التعلم النشط أصبح محور االتجاهات التربوٌة الحدٌثة لما له من تؤثٌر اٌجابً فً عملٌة التعلٌم
والتعلم كما ٌدعو إلى ضرورة تعدٌل األدوار التً كان ٌقوم بها الثنائً (معلم /متعلم) فالمتعلم أصبح
محور العملٌة التعلٌمٌة /التعلمٌة ،والمعلم مٌسر وموجه لكل نشطات المتعلمٌن ،ونظرا لحاجة أساتذة
اللؽة العربٌة فً التعلٌم االبتدائً ،وطبٌعة النشاطات والدروس الموجودة فً المناهج ،نقدم هذا البرنامج
التدرٌبً الذي ٌعتمد على جهد ونشاط األساتذة المعنٌٌن فً حد ذاتهم.
إن هذا البرنامج التدرٌبً المقترح موجه لتنمٌة مهارات اإلدارة الصفٌة لدى أساتذة اللؽة العربٌة
بالمرحلة االبتدائٌة من خالل تقدٌم خلفٌة نظرٌة لهذه المهارات ،وكذلك التدرٌب علٌها فً ضوء منحى
التعلم النشط ،كما ٌتٌح هذا البرنامج فرصا مواتٌة لممارسة عدة أنشطة من أجل بلوغ األهداؾ التً تم
رسمها.
أوال:األسسوالمبادئالعامةالتًٌقومعلٌهاالبرنامج:
 .1اإلدارة الصفٌة الناجحة ٌجب أن تنسجم مع االتجاهات التربوٌة الحدٌثة.
 .2كثرة وتنوع مصادر التعلم والتكوٌن.
 .3عملٌات تطوٌر وتحسٌن المنظومة التربوٌة ٌجب أن تتضمن اإلدارة الصفٌة.
 .4إمكانٌة تطوٌر مهارات اإلدارة الصفٌة ألساتذة التعلٌم االبتدائً فً ضوء التعلم النشط.
 .5إمكانٌة التدرٌب على مهارات التعلم النشط واستخدامها أثناء التخطٌط لإلدارة الصفٌة وفً مختلؾ
مراحل تنفٌذ النشاطات الصفٌة وتقوٌمها.
 .6تشجٌع األساتذة على التدرٌب مما ٌسهم فً تنمٌة مهارات اإلدارة الصفٌة لدٌهم.
ثانٌا:الهدفالعاممنالبرنامج:
ٌهدؾ البرنامج التدرٌبً المقترح إلى تنمٌة مهارات اإلدارة الصفٌة المتمثلة فً التخطٌط الصفً
وإدارة األنشطة الصفٌة والتفاعل الصفً وتنظٌم البٌئة المادٌة للصؾ واستثارة الدافعٌة لدى المتعلمٌن
والتقوٌم الصفً لدى عٌنة الدراسة من أساتذة اللؽة العربٌة بالمرحلة االبتدائٌة فً ضوء التعلم النشط،
وٌعد هذا فً إطار ما انتهجته وزارة التربٌة الوطنٌة منذ تبنٌها للمقاربة بالكفاءات منذ الموسم الدراسً
 ،2004/2003ومن خالل
إصالحات الجٌل الثانً ( .)2017 /2016
ثالثا:األهدافالخاصةللبرنامجٌ:هدؾ هذا البرنامج التدرٌبً المقترح إلى :

- 1تنمٌة مهارات تخطٌط إدارة الصؾ لدى أساتذة اللؽة العربٌة بالمرحلة االبتدائٌة فً ضوء التعلم
النشط.
- 2تنمٌة مهارات إدارة األنشطة الصفٌة والتفاعل الصفً لدى أساتذة اللؽة العربٌة بالمرحلة االبتدائٌة فً
ضوء التعلم النشط.
- 3تنمٌة مهارات تنظٌم البٌئة المادٌة للصؾ لدى أساتذة اللؽة العربٌة بالمرحلة االبتدائٌة فً ضوء التعلم
النشط.
- 4تنمٌة مهارات استثارة دافعٌة المتعلمٌن لدى أساتذة اللؽة العربٌة بالمرحلة االبتدائٌة فً ضوء التعلم
النشط.
- 5تنمٌة مهارات التقوٌم الصفً لدى أساتذة اللؽة العربٌة بالمرحلة االبتدائٌة فً ضوء التعلم النشط.
رابعا:الفئةالمستهدفةمنالبرنامج:
عٌنة من أساتذة التعلٌم االبتدائً تخصص لؽة عربٌة فً مقاطعتً حمام الضلعة  1و  2والٌة المسٌلة
ممن لم ٌسبق لهم التكوٌن على مهارات التعلم النشط.
خامسا:محتوىالبرنامجٌ:تضمن البرنامج التدرٌبً المقترح الوحدات التالٌة :
الوحدة األولى :مهارات اإلدارة الصفٌة.الوحدة الثانٌة :التعلم النشط واستراتٌجٌاته.الوحدة الثالثة :استخدام إستراتٌجٌات التعلم النشط فً اإلدارة الصفٌة.سادسا:الوسائلالتعلٌمٌةللبرنامج:
سٌتم تطبٌق جلسات وأنشطة البرنامج فً مخبر اإلعالم اآللً بمدرسة الشهٌد جعٌجع بوقرة بلدٌة
حمام الضلعة التابعة لمقاطعة حمام الضلعة  ، 1حٌث ٌتم استخدام الوسائل التالٌة:
أوراق عملجهاز اإلعالم اآللًكتب ومناهج التعلٌم االبتدائًجهاز عرض البٌانات ( )Data Showسبورة ثابتة وأخرى متحركةالسبورة الورقٌةأوراق بٌضاء وأقالم ملونةسابعا:االستراتٌجٌاتالمستخدمةفًالبرنامج:
ٌشتمل البرنامج التدرٌبً على أنشطة متنوعة تراعً طبٌعة أساتذة التعلٌم االبتدائً ،وتمكنهم من
ممارسة مهارات اإلدارة الصفٌة وفق منحى التعلم النشط ،واستراتٌجٌات تتمثل فً العصؾ الذهنً
وحل المشكالت والتعلم الفردي والتعلم التعاونً والتدرٌس التبادلً والمحاضرة والمناقشات واألسئلة
وأعمال الورشات.
ثامنا:أسالٌبتقوٌمالبرنامج:
- 1التقوٌم القبلً :من خالل التهٌئة وطرح األسئلة عن محتوى البرنامج
- 2التقوٌم الذاتً :حٌث ٌقوم كل متدرب بتقٌٌم ذاته بعد نهاٌة كل جلسة تدرٌبٌة ،أو ٌوم تدرٌبً من خالل
نموذج معد لذلك ،نموذج رقم ()4
- 3التقوٌم المرحلً أو البنائً :أثناء جلسات البرنامج التدرٌبً من خالل تحلٌل أوراق العمل الجماعٌة
والفردٌة الخاصة بكل جلسة ،والتفاعل داخل قاعة التدرٌب ،حٌث سٌتم تقوٌم أداء األساتذة للمهارات
المستهدفة باستعمال الجزء الخاص بالمهارة من بطاقة المالحظة بعد التدرب على تلك المهارة من قبل
المدربٌن (مفتشً التعلٌم االبتدائي ،وبحضور الطالب) باستخدام نموذج رقم ( ،)3وكذلك من خالل
استخدام تقارٌر الضبط الٌومٌة من طرؾ األساتذة المتدربٌن لتقٌٌم مجرٌات تنفٌذ البرنامج نموذج
رقم ()2
- 4التقوٌم الختامً :من خالل تعبئة كل متدرب لنموذج تقٌٌم البرنامج التدرٌبً المقترح وكتابة
االٌجابٌات والسلبٌات فً البرنامج ،وتقدٌم أهم االقترا حات والمالحظات نموذج رقم (  ،)1وأٌضا التقوٌم
النهائً للبرنامج من طرؾ المدربٌن نموذج ( )5
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الزمن  10د

التعرٌؾ بؤهداؾ البرنامج

 انزؼشَف ثبنجشَبيظ:
ٙ٠ذف اٌجشٔبِظ اٌزذس٠ج ٟاٌّمزشػ إٌ ٝرّٕ١خ ِٙبساد اإلداسح اٌقف١خ اٌّزّضٍخ ف ٟاٌزخط١و إلداسح
اٌقف ٚاٌزفبػً اٌقفٚ ٟرٕظ ُ١اٌج١ئخ اٌّبد٠خ ٌٍقف ٚاعزضبسح اٌذافؼ١خ ٌذ ٜاٌّزؼٍّٚ ٓ١اٌزم ُ٠ٛاٌقفٟ
ٌذ ٜػٕ١خ اٌذساعخ ِٓ أعبرزح اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثبٌّشؽٍخ االثزذائ١خ ف ٟمٛء اٌزؼٍُ إٌؾو٠ٚ ،ؼذ ٘زا ف ٟإهبس
2004/2003
ِب أزٙغزٗ ٚصاسح اٌزشث١خ اٌٛهٕ١خ ِٕز رجٕٙ١ب ٌٍّمبسثخ ثبٌىفبءاد خالي اٌّٛعُ اٌذساعٟ
 ِٓٚخالي إٌّب٘ظ اٌّطٛسح أخ١شاٚ ،اٌز ٟرغّ ٝثّٕب٘ظ اٌغ ً١اٌضبٔ.ٟ
ارفبل١بد اٌجشٔبِظ ٚرٛص٠غ اٌّٙبَ ٚاٌّغؤ١ٌٚبد

اٌضِٓ 10

د

اٌضِٓ 10د
توزٌعالمسإولٌاتوالمهام:
 -1تقسٌم المجموعات بالتساوي (  4-3متدربٌن)  -2تقسٌم المهام بٌن أعضاء المجموعة من أجل
التفاعل وبلوغ األهداؾ المسطرة  -3اختٌار شعار للمجموعة (نكونمعا،نتقدممعا،وننجحمعا)
 -4من مهام أعضاء كل مجموعة المشاركة الفعالة فً النشاطات المقدمة  -5تحقٌق مبادئ وقواعد
الحوار الهادؾ
 -6خلق منافسة بٌن المجموعات لزٌادة التفاعل والحماس والرؼبة فً التدرٌب .

الزمن  60د
اختبار قبلً
الهدؾ :قٌاس مستوى تحصٌل أساتذة اللؽة العربٌة فً مرحلة التعلٌم االبتدائً (عٌنة الدراسة
التجرٌبٌة) فً مجال المعارؾ والمفاهٌم النظرٌة المتعلقة بالبرنامج التدرٌبً قبل تطبٌقه.
الٌومالتدرٌبًاألول،الجلسةالثانٌة:مدخلإلىاإلدارةالصفٌة(الزمن 1سا30د)
موضوعاتالجلسة:
مدخل إلى اإلدارة الصفٌة (مفهومها ،أهدافها ،أنماطها ،مشكالتها وطرق التؽلب علٌها)
األهذاف اإلعشائُخ:
٠زٛلغ ِٓ أعزبر اٌٍغخ اٌؼشث١خ فِ ٟشؽٍخ اٌزؼٍ ُ١االثزذائ ٟثؼذ ٔٙب٠خ اٌغٍغخ أْ ٠ى ْٛلبدسا ػٍ ٝأْ:
٠ غزٕزظ رؼش٠فب ٌّف َٛٙاإلداسح اٌقف١خ
٠ ج ٓ١أ٘ذاف اإلداسح اٌقف١خ
١ّ٠ ض ث ٓ١األّٔبه اإلداس٠خ ٌٍقف
٠ ؾخـ ِؾىالد اإلداسح اٌقف١خ ٠ٚغزٕزظ هشق اٌزغٍت ػٍٙ١ب

انخطخ انزيُُخ نهغهضخ انزذسَجُخ انضبَُخ يٍ انُىو األول
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

اإلجراءات التدرٌبٌة
مفهوم اإلدارة الصفٌة ،ورقة عمل 1/2/1
هٌكلة النشاط والمناقشة
أهداؾ اإلدارة الصفٌة ،ورقة عمل 2/2/1
هٌكلة النشاط والمناقشة
أنماط اإلدارة الصفٌة ،ورقة عمل 3/2/1
هٌكلة النشاط والمناقشة
مشكالت اإلدارة الصفٌة ،ورقة عمل 4/2/1
هٌكلة النشاط والمناقشة
المجموع

الزمن
 10د
 15د
 10د
 10د
 10د
 10د
 10د
 15د
 90د

صُذ يؼشفٍ  – 1/2/1يفهىو اإلداسح انصفُخ –
لقد كان المفهوم التقلٌدي لإلدارة الصفٌة ٌعنً القدرة على ضبط النظام والهدوء التام فً الصؾ
الدراسً مما ٌتٌح للمعلم تقدٌم الدروس دون مراعاة الهتمام التالمٌذ واحتٌاجاتهم وفروقهم الفردٌة ،ثم
تطور هذا المفهوم لٌشمل عناصر أخرى أكثر شمولٌة ،حٌث أخذت اإلدارة الصفٌة عدة تعارٌؾ منها:
" مجموعة من العملٌات والمواقؾ التعلٌمٌة والتعلمٌة التً ٌتم فٌها التفاعل مابٌن الطالب والمعلم،والطالب والمنهاج ،وزمٌله الطالب اآلخر لتحقٌق األهداؾ الموضوعة للمناهج" (عطوي،2004 ،
ص.)18
عرفها ستٌرنبٌترج ( " )Stemberg, 2002بؤنها مجموعة من األسالٌب والمهارات التً تسمحللمعلم بالسٌطرة على الطلبة بشكل فعال ،من أجل خلق بٌئة تعلٌمٌة اٌجابٌة لجمٌع الطلبة ،أي أنها عملٌة
ٌتم من خاللها توفٌر جمٌع الظروؾ المالئمة للتعلم" (السعدٌة ،2017 ،ص.)199
وعرفتها الشرقاوي (  )2005بؤنها "منظومة فرعٌة لمنظومة أكبر هً إدارة المدرسة ،وهً علم وفنٌدٌرها المعلم المبدع ،آخذا فً اعتباره تحدٌات عصره ،والقوى الثقافٌة السائدة والمحتملة المإثرة فً
إدارته الصفٌة إلحراز التفوق واالمتٌاز التربوي" (ص .)18
وعرفها نبهان (  )2008بؤنها " مجموعة من األنشطة والعالقات اإلنسانٌة الجٌدة التً تساعد على إٌجادجو تعلٌمً واجتماعً فعال" (ص .)33
وٌعرفها الطالب إجرائٌا بؤنها :تلك العملٌة التً تهدؾ إلى توفٌر المناخ الصفً المالئم وكل
المتطلبات والوسائل والمعٌنات بما ٌمكن التلمٌذ من الحصول على الخبرات التعلٌمٌة ،وتحقٌق األهداؾ
التعلٌمٌة المدرجة فً المنهاج الدراسً.
طشَقخ انؼًم :عًبػٍ
وسقخ ػًم 1/2 /1
 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :من خالل السند السابق ناقش مع مجموعتك تلك التعارٌؾ ،ثم استنتجوا
مفهومكم لإلدارة الصفٌة؟
...................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
ورقةعمل2/2/1طرٌقةالعمل:جماعً 
 التعلٌمة:
 باستخدام إستراتٌجٌة العصؾ الذهنً :نرسم دائرة ثم نكتب فً وسطها عبارة أهداؾ اإلدارة الصفٌة،
ثم نطلب من المتدربٌن ذكر ما ٌرونه مناسبا ،وتدوٌن كل األفكار ،وتشجٌعهم على تولٌد أكبر قدر من

األفكار فً جو من المرح والمتعة ،ثم الخروج بقرارات وأفكار جدٌدة ،واالتفاق علٌها.

....
....

....
أهداف
اإلدارة
الصفٌة

....
....

....
....

هُكهخ انُشبط 2/2/1
"تسعى اإلدارة الصفٌة إلٌجاد تنظٌم فعال داخل الؽرفة الصفٌة ،وتوفٌر الظروؾ المناسبة
للعملٌة التعلٌمٌة من خالل إٌجاد المناخ العاطفً واالجتماعً الذي ٌراعً أنماط التعلم والفروق الفردٌة
وٌلبً الحاجات المختلفة عند المتعلمٌن فً بٌئة تعلٌمٌة آمنة ،وخالٌة من أٌة أضرار أو مخاطر ،كما
تسعى إلى إشراك المتعلمٌن فً وضع دستور مبسط للسلوك الصفً ،والحد من الخروقات للنظام فً
( الصمادي وآخرون ، 2008 ،فً الرواضٌة ،2020 ،ص.)43.
الؽرفة الصفٌة"
تحقٌق النظام واالنضباط الصفًتوفٌر المناخ النفسً العاطفً واالجتماعً ،مراعٌا فً ذلك طبٌعة المتعلمٌن واحتٌاجاتهمالمالحظة المستمرة للمتعلمٌن والحرص على عدم تركها بدون عملتنظٌم البٌئة الفٌزٌقٌة والمادٌة للقسم (توفٌر اإلضاءة والتهوٌة المناسبة ،تنظٌم جلوس التالمٌذ،والوسائل)
القدرة على توزٌع زمن الحصة على خطوات ومراحل الدرس المختلفةحسن التصرؾ بهدوء واتزان فً المواقؾ الصفٌة الطارئة والمحرجةالتمكن من المادة العلمٌة مع حسن االستخدام لنبرات الصوت والحركة المناسبة(بناي ومحجر ،2018 ،ص.)565
وسقخ ػًم 3/2/1

طشَقخ انؼًم :فشدٌ

 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :فٌما ٌلً بعض الممارسات واألسالٌب التعلٌمٌة التً ٌتبعها أساتذة التعلٌم
االبتدائً أثناء إدارتهم للصؾ الدراسً ،اقرأها بعناٌة ثم اختر النمط الخاص بكل سلوك أستاذ اعتمادا
على السند المعرفً:3/2/1
إٌّو
اٌغٍٛن اٌزؼٍّٟ١
اٌشلُ
ّٕ٠ؼ اٌمٍ ِٓ ً١اٌضٕبء الػزمبدٖ أْ رٌه ٠نش اٌزالِ١ز
1
٠ز١ؼ فشؿ ِزىبفئخ ث ٓ١اٌزالِ١ز
2
٠ؼًّ ػٍ ٝخٍك ع٠ ٛؾؼش اٌزٍّ١ز ثبٌطّإٔٔ١خ
3
٠ؾزشَ ل ُ١اٌزالِ١ز ٚرمذ٠ش ِؾبػشُ٘
4
٠زشن اٌؾش٠خ وبٍِخ ٌٍزالِ١ز الرخبر اٌمشاساد اٌّزؼٍمخ ثبألٔؾطخ
5
ال ٠غّؼ ثبٌٕمبػ
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

ٕ٠غك اٌؼًّ اٌّؾزشن ث ٓ١اٌّؼٍُ ٚرالِ١زٖ ٚث ٓ١اٌزالِ١ز ثؼنِ ُٙغ ثؼل
ال ٠غزط١غ وجؼ عّبػ اٌزالِ١ز ِٓ ر ٞٚاٌغٍٛن غ١ش اٌّمجٛي
٠غزجذ ثشأٚ ٗ٠ال ٠غّؼ ٌٍزالِ١ز أْ ٠ؼجشٚا ػٓ آسائُٙ
٠ؼًّ ػٍ ٝاعزضبسح دافؼ١خ اٌزالِ١ز ٌجزي ألق ٝعٙذ ِغزطبع
ٕ٠ؼضي ػٓ اٌزالِ١ز ٚال ٠ؾبٚي اٌزؼشف ػٍٚ ُٙ١ػٍِ ٝؾىالرُٙ
رجذ ٚداخً اٌقف اٌذساعِ ٟظب٘ش اٌالِجبالح ٚاٌغخش٠خ
ال ٠ؤِٓ ثبٌؼاللبد اإلٔغبٔ١خ ثٚ ٕٗ١ث ٓ١رالِ١زٖ
٠غؼً اٌزالِ١ز ٠ؼزّذ ْٚػٍ ٗ١ؽخق١ب
٠زخجو ٠ٚزشدد ف ٟأؽىبِٗ
صُذ يؼشفٍ - 3/2/1 :أًَبط اإلداسح انصفُخ

النمط اإلداري للصؾ الدراسً :هو نوع السلوك الذي ٌقوم به المعلم حٌنما ٌوجه أو ٌنشط جماعة
التالمٌذ الذٌن ٌدرسهم ،وٌمكن ذكر ثالثة أنماط رئٌسٌة هً:
 النمطالتسلطً ٌ" :مارس المعلم فً هذا األسلوب سلطة إمالئٌة مباشرة خالل توجٌه الطالبوتعلٌمهم طالبا منهم التمشً مع أهوائه ورؼباته دون معارضة تذكر وهنا ٌمٌل المعلم إلى المزاجٌة
،2008
وعدم النضج فً صناعة القرارات التربوٌة والشخصٌة بتعلم الطالب ومعاملتهم" (نبهان،
ص)34
 النمطالدٌمقراطً" :وهو ذلك النمط الذي ٌوفر األمن والطمؤنٌنة لكل من التلمٌذ والمعلم ،حٌث ٌسودهجو التفاعل اإلٌجابً بٌن المعلم وتالمذته من جهة وبٌن التالمٌذ أنفسهم من جهة أخرى" (نبهان،
 ،2008ص)22
 النمطالفوضوي(التسٌبً) ٌ" :منح المعلم خالل هذا األسلوب الفوضوي السائب عن رؼبة ذاتٌة أوؼٌر ذاتٌة حرٌة للطالب فً توجٌه شإونهم وتعلمهم والتصرؾ كما ٌحلوا لهم دون تدخل ٌذكر منه،
فهم ٌتنقلون من مكان آلخر فً الفصل وٌخرجون منه دون إذن فً الؽالب" (نبهان ،2008 ،ص)33
طشَقخ انؼًم:عًبػٍ

وسقخ ػًم 4/2/1

 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :توجد عدة مشكالت تواجه األساتذة والمعلمٌن أثناء إدارتهم للصؾ
الدراسً ،بالتعاون مع أفراد مجموعتك ،اذكر أمثلة عن المشكالت الواردة فً الجدول ،وبٌن كٌؾ
ٌتم التؽلب علٌها؟
كٌفٌة التؽلب علٌها
األمثلة
المشكالت
الرقم
.........
.........
مشكالت تنجم عن سلوكٌات المعلم
1
2

مشكالت تنجم عن سلوكٌات التالمٌذ

..........

..........

3

مشكالت تنجم عن األنشطة التعلٌمٌة الصفٌة

..........

..........

هُكهخ انُشبط 4/2/1
اٌشلُ
1

اٌّؾىالد
ِؾىالد رٕغُ ػٓ
عٍٛو١بد اٌّؼٍُ

األِضٍخ
اٌم١بدح اٌّزغٍطخ ثؾىً وج١شػذَ رّىٕٗ ِٓ اٌّؾز ٜٛاٌؼٌٍٍّّ ٟبدحأؼذاَ اٌزخط١واٌزّ١١ض ث ٓ١اٌزالِ١ز ثبال٘زّبَ ثأفشاد أِ ٚغّٛػخ ِؼٕ١خ د ْٚغ١شُ٘-خو اٌّؼٍُ غ١ش اٌّمشٚء أ ٚاٌىالَ غ١ش اٌّفَٛٙ

2

ِؾىالد رٕغُ ػٓ
عٍٛو١بد اٌزالِ١ز

3

ِؾىالد رٕغُ ػٓ
األٔؾطخ اٌزؼٍ١ّ١خ
اٌقف١خ

اٌغ ٛاٌزٕبفغ ٟاٌؼذٚأٟغ١بة اٌطّإٔٔ١خ ٚاألِٓاٌؼذ ٜٚاٌغٍٛو١خ ٚرمٍ١ذ اٌزالِ١ز ٌضِالئُٙارغب٘بد اٌزالِ١ز اٌغٍج١خ ٔؾ ٛاٌّؼٍُ أ ٚاٌقف اٌذساعٟاإلؽجبه اٌذائُ ٚاٌّغزّشػذَ ف ُٙاٌزالِ١ز ٌٍّبدحرىشاس إٌؾبهبد اٌزؼٍ١ّ١خ ٚسربثزٙبػذَ ِالءِخ إٌؾبهبد اٌزؼٍ١ّ١خ ٌّغز ٜٛاٌزالِ١زػذَ اٌزٕٛع ف ٟإٌؾبهبد اٌزؼٍ١ّ١خ-لٍخ اإلصبسح ٚاٌّزؼخ ف ٟاألػّبي اٌز٠ ٟمذِٙب اٌّؼٍُ

الٌومالتدرٌبًاألول،الجلسةالثالثة:اإلدارة الصفٌة ( )1مهارة التخطٌط (الزمن1سا30د)
موضوعاتالجلسة:
 مفهوم تخطٌط إدارة الصؾ
 أهمٌة التخطٌط فً اإلدارة الصفٌة
 خطوات التخطٌط فً اإلدارة الصفٌة
 عناصر التخطٌط لإلدارة الصفٌة
األهدافاإلجرائٌة:
ٌتوقع من أستاذ اللؽة العربٌة فً مرحلة التعلٌم االبتدائً بعد نهاٌة الجلسة أن ٌكون قادرا على أن:
ٌ صوغ تعرٌفا واضحا لتخطٌط اإلدارة الصفٌة
ٌ تعرؾ على أهمٌة التخطٌط فً اإلدارة الصفٌة
ٌ حدد خطوات التخطٌط لإلدارة الصفٌة
ٌ حدد أهم العناصر أثناء التخطٌط لإلدارة الصفٌة
الخطة الزمنٌة للجلسة التدرٌبٌة الثالثة من الٌوم األول:
الزمن
اإلجراءات التدرٌبٌة
الرقم
 10د
مفهوم تخطٌط إدارة الصؾ ،ورقة عمل1/3/1
1
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
2
 10د
أهمٌة التخطٌط فً اإلدارة الصفٌة ،ورقة عمل 2/3/1
3
 15د
هٌكلة النشاط والمناقشة
4
 10د
خطوات التخطٌط لإلدارة الصفٌة ،ورقة عمل 3/3/1
5
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
6
 15د
عناصر التخطٌط لإلدارة الصفٌة 4/3/1
7
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
8
 90د
المجموع
إصزشارُغُخ فغىح انًؼهىيبد

طشَقخ انؼًم :عًبػٍ

وسقخ ػًم 1/3/1
 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :من خالل ورقة العمل التالٌة ،استرشد بالسند المعرفً  ،1/3/1وامأل
الفجوات (الفراؼات) بالكلمة المناسبة للوصل إلى تعرٌؾ التخطٌط لإلدارة الصفٌة
التدابٌر
...............
اإلجراءات
..............
مجموع
.................
األنشطة
..................
عناصر أساسٌة األهداؾ

صُذ يؼشفٍ 1/3/1
عًبػٍالتخطٌط بمثابة التصور الواعً الشامل لعناصر اإلدارة الصفٌة ٌتضمن عدة إجراءات
ٌعتبر
للوصول لألهداؾ المنشودة خالل فترة زمنٌة معٌنة وباستخدام الوسائل واإلمكانٌات المتوفرة ،واألستاذ
الماهر هو الذي ٌستطٌع أن ٌتوقع الصعوبات الصفٌة قبل حدوثها من خالل إجابته على األسئلة التالٌة:
ماذا أفعل؟ كٌؾ أفعل؟ وبماذا أفعل؟
" والتخطٌط هو عملٌة اقتراح سلسلة من اإلجراءات والخطوات لتحقٌق أهداؾ متوخاة ،وٌتكون
من أربعة عناصر أساسٌة تمثلت باألهداؾ ،والمحتوى ،واألنشطة ،والتقوٌم" (العشً ،2008 ،ص)37
" إن مهارة التخطٌط عملٌة عقلٌة منظمة وهادفة ٌقوم بها المعلم ،تإدي إلى وضع تصوره المسبق لما
سٌقوم به قبل مواجهة تالمٌذه فً الفصلٌ ،تضمن األسالٌب واألنشطة واإلجراءات والوسائل
التعلٌمٌة فً المواقؾ التعلٌمٌة من أجل تحقٌق األهداؾ التربوٌة المرؼوبة" (شنٌن ،2016 ،ص.)72.
وتذكر سالم (  )2015أن "تخطٌط القواعد واإلجراءات هً مهمة تتطلب أن ٌكون لدى األستاذ بصٌرة
وإحساس بالمسإولٌة اتجاه توقع السلوكات من الطلبة قبل حدوثها ،ووضع اإلجراءات الخاصة المناسبة
لها" (ص)57.
هُكهخ انُشبط 1/3/1
القواعد
األهداؾ

عًبػٍ
مجموع
عناصر أساسٌة

اإلجراءات
المحتوٌات

التدابٌر
التقوٌم

الخطوات
األنشطة

تعرٌؾ التخطٌط لإلدارة الصفٌة :هو مجموع القواعد واإلجراءات والخطوات والتدابٌر التً ٌتخذها
المعلم مسبقا لتحقٌق األهداؾ المنشودة ،وٌتكون من أربعة عناصر أساسٌة تتمثل فً األهداؾ،
والمحتوى ،واألنشطة ،والتقوٌم.
طشَقخ انؼًم :عًبػٍ

وسقخ ػًم 2/3/1

التعلٌمة:
 عًبػٍ
 باستخدام إستراتٌجٌة العصؾ الذهنً :نقدم للمتدربٌن صورة بعنوان أهمٌة التخطٌط لإلدارة الصفٌة،
ثم نطلب منهم إكمال الفراؼات بما ٌرونه مناسبا ،وتدوٌن كل األفكار ،وتشجٌعهم على تولٌد أكبر قدر من
األفكار فً جو من المرح والمتعة ،ثم الخروج بقرارات وأفكار جدٌدة ،واالتفاق علٌها.
..............
...............
..............
.............
...............

...............
....................
أهمٌةالتخطٌط ..................
..................
لإلدارةالصفٌة
...................
................

...............
..........................
..........................

هُكهخ انُشبط 2/3/1
عًبػٍ
إذا كان التخطٌط مهم ألي عمل فإنه أكثر أهمٌة لإلدارة الصفٌة لما له من ارتباط وثٌق بكل من
المعلم والتلمٌذ والمإسسة التربوٌة والمناخ الصفً بشكل عام ،حٌث "ٌساعد المعلم على تحدٌد كل
من:
األهداؾ اإلجرائٌة التً ٌنبؽً تحقٌقهااألنشطة التعلٌمٌة المناسبة لتحقٌق تلك األهداؾالوسائل التعلٌمٌة الالزمة للقٌام بتلك األنشطةطرق وأسالٌب التدرٌس المناسبةأسالٌب التقوٌم المناسبة للتؤكد من مدى تحقق األهداؾ اإلجرائٌة" (الطناوي ،2009 ،ص ص.)36-35طشَقخ انؼًم :عًبػٍ

وسقخ ػًم 3/3/1

 التعلٌمة:
عًبػٍ
ٌ عتبر التخطٌط بداٌة عمل كل معلم ،وٌسبق حتما كل مراحل اإلدارة الصفٌة ،وأول خطوة فً هذا
التخطٌط هو صٌاؼة هدؾ أو عدة أهداؾ ٌسعى جاهدا لتحقٌقها ،حاول مع مجموعتك إكمال بقٌة
الخطوات؟
.......
.......
.......
.......
.......
األهداؾ
هُكهخ انُشبط 3/3/1
عًبػٍ
األهداؾ

المحتوى
التعلٌمً

الطرٌقة

األنشطة
الصفٌة

وسقخ ػًم 4/3/1

الوسائل
التعلٌمٌة

أسالٌب
التقوٌم

طشَقخ انؼًم :عًبػٍ

التعلٌمة:
 عًبػٍ
 فً ضوء المعارؾ السابقة ،واعتمادا على خبرتك ،وضح مع أفراد مجموعتك فً جدول عناصر
التخطٌط لإلدارة الصفٌة والمهام والنشاطات المرتبطة بها ؟ (تحضٌر النشاط الصفً ،البٌئة المناسبة)...
هُكهخ انُشبط 4/3/1
عناصر التخطٌط
عًبػٍالصفٌة
لإلدارة
تحضٌر الدروس

البٌئة المناسبة
للدرس
التوجٌه والضبط

المهام والنشطات المخططة
 صٌاؼة األهداؾ -تهٌئة الوسائل -تقسٌم وقت الدرس– مراعاة تسلسلالدرس -االستعداد لكل تساإالت التالمٌذ -تنسٌق وتنظٌم مشاركة التالمٌذ-
أخذ االحتٌاطات لألمور الطارئة ومعالجتها فً حالة حدوثها
توفٌر المناخ المناسب  -تحدٌد أدوار المعلم والمتعلم – تنظٌم البٌئة الصفٌة– حضور ذهن المدرس -إضفاء النشاط والحٌوٌة
ضبط اإلرشادات والتعلٌمات للتالمٌذ لتطبٌق القوانٌن والتعلٌمات-التخطٌط لضبط الصؾ وسلوك التالمٌذ-
(المرجع :السعدٌة ،2017 ،ص ص.)198-197 .

الوحدةالتدرٌبٌةاألولى

الٌومالتدرٌبًالثانً



انُىو انزذسَجٍ انضبٍَ ،انغهضخ األونًِٙ :بسح اٌزفبػً اٌقفٟ


( انزيٍ 1صب 30د)

موضوعاتالجلسة:
 مفهوم التفاعل الصفً
 أهمٌة التفاعل الصفً
 أنواع التفاعل الصفً
 أنماط التفاعل الصفً
األهدافاإلجرائٌة:
ٌتوقع من أستاذ اللؽة العربٌة فً مرحلة التعلٌم االبتدائً بعد نهاٌة الجلسة أن ٌكون قادرا على أن:
ٌ ستنتج تعرٌفا للتفاعل الصفً
ٌ تعرؾ على أهمٌة التفاعل الصفً
ٌ حدد أنواع التفاعل الصفً
ٌ حدد أنماط التفاعل الصفً
انخطخ انزيُُخ نهغهضخ انزذسَجُخ األونً يٍ انُىو انضبٍَ:
الرقم
1
2
3
4
5
6
وسقخ ػًم 1/1/2

اإلجراءات التدرٌبٌة
عرض مقطع فلمً عن التفاعل الصفً
ورقة عمل  1/1/2فردي  +جماعً
هٌكلة النشاط والمناقشة ( مفهوم التفاعل الصفً)
هٌكلة النشاط والمناقشة ( أهمٌة التفاعل الصفً)
هٌكلة النشاط والمناقشة ( أنواع التفاعل الصفً)
هٌكلة النشاط والمناقشة (أنماط التفاعل الصفً)
المجموع

الزمن
 20د
 15د  15 +د
 10د
 10د
 10د
 10د
 90د
طشَقخ انؼًم  :فشدٌ -

عًبػٍ
التعلٌمة :
 أخً (تً) المتدرب (ة):
شاهد المقطع الفلمً الذي ٌتحدث عن التفاعل الصفً ،تابع محتوى المقطع جٌدا ،ثم قم بما ٌلً:
 سجل ما تعرفه عن التفاعل الصفً من حٌث :مفهومه ،أهمٌته ،أنواعه ،أنماطه. اقرأ السند المعرفً  1/1/2ثم راجع ما تم كتابته. -اجمع أفكارك مع أفكار مجموعتك ،ثم ناقش أعضاء المجموعة فٌما توصلت إلٌه.

تعرٌؾ التفاعل الصفً
...................................

أهمٌة التفاعل الصفً
..................................

انزفبػم انصفٍ
أنماط التفاعل الصفً
أنواع التفاعل الصفً
..................................
..................................
سندمعرفً1/1/2
عًبػٍ
التفاعلالصفً:
ٌعرؾ حمدان ( 1984 ،فً شطٌبً )2013 ،التفاعل الصفً بؤنه" :ما ٌجري داخل الصؾ من
أفعال سلوكٌة معٌنة لفظٌة بالكلمات أو ؼٌر لفظٌة مثل اإلٌماءات والحركات الجسمٌة ،وتعابٌر الوجه،
بهدؾ زٌادة فاعلٌة التعلٌم لتحقٌق تعلم أفضل" (ص .)43
كما ٌعرفه الخطاٌبة وآخرون( 2004 ،فً براهٌمً وبكاي )2017 ،بؤنه"عملٌة إنسانٌة متفاعلة
بٌن الطالب ومعلمهم أو بٌن الطالب أنفسهم بهدؾ تبادل اآلراء ومناقشتها إلٌجاد نوع من التكٌؾ الصفً
وحالة التً تسمح بممارسة التعلم بفعالٌة" ( ص .)71
أهمٌةالتفاعلالصفً :تتفق كل الدراسات والبحوث على أهمٌة التفاعل الصفً باعتباره أحد الروافد
المهمة فً نجاح العملٌة التربوٌة ،إذ ال ٌمكن أن نتصور إدارة صؾ دراسً بدون وجود تواصل وتفاعل
داخل حجرة الصؾ حٌث " تكمن أهمٌة التفاعل الصفً فً:
ٌساعد على التواصل وتبادل األفكار بٌن المعلم والتالمٌذ مما ٌساعد على نمو تفكٌرهم.ساعد فً تهٌئة المناخ داخل الصؾ مما ٌساعد على التعلم الجٌد.ٌتٌح الفرصة أمام التالمٌذ للتعبٌر عن آرائهم وعرض أفكارهم.ٌساعد المعلم على تطوٌر طرٌقته فً التدرٌس ،من خالل حوار[الحوار] والتفاعل بٌنه وبٌن تالمٌذهٌزٌد من حٌوٌة التالمٌذ فً الموقؾ التعلٌمً إذ ٌعمل على تحرٌرهم من حالة الصمت والسلبٌة إلىحالة المناقشة وتبادل وجهات النظر حول أي موضوع.
ٌساعد على اكتساب التالمٌذ اتجاهات اٌجابٌة نحو المعلم ونحو المادة الدراسٌة.ٌنمً لدى التالمٌذ مهارات االستماع والتعبٌر والمناقشة.ٌرفع من مستوى تحصٌل التالمٌذ وٌقوي تعلمهم" (خطوط ،2013 ،ص.)253أنواعالتفاعلالصفً" :عملٌة التفاعل داخل الصؾ تم تصنٌفها إلى نوعٌن :
ؼٌر لفظً :وٌكون عن طرٌق اإلشارات واإلٌماءات وتعابٌر الوجه ومختلؾ الحركات.لفظًٌ :تمثل فً كالم المعلم وكالم التلمٌذ" (عونٌة ،2017 ،ص.)153أنماطالتفاعلالصفً:
- 1النمط األحادي" :فً هذا النمط ٌرسل المعلم ما ٌود قوله أو نقله إلى تالمٌذه وال ٌستقبل منهم وهذا
النمط من االتصال هو أقل األنماط فاعلٌة ففٌه ٌتخذ التالمٌذ موقفا سلبٌا بٌنما ٌتخذ المعلم موقفا إٌجابٌا
وٌشٌر هذا النمط إلى األسلوب التقلٌدي فً التدرٌس"( نبهان ،2008 ،ص.)58
- 2النمط الثنائً" :وهذا النمط أكثر فاعلٌة من النمط األول ففٌه ٌسمح المعلم بؤن ترد إلٌه استجابات من
التالمٌذ وٌسعى إلى تعرؾ صدى ما قاله أو ما حاول نقله إلى عقولهم ،وٌشعر فً كثٌر من األحٌان بؤن
ما ٌقوله ربما ال ٌكون قد وصل إلى عقول تالمٌذه على النحو المطلوب ،ولذلك ٌسؤل التالمٌذ أسئلة
تساعده على اكتشاؾ مدى الفائدة التً حققوها" (نبهان ،2008 ،ص.)58
- 3النمط الثالثً " :هذا النمط أكثر تطورا من سابقٌه ،ففٌه ٌسمح المعلم بؤن ٌجري اتصاال بٌن تالمٌذ
الصؾ وأن ٌتم تبادل الخبرات واآلراء ووجهات النظر بٌنهم وبالتالً فإن المعلم فٌه ال ٌكون المصدر
الوحٌد للتعلم  ،وٌتٌح للجمٌع التعبٌر عن النفس والتدرٌب على كٌفٌة عرض وجهات النظر باختصار
وسهولة" ( نبهان ،2008 ،ص.)59
- 4النمط المتعدد االتجاهاتٌ" :متاز هذا النمط عن ؼٌره من األنماط السابقة وبخاصة النمط الثالث الذي
كان ٌجري فٌه اتصال بٌن المعلم وعدد محدد من التالمٌذ أنه فً هذا النمط فرص االتصال تتعدد بٌن

المعلم وبٌن التالمٌذ أو بٌن التالمٌذ بعضهم ببعض كما تتوافر فٌه أفضل الفرص للتفاعل وتبادل الخبرات
مما ٌساعد كل تلمٌذ على نقل فكره وخبراته إلى اآلخرٌن" ( نبهان ،2008 ،ص.)59

(الزمن 1سا 30د)
الٌوم التدرٌبً الثانً ،الجلسة الثانٌة :مهارة تنظٌم البٌئة المادٌة للصؾ
موضوعاتالجلسة:
 مفهوم مهارة تنظٌم البٌئة المادٌة للصؾ
 أهمٌة تنظٌم البٌئة المادٌة للصؾ
 شروط البٌئة الصفٌة المادٌة
األهدافاإلجرائٌة:
ٌتوقع من أستاذ اللؽة العربٌة فً مرحلة التعلٌم االبتدائً بعد نهاٌة الجلسة أن ٌكون قادرا على أن:
ٌ ستنتج تعرٌفا لمهارة تنظٌم البٌئة المادٌة للصؾ
ٌ تعرؾ على أهمٌة تنظٌم البٌئة المادٌة للصؾ
ٌ حدد شروط البٌئة الصفٌة المادٌة
انخطخ انزيُُخ نهغهضخ انزذسَجُخ انضبَُخ يٍ انُىو انضبٍَ:
الزمن
اإلجراءات التدرٌبٌة
الرقم
 10د
عرض الشرٌحة 1/2/2
1
 10د
مفهوم مهارة تنظٌم البٌئة المادٌة للصؾ ،ورقة عمل 1/2/2
2
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
3
 15د
أهمٌة تنظٌم البٌئة المادٌة للصؾ  ،ورقة عمل 2/2/2
4
 15د
هٌكلة النشاط والمناقشة
5
 15د
شروط البٌئة الصفٌة المادٌة ،ورقة عمل 3/2/2
6
 15د
هٌكلة النشاط والمناقشة
7
 90د
المجموع
وسقخ ػًم 1/2/2

طشَقخ انؼًم :عًبػٍ

انزؼهًُخ:
عًبػٍ
 أخ( ٟر )ٟاٌّزذسة (ح) ِٓ :خالي اٌؾش٠ؾخ  ، 1/2/2اعزٕزظ ِغ أفشاد ِغّٛػزه ِفِٛٙب ٌّٙبسح
رٕظ ُ١اٌج١ئخ اٌّبد٠خ ٌٍقف؟

مهارة تنظٌم البٌئة المادٌة للصؾ..........................................................................:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

انششَؾخ  1/2/2يفهىو يهبسح رُظُى انجُئخ انًبدَخ نهصف
يفهىو يهبسح رُظُى انجُئخ انًبدَخ نهصف:
ُ٠مقذ ثزٕظ ُ١اٌج١ئخ اٌّبد٠خ ٌٍقف "رٕظ ُ١عّ١غ اٌؼٕبفش اٌّبد٠خ ف ٟاٌج١ئخ اٌقف١خ ِٓ (أصبسٚ ،عذساْ،
ٚإمبءحٛٔٚ ،افزٚ ،أثٛاةِٚ ،ؼذاد ٚأدٚادٚٚ ،عبئً رمٕ١خ ٚفٕ١خ ) ؛ ٌزغبػذ ػٍِّ ٝبسعخ األٔؾطخ اٌقف١خ،
ٚإرّبَ ػٍّ١خ اٌزؼٍُ" ( اٌّضسٚع ،2018 ،ؿ.)638
رؼشف ِضٚص )2018( ٞاٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّبد٠خ ثؾغشح اٌقف إٌ[ ٟاٌز٠ ]ٟذسط فٙ١ب اٌزالِ١ز ثّب رؾزٗ٠ٛ
ِٓ اٌؾشٚه اٌالصِخ ٚاٌّالئّخ ٌٍذساعخ ِٓ ،ر٠ٛٙخ ٚرذفئخ ٚأصبس ٚوزا اٌطش٠مخ اٌز ٟرٕظُ ثٙب ؽغشح
اٌقف"(ؿ.)390
ُ٠ٚؼشف اٌطبٌت إعشائ١ب رٕظ ُ١اٌج١ئخ اٌّبد٠خ ٌٍقف ثأٔٙب وً اإلعشاءاد ٚاٌزذاث١ش اٌّزخزح ِٓ هشف
اٌّؼٍُ ٚاٌزالِ١ز ٌزى ْٛغشفخ اٌقف عب٘ضح ٌّّبسعخ وً إٌؾبهبد اٌقف١خ ثٙب.
طشَقخ انؼًم  :انغًبػٍ

وسقخ ػًم 2/2/2

انزؼهًُخ:

عًبػٍ
 أخ( ٟر )ٟاٌّزذسة (ح)ٔ :بلؼ أّ٘١خ رٕظ ُ١اٌج١ئخ اٌّبد٠خ ٌٍقف؟
أهًُخ رُظُى انجُئخ انًبدَخ نهصف( :اعزخذاَ اٌؼقف اٌزٕ٘)ٟ
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
هُكهخ انُشبط 2/2/2
لتنظٌم البٌئة المادٌة الصفٌة أهمٌة بالؽة فهً مهارة تساعد التالمٌذ على التعلم بشكل فعال من
عًبػٍ
طرٌقة التوزٌع وكذلك مواصفات البٌئة الصفٌة بشكل عام ،لذا على المعلم أن ٌؤخذ بعٌن االعتبار
خالل
قدرات التالمٌذ واحتٌاجاتهم ،وكٌؾ ٌجعلهم ٌشعرون بالراحة والطمؤنٌنة ،مما ٌثٌر لدٌهم الدافعٌة نحو
التعلم ،وبالتالً زٌادة التحصٌل الدراسً .
طشَقخ انؼًم :عًبػٍ

وسقخ ػًم 3/2/2

التعلٌمة:

عًبػٍ
 أخً (تً) المتدرب (ة) :الحظت أن الؽرفة الصفٌة التً تدرس بها ال تستجٌب للشروط المطلوبة،
ناقش مع زمالئك أهم الشروط الواجب توفرها فً البٌئة الصفٌة المادٌة ،ثم أبرزها فً المخطط
المفاهٌمً اآلتً؟
......

......

......

شروطالبٌئة
الصفٌة
المادٌة

......

......

هُكهخ انُشبط 3/2/2

عًبػٍ

اإلضاءة

التهوٌة

ألوان
غرفة
الصف

شروطالبٌئة
الصفٌة
المادٌة

التدفئة

األثاث

المرجع ( :مزوزي ،2018 ،ص ص)391 -390 .
الٌومالتدرٌبًالثانً،الجلسةالثالثة:مهارة استثارة الدافعٌة لدى المتعلمٌن (الزمن 1سا30د)
موضوعاتالجلسة:
 مفهوم مهارة استثارة الدافعٌة للتعلم
 التعرؾ على األسباب المحتملة النخفاض الدافعٌة
 بعض ممارسات المعلمٌن التً تقلل من الدافعٌة
 التعرؾ على محفزات التعلم
 التعرؾ على أسالٌب إثارة الدافعٌة
األهدافاإلجرائٌة:
ٌتوقع من أستاذ اللؽة العربٌة فً مرحلة التعلٌم االبتدائً بعد نهاٌة الجلسة أن ٌكون قادرا على أن:
ٌ ستنتج تعرٌفا لمهارة استثارة الدافعٌة للتعلم
ٌ ستنتج تعرٌفا للدافعٌة نحو التعلم
ٌ حدد عوامل تدنً الدافعٌة عند المتعلمٌن
ٌ ذكر طرق استثارة الدافعٌة للتعلم
انخطخ انزيُُخ نهغهضخ انزذسَجُخ انضبنضخ يٍ انُىو انضبٍَ:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

اإلجراءات التدرٌبٌة
مفهوم مهارة استثارة الدافعٌة للتعلم  ،ورقة عمل 1/3/2
هٌكلة النشاط والمناقشة
مفهوم الدافعٌة للتعلم ،ورقة عمل 2/3/2
هٌكلة النشاط والمناقشة
عوامل تدنً الدافعٌة عند المتعلمٌن ورقة عمل 3/3/2
هٌكلة النشاط والمناقشة
طرق استثارة الدافعٌة للتعلم
هٌكلة النشاط والمناقشة
المجموع

الزمن
 10د
 10د
 10د
 10د
 15د
 15د
 15د
 15د
 90د

 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :إلٌك الكلمات اآلتٌة :الطالب ،أهداؾ ،تحفٌزهم ،المواقؾ التدرٌسٌة ،إثارة،
المعلم ،التكٌؾ .على الوثٌقة التً بٌن ٌدٌك (ورقة عمل  )1/3/2أكمل مفهوم استثارة الدافعٌة للمتعلم؟

هً :مجموعة من السلوكٌات (األداءات) التدرٌسٌة التً ٌقوم بها  ......بسرعة ودقة وبقدرة على .......
مع معطٌات  ....................بؽرض  ........رؼبة  ........لتعلم موضوع ما ،و ..........على القٌام
بؤنشطة تعلٌمٌة تتعلق به واالستمرار فٌها حتى تتحقق  .......ذلك الموضوع
هٌكلةالنشاط1/3/2

"مجموعة من السلوكٌات (األداءات) التدرٌسٌة التً ٌقوم بها المعلم بسرعة ودقة وبقدرة على التكٌؾ مع
عًبػٍ
معطٌات المواقؾ التدرٌسٌة ،بؽرض إثارة رؼبة الطالب لتعلم موضوع ما ،و تحفٌزهم على القٌام
بؤنشطة تعلٌمٌة تتعلق به واالستمرار فٌها حتى تتحقق أهداؾ ذلك الموضوع"
(زٌتون ،2004 ،فً شنٌن ،2016 ،ص)103
ورقةعمل2/3/2طرٌقةالعمل:فردي
عًبػٍ
 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة):إلٌك المفهوم العام للدافعٌة ،حاول إٌجاد مفهوم دافعٌة التعلم؟
"الدافعٌة بمعناها العام هً حالة داخلٌة لدى الفرد تستثٌر سلوكه وتعمل على استمرار السلوك وتوجٌهه
نحو تحقٌق هدؾ معٌن ،أما الدافعٌة للتعلم فتشٌر إلى........................................................ :
هٌكلةالنشاط2/3/2

ٌشٌر دودٌن وجروان( 2016 ،فً سٌسبان ،2016 ،ص )18إلى أن:
"الدافعٌة بمعناها العام هً حالة داخلٌة لدى الفرد تستثٌر سلوكه وتعمل على استمرار السلوك وتوجٌهه
إلى حالة داخلٌة عند المتعلم تدفعه إلى االنتباه للموقؾ
نحو تحقٌق هدؾ معٌن ،أما الدافعٌة للتعلم فتشٌر 
التعلٌمً واإلقبال علٌه بنشاط موجه واالستمرار فً هذا النشاط حتى ٌتحقق التعلم "
 ورقةعمل 3/3/2طرٌقةالعمل:جماعً

 التعلٌمة:

 أخً (تً) المتدرب (ة) :من خالل عاصفة ذهنٌة مع زمالئك وباستؽالل خبرتك ،ناقش عوامل

تدنً الدافعٌة عند المتعلمٌن؟

من عوامل تدنً الدافعٌة عند المتعلمٌن...............................................................:

............................................ ...............................................................
هٌكلةالنشاط3/3/2

منعواملتدنًالدافعٌةعندالمتعلمٌن:

البٌئة الصفٌة لٌست جاذبةنقص االستعداد للتعلم من طرؾ التالمٌذطرٌقة التدرٌس التً ٌتبعها المعلم المبنٌة على الروتٌن والتكرار وعدم التجدٌدالنمط اإلداري الذي ٌتبعه المعلم فً تسٌٌره للصؾ الدراسًالمناهج التربوٌة ال تستجٌب الحتٌاجات التالمٌذإهمال توظٌؾ أسالٌب التعزٌز والثواب التً تزٌد من رؼبة وحماس التالمٌذالحاالت االجتماعٌة واالقتصادٌة لألسرة التً ٌعٌش فٌها التلمٌذ كالفقر والطالق ووفاة أحد الوالدٌنورقةعمل 4/3/2طرٌقةالعمل:جماعً

عًبػٍ
التعلٌمة:


 أخً المتدرب :بناء على ما توصلتم إلٌه من عوامل تدنً الدافعٌة عند المتعلمٌن ،حاول مع
مجموعتك اقتراح طرق الستثارة الدافعٌة للتعلم؟..............................................................
....................................................................................................................
هٌكلةالنشاط4/3/2

عًبػٍ
طرقاستثارةالدافعٌةللتعلم ٌ :حدد منها حسن زٌتون( 2004 ،فً شنٌن ، 2016 ،ص ص -103 .
)104
أوالٌ -حث التالمٌذ من حٌن آلخر وخاصة فً بداٌة الدرس على طلب العلم واالستزادة منه وبذل الجهد
فً تحصٌله ،وٌستشهد فً ذلك باآلٌات القرآنٌة واألحادٌث وأقوال الصالحٌن
ثانٌاٌ -حرص على تهٌئة مناخ الصؾ الفٌزٌقً واالجتماعً لٌكون إٌجابٌا ومدعما لعملٌة التعلم ،وسارا
فً نفس الوقت.
ثالثاٌ -سعى دوما إلى أن ٌحبه تالمٌذه أو على األقل ٌرتاحون إلٌه( .من ٌحب المعلم سٌحب مادته)
رابعاٌ -عمل على استثارة حالة التشوٌق والرؼبة فً االكتشاؾ وحب االستطالع نحو موضوع التعلم
كلما كان ذلك ممكنا ،مستخدما األسالٌب التالٌة :استثارة الدهشة /الشك /الحٌرة /إثارة الشعور بالتناقض.
خامساٌ -حرص عند تهٌئة تالمٌذه لتعلم موضوع الدرس الجدٌد أن ٌخبرهم مقدما بؤهداؾ دراستهم لهذا
الموضوع.
سادساٌ -عبر بصراحة منذ الٌوم األول للدراسة وأثناءها عن توقعاته المرؼوبة بشؤن أداء تالمٌذه.
سابعاٌ -ولد لدى تالمٌذه أهمٌة الشعور بالنجاح وٌساعدهم على إنجاز مهام التعلم بنجاح.
ثامناٌ -تؤكد من تمكن تالمٌذه من متطلبات التعلم المسبقة لدٌهم قبل تدرٌسهم موضوع الدرس الجدٌد.
تاسعاٌ -راعً أن ٌتحدى قدرات تالمٌذه – من حٌن آلخر -بمشكالت وٌطلب منهم حلها ،بحٌث ٌشترط
فً هذه المشكالت بؤن تكون متوسطة الصعوبة ،ومثٌرة الهتمام ؼالبٌة التالمٌذ ،ومرتبطة بواقع حٌاتهم.
عاشراٌ -سعى دوما إلى إبراز قٌمة ومؽزى ما ٌتعلمه التالمٌذ من معلومات ومهارات ،وما ٌقومون به
من أنشطة ومهام.
حادي عشرٌ -حاول الحد أو التقلٌل من شعور التالمٌذ بحالة الملل أو التعب.
ثانً عشرٌ -حرص على توفٌر أنشطة جماعٌة ٌتفاعل فٌها التالمٌذ مع بعضهم البعض ،ومن بٌن هذه
األنشطة :أنشطة ٌحاور فٌها التالمٌذ بعضهم بعضا ،وأنشطة ٌدرس فٌها الزمالء لبعضهم ،تمثٌل
األدوار ،المعارض المدرسٌة ،األلعاب التدرٌسٌة ،أنشطة العصؾ الذهنً ،إصدار الصحؾ المدرسٌة...
ثالث عشرٌ -وفر أنشطة تنافسٌة كلما سمحت الفرصة بذلك.
رابع عشرٌ -ربط بٌن موضوع الدرس ومٌول واهتمامات التالمٌذ الحالٌة ،وٌولد لدٌهم مٌوال جدٌدة.
خامس عشرٌ -قلل من حالة القلق الزائد عن الحد عند التالمٌذ المصاحبة لبداٌة تعلمهم لموضوع أو
ممارستهم لنشاط ٌستشعرون فٌه صعوبة جمة.
سادس عشرٌ -ستخدم المكافآت من حٌن إلى آخر لتحفٌز التالمٌذ على التعلم ،إذا شعر أن الحوافز
الداخلٌة ؼٌر كافٌة وحدها.
سابع عشرٌ -زود التالمٌذ بنتائج تعلمهم -أي التؽذٌة الراجعة -أوال بؤول.

الوحدةالتدرٌبٌةاألولى

الٌومالتدرٌبًالثالث



انُىو انزذسَجٍ انضبنش ،انغهضخ األونًِٙ :بسح اٌزم ُ٠ٛاٌقفٟ


 (انزيٍ 1صب 30د)


موضوعاتالجلسة:
 مفهوم التقوٌم التربوي ،أهمٌته ،أهدافه ،وأدواته
 شروط التقوٌم الجٌد
 المقارنة بٌن أنواع التقوٌم
األهدافاإلجرائٌة:
ٌتوقع من أستاذ اللؽة العربٌة فً مرحلة التعلٌم االبتدائً بعد نهاٌة الجلسة أن ٌكون قادرا على أن:
ٌ بٌن مفهوم التقوٌم التربوي
ٌ ستنتج أهمٌة التقوٌم فً اإلدارة الصفٌة
ٌ عدد أهداؾ التقوٌم التربوي
ٌ عدد أدوات التقوٌم
ٌ وضح شروط التقوٌم الجٌد
ٌ قارن بٌن أنواع التقوٌم من حٌث المفهوم واألسلوب والوظٌفة
الخطةالزمنٌةللجلسةالتدرٌبٌةاألولىمنالٌومالثالث:
الرقم
1
2
3
4
5
6

اإلجراءات التدرٌبٌة
مفهوم التقوٌم التربوي  ،أهمٌته ،أهدافه ،وأدواته ورقة عمل 1/1/3
هٌكلة النشاط والمناقشة
شروط التقوٌم الجٌد ،ورقة عمل 2/1/3
هٌكلة النشاط والمناقشة
مقارنة بٌن أنواع التقوٌم ،ورقة عمل 3/1/3
هٌكلة النشاط والمناقشة
المجموع

الزمن
 30د
 20د
 10د
 10د
 10د
 10د
 90د

ورقةعمل1/1/3طرٌقةالعمل:فردي-جماعً

التعلٌمة:
عًبػٍ
"ٌرتبط التقوٌم التربوي ارتباطا وثٌقا باألهداؾ التربوٌة وذلك لكونهٌ :شمل العملٌات التً نستطٌع
أن نتعرؾ بواسطتها على مدى تحقٌق أهداؾ العملٌة التربوٌة لفترة تعلٌمٌة معٌنة ،ونتعرؾ أٌضا على
ما تم تحقٌقه وما لم ٌتم .وٌعتبر أكثر شموال من عملٌة القٌاس إذ أنه باإلضافة إلى استخدامه ألدوات
القٌاس من اختبارات نفسٌة وتحصٌلٌةٌ ،لجؤ إلى استخدام وسائل أخرى ؼٌر رسمٌة كالمالحظات
والمقابالت والسجالت والبطاقات .ومن هنا ٌصبح التقوٌم التربوي :عملٌة تربوٌة ٌقوم بها المربً دورٌا
بهدؾ البحث عن مواطن القوة لتعزٌزها ومواطن الضعؾ لتداركها .وال تقتصر هذه العملٌة على النتائج

الدراسٌة للتالمٌذ ،بل تشمل أٌضا كل مكونات العملٌة التعلٌمٌة من مردودٌة المعلمٌن والبرامج الدراسٌة
وطرق التدرٌس ووسائل اإلٌضاح...
ومن هنا نخلص إلى أن التقوٌم التربوي عملٌة تربوٌة شاملة مجالها الرئٌسً هو إصدار أحكام على
مكونات العملٌة التعلٌمٌة سواء ما تعلق منها بالتخطٌط أو التنفٌذ .فهو وسٌلة ال ؼنى عنها لكل منظومة
تربوٌة جادة فً اهتماماتها وحرٌصة على التؤكد من تحقٌق أهدافها وسالمتها ،ومتطلعة إلى تكٌٌؾ
منظومتها بصورة مستمرة مع مختلؾ التطورات الحاصلة فً هذا المٌدان الحٌوي والمصٌري".
(لكحل ،2009 ،ص.)126.
 أخً (تً) المتدرب (ة) :اقرأ النص السابق قراءة متمعنة ،وفً ضوئه طبق إستراتٌجٌة التدرٌس
التبادلً لإلجابة عن هذا النشاط.
 حدد العناوٌن الرئٌسٌة استفسر عن المفردات واأللفاظ الصعبة لدٌك اطرح أسئلة اذكر توقعاتك لما سٌؤتً لخص ما توصلت إلٌه مع أفراد مجموعتك اعرض عمل مجموعتك أمام المجموعات األخرى وفق المخطط الملحق
يفهىيه
أهًُزه

..........................
..........................
  التقوٌم
أهذافه
..........................

التربوي

أدواره
..........................



هٌكلةالنشاط1/1/3


تعرٌفالتقوٌمالتربوي:
عًبػٍ
عرفه الدوسري (  )2000بؤنه " إحدى الفعالٌات األساسٌة فً نشاط النظم والمإسسات التعلٌمٌة
لضمان التؤكد من سٌرها فً االتجاه إلً [خطؤ فً المصدر] ٌحقق أهدافها وٌزٌد من فاعلٌتها وكفاءتها
وانسجام تفاعلها مع البٌئة الخارجٌة على النحو الذي ٌإدي إلى تطورها واستمرارها" (فً دحدي
ومزٌانً ،2017 ،ص.)120
وعرفه مدكور(  )2006بؤنه " عملٌة جمع بٌانات أو معلومات عن ظاهرة ،أو عمل ،أو موقؾ ،أو
سلوك ،وتتحلٌلها ،وتفسٌرها ،وتقوٌمها ،فً ضوء معاٌٌر معٌنة بقصد استخدامها فً إصدار حكم ،أو
اتخاذ قرار" (ص.)379
وٌعرفه الطالب إجرائٌا بؤنه عملٌة جمع معلومات وبٌانات بقصد الحكم على مدى تحقق األهداؾ
التربوٌة المسطرة.
أهمٌةالتقوٌمالتربوي:
"ٌعتبر التقوٌم التربوي بعدا مهما وضرورٌا لإلدارات والقٌادات التربوٌة وهو عملٌة مقصودة
ومطلوبة ٌقوم من خاللها المعنٌون للتؤكد من نوعٌة المنهج وجودته وباقً جوانب العملٌة التعلٌمٌة وذلك
بهدؾ التحسٌن والتطوٌر ،وعملٌة التقوٌم تكشؾ لنا عن مدى حسن سٌر العملٌة التعلٌمٌة ،كما أنها تمدنا
بمإشرات عن مدى إمكانٌة هذا التحسٌن ومن ثمة ٌعتبر التقوٌم التربوي ،وتطوٌر أسالٌبه واحدا من
المداخل األساسٌة لتطوٌر التعلٌم فهو األسلوب العلمً الذي ٌتم من خالله تشخٌص دقٌق للعملٌة التعلٌمٌة
على [تؤكٌد
وتعدٌل مسارها فهو جزء مكمل للعملٌة التعلٌمٌة وواحدا من المإشرات الهامة ،للتعرؾ

مضاؾ] مدى كفاءة المناهج وطرق التدرٌس وإعداد المعلم إلى جانب التعرؾ على مدى كفاءة مدخالت
العملٌة التعلٌمٌة األخرى فً تحقٌق األهداؾ الموجودة" (بن سعد ورماضنٌة ،2015 ،ص.)14
أهدافالتقوٌمالتربوي:
التعرؾ على مدى تحقق األهداؾ التربوٌة."معرفة مدى فهم التالمٌذ لما درسوه.معرفة مدى نمو التالمٌذ نحو النضج فً حدود إمكانٌاتهم وقدراتهم.الكشؾ عن حاجات التالمٌذ ومٌولهم حتى ٌتم إشباعها" (بن سعد ورماضنٌة ،2015 ،ص.)15الكشؾ عن جوانب القوة لتدعٌمها ،وجوانب الضعؾ لمعالجتها. ٌكشؾ للمعلم مدى قدرته على أداء مهامه التدرٌسٌة.الحصول على معلومات وبٌانات تساعد فً تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة.الحكم على مواكبة المناهج التربوٌة الحتٌاجات وقدرات التالمٌذ.أدواتالتقوٌمالتربوي:
االختبارات بؤنواعها  -االستبٌانات – المالحظة -المقابلة -تحلٌل األداء -دراسة الحالة -التقوٌم الذاتً خارطة المفاهٌم -المقاٌٌس بؤنواعها كمقٌاس الذكاء والقدرات واالتجاهات...ورقةعمل 2/1/3طرٌقةالعمل:جماعً

 التعلٌمة:
عًبػٍ
 أخً (تً) المتدرب (ة) :من خالل عاصفة ذهنٌة مع زمالئك فً المجموعة ،أكمل المخطط
المفاهٌمً اآلتً:
شروطالتقوٌمالجٌد

 اقرأ السند المعرفً ( )2/1/3وراجع ما تم كتابته.
 اعرض ما توصلتم إلٌه أمام المجموعات األخرى.
سندمعرفً2/1/3:

شروطالتقوٌمالجٌد:
عًبػٍ
"لكً ٌحقق التقوٌم األهداؾ المتوخاة منه ٌجب:
التناسق مع األهداؾ :أن تسٌر عملٌة التقوٌم مع مفاهٌم المنهج وفلسفته ومرامٌه.الشمولٌة :أن ٌكون التقوٌم شامال سواء عند تقوٌم المتعلم ،المعلم أو المنهج فً كافة الجوانباالستمرارٌة :ال بد أن ٌسٌر جنبا إلى جنب مع التعلٌم والتعلم من بداٌته إلى نهاٌته ،من تحدٌد األهداؾوصوال للتنفٌذ وٌشمل كذلك النشاطات المختلفة فً المدرسة وأعمال المدرسٌن ،حتى ٌتم تحدٌد نقاط
الضعؾ والعمل على تداركها ونقاط القوة والعمل على تعزٌزها وتثبٌتها لدى المتعلم.
التكامل :بما أن وسائل التقوٌم المختلفة تعمل لؽرض واحد ،فإن التكامل فٌما بٌنها ٌإدي إلى الصورةالواضحة والدقٌقة عن الموضوع أو الفرد المراد تقوٌمه وعن مدى نموه فً جمٌع النواحً.
التعاون :ال ٌقتصر التقوٌم على شخص واحد فقط وإنما ٌكون بتكاتؾ كل األطراؾ (المدٌر ،المعلم،األولٌاء ،أفراد المجتمع ،المحٌط)...
الصدق :المقصود به هو أن األداة تقٌس ما صممت له ،فإذا صممنا اختبارا ٌقوّ م قدرة المتعلم فًالحساب فٌجب أن ٌقٌس فعال قدرة المتعلم على إجراء العملٌات الحسابٌة.
الثبات :أي أ ّنه إذا ما أعٌد إعطاء االختبار لمجموعة متكافئة من المتعلمٌن فإنه ٌعطً نفس النتائجتقرٌبا.
الموضوعٌة :وتعنً عدم تؤثر نتائج االختبار بالعوامل الشخصٌة للمقوّ م واحتكامه إلى معاٌٌر واضحةمحدّدة فً تحلٌل وتفسٌر النتائج وأداء التقوٌم" (مقداد ،2018 ،ص.)246

ورقةعمل3/1/3طرٌقةالعمل:فردي

التعلٌمة:

عًبػٍ
 أخً (تً) المتدرب (ة) :اقرأ السند المعرفً (  )3/1/3تحت عنوان أنواع التقوٌم ،واعتمادا على
خبرتك التدرٌسٌة قارن بٌن أنواع التقوٌم الثالثة حسب الجدول المرفق؟
 ناقش مجموعتك فٌما توصلت إلٌه؟
متطلبات إنجازه
أهدافه
نوع التقوٌم
تقوٌم تشخٌصً
تقوٌم تكوٌنً
تقوٌم نهائً
سندمعرفً3/1/3:
أنواعالتقوٌم :للتقوٌم ثالثة أنواع رئٌسٌة وهً:
التقوٌمالتشخٌصً" Evaluation Diagnostique :هو إجراء ٌقوم به المدرس فً بداٌة كل
درس أو بداٌة العام الدراسً ،من أجل تكوٌن فكرة على المكتسبات المعرفٌة القبلٌة للمتعلم ،ومدى
استعداده لتعلم المعارؾ الجدٌدة" ( دحدي ومزٌانً ،2017 ،ص.)121
التقوٌمالتكوٌنً" Evaluation Formative :وهو ذلك النوع الذي ٌصاحب األداء وسٌر العمل
الدراسً ،إذ ٌسٌر مع المتعلمٌن خالل السنة الدراسٌة ،فتقٌّم أعمالهم من حٌن آلخر ،و به تكتشؾ
مستوٌات المتعلمٌن ودرجات معارفهم ومكتسباتهم لٌُعرؾ مدى صحتها وخطئها ،وبهذا النوع من التقٌٌم
ٌدرك كل من األستاذ والطالب ماذا ٌجب فعله فً المستقبل ،فٌعرؾ كل منهما جوانب القوة والضعؾ
ومواطن التمام والنقصان ،ف ُتصحح بذلك الطرق و ُتراجع الوسائل المستخدمة فً تعدٌل األهداؾ أو
تطوٌرها ،وبذلك ٌعد هذا النوع من التقٌٌم أداة رئٌسٌة فً تطوٌر المناهج التربوٌة والتعلٌمٌة ،وهو ٌحقق
التقٌٌم المستمر ،والتؤكد من صالحٌة المنهج وتكامل عناصره وانسجامها ،كما ٌعمل على تدارك األخطاء
والقصور فً التعلٌم قبل استفحالها مع مرور األٌام ،وٌساعد هذا النوع على تحسٌن المنهج وتطوٌره إلى
أحسن وجه ،فٌتحقق مع ذلك المسار التعلٌمً منذ بداٌته بشكل موضوعً ومنطقً" (ونوؼً،2011 ،
ص ص .)144 -143
التقوٌمالنهائً" Evaluation Finale :وهو التقوٌم الذي ٌتم بعد انتهاء العملٌة التعلٌمٌة ،وٌتم
التركٌز على النتائج أو المردود أو المحصالت" (بن سعد ورماضنٌة ،2015 ،ص.)21
هٌكلةالنشاط3/1/3
نوع التقوٌم
تقوٌم
تشخٌصً
تقوٌم
تكوٌنً
تقوٌم
تحصٌلً

متطلبات إنجازه
أهدافه
قبل الدرس (فروض ،واجبات)...تحدٌد مستوى التالمٌذ والفروقات بٌنهمفً بداٌة الدرس (أسئلة وأنشطة)تحدٌد نقطة انطالق الدرس الجدٌدفً بداٌة دورة أو سنة أو مقرر(مهامالكشؾ عن عالقات ومواقؾ وتفاعالتمفتوحة)
تقدٌم حلول لمعالجة النقائصالتعرؾ على مدى مواكبة التالمٌذ للدرس -عند االنتقال من مقطع إلى آخر.عند االنتقال من أهداؾ إلى أخرىالكشؾ عن الصعوبات والعوائقتستعمل أسئلة عاجلة وجزئٌة مالئمةتصحٌح المسارلألهداؾ اإلجرائٌة
 التحكم فً عناصر الفعل التعلٌمً.عند نهاٌة درس أو فصل أو دورة أو قٌاس األهداؾ المتوخاة واألهداؾسنة أو مقرر...
المحققة.
أسئلة تركٌبٌة وشاملة تالئم األهداؾ قٌاس العالقات بٌن عناصر الفعلالعامة من التدرٌس.
التعلٌمً.
 قٌاس مستوى التلمٌذ ونتائج التعلٌم.( المرجع :دحدي ومزٌانً ،2017 ،ص.)122.

الوحدةالتدرٌبٌةالثانٌة

الٌومالتدرٌبًالثالث


الٌومالتدرٌبًالثالث،الجلسةالثانٌة:مفهوم التعلم النشط ،أهمٌته ،أهدافه(الزمن1سا30د)
موضوعاتالجلسة:
 مفهوم التعلم النشط
 أهداؾ التعلم النشط
 أهمٌة التعلم النشط
 المقارنة بٌن التعلم التقلٌدي ،والتعلم النشط
األهذاف اإلعشائُخ:
٠زٛلغ ِٓ أعزبر اٌٍغخ اٌؼشث١خ فِ ٟشؽٍخ اٌزؼٍ ُ١االثزذائ ٟثؼذ ٔٙب٠خ اٌغٍغخ أْ ٠ى ْٛلبدسا ػٍ ٝأْ:
٠ غزٕزظ رؼش٠فب ٌّف َٛٙاٌزؼٍُ إٌؾو ثأعٍٛثٗ اٌخبؿ.
٠ ؼذد أ٘ذاف اٌزؼٍُ إٌؾو.
٠ غزٕزظ أّ٘١خ اٌزؼٍُ إٌؾو ٠ٚذافغ ػٓ أّ٘١خ رطج١مٗ.
٠ مبسْ ث ٓ١اٌزؼٍُ اٌزمٍ١ذٚ ٞاٌزؼٍُ إٌؾو.
الخطةالزمنٌةللجلسةالتدرٌبٌةالثانٌةمنالٌومالثالث:
الزمن
اإلجراءات التدرٌبٌة
الرقم
 10د
عرض شرٌحة (  )1/2/3( )power pointمفهوم التعلم النشط
1
 10د
ورقة عمل  1/2/3الستنتاج مفهوم التعلم النشط
2
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
3
ّ
 10د
أهداؾ التعلم النشط ،ورقة عمل 2/2/3
4
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
5
 10د
أهمٌة التعلم النشط ،ورقة عمل 3/2/3
6
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
7
 10د
مقارنة بٌن التعلم التقلٌدي ،والتعلم النشط ،ورقة عمل 4/2/3
8
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
9
 90د
المجموع
عرضشرٌحة( )1/2/3()power pointمفهومالتعلمالنشط
رؼشَفبد انزؼهى انُشظ
هناك العدٌد من التعرٌفات للتعلم النشط منها:
عرفه سعادة وآخرون ( " )2006على أنه عبارة عن طرٌقة تعلم وطرٌقة تعلٌم فً آن واحد ،حٌث



ٌشارك الطلبة فً األنشطة والتمارٌن والمشارٌع بفاعلٌة كبٌرة ،من خالل بٌئة تعلٌمٌة ؼنٌة متنوعة،
تسمح لهم باإلصؽاء االٌجابً ،والحوار البناء ،والمناقشة الثرٌة ،والتفكٌر الواعً ،والتحلٌل السلٌم،
والتؤمل العمٌق لكل ما تتم قراءته أو كتابته أو طرحه من مادة دراسٌة ،أو أمور ،أو قضاٌا ،أو آراء ،بٌن
بعضهم بعضا ،مع وجود معلم ٌشجعهم على تحمل مسإولٌة تعلٌم أنفسهم تحت إشرافه الدقٌق ،وٌدفعهم
إلى تحقٌق األهداؾ الطموحة للمنهج المدرسً ،والتً تركز على بناء الشخصٌة المتكاملة واإلبداعٌة
لطالب الٌوم ورجل الؽد" (ص .)33
وٌرى سٌلبرمان ( ( )Silberman,2006فً بدٌر ،2008 ،ص " )35أن التالمٌذ فً التعلم
النشط ٌستخدمون مهاراتهم بفاعلٌة وٌدرسون األفكار جٌدا وٌعملون على حل المشكالت ،كما ٌطبقون
منها فً ضوء استٌعابهم فً جو من االستمتاع بعملٌة التعلم ألنهم فً التعلم النشط ٌمارسون أنشطة
تتناول قضاٌا حٌوٌة متنوعة ذات صلة بما ٌجري حولهم من أحداث ٌومٌة تحفزهم على تحمل مسإولٌة
اختٌاراتهم الفكرٌة عند المناقشة والحوارات أو القٌام بالمسإولٌات"
أما رفاعً (  )2012فٌرى بؤنه "منظومة إدارٌة ،وفنٌة تشمل كل مكونات الموقؾ التعلٌمً،
وتوجه فعالٌاته ،بما فٌها إستراتٌجٌة التعلم والتدرٌس ،والتً تقدم المعارؾ والمعلومات (الجانب
المعرفً)  ،وتتنوع بها األنشطة التعلٌمٌة التً ٌمارسها المتعلم ،وتتعدد بها المواقؾ التربوٌة التً ٌشارك
فٌها المتعلم ،وتتكون لدٌه القٌم والسلوكٌات (الجانب الوجدانً) ،بل وٌتمركز فٌها التعلم حول المتعلم،
ووفق قدراته وإمكانٌاته ،وٌكون مشاركا إٌجابٌا ،وٌكتسب المهارات األدائٌة (الجانب المهاري)"
(ص.)55
" كما أنه هو التعلم الذي ٌشارك فٌه المتعلم مشاركة فعالة فً عملٌة التعلم من خالل قٌامه بالقراءة
والبحث واالطالع ومشاركته فً األنشطة الصفٌة والالصفٌة وٌكون فٌه المعلم موجها ومرشدا لعملٌة
التعلم" (بلول وبادي ،2017 ،ص.)46
طشَقخ انؼًم :عًبػٍ

وسقخ ػًم 1/2/3
 انزؼهًُخ:
 أخ( ٟر )ٟاٌّزذسة (ح) ِٓ :خالي اٌؼشك اٌغبثك ٔ ، 1/2/3بلؼ ِغ ِغّٛػزه رٍه اٌزؼش٠فبد ،صُ
اعزٕزغٛا ِفِٛٙىُ ٌٍزؼٍُ إٌؾو؟
التعلم النشط هو........................................................................................:
ورقةعمل2/2/3طرٌقةالعمل:جماعً
 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :من خالل عاصفة ذهنٌة مع زمالئك فً المجموعة ناقش أهداؾ التعلم
النشط؟
أهداف
 التعلم
 النشط
هٌكلةالنشاط2/2/3
أهدافالتعلمالنشطٌ :حددها (سٌد والجمل ،2012 ،ص )97كما ٌلً:
 ٌشجع المتعلم على السعً نحو الفهم العمٌق للمادة المتعلمة تنوٌع أنشطة التعلم بما ٌناسب أسالٌب التعلم المختلفة لدى الطالب تشجٌع الطالب على ربط التعلم بمواقؾ الحٌاة المختلفة ربط األفكار والمفاهٌم والمعلومات بما لدى الطالب مسبقا -تعوٌد الطالب على التعامل مع المشكالت المختلفة وأهمٌة العلم فً حلها والتصدي لها

 تقوٌة الثقة بالنفس لدى الطالب ،وحفزهم نحو التعلم إكساب الطالب مهارات الفرٌق تشجٌع الطالب على ممارسة مهارات التفكٌر أثناء عملٌة التعلمورقةعمل3/2/3طرٌقةالعمل:فردي
 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :بالرؼم من األهمٌة التً حظً بها التعلم النشط من طرؾ الباحثٌن
والمختصٌن فً التربٌة والتعلٌم ،إال أن زمٌلك فً المدرسة مازال ال ٌإمن بهذا التوجه الحدٌث وٌصر
على العمل بالتعلم التقلٌدي .حاول إقناعه بؤهمٌة التعلم النشط معتمدا على السند المعرفً 3/2/3؟
أهمٌةالتعلمالنشط:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
. .................................................................................................................
سندمعرفً3/2/3
أهمٌةالتعلمالنشط:
"تكمن أهمٌة التعلم النشط فً تحقٌق األهداؾ الفاعلة فً عملٌة التعلم والتعلٌم حٌث تإكد على
االتجاهات التً ٌختارها الطلبة فً التعلم وتحمل مسإولٌة تعلمه بنفسه مما قد ٌزٌد من خبرة المتعلم
وتنمٌة قدراته مستقبال باستقاللٌة ومراقبة الذات وإتقان مهارات جدٌدة ،لٌصبحوا متعلمٌن موجهٌن ذاتٌا
للبحث عن معلومات جدٌدة( ".أبوزٌد وشماخً ،2019 ،ص)72
"وٌضٌؾ بعض المناصرٌن للتعلم النشط أهمٌة أخرى ،تتمثل فً أن األنشطة الكثٌرة التً ٌعتمد
علٌها هذا النوع من التعلم تقلل من األنشطة التعلمٌة السلبٌة مثل اإلصؽاء السلبً ،وأخذ أو تدوٌن
المالحظات طٌلة وقت الحصة ،فقد أشارت دراسات تربوٌة عدٌدة إلى أنه خالل المحاضرة فً حصة
تصل مدتها إلى الخمسٌن دقٌقة ،فإن الطلبة ٌتذكرون  %70مما ٌقال فً الدقائق العشر األولى ،وحوالً
 %20فً الدقائق العشر األخٌرة ،مما ٌحتم ضرورة التؽٌٌر من المحاضرة إلى التعلم النشط".
(سعادة وآخرون ،2006 ،ص.)42
ورقةعمل4/2/3طرٌقةالعمل:فردي
 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :قارن بٌن التعلم التقلٌدي والتعلم النشط مستعٌنا بالجدول اآلتً:
 ناقش مع زمالئك فً المجموعة ما توصلت إلٌه؟
التعلم النشط
التعلم التقلٌدي
وجه المقارنة
األهداؾ
دور المعلم
دور الطالب
بناء الشخصٌة
بٌئة التعلم
التعلٌمات
نظام الفصل
شخصٌة المعلم
الوسائل
جلوس الطالب
األسئلة

التواصل
سرعة التعلم
التقوٌم
هٌكلةالنشاط4/2/3
وجهالمقارنة
األهداف
دورالمعلم
دورالطالب
بناءالشخصٌة
بٌئةالتعلم
التعلٌمات
نظامالفصل
شخصٌةالمعلم
الوسائل
جلوسالطالب
األسئلة
التواصل
سرعةالتعلم
التقوٌم

التعلمالتقلٌدي
غٌرمعلنةللطلبة
التلقٌن،مصدرالمعلومات
ٌصغًٌ،حفظٌ،تذكرٌ،سترجع
شخصٌةمنقادة
حجرةالصف
ٌصدرهاالمعلم
ٌفرضهاالمعلمعلىالطلبة
الصرامةوالحزم
تعلٌمٌة
مقاعدثابتة
المعلمهوالذيٌسؤل
فًاتجاهواحد
واحدةلكلطالب[الطالب]
إصدارحكمبالنجاحأوالفشل،
وٌقارنالطالببغٌره

التعلمالنشط
معلنةللطلبةوٌشاركونفًوضعهاوتخطٌطها
اإلعداد،اإلرشاد،التشجٌع،التٌسٌر
ٌصغًٌ،حاورٌ،ناقشٌ،فكرٌ،حللٌ،طبقٌ،قوم
شخصٌةمتكاملة
تشملحجرةالصف
ٌشتركالطلبةمعالمعلمفًوضعالتعلٌمات
ٌشركالمعلمالطلبةفًاختٌارنظامالفصل
الحماس-المرح-التعاون
تعلٌمٌة/تعلمٌة
التنوعفًالجلوسوحرٌةالحركة
ٌسمحللطالببطرحاألسئلةعلىالمعلموعلىزمالئه
فًجمٌعاالتجاهات
كلطالبٌتعلمحسبسرعته
مساعدةالطالبعلىاكتشافنواحًالقوةوالضعف
ومقارنةمستوىالطالبقبلوبعدالتعلم

(اٌّشعغ :ثشوبد ، 2018 ،ؿ ؿ.)254-253 .
الٌومالتدرٌبًالثالث،الجلسةالثالثة:التعلم النشط ( )2أسالٌبه ،خصائصه ،دور المعلم والمتعلم
(انزيٍ 1صب 30د)
فً التعلم النشط ،معوقات التعلم النشط
موضوعاتالجلسة:
 أسالٌب التعلم النشط.
 خقبئـ اٌزؼٍُ إٌؾو.
 دٚس اٌّؼٍُ ٚاٌّزؼٍُ ف ٟاٌزؼٍُ إٌؾو.
ِ ؼٛلبد اٌزؼٍُ إٌؾو.
األهدافاإلجرائٌة:
ٌتوقع من أستاذ اللؽة العربٌة فً مرحلة التعلٌم االبتدائً بعد نهاٌة الجلسة أن ٌكون قادرا على أن:
ٌ حدد أسالٌب التعلم النشط.
ٌ وضح خصائص التعلم النشط.
ٌ بٌن دور كل من المعلم والمتعلم فً التعلم النشط.
ٌ بٌن معوقات التعلم النشط.
الخطةالزمنٌةللجلسةالتدرٌبٌةالثالثةمنالٌومالثالث:
الزمن
اإلجراءات التدرٌبٌة
الرقم
 10د
أسالٌب التعلم النشط ،ورقة عمل 1/3/3
1
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
2
 10د
خصائص التعلم النشط ،ورقة عمل 2/3/3
3

4
5
6
7
9

هٌكلة النشاط والمناقشة
عرض شرٌحة (  )1/3/3( )power pointدور المعلم والمتعلم فً التعلم النشط
دور كل من المعلم والمتعلم فً التعلم النشط ،ورقة عمل 3/3/3
هٌكلة النشاط والمناقشة
معوقات التعلم النشط ،ورقة عمل 4/3/3
هٌكلة النشاط والمناقشة
المجموع

 10د
 10د
 10د
 10د
 10د
 10د
 90د

ورقةعمل  1/3/3طرٌقةالعمل:فردي

الرقم

موافق

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

لست متؤكدا
ؼٌر موافق

 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :فٌما ٌلً بعض الممارسات واألسالٌب التعلٌمٌة التً ٌتبعها بعض المعلمٌن
وفً اعتقادهم أنها تحقق التعلم النشط ،من خالل خبرتك التدرٌسٌة وما تم تعلمه فً هذه الدورة تفحص
العبارات اآلتٌة و ضع إشارة (  )فً المكان المقابل الذي ٌمثل رأٌك بهذا السلوك؟ ثم ناقش مع زمالئك
فً المجموعة ما توصلت إلٌه؟
السلوك التعلٌمً

معلم ٌحرص على بقاء التلمٌذ فعاال ونشطا ومشاركا كً ال ٌشعر بالملل
معلم ٌسمح لتالمٌذه بمناقشة اآلراء التً ٌفضلها وتتفق معه فقط
ٌشجع المعلم تالمٌذه على المشاركة وٌكون مسإوال عن إدارة التعلم والصؾ
معلم ٌقوم بالشرح لٌقوم تالمٌذه بالحفظ واالستظهار
معلم ٌنوع فً طرح أسئلة صفٌة متنوعة بؽرض إثارة الدافعٌة لتالمٌذه
تضٌٌع نصؾ وقت الحصة الصفٌة فً إعادة تنظٌم جلوس التالمٌذ
معلم ٌجٌب بنفسه على أسئلة تالمٌذه وٌطلب منهم تسجٌلها فً دفاترهم
معلم ٌركز نشاطه التعلٌمً على الكتاب المدرسً فقط
معلم ٌعتمد على الحوار والمناقشة فً كل نشاطاته التعلٌمٌة
معلم ٌعتبر أن البٌئة الصفٌة المادٌة ال عالقة لها بالتعلم النشط
معلم ٌسخر كل اإلمكانٌات المتاحة لصالح الموقؾ التعلٌمً
معلم ٌرى أن التلمٌذ هو الذي ٌتحمل المسإولٌة الكبرى فً أن ٌعلم نفسه
معلم ٌعتقد أن التعلم النشط ٌحد من نشاطه ،وٌقلص من دوره
معلم ٌعمل على تطوٌر مهارات واستراتٌجٌات التفكٌر العلٌا كالتحلٌل والتركٌب
معلم ٌعمل على تقٌٌم ما تعلمه تالمٌذه وتحدٌد ما ال ٌعرفونه بشكل دوري

ورقةعمل2/3/3طرٌقةالعمل:جماعً

 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :من خالل عاصفة ذهنٌة مع زمالئك فً المجموعة ،ناقش خصائص التعلم
النشط؟........................................................................................................
هُكهخ انُشبط 2/3/3
خصائصالتعلمالنشط:هناك بعض الخصائص التً تمٌز التعلم النشط ،وتإكد على أهمٌة وضرورة
وجوده فً المدارس ،ومن هذه الخصائص ما أورده سعادة وآخرون(  ،)2006بدٌر (  )2008وهً :

 التركٌز على مسإولٌة الطالب فً حصوله على التعلم واكتساب المهارات المختلفة االهتمام باألنشطة والواجبات والمشارٌع المتنوعة والتً تإدي إلى نواتج تعلٌمٌة عالٌة اعتبار المعلم كموجه ومرشد ولٌس هو المصدر الوحٌد للمعرفة ربط التعلمات بالمشكالت الحقٌقٌة اختٌار أسالٌب تقوٌم تتناسب مع كل نمط من أنماط األنشطة االهتمام بالتعاون والعمل الجماعً والتفاعل االٌجابً بٌن الطالب للحصول على المعرفة وتوظٌفها ربط التعلمات الجدٌدة بالخبرات التعلمٌة السابقة وجود جوانب اللهو والمرح والمتعة واإلثارة فً فعالٌات التعلم االهتمام بالمهارات االبداعٌة للطالب والعمل على تطوٌرها وضع المتعلم أمام التحدي المعرفً من أجل تعوٌده على المواجهة وعدم االستسالم االهتمام بكل الجوانب المكونة لشخصٌة المتعلم الجسمٌة والعاطفٌة والعقلٌة استخدام طرق تدرٌس فعالة ومتنوعة والتً تحمل المسإولٌة الكبرى على المتعلمػشض ششَؾخ ( )1/3/3( )power pointدوس انًؼهى وانًزؼهى فٍ انزؼهى انُشظ
أوضحرفاعً(،2012صص )68-67.دوركلمنالمعلموالمتعلمفًالتعلمالنشط،حٌثٌلخص:
أماالمتعلمفٌحدددورهمنخاللماٌلً:
دورالمعلممنخاللماٌلً:
 مشاركفًالمواقفالتعلٌمٌة.
 تشجٌعدافعٌةالطالب،ومساعدتهمعلىالتعلم.
ٌ ستخدمالعدٌدمنالمواقف،واألنشطةالمتنوعةأثناءالتدرٌس  .مقوملذاتهوناقدالألفكارواآلراءلدى
اآلخرٌن.
ٌ ركزعلىاألنشطةالتعلٌمٌةالفردٌة،والجماعٌةأثناءالتعلم.
ٌ مارسأنشطةوخبراتالتعلمالمختلفة.
 التركٌزعلىالجوانبالسلوكٌةأثناءالتعلموالتعلٌم.
ٌ عززالعملالتعاونً،والفرٌقًمعزمالئه
 إتاحةالفرصللنقاشاتالطالبٌةأثناءالتعلمالنشط.
ٌ ثريالمواقفالتعلٌمٌةمنخاللإسهاماته
 القٌامبدورالمٌسرلخبراتالتعلم،وتعزٌزها.
 تهٌئةالمناخوالبٌئةالتعلٌمٌةالمحفزةهلى[خطؤمنالمصدر] العلمٌةوالتربوٌة.
 باحثللمعلوماتوالمعارف،ومطلععلىكل
التعلم.
جدٌد.
 تدرٌبالطالبعلىإدارةالنقاشات،والتفاوضفًمختلف
ٌ شاركبفاعلٌةفًتنمٌةنفسه،ومجتمعة
القضاٌاالمجتمعٌة.
[خطؤمنالمصدر]منمعاٌشتهلخبراتالتعلم
 القٌامبدورالمرشدالطالبً،وتقدٌمالخبراتالحٌاتٌةللطالب
النشط.
 دعمالعالقاتاالجتماعٌة،واالتجاهاتاالٌجابٌةلدىالطالب.

انزؼهًُخ 3/3/3:طرٌقةالعمل:فردي
ورقةعمل

 أخً (تً) المتدرب (ة) :من خالل ما تم عرضه من أدوار فً الشرٌحة  ، 1/3/3ومن خالل ما تم
تعلمه من البرنامج التدرٌبً حول التعلم النشط ،حاول تلخٌص أدوار كل من المعلم والمتعلم فً التعلم
النشط وفق المخططٌن المرفقٌن؟
.......................
......
.......أدوارالمعلم...........أدوارالمتعلم 
.........................

مدٌر

مشارك

مقوم
ّ

مٌسر

أدوار
المعلم

مرشد

خبٌر

محاور

محفز

باحث

أدوار
المتعلم

مالحظ

مخطط

قائد

أدوار المعلم فً التعلم النشط
(المرجع :أبو الجبٌن ،2014 ،ص)35

مخطط

ناقد

أدوار المتعلم فً التعلم النشط
(المرجع :أبو الجبٌن ،2014 ،ص)36

ورقةعمل 4/3/3طرٌقةالعمل:جماعً
 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :بالتعاون مع أفراد مجموعتك ،اقرأ السند المعرفً  ،4/3/3ثم وضح
بخرٌطة مفاهٌمٌة معٌقات التعلم النشط فً ثالثة مجموعات ( معٌقات مرتبطة بتطبٌق التعلم النشط،
معٌقات مرتبطة بالمعلم ،معٌقات مرتبطة بالمتعلم)؟
معٌقاتالتعلمالنشط
مرتبطةبتطبٌق
التعلمالنشط

مرتبطةبالمعلم

مرتبطةبالمتعلم

سندمعرفً4/3/3















ٌىً ػًّ أٔ ٚؾبه فؼٛثبد ِٚؼ١مبد رّضً ٔمبه مؼف رطج١مٗٚ ،اٌزؼٍُ إٌؾو ال ٠ؾز ػٓ ٘زٖ
اٌمبػذح ،ؽ١ش ٠ؾ١ش إٌ ٝرٌه عؼبدح ٚآخش )2006( ْٚإٌ٘ ٝزٖ اٌّؼ١مبد وّب : ٍٟ٠
ػذَ رطبثك اٌٛلذ اٌّخقـ ٌألٔؾطخ اٌزؼٍ١ّ١خ ِغ ِب ٠زطٍجٗ اٌزؼٍُ إٌؾو.
ِمبِٚخ اٌطٍجخ ألعبٌ١ت اٌزذس٠ظ اٌز ٟال رؼزّذ ػٍ ٝاألعٍٛة اٌزمٍ١ذ.ٞ
ٔمـ أ ٚمؼف اٌّٙبساد اٌالصِخ ٌٍزؼٍُ ف ٟإهبس اٌزؼٍُ إٌؾو.
ؽبعخ فؼبٌ١بد اٌزؼٍُ إٌؾو إٌٚ ٝلذ أهٛي ٚعٙذ أوجش ِٓ األعٍٛة اٌزمٍ١ذ ٞوبٌّؾبمشح اٌؼبد٠خ
اٌزؼٛد ٚاالػزّبد ػٍ ٝأعبٌ١ت اٌزؼٍُ اٌزمٍ١ذ٠خ.
مؼف اٌضمخ ثبٌٕفظ.
اػزمبد اٌّؼٍُ ثأٔٗ خج١ش ف ٟرخققٗ  ٛ٘ٚاٌز٠ ٞغزف١ذ ِٕٗ اٌطٍجخ دائّب.
ػذَ رٛلغ اٌّؼٍُ أْ ٠زؼٍُ اٌطٍجخ ِٓ ثؼن ُٙوض١شا.
ػذد اٌزالِ١ز ف ٟاٌقف اٌذساع ٟال ٠زٕبعت ِغ رطج١ك اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ إٌؾو.
خشٚط رطج١ك اٌزؼٍُ إٌؾو ف ٟأٚلبد وض١شح ػٓ اٌّأٌٛف ٚاٌّؼب١٠ش االعزّبػ١خ اٌّأٌٛفخ.
ِٛالف ٚأدٚاس اعزّبػ١خ رؾٛي د ْٚؽذٚس اٌزفبػً إٌؾو ث ٓ١اٌطٍجخ أٔفغٚ ُٙثِ ٓ١ؼٍّ.ُٙ
ٔمـ اٌٛعبئً ٚاألعٙضح ٚاٌّؼذاد ٚاٌّٛاد ٚاألدٚاد .
االػزمبد أْ رطج١ك أعبٌ١ت اٌزؼٍُ إٌؾو رؾىً ػجئب صم١ال ػٍ ٝرغط١خ ٚإٔٙبء اٌجشٔبِظ اٌّذسع ٟاٌّمشس .

 الوحدةالتدرٌبٌةالثانٌة

الٌومالتدرٌبًالرابع





الٌومالتدرٌبًالرابع،الجلسةاألولى:إستراتٌجٌات التعلم النشط (المناقشة النشطة) (الزمن1سا 30د)
موضوعاتالجلسة:
 أسالٌب التعلم النشط.
 خصائص التعلم النشط.
 دور المعلم والمتعلم فً التعلم النشط.
 معوقات التعلم النشط.
األهدافاإلجرائٌة:
ٌتوقع من أستاذ اللؽة العربٌة فً مرحلة التعلٌم االبتدائً بعد نهاٌة الجلسة أن ٌكون قادرا على أن:
ٌ وضح مفهوم المناقشة النشطة بؤسلوبه الخاص
ٌ تعرؾ على أهمٌة المناقشة النشطة
ٌ حدد أنواع (أنماط) المناقشة النشطة
ٌ كتسب مهارة طرح األسئلة الصفٌة
انخطخ انزيُُخ نهغهضخ انزذسَجُخ األونً يٍ انُىو انشاثغ:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

اإلجراءات التدرٌبٌة
مفهوم المناقشة النشطة ،ورقة عمل 1/1/4
هٌكلة النشاط والمناقشة
أهمٌة المناقشة النشطة ،ورقة عمل 2/1/4
هٌكلة النشاط والمناقشة
أنواع المناقشة النشطة ،ورقة عمل 3/1/4
هٌكلة النشاط والمناقشة
مهارة طرح األسئلة الصفٌة ،ورقة عمل 4/1/4
هٌكلة النشاط والمناقشة
المجموع

الزمن
 20د
 10د
 10د
 10د
 10د
 10د
 10د
 10د
 90د

ورقةعمل1/1/4طرٌقةالعمل:جماعً
 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :استرشد بالسند المعرفً  1/1/4وباستخدام طرٌقة حوض السمك وضح
مفهوم المناقشة النشطة؟
إجراءاتتنفٌذالنشاط:
ترتبخمسةأوستةمقاعدفًدائرةمغلقةتمثلشكلحوضالسمك،وباقًالمقاعدٌتمترتٌبهاعلىشكل

دائرةخارجحوضالسمك،وٌتماختٌاربعضمنالمشاركٌنلملءحوضالسمكفًحٌنٌجلسبقٌةأفرادالمجموعة
ط)ٌقودهم
علىالمقاعدخارجحوضالسمك،وٌسمىالمتدربونالذيٌجلسونداخلحوضالسمكبالمشاركٌن(
متدرب(مراقب) ،فًحٌنٌسمىالمتدربونالذٌنٌجلسونخارجحوضالسمكبالمالحظٌن(م)فًظلتوجٌهوإرشاد
المدرب(المدرس) ،والشكلالتالًٌوضحكٌفٌةترتٌبمجموعاتالمتدربٌنوفقالهذهاإلستراتٌجٌة:

ثمٌتمإعادةترتٌبالمتدربٌنبعد  10-5دقائق،حٌثٌتبادلأعضاءالدائرتٌنأماكنهم،وٌتمإعادةالنقاشمع
المجموعةالجدٌدة،حولمفهومالمناقشةالنشطة،والسماحلهمبتبادلاألفكار،وفًالنهاٌةٌقومالمدرببتلخٌص
المناقشاتالتًاقترحهاالمتدربون
ط:مشاركونوهمٌتحدثونعنمفهومالمناقشةالنشطة.
مراقب:منٌقودالمشاركٌنفًإدارةالحوار
مٌ :سجلونمالحظاتهمحتىتتاحالفرصةلهمللمشاركةمكان(ط)

سندمعرفً1/1/4
جماعً
إستراتٌجٌةالمناقشةالنشطة:
"ٌمكن تعرٌؾ أسلوب المناقشة على أنه أحد أسالٌب التعلم النشط الذي ٌشجع الطالب على
المشاركة بفاعلٌة داخل الحجرة الدراسٌة ،وذلك من خالل تفاعل لفظً أو شفوي بٌن الطلبة أنفسهم ،أو
بٌن المعلم وأحد الطلبة أو بٌن المعلم وجمٌع الطلبة ،وذلك من أجل اكتساب مجموعة من المعلومات
والمهارات واالتجاهات المرؼوب فٌه" (سعادة وآخرون ،2006 ،ص.)197
"وتعرؾ المناقشة على أنها حوار منظم تعتمد على تبادل اآلراء واألفكار ،وتفاعل الخبرات بٌن
األفراد داخل قاعة الدرس ،فهً تهدؾ إلى تنمٌة مهارات التفكٌر لدى المتعلمٌن من خالل األدلة التً
ٌقدمها المتعلم لدعم االستجابات فً أثناء المناقشة" (رفاعً ،2012 ،ص.)181
" تعتبر المناقشة أحد األسالٌب الفعالة التً ٌمكن استخدامها لتشجٌع الطلبة على االنخراط النشط،
والمشاركة االٌجابٌة فً التعلم ،وٌعتمد هذا األسلوب من حٌث المبدأ على لون من ألوان الحوار الشفوي
بٌن المعلم ،والطلبة ،أو بٌن الطلبة أنفسهم" ( عواد وزامل ،2009 ،ص.)161
ورقةعمل2/1/4طرٌقةالعمل:جماعً
جماعً
 التعلٌمة:
"تعتبر طرٌقة المناقشة أو المناقشة التفاعلٌة أحد الطرق الهامة التً تعزز التعلم النشط ،وهً أفضل من
كثٌر من استراتٌجٌات التدرٌس ،بل وتستخدم لعالج سلبٌات استراتٌجٌات أخرى ،مثل طرٌقة المحاضرة
التقلٌدٌة ،وبعد استخدام المناقشة تسمى المحاضرة المعدلة إذا كان الدرس ٌهدؾ إلى تذكر المعلومات
لفترة أطول ،وحث المتعلمٌن على مواصلة التعلم ،وتطبٌق المعارؾ المتعلمة فً مواقؾ جدٌدة ،وتنمٌة
مهارات التفكٌر لدى المتعلمٌن" (رفاعً ،2012 ،ص.)181
 أخً المتدرب :اقرأ النص السابق قراءة متمعنة ،و من خالل عاصفة ذهنٌة مع زمالئك فً
المجموعة ناقش أهمٌة المناقشة النشطة (فً شكل عناصر مختصرة)؟
أهمٌة المناقشة النشطة ........................................................................................................:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

طشَقخ انؼًم :

وسقخ ػًم 3/1/4

التعلٌمة:
عًبػٍ
 أخً (تً) المتدرب (ة) :على الوثٌقة التً بٌن ٌدٌك اختر نوع (نمط) المناقشة النشطة لما ٌتناسب
مع المفاهٌم المعطاة؟ (إستراتٌجٌة جٌكسو)
جماعً
وفًهذاالنوعمنالمناقشاتٌطرحالمعلمسإاال
حولأحدالموضوعاتأوالقضاٌاالتًتهمالمتعلمٌن،
وٌتٌحالفرصللمتعلمٌنللتفكٌرواإلجابةعلٌهامن
جانبهم،ثمٌعقبالمعلمعلىهذهاإلجابة،ثمٌطرح
سإاالآخروٌقوممتعلمآخرباإلجابةوهكذا...

مناقشةمقٌدة
أومحددة

وهًتدورحولموضوعاتمحددةبعٌنها،
كالموضوعاتالدراسٌةالمقررةعلىالمتعلمٌنفً
الصفالدراسً.
وهًتدورحولمشكالتوموضوعاتوقضاٌاعامة
علمٌة.
مناقشة
استقصائٌة

مناقشةمفتوحة
أوحرة

طشَقخ انؼًم:فشدٌ  -عًبػٍ

وسقخ ػًم 4/1/4

التعلٌمة:
جماعً
 أخً (تً) المتدرب (ة) :األسئلة الصفٌة اآلتٌة بها عٌوب فً الصٌاؼة ،اقرأ كل سإال بعناٌة وحدد
نوع الخطؤ فً صٌاؼته ثم أعد صٌاؼة السإال بحٌث ٌكون سإاال جٌدا؟ ثم بالتعاون مع أفراد مجموعتك
استنتج مشكالت صٌاؼة األسئلة؟
األسئلةذاتاإلجابةبـ:نعمأوال-األسئلةالغامضة-األسئلةالموحٌةبالجواب-األسئلة
المحبطة(المربكة-أسئلةاالستجاباتالجماعٌة)

مشكالت
صٌاغة
األسئلة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

السإال
ماذاعنالتعلمالنشط؟
هلالمربعمستطٌل؟
كٌفتبدوهذهالبذرة؟وممتتكون؟وماشروطانتاشها؟
الجزائرأكبردولإفرٌقٌامساحة.ألٌسكذلك؟
ماذاعنالدائرة؟
ماأنواعالمجسمات؟ومامساحتهاالجانبٌةوالكلٌة؟
لماذاالنستخدمالحاسوبفًإجراءالعملٌاتالحسابٌة؟
هذاالسإاللألوائلفقط.....
هللونهذهالورقةأبٌضأمأسود؟
هلعددالسكانفًالجزائرأكبرأمأصغرمنتونس؟

نوعالخطؤ











إعادةصٌاغةالسإال











هٌكلةالنشاط4/1/4
جماعً

نوعالخطؤ
السإالغامض
التخمٌن(نعم/ال)
مركب

السإال
الرقم
ماذاعنالتعلمالنشط؟
1
هلالمربعمستطٌل؟
2
كٌفتبدوهذهالبذرة؟وممتتكون؟وما
3
شروطانتاشها؟
ألٌس ٌوحًباإلجابة
الجزائرأكبردولإفرٌقٌامساحة.
4
كذلك؟
السإالغامض
ماذاعنالدائرة؟
5

إعادةصٌاغةالسإال
ماذاتعرفعنالتعلمالنشط؟
ماالشرطالذيٌجعلالمستطٌلمربعا؟
ٌقسمالسإالالمركبحسباألفكار
التًٌتضمنها(هناثالثةأسئلة)
ماأكبردولإفرٌقٌامساحة؟
عرفالدائرة؟

6
7
8
9
10

ماأنواعالمجسمات؟ومامساحتهاالجانبٌة
والكلٌة؟
لماذاالنستخدمالحاسوبفًإجراءالعملٌات
الحسابٌة؟
هذاالسإاللألوائلفقط.....
هللونهذهالسٌارةأبٌضأمأسود؟
هلعددالسكانفًالجزائرأكبرأمأصغرمن
تونس؟

مركب
ٌفوققدرات
تالمٌذاالبتدائً
سإالمحبط
التخمٌن
التخمٌن+
غموض

ٌقسمالسإالالمركبحسباألفكار
التًٌتضمنها(هناسإالٌن)
/
/
مالونهذهالسٌارة؟
قارنبٌنعددسكانكلمنالجزائر
وتونس؟

انُىو انزذسَجٍ انشاثغ ،انغهضخ انضبَُخ :إعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ إٌؾو (ؽً اٌّؾىالد) (انزيٍ 1صب 30د)
موضوعاتالجلسة:
 مفهوم حل المشكالت
 أهمٌة استخدام حل المشكالت فً اإلدارة الصفٌة
 الخطوات اإلجرائٌة إلستراتٌجٌة حل المشكالت
 توظٌؾ إستراتٌجٌة حل المشكالت فً اإلدارة الصفٌة
األهذاف اإلعشائُخ:
٠زٛلغ ِٓ أعزبر اٌٍغخ اٌؼشث١خ فِ ٟشؽٍخ اٌزؼٍ ُ١االثزذائ ٟثؼذ ٔٙب٠خ اٌغٍغخ أْ ٠ى ْٛلبدسا ػٍ ٝأْ:
٠ غزٕزظ ِف َٛٙؽً اٌّؾىالد.
٠ ج ٓ١أّ٘١خ اعزخذاَ ؽً اٌّؾىالد ف ٟاإلداسح اٌقف١خ.
ٌ رتب خطوات استخدام إستراتٌجٌة حل المشكالت ،وٌعالج مشكلة صفٌة وفق هذه الخطوات .
الخطة الزمنٌة للجلسة التدرٌبٌة الثانٌة من الٌوم الرابع:
الزمن
اإلجراءات التدرٌبٌة
الرقم
 15د
مفهوم إستراتٌجٌة حل المشكالت ،ورقة عمل 1/2/4
1
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
2
 15د
أهمٌة استخدام إستراتٌجٌة حل المشكالت  ،ورقة عمل 2/2/4
3
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
4
 25د
 5الخطوات اإلجرائٌة إلستراتٌجٌة حل المشكالت  +تطبٌق ،ورقة عمل 3/2/4
 15د
هٌكلة النشاط والمناقشة
6
 90د
المجموع
طشَقخ انؼًم :فشدٌ-

وسقخ ػًم 1 /2/4

التعلٌمة:
عًبػٍ
 أخً (تً) المتدرب (ة)ُ :تعرؾ المشكلة بؤنها "هً موقؾ أو مجموعة مواقؾ تواجه الفرد أو
جماعً
الجماعة ،وتحتاج إلى حل" (المالكً ،2009 ،ص ،)61أي أنها موقؾ ؼامض محٌر ٌكون فٌه المتعلم
مطالبا بإنجاز مهمة لم تواجهه من قبل ،وتكون المعلومات المزود بها ؼٌر محددة تماما لطرٌقة الحل.
من خالل التعرٌؾ السابق للمشكلة ،والسند المعرفً  ، 1/2/4وبالتعاون مع مجموعتك استنتجوا تعرٌفا
مناسبا إلستراتٌجٌة حل المشكالت؟............................................................................
صُذ يؼشفٍ 1/2/4
مفهومإستراتٌجٌةحلالمشكالت:
"ٌقصد بمفهوم حل المشكالت مجموعة العملٌات التً ٌقوم بها الفرد مستخدما المعلومات
والمعارؾ التً سبق له تعلمها ،والمهارات التً اكتسبها فً التؽلب على موقؾ بشكل جدٌد ،وؼٌر
مؤلوؾ له فً السٌطرة علٌه ،والوصول إلى حل له ( ".أبو سمور ،2015 ،ص)253

"وتعرؾ إستراتٌجٌة حل المشكالت بؤنها خطة تدرٌسٌة تتٌح للمتعلم فرصة للتفكٌر العلمً ،حٌث
ٌتحدى التالمٌذ مشكالت معٌنة ،قد ٌخططون لمعالجتها وبحثها وٌجمعون البٌانات وٌنظمونها،
وٌستخلصون منها استنتاجاتهم الخاصة ،والوصول إلى حل أو حلول مقترحة للمشكلة التً تإرق
صاحبها ،وتجعله ٌفكر حتى ٌصل إلى الهدؾ" (رفاعً ،2012 ،ص.)192
"نشاط وإجراءات ٌقوم بها المتعلم عند مواجهته لموقؾ مشكل للتؽلب على صعوبات تحول دون
توصله إلى الحل" ( سٌد والجمل ،2012 ،ص ص .)134-133
"طرٌقة تدعو إلى البحث وتثٌر فً المتعلم روح التساإل الذي ٌحتاج إلى إجابة ،وتعد آلٌة لبناء
المعرفة ،كما أنها تركز على نشاط المتعلم ،حٌث تفتح له المجال للتفكٌر" (حاجً ،2005 ،ص.)38
طشَقخ انؼًم :عًبػٍ

وسقخ ػًم 2/2/4
 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :من خالل عاصفة ذهنٌة مع زمالئك فً المجموعة ناقش أهمٌة استخدام
إستراتٌجٌة حل المشكالت فً اإلدارة الصفٌة؟.................................................................
هُكهخ انُشبط 2/2/4
أهمٌةاستخدامإستراتٌجٌةحلالمشكالت:
لقد أشارت الدراسات التربوٌة الحدٌثة إلى أهمٌة إستراتٌجٌة حل المشكالت فً اكتساب المعرفة،
حٌث تساهم فً تنمٌة القدرات العقلٌة للتالمٌذ ،وتشجعهم على البحث بطرٌقة علمٌة ،وٌحدد (سٌد
والجمل ،2012 ،ص )135أهمٌة استخدام حل المشكالت فً النقاط اآلتٌة:
 تنمٌة التفكٌر الناقد والتؤملً للطالب ،وتتمثل فً إكسابه مهارات البحث العلمً ،وحل المشكالت،
وتنمً روح التعاون والعمل الجماعً.
 تراعً الفروق الفردٌة لدى الطالب ،ومٌولهم واتجاهاتهم ،فهً إحدى االتجاهات التربوٌة الحدٌثة.
 تتٌح قدر من االٌجابٌة والنشاط فً العملٌة التعلٌمٌة لوجود هدؾ للدراسة ٌتمثل فً حل المشكلة
وإزالة حالة توتر وقلق الطالب.
 تنمٌة القدرات العقلٌة للطالب مما ٌساعده على مواجهة عدة مشكالت قد تقابله فً المستقبل سواء فً
محٌط الدراسة أو خارجها.
طشَقخ انؼًم :فشدٌ  -عًبػٍ

وسقخ ػًم 3/2/4

 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :من خالل خبرتك الذاتٌة رتب فً المخطط المرفق الخطوات اإلجرائٌة
إلستراتٌجٌة حل المشكالت :جمع البٌانات عن المشكلة ،تحدٌد المشكلة ،وضع الحلول للمشكلة ،تعمٌم
الحل على المشكالت األخرى ،التوصل إلى الحل األمثل للمشكلة  ،تجرٌب الحلول التً تم جمعها.
ناقش مع أفراد مجموعتك ما تم الوصل إلٌه؟اختر مشكلة من المشكالت الصفٌة وقم بمعالجتها وفق الخطوات اإلجرائٌة السابقة؟المشكلةالصفٌةهً............................................................................................:
ٌلً ..........................................................................................
وتتم معالجتها كما :
هٌكلةالنشاط3/2/4
- 1تحدٌد المشكلة  -2جمع البٌانات عن المشكلة -3وضع الحلول للمشكلة  -4تجرٌب الحلول التً تم
جمعها -5التوصل إلى الحل األمثل للمشكلة  -6تعمٌم الحل على المشكالت األخرى
انُىو انزذسَجٍ انشاثغ ،انغهضخ انضبنضخ :اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ إٌؾو (اٌؼقف اٌزٕ٘( )ٟانزيٍ 1صب

كتنكا
موضوعاتالجلسة:
ِ فٚ ،َٛٙأّ٘١خ اٌؼقف اٌزٕٟ٘
 أ٘ذاف اٌؼقف اٌزٕٟ٘
 خطٛاد إعزشار١غ١خ اٌؼقف اٌزٕٟ٘

30د)

األهدافاإلجرائٌة:
ٌتوقع من أستاذ اللؽة العربٌة فً مرحلة التعلٌم االبتدائً بعد نهاٌة الجلسة أن ٌكون قادرا على أن:
ٌ ستنتج مفهوم استراتٌجٌة العصؾ الذهنً
ٌ بٌن أهمٌة إستراتٌجٌة العصؾ الذهنً فً اإلدارة الصفٌة
ٌ بٌن أهداؾ إستراتٌجٌة العصؾ الذهنً فً اإلدارة الصفٌة
ٌ حدد خطوات إستراتٌجٌة العصؾ الذهنً
الخطة الزمنٌة للجلسة التدرٌبٌة الثالثة من الٌوم الرابع:
الزمن
اإلجراءات التدرٌبٌة
الرقم
 15د
عرض شرٌحة ( 1/3/4 )power point
1
 05د
مفهوم العصؾ الذهنً ،ورقة عمل 1/3/4
2
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
3
 10د
أهمٌة استراتٌجٌة العصؾ الذهنً ،ورقة عمل 2/3/4
4
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
5
 10د
أهداؾ استراتٌجٌة العصؾ الذهنً ،ورقة عمل 3/3/4
6
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
7
 10د
خطوات استراتٌجٌة العصؾ الذهنً ،ورقة عمل 4/3/4
8
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
9
 90د
المجموع
ػشض ششَؾخ ( )1/3/4( )power pointإصزشارُغُخ العصفالذهنً
تعرٌفإستراتٌجٌةالعصفالذهنً
"تعد استراتٌجٌة العصؾ الذهنً فً التعلٌم من األسالٌب الحدٌثة التً تشجع على
التفكٌر اإلبداعً ،وتطلق الطاقات الكامنة لدى المتعلمٌن ،إذ تسمح بظهور
كل األفكار واآلراء فً جو من الحرٌة واألمان ومزٌدا من التفاعل ،وتقوم فً
الوقت نفسه على حرٌة التفكٌر ،وتستخدم من أجل تولٌد أكبر قدر من األفكار
لمعالجة موضوع من الموضوعات المقترحة خالل جلسة قصٌرة"
(سٌد والجمل ،2012 ،ص ص)118-117 .

وتعرؾ بؤنها "استراتٌجٌة تعتمد على استثارة األفكار ،وتفاعل المتدربٌن انطالقا من خبراتهم السابقة
ومعلوماتهم على موضوع التدرٌب ،حٌث ٌقوم كل متدرب بطرح الفكرة التً تكون كعامل تحفز إلنتاج
خبرات وأفكار جدٌدة ،وبحٌث ال ٌصبح هناك أفكار صواب وأفكار خطؤ ،وتعرؾ هذه اإلستراتٌجٌة
باسم القدح الذهنً الذي ٌتطلب توالد األفكار ،وإنتاج المعارؾ بصورة جٌدة ،وهذه اإلستراتٌجٌة تنمً
القدرات اإلبتكارٌة لدى المتدربٌن من خالل استثارة األفكار ،وتزاوج المعلومات الواردة من المتدربٌن،
وصوال لألهداؾ المرجوة من استخدام هذه اإلستراتٌجٌة" (رفاعً ،2012 ،ص.)172
ُتعرؾ بدٌر (  )2008العصؾ الذهنً بؤنه "هو إحدى أسالٌب المناقشة الجماعٌة التً تشجع بمقتضاتها
أفراد مجموعة مكونة من (  )12-5فردا بإشراؾ معلم لتولٌد أكبر عدد ممكن من األفكار المتنوعة
المتٌكرة [المبتكرة] بشكل عفوي تلقائً وفً مناخ مفتوح ؼٌر نقدي ال ٌحد من إطالق هذه األفكار التً
تعد حلوال لمشكلة محددة سلفا" (ص.)94

أهمٌةاستخدامإستراتٌجٌةالعصفالذهنً:
ترجع أهمٌة إستراتٌجٌة العصؾ الذهنً فً كونها تساعد على:
 تنمٌة اإلبداع لحل مشكلة ما ،وإثارة اهتمام وتفكٌر المتعلمٌن فً المواقؾ التعلٌمٌة.
 تنمٌة تؤكٌد الذات والثقة بالنفس مع توضٌح نقاط واستخالص األفكار أو تلخٌص موضوعات.
 اإلقالل من الخمول الفكري ،وٌكون الرأي وطرح األفكار دون خوؾ من فشل الفكرة ،وهذا ٌإدي
إلى وجود أفكار جدٌدة ،وتنمٌة التفكٌر االبتكاري ،واستخدام القدرات العلٌا (التحلٌل -التركٌب -التقوٌم)
وٌجعل نشاط عملٌة التعلٌم والتعلم أكثر تركٌزا حول التدرب.
 تنمٌة حلول ابتكارٌة للمشكالت تساعد الطالب على اإلبداع والتفكٌر.
 إثارة اهتمام وتفكٌر الطالب فً المواقؾ التعلٌمٌة وتنمٌة تؤكٌد الذات والثقة بالنفس.
 تحدٌد مدى فهم المتعلمٌن للمفاهٌم والمبادئ وتحدٌد مدى استعدادهم لالنتقال إلى نقطة أكثر عمقا.
 توضٌح نقاط واستخالص أفكار أو تلخٌص موضوعات ،وتهٌئة المعلمٌن لتعلم الدرس الالحق.
 تحدٌد مدى تقدم المتعلمٌن وفاعلٌة التدرٌس بالطرٌقة الجدٌدة.
(سٌد والجمل ،2012 ،ص ص )121-120
أهدافإستراتٌجٌةالعصفالذهنً:
ٙ٠ذف اٌؼقف اٌزٕ٘ ٟإٌ ٝرؾم١ك ا٢ر:ٟ
)1ؽً اٌّؾىالد ؽال إثذاػ١ب
)2ؽً ِؾىالد ٌٍخقُ
)3إ٠غبد ِؾىالد ،أِ ٚؾبس٠غ عذ٠ذح
)4رؾف١ض ٚرذس٠ت رفى١ش ٚإثذاع اٌّزذسث( ٓ١أبو سمور ،2015 ،ص)178
طرٌقة العمل :فردي

ورقة عمل 3/3/4،2/3/4، 1/3/4

 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :من خالل العرض السابق  ، 1/3/4اكتب تعرٌفا مختصرا إلستراتٌجٌة
العصؾ الذهنً؟
..................................................................................................................
 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :من خالل خبرتك الذاتٌة ،وما تم عرضه بٌن أهمٌة العصؾ الذهنً؟
..................................................................................................................
 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :من خالل العرض السابق  ، 1/3/4بٌن أهداؾ إستراتٌجٌة العصؾ الذهنً؟
..................................................................................................................
طرٌقة العمل :فردي  -جماعً

ورقة عمل 4/3/4
 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :من خالل خبرتك الذاتٌة ،والعرض السابق  ، 1/3/4أكمل فً المخطط
المرفق الخطوات اإلجرائٌة إلستراتٌجٌة العصؾ الذهنً ؟
 ناقش مع أفراد مجموعتك ما تم الوصل إلٌه؟ - 5تنفٌذ األفكار
............. -4
 -2بلورة المشكلة .............. -3
............. -1
هُكهخ انُشبط 4/3/4
 - 1صٌاغةالمشكلة

- 2بلورةالمشكلة 

- 3تولٌداألفكار

 - 4تقٌٌماألفكار

 - 5تنفٌذاألفكار

الوحدةالتدرٌبٌةالثانٌة

الٌومالتدرٌبًالخامس 




انُىو انزذسَجٍ انخبيش ،انغهضخ األونً :اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ إٌؾو (اٌزؼٍُ اٌزؼب ( )ٟٔٚانزيٍ 1صب 30د)
موضوعاتالجلسة:
 مفهوم التعلم التعاونً
 تمٌٌز التعلم التعاونً
 عناصر التعلم التعاونً
 خطٛاد اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٔٚ
األهذاف اإلعشائُخ:
٠زٛلغ ِٓ أعزبر اٌٍغخ اٌؼشث١خ فِ ٟشؽٍخ اٌزؼٍ ُ١االثزذائ ٟثؼذ ٔٙب٠خ اٌغٍغخ أْ ٠ى ْٛلبدسا ػٍ ٝأْ:
ٛ٠ مؼ ِف َٛٙاٌزؼٍُ اٌزؼب ٟٔٚثأعٍٛثٗ اٌخبؿ
١ّ٠ ض ث ٓ١اٌزؼٍُ اٌزؼبِٚ ٟٔٚب ٘ ٛغ١ش رٌه
٠ ؾذد ٛ٠ٚمؼ ػٕبفش اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٔٚ
ٌ حدد خطوات التعلم التعاونً
انخطخ انزيُُخ نهغهضخ انزذسَجُخ األونً يٍ انُىو انخبيش:
الزمن
اإلجراءات التدرٌبٌة
الرقم
 10د
عرض مقطع فلمً عن عناصر التعلم التعاونً1/1/5 ،
1
 10د
1/1/5
مفهوم التعلم التعاونً ،ورقة عمل
1
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
2
 10د
تمٌٌز التعلم التعاونً  ،ورقة عمل 2/1/5
3
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
4
 10د
عناصر التعلم التعاونً ،ورقة عمل 3/1/5
5
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
6
 10د
خطوات التعلم التعاونً ،ورقة عمل 4/1/5
7
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
8
 90د
المجموع
ػشض يقطغ فهًٍ ػٍ انزؼهى انزؼبوٍَ 1/1/5
ورقة عمل 1/1/5
 التعلٌمة:

طرٌقة العمل :فردي  -جماعً

 أخً (تً) المتدرب (ة) :من خالل العرض السابق  1/1/5الوارد فً المقطع الفلمً ،وخبرتك العملٌة،
صػ مفهوما للتعلم التعاونً؟ ثم ناقش ما توصلت إلٌه مع بقٌة أفراد مجموعتك؟
هُكهخ انُشبط 1/1/5
مفهومالتعلمالتعاونً:
"ٌعنً التعلم التعاونً تقسٌم طلبة الفصل إلى مجموعات صؽٌرة ٌتراوح عدد أفراد المجموعة الواحدة
ما بٌن  6 -2أفراد وتعطً كل مجموعة مهمة تعلٌمٌة واحدة (مهمة تعلٌمٌة) وٌعمل كل عضو فً
المجموعة وفق الدور الذي كلؾ به وتتم االستفادة من نتائج عمل المجموعات بتعمٌمها إلى كافة
التالمٌذ( ".بدٌر ،2008 ،ص)149
ورقةعمل2/1/5طرٌقةالعمل:فردي-جماعً
 انزؼهًُخ:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :ث٠ ٓ١ذ٠ه ِغّٛػخ ِٓ اٌّٛالف اٌزؼٍ١ّ١خ اٌقف١خ اٌز٠ ٟؼًّ فٙ١ب اٌزالِ١ز ػٍٝ
ؽىً ِغّٛػبد ػًّ ،رّؼٓ ف٘ ٟزٖ اٌّٛالف صُ ثِ ٓ١ب ِٕ٘ٙ ٛب ػًّ رؼبِٚ ٟٔٚب ٘ ٛغ١ش رٌه ِجشسا
سأ٠ه ف ٟوٍزب اٌؾبٌز ،ٓ١صُ ٔبلؼ ِب رٛفٍذ إٌِ ٗ١غ أفشاد ِغّٛػزه؟
الرقم

الموقفالتعلٌمًالصفً

1

مجموعةمنالتالمٌذتعملعلىمهمةأونشاط
بشكلتعاونًوٌقومفٌهاالتالمٌذبشكلفردي
مجموعةمنالتالمٌذتقومبتجربةلكنهاتشتركفً
نفساألدواتالمخبرٌة
إعطاءمعلوماتأساسٌةبطرٌقةمباشرةثمتكوٌن
المجموعاتغٌرالمتجانسةحٌثٌساعدكلعضو
فٌهااألعضاءاآلخرٌنللوصوللحالةاإلتقان.
تلمٌذمتفوقفًمجموعةمنالتالمٌذكلهممتؤخرٌن
دراسٌالمساعدتهمفًتحقٌقالتعلم.

2
3
4

ٌمثلتعلماتعاونٌا
ال
نعم



مبرراتالحكم





















هُكهخ انُشبط 2/1/5
ٌمثلتعلماتعاونٌا
الرقم الموقفالتعلٌمًالصفً
ال
نعم

مجموعةمنالتالمٌذتعملعلىمهمةأو 
1

نشاطبشكلتعاونًوٌقومفٌهاالتالمٌذ
×
بشكلفردي
2

مجموعةمنالتالمٌذتقومبتجربةلكنها 
تشتركفًنفساألدواتالمخبرٌة.

3

إعطاءمعلوماتأساسٌةبطرٌقةمباشرة
ثمتكوٌنالمجموعاتغٌرالمتجانسة
حٌثٌساعدكلعضوفٌهااألعضاء
اآلخرٌنللوصوللحالةاإلتقان.
تلمٌذمتفوقفًمجموعةمنالتالمٌذ
كلهممتؤخرٌندراسٌا.

4


×


×






×

مبرراتالحكم
التالمٌذالٌرغبونفًاالشتراكمعبقٌة
زمالئهمألنهمٌعتقدونأنتقوٌمهمسٌكون
بشكلفرديولٌسعلىأساسالتعاون،مما
ٌجعلهمٌخفونمعلوماتهمعنبقٌةزمالئهم.
ألنالهدفمنهاهوأنٌتشاركالتالمٌذفً
استخدامأدواتالتجربةوعدمتوفٌرأدوات
لكلتلمٌذعلىحدة.


هناٌتعلمالتالمٌذالمتؤخرٌنمنالتلمٌذ
المتفوقفٌكوندورالتالمٌذالمتؤخرٌنفً
هذهالحالةالتلقًفقط

ورقةعمل3/1/5طرٌقةالعمل:فردي-جماعً

 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :بعد مشاهدتك فٌدٌو (المعلم ٌقوم بنشاط صفً وفق إستراتٌجٌة التعلم
التعاونً) ناقش زمالئك فً المجموعة لتصلوا إلى المقصود بكل عنصر من عناصر التعلم التعاونً؟
عناصرالتعلمالتعاونً
اٌّمقٛد إعشائ١ب ثبٌؼٕقش
اٌؼٕقش اٌزؼبٟٔٚ
االػزّبد اٌّزجبدي اال٠غبثٟ
...............................................
اٌّغؤ١ٌٚخ اٌفشد٠خ
...............................................
اٌزفبػً اٌّؼضص ٚعٙب ٌٛعٗ
...............................................
اٌّٙبساد اٌزؼب١ٔٚخ
...............................................
ِؼبٌغخ ػًّ اٌّغّٛػخ
...............................................
هٌكلةالنشاط3/1/5
العنصرالتعاونً
االعتمادالمتبادلاالٌجابً
المسإولٌةالفردٌة
التفاعلالمعززوجهالوجه
المهاراتالتعاونٌة
معالجةعملالمجموعة

المقصودإجرائٌابالعنصر
ٌعنًإدراكالتالمٌذبؤنهمسٌجتازونمعاأوسٌفشلونمعا
أنكلتلمٌذمسإولعنتعلمالمادةالمعٌنةومساعدةأعضاءالمجموعة
اآلخرٌنعلىتعلمها
أيالعملعلىالمزٌدمنإنجاحالتالمٌذلبعضهمالبعضبالمساعدةودعم
جهودهمبؤنفسهمنحوالتعلم
أيالتستطٌعالمجموعةأنتعملبفاعلٌةمالمٌكنلدىالتالمٌذالمهارات
االجتماعٌةالالزمة،وكذلكالقدرةعلىاستخدامها.
أيتقومالمجموعةبتخصٌصوقتمحددلمناقشةتقدمهافًتحقٌقأهدافها،
وفًحفاظهاعلىالعالقاتبٌنأعضائها.

طشَقخ انؼًم :عًبػٍ

وسقخ ػًم 4/1/5
 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :من خالل عاصفة ذهنٌة مع زمالئك فً المجموعة ناقش خطوات تنفٌذ التعلم
التعاونً؟..........................................................................................................
هٌكلةالنشاط4/1/5
ٌحدد (سٌد والجمل ،2012 ،ص )277خطوات تنفٌذ التعلم التعاونً كما ٌلً:
تحدٌد الوحدة الدراسٌة التً سٌنفذها المعلم بؤسلوب العمل التعاونً.تقسٌم الوحدة التعلٌمٌة لوحدات جزئٌة توزع على مجموعات العمل التعاونً.تقسٌم الطالب لمجموعات العمل التعاونً وتحدٌد دور كل فرد فً المجموعة مثل قائد المجموعة،والقارئ ،والملخص ،والمقوم ،والمسجل ،فكل فرد من أفراد المجموعة له عمل مهم وال ٌمكن أن
ٌستؽنى عنه بقٌة أفراد المجموعة.
ٌقوم القاري بقراءة المهمة التعلٌمٌة ،وهنا على كل عضو فٌها أن ٌكتب المعلومات والمفاهٌم والحقائقالتً ٌعرضها القارئ وٌقع على المجموعة مسإولٌة التؤكد تحقٌق األهداؾ عند كافة أعضاء المجموعة.
ٌجري اختبار فردي لكل عضو فً المجموعة ثم تحسب درجة المجموعة بحساب المتوسط الحسابًلدرجات األعضاء حٌث تكون أفضل مجموعة التً تحصل على أعلى متوسط حسابً إذا كان عدد أفراد
المجموعات متساوٌا.
الٌوم التدرٌبً الخامس ،الجلسة الثانٌة :إستراتٌجٌات التعلم النشط (لعب األدوار) (الزمن 1سا30د)
موضوعاتالجلسة:
 مفهوم إستراتٌجٌة لعب األدوار وأهمٌتها
 مستوٌات إستراتٌجٌة لعب األدوار
 الخطوات اإلجرائٌة إلستراتٌجٌة لعب األدوار
 دور كل من المعلم والمتعلم فً لعب األدوار

األهدافاإلجرائٌة:
ٌتوقع من أستاذ اللؽة العربٌة فً مرحلة التعلٌم االبتدائً بعد نهاٌة الجلسة أن ٌكون قادرا على أن:
ٌ ستنتج مفهوم إستراتٌجٌة لعب األدوار ،وٌبٌن أهمٌتها
ٌ حدد مستوٌات إستراتٌجٌة لعب الدور
ٌ بٌن الخطوات اإلجرائٌة إلستراتٌجٌة لعب الدور
ٌ وضح دور كل من المعلم والمتعلم فً إستراتٌجٌة لعب الدور
الخطةالزمنٌةللجلسة انزذسَجُخ انضبَُخ يٍ انُىو انخبيش:
الزمن
اإلجراءات التدرٌبٌة
الرقم
 10د
عرض شرٌحة (  ،)power pointإستراتٌجٌة لعب األدوار 1/2/5
1
 10د
مفهوم ،وأهمٌة إستراتٌجٌة لعب األدوار ،ورقة عمل 1/2/5
1
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
2
 10د
مستوٌات تمثٌل الدور  ،ورقة عمل 2/2/5
3
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
4
 10د
الخطوات اإلجرائٌة إلستراتٌجٌة لعب الدور ،ورقة عمل 3/2/5
7
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
8
 10د
دور كل من المعلم والمتعلم فً إستراتٌجٌة لعب الدور ،ورقة عمل 4/2/5
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
 90د
المجموع
عرض شرٌحة (  )1/2/5( )power pointإستراتٌجٌة لعب األدوار
تعرٌفإستراتٌجٌةلعباألدوار

أهمٌةإستراتٌجٌةلعبالدور


"تقومهذهاإلستراتٌجٌةعلىافتراضأن
للمتعلمدوراٌجبأنٌقومبهمعبراعننفسهأو
عناحدآخرفًموقفمحدد،بحٌثٌتمذلكفً
بٌئةآمنةوظروفٌكونفٌهاالطالبمتعاونٌن
ومتسامحٌنومٌالٌنإلىاللعب،وٌطورالطالبفً
ممارسةهذاالنشاطمنقدراتهمعلىالتعبٌر
والتفاعلمعاآلخرٌن،تنمٌةسلوكٌاتمرغوب
فٌها،وتطوٌرشخصٌاتهمبؤبعادهاالمختلفة".
(سٌدوالجمل،2012،ص.)212
" ٌعتبرأسلوبلعبالدورمناألسالٌبالفعالة
للتعلمالنشط،وٌمثلأبسطتعرٌفلهعلىأنه
عبارةعنإٌجادنظاممحاكاةمعٌنٌفترضفٌهمن
الطلبةالقٌامباألدوارالمختلفةلألفرادأوالجماعات
فًموقفحٌاتًحقٌقً"( ،Fredrick,1987
فًسعادةوآخرون،2006،ص.)215
" لعباألدوارمصطلحعامٌرمزإلىالتمثٌل
التلقائًللمواقفالتًتشتملعلىالعالقات
اإلنسانٌة،وتهدفطرٌقةلعباألدوارإلىإضفاء
المزٌدمنالواقعٌةعلىالمواقفالتعلٌمٌةوٌطلق
أحٌاناعلىلعباألدوار(اللعبالتمثٌلً)،حٌث
ٌقومالتالمٌذبتمثٌلدورالطبٌبأوالقاضً،أو
الملك،وٌعدلعباألدوارمنأنسبأنواعاألنشطة
التمثٌلٌةالتًٌمكناالستفادةمنهاداخلحجرة
الدراسة"(صالح،2015،ص.)253








)2006أهمٌةهذه
ٌحددسعادةوآخرون(
اإلستراتٌجٌةفًالنقاطاآلتٌة:
تشجٌعالطلبةعلىالتعلممنبعضهم تنمًمهاراتالتحلٌلوالمقارنةلدىالتالمٌذ تساعدعلىتثبٌتالقٌماالجتماعٌةذاتالـتؤثٌراالٌجابً
 تعملعلىرفعدرجةالحٌوٌةوالحماسةوالنشاطعندقٌامالتالمٌذبتمثٌلالدور
 التطبٌقالفعلًلمبدأالتعلمبالعمل تسمحبالتعاملمعمختلفالتالمٌذعلىاختالفقدراتهمالعقلٌة
 تسمحللمعلمبرصدنقاطالقوةونقاطالضعفبٌنالتالمٌذ
 تعرفالتالمٌذعلىأعمالاآلخرٌن،وتقدٌراألعمالوالوظائفمهماكانتمستوٌاتها
 تعززمبدأأناإلنساناجتماعًبطبعهمنخاللالتعاونالجماعًمعاآلخرٌنعندتمثلالدور
 تنمًلدىالتالمٌذمهارةتقمصالشخصٌاتواألشٌاء
 إمكانٌةاستخدامهافًمختلفالموادالدراسٌةومختلفالمستوٌاتوالفئاتالعمرٌة






طشَقخ انؼًم :فشدٌ

وسقخ ػًم 1/2/5

 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :باالستعانة بمصادر المعلومات المتوفرة لدٌك ،أجب عن األسئلة اآلتٌة:
 مفهومك إلستراتٌجٌة لعب الدور ؟........................................................................... أهمٌة إستراتٌجٌة لعب الدور فً النشاط الصفً ؟..........................................................طشَقخ انؼًم :
وسقخ ػًم 2/2/5
جماعً
التعلٌمة:

 أخً (تً) المتدرب (ة) :لتمثٌل الدور أربعة مستوٌات ،من خالل ما ورد فً العرض ( )1/2/5
وبالتعاون مع زمالئك حدد صفة كل مستوى مع ذكر أمثلة تطبٌقٌة فً الجدول المرفق؟
أمثلة
صفته
المستوى
األول
الثانً
الثالث
الرابع
هُكهخ انُشبط 2/2/5
أمثلة
تلمٌذٌتقمصدوراألمٌرعبدالقادر
الجزائريوٌعبرعنشعورهوانفعاالته

صفته
المستوى
ٌكلفالمعلمأحدالتالمٌذأنٌتخٌلنفسهمكانإحدى
األول
الشخصٌاتالتًٌدرسهاوٌعبرعنإحساسهذه
الشخصٌة(فردي)
مجموعةمنالتالمٌذٌمثلونمشهدامن
ٌكلفالمعلمبعضالتالمٌذبتمثٌلموقفتارٌخًأو
الثانً
الفتحاإلسالمًلشمالإفرٌقٌا
اجتماعًٌدرسونه(جماعً)
مجموعةمنالتالمٌذٌعبرونعنحٌاة
ٌكلفالمعلمبعضالتالمٌذبتمثٌلمشهدٌعبرعنحٌاة
الثالث
سكانالرٌف
أفرادأوأسرفًمجتمعاتمختلفة(جماعً)
الرابع ٌكلفالمعلمالتالمٌذبتمثٌلمشهدلموقفاجتماعًٌمس مجموعةمنالتالمٌذٌعبرونعنالتضامن
والتآزرفًالمحنوالشدائد
حٌاتهمالشخصٌةالحالٌة(جماعً)

طشَقخ انؼًم :عًبػٍ

وسقخ ػًم 3/2/5
 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :بالتعاون مع زمالئك فً المجموعة ،ومن خالل خبرتك الذاتٌة وضح
الخطوات اإلجرائٌة لمراحل إستراتٌجٌة لعب األدوار فً الجدول اآلتً:
المرحلة
مرحلةاإلعداد
تمثٌلاألدوار
المتابعةوالتقوٌم

الخطواتاإلجرائٌة




هُكهخ انُشبط 3/2/5
المرحلة
مرحلة
اإلعداد
تمثٌل
األدوار
المتابعة
والتقوٌم

الخطواتاإلجرائٌة
تسخٌنالمجموعة،اختٌارالمشاركٌن،تحلٌلاألدوار،اختٌارممثلًاألدوار،تهٌئةالمسرح،
إعدادالمالحظٌنوالمشاهدٌن
البدءفًتمثٌلاألدوار،مراعاةاستمرارٌةتمثٌلاألدوار،إٌقافتمثٌلاألدوارفًالوقتالمناسب
مراجعةأداءتمثٌلاألدوار،مناقشةالفكرةالرئٌسٌة،إعادةالدورالذيتمتمراجعته،اقتراح
سلوكبدٌلأوخطواتالحقة،إعادةالنقاشكماتمفًالخطوةاألولىوالثانٌةمنهذهالمرحلة،
مشاركةاآلخرٌنفًالخبراتوتعمٌمهامنخاللربطالمشكلةبالخبراتالحقٌقٌةوالمشكالت
السائدةلٌتماكتشافالسلوكالجدٌد.


ورقةعمل4/2/5طرٌقةالعمل:جماعً
 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :من خالل عاصفة ذهنٌة مع زمالئك ناقش أدوار المعلم والمتعلم فً
إستراتٌجٌة لعب األدوار ( نظموا إجاباتكم فً الجدول اآلتً):
المراحل
التسخٌن
اختٌارالمشاركٌن
تهٌئةالمسرح
إعدادالمالحظٌن
تمثٌلالدور
المناقشةوالتقوٌم
إعادةتمثٌلالدور
المناقشةوالتقوٌم
المشاركةفًالخبرات

دورالمتعلم










دورالمعلم










هٌكلةالنشاط4/2/5
المراحل
التسخٌن
اختٌارالمشاركٌن

دورالمعلم
إثارةالطلبة
اختٌارالتلمٌذالمناسبللدورمععدمإهمال
رغباتاآلخرٌن
ضبطالمإثراتالمكانٌةوالزمانٌة
اختٌارالمالحظٌنوتحدٌدمهامهم

تمثٌلالدور
المناقشةوالتقوٌم
إعادةتمثٌلالدور
المناقشةوالتقوٌم
المشاركةفًالخبرات

المحافظةعلىسٌرالجلسة،اإلدارةعنبعد
منظمومستثٌر
تبدٌلاألدواربٌنالتالمٌذ
منظمومستثٌر
ترسٌخوتعمٌمأهدافالدرس

تهٌئةالمسرح
إعدادالمالحظٌن

الٌومالتدرٌبًالخامس

دورالمتعلم
التفاعلمعاإلثارة
المبادرةفًالمشاركةواالختٌار
مساعدللمعلم
مالحظةوتمثٌلاألدواروإعادة
تمثٌلهاعندالحاجة
مإدللدورأومالحظ
االستجابةوترسٌخالمعلومات
مإدللدورأومالحظ
البحثعنحلولأخرى
استنباطأفكارالدرسوالمشاركة
بتقدٌمخبراتمشابهة

 الوحدةالتدرٌبٌةالثالثة


انُىو انزذسَجٍ انخبيش ،انغهضخ انضبنضخ :يهبسح رخطُظ إداسح انصف فٍ ضىء انزؼهى انُشظ (انزيٍ1صب 30د)

موضوعاتالجلسة:
 معاٌٌر اختٌار إستراتٌجٌات التعلم النشط فً مرحلة تخطٌط إدارة الصؾ
 خطوات تحوٌل وحدة تعلٌمٌة إلى التعلم النشط
 تصمٌم خطة لنشاط صفً فً مرحلة التعلٌم االبتدائً وفق التعلم النشط



األهدافاإلجرائٌة:
ٌتوقع من أستاذ اللؽة العربٌة فً مرحلة التعلٌم االبتدائً بعد نهاٌة الجلسة أن ٌكون قادرا على أن:
ٌ قترح معاٌٌر اختٌار إستراتٌجٌات التعلم النشط أثناء التخطٌط لإلدارة الصفٌة
ٌ حدد خطوات تحوٌل وحدة تعلٌمٌة إلى التعلم النشط
ٌ صمم خطة نشاط صفً من مناهج التعلٌم االبتدائً وفق التعلم النشط
انخطخ انزيُُخ نهغهضخ انزذسَجُخ انضبنضخ يٍ انُىو انخبيش:
الزمن
اإلجراءات التدرٌبٌة
الرقم
 10د
معاٌٌر اختٌار استراتٌجٌات التعلم النشط فً مرحلة التخطٌط ،ورقة عمل 1/3/5
1
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
2
 10د
خطوات تحوٌل وحدة تعلٌمٌة إلى التعلم النشط  ،ورقة عمل 2/3/5
3
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
4
 30د
التخطٌط لنشاط صفً وفق التعلم النشط ،ورقة عمل 3/3/5
7
 20د
هٌكلة النشاط والمناقشة
8
 90د
المجموع
طشَقخ انؼًم :عًبػٍ

وسقخ ػًم 1/3/5

 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :من خالل معرفتك بؤسالٌب و إستراتٌجٌات التعلم النشط المقدمة فً هذا
البرنامج ،وبالتعاون مع أفراد مجموعتك ،اقترح معاٌٌر اختٌار إستراتٌجٌات التعلم النشط تستند إلٌها أثناء
التخطٌط لإلدارة الصفٌة فً الجدول اآلتً:
الرقم

معاٌٌراختٌارإستراتٌجٌاتالتعلمالنشط

1
2
3
4
5
6
7
8

المتعلمفاعلونشطفًعملٌةالتعلم








كبٌرة
×








درجةاألهمٌة
ضعٌفة
متوسطة

















هُكهخ انُشبط 1/3/5
الرقم

معاٌٌراختٌارإستراتٌجٌاتالتعلمالنشط

1
2
3
4
5
6
7
8
9

المتعلمفاعلونشطفًعملٌةالتعلم
تحقٌقأهدافالدرسبصورةتعلمأفضل
تكسبالمتعلممهاراتوخبراتمتنوعةومفٌدة
تنمًقدرةالمتعلمعلىمهاراتالتفكٌرالمختلفة
تحملالمتعلممسإولٌةتعلمه
تشملطرائقوأسالٌبمختلفةتناسبقدراتومٌولالمتعلم
تتنوعاألنشطةبٌنفردٌةوجماعٌة
توظٌفمصادرالتعلموالتقنٌاتالمختلفةمنوقتآلخر
ٌتمرعاٌةالمتعلمٌنذويالمتطلباتالتعلٌمٌةالخاصةعند
تخطٌطالنشاطاتالصفٌة
بٌئةالتعلمتشجعاإلبداعلدىالمتعلمٌن

10

كبٌرة
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

درجةاألهمٌة
متوسطة






















ضعٌفة

ورقةعمل2/3/5طرٌقةالعمل:جماعً
 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :اآلن وقد أصبحت لدٌك قناعة تامة بضرورة إدراج مهارات التعلم النشط فً
الممارسات الصفٌة ،وضح كٌفٌة تحوٌل وحدة تعلٌمٌة وفق منحى التعلم النشط أثناء التخطٌط لإلدارة
الصفٌة؟...........................................................................................................
هٌكلةالنشاط2/3/5
ٌوضح (عواد وزامل ،2010 ،ص )45خطوات تحوٌل وحدة تعلٌمٌة إلى تعلم نشط كما ٌلً:
تحدد ما ٌمكن تعلمه باالكتشاؾ ،وما ٌمكن تعلمه بالتشارك ،وماال ٌمكن تعلمه سوى عن طرٌق اإللقاء.وهنا ٌتؽٌر دور المعلم بتؽٌر طرٌقة التدرٌس
إذا ما توافرت لدٌك مصادر تقنٌات المعلومات ،ما الذي ستؽٌره فً تدرٌس الوحدة بما ٌعزز تعلمالمتعلمٌن وفهمهم
وبناء على إجابتك للسإالٌن السابقٌن ٌنبؽً أن:
تصمم الوحدة بحٌث ٌحل التعلم النشط محل التعلم التقلٌدي آخذا فً االعتبار أهداؾ الوحدة وأهداؾالمادة
تصمم أنشطة مناسبة لبٌئة التعلم النشطتصمم أنشطة إلقاء ألجزاء الوحدة التً ال ٌمكن تعلٌمها من خالل التعلم النشطتصمم أنشطة تساعد المتعلمٌن على تقوٌم تقدمهم خالل الوحدةتصمم أنشطة تقوٌم مناسبة للتعلم النشطورقةعمل  3/3/5طرٌقةالعمل:فردي
 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :خذ درسا من دروس التعلٌم االبتدائً  ،ثم أنجزخطة لهذا النشاط الصفً فً
ضوء التعلم النشط (اختر إحدى إستراتٌجٌات التعلم النشط التً تدربنا علٌها) ؟
هٌكلةالنشاط3/3/5
نشاط صفً معٌن على أن

لألستاذ المتدرب الحرٌة الكاملة فً اختٌار إستراتٌجٌة معٌنة تناسب تقدٌم
تناسب مستوى تالمٌذ التعلٌم االبتدائً
إستراتٌجٌةلعباألدوار
(مجموعة من التالمٌذ ٌمثلون أدوار :الجزائر وأبنائها ،ودور االستعمار)
الجزائر :أنا الجزائر بلد العز والمفاخر ،بلد الملٌون ثائر ،أٌها العدو فلتؽادر.
االستعمار :أنا االستعمار ومصٌرك الدمار ،فؤوقفً الحوار.
الجزائر :أٌها االستعمار لدي أوالدي ٌدافعون عنً ،إنهم رجال أحرار ال ٌهابون الموت وسٌمألون منكم
المقابر.
ت تحت سٌطرتنا ،فؤٌن أبناإك؟ أٌن هإالء الثوار؟
االستعمار :أن ِ
ٌدخل مجموعة من التالمٌذ ٌمثلون أبناء الجزائر
التلمٌذ :1هاقد أتٌنا وبالعهد وفٌنا.
التلمٌذٌ :2اجزائر أنا لست بجبان أوحائر.
التلمٌذٌ :3اجزائر بدمً أفدٌك وروحً أعطٌك وبشجاعتً أحمٌك.
االستعمار :كفى ،عهدكم انقضى ،سندمكركم ونؤخذ ممتلكاتكم.
التالمٌذ  3 2 1مع بعضٌ :مثلون إطالق الرصاص على االستعمار ،فٌسقط على األرض وٌنشدون
ؼردي ٌاجزائر وافخري فؤرضك أنجبت أبطاال أحرارا
عقدوا العزم أن تظلً حرة وعنك ٌا جلٌلة طردوا أشرارا

الٌومالتدرٌبًالسادس

 الوحدةالتدرٌبٌةالثالثة


الٌوم التدرٌبً السادس ،الجلسة األولى :مهارة التفاعل الصفً فً ضوء التعلم النشط


( الزمن 1سا 30د)

موضوعاتالجلسة:
 الممارسات الصفٌة التً تعزز التفاعل الصفً وفق التعلم النشط
 شروط المناقشة النشطة فً التفاعل الصفً
 تطبٌق عملً على إجراءات المناقشة الصفٌة النشطة
 إجراءات لتحقٌق التفاعل الصفً النشط
 معالجة مشكل ضعؾ التفاعل الصفً النشط
األهدافاإلجرائٌة:
ٌتوقع من أستاذ اللؽة العربٌة فً مرحلة التعلٌم االبتدائً بعد نهاٌة الجلسة أن ٌكون قادرا على أن:
ٌ مٌز الممارسات الصفٌة التً تعزز التفاعل الصفً وفق التعلم النشط
ٌ حدد شروط المناقشة النشطة فً التفاعل الصفً
ٌ طبق عملٌا إجراءات المناقشة الصفٌة النشطة
ٌ قترح إجراءات لتحقٌق التفاعل الصفً النشط
ٌ قدم خطة عالجٌة لمشكل ضعؾ التفاعل الصفً النشط
الخطة الزمنٌة للجلسة التدرٌبٌة األولى من الٌوم السادس:
الزمن
اإلجراءات التدرٌبٌة
الرقم
 10د
الممارسات الصفٌة التً تعزز التفاعل الصفً النشط ،ورقة عمل 1/1/6
1
 05د
هٌكلة النشاط والمناقشة
2
 10د
شروط المناقشة النشطة فً التفاعل الصفً  ،ورقة عمل 2/1/6
3
 05د
هٌكلة النشاط والمناقشة
4
 10د
تطبٌق عملً على إجراءات المناقشة الصفٌة النشطة ،ورقة عمل 3/1/6
5
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
6
 10د
إجراءات لتحقٌق التفاعل الصفً النشط ،ورقة عمل 4/1/6
7
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
8
 10د
معالجة مشكل ضعؾ التفاعل الصفً النشط ،ورقة عمل 5/1/6
9
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
10
 90د
المجموع
طرٌقة العمل :فردي

ورقة عمل 1/1/6
 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :إلٌك مجموعة من الممارسات الصفٌة التً ٌمارسها أحد المعلمٌن ،مٌز منها
الممارسات التً تخدم التفاعل الصفً وفق التعلم النشط؟

 تقبل أفكار التالمٌذ بؽض النظر عن كونها سلبٌة أو إٌجابٌة -استخدام تعبٌرات الجسم لتشجٌع المشاركةإهمال أسئلة التالمٌذ واستفساراتهم -اإلكثار من طرح األسئلة المثٌرة للتفكٌر التً تتطلب مهارات عقلٌةعلٌا -انتقاد أفكار التلمٌذ -تعزٌز اإلجابات الصحٌحة جزئٌا -إدارة التفاعل الصفً باتجاه واحد -التشجٌع
فً ؼٌر موضعه -إعطاء التالمٌذ الوقت الكافً للفهم -تقدٌر مساهمات التالمٌذ -مناداة التالمٌذ بؤسمائهم
 االستهزاء والسخرٌة -فرض آراء المعلم على تالمٌذه.الممارسات الصفٌة التً تعزز التفاعل الصفً وفق التعلم النشط هً........................................:
....................................................................................................................
طرٌقة العمل :فردي

ورقة عمل 1/1/6

 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :تعتبر المناقشة وطرح األسئلة إحدى اآللٌات التً تنمً التفاعل الصفً اإلٌجابً
باستؽالل خبرتك حاول مع زمالئك فً المجموعة تحدٌد شروط المناقشة النشطة؟...........................
هٌكلة النشاط 2/1/6
شروطالمناقشةالنشطة :
ٌحددها فرج( 2013 ،فً حسن والعطار ،2016 ،ص )511كما ٌلً:
 .1تؤكد المدرس من صالحٌة الموضوع.
 .2اختبار الطالب بالموضوع لٌبادروا إلى القراءة حوله استعدادا للمناقشة.
 .3بدء المدرس بعرض موجز لموضوعها وللمشكلة وأهمٌتها أو الهدؾ منها.
 .4تهٌئة المناخ المناسب للمناقشة.
 .5الحرص على مشاركة جمٌع الطلبة بالمناقشةٌ.جب أال ٌتجاوز عدد الطلبة فً المناقشة عن عشرٌن
طالبا.
 .6ضبط مسار المناقشة ضمن الموضوع المحدد والزمن المإقت.
 .7تدخل المدرس لتصحٌح بعض األخطاء العلمٌة من الطلبة.
ٌ .8جب أال ٌتجاوز عدد الطلبة فً المناقشة عن عشرٌن طالبا.
.9أن تكون األسئلة من النوع الذي ٌإدي إلى تنمٌة قدرات الطلبة.

طرٌقة العمل :جماعً
ورقة عمل 3/1/6
 التعلٌمة:
 أخً ( تً) المتدرب ( ة) :بعد االطالع على السند المعرفً  3/1/6اختر موضوعا معٌنا ،وبالتعاون مع
مجموعتك قم بتقدٌمه عملٌا أمام المجموعات األخرى مراعٌا شروط المناقشة الصفٌة النشطة التً تطرقنا
.................................................................................................................
.
إلٌها سابقا؟
سند معرفً 3/1/6
 إجراءاتالمناقشةالنشطة:
( 2007فً نهاد،
اهتم الكثٌر من المربٌن بإجراءات المناقشة النشطة ،فقد ذكر مرعً والحٌلة،
 ،2015ص )781ثالث خطوات للقٌام بؤنشطة المناقشة النشطة:
 .1ماقبلالمناقشة :مثل اختٌار موضوع المناقشة ،وإعطاء خلفٌة عامة عن موضوع المناقشة ،وتحدٌد
أهداؾ المناقشة بدقة ،وتنظٌم جلسة المناقشة وترتٌبها ،وتحدٌد بٌئة االتصال.
 .2فًأثناءالمناقشة :إشراك الطالب فً تقرٌر نوعٌة المشكالت التً ستطرح.
 .3مابعدالمناقشة :على المعلم بعد المناقشة أن ٌعمل على تكوٌن المالحظات التً تتعلق بموضوع
المناقشة ،وتوثٌق تلك المالحظات ،ومن ثم إجراء عملٌة تقٌٌم لما تم عمله فً سبٌل تحقٌق األهداؾ
المرجوة.

طرٌقة العمل :جماعً

ورقة عمل 4/1/6
 التعلٌمة:
 أخً المتدرب :أمامك جدول ٌوضح فٌه أنواع ألنشطة التالمٌذ خالل التفاعل الصفً وفق التعلم النشط
بالتعاون مع أفراد مجموعتك ،ناقش هذه األنواع ،ثم اقترح إجراءات تحقٌقه فً أنشطة التعلم النشط؟
نوع النشاط

تفسٌره

نشاط التالمٌذ أدائٌا ظاهرٌا
نشاط التالمٌذ ذهنٌا

القٌام بالتحرك والممارسة للنشاط
ٌمارس مهام وأنشطة عقلٌة تتدرج فً الفهم
والتحلٌل والتركٌب والتقوٌم
ٌمارس أنشطة بشغف وحب ورغبة وحماس
اتجاه موضوع التعلم

نشاط التالمٌذ عاطفٌا وجدانٌا

إجراءات تحقٌقه فً أنشطة التعلم
النشط
.....................
.....................
.....................

هٌكلة النشاط 4/1/6
نوع النشاط
نشاط التالمٌذ أدائٌا
ظاهرٌا
التالمٌذ
نشاط
ذهنٌا
التالمٌذ
نشاط
عاطفٌا وجدانٌا

تفسٌره
القٌام بالتحرك والممارسة للنشاط
ٌمارس مهام وأنشطة عقلٌة تتدرج
فً الفهم والتحلٌل والتركٌب
والتقوٌم
ٌمارس أنشطة بشغف وحب
ورغبة وحماس اتجاه موضوع
التعلم

إجراءات تحقٌقه فً أنشطة التعلم النشط
استخدام إستراتٌجٌات حركٌة مثل لعب األدوار
والتطبٌقات العملٌة
دمج مهارات التفكٌر فً التعلم مثل :المالحظة،
والتصنٌف واالستنتاج والمقارنة والتقوٌم........
ربط المادة العلمٌة واألنشطة الصفٌة بواقع حٌاة
التلمٌذ واحتٌاجاته ومشكالته و مٌوالته.

طرٌقة العمل :فردي  -جماعً

ورقة عمل 5/1/6
 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :قدم لك زمٌلك فً المدرسة مشكل ضعؾ التفاعل الصفً من طرؾ
تالمٌذه ،من خالل ما تم تناوله عالج مع زمالئك هذا المشكل( ضعفالتفاعلالصفً) مستخدما خطوات
األسلوب العلمً فً حل المشكالت وفق الخطوات اإلجرائٌة التً تم تناولها؟
مالحظةٌ :مكنك االستعانة بتقنٌة عظم السمكة (إٌشٌكاوا)

هٌكلة النشاط 5/1/6
التلمٌذالمعلم
أسلوب التعلٌم
الدافعٌة
نقص التعزٌز
االتكال
الروتٌن
ضعؾ التواصل
الكم
وضعٌة الجلوس
الجودة
التصمٌم
واقع التلمٌذ
المواصفات
البٌئةالصفٌةالمناهج


ضعفالتفاعل
الصفً

الٌوم التدرٌبً السادس ،الجلسة الثالثة :مهارة تنظٌم البٌئة المادٌة للصف فً ضوء التعلم النشط

(الزمن 1سا 30د)

موضوعاتالجلسة:
 المقارنة بٌن البٌئة الصفٌة المادٌة التقلٌدٌة والنشطة
 مواصفات البٌئة المادٌة الصفٌة وفق متطلبات التعلم النشط
 معاٌٌر ومإشرات البٌئة الصفٌة المادٌة النشطة
األهداف اإلجرائٌة:
ٌتوقع من أستاذ اللؽة العربٌة فً مرحلة التعلٌم االبتدائً بعد نهاٌة الجلسة أن ٌكون قادرا على أن:
ٌ قارن بٌن البٌئة الصفٌة المادٌة التقلٌدٌة والنشطة
ٌ حدد مواصفات البٌئة المادٌة الصفٌة وفق متطلبات التعلم النشط
ٌ وضح مإشرات البٌئة الصفٌة المادٌة النشطة
الخطة الزمنٌة للجلسة التدرٌبٌة الثانٌة من الٌوم السادس:
اإلجراءات التدرٌبٌة
الرقم
 1عرض شرٌحة (  )1/2/6( )power pointمواصفات البٌئة المادٌة وفق التعلم النشط
المقارنة بٌن البٌئة الصفٌة المادٌة التقلٌدٌة والنشطة ،ورقة عمل 1/2/6
2
هٌكلة النشاط والمناقشة
3
مواصفات البٌئة المادٌة الصفٌة وفق متطلبات التعلم النشط ،ورقة عمل 2/2/6
4
هٌكلة النشاط والمناقشة
5
معاٌٌر ومإشرات البٌئة الصفٌة المادٌة النشطة ،ورقة عمل 3/2/6
6
هٌكلة النشاط والمناقشة
7
المجموع

الزمن
 20د
 10د
 10د
 10د
 10د
 15د
 15د
 90د

عرض شرٌحة (  )1/2/6( )power pointمواصفات البٌئة المادٌة وفق التعلم النشط
1
1
1

2
1

3

2

4
3

5

4
6

5

7

6

8
7

9

8

10
9

10

طرٌقة العمل :فردي -جماعً

ورقة عمل 1/2/6

 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :بعد مالحظتك للعرض السابق ()1/2/6
مٌز بٌن البٌئة الصفٌة المادٌة التقلٌدٌة ،والبٌئة الصفٌة المادٌة النشطة؟ ثم قارن بٌنهما؟ ناقش ماتوصلت إلٌه مع أفراد مجموعتك؟
البٌئة الصفٌة المادٌة التقلٌدٌة
.................................................
البٌئة الصفٌة المادٌة النشطة
.................................................
طرٌقة العمل :جماعً

ورقة عمل 2/2/6

 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :بعد مالحظتك للعرض السابق  ، 1/2/6ومن خالل عاصفة ذهنٌة مع
زمالئك فً المجموعة ناقش مواصفات البٌئة الصفٌة المادٌة وفق متطلبات التعلم النشط؟
البٌئة
الصفٌة
المادٌةوفق
التعلمالنشط

طرٌقة العمل :جماعً

ورقة عمل 3/2/6

 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :بالتعاون مع زمالئك فً المجموعة وضح مإشرات معاٌٌر البٌئة الصفٌة
المادٌة النشطة وفق الجدول اآلتً:
معاٌٌرالبٌئةالصفٌةالمادٌةالنشطة
المعاٌٌر
التؤكدمنسالمةالبٌئةالمادٌةومالءمتهاللصفالنشط
االستخدامالفعاللمحتوٌاتالبٌئةالصفٌةالمادٌةالنشطة

المإشرات
...................................
...................................

هُكهخ انُشبط 3/2/6
المعاٌٌر
التؤكدمنسالمة
البٌئةالمادٌة
وسالمتهاو
مالءمتهاللصف
النشط

االستخدامالفعال

معاٌٌرالبٌئةالصفٌةالمادٌةالنشطة
المإشرات
التؤكدمنصالحٌةالصفالدراسًمنحٌثالبناءوالتهوٌةواإلضاءةاحتواءالصفالدراسًعلىكاملالمستلزماتالمناسبةلالستخداموترتٌبهافًمكانمناسب
 ضبطمقاعدالجلوسوالتؤكدمنتوزٌعهاوكفاٌتهالتوفٌرجلوسمرٌحٌسهلعملٌةالتعلمالتؤكدمنصالحٌةأماكنالجلوسبالنسبةلكلطالبمنحٌثالرإٌةوالسمعوالطولوالقصر
 التؤكدمنخلوالبٌئةالمادٌةوسالمتهامنالمثٌراتالمسببةللفوضىوالتشوٌش
-تنظٌمبٌئةالتعلٌموالتعلمالفٌزٌقٌةلمساعدةالطلبةعلىالتفاعلالصفً

لمحتوٌاتالبٌئة
الصفٌةالمادٌة
النشطةوتنظٌمها

 استخداماألدواتوالتجهٌزاتالمتاحةفًالصفالدراسًبفعالٌة تصمٌممثٌراتسمعٌةوبصرٌةمناسبةللبٌئةالتعلٌمٌةللطلبة إتاحةالفرصةللطلبةفًالمشاركةفًتنظٌمالصفوتجهٌزه -مراقبةمستلزماتالبٌئةالمادٌةالمساعدةعلىالتعلماالٌجابًمنإضاءةوحرارة.

(المرجع :سالم ،2015 ،ص.)299
الٌومالتدرٌبًالسادس،الجلسةالثالثة :مهارةاستثارةالدافعٌةلدىالمتعلمٌنفًضوءالتعلمالنشط(الزمن 1سا 30د)

األهدافاإلجرائٌة:
ٌتوقع من أستاذ اللؽة العربٌة فً مرحلة التعلٌم االبتدائً بعد نهاٌة الجلسة أن ٌكون قادرا على أن:
ٌ قترح أسالٌب التهٌئة المحفزة لألنشطة الصفٌة
ٌ قترح أسالٌب تنوٌع مثٌرات التعلم
ٌ عطً أمثلة على عناصر المحفزات من مواقؾ صفٌة مختلفة وفق التعلم النشط
انخطخ انزيُُخ نهغهضخ انزذسَجُخ انضبنضخ يٍ انُىو انضبدس:
الزمن
اإلجراءات التدرٌبٌة
الرقم
اقتراح تهٌئة محفزة مناسبة لنشاط صفً فً التعلٌم االبتدائً ،ورقة عمل  15 1/3/6د
1
 15د
هٌكلة النشاط والمناقشة
2
 15د
أسالٌب تنوٌع مثٌرات التعلم ،ورقة عمل 2/3/6
3
 15د
هٌكلة النشاط والمناقشة
4
 15د
التحفٌز فً المواقؾ الصفٌة وفق التعلم النشط ،ورقة عمل 3/3/6
5
 15د
هٌكلة النشاط والمناقشة
6
 90د
المجموع
ورقة عمل 1/3/6

طرٌقة العمل :فردي

 انزؼهًُخ:
 أخ( ٟر )ٟاٌّزذسة (ح) :رُؼذ اٌز١ٙئخ اٌّؾفضح ألٔ ٞؾبه فف ِٓ ٟأُ٘ اٌّٙبساد اٌز٠ ٟغت أْ ٠زٍّىٙب
اٌّؼٍُ ،ؽ١ش ٠مذَ اٌّؼٍُ لققب أٔ ٚؾبهبد رٕ٘١خ أ ٚأعئٍخ رذفغ إٌ ٝاٌؼقف اٌزِّٕ٘ ،ٟب ٠ؾفض اٌزالِ١ز
ػٍ ٝثزي اٌّض٠ذ ِٓ اٌغٙذ ٠ٚض٠ذ ِٓ دافؼ١زٌٍ ُٙزؼٍُ.
 فً ضوء ما سبق :اختر نشاط صفً (من مناهج التعلٌم االبتدائً التً بٌن ٌدٌك) وحدد تهٌئة محفزةمناسبة؟ أعرض عمل المجموعة أمام المجموعات األخرى؟..................................................
طرٌقة العمل :جماعً
ورقة عمل 2/3/6
 التعلٌمة:
 أخً المتدرب :الحظت تشتت انتباه تالمٌذك ،وأردت أن تستثٌر دافعٌتهم للتعلم والمشاركة فً أنشطة
الفصل ،من خالل ما تدربت علٌه فً هذا البرنامج التدرٌبً ،اقترح مع زمالئك فً المجموعة أسالٌب
نشطة لتنوٌع المثٌرات؟ 
من أسالٌب تنوٌع المثٌرات......................................................................................:
هٌكلةالنشاط2/3/6
" هناك عدة أسالٌب لتنوٌع المثٌرات داخل حجرة الدراسةٌ ،مكن للمعلم استخدامها لالستحواذ على انتباه
المتعلمٌن وزٌادة دافعٌتهم للتعلم ومنها تنوٌع حركة المعلم ،واستخدام التعبٌرات اللفظٌة وؼٌر اللفظٌة
وتؽٌٌر نمط التفاعل داخل حجرة الدراسة ،والصمت الوظٌفً ،والتنوٌع فً استخدام الحواس"
(الطناوي ،2009 ،ص.)70

طرٌقة العمل :فردي -جماعً

ورقة عمل 3/3/6
 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :إلٌك فً الجدول اآلتً عدد من المحفزات ،أعط مثاال لكل منها (ممّا هو
مقرر فً المناهج التربوٌة)؟ اقترح مع مجموعتك محفزات أخرى ،وأعط أمثلة عنها؟
المحفز
ربطموضوعالتعلمبالحٌاةالٌومٌة
الجوالتنافسًبٌنالتالمٌذ
النشاطاتالصفٌةممتعةومرحة
تقدٌمأنشطةتتمحورحولالتلمٌذ
التشجٌعوالمكافؤة
توظٌفالجانبالعاطفًفًالتعلم
توضٌحاألهدافالمطلوبةللتالمٌذ
.................
.................

األمثلة


تقدٌمدرسالرباعٌاتالخاصةبؤسلوبلعباألدوار




.................
.................

الٌومالتدرٌبًالسادس

 الوحدةالتدرٌبٌةالثالثة


الٌومالتدرٌبًالسابع،الجلسةاألولى:مهارة التقوٌم الصفً فً ضوء التعلم النشط (الزمن 1سا 30د)
موضوعاتالجلسة:
 ترتٌب وتوظٌؾ خطوات عملٌة التقوٌم الصفً
 معاٌٌر تقوٌم الصؾ النشط
 تقوٌم ذاتً لمهارات التقوٌم الصفً
األهدافاإلجرائٌة:
ٌتوقع من أستاذ اللؽة العربٌة فً مرحلة التعلٌم االبتدائً بعد نهاٌة الجلسة أن ٌكون قادرا على أن:
ٌ رتب وٌوظؾ خطوات عملٌة التقوٌم الصفً
ٌ قترح معاٌٌر لتقوٌم الصؾ النشط
ٌ قوم نفسه ذاتٌا فً استخدامه مهارات التقوٌم الصفً
انخطخ انزيُُخ نهغهضخ انزذسَجُخ األونً يٍ انُىو انضبثغ:
الزمن
اإلجراءات التدرٌبٌة
الرقم
 10د
ترتٌب خطوات عملٌة التقوٌم الصفً  ،ورقة عمل 1/1/7
1
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
2
 15د
توظٌؾ الخطوات اإلجرائٌة لعملٌة التقوٌم الصفً  ،ورقة عمل 1/1/7
3
 15د
هٌكلة النشاط والمناقشة
4
 10د
معاٌٌر تقوٌم الصؾ النشط ،ورقة عمل 2/1/7
5
 10د
هٌكلة النشاط والمناقشة
6



7
8

تقوٌم ذاتً لمهارات التقوٌم الصفً ،ورقة عمل 3/1/7
هٌكلة النشاط والمناقشة
المجموع

ورقة عمل 1/1/7

 10د
 10د
 90د
طرٌقة العمل :فردي

 انزؼهًُخ:
 أخ( ٟر )ٟاٌّزذسة (ح) ِٓ :خالي خجشره اٌزار١خِٚ ،قبدس اٌّؼٍِٛبد اٌّزٛفشح ٌذ٠ه ،سرت فٟ
اٌّخطو ا٢ر ٟاٌخطٛاد اإلعشائ١خ ٌؼٍّ١خ اٌزم ُ٠ٛاٌقف :ٟاالعزؼذاد ٌٍزم -ُ٠ٛرؾذ٠ذ اٌّغبالد اٌز٠ ٟشاد
رمّٙ٠ٛب -رؾٍ ً١اٌج١بٔبد ٚإٌزبئظ  -رؾذ٠ذ األ٘ذاف -اٌزٕف١ز -رغش٠ت اٌؾٍٛي ٚاٌّمزشؽبد  -اٌزؼذٚ ً٠فك ٔزبئظ
اٌزم.ُ٠ٛ
 اػزّبدا ػٍ ٝاٌغٕذ اٌّؼشفٔ )1/1/7( ٟبلؼ أفشاد ِغّٛػزه فً و١ف١خ رٛظ١ف ٘زٖ اٌخطٛاد عند رمُ٠ٛ
ٔؾبه ففٟ؟


...............................................- 1
...............................................- 2

خطواتالتقوٌمالصفً

...............................................- 3
...............................................- 4
...............................................- 5
...............................................- 6
...............................................- 7

كٌفٌة توظٌؾ هذه الخطوات اإلجرائٌة فً تقوٌم نشاط صفً ..............................................:
..................................................................................................................
صُذ يؼشفٍ 1/1/7
ٌحدد ملحم( 2005 ،فً علة والود ،2017 ،ص )230الخطوات الرئٌسٌة للتقوٌم كما ٌلً:
 تحدٌد األهداؾ وتمثل الخطوة األولى فً عملٌة التقوٌم وتتسم بالدقة والشمول والتوازن والوضوحبحٌث تكون مناسبة للعمل التربوي الذي نرٌد تقوٌمه
 تحدٌد المجاالت التً ٌراد تقوٌمها والمشكالت التً ٌراد حلها االستعداد للتقوٌم وٌتضمن مجموعة من العملٌات التنفٌذ :البد عند البدء بعملٌة التقوٌم من االتصال بالجهات المختصة التً سوؾ ٌتناولها من أجل تفهمهذه الجهات بؤهداؾ التقوٌم العملٌة ومتطلباتها والتعاون مع القائمٌن علٌها وصوال إلى أفضل النتائج
 تحلٌل وتفسٌر البٌانات واستخالص النتائج التعدٌل وفق نتائج التقوٌمتجرٌب الحلول المقترحة حٌث ٌنبؽً لهذه المقترحات أن تخضع للتجرٌب لمعرفة مشكالت تطبٌقا واتخاذ
اإلجراءات الالزمة لعالجها
ورقة عمل 2/1/7
 انزؼهًُخ:

طرٌقة العمل :جماعً

 أخ( ٟر )ٟاٌّزذسة (ح)ِ :غزؼٕ١ب ثخجشره ٚثّب رؼٍّزٗ ف٘ ٟزا اٌجشٔبِظ اٌزذس٠جٚ ،ٟثبٌزؼبِ ْٚغ أفشاد
ِغّٛػزه الزشػ ِؼب١٠ش ٌزم ُ٠ٛاٌقف إٌؾو ،صُ فٕف ٘زٖ اٌّؼب١٠ش ٚفك اٌغذٚي اٌّشفك:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

تصنٌفالمعٌار
قبلالنشاطالصفً أثناءالنشاطالصفً















المعٌار








بعدالنشاطالصفً








هُكهخ انُشبط 2/1/7
الرقم

المعٌار

1
2
3
4
5
6
7
8

تهٌئةالتالمٌذللنشاطالصفً
تحضٌرالبٌئةالصفٌةالمادٌةالمناسبةللنشاطالصفً
تقدٌمتغذٌةراجعةباستمرار
تشجٌعالتالمٌذعلىالتفاعلالصفً
اعتمادالتقوٌمالمعتمدعلىاألداء
أنشطةصفٌةمتنوعةباستخدامالتعلمالنشط
ربطموضوعاتالتعلمبالحٌاةالٌومٌةللتلمٌذ
ممارسةطرقتعلٌمٌةوتقوٌمٌةتدعمالتعلمالنشط

قبلالنشاط
الصفً
×
×







تصنٌفالمعٌار
أثناءالنشاط
الصفً


×
×

×
×


بعدالنشاط
الصفً




×


×

طشَقخ انؼًم :فشدٌ

وسقخ ػًم 3/1/7
 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :فً الجدول التالً مجموعة من مهارات تقوٌم نشاط صفً ،قوِّ م مدى تحقٌقك
لتلك المهارات بوضع الدرجة أمام كل مهارة (من  1إلى  ،)5ثم اقترح سبل تطوٌرهذه المهارات؟
الرقم

المهارة

1

تنوٌعأسالٌبالتقوٌمبماٌتناسبمعإستراتٌجٌاتالتعلم
النشطالمختلفة
ربطعملٌاتالتقوٌمبواقعحٌاةالتالمٌذ
تزوٌدالتالمٌذبتغذٌةراجعةفورٌة
إعالمالتالمٌذبنتائجتقوٌمهم
مراعاةاستمرارٌةالتقوٌمودٌمومته
التركٌزعلىتقوٌمالعملٌاتوالنواتجولٌسعلىالمعلومات
والمعارففقط
السماح بإجراءمناقشةبٌنالتالمٌذلتقٌٌماألعمالوالنتائج
المحققة(تقوٌماألقران)
الحرصعلىأنتكونمعاٌٌراألداءواضحةومفهومة
تشجٌعالتالمٌذعلىممارسةالتقوٌمالذاتً
مراعاة الفروقالفردٌةبٌنالتالمٌذمنخاللتوفٌرالعدٌد
مننشاطاتالتقوٌم
التنوٌعفًطرقالتقوٌمالصفً(شفهٌة،كتابٌة،أدائٌة)
تحلٌلنتائجالتقوٌموتفسٌرهافًضوءاألهدافالموضوعة

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

مستوىاألداء
5 4 3 2 1
    


















مقترحاتالتطوٌر
...........













...........
...........
...........
...........
...........

   



...........

   
   
   





...........
...........
...........

   
   




...........
...........

هٌكلةالنشاط3/1/7
مناقشة مستوى أداء هذه المهارات بالنسبة لكل متدرب ،وكذلك مناقشة المقترحات المقدمة من أجل
التحسٌن والتطوٌر.
انُىو انزذسَجٍ انضبثغ ،انغهضخ انضبَُخ وانضبنضخ :اخزجبس ثؼذٌ ،ورقُُى انجشَبيظ (انزيٍ 1صب 2 +صب)
موضوعاتالجلسة:
 االختبار التحصٌلً البعدي
 تقٌٌم البرنامج التدرٌبً
 توزٌع شهادات اجتٌاز البرنامج التدرٌبً
ورقة عمل 1/2/7

طرٌقة العمل :فردي

اختبار بعدي

 انزؼهًُخ:
 أخ( ٟر )ٟاٌّزذسة (ح) :ث٠ ٓ١ذ٠ه أعئٍخ اخزجبس رؾقٌ ٍٟ١م١بط فبػٍ١خ اٌجشٔبِظ اٌزذس٠ج ٟف ٟعبٔجٗ
إٌظش ،ٞأسعِٕ ٛىُ اٌزىشَ ثبإلعبثخ ػٍ ٗ١ف ٟصِٓ لذسٖ ( 60د) وؾذ ألقٝ؟
طرٌقة العمل :فردي
نموذج ( ) 1تقٌٌم البرنامج التدرٌبً
ورقة عمل 2/2/7
 التعلٌمة:
 أخً (تً) المتدرب (ة) :فً األخٌر آمل منكم التكرم بتقٌٌم البرنامج التدرٌبً وفق المحاور اآلتٌة:
درجةتحقٌقالعنصر
عناصرالتقوٌم
الرقم
عالٌة متوسطة منخفضة
المحتوٌات العلمٌة وأهمٌتها بالنسبة لألستاذ المتدرب
1
مدى أهمٌة المهارات التدرٌبٌة المدرجة فً البرنامج
2
دور المدرب
3
دور المتدربٌن وتفاعلهم أثناء األنشطة
4
البٌئة التكوٌنٌة وتوفر الوسائل والتقنٌات التدرٌبٌة المناسبة
5
مناسبة توقٌت البرنامج فً المخطط الزمنً العام الدراسً
6
مناسبة مدة البرنامج وعدد الساعات التدرٌبٌة الٌومٌة
7
 أهم المعارؾ التً تم الحصول علٌها......................................................................:
 أهم المهارات التً تم اكتسابها خالل المشاركة فً البرنامج..............................................:
 أهم االقتراحات والمالحظات...............................................................................:
ًَىرط ( )2رقشَش انضجظ انُىيٍ انخبص ثزقُُى انجشَبيظ انزذسَجٍ يٍ طشف األصبرزح انًزذسثٍُ
بتارٌخ...............................:
الٌوم.................:
مواطنالقـــوة

المجـــاالت
اإلعــالم
المضــامٌن



توزٌعالوثائق



المنهجٌة



ماٌتطلبمراجعتهو
تحسٌنه

مواطنالضعـف








توزٌعالمهام
منهجٌة
العمل

التواصل





وسائلاإلٌضاحالمستعملة 
تدرجالمواضٌعالمتناولة

والتوقٌتالمخصص



مابٌنالمتكونٌن



معالمكونٌن

















.................................................................................
...........................................................................


االقتراحات

ًَىرط ( )3رقىَى انًذسة نألصبرزح انًزذسثٍُ أصُبء انجشَبيظ انزذسَجٍ
ثزبسَخ....................:
انُىو ....................:
الرقم

المحور

ممتاز

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ٌبدياهتمامهبموضوعالتكوٌن
ٌشاركبؤفكارهومعلوماته
ٌلخصالمعلوماتواألفكار
ٌنفذالتعلٌماتالموجهةله
ٌقدمالمساعدة
ٌطلبالمساعدةعندماٌحتاجذلك
ٌنتبهلشرحالمدرب
ٌحرصعلىالحضورفًالوقتالمحدد
ٌحرصعلىالتكوٌنوالتدرٌب
ٌنقداألفكاروالمفاهٌموالٌنقداألشخاص
التفاعلمعاألنشطةالتًٌقدمهاالمدرب
القدرةعلىحلالمشكالت
السلوكالحسنمعالمدربوزمالئه















جٌد
جدا














جٌد












مقبول

ضعٌف




























ًَىرط ( )4رقىَى انًزذسة نُفضه أصُبء عهضبد وأَشطخ انجشَبيظ انزذسَجٍ (انزقىَى انزارٍ)
الرقم

النشاط

دائما

أحٌانا

أبدا

1
2
3
4
5
6

لقدأسهمتبمعلوماتًوأفكاري
قمتبتلخٌصاألفكاروالمعلومات
عملتعلىإشراكاآلخرٌنفًالقٌامبالمهاموالنشاطات
طلبتالمساعدةعندماكنتبحاجةلذلك
ساعدتاآلخرٌنفًمجموعتًأوفًغٌرهاعلىالتعلم
تؤكدتأنزمٌلًفًمجموعتًقدفهمكٌفٌةأداءاألنشطةأوالمهمة
التدرٌبٌةالتًنقومبدراستها
ساعدتباستمرارمجموعتًفًأداءأنشطةالبرنامجالتدرٌبًبنجاح
أشركتزمٌلًفًالعملالذينقومبه
قمتبتنفٌذالمهامالتًطلبتمنًعلىأكملوجه
لقدكنتحرٌصاعلىالتعلموالتدربفًالبرنامجالتدرٌبً





































7
8
9
10

ًَىرط ( )5رقىَى انجشَبيظ انزذسَجٍ يٍ طشف انًذسة

عناصرالتقوٌم

عالٌة

درجةتحقٌقالعنصر
متوسطة

منخفضة

الفعالٌة(إلىأيمدىحققالبرنامجأهدافه)
الكفاٌة(كفاٌةموضوعاتالبرنامجلتحقٌقأهدافه)
القٌمةالمضافة
النتائجاالٌجابٌةالمحققة
درجةالصعوباتالمإثرةعلىالنتائج

قبئًخ مراجعالبرنامجالتدرٌبً:
 .1أث ٛاٌغج ،ٓ١عؼ١ذ ػجذ اٌشؽّبْ ِؾّذ ( .)2014فؼبٌ١خ اعزخذاَ ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ إٌؾو فٟ

رذس٠ظ اٌؼٍ َٛاٌؾ١بر١خ ػٍ ٝاٌزؾقٌ ً١ذ ٜهبٌجبد اٌقف اٌؾبد ٞػؾش ٚرّٕ١خ االرغبٖ ٔؾ ٛاألؽ١بء فٟ
ثؼل ِؾبفظبد غضح (سعبٌخ دوزٛساٖ ،لغُ اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌزشث٠ٛخِ ،ؼٙذ اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد
اٌؼشث١خ ،إٌّظّخ اٌؼشث١خ ٌٍزشث١خ ٚاٌضمبفخ ٚاٌؼٍ ،َٛعبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ ،اٌمب٘شح ) رُ االعزشعبع ِٓ ِٛلغ
https://iugspace.iugaza.edu.ps/handle/20.500.12358/21012
 .2أث ٛص٠ذ ،صٕبء عؼ١ذ ؽغٓ؛ ٚؽّبخٕ٘ ،ٟذ ػٍ ٟؽغ .)2019( ٓ١فؼبٌ١خ ثشٔبِظ رذس٠ج ٟلبئُ ػٍ ٝثؼل
اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ إٌؾو ٌزط٠ٛش ثؼل وفب٠بد اٌجؾش اٌؼٌٍّ ٟذ ٜهبٌجبد وٍ١خ اٌزشث١خ ثغبِؼخ عبصاْ،
اٌّغٍخ اٌؼشث١خ ٌؼٍ َٛاإلػبلخ ٚاٌّ٘ٛجخ ،92-63 ،)9(3 ،رُ االعزشعبع ِٓ ِٛلغ
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=250017
 .3أث ٛعّٛسِ ،ؾّذ ػ١غِٙ .)2015( ٝبساد اٌزذس٠ظ اٌقف ٟاٌفؼبي ٚاٌغ١طشح ػٍ ٝإٌّٙظ اٌذساعٟ
[هجؼخ إٌىزش١ٔٚخ ِمشٚءح] .رُ االعزشعبع ِٓ ِٛلغ
https://www.elmarjaa.com/2019/08/blog-post_25.html
 .4األؼا ،صهٌب كمال؛ وعساؾ ،محمود عبد المجٌد ( ،2020جوٌلٌة .)5التفاعل الصفً [ .فٌدٌو].
ٌوتٌوبhttps://www.youtube.com/watch?v=GU6eHSEJoWA .
 .5ثذ٠ش ،وشّ٠بْ ( .)2008اٌزؼٍُ إٌؾو ،ه ،1ػّبْ ،األسدْ :داس اٌّغ١شح ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ.
 .6ثشاِ٘ ،ّٟ١ؾّذ؛ ٚثىبٍٛ١ِ ،ٞد ( .)2017اٌزفبػً االعزّبػ ٟاٌقف ٟاٌّض١ش ٌٍزفٛق ٚإٌغبػِ ،غٍخ
اٌغبِغ ف ٟاٌذساعبد إٌفغ١خ ٚاٌؼٍ َٛاٌزشث٠ٛخ  ،82-67 ،)6(2 ،رُ االعزشعبع ِٓ ِٛلغ
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/34086
 .7ثشوبد ،ص٠بد (ِ .)2018ذ ٜاعزخذاَ ِٙبساد اٌزؼٍُ إٌؾو ٌذِ ٜؼٍّ ٟاٌّشؽٍخ األعبع١خ اٌذٔ١ب فٟ
اٌّذاسط اٌؾى١ِٛخ فِ ٟؾبفظخ هٌٛىشَِ ،غٍخ اٌجبؽش ف ٟاٌؼٍ َٛاإلٔغبٔ١خ ٚاالعزّبػ١خ-249 ،)3(7 ،
 ،272رُ االعزشعبع ِٓ ِٛلغ https://www.asjp.cerist.dz/en/article/98393
 .8بركات ،محمد ( ،2020دٌسمبر .)2التدرٌس بطرٌقة التعلم التعاونً [ .فٌدٌو]ٌ .وتٌوب.
https://www.youtube.com/watch?v=7dB45sRNnFk
 .9ثٍٛي ،أؽّذ؛ ٚثبدٛٔ ،ٞاسح ( .)2017أصش اعزخذاَ اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ إٌؾو ػٍ ٝاٌزفبػً اٌقف ٟفٟ
ظً اٌّمبسثخ ثبٌىفبءادِ ،غٍخ رط٠ٛش اٌؼٍ َٛاالعزّبػ١خ ،56-42 ،)2(10 ،رُ االعزشعبع ِٓ ِٛلغ
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/33445
 .10ثٓ عؼذ ،أؽّذ؛ ٚسِبمٕ١خ ،أؽّذ ( .)2015اٌزمٚ ُ١١اٌزم ُ٠ٛف ٟاٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خِ ،غٍخ اٌجؾٛس
اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزؼٍ١ّ١خ ،26-9 ،)7(4 ،رُ االعزشعبع ِٓ ِٛلغ
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/33885
 .11ثٕبِ ،ٞؾّذ ػٍٟ؛ ِٚؾغش٠ ،بع .)2018(ٓ١اٌّٙبساد األعبع١خ ٌإلداسح اٌقف١خ ٌذِ ٜذسعٟ
اٌّشؽٍخ االثزذائ١خِ ،غٍخ اٌجبؽش ف ٟاٌؼٍ َٛاإلٔغبٔ١خ ٚاالعزّبػ١خ ،ع ،35عجزّجش  ،2018رُ االعزشعبع
ِٓ ِٛلغ https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/20714

 .12ؽبع ،ٟفش٠ذ ( .)2005ث١ذاغٛع١ب اٌزذس٠ظ ثبٌىفبءاد – األثؼبد ٚاٌّزطٍجبد ،اٌغضائش :داس اٌخٍذ١ٔٚخ
ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ .
 .13ؽغِٓ ،شرن ٝػجبط؛ ٚاٌؼطبس ،ص٠ذ ثذس ِؾّذ ( .)2016أصش اعزشار١غ١خ إٌّبلؾخ إٌؾطخ ف ٟاألداء
اٌزؼج١شٌ ٞذ ٜهبٌجبد اٌقف اٌشاثغ اٌؼٍِّ ،ٟغٍخ وٍ١خ اٌزشث١خ األعبع١خ ٌٍؼٍ َٛاٌزشث٠ٛخ ٚاإلٔغبٔ١خ ،ع،29
 ،526-503رُ االعزشعبع ِٓ ِٛلغ http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=122797
 .14خطٛه ،سِنبْ (.)2013اٌزفبػً اٌقف ٟاٌفؼبي  ...اٌشو١ضح األعبع١خ إلداسح فف١خ ٔبعؾخ فٟ
ث١ذاغٛع١ب اٌّمبسثخ ثبٌىفبءاد ِ ،غٍخ اٌجؾٛس اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزؼٍ١ّ١خ ،258-251 ،)3(2 ،رُ االعزشعبع ِٓ
ِٛلغhttps://www.asjp.cerist.dz/en/article/37849
 .15دؽذ ،ٞاعّبػً١؛ ِٚض٠بٔ ،ٟأٌٛبط ( .)2017اٌزم ُ٠ٛاٌزشثِ ٞٛف ،ِٗٛٙأّ٘١زِٗ ،غٍخ اٌؼٍَٛ
اإلٔغبٔ١خ ع ،126-115 ،31رُ االعزشعبع ِٓ ِٛلغ
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/78536
 .16سفبػ ،ٟػمِ ً١ؾّٛد ( .)2012اٌزؼٍُ إٌؾو اٌّفٚ َٛٙاالعزشار١غ١بد ٚرمٛٔ ُ٠ٛارظ اٌزؼٍُ [هجؼخ
إٌىزش١ٔٚخ ِمشٚءح] .رُ االعزشعبع ِٓ ِٛلغ https://civmagazine.com/765/
 .17اٌشٚام١خ ،خبٌذ ٘بسِ .)2020( ْٚذ ٜاِزالن ِؼٍّ ٟاٌّشؽٍخ األعبع١خ فِ ٟذاسط رشث١خ اٌجبد٠خ
اٌغٕٛث١خ ِٙبساد اإلداسح اٌقف١خٚ ،ػاللزٙب ثّخشعبد اٌزؼٍُ ٚاٌؼاللبد االعزّبػ١خ ث ٓ١اٌطٍجخِ ،غٍخ اٌؼٍَٛ
اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ ،62-38 ،)7( 4 ،رُ االعزشعبع ِٓ ِٛلغ
https://www.ajsrp.com/journal/index.php/jeps/article/view/2202
 .18عؼبدحٚ ،آخش .)2006( ْٚاٌزؼٍُ إٌؾو ث ٓ١إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك ،ه ،1ػّبْ ،األسدْ :داس اٌؾشٚق
ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ .
 .19اٌغؼذ٠خ ،ؽّذح ثٕذ ؽّذ ثٓ ٘الي ( .)2017دسعخ ِّبسعخ هٍجخ اٌزشث١خ اٌؼٍّ١خ ف ٟوٍ١خ اٌؼٍَٛ
اٌزطج١م١خ ثبٌشعزبق ٌٍّٙبساد اإلداس٠خ اٌقف١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظشُِ٘ ،غٍخ اٌغبِؼخ اإلعالِ١خ ٌٍذساعبد
اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خDOI:10.12816/0035836 ،212-194 ،)01(25 ،
 .20عالَ٘ ،ذ .)2015( ٜعٛدح إداسح اٌقف ف ٟمٛء اإلعشاءاد اٌؼٍّ١خ اٌّٛعٙخ ٌإلداسح اٌقف١خ
اٌفؼبٌخ(سعبٌخ دوزٛساٖ ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛاإلٔغبٔ١خ ٚاالعزّبػ١خ ،عبِؼخ ِؾّذ ٌّ ٓ١دثبغ ،ٓ١عط١ف ،اٌغضائش) رُ
االعزشعبع ِٓ ِٛلغ http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/666
 .21ع١ذ ،أعبِخ ِؾّذ؛ ٚاٌغًّ ،ػجبط اٌؾٍّ .)2012( ٟأعبٌ١ت اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ إٌؾو ،دعٛقِ ،قش:
داس اٌؼٍُ ٚاإلّ٠بْ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ .
 .22ع١غجبْ ،فبهّخ اٌض٘شاء ( .)2016اٌذافؼ١خ ٌٍزؼٍُ ٚػاللزٙب ثبٌزؾق ً١اٌذساعٌ ٟذ ٜاٌزالِ١ز
اٌّؼشمٌٍ ٓ١زغشة اٌّذسع ٟدساعخ ٚفف١خ ٌزالِ١ز اٌغٕخ اٌشاثؼخ ِزٛعو ثٛال٠خ ِغزغبُِٔ ،غٍخ اٌزّٕ١خ
اٌجؾش٠خ ،29-15 ،)6(1 ،رُ االعزشعبع ِٓ ِٛلغ
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/36164
 .23اٌؾشلبِ ،ٞٚشِ ُ٠ؾّذ إثشا٘ .)2005( ُ١اإلداسح اٌقف١خ اٌّزّ١ضح ،ه ،1اٌمب٘شحِ ،قشِ :ىزجخ
إٌٙنخ اٌّقش٠خ.
 .24ؽط١ج ،ٟفبهّخ اٌض٘شاء (ِ .)2013ذ ٜأداء اٌّؼٍُ اٌّزشثـ ثبٌّذاسط اٌؼٍ١ب ٌألعبرزح ٌّٙبساد
اٌزفبػً اٌقفِ ،ٟغٍخ اٌجؾٛس اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزؼٍ١ّ١خ ،52-41 ،)3(2 ،رُ االعزشعبع ِٓ ِٛلغ
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/37836
 .25ؽٕ ،ٓ١فبرؼ ( .)2016دٚس اٌزؼٍُ اٌزار ٟف ٟرّٕ١خ اٌّٙبساد اٌزذس٠غ١خ ٌذِ ٜؼٍّ ٟاٌٍغخ اٌؼشث١خ
ثبٌّشؽٍخ االثزذائ١خ (سعبٌخ دوزٛساٖ ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛاإلٔغبٔ١خ ٚاالعزّبػ١خ ،عبِؼخ لبفذِ ٞشثبػ ٚسلٍخ،
اٌغضائش) رُ االعزشعبع ِٓ ِٛلغ
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/13410
 .26فبٌؼٚ ،ئبَ ٘بؽُ .)2015(.أصش اعزخذاَ هش٠مخ ٌؼت األدٚاس ف ٟرّٕ١خ اٌزفى١ش اٌزأٌٍِ ٟذ ٜرالِزح
اٌقف اٌخبِظ األعبع ٟفِ ٟبدح اٌزبس٠خِ ،غٍخ عبِؼخ رؾشٌٍ ٓ٠جؾٛس ٚاٌذساعبد اٌؼٍّ١خ-247 ،)4(37 ،

 ،265رُ االعزشعبع ِٓ ِٛلغ
http://journal.tishreen.edu.sy/index.php/humlitr/article/view/1931/1848
 .27اٌطٕب ،ٞٚػفذ ِقطف .)2009( ٝاٌزذس٠ظ اٌفؼبي  :رخط١طِٗٙ -بسارٗ -اعزشار١غ١برٗ  -رم ،ّٗ٠ٛه،1
ػّبْ ،األسدْ :داس اٌّغ١شح ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ٚاٌطجبػخ.
 .28اٌؼؾٛٔ ،ٟاي ( .)2008إداسح اٌزؼٍُ اٌقف[ ٟهجؼخ إٌىزش١ٔٚخ ِمشٚءح] .رُ االعزشعبع ِٓ ِٛلغ
https://sst5.com/Books/SSTB1019.pdf
 .29ػط ،ٞٛعٛدد ػضد ( .)2004اإلداسح اٌّذسع١خ اٌؾذ٠ضخ ِفبّ٘ٙ١ب إٌظش٠خ ٚرطج١مبرٙب اٌؼٍّ١خ ،ه،1
ػّبْ :داس اٌضمبفخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ .
 .30ػٍخ ،ػ١ؾخ؛ ٚاٌٛدٛٔ ،س .)2017( ٞدسعخ ِّبسعخ أعبٌ١ت اٌزم ُ٠ٛف ٟاٌّغبي اٌزشثٚ ِٓ ٞٛعٙخ ٔظش
أعبرزح اٌزؼٍ ُ١االثزذائٚ ٟاٌّزٛعو ٚاٌضبٔ - ٞٛدساعخ ِ١ذأ١خ ثبٌغٍفخِ -غٍخ رط٠ٛش اٌؼٍ َٛاالعزّبػ١خ،
 ،239 -219 ،)2(10رُ االعزشعبع ِٓ ِٛلغ https://www.asjp.cerist.dz/en/article/33494
 .31ػٛادٛ٠ ،عف ر٠بة؛ ٚصاًِِ ،غذ ٞػٍ .)2010( ٟاٌزؼٍُ إٌؾو ٔؾ ٛفٍغفخ رشث٠ٛخ رؼٍ١ّ١خ فبػٍخ
[هجؼخ إٌىزش١ٔٚخ ِمشٚءح] .رُ االعزشعبع ِٓ ِٛلغ
https://drive.google.com/file/d/1UI4DJ_cAg9stLPsiL1UzTndxAnOoRU_-/view
 .32ػ١ٔٛخِ ،ؾقش(.)2017اٌزفبػً اٌقفِ ،ٟغٍخ ِز ،158-153 ،)1(9 ،ْٛرُ االعزشعبع ِٓ ِٛلغ
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/29909
ٌ .33ىؾًٌ ،خنش ( .)2009اٌزم ُ٠ٛف ٟاٌّمبسثخ ثبٌىفبءادِ ،غٍخ دساعبد ف ٟاٌؼٍ َٛاإلٔغبٔ١خ
ٚاالعزّبػ١خ ،150-120 ،)11(9 ،رُ االعزشعبع ِٓ ِٛلغ
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/110208
ِ .34ذوٛس ،ػٍ ٟأؽّذ (ٔ .)2006ظش٠بد إٌّب٘ظ اٌزشث٠ٛخ ،اٌمب٘شحِ ،قش :داس اٌفىش اٌؼشث.ٟ
 .35اٌّضسٚع ،رٙبٔ ٟثٕذ ػجذ هللا ثٓ إثشا٘ .)2018( ُ١دسعخ ِالءِخ اٌج١ئخ اٌفؼٍ١خ ٌٍزشث١خ اٌفٕ١خ
ٌّٛاففبد اٌج١ئخ اٌقف١خ ف ٟمٛء ٔظش٠خ اٌزشث١خ اٌفٕ١خ إٌظبِ١خ ( )DBAEثبٌّذاسط اٌّزٛعطخ فِ ٟذٕ٠خ
اٌش٠بك ،اٌّغٍخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍذساعبد اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ ،647 -634 ،)3(3 ،رُ االعزشعبع ِٓ ِٛلغ
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=128408
ِ .36ضٚصٛٔ ،ٞسح ( .)2018اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّبد٠خ ٚػاللزٙب ثذافؼ١خ االٔغبص األوبدٌ ّٟ٠ذ ٜرالِ١ز
اٌّزٛعو ٚاٌضبٔ ٞٛفٚ ٟال٠خ ثغىشحِ ،غٍخ اٌزغ١ش االعزّبػ ،408 -385 ،)6(3 ،ٟرُ االعزشعبع ِٓ ِٛلغ
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/80780
ِ .37مذاد ،إّ٠بْ ( .)2018دٚس اٌزمٚ ُ١١اٌزم ُ٠ٛف ٟظً اإلفالؽبد اٌزشث٠ٛخ ف ٟاٌغضائشِ ،غٍخ دساعبد
ِؼبفشح ،250-243 ،)2(2 ،رُ االعزشعبع ِٓ ِٛلغ
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/57434
ٔ .38جٙبْ٠ ،ؾِ ٝ١ؾّذ ( .)2008اإلداسح اٌقف١خ ٚاالخزجبساد  ،ػّبْ ،األسدْ :داس اٌ١بصٚس ٞاٌؼٍّ١خ
ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ .
ٙٔ .39بد ،هبسق ِؾّذ ( .)2015أصش اعزخذاَ إعزشار١غ١ز ٟإٌّبلؾخ إٌؾطخ ٚاٌّؾبمشح اٌّؼذٌخ فٟ
رؾقِ ً١بدح هشائك رذس٠ظ اٌزشث١خ اٌش٠بم١خِ ،غٍخ وٍ١خ اٌزشث١خ األعبع١خ ،792-777 ،)91(21 ،رُ
االعزشعبع ِٓ ِٛلغ http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=250826
 .40ونوؼً ،إسماعٌل (  .)2011التقوٌم التربوي وأثره فً نجاح عملٌة التدرٌس ،مجلة الممارسات
اللؽوٌة ،146-122 ،)1(2 ،تم االسترجاع من موقع
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/23575

ممحق رقم ()10
استطالع آراء السادة المحكمين حول البرنامج التدريبي المقترح
السيد(ة) المحترـ (ة) ،اَلستاذ (ة) الفاضؿ (ة)......................................................:
الموضوع :تحكيم برنامج تدريبي لتنمية ميارات اإلدارة الصفية وفق التعمم النشط لدى أساتذة المغة
العربية بالمرحمة االبتدائية
السالـ عميكـ كرحمة اﷲ تعالى كبركاتو:
يقكـ اؿطالب بدراسة عممية بعنكاف " فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات اإلدارة الصفية
وفق التعمم النشط لدى أساتذة المغة العربية بالمرحمة اإلبتدائية " كذلؾ لمحصكؿ عمى درجة الدكتكراه في
عمـ النفس التربكم مف جامعة محمد بكضياؼ المسيمة (الجزائر) حيث يشرؼ عمى ىذه الدراسة د /كتفي

عزكز ،كقد قاـ اؿطالب بإعداد برنامج تدريبي مقترح اشتمؿ عمى:
 اإلطار العاـ لمبرنامج المقترح -مككنات البرنامج المقترح

 الخطة التدريبية المقترحةكما قاـ اؿطالب بإعداد مادة عممية مرجعية لممدرب كأنشطة تدريبية لألساتذة .
كَلىمية رأيكـ في تحديد مدل صدؽ ىذا البرنامج فإف الباحث يتشرؼ بأخذ رأيكـ حكؿ ىذا البرنامج مف

خالؿ تعبئة االستبياف المرفؽ مع البرنامج ،كالذم يتضمف العناصر التي اشتمؿ عمييا البرنامج ،كما يرجك
مف سيادتكـ التفضؿ بإضافة أم مالحظات تركنيا مناسبة إلثراء ىذا البرنامج التدريبي.
كيغتنـ اؿطالب ىذه الفرصة أف يتكجو لكـ بخالص الشكر كالتقدير كاالحتراـ لتعاكنكـ في خدمة
البحث العممي كالمساىمة في تنمية كتطكير ميارات اَلساتذة كبالخصكص ميارات اإلدارة الصفية في

ضكء التعمـ النشط.

تقبموا خالص شكري وتقديري
بيانات شخصية عف المحكـ
االسـ كالمقب

.....................................................................

الدرجة العممية

.....................................................................

التخصص

.....................................................................

جية العمؿ

.....................................................................

إعداد الطالب:

إشراف األستاذ:

حرايز رابح

د /كتفي عزوز
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اصزًبسح إثذاء انشأٌ نزؾذَذ دسعخ يُبصجخ انجشَبيظ انزذسَجٍ انًقزشػ

5

صبَُب:
يكىَبد
انجشَبيظ

األهذاف انخبصخ واضؾخ ويؾذدح
األهذاف انضهىكُخ واضؾخ ويؾذدح
يؾزىي انجشَبيظ َفٍ ثبألهذاف وَضهى فٍ
رؾقُقهب
وؽذاد انجشَبيظ يزضهضهخ ويزشاثطخ
انىصبئم انزؼهًُُخ نهجشَبيظ كبفُخ ويزُىػخ
إصزشارُغُبد انزذسَت فٍ انجشَبيظ يُبصجخ ويًكُخ
انزؾقُق
إصزشارُغُبد انزذسَت فٍ انجشَبيظ رضهى فٍ رًُُخ
يهبساد اإلداسح انصفُخ وفق انزؼهى انُشظ
أصبنُت رقىَى انزذسَت يُبصجخ وكبفُخ

صبنضب :انخطخ
انزذسَجُخ
انًقزشؽخ

ػُىاٌ كم وؽذح رذسَجُخ يُبصت وَؼجش ػٍ
يؾزىَبرهب
أهذاف كم وؽذح يؾذدح ثشكم صهىكٍ صؾُؼ
وواضؼ
هُبك رشاثظ ثٍُ أهذاف انىؽذح ويىضىػبرهب
هُبك رشاثظ ثٍُ يفشداد كم وؽذح رذسَجُخ
انًبدح انؼهًُخ يىضىع انزذسَت يُبصجخ وواضؾخ
أَشطخ انزذسَت انًقزشؽخ يُبصجخ وًَكٍ رؾقُقهب
انزىقُذ انزيٍُ نألَشطخ يُبصت نهًؾزىي
انزذسَجٍ
أَشطخ انزذسَت انًقزشؽخ رضهى فٍ وصىل أصزبر
انهغخ انؼشثُخ ثبنًشؽهخ االثزذائُخ إنً يضزىي
انزؾكى واإلرقبٌ
رُظُى انىؽذح انزذسَجُخ َكفٍ إلؽذاس رذسَت فؼبل
طشَقخ رُبول األَشطخ انزذسَجُخ فؼبنخ
يخشعبد انجشَبيظ انزذسَجٍ يُبصجخ

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ساثؼب:
يالؽظبد
ػبيخ
رشغجىٌ
فٍ إضبفزهب

يُبصجخ عذا

1
2
3
4

أوال :اإلطبس
انؼبو
نهجشَبيظ

صُبغخ ػُىاٌ انجشَبيظ
األصش وانًجبدئ انؼبيخ انزٍ َقىو ػهُهب انجشَبيظ
انهذف انؼبو يٍ انجشَبيظ
انًذح انزيُُخ نهجشَبيظ كبفُخ نزؾقُق أهذافه

يُبصجخ إنً ؽذ
يب

انشقى

غُش يُبصجخ

يكىَبد انجشَبيظ

يالؽظبد

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

ممحق رقم ()11
قائمة أسماء المحكمين
الرقـ االسـ كالمقب
عزكز كتفي
1
2

حميمة
شريفي
أميرة زمرد

4

فاطمة
الزىراء
بكعالقة
حنيفة
صالحي
عكاطؼ ماـ

7

محمد ضك
عمي طالب
بمدية
بف زطة
عبد الحميد
معكش
عمر
شيخاكم

3

5
6

8
9
10
11

مسقـ
حمالكم

12

مبركؾ
دخكش

13

أحمد زعيتر

14

الفضيؿ
بكطي

الكظيفة
أستاذ
محاضر أ
أستاذ
محاضر أ
أستاذ مساعد

التخصص
عمكـ التربية

جية العمؿ
جامعة المسيمة

عمكـ التربية

جامعة المسيمة البرنامج -بطاقة المالحظة-
االختبار -قائمة الميارات .
جامعة تشريف -البرنامج -االختبار -بطاقة
المالحظة -قائمة الميارات.
سكريا
جامعة المسيمة البرنامج -بطاقة المالحظة-
االختبار.

فمسفة التربية

أستاذ
محاضر أ

عمـ النفس

أستاذة التعميـ
العالي
أستاذ
محاضر أ
أستاذ مشارؾ
أستاذ
محاضر أ
أستاذ
محاضر أ
مفتش ت إ
ـ62
المسيمة
مفتش ت إ
ـ02
المسيمة
مفتش ت إ
ـ48
المسيمة
أستاذ مككف
ـ إبتدائية
أستاذ مككف
ـ إبتدائية

اَلداة المحكمة
كؿ اَلدكات

عمـ النفس

جامعة باتنة1

عمكـ التربية

جامعة المسيمة

البرنامج -قائمة الميارات-
بطاقة المالحظة.
البرنامج -بطاقة المالحظة.

عمـ النفس
االجتماعي
عمـ النفس
المعرفي
عمـ النفس
المدرسي
عربية

الجامعة
المفتكحة ليبيا
جامعة المسيمة

البرنامج -قائمة الميارات-
بطاقة المالحظة.
كؿ اَلدكات.

جامعة برج
بكعريريج
مديرية التربية
المسيمة

كؿ اَلدكات.
البرنامج -االختبار -قائمة
الميارات -بطاقة المالحظة.

عربية

مديرية التربية
المسيمة

البرنامج -قائمة الميارات-
االختبار.

عربية

مديرية التربية
المسيمة

البرنامج -قائمة الميارات-
بطاقة المالحظة -االختبار.

عربية

مدرسة جعيجع
بكقرة ح ض
ـ منصكر عبد
القادر ح ض

البرنامج -االختبار -قائمة
الميارات -بطاقة المالحظة.
البرنامج -االختبار -قائمة
الميارات -بطاقة المالحظة.

عربية

ممحق رقم ()12
قائمة أسماء الم دربين المساعدين
الرقـ

االسـ كالمقب

الكظيفة

جية العمؿ

المؤىؿ العممي

1

البشير سعكدم

مدير ـ ابتدائية

مدرسة جعيجع بكقرة

ماستر عمـ االجتماع التربكم

حماـ الضمعة

شيادة التخرج مف معيد تككيف

2

المداني قركـ

مدير ـ ابتدائية

3

بكعالـ لماني

مدير ـ ابتدائية

4

المداني بمحكت

مدير ـ ابتدائية

5

محمد رحمي

مدير ـ ابتدائية

مكظفي التربية برتبة مدير مدرسة
ابتدائية

مدرسة بف حميمة

طالب دكتكراه تخصص أدب عربي

الشريؼ

شيادة التخرج مف معيد تككيف

حماـ الضمعة

مكظفي التربية برتبة مدير مدرسة
ابتدائية

مدرسة بمعباس أحمد

ماستر أدب عربي

حماـ الضمعة

شيادة التخرج مف معيد تككيف
مكظفي التربية برتبة مدير مدرسة
ابتدائية

مدرسة جكدم الميمكد

ماستر عمكـ تجارية

حماـ الضمعة

شيادة التخرج مف معيد تككيف
مكظفي التربية برتبة مدير مدرسة
ابتدائية

مدرسة راجعي عبد اﷲ

شيادة التخرج مف معيد تككيف

حماـ الضمعة

مكظفي التربية برتبة مدير مدرسة
ابتدائية

ممحق رقم ()13
تسييل ميمة إلجراء الدراسة الميدانية

ممحق رقم ()14
ترخيص من مديرية التربية لوالية المسيمة بإجراء الدراسة الميدانية

ممحق رقم ()15
صور لبعض النشاطات المصاحبة لمتجربة

مدرسةراجعًعهللا

مدرسةبنحلٌمةالشرٌف

مدرسةبلعباسأحمد

