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الكممات المفتاحية(:فاعمية ،برنامج تدريبي إلكتروني ،استراتيجيات تدريس التفكير،

ميارات التدريس ،الكفاءة الذاتية).

ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء فاعمية برنامج تدريبي إلكتروني مقترح قائم عمى
استراتيجيات تدريس التفكير في تنمية ميارات التدريس المرتبطة بيا والكفاءة الذاتية لدى
معممات الرياضيات بمدينة الرياض .تكونت عينة الد ارسة من (ٔٔ) معممة من معممات
الرياضيات لممرحمة المتوسطة بمدينة الرياض ،تم تدريبيم الكترونيا عمى البرنامج التدريبي ،
حيث تم تطبيق أدوات الدراسة المتمثمة في بطاقة المالحظة لميارات التدريس المرتبطة
باستراتيجيات تنمية التفكير التأممي ومقياس الكفاءة الذاتية قبميا وبعديا.
أظيرت نتائج الدراسة وجوود فوروق دالوة احصوائيا بوين المتوسوطات الخاصوة بوالتطبيق
القبمي لدرجات مجموعة البحث عمى بطاقوة المالحظوة المتعمقوة بميوارات التودريس الكموي وعموى
كل محور من محاورىوا وذات المتوسوطات الخاصوة بوالتطبيق البعودي لصوال التطبيوق البعودي،
كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق دالة احصوائيا بوين المتوسوطات الخاصوة بوالتطبيق القبموي
لدرجات مجموعة البحث عمى مقياس الكفاءة الذاتية الكمي وعمى كول محوور مون محواوره وذات
المتوسووطات الخاصووة بووالتطبيق البعوودي .وفووي ضوووء نتووائج الدراسووة قو ّودمت الباحثووة جممووة موون
التوصوويات التووي قوود تسوويم بوودورىا فووي تطوووير أداء معممووات الرياضوويات فووي المممكووة العربيووة
السعودية.
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The Effectiveness Of A Proposed E-Training Program Based On
Thinking Teaching Strategies In The Development Of Related
Teaching Skills And Self-Efficacy
Of Mathematics Teachers
In Riyadh City
Dr . Muna Saad Alghamdi1
Keywords: ( Effectiveness, E-Training Program, Thinking Teaching
Strategies, Teaching Skills, Self-Efficacy).
Abstract:
The aim of this study was to investigate the effectiveness of a proposed
e-training program based on the strategies of teaching thinking in the
development of the related teaching skills and the self-efficacy of
mathematics teachers in Riyadh city.
The sample of the study consisted of (11) math teachers of the middle
stage in Riyadh city, who were trained electronically on the training
program. The study tools were implemented which consist of the
observation card for teaching skills related to the strategies of developing
the reflective thinking and the self-efficacy scale pre and post the program.
The results of the study showed that there were statistically significant
differences between the means of the pre-application of the scores of the
research group on the observation card of teaching skills in total and each
of its fields and the means of the post-application for the post-application
in favor to the post-application. And The results also showed that there
were no statistically significant differences between the means of the preapplication of the scores of the research group on the self-efficacy scale in
total and each of its fields and the means of the post-application. In light of
the results of the study, the researcher presented a number of
recommendations that may contribute to the development of the
performance of mathematics teachers in the Kingdom of Saudi Arabia.
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وكدوة:
يتميووز العصوور الحووالي بالتقنيووة الفائقووة ،والتييورات السووريعة ،والمعمومووات اليزيوورة المتجووددة فووي
ّ
كافووة فووروع المعرفووة ،والمسووتحدثات التقنيووة اليائمووة ،حيووث شوويد العووالم فووي األونووة األخيوورة ثووورة عمميووة
وتكنولوجيووة ،وحالووة موون التحووويت والتيي ورات المتالحقووة التووي ظيوور تأثيرىووا فووي شووتى مجووايت الحيوواة،
التييور سومة أساسوية موون سومات ىوذا العصور الوذي تحو لوول إلوى عصور المعموماتيوة وايتصووايت
وأصوب
ّ
تحدياً لألفراد ،مموا يتطموت تطوويرىم تطووي ارً يمكونيم مون مواجيوة
والتكنولوجيا المتقدمة ،حيث يمثّل ذلك ّ

ويعد بنواء اننسوان وتنميوة قدراتوو
التييرات ،والتصدي لمشكالت العصر بإيجاد حمول ابتكارية لياّ ،
ىذه ّ
العقمية ىو اليدف الرئيس لمتربية فوي أي دولوة مون دول العوالم ،ويقواس تقوددم أي دولوة بمقودار قودرتيا
عمى تنمية عقول أبنائيا.
ولقد ركز التربويون عمى أىمية تنمية التفكير ،ومنيم عمى سبيل المثوال ي الحصور دي بونوو،
حيووث اعتبوور تنميووة التفكيوور ىوودفاً موون أىووم وأبوورز أىووداف العمميووة التعميميووة ،ولووذلك ارتفعووت األص ووات

مناديوووة فوووي الفتووورة األخيووورة بتووودريس التفكيووور( .عبووودالعاطي ،عبووواس ،النشووواوي , ،العراقوووي.)ٕٓٔٓ ،
ويشوير (حبيوت ٕٖٓٓ ،المشوار إليوو فوي عبودالعاطي )et al., 2010إلوى أن تعمويم التفكيور وتوجييوو
ىدف أساسي ي يحتمل التأجيل ،بل يجت أن يكون في صدارة أىدافنا التربوية ألي مادة دراسية.
ولعل من أبرز أىداف التعميم في جميع المراحل التعميمية ،تنمية التفكيور بكافوة أنواعوو ،والتوي
ّ

تبصور معرفوي فوي األعموال يوىدي إلوى تحميول انجوراءات
يعرف بأنوو :د
من ضمنيا التفكير التأ دممي ،الذي ّ
والق اررات والنواتج dewey,1961( .المشار إليو في بركات.(ٕٓٓ٘ ،
ورغوووم أن الووودعوة إلوووى التأ دمووول والتفكيووور التوووأ دممي فوووي المجوووال التربووووي وليووودة القووورن الحوووادي
والعشوورين ،إي أنيووا دعوووة قديمووة تب لنتيووا كوول الووديانات السووماوية ،وجوواءت مفصوومة وجميووة فووي القوور ن
الكووريم ،فمعظووم األيووات فووي القوور ن الكووريم تتحوودث عوون ضوورورة إعمووال العقوول ،وامعووان الفكوور ،واحكووام
التدبر( .األستاذ.)ٕٓٔٔ ،
ويرجع مفيوم التأ دمل والتفكير التأ دممي إلوى جوون ديووي منوذ أوائول القورن الماضوي ،وقود أسوس

سون عموى قودر الدرجوة التوي يعتمود فييوا
ديوي ىوذا المفيووم عموى افتوراض أساسوي مفواده أن الوتعمم يتح ل

عموووووووى توووووووأ دمالت الموووووووتعمم ،بمعنوووووووى أنوووووووو كمموووووووا زاد قووووووودر تأ دمووووووول الموووووووتعمم فيموووووووا تعمموووووووو تعموووووووم

أكثر( .جاد الرت.)ٕٜٓٓ ،

ان التفكيوور التووأممي يووىدي إلووى انبووداع وامكانيووة اطووالق ابووداعات اننسووان .فإنووو يتحوورك بعيوودا
عن التركيز األساسي لممنتج إلى التركيز عمى العممية .إنو التفكير الذي يحقوق الوروابط بوين موا يعورف،
ما يقرأ ،وما يشعر بو .وسوف يثير وتوجيو الفضول نحو ربط الخبرات إلى سمسمة مون األفكوار .التأمول
ىوو عمميوة يمكننوا مون خالليوا تعزيوز الوتعمم ذو المعنوى(Kish, Sheehan, Cole, Struyk, & .
.)Kinder, 1997
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وموون ناحيووة أخوورى ،يحموول األفوراد كثيو ارً موون المعتقوودات وايتجاىووات حووول ذواتيووم ،وتمعووت ىووذه

ميماً في سموكيم في المواقف المختمفة ،ومن ىوذه المعتقودات معتقوداتيم حوول قودراتيم
المعتقدات دو ارً ّ
وامكاناتيم التي يمتمكونيا لمتعامل مع مواقف معينة( .الت .)ٕٓٔٔ ،
وقوود بوودأ التفكيوور فووي ىووذا المفيوووم فووي أواخوور السووبعينات عمووى يوود بانوودورا ،وقوود أطمووق عميووو
ويعوورف
مصووطم فعاليووة الووذات ( .self-efficacyعيسووى  ,خميفووة .)ٕٜٓٓ ،أو الكفوواءة الذاتيووةُ .

بانوودو ار ( bandura,1979المشووار إليووو فووي العووزام  ,طالفحووة.)ٕٖٓٔ ،مصووطم الكفوواءة الذاتيووة
بأنو :معتقدات األفراد حول قدراتيم في تنظيم وتنفيوذ موا يموزم مون إجوراءاتق لتحقيوق أنمواط منظموة مون
األداء.

ونظو ارً لكووون التعموويم أحوود الركووائز األساسووية التووي تسوويم فووي تنميووة التفكيوور بكافووة أنواعووو لوودى

الطمبة ومنيا التفكيور التوأ دممي ،وىوو األسواس الوذي تبنوي عميوو المجتمعوات نيضوتيا ورقييوا ،وىوو أحود
المحاور الرئيسية في منظوموة التقوددم الحضواري ،ومون ىوذا المنظوور ينبيوي النظور إلوى التعمويم كعنصور

ضروري فعوال وميوم مون عناصور المنظوموة المتكامموة لممجتمعوات حيوث تورتبط ارتباطواً وثيقواً باألنظموة
األخوورى ،كمووا يجووت اعتبووار التعموويم منظومووة متكاممووة محووددة األىووداف ،وتتكووون موون منظومووات فرعيووة

(توفيق.)ٕٖٓٓ ،
ويعو ّود المعمووم أىووم عناصوور منظومووة التعموويم فووي أي مجتمووع فيووو المسووىول عوون تعمووم التالميووذ
وتشوووكيل شخصوووياتو ،وعووون تحقيوووق األىوووداف التربويوووة ،وتنفيوووذ سياسوووات وبووورامج انصوووالح التربووووي،
يعود
بانضافة إلى دوره كعضوو فوي مينوة التعمويم وانسويام فوي تحقيوق األىوداف العاموة لممجتموع  ،لوذا ّ
المعموم العنصوور األساسووي فووي انصوالح التربوووي النوواج  ،كمووا ُيعود إعوداده ونموووه المينووي أحوود األىووداف

القومية لمتربية في المجتمع( .كامل.)ٕٓٓٗ ،

وتعو ّود قضووية إعووداد المعمووم وتدريبووو موون أىووم القضووايا التووي تشوويل بووال الميتمووين بووالتعميم فووي
الدول الناميوة والمتقدموة عموى حود سوواء ،كموا توولي الدراسوات التربويوة ىوذه القضوية اىتمامواً كبيو ارًق إذ
إنيا ترتبط في المقام األول ببناء الفرد والمجتمع في الحاضر والمستقبل ،كموا تورتبط بمسوتويات طمووح

ىووذا المجتمووع ،فووالمعمم يجووت أن يكووون مواطنواً فوواعالً قوواد ارً عمووى القيووام بوودوره فووي توجيووو الناشووئة نحووو
حيوياً لمياية في العمميوة التربويوةق
مقومات المواطنة الصالحة (عالم .)ٕٕٓٔ ،حيث يحتل المعمم دو ارً ّ
لكونو مفتاح المعرفوة والعمووم بالنسوبة لمتالميوذ ،حيوث يسوند إليوو توصويل الخبورات والمعموموات التربويوة

وتوجيو سموك تالميذه ،ويجوت أن يبتعود عون الودور التقميودي فوي توصويل المعموموات مون خوالل الحفوظ
وايستظيار ،وأي يكوون صونبو ارً لممعموموات يصوت فوي أوعيوة التالميوذ ،بول ينبيوي أن يكوون دوره أيضواً
ىووو توووجيييم عنوود الحاجووة ومسوواعدتيم عمووى الووتعمم والتيمووت عمووى مشووكالتيم بشووكل جيوود(.عيسووى ,

خميفة.)ٕٜٓٓ ،

ولما كانت عممية انعداد قبل الخدمة -ميما ُب ِذل فييوا مون جيود– ليسوت كافيوةق لكوي يواصول
المعمم تحقيوق مياموو بدرجوة عاليوة مون النجواح ،مون ىنوا أصوبحت قضوية تودريت المعموم أثنواء الخدموة
ضوورورة ممحووةق كووي يتسوونى لووو مواكبووة التطووورات المختمفووة واكتسووات المعووارف والميووارات وايتجاىووات
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وتعبوور عوون
الجديوودة فووي مجووال عممووو(.سووميمان .)ٕٓٔٓ ،وموون ثووم فالتوودريت عمميووة منظمووة ومسووتمرة ّ
نشاط إنساني مخطط وىادف ،كما أن لمتدريت خطوات ومراحل متتالية وعوامل ي بود مون مراعاتيوا عنود
تصميم برنامج تدريبي ما(.الرفاعي.)ٕٕٓٔ ،
ثقافيواً
ويعتبر تدريت المعممين أثناء الخدمة من األساليت التربوية لمنيوض بمستوى المعممين ّ
وميني واً وتخصصو ّوياً وزيووادة كفايوواتيم اننتاجيووة ،فعمووى المعممووين أي يكفد ووا عوون التتبووع وايسووتزادة موون
ّ
المعرفة ،فميس بوسع معاىد إعداد المعممين أو كميات التربية أن تمد طالبيا بجميوع موا يحتواجون إليوو
في حياتيم التعميمية المرتقبة من المعارف والعمومق إذ إن المعرفة في نموو مطورد وي سويما فوي عصورنا
الحاضر(.شاىيني.)ٕٓٓٚ ،
إن المسوووتقرو لواقوووع تووودريت المعمموووين أثنووواء الخدموووة يمحوووظ أن الشوووكوى مسوووتمرة ومشوووكالت
التدريت تتزايودق لعودة أسوبات ،منيوا :زيوادة نصوات المعموم مون الحصوي مموا يمقوي عبئواً إضوافياً عميوو،
وعدم مناسبة وقت التدريت ،وبعد مقر السكن عن مراكز التدريت ،وايرتباطات األسرية ،وعدم ايىتموام

بحاجات المتدربين أثناء التخطيط ،وعدم جاىزية قاعات التدريت ،واتباع الطرق التقميدية فوي التودريت،
وقود ترتووت عموى مووا سوبق عووزوف المعمموين عوون بورامج التوودريت أثنواء الخدمووة وسومبية اتجوواىيم نحوىووا
وعوودم رغبووتيم فووي ايلتحوواق بيووا ،لووذا كووان ضوورورياً البحووث عوون بوودائل لعووالج العيوووت سووالفة الووذكر فووي
تقديم البرامج التدريبية ،ولعل أنسبيا المجوء لبرامج التدريت انلكترونية عبر اننترنت ي سويما فوي ظول

التطووور التقنووي الحووادث فووي المجتمووع ،والووذي يتطمووت التكيووف مووع معطيووات عصوور التقنيووةق لالرتقوواء
بالعممية التربوية والتعميمية( .عالم.)ٕٕٓٔ ،
ويشووير إلووى أن التوودريت عبوور اننترنووت أصووب أكثوور موثوقيووة وذو فعاليووة وكفوواءة فووي تقووديم
التدريت ،حيث أن الدورات عبور اننترنوت ىوي أكثور قووة وذات صومة وجذابوة أكثور مون أي وقوت مضوى،
عوووالوة عموووى قووودرتيا عموووى تقوووديم بيئوووة تعوووزز الوووتعمم ،فضوووال عووون أنوووو الطريقوووة األكثووور اقتصوووادية فوووي
التدريت.(Kadinger, n.d.).
والمممكووة العربيووة السووعودية كسووائر دول العووالم ،تشوويد السياسووة التعميميووة فييووا تطووو ارً شووامالً

يتنواول مختمووف جوانوت العمميووة التعميميوة ،حيووث يشومل التطوووير جوانوت إعووداد المعموم وتدريبووو وتأىيمووو
ورفع كفاياتوق ألنو المحور األساسي في عممية التييير والتطوير ،فيوو قوادر عموى إحوداث التكامول بوين
انمكانات المتاحة والمناىج المطوورة وأسواليت التودريس وتحويميوا إلوى مواقوف تعميميوة وأنمواط سوموكية
تىدي إلى تحقيق األىداف التربوية المنشودة(.الشيري.)ٕٓٓٛ ،

ولعل المستقرو لبرامج التدريت التي تُقدلم لممعممين أثناء الخدموة ،يمموس ايفتقوار الشوديد إلوى
ّ
البوورامج التووي تسووعى لتوودريت المعممووين عمووى تنميووة التفكيوور لوودى الطمبووة والتووي موون ضوومنيا التفكيوور
التأ دممي ،وبمراجعة الدراسات السوابقة –فوي حودود عموم الباحثوة -اتضو نودرة الدراسوات التوي بحثوت فوي
ىذا المجال ،ومن ىنا أتت ىذه الدراسوةق لتسود ثيورة فوي مجوال البحوث ،ولتجيوت عون عودد مون األسوئمة

التوووي يمكووون أن تسووويم فوووي تطووووير بووورامج إعوووداد وتووودريت معمموووات الرياضووويات فوووي المممكوووة العربيوووة
السعودية.
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احلاجة لمبحح:
انطمقت مشكمة البحث من الحيثيات التالية:
ٔ-عوودم إلمووام معممووات الرياضوويات بإسووتراتيجيات تنميووة التفكيوور بشووكل عووام والتفكيوور التووأ دممي بشووكل
خاي.

ٕ-ايتجاىات السمبية لدى المعممات نحو برامج التدريت التقميدية بسوبت سومبياتيا العديودة ،والتوي مون
ضووومنيا :عووودم مناسوووبة الوقوووت ،تعارضووويا موووع األعبووواء التدريسوووية المنوطوووة بيووون ،عووودم تمبيتيوووا
يحتياجاتين.
ٖ-قصووور ب ورامج توودريت المعممووات عمووى إسووتراتيجيات التوودريس الحديثووة ،وعوودم اشووتماليا عمووى تنميووة
قدراتين عمى تطبيق إستراتيجيات تنمية التفكير بشكل عام والتفكير التأ دممي بشكل خاي.

ٗ-عدم وجود دراسة –في حودود عموم الباحثوة -عموى المسوتوى المحموي وانقميموي والعوالمي بحثوت فوي
تصوووميم برنوووامج تووودريبي إلكترونوووي لمعمموووات الرياضووويات قوووائم عموووى إسوووتراتيجيات تنميوووة التفكيووور
التأ دممي.

وظكمة البحح وأسئمتى:
تحوووددت مشوووكمة البحوووث فوووي ضوووعف مسوووتوى أداء معمموووات الرياضووويات فوووي المرحموووة المتوسوووطة
المرتبطووة بإسوووتراتيجيات تنميووة التفكيووور التوووأ دممي ،وبالتووالي سووويحاول البحوووث انجابووة عووون السوووىال

الرئيس األتي:

مووا فاعميووة برنووامج توودريبي إلكترونووي مقتوورح قووائم عمووى إسووتراتيجيات تنميووة التفكيوورق لتنميووة ميووارات
التدريس المرتبطة بيا ،والكفاءة الذاتية لدى معممات الرياضيات بمدينة الرياض؟
ويتفرع من ىذا السىال الرئيس التساىيت الفرعية األتية:
ٔ-ما صورة البرنامج التدريبي انلكتروني المقترح القائم عمى إستراتيجيات تنمية التفكير التأ دممي؟

ٕ -موا فاعميووة البرنوامج التوودريبي انلكترونوي المقتوورح القوائم عمووى إسوتراتيجيات تنميووة التفكيور التووأ دممي
فووي تنميووة ميووارات التوودريس المرتبطووة بيووا لوودى معممووات الرياضوويات لممرحمووة المتوسووطة بمدينووة

الرياض؟
ٖ-ما فاعمية البرنامج التدريبي انلكتروني المقترح القائم عمى إستراتيجيات تنميوة التفكيور التوأ دممي فوي
تنمية الكفاءة الذاتية لدى معممات الرياضيات لممرحمة المتوسطة بمدينة الرياض؟

فزوض البحح:
ٔ-ي توجوود فووروق ذات ديلووة إحصووائية (عنوود مسووتوى  )ٓ0ٓ٘ ≤ αبووين متوسووطات درجووات مجموعووة
البحوووث فوووي التطبيقوووين القبموووي والبعووودي لبطاقوووة المالحظوووة بالنسوووبة لمدرجوووة الكميوووة ولكووول محوووور مووون
محاورىا.
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ٕ-ي توجوود فووروق ذات ديلووة إحصووائية (عنوود مسووتوى  )ٓ0ٓ٘ ≤ αبووين متوسووطات درجووات مجموعووة
البحث في التطبيقين القبموي والبعودي لمقيواس الكفواءة الذاتيوة بالنسوبة لمدرجوة الكميوة ولكول محوور مون
محاوره.

أهىية البحح:
تنبع أىمية البحث من أنو:
األىمية النظرية:
يعد ايىتمام بتنمية قدراتو وتدريبو انعكاساً ألىمية الودور الوذي
ٔ-يتناول موضوع تدريت المعمم ،حيث ّ
يقوم بو في العممية التعميمية ،ىذا الودور الوذي أ لكود أن المعموم ىوو المحوور الورئيس الوذي ي غنوى عنوو
في العممية التعميمية( .عالم.)ٕٕٓٔ ،
التوجيووات الحديثووة فووي التوودريت ،وىووو التوودريت انلكترونووي ،والووذي قوود يسوويم فووي حوول
ٕ-يتنوواول أحوود
د

يحسوووون اتجوووواه المعممووووين نحووووو
بعووووض المشووووكالت الناشووووئة عوووون التوووودريت التقميوووودي المعتوووواد ،والووووذي ّ
التدريت(.عالم.)ٕٕٓٔ ،
ٖ-يتنوواول موضوووعاً ميمووواً ،وىووو التفكيووور التووأ دممي ،وىووو مووون القضووايا التربويوووة المسووتمرة والمتجوووددة
والمتطورة والمرتبطة بحركة الفكر التربوي(.األستاذ.)ٕٓٔٔ ،

يعد من األبعواد الميموة فوي الشخصوية اننسوانيةق لموا ليوا
ٗ -يبحث في موضوع الكفاءة الذاتية الذي ّ
موون أثوور فووي سووموك الفوورد وتصوورفاتو pajares & graham,1999( .المشووار إليووو فووي الع وزام ,
طالفحة.(ٕٖٓٔ ،

األهىية التطبيكية:
ٔ-قد يحاول ىذا البحث التيمت عموى نوواحي الضوعف والقصوور فوي أسواليت التودريس المسوتخدمة فوي
الوقت الحالي ،وتطبيق ما ينادي بو الكثير من التربويين عمى أن ي يكون التعمم عبوارة عون مجورد نقول
معمومات من المعمم إلى طالبو ،ولكن ي بد أن يكوون قائمواً عموى التفكيور والوصوول إلوى الحموول ،وذلوك
من خالل تنمية أنواع كثيرة من ميارات التفكير( .عبدالعاطي.) et al., 2010

ٕ-قد يستفيد مون نتوائج البحوث معمموات الرياضويات مون خوالل تقديموو لبرنوامج تودريبي إلكترونوي قوائم
عمووى إسووتراتيجيات تنميووة التفكيوور التووأ دممي ،والووذي يمكوون ايسووتفادة منووو فووي توودريس مووادة الرياضوويات،
والذي يواكت ايتجاىات الحديثة التي د
تحث عمى تنمية التفكير لدى الطالبات.
ٖ-قوود يسووتفيد موون نتووائج البحووث مشوورفات الرياضوويات موون خووالل تزويوودىن ببطاقووة مالحظووة لميووارات
التوودريس المرتبطووة بتنميووة التفكيوور التووأ دممي ،والووذي قوود يسوويم فووي توجيووو المعممووات أثنوواء حضووورىن

لمحصي الصفية.

ٗ -قوود تسووتفيد ب ورامج إعووداد معممووات الرياضوويات موون نتووائج البحووث وأدواتووو ،ممووا يعموول عمووى تطوووير
قدراتين بما يتسق مع ايتجاىات المعاصرة في إعداد المعمم.
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وصطمحات البحح:
فاعمية (:)Effectiveness
يعبر مصطم الفاعمية في الدراسات التربوية التجريبية عن مودى األثور الوذي يمكون أن تحدثوو
ّ
عرف بأنو :مدى أثور عامول
المعالجة التجريبية باعتبارىا متيي ارً مستقالً في أحد المتييرات التابعة .كما ُي ل
أو بعض العوامل المستقمة عمى عامل أو بعض العوامل التابعة ( .شحاتو  ,النجار.)ٕٖٓٓ ،

ائي واً فووي ىووذا البحووث بأنيووا :موودى األ ثوور الووذي يمكوون أن يحدثووو البرنووامج التوودريبي
وتُعو لورف إجر ّ
انلكترونووي فووي تنميووة ميووارات التوودريس والكفوواءة الذاتيووة لوودى معممووات رياضوويات المرحمووة المتوسووطة،
المعدل لبالك.
ويتم تحديد ىذا األ ثر إحصائياً عن طريق حسات نسبة الكست
ّ

بزٌاوج (:)program

ُيعو لوورف البرنوووامج بأنوووو :المخطوووط العوووام الوووذي يوضوووع فوووي وقوووت سوووابق عموووى عمميتوووي التعمووويم

والتدريس في مرحمة من مراحل التعميم ،ويمخي انجراءات والموضووعات التوي تنظّميوا المدرسوة خوالل

ويرً أو سووتة أشووير أو سوونة .كمووا يتضوومن الخب ورات التعميميووة التووي يجووت أن
موودة معينووة قوود تكووون شو ا
يكتسبيا المتعمم مرتبة ترتيبواً يتماشوى موع سونوات نمووىم وحاجواتيم ومطوالبيم الخاصوة ،وبالتوالي فيوو
أشمل وأعم من المنيج( .المقاني  ,الجمل.(ٜٜٔٙ ،

التدريب اإللكرتوٌي:
ُيعو لورف بأنووو :تقووديم التوودريت القووائم عمووى الحاسوووت لكثيوور موون المسووتخدمين موون خووالل الشووبكة
العالمية ،حيث يستخدم ىوذا التودريت جيواز الحاسووت لتقوديم التعمويم الكترونيوا لكثيور مون المسوتخدمين
حيث يتسم بتعزيز القدرات التفاعمية بين المستخدمين(Trief, Decker, & Ryan, 2004).

بزٌاوج تدرييب إلكرتوٌي:
ائياً بأنو :المخطوط العوام المصومم مون قبول الباحثوةق وذلوك لتنميوة ميوارات التودريس
ويعرف إجر ّ
ّ
المرتبطوووة بإسوووتراتيجيات تنميوووة التفكيووور التوووأ دممي والكفووواءة الذاتيوووة لووودى معمموووات الرياضووويات لممرحموووة

المتوسووطة ،بحيووث يووتم اسووتخدام شووبكة المعمومووات العالميووة فووي تقديمووو بطريقووة إلكترونيووة ،وتتكووون
عناصوووور ىووووذا البرنووووامج موووون األىووووداف ،المحتوووووى ،األنشووووطة التعميميووووة ،األدوات ،المووووواد ،الوسووووائل
المستخدمة ،والتقويم بصورة منظمة.

إسرتاتيجية التدريص (:)Teaching Strategy
عورف انسووتراتيجية بأنيوا :عبووارة عون مجموعووة مون األفكووار والمبوادو التووي تتنواول مجووايً موون
تُ ل

مجوووايت المعرفوووة ان نسوووانية بصوووورة شووواممة ومتكامموووة ،تنطموووق نحوووو تحقيوووق أىوووداف معينوووة ،وتحووودد
األسوواليت والوسووائل التووي تسوواعدىا عمووى تحقيووق تمووك األىووداف ،ثووم تضووع أسوواليت التقووويم المناسووبةق
لمتعرف عمى مدى نجاحيا وتحقيقيا لألىداف التي حددتيا من قبل (المقاني  ,الجمل.)ٜٜٔٙ ،
وتعو ّورف إسووتراتيجية التوودريس بأنيووا :طريقووة التعموويم والووتعمم المخطووط أن يتبعيووا المعمووم داخوول
الصف الدراسي أو خارجو لتودريس محتووى موضووع دراسوي معوينق بييوة تحقيوق أىوداف محوددة سومفاً،
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وينضوووي ىووذا األسووموت عمووى مجموعووة موون المراحوول (الخط ووات/انجراءات) المتتابعووة والمتناسووقة فيمووا
بينيووووووووا ،المنوووووووووط لممعمووووووووم والطووووووووالت القيووووووووام بيووووووووا فووووووووي أثنوووووووواء السووووووووير فووووووووي توووووووودريس ذلووووووووك
المحتوى( .زيتون.)bٕٖٓٓ ،

التفكري التأوُّمي (:)Reflective Thinking
بص ور معرفووي فووي
عرفووو (ديوووي) ( dewey,1961المشووار إليووو فووي بركووات )ٕٓٓ٘ ،بأنووو :ت د
ّ
األعمال يىدي إلى تحميل انجراءات والق اررات والنواتج.
ويعرفو (بركات )ٕٓٓ٘ ،بأنو :القدرة عمى التعامل موع المواقوف واألحوداث والمثيورات التعميميوة
ّ
بيقظة ،وتحميميا بعمق وتأن لموصول إلى اتخاذ القرار المناست في الوقت والمكان المناسوبينق لتحقيوق
األىداف المتوقعة منو.

إسـرتاتيجيات تــدريص الــتفكري التــأوُّمي (Development Strategies For Reflective
):Thinking
ائياً بأنيا :طريقة التعميم والتعمم المخطوط أن تتبعيوا المعمموة داخول الصوف الدراسوي
وتعرف إجر ّ
ّ
بصور المعرفوي فوي األعموال التوي
أو خارجو لتدريس محتوى معين في مادة الرياضياتق بيية تحقيوق الت د

تووووىدي إلووووى تحميوووول انجووووراءات والقوووو اررات والنووووواتج ،بحيووووث ينضوووووي عمووووى مجموعووووة موووون المراحوووول
(الخطوات/انجراءات) المتتابعة والمتناسقة فيما بينيوا ،المنووط لممعمموة وطالباتيوا القيوام بيوا فوي أثنواء
السير في تدريس ذلك المحتوى.

ووارات التدريص (:)Teaching Skills
تُعو لوورف بأنيوووا :القووودرة عموووى أداء عمووول /نشووواط معوووين ذي عالقوووة بتخطووويط التووودريس ،تنفيوووذه،

تقويمو ،وىذا العمل قابل لمتحميل لمجموعة من السموكيات (األداءات) المعرفيوة /الحركيوة /ايجتماعيوة،
التكيوف موع
ومن ثم يمكن تقييمو فوي ضووء معوايير الدقوة فوي القيوام بوو ،وسورعة إنجوازه ،والقودرة عموى ّ
المتييرة ،بايستعانة بأسموت المالحظة المنظمة ،ومن ثوم يمكون تحسوينو مون خوالل
المواقف التدريسية
ّ

البرامج التدريبية( .زيتون.)ٕٓٓٓ ،

ائي واً بأنيووا :القوودرة عمووى أداء عموول معووين ،ذي عالقووة بتخطوويط التوودريس ،تنفيووذه،
وتُعو لورف إجر ّ

تقويمو بما يتعمق بإستراتيجيات تودريس التفكيور التوأ دممي ،حيوث ينضووي ىوذا العمول عموى مجموعوة مون
المعودة مون
السموكيات المعرفية والحركية وايجتماعية ،ويتم تقييمو باستخدام بطاقة المالحظة المنظمة
ّ
قبل الباحثة ليذا اليرض.

الكفاءة الذاتية:
َعلرفَيا ( bandura,1977المشار إليو في عبداهلل (ٕٓٓٙ ،بأنيا :ثقة الفورد فوي نفسووق ليسوتيل كول
انمكانات المتاحة لمقابمة حاجات العمل.
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كمووا َعلرفَتيووا (عمووان (ٕٕٓٔ ،بأنيووا :معرفووة الفوورد لتوقعاتووو الذاتيووة فووي قدرتوووق لمتيمووت عمووى الميمووات

المختمفووة وبصووورة ناجحووة ،وتتمثّوول بقناعتووو الذاتيووة فووي قدرتووو عمووى السوويطرة والتيمووت عمووى المشووكالت
الصعبة التي تواجيو.

ائياً بأنيا :الحكوم الوذي تكونوو معمموة رياضويات المرحموة المتوسوطة عون قودراتيا عموى تنظويم
وتعرف إجر ّ
ّ
وتأدية مجموعوة مون األفعوال المطموبوة لتحقيوق أنمواط معينوة مون األداء ،وتقواس بالدرجوة التوي تحصول
المعد من قبل الباحثة ليذا اليرض.
عمييا المعممة في مقياس الكفاءة الذاتية
ّ

أدبيات البحح:
- 0اإلطار الٍظزي:
0- 0التفكري التأوُّمي:
 0- 0- 0وكدوة:
يعتبر التفكير التأ دممي أحد أنماط التفكير الميموة التوي كانوت وي توزال موضوع اىتموام كثيور مون

الكتلات والباحثين الذين استفادوا من أعمال  ،john deweyواعتمدوا عمييا كأسواس ألفكوارىم و رائيوم
التربوية haris,1989( .المشار إليو في البعمي.)ٕٓٓٙ ،

قوودم جووون ديوووي مفيوووم التفكيوور التووأ دممي ألول موورة فووي عووام ٓٔ ٜٔفووي كتابووو كيووف
ولقوود ّ
نفكور  how we thinkوالوذي أ ِ
ُعود خصيصواً لممعمموين ،وكوان افتوراض جوون ديووي األساسوي ىوو ان
التعمم يتحسن إلى الدرجة التي ينشأ فييا من عممية التأ دمل( .عبداهلل.)ٕٓٓٚ ،

حيث إن التفكير التأ دممي يساعد المتعممين في تطوير ميارات التفكيور العميوا ،وذلوك عون طريوق

تشوووجيعيم عموووى ربوووط المعموموووات الجديووودة بوووالفيم السوووابق المتحصووول لديوووو ،التفكيووور فوووي كووول موووون
المصطمحات المفاىيمية والمجردة ،وتطبيق انستراتيجيات الخاصة فوي المواقوف الجديودة وفيوم تفكيورىم
واستراتيجيات التعمم الخاصوة بيوم Hmelo & Ferrari, 1997) .المشوار إليوو فوي (Koszalka,
.Song, & Grabowski, 2001
والتفكيوور التووأ دممي تفكيوور منضووبط يحكمووو اليوورض وىووو حوول المشووكالت ،ويعتموود عمووى التعاموول

المتروي والمتبصر ،ويولد معرفة جديدة يمكن تسميتيا معرفوة العمول .فالتأ دمول يعود متطمبواً رئيسوياً لعودد
موون األمووور ،منيووا حوول المشووكالت أو الممارسووة المينيووة أو العاديووة ،إذ إن موون المتوقووع أن تتحسوون

األفعووال موون خووالل ىووذا التفكيوور maltin,1998( .المشووار إليووو فووي العارضووة ،الص ورايرة , ،الجعووافرة،
.)ٕٜٓٓ

 8- 0- 0التفكري التأوُّمي يف الكزآن:

ٍ
بمعوان متعوددة ،منيوا( :التفكور ،التودبدر ،النظور إلوى
لقد ذكر التفكير التوأ دممي فوي القور ن الكوريم

خمق اهلل) ،ومنيا ما يمي:
سم ِ
ِ
ِ
اء َو ْاأل َْر ِ
ض( سورة سبأ ،ية رقم.)ٜ :
أَ َفمَ ْم َي َرْوا إلَ ٰى َما َب ْي َن أ َْيدي ِي ْم َو َما َخ ْمفَ ُيم م َن ال ل َ
ون إِلَى ِْ
ف ُخمِقَ ْت( سورة الياشية ،ية رقم.)ٔٚ :
ان ِب ِل َك ْي َ
أَفَ َال َينظُ ُر َ
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ور( سورة الفرقان ،ية رقم.)ٕٙ :
ش ُك ًا
اد ُ
اد أَن َي لذ لك َر أ َْو أ ََر َ
َ و ُى َو ال ِذي َج َع َل الملْي َل َوال لن َي َار ِخ ْمفَ ًة ل َم ْن أ ََر َ
وتعد عممية التأ دمل في القور ن الكوريم عمميوة عقميوة ،تمكون الفورد مون عبوور العوالم المحسووس
ّ
إلى خالق ىذا العالم ،فيىمن بأن ي إلو إي اهلل وي رت سواه ،ويتميز أولو األلبوات بالقودرة عموى التفكيور

التأ دممي في خمق السوماوات واألرضق إذ إنيوم يسوتطيعون أن يسوتفيدوا مون خبوراتيم وادراكواتيم الحسوية

في التفكير بخمق اهلل سبحانو وتعالى ،ويرون أن كول شويء بيود اهلل خاضوعٌ نرادتوو ،ومون أىوم مميوزات
التفكير التأ دممي في القر ن الكوريم أنوو يحودث ذلوك النووع مون التفكيور عنود اننسوان الموىمن الوذي يتأ لمول
في خمق السماوات واألرض بعمق وخشية ،ولذا فإن عممية التفكيور التوأ دممي بيوا صوفة شواممة ،فموم يوتم

التفكير في جزئية معينة بذاتيا بل إن التفكير يترلكوز عموى كول موا يدركوو الموىمن مون خموق اهلل ،فيكوون
تفكيره في الظواىر الكونيوة والجوانوت الحسوية ،مثول :الميول والنيوار ،الشومس والقمور ،الجبوال واألنيوار،
النخيل واألعنات...وغيرىا( .عفانة  ,المولو.)ٕٕٓٓ ،

 3- 0- 0ووارات التفكري التأوُّمي:
أشار ( yost & sentber,2000المشار إليو في محمدٕٜٓٓ ،أ) إلوى أن ميوارات التفكيور
التأ دممي يمكن تصنيفيا إلى مجموعتين من الميارات ،ىي:

أ-ميارات ايستقصاء :وتتضمن :ميارات تجميع البيانات وتحميميا– الفحي الدقيق لممعموموات–تكووين
الفروض المناسبة -التوصل إلى استنتاجات مناسبة -تقديم تفسيرات منطقية.
ت-ميوووارات التفكيووور الناقووود :وتتضووومن ميوووارات ايسوووتنباط– ايسوووتديل -ايسوووتنتاج– تقوووويم الحجوووج
والمناقشات.
كمووا حو ّودد (عزيووز ٕٓٓ٘ ،المشووار إليووو فووي محموودٕٜٓٓ ،أ)القوودرات العقميووة التووي يتضوومنيا

التفكير التأ دممي بما يمي:

ٔ-القدرة عمى تحديد المشكمة.

ٕ-القدرة عمى تحميل عناصر الموقف الم ِ
شكل.
ُ

ٖ-القوودرة عمووى اسووتدعاء القواعوود العامووة التووي يمكوون تطبيقيووا ،وكووذلك األفكووار والمعمومووات التووي توورتبط
بالمشكمة.
ٗ-القوودرة عمووى تكوووين فووروض محووددة لحوول الموقووف المشووكل ،واختبووار كوول فوورض عمووى ضوووء المعووايير
المقبولة في مجال المشكمة.
٘-القدرة عمى تنظيم النتائج التي يمكن الوصول إلييا بطريقة يمكون ايسوتفادة منيوا لمتوصول إلوى حول
الموقف المشكل.
يوض )البعمي (ٕٓٓٙ ،ميارات التفكير التأ دممي فوي :تحديود السوبت الرئيسوي لممشوكمة –
كما ّ
التوصوول إلووى ايسوووتنتاجات المناسووبة-تحديووود انجووراءات الخطووأ فوووي حوول المشوووكمة -إعطوواء تفسووويرات
منطقية -التوصل إلى حمول مقترحة أو ق اررات معينة.
حودد ( langer & colton,1994المشوار إليوو فوي عبوداهلل (ٕٓٓٚ ،ميوارات التفكيور
كموا ّ
التأ دممي كما يمي:
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ٔ-التعرف عمى طبيعة وأبعاد المشكمة.
ٕ-التعرف عمى األخطاء في إجراءات حل المشكمة.
ٖ-إعادة صياغة المشكمة.
ٗ-تنظيم المشكمة.
٘-إيجاد حمول بديمة.
-ٙالتجربة الفعمية لمحمول المقترحة.
-ٚاتخاذ ق اررات تأممية.
-ٛتقديم المخرجات النيائية.

 8- 0الكفاءة الذاتية (:)self-efficacy
 0- 8- 0وكدوة:
يعتبر مفيوم الكفاءة الذاتية من المفاىيم األساسوية فوي تفسوير السوموك اننسواني ،وقود تنواول
البواحثون فوي البيئوة العربيوة مصوطم  self-efficacyوتورجم إلوى مصوطمحي كفواءة الوذات أو فعاليووة
الذات ،وىذا المفيوم يش ّكل المحدد الرئيسي لسموك الفرد خاصة من وجية نظور أصوحات نظريوة الوتعمم

قودم نظريوة متكامموة ليوذا
ايجتماعي ،وقد ظير مفيوم الكفاءة الذاتية عمى يد باندو ار ( )ٜٔٚٚعندما ّ
ميمواً مون نظريوة الوتعمم
المفيوم حودد فييوا أبعواد ومصوادر الكفواءة الذاتيوة ،وتمثّول ىوذه النظريوة جانبواً ّ

ايجتماعي ( إبراىيم.)ٕٓٔٔ ،

 8- 8- 0تعزيف الكفاءة الذاتية:
يرى (باندورا ٜٔٚٚ،المشار إليو في إبوراىيم )ٕٓٔٔ ،أن الكفواءة الذاتيوة ىوي مىشور لمودى

قدرة الفرد عمى التح دكم في أفعالو الشخصية وأعمالو ،فوالفرد الوذي لديوو إحسواس عوال بالكفواءة الذاتيوة
يمكوون أن يسوومك بطريقووة أكثوور فعاليووة ويكووون أكثوور قوودرة عمووى مواجيووة تحووديات بيئتووو ،واتخوواذ الق و اررات
ووضوووع أىوووداف مسوووتقبمية ذات مسوووتوى عوووال ،بينموووا الشوووعور بووونقي الكفووواءة الذاتيوووة يووورتبط بوووالقمق
وانخفاض التقدير الذاتي عن مدى القدرة عمى اننجاز.
كما يرى (الزيات )ٕٓٓٔ ،أن الكفاءة الذاتية ىي اعتقاد أو إدراك الفرد لمسوتوى أو كفواءة أو
فاعميووة إمكاناتووو أو قدراتووو الذاتيووة ،ومووا تنطوووي عميووو موون مقومووات عقميووة معرفيووة ،وانفعاليووة دافعيووة،
وحسية فسيولوجية عصبيةق لمعالجة المواقف أو الميام أو المشكالت أو األىداف األكاديميوة ،والتوأثير
في األحداثق لتحقيق إنجاز ما في ظل المحددات البيئية القائمة.

 3- 8- 0وصادر الكفاءة الذاتية:
يوورى ( ٕٓٓٔ،ٜٜٔٚ،ٜٔٚٚ،banduraالمشووار الييووا فووي الع وزام  ,طالفحووة )ٕٖٓٔ ،أن
ىناك أربعة مصادر لمكفاءة الذاتية لدى ايفراد ،ىي:
ٔ-إنجازات األداء:
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وتشووير إنجووازات األداء إلووى تجووارت الفوورد وخبراتووو المباشوورة ،فالنجوواح فووي ميمووات سووابقة يولوود
النجاح ويزيد توقعاتو في ميمات يحقة.
ٕ-الخبرات البديمة:
ويقصد بيا :المعمومات التي تأتي الفرد من خوالل موا يقووم بوو األخورون مون نشواطات ،فرىيوة
األخرين يقومون بنشاطات ميددة بودون نتوائج مىلموة تعوود عموييم باسوتطاعتيا أن تنوتج توقعوات عنود
المالحظووين تسوواعدىم عمووى تحسووين جيووودىم وتكثيفيووا وانصورار عمييووا ،فبإمكووانيم إقنوواع أنفسوويم بووأن
األخرين قاموا بذلك وبإمكاننا القيام بو أيضاً.
ٖ-انقناع المفظي:

ويقصد بو :المعمومات المفظية التي تأتي الفرد عن طريوق األخورين ،ويعود ىوذا المصودر واسوع
اينتشووارق ألن إمكانيووة توووفدره سوويمة ،لووذا يمكوون توجيووو األف وراد موون خووالل مووا يقترحووو األخوورون عمووييم
ليصوووووبحوا معتقووووودين بإمكانيوووووة تكووووويفيم بنجووووواح تجووووواه أشوووووياء نجحووووووا فوووووي التيموووووت عمييوووووا فوووووي
الماضي pajares, 1997(.المشار إليو في العزام  ,طالفحة.)ٕٖٓٔ ،
ٗ-ايستثارة اينفعالية:
يتوقف ىذا المصدر عمى الدافعية المتوفرة أثناء الموقف ،وعمى الحالة اينفعاليوة لمفورد ،حيوث
ينخفض األداء أثناء اينفعال الشديد ،فعندما تسيطر األفكار السمبية والمخاوف حول قدرات الفورد عموى
أداء ميمات محوددة ،فوإن ردود الفعول اينفعاليوة تعمول عموى خفوض مسوتوى الكفواءة الذاتيوة ،ولوذا فوإن
تحسووين الحالووة الجسوودية واينفعاليووة لمفوورد يمكوون أن تقموول الحووايت اينفعاليووة السوومبية ،وبالتووالي زيووادة

الكفاءة الذاتية pajares, 1997( .المشار إليو في العزام  ,طالفحة.)ٕٖٓٔ ،
 4- 8- 0الكفاءة الذاتية والشموك االٌشاٌي:

يوووورى بانوووودو ار ( bandura,1989المشووووار إليووووو فووووي ل مووووراد )ٕٓٓٛ ،أن ايعتقووووادات أو
اح ،ىي:
اندراكات عن الكفاءة الذاتية تىثر في سموك الفرد من خالل أربع نو ٍ

ٔ-اختيار السموك :تىثر اندراكات المتعمقة بالكفاءة الذاتية لمفرد عمى اختياره لسموكو.
ٕ-كم ومعدل الجيد :حيث تحدد ايعتقوادات عون الكفواءة الذاتيوة كوم ومعودل الجيود الوذي يبذلوو الفورد،
ومدى حرصو عمى مواصمتو أو مثابرتو في أداء النشاط المستيدف.
ٖ-أنماط التفكير :فتىثر الكفاءة الذاتية عمى أنماط التفكير بحيوث قود تصوب معينوات ذاتيوة أو معيقوات
ذاتية ،وأن إدراك األفراد لمكفاءة الذاتيوة يوىثر فوي أنوواع الخطوط التوي يضوعونيا ،فالوذين لودييم إحسواس
مرتفع بالكفاءة الذاتية يضعون خططاً ناجحة والذين يحكمون عمى أنفسيم بعدم الكفاءة ىوم أكثور مويالً

يكوون بنواءات معرفيوة
لمخطط الفاشمة واألداء الضعيف وايخفاق المتكرر ،فانحساس المرتفع بالكفواءة ّ
ذات أثر فعال في تقوية اندراك الذاتي لمكفاءة.
ٗ-الفرد منتج لمسموك :يتضو توأثير اعتقوادات أو إدراكوات الكفواءة الذاتيوة لمفورد عموى سوموكو ،ويكوون
ذلك من خالل النظر إلى الفردق باعتباره منتجاً لمسموك أكثر منو متنبئاً بالسموك.

ٕ -الدراسات السابقة:
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دراسة (لطف اهلل & عطيى:)8112 ,
استيدفت ىذه الدراسة تصميم برنامج تدريبي مقترح لتنميوة التفكيور التوأ دممي ومسوتوياتو لودى
الطالت معمم العمووم ،تكونوت عينوة الدراسوة مون ( )ٜطوالت مثلموت المجموعوة التجريبيوة ،و(ٓٔ) طوالت
مثلمت المجموعة الضابطة.
أظيرت النتائج وجود فروق ذات دالة إحصائية بين متوسطات درجات المجمووعتين والضوابطة
في اختبار المعتقدات التدريسية ،وكذا بطاقة مالحظة األداءات التدريسية ،وكوذا اختبوار حول المشوكالت
بصووورة تأمميووة ،وكووذا اختبووار التفكيوور التووأ دممي الكمووي ،واختبووار مسووتوى التفكيوور التووأ دممي الكمووي لصووال
المجموعة التجريبية.

دراسة (عمي ,طميب & ,ذلىد:)8112 ,
استيدفت ىذه الدراسة قياس فاعمية برنامج مقترح نعداد الطالت المعمم بقسم الجيرافيا بكميوة
التربيووة فوووي ضووووء المسوووتحدثات التكنولوجيووة ،تكونوووت عينوووة الدراسوووة موون طوووالت الفرقوووة الرابعوووة قسوووم
الجيرافيا.
حصائياً بين متوسوطات درجوات الطوالت فوي التطبيوق القبموي
أظيرت النتائج وجود فروق دالة إ
ّ
والبعوودي يختبووار تحصوويل المعووارف والمفوواىيم التكنولوجيووة ،وكووذا فووي أداء ميووارات المسووتحدثات ،وفووي
مقياس اتجاىات الطالت نحو استخدام المستحدثات التكنولوجية ،وذلك لصال التطبيق البعدي.

دراسة (ذلىد8112 ,ب):
اسووتيدفت ىووذه الدراسووة استقصوواء فعاليووة برنووامج فووي إعووداد معمووم الفيزيوواء قووائم عمووى الووتعمم
انلكترونووي فووي تنميووة المكووون المعرفووي ،وميووارة اتخوواذ الق ورار ،وايتجوواه نحووو الووتعمم انلكترونووي لوودى
الطووالت المعممووين .تكونووت عينووة الدراسووة موون (ٓ٘) طالب واً وطالبووة موون طووالت وطالبووات الفرقووة الرابعووة
شعبة طبيعة وكيمياء ،استخدمت الدراسة التصميم التجريبي ذا المجموعة الواحدة.

وائياً بوين متوسووطات درجوات عينوة الدراسووة فوي اختبووار
أظيورت النتوائج وجووود فوروق دالوة إحصو ّ
المكون المعرفي ،ومقياس اتخاذ القرار ،ومقياس ايتجاه نحوو الوتعمم انلكترونوي فوي القياسوين :القبموي
والبعدي لصال التطبيق البعدي ،كما أثبتت النتائج وجوود ارتبواط بوين المكوون المعرفوي ومقيواس اتخواذ
القووورار ،وكوووذلك يوجووود ارتبووواط موجوووت بوووين اختبوووار المكوووون المعرفوووي ومقيووواس ايتجووواه نحوووو الوووتعمم
انلكترونووي ،وكووذلك ي يوجوود ارتبوواط موجووت بووين مقيوواس اتخوواذ القوورار ومقيوواس ايتجوواه نحووو الووتعمم
انلكتروني.

دراسة (عيشى & خميفة:)8112 ,
اسووتيدفت ىووذه الدراسووة قيوواس أثوور برنووامج توودريبي لممعمووم قووائم عمووى تحسووين فعاليووة الووذات
األ كاديمية لمتالميذ في الدافعيوة ل نجواز وايتجواه نحوو الرياضويات لودى التالميوذ ذوي صوعوبات الوتعمم.
تك لونووت عينووة الدراسووة موون (ٖ )ٜطالب واً تووم تقسوويميم إلووى مجموووعتين )ٖ٘( :طالب واً ،وضووابطة (ٔٗ)
طالباً .كما تكونت عينة الدراسة من خمسة معممين.
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وائياً بووين متوسووطات درجووات المجموووعتين :التجريبيووة
أظيوورت النتووائج وجووود فووروق دالووة إحصو ّ

والضووابطة عمووى مقيوواس فعاليووة الووذات األ كاديميووة ،وكووذا مقيوواس الدافعيووة ل نجوواز األ كوواديمي ومقيوواس
ايتجاه نحو الرياضيات لصاح المجموعة التجريبية.

دراسة بودي ):(Bodie, 2009
تناولووت ىووذه الدراسووة الحالووة النوعيووة ،حيووث فحصووت أثوور السوونة األولووى فووي برنووامج تعريفووي
لمعمموووي الرياضووويات لممرحموووة المتوسوووطة عموووى معرفوووة المحتووووى الرياضوووي وأصوووول التووودريس والثقوووة
والتدريت الصفي وتحصيل الطالت لسوتة معمموين جودد لمرياضويات لممرحموة المتوسوطة فوي مدرسوة حوي
الضوواحي .حاولووت ىووذه الدراسووة ايجابووة عمووى السوىال الوورئيس التووالي :مووا ىووي عواموول برنووامج التطوووير
المينوووي التوووي توووىدي الوووى أداء أفضووول لممعموووم ،توووم جموووع البيانوووات مووون خوووالل المقوووابالت ،ايسوووتبانات،
المقايت ،نتائج تقييم الطالت.
أثبتت النتائج ما يمي:
ٔ -أن راء المعممووين حووول توودريبيم عمووى التعموويم بمووا يتعمووق بقوودرتيم عمووى اسووتثارة تفكيوور
الطالت ،ومعرفة المحتوى الرياضي قد تحسنت كنتيجة لمبرنامج.
ٕ -لقوود اسووتفاد المعممووون اسووتفادة عظمووى موون فرصووة مقابمووة مرشوودييم عنوود توودريس درس
رياضيات ،تاله فرصة لمناقشة الرياضيات ومشكالت التدريس مع أقرانيم ومرشدييم.

دراسة (عبدالعاطي:) et al., 2010
اسووتيدفت ىووذه الدراسووة قيوواس فاعميووة برنووامج إلكترونووي مقتوورح قووائم عمووى تعموويم التفكيوور وأثووره عمووى
التحصوويل الدراسووي ،واكتسووات بعووض ميووارات مووا وراء المعرفووة لوودى شووعبة إعووداد معمووم الحاسووت األلووي.
تكونت عينة الدراسة من (ٖٓ) طالباً وطالبة من طالت الفرقة الثانية شعبة إعداد معموم الحاسوت بكميوة

التربيووة النوعيووة جامعووة المنصووورة .اسووتخدمت الدراسووة تصووميم المجموعووة الواحوودة ذا القيوواس القبمووي
والبعدي.
أظيووورت النتوووائج وجوووود فوووروق ذات ديلوووة إحصوووائية بوووين متوسوووطات درجوووات الطوووالت فوووي ايختبوووار
التحصيمي ،وكذا في اكتسات بعض ميارات ما وراء المعرفة ،وذلك لصال التطبيق البعدي.

دراسة فوكص ):(Fox, 2011
استيدفت ىذه الدراسة فحي أثر بورامج تودريت المعموم عموى الكفواءة الذاتيوة كموا يراىوا معمموو
السوونة األولووى .تووم جمووع البيانووات موون خووالل ايسووتبانات والبيانووات الديموغرافيووة موون عينووة موون معممووي
وطبووق عمووى المعممووين قيوواس الكفوواءة الذاتيووة معو ّود مسووبقاً موون قبوول بوواحثين خوورين .تووم
السوونة األولووىّ ،
تقسيم برامج التدريت البديل إلى أربعة أنوواع :برعايوة الجامعوة ،برعايوة المدرسوة ،برعايوة مركوز الخدموة
التعميمية ،وبرعاية القطاع الخاي.
تم تحميل النتائج بواسطة اختبار (ت) لعينتين مستقمتين وتحميل التباين األحادي .توم اسوتخدام
إحصوائياً فوي
عممية الترميز ايستقرائيق لتحميل البيانات النوعية .أثبتت النتائج عدم وجوود فوروق دالوة
ّ

تدربوا في بورامج التودريت التقميديوة وبورامج التودريت البديموة .بشوكل
الفعالية الذاتية بين المعممين الذين ل
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عووام ،أوض و التحميوول الكيفووي أىميووة الخبوورة الميدانيووة والتوجيووو األقوول درجووة كضوورورة لوودعم الفاعميووة
الذاتية ،بانضافة إلى ذلوك فوإن المعمموين فوي بورامج التودريت التقميودي والتودريت البوديل أشواروا إلوى أن
تعدىم بشكل ٍ
كاف لمساعدة طالبيم عمى اجتياز اختبار تقييم المعرفة والميارات.
برامج تدريبيم لم ّ

دراسة صاوويمز):(Samuels, 2011

استيدفت ىذه الدراسة تحديد فاعمية البرنامج التعريفي لممعمم في مدرسة بميوز ايبتدائيوة مون
خالل راء ثالث مجموعوات مون المشواركين :المعمموين الموىىمين حوديثاً ،المووجيين ،وموديري المودارس.
استخدمت أساليت التقييم بما في ذلك ايستبانة المصممة من قبل الباحث.

أثبتت النتائج أن البرنامج التدريبي التعريفي كان فعايً من قبل الجيوات المعنيوة بيوا.

ذكوور المدرسووون أن البرنووامج سوواعد عمووى إعووداد المعممووين لتوودريس الفصووول الدراسووية .حوودد التقيوويم أن
مكووون انرشوواد موون إحوودى نقوواط الضووعف فووي البرنووامج .موون خووالل تطوووير ورشووة عموول ايرشوواد فووإن

المرشدين سوف يكتسبون الميارات والمعارف الالزمة لمدعم الجيد لممعممين المىىمين حديثاً.

دراسة واتكٍز ):(Watkins, 2011

اسووتيدفت ىووذه الدراسووة وصووف أدوار الوورئيس والمرشوود فووي برنووامج تعريفووي لممعمووم الفعووال ،بالتحديوود
حاولت ىذه الدراسة انجابة عن األسئمة التالية:
ٔ -ما دور الموجو في برنامج تعريفي لممعمم الفعال؟
ٕ -ما دور الرئيس في برنامج تعريفي لممعمم الفعال؟
ٖ -ما المكونات الضرورية لمبرنامج التعريفي لممعمم الفعال؟
تم تصميم البحث الوصفي باستخدام مدخل الطرق المختمطة .تم تجميع البيانات الكميوة مون خوالل
مقياس ليكرت ،تم تطبيقو عمى المعممين الجدد الذين لدييم أقل من ثوالث سونوات مون الخبورة التعميميوة
في إحدى المدارس المتوسطة.
كما أن النتائج أكدت أو طعنت من خالل بيانات كيفية تم تجميعيوا مون خوالل مقوابالت مجمووعتين
تركيووز مسووتقمتين مووع الموودير ومرشوود جديوود لممعمووم ،أظيوورت النتووائج أن البرنووامج التعريفووي فووي حالووة
إيجابيووة ،عمووى وجووو التحديوود أنظمووة المواجيووة والمعمومووات الروتينيووة تووم تزويوودىا قبوول اليوووم األول موون
الدراسووة ،التطوووير المينووي لو دارة الصووفية ،فووري المشوواركة مووع المعممووين الجوودد األخوورين كانووت ثالثووة
الفع وال ،بانضووافة إلووى ذلووك ،أثبتووت النتووائج أن
مجووايت مثّمووت تحو ّودياً لنجوواح البرنووامج التعريفووي لممعمووم ّ
الدعم حست الطموت مون مودير المدرسوة والمرشود ىوي عناصور أساسوية لمتصودي لالحتياجوات التعميميوة
والعاطفية لممعممين الجدد.

- 118 -

فاعلية برنامج تدريبي إلكتروني مقترح قائم على استراتيجيات تدريس التفكير في تنمية مهارات التدريس

.........

دراسة (الزفاعي:)8108 ,
اسووتيدفت ىووذه الدراسووة قيوواس أثوور برنووامج توودريبي موودمج فووي الترابطووات الرياضووية –يسووتخدم
منتوودى تعميمووي -عمووى تحسووين معرفووة واتجوواه وأداء الطالووت المعمووم شووعبة التعموويم ايبتوودائي تخصووي
الرياضيات ،تكونت عينة الدراسة من ٗٔ طالباً ٖٔ( ،طالبة  +طالوت واحود) شو ّكموا مجموعوة الدراسوة.
استخدمت الدراسة التصميم التجريبي من نوع المجموعة الواحدة .

أشووارت نتووائج الدراسووة إلووى وجووود تحسووينات فووي مسووتوى الترابطووات الرياضووية وايتجوواه نحوىووا
لدى الطالت بعد التدريت عموى البرنوامج ،كموا كانوت اسوتجابات الطوالت عموى بطاقوة تحميول وأداء نشواط
فوووي الترابطوووات الرياضوووية مناسوووبة ،ولوووم تتوصووول الدراسوووة إلوووى كشوووف العالقوووة بوووين متييوووري الترابطوووات
الرياضووية (الجانووت المعرفووي) وايتجوواه نحوىووا ،فووي حووين كشووفت عوون وجووود عالقووة موجبووة ودالووة بووين
متييووري الترابطووات الرياضووية (الجانووت ايدائووي) وايتجوواه نحوىووا ،كمووا بينووت النتووائج رضووا الطووالت عوون
البرنامج والمدرت.

دراسة (عالً:)8108 ,
استيدفت ىوذه الدراسوة تصوميم برنوامج إلكترونويق لتودريت معمموي الدراسوات ايجتماعيوة أثنواء
الخدمة عمى استخدام انستراتيجيات الميتا معرفية ،وقياس أثوره فوي تنميوة وعوييم بيوا ،واتجواىيم نحوو
التووودريت انلكترونوووي ،تكونوووت عينوووة الدراسوووة مووون (ٖٓ) معممووواً ومعمموووة لمدراسوووات ايجتماعيوووة فوووي
الموورحمتين ايبتدائيووة وانعداديووة .اسووتخدمت الدراسووة الموونيج التجريبووي وبالتحديوود تصووميم المجموعووة
الواحدة ذي القياس القبمي والبعدي.
أثبتوت النتووائج وجوود فووروق دالوة إحصووائياً بوين متوسووطات درجوات التطبيقووين :القبموي والبعوودي

لممعممووين مجموعووة البحووث فووي اختبووار الوووعي ،وكووذا مقيوواس ايتجوواه نحووو التوودريت انلكترونووي لصووال
التطبيق البعدي.

دراسة لوي ):(Lowe, 2012
استيدفت ىذه الدراسة تحديد ما إذا كان ىناك حاجوة ل صوالح داخول بورامج التودريت التقميديوة
األوليوة أو بورامج توودريت المعممووين البديموة .إن اليوورض موون ىووذه الدراسوة ىووو جمووع البيانووات حووول راء
المعممووين حووول ب ورامج توودريت المعممووين التقميديووة أو البديمووة كتوودريت كو ٍ
واف نعوودادىم نكمووال ميوواميم
الوظيفيووة الفعميووة .قارنووت الدراسووة بووين راء المعممووين ذوي السوونوات المتفاوتووة موون الخب ورات التعميميووة
(ٔ ،ٗ-ٖ ،ٕ-وأكثوور موون خمسووة)ق لتحديوود مووا إذا كووان ىنوواك فوورق و /أو كيووف أن سوونوات الخبوورة فوي
مجال التدريس أثلرت في تصورات المعممين حول برنامج تدريت المعممين األوليوة .أيضواً سوعت الدراسوة
إلى تحديد الميام الوظيفية التي يشعر المعممون أنيم تدربوا أو لم يتدربوا عمييا بشكل ٍ
كواف فوي بورامج

التدريت األولية.
أثبتت النتوائج أنوو لوم يكون ىنواك ديلوة إحصوائية وجودت فوي أي مون المتييورات ليوذه الدراسوة.
ومع ذلك ،كانت ىناك بعض المجايت المحددة التي أشار إلييا المعممون بأنيم بحاجوة إلوى أن يتودربوا
عمييووا بشووكل كوواف .إن العديوود موون المشوواركين فووي الدراسووة أشوواروا إلووى أنيووم لووم يتوودربوا بشووكل كوواف
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ليخططوا لتدريس الطالت ذوي ايحتياجات الخاصة .ذكر المشاركون في الدراسوة أنيوم لوم يتودربوا عموى
تدريس الصفوف ذات األعداد الكبيرة من الطالت أو لم يكن لدييم مواد تعميمية كافية.
ىذه العوامل ليا تأثير عميق في إصوالح التعمويم .إن التودريت الكوافي لممعموم يىكود عموى تنميوة
قدرة المعمم لتمبية ايحتياجات الفردية لكل طالت .إن الوضوع الوراىن يقتصوادنا يخموق مشوكالت إضوافية
تحتوواج إلووى معالجووة عوون طريووق إصووالح التعموويم .ىووذا يشووير إلووى أن المعممووين الحوواليين وكووذلك معممووي
المسووتقبل بحاجووة إلووى التوودريت الكووافي فووي ىووذه المجووايت موون أجوول توووفير تعموويم متمووايز ف لعووال لمطووالت
وتمبية جميع قدرات الطالت.

دراسة لوبيز):(Lopez, 2012
اسووتيدفت ىووذه الدراسووة توجيووو التركيووز عمووى بورامج إعووداد المعمووم التقميديووة ،وتحميوول العمميووات
لكيفية اختيار معممي الصفوف ودعميم كمعممين قادة في إحودى بورامج إعوداد المعمموين األوروبيوة .توم
دراسوووة راء المعمموووين القوووادة .توووم جموووع البيانوووات مووون خوووالل ايسوووتبانة انلكترونيوووة ،كوووان ىنووواك أربوووع
مجموعوووات مووون المشووواركين( :معمموووي التووودريت القوووادة السوووابقين ،المعمموووين القوووادة ،موووديري المدرسوووة
قودمت بيانوات ليوذه الدراسوة،
ومنسقي التوظيف الجامعي) ،ثالث من المجموعات األربع من المشاركين ّ
تم تحميل البيانات ووضعت توصيات لبحوث مستقبمية.

دراسة تياجو ):(Teague, 2012
بحثت ىذه الدراسة في قضية أنو بوين المعمموين المبتودئين فوإن ايسوتنزاف سوائد ومكموف ،وقود
صوومم البرنووامج التعريفووي األكوواديمي لممعمووم المبتوودوق لتوووفير التوجيووو ذي النوعيووة الجيوودة ،التعريووف
والدعم لممعممين المبتدئين في منطقة ريفية ،اختبرت ىذه الدراسة أثر البرنامج عموى التثواقف والتودريت
واستبقاء المعممين الجدد ،وكشف عن تصونيفات ودرجوات مكونوات البرنوامج مون قبول المشواركين بشوكل
جماعي.
رغم أن الحجم النسبي لبعض المجموعات الفرعية كان صويي ارً جوداً لمسوماح بوالتعميم،

إي أن النتووائج قو ّودمت تقييم واً شووامالً لمبرنووامج ،وايحتفوواظ داخوول المجموعووة التجريبيووة تجوواوز ذلووك موون
المجموعووة الضووابطة بنسووبة (٘ .)%ٛ0رغووم عوودم وجووود ديلووة إحصووائية قوود تكووون األثووار أكثوور مطابقووة
لمناطق ريفية مشابية اقتصادياً.

دراسة كوليٍز):(Collins, 2012
بحثت ىذه الدراسة في قضية تركيز ايىتموام الووطني عموى تحسوين قودرة الطوالت عموى القوراءة
منذ إقرار قانون التعميم المتوسط والثانوي لعام ٘ ،ٜٔٙحيث تنفيذ برنامج كاليفورنيا لمقراءة األول فوي
جميووع أنحوواء الدولووةق وذلووك بيوودف تحسووين ميووارات الق وراءة لمطووالت موون مرحمووة ريوواض األطفووال حتووى
الصف الثالث ،وقد صممت ىذه الدراسة البحثيةق لتحديد ما إذا كان ىنواك عالقوة بوين تودريت المعمموين
والتحصيل العممي لمطالت.
وقد اسوتخدمت التصوميم شوبو التجريبويق لتوضوي فيموا إذا كوان التعورض لمقوراءة أويً

في الصفوف الثاني الثالث لديو تأثير إيجوابي عموى اختبوار معوايير كاليفورنيوا لمصوف الثالوث ،بانضوافة
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إلى درجات فنون الميوة اننجميزيوة لطوالت الصوف الثواني متوسوطي التحصويل مقارنوة بطوالت مشوابيين
في ظروف مشابية.
أثبتت النتائج أن طالت الصوف الثواني ذوي التحصويل المرتفوع الوذين تعرضووا يختبوار
القراءة فوي الصوفين الثواني والثالوث أظيوروا أداء أقول بالمقارنوة بطوالت مشوابيين فوي ظوروف مشوابية،
الووذين لووم يدرسووا باسووتخدام القوراءة أويً ،كمووا لووم يووتم مالحظووة العالقووة المفترضووة بووين التطووور المينووي
وأداء الطالت.

دراسة بيباض ):(Bebas, 2012
بحثووت ىووذه الدراسووة فووي مشووكمة ايسووتنزاف لممعممووين المبتوودئين التووي ىووي مكمفووة لممنوواطق
التعميميووة ولمينووة التعموويم فووي نوواح كثيوورة.إن بورامج إعووداد المعممووين كبرنووامج إعووداد المعممووين لممرحمووة
المتوسووطة فووي جامعووة مقاطعووة ورسيسووتير يمكوون أن يسوواىم فووي تقميوول عوودد المعممووين المبتوودئين الووذين
غادروا المينة .لذلك ،فإن ىدف ىذه الدراسوة ىوو استقصواء العناصور المختمفوة لنمووذج خواي نعوداد
طبق في جامعة ورسيستير لقياس فاعميتو عمى فعاليوة الوذات،
المعممين ،نموذج التطوير الميني الذي ّ
وكفاءة المعمم ،وايستبقاء لممعممين المبتدئين.
إن تصميم الطرق المختمطة في شكل تقويم النواتج توم تصوميمو يستكشواف ومقارنوة
راء الخريجين الوذين بقووا فوي مينوة التودريس لمودة ثوالث سونوات عموى األقول وخريجوي البرنوامج الوذين
تركوا المينة أو لم يبدىوا فييا من األساس.
تم استخدام األدوات وايستبانات ومجموعوة التركيوز والمقوابالت .أثبتوت النتوائج تقريبواً

أن كل المشاركين في برنامج جامعة ورسيسوتير لودييم مسوتوى عوال مون فعاليوة الوذات وكفواءة المعموم،
ودخموا البرنامج ولدييم مسوتوى عوال مون ىوذين المتييورين ،وموع ذلوك ىوذه الزيوادة ي تتوقوع ايسوتمرار
في مينة التعميم.

دراسة (عطية:(8103 ,
استيدفت ىذه الدراسة استقصاء فاعميوة برنوامج تودريبي قوائم عموى الوتعمم انلكترونوي المودمج
فووي تنميووة الميووارات التدريسووية ،وايتجوواه نحووو التعموويم انلكترونووي لوودى الطووالت معممووي الميووة العربيووة.
تكونت مجموعة البحث من الطالت المعمموين تخصوي الميوة العربيوة بموه عوددىم ( )ٕٛطالبواً ،وقود توم

تقسيميم بالتساوي إلى مجموعتين :تجريبية ،وضابطة.

اسووتخدمت الدراسووة الموونيج شووبو التجريبووي ،واسووتخدم موون تصووميمات ىووذا الموونيج
طريقة المجموعات المتكافئة التي من نوع المجموعة التجريبية الواحدة والمجموعة الضابطة الواحدة.
أظيووورت نتوووائج الدراسوووة وجوووود فوووروق ذات دي لوووة إحصوووائية بوووين متوسوووطي درجوووات
المجموعتين :التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة تقويم الميوارات التدريسوية ،وكوذا مقيواس
ايتجاه نحو التعمم انلكتروني لصال التطبيق البعدي.
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دراسة (عىز:)8103 ,
اسووتيدفت ىووذه الدراسووة وضووع برنووامج مقتوورح فووي التربيووة العمميووة قووائم عمووى شووبكات التواصوول
ايجتماعيق لتنمية المفاىيم العممية وعادات العقل لدى الطالبات معممات رياض األطفال .تكونوت عينوة
الدراسة من طالبات الفرقة الرابعة شعبة الطفولة بكمية التربية جامعة سوىاج بمه عوددىن (ٕ٘) طالبوة
معممووة ،واسووتخدمت الدراسووة الموونيج شووبو التجريبووي تصووميم المجموعووة الواحوودة ذات القياسووين القبمووي
والبعدي.
أظيرت نتائج الدراسة فاعمية البرنامج المقترح في تنمية المفاىيم العمميوة وعوادات العقول لودى
الطالبات معممات رياض ايطفال.

دراسة ):(Eatherton, 2014
مع تزايد تطور المجتمع ،تتزايد فري توقع استخدام التكنولوجيا كأداة داخل الفصل .إي أن
ىناك تعارض واض بين ما نتوقعو من استخدام التكنولوجيا وتطبيق أنشطة التعمم بايعتماد عمى
التكنولوجيا .والمشكمة التي تتناوليا ىذه الدراسة ىي كيفية تقديم التدريت بطريقة تعد المعممين
ليستفيدوا من أنشطة التعمم القائمة عمى التكنولوجيا داخل فصوليم .وقد تساءلت ىذه الدراسة ما إذا
تيير في مستوى ثقتيم
كان المعممين المشاركين في برنامج تدريت تكنولوجي عبر الشبكة قد أظيروا ًا
في تكامل التكنولوجيا ،وكذلك ما إذا كانت المشاركة تدعم تكرار استخدام أنشطة التعمم بايعتماد عمى
التكنولوجيا داخل الفصل .وقد كانت المتييرات التابعة ىي :مستوى الثقة في استخدام التكنولوجيا
وتكرار استخدام أنشطة التعمم القائمة عمى استخدام التكنولوجيا ،وكذلك كان المتيير المستقل ىو
المشاركة في برامج تدريت المعمم عبر الشبكة .وفي ىذه الدراسة ،استخدمت طريقة سمسمة زمنية
ومجموعة واحدة .وكان المشاركون من معممي فصول المرحمة الثانوية من ىىيء الذين يعممون في
منطقة تعميمية يتوفر في مدارسيا حاس ت لي لكل طالت .وقد خاضوا الدراسة ايستقصائية لقياس
معمومات سكانية والمستوى الحالي المتاح يستخدام التكنولوجيا .وقد تم تطبيق مبادو تعمم الكبار في
عرض وتنظيم برنامج لتدريت المعممين عبر الشبكة لمدة ثمانية أسابيع .وقد تم استعراض تكنولوجيا
مختمفة لمشبكة (ٓ )ٕ.مع تطبيقات عممية يستخداماتيا في الفصل .وبعد اينتياء من البرنامج ،أدى
المشاركون اختبار بعدي استقصائي .وقد حممت النتائج باستخدام اختبار  Tثنائي الفروق .وعند
تيير ذو ديلة احصائية في مستوى الثقة ،إي أنو لم يظير
اينتياء من التدريت ،أظير المشاركون ًا
أي تيير في تكرار ايستخدام .وقد تساعد نتائج ىذه الدراسة تمك المناطق التعميمية التي تسعى إلى
تقديم تدريت فعال لممعممين حول كيفية تنفيذ أنشطة التعمم باستخدام التكنولوجيا داخل فصوليا.
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دراسة (غامن:)8104 ,
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لبرنامج تدريبي فوي التأىيول المينوي لرخصوة معموم
عموم في المرحمة انعدادية في ضوء متطمبات الجودة ومعايير األداء .تكونت عينة الدراسوة مون ()ٔٙ
خبي ار تم تطبيق عمييم استبيان راء الخبراء والمعممين في البرنامج التدريبي.
أظيورت نتووائج الدراسووة أن البرنووامج المقتورح قوود يقووى ترحيبووا مون الخبوراء والمعممووين وقوود دلووت
النتووائج عمووى حصووول جوانووت البرنووامج عمووى نسووبة تأييوود عاليووة لموثوقيتووو وموودى إمكانيووة تطبيقووو فووي
الواقع.

دراسة (ووسى & وصطفى:)8104 ,
تعورف أثور دموج التعمويم انلكترونوي السوحابي وتطبيقوات الوتعمّم الجووال
ىدفت ىذه الدراسة إلى ّ
في تنمية ميوارات اسوتخدام تطبيقوات اليواتوف الذكيوة فوي التعمويم لمعمموي التعمويم األساسوي ،وذلوك مون
خووالل تحديوود بعووض ميووارات اسووتخدام تطبيقوووات اليواتووف الذكيووة الالزمووة لمعممووي التعموويم األساسوووي،
وايحتياجات التدريبيوة الالزموة ليوم مون ىوذه الميوارات ،وتحديود عناصور البرنوامج التودريبي القوائم عموى
وتعورف أثور اسوتخدام البرنوامج التودريبي فوي
دمج التعميم انلكتروني السحابي وتطبيقات التعمم الجووالّ ،
تنمية ميارات استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في العممية التعميمية .تكونت عينوة الدراسوة مون (ٖٗ)
معمما ومعممة من معممي التعميم األساسي.
أظيوورت نتووائج الدراس وة أن ىنوواك فروقووا دالووة احصووائيا بووين متوسووطات درجووات المعممووين فووي
التطبيقووين القبمووي والبعوودي فووي ايختبووار التحصوويمي لصووال ايختبووار البعوودي ،وبطاقووة مالحظووة ميووارات
استخدام تطبيقات اليواتوف الذكيوة فوي اتجواه التطبيوق البعودي ،وأن ىنواك عالقوة ارتباطيوة موجبوة دالوة
احصووائيا بووين درجووات المعممووين فووي ايختبووار التحصوويمي ،وبطاقووة مالحظووة ميووارات اسووتخدام تطبيقووات
اليواتووف الذكيووة ،وأن ىنوواك أثوو ار إيجابيووا دالووة إحصووائيا يسووتخدام دمووج التعموويم انلكترونووي السووحابي
وتطبيقووات الووتعمم الج ووال فووي تنميووة ميووارات اسووتخدام تطبيقووات اليواتووف الذكيووة لوودى معممووي التعموويم
األساسي.

دراسة ):(Allison, 2015
تسعى ىذه الدراسة إلى تطوير برنوامج لتودريت المعمموين الوذين يتعواممون موع طوالت الصوفوف
العميا من المرحمة ايبتدائيوة الوذين يعوانون مون السوموكيات التخريبيوة .وقود أجوري البحوث بيودف تحديود
المكونات األساسية لبرنامج تدريت لممعممين ليساعدىم عمى دعم عالقاتيم مع الطوالت مون أجول زيوادة
السووموكيات انيجابيووة فووي الصوووفوف العميووا موون المرحمووة ايبتدائيوووة .وقوود سوواىمت انطباعووات التفاعووول
المجتمعي ومعوامالت البحوث والتطووير والنشور بصوورة ممحوظوة فوي تطووير البحوث واسوتخدام النمووذج،
وىوذا يمكوون أن يسوتخدم فووي ىووذه الدراسوة لتطوووير برنووامج تودريت لمعممووي الصووفوف العميوا فووي المرحمووة
ايبتدائية.
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دراسة (الزيات:)8105 ,
استيدفت ىذه الدراسة استقصاء فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى ميوارات التفكيور التوأممي فوي
تنمية الدافع المعرفي لدى الطالت المعمم .تكونت عينوة الدراسوة مون (ٓ )ٙطالبوا وطالبوة ،توم تقسويميم
إلى مجموعتين بالتساوي.
أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات المجموعة التجريبية قبول
تطبيق البرنامج التدريبي عمى مقيواس الودافع المعرفوي ومتوسوط درجواتين بعود تطبيوق البرنوامج لصوال
التطبيووق البعوودي ،كمووا أظيوورت النتووائج وجووود فووروق دالووة إحصووائيا بووين متوسووط درجووات المجموعووة
التجريبيووة ومتوسووط درجووات المجموعووة الضووابطة بعوود تطبيووق البرنووامج عمووى مقيوواس الوودافع المعرفووي
لصال المجموعة التجريبية.

دراسة ):(Macdonald, 2016
ركزت دراسة ىذا البحث انجرائوي عموى أثور جنسون ( )ٕٜٓٓالوذي يونعكس فوي عقوول معمموي
الطالت الفقراء بب ارمج التدريت وانعكاسو عموى سوموكيات المعموم وطورق التودريس التوي يسوتخدميا .وقود
شارك ٓٔ معممين من معمموي المودارس ايبتدائيوة اختيوروا بطريقوة عشووائية (وأسوماء وىميوة) وقودمت
ليم جمسوة متعوددة الخطووات .وكانوت الخطووة األولوى ىوي خطووة موا قبول التودريت واشوتممت عموى تمقوي
كتات جنسن المعنوون إشوراك الطوالت ذوي العقوول الضوعيفة (ٕٓٔٓم) وقراءتوو .وقود اشوتممت خطووة
ما قبل التودريت انضوافية عموى اتموام وثيقوة اينطباعوات الشخصوية حوول مصوفوفات جنسون لمتودريت
األكوواديمي والمعرفووي والجيوودي والسووموكي (جنسوون وماكدونالوودٕٓٔ٘ ،م) .وقوود تكونووت جمسووة التوودريت
من برنامج لمتدريت لمدة يوم واحد يسوتخدم برنوامج جنسون نشوراك الطوالت الوذين ي يجيودون اسوتخدام
عقوووليم .وقوود احتوووت جمسووة التوودريت عمووى عوودة جمسووات تعاونيووة تسووم لممشوواركين بمناقشووات حووول
تطبيووق األنشووطة وممارسووتيا وتنفيووذىا .كمووا شووممت أنشووطة مووا بعوود التوودريت اتمووام وثيقووة اينطباعووات
الشخصية لمصوفوفات جنسون لمتودريت األكواديمي والمعرفوي والجيودي والسوموكي (جنسون وماكدونالود،
ٕ٘ٔٓم) لممووورة الثانيووووة بموووا يسووووم بتحميووول اينطباعووووات الشخصوووية ومقارنتيووووا .بانضوووافة إلووووى أن
المشاركون قد ممئوا استقصاء تدريس ذوي العقول المتأثرة بوالفقر ،وىوو يسوم لممشوارك بكتابوة أفكواره
حول تطبيق األنشطة .وقد تناولت أسئمة البحث أثور برنوامج التودريت عموى سوموك المعموم داخول الفصول
وعمووى طوورق التوودريس .وقوود أظيوورت الدراسووة أن ٓٓٔ ٝموون المشوواركين مووروا بمسووتويات مختمفووة موون
تزايد استخدام الطورق التوي قودمت ليوم أثنواء التودريت .وقود أظيورت النتوائج أن برنوامج جنسون لمتودريت
كان لو تأثير إيجابي عمى كالً من طرق التدريس ومعتقدات المعممين.

دراسة (غامن:)8106 ,
ىوودفت ىووذه الدراسووة إلووى رفووع مسووتوى الكفايووات المعرفيووة لوودى معممووي العموووم فووي المرحمووة
ايبتدائيووة فووي ضوووء كفايووات معمووم القوورن الحووادي والعشوورين ،وقيوواس أثوور وحوودة تدريبيووة مقترحووة فووي
اكتسوات بعووض الكفايووات المعرفيووة .تكونووت عينووة الدراسوة موون (ٕٕ) معممواً .تكونووت أدوات الدراسووة موون
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استبيان ايحتياجات التدريبية لمعممي العموم بالمرحمة ايبتدائية في ضووء كفايوات معموم القورن الحوادي
والعشرين ،واختبار الكفايات المعرفية.
أظيرت النتائج وجود فرق دال إحصائياً بوين نتوائج ايختبوار القبموي والبعودي يختبوار الكفايوات

المعرفية ،كما أكودت النتوائج أن حجوم توأثير البرنوامج كبيور ،واتضو أثور البرنوامج المقتورح فوي اكتسوات
الكفايات المعرفية لمعمم القرن الحادي والعشرين.

دراسة ):(Glenn, 2017
يقدم التطوير المستمر لمعممي مرحمتي ما قبل المدرسة وايبتدائية لمتكنولوجيا التي تقدم مميزات
اقتصادية وفري عالمية لمتعامل مع المجتمع التعميمي وخاصة طريقة مونتسوري .فالمعممين الذين
يستخدمون طريقة مونتسوري يمكن أن يعتمدوا عمى مزايا إمكانات تكنولوجيا التعميم ،وذلك من خالل
الفيم وايستخدام المناست ألغراضيا الخالقة .وكانت المشكمة ىي وجود برامج محدودة لمتدريت
التكنولوجي تقدميا المدارس العامة في منتسوري لممعممين .واليدف من ىذه الدراسة الكمية التي
تستخدم مجموعة واحدة واختبار قبمي واختبار بعدي ىو تحديد أثار برنامج تدريبي عمى التكنولوجيا
لمدة ٘ أيام عمى ميارات الكفاءات التكنولوجية األساسية لممعممين في سبع موضوعات:
 أساسيات تشييل الحاست األلي إعداد المعدات وصيانتيا والتعامل مع مشكالتيا ميارات معالجة الكممات القوائم المنسدلة الشبكات ايتصايت التواصل انعالميوقد شارك في الدراسة عينة مكونة من ٖٖ معمم يستخدم طريقة منتسوري في مراحل ما قبل
المدرسة وحتى العام الثامن ايبتدائي في المدارس العامة الواقعة في ويية متشيجان .وىذا البحث لم
مخصصا لمعممي منتسوري .وقد احتوت النتائج
يتم اجراىه في مدرسة عامة في منتسوري وليس
ً
عمى تحميل لتقييم ذاتي لكل مشارك لمستويات كفاءتو/كفاءتيا التكنولوجية في موضوعات رئيسية
سبع قبل وبعد البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة خم س أيام .وقد أظيرت النتائج البعدية لبرنامج
الخمس أيام زيادة ممحوظة في مستويات كفاءة المشاركين .وبناء عمى ىذه النتائج نوصي بأن تنفذ
مدارس منتسوري برنامج التدريت التكنولوجي الذي سوف يسم بدعم مستمر لممتعممين مع فرصة
لمتعاون مع الزمالء النظراء ليم ،وىو في نفس الوقت يقدم فرصة اتاحة وقت لممعممين لمتعمم
بالسرعة المناسبة ليم .ويجت أن تشتمل األبحاث القادمة عمى عينة كبيرة وبرنامج ممتد لمتدريت
التكنولوجي ألكثر من خمس أيام.
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دراسة ):(James, 2017
كان اليرض من ىذه الدراسة الكمية المتعددة الطرق ىو جمع البيانات من أجل تطوير مستقبمي
لبرنامج التدريت أثناء الخدمة لممعممين الجدد الذين توظفيم أكاديمية ييك فورست (اسم مستعار).
فالمعممين الجدد الذين يتعاممون مع أطفال ذوي احتياجات تعميمية خاصة واجيوا تحديات التدريس
في دولتيم التي تقع في الشرق األوسط بانضافة إلى تمك التحديات التي تواجو المعمم الجديد بصفة
عامة .وعند وصف عينة ىذه الدراسة نقول أن العينة ىي خمس معممين جدد من معممي األطفال
ذوي ايحتياجات التعميمية الخاصة وقد تناولت ما يمي:
 ما ي يقل عن خمس سنوات من خبرات التعميم داخل الفصل. ما ي يزيد عن عامين من الخبرة في العمل في أكاديمية ييك فورست.وقد وضعت الدراسة ثالثة أسئمة لمبحث وجمعت البيانات ل جابة عمييا وىي كالتالي:
 ما المشكالت التي يواجييا معممي األطفال ذوي ايحتياجات التعميمية الخاصة خالل األشيروالسنوات األولى من عمميم ؟
 كيف يمكن أن يتم التعامل مع ىذه المشكالت ؟ ما نوع الدعم الذي يحتاجو معممي األطفال ذوي ايحتياجات التعميمية الخاصة ومعاونييم ؟وقد استعرضت ىذه الدراسة األسس النظرية ومفاىيم النماذج المستخدمة لتقديم استراتيجية
ُجمعت من خال ل البيانات نيجاد دعم رئيسي والتدخالت الالزمة لممعممين الجدد لألطفال ذوي
ايحتياجات التعميمية الخاصة في أكاديمية ليك فورست .وقد كشفت نتائج الدراسة أن التدريت أثناء
الخدمة ىام بالنسبة لممعممين الجدد في المرحمة ايبتدائية كوسيمة لمتطور الميني .فيذه الوسيمة
يمكن أن تثبت أنيا استثمار ِ
مجد في المعممين والمدرسة والمجتمع .بانضافة إلى أنو من الميم
لممعممين الحصول عمى معارف معاصرة وميارات من خالل حضور التدريت أثناء الخدمة .ففاعمية
مالئما ومحققًا لنتائجو المرجوة مثل
التدريت أثناء الخدمة ضرورية من أجل ضمان أن يكون التدريت
ً
تطوير توجيات المعمم وتطوير احتياجات التحميل وكذلك تحسين استراتيجيات التطوير.

التعكيب عمى الدراسات الشابكة:
بعد عرض الدراسات السابقة نجد أنيا:

أوال -تٍاولت أهدافاً وتعددة ,وٍوا وا هدف إىل:
ٔ-
ٕ-

تصميم برنامج تدريبيق لتنمية التفكير التأ دممي ،مثل دراسة (لطف اهلل  ,عطيو.)ٕٜٓٓ ،

قيواس فاعميوة برنوامج مقتورح فوي ضووء المسوتحدثات التكنولوجيوة ،مثول :دراسوة )عموي et al.,

.(2009
ٖ-

استقصاء فعالية برنامج قائم عموى الوتعمم انلكترونوي فوي تنميوة المكوون المعرفوي ،وميوارة اتخواذ
القرار ،وايتجاه نحو التعمم انلكتروني ،مثل دراسة ( محمدٕٜٓٓ ،ت).
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ٗ-

.........

قياس أثر برنوامج تودريبي عموى تحسوين فعاليوة الوذات ايكاديميوة فوي الدافعيوة ل نجواز ،وايتجواه
نحو الرياضيات ،مثل دراسة (عيسى  ,خميفة.)ٕٜٓٓ ،

٘-

قياس أثر برنامج تعريفي لممعمم عمى بعض المتييرات ،مثل :معرفوة المحتووى الرياضوي ،وأصوول
التووودريس ،والثقوووة ،والتووودريت الصوووفي ،والتحصووويل ،وفاعميوووة البرنوووامج ،ووصوووف أدوار الووورئيس
والمرشوود ،مثوول دراسووة( ;(Bodie, 2009; samuels, 2011; Teague, 2012
).)Watkins, 2011

-ٙ

فحي أثر برامج تدريت المعمم عمى الكفاءة الذاتية ،مثل دراسة ).(Fox, 2011

-ٚ

استقصوواء راء المعممووين ب ورامج توودريت المعممووين التقميديووة أو البديمووة ،مثوول دراسووة

(Lowe,

).2012
-ٛ

وضع برنامج مقترح في التربية العممية فوي تنميوة المفواىيم العمميوة وعوادات العقول ،مثول دراسوة
(عمر.)ٕٖٓٔ ،

-ٜ

قيووواس أثووور برنوووامج تووودريت تكنولووووجي عبووور الشوووبكة فوووي مسوووتوى ثقوووة المعمموووين فوووي تكامووول
التكنولوجيا.(Eatherton, 2014).

ٓٔ -تقوووديم تصوووور مقتووورح لبرنوووامج تووودريبي فوووي التأىيووول المينوووي لرخصوووة معموووم عمووووم فوووي المرحموووة
انعدادية في ضوء متطمبات الجودة ومعايير األداء(.غانم.)ٕٓٔٗ ،
ٔٔ -قياس أثر دمج التعميم انلكتروني السحابي وتطبيقوات الوتعمّم الجووال فوي تنميوة ميوارات اسوتخدام
تطبيقات اليواتف الذكية في التعميم لمعممي التعميم األساسي(.موسى  ,مصطفى.(ٕٓٔٗ ،

ٕٔ -استقصوواء فاعميووة برنووامج توودريبي قووائم عمووى ميووارات التفكيوور التووأممي فووي تنميووة الوودافع المعرفووي
لدى الطالت المعمم (.الزيات.)ٕٓٔ٘ ،
ٖٔ -قيواس أثوور وحودة تدريبيووة مقترحووة فوي اكتسووات بعوض الكفايووات المعرفيووة لودى المعممووين( .غووانم،
.(ٕٓٔٙ
ٗٔ -قياس أثر برنامج تدريبي عمى الميارات التكنولوجية.(Glenn, 2017).
ويتميز البحث الحالي عن الدراسات السابقة في أنو ييدف إلى استقصاء فاعميوة برنوامج تودريبي
ّ
إلكتروني مقترح قائم عمى استراتيجيات تنمية التفكير التأ دممي في تنميوة ميوارات التودريس المرتبطوة بيوا
والكفاءة الذاتية لدى معممات الرياضيات لممرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية.

ثاٌياً -تٍاولت عيٍات رلتمفة ,وٍوا وا تٍاوه:
ٔ -الطمبوة المعمموين ،مثول دراسوة كول مون(الرفواعيٕٕٓٔ ،ق عبودالعاطي ; et al., 2010عطيوة،
ٖٕٔٓق عموي ; et al., 2009عمورٕٖٓٔ ،ق لطفواهلل  ,عطيووٕٜٓٓ ،ق محمودٕٜٓٓ ،ت(;
الزيات.)ٕٓٔ٘ ،
ٕ -المعممين وطالبيم ،مثل دراسة (عيسى  ,خميفة.)ٕٜٓٓ ،
ٖ -المعمموين ،مثول دراسوة (عوالم; Bodie, 2009; Fox, 2011; Lowe, 2012; ٕٕٓٔ ،
 ;Eatherton, 2014 ;Teague, 2012موسووى  ,مصووطفى;Macdonald, ٕٓٔٗ ،
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; 2016غووانم(2017 ;Glenn, 2017 ;ٕٓٔٙ ،

.........

 (James,البحووث الحووالي مووع ىووذه

الدراسات في اقتصار عينتو عمى المعممات.
ٗ -المعممين والموجيين ومديري المدارس ،مثل دراسة).(samuels, 2011

ثالجا -توصمت إىل ٌتائج وتٍوعة ,فىٍوا وا توصَّن إىل:
وائياً بووين متوسووطات المجموووعتين :التجريبيووة والضووابطة لصووال المجموعووة
ٔ -وجووود فووروق دالووة إحصو ّ
التجريبيووة فووي بعووض المتيي ورات ،مثوول اختبووار التفكيوور التووأ دممي وفعاليووة الووذات األكاديميووة ،الوودافع

المعرفي مثل دراسة(عيسى  ,خميفةٕٜٓٓ ،ق لطف اهلل  ,عطيو ;ٕٜٓٓ ،الزيات.)ٕٓٔ٘ ،

وائياً بووين متوسووطات المجموووعتين :التجريبيووة والضووابطة فووي الفعاليووة
ٕ -عوودم وجووود فووروق دالووة إحصو ّ
الذاتية مثل دراسة ).(Fox, 2011
ٖ -وجووود فووروق دالووة إحصووائية بووين التطبيووق القبمووي والبعوودي فووي بعووض المتيي ورات لصووال التطبيووق
البعووودي ،مثووول :اختبوووار التحصووويل ،واختبوووار المكوووون المعرفوووي ،ومقيووواس اتخووواذ القووو ارر ،ومسوووتوى
الترابطوووات الرياضوووية وايتجووواه نحوىوووا ،والووووعي ،وايحتفووواظ ،وبطاقوووة تقوووويم الميوووارات التدريسوووية
المفووواىيم العمميوووة وعوووادات العقووول ،مسوووتوى الثقوووة فوووي اسوووتخدام التكنولوجيوووا ،الكفايوووات المعرفيوووة،
ميووارات الكفوواءات التكنولوجيووة مثوول دراسووة (الرفوواعيٕٕٓٔ ،ق عبوودالعاطي et al., 2010ق
عطيووةٕٖٓٔ ،ق عووالمٕٕٓٔ ،ق عمووي et al., 2009ق عموورٕٖٓٔ ،ق محموودٕٜٓٓ ،ق
;2014

Eatherton,

2012

;

 Teague,موسوووى  ,مصوووطفى ;ٕٓٔٗ ،الزيوووات،

ٕ٘ٔٓ;غانم.);Glenn, 2017;ٕٓٔٙ ،

حدود البحح:
يقتصر ىذا البحث عمى:
ٔ-الحدود الموضوعية:
يقتصر البحث عمى استراتيجيات تنمية التفكير التأ دممي.

ٕ-أدوات البحث:

بطاقة المالحظة ومقياس الكفاءة الذاتية من إعداد الباحثة.
ٖ-الحدود البشرية:
عينة من معممات الرياضيات لممرحمة المتوسطة تم اختيارىن قصديا.
ٗ-الحدود الزمانية:
طبق البحث في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٖٜٔٗ/ٖٔٗٛىو.
ّ
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الربٌاوج التدرييب:
بعوود انطووالع عمووى األدبيووات والدراسووات السووابقة التووي تناولووت اسووتراتيجيات تنميووة التفكيوور التووأممي ،تووم
إعداد وبناء البرنامج التدريبي وفق الخطوات األتية:

- 0أسص الربٌاوج:
قام البرنامج التدريبي عمى مجموعة من األسس كما يمي:
ٔ .إن التدريت إدارة جيدة واقتصادية ونشاط ىادف يىدي إلى تحقيق عدد من األىداف المحددة
الالزمة لتحسين مستوى المتدربات في موضوع التدريت.
ٕ .أن المتدربات في حاجة ليذا التدريت.
ٖ .يجت تجييز الوسائل واألنشطة والطرق والبيئة وجميعيا عوامل ميمة لنجاح عمميات
التدريت.
ٗ .أن يكون التدريت متدرجا من السيل إلى الصعت .
٘ .أن يستخدم التدريت التقنيات الحديثة.
 .ٙأن يرتبط التدريت بالواقع الفعمي (المدرسة ،معممات الرياضيات ،مقرر الرياضيات).
 .ٚأن لمتدريت لية تنفيذ ومنيجية واضحة وتقويم ومتابعة دقيقة.

- 8أهداف الربٌاوج:
أ-اليدف العام لمبرنامج.
ييدف ىذا البرنامج التدريبي إلى تنمية ميارات التدريس المرتبطة باستراتيجيات تنمية التفكير التأممي
والكفاءة الذاتية لدى معممات الرياضيات بمدينة الرياض.
ت-األىداف السموكية:
يتوقع من المعممة أن تكون قادرة عمى أدائيا في نياية كل وحدة من وحدات البرنامج:
المعدلة .7E'S
تعرف استراتيجية دورة التعمّم
ّ
ّٔ .
المعدلة .7E'S
تحدد أىداف استخدام دورة التعمّم
ّ
ّٕ .

المعدلة  7E'Sفي تدريس الرياضيات.
توض أىداف استخدام دورة التعمّم
ٖ.
ّ
ّ
المعدلة .7E'S
ٗ .تشرح مراحل استراتيجية دورة التعمّم
ّ

المعدلة
٘ .تسرد التوجييات الخاصة لمعمم الرياضيات عند تطبيق استراتيجية دورة التعمّم
ّ
.7E'S

المعدلة .7E'S
تطبق استراتيجية دورة التعمّم
ّ
ّ .ٙ
تعرف استراتيجية الكتابة عبر المنيج.
ّ .ٚ
تحدد تصنيفات أنشطة الكتابة عبر المنيج.
ّ .ٛ

 .ٜتشرح خطوات استراتيجية الكتابة عبر المنيج.
تطبق استراتيجية الكتابة عبر المنيج.
ّٓٔ .
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تعرف عقود التعمّم.
ّٔٔ .
توض خصائي عقود التعمّم.
ّٕٔ .
ٖٔ .تشرح مبادو عقود التعمّم.

تحدد أسس ومتطمبات عقود التعمّم.
ّٗٔ .

توض مراحل وضع استراتيجية عقود التعمّم.
ّ٘ٔ .
تحدد أدوار المعمم في استراتيجية عقود التعمّم.
ّ .ٔٙ
 .ٔٚتسرد إجراءات تنفيذ عقود التعمّم.
تطبق استراتيجية عقود التعمّم.
ّ .ٔٛ
تعرف التساىل الذاتي.
ّ .ٜٔ

توض مراحل استراتيجية التساىل الذاتي.
ّٕٓ .
تحدد أنواع األسئمة التي تتضمنيا استراتيجية التساىل الذاتي.
ّٕٔ .
تعدد خطوات استراتيجية التساىل الذاتي.
ّٕٕ .
تطبق استراتيجية التساىل الذاتي.
ّٖٕ .

تعرف نموذج التعمّم من أجل ايستخدام.
ّٕٗ .
توض منطمقات نموذج التعمّم من أجل ايستخدام.
ّٕ٘ .
 .ٕٙتسرد خطوات نموذج التعمّم من أجل ايستخدام.
تطبق نموذج التعمّم من أجل ايستخدام.
ّ .ٕٚ
مقدمة عن استراتيجية التعمّم التوليدي.
 .ٕٛتشرح ّ

تعرف استراتيجية التعمّم التوليدي.
ّ .ٕٜ
تحدد أىداف استخدام استراتيجية التعمّم التوليدي.
ّٖٓ .
توض مراحل استراتيجية التعّمم التوليدي.
ّٖٔ .
ٕٖ .تشرح خطوات استراتيجية التعمّم التوليدي.
ٖٖ .تسرد أطوار استراتيجية التعّمم التوليدي.
تطبق استراتيجية التعمّم التوليدي.
ّٖٗ .

ٖ-المستيدفون:

استيدف البرنامج معممات الرياضيات في المرحمة المتوسطة عمى رأس العمل تتوفر فيين
الشروط التالية:
 لم يسبق ليا تمقي إعداد نظري أو دراسة مقرر في استراتيجيات تنمية التفكير التأممي.
 لم يسبق لين حضور دورات تدريبية في استراتيجيات تنمية التفكير التأممي.

ٗ-محتوى البرنامج :تناول محتوى البرنامج ( )ٙموضوعات رئيسة تتناول استراتيجيات تنمية
تتعرف من خاللو معممات الرياضيات عمى كيفية تنفيذ ىذه ايستراتيجيات في
التفكير التأممي بأسموت ّ
محتوى كتت الرياضيات لممرحمة المتوسطة ،وفيما يمي عرض لعناوين ىذه ايستراتيجيات:
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المعدلة . 7E'S
ٔ .استراتيجية دورة التعمّم
ّ
ٕ .استراتيجية الكتابة عبر المنيج .
ٖ .استراتيجية عقود التعمّم .

ٗ .استراتيجية التساىل الذاتي .
٘ .نموذج التعمّم من أجل ايستخدام (نموذج اديمسون).
 .ٙاستراتيجية التعمّم التوليدي.

٘-الوسائل ومصادر التعمّم:

أجيزة كمبيوتر أو أجيزة ذكية متصمة باننترنت ،قناة خاصة من إنشاء الباحثة في تطبيق

تيمجرام،ممف لمبرنامج كامال  ،ممفات تتضمن موديويت البرنامج  ،مقاطع فيديو.

 -ٙاألنشطة :تم تحديد األنشطة التعميمية األتية:

 تكميف كل معممة بتنفيذ درس في الرياضيات تستخدم فيو إحدى استراتيجيات التدريس
المتضمنة في البرنامج.
 التواصل عبر قناة خاصة في تطبيق تيمجرام من إنشاء الباحثة.

-ٚطرق ايتصال والتفاعل:

قناة في تطبيق تيمجرام ،تطبيق .WhatsApp

-ٛأساليت التدريت المستخدمة :تم تحديد أساليت وطرق التدريت األتية :التعمّم الذاتي القائم عمى

اينترنت.

-ٜالخطة الزمنية لمتنفيذ :بمه زمن تنفيذ البرنامج (ٖ) أسابيع ،حيث تم في كل أسبوع تعمم
استراتيجيتين تدريسيتين.

ٓٔ-أساليت التقويم:

تم استخدام التقويم في ىذا البرنامج في ثالث مراحل ىي:
 التقويم المبدئي بالتطبيق القبمي لبطاقة المالحظة  ،ومقياس الكفاءة الذاتية  ،وذلك قبل
التعرف عمى مدى استخدام معممات الرياضيات (مجموعة البحث)
تطبيق البرنامج بيدف
ّ
يستراتيجيات تنمية التفكير التأممي أثناء تدريسين.
 التقويم النيائي  ،بالتطبيق البعدي لبطاقة المالحظة  ،ومقياس الكفاءة الذاتية  ،وذلك بعد
التعرف عمى مدى استخدام معممات الرياضيات (مجموعة البحث)
تطبيق البرنامج بيدف
ّ
يستراتيجيات تنمية التفكير التأممي أثناء تدريسين.

ٔٔ-عرض البرنامج في صورتو األولية عمى ثالثة مح ّكمين عمى درجة أستاذ وأستاذ مشارك

وأستاذ مساعدق لمتحقق من صدق البرنامج ،والطمت منيم أن يبدوا مالحظاتيم حول البرنامج من

حيث (وضوح األىداف التعميمية لمبرنامج ودقة صياغتيا وتعبيرىا عما ىو مطموت ،مدى مناسبة
المحتوى العممي لميدف العام واألىداف انجرائية ومدى تسمسل خبرات المحتوى العممي لمبرنامج
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وتتابعيا ،مدى مناسبة األنشطة التعميمية لألىداف التعميمية ،مدى مناسبة األسموت الميوي المستخدم
في صياغة المحتوى العممي لمبرنامج ومدى اتسامو بالصحة) ،وتم بناءا عمى رائيم إجراء بعض
التعديالت الطفيفة.

ٕٔ -تم إخراج البرنامج في صورتو النيائية ،وقد قامت الباحثة بإعداد البرنامج في صورة
موديويت تعميمية ورفع كل موديول عمى  ، google driveوتم تنزيميا عمى قناة خاصة بتطبيق
تيمجرام من إنشاء الباحثة حست الجدول الزمني المخصي لذلك.
وبذلك يكون قد تمت انجابة عن السىال األول من أسئمة البحث والذي يني عمى (موا صوورة
البرنامج التدريبي انلكتروني المقترح القائم عمى إستراتيجيات تدريس التفكير التأ دممي؟).

أدوات البحح:
تم إعداد األدوات األتية:
ٔ-بطاقة المالحظة لميارات التدريس المتعمقة باستراتيجيات تنمية التفكير التأ دممي:

تم بناء بطاقة المالحظة لميارات التدريس المتعمقة باستراتيجيات تنمية التفكير التأممي من

خالل اتباع الخطوات األتية:
ٔ-تحديد اليدف من البطاقة :وىو تحديد مستوى ممارسة معممات الرياضيات لميارات التدريس
المتعمقة باستراتيجيات تنمية التفكير التأممي.
ٕ-تم ايستفادة من المراجع األتية في إعداد البطاقة ،وىي كما يمي( :إبراىيم ;ٕٕٓٔ ،أحمد،
 ;ٕٓٓٛصال  ;ٕٓٔٙ ،العويضي ;ٕٕٓٔ ،زيتونٕٖٓٓ ،ق عمي  ,الينام.)ٜٜٔٛ ،
ٖ-تم بناء بطاقة المالحظة في صورتيا المبدئية حيث كانت مكونة من (ٖٕ) عبارة موزعة عمى
محورين كما يمي:
أ-المحور األول :ميارة التييئة :ويقصد بذلك توافر المناخ المادي والنفسي الالزم لظيور وتنمية
التفكير التأممي لدى الطالبات  ،مكون من (٘) عبارات.
ت-المحور الثاني :الممارسات التعميمية التعممية :ويقصد بذلك تنفيذ الخبرات التعميمية التعممية
وتقويميا في إطار أساليت واستراتيجيات تنمية التفكير التأممي  ،مكون من ( )ٔٛعبارة.
ٗ-تم اعتماد التدريج التالي لدرجة ممارسة المعممات لميارات التدريس المتعمقة باستراتيجيات تنمية
ويوض الجدول رقم (ٔ) ذلك:
التفكير التأممي،
ّ
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جدول رقم (ٔ)

التدريج المستخدم لدرجة ممارسة المعممات لميارات التدريس المتعمقة باستراتيجيات تنمية التفكير التأممي
والدرجات المرتبطة بيا
الممارسة

تمارس الميارة
بدرجة مرتفعة

تمارس الميارة

مستوى
الدرجة

ٖ

تمارس الميارة

ي تمارس الميارة

بدرجة متوسطة

بدرجة منخفضة

إطالقا

ٕ

ٔ

ٓ

-5تم عرض بطاقة المالحظة عمى ثالثة مح ّكمين عمى درجة أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعدق

لمتحقق من صدق بطاقة المالحظة ،والطمت منيم أن يبدوا مالحظاتيم حول البطاقة من حيث

( شمول الميارات الرئيسة كافة الميارات الالزمة لتدريس الرياضيات بيدف تنمية ميارات التفكير
التأممي لدى الطالبات ،مناسبة الميارات الفرعية لمميارات الرئيسة ،صحة الصياغة من الناحية
العممية ،صحة الصياغة من الناحية الميوية ،مدى صالحية قائمة الميارات يعتمادىا في
البرنامج ،مناسبة التدريج ليدف البطاقة) ،وتم بناءا عمى رائيم حذف بعض العبارات  ،واعادة
صياغة بعض العبارات ،وبالتالي تم اخراج البطاقة في صورتيا المبدئية بحيث أصبحت مكونة من
(ٕٓ) عبارة موزعة عمى محورين كما يمي:
أ-المحور األول :ميارة التييئة مكون من (ٗ) عبارات.
الممارسات التعميمية التعممية :ويقصد بذلك تنفيذ الخبرات التعميمية التعممية

ت-المحور الثاني:

وتقويميا في إطار أساليت واستراتيجيات تنمية التفكير التأممي  ،مكون من ( )ٔٙعبارة.
-ٙتم تطبيق البطاقة عمى عينة استطالعية تمثّل نفس عينة الدراسة حجميا (ٔٔ) معممة ،وتم
حسات معامل الثبات لمبطاقة ككل ولمحاور البطاقة عن طريق حسات معامل ألفا كرونباخ،

ويوض الجدول رقم (ٕ) ذلك:
ّ

جدول رقم (ٕ)

معامل الثبات لمبطاقة ككل ولمحاور البطاقة
المحور

عدد العبارات

معامل ألفا كرونباخ

البطاقة ككل

02

2.70

المحور األول

4

2.47

المحور الثاني

66

2.65

ٕ-مقياس الكفاءة الذاتية:
تم بناء مقياس الكفاءة الذاتية من خالل اتباع الخطوات األتية:
ٔ-تحديد اليدف من المقياس :وىو تحديد مستوى الكفاءة الذاتية لمعممات الرياضيات.
ٕ-تم ايستفادة من المراجع األتية في إعداد المقياس ،وىي كما يمي (العمي  ,سحمولٕٓٓٙ ،ق
المساعيدٕٓٔٔ ،ق رضوانٜٜٔٚ ،ق عجوهٜٜٖٔ ،ق عموان:)ٕٕٓٔ ،
ٖ-تم بناء المقياس في صورتو المبدئية حيث كان مكوناً من ( )ٖٚعبارة موزعة عمى خمسة
مجايت كما يمي:
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أ-المجال األول :المجال اينفعالي مكون من ( )ٙعبارات.
ت-المجال الثاني :المجال ايجتماعي مكون من ( )ٙعبارات.
ج -المجال الثالث :مجال انصرار والمثابرة مكون من (ٔٔ) عبارة.
د -المجال الرابع :المجال المعرفي مكون من ( )ٙعبارات.
ىو -المجال الخامس :المجال الميني مكون من ( )ٛعبارات.
ٗ-تم عرض المقياس عمى أربعة مح ّكمين عمى درجة أستاذ وأستاذ مشارك ق لمتحقق من صدق
المقياس ،والطمت منيم أن يبدوا مالحظاتيم حول المقياس من حيث (مناسبة التدريج ليدف
المقياس ،وضوح صياغة العبارات ،صحة اتجاه العبارة من حيث كونيا إيجابية أو سمبية ،انتماء
العبارة إلى المحور الذي تندرج ضمنو) ،وتم بناءا عمى رائيم حذف بعض العبارات  ،واعادة
صياغة بعض العبارات ،وبالتالي تم اخراج المقياس في صورتو المبدئية بحيث أصب مكونا من
(ٖٗ) عبارة موزعة عمى خمسة مجايت كما يمي:
أ-المجال األول :المجال اينفعالي مكون من ( )ٙعبارات.
ت-المجال الثاني :المجال ايجتماعي مكون من (ٗ) عبارات.
ج -المجال الثالث :مجال انصرار والمثابرة مكون من (ٓٔ) عبارات.
د -المجال الرابع :المجال المعرفي مكون من ( )ٙعبارات.
ىو -المجال الخامس :المجال الميني مكون من ( )ٛعبارات.
٘ -تم تصميم المقياس بشكل إلكتروني باستخدام موقع .Google
-ٙتم تطبيق المقياس عمى عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة حجميا (ٖٓ) معممة ،وتم
حسات معامل الصدق الداخمي لكل عبارة من عبارات المقياس من خالل حسات معامل ارتباط
درجة كل عبارة بالدرجة الكمية لممقياس ،حيث حققت جميع العبارات معامل ارتباط أكثر من ٖ،ٓ.
وبذلك لم يتم حذف أي عبارة من عبارات المقياس  ،حيث تم انبقاء عمى جميع عبارات المقياس
كما في صورتو المبدئية ،وبذلك تم اخراج المقياس في صورتو النيائية بحيث أصب مكونا من
(ٖٗ) عبارة  )ٔٛ( ،عبارة إيجابية و ( )ٔٙعبارة سمبية.
-ٚتم حسات معامل الصدق الداخمي لمحاور المقياس عن طريق حسات معامل ارتباط الدرجة الكمية
لممحور بالدرجة الكمية لممقياس ،كما تم حسات معامل الثبات لممقياس ككل ولمحاور المقياس
ويوض الجدول رقم (ٖ) ذلك:
عن طريق حسات معامل ألفا كرونباخ،
ّ
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جدول رقم (ٖ)

معامل الصدق الداخمي لمحاور المقياس ،ومعامل الثبات لممقياس ككل ولمحاور المقياس
المحور

عدد العبارات

معامل ايرتباط

معامل ألفا كرونباخ

المقياس ككل

ٖٗ

-

ٖٓ.ٜ

المجال األول

ٙ

ٔٓ.ٚ

ٗٓ.ٚ

المجال الثاني

ٗ

ٓ.ٚ

ٓ.ٜٚ

المجال الثالث

ٓٔ

ٓ.ٛٙ

٘ٓ.ٛ

المجال الرابع

ٙ

ٕٓ.ٛ

ٓ.ٚ

المجال الخامس

ٛ

ٓ.ٜ

ٕٓ.ٛ

دلتىع ودلىوعة البحح:
تكوون مجتموع البحوث مون جميوع معمموات الرياضويات لممرحموة المتوسوطة بالمودارس الحكوميوة
بمدينة الرياض في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٖٜٔٗ/ٖٔٗٛىو والبواله عدددن

)885

معلمددةك كم د تكون وت مجموعووة البحووث موون (ٔٔ) معممووة موون معممووات الرياضوويات لممرحمووة المتوسووطة
بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسوي ٖٜٔٗ/ٖٔٗٛىوو تد
اختي رن قصدي بن ءا على تع ونه ورغبته في االنضم للبرن مج التدريبي االلكترونيك

وٍوج البحح:
استخدم البحث إحدى التصاميم األ ولية وىو التصميم القبمي– البعدي لمجموعة واحدة ( one
تطبوق عمييوا أدوات
 ،)group pretest posttestحيوث يعتمود ىوذا التصوميم عموى مجموعوة واحودة ّ
البحث قبل المعالجة وبعدىا( .عودة وممكاوي.)ٜٜٕٔ ،
التطبيق القبمي

مجموعة البحث المعالجة

ألدوات البحث
ٔ-بطاقة المالحظة

البحث:
ٕ-إجر
الذاتية
اءاتالكفاءة
مقياس

التطبيق البعدي
ألدوات البحث

مجموعة البحث

دراسة البرنامج التدريبي
ذاتياً
ّ

-6بطاقة المالحظة

ٕ-مقياس الكفاءة الذاتية

ٔ-ايطووالع عمووى األدبيووات التربويووة والدراسووات السووابقة المتعمقووة بمتييوور البحووث المسووتقل ومتييوورات
البحث التابعة.
ٕ-إعداد البرنامج التدريبي انلكتروني وعرضو عمى مجموعة من المحكمينق لمتأكد من صدقو.
ٖ-إعداد أدوات البحث والتأكد من صدقيا وثباتيا.
ٗ-اختيار مجموعة البحث بطريقة قصدية.
٘-تطبيق أدوات البحث قبم ّياً عمى مجموعة البحث.

-ٙتنفيذ البرنامج التدريبي انلكتروني ذات ّياً من قبل مجموعة البحث.
-ٚتطبيق أدوات البحث بعد ّياً عمى مجموعة البحث.
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-ٛتحميل النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا.

ٌتائج البحح وتفشريها:
نتائج السىال األول والوذي يوني عموى :موا صوورة البرنوامج التودريبي انلكترونوي المقتورح القوائم عموى
إستراتيجيات تنمية التفكير التأ دممي ؟،ولقد تمت ايجابة عمى ىذا السىال في جزء البرنامج التدريبي.

نتائج السىال الثاني والذي يني عمى :ما فاعميوة البرنوامج التودريبي انلكترونوي المقتورح القوائم عموى

إستراتيجيات تنمية التفكير التأ دممي فوي تنميوة ميوارات التودريس المرتبطوة بيوا لودى معمموات الرياضويات

لممرحمة المتوسطة بمدينة الرياض؟ ،وقبل ايجابوة عموى ىوذا السوىال توم حسوات المتوسوطات الحسوابية
واينحرافووات المعياريووة لوودرجات مجموعووة البحووث عمووى بطاقووة المالحظووة الكمووي وعمووى كوول محووور موون
ويوض جدول رقم (ٗ) ذلك.
محاورىا،
ّ

جدول رقم (ٗ)

المتوسطات الحسابية واينحرافات المعيارية لدرجات مجموعة البحث عمى بطاقة المالحظة الكمي
وعمى كل محور من محاورىا قبل وبعد البرنامج
المحور
الكمي
ميارة التييئة
الممارسات التعميمية التعممية

القياس

المتوسط الحسابي

اينحراف المعياري

القبمي

ٖٕ.ٕٚ

ٚ.ٕٕٙ

البعدي

ٖٗٗ.ٙ

ٕٗ٘.

القبمي

ٖ.ٖٙ

ٕٓ٘ٔ.

البعدي

ٗ٘.ٙ

ٕٓ٘ٔ.

القبمي

ٕٔٛ.ٜ

ٔٗٓٙ.

البعدي

ٖٛ

ٗ.ٕٜٔ

ول جابة عن السىال الثاني تم صياغة الفرض األول من فروض البحوث ،ولمتحقوق مون صوحة
ىذا الفرض ،تم استخدام اختبار ولكوكسن لألزواج المترابطة ذات الرتت المىشورة  ،ويوضو جودول رقوم
(٘) ذلك.
جدول رقم (٘)

نتائج اختبار ولكوكسن لألزواج المترابطة ذات الرتت المىشرة لمفروق بين درجات مجموعة البحث عمى بطاقة
المالحظة الكمي وعمى كل محور من محاورىا قبل وبعد البرنامج التدريبي

المحور

مجموع الرتت ذات انشارة األقل
تك ار ار ()T

الكمي

ٓ

ميارة التييئة

ٓ

الممارسات التعميمية

ٓ

التعممية

حجم

العينة

قيمة ز

المحسوبة

القيمة

الجدولية

ٖٕ.ٜٔٔ
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من الجدول رقم (٘) أن قيمة (ز=  )ٕ.ٜٖ-وذلك لكل من الفروق بين درجات مجموعة

البحث عمى بطاقة المالحظة الكمي وعمى كل من محور ميارة التييئة  ،ومحور الممارسات التعميمية
التعممية قبل وبعد البرنامج التدريبي  ،بانضافة الى أن القيمة الجدولية= (ٔٔ) وبما أن قيمة  Tأقل
من القيمة الجدولية فيذا يدل وجود فروق ذات ديلة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد مجموعة
البحث في بطاقة المالحظة الكمي وكل مستوى من مستوياتيا تعزى لمبرنامج التدريبي لصال التطبيق
يدل عمى أن البرنامج التدريبي أثر بشكل إيجابي عمى الممارسات التدرييسية المرتبطة
البعدي  ،مما ّ
بو لدى مجموعة البحث ،ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن بعض ايستراتيجيات التي طبقتيا المعممات
بعد انتياء البرنامج التدريبي كانت جديدة بالنسبة لين ولم تكن ضمن خبراتين السابقة  ،بانضافة
إلى ما لمستو الباحثة من اىتمام بعض المعممات بالبرنامج ورغبتين في التطوير المستمر مما
انعكس أثره بشكل إيجابي عمى تحقيق أىداف البرنامج ،ولتحديد مستوى الفاعمية تم حسات نسبة
المعدل لبالك لمبطاقة ككل وكل محور من محاورىا ،حيث بميت ىذه النسبة لمبطاقة ككل ولكل
الكست
ّ
من محور التييئة  ،ومحور الممارسات التعميمية التعممية (٘٘ )ٓ.ٛٛ ،ٔ.ٔ ،ٓ.عمى التوالي ،وىي
تقع ضمن المدى الذي حدده بالك لمنسبة المقبولة (ٔ( )ٕ-يل )ٕٔٗ٘ ،بالنسبة لممحور الثاني،
وي تقع ضمن ىذا المدى بالنسبة لممحور األول والبطاقة ككل  ،وىذا يدل عمى وجود فاعمية لمبرنامج
التدريبي في تنمية المم ارسات التدريسية المرتبطة بو بما يتعمق بالمحور الثاني ،وعدم وجود فاعمية
ليذا البرنامج التدريبي في تنمية الممارسات التدريسية المرتبطة بو بما يتعمق بالمحور األول وبطاقة
المالحظة ككل ،وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج جميع الدراسات السابقة التي توصمت إلييا الباحثة
ومنيا عمى سبيل المثال ي الحصر دراسة كل من (عبدالعاطي ; et al., 2010عالمٕٕٓٔ ،ق عمي
;et al., 2009موسى  ,مصطفى.(ٕٓٔٗ ،

نتائج السىال الثالث والذي يني عمى :ما فاعميوة البرنوامج التودريبي انلكترونوي المقتورح القوائم عموى
إسوووتراتيجيات تنميوووة التفكيووور التوووأ دممي فوووي تنميوووة الكفووواءة الذاتيوووة لووودى معمموووات الرياضووويات لممرحموووة

المتوسوووطة بمدينوووة الريووواض؟ ،وقبووول ايجابوووة عموووى ىوووذا السوووىال توووم حسوووات المتوسوووطات الحسوووابية
واينحرافات المعيارية لدرجات مجموعة البحث عمى مقياس الكفاءة الذاتية الكمي وعموى كول محوور مون
ويوض جدول رقم ( )ٙذلك.
محاوره،
ّ
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جدول رقم ()ٙ
المتوسطات الحسابية واينحرافات المعيارية لدرجات مجموعة البحث عمى مقياس الكفاءة الذاتية
الكمي وعمى كل محور من محاوره قبل وبعد البرنامج
المحور
الكمي
المجال اينفعالي
المجال ايجتماعي
مجال انصرار والمثابرة
المجال المعرفي
المجال الميني

القياس

المتوسط الحسابي

اينحراف المعياري

القبمي

818111

11111

البعدي

818111

881111

القبمي

81111

11111

البعدي

81111

11111

القبمي

81111

11111

البعدي

81111

81181

القبمي

11111

11118

البعدي

11111

11111

القبمي

81111

11111

البعدي

81181

11111

القبمي

11111

11111

البعدي

11111

11111

ول جابة عن السىال الثالث تم صياغة الفرض الثاني من فروض البحث ،ولمتحقوق مون صوحة
ىذا الفرض ،تم استخدام اختبار ولكوكسن لألزواج المترابطة ذات الرتت المىشورة  ،ويوضو جودول رقوم
( )ٚذلك.

جدول رقم ()ٚ

نتائج اختبار ولكوكسن لألزواج المترابطة ذات الرتت المىشرة لمفروق بين درجات مجموعة البحث عمى مقياس
الكفاءة الذاتية الكمي وعمى كل محور من محاوره قبل وبعد البرنامج
مجموع الرتت ذات

حجم

قيمة ز

القيمة

العينة

المحسوبة

الجدولية

المحور

انشارة األقل تك ار ار

الكمي

ٖٓ

ٓ.ٕٚ-

المجال اينفعالي

ٗٔ

ٔ.ٜٙ-

المجال ايجتماعي

٘ٔٔ.

مجال انصرار والمثابرة

ٕٖ٘.

المجال المعرفي

٘ٔٛ.

ٔ.ٕٜ-

المجال الميني

ٔٚ

ٔ.ٕٗ-

()T

ٔٔ
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يتض من الجدول رقم ( )ٚأن قيمة (ز=- ،ٔ.ٕٜ- ،ٓ.ٛٗ- ،ٔ.ٜٔ- ،ٔ.ٜٙ- ،ٓ.ٕٚ-
ٕٗ ) ٔ.وذلك لكل من الفروق بين درجات مجموعة البحث عمى مقياس الكفاءة الذاتية الكمي وعمى
كل من محور المجال اينفعالي  ،محور المجال ايجتماعي  ،محور مجال انصرار والمثابرة ،
محور المجال المعرفي  ،ومحور المجال الميني قبل وبعد البرنامج التدريبي عمى التوالي، ،
بانضافة الى أن القيمة الجدولية= (ٔٔ) وبما أن قيمة  Tأكبر من القيمة الجدولية بالنسبة لمقياس
الكفاءة الذاتية الكمي وكل محور من محاوره ،فيذا يدل عدم وجود فروق ذات ديلة إحصائية بين
متوسطات درجات أفراد مجموعة البحث في مقياس الكفاءة الذاتية الكمي وكل محور من محاوره
يدل عمى أن البرنامج التدريبي لم يىثر بشكل إيجابي عمى الكفاءة
تعزى لمبرنامج التدريبي  ،مما ّ
الذاتية لدى مجموعة البحث ،ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن الكفاءة الذاتية لم تكن من ضمن
محتوى البرنامج التدريبي بشكل مباشر األمر الذي لم يحدث أثر إيجابيا في تييير راء المعممات
حول كفاءتين الذاتية ،عالوة عمى أنو استيرق تطبيق البرنامج التدريبي ثالثة أسابيع متصمة ،وأن
الكفاءة الذاتية تحتاج إلى وقت كثير لتنميتيا وبرامج موجية بشكل مقصود لذلك ،وتتعارض ىذه
النتيجة مع نتائج جميع الد راسات السابقة التي توصمت إلييا الباحثة ومنيا عمى سبيل المثال ي
الحصر دراسة كل من (الرفاعيٕٕٓٔ ،ق عمرٕٖٓٔ ،ق غانم.)ٕٓٔٙ ،

التوصيات واملكرتحات:
في ضوء نتائج البحث فإن الباحثة توصي بما يأتي:
ٔ .تقديم برامج تدريبية الكترونية لمعممات الرياضيات تتناول موضوعات معاصرة متعددة مع
األخذ بعين ايعتبار احتياجاتين التدريبية.
ٕ .تضمين برامج إعداد المعممات قبل الخدمة وكذا برامج الدراسات العميا في كميات التربية
مقررات تدريس التفكير.
ٖ .إقامة برامج توعوية لممعممات أثناء الخدمة بانضافة إلى المشرفات التربويات حول أىمية
التطوير المستمر.
تقدم المقترحات األتية:
وفي ضوء نتائج البحث فإن الباحثة ّ
ٔ .قياس فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في ىذا البحث في تنمية متييرات تابعة أخرى مثل
المكون المعرفي وايتجاه نحو التدريت ايلكتروني.
ٕ .قياس فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في ىذا البحث في تنمية بعض المتييرات لدى
الطالبات الالتي تدرسين المعممات الالتي حضرن البرنامج التدريبي مثل تنمية التفكير والثقة
بالنفس.
ٖ .تصميم برامج تدريبية في أنواع أخرى من التفكير وقياس فاعميتيا لدى المعممات وطالباتين.
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تحسين معرفة واتجاه وأداء الطالب المعمم شعبة التعميم االبتدائي تخصص الرياضيات .المجمة التربوية,

.)6(620
الزيات ,ف .)0226( .عمم النفس المعرفي مداخل ونماذج ونظريات .الجزء الثاني .القاىرة :دار النشر
لمجامعات.

الزيات ,ف .م .)0265( .برنامج تدريبي قائم عمى ميارات التفكير التأممي لتنمية الدافع المعرفي لدى الطالب
المعمم .دراسات تربوية واجتماعية -مصر.)0(06 ,
زيتون ,ح .)0222( .ميارات التدريس رؤية في تنفيذ التدريس .القاىرة :عالم الكتب.
زيتون ,ح .)A 0220 (.تعميم التفكير “رؤية تطبيقية في تنمية العقول المف ّكرة ”.القاىرة :عالم الكتب.

زيتون ,ح .ح( .)B0220استراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرق التعميم والتعمم .القاىرة :عالم الكتب.
سميمان ,س .ع .)0262( .فاعمية برنامج تدريبي لتنمية ميارات التدريس التبادلي لدى معممي المواد الفمسفية
أثناء الخدمة .مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية -مصر.08 ,
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شاىيني ,أ .ع .أ .)0227( .برنامج مقترح لتدريب معممة اإلقتصاد المنزلي في ضوء الكفايات التدريسية الالزمة
ليا .جامعة الممك عبد العزيز.
شحاتة ,ح & ,.النجار ,ز .)0220( .معجم المصطمحات التربوية والنفسية .القاىرة :الدار المصرية المبنانية.

الشيري ,س .ص .م .)0228( .برنامج تدريبي مقترح في مجال مستحدثات تقنيات التعميم لمعممي العموم
بالمرحمتين االبتدائية والمتوسطة في ضوء احتياجاتيم التدريبية .جامعة الممك خالد.

صالح ,ع .م .) 0266( .فاعمية برنامج تدريبي في التربية العممية لتنمية ميارات التدريس والتفكير اإلبداعي لدى
طالبات شعبة التربية بقسم التربية وعمم النفس بكمية اآلداب :دراسة تجريبية .المجمة الميبية العالمية -كمية

التربية بالمرج-جامعة بنغازي-ليبيا.9 ,

التأممي عمى أسموب المعالجة
العارضة ,م ,.الصرايرة ,خ & ,.الجعافرة ,أ .)0229( .أثر برنامج تدريبي لمتفكير ُّ

الذىنية في التعمم لدى طالبات كمية األميرة عالية الجامعية (دراسة تجريبية) .مجمة بحوث التربية النوعية,

.64

عبد العاطي ,ص .ا ,.عباس ,ه .ع .ع ,.النشاوي ,ك .أ .ا & ,.العراقي ,ر .م .ح .)0262( .فاعمية برنامج
الكتروني مقترح قائم عمى تعميم التفكير وأثره عمى التحصيل الدراسي واكتساب بعض ميارات ما وراء
المعرفة لدى شعبة إعداد معمم الحاسب اآللي .مجمة بحوث التربية النوعية-جامعة المنصورة.68 ,
عبد اهلل ,ج .)0226( .الذكاء الوجداني وعالقتو بالكفاءة الذاتية واستراتيجيات مواجية الضغوط لدى معممي
المرحمة االبتدائية .دراسات عربية في عمم النفس.(0)5 ,

عبد اهلل ,ع .)0227( .أثر استخدام نموذج ريجميوث  Reigeluthلمتدريس الموسع في تدريس التاريخ عمى
التأممي لدى طالب الصف األول الثانوي .مجمة الجمعية التربوية
التحصيل وتنمية ميارات التفكير
ُّ
لمدراسات االجتماعية.66 ,

عجوه ,ع .ا .ح .ع .ا .)6990( .فاعمية الذات وعالقتيا بكل من مستوى الطموح ودافعة اإلنجاز .مجمة كمية
التربية -جامعة طنطا-مصر.68 ,

العزام ,ع & ,.طالفحة ,م .)0260( .مستوى التفكير ما وراء المعرفي وعالقتو بالكفاءة الذاتية المدركة لدى
عينة من طمبة المرحمة األساسية العميا في ضوء بعض المتغيرات .مجمة العموم التربوية والنفسية.)4(64 ,
عطية ,م .ع .ع .)0260( .فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى التعمم اإللكتروني المدمج في تنمية الميارات
التدريسية واالتجاه نحو التعميم اإللكتروني لدى الطالب معممي المغة العربية .المجمة التربوية-جامعة

سوىاج.00 ,

التأممي في مشكالت التدريب الميداني لدى طمبة
عفانة ,ع & ,.المولو ,ف .)0220( .مستوى ميارات التفكير ُّ
كمية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة .مجمة التربية العممية.)6(5 ,

عالم ,ع .ر .)0260( .برنامج إلكتروني لتدريب معممي الدراسات االجتماعية أثناء الخدمة عمى استخدام
االستراتيجيات الميتامعرفية وأثره في تنمية وعييم بيا واتجاىيم نحو التدريب اإللكتروني .مجمة الجمعية

التربوية لمدراسات االجتماعية.45 ,
عموان ,س .ط .)0260( .الكفاءة الذاتية المدركة عند طمبة جامعة بغداد .مجمة البحوث التربوية والنفسية ,
).(00

عمي ,م ,.شمبي ,أ & ,.محمد ,ف .)0229( .فاعمية برنامج مقترح إلعداد الطالب المعمم بقسم الجغرافيا بكمية
التربية في ضوء المستحدثات التكنولوجية .مجمة دراسات في التعميم الجامعي.02 ,
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عمي ,م .ا & ,.الغنام ,م .ع .)6998( .فعالية برنامج مقترح في اكساب الطالب المعممين ميارات التدريس
االبتكاري وتنمية اتجاىاتيم نحوه في مجال العموم وأثر ذلك عمى تنمية التفكير االبتكاري لدى تالميذىم.
مجمة كمية التربية بالمنصورة-مصر.07 ,

العمي ,ن .م & ,.سحمول ,م .ع .ا .)0226( .العالقة بين فاعمية الذات ودافعية اإلنجاز وأثرىما في التحصيل
األكاديمي لدى طمبة الثانوية في مدينة صنعاء .مجمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية واالجتماعية
واإلنسانية.(6)68 ,
عمر ,ع .م .إ .)0260( .برنامج مقترح في التربية العممية قائم عمى شبكات التواصل االجتماعي لتنمية
المفاىيم العممية وعادات العقل لدى الطالبات معممات رياض األطفال .دراسات عربية في التربية وعمم

النفس.(6)42 ,
العويضي ,و .ح .) 0260( .فاعمية وحدة دراسية قائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست في تنمية التحصيل
وميارات التدريس االبداعي واالتجاه نحوىا لدى الطالبات معممات المغة العربية بالمرحمة المتوسطة .مجمة
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية -العموم اإلنسانية واالجتماعية .06 ,-

عيسى ,م & ,.خميفة ,و .) 0229( .أثر برنامج تدريبي لممعمم قائم عمى تحسين فعالية الذات األكاديمية لمتالميذ
في الدافعي ة لإلنجاز واالتجاه نحو الرياضيات لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمم .مجمة كمية التربية
(جامعة بنيا) مصر.(79)69 ,
غانم ,ت .س .أ .)0264( .بناء برنامج تدريبي في التأىيل الميني لرخصة معمم عموم في المرحمة اإلعدادية في
ضوء متطمبات الجودة ومعايير األداء .مجمة التربية العممية-مصر.(0)67 ,

غانم ,ت .س .أ .)0266( .برنامج تدريبي مقترح في كفايات معمم القرن الحادي والعشرين قائم عمى
االحتياجات التدريبية المعاصرة لمعممي العموم بالمرحمة االبتدائية وأثره في تنمية بعض الكفايات المعرفية
لدييم . Inالمؤتمر الدولي األول لكمية التربية بجامعة عين شمس بعنوان :توجيات إستراتيجية في التعميم -
تحديات المستقبل .القاىرة :جامعة عين شمس-كمية التربية.

كامل ,م .م .)0224( .التنظيم الذاتي لمتعمم والنمو الميني لممعمم . Inالمؤتمر العممي السادس عشر  -تكوين
المعمم-مصر .القاىرة :الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس.
الل ,ز .ي .) 6405( .فعالية الوسائط المتعددة في التحصيل الدراسي وتنمية ميارات إنتاج الشرائح المتزامنة
صوتيًّا لدى طالب كمية التربية ,جامعة أم القرى بالمممكة العربية السعودية .مجمة رسالة الخميج العربي ,

(.(90

لطف اهلل ,ن .س & ,.عطيو ,ع .ع .)0229( .برنامج تدريبي مقترح لتنمية التفكير التأممي ومستوياتو لدى
الطالب معمم العموم .مجمة التربية العممية.(4)60 ,
المعرفة في المناىج وطرق التدريس.
المقاني ,أ .ح & ,.الجمل ,ع .)6996( .معجم المصطمحات التربوية
ّ
القاىرة :عالم الكتب.
محمد ,ز0229( .أ) .التفاعل بين خرائط التفكير وبعض أساليب التعمم وأثره في تنمية كل من التحصيل والتفكير
التأممي واتخاذ القرار لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي في مادة العموم .دراسات في المناىج وطرق
ُّ

التدريس.649 ,

محمد ,ن .ع .ن0229( .ب) .فعالية برنامج في إعداد معمم الفيزياء قائم عمى التعمم اإللكتروني في تنمية
المكون المعرفي وميارة اتخاذ القرار واالتجاه نحو التعمم اإللكتروني لدى الطالب المعممين .مجمة التربية
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.(0)60 ,العممية

 التفكير العممي عند طمبة الجامعة وعالقتو بالكفاءة الذاتية العامة في ضوء بعض.) 0266( . ص. أ,المساعيد
.727–679 ,)6(69 ,) مجمة الجامعة اإلسالمية (سمسمة الدراسات اإلنسانية.المتغيرات
ّ
 فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى دمج التعمم اإللكتروني السحابي.)0264( . أ. م, & مصطفى,. د. م,موسى
. والمتنقل في تنمية ميارات استخدام بعض تطبيقات اليواتف الذكية في التعميم لدى معمم التعميم األساسي
 تكنولوجيا التعميم والتدريب اإللكتروني عن بعد وطموحات التحديث:المؤتمر العممي الرابع عشر بعنوانIn
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