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 شكر وتقدير
 انكهًت... تيف انبذء كاَ

إال أٌ أتقذو جبضّم انشكش ًانتقذّش إىل استارتِ انفاضهت ّسعين  ىزا انبحث انعهًِ الًيف هناّت 

انيت تكشيت باإلششاف عهَ سسانيت املتٌاضعت  ىزه ،ًمل تبخم عهِّ بانكثري  أمسا إنْاطانذكتٌسة 

أغنتيا بإسشاداهتا انسذّذة ، ًيالحظاهتا  هبزه انشسانت إىل املستٌٍ املطهٌب ، فقذ يٍ ًقتيا ًعهًيا نهٌصٌل

 هلا يين كم انعشفاٌ ًااليتناٌ ، ًأسجٌ يٍ اهلل أٌ حيفظيا  ،انقًْت

كهْم احلكًت، انزٍّ تٌجٌا سسانيت ىزه بإ أعضاء جلنت احلكىًأتقذو بفائق انشكش ًانتقذّش إىل 

 يف حقم انعهى. انيت ّبزنٌىا يثًنت اجليٌد انكبرية

مبفاتْح املعشفت، ًًجيٌا خطٌاتِ يف طشّق انبحث  انزٍّ صًدًَِ  دة احملكًنياانسىل ًأتٌجو بانعشفاٌ إ

 .انعهًِ

بخهٌا عهِ يف كهْت انرتبْت جبايعت انبعث انزٍّ مل ّ انكشاو  ًأتٌجو بانشكش ًانتقذّش إىل أساتزتِ

 عذة يف فرتة تطبْق انبحث.اباملس

 إجناص ىزا انبحث ًإغنائوًيساعذة يٍ أجم  يل َصْحت ًأجضل شكشُ نكم يٍ قذَو

 انباحثت 

 سميا انفنذُ

ى

ى

ى

ى
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ى
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لغصلىاألولا  
حثالخلغوظىالمنؼجوظىللب  

ى:البحثأواًل:ىمػدمظ
 مجػاؿ فػ  وسػريعة مذهمػة وتطػورات ومتبلحقة سريعة تغيرات الثالثة األلفية بحموؿيشهد العالـ 

 بػػػدورها ألقػػػت والتػػػ  الحيػػػاةل أسػػػاليب فػػػ  جذريػػػة تغيػػػرات بػػػدورها أحػػػدثت والتكنولوجيػػػال التػػػ  العمػػػـ
  تواجههػا التػ  مشػكبلتال كبػر  فأصػبحت خاصػةل بصػفة والتربيػة التعمػيـ عمػ  جديػدة بمسؤوليات

 السػػػػريعة هػػػػذت التطػػػػورات مواجهػػػػة عمػػػػ  األجيػػػػاؿ مسػػػػاعدة كيفيػػػػة هػػػػ  العربػػػػ  العػػػػالـ فػػػػ  التربيػػػػة
العصر  ف  العالـ لمواكبة بةالطم إعداد شأنها مف تربوية آليات تطوير تستدع  والت  ومبلحقتهال

 الحال .
 مػف يتطمػب الػذ  واجهػةل األمػرالم هػذت صػمب وفػ  التغيير هذا قمب ف  العممية الّتربويةوتقع 
 مػف تتضػمن  بمػا التعمػيـ منظومػة فػ  النظػر إعػادة ضرورة والتعميم  التربو  عم  العمؿ القائميف
 يؤديهػا وأدوار تقػويـل وعمميات تعميميةل وأنشطة ووسائط تدريسل واستراتيجيات ومحتو ل أهداؼل
  ل .العصر الحا متطمبات ضوء ف  وذلؾ وخارج ل الصؼ داخؿ المعمـ

 جػػديا   التفكيػػر الّتغيػػرات هػذت ظػػؿ فػػ  الضػرور  مػػف أصػػب  فقػػد الجػامع  التعمػػيـ ألهميػػة ونظػرا  
ف هذت ف  المتبعة التدريسّية بتطوير الطرائؽ  طريقػة هػ  شػيوعا   األكثػر الطريقػة كانػت المرحمةل وا 

 لمدرسػػيفالطرائػػؽ وأكثرهػػا شػػيوعا ل ومازالػػت تسػػتخدـ مػػف قبػػؿ ا أقػػدـ مػػف تعتبػػر والتػػ  المحاضػػرةل
 .(ص401 ل6003ناصرل) الطبلب مف كبيرة مجموعات يدرسوف الذيف

 واسػػعة تعميميػػة  بآفػػاؽ تمػػدنا وتعمػػـ تعمػػيـ اسػػتراتيجيات إلػػ  قبػػؿ مػػف أكثػػر بحاجػػة اليػػوـ فػػنحف
 عمػػ  وتػػدريبهـ العقميػػةل مهػػاراتهـ وتنميػػة معمومػػاتهـل إثػػراء طبلبنػػا عمػػ  تسػػاعد ومتقدمػػة ومتنوعػػة
 يعطػػ  الػػذ  المخػػتص المعمػػـ وجػػود دوف يتػػأت  ال وهػػذا الػػّتعمـ الػػذات ل وتشػػجعهـ عمػػ  اإلبػػداعل
 تزويػػػدهـ خػػػبلؿ مػػػف وتجربتهػػػال وذلػػػؾ وصػػياهتها التعميمػػػات وضػػػع فػػػ  المسػػػاهمة فرصػػػة طبلبػػ 

ثارة المناسبة بالمصادر اهتمامهـل وهذا ما أيدتػ  ودعػت إليػ  العديػد مػف المػؤتمرات التػ  عقػدت  وا 
 عربيػػػػة السػػػػورية أو عمػػػػ  الصػػػػعيد العربػػػػ  مػػػػف هػػػػذت المػػػػؤتمراتسػػػػواء عمػػػػ  صػػػػعيد الجمهوريػػػػة ال

)مػػؤتمر كميػػة  (ل6006 )المػػؤتمر العممػػ  التربػػو  النفسػػ  ثنحػػو اسػػتثمار أفضػػؿ لمعمػػـو التربويػػةل
)المػػػػػؤتمر التربػػػػػو  السػػػػػنو  ثالػػػػػتعمـ  (ل6040 التربيػػػػػة ثتكػػػػػويف المعمػػػػػـ واألمػػػػػف التربػػػػػو  لمطفػػػػػؿثل

)المػؤتمر العممػ  الػدول  ثمنػاه   (ل6042 تنػافس صػح لوالتدريس: إبداع متنػاـل انخػراط نشػطل 
 والتنميػػػة التربيػػػػة كميػػػاتث لمكميػػػة الثػػػامف العممػػػ  )المػػػؤتمر (ل6046 التعمػػػيـ فػػػ  مجتمػػػع المعرفػػػةثل

 (.6044ل ثالمستدامة البشرية
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 يعتمػد والػذ  الّتشػارك  فػ  مرحمػة الّتعمػيـ الجػامع ل الّنه  تطبيؽ ف   الّرهبة جاءت هنا ومف
 وينشػطها ويشػجعها الػّتعمـل يحفػز عمميػة ممػا وفاعميتػ  التعميميةل العممية ف  المتعمـ شاركةم عم 

 ويدعمها.
 الّتعمػػيـ بػػرام  أسػػموب رحمػػة تحػػت المشػػاركيف بقػػاء ينبػػذ ا  جديػػد ا  منهجػػ الّتشػػارك  الػػّنه  يعػػد إذ

فػالّنه  الّتشػارك   المدرسػوفل عميػ  يمميػ  مػا ويكتبػوف يسػمعوف طويمػة لفتػرات تبقيهـ الت  التّقميدية
  الّتعػػاون ل إال أنػػ  الػػّتعمـ أشػػكاؿ مػػف شػػكبل   التّػػدريب الّتشػػارك  والػػذ  يطمػػؽ عميػػ  فػػ  أحيػػاف كثيػػرة

 آراء إلػ  والوصػوؿ اآلراء وتبػادؿ المجموعةل أعضاء بيف الفعاؿ الحوار عم  باعتمادت عن  يمتاز
 أفػراد لبػاق   يسػم  أنػ  كمػا لكمّيػةلا المجموعػة أمػاـ عنهػا الدفاع الفريؽ مف يطمب مشتركة وأفكار

المطروحػػة  المحػػاور حػػوؿ واألفكػػار اآلراء وتبػػادؿ ومناقشػػتهـ الفريػػؽل أعضػػاء محػػاورة المجموعػػة
وذلػػػػؾ فػػػػ  أجػػػػواء تعميمّيػػػػة نشػػػػطة بعيػػػػدة عػػػػف الجمػػػػود والممػػػػؿل يسػػػػتخدـ المشػػػػاركوف مػػػػف خبللػػػػ  

األدوار ...( وسػػواها مػػف  اسػػتراتيجياتل وفنيػػات متعػػددة )كدراسػػة الحالػػة لالعصػػؼ الػػذهن ل لعػػب
وبػذلؾ  الفنيات المختمفة مما يحوؿ العممية الّتعميمّية إل  شراكة حقيقية ممتعة بيف المعمػـ والمػتعمـل

العقمّيػػػةل مػػػف خػػػبلؿ  لقدراتػػػ  األمثػػػؿ واالسػػػتثمار الجهػػػد مػػػف المزيػػػد بػػػذؿ الّطالػػػب عػػػاتؽ يقػػػع عمػػػ 
 التػػ  الّدراسػػية بالمػػادة المػتعمـ تػػربط والتػػ  رك للمػػنه  الّتشػا الداعمػػة التعميمّيػة البيئػػة مػػف االسػتفادة
 .يتعممها

ومف هذا المنطمؽ قامت الباحثة ببناء برنام  تػدريب  معػد وفقػا  لمػنه  الّتشػارك  لمػادة المنػاه  
التربويةل وه  إحػد  المقػررات الجامعّيػة التػ  تػدرس فػ  السػنة الثالثػة والمشػتركة بػيف اختصػاص 

معمـ صؼ( بجامعة البعث عم   –دريب طمبة كمية التربية)مناه  معمـ صؼ( وذلؾ لت –)مناه  
بعػػػػض فنيػػػػات أو اسػػػػتراتيجيات الػػػػنه  التشػػػػارك ل ومعرفػػػػة أثػػػػر البرنػػػػام  فػػػػ  تحصػػػػيمهـ الدراسػػػػ  

 بالموضوعات المختارة مف مادة المناه  التربوية.
 Research Problem : البحثىثانوًا:ىمذكلظ

ات والتحوالت ف  جميع المياديف وعمػ  األصػعدة كافػة ل لػذا العديد مف التغير يشهد عالمنا اليوـ 
 .واكب هذت التغيرات تطورات واصبلحات ف  الميداف التربو تبات مف الضرورة أف 

وقػػد شػػهد القطػػر العربػػػ  السػػور  خػػبلؿ السػػػنوات األخيػػرة العديػػد مػػػف المحػػاوالت الجػػادة والحثيثػػػة 
الػػدعوات السػتخداـ اسػتراتيجيات تدريسػية حديثػػة لتطػوير الواقػع التربػو  فػػ  جوانػب مختمفػة ومنهػا 

 ة التعميمية .مميعلما  تركز عم  المتعمـ وتجعؿ من  محور 
وهػػػػػػذا مػػػػػػا دعػػػػػػت إليػػػػػػ  العديػػػػػػد مػػػػػػف المػػػػػػؤتمرات وركػػػػػػزت عميػػػػػػ  العديػػػػػػد مػػػػػػف الدراسػػػػػػات كدراسػػػػػػة 

(2011)Georg والتنميػػػة التربيػػػػة كميػػػاتث لمكميػػػة الثػػػامف العممػػػ  المػػػؤتمر) و(6002)شػػػراب و 
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 لمعمػػػوـ أفضػػػؿ اسػػػتثمار نحػػػوث النفسػػػ  التربػػػو  العممػػػ  المػػػؤتمر) و(6044 )ثالمسػػػتدامة ريةالبشػػػ
 .(6006التربويةل 

فػػ  ضػػوء مػػا سػػبؽ أصػػب  السػػع  السػػتخداـ اسػػتراتيجيات حديثػػة فػػ  الّتعمػػيـ ضػػرورة ممحػػة فمػػـ 
 (.14ل ص6003  وآخروفل سعادة)يعد يكف  المتعمـ أف يتعمـ بؿ البد مف تعميم  كيؼ يتعمـ 

تمػػػػؾ يجػػػد أنهػػػا مازالػػػػت قاصػػػرة وبعيػػػػدة كػػػؿ البعػػػد عػػػػف اسػػػتخداـ إال أف المتتبػػػع لتمػػػؾ المحػػػػاوالت 
بشكؿ فعاؿ فػ  العمميػة التعميميػة لوعمػ  نحػو يكػوف فيهػا الطالػب مشػارؾ  االستراتيجيات الحديثة 

مـ مجرد والت  بات فيها المتعفمازالت الطرائؽ التقميدية ه  األكثر شيوعا  واستخدامّا  لفعاؿ ونشط
متمػػؽس سػػمب  لكميػػةس كبيػػرة مػػف المعمومػػات تقػػدـ فػػ  وقػػت قصػػيرل ويكػػوف المطمػػوب منػػ  االسػػتماع 

 وتدويف المبلحظاتل وما يممي  عمي  المدرسوف.
 المتنوعػػةبفنياتػػ   الػػنه  التشػػارك  اسػػتراتيجية مثػػؿ هػػذا الواقػػع خمػػؽ الرهبػػة لػػد  الباحثػػة لتطبيػػؽ 

ميت  وأثرت ف  التحصيؿ الدراس ل وتحديد مشػكمة البحػث ووضع  عم  المحؾ التجريب  وقياس فاع
 بالسؤاؿ التال :

 المن اىج م ادة ف   التربي   يلي   لطلب   الّدراس   ليالّتحص  ف   الّتش اري  نيجال ما أثر استخدام 
 التربوي .
 Importance Research :ىالبحثىأهموظىثالثاً:

 :ما يأت في البحث أهمية تكمف
 يسػم  ممػا التربويػة المنػاه  مػادةتدريس  ف   التشارك  الّنه  ستخداـا يظهر البحث فاعمية  -4

 عم  وضعها خبلؿ مف االستراتيجية هذت جدو  حوؿ الجدؿ مفالحد و ل ةاالستراتيجي بتطوير هذت
 التجريب . المحؾ

حيث تعد الدراسة األول  وهياب الدراسات ف  مجاؿ النه  التشارك   ة لحداثة الدراسة النسبي -6
 .الت  تتناوؿ النه  التشارك  ل حسب عمـ الباحثة ا  محمي
 الجػامع  المسػتو  عمػ  التدريس أساليب ف  الحديثة واالتجاهات الّتربوية المستجدات مواكبة -2

 والتػ  المعمػـ الطالػب لػد  التعػاوف مهػارات زيػادة فػ  يفيػد قػد ممػا المعمػـ إعػداد برام  ف  والسيما
 وجعػؿ المهاراتل هذت الطمبة يكتسب قد التشارك  الّنه  بلؿخ فمف العصر هذا متطمبات مف تعد

 وجعمهػا لػديهـ المفػاهيـ تثبيػت فػ  كبيػرا   دورا   الػّنه  هػذا يمعػب وقػد لهػـل بالنسػبة معنػ  ذات المادة
 والعممية. العممية وبحياتهـ السابقة  بخبراتهـ ارتباطا   أكثر
مػػػف أدوات  امػػػف البرنػػػام  التػػػدريب  وهيرهػػػقػػػد يفيػػػد البػػػاحثوف والمعممػػػوف وطمبػػػة كميػػػة التربيػػػة  -1

ل ويفت  الطريؽ الدراسة ل والنتائ  المستخمصة لمما قد يشجع عم  البحث العمم  ف  هذا المجاؿ
 .أماـ دراسات مستقبمية تعن  باستخداـ النه  التشارك  ف  مراحؿ ومواد تعميمية أخر 
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 purpose researchىالبحث:ىرابطًا:ىأهداف

 إل :يهدؼ هذا البحث 
 .التربوية المناه  مادة ف  الّتشارك  الّنه  وفؽ برنام  إعداد-4
 مػادة فػ   التربيػة كميػة طمبػة لػد  الدراسػ   التحصػيؿ فػ  الّتشػارك  الػّنه  اسػتخداـ أثر قياس-6

 .التربوية المناه 
 عمػ  ممػا يسػاعد الحػال  البحػث نتػائ  ضوء ف  التربوية التطبيقات مف مجموعة إل  التوصؿ-2
 التعميمية. العممية كفاية عرف

ى Research hypotheses :البحثضواتىخامدًا:ىفر
 :0,02 تـ اختبار فرضيات البحث عند مستو  الداللة

)ذكػػورا   طمبػػة المجموعػػة التجريبيػػة درجػػات متوسػػط بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ توجػػد ال -4
ناثا ( ناثػ) الضػابطة المجموعػة طمبػة درجات ومتوسط وا   فػ  االختبػار التحصػيم  البعػد ( ا  ذكػورا  وا 

 .المباشر
 ومتوسػط التجريبيػة المجموعػة ذكػور درجػات متوسػط بػيف إحصػائية داللػة ذات فػروؽ توجد ال -6

 .الجنس لمتغير تبعا   المباشر البعد  االختبار ف  التجريبية المجموعة إناث درجات
 ومتوسػط التجريبيػة مجموعػةال ذكػور درجػات متوسػط بػيف إحصػائية داللة ذات فروؽ توجد ال -2

 .الجنس لمتغير تبعا   المباشر البعد  االختبار ف  الضابطة المجموعة ذكور درجات
 ومتوسػػط التجريبيػػة المجموعػػة إنػػاث درجػػات متوسػػط بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ توجػػد ال -1

 .المباشر تبعا  لمتغير الجنس البعد  االختبار ف  الضابطة المجموعة إناث درجات
)ذكػػورا   التجريبيػػة المجموعػػة طمبػػة درجػػات متوسػػط بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ توجػػد ال -2

ناثا ( ناثا ( الضابطة المجموعة طمبة درجات ومتوسط وا  المؤجػؿ تبعػا   البعد  االختبار ف  )ذكورا  وا 
 .لمتغير الجنس

 ومتوسػط ريبيػةالتج المجموعػة ذكػور درجػات متوسػط بػيف إحصػائية داللػة ذات فػروؽ توجد ال -3
 .الجنس لمتغير تبعا   المؤجؿ البعد  االختبار ف  التجريبية المجموعة إناث درجات

 ومتوسػط التجريبيػة المجموعػة ذكػور درجػات متوسػط بػيف إحصػائية داللػة ذات فػروؽ توجد ال -4
 .الجنس لمتغير تبعا   المؤجؿ البعد  االختبار ف  الضابطة المجموعة ذكور درجات

 ومتوسػػط التجريبيػػة المجموعػػة إنػػاث درجػػات متوسػػط بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات روؽفػػ توجػػد ال -5
 .البعد  المؤجؿ تبعا لمتغير الجنس االختبار ف  الضابطة المجموعة إناث درجات
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 الصػػؼ فػػ  المجموعػػة طمبػػة معمػػـ درجػػات متوسػػط بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ توجػػد ال -6
المباشػػر  البعػػد  االختبػػار فػػ  التجريبيػػة المجموعػػة  طمبػػة المنػػاه  فػػ درجػػات ومتوسػػط التجريبيػػة

 .تبعا  لمتغير االختصاص
 المجموعػػة الصػؼ فػػ  طمبػة معمػػـ درجػػات متوسػػط بػيف إحصػػائية داللػة ذات فػػروؽ توجػد ال -40

 البعػػػد  االختبػػػار فػػػ  الضػػػابطة المجموعػػػة الصػػػؼ فػػػ  طمبػػػة معمػػػـ درجػػػات ومتوسػػػط التجريبيػػػة
 .المباشر تبعا  لمتغير االختصاص

 المجموعػػػػة فػػػػ  المنػػػاه  طمبػػػػة درجػػػات متوسػػػػط بػػػيف إحصػػػػائية داللػػػة ذات فػػػػروؽ توجػػػد ال -44
المباشػػر  البعػػد  االختبػػار فػػ  الضػػابطة المجموعػػة فػػ  المنػػاه  طمبػػة درجػػات ومتوسػػط التجريبيػػة

 .تبعا  لمتغير االختصاص
 موعػػةفػػ  المج الصػؼ طمبػة معمػػـ درجػػات متوسػػط بػيف إحصػػائية داللػة ذات فػػروؽ توجػد ال -46

المؤجػػؿ  البعػػد  االختبػػار التجريبيػػة فػػ  فػػ  المجموعػػة طمبػػة المنػػاه  درجػػات ومتوسػػط التجريبيػػة
 .تبعا  لمتغير االختصاص

توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػط درجػػػات طمبػػػة معمػػػـ الصػػػؼ التجريبيػػػة   ال -42
لمؤجػػؿ تبعػػا  ومتوسػػط درجػػات طمبػػة معمػػـ صػػؼ  فػػ  المجموعػػة الضػػابطة فػػ  االختبػػار البعػػد  ا

 لمتغير االختصاص.
 فػػػ  المجموعػػػة  طمبػػػة المنػػػاه   درجػػػات متوسػػػط بػػػيف إحصػػػائية داللػػػة ذات فػػػروؽ توجػػػد ال -41

المؤجػػؿ  البعػػد  االختبػػار فػػ  الضػػابطة فػػ  المجموعػػة لمنػػاه طمبػػة ا درجػػات ومتوسػػط التجريبيػػة
 .تبعا  لمتغير االختصاص
ى approach study داددًا:ىمنؼجىالبحث:

 هػػػػػػػػػداؼ البحػػػػػػػػث واختبػػػػػػػػػار الفرضػػػػػػػػيات اسػػػػػػػػػتخدمت الباحثػػػػػػػػة المػػػػػػػػػنه  التجريبػػػػػػػػػ لتحقيػػػػػػػػؽ أ
Experimental) research ) نمػػا الحالػػة وصػػؼ بمجػػرد يكتفػػ  الث  ألنػػ  مػػف ا   عػػدد يعػػال  وا 

 (.wiersma,2007,p14) عشوائ  بشكؿ اختيارهـ يتـ الذيف األفرادف   أثرها لتحديد المتغيرات
 Research Limitationsىالبحث:ىدابطًا:ىحدود

 البحث ف  كمية التربية بجامعة البعث ف  محافظة حمص. بؽط  : الحدود المياني  -4

معمػػـ  -البحػػث عمػػ  عينػػة مػػف طمبػػة كميػػة التربيػػة اختصػػاص )منػػاه  طبػػؽ:   الح  دود الزماني    -6
 .6042 -6046صؼ( ف  الفصؿ الدراس  الثان  مف العاـ الدراس  

  عات التالية مف مادة المناه  التربويةالموضو  اختيرت: الموضوعي )العلمي (الحدود  -2

تطػػػوير  -منهػػػاج النشػػػاط -المنهػػػاج المحػػػور -منهػػػاج المػػػواد الدراسػػػية-)أشػػػكاؿ تنظػػػيـ المنهػػػاج 
 المناه  التربوية(
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ىSearch Tools ثامنًا:ىأدواتىالبحث:
 كميػػػة لطمبػػػة الدراسػػػ  التحصػػػيؿ فػػػ  التشػػػارك  الػػػنه  أثػػػر عػػػف الكشػػػؼ البحػػػث هػػػدؼ أف بمػػا
 األداتاف اآلتيتاف: تاستخدم فقد البعثل جامعة ف  التربية

 .عداد الباحثةإالتشارك  مف  لمنه  وفقا   معد لمادة المناه  التربوية برنام  تدريب  -4
 مباشر ومؤجؿ(. قبم  و بعد  تحصيم ) اختبار -6

ىتادطًا:ىمجتمعىالبحثىورونته:
ىىThe research community مجتمعىالبحث:

أو مجمػػػوع المفػػػػردات التػػػػ  يسػػػػتهدؼ الباحػػػث دراسػػػػتها لتحقيػػػػؽ نتػػػػائ  هػػػو المجتمػػػػع األكبػػػػر "
 والمجتمػػػػع (601ص ل6002 ـ نتػػػػائ  الدراسػػػػة عمػػػػ  كػػػػؿ مفردات ث)عبػػػػد الحميػػػػدلمػػػػالدراسػػػػة وتعم

بجامعػة البعػث بمحافظػة حمػص  طمبة كمية التربية ف  السنة الثالثة جميع هو البحث ف  األصم 
وطالبػػة  ا  طالبػػ (334) قػػدمتها جامعػػة البعػػث حػػوال  ئيةإحصػػا مؤشػػرات آلخػػر وفقػػا   عػػددهـ والبػػال 

 (.6042لوزارة التعميـ العال  )

معمـ صؼ( موزعيف حسب  -)مناه  كمية التربية اختصاص طمبة فهو أما مجتمع البحث
 ( معمـ صؼ.261( مناه  و)424) االختصاص إل 

 ىSample research :البحثىرونظ
جػراء الدراسػة عميهػال مجتمػع الدراسػة  مػف جزئيػة مجموعةث ه  يػتـ اختيارهػا بطريقػة معينػةل وا 

 )عبيػػدات وآخػػروفل ومػػف ثػػـ اسػػتخداـ تمػػؾ النتػػائ  وتعميمهػػا عمػػ  كامػػؿ مجتمػػع الدراسػػة األصػػم ث
 ا  ( طالبػػ20وطالػػب مػػوزعيف فػػ  ) ا  ( طالبػػ30وقػد اشػػتممت عينػػة البحػػث عمػػ  ) (ل51ص ل4666

ص معمػػـ صػػؼل وقسػمت عينػػة البحػػث مػػف اختصػا ا  ( طالبػػ20وطالبػة مػػف اختصػػاص المنػاه  و)
 إل  مجموعتيف تجريبية وضابطة كما هو موض  بالشكؿ اآلت :

 (ىتوزعىرونظىالبحث1جدول)

 يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف:

ىكلوظىالتربوظ

ىاالختصاص
ىالمجمورظىالضابطظىالمجمورظىالتجروبوظ

 المجموع إناث ذيور المجموع إناث ذيور
 42 40 2 42 6 3ىمناهج
 42 46 2 42 40 2ىمطلمىصف
 20 66 5 20 46 44ىوعالمجم
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( ومعمػـ صػػؼ وطالبػة مػف اختصػػاص)مناه  ا  ( طالبػػ20تضػـ): المجمورةةظىالتجروبوةةظ -1
 (إناث.6( ذكورل و)3وطالبة موزعيف إل  ) ا  طالب( 42): يضـاختصاص المناىج

 اث.(إن40ذكورل و) (2موزعيف إل  ) وطالبة ا  طالب (42)يضـ :اختصاص معلم الصف
 (صؼ ومعمـ مناه )اختصاص مف وطالبة ا  طالب( 20)تضـ :المجمورظىالضابطظىى-2

 .إناث(40)و ذكورل( 2) إل  موزعيف وطالبة ا  طالب( 42)يضـ :المناىج اختصاص
 إناث(46)و ذكورل (2) إل  موزعيف وطالبة ا  طالب( 42)يضـ الصف: معلم اختصاص

ىResearch variables راذرًا:ىمتعوراتىالبحث:
 : Independent variablالمتغير المسقل

يعرؼ بأن  ثالمتغير الذ  يبحث أثرت ف  متغير آخرل ولمباحث القدرة عم  التحكـ في  لمكشؼ عف 
 .(61ص ل6002 )عبيدل اختبلؼ هذا األثر باختبلؼ قيمت  أو فئات  أو مستويات ث

 المتغيرات المستقل  ف  البحث ى :
 :حالتاف ول  عميم الت األسموب أو الطريقة متغير -4

 .الضابطة لممجموعة التقميدية بالطريقة مادة المناه  التربوية فيها ت قدـ: األولى
 .التجريبية لممجموعة بطريقة النه  الّتشارك  مادة المناه  التربوية فيها ت قدـ: الثاني 

 .واإلناث الذكور درجات متوسط بيف الفروؽ عف لمكشؼ: الجنس متغير-6
تصػػػاص: لمكشػػػؼ عػػػف الفػػػروؽ بػػػيف متوسػػػط درجػػػات طمبػػػة المنػػػاه  وطمبػػػة معمػػػـ متغيػػػر االخ-2

 الصؼ.
 Dependent variableالمتغير التابع:
 المتغير الذ  يتأثر بالمتغير المستقؿ والذ  يأت  نتيجة عن  ف  حاؿ العبلقة السببية ثيعرؼ بأن ث

 .(36ص ل6003 )الحمدان  وآخروفل
 االختبار ف  الطالب عميها يحصؿ الت  الدرجة ف  ويتمثؿل لمطمبة التحصيم  المستو  وهو     

 .المجموعتيف لكمتا( المؤجؿ البعد ل البعد  المباشر) التحصيم 
ى The research  terms اإلجرائوظ.ىوالتَّطروغاتىالبحثىمصطلحات:ىالحادوظىرذر

ا  مف وهو جميع عمميات التدريب بدء :Participatory approachالّنيج الّتشاري : -1
تحديد االحتياجات التدريبيةل وتحديد األهداؼ التدريبيةل وبناء البرنام  التدريب ل والمحتو  

  مشاركة فعمية وفعالة إل  أقص  حد ممكف  المشاركوفوعمميات التنفيذ والتقييـ يشارؾ فيها 
 .(14ل6002 حسنيفل)

اون  ويطمؽ عمي  أحيانا  التدريب هو شكؿ مف أشكاؿ الّتعمـ الّتع وعرفتو الباحث  إجرائيًا بأنو:
( يقوـ عمػ  مشػاركة المػتعمـ بفاعميػة فػ  العمميػة الّتعميميػة Participatory Trainingالتشارك )
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العمػؿ  بػةالعمؿ ف  مجموعات صػغيرةل أوفػ  فػرؽل أوفػ  أزواج بشػكؿ يسػم  لمط بةمما يتي  لمط
د والممػػؿ لتحقيػػؽ هػػدؼ أو مهمػػة معػػا  جنبػػا  إلػػ  جنػػب فػػ  أجػػواء تعميميػػة نشػػطة بعيػػدة عػػف الجمػػو 

تعميميػػػة مشػػػتركةل يسػػػتخدموف مػػػف خبللػػػ  اسػػػتراتيجيات وفنيػػػات متعػػػددة )كدراسػػػة الحالػػػة  وتمثيػػػؿ 
األدوارل العمػػػػؿ فػػػػ  مجموعػػػػاتل والعصػػػػؼ الػػػػذهن ل والحػػػػوار والمناقشػػػػة( وسػػػػواها مػػػػف الفنيػػػػات 

 المختمفة.
 :Academic achievement الّتحصيل الدراس :-2

يحصػم  الطالػب مػف معرفػة فػ  الػدرس الواحػدل أوفػ   بأن ث مقدار مػا (6006 ) إبراهيـ يعرف 
الوحػػدة الدراسػػية التػػ  يتعممهػػال ويقػػاس بالدرجػػة التػػ  يحصػػؿ عميهػػا فػػ  االختبػػار التحصػػيم  المعػػد 

 (622ص)لذلؾ الغرضث.
 - )مناه مجموع الدرجات الت  يحصؿ عميها طمبة كمية التربيةوعرفتو الباحث  إجرائيًا بأنو: 

معمػػـ صػػؼ( فػػ  السػػنة الثالثػػة فػػ  مػػادة المنػػاه  التربويػػة فػػ  االختبػػار التحصػػيم  المعػػد مػػف قبػػؿ 
 لكمتا المجموعتيف التجريبية والضابطة. )البعد  المباشرل البعد  المؤجؿ( الباحثة

   Faculty of Education (Baath):يلي  التربي )جامع  البعث(:-3

 حتػ  منهػا أفتػت  أقسػاـ تسػعة مػف وتتكوف 4664 عاـ عثالب جامعة ف  التربية كمية تأسست
  اآلتية: والشعب األقساـ 6004 العاـ

 :ويشمل التدريس طرائق و المناىج قسم
 (.سنوات خمس دراست  مدة) التعميـ وتقنيات المناه  شعبة 

 (. سنوات خمس دراست  مدة) التربوية واإلدارة التخطيط شعبة
 :ويشمل الطفل تربي  قسم
 (.سنوات أربع دراست  مدة)     الصؼ معمـ شعبة
 (.سنوات أربع دراست  مدة)     األطفاؿ رياض شعبة
 (.سنوات خمس دراست  مدة)         النفس  اإلرشاد قسم
 (6042)جامعة البعثل(.واحدة سنة دراست  مدة)            التربوي التأىيل دبلوم

ميػػة التربيػػة فػػ  السػػنة الثالثػػة  مػػف المرحمػػة طمبػػة ك :ويقصػػد فػػ  البحػػثطلب    يلي    التربي   :  -4
 الذيف درسوا مقرر المناه  التربوية. معمـ صؼ( –الجامعية اختصاص)مناه  

 التػػ  الّدراسػػية المقػػررات مػػف : وهػػ Educational curricula التربوي   : المن  اىج -5
صػاص منػاه  ومعمػـ وطمبػة السػنة الثالثػة اخت التربػو ؿ يػلطمبػة دبمػوـ التأه التربية كمية ف  تدرس

 أربعة أبواب ه :صؼ تتضمف 
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  تطػػور ويحتػػو  فصػػميف  يبػػيف الفصػػؿ األوؿ  :بعنػػواف مفهػػـو المنهػػاج ومكوناتػػ الب  اب األول 
 .عناصر المنهاجالفصؿ الثان  مفهـو المنهاجل و 

   وأثر كؿ منها ف  الميػداف التربػو  عامػةل وخصص لدراسة أسس بناء المنهاج  :الباب الثان
 ه  وبنائها خاصة.وف  المنا

 منهاج المواد الدراسػية المنفصػمة والمحػاوالت  جاهتحدث عف أشكاؿ تنظيـ المن :الباب الثالث(
 (الجادة لتحسين ل المنهاج المحور  ل منهاج النشاط 

  أمػا فصػؿ التطػويرل فقػد تنػاوؿ  ل  التقػويـ وأسسػ  ووسػائم لا: جاء ف  فصػميف عػالباب الرابع
 مدرسية وأسس  ومراحم  ومستمزمات .مفهـو تطوير المناه  ال
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 الفصل الثاني
 الدراسات السابق 

ىمػدمظ

ى.بالنؼجىالتذاركيىالطربوظىالمتطلػظالدراداتىىىأواًل:

ى:ىالدراداتىاألجنبوظىالمتطلػظىبالنؼجىالتذاركي.ثانوًا

ى.:ىموقعىالدرادظىالحالوظىمنىالدراداتىالدابػظثالثًا
ى

 داتىالدابػظتوصلتىإلوهىالدراىأهمىما. 

 

 تمىاالدتغادةىمنهىفيىالدراداتىالدابػظىما. 

 

 ى.أهمىنػاطىاالختالفىبونىالدرادظىالحالوظىوالدرادظىالدابػظ
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ىالغصلىالثاني
ىالدراداتىالدابػظ

ىمػدمظ:
دراسػات السػابقة موبمراجعػة ل للدراسات السابقة ذات الصمة بموضػوع البحػثا الفصؿيتناوؿ هذا 

الػػػنه  التشػػػارك  فػػػ  التحصػػػيؿ الدراسػػػ  قػػػد أجريػػػت فػػػ   سػػػة سػػػابقة حػػػوؿ أثػػػرلػػػـ تجػػػد الباحثػػػة درا
الجمهورية العربية السورية لولكف أجريت دراسات وبحوث كثيرة ومتنوعة حػوؿ أثػر الػنه  التشػارك  
وفنياتػػ  فػػ  التحصػػيؿ الدراسػػ  بػػدوؿ عديػػدة وبمراحػػؿ تعميميػػة مختمفػػة وستسػػتعرض الباحثػػة ماتيسػػر 

وقامػػػت الباحثػػػة بترتيبهػػػا مػػػف األقػػػدـ إلػػػ   لبصػػػمة وثيقػػػة بمتغيػػػرات الدراسػػػة لهػػػا منهػػػا ومايمػػػت  لػػػ  
 األحدث وتقسيمها إل  الدراسات العربية ثـ إل  الدراسات األجنبية.

 :أواًل:ىالدراداتىالطربوظ
ىالتغكوةةةرىتنموةةةظىفةةةيىودورهىالتذةةةاركيىالةةةتطلمى"بطنةةةوان(ى:ى2005)ىذةةةرا ىدرادةةةظى-1

 "الجماري
 تنمية ف  التشارك ل التعمـ عم  قائـ برنام  استخداـ أثر عم  ؼتعرّ  إل  الدراسة تهدؼ
 12 مف الدراسة عينة تكونت بالعريش التربية بكمية األول  الفرقة طبلب  لد  الجماع  التفكير
 الزمن  عمرهـ متوسط الطبيع  والتاريخ والطبيعة الكيمياء شعبت  األول  بالفرقة وطالبة طالبا  

 الباحثة وقد استخدمت التجريبيةل المجموعة مثموا( 0.22) قدرت يار مع بإنحراؼ سنةل 45.44
 الباحثةل مف تصميـ التشارك   التعمـ عم  قائـ وبرنام  الجماع  التفكير مقياس: التالية األدوات
 المجموعة أداء بيف 0.04 مستو  عند إحصائيا   دالة فروؽ وجود الدراسةل نتائ  أهـ ومف

وقامت المقياسل  لصال  الجماع  التفكير مقياس عم  البرنام  يؽتطب وبعد قبؿ التجريبية
 :كاآلت الباحثة بتحميؿ استجابات الطبلب تجات البرنام  ونوع التعمـ وكانت 

 .تعمـ ممتع -
 زيادة الفهـ وحب المادة . -
 مواهبهـ .   تفت مساعدة الطبلب عم -
 تعمـ مهارات بحثية كاف يجب تعممها . -

 بأفضمية نادت الت  السابقة والبحوث الدراسات نتائ  مع متفقة النتيجة هذتب الدراسة تعدو 
 .الجماع  التفكير تنمية ف  التشارؾ عم  المعتمد التعمـ أسموب
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ىوىاللهىلطفىدرادظى-2 ى2008)ربدالملك ىوالصحظىالبوئظىفيىمػترحىمػرر"ىبطنوان(:
ىوالتغكورىتحصولالىلتنموظىالتذاركيىالتغكورىادتراتوجوظىبادتخدامىوتدروده
ىجامطظ)باإلدمارلوظىالتربوظىبكلواتىاألدبوظىالذط ىلطال ىالبوئوظىوالمدؤولوظىالناقد
ى.(الدووسىقناة

مقترح ف  البيئة والصحة وتدريس  باستخداـ استراتيجية  مقرر تصميـ هدفت هذت الدراسة إل 
ة لطبلب الشعب األدبية بكميات التفكير التشارك  لتنمية التحصيؿ والتفكير الناقد والمسؤولية البيئي

وطالبة  ا  طالب (404بمغت عينة الدراسة ) إذريب  التربية وقد استخدمت الباحثتاف المنه  التج
 :موزعة كاآلت 

 لتفكير التشارك درسوا المقرر باستخداـ استراتيجية ا كمية التربية بةطم مف وطالبة ا  طالب (25)- 
 )مجموعة تجريبية(.

)مجموعة  العادية المحاضرة بطريقة المقرر درسوا كمية التربية طبلب طالبة مفو  ا  ( طالب22) - 
عداد إوقد خضعت المجموعتاف لمقياس  لمتفكير الناقدل ومقياس المسؤولية البيئة مف  ضابطة(ل
 .عدادهما لقياس تحصيؿ الطبلب لممحتو  المقررإباإلضافة إل  اختبار تحصيم  مف  الباحثتافل

 الكسب نسبة بمغتإذ إيجابيةل  نتائ  بالتحصيؿل وجود الخاصة دراسةال نتائ  وكشفت
 وتوفير مرتفعل بصوت التشارك  لمتفكير الطبلب تفسر الباحثتاف ذلؾ لمممارسة (0.44)المعدؿ
 جعؿ ومنت  فعاؿ بأسموب التعميمية بالمهاـ القياـ عم  الطبلب ساعد قد آمنة حرة تعميمية بيئة
 المجموعة طبلب مف أفضؿ نتائج  وكانت التجريبية المجموعة بطبل لد  معن  ذا التعمـ

 الضابطة.
لبلستراتيجية ف  تنمية التفكير الناقدل وتفسر  يجابيا  إ ا  كما أظهرت بنود مقياس التفكير الناقد أثر 

الباحثتاف ذلؾ لوضوح أهداؼ النقاشل وتركيز المناقشات حوؿ محور محدد وواض  لد  الطبلب 
كير الناقد بصوت مرتفع خبلؿ مجموعات الهمس ف  البدايةل ثـ ممارست  بيف وممارستهـ لمتف

المجموعات كمها ساعد ف  تنمية مهارات التفكير الناقد لد  طبلب المجموعة التجريبية أكثر مف 
 طبلب المجموعة الضابطة.

ك  بصوت الستراتيجية التفكير التشار  وأظهرت نتائ  مقياس المسؤولية البيئية أثرا  إيجابيا  
 مرتفع لصال  المجموعة التجريبية .

 وبذلؾ توصمت الباحثتاف إل  نتائ  تؤكد فعالية استراتيجية التفكير التشارك  بصوت مرتفع.
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 :"لوبواىفيىالتذاركيىالتطلومىمدارسىتجربظ"(:ىبطنوانى2008الوونودكوى)ى-3

-46 الفترة: وف  وذلؾ التجربة هذت لدراسة خبيريف مف مؤلفة اليونسكو مف بعثة قامت إذ
 أثنائهاف   وعقدت العظم  الجماهيرية إل  بزيارة المذكورة البعثة قامت 6005-/64/40

 التربوييف مف بمجموعة والتقت الدراسيةل والمناه  التعميمية اإلدارة ف  خبراء مع مكثفة اجتماعات
 زيارة فرصة لهما سنحت ماك والمتوسطل األساس  التعميـ لمرحمت  المدرسية اإلدارة ف  العامميف
 مدارس وهو لمدراسة اإلطار الخبيراف حدد األمورل أولياء مع والتحاور التعميمية المؤسسات بعض
 مدارس 204 عددها والبال  الجماهيرية شعبيات مف شعبية 62 ف  المنتشرة التشارك  التعميـ

 الت  المدارس عدد بم  ذإ 6004/6005 الدراس  العاـ ف  والمتوسط األساس  التعميـ لمرحمت 
 ل(المتوسط التعميـ لمرحمة مدارس 1)و( األساس  التعميـ لمرحمة مدارس 4) التشارك  التعمـ طبؽ
دارية( ومعمميف تبلميذ) بشرية مكونات مف المدارس هذت تتضمف وما جراءات إدارييف) وا   وا 

نف تمويؿ) ومالية( تعميمية ووسائؿ دراسيةل مناه ) وفنية( تنظيمية  ف  الخبيراف شرع( اؽوا 
 لخص فيما مرتفعة نسبة وه % 4 االنفاؽ نسبة بمغت إذ التشارك  التعميـ منظومة تشخيص
 أعم  بدرجة المدارس هذت تمتع ف  التشارك  التعميـ مدارس تجربة ف  يجابيةاإل الجوانب الخبيراف

 السياسة مجاؿ ف  مسبوؽ هير ابتكارا   ه  التجربة هذت وأف واإلدار ل المال  االستقبلؿ مف
 التعميمية النظـ ف  ممحوظا   تطورا   يشهد عالم  سياؽ ف  وتندرج بالواقعل وترتبط التعميميةل

 يمثؿ التعميـ قطاع ف  منهال االستثمار واالستنتاجات االقتراحات مف جممة إل  خمصت الدراسة
 أدوات مف لها بد ال  التشارك التعميـ مدارس تجربة لتنج  المنشودل االقتصاد  لمتطور أساسا  
 مف التبلميذ أكتسب  ما لتحديد االختيارات إجراء وعمميات اإلدار  النشاط لرصد فاعمة تقويـ

 .معارؼ
ىبطنوان2010)ىيوال -4 ى: ربرىىالتذاركيىالتطلمىرلىىقائمىتدروبيىبرنامجىفطالوظى"(

ىاإللكترونيىالتطلومىلتكنولوجواتىالمطلمونىتوظوفىكغاواتىتنموظىفىى”الوو ”
ىى."التدروسىفي

 عبر التشارك  التعمـ عم  قائـ مقترح تدريب  برنام  فاعمية مف التحقؽ الدراسة هذت استهدفت
 واقترحت. التدريس ف  اإللكترون  التعميـ لتكنولوجيات المعمميف توظيؼ كفايات تنمية ف  ”الويب”

 ف  الدراسة عينة وتمثمت لوالوجدان  واألدائ  المعرف : جوانب ثبلثة ف  البرنام  فاعمية الدراسة
البحيرة  بمحافظة التخصصات مختمؼ ف  اإلعدادية المرحمة معمم  مف ومعممة ا  معمم( 11)

 المحتو ل تحميؿ كفايات تناولت تعميمية موديبلت خمسة المقترح البرنام  وتضمف بمصرل
دارة استخداـ وكفايات التعمـل مصادر تطوير وكفايات التصميـل وكفايات  التعمـل رمصاد وا 
 المصدر مفتوحة اإللكترون  التعمـ إدارة أنظمة أحد باستخداـ البرنام  تصميـ وتـل التقييـ وكفايات

 البيانات وجمعت أسابيعل ستة البرنام  دراسة واستغرقت( 4.6)اإلصدارMoodle ”الموديؿ”
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 لرصد خماس  مقياس عف فضبل   األداء لرصد مبلحظة وبطاقة معرف  اختبار باستخداـ
 المتوسطات بيف الفروؽ لداللة t-test ”ت ”اختبار باستخداـ البيانات وحممتل االتجاهات
 الكسب نسبة قياس طرؽ عف جانب كؿ ف  البرنام  فعالية تقدير عف فضبل   المرتبطة لممجموعات

 بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عف الدراسة نتائ  كشفت ولقد Blake ”بميؾ” لػ المعدلة
 البرنام  فاعمية إل  يشير مما البعد  التطبيؽ لصال  والبعد  القبم  التطبيقيف درجات متوسطات

 التعمـ برام  تضميف اعتماد الدراسة واقترحت واتجاهاتهـل المعمميف وأداء معارؼ تنمية  ف
 وزارة تقدمها والت  الخدمة أثناء ف  لممعمميف المهن  التدريب برام  ضمف ”الويب”عبر  التشارك 
 .سنويا   لممعمميف والتعميـ التربية

ىدافطوظىرلىىبطدىرنىالتذاركيىالتدرو ىأثر"ىبطنوانى(:2011)ىوادونىدرادظ -5
ى"اإلردادوظىبالمدارسىالتطلمىىمصادرىاختصاصواتىومؼارات
 ومهػػػارات دافعيػػػة عمػػػ  بعػػػد عػػػف التشػػػارك  التػػػدريب اسػػػتخداـ أثػػػر ؼّ عػػػر ت إلػػػ  الدراسػػػة هػػػدفت

 لمتحقػؽ التجريبػ  المػنه  الباحثػة اسػتخدمت اإلعداديػةل وقػد لمػدارسبا التعمـ مصادر اختصاصيات
 بالمرحمػػػػة الػػػػتعمـ مصػػػػادر اختصاصػػػػيات جميػػػػع مػػػػف الدراسػػػػة عينػػػػة وتكونػػػػت الدراسػػػػة فػػػػروض مػػػػف

 المراحؿ بجميع واختصاصية اختصاص  452 أصؿ مف اختصاصية 22 عددهف البال  اإلعدادية
 مػف تقسػيمهف تػـ وقػد ل% 45.6 بنسػبة البحػريفل بمممكة التربية بوزارة الحكومية بالمدارس الدراسية

 تػدربت أولػ  تجريبيػة مجموعػة: مجمػوعتيف إلػ  التعميميػة المنػاطؽ وفػؽ اإلعػداد  التعمػيـ إدارة قبؿ
 وبمػ  والثانيػة األولػ  التعميمية المنطقة مدارس ف  االختصاصيات مف تكونت بعد عف فرد  بشكؿ

 مػػػف تكونػػػت بعػػػد عػػػف تشػػػارك  بشػػػكؿ تػػػدربت ثانيػػػة يػػػةتجريب ومجموعػػػة اختصاصػػػيةل 45 عػػػددهف
 وقػد اختصاصػيةل 44 عػددها وبمػ  ل والرابعػة الثالثػة التعميميػة المنطقػة مػدارس فػ  االختصاصيات

 جميعا   بقتوط   الكترونيةل تدريبية وحدات ثبلث مف يتكوف إلكترونيا تدريبيا   برنامجا   الباحثة صممت
  .بعد عف

 األول  التجريبية المجموعتيف بيف احصائيا   دالة فروؽ ودوج عف الدراسة نتائ  كشفت
 الثقة بعد  مف كؿ نحو التعمـ مصادر اختصاصيات استجابات رتب متوسط ف  الثانية والتجريبية
 مقياس ألبعاد الكم  المجموع إل  باإلضافة المتبعةل التدريب استراتيجية عف والرضا
 المجموعة استجابات لصال  الفروؽ هذت توجاء المجموعتيفل مف لكؿ(  MSLQ)الدافعية
 المجموعة أف عم  عممية داللة ذات شواهد وجود عم  الدراسة أكدت وأخيرا   الثانيةل التجريبية
 نتائ  أثبتت الفنية وقد المهارات ف  األول  التجريبية المجموعة يفوؽ كسبا   حققت الثانية التجريبية
 بعد عف التشارك  والتدريب الفرد ل بالتدريب مقارنة دبع عف التشارك  التدريب فاعمية الدراسة
 مصادر الختصاصيات والفنية المعرفية المهارات لوتحسيف التدريب نحو الدافعية تحسيف إل  يؤد 
 .التعمـ
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ى2011)خلوغظىدرادظ -6 ىالتغارلوظىالمتطددةىبالودائطىالتطلمىطروػتيىأثر"ىبطنوان(
ىأجؼزةىادتخدامىمؼاراتىإكدا ىفيىنتاإلنترىربرىالتذاركيىاإللكترونيىوالتطلم
ىفوصلىالملكىجامطظىللبناتىالتربوظىبكلوظىالمنتدباتىللطالباتىالضوئوظىالطروض
ى"باإلحداء

 والتعمـ التفاعمية المتعددة بالوسائط التعمـ طريقت  استخداـ فاعمية تعّرؼ إل  الدراسة هدفت
 الضوئية العروض أجهزة استخداـ اراتمه الطالبات إكساب ف  عبر اإلنترنت التشارك  اإللكترون 

 عينة واشتممت التفاعميةل المتعددة الوسائط عم  قائـ  برنام  وبناء بتصميـ الباحثة قامت حيث
 طالبة كؿ رهبة حسب مجموعات ثبلث إل  الطالبات باق  تقسيـ وتـ طالبة406عم  الدراسة
  التعميمية الوسائؿ مقرر تدرس بطةضا مجموعة واإلنترنتل الكمبيوتر استخداـ ف  مهاراتها وحسب
 وسائط برنام  خبلؿ مف المقرر تدرس تجريبية طالبةل مجموعة 20 وعددهف المعتادة بالطريقة
 عم  إلكترون  موقع خبلؿ مف المقرر تدرس تجريبية مجموعة ل20وعددهف تفاعمية متعددة

 اآلتية:  األدوات ل ولتحقيؽ أهداؼ الدراسة قامت الباحثة  بتصميـ 20وعددهف اإلنترنت
 .البرنام  يتضمنها الت  الضوئية العروض أجهزة استخداـ بمهارات قائمة -4
 .بالبرنام  المتضمنة لممعارؼ الطالبات تحصيؿ لقياس تحصيم  بعد  قبم  اختبار -6
 .استخدام  مهارات لقياس جهاز لكؿ مبلحظة بطاقة بواقع مبلحظة بطاقات 2 عدد -2

 :ويشفت نتائج الدراس 
 خبلؿ مف درست الت  البحث مجموعة درجات متوسط بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود - 

 التطبيؽ لصال  وبعدت البرنام  دراسة قبؿ المبلحظة بطاقات تطبيؽ نتائ  ف  اإللكترون  الموقع
   البعد 
 ة.الضوئي العروض ألجهزة المهار  الجانب الطالبات إكساب ف  البرنام  فاعمية يثبت وهذا

 : إل  النتائ  هذت الباحثة وتعز 
 .اإلنترنت شبكات خبلؿ مف التشارك  التعمـ نمط استخداـ -
 والرسـو الصور عم  البرنام  واعتماد المختمفة التعمـ مصادر مف الموقع ب  يتمتع لما -

 .البرنام  مف جزء بكؿ خاصة مرحمية اختبارات ووجود  التوضيحية
 البعض مف بعضهف مع البرنام  ف  المشاركات الطالبات وبيف الباتوالط الباحثة بيف التواصؿ -

 وهذت النتائ  تؤكد فاعمية البرنام . اإللكترون ل البريد خبلؿ
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ىاإللكترونيىللتطلمىمػترحظىبوئظىفارلوظ"ىبطنوانى(2012)وآخرونىالبدوونيىدرادظى-7
ىمطلميىالطال ىلدىىالمودانىىالتدرو ىلتطوورى2الوو ىأدواتىبطضىرلىىقائمظىالتذاركى
ى."ىاآلليىالحاد 

 األسس ال  التوصؿ إل  تهدؼ مصر ف  بدمياط النوعية التربية بكمية الدراسة أجريت
 تحديد و الميدان ل التدريب لتطوير التشارك  اإللكترون  التعمـ بيئة بتصميـ الخاصة والمعايير
 أدوات بعض عم  القائمة لمقترحةا التشارك  اإللكترون  التعمـ لبيئة التعميم  التصميـ مراحؿ
 6الويب أدوات بعض عم  قائمة التشارك  اإللكترون  لمتعمـ بيئة تصميـ  إل  باإلضافة الويبل
 وناقؿ Video casting الويب عبر المرئ  والتدويف Wiki التشاركية الويب محررات: وه 

 فاعمية عم  والتعرؼ لمقترحةلا لمبيئة البلزمة والمعايير األسس بتحديد القياـ بعد Rssاألخبار
   النوعية التربية بكميات الحاسب معمم  لمطبلب الميدان  التدريب تطوير ف  المقترحة البيئة

 لتطوير التشارك  اإللكترون  التعمـ لبيئة والمعايير باألسس استبانة ف  البحث أدوات وتمثمت
 معمم  لمطبلب المهار  األداء ظةمبلح بطاقةو  اآلل  الحاسب معمم  لمطبلب الميدان  التدريب
 اعتمدت المقترحة التشارك  اإللكترون  التعمـ وبيئة التدريسية المهارات مف لكؿ اآلل  الحاسب
 شعبة الرابعة الفرقة لطبلب الكم  المجتمع مف البحث عينة وتكونت التجريب ل المنه  عم  الدراسة
 وعددهـ( 6044-6040) الجامع  لمعاـ دمياطب النوعية التربية بكمية اآلل  الحاسب معمـ إعداد

 لتصميـ البلزمة والمعايير األسس تحديد إل  التوصؿ البحث نتائ  وأظهرت وطالبة طالبا( 23)
 بيف( 0.04) معنوية مستو  عند إحصائيا دالة فروؽ ووجود التشارك ل اإللكترون  التعمـ بيئة

 المهار  األداء مبلحظة لبطاقة البعد  و القبم  القياس ف  البحث عينة طبلب درجات متوسط 
 البعد  القياس لصال  المقترحة التشارك  اإللكترون  التعمـ وبيئة التدريسية الممارسات: مف لكؿ
 اإللكترون  التعمـ بيئة أف النتائ  بينت كما المقترحةل التشارك  اإللكترون  التعمـ بيئة خبلؿ مف

 ببلؾ. بمعادلة مقاسة 6.4 مف أكبر كسب بنسبة فاعمية تحقؽ المقترحة التشارك 
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ىثانوًا:ىالدراداتىاألجنبوظ:
 ى:ىبطنوانى(2004ى) Tlou and others وآخرونىتلوىدرادظ -1

"Study the participatory approach of primary school teachers to useى 

    In the teaching of mathematics" 

ىتةةدروسىفةةيىالتذةةاركيىللةةنؼجىاالبتدائوةةظىالمةةدارسىمطلمةةيىادةةتخدامىبطنةةوانىالدرادةةظ
ى.الرواضوات
 ف  بتدائ اال التعميـ مدارس ف  الرياضيات معمم  كاف إذا فيما استقصاء إل  الدراسة هدفت
 إل  التعميـل والتوصؿ ف  التشارك  النه  يستخدموف ل(األمريكية المتحدة الواليات) فيرجينيا
 المدارس ف  استراتيجيات التعمـ التشارك  الستخداـ المعمميف استخداـ دوف تحوؿ الت  المعوقات
جراء معمـ 10 عم  استبيانات بتوزيع الباحثوف قاـ حيث االبتدائيةل  لستة منظمة شب  مقاببلت وا 

 وكشفت نتائ  الرياضياتل تدريس ف  المعمميف الذيف يستخدموف استراتيجيات النه  التشارك  مف
 المدارس كانت ف  الرياضيات لتدريس التشارك  لمنه  لمعمميفا استخداـ أف أيضا الدراسة
 أجؿ حؿ مف التدريس ف  جماعية/زوجية مناقشات الغالب ف  المعمموف يستخدـ إذ محدودةل
 أعداد وجود بسبب محدود هو التشارك  لمنه  استخدامهـ أف األساتذة وأشار الرياضياتل تماريف
 لدروس المخصص والوقت كافيةل هير التعمـ ادرمص وأف الصفوؼل ف  التبلميذ مف كبيرة

 المهارات يممكوف ال باإلضافة أنهـ الدرسل ف  لممشاركة لمتبلميذ يسم  وال جدا   قصير الرياضيات
 استراتيجيات التعمـ التشارك . الستخداـ الكافية

 :بطنوانى(2008)ىAjiboye and Ajitonىىىىواجتونيىىبويىاوجيىدرادظ -2

 "The effects of full and semi - participatory learning strategies 

Environmental knowledge Nigerian senior secondary students" 
ىالمغةاهومىىىرلةىىىالتذةاركيىىالةتطلمىىادةتراتوجواتىى"آثارىبطنوانىالدرادظ ىىالبوئوةظىىتنموةظ
ى"النوجوروظىالطلواىالثانووظىلطال 

 التػػدهور لمواجهػػة نيجيريػػا فػػ  العميػػا الثانويػػة بلبلطػػ بيئػػ  وعػػ  هػػو خمػػؽ :الهػػدؼ مػػف الدراسػػة
 بمغػت حيػث التجريبػ  المػنه  الباحثاف التشارك  لاستخدـ أساليب التعمـ  استخداـ خبلؿ مف البيئ 
مػػف تسػػع مػػدارس ثانويػػة فػػ   عشػػوائية بطريقػػة اختيارهػػا تػػـ طالبػػا وسػػتيف مئػػة ثػػبلث الدراسػػة عينػػة

 بنػد 20 مػف مؤلػؼ اختبػار تحصػيم   عػف دراسػة هػ  عبػارةالبحث المسػتخدمة فػ  ال نيجيريال وأداة
 الدراسػػية المنػػاه  فػػ  البيئيػػة لممفػػاهيـ الطػػبلب لقيػػاس تحصػػيؿ وذلػػؾ  متعػػدد مػػف االختيػػار نػػوع مػػف

 نظػرائهـ مػف أفضػؿ أداؤهـ كاف التشاركية باألساليب درسوا الذيف الطبلب أف الدراسة وكشفت نتائ 
 لمطمبػة فريػدة فرصػة تقػدـ التشػاركية األسػاليب وقػد أكػد الباحثػاف أف التقميديػةل بالطريقػة تعممػوا الذيف
 األساسية. البيئية المفاهيـ وقراءة وقبوؿ وفهـ بعضهـل باإلضافة إل  زيادة استيعاب مع لمعمؿ
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ى:بطنوان(ىى2008)ىEdoىواودىدرادظ -3
  "The impact of participatory approaches and interpretative 

Learning of Agricultural Sciences in upper secondary Schools in 

Benue State" 

ى ىالطلومىىبطنوان:الدرادظ ىفي ىالطلوا ىالثانووظ ىطلبظ ىتحصول ىرلى ىالتذاركي ىالنؼج أثر
ىالزراروظىفيىوالوظىبونوىفيىنوجوروا"

 ةالزراعي العموـ تدريس ف  استخدام  عند التشارك  النه  فعالية تقييـ إل  الدراسة تهدؼ
 المنه  الدراسة استخدمت لوقد التقميدية الطريقة مع بالمقارنة نيجريا ف  العميا الثانوية لطبلب

 عف عبارة كانت المستخدمة القياس وأداة طالبا ل 20 مف مؤلفة عينة اختيار تـ التجريب  حيث
 نتائ  أف الدراسةل نتائ  خمصت فيما التحصيؿ عم  التشارك  النه  أثر لقياس اختبار تحصيم 

وفسر الباحث  التشارك  كانت مف نتائ  المجموعة الضابطةل النه  استخدموا الذيف الطبلب
بينما  ل التعميمية العممية محور الطالب تجعؿ مف أف استراتيجيات التعمـ التشارك   السبب

 استخداـ بضرورة الدراسة وأوصت التقميديةل بالطريقة المحور ه  العممية المادة أو الموضوع
 التدريس. ف  التشارك  النه  الزراعية العموـ معمم 

ى:بطنوان (( 2010ىKonings كونونجزىدرادظ-4
"An Approach to Participatory Instructional Design in Secondary 

Education: An Exploratory Study" 

ىالنؼج ىبطنوان: ىالدروسىلتصمومىكمدخلىالثانويىالتطلومىفيىالتذاركيىالدرادظ
ى.هولنداىفيىالتطلوموظ
 التعميميةل ثـ الدروس تصميـ ف  الطمبة مف قبؿ التشارك  الدراسة: استخداـ النه  مف الغرض

 الدروس تصميـ ف  والمعمميف الطبلب مع الممكنة التغيرات مناقشة إل  لباإلضافة التجربة تقييـ
 عمم  هو نه  المتبع النه  كاف فيما إذا الدراسة تبحث التعاوفل كما تحقيؽ وكيفية التعميمية
 رياضيات) معمميف ستة مف الدراسة عينة أخر ل وقد تكونت مجموعات مع لبلستخداـ ومناسب
 مجموعة اختيار وثـ هولندال ف  ثانويتيف مدرستيف ف  فئة كؿ مف( اإلنكميزية والمغة واقتصاد
 مفتوحة أسئمة عف عبارة الدراسة أداة وكانت فئةل لكؿ التصميـ ف  لممشاركة طبلب 4 مف صغيرة

 رضا إل  أشارت النتائ  الترميزل باستخداـ األجوبة تحميؿ ثـ ومف فرد ل بشكؿ عميها اإلجابة تـ
الدروس التعميميةل وهذا يؤكد  عممية تصميـ  ف  المشاركيف والطبلب المعمميف مف كبير لكؿ

 عف لمتعبير الكفاية بما في  ةمريح بيئة توفير إل  ضرورة فعالية النه  التشارك ل وأوصت الدراسة
استخداـ  دوف تحوؿ الت  المعوقات العمؿ عم  إلغاء واألفكار لكؿ مف الطبلب والمعمميفل اآلراء

مقنعة الستخداـ  لكما أظهرت الدراسة وجود أسباب التعميم  التصميـ عممية النه   التشارك  ف 
 .النه  التشارك  كمدخؿ لتصميـ الدروس التعميمية
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Chinelo (2010) بطنوان ىدرادظىذونلوى-5ى  
"The effects of participatory learning techniques on the achievement 

and Position B. Ed. Students in Educational Research Methods" 

ىمناهجىفيىالطلبظىتحصولىرلىىالتذاركيىالتطلمىادتراتوجواتىأثرىبطنوان:ىىالدرادظ
 نوجرواىفيىالدلتاىبوالوظ Abraka امطظجىفيىالتربويىالبحث

 نجازإ ف  وتأثيرها التشارك  استراتيجيات لتعمـ فعالية ومقارنة مراقبة: الدراسة مف الغرض
 الطبلب قبؿ مف إيجابية مواقؼ تطوير التقميديةل و الطريقة مع التربو  البحث مناه  ف  الطبلب

 التجريب  با ل بينما استخدمت الدراسة المنه طال 30 الدراسة عينة بمغت حيث التربو ل البحث نحو

 اختبار تحصيميا  مؤلؼ واستخدـ الباحث ضابطةل ومجموعة تجريبية مجموعة هناؾ كانت حيث
 لقياس تحصيؿ الطمبة ف  مناه  البحث التربو  لأسفرت متعدد مف اختيار نوع مف سؤاؿ 62 مف

الذيف درسوا المقرر بطريقة النه   طبلبال انجاز متوسط بيف كبير فرؽ وجود عم  الدراسة نتائ 
 التقميدية بالطريقة درسوا مناه  البحث الذيف نظائرهـ مع التشارك  مقارنة

ىبطنوان:ى( George (2011 جورجىدرادظى-6
"Fostering Generic Skills Through Participatory Learning Strategies  

 التذاركي.ىالتطلمىلىادتراتوجواتخالىمنىالطامظىالمؼاراتىتطزوز:ىبطنوانىالدرادظ

 ف  المعمميف الطبلب بيف العامة المهارات تعزيز إمكانية استكشاؼ هو الدراسة: مف الغرض
مف خبلؿ استراتيجيات التعمـ التشارك ل قامت الباحثة   بالهند كيراال والية ف  اعداد المعمميف كمية

تشارك  بهدؼ الوصوؿ إل  دور تمؾ بوضع برام  تدريب قائمة عم  استراتيجيات التعمـ ال
 الطبلب بيف المهارات تقييـ تمؾ ثـ االستراتيجيات ف  تنمية المهارات الت  حددتها الباحثةل

 بيف كبير فرؽ هناؾ أف الدراسة نتائ  أظهرت وقد طالب 224 الدراسة عينة بمغت إذ المعمميفل
 العامة المهارات تعزيز ف  بقوة داعمة انتك والت  التشاركية التعمـ واستراتيجيات التقميد  التعميـ
 التعمـ مهارة المشكبلتل حؿ مهارة االتصاؿل مهارات التفكيرل مهارات بتعزيزل يتعمؽ فيما لمطبلب
 استخداـ يجب بأن  الدراسة نتائ  وأظهرت كما الذاتيةل االدارة مهارة الفريؽل ادارة مهارة المستقؿل

 تركز تدريب برام  وضع ضرورة إل  باإلضافة أكثرل مهارات ؿلتشم التشارك  التعمـ استراتيجيات
 . التشارك  التعمـ استراتيجيات استخداـ وذلؾ مف خبلؿ المعمميفل الطبلب مهارات تنمية عم 
 

ى  
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ىثالثًا:ىموقعىالدرادظىالحالوظىمنىالدراداتىالدابػظ
 إلوهىالدراداتىالدابػظ:ىتأهمىماىتوصل

 همية النه  التشارك  ودورت الفعاؿ ف  زيادة التحصيؿ  اجتمعت الدراسات السابقة عم  أ
أثناء تطبيؽ ف  وتكويف اتجاهات إيجابية نحو المادة العمميةل وتعزيز مهارات العمؿ الجماع  

 .التدريب بالنه  التشارك 

 النه  التشارك  مف االتجاهات التربوية الحديثة الت  تسع  إل  جعؿ المتعمـ محور  يعد
 دراسة   ية مف خبلؿ مشاركت  الفاعمة ونشاط  ف  عممية التعمـ وهذا ما أكدتالعممية التربو 

 (.6005)ايدو

  بالنه  التشارك  بإمكانية تطبيق  ف  المراحؿ التعميمية كافةل ومعظـ المواد  التعمـيتميز
 (6005)ايدول)6040 ( كونينجز الدراسية حيث طبقت ف  المرحمة الثانوية كما ف  دراسة

 ايج  دراسة (6005)ليبيا ف  التشارك  التعميـ مدارس ( تجربة6040)وشينم دراسة
 (. 6005) عبد الممؾلو  ( لطؼ اهلل6001)لبو 

 (6046) البسيون  (ل6000)خميفة (ل6044)ركزت كؿ مف الدراسات التالية ياسيف 

 الدراسات مف الدراسات هذت تعد ذإ التشارك ل اإللكترون  التعمـ يسم  ما عم  (6044)وال 
 التعمـ مف نمط التشارك  التعميـ يعد إذ التشارك  بالنه  التدريب استخداـ ف  والمتقدمة الرائدة
 يتشاركوف صغيرة مجموعات ف  يعمموا أنهـ حيث المتعمميف بيف االجتماع  التفاعؿ عم  قائـ
 منسؽ جهد ف  جماعية أنشطة خبلؿ مف مشتركة تعميمية أهداؼ تحقيؽ أو المهمة إنجاز ف 
 عم  يركز فهو ثـ ومف الويبل عبر المختمفة والتواصؿ االتصاؿ وأدوات خدمات ستخداـبا

 يسيطر المعمـ حوؿ ممركز نظاـ مف التعميـ يتحوؿ وبالتال  استقبالهال وليس المعرفة توليد
 .المعمـ في  ويشارؾ المتعمـ حوؿ ممركز نظاـ إل  عمي 

 ف  التشارك  لمنه  االبتدائية المدارس  معمم استخداـ عم ( 6001)وآخروف تمو دراسة ركزت 
 .التعميـ ف  التشارك  النه  استخداـ دوف تحوؿ الت  واألسباب الرياضيات تدريس

 مف المعمميف الطبلب بيف العامة المهارات تعزيز بالتركيز عم  (6001)انفردت دراسة جورج 
 التشارك . التعمـ خبلؿ

  التعميميةل السياسة مجاؿ ف  مسبوؽ هير ابتكارا   ه تجربة مدارس ليبيا ف  التعميـ التشارك  و 
 .التعميمية النظـ ف  ممحوظا   تطورا   يشهد عالم  سياؽ ف  وتندرج بالواقعل وترتبط

ى  
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 تمىاالدتغادةىمنهىفيىالدراداتىالدابػظ:ىما

  معظـ الدراسات السابقة استخدمت المنه  التجريب  ذ  المجموعتيف التجريبية والضابطة
واستفادت منها الباحثة ف  االطبلع عم  خطوات المنه  التجريب   بم  وبعد (ق تطبيؽ)

 وتصميـ أدوات الدراسة.

 قدمتها الت  والتوصيات والمقترحات الدارساتل هذت إليها توصمت الت  النتائ  عم  االطبلع. 

 وخطواتها الدارسات هذت عرض ف  المتبعة العممية المنهجية. 
ىالدابػظ:ىوالدراداتىالحالوظىدرادظالىبونىاالختالفىنػاطىأهم
 ه  األول  ف  الجمهورية العربية السورية الت   - عم  حد عمـ الباحثة - تعد هذت الدراسة

 .تحصيؿ طمبة كمية التربية ف  مادة المناه  التربويةف  تناولت النه  التشارك  وأثرت 

   استراتيجيات النه  التشارك  لـ تتطرؽ الدراسات السابقة لموضوع تدريب الطمبة المعمميف عم
 وهو مباشر بشكؿ ()العصؼ الذهن ل دراسة حالةل تمثيؿ األدوار وهيرها مف الفنيات التشاركية

 .الدراسة هذت ب  تميزت ما

تناولت الدراسة أحد أهـ مقررات المرحمة الجامعية بكمية التربية ل وه  مادة المناه  التربوية      
تارة مثؿ )أشكاؿ تنظيـ المنهاجل منهاج المواد الدراسية المنفصمةل وتدريس بعض الموضوعات المخ

وذلؾ مف خبلؿ  منهاج المحور ل منهاج النشاطل وتطوير المناه  التربوية( بطريقة النه  التشارك 
 تصميـ برنام  تدريب .
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 الفصل الثالث

 لفلبحث فلفة  الهرية اخل
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ىجىالتذاركيأواًل:ىالتطلمىالتطاونيىكمدخلىللنؼ

ى

ىثانوًا:ىمغؼومىالنؼجىالتذاركي.

ى

ىثالثًا:ىفنواتىالنؼجىالتذاركي.

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى
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ى

 

 
 أوالً: التعلم التعاوني كمدخل للنهج التشاركي.

ى

ىمػدمظ

ى.نبذةىتاروخوظىرنىالتطلمىالتطاونيىى-1

ى.مغؼومىالتطلمىالتطاونيى-2

ى.رناصرىالتطلمىالتطاوني-3

ى.خصائصىالتطلمىالتطاوني -4

ىتىوروو ىالتطلمىالتطاوني.دلبواى -5

ى.دورىالمطلمىفيىالتطلمىالتطاونيى-6

ى.دورىالمتطلمىفيىالتطلمىالتطاوني-7

ى خالصظ
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ىأواًل:ىالتطلمىالتطاونيىكمدخلىللنؼجىالتذاركي
ىمػدمظ:

لقد تطورت أساليب الّتدريس وطرائق ل نتيجة لتطور المجتمعات المعاصرة وزيادة ثقافة أفرادها 
صادرهال وتطور تقنياتها العمميةل باإلضافة إل  ما يدعو إلي  عمـ الّنفس وتداخمهال وتعدد م

الّتعميم  الحديثل ونتائ  األبحاث الّتربوية إل  ضرورة تنمية وع  المعمميفل وحاجتهـ إل  تغير 
النمط التقميد  ف  عممية التعميـل مما يجعؿ الّطبلب أكثر استفادة وتفاعبل  ومشاركة ف  المواقؼ 

يمية الت  يمروف بها عند دراسة المقررات الدراسيةل وكؿ هذا يستدع  إيجاد طرؽ وأساليب الّتعم
تعميمية جديدة ومف هذت الطرائؽ طريقة التعمـ التعاون ل أو ما يعرؼ بتعمـ المجموعاتل وباعتبار 

لبداية عف أف الّتعمـ الّتعاون  شكؿ مف أشكاؿ الّتعمـ الّتشارك  فقد ارتأت الباحثة أف تكوف نقطة ا
الّتعمـ الّتعاون ل كوف العمؿ الّتعاون  ومفهوـ الّتعاوف ل  جذورت الضاربة ف  القدـ كمدخؿس تمهيد  

 لظهور التدريب بالنه  الّتشارك  خبلؿ الّسنوات األخيرة. 
 أواًل:ىنبذةىتاروخوظىرنىالّتطلمىالّتطاوني:

مجاؿ العمؿ اإلنسان  بشكؿس عاـ وف  بالّنظر إل  فكرة التعمـ الّتعاون  نجدها فكرة قديمة ف  
مجاؿ الّتربية والّتعميـ بشكؿس خاص ل ولكف االهتماـ تزايد بها ف  الّسنوات األخيرةل لما فيها مف 

 Lancaster فوائد كثيرة عم  العممية الّتعميمية حيث تشير معظـ المراجع التربوية إل  جهود

Josephجوزيؼ النكسترل وأندر وبؿل  ل Bell Andrew  ف  تأسيس التعمـ التعاون  ف  أواخر
 (.2ل ص4665القرف السابع عشر الميبلد  ف  انكمترا )عم ل 

( عندما افتتحت مدارس ثالنكاسترث ف  مدينة نيويورؾل 4503وانتقمت الفكرة إل  أمريكا عاـ )
شر أصب  ومع حركة التغير الّشاممة ف  الواليات المتحدة األمريكية ف  بدايات القرف الثّامف ع

ل 6002هناؾ دعـ وتأييد كبير لمّتعمـ الّتعاون ل واشتهرت جهود فرانسيس باركر)البغداد  وآخروفل 
 ف  تطبيؽ الّتعمـ الّتعاون ل حيث كاف مف مؤيدي  نظرا  إلثارت  الحماس والمثابرة والتعاوف (641ص

دما كاف مديرا  لمّتعميـ واإلخبلص الشديد ف  سموؾ المتعمـل وقد ذكر جونسوف وآخروف أف باركر عن
( ألؼ 20ـ( كاف يأت  إلي  أكثر مف )4550 -4542ف  المدارِس الحكومية ف  إحد  الواليات )

زائر ف  الّسنة مف أجؿ معرفِة اإلجراءات الت  يستخدمها ف  الّتعمـ الّتعاون  )جونسوفل ديفيد 
 (. 2ل ص4662وآخروفل 

المجموعات الّتعاونية حت  أصبحت جزءا  مف  تـ َخمؼ باركر جوف ديو  الذ  عّزز استخداـ
بدأت العناية تتزايد باألبحاث  4650 -4640أسموب  المشهور ف  الّتعمـ الّتعاون ل وبيف عاـ 

المتعمقة بهذت االستراتيجيةل وكانت النتائ  مّشجعة عم  تطبيقهال وكاف مف أشهِر مف بحَث فيها 
(SlavenلJohnson)  ا سبؽ يتض  أف الّتعمـ الّتعاون  هو (ل ومم6ل ص4662)الخطيبل
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 أسموٌب تربو   قديـل ا ستخدـ ف  الحضارات السابقةل ولـ يصؿ هذا المفهـو إل  خصائصِ  الحالية
الت  جعمت  مف أكثر األساليِب الّتعميمية تميزا  إال مف خبلؿ األبحاث والّنظريات الت  استند ِإليهال 

إيجاِد هيكميةس تنظيميةس لعمؿ مجموعة مف  والت  ساعدت عم والت  ظهرت مع بدايِة القرف العشريف 
األفرادل بحيث ينغمس  كٌؿ منهـ ف  الّتعمـ وفؽ أدوارس واضحة ومحددةل مع التّأكيد أف كؿ عضو 

( أما ف  الّدوؿ العربية فقد بدأ االهتماـ 2ل ص4662مف المجموعةل يتعمـ المادة الّتعميمية )نشوافل
عاون  بشكؿس متأخر وسوؼ تتناوؿ الباحثة ف  هذا الفصؿل مفهوـ الّتعمـ التعاون ل الفعم  بالّتعمـ التّ 

 عناصرت وخصائص ل واألدوار الّتعاونية.
 ى):(Cooperative Learningثانوًا:ىمغؼومىالّتطلمىالّتطاوني

ـَ الكثير مف الّتربوييف بإيضاِح ذلؾ المفهوـ  كٌؿ لبياف مفهوـ مصطم  الّتعمـ الّتعاون  فقد اهت
حسب وجهِة نظرِت وفمسفتِ  الت  ينطمؽ منها والت  ير  أف هذا المفهوـ يقوـ عميهال لذلؾ تعددت 
الّتعاريؼ وفيما يم  ستعرض الباحثة بعض التعاريؼ الت  وّردت ف  بعض األدبيات والّدراسات 

 الّتربوية:
ىى- ىدتوغن المجموعات  استراتيجية تدريس ناجحة يتـ فيها استخداـ1992))ىStephenرّرفه

يمارسوف أنشطة َتعم ـ  تضـ كؿ مجموعة تبلمذة ذو  مستويات مختمفة ف  القدارتل الصغيرة
متنوعةل لتحسيف فهـ الموضوع المراد دراستِ ل وكؿ عضوس ف  الفريؽ ليس مسؤوال  فقط أف يتعّمـ ما 

خمؽ جوا  مف وبالتال  ي يجب أف يتعّمم  بؿ عمي  أف يساعد زمبلءت ف  المجموعة عم  الّتعمـ
 (461)صاإلنجاِز والّتحصيؿ والمتعة أثناء الّتعمـ 

بحيث  بأن : ثاالستخداـ الّتعميم  لممجموعات الصغيرة( 1995) وقدىرّرفهىجوندونىوآخرونى-
ممكفثل ثـ  يعمؿ الطبلب مع بعضهـ بعضا  لزيادة تعّممهـ وتعّمـ بعضهـ بعضا  إل  أقص  حد

عمـ الّتعاون  بقولهـ: وفكرت  سهمة حيث ي قسـ الّطبلب إل  يوض  جونسوف ورفاق  تعريفهـ لمتّ 
بعد ذلؾ يأخذوف  ( أعضاء بعد أف يتمقوا تعميمات مف المعمـ2 -6مجموعات مكونة مف )

بنجاحل وينت  عف الجهود  باالشتغاؿ عم  العمؿ حت  يفهـ وينجز جميع أعضاء المجموعة العمؿ
بحيث يستفيد جميع األعضاء مف  ل لتحقيؽ الفائدة المشتركةالّتعاونية قياـ المشاركيف بالعمؿ بنشاط

جهوِد بعضهـ بعضا  ثَنجاحَؾ يعود عم  بالفائدة ونجاح  يعود بالفائدة عميؾ كذلؾل مدركيف أف كؿ 
ما أف نغرؽ جميعا ث ومدركيف  أعضاء المجموعة يشتركوف ف  مصيرس واحد إما أف ننجو جميعا ل وا 

 (.2ص)عف جهودِت الّشخصية وجهوِد زمبلئ  ف  المجموعة  أف إنجاز أ  واحد منهـ نات 

 : بأن  استراتيجية تدريس تتمحور حوؿ الّطالب( (1994ىMcenerneyيىنورنوورّرفهىمك  -

كحؿ  حيث يعمؿ الّطبلب ضمف مجموعات صغيرة هير متجانسة لتحقيِؽ هدؼ أكاديم  مشترؾ
 (.433ص)مشكمة أو إنجاز مهمة ما 
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عّرف  بأن  استراتيجية تعميمّية تعمؿ : Rorert & Ronald (1994) أماىروروتىورونالد
عم  االنتقاؿ مف الجانب النظر  إل  الممارسة الفعمية داخؿ هرفة الصؼ لمساعدة الّطمبة لك  

 (.32)صيصبحوا متعمميف ناجحيف 
ىرّرفه ىوالخطو  ( بحيث 3-6بأن  تعّمـ ضمف مجموعات مف الطمبة ) :(2008)ملكاوي

مبة العمؿ سويا  وبفاعمية ومساعدة بعضهـ بعضا  لرفع مستو  كؿ فردمنهـ وتحقيؽ يسم  لمط
 (.60ص)الهدؼ التعميم  المشترؾ )

ىلونونك طريقة يعمؿ فيها الطمبة ف  مجموعات  فقدعّرف  بأن  :Lonning (1993)أما
 مشتركة صغيرة هير متجانسة مف حيث القدرات والخمفيات العمميةل ويتفاعموف نحو تحقيؽ أهداؼ

 .ص((1087
ىو  الفرد  :أحد أشكاؿ التعّمـ الثبلثة الرئيسة هو :(6002)بأنهىرّرفهىأبوالنصرىوجملكما

تقوـ عم  مبدأ نغرؽ معا أو  Cooperative Learningالجمع )التنافس (ل والّتعمـ الّتعاون  
الطبلب  وفي  يعد المعمِّموف الّدروس بحيث يعمؿ We sink or Swim  to gatherننجو مع ا

 (.645ص)بعضهـ مع بعض لزيادة تعّممهـ إل  أقص  حد يعمموف لتحقيؽ أهداؼ مشتركة 
أنواع الّتعمـ الّصف  الذ   أحد اعتبرت إذالتعاون ل  التعمـ بتعريؼ قاـ : فقد(6002)زوتون أما

 الّتحصيؿ الّدراس  مف كؿ تنمية بهدؼ صغيرة تعاونيةس  مجموعاتس  إل  الّطمبة يتـ في  تقسيـ
أفرادل عادة ما يكونوف  (3-6والمهارات االجتماعية مع ال وفي  تتكوف المجموعة التعاونية مف )

هير متجانسيف ف  قدراتهـ الّتحصيميةل ويوكؿ لممجموعة مهمة تعميمّيةل ويكوف لممجموعة أهداؼ 
ف   أفراد كؿ مجموعة معا   جماعّية تسع  لتحقيقها مف خبلؿ ممارستها لتمؾ المهمةل ويتشارؾ

ممارسة المهمة محؿ التكميؼ مف خبلؿ التفاعؿ المباشر فيما بينهـ أ  مف خبلؿ المناقشة 
وتبادؿ الخبراتل وتقديـ العوفل والّتغذية الّراجعة لبعضهـل إل  هير ذلؾ مف صور التفاعؿ 

فقط ف  تعّمـ المهمة  ويعمؿ كؿ فرد ف  المجموعة بهمة وحماس ألن  ليس مسؤوال  عف نجاح 
نما مسؤوؿ عف نجاح المجموعة ككؿل ويتـ تقييـ أداء الفرد الواحد ف  الصؼل وما يتمقات مف  وا 

ا عم  أداء مجموعت   تعزيز ال يعتمد عادة عم  أدائ  الفرد  فقط بؿ يعتمد أيض 
 (.614ل613ص)

ىربابنظىوأخورًا التعمـ التعاون  هو التعمـ الذ  يتـ وفؽ مجموعة مف  :(2006)تطروف
 نظمة يتـ فيها إعداد الطمبة وتهيئتهـ لمعمؿ الجماع  مف خبلؿ تقسيمهـ إل اإلجراءات الم

عداد المهمات الرئيسة والفرعية وتوزيعها عم  المجموعات  مجموعات صغيرة هير متجانسة وا 
بحيث تعمؿ كؿ مجموعة عم  حؿ المشكمة المطروحة باستخداـ الحوار والمناقشةل ويتمثؿ دور 

اقبة والتوجي  واإلرشاد والتشجيع والتقويـ ف  أثناء عمؿ المجموعات مع المعمـ ف  اإلشراؼ والمر 
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تقديـ المساعدة عند الحاجةل وف  المحصمة النهائية يكوف كؿ طالب مسؤوؿ عف نجاح مجموعت  
 (.40ص)

ىبأنؼاىوادتنادًا ىالّتطاوني ىالّتطلم ىادتراتوجوظ ىالباحثظ ىتطرف ىدبق ىما ىكل : رلى
لعمؿ الجماع  لممتعمميف وذلؾ مف خبلؿ تقسيمهـ إل  مجموعات تعتمد عم  ا طريقة تدريسّية

صغيرة يتـ فيها تبادؿ اآلراء ووجهات النظر بيف أفراد المجموعة الواحدة حوؿ موضوع تعميم  
 معيف بإشراؼ وتوجي  المعمـ بغية الوصوؿ بالمتعمميف إل  إتقاف موضوع التعمـ.

ى(ى:ىoperative Learning Elements)Coثالثًا:ىالطناصرىاألدادوظىللتطلمىالتطاوني
يوجد عدد مف العناصر الت  يؤد  توافرها إل  تحقيؽ مستو  عال  مف الّتعمـ الّتعاون ل والت  

 وردت ف  عديد مف األدبيات ومف أبرزها ما يم :
 : االعتماد المتبادل اإليجابpositive Interdependence)) 

الّتعاونّية ه  أف يتعمموا المادة المخصصة ويتأكدوا أف  لمطمبة مسؤوليتاف ف  المواقؼ الّتعممّية
جميع أعضاء مجموعتهـ يتعمموف هذت المادة ل والّتسمية الفنية لتمؾ المسؤولية المزدوجة ه  

ويتوافر هذا عندما يدرؾ الّطمبة أنهـ مرتبطوف مع اقرانهـ بشكؿ ال  االعتماد المتبادؿ اإليجاب 
قرانهـ ف  المجموعة وبالعكسل وعميهـ أف ي نسقوا جهودهـ مع جهود يمكف أف ينجحوا ما لـ ينج  أ

 . أقرانهـ ف  مجموعتهـ ليكمموا مهمة عهدت إليهـ

 : وعندما يفيم االعتماد المتبادل االيجاب  جيدًا فإنو يؤيد ما يأت 
يكوف  جهود كؿ فرد ف  المجموعة مطموبة ال يستغن  عنها لنجاح المجموعة أ  ال يجوز أف

ركاب معفووف مف دفع االجرةل فمكؿ فرد ف  المجموعة إسهاـ فريد يقدم  ال  الجهد المشترؾ  هناؾ
ل 6006بسبب مصادرتل أو دورتل ومسؤوليات المهمة الت  تسند ال  المجموعة )محمدل 

 (. 105ص
  المسؤولي  الشخصي Personal Responsibility): ) 

 اون  ف  الّتعميـ أف نجعؿ مف كؿ عضو فردا  بما أف الغرض مف استخداـ أسموب الّتعمـ الّتع

أقو  مما كاف عمي ل فالمسوؤلية الفردية تعن  أف يفهـ كؿ عضو ف  المجموعة مهمت  الموكمة إلي  
 ويسهـ فعميا  ف  إنجازها ومساعدة اآلخريف عم  تعممها.

 بناء المسؤولي  الفردي :  ومن الطرائق الّشائع  ف 

 .وعةل ألف ذلؾ يزيد المسؤولية الفرديةتقميؿ عدد أعضاء المجم - 4

 .إجراء اختبار فرد  لكؿ طالبل وكذلؾ اختبارات شفوية عشوائية لبعض الّطبلب - 6

 .مبلحظة المجموعة وتسجيؿ عدد مساهمات كؿ عضو ف  المجموعة – 2

 .ي كمؼ أحد األعضاء بدور المتأكد مف عمؿ المجموعة - 1
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ل ص 6000)الحيمةل ي عمـ الّطبلب ما تعمموت ألشخاص آخريفالّشرح المتزامف ويتمثؿ ف  أف  - 2
 (.44ل ص4662ل جونسوف وآخروفل 416

  :التفاعل المعزز وجيا لوجوFace to Face promotive interaction)) 
يمتـز كؿ فرد ف  المجموعة بتقديـ المساعدة والتفاعؿ اإليجاب  وجها  لوج  مع زميؿ آخر ف  

اؾ ف  استخداـ مصادر الّتعمـ وتشجيع كؿ فرد لآلخر وتقديـ المساعدة المجموعة نفسهال واالشتر 
والّدعـ لبعضهـ البعض يعتبر تفاعبل  معززا  وجها  لوج  مف خبلؿ التزامهـ الّشخص  نحو 
بعضهـ لتحقيؽ الهدؼ المشترؾل ويتـ التأكد مف هذا التفاعؿ مف خبلؿ مبلحظة التفاعؿ المفظ  

وعة وتبادلهـ الّشرح والّتوضي  والّتمخيص الّشفو  وال يعتبر التفاعؿ الذ  يحدث بيف أفراد المجم
وجها  لوج  هاية ف  حد ذات  بؿ هو وسيمة لتحقيؽ أهداؼ هامة مثؿ: تطوير التّفاعؿ المفظ  ف  
الّصؼل وتطوير التّفاعبلت اإليجابية بيف الّطبلب الت  تؤثر إيجابيا  عم  المردود الّتربو  

 (.5صل 6005)المقبؿل 

 ( : المعالج  ف  المجموعGroup Processing) 
عندما يناقش أعضاء المجموعة مد  تقّدمهـ نحو تحقيؽ أهدافهـ ومد  محافظتهـ عم  
عبلقات عمؿ فّعالةل إف الغرض مف المعالجة الجماعية هو توضي  وتحسيف فعالية األعضاء ف  

تحتاج المجموعات اتخاذ قرارات حوؿ الجهود التعاونية لتحقيؽ أهداؼ المجموعةل و  مساهمتهـ ف 
أ  سموؾ ينبغ  استمرارت أو ينبغ  تغييرت لومف المفاتي  األساسية لنجاح العممية الجمعية إعطاء 
وقت كاؼس لحدوثها والتّأكيد عم  الّتغذية الّراجعة اإليجابية واالحتفاظ بمشاركة الطمبة ف  العممّية 

 (.55-53ل 4666ل مرع عاونّية )الحيمة و وتذكير الّطمبة باستخداـ مهاراتهـ التّ 

 رابطًا:ىىخصائصىالتطلمىالتطاوني:

ماه  مميزات الّتعمـ الّتعاون ؟ ماه  الفوائد الت  يجنيها المتعمـ مف استخداـ استراتيجيات 
 الّتعمـ الّتعاون ؟

عػػف البيئػػة ينػػاد  المّربػػوف بالبعػػد  إذ بحػػث فػػ  خصػػائص الػّتعمـ الّتعػػاون لكػؿ هػػذت األسػػئمة تقودنػػا لم
والمػاد   االجتمػاع الّتعميـ والّتعمـ والت  تعزؿ المدرسػة عػف البيئػة المحيطػة بشػقيها  المصطنعة ف 

تطػوير مهػارات ذاتيػة توظػؼ المعرفػة فػ  يرقػ  إلػ  ولكن  ال والت  أوجدت طبلب لديهـ كـ معرف ل
 تبادؿ ( يوض  خصائص الّتعمـ الّتعاون  ومنها االعتماد الم4الشكؿ ) سياؽ حقيق .
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 اإليجابيػةل العبلقات ونمو بيف األفرادل والتّفاعؿ المّشجع
 الكفايػػػػػة مسػػػػػتو  ورفػػػػػع االنجػػػػػازل نحػػػػػو الجهػػػػػد وتوجيػػػػػ 

 . النفس  والتوافؽ  االجتماعية
 ومن الخصائص الت  تميز الّتعلم الّتعاون  يذلك:

 تبادؿ وفهـ أفكار اآلخريف. -4
 . الّتعبير عف النجاح والمشاعر لجميع الطبلب -6

 تبادؿ وجهات النظر حوؿ موضوع معيف. -2

 مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف. -1

 اكتشاؼ المواهب والقدرات الخاصة لد  كؿ متعمـ  -2

 عف طريؽ توظيفها ف  سياؽ عمم  تطبيق .وتنميتها 

ا تكامؿ بناء المهارات المعرفية والوجدانية والحركية ف  أنشطة الّتعميـ والّتعمـ وعدـ اقتصاره-3
 عم  الجوانب المعرفية كما هو الحاؿ ف  طريقة الّتعمـ التّقميدية. 

تنمية مهارات التّفكير العميا والتّفكير المنطق  مف خبلؿ توظيؼ أسموب المشاريع وحؿ  -4
 المشكبلت والتعمـ ذو المعن .

 تطوير مهارات الّتعاوف والعمؿ ضمف فريؽ وتنمية المهارات االجتماعية. -5

 التعميـ لزيادة دافعية المتعمـ.تنويع أساليب  -6
تنمية مهارات االتصاؿل واإلدارةل والتنظيـل والقيادةل والحوارل وما يتطمب  مف استماع وفهـ  -40

 (.62ل63ل ص6005والدخوؿ بطريقة بناّءة ف  المناقشة )آؿ محيال 

 التعلم التعاون : وسلبيات عيوب:خامساً 
لما ل  مف  لالتعمـ التعاون  ف  التربية الحديثة رهـ الهالة القوية مف المناداة بتطبيؽ مفهوـ

 والسمبيات  ذلؾ اليعن  أن  خاؿ مف العيوب كرت سابقا  لإال إفالمميزات والخصائص الت  ذ  
فهو عرضة لمنقص وعدـ  وبما أف التعمـ التعاون  جهد بشر ل مف حيث التخطيط والتنفيذ والتقويـ

كما أف   دوف اهتماما  كافيا  جؿ في  بعض األفراد أو اليفقد يهم الكماؿ لإذ يتعامؿ مع المجموعات
 ةأو جسديلعمؿ الجماعة ف  وقت قصيرل لعوامؿ كثيرة قد تكوف نفسية   بال يستجيبعض األفراد 

 . وهيرها ةأو معرفيل  واجتماعية
 ومن السلبيات الت  يمين أن توجو لطريق  التعلم التعاون :

همػػاؿ ماعػػدات  قفلمحػػور حػػوؿ المػػتعمـ المبػػدع والمػػتالت -4 ومػػف ذلػػؾ التفػػاؼ أعضػػاء المجموعػػة  وا 
 .بآرائ  وعدـ معارضتها واالهتماـحوؿ الطالب المميز 

 ( خصائص التعلم التعاون 1الشيل )
 (62ل63ل ص6005)آؿ محيال 

 
 ( خصائص التعلم التعاون1ًالشكل )

 (25، ص2118)آل محٌا، 
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وسػػػرعة  أعضػػاء المجموعػػة بتفػػوؽ أحػػدهـ اضػػعاؼ الدافعيػػة لمتعمػػيـ وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ احسػػاس -6
االتقػػػاف لديػػػ  قػػػد يصػػػرفهـ عػػػف المشػػػاركة فقػػػد كفػػػاهـ مؤنػػػة البحػػػث والعمػػػؿ ممػػػا يقمػػػؿ مشػػػاركت  

 افعيتهـ لمتعمـود

إذ يؤثر ذلؾ سمبا  عمػ  االتقػاف وسػرعة االنجػاز لممجموعػات ممػا يػؤثرعم  ضعؼ ادارة الصؼ  -2
 .الموقؼ التعميم  برمت 

وقطػؼ ثمػارت  أثناء الموقؼ التعميم  ف   لذا مف الواجب عم  المعمـ االنتبات لمثؿ هذت األمور 
 .(30لص 6005)األكمب ل والوصوؿ ب  إل  تحقيؽ أهداف 

ى:وبطدهىقبلىالدرسىالتطاونيىوفيىأثنائهدورىالمطّلمىىداددًا:
دور المعمـ ف  الّتعمـ الّتعاون  هو الموج  والمتابع لمطبلب خبلؿ ورشة العمؿل فالمعمـ ل  

أثناءل وبعد ف  الّدور الفّعاؿ فهو القائد لسير الّدرس الّتعاون ل فهناؾ مهاـ يقـو بها المعمـ قبؿل و 
 الّدرس التعاون .

  دور المعّلم قبل الّدرس الّتعاون: 

 اختيار الدرس المناسب لمتعمـ الّتعاون .-4

 وضع خطة عمؿ مناسبة لمدرس بحيث تكوف شاممة لجميع عناصر الدرس.-6

 أثناء العمؿ الّتعاون .ف  تحديد المهارات التعاونية الت  سيتـ العمؿ بها مف خبلؿ ورش العمؿ -2

 لمناسبة لمدرس الّتعاون .توفير الوسائؿ التعميمية ا-1

كذلؾ تجهيز بطاقة تقييـ العمؿ الت  توزع نهاية الدرس الّتعاون  ليسجؿ أعضاء المجموعة -2
 أثناء العمؿ.ف  اإليجابيات والّسمبيات الت  استنتجوها

 تحديد خطة سير الّدرس الّتعاون  والوقت المناسب لكؿ خطوة مف خطوات الدرس التعاون .-3

  أثناء الّدرس الّتعاون   فدور المعّلم: 
 تشكيؿ الطاوالت داخؿ الفصؿ. -4

 توزيع الّطبلب عم  ورش العمؿ بحيث يراع  الفروؽ الفردية.-6

 مشجعث. -ممخص -مقرر –توزيع األدوار عم  أعضاء المجموعة ثقائد -2

 إعطاء كؿ عضو ف  المجموعة رقما  أواسما  معينا .-1

 تحقؽ ف  الدرس.شرح األهداؼ الّتعميمية الت  ست-2

 تفقد المجموعات ومتابعتهـ.-3

 أثناء العمؿ عم  تقريب المعمومات.ف   مشاركة المجموعات  -4

 مناقشة المجموعات ف  الّدرس لموصوؿ لؤلهداؼ المحددة.-5

 تمخيص الّدرس. -6
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توزيع بطاقة التقييـ عم  المجموعات الّتعاونية  ف  ورش العمؿ لتسجيؿ النتائ  اإليجابية  -40
 الّسمبية ف  المجموعة الّتعاونية.و 
 : دور المعّلم بعد الدرس الّتعاون 
 .متابعة خطة العمؿ ومقارنتها بالدروس الماضية ومبلحظة مقدار تحسف أعضاء المجموعة -1
 .متابعة بطاقة المبلحظة الت  سجمت فيها نشاطات الطبلب مف عمؿ ومهارات -2

اتفاؽ المجموعة أو عدـ اتفاقها ألف أعضاء  متابعة بطاقة التقييـ ألف بطاقة التقييـ تبيف-2
 (.34ل30ل ص6004العنز ل )المجموعة هـ الذيف يسجموف النتائ  مف خبلؿ العمؿ المكمفيف ب 

ى:ىدورىالمتطّلمىفيىالّتطلمىالّتطاوني:دابطًا
إل  دور  (6005)الكسبان و ل(6046)عم (و 6004)الرفاع (و 6004)الرداد  مف وقدأشاركؿ

 ليكمؿ األدوار ت وزع محددل دور المجموعة ف  تمميذ لكؿ ي سند مـ التعاون  إذالمتعمـ ف  التع
 :شيوعا   وأكثرها الّتعاونية األدوار أبرز ولعؿ بعضا   بعضها

شرح المهمةل وقيادة الحوارل والتأكد مف مشاركة  ودورت(: TheLeaderقائد المجموع  )-1
ّنظر وتشجيع كؿ أفراد المجموعة عم  الجميعل ومنعهـ مف إضاعة الوقتل وتقريب وجهات ال

 .المّشاركة اإليجابية
 وعمي  أف يطمب مف كؿ فرد اإلدالء برأي ل وشرح المهمةل ويقدـ أمثمة توضيحية المستوضح:-2

 وأف يتأكد مف فهـ كؿ فرد مف أفراد المجموعة.

ف اإلجابة ويتمثؿ دورت ف  كتابة وتسجيؿ ما يدور مف مناقشاتل والتأكد م مقرر المجموع :-3
 قبؿ تسجيمها بشكؿ نهائ .

يتأكد مف تقدـ المجموعة نحو الهدؼ ف  الوقت المناسبل ومف قياـ كؿ فرد بدورت  المراقب:-4
 وحسف استخداـ المجموعة لممواد المتاحة لها.

يستحسف ما كتب  زميم  ويظهر نواح  القوة فيما قدم  مع تبرير (: Encouragerالمشّجع )-5
 .استحسان 

: يظهر جوانب القصور فيما قدم  زميم  ويبرر رأي  ويطمب من  اقتراح التعديؿ المناسب ّناقدال-6
 .الذ  ي حِسف مف عمؿ المجموعة

ف  المواقؼ الت  تتطمب استخداـ أدواتل يحدد المعمـ هذا الدور ليستمـ  حامل األدوات:-7
رجاعها ف  نهاية الحصةالّتمميذ الخامات واألجهزة مف المعمـل ويحافظ عم  سبلمتها ونظا  .فتها وا 

جابات ومنجزات المجموعة وقد  :Summerizerالمّلخص -8 وهو الذ  يمخص استنتاجات وا 
 .يتول  ذلؾ الدور مقرر المجموعة

ويقوـ أعضاء مجموعة الّتعمـ الّتعاون  بتسجيؿ أسمائهـ ودور كؿ عضو منهـ ومبلحظاتهـل 
مؿ الخاصة بهـل حيث يدوف فيها تقرير حوؿ أدوارهـ والنتائ  الت  توصموا إليها ف  أوراؽ الع



33 
 

ومد  إسهاماتهـ ف  موضوع الدراسةل ونجاح المجموعة يعتمد عم  تقويـ هذا 
 .(256)ص (ل54)ص (ل25ل)ص(20ل66)صالتقرير

ومف خبلؿ استعراض مفهوـ الّتعمـ الّتعاون  وجذورت التّاريخية وعناصرت وأدوار  خالصظى:
ف  الّتعمـ الّتعاون ل يمكف استنتاج حقيقية أف الّتعمـ الّتعاون  استراتيجية  كؿ مف المتعمـ والمعمـ

تدريسية تقـو عم  تعامؿ وتفاعؿ المتعمميف مع بعضهـ البعض ف  مجموعاتل ويكوف لممعمـ 
 ،تقسيـ الطبلب ف  مجموعات إلنجاز األهداؼ التعميمية الّسيطرة الكاممة فيكوف دورت كالتّال 

بالمقاالت لمقراءة والتحميؿل طرح مجموعة مف األسئمةل ثـ يطمب منهـ العمؿ ف  تذويد الّطبلب 
يصمـ األنشطة الّتعميميةل إعداد أدوات ووسائؿ التقويـ ، مجموعات لئلجابة عف هذت األسئمة

ويكوف لممتعّمـ ف  المجموعة دور محدد لمقياـ بمهاـ محددة يقوـ بإتقان ل ثـ يتبادؿ هذت األدوار 
أفراد المجموعة الواحدة حت  يتحقؽ إتقاف الّتعمـ بالكامؿ لكؿ فردل وف  الّنهاية الّتعمـ  فيما بيف

ف كانا متشابهيف ف  أنهما مف أهـ األساليب  لمتعميـالّتعاون  ليس مرادفا   بالنه  الّتشارك  وا 
ؽ مف الّتربوية الحديثة الهادفة إلحداث تعّمـ حقيق  مبن  عم  العمؿ ف  مجموعاتل واالنطبل

المتعمميف أنفسهـ ف  الوصوؿ إل  المعمومةل إال أف الفصؿ التال  سيوض  الفرؽ بينهما مف 
 بالنه  الّتشارك  وميزات ل وأهميت ل وفنيات  المتعددة. التعميـخبلؿ عرض مفهـو 
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ىثانوًا:ىالنؼجىالتذاركي
ىمػدمظ:

لقد كاف لظهور أساليب التدريس وطرائق  الحديثة أسباب ودوافع كثيرةل لعؿ أبرزها الحاجة 
إل  مسايرة الّتطور الّسريع والّتسارع المعرف  الكبيرل فصار ينتظر مف المؤسسة الّتربوية أف تقدـ 

نسانية قادرة عم  تيسير اندماج المتعمـ ف  الواقعل وتيسير وتوسيع طرائؽ مخرجات عممّية و  ا 
االستيعاب والتخط  واإلبداعل فأد  إل  ظهور ما يسم  ضرورة الّتعمـ مد  الحياة والّتعمـ 
الفعاؿ وضرورة الّتعمـ بالمشاركة وهير ذلؾل فمـ يعد يكف  المتعّمـ أف يتعمـ بؿ ال بد مف تعمم  

 التعمـوما يعنينا هنا هو ما يسم  بالّنه   الّتشارك ل والذ  ي طمؽ عمي  أحيانا  كثيرة  كيؼ يتعمـ..
 التشارك .

 أواًل:ىمغؼومىالنؼجىالتذاركي:
الّتشارك  هو  لمتعميـالّتشارك  يتـ بطرائؽ مختمفة ولعؿ أكثر فهـ شائع  التعميـلقد تبيف أف فهـ 

مة أسموب برام  الّتعميـ التّقميدية الذ  يبقيهـ لفترات أن  منه  جديد ينبذ بقاء المشاركيف تحت رح
طويمة يسمعوف ويكتبوف ما يميم  عميهـ المدرسوف لولذلؾ بدأنا نسمع هذت األياـ عف الحوار 

مف المصطمحات الت  والمناقشةل والعمؿ ف  مجموعاتل وورش العمؿل وتبادؿ الخبراتل وهيرها
ركيفل والّتركيز عم  خبراتهـ وتقدير مساهماتهـ ه  ببل شؾ طرائؽ تسم  بسماع صوت المشا

 ف  العممية الّتعممية.
 بالنيج الّتشاري : التعلمتستعرض الباحث  فيما يل  مجموع  من الّتعريفات الت  تناولت 

: بأن  سمسة مف العمميات واإلجراءات المنظمة الت  تعتمد اعتمادا  (4666)يعرفو حسنين
مشاركة الفئة المستهدفة مشاركة فعالةل بدءا  مف تحديد االحتياجات  كميا  وعبر كافة مراحمها عم 

 (.32ص) التدريبية ومرورا  بتصميـ وتنفيذ وتقويـ البرنام  التدريب 
: فيرات طريقة تدريسية تهيئ لمطبلب فرصة العمؿ الجماع  ف  (6006)أما المحسن

شارك  ال يطابؽ بالضرورة مفهـو مجموعات صغيرة لك  يحققوا هدفا مشتركال فمفهوـ الّتعمـ التّ 
الّتعميـ التعاون  فالّتعمـ الّتشارك  يؤكد ضرورة مشاركة كؿ فرد ف  العممية التعميميةل فبل مجاؿ 

  (.6ص)ألف يبق  الفرد سمبيا  ف  مجموعت  ينتظر مساعدة تأتي  مف زمبلئ  
الفعالة والنشطة بيف  : بأن  تعمـ قائـ عم  أساس المشاركة(4666)وقد عرفو اللقان  والجمل

المتعمميف ف  عممية التعمـل حيث يتـ تقسيـ المتعمميف إل  مجموعات صغيرة تتكوف مف اثنيف أو 
أكثر لمعمؿ معا  مف أجؿ الّتعمـل وتتألؼ هذت المجموعات مف مشاركيف ذو  قدرات مختمفة يطمب 

موعة مسؤوؿ عف مف هذت المجموعات بناء المعارؼل وكؿ عضو مف أعضاء الفريؽ أو المج
تعمم  كما يجب عمي  مساعدة تعمـ باق  أعضاء الفريؽل ويقتصر دور المعمـ عم  اإلرشاد 
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بداء الرأ  بيف المعمـ وبيف المتعمميفل وبعضهـ  والتوجي  وتتاح ل  الفرصة ف  المناقشةل وا 
  (.54ص )البعض 

م  نحوس فّعاؿل وتشجع عممية تعميمّيةل ت شرؾ المتعّمـ ع بأن :(6006) وجييلسوعرفتو صفير 
تفاعم  مع اآلخريف وترتكز عم  قدرات ومهارات المتعّمـل وتسهؿ الربط ما بيف خبرات المتعمـ 

 (.12ص )السابقة وبيف ما يعيش  اآلف 
أسموب مف أساليب الّتعمـ الت  تقوـ عم  مشاركة المتعمـ  :بأن  (2009)أما زياد فيراه

ن  آخر هو الذ  يقوـ عم  تشارؾ كؿ مف المعمـ والطالب وبمع بفاعمية ف  العممية التعميمّية
بأداء العممية الّتربوية وتحقيؽ مخرجاتهال أ  أن  ال يعتمد بشكؿ وحيد عم  المعمـ كمصدر أوؿ 
وأخير لممعمومةل وال يعتمد عم  فئة قميمة مف الطبلب يكوف لها الفاعمية والنشاط داخؿ الحمقةل 

 .عتمد عم  تفعيؿ جميع الطمبة بجميع قدراتهـ العقمية والدراسيةأو هرفة الصؼ دوف هيرهـل بؿ ي
 ويرى زياد بأن ىناك مبدءان رئيسيان يقوم علييما الّتعلم الّتشاري  ىما:

 ال يوجد شخص يعمـ كؿ ش ء عف أ  ش ء.-
 (.     2ص)كؿ منا لدي  ما يعطي  وما يقدم  -

يقوـ عم  تقسيـ الطمبة إل   هو أسموب ف  الّتدريسل :بقول (4662) ويعّرفو يعقوب
مجموعات صغيرة  تتشّكؿ كّؿ مجموعة مف اثنيف إل  خمسة طبّلب/ طالباتل هير متجانسة 
ـّ إنجاز العمؿ إاّل إذا قاـ بهذا الدورل فالفرد ف   تحصيمّيا ل ولكّؿ منهـ دور يقـو ب ل وال يت

ماعةل وتتحّقؽ أهدافها إاّل الجماعة يتحّمؿ مسؤولّيات عمم  وعمؿ الجماعةل وال ينج  عمؿ الج
 (.1ص )إذا اكتسب أعضاؤها مهارات العمؿ التعاونّ  الّتشارك  

أسموب  يبلحظ أف جميع التعريفات السابقة جاءت متقاربةل جميعها أكدت أف النه  التشارك  
من ولقد استخلصت الباحث  ل تعميم  يقوـ عم  مشاركة المتعمـ والمتعمـ ف  العممية التربوية

 عريفات السابق  اآلت :الت
 وتركز  تشرؾ المتعمـ عم  نحو فعاؿل تعميمية  تّعممية ستراتيجيةا :التشارك  التعمـ ستراتيجيةا

 عم  قدرات ومهارات المتعمـ
 المتعمميف مفهير متجانسة   صغيرة مجموعات تشكيؿ تتضمف.  
 عم  تبادؿ المعمومات  تجات أفراد مجموعت  والعمؿااللتزاـ عم   التعمـ التشارك  يحث الطالب

 فيما بينهـ 
 - يحققوا هدفا  ة لك  الواحد المجموعة ضمف النظر ووجهات األفكار تبادؿ لممتعمميف تتي

 وعمؿ كؿ فرد يكمؿ عمؿ بقية المجموعة.ل  فمكؿ فرد دور محدد مشتركا  

ـ : هو شكؿ مف أشكاؿ الّتعموف  ضوء التعاريف السابق  تعرف الباحث  الّنيج الّتشاري 
الّتعاون  يقوـ عم  مشاركة المتعّمـ بفاعمّية ف  العممية التعممّيةل مما يتي  لمطبلب العمؿ ف  
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مجموعات صغيرةل أوف  فرؽل أوف  أزواجل بشكؿ يسم  لمطبلب العمؿ معا  جنبا  إل  جنب ف  
أجواء تعميمّية نشطة بعيدة عف الجمود والممؿ لتحقيؽ هدؼ أو مهمة  تعميمية مشتركة 

وفنيات متعددةل كدراسة الحالةل وتمثيؿ األدوارل  التعمـ النشط خدموف خبلل  استراتيجياتيست
 والعصؼ الذهن ل والحوارل ومجموعات العمؿل وسواها مف الفنيات المختمفة.

 ثانيًا: مقارن  بين الّنيج التّقليدي ف  الّتعليم والّنيج الّتشاري :
مية الّتعميـ والّتعّمـ وهايتهال وبذلؾ تنتقؿ مسؤولية ي عد الّطالب بالّنه  الّتشارك  محور عم

ل ويتحقؽ ذلؾ عندما ينج  المدّربوف ف  خمؽ بيئات  الّتعمـ عف كاهؿ المعّمـ إل  كاهؿ المتعمـ
تعّمـ تمّكف المتعّمميف مف المشاركة ف  بمورة خبرات تعّميمية منظمةل سواء عبر الّنشاط الفرد  أـ 

والمشاركة ف  الّتعبير عف وجهة نظرهـ وأفكارهـل ويكتسب المتعمـ  العمؿ ف  مجموعات صغيرةل
مقارنة بيف النه   (2الجدول )مهارات يمكف تطبيقهال أو االستفادة منها ف  مواقؼ أخر ل ويبيف 

      التقميد  ف  التعميـ والنه  التشارك  مف حيث جوانب محددة:

 ي والتشار  التقليدي النيجين بين مقارن ( 2)الجدول
 النؼجىالتػلودي النؼجىالتذاركي الجان 

تعتمد عم  عممية التعّمـ  اإلجراءات
 وتقدمها

تعتمد عم  المحتو ل وتشتؽ 
 من 

 المعّمـ المتعّمـ  عملي  التعليم /التعّلممريز 
مرجع خبير/ مشارؾ ف  عممية التعّمـ/ميّسر دور المعّلم   

 المعرفة التطبيؽ/ النتائ  الترييز
 فرد  عضو ف  الفريؽ علمنشاط المت

 تنافس  تشارك  مناخ التعّلم
 سمب / مستقبؿ فاعؿ/مشارؾ دور المتعّلم

 Structured منظمة  مرنة جلس  التدريب

 (2ل ص6003ل وآخروف اليونسكو)                                                       
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إنمػػػا منحصػػػرا  فػػػ  دور الخبير/المرجػػػع فػػػ  موضػػػوع الػػػتعّمـ  المعمػػػـلػػػـ يعػػػد دور  :دور المعلّ   م
 (2ل ص6003)اليونسكو وآخروف  تطور إل  دور الميّسر والبد بذلؾ مف التحوؿ:

 
 :دور المتعّلم 

 النه  الّتشارك  أحدث تغيرا  ف  دور المتعّمـ بحيث ينتقؿ مف:

                                                            
نه  التشػارك  لومقارنػة بػيف الػنه  التشػارك  والػنه  التقميػد  فػ  بػالوبعد استعراض مفهوـ التعمـ 

لمتسمسػػمة السػػتخداـ طريقػػة الػػتعمـ التشػػػارك لوميزات سػػتتناوؿ الباحثػػة الخطػػوات اجوانػػب مختمفػػة 
 لوكيفية تنظيـ البيئة التدريبية الستخداـ التعميـ بالنه  التشارك .التعمـ التشارك  وأهميت 

 

 

 

 

 

 إلى من

ناقؿ لممعموماتل مصدر أساس  
ومات خبير محتو ل مصدر لكؿ لممعم

 اإلجابات

ميّسر تعّمـل مشارؾل ممّرف ناص ل مستكشؼ 
 معرفةل متعّمـ مشارؾ

 ضابط وموج  لكؿ جوانب التعمـ
يوفر خيارات ومسؤوليات أكثر لممتعمميف ف  

 عمميات تعّممهـ

 إلى من

 مشارؾ فاعؿ ف  عممية التعّمـ مستقبؿ سمب  لممعمومات

 انتاج المعرفة وتقاسمهال يشارؾ أحيانا  كخبير يعيد إنتاج/استرجاع المعرفة

 اآلخريف التعّمـ بمشاركة التعّمـ كنشاط منعزؿ
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 :التطلمىالتذاركيثالثًا:ىالخطواتىالمتدلدلظىالدتخدامىطروػظى

 التشاري  التعلمالستخدام طريق  (الخطوات المتسلسل  2الشيل ) 

 عملي  الّتدريب الّتشاري  عملي  تعلمّي  مستمرة

 بعد انتياء البرنامج الّتدريب  يسعى الميّسر مع الفئ  المستيدف  إلى توثيق الّنتاجات جميعيا

 يتم  التّأيد من تغطي  موضوعات الّتدريب ومدى استيعاب وفيم  جميع المدخالت

 تناقش مسودة الوثيق  وتعّدل ف  ضوء نتائج المناقشات

 التوثيق ميم وقد يستعين الميّسر ببعض أعضاء المجموع  للتوثيق

 ر على توفير خبرات ومعارف المجموع  نفسيا قبل التفيير بأي  مصادر خارجي أن يحرص الميسّ 

بعد تحديد الموضوعات يصار إلى بحث األمور الفرعي  مثل الوقت ومصادر الخبرات المحلي  الت  سيعتمد علييا لتوريد المعرف  
 والخبرات الالزم 

 يستمر الميّسر ف  عقد اللقاءات غرض مساعدة المجموع  على تحديد مفردات وموضوعات الّتدريب

 يجب أن يتأيد الميّسر من أن المجموع  ى  الت  حدّدت الموضوعات

 يعاود الميّسر دراس  األىداف مع الفئ  المستيدف  حتى يتأيد من استيعاب األىداف وفيميا فيمًا 

 يتأيد من أن تخطيط األىداف قد تم من قبل الجماع  وبجيود ىم الّذاتي  مع مساعدة منو إذا لزم األمر

 الّتوثيق عملي  مستمرة ىام  وحيوّي 

 يستمر بعقد اللقاءات حتى يصل مع المجموع  المستيدف  إلى بناء الشعور بأىمي  الحاج  التدريبي 

 ف  ضوء نتائج اللقاء األول  غير الرسم  يعاود بلورة أفياره حتى تنضج جلياً 

 ينظم لقاء أول  مع المجموع  المستيدف   لتجاذب أطراف الحديث والمناقش  األولي 

 يحدد ف  ذىنو المجموع  المستيدف  ويتخذ إجراءات لالتصال معيا

 يستمر الميّسر لفترة من الوقت ف  تفحص نتاج بلورتو للفيرة

 يبلور الميسر فيرة وجود حاج  تدريبي  لدى فئ  من الفئات
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ف كممػػة خطػػوات اسػػتخدمت هنػػا مجػػازا  ألف طريقػػة التّػػدريب الّتشػػارك  هػػ  عممّيػػة مسػػتمرة ل إ
الصعب وضع خطوط فاصمة بيف المراحؿ لتداخمها مع  بعضها البعض فه  عممية تعميمّيػة  ومف

 (.414ل410ل426ل ص6006مستمرة )حسنيفل 
ى:وموزاتهرابطًا:ىأهموظىالّنؼجىالّتذاركيى

 :شاري ال بد من الّنيج التّ 
 .ليكوف الّتعميـ مف أجؿ الّتغيير وتطوير الوع  -4
 .لجعؿ الّتعميـ أكثر واقعية وجاذبية وقبوال  وفائدة -6
مكانيات الّطمبة -2  .الكتشاؼ مهارات وا 
 .الّتحفيز بشكؿ أكبر وأكثر فاعمية وشمولّية -1
عم  تخزيف المعمومات مف البعد عف أسموب الّتمقيف التّقميد  الذ  يعّزز فرض الرأ ل ويعتمد -2

وكؿ هذا يتحقؽ مف خبلؿ الّتعاوف الفعم  والتّفاعؿ اإليجاب  المتبادؿ  دوف تفاعؿ أو مشاركةل
وذلؾ لتحقيؽ أهداؼ مرسومة ف  إطار اكتساب معرف  يعود عم  المشاركيف بفوائد تعميمّية جمة 

 متنوعة أفضؿ مما يعود عميهـ تعّممهـ الفرد .
 شاري :مميزات الّنيج التّ 

 كثيرة ه  مميزات هذا األسموب مف أساليب الّتعمـل وتمخصها الباحثة بالنقاط اآلتية :

 يشترؾ الّطالب في  بشكؿ فّعاؿ ويتفاعؿ مع اآلخريف. -4
يكوف الّطالب نشيطا ل مثيرا  لؤلسئمةل مستكشفا  باحثا  عف إجاباتل ويعمؿل ويتأمؿل ويتفاعؿ -6

 .لممعرفةيعمؿل ويفكرل ويستنت  وصوال  

 يكوف المعّمـ ف  هذا الّنوع مف الّتعمـ مرسبل  ومستقببل  وليس مرسبل  فقط.-2
 القدرة عم  تهيئة الجو اآلمف والممتع والمثير لممعمـ والطالب.-1

 يعزز ثقة كؿ مف المعمـ والطالب بنفس  وبقدرات .-2
 (2صل 6044الهاد لعبدينم  روح الفريؽ بيف أفراد الحمقة أو الغرفة الصفية )-4

بالنؼجىالّتذاركيى)مطنووًا،ىىالتطلمخامدًا:ىتنظومىالبوئظىالّتدروبوظىالّدارمظىلتنغوذى
 مادوًا(

  ىبوئظىالّتدرو:Setting Up The Training Environment) ) 
تؤكد الّدراسات التّقويمية لبرام  الّتدريب عم  وجود عبلقة بيف تهيئة التدريب والقاعةل وبيف 

 الّتدريب  ف  تحقيؽ أهداف . نجاح البرنام 
ويمكف تعريؼ بيئة الّتدريب عم  أنها نظاـ متكامؿ يقوـ عم  تهيئة مجموعة مف العناصر 
التّنظيمية الت  تؤثر ببعضها البعضل والت  ينت  عنها المساهمة ف  تحقيؽ األهداؼ الّتدريبية 
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  جانب عناصر أخر  ف  ويظهر مف هذا التعريؼ بأف نظاـ بيئة الّتدريب هو عنصر مساهـ إل
 تحقيؽ أهداؼ البرنام  الّتدريب .

لذلؾ مف المهـ أف نخصص الوقت الكاف  لمتحضير لمجمسات الّتدريبية ولتخطيطها وهذا 
يعن  أف نجعؿ الموارد المتاحة والمساحة المتوفرة تبلئـ حاجات المشاركيفل وأف نأخذ بالحسباف 

الجميعل فالوقت البلـز لمتحضير لمجمسة الّتدريبية  استخداـ طرائؽ تنشيط متنوعة تضمف مشاركة
 يعتمد باألساس عم  محتو  الجمسة وعم  فترتها. 

 مف المهـ أيضا  خمؽ أجواء تعمِّمية آمنة مريحة ومساندةل ت سِهؿ إشراؾ الجميع ف  الّنشاط.
  : الجلس  الّتدريبّيTraining Session 

وتتضمف قياـ المدّرب/الميّسر والمشاركيف بتتبع  ه  مجموعة العناصر المنظمة تنظيما  دقيقا  
إجراءات متسمسمة لتنفيذ األنشطة سواء بشكؿ فرد ل أو بشكؿ جماع  لتحقيؽ هدؼ أو أكثر 

 (.25ص206ل ص6002مف األهداؼ الفرعّية لمبرنام  الّتدريب  )حسنيفل 
ىثال ىفي ىالّتدروبّوظ ىالجلدات ىتنظوم ىرملوظ ىهنا ىولي ىفوما ىالباحثظ ثظىوتدتطرض

ىأثناء،ىبطد(ىفيىبداوظىالجلداتىالّتدروبّوظ:فيىمراحل)بداوظ،ى
يبدأ المشاركوف ف  الجمسات بالعديد مف األسئمة ف  أذهانهـ لبعض هذت األسئمة ه  
دارة الجمسات )طوؿ كؿ جمسةل فترات الراحةل جدوؿ األنشطةل  متطمبات عممية التدريبل تنظيـ وا 

تتفاوت ما بيف مف هو المدّربل القمؽ مف عدـ معرفة طبيعة الجمسة( االعتبارات األخر  
 اآلخريف....

ىفيىبداوظىالجلداتىالّتدروبوظىوج ىرلىىالموّدرىالػوامىبماولي:-1
 . تعريؼ المدّرب بنفس 
 .تعريؼ المشاركيف ببعضهـ البعض 

 .)تقديـ الجمسة )نبذة مختصرة عف األهداؼ وطريقة التدريب 

 جدوؿ الكم  والزمن  لمدورةل فترات الراحةل التجهيزات شرح اإلجراءات اإلدارية )وضع ال
 القاعة األماكف المختمفة(.

 ف  الجمسة االفتتاحية تأميف جو مري  لممشاركيف. 

 أثناءىالجلداتىالّتدروبوظ:-2

ث البد الميّسرأثناء الجمسات فمهما كانت خبرة المدرب ث ف هناؾ بعض المشكبلت الت  تظهر 
ن  ف  بعض إ  تجعؿ الجمسة ال تسير كما هو مخطط لها إذ مف حدوث بعض األشياء الت

المحظات قد يعتر  المشاركيف نوع مف عدـ الرض  مف القاعة أو الممؿ وعدـ الرهبة مما 
يولدإحساسا  بأف هناؾ ش ء مفقود لكن  هير معروؼ بعد ما هو؟ مثؿ هذا الجو الّتدريب  قد 
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ّتدريب تحديد هذت المحظات ه  الخطوة األول  ال ف  مستو  تدن يكوف سببا  ف  خمؽ حالة مف 
 واختيار الطريقة األنسب لمعالجتها ه  الخطوة الثانية.

 :تدن  مستوى التدريبمعالج  
حدث ف  أ  لحظة أل  سبب كاف مف األسبابل قد تحدث يقد  التدن  ف  مستو  التدريب

 امةل أيا كاف الّسبب لهذلبعض األفراد أو لكؿ المشاركيف قد يكوف لها أسباب هامشية أو ها
مهما كانت ف لفإف آثارت البد أف تصب  عائقا  لمعممية التدريبية التدن  ف  مستو  التدريب

قد يشعر المشاركوف بالقمؽل الغضبل الممؿل أو عدـ الفائدة أوقد يخرجوف مف اإلطار لالمشكمة
أو بعضهـ فإن  يشعر  بممؿ المشاركيفل المعمـ وعندما يحس  ويبدؤوف بالسرحاف عبر النافذة
إل  عائؽ لمتعمـ إذا لـ يتـ تجاهم ل  هذا التدن  ف  مستو  التدريببالّسخط وعدـ الرضال ويتحوؿ 

فاإلحساس الّسمب   يبعد المشارؾ ويشغم  عف المهاـ وعمميات الّتعمـ لذلؾ فمف األفضؿ معالجة 
 أ  حاؿ مؤشرا  لتقصير المتعّمـليس ب ابأسرع ما يمكفل وهنا البد مف الّتذكير بأف حدوث هذ ذلؾ

مميّسر لل ولكف المهارة الحقيقية لميسرل وبنفس الوقت ليست دليبل  بعد عم  قصور ف  مهارات ا
 .تدن  مستو  التدريب  والقياـ بعمؿ إيجاب  تجات ذلؾ تعّرؼه  

  طرائق معالج  تدن  مستوى التدريب:
 الحالتيف أنت لـ تتعرؼ المشكمة ولـ : قد يؤد  إل  ذهابها أو اختفائها وف  كبلتجاىليا 

 .تحمها
 هذا قد يكوف فعبل  إذا كاف المتدربوف فقط إنياء الجلس  مبيرًا لفترة الراح  أو الغداء :

متعبوف مف العمؿ المتواصؿ أو أف الكرس  أصبحت هير مريحةل لكنؾ ال تستطيع التأكد 
 .ما  عف ماهية المشكمة لذلؾ يظؿ احتماؿ حدوثها مرة أخر  قائ

 هذا يعطيؾ فرصة لمتابعة عممية الّتعمـ لكف إذا لـ يقـ اعط المتدربين تمرينًا ما للقيام بو :
المشاركوف بإداء العمؿ بالمستو  المطموبل لف يكوف بإمكانؾ معرفة السبب باإلضافة إل  

 .أف الّتماريف  أحيانا  ال تعط  المتدربيف الفرصة الطبلعؾ عما يشعروف ب 

 هو اختبلط  التدن  ف  مستو  التدريب: إذا كاف سبب اط آخر مختلف تماماانتقل إلى نش
األمر أو عدـ القدرة عم  الفهـ فإف هذا األمر سيعال  المشكمةل وبالمثؿ فإف المعبةل أو 

 .الّتغيير مف العمؿ ف  مجموعات كبيرة إل  مجموعات صغيرة قد يؤد  إل  الشعور بالراحة

 ألفضؿ عند إجراء ذلؾ من  المشاركيف فرصة لمتعبير عف : مف ابادر بمراجع  المحتوى
مشاعرهـ وأفكارهـ حوؿ التدريبل محاسف هذا األمر هو أف ي وض  بالقوؿ: يبدو أننا نسير 
ببطء بعض الّش ء ف  هذا اليوـ وعند  احساس بأف بعضنا هير سعيد بعض الش ء ماهو 

ليس فقط تأجيؿ األحكاـ بؿ  المعمـشعوركـ تجات ماكنا نفعم ؟ مثؿ هذت األسموب يتطمب مف 
 أف يكوف مهيئا  لقبوؿ المبلحظات الحرجة أيضا .
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 :رندىاختتامىالجلدات-3
الجمسة الختامية تعط  فرصة إلنهاء الجمسات الّتدريبيةل إذا لـ يتـ إنهاء الجمسات الّتدريبية 

دريب لـ يكتمؿل بالشكؿ المناسب فإف المشاركيف سيغادروف الجمسة بإحساس هير مري  كأف الت
 كما أف إنهاء التدريب قد يأخذ واحد أو أكثر مف هذت األشكاؿ:

 : يتـ التّفكير ف  نشاط يمّكف المشاركيف مف تطبيؽ المعارؼ والمهارات الت   نشاط ختام
 .تعمموها خبلؿ الجمسات الّتدريبية

 : ات إذا تـ التّقييـ  يتـ تقييـ الجمسات بناء عم  توقعات المشاركيف وأهداؼ الجمس تقييم نيائ
 .فبل بد مف تقييـ النتائ 

 :الهدؼ مف تقييـ ردود فعؿ المشاركيف تجات الجمسات الّتدريبيةل وهو أمر هاـ  تقييم الجلسات
 (.416ل414ل410ل ص6005)نبهافل  لمعالجة األخطاء وتحسيف األداء مستقببل  

 تنظومىالبوئظىالمادوظى: 

 تجييز قاع  التدريب: -1
يز قاعة التدريب موضوعا  ذو أهمية بالغة ف  بادئ األمرل ولمعظـ المدربيف ال يبدو تجه

خاصة الذيف يعمموف ف  الّدورات الّتدريبية القصيرة والمكثفةل حيث تكوف البيئة الطبيعية لمكاف 
وعادة ما يكوف االنشغاؿ بتجهيز مواد  التدريب إما هير معروفةل أو أحد المعوقات المؤكدة

ر الذ  يحتؿ اهتمامات المدرب دوف أ  اعتبار لتهيئة المكاف الذ  سيتـ في  تقديـ الّتدريب األم
هذت المواد التدريبيةل إال أن  مف الضرور  بمكاف إعطاء القدر الكاف  مف االهتماـ بهذا األمرل 
ألف نجاح التدريب إل  حد كبير مرهوف بتوفير البيئة المناسبة بغض النظر عف مواد الّتدريب 

 خدمة.المست

 .)عبلقة المتدربيف ببعضهـ البعض وبالمدرب )شكؿ الجموسل المسافاتل اتصاؿ النظر 
 .)الجو العاـ )المساحةل النظاـل التهويةل الهدوء 
 .)التجهيزات )ماء الشربل مقاعدل مكاف لفترات الراحة 
 ياتل األجهزة والمعدات )اإلضاءةل المعينات التدريبيةل المراوحل مكيفات الهواء أو الدفا

 التوصيبلت الكهربائية(.

  اختيار وتجييز قاع  الّتدريب: دالعوامل الت  توضع ف  االعتبار عن

 . تصميـ الكراس  
 . المظهر العاـ المري  
 التهوية. 
 .الرؤية  
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 .السماع  
 .مواقع الحمامات  
 .سبلؿ المهمبلت/طفايات السجائر  
  أشياء يجب مراعاتيا ف  تجييز واختيار ميان الّتدريب: 

 تجنب الّديكور الصارخ الذ  يؤثر عم  تركيز المتدرب. -4
المعدات كالّسبورات الورقية يجب أف تكوف متحركة أو باإلمكاف تغطيتها عندما ال تكوف قيد  -6

 االستعماؿ.
يجب أف تكوف شكؿ الجمسة يتي  أكبر قدر مف اتصاؿ الّنظر بيف المشاركيف ورؤية جيدة  -2

 .لممعينات التدريبية المستخدمة

المرونة ف   يجب أف تكوف مساحة الغرفة ونوع األثاث بالصورة الت  تعط  القدر الكاف  مف -1
 التشكيؿ وتوفير الفراهات. 

 ال بد مف وجود ممحقات كغرفة لمراحةل أو لتخزيف مواد الّتدريب. -2

ع مواصفات المقاعد تشمؿ االرتفاعل زاوية الميؿل راحة األيد ل الحركة دوف ازعاجل ونو -3
 الّتجميد المناسب.

التهوية ودرجة الحرارة يجب أف يتـ التحكـ فيها الستيعاب أكبر عدد ممكف مف الناس داخؿ  -4
  القاعة.

أجهزة العرض والتمفزيونات يجب أف تتناسب مع حجـ الغرفة مع وجود آلية لمتحكـ ف  -5
  اإلضاءة.

مستو  ل لمدخؿ يجب أف يتـ توفيرهااألشياء اإلضافية كالّساعاتل الفتة عنواف الدورة عم  ا-6
 الضوضاء يجب أف يكوف محددا  ويمكف التحكـ في .

 شيل جلوس المشاريين: -2
ترتيبات الجموس ذات أهمية كبيرة ف  التدريب حيث أف شكؿ وضع األثاث بالقاعة يعط  

عاـ فإف المتدربيف إشارة مبكرة حوؿ طبيعة الدورة التدريبية ويؤثر عم  توقعاتهـ لهال وبشكؿ 
 :ترتيبات الجموس تعتمد عم 

 ومساحتها شكؿ قاعة التدريب.  
 عدد المشاركيف. 
 .نوع األنشطة التدريبية المقدمة 
 . طبيعة التدريب ودور المدرب في 

  :أىمي  شيل جلوس المتدربين ف  عملي  التدريب
 شكؿ الجموس ل  عبلقة بطريقة/أسموب الّتدريب. 
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 فرة )المساحة/عدد المقاعد/الطاوالت(.االمتو  شكؿ الجموس ل  عبلقة باإلمكانات  
 شكؿ الجموس ل  عبلقة باالتصاؿ والّتواصؿ بيف المشاركيف. 
 .)ناث  شكؿ الجموس ل  عبلقة بثقافة وعادات المجتمع )ذكور وا 
 .شكؿ الجموس ل  عبلقة بقدرة المدّرب عم  إدارة الّتدريب  
 .شكؿ الجموس ل  عبلقة بعدد المشاركيف 
 :أثناء ترتيب جلوس المشاريينف  سي  البد من مراعاتيا مبادئ أسا-3
يجب أف يروا ويسمعوا بعضهـ بكؿ وضوح وبدوف  -بما فيهـ الميّسر –جميع المشاركيف-4

 عوائؽ.
إف ترتيبات الجموس وشكؿ الجمسة يجب أف يسم  لجميع المشاركيف بالتركيز عم  جميع -6

 الموح القبلب إل  جانب الميّسر. المواد الت  تستخدـ لمكتابة أو التوضي  مثؿ:

 ترتيبات الجموس يجب أف تميز بيف ماهو مشارؾ وبيف مف هو هير مشارؾ.-2

يجب توفير مساحة كافية وبما يتناسب مع حاجات المشاركيف سواء بيف أفراد المجموعة -1
 الواحدة أو بيف مجموعات العمؿ.

المطموبػػػػػػػػةل  ة مثػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػاحةشػػػػػػػػكؿ جمػػػػػػػػوس المشػػػػػػػػاركيف لػػػػػػػػ  عبلقػػػػػػػػة باإلمكانػػػػػػػػات المتػػػػػػػػوافر -3
 التسهيبلت...الخ.

 (.446ل ص4666)حسنيفل  عم  االتصاؿقدرة المدرب أو الميّسر -4
.  
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ىبالنؼجىالتذاركي:التطلومىداددًا:ىاألذكالىالّذائطظىللجلوسىفيى
منظمػػػة  (و6005 )كوجػػػؾ وآخػػػروفو  ل (6006 )العػػػداق و ل  (4666)حسػػػنيف كػػػؿ مػػػف أشػػػار وقػػػد

  .التشارك أهـ أشكاؿ الجموس الشائعة ف  التعمـ إل  ( 6002 )هامؿو  (6042)الفاول 

ىذكلىالمجموراتىالصعورة:ى-1
يسم  بتفاعؿ جيد بيف أعضاء المجموعة الصغيرة فقطل ويحـر أعضاء المجموعة الواحدة 

   .مف االتصاؿ والّتواصؿ مع المجموعات األخر  ويحتاج لمساحة كبيرة

 لمجموعات الصغيرةس لالجلو شيل  (3) الشيل

ى الّذكلىنصفىالحلػي:-2
 يسم  لممدرب باالتصاؿ مع مف يريد ولكف فرص االتصاؿ بيف المدّربيف ضعيفة.

 نصف الحلق ال الجلوس شيل (4الشيل )
 : الّذكلىالبوضاوي-3

ال يوفر الحد المطموب مف االتصاؿ الفعَّاؿ بيف المتدربيف فالبعض ينعـ باتصاؿ جيد مع البعض 
 حـر البعض اآلخر مف ذلؾ.وي  
ى

 ( شكؿ الجموس البيضاو 2شكؿ)
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ى: U ذكلىحرف-4
تنشط بيف مشاركيف وتضعؼ بيف آخريف  إذشائع جدا  وفرص االتصاؿ في  ليست كافية 

 مساحة كافية كضماف لسهولة الحركةل ولمتغمب عم  هذت المشاكؿ تزاؿ الطاوالت. ويتطمب

 Uشيل الجلوس حرف (6) الشيل
ى لمربع:ذكلىاى-5

االتصاؿ ضعيؼ نوعا  ما مف حيث الفاعمية ويكوف قويا  بيف المدرب والمتدرب الذ  يمي  ف  
 .االتجاهيف ولكن  ضعيؼ بيف المتدربيف المتقابميف خاصة إذا كانت المسافة كبيرة

 (شيل الجلوس المربع7الشيل )
ى :الذكلىالدائري-6

يشكؿ واسع  المجموعة التدريبية ويستخدـ مف أقو  األشكاؿ فاعمية ف  االتصاؿ عم  مستو 
                 .ف  التدريب بالمشاركة

 ( شكؿ الجموس الدائر 5الشكؿ )
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ى :الذكلىالمصغوف-7
مػػػف األشػػػكاؿ التقميديػػػة التػػػ  تسػػػتخدـ فػػػ  البػػػرام  التدريبيػػػة المرتكػػػزة عمػػػ  تقػػػديـ المعمومػػػات 

 كالمحاضرات.

 
 (شيل الجلوس المصفوف9الشيل )

ى الموازي:الذكلى-8
يستخدـ عم  نطاؽ المجموعات الصغيرة واالتصاؿ في  ضعيؼ بيف المتدربيف وقو  مع 

 المدرب.    

 شيل الجلوس الموازي (10) الشيل
 :ذكلىالمدرج-6

 شكؿ شائع مع الجماعات المتوسطة والكبيرة العدد وال تسم  باتصاؿ فعَّاؿ بيف المتدربيف. 

 
 شيل الجلوس المدرج(11الشيل )

ى
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ى: الجلوسىالحر-10
االتصاؿ ضعيؼ بيف المتدربيف وي ستخدـ ف  المهمات الفردية والت  تستمـز وجود مسافة 

 معينة بيف متدرب وآخر )االمتحانات(.

 
 (شيل الجلوس الحر12الشيل )

ى: ذكلىرظمىالدمكظ-11
لحركة االتصاؿ قو  بيف أفراد المجموعة الواحدة وجيد نسبيا  بيف المجموعات ويتي  حرية ا

 تشكيؿ مجموعات العمؿ ف  سهولة ويسر.  داخؿ القاعة و

 
 (ل446)ص(شيل جلوس عظم السمي 13الشيل )   

 (50ل46ل45ل44ل43ل42)ص (ل2)ص (426(ل)ص66ل64ل60)ص
ى((Training Materailدابطًا:ىالموادىالّتدروبوظ:

تبق  مع المدّرب كدليؿ  المواد الّتدريبية تشمؿ كافة وثائؽ برنام  مال سواء تمؾ الوثائؽ الت 
لعمم  واليخرج منها ش ء البت  لممشارؾل أو تمؾ الت  يوزعها المدرب عم  المشاركيف  

ومف األمثمة عم  المواد الّتدريبية... الموح القبلبل الّشفافياتل شرائط  (46لص6002)حسنيفل
يختار مف بيف الوسائؿ عروض الكمبيوترل المطبوعاتل أوراؽ العمؿل إف المدّرب الّناج   الفيديول

الّتدريبية المتاحة بما يحقؽ أفضؿ أداء تدريب  مف هير إفراط أو تفريطل ومف أكثر المعينات 
 استخداما .
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ى( (Printed Training Materialالموادىالتدروبوظىالمطبورظ:-1
دـ أثناء التدريبل ويمكف أف تستخف  ه  مادة مكتوبة معدة مسبقا  وتوزع عم  المتدربيف 

أثناء الجمسةل ويمكف أف تقدـ عم  شكؿ قوائـ مراجعة لأو  ف  المعمومات المقدمة ف  المطبوعات
 أوراؽ عمؿل أو قراءات مساندة.

 :أىميتيا

 هيىمطونىتدروبيىهامىخاصظىإذاىكنتىترود:

 .أف تجعؿ المشاركيف يستخدموف المعمومات ف  وقت واحد 

 ع  الخاص.أف تجعمهـ يستوعبوف المعمومات كؿ حسب إيقا 

 .أف تخمص المشاركيف مف الحاجة إل  الّتذكر أو كتابة المبلحظات 

 :اآلت عند استخدام المدّرب للمطبوعات يمعين تدريب  ينبغ  مراعاة 

 وضع عنواف وتاريخ كؿ مطبوعة. -4

 تحديد كيفية استخداـ المطبوعة.-6 
 بخط كبير. المهمةكتابة المعمومات  -2 

 جذابة.تصميـ المطبوعة بطريقة -1 
 استخداـ جمؿ قصيرة وواضحة. -2 

 (:Power point ذرائحىالكمبووتر)-2

ونظرا  ألف أكثر قاعات التّدريب تعتمد بصورة أساسية عم  شرائ  الكمبيوتر ف  عرض 
  المواد الّتدريبية عم  المشاركيف ومف أهـ القواعد الضرورية الستخدامها:

أسطر كذلؾ كما يفضؿ أال يزيد مجموع األفكار ويجب أال يزيد مجموع األسطر عف سبعة  -4 
  عف سبع أفكار.

تناسؽ األلواف واستخداـ المتضاديف ف  الكتابة )فمثبل  إذا كانت الخمفية فاتحة فتكوف  -6
 الكتابة بموف داكف مناسب(.

 ال تقرأ مع العرض ألف المتدّرب يستطيع القراءة أيضا .-2

  ّشرائ .إضفاء بعض الممسات الفنّية عم  ال -1

عدـ اإلفراط ف  استخداـ الصور بشكؿ عاـل وبخاصة إذا ما كانت مف نوع الصور -2
 المتحركة بحيث ال ينشغؿ المشاركوف بها عف المادة التدريبية المعروضة.

 اختيار حركة مناسبة لمنصوص والّشرائ  مف حيث نوع وسرعة الحركة. -3

وضة عم  كؿ شريحة وبمجموع الّشرائ  تناسب حركة ومضموف المادة الّتدريبية المعر -4
 (. 60-64ل ص6046)المحمود لبصورة عامة
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ى(:(Flash Cardالبطاقاتى-3
قطع كرتونية أو ورقية أو ببلستيكية خفيفة ذات قياسات وألواف مختمفةل توفر لكؿ مف الميّسر 

  حاجات والمشاركيف فرصة لتوثيؽ أفكار معينة ف  وقت ما مف األوقاتل ه  بذلؾ واسطة تمب
 الميّسر والمجموعة .

 معمرة سهمة الحفظل جذابةل سهمة النقؿ والحمؿل هير مكمفةلتمتاز البطاقات بمايل : 
 (.653ل652ل651ل ص6001)حسنيفل 

 فوائد استخدام البطاقات:
 فالبطاقات مثيرة أماـ المجموعةل وتحثها عم  إدرار األفكار بشكؿ سريع.تنشيط التفيير : 
 فالبطاقات تعن  ضماف عدـ ضياع األفكار الت  أتت بها المجموعة.: مرجع للمستقبل 
  فالبطاقات إثبات واض  عم  المشاركة.شاىد على المشاري : 
 :بخاصة عندما يطمب استخدامها بشكؿ فرد . الجميع يشارك 
  يتطمب األمر أحيانا  تقديـ معمومات أو استجابات خاصة جدّال وأحيانا   تحم  الخصوصي :

ال يريد المشارؾ أف يفص  عف نفس  لفظيا  أماـ الجماعةل عندها تكوف البطاقات أخر  قد 
 خير معيف عم  حفظ الخصوصية.

: تعمؿ البطاقات ف  المساعدة عم  تحديد ما أنجزل وما لـ ينجزل ويمكف إعادة منبو ومذير
 استخدامها مف جديد.

ىالدفترىالػال :ى-4
ريب والتسيير والتعميـ ومتعارؼ عمي  باسـ )الفميب مف أكثر المواد استخداما  ف  عالـ التد

 شارت( ويتصؼ بمايم :
 كبير الحجـ نسبيا . -4
 هالبا  مايتوفر بالموف األبيض. -6

 خفيؼ وسهؿ الحمؿ والنقؿ. -2

 ييف يستخدم الدفتر القالب قبل عملي  التسيير وخالليا؟

 :اآلتيةالت بإمكاف الميسر استخداـ الدفتر القبلب  قبؿ عممية التسيير ف  المجا
 كتابة األهداؼ والمهمات. -4
 إعداد الموحات كموحة قواعد السموؾ أو محطة التوقؼ. -6

 كتابة المسابقات التدريبية. -2

 كتابة بعض النقاط الرئيسة. -1

 كتابة جدوؿ األعماؿ اليوم . -2
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 يفيد استخدام الّدفتر القالب قبليًا :

 توفيرالوقت والجهد.-1
 ات إل  مسائؿ أخر .توفيروقت إضاف  لمميّسر لبلنتب-2
 إعفاء الميّسر مف حالة االرتباؾ.-1
 ينت  الميّسر لوحات محسنة وبمواصفات جيدة.-2

 :اآلتي بإميان الميّسر استخدام الّدفتر القالب خالل عمليات الّتسيير ف  المجاالت 
 تدويف الموضوعات والمصطمحات والقضايا المهمة. -4
 عممها ف  المهمات الموكمة. لمجموعات العمؿ لك  تّدوف عميها نتاجات -6

 تمخيص أهـ النقاط الت  تـ التوصؿ إليها. -2

 :اآلتي ويفيد استخدام الّدفتر القالب خالل الّتسيير ف  النواح  

 آلية سريعة لمتوثيؽ. -4
 آلية لبلستجابة لممواقؼ الحية وما ينت  عنها. -6
 .(665ل664صل6001ل)حسنيفوسيمة فاعمة لعرض المعمومات عم  الجماعة كمها -2

ىثامنًا:ىتذكولىالمجمورات:
إف المشػػاركة والتعػػاوف مبػػدآف رئيسػػاف فػػ  الػػنه  التشػػارك ل ومػػف هنػػا جػػاءت أهميػػة أف يفهػػـ 
المػػدربوف كيفيػػػة تكػػويف المجموعػػػاتل وكيفيػػة تحفيػػػزل وتشػػػجيعل المشػػاركيف عمػػػ  العمػػؿ فػػػ  هػػػذت  

هػػػػػػػػػػذت المجموعػػػػػػػػػػات تجعػػػػػػػػػػؿ ل المجموعػػػػػػػػػػات
ة المشػػػػػاركيف يقػػػػػارنوف بػػػػػػيف األفكػػػػػار القديمػػػػػػ

واألفكار الجديدة الت  اكتسبوها ويفكروف ف  
كيفّيػػة االسػػتفادة مػػف هػػذت األفكػػارل ومػػف هنػػا 
تػػػػأت  أهميػػػػة تنظػػػػيـ العمػػػػؿ فػػػػ  مجموعػػػػات 

عند عقد ورشػة ، والتخطيط ل  تخطيطا سميما
إلػػػػػػػ  2شخصػػػػػػػا  ولمػػػػػػػدة  20عمػػػػػػؿ لحػػػػػػػوال  

أيػػػػػػػػاـل نحتػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػ  تركيػػػػػػػػب أو تشػػػػػػػػكيؿ 2
ؽ مختمفػػػػة فػػػػ  األوقػػػػػات ائػػػػالمجموعػػػػات بطر 

 المختمفة.
 

 ( تشييل المجموعات14الشيل )
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ىلتذكولىالمجموراتىمنؼاىوتمىبطروػظىمػصودة:ىردةىوهناكىطرائق-1
 المرحل  األولى: لقاء أشخاص جدد)مجموعات تعارف(:

ف  البدايةل تكمف الحاجة األساسية ف  خمِؽ مناخس يساعد عم   التعّمـ واالختبلط معا ل وعم  
عارؼ وتبادؿ االهتماماتل وهير ذلؾ مف المفيد أف نطمب مف كؿ توحيد المجموعةل وعم  الت

 شخص اختيار )شخص أو شخصيف( ال يعرف  سابقا  ومناقشة أسئمة محددة مع .

إف هذا يوسع أفؽ الحوار بيف الناسل بحيث ال يقتصر  فقط عم  األشخاص الذيف كانوا يعرفوف 
د إل  معظـ المشاركيف معرفة شخصية بعضهـ قبؿ انعقاد الجمسة بؿ يمّهد لك  يتعرؼ كؿ فر 

إل  معظـ المشاركيف  هذا يعّزز الثقة وعامؿ المشاركة ف  الجمسةل بؿ يمهد لك  يتعرؼ كؿ فرد
 معرفة شخصيةل هذا يعزز الثقة المشاركة الفعمية ف  الورشة.

 المرحل  الثاني : مجموعات ذات اىتمامات مشتري :

إذا أ تػػي  المجػاؿ لمتعّمػؽ فػ  األسػئمة والمواضػيع التػػ   مػف الطبيعػ  أف يشػعر الّنػاس برضػ  أكبػر
ؽ الفّعالػػػة ائػػتثيػػر اهتمػػامهـ لوالشػػػؾ أنهػػـ يرهبػػوف باختيػػػار مجموعػػات العمػػؿ بأنفسػػػهـل ومػػف الطر 

والّسػػػػهمة فػػػػ  تركيػػػػب المجموعػػػػات ذات االهتمامػػػػات المشػػػػتركةل كتابػػػػة المواضػػػػيع أو االهتمامػػػػات 
  أماكف مختمفة مف الغرفةل ثـ يطمػب مػف المشػاركيف الرئيسية عم  يافطاتل أو ممصقات تعمؽ ف

والمشػػاركات اختيػػار اليافطػػة التػػ  يهمهػػـ موضػػوعهال وااللتحػػاؽ بالمجموعػػة التػػ  اختارتهػػال وفػػ  
بعض األحياف ال يهػـ إذا لػـ يتشػّكؿ عػدد كػاؼس مػف األشػخاص لمناقشػة موضػوعس مػال وفػ  أحيػاف 

 أخر  ي طمب منهـ االختيار مرة ثانية.

   الثالث : مجموعات التخطيط:المرحل
ولك  تتخط  ورشة العمؿ الكبلـ والّنقاش وتقود إل  العمؿ والّتغيير يجب أف نخصص وقتا  

 كافيا  لمتخطيط  ف  ما بيف المجموعات الت  ستعمؿ معا .

 طرائقىفيىتذكولىالمجموراتىرذوائوًا: -2

حمة لقاء أشخاص قد تبرز الحاجة إل  مجموعات مختمطة بشكؿ عشوائ ل وخاصة ف  مر 
 جدد ومف هذت التّقنيات الت  نستخدمها ف  تشكيؿ مثؿ هذت المجموعات.

 بالعد أو باليلمات : 

مجموعات  1شخصا ل وكانت الحاجة ه  تقسيمهـ إل   60مثاؿ إذا كانت المجموعة )مف 
 4يشكِّؿ كؿ األفراد الذيف كاف رقمهـ  1إل 4صغيرة يذكر كؿ مشارؾ عم  التوال  رقما  مف 

مجموعة ثانية مف خمسة  6مجموعة مف خمسة أشخاص وكؿ األفراد الذيف اختاروا رقـ 
مجموعة ثانية مف خمسةل وهكذا دواليؾ ويمكف  2أشخاصل وكؿ األفراد الذيف اختاروا رقـ 

اختيار كممات بدال  مف العد )مثاؿ أسماء فاكهة: تفاحل موزل برتقاؿل عنب( يشكؿ التفاح 
ر أورقا  صغيرة عميها رموز مجموعة والموز مجموع ة أخر  وهكذا حسب رموز مختارة: نحضِّ
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معينة أو ممفوؼ في  أشياء محددة مثؿ زهرةل حجرل صغيرل عيداف ثقاب ... بحيث يكوف عدد 
األوراؽ مساويا  لعدد المشاركيف ويؤخذ كؿ رمز العدد المطموب لممجموعةل فإذا أردنا تشكيؿ أربع 

سة أشخاص( نرسـ خمسة مثمثات وخمسة مربعات وخمس دوائر مجموعات )ف  كؿ مجموعة خم
وخمسة مستطيبلت يختار كؿ شخص ورقة )أو رمزا ( وتتشكؿ المجموعة مف األفراد الذيف اختاروا 

  . الرمز نفس 
 حسب األصوات: 

إذا كاف قد تـ الّتعارؼ بينهـ سابقا  نستخدـ نفس  السيماوه  طريقة مسمية لتشكيؿ المجموعاتل و 
ة الرموز ولكننا نكتب كؿ ورقة صوتّا بداّل مف الرمز )وقد تكوف أصوات حيوانات أو آليات( طريق

 )حدادليختار كؿ مشارؾ ورقة تتشكؿ المجموعات حسب األصوات الت  يصدرها كؿ شخص 
 (.444ل442ل441ل ص6000وآخروفل 

ى:بلورةىالمجمورظ -3
المشاركيف شعورا  بالثّقة والعمؿ  مف المهـ أف تتوافر داخؿ المجموعة أجواء  مريحة تمن 

 الجماع ل ولتسهيؿ ذلؾ يمكف:

 .اختيار شعار أو رمز ) جممةل أهنيةل رسمة( تمتؼ حول  المجموعة 

 .توزيع المهاـ بيف أفراد المجموعة والتأكد مف وضوحها 

 .االتفاؽ عم  قواعد تنظيـ عمؿ المجموعة 

 :أهدافىالمناقذظىفيىالمجمورظى-4

ئدة مف مناقشة موضوعل مف المهـ أف نحدد أوال  أهداؼ المناقشةل يجب ك  نخرج بأكبر فا
أف يدرؾ كؿ فرد ف  المجموعة بوضوح ما هو متوقع من ل ويفضؿ أف تكوف هذت الّتوقعات 

 .مكتوبة حت  ال يترؾ مجاال لمخمط
يجب أف يكوف هدؼ المناقشة واضحا  حت  يستطيع المشاركوف إنجاز ما هو مطموب منهـ 

 وا االستطراد ف  مناقشة مواضيع فرعيةل أو مواضيع أخر  ال عبلقة لها بهدؼ المناقشة.ويتجنب
 توثوقىرملىلمجمورات:ى-5

دراج أهـ الّنقاط الت  خرجتل  مف المفيد أف تقوـ كؿ مجموعة بتمخيص سير العمؿ فيهال وا 
عة الذ  تـ وذلؾ بهدؼ عرضها أماـ المجموعات األخر ل ويقوـ بهذا العرض أحد أفراد المجمو 

يجب أف تتوافؽ  اختيارت ف  بداية عمؿ المجموعة لمقياـ بدور الموثؽ )أو مف يتطوع لعمؿ ذلؾ(
 المجموعة عم  مضموف التقرير الذ  سيقدم  الموثؽ أو مشارؾ آخر مف أفراد المجموعة.

فضبل  عف  قد يكوف الّتوثيؽ كتابيا  أو باستخداـ الّرسومات والّصور الفوتوهرافية أو الّشفافيات
الّتمثيؿ وهيرهال إف عرض نتائ  عمؿ المجموعة ف  جمسة مشتركة فرصة لتشجيع المشاركيف 
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عم  ابتكار أساليب توثيقية جذابة وواضحةل والّتدرب عم  التوصؿ إل  أفكار مشتركة وطرحها 
 (.26ل24ل ص6000عمنا )سروج  وآخروفل 

 كوغوظىتػدومىالمذاركونىفيىالمجمورات:ى-6

لذلؾ )توزع عم  المشاركيف  عدة إل  مجموعات ويمكف استخداـ تقنيات وفمشاركال ي وزع
بطاقات صغيرة إما بألواف أوأرقاـ أو حروؼ أو كممات أو جمؿ أو صور مقصوصةل ويتجمعوف 

 إما حسب الموف أو الرقـ أو الحرؼ أو الكممات أو مكمميف لجمؿ أو صور ... الخ.

توزيع المهاـ بيف المشاركيف وتقسيمهـ إل  لجاف حيث يتـ  والبد ف  الجمسات التدريبية مف -4
 توضي  مهاـ هذت المجاف وآلية عمؿ كؿ لجنة خبلؿ البرنام  أو الجمسات التدريبية مثؿ: 

  : ومهمتها الحفاظ عم  نظافة المكاف وجماليت  ليكوف مبلئـ ومري  خبلؿ الجمسات.لجن  البيئ 
وعرضها ف  اليـو التال  وجمع أوراؽ العمؿ وتسميم  إل  : توثيؽ فعاليات اليوـ لجن  التوثيق

 موثقة الجمسات.
دقائؽ ف  نهاية كؿ يوـ ومف ثـ تفري  التقييـ لعرض   40: إجراء نشاط تقييـ لمدة لجن  التقييم

 بشفافية واختصار ف  بداية اليـو التال .

لقياـ بأنشطة إحماء لتفاد  : مهمتها كسر الحواجز وخمؽ جو مف األلفة والتفاعؿ والجن  التنشيط
الممؿ والجمود تحفيز المشاركيف عم  وضع اقتراحاتهـ ف  صندوؽ يتـ تفريغها وتسميمها 

 (.2ص  ل6040)وزارة التربيةل  لمسؤول  التدريب
 .ومقررا لممجموعة رئيسيا(مف المجموعات أف تختار منشطا  ) ي طمب -6

 :وتكونىمؼامىالمنذط

  استخراج أسموب عمؿ تمتـز ب  المجموعة أف يحدد الهدؼ ويساعد عم. 

 أف يضمف عدـ الخروج عف الموضوع. 

  أف يشترؾ جميع أعضاء المجموعة ف  إبداء الرأ  حت  ال ينفرد شخص أو اثنيف
 .بالمناقشات

  أف يحم  المتكمـ مف المقاطعات ويوفر ل  االحتراـل وأف يحم  المستمعيف مف إطالة المتكمـ
 .ظـ توزيع األدوار ف  إبداء الرأ أو تهجم  عميهـ وأف ين

 :مؼامىالمػرر

 يكتب ويسجؿ ما دار ف  الجمسة مع التركيز عم  تمخيصات المنشط. 

 يعرض ما كتب  عم  المنشط والمجموعة لبلتفاؽ عم  المضموف وعم  أسموب العرض. 

 ال يتحيز ف  تسجيم  لرأي  بؿ يسجؿ آراء المجموعة. 

  أنجزت ل بمعن  أف يمخص مف وقت إل  آخر ما قد تـ يساعد المجموعة عم  معرفة ما قد
 . االتفاؽ عمي 
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 يربط بيف آراء المتكمميف ويوحد العبلقة بينها. 

 يضمف استخداـ الوقت بطريقة جيدة ويكوف اقؿ المتكمميف وأكثر المصغيف. 

 .التأكد أف المهمة واضحة لجميع المجموعات 

دوف تدخؿ الميّسر إال إذا طرحت إحد   إعطاء المجموعات الوقت الكاف  إلنهاء المهمة-2
 المجموعات سؤاال  عمي .

تقدـ المجموعات عممها سواء كاف شفهيا  أو كتابيا  أو لعب أدوارل ويمكف أف تختار كؿ -1
مجموعة الطريقة الت  تعرض بهال ويفت  المجاؿ لمجميع لطرح األسئمة أو االستفسارات ويفضؿ 

 عم  المشاركيف.طباعة أعماؿ المجموعات وتوزيعها 
 أثناء عرض المجموعات لنتائجهال والنواح  المتشابهة بينهـف  تحديد المواضيع الت  ظهرت -2

أثناء عممهـل  ف سؤاؿ المجموعات عـّ استفادوت مف هذا النشاطل والصعوبات الت  واجهوها-3
 (.66ل ص6044عممهـ )مجيدل وكيؼ يمكف توظيؼ ما تعمموت ف  

ىات:رددىأفرادىالمجمور-7
 المجموعات الثنائي  "يل اثنين معا" مفيدة ف  توفير:-1

 .)التحادث )الحديث المتبادؿ 
 .تشارؾ المشاعر 
 .)رجاع األثر  تطبيؽ بعض المهارات )مثؿ اإلصغاء وا 
 .جدؿ سريع لتفعيؿ جو المناقشة 
 أشخاص( مفيدة ف : 3المجموعات الثالثي  )-2 

)فالمرء يمكف أف يكوف أقؿ مشاركة ف   تشجيع الجميع عم  التفكير والمشاركة بنشاط
ف  مجموعة ثبلثيةل تفحص فكرة  مجموعة خماسية( ولكف يصعب عمي  أال يشارؾ عندما يكوف

ما يتردد المرء ف  طرحها أماـ مجموعة كبيرةل فإذا شعر شخصاف عم  األقؿ بأنها جديرة 
 بالعرضل يتشجع أحدهما فيطرحها عم  المجموعة كمها.

 أشخاص:  6أو  5أو  4ن المجموعات م-3
تتي  مجاال أكبر لتبادؿ اآلراء والخبراتل وتكوف مناسبة لمتخطيط أو مناقشة فيمـ أو تحميؿ 

ولكف كمما كبرت المجموعة طالت المناقشةل وطاؿ الوقت المطموب التخاذ  لوضع أكثر تعقيدا  
 القرارات.
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 :شخصاً  12-6المجموعات من -4

ندما يتوفر لممجموعة وقت أطوؿل وعندما يتاح أف تجتمع ف  هذا عدد جيد لتبادؿ اآلراء ع
لقاءات منتظمة لمدراسة أو المناقشةل هنا تحتاج المجموعة إل  منشط تعين  المجموعة أو تنتخب ل 

 ويستمـز هذا العدد مف األشخاص أف يراع  كؿ فرد حاجات المجموعة ككؿ.
 شخصًا: 30المجموع  من -5

أثناء ورشة عمؿ تستغرؽ أربعة أو ف  العدد روح الجماعة  يمكف أف تطور مجموعة بهذا
خمسة أياـ بحيث يستطيع معظـ األفراد خبللها المشاركة ف  الجمسات الجماعية مشاركة إيجابية 
وكّمما كثر عدد أفراد المجموعة أصبحت المشاركة أكثر صعوبةل وعندها يكوف مف الضرور  

أفراد المجموعات األصغر بتفاوت األهداؼ تقسيمها إل  مجموعات أصغرل يتفاوت عدد 
 (.16ل14ص ل6006)سعادةل  المنشودة

ومقارنة  بإجراء الباحثة قامت و رض مفهوـ النه  التشارك استنادا  لما سبؽ فقد ع   خالصظ:
بيف التعميـ التقميد  والنه  الّتشارك  ف  عّدة نقاطل باإلضافة إل  خطوات ل وميزات ل وكيفية تنظيـ 

التدريبية ماديا  ومعنويا ل والتعرؼ عم  األشكاؿ الشائعة لمجموس ف  الجمسات التدريبية لمنه  البيئة 
استعراض كيفية تشكيؿ المجموعات وتوزيعها وتوزيع المهاـ والّتحضير لمعمؿ  جر التشارك ل كما 

جاح ف  مجموعات قبؿ البدء بتنفيذ التدريبل حيث ت عد هذت الّتحضيرات مف األمور المهمة لن
 بالّنه  الّتشارك  ف  أجواءس ممتعةس وحيويةس وميسرة لمعممية الّتعمـ. التعميـ
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 ثالثًا: فنيات النهج التشاركي.
 

ىمػدمظى

ىًالطواملىاألدادوظىالمؤثرةىفيىاختوارىالطرائقىواألدالو ىوالودائل:ىأواًل

 قواردىرامظىإلدارةىالغنوات)األنذطظ(ثانوًا:

ىلّنؼجىالّتذاركي:ىفنواتىاثالثًا

ىالذهنيالطصفى -1
 لط ىاألدوار -2

 ى
 درادظىالحالظ -3

 جرائدىالحائط -4

 الطملىفيىمجموراتى)ىمجموراتىمتحركظ،ىذجرةىالمذكلظى،ىقراءةىنصىومناقذته( -5

 التمارونىالغردوظ -6

 الطرضىاالوضاحيى -7

 كدرىالجمود -8

 دوامظىالورق -9

 :ىدورىالمودرىفيىالتدرو ىالتذاركي.رابطًا

ىلو ىتوافرهافيىالمودر.:ىالمؼاراتىالمطخامداًً

ىخالصظ-

ى
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ىثالثًا:ىفنواتىالنؼجىالتذاركي
ىمػدمظ:ىىى

لمتدريس بأسموب الّنه  الّتشارك  أساليب عديدةل لكف يجب األخذ بعيف االعتبار المحتو  
الميّسر ف )المادة العممّيةل بحيث تستخدـ األساليب األكثر فاعمّية ف  تحقيؽ الغرض المنشودل

عدة أساليب إليصاؿ المعمومة خبلؿ الجمسة الواحدةل ولكف مف بينها هناؾ  الّناج   قد يستخدـ
 التعمـأسموب مميز أكثر كفاءةل وهذت مف األمور المهمة الت  يجب مراعاتها ف  اختيار أساليب 

الّتشارك  ومهما اختمفنا ف  الّتسميات والمدلوؿ)طرائؽل استراتيجياتل فنياتل تقنياتل أنشطة( إال 
 تبعث تعزز االتصاؿ والمشاركةل لالّتعّمـ تّيسسر لحيو ّ  تعّمـ مناخ تخمؽ لنهاية يجب أفأنها ف  ا
 التعّمـ تقييـ تحفز/  تدعـ لّتدريب ا الّتعميم  الّنشاط ف  الحيوّية

تنفيذ البرنام   ءأثناف   توستتناوؿ الباحثة ف  هذا الفصؿ فنيات النه  التشارك  الت  استخدم
جرائد الحائطل العمؿ فنيات العصؼ الذهن ل تمثيؿ األدوارل دراسة الحالة ل التدريب  ومف هذت ال

 .أنشطة كسر الجمودل دوامة الورؽ ف  مجموعاتل التماريف الفرديةل العرض اإليضاح ل
   الطرائؽ والفنيات:عوامؿ تؤثر ف  اختيار  هناؾوقبؿ استعراض الفنيات المستخدمة 

  اختيار الطرائق واألساليب والوسائل: العوامل األساسي  المؤثرة ف أوالً 
 .خصائص الفئة المستهدفة 
 .مجاؿ الهدؼ الّتعميم  ومستوات 
 .مد  الّصعوبة / تعقيد  
 . محتو  موضوع التّعمـ وتسمسم 
 .الموارد المتاحة  
 ( 2ل ص6003ل اليونسكووآخروفكفايات / المدّرب.) 
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 دىبؼاىقبلىالبدءىبتطبوقىالغنوات::ىبطضىالػواردىىالتيىمنىالضروريىالتػوثانوًا

يوض  الشكؿ اآلت  مجموعة مف القواعد الت  يجب عم  الميّسر اتباعها قبؿ البدء بتنفيذ 
  .(6006)األنشطة كما حددها سعادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(26)ص الفنياتالقواعد الت  يجب التقيد بيا قبل البدء بتطبيق (15الشيل)

 

 اشرح النشاط لممشاركيف بشكؿ
 مبسط واذكر القوانيف المتعمقة ب .

 أعط فرصة لممشاركيف ك  يطرحوا
أسئمة حوؿ كيفية تطبيؽ النشاط 

 قبؿ القياـ ب .
لخاصة أكتب قواعد العمؿ ا

 بالنشاط عم  لوحة قبلبة.

بث روح الحماس والمرح ف  
أثناء تطبيؽ النشاطل فذلؾ 

يساعد المشاركيف عم  اإلقباؿ 
 .عم  تطبيق  والتعمـ من 

 .المشاركة بػػػؿ أعطهـ حرية المشاركة ف  األنشطة الت  يرهبوف فيها ال تطّوع المشاركيف أو تجبرهـ عم 

 

 َحِضر الّنشاط جيدا  وتأكد مف
 مبلءمت  لممشاركيف.

  تأكد مف إمكانية تطبيق  ف
 الوقت والمكاف المتاحيف.

 قبل تطبيق النشاط
 

ناقش الّنشاط مع المشاركيف 
 حاوؿ استخبلص الدروس

 المستفادة.
مشاركيفال تحكـ عم  ال. 

 بعد تطبيق النشاط

من أجل تحقيق استفادة قصوى من 
 األلعاب واألنشط  خالل ورش العمل

اط
لنش

اء ا
أثن
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ائقىوالغنواتىالتيىتدتخدمىبالّنؼجىثانوًا:ىررضىألهمىالطر
  الّتذاركي:

ى(Brainstormingأواًل:ىالطصفىالذهني:)ى
ويعد هذا األسموب مف أكثر األساليب استخداما  ف  تحفيِز 
اإلبداع والمعالجة اإلبداعيةل وأوؿ مف أرس  قواعد هذا 
األسموب هو صاحب شركة إعبلنات ف  نيويورؾ أزبورفل 

عما كاف يدور ف  اجتماعات العمؿ  وذلؾ نتيجة لعدـ رضات
 (.406ل ص6004التّقميدية )جروافل 

  العصف الذىن (16الشيل )                                             :تعريف العصف الّذىن 
  ىناك العديد من التعريفات الت  تناولت طريق  العصف الّذىن  ومنيا:

أو العقؿ ف  الّتصد  الّنشط لممشكمة    ثبأن  استخداـ الدماغ :(2007)عرفيا جروان
مف األفكار الت  يمكف اف تؤد  إل  تحديد  جمسة العصؼ الذهن  أساسا  إل  توليد قائمة وتهدؼ

 .  (406ص )المشكمة مدار البحث
هو إحد  أساليب المناقشة الجماعية الت  تشجع بمقتضاها أفراد ث (6005)بأنو أما بدير

ردا  بإشراؼ المعمـ لتوليد أكبر عدد مف األفكار المتنوعة المبتكرة ( ف46-2مجموعة مكونة مف )
بشكؿ عفو ل تمقائ  وف  مناخ مفتوح هير نقد  ال يمنع مف إطبلؽ هذت األفكار الت  تعد حموال  

 .(61ص) ثلمشكمة محددة سمفا  

 : قواعد استخدام العصف الّذىن  

ليها كؿ مف جرواف)أشار  هناؾ العديد مف القواعد الستخداـ هذت الفنّية (وسعادة 6004ا 
 :(6044)وآخروف

عدـ انتقاد أفكار المشاركيف مهما بدت سخيفة أو تافهة حت  يكسر حاجز الخوؼ والتردد  -4
 لد  المشاركيف.

تشجيع المشاركيف عم  إعطاء أكبر عدد ممكف مف األفكار دوف  التفات لنوعيتها والترحيب -6
 المنطقية.باألفكار الغريبة أو المضحكة هير 

 التركيزعم  الكـ المتولد مف األفكار.-2
 تحديد وقت الّنشاط مف أجؿ التنظيـ.-1
 ضرورة إدارة المعمـ لجميع حمقات أو جمسات تطبيؽ أسموب العصؼ الذهن .-2

 ضرورة مشاركة أفراد المجموعات بشكؿ دور   بحيث يتـ  طرح فكرة واحدة  ف  كؿ دور. -3
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كرتيف والخروج بفكرة ار المطروحةل وبإمكاف أ  مشارؾ الجمع بيف فالممكية الجماعية لؤلفك-4
 (.663ص (ل)402ص)جديدة معدلة

 : مراحل العصف الّذىن 
 هناؾ مراحؿ ثبلث الستخداـ  العصؼ الّذهن :

: توضي  المشكمة وتحميمها إل  عناصرها األول ل ثـ تبويب هذت العناصر مف المرحل  األولى
( فردا ل ويكوف لمجمسة 46-40الذيف يفضؿ أف يتراوح عددهـ بيف ) أجؿ عرضها عم  المشاركيف

قائد يدير الحوارل ول  القدرة عم  خمؽ الجو المناسب لمحوارل ويفضؿ وجود مقرر لمجمسة لمقياـ 
 بتسجيؿ األفكار واآلراء.

: يدل  فيها المشاركوف بأكبر عدد ممكف مف األفكار مف أجؿ وضع َتصور المرحل  الثاني 
  يتـ العمؿ أوال  بشكؿ فرد ل ثـ يقوـ أفراد المجموعة بمناقشة المشكمة بشكؿ جماع . لمحؿ

 (.21ل صل6006ا )المالك ل : ويتـ فيها تقييـ الحموؿ واختيار أفضمهالمرحل  الثالث 
 : خطوات جلس  العصف الّذىن 

عم  تمر جمسة العصؼ الّذهن  بعدد مف المراحؿ يجب توخ  الّدقة ف  أداء كؿ منها  
  الوج  المطموب لضماف نجاحها وتتضمف هذت المراحؿ ما يم :

 تحديد ومناقش  المشيل  )الموضوع(: -1
قد يكوف بعض المشاركيف عم  عمـ تاـ بتفاصيؿ الموضوع ف  حيف يكوف لد  البعض 
اآلخر فكرة بسيطة عنها لوف  هذت الحالة المطموب مف قائد الجمسة هو مجرد إعطاء المشاركيف 

األدن  مف المعمومات عف الموضوع ألف إعطاء المزيد مف التفاصيؿ قد يحد بصورة كبيرة  الحد
  مف تفكيرهـ ويحصرت ف  مجاالت ضيقة محددة.

 إعادة صياغ  الموضوع: -6
يطمب مف المشاركيف ف  هذت المرحمة الخروج مف نطاؽ الموضوع عم  النحو الذ  عرؼ  

فة مف جديد فقد تكوف لمموضوع جوانب أخر ل وليس ب  وأف يحددوا أبعادت وجوانب  المختم
نما إعادة صياهة الموضوع وذلؾ عف طريؽ طرح  المطموب اقتراح حموؿ ف  هذت المرحمةل وا 

 األسئمة المتعمقة بالموضوعل ويجب كتابة هذت األسئمة ف  مكاف واض  لمجميع.

 تييئ  جو اإلبداع والعصف الّذىن : -3
لعصؼ الّذهن  إل  تهيئتهـ لمجو اإلبداع  وتستغرؽ عممية يحتاج المشاركوف ف  جمسة ا

  التهيئة حوال  خمس دقائؽ يتدرب المشاركوف عم  اإلجابة عف سؤاؿ أو أكثر يمقي  قائد الجمسة.
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 العصف الّذىن : -4
يقوـ قائد الجمسة بكتابة السؤاؿ أو األسئمة الت  وقع عميها االختيار عف طريؽ إعادة  

الذ  تـ التوصؿ إلي  ف  المرحمة الثانيةل ويطمب مف المشاركيف تقديـ أفكارهـ صياهة الموضوع 
بحرية عم  أف يقوـ كاتب المبلحظات بتدوينها بسرعة عم  الّسبورةل أو عم  لوحة ورقية ف  
مكاف بارز لمجميع مع ترقيـ األفكار حسب تسمسؿ ورودهال ويمكف لمقائد بعد ذلؾ أف يدعو 

 .ؿ باألفكار المعروضة وتوليد المزيد منهاالمشاركيف إل  التأم

 تحديد أغرب فيرة: -5
عندما يوشؾ معيف األفكار أف ينضب لد  المشاركيف يمكف لقائد الجمسة أف يدعو 
المشاركيف إل  اختيار أهرب األفكار المطروحة وأكثرها بعدا  عف األفكار الواردة وعف الموضوعل 

هذت األفكار إل  فكرة عممية مفيدةل وعند انتهاء  ويطمب منهـ أف يفكروا كيؼ يمكف تحويؿ
  الجمسة يشكر قائد الجمسة المشاركيف عم  مساهماتهـ المفيدة.

  جلس  التقييم :-6
هو تقييـ األفكار وتحديد ما يمكف  (6005كما أشار إليها عجاج)الهدؼ مف هذت الجمسة

ضحة لمغايةل ولكف ف  الغالب أخذت منهال وف  بعض األحياف تكوف األفكار الجيدة بارزة ووا
تكوف األفكار الجيدة دفينة يصعب تحديدها ونخش  عادة أف تهمؿ وسط العشرات مف األفكار 
األقؿ أهميةل وعممية التقييـ تحتاج نوعا  مف التفكير االنكماش  الذ  يبدأ بعشرات األفكار 

 . (6)صويمخصها حت  تصؿ إل  القمة الجّيدة

 : مزايا العصف الذىن 
 عصؼ الذهن  العديد مف المزايا الت  ميزت  عف هيرت وأصب  مقبوال  عند التربوييف ومنها:لم

 سهولة تطبيق ل فبل يحتاج إل  تدريب طويؿ عم  استخدام .-4
 اقتصاد  فبل يتطمب إعداد أكثر مف مكاف مناسب.-6
 مسؿ ومبه ل ينم  التفكير اإلبداع .-2
اإلبداعية حوؿ موضوع معيفل مف خبلؿ البحث والتنقيب تحفيز المتعمميف عم  توليد األفكار -1

 عف حموؿ أو اجابات لمموضوعات والقضايا المعروضة.
 (.402ل ص6005تعويد الطبلب عم  احتراـ وآراء اآلخريف) بديرل -2

 : عيوب أسلوب العصف الذىن 

 قد تحتاج إل  وقت طويؿ لتحقيؽ األهداؼ المرهوبة أو المرجوة.-4
 ريقة عم  اآلراء المقترحة مف المجموعة وتهمؿ تعمـ الفرد.ترتكز هذت الط-6
سيطرة بعض المتعمميف وخاصة األذكياء عم  المجموعةل وبالتال  ربما تقؿ مشاركة الطبلب -2

 الضعاؼ ف  التحصيؿ.
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قدال تصم  هذت الطريقة مع مجموعة عدد أفرادها كبيرل وبالتال  قد تنعدـ مشاركة بعض -1
 األفراد.

يجيدها كثير مف المعمميف وهنا أشير إل  المعمميف الذيف اعتادوا التدريس بأسموب قد ال  -2
 المحاضرة أو التمقيف.

قد تكوف األفكار المطروحة كثيرة ومتشعبةل مما قد يجعؿ المتعمميف يبتعوف عف الهدؼ -3
 (.621ل ص6002األساس  فبل تحقؽ الجمسة األهداؼ المرجوة)الهويد ل 

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار::ىلط ىاألدوثانوًا

لممرة األول  ف  مدارس النمسا )مورينو( طبقها  إذ
ثـ انتشر ت بعد ذلؾ بأسماء متعددة ه   4644عاـ 

 لعب األدوارل تمثيؿ األدوارل المحاكاة )الحصر 
 .(412ل 6000العنز ل و 

أحد أساليب " (2005)يعرف فرج لعب األدوار بأنو
الّتعميـ والّتدريب الذ  يمثؿ سموكا  حقيقيا  ف  موقؼ 
مصطنعل حيث يقـو المشتركوف بتمثيؿ األدوار الت  تسند 
إليهـ بصورة تمقائية وينغمسوف ف   أداء أدوارهـ حت   

 لعب األدوار (17الشيل )                             (.462ص )يظهروا الموقؼ كأن  حقيقة 
ث تدريب يقوـ الفرد أثناءت بافتراض دورل ويشخص  داخؿ موقؼ (6002)ويعرفيا سليمان

دوف الدخوؿ ف  مشاكؿ الشخصية بالشكؿ الذ  يكوف عمي  بالمسرحل ويتطمب ذلؾ الوع  
 (.636)صبخصائص ومطالب الدور ف  الحياة الواقعيةل وأسموب معايشة لهذت المطالب

 روط استخدام لعب األدوار: ش 
 :من أىم الشروط الت  ينبغ  مراعاتيا ف  ىذا النوع مايل 

أسموب تمثيؿ األدوار هو أسموب يقوـ في  المشاركوف بتمثيؿ أدوار محددة لهـ ف  شكؿ   -4
 حالة وذلؾ كمحاكاة الواقع.

 يكتب السيناريو ويحدد األدوار الت  سيتـ تمثيمها.  -6

 ركيف بكتابة السيناريو.يمكف االستعانة بالمشا  -2

يمكف االستغناء عف كتابة السيناريو واالكتفاء بإتاحة الفرصة لممشاركيف ك  يجتهدوا ف    -1
 التمثيؿ بدوف التزاـ دقيؽ بالنص المكتوب.

 يختار األفراد الذيف سيقوموف بالتمثيؿل وعادة ما يكوف هؤالء مف األفراد المشاركيف أنفسهـ.  -2

 لمجموعات بالقياـ بهذت األدوار.تكميؼ مجموعة أو بعض ا  -3

 يحدد دور كؿ ما هو مطموب من .  -4
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 يشرح بإيجاز لممشاركيف موضوع المشهد واألدوار الت  سيقوـ بها.  -5

 يذكر لممشاركيف ماذا يريد منهـ عند االنتهاء مف رؤية المشهد التمثيم .  -6

 بع المشهد.يحدد زمف المشهد التمثيم  وكذلؾ زمف اإلجابة عف األسئمة الت  تت -40

يحرص أف يجسد المشهد التمثيم  واقعا  حقيقيا  ال خياليا ل ويحسف استخداـ أسماء مستعارة  -44
 بدال مف أسمائهـ الحقيقية.

ل 6005الموحل و  )عفانة يطمب مف المشاهديف االلتزاـ بالهدوء وعدـ التعميؽ عم  األداء -46
 (.32ل33

 :خطوات لعب األدوار 

 : طوات يما حدىا الجالد وى  يالتال لطريق  لعب األدوار تسع خ
 :الخطوة األولى: تييئ  المجموع  من خالل

 تقديـ المشكمة وتحديدها وتعريؼ الطبلب بها. -
 تفسير قضية المشكمة واستقصاء القضايا المتعمقة بها. -
 توضي  عممية تمثيؿ األدوار. -

 :الخطوة الثاني : اختيار المشاريين من خالل
 ر ووصفها وتحديد صفات ممثم  األدوار.تحميؿ األدوا  -
 اختيار ممثم  األدوار وتحديد دور كؿ منهـ.  -

 :الخطوة الثالث : تييئ  المسرح من خالل
 تحديد خط سير العمؿ. -
 إعادة توضي  األدوار. -
 الدخوؿ ف  الموقؼ المشكؿ. -

 :الخطوة الرابع : إعداد المشاىدين من خالل
 مبلحظاتها. تقرير األمور الت  ينبغ  -
 تعييف مهاـ المبلحظة. -

 :الخطوة الخامس : التمثيل وينمى من خالل
 بدء تمثيؿ األدوار.- 
 االستمرار ف  تمثيؿ األدوار.- 
 قطع تمثيؿ األدوار أو إعادة التمثيؿ.- 

 :الخطوة السادس : المناقش  والتقويم وتتم من خالل
 المواقع والواقعية.مراجعة عممية تمثيؿ األدوار مف حيث األحداث و - 
 مناقشة القضية الرئيسية ف  الدور.- 
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 تطوير التمثيؿ البلحؽ.- 
 :الخطوة السابع : إعادة التمثيل وتتم من خالل

 تمثيؿ األدوار المنقحة عدة مرات.- 
 اقتراح خطوات الحقة.- 

 :الخطوة الثامن : المناقش  والتقويم وتتم من خالل
قع  عف طريؽ السؤاؿ فيما إذا كاف الطبلب يظنوف أف النهاية يدفع المعمـ النقاش إل  حؿ وا- 

 واقعية.
 (6002)الجبلدما أورد وفقالخطوة التاسع : المشاري  ف  الخبرات وتتم 

 ربط الموقؼ المشكؿ بالخبرات الواقعية والمشكبلت الجارية والتوصؿ إل  التعميمات. -
ف  تشكيؿ النقاش أكثر مناسبة زاد الوصوؿ إل  مبادئ وتعميمات عامة لمسموؾ فكمما كا -

 .(422)صالتوصؿ إليهااتساع التعميمات الت  يتـ 
 مزايا أسلوب لعب األدوار: 
 تمكف الطبلب مف التعامؿ مع المشكمة مف خبلؿ التجربة المباشرة.-4
 تزود الطبلب بتجارب شبيهة إل  حد كبيرل بما قد يواجهون  ف  حياتهـ العادية.-6
 اختبار اتجاهاتهـ وأحاسيسهـ ومعتقداتهـ تجات قضية معينة.تمكف الطبلب مف -2
 (422ل6004)بشارة والياسل  تساعدعم  تطوير خبراتهـ ف  مجاؿ مواجهة المشكبلت وحمها-1
 إف الستراتيجية (6004) وشاذل (6004) ير  كؿ مف زيتوف :عيوب أسلوب لعب األدوار

 لعب األدوار عيوب منها:
 بيرا  ف  تهيئة المشاركيفل وتوزيع األدوار والتمثيؿ والنقد.يأخذ هذا األسموب وقتا  ك -4
ف  حالة عدـ وجود مشرؼ كؼء لكيفية تطبيؽ أسموب لعب األدوار يؤد  إل  مضيعة  -6

 لموقت.

 إذا لـ يأخذ المشاركيف األمر بجدية كافية فإف األمر  يصب  نوعا  مف التسمية. -2

صعوبة ف  تقبؿ األسموب قد يجد بعض المشاركيف مف ذو  الشخصيات الخجولة  -1
  .( 62(ل)ص 242)صوممارست 
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 ( دراس  الحال 18الشيل)          

  (:Gase Study(ثالثًا:ىدرادظىالحالظ
 وتقوـ فكرتها عم  أساس توفير حالة معرفّية أو 

حديثا ل أو تمرينا  أو أ  مسألة مف مسائؿ التدريبل وهالبا  ما يكوف 
مف إحداثس ومجرياتس قريبة إل  نفوس  مضمونها مصاها  وممتقطا  

ل 6006اركيفل وما تألف  أطرهـ المعرفّية المرجعية )حسنيفل المش
                                                                                                                                                            (.     42ص

 :اولت ىذه الطريق  الّتدريبي وىناك العديد من الّتعريفات الت  تن

ت عد دراسة الحالة أحد استراتيجيات الّتدريس الت  تهدؼ إل  وضع الّطالب 
وعػادة تصػاغ دراسػة الحالػة  ها ضمف بيئة العمؿ المتوقعةلهواجف  مواقؼ قد ي

عم  أساس حؿ المشكبلت لمساعدة الطػبلب ليكونػوا نشػطاء ومسػتقميف فػ  تعممهػـ وقػادريف عمػ  
كبلت الت  قد تواجههـ ف  المجػاؿ المهنػ ل وهػ  أيضػا مجدّيػة فػ  حػاؿ عػدـ تػوفر بيئػة حؿ المش

عمػػؿ حقيقيػػة لتػػدريب الطػػبلبل بحيػػث ت صػػاغ دراسػػة الحالػػة بطريقػػة تقػػوـ بهػػا بوضػػع الطالػػب فػػ  
تػـ تدريبػ  عميهػا لأو مهػارات حػؿ مشػكبلت قػد تكػوف  موقؼ يتطمب من  استخداـ مهاراتس معينةس ل

 موجودة لدي .
بأنها عبارة عف م شكؿ افتراض  أو واقع  يستوجب  ّرفيا عطوة وآخرون دراس  الحال :ع

واستنباط قواعد ومبادئ تطبيقية الستعمالها وتوظيفها ف  حاالت  تشخيص  مف أجؿ إيجاد حموؿ
 مشابهة.

وتعتمد دراسة الحالة عم  المتعّمـ ف  تحصيؿ المعرفة واكتساب المهارات واالتجاهات 
ل ويطمب إل  المتعّمميف ف  هذت الّطريقة دراسة حالة واقعية حقيقية أو افتراضية ت عرض المستهدفة

عميهـ عم  مسجمة عم  شريط فيديو أو مكتوبة ف  نص معيف تتضمف جممة مف الحقائؽ 
واألفكار والبيانات المختمفة المتعمقة بالمشكمةل ويدرس المتعمموف الحالة المعروضة ويستخرجوف 

معمومات ويبحثوف ف  مدلوالتها ويربطوف بينهال ثـ يصموف إل  استنتاجات ما فيها مف 
وتجيب دراسة الحالة عف ثبلثة أسئمة: ماذا؟ وافتراضات محددة تتصؿ بتفسير المشكمة أو حمهال 

وكيؼ؟ ولماذا؟ وهذا يعن  أف دراسة الحالة ه  عبارة عف تحميؿ تنظيم  لوضعية ما مف أجؿ 
المشاكؿل وتستند دراسة الحالة إل  البرهّنة واستخداـ العقؿ والمنطؽ إيجاد الحموؿ ومعالجة 

والتركيب واإلبداعية ف  اقتراح التشخيص الجيد والتحميؿ المناسبل والقرار السميـل واالقتراحات 
المبلئمة لموضعيةل كما تحتو  دراسة الحالة ف   هذا الّسياؽ مجموعة مف المفاهيـ اإلجرائية 

 ومن ىناوتفصيؿ الحيثيات الذاتية والموضوعية واستعراض المشكمة الوضعيةل  والقضية المحبكة
تصؼ دراسة الحالة وضعّية وقعت فعبل  ف  الواقع الموضوع  أو لـ تقع إال عم  الّصعيد 
الّنظر  والّتصور  عبر عمميات الّتوليد واالختبلؽ واالفتراض الرمز ل وتبن  المشكؿ الرئيس  
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لحموؿ المبلئمة واتخاذ القرارات السميمةل وتتضمف الوضعية اإلشكالية الذ  يستتبع إيجاد ا
المدروسة مجموعة مف الّتعميمات الت  يمكف أخذها بعيف االعتبار وه  السياؽل واإلحداثل 

 اإلحصائية....الخ )عطوة وآخروفل والعواطؼل ووجهات النظرل والمعارضوف لمحالة والمعطيات
 (.62ل61صل 6040

  دراس  الحال ؟ييف تستخدم 
 قراءة الّنص المعط . -4
 تحديد موضوع الّدراسة أو الحالة الخاضعة لمرصد. -6
 مبلحظة الّنص مبلحظة جيدة مف خبلؿ الّتركيز عم  كؿ مفاهيـ الّنص وعناصرت. -2
 طرح الّسؤاؿ اإلشكال  المحور . -1
 فهـ الّنص واستقراء محتوات الدالل  واإلشكال . -2
 مية والمعمومات الخارجية اإلضافية.االستعانة بمعمومات الّنص الداخ -3
 الّتحميؿ المنهج  لمنص عم  ضوء تصميـ م حكـ يتكوف مف المقدمة والعرض والخاتمة. -4
 .  وضع خاتمة تركيبية تحمؿ جوابا  لمحالة المطروحة وتتضمف القرارات المناسبة -5
 :ميزات استخداميا  

 مية لممشاركيف.جعؿ الّتدريب واقعيا  وهادفا ل ويسهـ ف  حؿ المشاكؿ العم -4
 توفير أسموب مشوؽ يدعو إل  المناقشة والتّفاعؿ مع اآلخريف. -6

يساعد هذا األسموب المشاركيف عم  الّتحميؿ مف القيود واألفكار الّروتينية الت  يفرضها  -2
عميهـ تخصصهـ العمم  أو الوظيف  والّنظر إل  المشكمة مف جميع جوانبها وأبعادها سواء 

 تصاديةل أو قانونيةل أو سموكّية.كانت اجتماعيةل أو اق

يزود هذا األسموب المشاركيف بفكرس جديد وروح جديدة عند العودة إل  مواقعهـ لوتخمؽ فيهـ  -1
 الّروح اإليجابية لمتصد  لممشاكؿ.

 .(66ص ل6002 حسنيفل)يساعد عم  تقارب المشاركيف مع بعضهـ البعض أثناء بحثهـ -2

 :عيوب دراس  الحال 
   الّتحضير واإلعداد. حاجتها إل  وقت ف -4
صعوبة تمبية الحالة الواحدة لجميع رهبات واهتمامات جميع أفراد المجموعة )حسنيفل  -6

 (.42ل ص6006

 إعداد حاالت دراسّية جديدة يحتاج إل  وقت. -2
 خطورة الّتعامؿ معها كمعبة أو تمريف خاصة عند اعتمادها عم  تصور افتراض .                 -1
 إجابة صحيحية أو خطأ. توقع أف تكوف هناؾ -2

                    .(443ل ص6005نية التعميـ )نبهافل تحد مف إمكا -3
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 جرائد الحائط (19الشيل )

  :رابطًا:ىجرائدىالحائط
التدويف عم  بقايا الصحؼ )أو  استخداـ األوراؽ الكبيرة

عم  أوراؽ كبيرة أو لوحة الحائط( مهارة مهمة أخر  ينبغ  
قصد بورؽ ون الّتدرب عميهال وه  ليست سهمة كما تبدول
والذ  يمكننا أف  الصحؼ ذلؾ الورؽ هير المكتوب عمي ل

المطابع بسعر مخفض )أو حت  مجانا  إذا نحصؿ عمي  مف 
كاف مف البقايا( وهو الورؽ ذات  المستخدـ ف  الصحؼ 
والجرائد والكتب يكوف عادة بحجـ كبير يسهؿ تعميق  عم  

      .قصها يسهؿل الجدرافل أو عم  شكؿ بقايا لفافات

وقد يتوافرل بشكؿ ألواح تعمؽ عم  الحائطل أو عم  
لوح مسنودل أو سبورة بحيث يمكف تقميبهال ويفيد استخداـ 

مثؿ هذا الورؽ ف  جمسات التّفكير الجماع ل وعند التّداوؿ ف  الجداوؿ أو القوائـ الت  سجمنا 
استخبلص الّنقاط فيها االهتمامات األساسيةل أو عند طرح برنام  أو خطة عمؿل أو عند 

 .األساسية مف نشاط معيفل أو عند تحديد المهاـ
عندما ير  المشاركوف اقتراحاتهـ وقد دونت )وضمت فيما بعد إل  البرنام  أو التقرير(ل فانهـ 

حيف يجر  تبادؿ  يشعروف بأف آرائهـ أخذت مأخذ الجدل وهذا يعزز ثقتهـ ف  ما يقوموف ب 
شاركوف الّتعبير عف أفكار جديدة والبناء عم  أفكار بعضهـ األفكار ف  العمؽل ويحاوؿ الم

 (.30ل 6006البعض )سعادةل 
 :وليذه الفني  عدة تعريفات

 ي ستعمؿ مبدأ جرائد الحائط ف  كثير مف البمداف الستقصاء رأ  الشعوب أو الجماعة
 بيرة يقوـ األفراد بالّتعبير عف رأيهـ أو أفكارهـ وفؽ عناويف م دّونة عم  لوحات ك 

  :خطوات تنفيذ جرائد الحائط
 تحديد الموضوع والعناصر الت  ي راد معالجتها. -4

وضع عدد مف األلواح لوضع م مصقات أو لصؽ هذت الممصقات )أوراؽ كبيرة( عم  الحائط  -6
 .أفراد 5أو  3بشكؿس يسم  بالكتابة عميها يجب اعتبار لوح أو ممصؽ لكؿ 

 . ضةاقبلـ عري 2تحضير لكؿ لوح عم  االقؿ  -2
ي حّضر المكاف قبؿ البدء ف  االجتماع عم  كؿ لوح ي سجؿ عنوافل ي حدد المحتو  الذ   -1

 سي عال  ف  هذت الموحة يشكؿ كؿ عنواف أو سؤاؿ  عنصر مف عناصر موضوع المقاء.
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دقيقةل  يتجوؿ المشاركوف ف  القاعة يسجؿ  20خبلؿ سير التقنية يتـ تحديد الوقتل خبلؿ  -2
 موحات( الت  يريدل وحيف يشاء ف  الوقت المحدد.عم  الموحة )ال  كؿ

يمكف  اللالّتعبير بشكؿس موجزل تبق  لممشترؾ حرية الّتعبير أو ال عم  لوحة واحدة أو أكثر -3
 الّتداوؿ بيف المشاركيف.

عندما يبلحظ أحد المشاركيف ان  تـ الّتعبير عم  الموحة عف فكرت ل أو أن  يوافؽ عم  فكرة  -4
 يعاود الكتابة مرة اخر  بؿ يضع بموازاة الفكرة اشارة )ي تفؽ عميها( لدعـ تـ صياهتها قبؿل ال

 الفكرةل هذا مف شان  اف يسهؿ مهاـ االحصاء.
 ال يجب صد أو نقد أ  فكرة. -5
 يمكف الّربط بيف أفكار مكتوبة أو تطوير أفكار أخر . -6

 وقراءة األفكار.يجب الكتابة بشكؿ واض  وبالقمـ العريض لتتمكف المجموعة مف مبلحظة -40
ف  مرحمة ثانية: يقـو المحركوف بعرض هذت الموحات أماـ المشاركيف الذيف تجمعوا ف  -44

ممّية )وزارة التربية السوريةل وسط القاعة يتـ قراءة ما تـ تدوين  لواستخبلص األفكار مع مقارنة ع
 (.2ص  ل1ص ل6046

 ميزات جرائد الحائط: 
 لـز األمرل وه  ال تحتاج إل  مصدر طاقة كهربائية. رخيصة الثمف وسهمة الّتحضير إذا -4
إف الموحات المكتوبة باليد أثناء جمسة التدريب يمكف أف تساهـ بشكؿ كبير ف  دعـ عممية  -6

التدريبل مف خبلؿ مشاركة المتدربيف ف  طرح األسئمة واإلجابة عميها وتسجؿ النتائ  
 والمقترحات عم  األوراؽ أو الدفتر القبلب.

ؽ متعددةل وف  أماكف مختمفة داخؿ قاعات التدريب أو ائستخدامها بأساليب وطر يمكف ا -2
 خارجها.

يمكف أف يعود المدرب إل  األفكار أو المعمومات ذات األهمية الت  تـ طرحها أثناء جمسة  -1
الّتدريب وسجمت عم  أوراؽ )جرائد الحائط( ف  الوقت الذ  يريد وحيف يجد الحاجة لذلؾل 

جيدس مدروس يمكف أف تستخدـ مراتس عديدةل وف  أكثر مف تدريب  وحيف تصمـ بشكؿس 
 ولفئات مختمفة مف المتدربيف.

يمكف مف خبللها تقديـ المعمومات أو العمميات المتسمسمة والمهارات المتتابعة مف خبلؿ  -2
 األوراؽ المتبلحقة.

ثمختمؼث إمكانية الجميع بالتعبير ف  عدة نواح ل باإلمكاف إضافة لوحة تحت عنواف:  -3
 إلفساح المجاؿ لمتعبير عف أفكار وآراء أخر .

  تفيد أوراؽ جرائد الت  تكتب بيد المدرب كثيرا  بعد انتهاء التدريبل حيث يمكف العودة إلي . -4
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يستفيد المدرب مف مجموعة المبلحظات والّتوصيات والمقترحات واالستفسارات الت  أ ثيرت  -5
 .  وتغطية جميع الّثغرات الت  لوحظت الحقا  أثناء جمسة الّتدريب لتطوير الّتدريب 

  عيوب جرائط الحائط:
 الرسـ.  بالمقارنة مع سبورة الطباشير فإف أوراؽ الحائط تقدـ مساحة محدودة لمكتابة أو -4
 جرائد الحائط أكثر تكمفة. تعد بالمقارنة مع سبورة الطباشير  -6

 يبا  جيدا  مسبقا  عم  كيفية االستخداـ وتحضيرا  يستمـز نجاح استخداـ هذت الوسيمة التعميمّية تدر -2

جيدا  لما يجب أف يقدـ خبلؿ جمسة الّتدريبل وهذا يعن  احتياج المدّرب إل  وقت وجهدا  أكبر 
 ف  الّتحضير.

الشؾ ف  أف وجود وسيمة تدويف مرئّية هو عنصر مهـ إليضاح األفكار واألهداؼل ولكف -1
 ء الكبيرة قد يصب  عامؿ إلها اإلكثار مف استخداـ هذت األوراؽ

تحتاج جرائد الحائط إل  عناية خاصة بعد االنتهاء مف جمسات الّتدريبل فيجب أف تحفظ  -3
رب مف ف  مكاف نظيؼ وبشكؿس مستو حت  تبق  سميمة خالية مف التجاعيدل وحت  يتمكف المد

 .(452ل ص6000)حداد وآخروفل استخدامها مرات عديدة الحؽ

          Workin With aGroupفيىمجموراتىصعورة:ىخامدًاى:الطمل
يطمؽ عم  هذت الّطريقة مسمّيات عديدة ف  أدبيات 
الّتدريب مثؿ عمؿ مجموعاتل والعمؿ ف  مجموعاتل والعمؿ 

 مع مجموعات.
 Working Withوقد تـ اختيار اسـ العمؿ مع مجموعة 

a Group  تعد هذت ل ألنها تفسر بوضوح مضموف المشاركة
لطريقة واحدة مف الطرؽ الّتدريب بالمشاركة أو ما يسم  اآلف ا

بدأ االهتماـ  .(460ل ص6006بالتدريب التشارك  )حسنيفل 
 Small groupالفعمّ  بالتعّميـ ف  مجموعات صغيرة )

learning  أوائؿ الّثمانينيات وزاد االهتماـ ب ). 
لكبيرة لهذت الطريقة وما تترك  مف وال يخف  عم  أحد مف العامميف بشؤوف التدريب القيمة ا

أثر عم  جو الّتدريب لومف نتائ  تقييـ استخداـ طريقة العمؿ مع مجموعة ف  البرام  الّتدريبية 
 بعض العبارات الممفتة لمنظر كقوؿ بعضهـ:

 )يعن  الواحد بقدر يحي  شوي على القليل.....(
  (464ل460ل ص6006)حسنيفل ياأخ  بتنعلم من بعضنا على القليل ......(   
    بطضىأذكالىطروػظىالطملىمعىمجمورظ:

 ( العمل ف  مجموعات20الشيل )
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ى

ى

ى
 (.462لص6006)حسنيفل( بعض أشيال طريق  العمل مع مجموع 21الشيل )

 

 

ىمنىحوثىجنسىالمذاركونىفيىالمجمورظ

 ذكور إناث ذكور وإناث

ىمنىحوثىرددىالمؼماتىفيىرملىالمجمورظ

أكثر من 
 مهمة واحدة مهمة واحدة

ىمنىحوثىنوعىالمؼماتىالموزرظىرلىىالمجمورات

مجموعات عمل بمهمات 
 مختلفة

 (لكل مجموعة مهمة مختلفة)

مجموعات عمل لنفس 
 المهمة

جميع المجموعات تعمل )
 (على ذات المهمة

ىمنىحوثىمذاركظىالمدر 
مجموعات عمل تعمل 
بمشاركة كاملة من 

 المدرب

مجموعات عمل تعمل 
 بمشاركة جزئية من المدرب

مجموعات عمل تعمل بدون 
 مشاركة المدرب

ىمنىحوثىالتجانس

 متجانسة غير متجانسة
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 :الخطواتىالمتدلدلظىإلدتخدامىطروػظىالطملىمعىمجمورظى-2

 

 
                                             (.465لص6006حسنيفل) (الخطوات المتسلسل  الستخدام طريق  العمل مع مجموع 22الشيل )

 

 ٌقوم المدرب بإعداد خالصة ٌتخللها مناقشة

 ٌقوم كل مقرر بعرض نتاج عمل مجموعته

 أو تتم المناقشة بعد انتهاء جمٌع المقررٌن من عروضهم ٌناقش المقرر بعد عرضه مباشرة

 تبدأ المجموعات بالعمل

 تختار المجموعة رئٌساً ومقرراً 

 ٌشرح المدرب المهمة بالتفصٌل وقد ٌوفر ورقة إرشادٌة وٌحدد الوقت الذي معه ٌنتهً عمل المجموعة

أٌة لوازم أخرى تلزم طبٌعة .... أقالم، ورق، شفافٌات، أو: ٌنتقل المشاركٌن إلى أمكانهم وتوفر لهم المستلزمات مثل
 العمل

 ٌوزع المدرب المشاركٌن إلى مجموعات عمل

 ٌتعرض المدرب قلٌالً إلى العمل المطلوب

 ٌقدم المدرب لمحة عن طرٌقة العمل مع مجموعة وٌشرح القواعد األساسٌة
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 المزايا:
فرصة الستطبلع الرأ  حوؿ مشكمة معينة لـ يتـ حسمها مع توضي  المزايا والعيوب الخاصة -4

 بهذت المشكمة.
 كسب عدد مف المعارؼ والخبرات ووجهات الّنظر الناتجة مف الفروؽ الشخصية.  -6

 (.40ل ص6005ل اليونسيؼبصراحة ) تمكيف المشاركيف مف طرح أدائهـ-2

 تعمـ قيمة العمؿ التعاون ) العمؿ مع اآلخريف(.-1
 تعمـ مهارة االستماع واالنصات الواع .-2
 تعمـ قيمة العمؿ الفريق  )العمؿ برح الفريؽ الواحد(.-3
 تعديؿ االتجاهات السمبّية.-4
 الّتعمـ مف اآلخريف.-5
 ممارسة احتراـ الرأ  آلخر.-6

 (.456ل ص6002مـ الّذات ) حسنيفل الّتع-40
 العيوب:

بحاجة إل  مدّرب متمكف يدير النقاش بدوف إحداث تنافر أو حدوث فوض  أو تصادـ أو -4
 سوء تفاهـ بيف المتدربيف.

خبلؿ عمؿ المجموعات قد تكوف هناؾ سيطرة بعض األشخاص عم  األخريف وعم  المدرب -6
 خبلؿ الجمسات.

الموضوع إذا لـ يتـ توزيع المشكمة بجميع أسبابها عم  عمؿ االقتصارعم  جزئية مف -2
 المجموعة.

عمؿ المجموعة يجب أف يكوف صغيرا  حت  تكوف النتائ  جيدة لأما إذا كاف عدد المتدربيف -1
 (.40ل ص6005ل اليونسيؼكبيرا  فيجب تقسيمهـ إل  مجموعات صغيرة )

ىومنىنماذجىفنوظىالطملىفيىمجموراتى:
 ىفيىثالثوات:مطالجظىمذاكلى

وه  فنية عمؿ ف  مجموعات مكونة مف ثبلثة أعضاء لحيث يناقش المشاركوف مشكمة محددة 
 .أو مسألة محددة لويتـ استخبلص الحموؿ المناسبة

 خطوات عمل المجموعات ف  ثالثيات يالتال :

 .تحديد الّتمريف بدقة المشكمةل المهاـ المطموبة مف المشاركيفل نوعية اإلنتاج المتوقع -4
 عرض الّتمريف وأسموب العمؿ. -6

 تقدـ المجموعات خبلصةل يتـ الّتصحي  عند الحاجة. -2
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 :المجموراتىالمتحركظ 

( تتـ مناقشة موضوع 3-1وه  فنية تنشيط وعمؿ مجموعات تتـ ف  مجموعات صغيرة )
( دقيقة يطمب مف أحد أفراد المجموعة مغادرتها 42-40محدد بعد فترة محددة مف تترواح بيف )

 لتحاؽ بمجموعة أخر  ال ينتقؿ مقرر المجموعة إل  مجموعة أخر .واال
 خطوات تنفيذ عمل المجموعات المتحري :

 تحديد الموضوع بدقة.-4
 تحضير المكافل المعينات الضرورية )إشارات لتسهيؿ تنقؿ المشاركيف بيف المجموعات(. -6

 تحديد الوقتل عرض الموضوعل أسموب العمؿ. -2

 عميمات وطريقة العمؿ والتحرؾ أصبحت واضحة.التأكد مف الت -1

 التبديؿ األوؿ )انتقاؿ عضو مف كؿ مجموعة إل  مجموعة أخر (. -2

جراء تبديؿ ثاف. -3  عمؿ مجموعات وا 

 عرض التقارير وخبلصة. -4

 تنفيذ ىذه الطريق  يتطلب قواعد معين :

 اليترؾ المقرر مجموعت  األساسية.-4
 ةل يقـو مشارؾ باالنتقاؿ إل  المجموعة التالية أو الت  تميها.بعد الفترة الزمنية المحدد-6

 عند كؿ استبداؿ يقـو المقرر بتمخيص ما تـ مناقشت  لممجموعة ولممشارؾ الجديد.-2

 إدارة الوقت بشكؿ مبلئـل تحديد الوقت لممناقشات ف  المجموعة لكؿ جولة.-1

 تسجيؿ مبلحظات لمخبلصة األخيرة.-2

 تبديؿ يتـ بشكؿ مناسب.التأكد مف أف ال-3

 التأكد مف أف المقرر ف  كؿ مجموعة يقـو بدورت.-4

ل 6046تنظيـ عرض المقرريف ف  نهاية العمؿ وتحديد وقت العرض )وزارة التربيةل -6
 (.42ص

 ى(ذجرةىالمذكلظىThe Tree Problem:)  

ؿ طريقة شجرة المشكمة ه  واحدة مف طرائؽ عديدة تستخدـ ف  حقؿ الّتدريب عم  ح
المشكبلت وتقوـ فكرتها عم  أساس تمكيف المشاركيف مف إتقاف مهارات الدقة الّتحميمية لممشكمة 

( وأعراض Gausesالواحدة والتمييز بيف أمريف هاميف هما أسباب المشكمة)
( وف  حالة الّشجرة الطبيعية تكوف جذور الشجرة ه  أساس نموها Symtomsالمشكمة)

كمة األساسية ف  طريقة شجرة المشكمةل أما األهصاف والثمار فه  وتغذيتهال ويقابؿ جذور المش
 نتاج عف عمؿ الجذورل ويقابؿ ذلؾ المشكمة التدريبية أو ما يعرؼ باألعراض.
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  خطوات تنفيذ طريق  شجرة المشيل :
 توزيع المشاركيف إل  مجموعات عمؿ صغيرة.-4
 استر( متعددة األلواف.تعط  كؿ مجموعة لوحة ورقية ومجموعة مف أقبلـ )الفموم-6

تقوـ كؿ مجموعة بتثبيت الموحة عم  الجدارل يوضع خطا ف  منتصؼ الورقة بحيث يقسمها -2
إل  قسميفل يخصص السفم  لجذور المشكمة)األسباب(ل الجزء العمو  منها لؤلهصافل أو الفروع 

ات أوقد يمجأ إل  )األعراض( وقد يمجأ المدّرب إل  تحديد مشكمة واحدة متشابهة لجميع المجموع
 إعطاء كؿ مجموعة مشكمة مختمفة.

 عند ما تنته  المجموعات الت  تعمؿ عم  مشكمة متشابهة تقـو بمقارنة بيف األشجار.-1

يصار إل  عمؿ شجرة نهائية تأخذ بعيف االعتبار جميع العناصر الواردة ف  األشجار -2
  (.654ل650ص ل4663)حسنيفل الفرعية

 قراءةىنصىومناقذته: 

تصم  هذت الطريقة لمعمؿ ف  مجموعات حيث يوزع المدّرب عم  المجموعات نصوصا  
 جاهزة ويطمب منهـ مناقشتها ويشترط هنا:

ال ستؤد  إل  الممؿ والتشتت. -4  أف تكوف الّنصوص قصيرة ومركزة وا 
 لها عبلقة مباشرة بموضوع الّتدريب. -6

 فيها اتساؽ ف  العرض بالمعمومات. -2

ذا توافرت هذت الّشر  نقدها وط فإف المشاركيف يتعمموف منها معارؼ ومهارات جديدة كذلؾ يمكف وا 
ضافات عميها لواستنباط العبرة والدرس منها أيضا  ) الرؤيا  مؤسسةوتقديـ مبلحظات وا 

 (.44ل ص6001ل الفمسطينية

ت عد مجموعات العمؿ الصغيرة مف أكثر أساليب الّتدريب الّتشارك  استخداما  وه  تهدؼ إل  
 شة موضوع ما بشكؿ متعمؽ وبأكبر قدر ممكف مف المشاركة.مناق

ىداددًا:ىالّتمارونىالغردوظ:
يعمؿ كؿ مشارؾ بمفردت عم  مهمة عمؿ  إذل نفس  ويعتبر أسموبا  تقييميا  وتدريبيا  ف  الوقت
 .معينة لوذلؾ لتطبيؽ ما تعمم  ف  البرنام 

 :االستخدام  
 .ريبيةمعرفة مد  استيعاب المشارؾ لمعممية التد -4
 ت.رصة لممشاركيف لتثبيت ما تعممو إتاحة الف -6
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 :المزايا  
تبيف لممشاركيف نقاط ضعفهـ وما يحتاجوف مف مهارات ومعمومات مرتبطة بموضوع  -4

 .التدريب
 .تعط  تغذية راجعة لممشاركيف عف مد  تعممهـ وتفحص أفكارهـ ومشاعرهـ ومهاراتهـ -6

 االستخدام:وىناك أمور يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند 

 .أف تكوف درجة صعوبة الّتمريف مناسبة لموقت المخصص ل  -4
 .أف تتنوع صعوبة الّتمريف ليختار كؿ المشترؾ أ  تمريف يجيب عمي  ويناسب  -6
 .الحرص عم  عدـ التشويش أثناء أداء المشاركيف لمتمريف -2
 .أف تكوف المهمة المطموبة واضحة تماما  -1
 .التدريب الذ  تـأف تكوف المهمة مرتبطة بموضوع -2
أاّل يكوف الّتمريف مصدر قمؽ لممشارؾل أ  كامتحافل ولكف يمكف أف يقوـ المدرب بمشاركة -3

التمريف وتبق  النتيجة  المجموعة بحم ل وعم  كؿ مشارؾ تصحي  نتائج  بنفس ل وقد ال يتـ حؿ
 (.66ل65ل ص6046لممشارؾ نفس  )مجيدل 

 (:ىىice Breaking)ىدابطًا:ىأنذطظىكدرىالجمود

انتبات المتدربيف  مجموعة مف األنشطة الت  يستخدمها المدرب ف  بداية جمسة الّتدريب لجذب
ممتعة  وتهيئتهـ لمتفاعؿ وتعارفهـ وتشجيعهـ عم  االندماج والمشاركة النشطةل ويجب أف تكوـ

 ومرتبطة بموضوع الّتدريب وأهداف  ومبلئمة لموقت والمناخ.
 المزايا : 
 .النشطة لممتدربيف تشجيع المشاركة -4
 .الّتحضير لتفاعؿ المشاركيف -6
 .إثارة التفكير حوؿ االهتمامات والتوقعات -2
 .تسهيؿ تعارؼ المشاركيف -1
 التعميـ بفرح. -2

 تيسير وتسريع التعميـ.-3

 العيوب : 

 تؤثر المجموعات كبيرة الحجـ عم  اختيار النشاط. -4
بعض أن  مضيعة لموقت)حسنيفل فقد يشعر ال إذا لـ يكف النشاط مرتبطا  بمحتو  التدريب-6

 (.16ل ص6002
ى
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ى:ثامنًا:ىالطرضىاإلوضاحي
لمراحؿ أداء  يقوـ المدرب بأداء عمؿ ما أماـ مجموعة المتدربيف مع شرح نظر  وعمم 

جراءات  دوف أف يشارؾ المتدربوف ف  أداء العمؿ ويقوـ المتدربوف بالمبلحظة والتسجيؿ  العمؿ وا 
 .انتهاء العرض أثناء العرض ثـ المناقشة بعد

 المزايا 
 .يؤد  إل  قدر مف الفهـ المشترؾ لد  المتدربيف -4

 .قميؿ التكاليؼ -6
 .يصم  ف  حالة وجود عدد كبير مف المتدربيف -2
 .يناسب التدريب عم  المهارات اليدوية ومهارات التواصؿ مع اآلخريف -1
 .يمكف إعادة العرض عدة مرات حسب الحاجة -2
 العيوب 
 ات المتدربيفال يكف  وحدت لتحسيف مهار  -4
المؤسسة العامة لمتدريب التقن  عدـ مشاركة جميع أو معظـ المتدربيف ف  أداء العمؿ ) -6

 .(63ص 6046والمهن ل

ولمّنه  الّتشارك  فنيات كثيرة والت  يمكف لمميّسر استخدامها أثناء الجمسات التدريبيةل ومف 
 هذت الفنيات الت  تـ استخدامها ف  البرنام  الّتدريب  فنيةث

وتعد مف أساليب العمؿ ف  مجموعات حيث يتـ طرح السؤاؿ أو المشكمة  :تادطًا:ىدوامظىالورق
عم  ورقةل ثـ تنقؿ هذت الورقة بيف المجموعات لتعبر كؿ مجموعة عف رأيها األمر الذ  يتي  
مشاركة كبيرة بيف المجموعاتل ويشجع عم  التّفاعؿ بيف المجموعات ومف الفنيات الكثيرة الت  

كف استخدامها )القصة الرمزيةل اكماؿ الصورل الزيارات الميدانية المشروعل األلعاب يم
بالنه  التشارك  يتمتع بمرونة كبيرة بحيث يمكف لمميّسر تصميـ وتطوير  التعميـوالتماريف.....( و 

الطرائؽ المتبعة لتناسب الموقؼ التعميم ل وتقود إل  تحقيؽ الهدؼ التعميم  بأجواء ممتعة 
 وقة.ومش
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ىبالّنؼجىالّتذاركي:ىالتطلومبىىثالثًا:ىدورىالموّدر
: هو الشخص الذ  ييّسر ألفراد فالميّسرالّتشارك  تعبير الميّسرل  التعمـنستخدـ ف  جمسات 

المجموعة أف يوّلدوا التعّمـ الخاص بهـل أو أف يمكنهـ  مف عمؿ ذلؾل وهو يقوـ بذلؾ مف خبلؿ 
ماتهـل وف  التّأمؿ بخبراتهـ وتشاركهال وف  ابتكار الحموؿ المناسبة لهـ مساندتهـ ف  تحديد اهتما

ولواقعهـ ومما سبؽ فإف تعبير ميّسر يستخدـ لتبتعد هذت العبلقة التقميدّية بيف المدّرب والمتدّرب 
ل 6000ل جيمكسو  والت  يتـ التشديد فيها عم  ثالتمقيفث أو عم  إعطاء المعمومات )صفير

 (.12ص
Facilitator) ميّسر(: وأصؿ هذا المصطم  يقابم  بالعربية ( جاءت مف الكممةfacere) 

 (.32ل ص6001بالفرنسية والت  تعن  أف تعمؿ أو أف تجعؿ العمؿ سهبل  )حسنيفل 
ث ويستند بالنيج التشاري  يتحّدى العالق  اليرمي  التقليدي  بين "المدّرب" وبين "المتدّربوالتعلم 

المشارك( ( وبيف المتدّرب )الذ  يصب  الميّسريف المدّرب )الذ  يصب  إل  عبلقة الّشراكة ب
تفترض الّشراكة أف يكوف االثناف قادريف عم  تبادؿ األدوار خبلؿ جمسة التدريب: فالميّسر يتعّمـ 
مما يأت  ب  المشارؾ إل  الجمسةل والمشارؾ يستخدـ خبرات  ومعارف  مف أجؿ تيسير عممية 

              .                      التعّمـ لد  زمبلئ 
ى:ى  Facilitatorدورالموّدر

 : خلق أجواء تعّلمي  آمن 
إف المسػػؤولية األساسػػية لمميّسػػرة هػػ  خمػػؽ أجػػواء 
تعميميػػػة آمنػػػة تسػػػهؿ المشػػػاركة التامػػػة لمجميػػػعل وهػػػذا 
يتطمػػػػب أف يمتمػػػػؾ الميسػػػػر عػػػػددّا مػػػػف المهػػػػػارات وأف 

اركيفل قواعػػػد تضػػػعل باالتفػػػاؽ مػػػع المشػػػاركات والمشػػػ
عمؿ واضحة ف  الورشةل مف شأنها أف تدعـ المسػار 

المتنػػػػػاع عػػػػػف سػػػػػبيؿ المثػػػػػاؿ ا التشػػػػػارك  نػػػػػورد عمػػػػػ 
                                                . وهيرها مف القواعدمقاطعة المتحدثل 

 :تقدير حاجات المشاريين وتخطيط برامج  التدريب 
وتحديد حاجاتهـ بالمشاورة معهـل قد يشمؿ ذلؾ  مشاركيفليتول  الميّسر تعريؼ خبرات ال

 مساعدتهـ ف  أف يتأّمموا قيمهـ ومواقفهـ.

وأف يتحدوا أحيانّا معتقداتهـ الخاّصةل يقترح الميّسر أيضّا جدوؿ أعماؿ البرنام  التدريب  
ف  إقرار أية بالمشاورة مع المشاركيف لالذيف يجب أف يأخذوا دورّا فاعبّل ف  تخطيط البرنام ل و 

 تغيرات تطرأ عمي  خبلؿ الورشة.

 ( دور الميسر ف  التدريب التشاري 23الشيل )
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 :توفير موارد المعرف  والمعلومات 
قد يكوف مف الضرور  تزويد المشاركيف بالمعمومات النظرية بهدؼ توسيع وتعميؽ 
معموماتهـل أو بهدؼ تطوير إطار نظر  لممناقشةل ومف المهـ أف تعّد الميسرة هذت المعمومات 

 ا تنبع الحاجة إل  معمومات محّددة ف  أثناء الورشة.مسبقّال رهـ أن  كثيرا  م
 : القرار بشأن التقدم ف  الورش 

 موضوع مّعيفل أو أن  ستتوسع في لعم  الميسر أف يقرر فيما إذا سيكمؿ العمؿ عم   أحيانا  
 إذا لمس لد  المشاركيف نقصّا ف  المفاهيـ األساسية أوف  الخمفية البلزمة مف أجؿ تنفيذ النشاط.

شجع الميّسر عم  أف يتفاعموا ويطرحوا المردود المفيدل وذلؾ بأف تضمف حصوؿ كؿ ي
 مشارؾ ومشاركة عم  فرص التعبير عف الرأ ل كؿًّ عم  طريقت  الخاصة.

 إدارة الوقت: 
مف مهاـ ميّسر التعّمـ أف يشجع النقاش ال مثر  والعميؽ مع تفاد  )انزالؽ( النقاش داخؿ 

هال ال شؾ ف  أف هذت العممية شاقة بعض الش ء خاصة إذا اتسع النقاش دائرة الوقت المتفؽ عمي
واحتدل يسهؿ عم  ميّسر التعّمـ أف يضبط الوقت إذا ساعد المشاركات والمشاركيف ف  االلتزاـ 

 . ف  موضوع النقاش واالمتناع عف االستطراد ف  مواضيع أخر  جانبية
 تميين المجموع  من الوصول إلى استنتاجات مرضي:  

يتطمب ذلؾ مف ميّسر التعّمـ أف يوض  المسائؿ الممتبسة وأف يجمع سيؿ األفكار الذ  كثيرا 
   ما يتدفؽ إل  نواح أو يتطرؽ إل  مواضيع عدة أو يتراكـ ف  نقاش ) حام  الوطيس(.

 التوثيق  

ع عميها مف مهاـ ميّسر التعّمـ أف ينظـ كتابة تقارير الورشة بما فيها توثيؽ القرارات الت  أجم
المشاركوف والمشاركات إف عممية التوثيؽ مهمة لمغاية إذ إنها تسهؿ متابعة نشاط المشاركيف 
واستدامت  وتتي  المساءلة عف المتابعة وعف مبلحقة اإلجراءات الت  قرر المشاركوف تنفيذها بعد 

 الورشة.
 :رابعًا: الميارات الت  يحتاجيا الميّسر 

ل  خبرة  مف المهـ أف نتذكر أف تطوير مهارات تسهيؿ أو تيسر جيدة أمر يحتاج إل  وقت وا 
ناهيؾ عف أف نه  التّدريب اّلتشارك  يضع ميّسر التعّمـ أماـ تحديات جدّية مثؿ المرونة 

 واالنفتاحل واالستعداد ألف ينزع ميّسر التعّمـ عف نفس  الكثير مما تعمم  مف قبؿ.

جابة عف جميع األسئمةل وال عيب ف  أف يجهؿ ليس ميّسر التعّمـ بخبير يمتمؾ مفاتي  اإل
الواحد منا اإلجابة عف بعض األسئمة فالتحد  هو أف نقّر بعدـ معرفتنا وأف نبحث عف اإلجابات 

 سويا  مع المجموعة لوأف نقبؿ عدـ توفر إجابة صحيحة واحدة ف  كثير مف األحياف.
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جل بناء شراي  ايجابي  ف  التعلم مع الميّسر الجيد ىو الذي يطور لديو الميارات الالزم  من ا
  المشاريين وىذه الميارات تشمل:

 التعامؿ بثقة واحتراـ مع خبرة وأفكار كؿ فرد مف أفراد المجموعة. -4

تعزيز المهارات الذاتية لديهـ ومهارات التواصؿ الجيد مثؿ مهارات اإلصغاء والتعبير عف  -6
.  الذات والمبادرة والحـز

شخاص ف  الحاجات وف  معرفة القراءة والكتابة وتوفير الطرؽ احتراـ الفروقات بيف األ -2
 لمساندتهـ.

 تشجيع المشاركيف والمشاركات عم  أف يولوا بعضهـ البعض اهتماما جيدا. -1
)صفيرل  القدرة عم  التعامؿ مع الصراعات داخؿ المجموعة بعناية واهتماـ لكف بحـز -2

 (.13ل 13ل 14ل ص6006وجيمكسل 

 

 افرىا ف  الميّسر:الجوانب المطلوب تو 

ى) مؤلؼ مف ثبلثة أعمدة ليمثؿ كؿ عمود جانب مف جوانب األهمية  (3الجدول
Qualifications (. 463ل462ل ص6002)حسنيفل  المطموب توافرها ف  الميّسر 

 ( الجوانب المطلوب توافرىا ف  الميسر3الجدول)

ومما سبؽ لقد تـ استعراض العديد مف فنيات النه  التشارك  والت  تـ استخدامها  خالص :
ف  البرنام  التدريب ل والتعرؼ عم  ميزات وعيوب كؿ فنيةل ومف هذت الفنيات دراسة الحالةل 

د الحائطل لعب األدوارل التماريف الفرديةل جرائد الحائطل التماريف اإليضاحيةل العمؿ ف  جرائ
كما تـ استعراض دور الميّسر ف  الّنه  الّتشارك  والمهارات المطموب توافرها لمميّسر  مجموعات(

ء شراكة فالميّسر الجيد هو الذ  يطور لدي  المهارات البلزمة مف أجؿ بنا ف  الجمسات التدريبيةل
 ايجابية ف  التعمـ مع المشاركيف.

 

على المستوى المعرف  
 (Knowledgeالمعلومات )

 ري والقدرات على المستوى الميا
(skills and Abilities) 

على المستوى السلوي  أو 
 (Attitudesاالتجاى  )  

 درجة عممية تخصص -
 معرفة المشاركيف وخصائصهـ -

 معرفة بالحاجات التدريبية -

معرفة باألمور والتحضيرات   -
 المطموبة لعممية التدريب

 معرفة بالمعينات التدريبية -

معرفة باألهداؼ الخاصة  -
 التدريب  بالبرنام  

 معرفة بطرائؽ التدريب -

 كيفية تحديد االحتياجات التدريبية-
 صياهة األهداؼ -
 إدارة الوقت-
 االتصاؿ الفعاؿ -
 إدارة مجموعات العمؿ -
 إعداد االختبارات -
 تصميـ أدوات تقييـ اإلقناع -
 إدارة النقاش -
 استخداـ المعينات -

 استخداـ طرائؽ تدريبية

 الّتبسيط -
 المرونة -

 جديدالت -

طمب المعرفة  -
 والمعمومات

 احتراـ اآلخريف -

 التقبؿ -

 التكيؼ -

 التحمؿ والصبر -

 المرح -

 التعاوف -
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 إجياءات البحث وأدواته

 مقدم 
ىتصمومىأدواتىالبحثأواًل:

ىتصمومىالبرنامجىالتدروبي.-1
 التعريؼ بالبرنام  الّتدريب -4

 الهدؼ العاـ مف البرنام  الّتدريب -6

 األهداؼ التعميمية لمبرنام  الّتدريب -2

  محتو  البرنام  الّتدريب-1

 طرائؽ تدريس البرنام  الّتدريب -2

 األنشطة التعميمّية-3

 الوسائؿ المستخدمة-4

 تقويـ البرنام  الّتدريب -5

 مدة تطبيؽ البرنام  الّتدريب -6

 تحكيـ البرنام -40

 التجريب االستطبلع  لمبرنام -44

 .تصمومىاالختبارىالتحصوليى-2

 تحديد أهداؼ االختبار.-4

 بار.تحديد مستويات االخت-6
 إعداد جدوؿ المواصفات.-2
 اختيار شكؿ بنود االختبار.-1
 توزع درجات االختبار.-2
 تحكيـ االختبار. -3
 تجريب االختبار لحساب الثبات. -4
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 ثانياً: التطبيق النهائي للتجربة
 الخطوات التمهيدية لمتطبيؽ النهائ  لمبرنام  التدريب -4
 التصميـ التجريب  :  -6
 - متغيرات البحث. 

 - . مجتمع البحث 
 - . عينة البحث 
 .تطبيؽ االختبار القبم  عم  كؿ مف المجموعتيف التجريبية والضابطة-2
 تقديـ موضوعات مادة المناه  التربوية وفؽ النه  التشارك .-1
 تطبيؽ االختبار البعد  المباشر .-2

 تطبيؽ االختبار البعد  المؤجؿ.-3

 المبلحظات أثناء تطبيؽ التجربة. -4

 خبلصة.
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ىتصمومىأدواتىالبحثأواًل:ى
ىمػدمظ:

يتنػػاوؿ هػػذا الفصػػؿ المراحػػؿ المتتاليػػة لكيفيػػة إجػػراء البحػػثل بػػدءا  مػػف تصػػميـ أدوات البحػػثل 
والتػػ  تتضػػمف برنامجػػا  تػػدريبيا ل يػػتـ فيػػ  تقػػديـ بعػػض موضػػوعات مػػادة المنػػاه  التربويػػة بطريقػػة 

أثر النه  التشارك  عم  تحصيؿ طمبة كمية  النه  التشارك  واختبار تحصيم ل يهدؼ إل  قياس
 التربية )عينة البحث(.

وفػػ  المرحمػػة البلحقػػة تػػـ تطبيػػؽ الّدراسػػة االسػػتطبلعية كخطػػوة أساسػػية قبػػؿ البػػدء بػػالّتطبيؽ 
الفعمػػ  لمبرنػػام  التػػدريب ل بهػػدؼ الكشػػؼ عػػف نقػػاط الضػػعؼ والصػػعوبات التػػ  يمكػػف أف تواجػػ  

تدريب ل ومف ثـ إجراء الّتعديبلت المناسبةل وتحسػيف أدوات البحػث الباحثة أثناء تطبيؽ البرنام  ال
ومحاولػػػػة إيصػػػػالها إلػػػػ  الّشػػػػكؿ المثػػػػال  قػػػػدر اإلمكػػػػافل وذلػػػػؾ فػػػػ  ضػػػػوء مبلحظػػػػات المحكمػػػػيف 

وأخيػػػرا  التطبيػػػؽ بػػػات والسػػػهولة  والصػػػعوبة والتمييز والمعالجػػػة اإلحصػػػائية لمعػػػامبلت الصػػػدؽ والث
عمػػ  نتػػائ  البحػػث حػػوؿ أثػػر الػػنه  التشػػارك  عمػػ  تحصػػيؿ الفعمػػ  لمبرنػػام  التػػدريب  لمحصػػوؿ 

 طمبة كمية التربية )عينة البحث( وذلؾ ف  ضوء المعالجة اإلحصائية لمنتائ .
ىأواًل:ىتصمومىأدواتىالبحث:

وتتضػػمف هػػذت المرحمػػة تصػػميـ البرنػػام  التّػػدريب  لتقػػديـ الموضػػوعات المختػػارة لمػػادة المنػػاه  
 شارك ل وتصميـ االختبار التحصيم .التربوية بطريقة النه  التّ 

 أواًل: تصميم البرنامج التدريب :
بعػػػد اطػػػبلع الباحثػػػة عمػػػ  العديػػػد مػػػف البػػػرام  واألدلػػػة الّتدريبيػػػة ل وبعػػػض الػػػورش التعميميػػػة 

وزارة التربيػػة (ل )6003(ل )دليػػؿ تنفيػػذ البرنػػام  التػػدريب ل  6001ل  مؤسسػػة الرؤيػػا الفمسػػطينيةل)
( وف  ضػوء مػا تػـ التوصػؿ إليػ  فػ  اإلطػار النظػر  فقػد 6044ل اليونسكو(ل )6044ل  والتعميـ 

 تـ إعداد البرنام  التدريب  وفؽ الخطوات التالية:

 التعريف بالبرنامج التدريب : -1 -1
هو برنام  مصمـ لمعرفة أثر الّتدريب بػالنه  التشػارك  عمػ  تحصػيؿ الطمبػة )عينػة البحػث( 

المنػاه  التربويػةل ون فػَذ البرنػام  مػف خػبلؿ توظيػؼ فنيػات ف  ف  الموضوعات المختارة ف  مػادة 
التّػدريب الّتشػارك  المتنوعػةل والتػ  يتطمػب تنفيػػذها مجموعػة مػف االجػراءات والتّػدريبات واألنشػػطة 
الت  صممتها الباحثة عم  هيئة أوراؽ عمؿ تتطمػب العمػؿ فػ  مجموعػاتل أو القيػاـ بمهػاـ فرديػة 

شكؿ جماع ل وتعزيز فرص المناقشة والحػوارل وتحمػؿ المسػؤولية مما يشجع الطمبة عم  العمؿ ب
 ف  تعميـ أنفسهـ بأنفسهـ تحت إشراؼ المّيسر بغية الوصوؿ إل  تحقيؽ األهداؼ المطموبة.
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 اليدف العام من البرنامج: 1-2
يهدؼ البرنام  إل  تدريب طمبة كمية الّتربية)عينة البحث( بجامعػة البعػث عمػ  مجموعػة مػف 

التػػػدريب التشػػػارك  عػػػف طريػػػؽ اسػػػتخداـ الطرائػػػؽ واألسػػػاليب واألنشػػػطة التػػػ  تسػػػاعد عمػػػ   فنيػػػات
تحقيػػػؽ ذلػػػؾل وتوظيفػػػ  فػػػ  تػػػدريس مػػػادة المنػػػاه  التربويػػػة بمػػػا يػػػنعكس إيجابػػػا  عمػػػ  تحصػػػيمهـ 

 الدراس .
 األىداف الّتعليمّي  للبرنامج الّتدريب :-3 -1

تها إل  أهداؼ سموكية يمكػف قياسػها وقػد لتحقيؽ أهداؼ البرنام  التدريب  العامة فقد تـ ترجم
 تـ مراعاة األمور اآلتية:

 .شموليتها لمستويات بمـو المعرفية 
 .إمكانية تحقيؽ األهداؼ مف قبؿ المشاركيف 

 .الوقت والمشاركيف والمكاف 

  .(5) ملحقموضوعيتها ووضوحها وقابميتها لمتحقيؽ والقياس 

 محتوى البرنامج الّتدريب : -1-4

ر محتو  البرنام  الّتدريب  مف أهـ مراحؿ تخطيط البرنام ل ويتـ ف  ضوئ  تحديػد ي عد اختيا
األهداؼ الّتعميمّية لمبرنام  الّتدريب ل ويعّرؼ المحتو  بأن  ثالمعػارؼ والمهػارات والمعمومػات التػ  

 (.442ل ص6002تتضمنها المادة التعميمية وتهدؼ إل  تحقيؽ أهداؼ تعميمية منشودةث)الحيمةل 
تضػػػمف محتػػػو  البرنػػػام  الموضػػػوعات التاليػػػة فػػػ  مػػػادة المنػػػاه  التربويػػػة )أشػػػكاؿ تنظػػػيـ وي

منهػػاج المػػواد الدراسػػية المنفصػػمةل المنهػػاج المحػػور ل منهػػاج النشػػاطل وفصػػؿ تطػػوير  -المنهػػاج 
 المناه  التربوية( وقد تـ مراعاة األمور اآلتية ف  اختيار محتو  البرنام  :

 شتركة بيف طمبة كمية التربية اختصاص )مناه ل معمـ صؼ(.أف تكوف هذت الموضوعات م 
 ( عمػ  46تنظيـ تمػؾ الموضػوعات وتوزيعهػا عمػ  شػكؿ جمسػات تدريبيػة بمػ  عػدد الجمسػات )

أيػاـل يتخمػؿ الجمسػػات   3( دقيقػة  فػػ  اليػـو الواحػد ولمػػدة 460أسػاس أف يػتـ التػػدريس بواقػع )
 ( دقيقة.60-42التدريبية فترات استراحة تترواح مدتها بيف )

 طرائق تدريس البرنامج الّتدريب : -1-5

المحتو   ف  ضوء أهداؼ البرنام  التّدريب  والمحتو ل تـ اختيار طرائؽ الّتدريب الت  تناسب
وتؤد  إل  تحقيؽ األهداؼ المطموبة لمع مراعاة طبيعة المشاركيفل وقدراتهـل ومد  توفر وتنوع 

المكاف المعد لمتدريبل وقدتـ استخداـ الفنيات التالية )دراسة  المعينات السمعية والبصريةل وطبيعة
الحالةل تمثيؿ األدوارل العصؼ الذهن ل جرائد الحائطل دوامة الورؽل العمؿ ف  مجموعاتل عمؿ 
فرد ..( لتقديـ الموضوعات المختارة مف مادة المناه  التربويةل مع الحرص عم  تقديـ فكرة 
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ة قبؿ البدء بالعمؿل والتأكيد عم  ضرورة اتباع قواعد العمؿ أثناء موجزة عف آلية تنفيذ كؿ فني
 تنفيذ األنشطة.

 األنذطظىالتطلوموظ:ى6 -1

تمثؿ األنشطة والوسائؿ التعميمية المصاحبة لمبرنام  أحد العناصر المهمة ف  بناء البرنام  
حقؽ المشاركة التعميم ل ألنها تسهـ بشكؿ مباشر ف  تحقيؽ األهداؼ المرجوة مف البرنام  وت
 الفعالة ف  البرنام ل وقد راعت الباحثة عند تحديد األنشطة لمبرنام  الشروط اآلتية:

 أف تكوف األنشطة والوسائؿ التعميمية مناسبة لمحتو  البرنام  وأهداف .  -4
 اعدادهابشكؿ يثير دافعية  الطمبة ويحثهـ عم  إنجاز المهاـ المطموبة.  -6
 نة التحقيؽ ف  ضوء االمكانات المتاحة.أف تكوف متنوعةل وممك-2
يجابيت .-1  تعتمد بشكؿ جوهر  عم  فاعمية المتعمـ وا 
 تعتمد بشكؿ أساس  عم  العمؿ التشارك  والتعمـ التعاون .-2

ىالودائلىالمدتخدمظىفيىالّتدرو :ىى1-7
 أوراق يبيرة:  -1

رات االستراحة وتعرض تتضمف برنام  الجمسات التّدريبيةل وأوقاتهال ومدتهال الموضوعاتل فت
 .ف  مدخؿ القاعةل مع الحرص عم  ابقائها طواؿ فترة البرنام  الّتدريب 

  بطاقات يرتونّي  يبيرة ملون :-2

تتضمف قواعد الّسموؾ الت  ينبغ  عم  المشاركيف اتباعها طواؿ الجمسات الّتدريبيةل وتعرض  -4
شاركيف وتعمؽ  ف  مكاف بارز طواؿ مدة ف  الجمسات األول ل بعد أف يتـ االتفاؽ عميها مع الم

التدريب وأهـ ما تتضمن  )نحف مسؤولوف جميعا  عف نجاح أو فشؿ البرنام ل إطفاء أجهزة 
 (.6الموبايؿل االلتزاـ بأداء المهمات الموكمة إليهـ...( ممحؽ )

وضع تتضمف توقعات المشاركيفل تعمؽ طواؿ مدة البرنام  التدريب ل بعد قياـ المشاركيف ب-6
 تمؾ التوقعات. 

تتضمف أوراؽ العمؿ الت  تقوـ بتنفيذها المجموعات أثناء الجمسات التدريبيةل وتعمؽ ف  مكاف -2
 ثابت حت  يتمكف المشاركوف مف رؤية أعمالهـ المنجزة خبلؿ البرنام  التدريب .

ة أثناء تتضمف أسئمة يتطمب مف المشاركيف اإلجابة عميهال واستخدمت ف  الجمسات التدريبي-1
 استخداـ فنية جرائد الحائط.

 .: مع األقبلـ الممونة الخاصة بهاالسبورة العادي -3

 .استخدـ لعرض شرائ  عرض تقديم  أثناء تنفيذ البرنام  التدريب جياز الحاسب اآلل : -4
 استخدـ لعرض بعض التعريفات والفقرات أثناء تنفيذ البرنام  التدريب . جياز العرض:-5
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المادة العممية لكؿ جمسة يتـ توزيعها عم  المشاركيف ف   تتضمف ع  )داعم (:مواد موز -6
 نهاية الجمسة التدريبية عم  شكؿ وحدات دراسية.

تستخدـ لتدويف مبلحظات وتعميقات المجموعات أثناء القياـ  بتنفيذ المهاـ : أوراق عمل-7
 .الموكمة إليهـ

 تسجيبلت فيديو....( –شبكة نت  –جرائد  –)كتب مصادر تعلم مختلف  متنوع : -8
  تػوومىالبرنامجىالتدروبي:ىى1-8

 أساليب التقويـ المستخدمة ف  البرنام  التدريب :
  : مستو  أفراد العينة ف  المجموعتيف  لتعرؼ ،التدريب  قبؿ تنفيذ البرنام  طبؽالتقويم القبل

عد مف قبؿ الباحثة التجريبية والضابطةل وذلؾ مف خبلؿ االختبار التحصيم  القبم  الم
 لمموضوعات المختارة.

 : التقويم المرحل 

 :أثناء الجلسات الّتدريبي  يشتمل على اآلت 

 مناقشات المشاركيف أثناء عرض إجابات المجموعات عم  األنشطة. -4

 أسئمة الباحثة لممشاركيف بعد عرض إجاباتهـ عم  األنشطة. -6

 ف  نياي  اليوم الّتدريب :

 (6عدة نماذج تقويمية ف  نهاية اليـو التدريب  الممحؽ )وذلؾ مف خبلؿ استخداـ 
 :  االختبار التحصيم  لمبرنام . التقويم النيائ 
 مدة تطبيق البرنامج الّتدريب :4-9

 لقاءات(ل بواقع جمستيف تدريبيتيف لكؿ لقاءل وبالتال  يتكوف 3يتكوف البرنام  التدريب  مف)

( دقيقة يتخممها فترة 460ل مدة كؿ منها ساعتيف )( جمسة تدريبية46البرنام  التدريب  مف )
البرنام  ف  الفصؿ الدراس  الثان  وطبؽ ( تفصؿ بيف الجمساتل 60-42استراحة مدتها بيف )

 (.41/1/6042ولغاية4/1/6042ف  ) 6042لعاـ 
عمما  أف المقاء األوؿ يشمؿ جمستيف عامتيف مخصصتيف لمتمهيد لمبرنام  التدريب  والتعريؼ 

 باالستراتيجيات الت  ينفذ بها مع االتفاؽ عم  األمور اآلتية:و  ب 
 تحديد مكاف تنفيذ البرنام  التدريب . -
وضع آلية سير عممية التدريب عم  شكؿ جدوؿ عمؿ يوم ل يحدد مع المشاركيف بعنواف  -

 )ماذا لدينا اليوـ؟(
جاء ف  الجمسات  دقائؽ( يوميا  لتمخيص وعرض ما40-2تخصيص مدة زمنية تترواح بيف ) -

 السابقة بشكؿ يوم .
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وضع صندوؽ لبلقتراحات ي مكف المشاركيف مف كتابة اعتراضاتهـل واقتراحاتهـل والت  تـ الرد  -
 عميها يوميا  قبؿ التدريب )ال حاجة لكتابة االسـ(.

حؽ توزيع المشاركيف إل  لجاف مع التأكيد عم  ضرورة تنفيذ كؿ لجنة المهاـ الموكمة إليها مم -
(2.) 
 : تحييم البرنامج التدريب :1-10

لما انتهت الباحثة مف إعداد البرنام  التدريب  إعداد ا أولي ال عرضت  عم  لجنة مف الّسادة 
( بهدؼ استطبلع آرائهـ ف  البرنام  التدريب  مف حيث 6المحكميف ف  كمية التربية الممحؽ )

 ومحتواتل واستراتيجيت ل وأنشطت  ووسائم  )تكامؿ أهداف  مع أهداؼ الدراسةل ومناسبة أهداف 

التدريبيةل وأساليب التقويـل ومناسبة المدة الزمنية لتطبيق ل وسبلمة المغة المستخدمة ومناسبتها 
ف  ضوئهال  وقد أبدوا مجموعة مف المقترحات قامت الباحثة بإجراء التعديبلت لطمبة كمية التربيةل

 يمكف إجماؿ أهمها باآلت :
 : التعديالت

 تعديؿ بعض األنشطة التدريبية لتتناسب مع األهداؼ الّتعميمية المحددة لكؿ جمسة.-
-.  تعديؿ صياهة بعض األهداؼ التعميمية لتناسب مستويات بمـو
 تعديؿ بعض األساليب التعميمية المتعمقة ببعض األنشطة لتصب  أكثر إثارة  وتشويقا .  -
 المطبعية. تصحي  بعض األخطاء المغوية واإلمبلئية -

وبعد إجراء الّتعديبلت ف  ضوء آراء السادة المحكميفل أصبَ  البرنام  ف  صورت  النهائية  
 ليكوف جاهزا  الستخداـ ف  الدراسة االستطبلعية.

 : التجريب االستطالع  للبرنامج التدريب :1-11
مادة المناه  تـ تجريب عدة جمسات مف البرنام  الّتدريب  المصمـ وفؽ الّنه  الّتشارك  ل

وطالبة مف كمية الّتربية مف الّسنة الثالثة  ا  ( طالب60التربوية عم  عينة استطبلعية مكونة مف )
 مف خارج )عينة البحث(ل وكاف الهدؼ مف إجراء الّتجربة االستطبلعية مايم :

 .اكتشاؼ األخطاء والصعوبات الت  تواج  الّتجريب لتبلفيها ف  الّتجربة الرئيسية 
 لبرنام  ومفردات  وأنشطت ل ومد  مناسبة الوقت المخصص ل .وضوح ا 

 ىذا وقد تمت مالحظ  النقاط اآلتي  ف  أثناء التجرب  االستطالعي : 

قبالهـ عم   -4 تجاوب وتفاعؿ الطمبة المشاركيف عم  نحو إيجاب  ومفيد مع فكرة البرنام ل وا 
 البرنام .

نام  بشكم  النهائ  وحددتها بالنقاط وقفت الباحثة عم  عدة صعوبات تستعرض تطبيؽ البر  -6
 اآلتية:
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   صعوبة تجميع الطمبة أثناء العاـ الدراس  النشغالهـ بمواعيد محاضراتهـ كؿ حسب برنامج
 معمـ صؼ(. -سواء )مناه 

 .صعوبة تغير القاعة ف  كؿ جمسةل ألف تنفيذ البرنام  يتطمب مكاف محدد وثابت 
  عدـ توفر قاعة مجهزة لتنفيذ مثؿ هذت األنشطةل فأهمب القاعات تـ تصميمها عم  شكؿ

 مدرجات.

 بعد أن أنيت الباحث  الّتجرب  االستطالعي  قامت بمايل :

 وترتيب القاعة بشكؿ يناسب  تنفيذاالتفاؽ مع إدارة كمية التربية عم  تحديد قاعة محددة ل  -4
 لعرض لتنفيذ البرنام  الّتدريب .البرنام  التدريب ل وتوفير جهاز ا

معمـ صؼ( أثناء تنفيذ البرنام  الّتدريب ل وذلؾ بعد  –جمع كبل االختصاصيف )مناه  -6
 االتفاؽ مع الّطمبة المشاركيف عم  مواعيد مناسبة لكبل االختصاصيف.

وبعد االنتهاء مف هذت اإلجراءات أصب  البرنام  جاهزا  لمتطبيؽل وتـ ذلؾ بالفعؿ مف 
 (.6الممحؽ ) 41/1/6042لغاية  4/1/6042

 ثانيًا: تصميم االختبار التحصيل :
يعد التّقويـ التربو  أحد األركاف األساسية لمعممّية التربوّيةل وهو حجر الزاوية إلجراء أ  
تطويرس أو تجديدس تربو  يهدؼ إل  تحسيف عممية التعمـ والتعميـل كما وي نظر لمتقويـ الّتربو  مف 

ذ  القرارات الّتربوية عم  أن  الّدافع الّرئيس  الذ  يقود العامميف ف  المؤسسة التربوّية قبؿ متخ
 عم  اختبلؼ مواقعهـ إل  العمؿ عم  تحسيف أدائهـ وممارساتهـ وبالتال  مخرجاتهـ.

وتعد االختبارات واحدة مف وسائؿ التّقويـ المتنوعة ل وه  وسيمة رئيسة تعمؿ عم  قياس 
الطمبة والّتعرؼ عم  مد  تحقيؽ المنه  المدرس  لؤلهداؼ المرسومة ل  مستو  تحصيؿ 

والكشؼ عف مواطف القوة والضعؼ ف  ذلؾل ومد  التقدـ الذ  أحرزت ل وبذلؾ يمكف العمؿ عم  
 ( 2ل ص6005)القدوم ل .تحسيف وتطوير العممية التربوية والتعميمية والسير بها نحو األفضؿ

طريقػة منظمػة لتحديػد مسػتو  تحصػيؿ الّطمبػة لمعمومػات ومهػارات هػو  واالختبار الّتحصيل :
فػػ  مػػادة دراسػػية تػػـ تعممهػػا مسػػبقا ل وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ إجابػػاتهـ عمػػ  مجموعػػة مػػف الفقػػرات تمثػػؿ 

 (.6ل ص6000محتو  المادة الدراسية )الرواشدة وآخروفل 
دة  تـ تدريسها بالفعؿ وبشكؿ عاـ فاالختبار الّتحصيم  دائما  وأبدا  مرتبط بمادة دراسّية محد

وانطبلقا  مما سبؽل قامت الباحثة بإعداد االختبار الّتحصيم  لمادة المناه  التربوية  ف  البحث 
الحال ل بهدؼ قياس أثر النه  التشارك  عم  تحصيؿ طمبة كمية التربية )عينة البحث( اعتمادا  

لبداية ف  تصميـ االختبار عم  األهداؼ التعميمية الت  وضعت لذلؾل والت  تعتبر نقطة ا
 (.4الملحق )التحصيم  
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 أواًل: مراحل بناء االختبار الّتحصيل :
 تحديد الغرض من االختبار الّتحصيل : 1 -1

أعدت الباحثة اختبارا  تحصيميا  خاصا   بمادة المناه  التربوية  لطمبة كمية التربية ف  السنة 
محافظة حمصل وذلؾ بهدؼ قياس تحصيؿ عينة الثالثة مف المرحمة الجامعية ف  جامعة البعث ب

 البحثل وقد تحددت أهداؼ االختبار بالنقاط اآلتية:

  معرفة مد  التكافؤ بيف المجموعتيف التجريبية الضابطة قبؿ تطبيؽ البرنام  التدريب 
 )التطبيؽ القبم  لبلختبار(.

  والضابطةل وذلؾ قياس تحصيؿ طمبة كمية التربية عينة البحث ف  المجموعتيف التجريبية
تحصيؿ طمبة كمية التربية )عينة البحث( ف  مادة المناه   ف ؼ أثر النه  التشارك  لتعرّ 

 التربوية) التطبيؽ البعد  المباشر(. 

 ( بالمعمومات مف خبلؿ إعادة تطبيؽ االختبار بعد )( 60قياس مد  احتفاظ )عينة البحث
االحتفاظ ف  مادة المناه  التربوية  ف رك  يومّال وذلؾ لمعرفة أثر الّتدريب بالنه  الّتشا

 )التطبيؽ البعد  المؤجؿ(.

 تحديد مستويات االختبار التحصيل :  2-2

تـ تحديد مستويات االختبار بما ينسجـ مع موضوعات مادة المناه  التربوية ل وقد حّددت 
 الباحثة مستويات بمـو المعرفية وتعرفها كاآلت :

أسػئمة  عػفالّدرجة الت  حصؿ عميها الطالب مػف خػبلؿ إجابتػ  هو  :Knowledge )التذير)-1
االختبار التحصيم  الخاص بمستو  التذكرل والت  تقػيس قدرتػ  عمػ  اسػترجاع أو تػذكر األسػماء 

 (.22،19،18،13،12،7: )ف  مادة المناه  التربويةل وقد شمؿ هذا المستو  البنود التالية
 عفلت  حصؿ عميها الّطالب مف خبلؿ إجابت  هو الّدرجة ا (:(Comprehensionالفيم-2

أسئمة االختبار الّتحصيم  الخاص بمستو  الفهـل والت  تقيس القدرة عم  الّتميز والّشرح والّتعبير 
بمغت  الخاصة عف فهم  لممعمومات والحقائؽ المتعمقة بمادة المناه  التربوية وقد شمؿ هذا 

 (.6ل1ل5ل6ل42ل60ل62المستو  البنود التالية)

عف هو الدرجة الت  يحصؿ عميها الطالب مف خبلؿ إجابت   (:(Applicationالتطبيق-3
والت  تقيس قدرت  عم  توظيؼ المعمومات ، أسئمة االختبار التحصيم  الخاص بمستو  التطبيؽ

والحقائؽ ف  مواقؼ مشابهة لممواقؼ الت  مّر بها الطالب وقد شمؿ هذا المستو  البنود 
 (.41التالية)

هو الدرجة الت  يحصؿ عميها الطالب مف خبلؿ إجابت  عف أسئمة : (Analysisتحليل ) -4
االختبار التحصيم  الخاص بمستو  التحميؿل والت  تقيس قدرة الطالب عم  تحميؿ األفكار 

 (.4ل2ل44ل62ل61والمعمومات إل  عناصرهال وقد شمؿ هذا المستو  البنود التالية)
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أسئمة  عفعميها الطالب مف خبلؿ إجابت   لدرجة الت  يحصؿهو ا (:Synthesisترييب )-5
االختبار التحصيم  الخاص بمستو  التركيبل والت  تقيس قدرة الطالب عم  ربط العناصر 
واألجزاء المكونة لمموقؼ التعميم  ف  كؿ واحد ل  معن ل وقد شمؿ هذا المستو  البنود 

 (.3ل43ل63ل64التالية)

أسئمة  عفهو الدرجة الت  يحصؿ عميها الطالب مف خبلؿ إجابت   (:Evaluationالتقويم)-6
االختبار التحصيم  الخاص بمستو  التقويـل والت  تقيس قدرة الطالب عم  الحكـ عم  بعض 
المواقؼ التعميمية واقتراح بعض األمثمة المتعمقة بمواقؼ جديدة وقد شمؿ هذا المستو  البنود 

 (.40ل44ل64ل65التالية )
 د جدول المواصفات الخاص باختبار التحصيل:إعدا 3-1

البد مف إعداد جدوؿ يصؼ ارتباط األهداؼ الّتعميمية )نوات  الت عمـ( مباشرة بعناصر 
المحتو  الّتعميم ل أو المجاؿ الدراس  الذ  يتصد  ل  االختبار ويكوف بمثابة خطة عمؿل ويعّد 

الّتعمـل وعناصر المحتو ل وتغطيتها  جدوؿ المواصفات الضماف الوحيد لبلختبار لقياس نوات 
 (.463ل ص6006بصورة متوازنة مما يؤمف صدؽ المحتو  )ميخائيؿل 

ىوتتلخصىفوائدىإردادىجدولىالمواصغاتىبالنػاطىالتالوظىكماىحددهاىمرادىودلومان:
توزيع أسئمة االختبار عم  مختمؼ أجزاء المقرر الدراس ل بحيث يغط  كؿ جزء مف أجزاء -4

 ووزن  النسب ل أ  األهمية النسبية عند صياهة األسئمة.المحتو  
عدـ تركيز األسئمة لقياس مستو  محدد داخؿ المجاؿ سواء كاف )معرفيا  أو وجدانيا  أو حس -6

 حركيا(ل بؿ يأخذ جميع المستويات المطموب تحقيقها بعيف االعتبار.

)مراد وسميمافل  المحتو  شموؿ المحتو  ف  إعداد أسئمة االختبار والذ  يؤد  إل  صدؽ-2
 (.4ل ص 6006

 وإلعداد جدول المواصفات اتبعت الباحث  الخطوات التالي :

تحديد األهمية النسبية لكؿ موضوع مف الموضوعات المختارة مف مادة المناه  التربوية مف  -4
خبلؿ تحديد عدد األهداؼ التعميمية المحددة لكؿ موضوع وتحديد األهمية النسبية لكؿ 

 (1) لجدوؿا هدؼ.
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 لألىداف التعليمي  جدول المواصفات( 4الجدول )
  األىداف التعليمي  

عدد  تقويم ترييب تحليل تطبيق فيم تذير
 األىداف

الوزن 
 نسب 

 %66 3 - 4 2 - 6 - منياج المواد الدراسي 

   - %40 %20 - %60 0 الوزن النسب  ليل ىدف

التطورات الت  طرأت على 
 لدراسي منياج المواد ا

4 6 - - - 4 1 42% 

   %40 - - - %6 %40 الوزن النسب  ليل ىدف

 %62 4 4 4 4 4 4 6 المنياج المحوري

   %4 %4 %4 %4 %4 %6 الوزن النسب  ليل ىدف

 %42 1 4 - - - 4 6 منياج النشاط

   %4 - - - %4 %6 الوزن النسب 

 %62 4 4 6 6 - 4 4 تطوير المناىج التربوي 

   %4 %6 %6 - %4 %4 النسب  ليل ىدفالوزن 

 - 65 1 1 3 4 4 3 عدداألىداف ف  يل مستوى

 %400 %42 %42 %66 %1 %62 %66 الوزن النسب 

قامت الباحثة بتحديد الوزف النسب  لؤلسئمة التػ  يجػب أف يشػممها االختبػار والتػ  تخػص كػؿ 
وذلػػػػؾ باسػػػػتخداـ  موضػػػػوع مػػػػف موضػػػػوعات المحتػػػػو  وفػػػػ  أ  مسػػػػتو  مػػػػف مسػػػػتويات األهػػػػداؼ

 (.415ل ص6006المعادلة اآلتية )مراد وسميمافل 

 ز=
 ب× أ 

 ف

 حيث ز= الوزف النسب  لمستو  الهدؼ ف  الموضوع )الوزف النسب  لؤلسئمة(.
 أ= الوزف النسب  لمموضوع.
 ب= الوزف النسب  لمهدؼ.

 %.400ف= المجموع الكم  لؤلوا زف النسبية وتساو  
 مثال:

 سئمة مستو  الفهـ ف  موضوع منهاج المواد الدراسية المنفصمةالوزف النسب  أل
( =60x66/)400   وهكػػػذا بالنسػػػبة لجميػػػع المسػػػتويات لمموضػػػوعات المختػػػارة فػػػ  مػػػادة المنػػػاه

 التربوية كما يبيف الجدوؿ اآلت : 
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 ( الوزن النسب  ألسئل  المستويات المعرفي 5جدول )

 

 الموضورات
الوزنى
 الندبي

 لمطرفوظالمدتوواتىا

 تػووم تركو  تحلول تطبوق فؼم تذكر

 - 6,6 1,2 - 1,1 - %66 منياج المواد الدراسي  المنفصل 

التحسينات)منياج المواد الدراسي  
 المنفصل 

42% 4,2 2 - - - 4,2 

 6,2 6,2 6,2  6,2 2 %62 المنياج المحوري

 4,2 - - - 4,2 2 %42 منياج النشاط

 6,2 2 2 - 6,2 6,2 %62 تطوير المنياج

 
 قامت الباحثة بتحويؿ جدوؿ الوزف النسب  لؤلسئمة ألعداد األسئمة كما يم :

( سؤاال  وفقا  لموزف النسب  لكؿ موضوع مف 65اقترحت الباحثة عدد األسئمة لبلختبار ) -
 موضوعات المحتو   وذلؾ تبعا  لعدد األهداؼ.

المحتو  وف  كؿ مجاؿ مف يتـ تحديد األسئمة الت  تخص كؿ موضوع مف موضوعات  -
مجاالت األهداؼ وذلؾ بتحويؿ األوزاف النسبية عم  ما يقابمها مف أعداد لؤلسئمة باستخداـ 

 المعادلة التالية:

 العدد المقترح ألسئمة االختبار×   عدد أسئمة الموضوع = الوزف النسب  لمموضوع
 التربوي  وفق المستويات المعرفي  ( عدد اسئل  االختبار التحصيل  لموضوعات مادة المناىج6جدول)

 
 تقويم ترييب تحليل تطبيق فيم تذير 

 - 4 2 - 6 - منياج المواد الدراسي  المنفصل 

 4 - - - 6 4 التحسينات)منياج المواد الدراسي  المنفصل (

 4 4 4 4 4 6 المنياج المحوري

 4 - - - 4 6 منياج النشاط

 4 6 6 - 4 4 تطوير المنياج

وقد قامت الباحثة وف  ضوء الجدوؿ السابؽ بصياهة أسئمة االختبار بحسب وهكذا 
 (1المستويات المعرفية االختبار التحصيم  ممحؽ )
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 اختيار شيل بنود االختبار:4-1
دد شكؿ بنود االختبار بما ينسجـ مع عدد البنود الت  تـ التوصؿ إليها مف خبلؿ جدوؿ  ح 

البنود عم  الهدؼ المراد قياس  مف االختبار وطبيعة المواصفاتل كما ويعتمد اختيار شكؿ 
محتو  المادةل وقد راعت الباحثة صياهة إجابات مفردات االختبار ف  عدد مف االختياراتل وقد 
بمغت عدد البدائؿ لكؿ سؤاؿ أربعة خيارات  لمتقميؿ مف أثر التخميفل بحيث تكوف متجانسة مع 

دا  مف التعميمات حاولت الباحثة صياهتها ف  صورة مقدمة كؿ مفردةل وقد تضمف االختبار عد
واضحةل ومناسبة لمستو  عينة الدراسةل كما وضحت فكرت  وطريقة اإلجابة عمي ل وف  ضوء 

  األشيال اآلتي :هذت االعتبارات أَخذت البنود 
ة : وهذا النوع مف البنود هو األكثر مرونة وفاعمية بيف البنود الموضوعياختوارىمنىمتطدد -1

ومستويات  والواقع أف المرونة الفائقة الت  يتمتع بها هذا النوعل وقابميت  لبلستخداـ ف  قياس أنواع
مختمفة مف التعمـ ولسائر المواد ومختمؼ المراحؿ الدراسية لوتوافر شروط الموضوعية والدقة ف  

 التصحي  قادت إل  انتشارت عم  نطاؽ واسع ف  قياس التحصيؿ.
ىالمػ -6 وه  مف أكثر االختبارات الكتابية شيوعا ل وتصم  لتقويـ الكثير مف  :الوظاألدئلظ

األهداؼل كالّشرحل والوصؼل والمقارنةل والتحميؿل والنقدل والقدرة عم  التعبيرل ويمكف عف 
طريقها قياس نوات  التعمـ الت  تتطمب تنظيـ األفكارل وتنمية قدرة الطالب ف  التعبير عنها     

 (.222ل263ل ص6004)ميخائيؿل 
( درجة 4( بندا ل حددت درجة كؿ بند )65بم  عدد بنود االختبار ) توزع درجات االختبار: 5-1

واحدة تـ توزيعها بالتساو  عم  كؿ مفردات بنود االختيار مف متعددل وذلؾ حسب عددها 
  لدرجات ( درجتيف لكؿ بند وبذلؾ أصب  المجموع الكم6وحددت درجة بنود األسئمة المقالية بػ)

 ( درجة.26االختبار )

 حددت الباحث  طريق  التصحيح وفق اآلت  :
ىبالندبظىألدئلظىاالختوارىمنىمتطددى:

 يحصؿ الطالب عم  درجة المفردة ف  حاؿ قدـ إجابة صحيحة . -
 يخسر الطالب درجة المفردة ف  حاؿ قدـ إجابة خاطئة . -

ف التوزيع العادؿ لمدرجاتل ألف التوزيع الذ  تبرر الباحثة هذا األسموب ف  التصحي ل بأن  يضم
يعتمد عم  من  الدرجات لئلجابات الصحيحة دوف اإلجابات الخاطئة سيظمـ الطالب الذ  اختار 
اإلجابات الصحيحة فقط مقارنة بالطالب الذ  اختار اإلجابات الصحيحة والخاطئة معا ل فف  

 النهائية نفسها لمسؤاؿ. مثؿ هذت الحالة يحصؿ كؿ مف الطالبيف عم  العبلمة
 
ى
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ىبالندبظىألدئلظىالمػالوظ:ى
( درجتيف ف  حاؿ قدـ أربع أفكار رئيسيةل حيث 6يحصؿ الطالب عم  درجة البند كاممة)

 تعط  لكؿ فكرة رئيسية صحيحة يقدمها الطالب نصؼ درجة.
 تحييم االختبار: 6-1

شموؿ األداة ودرجة تمثيؿ اعتمدت الباحثة ف  دراستها صدؽ المحتو  وهو دليؿ عم  درجة 
المحتو ل ويعد هذا األمر هاما  جدا  ف  قياس التحصيؿل وضماف جودة قياس االختبار لمحتو  

: )مراد ويتطلب إعداد اختبار ذي صدق محتوى عاٍل اآلت المادة الّدراسية ونوات  التعمـل 
 (.226ل ص 6006وسميمافل 

 والمختصيف ف  كمية التربية. تحكيـ االختبار عف طريؽ مجموعة مف الخبراء -
 تحديد موضوعات المادة ونوات  الّتعمـ. -
 إعداد جدوؿ المواصفات وتحديد حجـ )عدد( البنود ومستوياتها. -
 بناء االختبار وفؽ جدوؿ المواصفات. -

ولتحقيؽ هذا النوع مف الصدؽ قامت الباحثة بإتماـ الخطوات السابقةل وعرض االختبار 
م  مجموعة مف السادة المحكميف المتخصصيف إلبداء رأيهـ في  مف حيث بصورت  األولية ع

عبارات  وتوفر الدقة العمميةل ومد  مبلئمة بنود االختبار ومناسبتها لمستويات بموـ المعرفيةل 
وأخذ آرائهـ ف  قياس األهداؼ وسبلمة الصياهة المغويةل وتمخصت المبلحظات نحو االختبار 

 بما يأت :
 بعض األسئمة مثؿ :تعديؿ صياهة 

 .بعد( التعديل –( أمثل  لبعض أسئل  االختبار )قبل 7جدول )
 الدؤالىبطدىالتطدول الدؤالىقبلىالتطدول

عبر عف رأيؾ بتجربة تطوير المناه  ف  
 الجمهورية العربية السورية

ما رأيؾ بتجربة تطوير المناه  ف  الجمهورية 
 العربية السورية

راسية المنفصمة مف أقدـ يعتبر منهاج المواد الد
 أنواع المناه 

منهاج المواد الدراسية المنفصمة مف أقدـ  يعد
 أنواع المناه 

 وبذلؾ أصب  االختبار بصورت  األولية جاهزا  لبلستخداـ ف  الّدراسة االستطبلعّية.
 تجريب االختبار لحساب الثبات: -1

بوية عم  عينة استطبلعية مف بيؽ االختبار الّتحصيم  لموضوعات مادة المناه  التر ط  
المجتمع األصم  لمبحث مف خارج أفراد العينة األساسيةل وقد تكونت العينة االستطبلعية 

( طالب وطالبة ف  كمية الّتربية بجامعة البعث ف  محافظة حمصل وذلؾ خبلؿ الفصؿ 60مف)
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بؽ االختبار ميهـ ثـ ط  قامت الباحثة بتجريب البرنام  الّتدريب  ع إذل6042الدراس  الثان  لعاـ 
 استطبلعيا  وذلؾ بهدؼ:

 حساب معامؿ ثبات االختبار. -4
 حساب معامؿ االتساؽ الداخم . -6

 تحديد معامبلت السهولة والصعوبة لمفردات االختبار. -2

 تحديد معامبلت تمييز مفردات االختبار. -1

 تحديد زمف تطبيؽ االختبار. -2

 حساب معامل ثبات االختبار التحصيل : -1
ات حصوؿ األفراد عم  الّدرجات نفسها إذا أعدنا تطبيؽ األداة نفسها عميهـ يقصد بالثّب

 (.226ل ص 6006وتحت الظروؼ نفسها )مراد وسميمافل 
االختبار  ط بؽ إذسب معامؿ الثّبات بعدة طرؽ منها طريقة )إعادة تطبيؽ االختبار(ل ح  و 

وبعد حساب معامؿ ألفا كرونباخ (ل 42عم  طمبة العينة االستطبلعيةل وأعيد تطبيق  عميهـ بعد )
 (.5( الجدوؿ )0.504الذ  بمغت قيمت  )

بنود  جزئت إذسب الثبات مف خبلؿ حساب معامؿ االرتباط سبيرماف برواف لبلختبارل ح  
االختبار إل  نصفيفل الجزء األوؿ يمثؿ األسئمة الفردية والجزء الثان  يمثؿ األسئمة الزوجية ثـ 

معامؿ ح  فردية ودرجات األسئمة الزوجية ثـ ص  درجات األسئمة ال سب معامؿ االرتباط بيفح  
االرتباط بمعادلة بيرسوف براوف كالتال  فكانت قيمة معامؿ االرتباط بيف التطبيؽ األوؿ والثان  

( وه  قيمة ثبات جيدة وهذا يدؿ عم  وجود ارتباط قو  بيف التطبيقيف األوؿ والثان  0.524)
 (.6الجدوؿ )

 تائج اختبار معامل ألفا يرونباخ( ن8جدول )

 ( نتائج معامل االرتباط سبيرمان براون9جدول )
كرونباخى-مطاملىألغا الػدمى 

 األول
-670. الػومظ

a
 

14 عدد العبارات
b
 

الػدمى
 الثاني

 735. الػومظ

14 عدد العبارات
c
 

ميفمجموع العبارات ف  القس   28 

 689. االرتباط بيف القسميف 

 857. القسـ االوؿ  معامل سبيرمان براون

 857. القسـ الثان 

 

ألفا -معامل يرونباخ  عدد العبارات 

.807 28 
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: أ  دراسة االتساؽ الداخم  بيف بنود االختبار والمجموع الكم  حساب االتساق الداخل -2
   لبنود االختبار فتـ الحصوؿ عم  النتائ  اآلتية:

 معامل االتساق الداخل  لبنود االختبار( 10جدول )

ارات قد أعطت مف الجدوؿ السابؽل وباستخداـ معامؿ بيرسوف نجد أف جميع العبيبلحظ 
 وهذا يؤكد صدؽ االتساؽ الداخم . 0.02مستو  داللة أصغر مف 

 
 
 

1 .517** .003 

2 .478** .008 

3 .412* .024 

4 .517** .003 

5 .530** .003 

6 .412* .024 

7 .470** .009 

8 .504** .005 

9 .397* .030 

10 .405* .027 

11 .512** .004 

12 .485** .007 

13 .362* .049 

14 .502** .005 

15 .377* .040 

16 .511** .004 

17 .600** .001 

18 .716** .000 

19 .509** .008 

20 .755** .000 

21 .814** .000 

22 .716** .000 

23 .987** .000 

24 .812** .000 

25 .640** .000 

26 .352** .001 

27 .257* .021 

28 .251* .025 
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 حساب معامالت الّسيول  والّصعوب  لمفردات االختبار الّتحصيل :-3
معامؿ  ح سبمعامؿ الّسهولة يعن  النسبة المئوية إلجابات األفراد الصحيحة عف السؤاؿل وقد 

 السهولة بالقانوف اآلت :
 ولة كؿ سؤاؿ وفؽ المعادلة اآلتية:ويحسب معامؿ سه

 =معامؿ سهولة السؤاؿ  
 عدد الذيف أجابوا إجابة صحيحة عف السؤاؿ

 ×400 
 عدد الذيف حاولوا اإلجابة

 ولمحصوؿ عم  معامؿ الصعوبة يطرح معامؿ السهولة مف واحد صحي  كاآلت :
 (.64ل  6006معامؿ السهولة )ميخائيؿل  -4معامؿ صعوبة السؤاؿ = 

قد قامت الباحثة بحساب معامؿ السهولة والصعوبة لكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار و 
 – 0.20تراوحت معامبلت صعوبة المفردات بيف ) إذالتحصيم  بعد تطبيق  استطبلعيا  ل 

(وف  ضوء هذت النتائ  فإف جميع مفردات 0.26( كما بم  متوسط معامؿ السهولة )0.44
 عوبة مناسب .االختبار تعد جيدة وذات معامؿ ص

 حساب معامالت تميز مفردات االختبار:-4
وبهدؼ معرفة إذا ما كانت بنود االختبار تميز بيف التحصيؿ المرتفع والتحصيؿ المنخفض 

 تـ حساب معامؿ التميز لكؿ سؤاؿ ف  االختبار التحصيم  وفؽ الخطوات اآلتية:
 تصحي  االختبار لجميع أفراد العينة االستطبلعية. -4
 تيب درجات الطمبة تنازليا  بدءا  مف العبلمة العميا وانتهاء  بالعبلمة الدنيا.تر  -6
تحديد المجموعتيف الطرفيتيف العميا والدنيا إذ ضمت المجموعة العميا درجات الطمبة الذيف  -2

حصموا عم  أعم  الدرجاتل وضمت المجموعة الدنيا درجات الطمبة الذيف حصموا عم  أدن  
 مجموعة المتوسطة فقد أهممت.الدرجات أما ال

 استخداـ المعادلة اآلتية لحساب معامؿ التمييز:  -1
معامؿ السهولة )التحصيؿ -قوة تمييز السؤاؿ: معامؿ السهولة )التحصيؿ المرتفع(

وتجدر اإلشارة إل  أن  حت  يعد السؤاؿ مقبوال  يجب أف يزيد معامؿ التمييز عف ( المنخفض
( ومتوسط 0.44-0.66ف معامؿ تمييز المفردات تراوح بيف )%( وقد وجدت الباحثة أ60)

وهذا يعن  أف جميع مفردات االختبار تعد جيدة ألف قوة تميزها أكبر مف  0.21معامؿ التمييز = 
  (3( الممحؽ )0.60)
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 حساب الزمن الالزم للتطبيق النيائ  لالختبار:-5

ؾ برصد زمف االختبار لكؿ فرد مف أفراد الزمف البلـز لئلجابة عف أسئمة االختبار وذل ح سب
العينةل وف  نهاية هذت التجربةل قامت الباحثة بحساب متوسط زمف االختبار وذلؾ مف خبلؿ 

 المعادلة اآلتية:  

 الزمف المناسب لبلختبار=
 الزمف الذ  استغرق  أوؿ طالب+ الزمف الذ  استغرق  آخر طالب

6 

                   
 

 .الزمن المناسب لإلجاب  عن االختبار التحصيل ( 11الجدول )
 

الزمن الذي استغرقو آخر  الزمن الذي استغرقو أول طالب
 طالب

 الزمن المناسب لالختبار المجموع

25 35 60 30 

ى
وبذلؾ أصب  االختبار التحصيم  بصورت  النهائية جاهزا  الستخداـ ف  التطبيؽ النهائ  

 (1) الممحؽ .لمتجربة
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 ثانوًا:ىالتطبوقىالنؼائيىللتجربظ

ىمػدمظ:
بعد إجراء التعديبلت عم  أدوات الدراسة وفقا  لنتائ  الدراسة االسػتطبلعيةل أصػبحت األدوات 
جاهزة لمتطبيؽ النهائ  لمتجربػةل ذلػؾ بهػدؼ قيػاس اثػر الػّنه  الّتشػارك  عمػ  تحصػيؿ طمبػة كميػة 

وفػػ  هػػذت المرحمػػة مػػف  6042حافظػػة حمػػص لعػػاـ التربيػػة فػػ  مػػادة المنػػاه  فػػ  جامعػػة البعػػث بم
 الدراسة قامت الباحثة باإلجراءات التجريبية اآلتية:

 أواًل: الخطوات التمييدي  للتطبيق النيائ  للتجرب :
جراءات  بشكؿ موجز. -4  تقديـ فكرة عف البحث واهداف  وا 
يػػػذ الجمسػػػات التدريبيػػػة االتفػػػاؽ مسػػػبقا  مػػػع إدارة كميػػػة التربيػػػة بجامعػػػة البعػػػث عمػػػ  موعػػػد تنف -6

 وتخصيص قاعة محددة ثابتة لتنفيذ التجربة.

معمـ صػؼ(ل وذلػؾ بهػدؼ تزويػد الطمبػة بفكػرة  –االجتماع بطمبة المجموعة التجريبية)مناه   -2
موجزة عف أهداؼ البحػثل وضػرورة المواظبػة عمػ  المشػاركة والحضػورل تقػديـ فكػرة مبسػطة عمػا 

 وات ووسائؿل وأوراؽ عمؿ( خاصة بكؿ نشاط.يتطمب  التنفيذ مف )إجراءات وأد

تحديػػػد الفتػػػرة الزمنيػػػة التػػػ  سػػػيتـ فيهػػػا التطبيػػػؽل مػػػع ضػػػماف التنسػػػيؽ مػػػع طمبػػػة المجموعػػػة  -1
 مناه ( مف حيث البدء بتطبيؽ التجربة بالفترة الزمنية نفسها.-التجريبية )معمـ صؼ

عديػػة المباشػػرة والمؤجمػػة الخاصػػة التنسػػيؽ معهػػـ لتحديػػد مواعيػػد تطبيػػؽ االختبػػارات القبميػػة والب -2
بالبرنػػام  التػػدريب ل مػػع تقػػديـ التعميمػػات البلزمػػة فيمػػا يتعمػػؽ بكيفيػػة اإلجابػػة عػػف أسػػئمة االختبػػار 

 التحصيم .
قامػػػت الباحثػػػة بمسػػػاعدة بعػػػض الطمبػػػة المتطػػػوعيف بتجهيػػػز القاعػػػة الدراسػػػية لتنفيػػػذ الجمسػػػات  -3

المقاعػػػد فػػػػ  القاعػػػة عمػػػ  النحػػػػو  وزعػػػت  إذالتدريبيػػػةل وذلػػػؾ حرصػػػػا  عمػػػ  الوقػػػت المخصػػػػصل 
-الحاسػػب االلػػ  -المناسػػبل كػػـ تػػـ التأكػػد مػػف جاهزيػػة المكػػاف واألدوات جميعهػػا )جهػػاز العػػرض

 الموحات الجداريةل األقبلـ الممونة...(.
حرصت الباحثػة عمػ  الحضػور لمقاعػة قبػؿ حضػور الطمبػة بعشػر دقػائؽ عمػ  األقػؿ فػ  كػؿ  -4

د مػػف جاهزيػػة المكػػاف واألدواتل وترتيػػب الوسػػائؿ البلزمػػة فػػ  الجمسػػة جمسػػة تدريبيػػةل بغيػػة التأكػػ
 التدريبية.

تأكدت الباحثة مف رهبة جميع الطمبة بالمشاركة ف  البرنام  التػدريب ل وأخػذت تعهػدات بهػذا  -5
األمرل كما استخدمت أسموب التحفيزل وذلؾ مف خبلؿ التوضي  لهـ بأف المشػاركة فػ  الجمسػات 

الحضورل ستعود عميهـ بالمنفعة العمميةل والعبلمة المميزة ف  عمم  مادة المناه   والمواظبة عم 
 التربويةل وذلؾ بعد التنسيؽ مع المشرفيف القائميف عم  عمم  مادة المناه  التربوية.
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 ثانيًا: التصميم التجريب :

 متغيرات البحث: 1-2
 المتغيرات المستقل : -أ

ة عػػف المتغيػػر الػػذ  يفتػػرض الباحػػث أنػػ  السػػبب أو أحػػد ويعػػرؼ المتغيػػر المسػػتقؿ بانػػ  عبػػار 
ل 6000األسػػػباب لنتيجػػػة معينػػػػة ودراسػػػت  تػػػػؤد  همػػػ  معرفػػػػة تػػػأثيرت عمػػػػ  متغيػػػر آخر)ابػػػػراهيـل 

 ( ويقصد ب  ف  الدراسة الحالية.410ص
 طريق  التعليم : 

 شارك .: البرنام  الّتدريب  لمادة المناه  التربوية وفقا  لمنه  التّ المجموع  التجريبي 
 الطريقة التقميدية المعتادة ف  التعميـ)المحاضرة(. المجموع  الضابط :

 :إناث. -ذكور الجنس 

  :معمـ صؼ. –مناه  االختصاص 

 المتغيرات التابع :-ب

ويعرؼ المتغير التّابع بأن  المتغير الذ  يتغير نتيجة تأثير المتغير المستقؿ فكمما تغير او 
الباحث التغيرات الت  تحدث لممتغير التابع لمبلحقة العبلقة  عّدؿ المتغير المستقؿ يبلحظ
 ( ويقصد ب  ف  الدراسة الحالية.414بينهما)نفس المرجع السابؽل ص

: لقياس تحصيؿ طمبة كمية التربية ف  مادة المناه  التربويةل ويقاس ف  الّتحصيل الّدراس 
 االختبار البعد  المباشر.

 بالمفاهيـ ل ويقاس ف  االختبار البعد  المؤجؿ. لقياس أثر االحتفاظ االحتفاظ:
 :Populationمجتمع البحث  2-2

ويعّرؼ مجتمع البحث بأن  المجتمع األكبر أو مجموع المفردات الت  يستهدؼ الباحث 
 (.601ل ص6002دراستها لتحقيؽ نتائ  الدراسة )عبد الحميدل 

بجامعة البعث ف  السنة الثالثة مف يتألؼ مجتمع البحث الحال  مف جميع طمبة كمية التربية 
( وفقا  آلخر إحصائية 334معمـ صؼ( والبال  عددهـ ) -المرحمة الجامعيةل اختصاص)مناه  

وطالبة  ا  ( طالب261وطالبة ف  اختصاص مناه  و) ا  ( طالب424قدمتها جامعة البعث موزعيف )
 .(6042ف  اختصاص معمـ صؼ ) وزارة التعميـ العال ل جامعة البعثل

: تـ اختيار عينة البحث بطريقة عشوائيةل مف طمبة  كمية التربية بجامعة البعث عين  البحث
وبالطريقة ل طالبا  (42ل ومف اختصاص معمـ الصؼ )ا  ( طالب42فسحب مف اختصاص المناه  )

 ( طالبا  وطالبة.30نفسها سحبت العينة الضابطة وهكذا أصب  العدد الكم  لعينة البحث)
 لبحثتوزع عين  ا
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 كمية التربية

 االختصاص
 الضابط  التجريبي 

 المجموع إناث ذيور المجموع إناث ذيور

 15 10 5 15 9 6 مناه 

 15 12 3 15 10 5 معمـ صؼ

 30 22 8 30 19 11 المجموع

 –ولضماف تكافؤ المجموعتيف وحصر نتائ  التجربة بأثر النه  التشارك ل حرصت الباحثة 
محاولة  بط المتغيرات والعوامؿ الت  يمكف أف تؤثر ف  نتائ  التجربةل أ عم  ض -قدر اإلمكاف 

تثبيت العوامؿ الت  يمكف أف تؤثر ف  المتغيرات التابعة والمتمثمة ف  هذت الدراسة بتحصيؿ طمبة 
كمية التربية )عينة البحث( ف  االختبار التحصيم  لودرجة االحتفاظ بالمفاهيـ المعمومات وكاف 

 متغيرات اآلت :أهـ هذت ال
: كوف مادة المناه  التربوية مادة سنة ثالثة وه  مادة مشتركة بيف متغير االختصاص-1

مناه  فقد تـ اخضاع طمبة االختصاصييف لمبرنام  التدريب  بالنه   -اختصاص معمـ صؼ 
 التشارك  لمادة المناه  التربوية بفترة زمنية واحدة.

رةل مف خبلؿ التأكد مف عدـ خضوع عينة الدراسة لبرنام  : تـ ضبط متغير الخبمتغير الخبرة-2
 تدريب  معد لمموضوعات مادة المناه  المختارة ف  الدراسة الحالية واستبعاد الراسبيف منهـ.

: لضماف تكافؤ المجموعتيف تـ ضبط متغير المستو  التحصيم  متغير المستوى التحصيل-3
 ختبار التحصيم .بخضوع الطمبة عينة الدراسة لتطبيؽ قبم  لبل

 تـ ضبط المتغيرات السابقة تمهيدّا لمخطوة التالية:
 :التجريبي  والضابط  ثالثًا: تطبيق االختبار التحصيل  القبل  على المجموعتين

كانت الخطوة األول  ف  تنفيذ التجربة النهائية لمدراسة الحاليةل تطبيؽ االختبار التحصيم  
بيف المجموعتيف التجريبية والضابطةل قبؿ تطبيؽ البرنام  القبم  بهدؼ معرفة مد  التكافؤ 

 التدريب .
طبقت الباحثة االختبار التحصيم  القبم  عم  المجموعتيف التجريبية والضابطة يوـ الخميس 

 .1/1/6042الواقع  ف 
  .تـ تصحي  االختبار ورصد الدرجات ومعالجتها إحصائيا  

 م وفق طريق  النيج التشاري  لمادة المناىج التربوي :رابعًا: تطبيق البرنامج التدريب  المصم
تضػػػػػمنت عمميػػػػػة تقػػػػػديـ موضػػػػػوعات مػػػػػادة المنػػػػػاه  التربويػػػػػة لممجػػػػػوعتيف التجريبيػػػػػة والضػػػػػابطة 

 االجراءات اآلتية:
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تقػػػػػػػدـ الباحثػػػػػػػة الموضػػػػػػػوعات المختػػػػػػػارة بطريقػػػػػػػة الػػػػػػػنه  التشػػػػػػػارك  لممجموعػػػػػػػة التجريبيػػػػػػػة لكػػػػػػػبل 
 . االختصاصيف بالفترة الزمنية نفسها

( فدامت فترة 41/1/6042( وانته  يوـ األحد تاريخ )4/1/6042وبدأ التَّعميـ يوـ األحد تاريخ )
ل3تطبيؽ البرنام  ) وقد تفاعؿ الطمبة مع تطبيؽ  ( أياـ بمعدؿ جمستيف تدريبيتيف ف  كؿ يـو

مف خبلؿ حضورهـ لجمسات البرنام  كاممةل وتفاعمهـ مع األنشطة  البرنام ل حيث ظهر ذلؾ
 لمقدمة واستجاباتهـ.ا

 تطبيق االختبار التحصيل  البعدي المباشر:
االختبار البعد   ط بؽبعد االنتهاء مف تقديـ موضوعات مادة المناه  التربوية لكبل المجموعتيفل 

 .42/1/6042بتاريخ  المباشرل وكاف ذلؾ  يـو االثنيف 
 تطبيق االختبار التحصيل  البعدي المؤجل:

( يوما  مف التطبيؽ البعد  60تبار التحصيم  البعد  المؤجؿ بعد مض  )طبقت الباحثة االخ
قياس  ل ويعد الهدؼ مف التطبيؽ البعد  المؤجؿ6/2/6042المباشر لبلختبار التحصيم  بتاريخ 

 مد  احتفاظ طمبة المجموعتيف التجريبية والضابطة بالمعمومات المقدمة ف  مادة المناه  التربوية

  تحصيؿ الطمبة.ف  لنه  التشارك  وذلؾ لمعرفة أثر ا
 المالحظات ف  أثناء تطبيق التجرب  الرئيسي :

لـ يعهد المشاركوف هذا  إذأثناء تنفيذ فترة تنفيذ البرنام ل  ف  حماس وتفاعؿ المشاركيف -
 األسموب ف  التعمـ مف قبؿ مما أد  إل  إثارة دافعيتهـ.

ختيار قاعة تدريسية عادية جر  االطةل فقد عدـ توافر قاعات مخصصة لهذا النوع مف األنش -
ألف القاعات هالبيتها مدرجات وبالتال  تعيؽ تنفيذ األنشطة وتوزيع المشاركيف إل  مجموعات 

 عمؿ.

التشارك  أتاح الفرصة لممشاركيف المشاركة بشكؿ إيجاب  ف  عممية التعمـل وهذا بدورت لتعمـ ا -
المسؤولية واالهتماـل وجعمهـ يقبموف عم  المشاركة ف  وفر لمطالب المشارؾ قدرا  مف اإلحساس ب
 اقتراح الحموؿ والتغمب عم  الصعوبات.

اعتماد البرنام  التدريب  عم  بعض االستراتيجيات التدريسية الحديثة )العصؼ الذهن ل التعمـ  -
التعاون ل العمؿ ف  مجموعاتل لعب األدوار( كاف ل  دور ف  جعؿ المشارؾ هو األساس ف  

 عممية التدريب. 
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 الفصل اخلامس

 نتائج البحث وتفسريها
 
 
 
ىمػدمظى
ىأواًل:ىنتائجىالبحثى
ىثانوًا:ىمناقذظىالنتائجىوتغدورهاى
ىثالثًا:ىمػترحاتىالبحثىى
ى
 
 
 
 
 
 
 
 

ى  
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ىالغصلىالخامس
ىنتائجىالبحثىوتغدورها

ىمػدمظ:
بحػػثل واالنطػػبلؽ مػػف التحميػػؿ تضػػمف هػػذا الفصػػؿ عرضػػا  تفصػػيميا  لمنتػػائ  المتعمقػػة بفرضػػيات ال

 اإلحصػػػػائ  لهػػػػذت الفرضػػػػيات فػػػػ  مناقشػػػػة النتػػػػائ  وتفسػػػػيرهال وصػػػػوال  إلػػػػ  وضػػػػع مجموعػػػػة مػػػػف

 المقترحات المتعمقة بالبحث. 
ىأواًلىنتائجىالبحث:

 نتائج البحث المتعلق  بالفرضي  األولى: -1
ناثا ( ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طمبة المجموعة التجريب) ية )ذكورا   وا 

ناثا ( ف  االختبار البعد  المباشر  .(ومتوسط درجات طمبة المجموعة الضابطة )ذكورا  وا 
( لدالل  الفروق بين المجموعتين التجريبي  والضابط  ف  االختبار T-Test( نتائج اختبار )12جدول )

 البعدي المباشر

المتوسط  العدد المجموعات
 الحساب 

ر االنحراؼ المعيا  القرار الداللة د.ح ت المحسوبة 

 2.18695 27.1000 30 تجريبية
 دالة 000. 58 13.831

 4.23396 15.0667 30 ضابطة

 42.524ف قيمػة ت = أاستخداـ اختبار ت ستيودنت نجد  ومف خبلؿ (46)نبلحظ مف الجدوؿ 
ا ينفػػ  صػػحة وهػػذ 0.02وهػػو أصػػغر مػػف مسػػتو  الداللػػة االفتراضػػ    0.000ومسػػتو  داللتهػػا 

الفرضػػػية الصػػػفرية أ  توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػط درجػػػات طمبػػػة المجموعػػػة 
ناثػػا ( فػػ  االختبػػار  ناثػػا ( ومتوسػػط درجػػات طمبػػة المجموعػػة الضػػابطة )ذكػػورا  وا  التجريبيػػة )ذكػػورا  وا 

بالرسػػػػػـ موضػػػػ   كمػػػػا هػػػػو البعػػػػد  المباشػػػػرل وهػػػػو لصػػػػال  المتوسػػػػط االكبػػػػػر لصػػػػال  التجريبيػػػػة
  (4)لبيان ا

 
 لفروق بين المجموعتين التجريبي  والضابط  ف  االختبار البعدي المباشرل( 1) بيان رسم 
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 نتائج البحث المتعلق  بالفرضي  الثاني : -2
ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػط درجػػػات ذكػػػور المجموعػػػة التجريبيػػػة ومتوسػػػط )

 .(لبعد  المباشر تبعا  لمتغير الجنسدرجات إناث المجموعة التجريبية ف  االختبار ا
ناث المجموع  التجريبي  ف   االختب ار T-Test( نتائج اختبار )13جدول ) ( لدالل  الفروق بين متوسط درجات ذيور وا 

 .البعدي المباشر

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحساب 

االنحراؼ 
 المعيار 

 القرار الداللة د.ح ت المحسوبة

 2.02260 26.9091 11 ذكور

 هير دالة 723. 28 -358.-

 2.32329 27.2105 19 إناث

 0.225ف قيمػػة ت = أاسػػتخداـ اختبػػار ت سػػتيودنت نجػػد خػػبلؿ ومػػف  (42الجػػدوؿ)مػػف  نبلحػػظ
وهػػػذا يؤكػػػد صػػػحة  0.02وهػػػو أكبػػػر مػػػف مسػػػتو  الداللػػػة االفتراضػػػ    0.462 ومسػػػتو  داللتهػػػا

بػػيف متوسػػط درجػػات ذكػػور المجموعػػة  الفرضػػية الصػػفرية أ  ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية
التجريبيػػة ومتوسػػط درجػػات إنػػاث المجموعػػة التجريبيػػة فػػ  االختبػػار البعػػد  المباشػػر تبعػػا  لمتغيػػر 

 .(6الرسـ البيان  )ب كما هو موض  الجنس

 
ناث المجموع  التجريبي  ف  االختبار البعدي المباشر.وفر لل( 2) بيان رسم   ق بين متوسط درجات ذيور وا 
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 نتائج البحث المتعلق  بالفرضي  الثالث : -3
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات ذكور المجموعة التجريبية ومتوسط )

 .(درجات ذكور المجموعة الضابطة ف  االختبار البعد  المباشر تبعا  لمتغير الجنس
ذيور المجموع  التجريبي  وذيور المجموع   ( لدالل  الفروق بين متوسط درجاتT-Test( نتائج اختبار )14جدول )

 الضابط  ف  االختبار البعدي المباشر

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحساب 

االنحراؼ 
 القرار الداللة د.ح ت المحسوبة المعيار 

 2.02260 26.9091 11 تجريبية

 دالة 000. 17 9.691
 3.01188 15.7500 8 ضابطة

 6.364استخداـ اختبار ت ستيودنت نجد اف قيمة ت =  بلؿ( ومف خ41نبلحظ مف الجدوؿ)
وهذا ينف  صحة  0.02ض  اوهو أصغر مف مستو  الداللة االفتر   0.000ومستو  داللتها 

الفرضية الصفرية أ  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات ذكور المجموعة 
ختبار البعد  المباشر تبعا  لمتغير التجريبية ومتوسط درجات ذكور المجموعة الضابطة ف  اال
كما هو واض  مف خبلؿ الرسـ  الجنسل وهو لصال  المتوسط االكبر لصال  التجريبية

 .(2البيان )
 

 
 .المباشر البعدي االختبار ف  والضابط  ن متوسط درجات ذيور المجموعتين التجريبي يفرق بل( ل3) بيان رسم 
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 لرابع :نتائج البحث المتعلق  بالفرضي  ا -4
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات إناث المجموعة التجريبية ومتوسط )

 .(درجات إناث المجموعة الضابطة ف  االختبار البعد  المباشر
( لدالل  الفروق بين متوسط درجات إناث المجموعتين التجريبي  والضابط  ف  T-Test( نتائج اختبار )15جدول )

 .االختبار البعدي المباشر

 
 40.226استخداـ اختبار ت ستيودنت نجد اف قيمػة ت = ( ومف خبلؿ 42الجدوؿ ) نبلحظ مف

وهػػذا ينفػػ  صػػحة  0.02وهػػو أصػػغر مػػف مسػػتو  الداللػػة االفتراضػػ    0.000سػػتو  داللتهػػا وم
الفرضػػػية الصػػػفرية أ  توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػط درجػػػات إنػػػاث المجموعػػػة 
التجريبيػػة ومتوسػػط درجػػات إنػػاث المجموعػػة الضػػابطة فػػ  االختبػػار البعػػد  المباشػػر تبعػػا  لمتغيػػر 

 .(1كما هو واض  بالرسـ البيان  ) متوسط االكبر لصال  التجريبيةالجنسل وهو لصال  ال
 

 
ق بين متوسط درجات إناث المجموعتين التجريبي  والضابط  ف  االختبار البعدي ولفر ل( 4) بيان رسم 

 المباشر
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 المتوسط الحساب  العدد المجموعة
االنحراؼ 
 المعيار 

 القرار الداللة د.ح ت المحسوبة

 2.32329 27.2105 19 تجريبية

10.552 39 .000 
هير 
 4.63564 14.8182 22 ضابطة دالة
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 نتائج البحث المتعلق  بالفرضي  الخامس : -5
المجموعػػػػػػػة التجريبيػػػػػػػة  ال توجػػػػػػػد فػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػة إحصػػػػػػػائية بػػػػػػػيف متوسػػػػػػػط درجػػػػػػػات طمبػػػػػػػة)

ناثػػػػػػا ( فػػػػػػ  االختبػػػػػػار  ناث ػػػػػػا( ومتوسػػػػػػط درجػػػػػػات طمبػػػػػػة المجموعػػػػػػة الضػػػػػػابطة )ذكػػػػػػورا وا  )ذكػػػػػػورا وا 
 .(البعد  المؤجؿ

 ( لدالل  الفروق بين المجموعتين التجريبي  والضابط   ف  االختبار البعدي المؤجلT-Test( نتائج اختبار )16جدول )

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحساب 

اؼ االنحر 
 المعيار 

 القرار الداللة د.ح ت المحسوبة

 1.99453 26.4333 30 تجريبية

 دالة 000. 58 16.013
 4.20249 12.8333 30 ضابطة

 43.042مف خبلؿ استخداـ اختبار ت ستيودنت نجد اف قيمػة ت = ( و 43نبلحظ مف الجدوؿ )
وهػػذا ينفػػ  صػػحة  0.02 وهػػو أصػػغر مػػف مسػػتو  الداللػػة االفتراضػػ   0.000ومسػػتو  داللتهػػا 

الفرضػػػية الصػػػفرية أ  توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػط درجػػػات طمبػػػة المجموعػػػة 
ناثػػػا( فػػػ  االختبػػػار  ناثػػػا( ومتوسػػػط درجػػػات طمبػػػة المجموعػػػة الضػػػابطة)ذكورا وا  التجريبيػػػة )ذكػػػورا وا 

ناثا(البعػػد  المؤجػػؿ تبعػػا  لمتغيػػر الجػػنس وهػػو لصػػال  طمبػػة المجموعػػة التجريبيػػة)ذكورا  كمػػا هػػو وا 
 .(2واض  بالرسـ البيان )

 
 .ق بين درجات المجموعتين التجريبي  والضابط  ف  االختبار البعدي المؤجلولفر ل( 5) بيان رسم 
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 نتائج البحث المتعلق  بالفرضي  السادس : -6
ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػط درجػػػات ذكػػػور المجموعػػػة التجريبيػػػة ومتوسػػػط )

 .(اث المجموعة التجريبية ف  االختبار البعد  المؤجؿ تبعا  لمتغير الجنسدرجات إن

( لدالل    الف  روق ب  ين متوس  ط درج  ات ذي  ور ومتوس  ط درج  ات إن  اث المجموع    T-Test( نت  ائج اختب  ار )17ج  دول )
 التجريبي  ف  االختبار البعدي المؤجل.

المتوسط  العدد الجنس
 الحساب 

االنحراؼ 
 المعيار 

 القرار الداللة د.ح ت المحسوبة

 2.29624 26.5455 11 ذكور

 هير دالة 819. 28 230.

 1.86221 26.3684 19 إناث

 0.620اسػػتخداـ اختبػػار ت سػػتيودنت نجػػد أف قيمػػة ت =  ( ومػػف خػػبلؿ44نبلحػػظ مػػف الجػػدوؿ)
وهػػػذا يؤكػػػد صػػػحة  0.02وهػػػو أكبػػػر مػػػف مسػػػتو  الداللػػػة االفتراضػػػ    0.546ومسػػػتو  داللتهػػػا 

ة الصػػفرية أ  ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػط درجػػات ذكػػور المجموعػػة الفرضػػي
التجريبيػػة ومتوسػػط درجػػات إنػػاث المجموعػػة التجريبيػػة فػػ  االختبػػار البعػػد  المؤجػػؿ تبعػػا  لمتغيػػر 

 .(3كما هو واض  بالرسـ البيان ) الجنس

 

 
ناث المجموع  ولفر ل( 6)بيان رسم   التجريبي  ف  االختبار البعدي المؤجلق بين متوسط درجات ذيور وا 
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 نتائج البحث المتعلق  بالفرضي  السابع  : -7
ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػط درجػػػات ذكػػػور المجموعػػػة التجريبيػػػة ومتوسػػػط )

 .(درجات ذكور المجموعة الضابطة ف  االختبار البعد  المؤجؿ تبعا  لمتغير الجنس
 ( لدالل  الفروق بين درجات ذيور الضابط  وذيور التجريبي Test-T) ( نتائج اختبار18جدول )

 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحساب 

االنحراؼ 
 المعيار 

 القرار الداللة د.ح ت المحسوبة

 2.29624 26.5455 11 تجريبية

 دالة 000. 17 11.380
 2.53194 13.8750 8 ضابطة

 44.250ـ اختبػار ت سػتيودنت نجػد اف قيمػة ت = اسػتخدا ( ومف خػبلؿ45نبلحظ مف الجدوؿ)
وهػػذا ينفػػ  صػػحة  0.02وهػػو أصػػغر مػػف مسػػتو  الداللػػة االفتراضػػ    0.000ومسػػتو  داللتهػػا 

الفرضػػػية الصػػػفرية أ  توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػط درجػػػات ذكػػػور المجموعػػػة 
عػػد  المؤجػػؿ تبعػػا  لمتغيػػر التجريبيػػة ومتوسػػط درجػػات ذكػػور المجموعػػة الضػػابطة فػػ  االختبػػار الب

 .(4كما هو واض  بالرسـ البيان )الجنسل وهو لصال  المتوسط االكبر لصال  التجريبية

 
 لفروق بين درجات ذيور المجموع  الضابط  وذيور المجموع  التجريبي ل( 7) بيان رسم 
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 نتائج البحث المتعلق  بالفرضي  الثامن  : -8

بػػػيف متوسػػػط درجػػػات إنػػػاث المجموعػػػة التجريبيػػػة ومتوسػػػط  ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية)
 .(درجات إناث المجموعة الضابطة ف  االختبار البعد  المؤجؿ تبعا  لمتغير الجنس

( لدالل  الفروق بين إناث المجموعتين التجريبي  والضابط  ف  االختبار التحصيل  T-Test( نتائج اختبار )19جدول )
 البعدي المؤجل.

 

عددال المجموعة  
المتوسط 
 الحساب 

االنحراؼ 
 المعيار 

 القرار الداللة د.ح ت المحسوبة

 1.86221 26.3684 19 تجريبي 

 دالة 000. 39 12.192
 4.65707 12.4545 22 ضابط 

 46.466استخداـ اختبار ت ستيودنت نجد اف قيمػة ت =  ( ومف خبلؿ46نبلحظ مف الجدوؿ )
وهػػذا ينفػػ  صػػحة  0.02مػػف مسػػتو  الداللػػة االفتراضػػ  وهػػو أصػػغر   0.000ومسػػتو  داللتهػػا 

الفرضػػػية الصػػػفرية أ  توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػط درجػػػات إنػػػاث المجموعػػػة 
التجريبيػػة ومتوسػػط درجػػات إنػػاث المجموعػػة الضػػابطة فػػ  االختبػػار البعػػد  المؤجػػؿ تبعػػا  لمتغيػػر 

كمػػا هػػو واضػػ  بالرسػػـ  عػػة التجريبيػػةالجػػنسل وهػػو لصػػال  المتوسػػط االكبػػر لصػػال  إنػػاث المجمو 
 .(5البيان )

 
 لفروق بين درجات إناث المجموع  الضابط  والمجموع  التجريبي ل( 8) بيان رسم 
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 نتائج البحث المتعلق  بالفرضي  التاسع  :-9
ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػط درجػػات معمػػـ الصػػؼ فػػ  المجموعػػة التجريبيػػة )

تبعػػػػػا  لمتغيػػػػػر  فػػػػػ  االختبػػػػػار البعػػػػػد  المباشػػػػػر تجريبيػػػػػةالمجموعػػػػػة ال المنػػػػػاه  اتومتوسػػػػػط درجػػػػػ
 .(التخصص

( لدالل   الف روق ب ين متوس ط درج ات طلب   معل م الص ف والمن اىج ف   المجموع   T-Test( نتائج اختب ار )20جدول )
 التجريبي  ف  االختبار البعدي المباشر.

 

المتوسط  العدد االختصاص
معيار االنحراؼ ال الحساب   

ت 
 المحسوبة

 القرار الداللة د.ح

 2.12020 27.0667 15 معلم الصف

 هير دالة 935. 28 -082.-

 2.32584 27.1333 15 مناىج

 0.056اسػػتخداـ اختبػػار ت سػػتيودنت نجػػد اف قيمػػة ت =  ( ومػػف خػػبلؿ60نبلحػػظ مػػف الجػػدوؿ)
وهػػػذا يؤكػػػد صػػػحة  0.02ضػػػ  اوهػػػو أكبػػػر مػػػف مسػػػتو  الداللػػػة االفتر   0.622ومسػػػتو  داللتهػػػا 

الفرضػػية الصػػفرية أ  ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػط درجػػات معمػػـ الصػػؼ فػػ  
المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طمبة المنػاه  فػ  المجموعػة التجريبيػة فػ  االختبػار البعػد  

 .(6كما هو واض  بالرسـ البيان  ) المباشر

 
 طلب  معلم الصف والمناىج ف  المجموع  التجريبي  لفروق بين درجاتل( 9) بيان رسم 
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 نتائج البحث المتعلق  بالفرضي  العاشرة.-10
ال توجػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف متوسػػػط درجػػػػات معمػػػػـ الصػػػػؼ المجموعػػػػة التجريبيػػػػة )

ومتوسػػػط درجػػػات معمػػػـ الصػػػؼ المجموعػػػة الضػػػابطة فػػػ  االختبػػػار البعػػػد  المباشػػػرتبعا لمتغيػػػر 
 .(التخصص

( لدالل    الف  روق ب  ين متوس  ط درج  ات معل  م الص  ف  ف    المجموع    التجريبي    T-Test( نت  ائج اختب  ار )21ول )ج  د
 والمجموع  الضابط  ف  االختبار البعدي المباشر

 

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحساب 

االنحراؼ 
 المعيار 

ت 
 المحسوبة

 القرار الداللة د.ح

 2.12020 27.0667 15 تجريبية

 دالة 000. 28 9.453
 2.84856 18.4000 15 ضابطة

 6.122اسػػتخداـ اختبػػار ت سػػتيودنت نجػػد اف قيمػػة ت =  ( ومػػف خػػبلؿ64نبلحػػظ مػػف الجػػدوؿ)
وهػػذا ينفػػ  صػػحة  0.02وهػػو أصػػغر مػػف مسػػتو  الداللػػة االفتراضػػ    0.000ومسػػتو  داللتهػػا 

معمػػػػـ الصػػػػؼ الفرضػػػػية الصػػػػفرية أ  توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف متوسػػػػط درجػػػػات 
المجموعػػػة التجريبيػػػة ومتوسػػػط درجػػػات معمػػػـ الصػػػؼ المجموعػػػة الضػػػابطة فػػػ  االختبػػػار البعػػػد  

 .(40كما هو واض  بالرسـ البيان )المباشرل وهو لصال  المتوسط االكبر لصال  التجريبية

 
 لفروق بين درجات معلم الصف ف  المجموعتين التجريبي  والضابط ل( 10) بيان رسم 
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 ئج البحث المتعلق  بالفرضي  الحادي  عشر:نتا-11
ال توجػد فػروؽ ذات داللػػة إحصػائية بػػيف متوسػط درجػات طمبػػة المنػاه  فػػ  المجموعػة التجريبيػػة )

تبعػػا  لمتغيػػر  ومتوسػػط درجػػات طمبػػة المنػػاه  المجموعػػة الضػػابطة فػػ  االختبػػار البعػػد  المباشػػر
 .(التخصص

ف  روق ب  ين متوس  ط درج  ات طلب    المن  اىج  ف    المجموع    التجريبي    والمجموع    ( لدالل    الT-Test( نت  ائج اختب  ار )22ج  دول )
 الضابط  ف  االختبار البعدي المباشر

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحساب 

االنحراؼ 
 القرار الداللة د.ح ت المحسوبة المعيار 

 2.32584 27.1333 15 تجريبية

 دالة 000. 28 18.303
 2.28244 11.7333 15 ضابطة

 45.202مف خبلؿ استخداـ اختبار ت ستيودنت نجد اف قيمػة ت = ( و 66نبلحظ مف الجدوؿ )
وهػػذا ينفػػ  صػػحة  0.02وهػػو أصػػغر مػػف مسػػتو  الداللػػة االفتراضػػ    0.000ومسػػتو  داللتهػػا 

الفرضػية الصػػفرية أ  توجػد فػػروؽ ذات داللػة إحصػػائية بػيف متوسػػط درجػات  طمبػػة المنػاه   فػػ  
ية ومتوسط درجات طمبة المناه  فػ  المجموعػة الضػابطة فػ  االختبػار البعػد  المجموعة التجريب

كمػػػا هػػػو واضػػػ  بالرسػػػـ  المباشػػػرل وهػػػو لصػػػال  المتوسػػػط االكبػػػر لصػػػال   المجموعػػػة التجريبيػػػة
 .(44البيان )

 
 لفروق بين درجات طلب  المناىج ف  المجموعتين التجريبي  والضابط ل( 11) بيان رسم 
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 حث المتعلق  بالفرضي  الثاني  عشر :نتائج الب -12
ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػط درجػػػات طمبػػػة معمػػػـ الصػػػؼ فػػػ  المجموعػػػة )

ف  المجموعة التجريبية ف  االختبار البعد  المؤجػؿ تبعػا  المناه  التجريبية ومتوسط درجات طمبة
 .(لمتغير االختصاص

ل    الف  روق ب  ين متوس  ط درج  ات طلب    معل  م الص  ف وطلب    المن  اىج  ف    المجموع    التجريبي    ف    ( لدال T-Test( :نت  ائج اختب  ار )23الج  دول )
 االختبار البعدي المؤجل تبعا لمتغير االختصاص

 

 العدد االختصاص
المتوسط 
 الحساب 

االنحراؼ 
 المعيار 

 القرار الداللة د.ح ت المحسوبة

 2.13140 26.4000 15 معمـ الصؼ

لةهير دا 929. 28 -090.-  

 1.92230 26.4667 15 مناه 

مػػػػػف خػػػػػبلؿ اسػػػػػتخداـ اختبػػػػػار ت سػػػػػتيودنت نجػػػػػد اف قيمػػػػػة ت = ( و 62نبلحػػػػػظ مػػػػػف الجػػػػػدوؿ ) 
 0.02وهػػػػػػػػو أكبػػػػػػػػػر مػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػتو  الداللػػػػػػػػة االفتراضػػػػػػػػػ    0.666ومسػػػػػػػػتو  داللتهػػػػػػػػػا  0.060

وهػػػػػذا يؤكػػػػػد صػػػػػحة الفرضػػػػػية الصػػػػػفرية أ  ال توجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف متوسػػػػػط 
مبػػػػػة معمػػػػػـ الصػػػػػؼ فػػػػػ  المجموعػػػػػة التجريبيػػػػػة ومتوسػػػػػط درجػػػػػات طمبػػػػػة المنػػػػػاه  فػػػػػ   درجػػػػػات ط

 .(46كما هو واض  بالرسـ البيان ) المجموعة التجريبية ف  االختبار البعد  المؤجؿ

 
 لفروق بين درجات طلب  المناىج ومعلم الصف ف  المجموع  التجريبي   ف  االختبار البعدي المؤجلل( 12) بيان رسم 
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 نتائج البحث المتعلق  بالفرضي  الثالث  عشر: -42
ال توجػػػػػػػػد فػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػائية بػػػػػػػػيف متوسػػػػػػػػط درجػػػػػػػػات  طمبػػػػػػػػة معمػػػػػػػػـ الصػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػ  )

المجموعػػػػػػػة التجريبيػػػػػػػة ومتوسػػػػػػػط درجػػػػػػػات طمبػػػػػػػة معمػػػػػػػـ الصػػػػػػػؼ فػػػػػػػ  المجموعػػػػػػػة الضػػػػػػػابطة فػػػػػػػ  
 .(االختبار البعد  المؤجؿ

لدالل  الفروق بين متوسط درجات معلم الصف ف  المجموع  التجريبي   (T-Test) ( نتائج اختبار24جدول )
 والمجموع  الضابط  ف  االختبار البعدي المؤجل

 40.024خػبلؿ اسػتخداـ اختبػار ت سػتيودنت نجػد اف قيمػة ت =  (ومف61الجدوؿ) مفنبلحظ  
وهػػذا ينفػػ  صػػحة  0.02وهػػو أصػػغر مػػف مسػػتو  الداللػػة االفتراضػػ    0.000ومسػػتو  داللتهػػا 

الفرضػػػػية الصػػػػفرية أ  توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف متوسػػػػط درجػػػػات معمػػػػـ الصػػػػؼ 
صػػػؼ المجموعػػػة الضػػػابطة فػػػ  االختبػػػار البعػػػد  المجموعػػػة التجريبيػػػة ومتوسػػػط درجػػػات معمػػػـ ال

كمػػا هػػو واضػػ  بالرسػػـ  المؤجػػؿل وهػػو لصػػال  المتوسػػط االكبػػر لصػػال  طمبػػة المجموعػػة التجريبيػػة
 .(42البيان )

 
 لفروق بين درجات معلم الصف ف  المجموع  التجريبي  والضابط  ف  االختبار البعدي المؤجلل( 13) بيان رسم 

 
 
 

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحساب 

االنحراؼ 
 المعيار 

 ت
 المحسوبة

 القرار الداللة د.ح

 2.13140 26.4000 15 تجريبية
 دالة 000. 28 10.051

 3.51460 15.7333 15 ضابطة
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 متعلق  بالفرضي  الرابع  عشر :نتائج البحث ال -14
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طمبة المناه  ف  المجموعة التجريبية )

 . (ومتوسط درجات طمبة المناه  المجموعة الضابطة ف  االختبار البعد  المؤجؿ
ج ف  المجموع  التجريبي  والمجموع  الضابط  ( لدالل  الفروق بين متوسط درجات طلب  مناىT-Test( نتائج اختبار )25)جدول 

 ف  االختبار البعدي المؤجل

 60.213ستخداـ اختبار ت ستيودنت نجد اف قيمػة ت = مف خبلؿ ا( و 62نبلحظ مف الجدوؿ )
وهػػذا ينفػػ  صػػحة  0.02وهػػو أصػػغر مػػف مسػػتو  الداللػػة االفتراضػػ    0.000ومسػػتو  داللتهػػا 

الفرضػية الصػػفرية أ  توجػد فػػروؽ ذات داللػة إحصػػائية بػيف متوسػػط درجػات  طمبػػة المنػاه   فػػ  
مجموعة الضابطة ف  االختبار البعػد  المجموعة التجريبية ومتوسط درجات  طمبة المناه  ف  ال

كمػػا هػػو واضػػ  بالرسػػـ  المؤجػػؿل وهػػو لصػػال  المتوسػػط االكبػػر لصػػال  طمبػػة المجموعػػة التجريبيػػة
 .(41البيان )

. 

فروق بين متوسط درجات طلب  المناىج ف  المجموع  التجريبي  والمجموع  الضابط  ف  االختبار لل( 14) بيان رسم 
 البعدي المؤجل.

 

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحساب 

االنحراؼ 
 المعيار 

ت 
 المحسوبة

 القرار الداللة د.ح

 1.92230 26.4667 15 تجريبية
 دالة 000. 28 20.346

 2.49189 9.9333 15 ضابطة
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 : مناقش  النتائج وتفسيرىا. ثانياً 
 النتائج المتعلق  بمتغير الجنس:-1
الضابط  ( ف  االختبار المباشر  –مناقش  النتائج المتعلق  بأفراد العينتين) التجريبي   -4

 والبعدي المؤجل .
الثامنة( وجود فروؽ  –السابعة  –الخامسة  -الرابعة -الثالثة –أظهرت الفرضيات التالية)األول 

متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة لصال   ف  
 طمبة المجموعة التجريبية تعزو الباحثة هذت النتيجة إل  عدة عوامؿ:

عمؿ  -تنوع استراتيجيات النه  التشارك  المستخدمة ف  البرنام  التدريب  )الحوار والمناقشة  -
دراسة الحالة.....(ل وهذا بدورت أتاح الفرصة لممشاركيف  -  العصؼ الذهن –المجموعات 

لمتفاعؿ ف  الموقؼ التعميم  دوف استثناءل وكاف ل  أثر فاعؿ عم  نتائ  الطمبة عم  اختبلؼ 
 جنسهـ سواء ف  االختبار البعد  المباشر والمؤجؿ.

فه  تجعؿ الّطالب هو أف استراتيجيات الّنه  الّتشارك  الت  تـ تنفيذها تساعد عم  الفهـل  -
المعن  بالّتعميـل وهو محور العممّية الّتعميمية مف خبلؿ قيام  بالمهاـ واألنشطة الفردية والجماعية 
والت  تساعد الّطالب عم  اكتشاؼ المعمومةل مما يؤد  إل  ترسيخ تمؾ المعمومات الت  اكتشفها 

لنه  التشارك  ف  الّتجربة الرئيسية بنفس  وبناء عم  ذلؾ فقد كاف هناؾ أثرا  واضحا لطريقة ا
حيث كاف االختبلؼ واضحا  بيف نتائ  الطمبة ف  األسموب التقميد  ونتائ  االختبار التحصيم  
ف  النه  التشارك  وهذا ما يؤكد فعالية النه  التشارك  ومناسبة استراتيجيات  لتعميـ الطمبة ف  

حققها البرنام  لد  الطمبة وبالعودة إل  فصؿ المرحمة الجامعية باإلضافة إل  الدافعية الت  
دراسة لطؼ و  (6002) الدراسات السابقة تر  الباحثة أف هذت النتيجة تتفؽ مع نتائ  دراسة شراب

 (.6040)شينمو و(6005)عبد الممؾو اهللل 
 النتائج المتعلق  بأفراد العين  التجريبي  )االختبار البعدي المباشر و البعدي المؤجل(.-2

رت نتػػائ  الفرضػػيات)الثانية والسادسػػة( المتعمقػػة باالختبػار البعػػد  المباشػػر والبعػػد  المؤجػػؿ أظهػ
( بػيف متوسػط درجػات الػذكور ومتوسػط 2ل0عدـ وجود فػروؽ دالػة إحصػائيا  عنػد مسػتو  داللػة )

 درجات اإلناث عم  االختبار التحصيم  لمادة المناه . 
مف الفنيات المستخدمة ف  البرنػام  التػدريب  توافػؽ والعمؿ ضمف فريؽ وهيرها  التشارك فالتعمـ 

الخصائص النمائية لممتعمميف بهذت المرحمة مف مراحػؿ العمػرل كمػا أف التحصػيؿ الدراسػ  يعتبػر 
عامؿ مهـ بالنسبة لمذكور واإلناث عم  حد سػواء فػالظروؼ التعميميػة التػ  تعػرض لهػا الجنسػيف 

واحػػػػدةل ممػػػػا أد  إلػػػػ  تقػػػػارب المخرجػػػػات فػػػػ   واحػػػػدةل والموضػػػػوعات واحػػػػدةل ووسػػػػائؿ التقػػػػويـ
 التحصيؿ الدراس . 
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مػف ناحيػػة أخػػر  النظػاـ التعميمػػ  فػػ  الجمهوريػة العربيػػة السػػورية ال يفصػؿ بػػيف الػػذكور واإلنػػاث 
فػػػػ  التعمػػػػيـ الجػػػػامع ل وقػػػػد الحظػػػػت الباحثػػػػة أف اسػػػػتخداـ طريقػػػػة الػػػػنه  التشػػػػارك  فػػػػ  تقػػػػديـ 

ناثا (.موضوعات مادة المناه  انسجـ مع ميوؿ   الطمبة )ذكورا  وا 

 النتائج المتعلق  بمتغير االختصاص:-3
مناقش    النت  ائج المتعلق    ب  أفراد العين    التجريبي    ف    )االختب  ار البع  دي المباش  ر والبع  دي -1

 المؤجل(.
والثانيػػة عشػػر( المتعمقػػة باالختبػػار المباشػػر والبعػػد  المؤجػػؿ -أظهػػرت نتػػائ  الفرضػػيات )التاسػػعة

دالػػة إحصػػائيا  بػػيف متوسػػط درجػػات طمبػػة اختصػػاص المنػػاه  ومتوسػػط درجػػات عػػدـ وجػػود فػػروؽ 
طمبة اختصاص معمـ الصؼ ف  االختبار التحصيم ل وهذا يدؿ عم  أف هناؾ تقارب واض  ف  
القدرات العقميةل إذ أف كمية التربية تشترط معػدالت عاليػة لمقبػوؿ فػ  اختصاصػاتها تتػراوح وسػطيا  

 إحد  العوامؿ المحتممة الت  أدت إل  ظهور النتيجة.وربما يكوف  600 -460بيف 
مػػف ناحيػػة أخػػر  اسػػتراتيجيات التّػػدريب الّتشػػارك  تمكػػف الطمبػػة مػػف العمػػؿ فػػ  مجموعػػات هيػػر 
ف مثؿ هذا الجو أثػر فػ   متجانسة وهذا يمكف الطمبة المشاركيف مف تبادؿ األفكار مع زمبلئهـل وا 

مشػػاركة بغػض النظػر عػف االختصػاص فجػاءت النتػػائ  زيػادة بػذؿ الجهػد وأتػاح الفرصػة لمجميػع لم
 (.6005ايدو)وهذا يتفؽ مع دراسة  متقاربة بيف االختصاصيف كما يؤكد هذا أهمية المادة

الض  ابط  ( ف    االختب  ار المباش  ر  –مناقش    النت  ائج المتعلق    ب  أفراد العينت  ين) التجريبي    -2
 والبعدي المؤجل .

الرابعػة عشػر( وجػود فػروؽ فػ   -الثالثػة عشػر -الحادية عشر–أظهرت الفرضيات التالية)العاشرة 
متوسػػػط درجػػػات أفػػػراد المجموعػػػة التجريبيػػػة ومتوسػػػط درجػػػات أفػػػراد المجموعػػػة الضػػػابطة لصػػػال   

 طمبة المجموعة التجريبية وتعزو الباحثة هذت النتيجة إل  اآلت :
يات تنفيػػػذت أد  إلػػػ  تػػػوفر تقػػديـ معمومػػػات عػػػف البرنػػػام  التػػػدريب  وأهدافػػػ  وأنشػػػطت  واسػػػتراتيج -

قاعدة معرفية لد  الطمبة مف االختصاصيف)مناه  ومعمـ صػؼ( مكنػتهـ مػف فهػـ مػا يقومػوف بػ  
أثناء التطبيؽ أ  فهـ اجراءات التدريب وأهداف  ساهمت ف  تقبمهـ لؤلنشػطة والمهػاـ المكمفػيف بهػا 

قػػدامهـ عميهػػا بدافعيػػة عاليػػة لتحقيػػؽ أهػػداؼ الجمسػػةل وهػػذا بػػدورت  انعكػػس عمػػ  نتػػائ  التحصػػيؿ وا 
 .(6001وهذا يتفؽ مع دراسة جورج)لطمبة المجموعة التجريبية )مناه ل معمـ صؼ(

سػػيادة المنػػاخ التعػػاون  التشػػارك  بػػيف طمبػػة المجموعػػاتل أد  إلػػ  زيػػادة تشػػجيع الطمبػػة أثنػػاء  -
قبالهـ عم  التعمـ والتوصؿ إل  حموؿ ومقترحات يقومػوف بتػدو  ينها ومناقشػتها الموقؼ التعميم ل وا 

بشػػكؿ جمػػاع ل وتصػػحي  مػػا بهػػا مػػف أخطػػاء قبػػؿ عرضػػها أد  إلػػ  تعمػػـ فعػػاؿل وبالتػػال  زيػػادة 
التحصيؿ ف  جميع مستويات ل وهذا بدورت انعكػس عمػ  نتػائ  المجموعػة التجريبيػة لبلختصاصػيف 

 )مناه  ومعمـ صؼ( ف  حيف أف الطمبة ف  المجموعة الضابطة مجرد مستقبميف لممعمومة. 
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ىثالثًا:ىمػترحاتىالبحث:
لّمػػا كػػاف ميػػداف البحػػث يفتقػػر إلػػ  البحػػوث والدراسػػات التػػ  تتنػػاوؿ موضػػوعات مماثمػػة لموضػػوع 

 البحثل وسعيا  إلثراء هذا الميداف بالبحوث ذات الّصمة فإف الباحثة تقترح مايم :
لدراسػات والبحػوث توجي  طمبة الدراسات العميا ف  كميات التربية السورية لإلجراء المزيػد مػف ا -4

 حوؿ دورل وتفعيؿ استخداـ النه  التشارك  مف قبؿ المعمميف ف  التدريس.
عقد المزيد مف الدورات الّتدريبية والّتطبيقػات العممّيػة ألعضػاء الهيئػات التدريسػية فػ  الكميػات  -6

 والجامعات حوؿ استخداـ وتوظيؼ النه  التشارك  ف  التعميـ الجامع .

اسػتخداـ الػّنه   عمػ  الصػحي  تػدريبهـ خػبلؿ مػف التعميمػ  نظامنػا خريجػ  و بمسػت االرتقػاء -2
تحصيؿ المتعمميفل  زيادة ف  فاعميتها أثبتت وطرائؽ التدريس الحديثةل والت  لالّتشارك  ف  الّتعميـ

تشػػجيع الطمبػػة المعممػػيف فػػ  أثنػػاء برنػػام  )التربيػػة العمميػػة( عمػػ  اسػػتخداـ  مػػف خػػبلؿ العمػػؿ عمػػ 
 لمتنوعة لمنه  التشارك .الفنيات ا

إجػػػراء المزيػػػد مػػػف الدراسػػػات واألبحػػػاث العمميػػػة لمعرفػػػة فاعميػػػة الػػػنه  التشػػػارك  وأثػػػرت عمػػػ   -1
 تحصيؿ الطمبة ف  مراحؿ ومواد تعميمية أخر .

الػّنه  الّتشػارك ل وتػوفير  باسػتخداـ التّػدريس يتطمبهػا التػ  الضػرورية اإلمكانػات تػوفير ضػرورة -2
 الطمبػة عػدد حيػث استراتيجيات أو فنيات الػنه  التشػارك  مػف لتطبيؽ المناسبة واألوضاع الظروؼ

 والمواد التعميميةل والكفاءات التعميمية البلزمة.

عقػػػد دورات تدريبيػػػة ألعضػػػاء الهيئػػػة التدريسػػػية فػػػ  جامعػػػات القطػػػر لتػػػدريبيهـ عمػػػ  طرائػػػؽ  -3
 التدريس الحديثة والت  تناسب المتعمميف ف  المرحمة الجامعية.

مػػػػف قبػػػػؿ  وجيػػػػ  أنظػػػػار وزارة التربيػػػػة لضػػػػرورة االهتمػػػػاـ بتطبيػػػػؽ واسػػػػتخداـ الػػػػنه  التشػػػػارك ت -4
 المعمميف ف  مدارس الجمهورية العربية السورية.
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ىملخصىالبحثىباللعظىالطربوظ:
 :رنوانىالبحث

 النه  التشارك  وأثرت ف  التحصيؿ الدراس  لطمبة كمية التربية ف  مادة المناه  التربوية.
ىلظىالبحث:مذك

 تتمخص مشكمة البحث بالسؤاؿ اآلت :
ما أثر استخداـ النه  التشارك  ف  التحصيؿ الدراس  لطمبة كمية التربية ف  مادة المناه  

 التربوية. 
ىأهموظىالبحث:

 تكمف أهمية البحث ف  اآلت :
فػ   مف الممكف أف يكشؼ عف أثر استخداـ النه  التشارك  فػ   تحصػيؿ طمبػة كميػة التربيػة -4

 مادة المناه  التربوية مما يسم  بتطوير هذت االستراتيجيات. 
حداثػػة الدراسػػةل وهيػػاب الدراسػػات فػػ  مجػػاؿ الػػنه  التشػػارك ل واالقتصػػار عمػػ  دراسػػة الػػتعمـ  -6

 التعاون  واستراتيجية )جيسكو(.
ـ  توجيػػػػ  أنظػػػػار التربػػػػوييف والمسػػػػؤوليف عػػػػف بػػػػرام  إعػػػػداد المعممػػػػيف إلػػػػ  االهتمػػػػاـ باسػػػػتخدا -2

اسػػتراتيجيات جديػػدة لمتعمػػيـ مثػػؿ اسػػتراتيجية الػػتعمـ التعػػاون  التشػػارك   التػػ  قػػد تسػػهـ فػػ  زيػػادة 
 التفاعؿ اإليجاب  بيف الطبلب الجامعييف وجعمهـ مشاركيف ف  عممية التعميـ والتعمـ. 

إمكانيػػة اسػػتخداـ اسػػتراتيجية جديػػدة لمتػػدريس عمػػ  المسػػتو  الجػػامع  تسػػاهـ فػػ  تفعيػػؿ دور  -1
 لمتعمـ وتثير دافعيت . ا
مػف الممكػػف أف يسػهـ فػػ  الحػد مػػف الجػدؿ حػػوؿ جػدو  هػػذت االسػتراتيجية مػػف خػبلؿ وضػػعها  -2

 عم  المحؾ التجريب .
مواكبة المستجدات التربوية واالتجاهات الحديثة ف  أساليب التدريس عم  المستو  الجامع   -3

مهارات التعاوف لد  الطالب المعمـ والت  وخاصة ف  برام  إعداد المعمـ مما قد يفيد ف  زيادة 
تعد مف متطمبات هذا العصر فمف خبلؿ النه  التشارك  قد يكتسب الطمبة هذت المهاراتل وجعؿ 
المادة ذات معن  بالنسبة لهـل وقد يمعب هذا النه  دورا  كبيرا  ف  تثبيت المفاهيـ لديهـ وجعمها 

 العممية والعممية.أكثر ارتباطا  بخبراتهـ  السابقة وبحياتهـ 
 تشكؿ الدراسة الحالية نواة ألبحاث أخر  ف  مراحؿ ومواد تعميمية أخر .-4

ىأهدافىالبحث:
 هدؼ البحث إل  مايم : 

 إعداد برنام  وفؽ النه  التشارك  ف  مادة المناه  التربوية.-4



123 
 

ة  فػ  مػادة قياس أثر اسػتخداـ الػنه  التشػارك  فػ  التحصػيؿ  الدراسػ  لػد  طمبػة كميػة التربيػ-6
 المناه  التربوية. 

التوصؿ إل  مجموعة مف التطبيقات التربوية ف  ضوء نتػائ  البحػث الحػال  ممػا يسػاعد عمػ  -2
 رفع كفاية العممية التعميمية.

ى البحث:ىواتفروض
 0,02 تـ اختبار فرضيات البحث عند مستو  الداللة

المجموعػػػة التجريبيػػػة )ذكػػػورا   ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػط درجػػػات طمبػػػة-4
ناثػػا ( فػػ  االختبػػار التحصػػيم  البعػػد   ناثػػا ( ومتوسػػط درجػػات طمبػػة المجموعػػة الضػػابطة)ذكورا  وا  وا 

 المباشر.
ال توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػط درجػات ذكػور المجموعػة التجريبيػة ومتوسػط  -6

 لمباشر تبعا  لمتغير الجنس.درجات إناث المجموعة التجريبية ف  االختبار البعد  ا
ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػط درجػػات ذكػػور المجموعػػة التجريبيػػة ومتوسػػط -2

 درجات ذكور المجموعة الضابطة ف  االختبار البعد  المباشر تبعا  لمتغير الجنس.
ومتوسػػط ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػط درجػػات إنػػاث المجموعػػة التجريبيػػة  -1

 درجات إناث المجموعة الضابطة ف  االختبار البعد  المباشر تبعا  لمتغير الجنس.
ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػػط درجػات إنػاث المجموعػة التجريبيػة ومتوسػػط  -2

 درجات ذكور المجموعة الضابطة ف  االختبار البعد  المؤجؿ تبعا  لمتغير الجنس.
داللػة إحصػائية بػيف متوسػط درجػات ذكػور المجموعػة التجريبيػة ومتوسػط  ال توجد فػروؽ ذات -3

 درجات إناث المجموعة التجريبية ف  االختبار البعد  المؤجؿ تبعا  لمتغير الجنس.
ال توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػط درجػات ذكػور المجموعػة التجريبيػة ومتوسػط  -4

 ار البعد  المؤجؿ تبعا  لمتغير الجنس.درجات ذكور المجموعة الضابطة ف  االختب
ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػط درجػػات إنػػاث المجموعػػة التجريبيػػة ومتوسػػط  -5

 درجات إناث المجموعة الضابطة ف  االختبار البعد  المؤجؿ تبعا لمتغير الجنس.
فػػ  المجموعػػة ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػط درجػػات  طمبػػة معمػػـ الصػػؼ -6

التجريبيػػة ومتوسػػط درجػػات طمبػػة المنػػاه  فػػ  المجموعػػة الضػػابطة فػػ  االختبػػار البعػػد  المباشػػر 
 تبعا لمتغير االختصاص.

ال توجػد فػػروؽ ذات داللػة إحصػػائية بػيف متوسػػط درجػػات طمبػة معمػػـ الصػؼ فػػ  المجموعػػة  -40
االختبػػػار البعػػػد  التجريبيػػػة ومتوسػػػط درجػػػات طمبػػػة معمػػػـ الصػػػؼ فػػػ  المجموعػػػة الضػػػابطة فػػػ  

 المباشر تبعا لمتغير االختصاص.
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ال توجػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػػائية بػػػيف متوسػػػػط درجػػػات طمبػػػػة المنػػػاه  فػػػػ  المجموعػػػػة  -44
التجريبيػػة ومتوسػػط درجػػات طمبػػة المنػػاه  فػػ  المجموعػػة الضػػابطة فػػ  االختبػػار البعػػد  المباشػػر 

 تبعا لمتغير االختصاص.
صػػػائية بػػػيف متوسػػػط درجػػػات طمبػػػة معمػػػـ الصػػػؼ المجموعػػػة ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إح -46

التجريبيػػة ومتوسػػط درجػػات طمبػػة المنػػاه  فػػ  المجموعػػة التجريبيػػة فػػ  االختبػػار البعػػد  المؤجػػؿ 
 تبعا لمتغير االختصاص.

ال توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػط درجػات  طمبػة معمػـ الصػؼ فػ  المجموعػة -42
ة معمػػػـ الصػػػؼ فػػػ  المجموعػػػة الضػػػابطة فػػػ  االختبػػػار البعػػػد  التجريبيػػػة ومتوسػػػط درجػػػات طمبػػػ
 المؤجؿ تبعا لمتغير االختصاص.

ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف متوسػػػػط درجػػػػات طمبػػػػة المنػػػػاه  فػػػػ  المجموعػػػػة -41
التجريبيػة ومتوسػػط درجػػات طمبػػة المنػػاه   فػػ  المجموعػة الضػػابطة فػػ  االختبػػار البعػػد  المؤجػػؿ 

 اص.تبعا لمتغير االختص
ىمنؼجىالبحث:

 (Experimentalلتحقيؽ أهداؼ البحػث واختبػار الفرضػيات اسػتخدمت الباحثػة المػنه  التجريبػ 
researchنمػػا يعػػال  عػػددا  مػػف المتغيػػرات لتحديػػد أثرهػػا  ( ألنػػ  ثال يكتفػػ  بمجػػرد وصػػؼ الحالػػة وا 

 اختيارهـ بشكؿ عشوائ . والذيف يتـ عم  األفراد والذيف يتـ
ى حدودىالبحثى:

 البحث ف  كمية التربية بجامعة البعث ف  محافظة حمص. ط بؽ: دود المياني الح 
  معمػـ  -البحث عم  عينة مػف طمبػة كميػة التربيػة اختصػاص )منػاه  ط بؽ: الحدود الزماني

 صؼ(.

  :)  الموضوعات التالية مف مادة المناه  التربوية تاختير الحدود الموضوعي )العلمي  

تطػػػوير  -منهػػػاج النشػػػاط -المنهػػػاج المحػػػور -اج المػػػواد الدراسػػػيةمنهػػػ-)أشػػػكاؿ تنظػػػيـ المنهػػػاج 
 المناه  التربوية.

ى أدواتىالبحث:ى
 برنام  تدريب  معد لمادة المناه  التربوية وفقا  لمنه  التشارك  مف اعداد الباحثة. -4
 اختبار تحصيم ) قبم  و مباشر و بعد  مؤجؿ(.-6

ىالبحثىورونته:مجتمعى
  The research community مجتمع البحث:
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معمػػػػػـ صػػػػػؼ( مػػػػػوزعيف حسػػػػػب  -فهػػػػػو طمبػػػػػة كميػػػػػة التربيػػػػػة اختصػػػػػاص)مناه   مجتمػػػػػع البحػػػػػث
 ( معمـ صؼ.261( مناه  و)424االختصاص إل )
ى :رونظىالبحث

 وطالب مقّسمة إل  مجموعتيف: ا  ( طالب30وقد اشتممت عينة البحث عم  )

 (. ومعمـ صؼ مناه وطالبة مف اختصاص) ا  ( طالب20تضـ)المجموع  التجريبي : 
 (إناث.6( ذكورل و)3وطالبة موزعيف إل  ) ا  ( طالب42اختصاص المناه  يضـ)
 (إناث.40(ذكورل و)2وطالبة موزعيف إل  ) ا  ( طالب42يضـ) اختصاص معمـ الصؼ

 وطالبة مف اختصاص)مناه  ومعمـ صؼ(. ا  ( طالب20تضـ) المجموع  الضابط :
 (إناث.40( ذكورل و)2لبة موزعيف إل  )وطا ا  ( طالب42اختصاص المناه  يضـ)

 (إناث.46(ذكورل و)2وطالبة موزعيف إل  ) ا  ( طالب42اختصاص معمـ الصؼ يضـ)
  متعوراتىالبحث:

 : المتغيرات المسقل 
 متغير الطريقة أو األسموب التعميم  ول  حالتاف:-4

 عة الضابطة.: ت قدـ فيها مادة المناه  التربوية بالطريقة التقميدية لممجمو األولى
 : ت قدـ فيها مادة المناه  التربوية بطريقة النه  الّتشارك  لممجموعة التجريبية.الثاني 

 متغير الجنس: لمكشؼ عف الفروؽ بيف متوسط درجات الذكور واإلناث.-6
 متغير االختصاص: لمكشؼ عف الفروؽ بيف متوسط درجات طمبة المناه  ومعمـ الصؼ-2

 المتغير التابع:
مسػػتو  التحصػػيم  لمطمبػػةل ويتمثػػؿ فػػ  الدرجػػة التػػ  يحصػػؿ عميهػػا الطالػػب فػػ  االختبػػار وهػػو ال

 التحصيم  )البعد  المباشرل البعد  المؤجؿ( لكمتا المجموعتيف.
ىنتائجىالبحث:

ى:اآلتية النتائج إلى البحث توصل
ىمناقذظىالنتائجىالمتطلػظىباالختبارىالػبلي: -1

 بػػار القبمػػ  عػػدـ وجػػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػػ أظهػػرت نتػػائ  الفرضػػيات المتعمقػػػة باالخت

هػػػذت الفرضػػػيات هػػػو خطػػػوة أساسػػػية لضػػػماف تكػػػافؤ المجمػػػوعتيف  االختبػػػار القبمػػػ  ل وكػػػاف اختبػػػار
 بالتنفيذ الفعم  لمتجربة . الضابطة( قبؿ البدء -)التجريبية 

لممكػف أف تػؤثر وتفسر الباحثة تكافؤ المجمػوعتيف كنتيجػة لضػبط أكثػر المتغيػرات التػ  كػاف مػف ا
 نتائ  التجربةل وه )متغير الخبرات السابقةل متغير االختصاصل ل متغير الخبرة(. ف 
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 مناقذظىالنتائجىالمتطلػظىبمتعورىالجنس:-2
مناقذةةظالنتائجىالمتطلػةةظىبةةأفرادىالطونةةظىالتجروبوةةظى)االختبةةارىالبطةةديىالمباذةةرىىىىىى-1

ىوالبطديىالمؤجل(:
لسادسة( المتعمقة باالختبار المباشر والمؤجؿ عدـ وجود فػروؽ أظهرت نتائ  الفرضيات)الثانية وا
( بػػيف متوسػػط درجػػات الػػذكور ومتوسػػط درجػػات اإلنػػاث 2ل0دالػػة إحصػػائيا  عنػػد مسػػتو  داللػػة )

 عم  االختبار التحصيم  لمادة المناه . 
فػؽ واي وهيرهػا مػف الفنيػات المسػتخدمة فػ  الػنه  التشػارك والعمؿ ضػمف فريػؽل  التشارك التعمـ 

الخصػػائص النمائيػػة لممتعممػػيف بهػػذت المرحمػػة مػػف مراحػػؿ العمػػرل فالتحصػػيؿ الدراسػػ  عامػػؿ مهػػـ 
بالنسػػبة لمػػذكور واإلنػػاث عمػػ  حػػد سػػواءل كمػػا أف الظػػروؼ التعميميػػة التػػ  تعػػرض لهػػا الجنسػػيف 
واحػػػػدةل والموضػػػػوعات واحػػػػدة ل ووسػػػػائؿ التقػػػػويـ واحػػػػدةل ممػػػػا أد  إلػػػػ  تقػػػػارب المخرجػػػػات فػػػػ  

 راس . التحصيؿ الد

مػف ناحيػػة أخػػر  النظػاـ التعميمػػ  فػػ  الجمهوريػة العربيػػة السػػورية ال يفصػؿ بػػيف الػػذكور واإلنػػاث 
فػػػػ  التعمػػػػيـ الجػػػػامع ل وقػػػػد الحظػػػػت الباحثػػػػة أف اسػػػػتخداـ طريقػػػػة الػػػػنه  التشػػػػارك  فػػػػ  تقػػػػديـ 

ناثا (.  موضوعات مادة المناه  انسجـ مع ميوؿ الطمبة )ذكورا  وا 
الضةابطظى(ىفةيىاالختبةارىىىىى–ظىبةأفرادىالطونتةون)ىالتجروبوةظىىىىمناقذظىالنتائجىالمتطلػ-2

ىالمباذرىوالبطديىالمؤجل.
الثامنػػػة( وجػػػود  –السػػػابعة  –الخامسػػػة  -الرابعػػػة  –الثالثػػػة  –أظهػػػرت الفرضػػػيات التاليػػػة)األول  

فػػروؽ فػػ  متوسػػط درجػػات أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة ومتوسػػط درجػػات أفػػراد المجموعػػة الضػػابطة 
 لمجموعة التجريبية عزت الباحثة هذت النتيجة إل  عدة عوامؿ:لصال  طمبة ا

عمػػؿ  -تنػػوع اسػػتراتيجيات الػػنه  التشػػارك  المسػػتخدمة فػػ  البرنػػام  التػػدريب )الحوار والمناقشػػة -
دراسػػػػة الحالػػػػة.....(ل وهػػػػذا بػػػػدورت أتػػػػاح الفرصػػػػة لممشػػػػاركيف  -العصػػػػؼ الػػػػذهن   -المجموعػػػػات 

سػتثناءل وكػاف لػ  أثػر فاعػؿ عمػ  نتػائ  الطمبػة عمػ  اخػتبلؼ لمتفاعؿ ف  الموقؼ التعميمػ  دوف ا
 جنسهـ سواء ف  االختبار البعد  المباشر والمؤجؿ.

الفهػـل فهػ  تجعػؿ الطالػب هػو  عمػ  تسػاعد تنفيػذها تػـ التػ  الػنه  التشػارك  اسػتراتيجيات أف -
طة الفردية والجماعية واألنش المعن  بالتعميـل وهو محور العممية التعميمية مف خبلؿ قيام  بالمهاـ

والت  تساعد الطالب عم  اكتشاؼ المعمومة لمما يؤد  إل  ترسيخ تمؾ المعمومات التػ  اكتشػفها 
بنفسػ  وبنػػاء عمػػ  ذلػؾ فقػػد كػػاف هنػػاؾ أثػرا  واضػػحا لمطريقػػة الػػنه  التشػارك  فػػ  التجربػػة الرئيسػػية 

  التشػػػارك  وهػػػذا يؤكػػػد حيػػػث كػػػاف االخػػػتبلؼ واضػػػحا بػػػيف نتػػػائ  األسػػػموب التقميػػػد  ونتػػػائ  الػػػنه
 فعالية النه  التشارك  ويتفؽ مع الدراسات.
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ىالنتائجىالمتطلػظىبمتعورىاالختصاص:ى-2
ىالنتائجىالمتطلػظىبأفرادىالطونظىالتجروبوظىفيى)االختبارىالمباذرىوالبطديىالمؤجل(ىى-1

البعػد  المؤجػؿ والثانيػة عشػر( المتعمقػة باالختبػار المباشػر و  -أظهرت نتائ  الفرضيات )التاسػعة 
عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا  بػػيف متوسػػط درجػػات طمبػػة اختصػػاص المنػػاه  ومتوسػػط درجػػات 
طمبة اختصاص معمـ الصؼ ف  االختبار التحصيم ل وهذا يدؿ عم  أف هناؾ تقارب واض  ف  
يا  القدرات العقميةل إذ أف كمية التربية تشترط معػدالت عاليػة لمقبػوؿ فػ  اختصاصػاتها تتػراوح وسػط

 وربما يكوف إحد  العوامؿ المحتممة الت  أدت إل  ظهور النتيجة. 600 -460بيف 
مػػف ناحيػػة أخػػر  اسػػتراتيجيات التّػػدريب الّتشػػارك  تمكػػف الطمبػػة مػػف العمػػؿ فػػ  مجموعػػات هيػػر 
ف مثؿ هذا الجو أثػر فػ   متجانسة وهذا يمكف الطمبة المشاركيف مف تبادؿ األفكار مع زمبلئهـل وا 

الجهػد وأتػاح الفرصػة لمجميػع لممشػػاركة بغػض النظػر عػف االختصػاص فجػاءت النتػػائ  زيػادة بػذؿ 
 متقاربة بيف االختصاصيف.

االختصاصييف فهػ  تمػس موضػوعات يمكػف توظيفهػا فػ   مادة المناه  لكبلكما يؤكد هذا أهمية 
 عممهـ المستقبم .

فةةيىاالختبةةارىالضةةابطظ(ىى–مناقذةةظىالنتةةائجىالمتطلػةةظىبةةأفرادىالطونتون)التجروبوةةظى-2
 .المباذرىوالبطديىالمؤجلىوفػًاىلمتعورىاالختصاص

الرابعة عشر( وجود فػروؽ فػ   -الثالثة عشر -الحادية عشر –أظهرت الفرضيات التالية)العاشرة 
متوسػػػط درجػػػات أفػػػراد المجموعػػػة التجريبيػػػة ومتوسػػػط درجػػػات أفػػػراد المجموعػػػة الضػػػابطة لصػػػال   

 احثة هذت النتيجة إل  اآلت :طمبة المجموعة التجريبية وتعز  الب
تقػػديـ معمومػػػات عػػػف البرنػػػام  التػػػدريب  وأهدافػػػ  وأنشػػػطت  واسػػػتراتيجيات تنفيػػػذت أد  إلػػػ  تػػػوفر  -

قاعدة معرفية لد  الطمبة مف االختصاصيف )مناه  ومعمـ صؼ( مكنتهـ مف فهـ ما يقومػوف بػ  
لؤلنشػطة والمهػاـ المكمفػيف بهػا  أثناء التطبيؽ أ  فهـ اجراءات التدريب وأهداف  ساهمت ف  تقبمهـ

قػػدامهـ عميهػػا بدافعيػػة عاليػػة لتحقيػػؽ أهػػداؼ الجمسػػةل وهػػذا بػػدورت انعكػػس عمػػ  نتػػائ  التحصػػيؿ  وا 
 لطمبة المجموعة التجريبية )مناه  لمعمـ صؼ(.

سػػيادة المنػػاخ التعػػاون  التشػػارك  بػػيف طمبػػة المجموعػػاتل أد  إلػػ  زيػػادة تشػػجيع الطمبػػة أثنػػاء  -
قبالهـ عم  التعمـ والتوصؿ إل  حموؿ ومقترحات يقومػوف بتػدوينها ومناقشػتها الموقؼ التعم يم ل وا 

بشػػكؿ جمػػاع ل وتصػػحي  مػػا بهػػا مػػف أخطػػاء قبػػؿ عرضػػها أد  إلػػ  تعمػػـ فعػػاؿل وبالتػػال  زيػػادة 
التحصيؿ ف  جميع مستويات ل وهذا بدورت انعكػس عمػ  نتػائ  المجموعػة التجريبيػة لبلختصاصػيف 

فػ  حػيف أف الطمبػة فػ  المجموعػة الضػابطة )منػاه ل معمػـ الصػؼ( مجػرد )مناه  ومعمـ صؼ( 
ى.مستقبميف لممعمومة

ى
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ىالمراجعىالطربوظ:
ى

 .الطبعػة األولػ  .معجػـ ومصػطمحات ومفػاهيـ التّعمػيـ والػتّعمـ .(6006) .ابراهيـل مجػد  عزيػز-
 عالـ الكتب.: القاهرة

الطبعػة  .إلعػداد الرسػائؿ الجامعيػة أسػس البحػث العممػ  .)6000) .ابراهيـل مرواف عبد المجيد-
  الرواؽ. :عماف .األول 

ل التعمػيـ التعػاون  الفمسػفة والممارسػة(ل 6002جمػؿل محمػد جهػادل )و حمػزة حمػزةل و  أبو النصرل-
 دار الكتاب الجامع . :العيف
أثػػػر اسػػػتخداـ الجيػػػؿ الثػػػان  لمػػػتعمـ االلكترونػػػ  /.) 6005).آؿ محيػػػال عبػػػد اهلل بػػػف يحيػػػ  حسػػػف-

6.0  E‐Learningرسػػالة  لعمػػ  مهػػارات التعمػػيـ التعػػاون  لػػد  طػػبلب كميػػة المعممػػيف فػػ  أبهػػا
 جامعة أـ القر . :دكتورات ف  المناه  وطرائؽ التدريس تخصص تقنيات التعميـ

فعاليػة اسػتراتيجية الػتعمـ التعػاون  فػ  تػدريس مػادة  .(6005).األكمب ل مفم  بف مفم  السػعد  -
ومهػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد لػػػد  طػػػبلب الصػػػؼ  مية فػػػ  التحصػػػيؿ الدراسػػػ سػػػبلالحػػػديث والثقافػػػة اإل

 جامعة أـ القر . : رسالة دكتورات ف  المناه  وطرائؽ التدريس .األوؿ الثانو 
كمية  سوريا:.منشورات جامعة دمشؽ .المناه  التربوية .(6004الياسل أسما )و بشارةل جبرائيؿل -

 التربية.
  دار المسيرة. :األردف .مـ النشطالتع .(6005) .بديرل كريماف-
فاعمية بيئػة  .(6046) .حبيش ل عمرو داليال و خير ل و السعيدل و عبدالرزاؽل و البسيون ل محمدل -

لتطػػوير التػػدريب الميػػدان   6مقترحػػة لمػػتعمـ اإللكترونػػ  التشػػارك  قائمػػة عمػػ  بعػػض أدوات الويػػب
 المنصورة. مصر :(40لتربيةل مجمد)ل المجمة العممية بكمية الد  الطبلب معمم  الحاسب اآلل 

الػػػتعمـ  .(6002) .ربيػػع لآمػػػاؿ و حسػػػاـل كامػػؿل و حسػػيف أبػػػو الهػػد ل و البغػػداد ل محمػػد رضػػػال -
 دار الفكر العرب . :القاهرة.الطبعة األول  .التعاون 

سمسة منشورات  .دليؿ عضو هيئة التدريس لطرائؽ التدريس .(6042) .جامعة القدس المفتوحة-
 (.6عدد) .قسـ األبحاث .ـ المفتوحمركز التعمي

دار  :األردف .2ط .تعمػػػيـ التفكيػػػػر مفػػػػاهيـ وتطبيقػػػػات .(6004) .جػػػروافل فتحػػػػ  عبػػػػد الػػػػرحمف-
 الفكر.

ل ترجمػػة 4ل ط(ل الػػتعمـ التعػػاون 4662نسػػوفل روجػػرل واديػػثل هولبػػؾل )و جونسػػوفل ديفيػػدل وج-
 مؤسسة الترك  لمنشر والتوزيع. :مدارس الظهراف األهمية

تعمػػػػػػػـ القػػػػػػػيـ وتعميمهػػػػػػػا تصػػػػػػػور نظػػػػػػػر  وتطبيقػػػػػػػ  لطرائػػػػػػػؽ             .(6002).دل ماجػػػػػػػد زكػػػػػػػ الجػػػػػػػبل-
 .المسيرة دار :عماف األردف .6ط .واستراتيجيات تدريس القيـ
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أحمػػػػػػػػػػدل عبػػػػػػػػػػد و  ألبيػػػػػػػػػػرل أب  عػػػػػػػػػػازارلو يوسػػػػػػػػػػؼل حجػػػػػػػػػػارلو  لبيبػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػانـو حػػػػػػػػػػدادل مػػػػػػػػػػ ل -
 من و روج لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحلسبيعلصبلاألعرجلإيم لحسنيفلحسيفلسابالعيس لسبانيول لالكريـل

أفكػػػػػػار (ل 6000).مزهػػػػػػرل نجػػػػػػو  وآخػػػػػػريفو ل فكػػػػػػرة محمػػػػػػودلو  حسػػػػػػاـل كاسػػػػػػبلو  مالؾلقطينػػػػػػةل
الجػػػػػػزء  .فػػػػػ  العمػػػػػػؿ مػػػػػػع النػػػػػػاس ورشػػػػػػة المػػػػػػوارد العربيػػػػػػة )لمرعايػػػػػػة الصػػػػػػحية وتنميػػػػػػة المجتمػػػػػػع(

 بيساف لمنشر والتوزيع. :األوؿ
دليػػػػػػػػػػػػػؿ عممػػػػػػػػػػػػػ  لممػػػػػػػػػػػػػدربيف  .مهػػػػػػػػػػػػػارات التسػػػػػػػػػػػػػيير .(6001) .حسػػػػػػػػػػػػػنيفل حسػػػػػػػػػػػػػيف محمػػػػػػػػػػػػػد-
 دار مجدالو .  األردف:.عماف.لميسريفوا
دار  األردف: .عمػاف .كسر الجمود ف  إطار التدريب والتعمػيـ .(6002) .حسنيفل حسيف محمد-

 .مجدالو 

دار  :األردف .عمػػػػػػاف .الطبعػػػػػػة الثانيػػػػػػة .طػػػػػػرؽ التػػػػػػدريب .(6006) .حسػػػػػػنيفل حسػػػػػػيف محمػػػػػػد-
 .مجدالو 

دار  :األردف .عمػػػػػػاف .الثانيػػػػػػةالطبعػػػػػػة  .طػػػػػػرؽ التػػػػػػدريب .(6002) .حسػػػػػػنيفل حسػػػػػػيف محمػػػػػػد-
 .مجدالو 

دار  :األردف.عمػػػاف .الطبعػػػة األولػػػ  .ريػػػب التشػػػارك  لتػػػدا .(6002) .حسػػػنيفل حسػػػيف محمػػػد-
 .مجدالو 

عمػػاف  .الطبعػة األولػػ  .طرائػػؽ ابداعيػة فػػ  التعمػيـ والتػػدريب .(6002) .حسػنيفل حسػػيف محمػد-
 دار مجدالو .األردف: .
اء المػػػػواد واألنشػػػػطة التدريبيػػػػة مرجػػػػع مسػػػػاندة لممػػػػدربيف بنػػػػ .(6002) .حسػػػػنيفل حسػػػػيف محمػػػػد-

دار  :األردف.عمػػػػاف.والمشػػػتغميف فػػػػ  بنػػػػاء وتطػػػػوير وتقػػػػويـ المػػػواد واألنشػػػػطة التدريبيػػػػة والتعميميػػػػة
 .مجدالو 

العمؿ ف  مجموعات ف  إطار التدريب وتنمية المجتمع دليػؿ  .(4666) .حسنيفل حسيف محمد-
 .نشطيف فػ  إجػراء تػدريب مجموعػات العمػؿ والتعمػيـ وبنػاء الفريػؽمعاونة لممدربيف والميسريف والم

 .المجدالو  لمنشر والتوزيع :األردف .عماف
سمسػػػمة أدلػػػة العػػػامميف بتنميػػػة العػػػامميف بتنميػػػة المجتمعػػػات  .(4663) .حسػػػنيفل حسػػػيف محمػػػد-

 األردف. .عماف .السمسمة الخامسة.المحمية

 :االمػػػارات العػػػيف.4.طائػػػؽ التػػػدريس العامػػػةطر  .(6000) .الحصػػػر ل عمػػػ ل العنيػػػز ل يوسػػػؼ-
 مكتبة الفبلح.

بػػف هػػان ل عبػػد الػػرزاؽل أبػػو زينػػػةل و قنػػديمح ل عػػػامرل  والجػػادر ل عػػدنافلو الحمػػدان ل موفػػؽل -
مؤسسػة الػوراؽ  :عمػاف جامعػة عمػاف لمدراسػات العميػا.4ط  .مناه  البحػث العممػ  (6003.)فريد

 لمنشر والتوزيع.
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 دار المسيرة. :الطبعة الثانية .تصميـ التعميـ .(6002) .الحيمةل محمد محمود-
دار المسػػػيرة  :طرائػػؽ التػػػدريس العامػػة .(4666) .احمػػػد مرعػػ لتوفيػػؽ لالحيمػػةل محمػػد محمػػػود -

 لمنشر والتوزيع والطباعة.

دار الكتاب  :.العيف.اإلمارات2ط .طرائؽ التدريس واستراتيجات .(6000) محمد محمود.الحيمةل-
 الجامع .

أثػػػر جػػنس المجموعػػػة وحجمهػػا فػػػ  الػػتعمـ التعػػػاون   .(4662) .ل محمػػد إبػػػراهيـ أحمػػدالخطيػػب-
 األردف. .جامعة اليرموؾ .رسالة ماجستير هير منشورةل كمية التربية .عم  التحصيؿ الدراس 

أثػػػر طريقتػػػ  الػػػتعمـ بالوسػػػائط المتعػػػددة التفاعميػػػة والػػػتعمـ اإللكترونػػػ   .(6044) .خميفػػػةل زينػػػب-
اإلنترنػػػػت فػػػػ  إكسػػػػاب مهػػػػارات اسػػػػتخداـ أجهػػػػزة العػػػػروض الضػػػػوئية لمطالبػػػػات التشػػػػارك  عبػػػػر 

 جامعة الممؾ فيصؿ باإلحساء. .المنتسبات بكمية التربية لمبنات
أثر التعمـ التعاون  عم  التحصػيؿ الرياضػ  واالتجاهػات نحػو  .(6004) .الرداد ل حنيف سالـ-

 .جامعػة طيبػة .ل رسػالة ماجسػتيرلمنػورةالرياضيات لد  طالبات الصؼ األوؿ المتوسط بالمدينػة ا
 المممكة العربية السعودية.

أثػػر اسػتخداـ اسػػتراتيجية الػتعمـ التعػػاون  فػ  تحصػػيؿ الطمبػة الصػػـ  .(6004) .الرفػاع ل عاليػة-
 كمية التربية. األردف:.رسالة ماجستير لف  الرياضيات

 عماف. .تبارات التحصيميةمرشد المعمـ ف  بناء االخ .(6000) .الرواشدةل ابراهيـل وآخروف-
 عالـ الكتب. :القاهرة .4طلاستراتيجيات التدريس .(6002) .زيتوفل حسف حسيف-
عػػالـ :القػػاهرة  .4.طمهػػارات التػػدريس رؤيػػة فػػ  تنفيػػذ التػػدريس .(6004) .زيتػػوفل حسػػف حسػػيف-

 الكتب.

يم  األعرج ل و انطواف لسروج ل - رزمػة  .(6000).مهػا دم ل والمصر ل مزنةلو ل لهانـبيب  و ا 
بيسػاف  :ورشػة المػوارد العربيػة .الجػزء األوؿ .المنشط فػ  العمػؿ مػع األطفػاؿ مػف الفتيػاف والفتيػات

 لمنشر والتوزيع.
 . سػػػػػعادةل جػػػػػودت أحمػػػػػدل فػػػػػوز  عقيػػػػػؿل مجػػػػػد  زامػػػػػؿل وجميمػػػػػة إشػػػػػتي ل هػػػػػد  أبػػػػػو عرقػػػػػوب -
 .والتوزيع الشروؽ لمنشر: ألردف.عماف.ا 6.طالتعمـ النشط بيف النظرية والتطبيؽ.(6003)

ل ورقػػة عمػػؿ الػػتعمـ الناشػػط اإلطػػار الفاعػػؿ لمػػتعمـ والتػػدريس الفعّػػاؿ(ل 6006) .سػػعادةل يوسػػؼ-
 مقدمة لورشة تدريبية عف التعمـ النشط.

 (.6044) .سعادةل جودت أحمدل فػوز  عقيػؿل مجػد  زامػؿل وجميمػة إشػتي ل هػد  أبػو عرقػوب-
 دار الشروؽ. :األردف .4ط .التعمـ النشط بيف النظرية والتطبيؽ

 .تعمػػـ األطفػػاؿ الػدرامال المسػػرحل الفنػػوف التشػػكيميةل الموسػػيق  .(6002) .سػميمافل نػػايؼ أحمػػد -
 دار صفاء والتوزيع :عماف
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كميػػػػة التربيػػػػة  .الػػػػتعمـ التشػػػػارك  ودورت فػػػػ  تنميػػػػة التفكيػػػػر الجمػػػػاع  .(6002) .شػػػػرابل نبيمػػػػة-
 .جامعة قناة السويس :22العدد .مصر.بالعريش

 .6عدد .62مجمد .بأسيوط لعب األدوارل مجمة كمية التربية .(6004) .عبد الكريـ شاذل ل -
الكبار والصغار يتعمموف النه  الشمول  التكػامم   .(6000) .صفيرل جاكميفل جيمكسل جوليا -

 .لبنػػاف:نقمػػ  إلػػ  العربيػػة منػػ  سػػروج  وآخػػروفل الجػػزء األوؿ .فػػ  رعايػػة وتنميػػة الطفولػػة المبكػػرة
 د العربية.ورشة الموار 

أثر استخداـ استراتيجيت  التعمـ التعاون  والعروض العممية ف   .(6003) .عبابنةل أحمد حسيف-
تػػدريس مبحػػث التربيػػة المهنيػػة لطمبػػة المرحمػػة األساسػػية فػػ  تحصػػيمهـ الدراسػػ  واتجاهػػاتهـ نحػػو 

ة الدراسػات التربويػة كميػ .رسالة دكتورات هير منشورة .التربية المهنية وتفكيرهـ اإلبداع  ف  األردف
 األردف. .جامعة عماف العربية لمدراسات العميا .العميا
عػػػػالـ  :الطبعػػػة األولػػػ .البحػػػث العممػػػ  فػػػػ  تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ .(6002) .عبػػػد الحميػػػدل محمػػػد-

  الكتب.
 .أكاديميػػػة الدراسػػػات العميػػػا العالميػػػة .مهػػػارات البحػػػث العممػػػ  .(6002) .فػػػؤاد عبيػػػدل مصػػػطف -

 هزة. .فمسطيف
منهجيػة البحػث العممػ  )القواعػد  .(4666).عقمػة مبيضيفل محمدل أبونصارلعبيداتل محمد ل -

 لمنشر وائؿ دار :ل ل عماف6ط والمداخؿ والتطبيقات(
الحقيبػػػػة التدريبيػػػػة لػػػػدورة البرنػػػػام  التػػػػدريب  إلعػػػػداد  .(6040) .العػػػػداق ل عبػػػػد القػػػػادر حسػػػػف -

 .Training package of ToTل المدربيف المحترفيف
دليػػػػػؿ طرائػػػػػؽ  .(6040) .عطػػػػػوةل زاهػػػػػرل قباجػػػػػةل زيػػػػػادل عبوشػػػػػ ل فهمػػػػػ ل أبػػػػػو جػػػػػزرل حػػػػػاـز-

 فمسطيف..التدريس
)رؤية حديثة ف  التعمـ  مسرحمالتدريس ال .(6005) .عفانةل عزو اسماعيؿل الموح أحمد الحسف-

 دار المسيرة لمنشر والتوزيع :األردف .عماف .الصف ( 
ر طريقػػة الػػتعمـ التعػػاون  فػػ  تحسػػيف مسػػتو  طمبػػة الصػػؼ أثػػ .(4665) .عمػػ ل حفػػيظ أرسػػبلف-

 جامعة اليرموؾ. .رسالة ماجستير هير منشورة .الثالث األساس  ف  المغة العربية ف  األردف

فاعمية برنام  تدريب  لتنمية التفكير الناقد باستخداـ استراتيجية  .(6046) .عم ل لينا عز الديف-
 جامعة دمشؽ. :ف  عمـ النفسل رسالة دكتوراة التعمـ التعاون 

أثػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجية الػػتعمـ التعػػاون  فػػ  تنميػػة بعػػض  .(6004) .العنػػز ل خمػػؼ بػػف خميػػؿ-
جامعػة .المهارات النحوية لد  الطبلب المعوقيف سػمعيا  فػ  الصػؼ األوؿ الثػانو  بمدينػة الريػاض

 أـ القر .

 دار المسيرة :عماف. د والعشريفطرؽ التدريس ف  القرف الواح .(6002) .فرجل عبد المطيؼ-
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 . دليؿ تدريب  ف  تدريب المدربيف .(6042).الفاو-
 .االختبارات التحصيمية وطرؽ اعدادها(ل 6005لقدوم ل عبد الناصرل )ا-

الت   دريس نم   اذج وتطبيق   ات ف     العل   وم والرياض   يات واللغ     العربي      .(6005) .الكسػػػبان -
 دار الفكر العرب . :الطبعة األول  .والدراسات االجتماعي 

ث فػ  الفتػرة مػؤتمر ثتكػويف المعمػـ واألمػف التربػو  لمطفػؿ .(6040) .كمية التربيػةل جامعػة البعػث-
 سورية. .حمص .أيموؿ 6 – 24ما بيف 

المػؤتمر العممػ  التربػو  النفسػ  ث نحػو اسػتثمار أفضػؿ  .(6006) .كمية التربيةل جامعػة دمشػؽ-
 .تشػػريف األوؿ 64 -62ث فػػ  الفتػػرة مػػا بػػيف صػػرتحػػديات العلمعمػػـو التربويػػة والنفسػػية فػػ  ضػػوء 

 الجمهورية العربية السورية. :دمشؽ
المػؤتمر العممػ  الػدول  األوؿ ثمنػاه  التعمػيـ فػ   .(6046) .كمية التربيةل جامعة قنػاة السػويس-

 مصر.لسبتمبر 3-2ف  الفترة ما بيف  ثمجتمع المعرفة
المػػػػؤتمر العممػػػػ  الثػػػػامف لمكميػػػػةث كميػػػػات التربيػػػػػة  .(6044) .كميػػػػة التربيػػػػةل جامعػػػػة كفػػػػر الشػػػػيخ-

 نيسافل مصر. 41 – 42ث ف  الفترة مف والتنمية البشرية المستدامة
مقػػرر مقتػػػرح فػػ  البيئػػة والصػػػحة وتدريسػػ  باسػػػتخداـ (. 6005لطػػؼ ل عبػػد الممػػػؾل لػػوريس. ) -

ية البيئيػػة لطػػبلب الشػػعب اسػػتراتيجية التفكيػػر التشػػارك  لتنميػػة التحصػػيؿ والتفكيػػر الناقػػد والمسػػؤول
المػػؤتمر العممػػ  الثػػان  عشػػر.التربية العمميػػة والواقػػع المجتمعػػ . التػػأثير  األدبيػػة بكميػػات التربيػػة.

 .6005والػتأثرل يوليو
معجػـ المصػطمحات التربويػة المعرفػة فػ  المنػاه  وطػرؽ  .(4666) .المقان  أحمدل الجمؿل عمػ 

 عالـ الكتب :القاهرة .التدريس

االختبػػػارات والمقػػػاييس فػػػ  العمػػػـو النفسػػػية والتربويػػػة  .(6006) .حل سػػػميمافل أمػػػيفمػػػرادل صػػػبل-
 دار الكتاب الحديث. :مصر .القاهرة .خطوات إعدادها وخصائص 

دراسػػػػة بحثيػػػػة مقدمػػػػة فػػػػ  نػػػػدوة مناقشػػػػة مسػػػػودة قػػػػانوف الخدمػػػػة  .(6044) .مجيػػػػدل ماهرحميػػػػد-
 ل العراؽ.الجامعية

األسػػػػاس فػػػػ  تػػػػدريس منػػػػاه   .(6005) .عػػػػاكؼ عبػػػػد اهللممكػػػػاو ل محمػػػػود زايػػػػدل والخطيػػػػبل -
 دار الزهراء :الرياض .العادييف وهير العادييف

أثػر اسػتخداـ الػتعمـ التعػاون  فػ  تحصػيؿ طػبلب الصػؼ  .(6006) .محمدل عبػد الػرزاؽ عيػادة-
 ل العدد الحاد  واألربعوفل ديال .الثالث معهد إعداد المعمميف ف  مادة الفيزياءل مجمة الفت 

فاعميػة برنػام  تػدريب  مقتػرح عمػ  اكسػاب  .(6006) .المالك  لعبد الممؾ بف مسفر بػف حسػف-
معممػػػػػ  الرياضػػػػػيات بعػػػػػض مهػػػػػارات الػػػػػتعمـ النشػػػػػط وعمػػػػػ  تحصػػػػػيؿ واتجاهػػػػػات طبلبهػػػػػـ نحػػػػػو 

 أـ القر . .رسالة دكتورات المالك  .الرياضيات
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مشػػػروع القيػػػادة  .داد المػػػدربيفالػػػدليؿ التػػػدريب  لػػػدورة إعػػػ .(6001).مؤسسػػػة الرؤيػػػا الفمسػػػطينية  -
 الشابة بتمويؿ مف مؤسسة فورد فاوندوشف.

 المممكة العربية السعودية. تدريب المدربات (6046).المؤسسة العامة لمتدريب التقن -

جامعػػػػة  :كميػػػة التربيػػػة .القيػػػاس والتقػػػػويـ فػػػ  التربيػػػة الحديثػػػػة .(6006) .ميخائيػػػؿل امطػػػانيوس-
 دمشؽ.

  .منشورات جامعة دمشؽدمشؽ: .طرائؽ تدريس التربية وعمـ النفس .(6003) .ناصرل يونس-
دار  :األردف .عمػػػػػػاف .العصػػػػػػؼ الػػػػػػذهن  وحػػػػػػؿ المشػػػػػػكبلت .(6005) .نبهػػػػػػافل يحيػػػػػػ  محمػػػػػػد-

 اليازورد  لمنشر والتوزيع.
دار  :عمػػػاف .4ط  .التعمػػػيـ المفػػػرد بػػػيف النظريػػػة والتطبيػػػؽ .(4662) .نشػػػوافل يعقػػػوب حسػػػيف-

 .الفرقاف
 صنعاء. .دليؿ المدرب ف  تنمية المدربيف .(6002).عوضهامؿل بف  -

دار الكتػػػاب  :العػػػيف .االمػػػارات العربيػػػة المتحػػػدة .معمػػػـ العمػػػـو الفعػػػاؿ(ل 6002).الهويػػػد ل زيػػػد-
 الجامع .

فعاليػػػة برنػػػام  تػػػدريب  قػػػائـ عمػػػ  الػػػتعمـ التشػػػارك  عبػػػر  .(6040).والػػػ ل محمػػػد فػػػوز  ريػػػاض-
رسػالة  .لمعممػيف لتكنولوجيػات التعمػيـ االلكترونػ  فػ  التػدريسثالويبث ف  تنميػة كفايػات توظيػؼ ا

جامعػػػة  .كميػػػة التربيػػػة بػػػدمنهور .دكتػػػورات الفمسػػػفة فػػػ  التربيػػػة مػػػف قسػػػـ المنػػػاه  وطػػػرؽ التػػػدريس
  اإلسكندرية.

برنػػػػام  تنميػػػػة مهػػػػارات القػػػػراءة فػػػػ   .دليػػػػؿ تػػػػدريب المػػػػدرب .( 6044وزارة التربيػػػػة والتعمػػػػيـل) -
 .مصر .ول الصفوؼ الدراسية األ

 اليونيسؼ. .دليؿ المدرب السور (ل 6046) .وزارة التربية السورية -
المركػػػز اإلقميمػػػ   .ورشػػػة تدريبيػػػة عػػػف الكشػػػؼ المبكػػػر عػػػف االعاقػػػة .(6040) .وزارة التربيػػػة -

 لمطفولة المبكرة.
اـل انخػراط المؤتمر التربو  السنو  ثالتعمـ والتدريس: إبػداع متنػ .(6042) .وزارة التربية والتعميـ-

 مارسل البحريف. 4 - 3ثف  الفترة مف  نشطل تنافس صح 
جامعػة  .مديرية التخطيط واإلحصاء. المؤشرات اإلحصائية لمتعميـ( 6042).وزارة التعميـ العال -

 البعث.
أثػػػػػػر التػػػػػػدريب التشػػػػػػارك  عػػػػػػف بعػػػػػػد عمػػػػػػ  دافعيػػػػػػة ومهػػػػػػارات  .(6044).ياسػػػػػػيفل مػػػػػػ  أحمػػػػػػد -

كميػة الدراسػات  .رسػالة ماجسػتير هيػر منشػورة .دارس اإلعداديةاختصاصيات مصادر  التعمـ بالم
 البحريف. .العميا بجامعة الخمي  العرب 
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الرئاسػػة العامػػة لوكالػػة  .الػػتعمـ التعػػاون  وتطبيقاتػػ  فػػ  المغػػة العربيػػة .(4662) .يعقػػوبل حسػػيف-
 دار التربية والتعميـ. :األردف .عماف .الغوث الدولية

دليػػػػؿ تنفيػػػػذ  .(6003) .العربيػػػػةل المكتػػػػب اإلقميمػػػػ  لمػػػػدوؿ العربيػػػػة منظمػػػػة العمػػػػؿلاليونسػػػػكو  -
 عماف..البرنام  التدريب 

 .وزارة الصحة العامة والسكافصنعاء: .دليؿ تدريب المتدربيف.(6005).اليونسيؼ -

 فمسطيف. .دليؿ تدريب  .تنمية المهارات الحياتية لمشباب الفمسطين  .(6044) .اليونسيؼ-
 ليبيا : تجربة مدارس التعميـ التشارك  .(6005).اليونسكو -
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ىالمراجعىاألجنبوظ
-  Ajiboye,  Josiah, Ajitoni, SO, (2008) The effects of full and semi - 

participatory learning strategies Environmental knowledge Nigerian 
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  المراجعىاإللكترونوظ

 -3 -4) المراجعةل تاريخ امصطمحات تربويةل 6006ابراهيـ بف عبداهلل لالمحسف ل-

 http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=4688&page=3نت6
 (   6042-2-40إل  الموقع ) لمراجعةل تاريخ ااعداد التعمـ التشارك  ل(6006)زيادل لمسعد -

http://www.alico-tech.com/twasol/showthread.php?101  

 6042 3-62( تاريخ المراجعة 6044)لمحمد عبد الهاد ل  
http://www.abegs.org/Aportal/Blogs/ShowDetails?id=9463                      

  

                             6042-4-المراجعةل التدريب ووسائم ل الجامعة المجمعةسعاد جابرل  المحمودل-

http://faculty.mu.edu.sa/smahmoud 

 41/2/6042خ المراجعةتاري لاستراتيجيات التدريسل 6005عجاجل صبلح عبد المحسفل -
http://kenanaonline.com/users/nashet/ 

 2/2/6042ل تارخ المراجعةلجامعة البعثلكمية التربية -
 http://education.albaath-univ.edu.sy /  

ل موقع الكترون ل موقع الدكتور عبد اهلل التعمـ التعاون (ل 6005ل ل )المقبؿل عبد اهلل بف صا-
 2/1/6046المراجعةبف صال  المقبؿ تاريخ 

 
 
 

  

http://kenanaonline.com/users/nashet/downloads/31065
http://kenanaonline.com/users/nashet/downloads/31065
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ىالمالحق
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ى(1ملحقى)

ىقائمظىبأدماءىالدادةىالمحكمون

 الجامطظ الػدم االدم
البرنامجى
 التدروبي

االختبارى
 التحصولي

     دمشق المناهج وطرائق التدرٌس بشارةد جبرائٌل  أ.

     دمشق المناهج وطرائق التدرٌس د أسما إلٌاس أ.

     دمشق تربٌة الطفل د سلوى مرتضى أ.

     دمشق المناهج وطرائق التدرٌس د أحمد دبسً أ.

     البعث المناهج وطرائق التدرٌس ٌوسف خضور د.أ

     عثالب المناهج وطرائق التدرٌس ابراهٌم خضور د أ.

    دمشق المناهج وطرائق التدرٌس أصف ٌوسفم .أ

    دمشق المناهج وطرائق التدرٌس ظرٌفة أبوفخرأ.م 

     البعث تربٌة الطفل أ.م منال مرسً

     البعث المناهج وطرائق التدرٌس أ.م محمد اسماعٌل

     دمشق المناهج وطرائق التدرٌس خلود الجزائري .م

    دمشق ئق التدرٌسالمناهج وطرا محمد صلٌبً .م

     دمشق تربٌة الطفل . رٌما حرباتم

     البعث المناهج وطرائق التدرٌس م. فوزٌة السعٌد

     دمشق تربٌة الطفل مٌرنا منصور

دائرة البحوث 
والدراسات فً 
 المركز اإلقلٌمً

     دمشق 

دائرة التدرٌب فً 
 المركز اإلقلٌمً

     دمشق 

 
 نىحد ىالمرتبظىالطلموظ.تمىترتو ىأدماءىالدادةىالمحكمو 

ى
ى
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ى(2الملحقى)
ىالبرنامجىالتدروبي

 
ىجامطظىدمذق
ىكلوظىالتربوظ

ىقدمىالمناهجىوطرائقىالتدروس
 
ىالدودىاألدتاذىالدكتور......................................ى.........................................ىالمحترمى 

)الّنؼجىالّتذاركيىوأثرهىفيىالماجستير بعنواف  تقوـ الباحثة بإعداِد بحثس  لنيِؿ درجةِ 
 الّتحصولىالّدراديىلطلبظىكلوظىالّتربوظىفيىمادةىىالمناهجىالتربووظ(

ىبإذرافىالدكتورةىأدماىالواسىاألدتاذةىفيىقدمىالمناهجىوطرائقىالتدروس.
ه  ومػػػػػف متطمبػػػػػاِت البحػػػػػِث تصػػػػػميـ برنػػػػػام  تػػػػػدريب  لمػػػػػادة المنػػػػػاه  التربويػػػػػة وفقػػػػػا لفنيػػػػػات الػػػػػن

التشػػػػارك  وذلػػػػؾ  لقيػػػػاس أثػػػػرت فػػػػ  التحصػػػػيؿ الدراسػػػػ  لطمبػػػػة كميػػػػة التربيػػػػة ونظػػػػرا  لمػػػػا تتمتعػػػػوف 
بػػػػ  مػػػػف مكانػػػػة عمميػػػػة وخبػػػػرة تربويػػػػة وألهميػػػػة آرائكػػػػـ ومبلحظػػػػاتكـ القّيمػػػػة فػػػػ  تطػػػػوير البحػػػػث 

 العمم  وخروج  بصورة مشرفةس أضع بيف أيديكـ البرنام  الّتدريب .
 ّسديدة ومبلحظاتكـ القّيمة بالبرنام  مف حيث:يرج  التّفضؿ ببياف آرائكـ ال

 مناسبة األنشطة لمحتو  جمسات البرنام . -
 سبلمة المغة والصياهة المغوية. -

 مناسبة األهداؼ لمستويات بمـو المعرفية. -

 مدة البرنام  وزمف تطبيق . -

ىولكمىجزولىالذكر

ىاحثظ:ىروماىالغنديالب                                                            

ى

ى

ى

ى



141 
 

ىقائمظىالجلداتىالتدروبوظ
ىأواًل:ىالتطروفىبالبرنامج:

 الطنوان رددىالجلدات األوام
الزمنى
 بالدقائق

ول
ىاأل
وم
الو

 

 د20 ترحيب وتعارؼل توزيع المجاف وضع قواعد السموؾ الجلدظىاألولى

 د60 استراح  

 الجلدظىالثانوظ
توقعات المشاركيفل األهداؼل الفنيات المستخدمة ل مهاـ المدربل مهاـ 

 المتدرب
 د20

مىا
وو
ال

ني
لثا

 

 منؼاجىالموادىالدرادوظىالمنغصلظ

 الجلدظىالثالثظ
ممخص عف اليـو السابؽل أشكاؿ تنظيـ المنهاجل تعريؼ منهاج المواد الدراسية 

 المنفصمة
 د20

 د60 استراح  

 د20 االنتقادات الت  وجهت إل  لممنهاج المواد الدراسية المنفصمة الجلدظىالرابطظ

لث
لثا
مىا
وو
ال

 

 التيىطرأتىرلىىمنؼاجىالموادىالدرادوظىالمنغصلظالتحدوناتى

 د20 ممخص عف اليـو السابؽل الترابط وأشكال  الجلدظىالخامدظ

 د60 استراح  

 د20 مقارنة بيف أنواع المناه  )المنفصمة ل المترابطة ل الواسعة( الجلدظىالداددظ

بع
لرا
مىا
وو
ال

 

 المنؼاجىالمحوري

 د20 اج المحور ل أقسام  ل تطبيق ل أنواع تعريؼ المنه الجلدظىالدابطظ

 د60 استراحة 

 د20 ميزات المنهاج المحور ل صعوبات  الجلدظىالثامنظ

س
خام
مىال
وو
 ال

 منؼاجىالنذاط

 د20 ممخصل األصوؿ التاريخيةل خطوات منهاج المشروعات الجلدظىالتادطظ

 د60 استراح  

 د20 ي منهاج النشاط مال  وماعم الجلدظىالطاذرة

س
داد

مىال
وو
 ال

 تطوورىالمناهجىالتربووظ

الجلدظىالحادوظى
 رذر

 د20 ممخصل تعريؼ تطوير المنهاجلأسباب لوأسس تطوير

 د60 استراح  

الجلدظىالثانوظى
 رذر

 د20 مراحؿ التطويرل الصعوباتلتجربة تطوير المناه 
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  تػػدريب  مصػػمـ لمعرفػػة  أثػػر التّػػدريب بػػالّنه  الّتشػػارك  فػػ  الّتحصػػيؿ الدراسػػ  لطمبػػة هػػو برنػػام
معمـ صػؼ(ل لمػادة المنػاه  الّتربويػة  -كمية الّتربية ف  السنة الثالثة مف المرحمة الجامعّية )مناه 

 ون فػػػػذ البرنػػػػام  مػػػػف خػػػػبلؿ توظيػػػػؼ فنيػػػػات التّػػػػدريب الّتشػػػػارك  المتنوعػػػػةل والتػػػػ  يتطمػػػػب تنفيػػػػذها
مجموعة مف االجراءات والّتدريبات واألنشطة الت  صممتها الباحثة عم  هيئة أوراؽ عمؿ تتطمب 
العمؿ ف  مجموعاتل أو القياـ بمهاـ فردية مما يشجع الطمبة عم  العمؿ بشكؿ جماع ل وتعزيز 
 فػرص المناقشػة والحػوارل وتحمػؿ المسػؤولية فػ  تعمػيـ أنفسػهـ بأنفسػهـ تحػت إشػراؼ المّيسػر بغيػػة

 الوصوؿ إل  تحقيِؽ األهداؼ المطموبة.
ىالؼدفىالطامىمنىالبرنامج:ىثانوًا:

يهػػدؼ البرنػػام  إلػػ  تػػدريب عينػػة مػػف طمبػػة كميػػة التربيػػة عمػػ  بعػػض فنيػػات الػػنه  التشػػارك  عػػف 
طريػػؽ اسػػتخداـ الطرائػػؽ واألسػػاليب واألنشػػطة المختمفػػة فػػ  كػػؿ جمسػػة تدريبيػػةل والتػػ  تسػػاعد فػػ  

 تارة ف  مادة المناه  التربوية بما ينعكس عم  تحصيؿ الطمبة الدراس .تدريس الموضوعات المخ
ىثالثًا:ىاألهدافىالّتطلومّوظىللبرنامج:

 مع نياي  ىذا البرنامج  يتوقع أن يصبح المشاريون قادرين على:

 المستو  الػػأهػػػدافػػػػ االتعميمية

 منؼاجىالموادىالدرادوظىالمنغصلظ

 تحميؿ هاجأف يصنؼ أشكاؿ تنظيـ المن .4

 فهـ بمغت  الخاصةأف يعرؼ منهاج المواد الدراسية المنفصمة  .6

 تحميؿ أف يحمؿ االنتقادات الت  وجهت لمنهاج الماد الدراسية المنفصمة .2

 فهـ أف يستنت  خصائص منهاج المواد الدراسية المنفصمة .1

 تحميؿ أف يحدد عوامؿ الضعؼ ف  منهاج المواد الدراسية المنفصمة .2

 تركيب عوامؿ استمرار منهاج المواد الدراسية المنفصمة أف يتنبأ .3

 التحدوناتىالتيىطرأتىرلىىمنؼاجىالموادىالدرادوظىالمنغصلظ

 تذكر أف يعرؼ الترابط  .4

 فهـ أف يشرح التحسينات الت  طرأت عم  منهاج المواد الدراسية المنفصمة .5

 فهـ ابطة والمجاالت الواسعة أف يقارف بيف كؿ مف منهاج المواد الدراسية المنفصمة والمتر  .6

 تقويـ أف يبد  رأي  بالعوامؿ الت  أدت إل  تحسينات منهاج المواد الدراسية المنفصمة .40

  المنؼاجىالمحوري

 تحميؿ أف يذكر أسباب ظهور اتجاهات حديثة لتنظيـ المنهاج  .44

 تذكر أف ي عرسؼ المنهاج المحور  .46

 تذكر أف يعدد خطوات تطبيؽ المنهاج المحور  .42

 تطبيؽ أف يعط  مثاال  لكؿ نوع مف أنواع المنهاج المحور  .41
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ى
ى  

 فهـ أف يستنت  ميزات المنهاج المحور   .42

 تركيب أف يتنبأ صعوبات تطبيؽ المنهاج المحور   .43

 ويـتق أف يبد  رأي  الخاص بإمكانية تطبيؽ المنهاج المحور  ف  مدارسنا                                                     .44

 منؼاجىالنذاط

 تذكر أف يتعرؼ عم  األصوؿ التاريخية لمنهاج النشاط  .45

 تذكر أف يذكر خطوات المشروع .46

 فهـ أف يقارف بيف مزايا وعيوب منهاج النشاط .60

 تقويـ أف يبد  رأي  الخاص بإمكانية تطبيؽ منهاج النشاط .64

 تطوورىالمناهجىالربووظ

 تذكر أف يكتب تعريفا  لتطوير المناه   .66

 تحميؿ أف يحمؿ األسباب الت  تدعو لمتطوير المستمر لممنهاج  .62

 تحميؿ أف يحدد مجموعة مف األسس لضماف نجاح عممية تطوير المناه   .61

 فهـ أف يتعرؼ عم  مراحؿ تطوير ومستمزمات المنهاج .62

 تركيب أف يضع تصورا  ألهـ صعوبات عممية التطوير .63

 تركيب ر المناه  التربويةأف يقترح حموال  لتجاوز صعوبات عممية تطوي .64

 تقويـ أف يبد  رأي  بعممية تطوير المناه  التربوية ف  الجمهورية العربية السورية  .65



143 
 

ىرابًطا:ىالغئظىالمدتؼدفظ)المذاركون(:
 عينة مف طمبة كمية التربية اختصاص )مناه  ومعمـ صؼ(

ىخامدًا:ىمدةىالبرنامج:ى
ىنحوىالتالي:اثنيىرذرىجلدظىموزرظىرلىىدتىأوامىرلىىال

 الطنوان رددىالجلدات
الزمنىالكليى
 بالدقائق

 460 جمسة تعارؼ 2

 460 منه  المواد الدراسّية المنفصمة 2

 460 التحسينات الت  طرأت عم  منهاج المواد الدراسية المنفصمة 2

 460 المنه  المحور  2

 460 منه  النشاط 2

 460 تطوير المناه  التربوية 2

  
 4ولمدة ست أياـ مف تاريخ  6لغاية الساعة  46مواعيد الجمسات تبدأ الساعة  دوام:داددًا:ىال

 .6042نيساف مف الفصؿ الدراس  الثان  لعاـ  41نيساف ولغاية 
 .41/1/6042 -4/1/6042تاريخ البرنام :

 كمية التربية : دابطًا:مكانىتنغوذىالبرنامج
 وميا يحدد مع المشاركيف ي ثامنًا:جدولىالطملىالوومي:
 وبعنواف )ماذا لدينا(اليوـ؟ 

 -42تفضؿ بيف ساعات العمؿ استراحة لمدة تترواح  بيف  :تادطًا:االدتراحات
 دقيقة. 60

ىاالقتراحات: يمكف لممشاركيف كتابة اعتراضهـل واقتراحاتهـ ووضعها ف  صندوؽ  راذرًا:
جابة لما هو ممكف )ال حاجة االقتراحات والت  سوؼ يتـ الرد عميها يوميا  قبؿ التدريبل واالست

 لكتابة االسـ والتوقيع(.
يتـ يوميا  ناطؽ رسم  لمجمسة مػف  :الحاديىرذر:ىررضىوتلخوصىالجلدات

بيف المشاركيفل ويقوـ ف  بداية كؿ يوـ بعرض وتمخيص أعماؿ جمسة اليـو 
السػػػػابؽ عمػػػػ  أف ال يزيػػػػد العػػػػرض عػػػػف خمػػػػس دقػػػػائؽ كمػػػػا يقػػػػدـ الّتمخػػػػيص 

                  .          مكتوبا  
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 : يتـ التقويـ عم  مستوييف:ثانيىرذر:ىالتػووم
 . التقويـ اليوم 
 . التقويـ النهائ  ف  نهاية البرنام 

سػػػيتـ توزيػػػع النمػػػاذجل والتمػػػاريفل والمػػػواد المختمفػػػة : ثالةةةثىرذةةةر:ىالمةةةوادىالموزرةةةظىالّدارمةةةظىى
                      ليتـ استعمالها ف  أوقاتها المناسبة.                        

ىرابعىرذر:ىطرائقىالّتدرو :
 سيستخدـ ف  هذا البرنام  الطرائؽ التالية:

 عمؿ مجموعات. -4
 جرائد الحائط. -6

 العصؼ الذهن . -2

 المناقشة.  -1

 الحوار. -2

 شجرة المشكمة. -3

 لعب األدوار. -4

 دراسة حالة. -5

 دراسة نص. -6

 خامسىرذر:ىكماىدتدتخدمىمجمورظىمنىالودائلىالّتطلوموظ:

   عرض تقديم . شرائ-4
 أوراؽ عمؿ.-6
 أقبلـ ممونة.-2
 كرتوف. -1
 بطاقات ممونة. -2
 حاسب. -3
 سبورة ثابتة وأخر  متحركة.-4
 جهاز عرض البيانات.-5

ىمؼامىالمّودر:دادسىرذر:
 . البرنام  بداية قبؿ الجيد اإلعداد-4
  البرنام . لتنفيذ البلزمة واألجهزة والمواد األدوات توفر مفالتّأكد  -6
 . البرنام  لتنفيذ والمبلئـ المناسب المكاف مف التّأكد -2
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  مجموعات. إل  المشاركوف توزيع-1
  المساعدة. وتقديـ المتابعة لئلشراؼ النشاط أثناء المجموعات بيف الّتجوؿ -2
 حث المشاركوف عم  اإلبداع ف  المشاركة.-3
 مراعاة الوقت ف  األنشطة التدريبية. -4
 ك .تشجيع العمؿ التشار  -5

 الحرص عم  جذب انتبات المشاركيف وتشويقهـ. -6

 المطلو ىمنىالمذاركون)الغئظىالمدتؼدفظ(:

 الّتواجد مف بدايِة البرنام  التّدريب  وحت  نهايت . -4
 إظهار االهتماـ والتقدير لؤلخريف. -6

 الحرص عم  الهدوء. -2

 االستثمار األمثؿ لطاقاتنا وقدراتنا عم  تحقيؽ النجاح. -1

الّتحسػػينات التػػ   –كاؿس تنظػػيـ المنهػػاج )منهػػاج المػػواد الدراسػػية المنفصػػمة خمفيػػة معرفّيػػة بأشػػ -2
 منهاج النشاط(.-المنهاج المحور -طرأت عم  منهاج المواد الدراسّية المنفصمة

 خمفية معرفية عف عممية تطوير المناه  التربوية. -3
 القياـ بالمهاـ المطموبة منهـ عم  أكمؿ وج . -4

 لتدريبية طواؿ فترة البرنام  التدريب .االلتزاـ بقواعد الجمساِت ا -5

 التّفاعؿ اإليجاب  أثناء العمؿ. -6
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ى

ى7/4/2013الوومىاألول:ىاألحدىىىىى

رقمى
 الجلدظ

 الموادىالالزمظ الغطالواتىواألنذطظ أدالو ىالتدرو  الزمن

ولى
ىاأل
دظ
لجل
ا

 

 د50

 عرض تقديم 
 عمؿ مجموعات
 مناقشة وحوار

 
 

 وتعارؼترحيب 
 توزيع المجاف
 قواعد السموؾ

 

شرائ   –حاسب 
ppt 

–لوح قبلب 
 أوراؽ عمؿ

 
 

  ادتراحظ  د20 

وظ
ثان
ظىال
لد
الج

 

50 
 د

 عمؿ مجموعات
 عرض تقديم 

 -األهداؼ-توقعات المشاركيف
 -مهاـ المتدرب -الفنيات المستخدمة

 مهاـ المدرب

 -أقبلـ–بطاقات 
حاسبل شرائ  

ppt 

 

 

 

 برنامجىالوومىالتدروبيىاألول
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ىلدظىإلى:تؼدفىهذهىالج
 كسر الحواجز بيف المتدربيف والتعارؼ. -4
 االتفاؽ عم  القواعد األساسية لهذت الدورة الّتدريبية. -6

 شرح الترتيبات البلزمةل وتوزيع المشاركيف إل  لجافل وتحديد آلية عمؿ كؿ منها. -2

 اجراءاتىالجلدظ:

ىالؼدفىالّتطلوميىاألول:ىتطارف.
رة تدريبية ممتعة تعود عميهـ ي رحب بالمشاركيفل مع الّتمن  لهـ بدو 

 .بالفائدة
 ي طمب مف جميع المشاركيف أف يقفوا بشكؿ دائر . -4
 أقؼ كميسرة مع المشاركيف. -6

يتـ التأكد مف أف المشارؾ محاط مف اليميف واليسار بأشخاص ال  -2
 يعرفهـ مف قبؿل وهذت الخطوة مهمة لمغاية.

شػػػرح لهػػػـ أف ي طمػػػب مػػػف المشػػػاركيف أف يػػػذكروا االسػػػـ األوؿ لهػػػـل وا-1
 عم  كؿ منهـ حفظ أسماء األشخاص الذيف يقفوف عم  يمينهـ وعم  يسارهـ

بعػػد أف يػػذكر الجميػػع أسػػمائهـل يػػتـ اختيػػار أحػػد المشػػاركيفل وي طمػػب منػػ  أف يػػذكر اسػػـ مػػف -2
عمػ  يمينػ ل ثػـ اسػػم ل ثػـ اسػـ مػف عمػػ  يسػارتل مػع الحػرص عمػػ  أف يكػوف اتجػات حركػة الّنشػػاط 

 لممرة األول . )مع عقارب الساعة(

إذا حدث أف اخطأ أحد المشاركيف بأ  مف األسماءل أو كبلهما يعاد البدء بالعممية مػف حيػث -3
 بدأت وليس مف حيث حدث الخطأ.

 تستمر هذت العممية باتجات عقارب الّساعة حت  يذكر الجميع األسماء دوف خطأ.-4

الجميػػػػػع األسػػػػػماء دوف  تعػػػػػاد هػػػػػذت العمميػػػػػة بعكػػػػػس عقػػػػػارب الّسػػػػػاعةل وتسػػػػػتمر حتػػػػػ  يػػػػػذكر-5
 (د.10)خطأ

 (ىىد20الؼدفىالّتطلوميىالثاني:ىىقواردىالدلوكىى)ى

يوض  لممشاركيف بأف النشاط الحػال  يتعمػؽ بمسػألة هامػة فػ  حيػاة أ  جماعػة بشػريةل وهػ   -4
 ضرورة وجود قواعد سموكية تحتكـ إليها ف  حياتها ونشاطاتها.

 (دى50األولىى)الجلدظىاألولى:ىتطارفىوترحو (ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالزمن)ىالووم
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ب مف كؿ مجموعة أف تختار ممثؿ عنهػا يوزع المشاركيف إل  مجموعات عمؿ صغيرةل ويطم -6
 سيقـو بقراءة القواعد الت  توصمت إليها مجموعت 

 تحمؿ السؤاؿ اآلت  :ى(1ورقظىرملى)يتـ توزيع أوراؽ بيضاء   -2
 ىماىالػواردىالدلوكوظىالتيىمنىالممكنىأنىتكغلىلناىالطملىبمناخىمروحىودلومىللجموع؟ى

وعة أف تضع مجموعة مف القواعد يعط  لهذا ت شرح المهمة المطموبة: وتطمب مف  كؿ مجم  -1
 ( دقائؽ. 2النشاط )

 .نسأؿ أحد المتطوعيف لمكتابة -5

 .ي طمب مف كؿ مجموعة أف تعمف عف القواعد الت  توصمت إليها  -6

 .ت دّوف جميع القواعد الت  تذكرها المجموعات -7

ة بعػد شػطب حاؿ انتهاء المجموعات مف اإلعبلف عف قواعدها تبدأ مرحمة إخراج لوحة ختاميّ  -5
القواعػػد المتكػػررةل والمتشػػابهة ثػػـ يعػػاد كتابػػة القواعػػد الختاميػػة بعػػد موافقػػة المجموعػػة التدريبيػػة 

 . عميهال ثـ تثبت ف  مكاف بارز طيمة البرنام  التدريب 

 عند االنتهاء مف تسجيؿ قواعد السموؾ ل أوكد عم  ضرورة االلتزاـ بهذت القواعد. -6

 دىى10وعىالمذاركونىإلىىلجانىىىىىىىىىررضىتػدوميىىىىىىىىالؼدفىالّتطلوميىالثالث:ىتوز

 يتـ التوضي  لممشاركيف بأف هذا النشاط الغاية من  تقسيمهـ إل  لجاف.-4
 ت شرح آلية عمؿ كؿ لجنة مف خبلؿ عرض تقديم .-6

 ي طمب مف كؿ مشارؾ أف يختار المجنة الت  يحب أف يشارؾ فيها. -2

لجنتػػ ل مػػع التأكيػػد عمػػ  دور كػػؿ لجنػػةل تعمّػػؽ األسػػماء فػػ  ت سػػجؿ أسػػماء الطمبػػة كػػؿ حسػػب -1
 .مكاف بارز

 د. 60-42ت عط  استراحة لمدة لفترة تترواح بيف -2
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ىتؼدفىهذهىالجلدظىإلى:
الّتعػػرؼ عمػػ  توقعػػات المشػػاركيفل وشػػرح الهػػدؼ العػػاـ واألهػػداؼ الخاصػػة ل وبرنػػام  ورشػػة  -4

 العمؿ التدريبية.
التػػػػ  سػػػػوؼ تسػػػػتخدـ فػػػػ  التّػػػػدريبل ومهػػػػاـ كػػػػؿ مػػػػف المػػػػدرب  فنيػػػػاتض الالّتعػػػػرؼ عمػػػػ  بعػػػػ -2

 .والمتدرب

 اجراءاتىالجلدظ:

ى(ىد30الؼدفىالّتطلوميىاألول:ىىىىىتوقطاتىالمذاركونىىىىىىىىىىىى)
ى:يوض  لممشاركيف بأف هذا الّنشاط خاص بتوقعاتهـ مف هذا البرنام ل يتـ طرح الّسؤاؿ اآلت -4

ىطًاىخاللىاألوامىالتالوظ""ىماذاىتأملونىأنىنغطلىم
 ي عط  كؿ مشارؾ بطاقةل  ويطمب مف كؿ مشارؾ أف يكتب توقعا  واحدا . -4

 ( دقائؽ ثـ تجمع البطاقات وتثبت عم  لوح.2يعط  لهذا النشاط ) -6

 يطمب متطوعل أو أكثر لفرز وتصنيؼ البطاقات.-1

متشػابهة أو توقعػات  بعد ذلؾ يطمب مػف المشػاركيف إزالػة البطاقػات التػ  تحتػو  عمػ  توقعػات-2
 ال تتعمؽ بالموضوعل أو توقعات ال يمكف تحقيقها.

 ي شّكر المتطوعيف عم  ما قّدموت مف مساهمات.-3

 ت عرض شريحة تبيف أهداؼ البرنام . -4

 دقيقة(20توليؼ توقعات المشاركيف مع أهداؼ البرنام ل مع إتاحة الوقت الكاف  لممناقشة)-5

 (دى20طرائقىالتذاركوظىومؼامىالمذاركونىوالمتدر ىىى)الؼدفىالّتطلوميىالثاني:ىال

َيطمػػػب مػػػف المشػػػاركيف أف يعطػػػ  كػػػؿ واحػػػد مػػػنهـ كممػػػة تخطػػػر فػػػ  بالػػػ  عنػػػدما نقػػػوؿ نهػػػ  -1
 تشارك ل وتكتب  التعميقات عم  الّسبورة بشكؿ عشوائ .

ةل ي طمب مف أحد المشاركيف الخروج إل  الّسبورة ووصػؿ خػط بػيف الكممػات لتصػب  جممػة مفيػد-6
يفت  باب المناقشةل نثبت التعريؼل ت عرض شريحة  لتعريؼ الػّنه  الّتشػارك ل ويقػّدـ عػرض ألهػـ 
الفنيػػات التػػ  سػػوؼ تسػػتخدـ خػػبلؿ الورشػػة التدريبيػػةل وطريقػػة سػػير الجمسػػات التدريبيػػةل وجػػدولها 

 الزمن .
 تعرض شريحة توض  مهاـ المّيسر ل ومهاـ المتدربل ويفت  باب المناقشة.  -2

 ( أماـ الّشكؿ المناسب. ضع إشارة ) :ومىالوومىالتدروبيتػو

دىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى50الجلدظىالثانوظ)توقطاتىالمذاركونى،ىالتطرفىرلىىاألهدافىوالغنوات(ىىىىىىىىىىىىالزمنىى
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يػػوزع النمػػوذج التقػػويم  اليػػوم  عمػػ  المشػػاركيفل يطمػػب مػػف لجنػػة التقيػػيـ القيػػاـ بالمهمػػة الموكمػػة 
 إليهال لعرض النتائ  ف  اليـو التال .

 
 
 
 
 

التػػ  مػػف شػػأنها  إف وجودنػػا فػػ  جماعػػة يعنػػ  بشػػكؿ أو بػػأخر التزامنػػا بنػػوع مػػف القواعػػد السػػموكية
ضماف عمػؿ الجماعػة بأقػؿ فػرص ممكنػة مػف اإلزعػاج والتػوترل إف وصػوؿ الجماعػة إلػ  أهػدافها 
دارة توترها يتطمب االتفاؽ منذ البداية عم  نوع الضوابط والقواعد الّسموكية وال  وحؿ مشكبلتها ل وا 

فاألفضػؿ هػو قيػاـ يجب بأ  حاؿ مف األحواؿ أف تفرض هذت القواعػد عمػ  الجماعػة لتقبػؿ بهػا ل 
 الجماعة ببناء قواعد سموكها لنفسها وبنفسها

 ف  مجموعات العمؿ حاولوا اإلجابة عم  الّسؤاؿ التال  :
4- 

 

4-................................................................................. 

6-.................................................................................... 

2-.................................................................................... 

1-...................................................................................... 

2-....................................................................................... 

3-........................................................................................ 

4-......................................................................................... 

 

 

 ودلومىللجموع؟ىىاهيىالػواردىالّدلوكوظىالتيىمنىالممكنىأنىتكغلىلناىالطملىبمناخىمروحم

                                                                     قواعد السلوك



151 
 

 

 

 

ىالبرنامجىىبماوليى:ىنتطؼدىنحنىالمذاركونىفيىهذا
 أف نناقش بكؿ حرية وأف نعبر عف آرائنا بكؿ صراحة.  -4
 أف نحتـر آراء اآلخريف حت  وأف اختمفت عف آرائنا فاالختبلؼ ليس نهاية المطاؼ. -6

 أف نمتـز بالمواعيد التزاما دقيقا . -2

 أف نشارؾ مشاركة فاعمة. -1

 ر ومتعمـ.أف العبلقات هنا ليست قائمة عم  أساس معمـ وتمميذ بؿ ميس -2

 الكؿ لدي  مساهمة بصرؼ النظر عف قيمتها مف وجهة نظر اآلخريف.  -3

 الصراحة بمباقة. -4

 إف عمينا أف نسمع ونصغ  لآلخريف لك  يسمعوا ويصغوا إلينا بالمثؿ. -5

 نحف المسؤولوف جميع ا عف نجاح أو فشؿ البرنام .  -6

 اطفاء أجهزة الموبايؿ. -40

 تجنب األحاديث الجانبية. -44
 ؿ والتعاوف.التفاع -46

 عدـ هدر الموادل والمحافظة عم  جمالية لونظافة المكاف. -42

 االلتزاـ بأداء المهمات الموكمةل الثقة والقناعة بالتدريب. -41

 

 

 

 

 

 

 (1نموذجىرلىىقواردىالدلوكى)ىموزعىرقم
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ى
التأكد مف نظافة المكاف وجماليت  وتجهيز المكاف ليكوف مبلئـ ومري  خبلؿ  :لجنظىالبوئظ
 الورشة التدريبية.
عاليات اليوـ وعرضها ف  اليوـ التّال  وجمع أوراؽ العمؿ وتسميمها توثيؽ ف: لجنظىالتوثوق
 إل  موثقة البرنام 
إجراء نشاط تقييـ لمدة عشر دقائؽ ف  نهاية كؿ يوـ ومف ثـ تفري  التقييـ   :لجنظىالّتػووم

 لعرض  بشفافية واختصار ف  بداية اليـو التال . 
مف األلفة والتّفاعؿ والقياـ بأنشطة إحماء : مهمتها كسر الحواجز وخمؽ جو  لجنظىالّتنذوط

لتفاد  الممؿ والجمود ل تحفيز المشاركيف عم  وضع اقتراحاتهـ ف  صندوؽ بحيث يتـ تفريغها 
 وتسميمها لمسؤول  التدريب.

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 (2)موزعىرقمىمؼامىاللجانىوآلوظىرملىكلىمنؼا
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                                         االسم  : ................................         التاريخ...............................    
ىضع اشارة)+ (أمام الشيل المناسب.

 
 
 
 

  

  

 الموضوع

 طرائقىالتدرو   

 موضوراتىالجلدات  

 المدر   

 الجلداتىالتدروبوظ  

 الطملىفيىمجمورات  

 الموادىالموزرظ  

ىمػترحاتىللتحدون:

 (1تػوومى)
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ى

ى2013/ى4/ىى8الوومىالثاني:ىاالثنونىى

رقمى
 الجلدظ

 الغطالواتىواألنذطظ أدالو ىالتدرو  الزمن
الموادى
 الالزمظ

ثظ
ثال
 ال

 د50

 
 قراءة نص
 مناقشة

 ممخص عف اليـو السابؽ
 أشكاؿ تنظيـ المنهاج

تعريؼ منهاج المواد الدراسية 
 المنفصمة

 

 
 (4موزع )

ورقة عمؿ 
 )تمريف(

 

  استراح   د20 

طظ
راب
ال

 
 د 50

 لعب األدوار
 اتعمؿ مجموع

االنتقادات الت  وجهت لممنهاج 
 المواد الدراسية المنفصمة

خصائص منهاج المواد الدراسية 
 المنفصمة

نقاط الضعؼ منهاج المواد 
 الدراسية المنفصمة

عوامؿ استمرار منهاج المواد 
 الدراسية المنفصمة

 
 

 أوراؽ عمؿ

 

 

 

 

 
 

 الثانيبرنامجىالوومىالتدروبيى
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ىاألهدافىالتطلوموظىللجلدظ:
 أف يصنؼ أشكاؿ تنظيـ المنهاج. -4
 أف يعرؼ منهاج المواد الدراسية المنفصمة. -6

 اجراءاتىالجلدظ:

 د                                         (30اليدف التعليم  األول: تصنيف أشيال تنظيم المنياج             )
           األسلوب التدريب : قراءة نص ومناقشتو ضمن المجموع  الواحدة                                    

 المواد الالزم : أوراق عمل                                                  
ي رحب بالمشاركيف ل تتـ مراجعة نتائ  اليوـ األوؿ حيث يقوـ أحد أفراد لجنة التوثيؽ والتّقييـ  -4

 ( د40بقراءة ماتـ عمم  ف  اليـو األوؿ ل والتعميؽ عمي  )

مشاركيف( ف  كؿ مجموعةل ي طمب مف كؿ مجموعة 2عات عمؿ )ي وزع المشاركيف إل  مجمو  -6
 اختيار عنصر مف أجؿ عرض النقاشات. 

ي مهد لمنص بإعطاء لمحة عف أشكاؿ تنظيـ المنهاجل توضي   آلية سير العمؿل والمهمة  -2
 المطموبة. 

(عم  المشاركيفل وي طمب مف كؿ مشارؾ قراءة النص 6( وورقة العمؿ )4يوزع النص رقـ ) -1
وبتمعف ل ويعط  لهذا النشاط ل مع ضرورة التأكيد عم  ضرورة االلتزاـ بقواعد  ءة جيدةلقرا

 ( د2العمؿ )

 عند االنتهاء ي طمب مف كؿ مجموعة تصنيؼ أشكاؿ تنظيـ المنهاج.  -2

تعرض المجموعات نتاجاتها ل يفت  باب المناقشة ل تعرض شريحة توض  الفروؽ بيف  -3
 نتاجات المجموعات عم  الحائط. األشكاؿ الثبلثةل ثـ يتـ تثبيت 

 ( د10اليدف التعليم  الثان  : تعريف منياج المواد الدراسي  المنفصل             )

 األسلوب التدريب : مناقش  وحوار
 المواد الالزم : أوراق ، حاسب 

تكتب عدة تعريفات لمنهاج المواد الدراسية المنفصمة عم  أوراؽ صغيرةل توزع عم   -4
 ف خبلؿ السحب.المجموعات م

تناقش كؿ مجموعة مع بعضها التعريؼل تعرض التعريفاتل وبعد االنتهاء نختار التعريؼ  -6
 األقرب والصحي . 

 تعرض شريحة لتعريؼ منهاج المواد الدراسية المنفصمة عم  المشاركيف. -2

 دمع التمهيد لمجمسة 60- 42بعد االنتهاء تعط  استراحة قبؿ الجمسة التالية تترواح بيف  -1

 ف  الجمسة التالية عف منه  المواد الّدراسية المنفصمة بالتّفصيؿ. لتالية بأن  سوؼ نتحّدثا

 

 (د50الجلدظىالثالثظ)ىمنؼاجىالموادىالدرادوظىالمنغصلظ(ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالزمنى)
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ىاألهدافىالتطلوموظىللجلدظى:
 أف يحمؿ االنتقادات الت  وجهت لمنهاج المواد الدراسية. -4

 أف يستنت  خصائص منه  المواد الدراسية المنفصمة. -6
 اسية.أف يحدد عوامؿ الضعؼ ف  منه  المواد الدر  -2

 أف يتنبأ عوامؿ استمرار منه  المواد الدراسية المنفصمة. -1

 اجراءاتىالجلدظ:

 ( د30االنتقادات الت  وجيت إلى منياج المواد الدراسي  المنفصل ): اليدف التعليم  األول

 أسلوب التدريب: تمثيل أدوار)مؤيد، معارض(. 
 المواد الالزم : أوراق عمل. 
 ىذا المنيج موقفين:لقد اتخذ علماء التربي  من 

 ( عم  المشاركيفل وتترؾ لهـ فرصة القراءة.6يوزع النص رقـ )-4
 يوضع ف  نهاية الغرفة لوحتيف كتب عم  أحدهما مؤيد واألخر  معارض.-6
 يناقش كؿ مشارؾ ما هو وج  االعتراض والثان  ما هو وج  التأييد. -4

 تسجؿ األفكار عم  السبورة القبلبة. -6

 بعد أف يعود الجميع إل  أماكنهـ. تعاد قراءة األفكار -2

( نقاط القوة، أسباب الضعف، عوامل االستمراري  منياج المواد 4،3،2: (اليدف التعليم 
 ( د20الدراسي  المنفصل .)

 أسلوب التدريب: عمل مجموعات 
 المواد الالزم : أوراق عمل، عرض تقديم .

 واد الدراسية المنفصمة.يمهد لمعمؿ مف خبلؿ تقديـ عرض تقديم  عف منهاج الم -4

أعضاء ف  كؿ مجموعة(ل توض  آلية سير العمؿ والوقت 2يوزع المشاركيف إل  مجموعات) -6
 والمهمة المطموبة مف المشاركيف.

 (عم  المجموعات لممناقشة فيما بينها. 2()1()2توزع أوراؽ العمؿ بالترتيب رقـ) -2
 مناقشة.عند االنتهاء تعرض كؿ مجموعة نتاجاتهال يفت  باب ال -1

 ت سجؿ األفكار لمخروح بموحة ختامية تثبت عم  الحائط. -2

 تقوـ لجنة التنشيط بتقديـ نوع مف الهدايا التحفيزية لممجموعة األكثر نشاطا  ف  الجمسة. -3

 (.6: تقـو لجنة التقييـ بتوزيع النموذج التقويم  رقـ )تػوومىالوومىالتدروبيىالثاني

 (د50لزمنى)الجلدظىالرابطظ)ىمنؼاجىالموادىالدرادوظىالمنغصلظ(ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا
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الختبلؼ الفمسػفة التربويػة السػائدةل ونظرتهػا إلػ  المػادة العمميػة تختمؼ أشكاؿ تنظيـ المنهاج تبعا  
 والمتعمـل والمجتمعل ويمكف تصنيفها ف  ثبلثة أشكاؿ:

ويوافؽ الفمسفة التربوية المحافظة الت  تر  أف التعميـ هو نقؿ المعارؼ  :التنظومىالمنطػيى-1
المػػادة العمميػػة محػػور العمميػػة  مػػف جيػػؿ إلػػ  جيػػؿ وحفػػظ التػػراث الثقػػاف ل وفػػ  هػػذا التنظػػيـ  تكػػوف

التربويػػةل وتػػنظـ المنػػاه  فػػ  ضػػوئها عمػػ  أسػػاس منطػػؽ المػػادة العمميػػة ذاتهػػا بغػػض النظػػر عػػف 
مبػػادئ تعمػػـ المػػتعمـل ودرجػػة نضػػج  وطرائػػؽ تعممػػ ل ويكػػوف الهػػدؼ األساسػػ  لممنهػػاج هػػو تمقػػيف 

رضػػيةل ثػػـ القػػاراتل ثػػـ الػػدوؿ الحقػػائؽ والمعمومػػات لممتعممػػيفل ففػػ  الجغرافيػػا مػػثبل  نبػػدأ بػػالكرة األ
 منهاج المواد الدراسية يناسب هذا النوع مف التنظيـ. فالمدينة وهكذا....

الحديثة الت  تر  أف التعمـ هو إدراؾ  عف الفمسفة التربوية : وينبثؽالتنظومىالدوكولوجيى-2
وعػػػػة مػػػػف النمػػػو الشػػػػامؿ لممػػػتعمـل عػػػػف طريػػػؽ تزويػػػػدت بػػػػالخبرات والتجػػػارب الواقعيػػػػةل ولػػػيس مجم

المعمومات وحسبل ويكوف المتعمـ ف  هذا الشكؿ مف التنظيـل المحور األساس لمعمميػة التربويػةل 
فمػػثبل   وتنظػػيـ المػػادة العمميػػة وفقػػا  لمبػػادئ تعمػػـ المػػتعمـ ودرجػػة نضػػج ل ولػػيس وفقػػا  لطبيعػػة المػػادة

دراكػػػا  منػػػا بػػػأف المػػػتعمـ يػػػدرؾ األشػػػياء المحيطػػػة بػػػ  أوال  نبػػػدأ  معػػػ  بػػػالح  ثػػػـ القريػػػةل الجغرافيػػػا وا 
المدينػػػةل البمػػػدل القػػػارات ثػػػـ الكػػػرة األرضػػػيةل وذلػػػؾ كممػػػا ارتقينػػػا بالسػػػمـ التعميمػػػ  منهػػػاج النشػػػاطل 

 المنهاج المحور ل الوحدات الخ ...

: هنػاؾ بعػض االتجاهػات الحديثػة التػ  تػر  أف هايػة المدرسػة وهػدفها الترتو ىاالجتمةاريىى-3
در  اؾ التطػػور االجتمػػاع  الكامػػؿل لػػذلؾ نػػر  أف المػػادة العمميػػة هػػو تحقيػػؽ التقػػدـ االجتمػػاع ل وا 

البػػد مػػف أف تركػػز عمػػ  مشػػكبلت المجتمػػع وحاجاتػػ ل باحثػػة لهػػا عػػف حمػػوؿل وفػػ  هػػذا النػػوع مػػف 
لػ   التنظيـ يكوف المجتمع محور العممية التربويةل ويدعو إل  جعؿ المدرسة أكثػر شػبها بالحيػاة وا 

 جتماعية. تنظيـ التعمـ عم  مواقؼ الحياة اال

مػػػف أمثمػػػة منػػػاه  النشػػػاط القائمػػػة عمػػػ  حاجػػػات المجتمػػػعل المنهػػػاج المحػػػور  الػػػذ  يركػػػز عمػػػ  
 حاجات المجتمع.

 
 
 
 

 
 
 

 (1أذكالىتنظومىالمنؼاجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنصىرقم)
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عزيز  المتدرب مف خبلؿ ما سػبؽ نػاقش مػع أفػراد مجموعتػؾ الفػروؽ بػيف أشػكاؿ تنظػيـ المنػاه  
عمميػػػة والمػػػتعمـ والمجتمػػػعل ويمكػػػف تبعػػػا  لمفمسػػػفة الّتربويػػػة السػػػائدة ونظرتهػػػا إلػػػ  كػػػؿ مػػػف المػػػادة ال

 تصنيفها ف  ثبلثة أشكاؿ:
 التنظومىاالجتماري التنظومىالّدوكولوجي التنظومىالمنطػي

   

 
 
 
 
 

 (2ورقظىرمل)
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ىموقفىالمؤودونىمنىتػدومىالمنؼاجىإلىىموادىدرادوظىمنغصلظ:

لجغرافيػا ا –التػاريخ  -كيميػاء –يتألؼ المنهاج مف عدد مف المواد الدراسػية المنفصػمة )فيزيػاء  -4
وهيرها مف المواد( فمقػد أد  ازديػاد حجػـ المعػارؼ واتسػاع دائػرة الخبػرة والثقافػة اإلنسػانية إلػ  

ويػر  أنصػار هػذا المنهػاج أف تقسػيـ المعرفػة  ضرورة تجزئة المعرفة إلػ  مجػاالت متخصصػة
  اإلنسانية إل  تمؾ المجاالتل يسهؿ دراستهال ألف لكؿ مجاؿ فمسفت  ومنطق  الخاصل ويكفػ

المػػتعمـ اسػػتيعاب الحقػػائؽ والمفػػاهيـ والمهػػارات التػػ  تتضػػمنها المػػواد الدراسػػية المختمفػػةل كػػ  
 يتمثؿ التراث االجتماع  بكامم .

المػػواد الدراسػػية فػػ  منهػػاج المػػواد الدراسػػية المنفصػػمةل ليسػػت كمهػػا نفػػس المسػػتو  مػػف حيػػث  -6
باريػةل وهنػاؾ مػواد اختياريػة وال قدرتها عم  تنمية القدرات عند الفردل فهناؾ بعض المػواد اإلج

خطػػر عمػػ  نمػػو القػػدرات العقميػػة إذا لػػـ تػػدرس تممػػؾ المػػوادل وال داعػػ  عمػػ  اإلطػػبلؽ لمبرهػػاف 
عم  أف جميع المواد الدراسػية تػؤد  دورهػا بأشػكاؿ مختمفػة فػ  عمميػة التربيػةل بعػد أف أثبتػت 

يع جوانبها )ال تحصؿ بشكؿ البحوث التربوية والنفسية أف عممية النمو عممية متكاممة مف جم
 مجزأ(.

 موقفىالمطارضونىمنىتػدومىمنؼاجىالموادىالدرادوظىإلىىموادىدرادوظىمنغصلظ:

ازدياد حجػـ المعػارؼ اإلنسػانية المسػتمر يزيػد معػ  مجػاالت التخصػصل وهػذا يسػتدع  زيػادة  -4
يسػم  فيػ  عدد المواد الدراسػية )كػ  يشػمؿ المنهػاج جميػع نػواح  المعرفػة اإلنسػانية( وهػذا ال 

الػػػزمف المدرسػػػ  المحػػػدد ويجعػػػؿ المنهػػػاج عػػػاجز عػػػف مواكبػػػة عمميػػػة التطػػػوير المسػػػتمر التػػػ   
 يحتاج إليها المجتمع المعاصر.

تقسػػيـ المعرفػػة إلػػ  مػػواد منفصػػمةل يػػؤد  إلػػ  تفتيتهػػا وتمايزهػػال األمػػر الػػذ  يبعػػدها عػػف أف  -6
فضػػمية لػػبعض المػػواد تكػػوف وسػػيمة أساسػػية فػػ  تحقيػػؽ أهػػداؼ التربيػػةل حيػػث يفتػػرض وجػػود أ

 الدراسية عم  هيرها.

 

 

 

 

 (2مواقفىرلماءىالتربوظىمنىمنؼاجىالموادىالدرادوظىالمنغصلظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنصىرقم)
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يعتبر منه  المواد الدراسية المنفصمة مف أقدـ المناه  وأكثرها انتشارا ل وقد نظمت في  الخبرات 
الجبرل الهندسةل والكيماءل والفيزياءل والجغرافيال والتاريخ   عم  شكؿ مواد دراسية منفصمة مثؿ:

 والفمسفة....
ىمورتكىأهمىخصائصىمنؼاجىالموادىالدرادوظىالمنغصلظناقشىمعىأفرادىمج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتموزىمنؼاجىالموادىالدرادوظىبالخصائصىالتالوظ:ىىىىىىىى

1-...................................................................... 

2-......................................................................... 

3-....................................................................... 

4-....................................................................... 

5-......................................................................... 

6-........................................................................ 

7-..................................................................... 

8...................................................................... 

9-........................................................................ 

10.................................................................... 

 

 (3)ورقظىرمل
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وطانيىمنؼاجىالموادىالدرادوظىالمنغصلظىمنىجملظىنػاطىضطفىناقشىمعىأفرادىمجمورتكى
 :تلكىالنػاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نػاطىالضطفىفيىمنؼاجىالموادىالدرادوظىالمنغصلظ:

1-............................................................... 

2.................................................................... 

3-.................................................................... 

4-................................................................. 

5-............................................................... 

6-................................................................. 

7-...................................................................... 

8-.................................................................... 

9................................................................. 

10.................................................................. 

11-........................................................... 

 

 (4ورقظىرمل)
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زاؿ عم  الرهـ مف االنتقادات الكثيرة الموجهة لمنهاج المواد الدراسية المنفصمةل إال أن  ما ي
معموال  ب  ف  كثير مف المدارس ل وانتشر انتشارا كبيرا  ف  جميع أنحاء العالـ ويعود ذلؾ 

 ناقش مع أفراد مجموعتؾ تمؾ األسباب: لؤلسباب التالية:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رواملىادتمرارىمنؼاجىالموادىالدرادوظىالمنغصلظ:

1-...................................................................... 

2-...................................................................... 

3...................................................................... 

4................................................................... 

5................................................................. 

6................................................................... 

7...................................................................... 

8...................................................................... 

9.................................................................... 

10...................................................................... 

11.................................................................... 

 (5ورقظىرمل)
 (3(عمل)3)
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.:ى......................................ىاإلسـ  
.ى:ى...............................اليـو والتاريخ  

 ىىىى
 عبر عن رأيك باليوم التدريب : 

 ىىىىىى
  

 أذواءى/ىجوان ىأرجبني أذواءى/جوان ىلمىتطجبني

  

 (2تػوومى)
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ى2013/ى4/ى9الوومىالثالث:ىاالثنون

رقمى
 الجلدظ

 الزمن
أدلو ى
 التدرو 

 الموادىالالزمظ الغطالواتىواألنذطظ

دظ
خام
ال

 

 دراسة حالة د50

 ممخص عف اليـو السابؽ
 تعريؼ الترابط

ىمنهاج المواد الدراسية المترابطة
 

 (2موزع )
 عرض تقديم 

 

  ادتراحظ  د20 

دظ
داد

ال
 

 دى50

الحوار 
 والمناقشة
مجموعات 
 عمؿ)ثبلثية(

 منهاج المواد الواسعة
مقارنة بيف أنواع المناه  المنفصمة  

 المترابطة لالواسعة
 
 

 (1موزع )
 عرض تقديم 

 

 

 

 

 

 الثالثبرنامجىالوومىالتدروبيى
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ىاألهدافىالتطلوموظىللجلدظ:
 ي عرؼ الترابط. أف -4

 اجراءاتىالجلدظ:

ي رحب بالمشاركيفل تقوـ لجنة التوثيؽ والتقييـ بعممها مػف خػبلؿ عػرض ممخػص عمػا تػـ فعمػ  فػ  
 د(40اليـو السابؽل والتعميؽ عمي  واضافة ما قد يذكرت المشاركوف)

 د40اليدف التعليم  األول: تعريف الترابط )اشيالو(       

 حال  األسلوب التدريب : دراس 
 المواد الالزم : أوراق عمل

ي مهد لموضوع الجمسةل يوزع المشاركيف إل  مجموعػات عمػؿل ت وضػ  آليػة سػير العمػؿ تحػدد  -4
 آلية سير العمؿ والزمف.

( عمػػ  مجموعػػات العمػػؿل تعطػػ  فتػػرة قصػػيرة لممجموعػػات لمتعمػػؽ فػػ  الحالػػة 2يػػوزع الػػنص ) -6
 وفهـ المعطيات.

 مع أفراد المجموعةل واإلجابة عم  األسئمة.يطمب مف المشاركيف دراسة الحالة  -2

 يفت  باب المناقشة مع المجموعاتل مع التأكيد عم  فكرة الترابط وأشكال . -1

 يتـ تسجيؿ المبلحظات عم  السبورة. -2

 تقرأ المبلحظاتل نناقش ما تـ التوصؿ إلي  عف فكرة الترابط وأشكال . -3

 يقدـ عرض تقديم  يوض  مفهـو الترابط وأشكال . -4

 . د 60 -42فترة استراحة تترواح بيف  تعط  -5

 
 
 
 
 

 

 

 د(50الزمن)(ىىىىىالجلدظىالخامدظ)التحدوناتىالتيىطرأتىرلىىمنؼجىالموادىالدرادوظىالمنغصلظ
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ىاألهدافىالتطلوموظىللجلدظ:
 أف يشرح التحسينات الت  طرأت عم  منهاج المواد الدراسية المنفصمة.  -4

 أف يقارف بيف كؿ مف منهاج المواد الدراسية المنفصمة والمترابطة والمجاالت الواسعة. -6

 اإلجراءات:

 د (20اج المواد الواسع (.                     )اليدف التعليم : التحسينات)مني
 األسلوب التدريب : الحوار والمناقش .

 المواد الالزم : أقالم ملون .
 ي طمب مف المشاركيف الجموس ف  أماكنهـ-1
ي مهػػػد لمجمسػػػة مػػػف خػػػبلؿ اسػػػتعراض أف التػػػرابط بنوعيػػػ  ال يتعػػػد  قطػػػع الحػػػدود الفاصػػػمة بػػػيف -6

يجػػػاد قنػػػوات ومعػػػابر بػػػيف المػػػواد عػػػف طريػػػؽ الجهػػػد المػػػنظـل وهػػػذت مػػػادتيف وهػػػو مجػػػرد محاولػػػة إل
 المحاوالت استمرت نتيجة التطورات فظهرت فكرة اإلدماج.

تطرح أسئمة عمػ  المشػاركيفل يفػت  بػاب المناقشػةل تسػجؿ األفكػار عمػ  السػبورةل مػع التركيػز  -2
 عم  التحسينات الت  طرأت عم  منهاج المواد الدراسية ف  نقاط محددة.

 د (20اليدف التعليم  الثان : المقارن  بين المناىج الثالث . )

 األسلوب التدريب : عمل مجموعات.
 المواد الالزم : أوراق عمل.

 يوزع المشاركيف إل  مجموعات ثبلثيةل توض  المهمة المطموبة.-4
 سموؾ.( مع التأكيد عم  العمؿ ضمف المجموعة وااللتزاـ بقواعد ال3توزع ورقة العمؿ رقـ )-6
تعػػػرض المجموعػػػات نتاجاتهػػػال يفػػػت  بػػػاب المناقشػػػة لتثبػػػت نتاجػػػات المجموعػػػات عمػػػ  لوحػػػة -2

 الحائط.

 د (10تقويم اليوم التدريب  الثالث:)

 ماذا استفدت على المستوى الذىن ؟ العاطف ؟ العمل ؟
ألشػياء تقوـ لجنة التقويـ بتوزيع بطاقات الصقة عمػ  جميػع المشػاركيفل ويطمػب إلػيهـ أف يكتبػوا ا

األساسية الت  تعمموها عم  المستو  الذهن  ويرمز إليػ  بػالرأسل والقمػب إلػ  أحاسيسػنا وعبلقاتنػا 
 (.2لأما اليديف فترمز إل  ما تعممنات عم  الصعيد العمم ل ثـ لصقها عم  الشكؿ نموذج تقويـ )

 
 

 د(50الجلدظىالداددظ)التحدوناتىالتيىطرأتىرلىىمنؼجىالموادىالدرادوظىالمنغصلظ(ىىالزمن)
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 ناقش مع أفراد مجموعتؾ األفكار التالية:

 رة الترابط بيف المواد الدراسية ؟ماهوالمقصود بفك-4
 هؿ الترابط بيف مواد المنهاج يتـ بشكؿ عشوائ  أـ بشكؿ منظـ؟-6

 الربط بيف المواد الدراسية يمغ  الحواجز القائمة بيف المواد الدراسية؟-2

 

 

 

 

 

 

 ولى:الحال  األ 

طالبة ف  الصؼ العاشرل اجتمعت مع زميبلتها ف  نهاية العاـ  ودار موضوع النقاش عػف  سعاد
 أهـ المواضيع الت  تمت دراستها خبلؿ العاـ :

قالػػت سػػػعاد أحػػػب مػػػادة التػػػاريخ فقػػػد كانػػػت دراسػػتها ممتعػػػة تناولػػػت العصػػػر األمػػػو  مػػػف فتوحػػػات 
 ونظاـ حكـ. 

يػة فقػػد درسػنا الشػػعر واألدب فػ  تمػؾ المرحمػػة لالحظػت سػػعاد أنػا أحػب مػػادة المغػة العرب رن  اقالػت 
وزميبلتها أف هناؾ ربطػا بػيف األحػداث التاريخيػة فػ  العصػر األمػو  والظػروؼ االجتماعيػة التػ  

 صبغت أدب تمؾ المرحمة
لػػ  أيػػف امتػػدت الدولػػة س  لمى:  ليػػتهـ أخبرونػػا مػػاذا كػػانوا يزرعػػوف فػػ  تمػػؾ الحقبػػة التاريخيػػة ل وا 

كيػػؼ كػػاف التكامػػؿ االقتصػػاد  بػػيف األقػػاليـ المختمفػػة التػػ  تنضػػو  تحػػت رايػػة الدولػػة األمويػػة ل و 
 األموية
: تخيموا كـ كانت فائدتنا أكبر لو تعرفنا أيضا  عم  عمماء تمؾ الحقبة ل وأهـ انجازاتهـ سعاد

 (3النصىرقمى)
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مف خبلؿ ماتقدـ :عزيز  المتدرب ناقش مع أفراد مجموعتؾ الفروؽ بيف المناه  الثبلثة مف 
 ث الربط والمعمـ والحصص والعبلمة وذلؾ وفؽ الجدوؿ التال .حي

 المندمجظ المترابطظ الموادىالمنغصلظ

ىالربط
ى
ى
ى

ىالمطلم
ى
ى

ىالحصص
ى
ى

 الطالمظ

  

 

 

 (6ورقظىرمل)
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 (3تػوومى)

oorient.1982@g

mail.comما 
ماذا استفد على 

 الصعيد الذهني ؟

ماذا استفد على 

 ؟ العاطفيد الصعي

ماذا استفد على 

 ؟ العمليالصعيد 
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ى2013/ى4/ى10الوومىالرابع:ىالثالثاءى

رقمى
 الجلدظ

 الزمن
أدلو ى
 التدرو 

 الموادىالالزمظ الغطالواتىواألنذطظ

داب
ال

طظ
 

 د50

 
مجموعات 
 متحركة
 

عرض 
 تقديم 

 

 ممخص عف اليـو السابؽ
 تعريؼ المنهاج المحور 

 
 أقساـ المنهاج المحور 
 تطبيؽ المنهاج المحور 
 أنواع المنهاج المحور 

 
 

 
 أوراؽ عمؿ

 
 
 -حاسب

شرائ  عرض 
 تقديم 

  استراح   د20 

نظ
ثام
ال

 

 جرائد الحائط د 50
 ميزات المنهاج المحور 

 المنهاج المحور صعوبات 

 -ورؽ قبلب
 أقبلـ ممونة

 

 

 

 

 

 الرابعبرنامجىالوومىالتدروبيى
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ىاألهدافىالتطلوموظىللجلدظى:ى
 أف يذكر أسباب ظهور اتجاهات حديثة لتنظيـ المناه . -4
 أف يكتب تعريؼ المنهاج المحور . -6

 مقدم :

ي رحب بالمشاركيفل بعدها تقوـ لجنة الّتوثيؽ والتقييـ بعرض ممخص عف ماتـ فعم  ف  اليوـ  -4
 د(10)التعميؽ عم  ما وثقوت وما كتبوتالسابؽ ل و 

 اإلجراءات:

 د (20اليدف التعليم  األول: أسباب ظيور اتجاىات حديث  ف  تنظيم المناىج  )

 أسلوب التدريب: عصف ذىن .
 ورق قالب. –المواد الالزم : أقالم 

يػػتـ الّتحضػػير لجمسػػة عصػػؼ ذهنػػ ل مػػف خػػبلؿ توضػػي  مجموعػػة مػػف القواعػػد التػػ  ينبغػػ   -1
 .ال وتوضي  كيفية سير العمؿاتباعه

 يتـ التأكيد عم  ضرورة االلتزاـ بالقواعد اآلتية: -2

      كػػػػػؿ األفكػػػػػار م ّرحػػػػػب بهػػػػػال حتػػػػػ  التػػػػػ  َتعتبرونهػػػػػا تافهػػػػػة أو هريبػػػػػة اتركػػػػػوا الزمػػػػػاـ إلػػػػػ
 الم خيمة.

  .المطموب إنتاج أكبر عدد ممكف مف األفكار بأقؿ وقت 
 . أ  تعميؽ أو انتقاد هو مرفوض تماما 

  إل  أفكار اآلخريفل وابنوا عم  هذت األفكارل أو اربطوا األفكار بأفكار أخر اصغوا 
 .قبؿ إبداء أ  فكرة أو رأ  يجب طمب الدور 

 .لف ي سم  أل  تعميؽ أو انتقاد ذات  أو ألفكار الغير 
 ؟ماىأدبا ىظؼورىاالتجاهاتىالحدوثظىفيىتنظومىالمنؼاج أقوـ بطرح السؤاؿ التال : -3
 المشاركة لوأشارؾ معهـ حت  الوصوؿ إل  األسباب. يشجع الجميع عم -1

 ت دوف األفكار عم  ورؽ القبلب لالخروج بموحة ختامية تثبت عم  الحائط.-2

  

 د(50الزمن)ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجلدظىالدابطظى:المنؼاجىالمحوريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
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 ( د15: تعريف المنياج المحوري)الثان اليدف التعليم  

 أسلوب التدريب: مجموعات عمل متحري      
 المواد الالزم : أوراق عمل

 منهاج المحور (.ي عرض عنواف الجمسة )ال -4
يحػػدد المطمػػوب مػػف المشػػاركيفل توضػػ  كيفيػػة سػػير العمػػؿل مػػع التأكيػػد عمػػ  ضػػرورة التقيػػد  -6

 التعميماتل وكيفية التحرؾ بالنسبة لممجموعات.

 يوزع المشاركيف إل  مجموعاتل ويّشجع الجميع عم  المشاركة.  -1

 د(.40)يطمب مف كؿ مجموعة كتابة تعريؼ لممنهاج المحور  يعط  لهذا النشاط -2

 تقـو المجموعة األول  بالتبديؿ وتقرأ ما كتبت  المجموعة الثانية والثالثة وتضيؼ. -3

 تقـو المجموعة الثانية وتقرأ ما كتبت  المجموعة األول  والثالثة وتضيؼ. -4

 تقـو المجموعة الثالثة وتقرأ ما كتبت  المجموعة األول  والثانية وتضيؼ. -5

م  التعريؼل ويتـ التمهيػد بأننػا سػنتناوؿ المنهػاج المحػور  عند االنتهاء نعرض ما كتبل ونتفؽ ع -6
 بالتفصيؿ بالجمسة اآلتية.

 د. 60استراحة لمدة  -40
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 األىداف التعليمي  للجلس :

 أف يذكر أقساـ المنهاج المحور .-4
 أف يعدد خطوات تطبيؽ المنهاج المحور .-6

 أف يصنؼ أنواع المنهاج المحور .-2

 يزات المنهاج المحور .أف يستنت  م-1
 أف يستكشؼ صعوبات تطبيؽ المنهاج المحور .-2

 اإلجراءات:

 ( د15(: أقسام المنياج المحوري، تطبيقو، أنواعو )3،2،1اليدف التعليم  )

 األسلوب التدريب : عرض تقديم  )حوار مناقش (
 المواد الالزم : شرائح عرض تقديم ، حاسوب

المنهاج المحور ل وكيفية تطبيق ل يفت  المجاؿ لطرح يقدـ عرض تقديم  لتوضي  أقساـ  -4
 األسئمة واإلجابة حوؿ ما تـ عرض . 

 يتـ تقديـ عرض ألنواع المنهاج المحور  كما حددها سميث وستانم . -6

 عند االنتهاء افت  باب المناقشة والحوار مع المشاركيف. -2

 ( ميزات وعيوب المنياج المحوري.5،4اليدف التعليم  )

 دريب: عمل مجموعات)جرائد حائط(.أسلوب الت
)مبلحظة يتـ تحضير األمور اآلتية قبؿ البدء أوراق قالب ،أقالم ملون  المواد الالزم :

 .بالجمسة(
  تحضير المكاف: يوضع عدد مف األلواح لوضع م مصقات أو لصؽ هذت الممصقات )أوراؽ

 بشكؿ يسم  بالكتابة عميها.  لكبيرة( عم  الحائط
  أقبلـ عريضة. 2عم  األقؿ تحضير لكؿ لوح 

 .عم  كؿ لوح ي ّسجؿ عنواف 
 ت حدد المهمة المطموبة مف المشاركيف ل مع توضي  آلية سير العمؿ والفنية المستخدمة.-1
 ي طمب مف المشاركيف التقيد بالتعميمات اآلتية:-6
 .التعبير بشكؿ موجز   

 واحدة أو أكثر. تبق  لممشترؾ حرّية التعبير أوالل حرّية الّتعبير عم  لوحة 

 .ال يمكف الّتداوؿ بيف المشاركيف 

 (د50الجلدظىالثامنظى:المنؼاجىالمحوريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالزمن)
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   عندما يبلحظ أحد المشاركيف أن  تـ الّتعبير عم  الموحة عف فكرتِ ل أو أن  يوافؽ عم
 فكرة تـ صياهتها قبؿل ال يعاود الكتابة مرة أخر  بؿ يضع بموازاة الفكرة إشارة )  (  

 ال يجب صد أو نقد أ  فكرة 

 ر مكتوبة أو تطوير أفكار أخر .يمكف الّربط بيف أفكا 

  يجب الكتابة بشكؿ واض  وبالقمـ العريض لتتمكف المجموعات مف مبلحظة وقراءة
 األفكار.

 ي ّسجؿ عم  الموحة األول  العنواف التال  :

 

 

 
 ي ّسجؿ عم  الموحة الثّانية العنواف التال :

 

 

 

ةل يسجؿ كؿ فرد أفكارت بشكؿ دقيقةل  يتجوؿ المشاركوف ف  القاع 20يحدد الوقت خبلؿ -2
 موجز عم  الموحة )الموحات( الت  يريدل وحيف يشاء ف  الوقت المحدد.

 عند االنتهاءل يتـ  عرض الموحات أماـ المشاركيفل وقراءة ما تـ تدوين -1

 يتـ استخبلص ميزات وصعوبات المنه  المحور ل وتمصؽ الموحة الختامية عم  الحائط.-2

 .يف تحضير مسبؽ لجمسة الغد )منه  النشاط(ي طمب مف المشارك-3

ىتػوومىالوومىالتدروبيىالرابع:
 اجب عف السؤاؿ اآلت :

 ما الذ  تعممنات اليوـ؟ 

 

 

 

 

 مموزاتىالمنؼاجىالمحوري

 صطوباتىتطبوقىالمنؼاجىالمحوري
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 االسـ:...............................

 التاريخ...............................
 الموضوع.............................

 

 ؟ما الذي تعلمناه اليوم

 ..................................................................... 
 ..................................................................... 
 ..................................................................... 
 ..................................................................... 
 .. ................................................................... 
 ...................................................................... 
 ....................................................................... 
 ...................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 (4تػوومى)
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ى2013/ى4/ى10:الوومىالخامس

رقمى
 الجلدظ

 الزمن
أدلو ى
 التدرو 

 الموادىالالزمظ الغطالواتىواألنذطظ

طظ
اد
الت

 

 د50

 عرض تقديم 
 

عرض فيمـ 
 فيديو

 ممخص عف اليـو السابؽ
 األصوؿ التاريخية لمنهاج النشاط

منهاج المشروعات كنموذج خطوات 
 تطبيق  لمنهاج النشاط

 

 
 جهاز حاسب

  استراح   د20 

رة
اذ
الط

 

 عمؿ مجموعات د 50
عيوب منهاج  –ميزات منهاج النشاط 
 النشاط

 ورقة عمؿ
 أقبلـ ممونة

 

 

 

 

 برنامجىالوومىالتدروبيىالخامس
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ىاألهدافىالطامظىللجلدظ:
 أف يتعرؼ عم  األصوؿ التاريخية لمنهاج النشاط. -4
 أف يذكر خطوات المشروع. -6

 ف يقارف بيف مزايا وعيوب منهاج النشاط.أ -2
 أف يمتـز بقواعد العمؿ. -1

 مقدم :

ي رحب بالمشاركيف ل يقوـ أحد أفراد لجنة التوثيؽ والتقييـ بعرض ممخص عف اليوـ السابؽ  -4
 ( د40تتـ المناقشة والتعميؽ    )

 د (50)  خطوات المشروع – األصول التاريخي  لمنياج النشاط(:2،1)اليدف التعليم 

 فيلم  مناقش  -أسلوب التدريب: عرض تقديم 
 CD -المواد الالزم : شرائح عرض تقديم 

ىاإلجراءات:
 . ي مهد لموضوع الجمسة -1

يتحدث عف األصوؿ التاريخية لفكرة النشاطل يفت  المجاؿ لطرح يتـ تقديـ عرض تقديم   -6
 األسئمة والمناقشة.

 يقوموف بزيارة لمكتبة األسد.  يتـ عرض فيمـ مشوؽ ألطفاؿ ف  المرحمة االبتدائية -2

 يفت  باب الحوار والمناقشة وذلؾ بهدؼ الوصوؿ إل  خطوات المشروع. -1

 تسجؿ األفكار عم  الموح القبلب لتثبت فيما بعد عم  الحائط. -2

 .د يقدـ فيها البسكويت 60-42استراحة لمدة تترواح بيف  -3

 

 

 

 

 

 د (50الجلدظىالتادطظ:ىمنؼاجىالنذاطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالزمن)
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 األىداف التعليمي  للجلس :

 عيوب منهاج النشاط.ف يقارف بيف مزايا و أ  -4
 أف يمتـز بقواعد العمؿ. -6

 اإلجراءات:

 د (50اليدف التعليم : منياج النشاط مالو وماعليو      )
 األسلوب التدريب : عمل مجموعات

  أوراق عمل  المواد الالزم :
 .توض  المهمة المطموبة لوآلية سير العمؿ -1
 ي طمب مف المشاركيف التقيد بقواعد السموؾ. -6

 أفراد لكؿ مجموعة(.2كيف إل  مجموعات عمؿ)يوزع المشار  -2

( إل  المجموعاتل وي طمب مف كؿ مجموعة أف تخرج لوحة ورقية 4توزع ورقة العمؿ رقـ ) -1
 خاصة بها.

 يطمب مف كؿ مجموعة عرض نتاجاتها أماـ المجموعات األخر . -2

 يتـ إخراج لوحة ختامية تمثؿ خبلصة عمؿ المجموعات. -3

يقـو أحد أفراد لجنة التنشيط بتقديـ هدايا معنوية لممجموعة الت  تثبت الموحة عم  الحائط ل و  -4
 قدمت نتاجا  مميزا ل بينما لجنة البيئة تؤكد عم  الحرص عم  نظافة القاعة.

 تقويم اليوم التدريب  الخامس:

 عبر عف رأيؾ بجممة مفيدة مف خبلؿ االجابة عم  السؤاؿ التال : 

 ة........... باستثناء.......لقد سارت أمور الجمسة بشكؿ رائع خاص
 

 

 
 
 
 
 

 (د50الزمن)ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجلدظىالطاذرة:ىمنؼاجىالنذاطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
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اختمػػؼ المربػػوف فػػ  آرائهػػـ حػػوؿ منهػػاج النشػػاط ل فمػػنهـ اعتبػػرت ثػػورة عمػػ  التربيػػة التقميديػػة التػػ  
ركػػزت اهتمامهػػا حػػوؿ المػػادة ل وأهفمػػت المػػتعمـ والبيئػػة والحيػػاةل ومػػنهـ مػػف رفػػض هػػذا النػػوع مػػف 

المػػػادة  واليعػػػدو كونػػػ  مجموعػػػة مػػػف األفكػػػار المنػػػاه ل واعتبػػػروت رد فعػػػؿ العقبلنػػػ  عمػػػ  منهػػػاج 
 النظرية صعبة التطبيؽ.

 ناقش مع أفراد مجموعتك أىم خصائص وعيوب منياج النشاط:

 المزاوا الطوو 

  

 

 

 

 

 (7ورقظىرمل)
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 االسـ :......................
 التاريخ.........................

 

 عبر عن رأيك بجمل  مفيدة:

ى...............................................وخاصظرائعىلػدىدارتىالجلدظىالوومىبذكلى

ىبادتثناء...................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5تػوومى)
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ى4/2013/ىى14الوومىالدادس:ى

رقمى
 الجلدظ

 الموادىالالزمظ الغطالواتىواألنذطظ أدلو ىالتدرو  الزمن

ذر
ظىر
دو
لحا
 ا

 د50

 
 رعمؿ فرد  ح
 شجرة المشكمة

 ممخص عف اليـو السابؽ
 تعريؼ تطوير المنهاج

 أسباب وأسس تطوير المناه 
 
 

 
 ورقة عمؿ
لوحات  –)أوراؽ عمؿ 

 أقبلـ ممونة( -كرتونية
 

  استراح   د20 

ذر
ظىر
نو
لثا
 ا

 د 50

 جرائد الحائط
مهمة فردية 

 )مناقشة جماعية(
 

صعوبات  -مراحؿ التطوير
مقترحات لمتغمب  -التطوير

 عم  مشكبلت التطوير
 

الرأ  بتجربة تطوير المناه  
 ف  سورية

أوراؽ -لوحات كرتونية
 ممونة
 

 ورقة عمؿ

 

 

 

 

 برنامجىالوومىالتدروبيىالدادس
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ىاألهدافىالطامظىللجلدظ:
 أف يكتب تعريف ا لتطوير المناه . -4
 أف يحمؿ األسباب الت  تدعو لمتطوير المستمر لممنهاج. -6

 اه .أف يحدد مجموعة مف األسس لضماف نجاح عممية تطو  المن -2
 أف يتعرؼ عم  مراحؿ تطوير المنهاج -1

 أف يحتـر قيمة العمؿ الجماع   -2

 ىاالجراءات:

 مقدم :
 د (10)ي رحب بالمشاركيفل تقوـ لجنة التوثيؽ والتقييـ بعممها ) ممخص عف اليوـ السابؽ( -1

 ي عرض عنواف الجمسة  -6

 د (10المنياج                     )اليدف التعليم  األول: تعريف تطوير 

 أسلوب التدريب: نشاط تعبيري حر
 المواد الالزم : أوراق عمل 

 يتـ إعبلـ المشاركيف بأف هذا النشاط هو نشاط تعبير  حر. -4

 ( دقائؽ.40( عم  المشاركيف ويعط  هذا النشاط )5توزع ورقة العمؿ رقـ ) -6

 يطمب مف أحد المشاركيف قراءة الورقة بصوت عال .  -2

 حدة أو أكثر مف األدوات التعبيرية. يتـ تقديـ مثبل عم  المطموب بوا -1

 يطمب مف المشاركيف عرض نتاجاتهـ لموصوؿ إل  تعريؼ تطوير المنهاج. -2

 تثبت نتاجات المشاركيف عم  لوحة ورقية كبيرة. -3

 د (30اليدف التعليم  الثان : األسباب الت  تدعو إلى التطوير المستمر للمنياج.)

 منياج.األسس الت  تقوم علييا عملي  تطوير ال  
 مناقش  جماعي ( –مجموعات عمل  -أسلوب التدريب: شجرة المشيل ) ميم  فردي   
  المواد الالزم : أوراق عمل، لوحات يرتوني  يبيرة، أقالم ملون . 

يتـ توضي  كيفية سير العمؿ ل والغاية مف هذا النشاط مع التأكيد عم  االلتزاـ بالعمؿ  -4
 وبالقواعد السموكية.

 مشاركيف ف  كؿ مجموعة( 2مشاركيف إل  مجموعات عمؿ )يوزع ال -6
 ( ثـ يشرح المطموب.6يوزع ورقة العمؿ ) -2

 د(50الزمن)ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجلدظىالحاديىرذر)ىتطوورىالمناهجىالتربووظ(ىىى
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يأخذ كؿ مشارؾ لوحة الشجرةل ويعمؿ مف خبلؿ مهمة فردية عم  تحديد األسػباب التػ  تػدعو -1
إلػػ  تطػػوير المنهػػػاج ومجموعػػة األسػػػس التػػ  تقػػػوـ عميهػػا عمميػػػة تطػػوير المنػػػاه  لضػػماف نجػػػاح 

 ( دقائؽ.40التطوير ويعط  مدة )عممية 
ي طمػػػب مػػػف المشػػػػاركيف الجمػػػوس فػػػػ  مجموعػػػات عمػػػؿ صػػػػغيرة لحيػػػث يعممػػػػوف عمػػػ  توليػػػػؼ -2

 ( د.40أشجارهـ الفردية ف  شجرة واحدة بعد مناقشة جماعية ويخصص لذلؾ )
ثـ تعرض كؿ مجموعة شجرتها ل يفػت  بػاب المناقشػةل ويطمػب مػف المجموعػة التدريبيػة كاممػة -3

 د(ل ثـ تثبت عم  الحائط.42شجرة واحدة ويخصص لذلؾ )إخراج 
 تؤكد لجنة البيئة عم  المشاركيف بضرورة المحافظة عم  نظافة المكاف أثناء العمؿ-4
 د. 60- 42استراحة لمدة تتراوح بيف -5
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ىاألهدافىالطامظىللجلدظ:
 أف يتعرؼ عم  مراحؿ تطوير المنهاج ومستمزمات . -4
 ا ألهـ صعوبات عممية التطوير.أف يضع تصور  -6

 أف يبد  رأي  بتجربة تطوير المناه  ف  الجمهورية العربية السورية. -2

 اإلجراءات:

 ( د30(: مستلزمات عملي  تطوير المنياج، المراحل، الصعوبات)2،1اليدف التعليم )
 مناقش  جماعي ( –أسلوب التدريب: جرائد الحائط ) ميم  فردي  

 أقالم( –أوراق يبيرة ) المواد الالزم :  
تحضير المكاف: وضع عدد مف األلواح لوضع م مصقات أو لصؽ هذت الممصقات )أوراؽ  -4

 بشكؿ يسم  بالكتابة عميها. لكبيرة( عم  الحائط

 أقبلـ عريضة. 2تحضير لكؿ لوح عم  األقؿ  -6

 حّضر المكاف قبؿ البدء ف  االجتماع عم  كؿ لوح ي سجؿ عنواف.ي-2
 شاركيف التقيد بالتعميمات اآلتية:ي طمب مف الم-1

 التعبير بشكؿ موجز   

 تبق  لممشترؾ حرية التعبير أو الل حرية التعبير عم  لوحة واحدة أو أكثر 

  ال يمكف التداوؿ بيف المشاركيف 

 ) ( عندما يبلحظ أحد المشاركيف أن  تـ التعبير عم  الموحة عف فكرت  يضع إشارة 

  .عميها( لدعـ الفكرة 

  صد أو  نقد أ  فكرةال يجب 

  يمكف الربط بيف أفكار مكتوبة أو تطوير أفكار أخر 

 اللوح  األولى: يتب علييا السؤال اآلت :

 
 

 اللوح  الثاني :  يتب علييا السؤال اآلت :        
 

 
 اللوح  الثالث : يتب علييا السؤال اآلت :

 

 ماهيىمدتلزماتىرملوظىتطوورىالمناهج؟

 ماهيىمراحلىتطوورىالمنؼاج؟

 رىالمنؼاج؟ماهيىالصطوباتىالتيىتطترضىرملوظىتطوو

 د(50الجلدظىالثانيىرذر)ىتطوورىالمناهجىالتربووظ(ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالزمن)
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 وعة مف مبلحظة وقراءة األفكار.يجب الكتابة بشكؿ واض  وبالقمـ العريض لتتمكف المجم -2
دقيقةل  يتجوؿ المشاركوف ف  القاعةل يسجؿ كؿ فرد أفكارت بشكؿ  20يحدد الوقتل خبلؿ -3

 موجز عم  الموحة )الموحات( الت  يريدل وحيف يشاء ف  الوقت المحدد.

مناقشة عند االنتهاءل يتـ عرض الموحات أماـ المشاركيفل وقراءة ما تـ تدوين ل ويفت  باب ال-4
 تثبت الموحات عم  الحائط.

سكاكر...الخ(  –تقوـ لجنة التّنشيط بتشجيع المشاركيف عم  المشاركةل وتقديـ الهدايا) أقبلـ -5
 لؤلشخاص الذيف قدموا مساهمات واضحة.

 أراء المشاريين ف  عملي  تطوير المناىج.: الثالث اليدف التعليم 
  (.مناقش  جماعي -أسلوب التدريب:)عمل فردي 
 المواد الالزم : أوراق عمل.

 ي حدد المطموب مف هذا الّنشاط وكيفية سير العمؿ. -4
 (د.40(عم  المشاركيف ويعط  لهذا النشاط)40توزع ورقة العمؿ رقـ ) -6

 يفت  باب المناقشة والحوار لمتعرؼ عم  اآلراء. -2

 تقويم اليوم التدريب  السادس:

ذارةىتطبرىرنىمذارركىوموقغكىىفيىاكت ىربارة،ىأوىكلمظ،ىأوىاردمىذكاًل،ىأوضعىإ
ىنؼاوظىالبرنامجىالتدروبي.
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قبؿ أف نبدأ أ  شئ دعونا نعط  ألنفسنا وهمة مف التفكير الػذات  حػوؿ معنػ ل أو تعريػؼ مفهػـو 

 تطوير المنهاج ف  إطار التدريب بواحدة أو أكثر مف األشكاؿ التالية :

 ذات  ثـ قـ بتثبيت ذلؾ عم  الورقة الت  أمامؾ صؼ عممية تطوير المنهاج مف منظورؾ ال
 كممة واحدة أو أكثر.  -4
 بيت شعر. -6

 حكمة.  -2

 رسـ تعبير . -1

 قوؿ مأثور. -2

 مثؿ شعب . -3

 مقطع مف أهنية.  -4

 نكتة. -5

 جممة مف خطاب معروؼ. -6

 أو أ  مف هير ماسبؽ.-40

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (8) ورقظىرمل
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 (9ورقظىرملى)
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المتدرب أرجو أن تعبر عن رأيك  من خالل ما تقدم وما تم استعراضو ف  ىذه الجلس  عزيزي
 ف  تجرب  تطوير المناىج ف  الجميوري  العربي  السوري  بيل موضوعي .

4- ......................................................................
......................................................................

......................................................................
......................................................................
......................................................................

......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

......................................................................
......................................................................
......................................................................  

 

 

 

 

 (ى10ورقظىرمل)
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اكت ىربارة،ىأوىكلمظ،ىأوىاردمىذكاًل،ىأوضعىإذارةىتطبرىرنىمذارركىوموقغكىىفيى
ىالبرنامجىالتدروبي.نؼاوظى

ى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6تػوومى)
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ى(3الملحقى)

ىمؼامىاللجانىوآلوظىرملىكلىمنؼاىفيىالجلداتىالتدروبوظ

التأكد مف نظافة المكاف وجماليت  وتجهيز المكاف ليكوف مبلئـ ومري  خبلؿ  :لجنظىالبوئظى-1
 الورشة التدريبية.

ال  وجمع أوراؽ العمؿ توثيؽ فعاليات اليوـ وعرضها ف  اليوـ التّ : لجنظىالتوثوقى-2
 وتسميمها إل  موثقة البرنام .

إجراء نشاط تقييـ لمدة عشر دقائؽ ف  نهاية كؿ يوـ ومف ثـ تفري   :لجنظىالّتػوومى-3
 التقييـ لعرض  بشفافية واختصار ف  بداية اليـو التال . 

بأنشطة  : مهمتها كسر الحواجز وخمؽ جو مف األلفة والتّفاعؿ والقياـ لجنظىالّتنذوطى-4
إحماء لتفاد  الممؿ والجمودل تحفيز المشاركيف عم  وضع اقتراحاتهـ ف  صندوؽ بحيث يتـ 

 تفريغها وتسميمها لمسؤول  التدريب.
ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى
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ى(4الملحقى)

ىجامطظىدمذق
ىكلوظىالتربوظ

 قدمىمناهجىوطرائقىتدروس
 
 محتـر السيد األستاذ الدكتور......................................  ال 

الةةةنؼجىالتذةةةاركيىوأثةةةرهىفةةةيىى)تقػػػوـ الباحثػػػة بإعػػػداِد بحػػػثس  لنيػػػِؿ درجػػػِة الماجسػػػتير بعنػػػواف 
بإذةةةرافى( التحصةةةولىالدرادةةةيىلطلبةةةظىكلوةةةظىالتربوةةةظىفةةةيىمةةةادةىىالمنةةةاهجىالتربووةةةظى

ىالدكتورةىىأدماىالواسى:ىأدتاذةىفيىقدمىالمناهجىوطرائقىالتدروس.
م ٍّ لقياِس أثر النه  التشػارك  عمػ  التحصػيؿ الدراسػ  ومف متطمباِت البحِث إعداد  اختبار تحصي

منهػػػػػاج المػػػػػواد الدراسػػػػػية  -بمػػػػػادة المنػػػػػاه  التربويػػػػػة لمموضػػػػػوعات التالية)أشػػػػػكاؿ تنظػػػػػيـ المنهػػػػػاج
 –المنهػػاج المحػػور   -التحسػػينات التػػ  طػػرأت عمػػ  مػػنه  المػػواد الدراسػػية المنفصػػمة -المنفصػػمة

ل اسػػتنادا  إلػػػ  تطػػوير المنػػاه  التربويػػة و  -منهػػاج النشػػاط قػػػد أعػػدِت الباحثػػة  االختبػػار التحصػػيم َّ
جػػػدوِؿ المواصػػػفاِت ل ونظػػػرا  لمػػػا تتمتعػػػوف بػػػ  مػػػف مكانػػػة عمميػػػة وخبػػػرة تربويػػػةل وألهميػػػة آرائكػػػـ 
ومبلحظاتكـ القيمة ف  تطوير البحػث العممػ  وخروجػ  بصػورة مشػرفة أضػع بػيف أيػديكـ االختبػار 

 التحصيم .
 لسديدة ومبلحظاتكـ القيمة حوؿ.يرج  التفضؿ ببياف آرائكـ ا

 مناسبة البدائؿ 
 .مناسبة بنود االختبار لؤلهداؼ التعميمية 
 .سبلمة الصياهة المغوية 

 .إمكانية الحذؼ واإلضافة 

 

ىولكمىجزولىالذكر

ىالباحثظىروماىالغندي

ى
ى
ى
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ى
ىاالختبارىالتحصولي

 عزيز  الطالب :
يؿ الدراسػػػ  لمػػػادة المنػػػاه  التربويػػػة هػػػذا االختبػػػار معػػػد لقيػػػاس أثػػػر الػػػنه  التشػػػارك  فػػػ  التحصػػػ

تطوير المنػاه   –منهاج النشاط  -المنهاج المحور  -لمموضوعات التالية) منهاج المواد الدراسية
 التربوية( والمطموب منؾ:

 ( سؤاؿ مؤلؼ مف قسميف القسـ األوؿ أسئمة موضوعية 65يتكوف االختبار مف ) -4
 والقسـ الثان  اسئمة مقالية.

 مقدمة كؿ سؤاؿ قبؿ اإلجابة عن . قراءة متطمبات -6

 استخداـ قمـ الرصاص حت  تتمكف مف مس  اإلجابة عند الرهبة ف  التغير. -2

 عدـ ترؾ أ  سؤاؿ بدوف إجابة. -1

 ء(.-ج-ب -اختر اإلجابة الصحيحة مف ضمف اإلجابات المدونة وه  )أ -2

 تأكد مف عبارة انتهت األسئمة. -3

 ينا أن ندرسيا ويشمليا مصطلح المنيج الحديث:مثال: من القضايا األساسي  الميم  الت  عل

 عمميات التعميـ والتعمـ.  - أ
 وضع أهداؼ التعميـ ومهمات . - ب

 تقويـ المنه  وتطويرت. -ج

 كؿ ماسبؽ صحي -ء
 أسئمة مقالية مفتوحة 1يحتو  االختبار عم   -4

 مثال: برأيك ماى  العوامل الت  تدعو للتطوير المستمر للمنياج؟

 
                                   

 
 
 
 
 
 مع تمنيات  بالتوفيؽ والنجاح 
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 جامع  البعث                                                             اسم الطالب:
 يلي  التربي                                                               االختصاص:

 32الدرج :                                                                           
           

ىأدئلظىاالختبار
                                                         

اخترىاإلجابظىالصحوحظ)ىلكلىدؤالىأربطةظىاحتمةاالتى،ىولاجابةظىالصةحوحظىالدقوػةظىاحتمةالىىىىىىى
ىواحدىفػط(.

الحلق  األولى من التعليم األساس  لتحقيق النم و الش امل تسعى وزارة التربي  ف  مناىج -1س
 للمتعلم برأيك أي شيل من أشيال تنظيم المنياج يجب أن يستخدم:

 التنظيـ المنطق .  - أ
 التنظيـ السيكولوج . -ب

 التنظيـ االجتماع .  –ج 

 التنظيـ المنطق  والسيكولوج . - د 
لق    األول  ى م  ن التعل  يم األساس     دخ  ل أح  د الخب  راء إل  ى أح  د الص  فوف م  ن ص  فوف الح-2س

وجد أن مناىجيا تنظم على شيل مواد دراسي ، ليل منيا معلميا، وحصصيا، وعالماتيا، فتأيد 
 أن المنياج المتبع ىو:

 منهاج المواد الدراسية المنفصمة.-أ
 منهاج المواد الدراسية الواسعة     -ب 

 منهاج المواد الدراسية المترابطة. -ج
 المحور . المنهاج  -د 

خالد:مدرس مادة الفلسف ، ويعدمن أنصار منياج المواد الدراسي  المنفصل  فيو يرى أن -3س
 تقسيم المعرف  إلى مجاالت يؤدي إلى: 

 سهولة تذكرها.  - أ
 تمايزها.-ب

   سهولة فرز الطمبة ف  ضوئها إل  فئات.-ج

 تسهيؿ دراستها -د 



199 
 

المناىج ، وأيثرىا انتشارًا، وىذا دليل على أن يعد منياج المواد الدراسي  من أقدم أنواع  -4س
المني  اج، رغ  م قدم  و، يمل  ك بع  ض الخص  ائص اإليجابي    الت    مينت  و م  ن البق  اء، وم  ن ى  ذه 

 الخصائص:
 يراع  الفروؽ الفردية بيف المتعمميف.           - أ
 يقـو عم  وحدة المعرفة وتكاممها.-ب

   المساهمة الفعالة لممتعمميف ف  تخطيط المنهاج -ج
 يخطط منهاج المادة تخطيطا  تفصيميا  مقدما   -د

يرى خب راء التربي   عل ى ال رغم م ن ق دم مني اج الم واد الدراس ي  اال أن و يع ان  م ن ع دة  -5س
 نقاط ضعف ومنيا:

 المعمـ هو مف يقوـ بعممية الشرح والتفسير.          - أ
. -ب  النشاط المدرس  شب  معدـو

   يهتـ بالطالب الوسط          -ج 
 الكتاب المدرس  هو المصدر الوحيد لممعمومات  -د
س   ألت سوس   ن الطالب     ف     الس   ن  الثالث     م   ن يلي     التربي     قس   م المن   اىج، مدرس   تيا -3س

مستغرب  مادامت مناىج المواد الدراسي  بيل أشياليا تعان  م ن نق اط ض عف يثي رة، فل م مازلن ا 
 ح  لسوسن:نعمل بيا حتى اآلن ف  مدارسنا، قدم اإلجاب  الصحي

  مراعاة الفروؽ الفردية. - أ
 تركيزت عم  القيـ واالتجاهات.                     - ب

                   مناسبت  ألنظمة القبوؿ الجامع .-ج

 مناسبت  لمنظريات التربوية الحديثة. -د 
ظيرت محاوالت يثيرة لتحسين منياج المواد الدراسي  المنفصل  وتالف  العي وب إليج اد  -7س 

 نوع من الترابط، فما المقصود من فيرة الترابط؟

 اإلدماج بيف محتويات متقاربة.   -أ
 إظهار العبلقة بيف مادتيف أو أكثر ف  عدة مجاالت دراسية.               -ب
 دم  مادتيف وتدرس كمادة واحدة. -ج
 وضع خطة محكمة لمربط بيف المواد. -د

  على فيرة ال ربط ألن تنظ يم المني اج ع ن طري ق وجد المربون فيرة الدمج خطوة متقدم -5س
 اإلدماج يؤدي إلى:

 معالجة مشكمة الفصؿ بيف المواد جذريا . - أ
 معالجة مشكمة الفصؿ بيف المواد مف جانب المحتو . - ب
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 معالجة مشكمة الفصؿ بيف المواد مف الجانب الشكم  الصرؼ. -ج

 سبؽ صحي . كؿ ما-د
حيث ييف  المتعلم أن يحصل عل ى المع دل الع ام ي   عندما تنظم المواد بشيل متيامل ب -9س

 يعتبر ناجحًا فإن ذلك يسمى بمنياج :
 المواد الدراسية المتكاممة.  -أ
 المواد الدراسية المترابطة. -ب

 المواد الدراسية المندمجة. -ج

 المواد الدراسية المتصمة. -د
ام   ، وعل  ى من  اىج الم  واد أث  ر تط  ور البح  وث التربوي    ت  أثيرًا يبي  رًا عل  ى المن  اىج ع- 10س

الدراس  ي  المنفص  ل  ، فق  د ظي  رت ع  دة مح  اوالت جدي    لتط  وير أش  يال تنظ  يم المني  اج، وم  ن 
 األسباب الت  دفعت لظيور اتجاىات حديث :

 صعوبة المنهاج. - أ

 اإلعداد الجيد لممعمـ. - ب

 كثرة التبلميذ. -ج

 االهتماـ بالمادة العممية. -د
  مستمرة عل ى أس اس مش يالت ذات أىمي   شخص ي  عندما ترتب الخبرات بشيل سلسل-44س

 واجتماعي ، وتعنى بنواح  التعلم الت  تيم يل الشباب بصف  عام  فإن ذلك يسمى منياج
 منهاج النشاط. - أ
 منهاج المشروعات.  - ب

 المنهاج المحور  القائـ عم  األدوار الثقافية. -ج

 المنهاج المحور . -د
النس وي  أن عملي   تنفي ذ المني اج المح وري لي    ترى رنا المدرس  ف  مدرس  الفنون -46س

 تيون ناجح  تتطلب؟
 تحديد مجاالت الدراسة. - أ
 توزيع الموضوعات عم  الصفوؼ تبعا  لدرجة نض  المتعمـ. - ب

 وضوح األهداؼ أماـ كؿ مف المعمـ والمتعمـ. -ج

 أف يشترؾ المعمـ والمتعمـ ف  عممية التنفيذ. -د
ت واطالعك عل ى أن واع المني اج المح وري الت   ح ددىا من خالل مشاريتك ف  الجلسا -42س

 يل من سميث وستانل  فإن المنياج المحوري القائم على الميام االجتماعي  يدرس:
 تحديد الوظائؼ العامة المتوقعة. - أ
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 أهـ المشكبلت االجتماعية الت  تواج  المجتمع. - ب

 المواقؼ الحياتية لممتعمميف.  -ج

 المهنية.  تزويد المتعمميف بالمهارات -د
نظرًا ألن معظم المدارس الحالي  ف  القط ر العرب   الس وري تق وم عل ى أس اس مني اج  -41س

الم  ادة الدراس  ي ، فق  د نش  أ العدي  د م  ن المش  ايل أثن  اء تطبي  ق المني  اج المح  وري وم  ن ى  ذه 
 :الصعوبات

 ميوؿ التبلميذ ه  الت  تحدد محتويات المنهاج. - أ
 ؾ والعمؿ الجماع .إيجابية المتعمـ ف  التخطيط المشتر  - ب

 بقاء المعمـ مع المتعمميف فترة طويمة. -ج

 قبوؿ أولياء األمور لكؿ أنماط المناه  الجديدة. -د
على الرغم من صعوب  تطبيق المنياج المحوري ف   مدارس نا في و يتمت ع بالعدي د م ن  -42س

 الخصائص اإليجابي  ومنيا:
 الكتاب المدرس  هو المصدر الوحيد لممعمومات. - أ
 ع العودة إل  المراجع والمصادر والبحث عف الحقائؽ.يشج - ب

 يحقؽ وحدة المعرفة وتكاممها. -ج

 المعمـ هو مف يقـو بالشرح والتفسير. -د
رنا طالب  سن  ثالث  معل م ص ف ف   أثن اء تحض يرىا لحلق   بح ث ع ن مني اج النش اط  -16س

 المرب : وأصولو التاريخي  وجدت أن ادخال مصطلح النشاط يعود الفضل فيو إلى
 فروبؿ. -أ
 بيتسالوتز . -ب

 رويد. -ج

 فرويد. -د
فيرة المشروع تتلخص بقيام المتعلمين، بنشاطات ىادف  ، تحق ق أغراض ًا ذات أىمي    -17س 

 :برأيك خطوة التنفيذ ف  منياج المشروعات تتطلب
 الحكـ عم  النتائ  وتقديرها. -أ
 قبوؿ المتعمميف لممشروع.  -ب

 انتخاب المشروع. -ج

 توجي  انتبات التبلميذ لؤلمور التربوية. -د
يشيو معلم  الحلق  األولى من التعل يم األساس   م ن ص عوب  تطبي ق مني اج النش اط  -18س

 ف  المدارس ألنو:
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 ال يراع  التنظيـ المنطق . - أ
 يفتقر إل  التنسيؽ والتكامؿ بيف المشروعات المختمفة. - ب

 صعوبة تحقيؽ التعاوف بيف المتعمميف. -ج

 ن  يجر  وراء ميوؿ المتعمميف.أل -د
يرى القائمون على العملي  التربوي  أن المنياج بمفيومو الحديث يمثل عص ب النظ ام  -19س

وأحد مدخالتو األساسي ، ولذلك تيتسب عملي  تطويره أىمي   خاص   ، وم ن ىن ا ف إن  التربوي،
 عملي  تطوير المنياج تعتبر:

 دراسة. عممية ثابتة وشاممة تقـو عم  البحث وال - أ
 عممية تغير عشوائية تقـو عم  البحث والدراسة.  - ب

 عممية تغير مقصودة وهادفة تقـو عم  الدراسة والبحث. -ج

 كؿ ما سبؽ صحي . -د
أثناء مناقشات عملي  تطوير المناىج اختلف المشاريون ف  اإلطار المرجع   لسياس    -60س

 التطوير الشامل ؟التطوير الشامل ، برأيك ما ىو االطار المرجع  لسياس  
 دراسة الواقع التربو  الراهف. - أ
 االنفجار المعرف . - ب

 العولمة والتحوالت الهيكمية المعاصرة. - ج

 .فمسفة المجتمع وأهداف  -د

يرى العاملون ف  مجال تطوير المناىج أن ىناك عدة أسباب ت دعو للتط وير المس تمر  -64س
 للمنياج المدرس ، برأيك أىم األسباب

 ربوية.تطور العمـو الت - أ
 المستجدات والتغيرات المستمرة ل تستوجب إعادة النظر بالمنهاج وتطويرت. - ب

 العولمة وما أفرزت  مف مواقؼ ومشكبلت. -ج 

 كؿ ما سبؽ صحي . - د

إن نجاح أي تطوير للمنياج جزئيا يان أو شاماًل آنيًا أو طويل المدى يتوقف إل ى ح د  -66س
 يبير على مجموع  من المستلزمات منيا

 المنهاج.تجريب  - أ
 تحميؿ الموقؼ ودراسة الواقع.  - ب

 اختيار األهداؼ وصياهتها. - ج

 توافر العنصر البشر .-د
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واجي  ت عملي    تطبي  ق المن  اىج الجدي  دة ف    الجميوري    العربي    الس  وري  العدي  د م  ن -23س
 الصعوبات من أىم ىذه الصعوبات برأيك؟

 اختيار المحتو .-أ 
 عدـ توافر الدراسات التربوية. - ت
 مبال  مالية كبيرة. عدـ توفر  - ث

 تجريب المنهاج. - ج

تح   ت تس   ميتك ف     لجن     تط   وير المن   اىج ب   وزارة التربي    ،رأى أح   د زمالئ   ك ض   رورة  -24س
 استغالل القضايا الساخن  الت  يتحدث بيا القادة السياسيون والتربويون برأيك لماذا؟

اقػػؼ معاديػػة ألف ذلػػؾ يػػؤد  إلػػ  تجميػػد القػػو  الضػػاهطة عمػػ  األراء والجماعػػات التخػػاذ مو  - أ
 لمتطوير.

 إلزالة الحواجز النفسية بيف العامميف ف  المدرسة. - ب

 لضماف دعـ تمؾ الفئات لعممية تطوير المناه .-ج 

 لتبادؿ الخبرات والمهارات ومناقشة ما قد يتعرض التطوير مف مشكبلت. -د

ىاج ىرنىاألدئلظىالتالوظى،ىوربرىبأدلوبكىبماىالوتجاوزىخمدظىأدطر؟ى-2
 يؾ بتجربة تطوير المناه  التربوية ف  الجمهورية العربية السورية؟ما رأ -62س
 ما رأيؾ بالعوامؿ الت  أدت إل  تحسينات منهاج المواد الدراسية المنفصمة؟ -63س
 ما رأيؾ بإمكانية تطبيؽ المنهاج المحور  ف  مدارسنا. -64س
 ما رأيؾ امكانية تطبيؽ منهاج النشاط ف  مدارسنا.-65س

.................................................... 
 انتيت األسئل 

 ( درج  واحدة24-1يعطى ليل سؤال من ) 
 ( درجتين28-25يعطى ليل سؤال من ) 
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ى(5الملحقى)

 المستوى ال  أى   داف     السلويي 

 منياج المواد الدراسي  المنفصل 

 تحميؿ أف يصنؼ أشكاؿ تنظيـ المنهاج .4

 فهـ بمغت  الخاصةالمواد الدراسية المنفصمة أف يعرؼ منهاج  .6

 تحميؿ أف يحمؿ االنتقادات الت  وجهت لمنهاج الماد الدراسية المنفصمة .2

 فهـ أف يستنت  خصائص منهاج المواد الدراسية المنفصمة .1

 تحميؿ أف يحدد عوامؿ الضعؼ ف  منهاج المواد الدراسية المنفصمة .2

 تركيب اد الدراسية المنفصمةأف يتنبأ عوامؿ استمرار منهاج المو  .3

 التحسينات الت  طرأت على منياج المواد الدراسي  المنفصل 

 تذكر أف يعرؼ الترابط  .4

 فهـ أف يشرح التحسينات الت  طرأت عم  منهاج المواد الدراسية المنفصمة .5

 هـف أف يقارف بيف كؿ مف منهاج المواد الدراسية المنفصمة والمترابطة والمجاالت الواسعة  .6

 تقويـ أف يبد  رأي  بالعوامؿ الت  أدت إل  تحسينات منهاج المواد الدراسية المنفصمة .40

 المنياج المحوري

 تحميؿ أف يذكر أسباب ظهور اتجاهات حديثة لتنظيـ المنهاج  .44

 تذكر أف ي عرسؼ المنهاج المحور  .46

 تذكر أف يعدد خطوات تطبيؽ المنهاج المحور  .42

 تطبيؽ ف أنواع المنهاج المحور أف يعط  مثاال  لكؿ نوع م .41

 فهـ أف يستنت  ميزات المنهاج المحور   .42

 تركيب أف يتنبأ صعوبات تطبيؽ المنهاج المحور   .43

 تقويـ أف يبد  رأي  الخاص بإمكانية تطبيؽ المنهاج المحور  ف  مدارسنا                                                     .44

 منياج النشاط

 تذكر ؼ عم  األصوؿ التاريخية لمنهاج النشاط أف يتعر  .45

 تذكر أف يذكر خطوات المشروع .46

 فهـ أف يقارف بيف مزايا وعيوب منهاج النشاط .60

 أف يبد  رأي  الخاص بإمكانية تطبيؽ منهاج النشاط .64
 

 تقويـ

 تطوير المناىج الربوي 

 تذكر أف يكتب تعريفا  لتطوير المناه   .66

 تحميؿ لمتطوير المستمر لممنهاج  أف يحمؿ األسباب الت  تدعو .62

 تحميؿ أف يحدد مجموعة مف األسس لضماف نجاح عممية تطوير المناه   .61

 فهـ أف يتعرؼ عم  مراحؿ تطوير ومستمزمات المنهاج .62

 تركيب أف يضع تصورا  ألهـ صعوبات عممية التطوير .63

 تركيب أف يقترح حموال  لتجاوز صعوبات عممية تطوير المناه  التربوية .64

 تقويـ أف يبد  رأي  بعممية تطوير المناه  التربوية ف  الجمهورية العربية السورية  .65
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 (6الملحق )

 معامالت السيول  والصعوب 

 التسلسل
معامل 
 السيول 

معامل 
 الصعوب 

قوة 
 التمييز

 التسلسل
معامل 
 السيول 

معامل 
 الصعوب 

قوة 
 التمييز

1-  0.33 0.21 0.33 42-  0.46 0.65 0.22 

2-  0.46 0.65 0.22 43-  0.14 0.22 0.44 

3-  0.44 0.62 0.11 44-  0.44 0.62 0.22 

4-  0.46 0.65 0.22 45-  0.33 0.21 0.22 

5-  0.25 0.16 0.66 46-  0.36 0.24 0.44 

6-  0.20 0.40 0.66 60-  0.26 0.15 0.44 

7-  0.42 0.62 0.44 64-  0.33 0.21 0.33 

8-  0.14 0.22 0.11 66-  0.22 0.12 0.22 

9-  0.23 0.31 0.11 62-  0.20 0.20 0.11 

10-  0.36 0.24 0.44 61-  0.44 0.62 0.44 

11-  0.36 0.24 0.33 62-  0.36 0.24 0.22 

12-  0.34 0.26 0.33 63-  0.25 0.36 0.22 

13-  0.22 0.12 0.44 64-  0.14 0.26 0.11 

14-  0.36 0.24 0.22 65-  0.44 0.62 0.22 
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Summary of research in English 
Research Title: 
Participatory approach and its impact on the academic achievement of the 

students of the Faculty of Education in educational curricula material  

esearch problem: 

The research problem could be summed up in the following question: 

What is the effect of using a participatory approach in the academic 

achievement of the students of the Faculty of Education in educational  

curricula material. 

The importance of research : 

The importance of this current research lies in the following : 

1 - reveals the impact of the use of the participatory approach in the 

collection of the students of the Faculty of Education in educational 

curricula material which allows the development of these strategies. 

2 - recent study, the absence of studies in the field of participatory 

approach , and not limited to the study of cooperative learning and 

strategy ( Gisco ) . 

3 - draw the attention of educators and those responsible for teacher 

preparation programs to pay attention to using new strategies for 

education , such as a participatory collaborative learning strategy that 

may contribute to increase positive interaction between university 

students and make them participants in the process of teaching and 

learning. 

4 - the possibility of using a new strategy for teaching at the university 

level contribute to activating the role of the learner and raise Dafieth . 

5 - contributes to the reduction of the controversy about the feasibility of 

this strategy by putting them to the test demo . 

6 - keep up with new developments and educational trends in modern 

methods of teaching at the university level , especially in teacher 

education programs , which may help to increase the skills of cooperation 

with the student teacher and one of the requirements of this era , it is 

through a participatory approach may acquire students these skills, and 

make the article meaningful for them , this approach has been playing a 

major role in installing their concepts and make them more closely 

related to previous experiences and scientific and practical lives . 

7 - The present study constitutes the nucleus of other phases of research 

and other educational materials . 

Research objectives: 
Objective of this research to the following: 

1 - Preparation of the program according to the participatory approach in 

the educational curriculum material . 
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2 - to measure the impact of the use of the participatory approach in 

academic achievement among the students of the Faculty of Education in 

educational curricula material . 

3 - to reach a range of educational applications in the light of the results 

of Current search Masada in to raise the adequacy of the educational 

process 

Research hypotheses : 
Research hypotheses were tested at the level of (0.05): 

1 - There are no statistically significant differences between the average 

scores of students in the experimental group (male and female ) and the 

average scores of the control group students ( male and female) in the 

post achievement test direct . 

2 - There are no statistically significant differences between the average 

scores of the experimental group males and female average scores of the 

experimental group in the immediate post-test variable depending on sex. 

3 - There are no statistically significant differences between the average 

scores of the experimental group males and male average scores of the  

control group in the immediate post-test variable depending on sex. 

4- There are no statistically significant differences between the mean 

scores of the experimental group and females average grades female 

control group in the post test direct reference to gender. 

5 - There are no statistically significant differences between the average 

scores of the experimental group and females average scores male control 

group in the post-test deferred variable depending on sex. 

6 - There are no statistically significant differences between the average 

scores of the experimental group males and female average scores of the 

experimental group in the post - test deferred variable depending on sex. 

7 - There are no statistically significant differences between the average 

scores of the experimental group males and male average scores of the 

control group in the post - test deferred variable depending on sex. 

8 - There are no statistically significant differences between the average 

scores of the experimental group and females average scores female 

control group in the post-test deferred variable depending on sex. 

9 - There are no statistically significant differences between the average 

grades ( grade teacher - curricula ) of the experimental group and GPA ( 

grade teacher - curricula ) of the control group in the immediate post-test 

variable depending on the jurisdiction. 

10 - There are no statistically significant differences between the average 

scores of the experimental group grade teacher and the average grade 

teacher grades the control group in the immediate post-test variable 

depending on the jurisdiction. 

11 - There are no statistically significant differences between the average 

scores of the experimental group and curricula average scores approaches 
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the control group in the immediate post-test variable depending on the 

jurisdiction. 

12 - There are no statistically significant differences between the average 

scores of the experimental group grade teacher curriculum and average 

scores of the control group in the post - test deferred variable depending 

on the jurisdiction. 

13 - There are no statistically significant differences between the average 

scores of the experimental group grade teacher and classroom teacher 

GPA control group in the post-test deferred variable depending on the 

jurisdiction. 

14 - There are no statistically significant differences between the average 

scores of the experimental group and curricula curriculum GPA control 

group in the post-test deferred variable depending on the jurisdiction. 

approach study: 
To achieve the objectives of the research and testing of hypotheses the 

researcher used the experimental approach because it is "not simply to 

describe the situation, but addresses a number of variables to determine 

their impact on members of the experimental group." 

Research Limitations: 
• Spatial limited: research has been applied in the Faculty of Education 

at the University of the Baath in the province of Homs . 

• Temporal limited: research has been applied to a sample of students of 

the Faculty of Education 's jurisdiction (curricula - Teacher row ) . 

• Scientific limited ( scientific ) : The following topics were selected 

from educational curricula material 

( Forms of organization of the curriculum - curriculum subjects - axial 

curriculum - curriculum activity - the development of educational 

curricula . 

Research Instrument: 
1 - a training program is intended for educational curricula and material 

according to the participatory approach of the preparation of the 

researcher 

2 - Achievement test ( tribal and directly and deferred after me ) 

The research community and appointed : 

The research community : The research community 

The research community is the students of the Faculty of Education 's 

urisdiction ( curriculum - classroom teacher ) spread by jurisdiction to the 

( 137 ) and Methods ( 524 ) classroom teacher . 

Sample search : 
The research sample consisted of 60 students and students divided into 

two groups : 
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Experimental group: Includes (30) students from the jurisdiction of 

the ( curriculum and classroom teacher ) 

Competence curriculum includes ( 15 ) students distributors to (6) males 

and|( 9) females . 

Jurisdiction includes grade teacher (15 ) students Distributors (5 ) males 

and( 10) females . 

Control group: Includes (30) students from the jurisdiction of 

 the ( curriculum and classroom teacher ) 

Competence curriculum includes ( 15 ) students Distributors (5 ) males 

and 10 females . 

Jurisdiction includes grade teacher (15 ) students distributors to (3) males  

and 12 females 

Research Variables: 
Independent Variables:  

1 - variable manner or method of education has two cases : 

First : Provides educational curriculum material in the traditional manner 

of the control group . 

Second : provide the educational curriculum material in a manner 

participatory approach for the experimental group . 

2 - sex variable : to detect differences between the average scores of 

males and females. 

3 - variable of jurisdiction : to detect differences between the average  

scores of students of the curriculum and the classroom teacher 

The dependent variable : 
It is the achievement level of students , and is the degree to which the 

student gets in achievement test ( posttest direct , posttest deferred) for 

both groups. 

Search results: 
Research found the following results: 

1 - discuss the pre-test results 

The results relating to testing hypotheses tribal absence of statistically 

significant differences in the pre-test, and test these hypotheses is an 

essential step to ensure the equality of the two groups (experimental - 

control) before starting the actual implementation of the experiment. 

The researcher explains equal groups as a result of control over the 

variables that could affect the results of the experiment, namely, (variable 

past experience, competence variable, variable experience). 

2 - discuss the results for the variable Gender: 

1 - discuss the results related to members of the experimental sample 

(direct test and post-test deferred): 

The results of the hypotheses (second and sixth) on the testing of direct 

and deferred lack of statistically significant differences at the level of 
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significance (0.5) between the average scores of male and female mean 

scores on the achievement test for the curriculum material. 

This shows the equality of the sexes (male and female) in the willingness 

to learn through a participatory approach which is based on the 

effectiveness of the learner and collaborative learning and teamwork, all 

agree developmental characteristics of learners in this stage of life, , 

Getting an academic is an important factor for males and females alike, 

and educational conditions suffered by one gender, and subjects one, and 

means one calendar, which led to the convergence of output in academic 

achievement. 

On the other hand the educational system in the Syrian Arab Republic 

does not separate between males and females in tertiary education, The 

researcher noted that the use of the way the participatory approach in the 

provision of curriculum subjects substance consort with Preference 

students (male and female) 

2-Results for the individuals in the experimental sample (direct test 

and posttest deferred) 

showed the following assumptions (the first - third - fourth - fifth - 

seventh - eighth), and no differences in the mean scores of the 

experimental group and the average score for the control group members 

for the benefit of students in the experimental group researcher attributed 

this result to several factors 
- diversity strategies participatory approach used in the training program 

(dialogue and discussion - Action Groups - brainstorming - case study..), 

which in turn provided the opportunity for participants to interact in the 

classroom, without exception, and it has the effect of an actor on the 

results of students of different sex, both in the direct post-test and delayed 

strategies participatory approach that have been implemented to help 

understand, it makes the student is on education, which is the focus of the 

educational process by carrying out the tasks and activities of individual 

and collective, which will help students discover the information, leading 

to the consolidation of the information discovered by himself and 

therefore it was there is a clear impact of the way the participatory 

approach in the experiment where the main difference was evident 

between the results of the traditional method and the results of the 

participatory approach،This confirms the effectiveness of the 

participatory approach is consistent with studies. 

3-Results for the variable competence: 
1 - Results for the individuals in the experimental sample (direct test 

and posttest deferred)  
The results of the hypotheses (ninth - and the second century) relating to 

test direct and posttest deferred lack of statistically significant differences 

between the average score for the jurisdiction of the curriculum and the 
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average degree of competence of the classroom teacher in the 

achievement test, and this indicates that there is a clear convergence in 

mental abilitie، as the College of Education requires rates high acceptance 

of its terms of reference in the average range Between 190-200 and may 

be one of the possible factors that led to the emergence of the outcome. 

On the other hand participatory training strategies enable students to work 

in heterogeneous groups of students and the participants can exchange 

ideas with their colleagues, Although the impact of such an atmosphere in 

increased effort and provided an opportunity for everyone to participate, 

regardless of jurisdiction results were consistent among specialists. 

This also underlines the importance of specialists for each article it 

touches themes can be employed in their future work. 

2 - discuss the results related to members of the two samples 

(experimental - control) in direct test and posttest deferred variable 

according to jurisdiction 

showed the following assumptions (ten - eleven - thirteen - fourteen), and 

no differences in the mean scores of the experimental group and the 

average performance of the control group members for the benefit of 

students in the experimental group and a researcher attributed this result 

to the following 

- provide information about the training program and its objectives, 

activities and strategies implemented led to provide a knowledge base of 

the students of specialists (curricula and classroom teacher) enabled them 

to understand what they are doing during the application of any 

understanding of the training procedures and objectives contributed to the 

acceptance of the activities and tasks assigned to them and their part by 

Bdafieh high to achieve Aims of the session, and this in turn is reflected 

in the results of achievement for students in the experimental group 

(curriculum, classroom teacher 

- The rule of climate Cooperative Communion among students groups, 

led to further encourage students during the educational situation, and 

motivation to learn and come up with solutions and proposals they write 

it down and discussed collectively, and correct Mabha of errors before 

submission resulted in effective learning, thereby increasing achievement 

at all levels, and this in turn reflected on the results of the experimental 

group of specialists (curricula and classroom teacher) while students in 

the control group (curriculum, the classroom teacher) just recipients of 

information 
 


