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 مقدمة :
يعد المعلم منن العوامنا ااساسنية لتح ينه ااهنداف التربوينة المنينودت اي م تمنج منن الم تمعنات   لن ا 

 شغلت قضية إعداده مكاناً بارزاً من اهتمامنات البناينين والمسستنات البحنينة لمواجحنة تحنديات التنمينة اليناملة

فأي جحد يب ل في سبيا إعداد المعلم قبا دخوله المحنة وتدريبه الاليه خالل العما هو أفضا ما يب له الم تمنج 

 (44 ص:2007في سبيا تطويره وتح يه تعليمه.)أمال أبو ستة 

فإعداد المعلم وتنميته هو ااسناس ااول فني تطنوير نوعينة التعلنيم  وأت أي تغيينر فني أي جانن  منن     

العملية التربوية هو محدود الفائدت إذا لم يصايبه تطوير متبه للمعلم المينرف علنه هن ه العملينة   وات جوان  

اإلقبننال الكبيننر علننه اةسننتفادت مننن فننرص التعلننيم علننه مضتلنن  المرايننا مننن مننرورت وأهميننة المعلننم المسهننا            

 (195  ص:2005)صالح المغربي  

 لمعلم ولحتن إعداده وذلك لعدت أسباب من أهمحا :ل ا أعطت التربية أهمية قصوى ل 

ـ المعلم هو قائد الموق  التربوي  والمعلم لن يتتطيج ال يام بأعباء ه ه ال يادت التربوية والعملية والنفتنية 

 والرويية إة إذا كات معداً إعداداً كامالً.

يينة العلمينة والنفتنية  وإت لنم يكنن ـ المعلم موجه لطالبه  وهنوات لنم يكنن معنداً اإلعنداد الصنالح منن النا

منندوداً       بال نندر الكننافي مننن الن افننة والمعننارف واةت اهننات الضننرورية فإنننه لننن يتننتطيج تننوجيححم التوجيننه 

 التليم.

ـ يتحم المعلم في عملية التوجيه العام وفه اامر بالمعروف والنحه عن المنكر  والندعوت النه الضينر بنين 

 م تمعه. تالمي ه وأفراد جماعات

ـ ييارك المعلم فني الحركنة والنحضنة الن افينة والفكرينة لم تمعنه وفنه يركنة التنألي  والبحن  العلمني   

 وه ه المياركة تحتاج إله أساس متين وث افة واسعة وخبرت وأداء وه ا لن يتم  التليم المتكاما للمعلم.

طيباً أمامحم فه دينه وخل ه   وعلمه وهن ا  ـ باعتباره قدوت يتنة لطالبه وافراد م تمعه عامة ومنالً يياً 

 لن يأتي إة إذا أيتن إعداده لعمله.

ـ كنيراً ما يكوت المعلم هو المصدر نفته للمعارف التي يبح  عنحا الطالب وهو ة يمكنن أت يكنوت ذلنك 

داد الصنالح .)أمنال المصدر الموثوق به للمعرفة إة إذا كات مدوداً بتالح العلم والمعرفة  وكات معداً ل لك اإلعن

 ( 45  ص:2007أبو ستة  

وفنه مننوء ذلننك تداينندت أهميننة إعنداد المعلننم فنني التنننوات ااخيننرت إلنه الحنند النن ي جعننا رجننال التربيننة 

يعتبروت قضية إعداد المعلم لمحنته من أهم ال ضايا وأكنرها يتاسية بالنتبة للم تمعات )الطاهر  بن متنعود   

 (2  ص: 1997

لضننروري أت تتنناير العمليننة التعليميننة مننا يحنندت مننن تغييننر وتطننوير فننه م ننال العلننم ولمننا كننات مننن ا  

المعلم محور العملية التعليمية بدةً منن المنادت الدراسنية    –وتطبي اته  ف د نيط الفكر التربوي  وأصبح الطال  

المعلنم  –تتاعد الطال  مما أدى إله ظحور عدت ات اهات في طرق التدريس واستراتي يات التعليم والتعلم التي 

عله كت  المعلومة والمحارت  واةت اه بنفته من خالل المرور في مواق  تعليمية متنوعة ومنحا النتعلم النينط 

 (5  ص:2013.)أماني جابر  

المعلم عضواً فاعالً ومياركاً في عملية التعلنيم والنتعلم متنًوةً عنن تعلمنه  –فالتعلم النيط ي عا الطال  

أهداف التعلم   يتعلم بالممارسة ويتعلم عن طريه البح  واةكتياف   وييارك في اتضاذ ال رارات وعن تح يه 

 المرتبطة بتعلمه وييارك في متابعة ت دمه الدراسي وفه ت ييم ان ازاته .

 (7  ص2005)كوثر كوجك وآخروت                                                                  

تتننليم بننأت سننلوك الفننرد هننو نتي ننة لتفاعننا ال ننوى الداخليننة فنني اإلنتننات مننج المننسثرات الضارجيننة فمننج ال

)البيًينة(  فنإت ال نوى الداخلينة ـ علنه رأسنحا كفناءت الن ات ـ هني ااكننر تنأثيرا فني إيندات التنلوك  فنالواقج إت 

؛ فاعت ناد اافنراد اإلي نابي يمكنن التلوك يعتمد عله ما يعت ده اافراد أكنر مما يعتمد عله الح ي نة المومنوعية

 أت ينتج عنه تأثيرات مرغوبة تديد من دافعتيحم ات يعملوا  وبح ا تعد كفاءت ال ات المصدر الرئيتي للفعا.

 (3 ص:2011)أيالم شعي                                                                                      
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 ة :اإلحساس بالمشكل

عله الرغم من اةهتمام ال ي يظي به التعلنيم فني ليبينا   إة أت التعلنيم ة يندال يحتناج إلنه المديند منن 

ال حد في سبيا تطويره وتطوير أسالي  التدريس   واستضدام كفايات واستراتي يات يدينة تتعه إلنه النحنو  

 بمتتوى التعليم في ليبيا.

 

 ل: لذا فإن مشكلة البحث نبعت من خال   

:أثناء  تواجندها كعضنو هيًنة تندريس ب امعنة الديتوننة فم منا أعضناء هيًنة التندريس  ما الحظته الباحثةـ أوال

المعلمنات بطري نة  –ي تصر أدائحم لمحامراتحم عله الطري ة الت ليدية  تعطنه  منادت طنرق التندريس للطالبنات 

ال اتية  التي تمكنحن منن ال ينام بنأدوارهن الفعالنة نظرية  أت الطالبات المعلمات يفت رت إله الكنير من الكفاءات 

 داخا الص  مما انعكس سلبا عله الطالبات المعلمات داخا قاعات الدراسة.

( والتني أكندت أت الطرائنه الت ليدينة وفنه 1998: دراسنة )أيمند فنني   تانيا: الدراساات الساابقة ومان بين اا  

 امعات الليبية وخاصة في العلوم اإلنتانية  بنا فني كنينر منن م دمتحا المحامرت هي التائدت في التدريس في ال

ااييات في م ال العلوم الطبيعية  يي  ت رى الت ارب والعرو  التعليمية وتعر  نتائ حا وتن كر ال نوانين 

 والنظريات بدوت ممارسات عملية مما ي ا من استفادت الطالب من المعلومات.

ت أكنر طرق التدريس اسنتضداما بكليتني ااداب والعلنوم ب امعنة طنرابلس كما أكدت دراسة )فرج  أبو الكيا( بأ

 (130  120  2007هي طري ة المحامرت.)أمال أبوسته  

  للتعننرف علننه الومننج الننراهن إجااراء مقااابالت ش مااية مااا الطالبااات المعلمااات شااعبة علاام الاانفس تالثااا:

م النيط  ومدى الكفاءت ال اتية  التي ينبغني للتدريس  ومدى معرفة الطالبات المعلمات إلستراتي يات التعل

( أسنًلة 10أت يتحله بحا المعلم الك ء  وتضمنت ه ه الم ابلة م موعة من ااسًلة  المفتوينة وعنددها ) 

 وكانت من بين استجابات م األتي :(طالبة  20تم توجيححا إله )

رس مادت استراتي يات التدريس أثناء اإلعنداد يتم استضدام طري ة اإلل اء من قبا أعضاء هيًة التدريس  تد       

بالكلية بطري ة نظرية   ليس لدى الطالبات المعلمنات فكنرت ينول مفحنوم وأهنم لكفناءات المحنينة الالزمنة للمعلنم  

المعلمنات علنه ااهنداف العامنة والضاصنة  –الك ء سوى توصيا المعلومنة للطالن   ت تصنر معرفنة الطالبنات 

المعلمننات علننه الطباشننير والتننبورت كوسننيلة  –الصننياغة  ي تصننر معرفننة الطالبننات للنندرس دوت ال نندرت علننه 

 تعليمية.

 رابعا: تطبيق مقياس الكفاءة الذاتية  على طالبات الفرقة الرابعة شعبة علم النفس بجامعة الزيتونة. 

بعاااا والجاادول التااالي يولااب النساابة الموويااة لمتوسااطات ارجااات الطالبااات المعلمااات فااي كاا  بعااد ماان أ

 مقياس الكفاءة الذاتية.

 (1جدول)

 النسبة المووية لمتوسطات ارجات الطالبات المعلمات في ك  بعد من أبعاا مقياس الكفاءة الذاتية

 الكفاءة الم نية الكفاءة اإلجتماعية الكفاءة األكاايمية بعد الكفاءة

 %15         %20         %30         الرابعة

 

 (2يتضب من الجدول )

ـ لعف مستوى الكفاءة الذاتية لدى الطالبات المعلمات مولا االختبار وقد يعزى ذلك إلى أن الكفاءة 1

 الذاتية 

ال تنمى لدى الطالبات المعلماات  فاي المرحلاة الجامعياة فيتضاب لاعف ن باالرهم ولاول ن إلاى الفرقاة 

 الرابعة.

أن اجتياا  الطالباات المعلماات الفرقاة  ـ أولحت النسبة المووياة فاي كا  بعاد مان األبعااا المحاداة إلاى2

%(،  20%(، الكفااءة االجتماعياة)30الرابعة يمكن ترتيب ا تنا ليا كما يلي: الكفاءة األكاايمياة)

 %(15الكفاءة الم نية)
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ـ تشير النسب في مجمل ا إلى ان فاض مستوى الطالبات المعلمات في الكفاءة الذاتية، مما يشاير إلاى 3

ا الم ناي للطالباة المعلماة شاعبة علام الانفس بجامعاة الزيتوناة عان تحقياق قمور برنامج اإلعادا

 بعض األهداف المرجوة 

من العرض السابق تبدو الحاجة ملحة إلى بنااء برناامج قاائم علاى بعاض اساتراتيجيات الاتعلم             

سل بشاك  النشط لتنمية الكفاءة الذاتية للطالباات المعلماات بشاك  عااا وطالباات شاعبةلعلم الانف

 خاص

سااسا: توليات الدراساات التاي أجريات فاي مجاال الاتعلم النشاط بمافة عاماة والكفااءة الذاتياة بمافة 

 خالة  والمتمثلة في :

(  2008  دراسنة منروت  فرغلنه )(2000(  دراسة يتري مصطفه )2000) willk Rogerدراسة 

(   2010 افه  عبنند الوهنناب )(   دراسننة ال نن2009)Armbruster,peter( دراسننة 2008)walkerدراسننة 

(. ومن أهم توصنياتحا 2011) Majzub, mond, Rohaty& yusuf(   دراسة 2011دراسة نعمة طلضات )

: 

التأكيد عله تدري  المعلمين والطلبة عله استضدام طرق التعلم النيط   وتوعيتحم بأستنه ومبادئنه ودور  

تراتي يات التدريس التي تنمنه  الكفناءت ال اتينة  المعلم داخا ي رت الدراسة  وإمدادهم بأيدت طرق وإس

للطالبنننات المعلمنننات  تصنننميم وتطبينننه بنننرامج لتنمينننة الكفننناءت ال اتينننة  لننندى الطالبنننات المعلمنننات قبنننا 

 الضدمة لرفج الكفاءت ال اتية  قبا مداولتحم لمحنة التدريس.

 مشكلة البحث :

مج إعننداد الطالبننة المعلمننة ب امعننة فنني مننوء مننا سننبه تننتلضب ميننكلة البحنن  الحننالي فنني قصننور برنننا

الديتونه عن تح يه بعض ااهداف والتي تتاعد الطالبات المعلمات شعبة علم النفس عله رفج كفناءتحن ال اتينة 

فاعلياة برناامج قاائم علاى الاتعلم النشاط لتنمياة الكفااءة الذاتياة  للطالباات  ويحاول البح  الحالي الكين  عنن 

 عة الزيتونة  بليبيا؟المعلمات شعبة علم نفس بجام

 ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي التساؤالت اآلتية :

ما أسس برنامج قائم عله استراتي يات التعلم النيط   للطالبنات معلمنات الفرقنة الرابعنة شنعبة علنم  -1

 النفس؟

مننا صننورت وينندات معنندت مننن البرنننامج الم تننرح) ااهننداف  المحتننوى  طننرق التنندريس  اانيننطة  -2

 عليمية  أسالي  الت ويم(  لدى الطالبات معلمات الفرقة الرابعة شعبة علم النفس؟والمواد الت

 ما أثر البرنامج الم ترح في تنمية الكفاءت ال اتية للطالبات معلمات الفرقة الرابعة شعبة علم النفس؟ -3

 

 اتية؟ما فاعلية البرنامج الم ترح ال ائم عله استراتي يات التعلم النيط في تنمية الكفاءت ال  -4

 أهداف البحث :  

 يسعى البحث الحالي إلي تحقيق األهداف التالية لدى الطالبات المعلمات)عينة البحث الحالي(:

ت ديم برنامج م ترح قائم عله بعض استراتي يات التعلم النيط لعالج أوجه ال صورفي اإلعنداد المحنني  -1

 الحالي للطالبة المعلمة شعبة علم النفس بليبيا.

دى فاعلية البرنامج الم ترح في تنمية الكفاءت ال اتية لدى الطالبات معلمات الفرقة الرابعنة الكي  عن م -2

 شعبة علم النفس بليبيا .

 أهمية البحث: 

 يرجى أن يفيد  البحث الحالي في :      

 أـ األهمية النظرية للبحث:

التعلم النيط قد يكوت لنه ااثنر فني  ـ بناء إطار نظري إلعداد الطالبة معلمة علم النفس في موء استراتي يات1

 تنمية الكفاءت ال اتية بما يعينحا عله التعلم المتتمر.

ـ تأتي كمحولة للتغل  عله أوجه ال صور في اإلعداد المحني للطالبة المعلمة فني جامعاتننا فني الوقنت الحنالي  2

ن م رد ن ا معلومات من المعلم إله بصفة عامة  واست ابة لما ينادي به التربويين من أت يتضمن التعلم أكتر م

طالبه  ليدور يول اةهتمام بدور الطال  اإلي ابي في عملية التعلم  بما في ذلك كيفية تعلم المحتوى في تح ينه 
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ااهننداف  والمراقبننة ال اتيننة  والت ننويم النن اتي  إمننافة لنن لك تعنند اسننت ابة لتوصننيات المننستمرات والدراسننات 

 كفاءت ال اتية . والبحوت التي أجريت في ال

 

 

  ب ـ األهمية التطبيقية للبحث:

 ويرجه أت يفيد كا من:             

. مضططنني بننرامج إعننداد المعلم:علننه انت نناء المتطلبننات ااساسننية للطالنن  المعلننم وذلننك لتنميننة الكفنناءت ال اتيننة 1

 كضطوت في سبيا اإلعداد ال يد ال ي نفت د إليه في برام نا الحالية.

ين بالتنندريس فنني كليننات إعننداد المعلمننين: وذلننك علننه مننرورت تضننمين المننناهج بال ننانبين ااكنناديمي . ال ننائم2

 والتربوي معا بما يتحم في تنمية الكفاءت ال اتية  نظرا ةرتباطحا الوثيه بالن اح ااكاديمي.

رنننامج قننائم علننه . البنناينين فنني م ننال اسننتراتي يات الننتعلم النيننط: ت ننديم نموذجننا إجرائيننا لكيفيننة إعننداد ب3

استراتي يات التعلم النيط  مما يفيد الطالبة المعلمة بصفة عامة والطالبات معلمات علم النفس بصفة خاصة كما 

 يفتح أفاق جديدت أمام بايني تدريس مادت علم النفس.

 فرو  البح  :

(  ف ند يتنعه 4(  )3) (  فرو  لطبيعتحنا الوصنفية التحليلينة  أمنا أسنًلة البحن 2( )1ليس اسًلة البح  رقم)

 البح  الحالي ةختبار صحة فرومحا ااتية:

معلمنات الم موعنة الت ريبينة  فني م يناس  –يوجد فرق  دال إيصائيا بين متوسطي درجات الطالبنات  -1

 الكفاءت ال اتية قبا وبعد دراسة البرنامج الم ترح لصالح التطبيه البعدي. 

 

تي يات التعلم النينط لندى الطالبنات معلمنات الفرقنة الرابعنة ت ديم برنامج م ترح قائم عله بعض استرا  -2

 شعبة علم النفس يح ه متتوى مناس  من الفاعلية في الكفاءت ال اتية . 

 عينة البحث :

تتمنا عينة البح  في م موعة من الطالبنات معلمنات الفرقنة الرابعنة شنعبة علنم الننفس بليبينا  ب امعنة 

ريبية وايدت لدراسة البرننامج الم تنرح والتعنر  لتطبينه أدوات البحن  الديتونة يي  ستتتضدم كم موعة ت 

 قبا وبعد دراسة البرنامج .

 من ج البحث:

 : وذلك فيما يتعله بإعداد اإلطار النظري والدراسات التاب ة وأدوات البح  . المن ج الولفي -1

عننة الوايندت لتطبيننه : وذلننك منن خننالل اسنتضدام التصننميم الت ريبني ذو الم مو المان ج شاابه التجريباي -2

 ت ربة البح  .

 أاوات البحث:

 تتمث  أاوات البحث الحالي في:

 مواا التجريب،تتمث  في األتي:أ ـ 

 )من إعداا الباحثة( ـ إعداد دليا المعلم في موء استراتي يات التعلم النيط 

 )من إعداا الباحثة(ـ إعداد كتاب الطالبة المعلمة     

 ب ـ أاوات القياس

 تتمث  في األتي:           

 )من إعداا الباحثة( .                    م ياس الكفاءت ال اتية -

 حدوا البحث: 

 تتمث  حدوا البحث في : 

 معلمات الفرقة الرابعة  شعبة علم النفس ب امعة الديتونة بليبيا . –عينة  من الطالبات  ـ 1     

النفس بما يكي  عننه  الزمة للطالبات معلمات شعبة علمة  الـ اةقتصار عله بعض أبعاد الكفاءت ال اتي2     

 اإلطار النظري.

 ـ بعض استراتي يات التعلم النيط.3     
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 ـ فصال دراسيا كامال لتطبيه البرنامج.4    

 

 

 

 خطوات البحث وأجرءاته: 

 ات ااتية:ـ  لإلجابة عن تتاؤةت البح  الحالي والتأكد من صحة فرومه سيتم إتباع الضطوات واإلجراء

 : لإلجابة عن السؤال األول من أسولة البحث سيتم -1

ـ اةطالع علنه الكتابنات واادبينات والبحنوت والدراسنات العربينة وااجنبينة التني تناولنت اسنتراتي يات النتعلم 

 النيط وطرق استضداماتحا في التدريس الكفاءت ال اتية  للطال  المعلم .

 :سولة البحث سيتملإلجابة عن السؤال الثاني من أ

 ـ اختيار موموعات البرنامج الم ترح  )من م ررات علم النفس لدى الطالبات معلمات شعبة علم النفس (

ـ إعداد موموعات البرنامج الم ترح في منوء اسنتراتي يات النتعلم النينط منن يين  ااهنداف طرق التندريس 

  اانيطة  أسالي  الت ويم .

الطالبة المعلمة الضاصات  بإجراء تندريس البرننامج الم تنرح باسنتضدام اسنترات يات ـ إعداد دليا  المعلم وكتاب 

 التعلم النيط..

 ـ إعداد م ياس للكفاءت ال اتية الالزمة للطالبات المعلمات شعبة علم النفس.

 

 لإلجابة عن السؤال الثالث والرابا من أسولة البحث سيتم: -1
 كم موعة ت ربيه وايدت.  ـ اختيار عينة البح  بطري ة عيوائية     

 ـ تطبيه أدوات ال ياس المتمنلة في م ياس الكفاءت ال اتية قبليا عله الطالبات المعلمات عينة البح .     

 ـ تطبيه الت ربة )تدريس البرنامج الم ترح باستضدام استرات يات التعلم النيط للم موعة الت ريبية(.     

 ة في  م ياس الكفاءت ال اتية  بعديا عله الطالبات المعلمات شعبة النفس .ـ تطبيه أدوات ال ياس المتمنل     

 ـ المعال ة اإليصائية للبيانات والتوصا إله النتائج وتفتيرها ومناقية فرو  البح .     

 ـ ت ديم التوصيات والدراسات والبحوت الم ترية .      

 ممطلحات البحث:

 :Programالبرنامج 

مضطننط العننام النن ي يومننج فنني وقننت سننابه علننه عمليتنني التعلننيم والتنندري  ويضننب هننو اليعاارف ليويااا: 

رتبنة ترتيبناً يتمينه منج  اإلجراءات التي يتم إتباعحنا  كمنا يتضنمن الضبنرات التعليمينة التني يكتتنبحا المعلنم مت

 ( .10  2003ياجاته ومتطلباته )يتن شحاتة  زين  الن ار  

ي يومننج فنني وقننت سننابه علننه عمليتنني التعلننيم والتنندريس  بأنننه المضطط العننام النن  الااطالحياويعننرف 

ويلضنننننب اإلجنننننراءات والمومنننننوعات والضبنننننرات التعليمينننننة التننننني ينبغننننني أت يكتتنننننبحا المتعلم.)سنننننعدية 

 (28  ص:2010شكري 

بأنننه مضطننط عننام يومننج فنني وقننت سننابه علننه عمليتنني التعلننيم والننتعلم ويلضننب إجرائيااا :وتعرفننه الباينننة 

الضبرات التعليمية وم موعة اةستراتي يات ال ائمة عله العلم النيط التي ينبغني أت ااهداف والموموعات و

 تكتتبحا الطالبات المعلمات شعبة علم النفس.

علنه أننه  ممارسنة الطلبنة لندور فاعنا فني عملينة  ليوياا يعرف:Active Learningمف وا التعلم النشط  -

أوي نننرأوت فنني الصننن  وي وموت بالماليظنننة  الننتعلم  عنننن طريننه التفاعنننا مننج منننا يتنننمعوت أو يينناهدوت 

والم ارنة  والتفتير  وتوليد اافكار وفحب الفرميات  وإصدار اايكام واكتياف العالقنات  ويتواصنلوت 

 (115 ص:2003مج زمالئحم ومعلميحم بصورت ميترت.)يتن شحاتة زين  الن ار 

النتعلم الن ي يينارك فينه المنتعلم ميناركة  عرف كا من أيمد الل انه  عله ال ما  التعلم النيط علنه أننه ذلنك

فعالة في عملية التعلم من خالل قيامه بال راءت والبح  واإلطالع ومياركته في اانيطة الصنفية والالصنفية 

 ( 12  2003ويكوت فيه المعلم موجحاً لعملية التعلم )أيمد الل انه  عله ال ما  
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المضتلفننة مننن خننالل المينناركة اإلي ابيننة والتنني تحنننحم علننه بأنننه ممارسننة اانيننطة  إجرائيااا :وتعرفننه الباينننة 

التفكير فيما يتعلمونه بحي  ة يكوت دورهم اةستماع ف ط   با التحليا والمناقية والتفكير فيما ي دم لحنم منن 

 معلومات  ويتتضدموت ه ه المعلومات في مواق  تعليمية جديدت تحت توجيه وإشراف المعلم .

( 93  2002: يعرفحنا فتحني جنروات Active Learning Strategies   م النشاط  إساتراتيجيات الاتعل -

بأنحا  أسالي  تدريس تتمح للطالب بممارسة دور فعال فه عملية التعلم من خالل ما يتنمعوت أو ييناهدوت أو 

كتيناف ي رءوت في الص   وي وموت بالماليظة  والم ارنة   والتفتير  وتوليند اافكنار  وإصندارا ايكنام  وا

 ( .83  2002العالقات  ويتواصلوت مج بعضحم البعض بصورت ميترت )فتحي جروات  

بأنحا إجراءات يتبعحا المعلم تتمح للمتعلمين بالتعلم منن خنالل اةسنتماع والميناهدت وتعرف ا الباحثة إجرائيا :  -

 ميترت. وال راءت والتفكير فيما ي وموت بعمله بحدف متاعدتحم عله تح يه التعلم بصورت

تعرف بأنحا نتنبة الطاقنة المتنتنفدت إلنه بلنوت النتي نة المرجوت.)جنابر عبند  :self - efficacyالكفاءة الذاتيةـ 

 (1991الحميد  عالء الدين كفافي 

وتعرف بأنحا  م موعنة اايكنام الصنادرت عنن الفنرد  التني تعبنر عنن معت داتنه ينول ال ينام بتنلوكيات معيننة  

ج المواقن  الصنعبة والمع ندت  وتحندي الصنعاب  ومندى منابرتنه إلن ناز المحنام المكلن  ومرونته في التعاما م

 (2004بحا.)طارق عبد الوهاب 

:إدراك الطالبات المعلمات بات لنديحن ال ندرت علنه تنظنيم وتنفين  المحنام  وال ندرت وتعرف ا الباحثة إجرائيا بأن ا-

عبة والمع دت  وال درت عله الن اح وااداء وف ا للمتنتوى عله ال يام بتلوكيات معينة والتعاما مج المواق  الص

 المطلوب. 

 :اإلطار النظري

 أوال: مف وا التعلم النشط:

اهتم الكنير من التربويين المتضصصين بالتعلم النيط وقدموا له الكنينر منن التعريفنات  وإت اختلفنت فني سنياقحا 

ينة التعليمينة وتوفير بيًنة تعليمينة متناندت وآمننة للنتعلم  إة أنحا ي معحا هدف وايد هو جعا المتعلم محنور العمل

 ومن بين ه ه التعريفات:

تعري  كا منن  أيمند الل ناني  علني ال منا  يين  يعرفنا النتعلم النينط علنه أننه ذلنك النتعلم الن ي يينارك فينه 

فنني اانيننطة  المننتعلم مينناركة فعالننة فنني عمليننة الننتعلم مننن خننالل قيامننه بننال راءت والبحنن  واةطننالع ومينناركته

 الصفية والالصفية ويكوت فيه المعلم موجحا ومرشدا لعملية التعلم. 

 (120 ص:2003وعلي ال ما   )أيمد الل اني                                                                       

ن في عما أشياء ت علحم ويعرفه كا من  أمين أبو بكر  رما ي ازي  عله أنه طري ة تدريس تيرك المتعلمي

 (15  ص: 2005يتتضدموت تفكيرهم فيما تعلموه.)أمين أبو بكر  رما ي ازي  

بينما تعرفه   علية يامد وآخروت  بأنه تعلم قائم عله اانيطة المضتلفة التي يمارسحا المتعلم  والتي ينتج عنحنا 

 ق  التعليمي.سلوكيات تعتمد عله مياركة المتعلم الفعالة  واإلي ابية في المو

 (.                                  15  ص: 2005)علية يامد وآخروت                                                                                 

ومن خالل العرض السابق لمجموعة من التعريفاات التاي تناولات الاتعلم النشاط، تسات لح الباحثاة مجموعاة 

 قاط تتمث  في:من الن

ـنن أت الننتعلم النيننط  ي عننا مننن المننتعلم دوره نيننط واي ننابي وذلننك مننن خننالل البحنن  واةطننالع  واةكتينناف  1

 واتضاذ ال رارات  وال درت عله التفكير.

 ـ التعلم النيط ي عا المتعلم محور العملية التعليمية  ويكوت المعلم فيه موجحا مرشدا وميترا لعملية التعلم.2

التعلم النيط الفرصة للمتعلمين ةستضدام محارات التفكينر العلينا مننا التحلينا  التركين   الت نويم  وينا  ـ يتيح3

 الميكالت. 

ـ ي عا من المتعلم قادرا عله تحما المتًولية التعليمية وذلك من خالل ال ندرت علنه اتضناذ ال نرارات  وتحديند 4

 ااهداف  وت ييم ااقرات وتوزيج اادوار.

 د عله فكرت التعاوت بين الطالب والتعلم عن طريه الدمالء.ـ يعتم5

وباستقراء التعريفات السابقة استطاعت الباحثة التول  إلى التعريف التالي كتعريف إجرائي للتعلم النشط في 

 هذه الدراسة:
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ل  التفاعنا منج التعلم النيط يعني  ذلك التعلم ال ي ييارك فيه الطالب مياركة فعالة في عملية النتعلم  منن خنال

مايتمعوت أو يياهدوت أو ي رؤوت  وعن طريه البح  واةكتياف  والمياركة في إتضاد ال رارات  وفي ت ييم 

 إن ازاتحم  ويكوت فيه المعلم موجحا ومرشدا وميترا لعملية التعلم. 

 

 

 فلسفة التعلم النشط: 

ينة  فنالتعلم النينط يعند تلبينة لحن ه المتغينرات التني إت التعلم النينط يتنتمد فلتنفته منن المتغينرات العالم           

تتطل  إعادت النظر فني أدوار المنتعلم والمعلنم والتني ننادت بن نا بنسرت اةهتمنام منن المعلنم إلنه المنتعلم  وجعنا 

 وهي تؤكد على أن التعلم ال بد أن:المتعلم محور العملية التعليمية  

 اهتماماته.ـ يرتبط بحيات المتعلم وواقعه وايتياجاته و1

 ـ يرتبط من خالل تفاعا المتعلم مج كا من يحيط به في بيًته.2

ـنن ينطلننه مننن اسننتعدادات المننتعلم وقدراتننه ويمكننن أت يحنندت فنني جميننج اامنناكن التنني تتننمح للمننتعلم بالنينناط 3

 (.27  ص: 2011والمتمنلة في البيت والمدرسة والحي. )إجالل فحمي  

 أسس التعلم النشط:

تفة التعلم النيط التي نادت ب عا المتعلم محور العملية التعليمينة  ومنن خنالل مراجعنة انطالقا من فل

الباينة لألدب التربوي ودراسة وتحليا العديد من اادبيات  توصلت إله العديد من ااسس كما أوردها كنا منن 

كننوثر كوجننك ( )21 ص:2004( )جننابر عبنند الحمينند 101ـنن 95  ص2002:       )وزارت التربيننة والتعلننيم 

( )علننننني كمنننننال 17ـننننن 16 2005(   )أمنننننين أبنننننو بكر رمنننننا ي نننننازي 16ـننننن 14  ص2005وآخنننننروت  

 (66 ص:2006معبد 

ـنن اشننتراك الطننالب فنني اختيننار نظننام العمننا وقواعننده ـننـ التننماح للطننالب بنناإلدارت ال اتيةننـاةعتماد علننه ت ننويم 1

 الطالب أنفتحم وزمالئحم.

 تعليمية.ــ إشاعة جو من الطمأنينة والمرح والمتعة أثناء التعلم. اشتراك الطالب في تحديد أهدافحم ال  

متاعدت الطالب في فحم ذاتحم واكتياف نوايي ال وت والضع  لديحم.ــ التماح للطالب بطرح ااسًلة للمعلم أو 

حا.نـ لبعضحم البعض.ت ديم تغ ينة راجعنة للمنتعلم ـنـالتواصا فني جمينج اةت اهات.ـنـ تعندد مصنادر النتعلم وتنوع

مراعات يرية اةختيار توزيج المتًوليات وتحما المتًولية.ــ يكنوت النتعلم أفضنا عنندما ينرتبط بحينات الطنالب 

 وواقعحم وايتياجاتحم واهتماماتحم.

 المباائ األساسية للتعلم النشط:

 (35ـ 34  ص: 2011يتطل  التعلم النيط العديد من المبادئ و المتمنلة في: )ينات محمد  

ي دم تغ ية راجعة فورية للطالب عن أدائحم لتحديد متتوى ااداء وما يحتاج إليه  تيذية راجعة سريعة: ـ يقدا1

 الطالب لتحتين ه ا المتتوى.

فالطالب ة يتعلموت من خالل اإلصغاء التنلبي ويفنا المعلومنات  وإنمنا يتعلمنوت منن  يشجا على النشاط:ـ 2

 راتحم التاب ة وتطبي حا في يياتحم اليومية.خالل التفاعا اإلي ابي والنيط وربطحا بضب

يعد التواصنا بنين المعلنم وطالبنه منن أهنم العوامنا التني تنينر  ـ يشجا على التوال  بين المعلمين والطالب:3

 الدافعية وتعما عله زيادت نتبة المياركة النيطة با وي عا الطالب يفكروت في متت بلحم.

علم يتعدز  بصورت أكبر عندما يكوت عله شكا تعاوت جماعي وةسيما الت يشجا على التعاون بين الطالب:ـ 4

في اافكار واةست ابات المطروينة المضتلفنة منن قبنا الطنالب ممنا ينمني التفكينر لنديحم ويعمنه فحمحنم لألمنور 

 وااشياء وااعمال.

يند منن جانن  الطنالب ) زمن + طاقة = تعلنم ( فاسنتغالل الوقنت ال  توفير الوقت الكافي والمطلوب للتعلم:ـ 5

يمنا مرورت ييوية لحم ولمعلميحم  يي  يحتاج هسةء الطالب إله المتاعدت في التعلم الفعال ةستغالل الوقت 

 من جحة وتوزيعه عله الموموعات والمواد واانيطة  الدراسية المضتلفة من جحة ثانية.

 أهداف التعلم النشط:

( مجموعااة ماان األهااداف 36، ص:2008كريمااان بادير، (، ) 38 -33، ص: 2006حادا )جااوات سااعااة ،  

 العامة للتعلم النشط. 
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 تتمث  في:

إت اسنتضدام الطلبنة إلنه الكتن  والمصنادر  اعم الثقة بالنفس لدى المتعلمين نحو مياااين المعرفاة المتنوعاة:ـ 

إله مواقج اإلنترننت  التعليمية المضتلفة  والعما في الم موعات المضتلفة  وإجراء الت ارب المضبرية  والدخول

المعرفيننة الالمحنندودت  والمينناركة فنني المحامننرات والننندوات والمناقيننات واةجتماعننات المتعننددت  كلحننا تمنننا 

أسالي  أو ت نيات أو وسائا تعما عله دعم ث ة الطالن  بنفتنه نحنو مينادين المعرفنة المتنوعنة ليس منن النايينة 

 بي ية.النظرية فحت   با من النايية العملية والتط

أي أت من مبادئ وأسس التعلم النيط  هو التركيد  ـ تشجيا الطالب وتدريب م على أن يعملوا أنفس م بأنفس م:

علننه تعلننيم الطننالب كينن  يبحنننوت علننه المعلومننات والمعننارف ذات الصننلة وكي  يطريننوت ااسننًلة العمي ننة  

مالئحنم  وكين  ي ومنوت بالتع ين  علنه آراء وكي  يكتبوت الت ارير اليفوية  وكي  يعملوت عله إل ائحنا أمنام ز

 وأفكار زمالئحم.

فالتعلم النيط ي وم عله أساس مبدأ التعلم عن  :ـ تشجيا الطالب على المرور ب برات تعليمية وحياتية وحقيقية

طريه الضبنرت  علنه اعتبنار أت ذلنك ي عنا تنأثير ذلنك النتعلم أب نه أثنرا  أي يب نه لفتنرت أطنول  بحين  يصنع  

من جحة  وي عا التعلم أيتر فحما لدى الطلبة  انحم ي وموت بالتفاعا مج ااشنياء أو المصنادر التعليمينة نتيانه 

 بأنفتحم.    

: يركد التعلم النيط عله قينام تشجيا الطالب على اكتساب م ارات التفكير العليا كالتحلي  والتركيب والتقويمـ 

ارف والمعلومنننات المتنوعنننة  والمناقينننات والل ننناءات الطنننالب بنيننناطات وفعالينننات غينننر محننندودت  منننج المعننن

واةجتماعات المضتلفة  والبحوت والت ارير اليفوية والمكتوبنة  وطنرح ااسنًلة واافكنار وااراء العديندت  ممنا 

ينمنني بيننكا متواصننا محننارت تحليننا المننادت إلننه أجدائحننا وإدراك مننا بينحننا مننن عالقننات وهو منناتركد عليننه 

 ن تصني   بلوم  للم ال المعرفي. المتتويات العليا م

 خمائح التعلم النشط:

للنننتعلم النينننط م موعنننة منننن الضصنننائب التننني تمينننده عنننن غينننره والتننني ينننددها )يوسننن  عنننواد  م ننندي 

 ( في:24 ص: 2010زاما 

ـ اةهتمام باانيطة والواجبات والمياريج الحادفة  وخاصة تلك التي تركد عله يا الميكالت  وااخرى التي 

 إله نواتج تعليمية ذات قيمة.تسدي 

 ـ اةهتمام باستراتي يات التعلم وطرقه الوامحة.

 ـ التركيد عله متًولية الطال  ومبادراته في الحصول عله التعلم واكتتاب المحارات المضتلفة.

ـ اعتبار المعلم كميتر وموجه ودليا لكا من المعارف ولنيس مصندرا لحنا  ممنا يتطلن  إجنراء مناقينات كنينرت 

 بين المعلم وطالبه.

 ـ اةهتمام بالتعلم ال ي يعتمد عله محتوى تعليمي أصيا وصحيح ومرتبط بميكالت العالم الح ي ية.

ـ يتم البناء المعرفي للطال  في التعلم النيط اعتمادا عله الضبرات التعليمية التاب ة  وإمافة المديد منحا بينكا 

 يلدوني من أجا التعمه.

 ة الراجعة المتتمدت من الضبرات التعليمية.ـ اةهتمام بالتغ ي

 ـ اةعتماد عله استراتي يات ت ييم موثوق بحا من أجا الحكم عله محارات ي ي ية وواقعية.

 ـ يتتضدم المعلم طرق تدريتية فعالة عديدت لن اح فرص التعلم النيط.

العالقة  والضروج خنارج ال اعنات ـ تتطل  المياريج الناجحة في التعلم النيط الرجوع إله مياريج أخرى ذات 

 الدراسية لمياركة ااخرين و التعاوت معحم.

 ـ اةهتمام بالم اةت ال تمية والعاطفية والع لية للطال .

 أهمية التعلم النشط:

 تتضب أهمية التعلم النشط في:

 ـ  يااة التفاع  ااخ  المف:

ينادت التفاعنا بنين المعلنم وتالمين ه منن جحنة  وبنين تسدي البيًة الصنفية الميتنرت والمين عة للنتعلم النينط إلنه ز

الطنالب وبعضننحم النبعض مننن جحنة أخننرى  كمنا يفتننح هنن ا التفاعنا الم ننال أمنامحم للعمننا علنه شننكا فننرق أو 

 م موعات  مما يتحم في زيادت فاعلية الطالب خالل مواق  التعلم النيط المتنوعة.
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 ـ تنمية اتجاهات ايجابية نحو المااة التعليمية:

يسدي التعلم النيط إله زيادت دافعية الطالب نحو التعلم  وذلك من شنأنه أت ينسدي إلنه تطنوير ات اهنات اي ابينة 

 لدى الطالب نحو المادت التعليمية التي يتم تعليمحا في بيًة التعلم النيط.

 ـ تنمية م ارات التفكير العليا: 

يا  التركين   الت نويم ( ويركند عليحنا لن لك تضاطن  العديند يحتم التعلم النيط بمحارات التفكير العليا منا ) التحل

 من أنيطته ه ه المحارات في مواق  مضتلفة.

 

 ـ  يااة اهتماا الطالب وانتباه م:

تيير العديد من الدراسنات إلنه أت تركيند الطنالب وانتبناهحم فني صنفوف النتعلم الت ليندي يتضناءل بينكا كبينر 

ثم  تتضح أهمية التعلم النيط ال ي يديد منن اهتمنام الطنالب وي عنا ع   مرور فترت وجيدت من الحصة  ومن 

 انتباهحم متتمرا لفترت أطول نظرا ةنيغالحم بممارسة اانيطة المتنوعة وتفاعلحم معحا. 

 ( 123  ص: 2010) أسامة عبد النبي وعبد ألاله خير هللا                                                         

 ومن ا: ه النتائج أكدتحا العديد من البحوت التي أجريت يول التعلم النيطوه 

 (: 2006ـ اراسة عاطف محمد، رجاء أحمد ) 

التي هدفت إله معرفة أثر استضدام  بعض استراتي يات النتعلم النينط فني تندريس الدراسنات اةجتماعينة علنه 

اإلعدادينة  واعتمندت هن ه الدراسنة علنه اختبنار التحصيا وتنمية محارات يا الميكالت لدى تالمي  المريلنة 

التحصيا  وم ياس محارات يا الميكالت  وتوصنلت هن ه الدراسنة إلنه فاعلينة اسنتضدام بعنض اسنتراتي يات 

الننتعلم النيننط فنني تنندريس الدراسننات اةجتماعيننة علننه التحصننيا وتنميننة محننارات يننا الميننكالت لنندى تالمينن  

 المريلة اإلعدادية.  

هدفت إله معرفة اثر استضدام استراتي يات التعلم النيناط والتندري  المباشنر  (:2008اة بوقس )ـ  اراسة لنج

في  تدريس طالبات الفرقة النالنة بكلية التربية للبنات ب دت ) ال تم العلمني : تضصنب الكيميناء والنبنات ( علنه 

 تحصيلحن وتنمية محارات التدريس لديحن من خالل م رر طرق التدريس .

طالبنة بالفصنا  166ت عينة الدراسة من : طالبنات الفرقنة النالننة )علمني( تضصنب : الكيميناء والنبنات )تكون

طالبننة بالفصننا الدراسنني الننناني(    وتوصننلت الدراسننة إلننه وجننود  86الدراسنني ااول( + تضصننب النبننات )

 –الكيمينناء بننين متوسننطي درجننات الطالبننات المعلمننات )تضصننب  0   01فننروق دالننة إيصننائيا عننند متننتوى 

النبات( ال بلي والبعندي فني اةختينار التحصنيلي لم نرر طنرق التندريس( لصنالح أدائحنن البعندي   كمنا وجندت 

بننين متوسننطي درجننات الطالبننات المعلمننات )تضصننب النبننات( فنني بطاقننة  0   01فننروق دالننة عننند متننتوى 

ة التندريس المتنتضدمة إسنتراتي يالماليظة ومتوسطة درجة بطاقة الماليظة لمحارات التدريس   وي م تأثير 

 .جاء مرتفعاً 

 (: 2009ـ اراسة كيونغ ناكيم ) 

هدفت ه ه الدراسة إله معرفة م موعة منن اسنتراتي يات النتعلم النينط فني تنمينة التفكينر الن ندي والنتعلم لندى 

 الطالب ال امعيين.

سنتراتي يات النتعلم النينط كنات طالبا جامعيا  وتوصلت ه ه الدراسنة إلنه أت ا 155وتكونت عينة الدراسة من 

لحا دور فعال في تعلم الطالب لمفاهيم علوم اار   وتعديند محنارات التفكينر الن ندي  يين  اتضنح ذلنك منن 

 خالل اةختبار البعدي والت رير الفردي ال ي كتبه الطالب.

 (: 2009ـ اراسة محمد طلعت  ) 

أثرها في تنمية محارات تصنميم المواقنج اةلكترونينة  هدفت إله تصميم إستراتي ية تعلم النيط م ترية لمعرفة

  وتنم اختينار العيننة بطري نة عينوائية 2003لدى تالمي  الص  النال  اإلعدادي من خالل برنامج فونت بنيج 

( تلمي   وتوصلت الدراسة إله هناك فروق إي ابية لصالح التعلم النيط في تنمية محارات تصميم  72قوامحا ) 

 ترونية لدى تالمي  الص  النال  اإلعدادي.المواقج اةلك

 (:2009ـ اراسة اينا عبد الحميد  )

هدفت الدراسة إله التعرف عله فاعلية استضدام استراتي يات التعلم النيط لتعنديا التصنورات البديلنة للمفناهيم 

 في مادت الكيمياء لدى طالب الص  ااول النانوي.
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 النانوي وقتمت إله م موعتين م موعة ) ت ريبية ومابطة( تمتلت عينة البح  من طالب الص  ااول 

قد توصلت الدراسة إله أت إستراتي ية التعلم النيط لحا تنأثير كبينر فني تعنديا التصنورات البديلنة للمفناهيم فني 

 مادت الكيمياء وك لك تنمية التحصيا الدراسي في مادت الكيمياء لدى طالب الص  ااول النانوي.

 : Armbruster, peter, et al  , 2009,p p 203 -213ستر و آخرونـ اراسة أرمبرو

التنني هنندفت إلننه معرفننة أثننر الننتعلم النيننط فنني تنميننة اةت نناه وتحتننين أدائحننم فنني مننادت البيولوجيننا لنندى طننالب 

ال امعة  وتكونت عينة الدراسة من م موعنة وايندت  واتبتنت الدراسنة فاعلينة النتعلم النينط فني تنمينة اةت ناه 

 تين أدائحم في مادت البيولوجيا لدى طالب ال امعة.وتح

 

 : Diederick, Kirsten Bakke( 2010ـ اراسة كرستين باك )

هدفت ه ه الدراسة إله معرفة أثر استضدام التعلم النيط عله التحصيا الدراسي فني منادت ااييناء لندى طنالب 

 يا الميكالت  استضدام الح ائ  التعليمية. كلية الفنوت  وتم استضدام بعض استراتي يات التعلم النيط منا

وقد جناءت النتي نة مسكندت فاعلينة اسنتضدام اسنتراتي يات النتعلم النينط فني تنمينة التحصنيا الدراسني فني منادت 

 اايياء.

 (: 2011ـ اراسة حنان محمد  ) 

تحصنيا ومحنارات والتي هدفت إله التعرف عله فاعلية بعض اةستراتي يات في إطنار النتعلم النينط لتنمينة ال

التفكير والميا نحنو منادت العلنوم لندى تالمين  المريلنة اةبتدائينة فني دولنة الكوينت  وتمتلن  عيننة الدراسنة منن 

تالمي  المريلة اةبتدائينة بمدرسنة محمند إسنماعيا الغنانم بننين فني محافظنة ينولي بدولنة الكوينت  وبلن  ي نم 

بالم موعنة الضنابطة  وتوصنلت  هن ه الدراسنة إلنه فاعلينة تلمين   23تلمي  للم موعة الت ريبينة  و 22العينة 

 بعض استراتي يات التعلم النيط في تنمية التحصيا ومحارات التفكير والميا نحو مادت العلوم لدى التالمي .

 (: 2011ـ اراسة نعمة طل ان ) 

ارات اةسنتدةل العلمني التي هدفت إله معرفة أثر إستراتي ية قائمة عله التعلم النيط في تنمية التحصيا ومحن

في تدريس العلوم لدى تالمي  المريلة اإلعدادية مضتلفي أسنالي  النتعلم  وتكوننت عيننة الدراسنة منن م موعنة 

ت ريبية وم موعة مابطة  واعتمدت الدراسنة علنه اختبنار التحصنيا  وم يناس محنارات اةسنتدةل العلمني  

عله التعلم النيط فني  تنمينة التحصنيا ومحنارات اةسنتدةل وقد توصلت الدراسة إله فاعلية إستراتي ية قائمة 

 العلمي  في تدريس العلوم لدى طالب المريلة اإلعدادية.

 

 (: 2012ـ اراسة شكري مسعد  ) 

هدفت ه ه الدراسة للتعرف عله فاعلية استضدام بعض استراتي يات النتعلم النينط فني تنمينة التفكينر الناقند فني 

 لتالمي  في محارات التفكير الناقد في الرياميات.الرياميات  رفج متتوى ا

وتمتل  عينة الدراسة في فصليين دراسيين من تالمي  الصن  ااول اإلعندادي بمدرسنة الحنرم اإلعدادينة بننات 

 التابعة إلدارت العمرانية بمحافظة ال يدت.

م موعننة الت ريبيننة وتوصننلت هنن ه الدراسننة إلننه وجننود فننرق  دال إيصننائيا  بننين متوسننطي درجننات تالمينن  ال

والضابطة  في التطبي ين ال بلي والبعدي؛ ةختبار محارات التفكير الناقد ككا  وكا محارت من محاراته الفرعية 

 كا عله يدت لصالح التطبيه البعدي. 

 طرق التعلم النشط: 

 ونظرا لتعدد طرق التعلم النيط وتنوعحا  ف د ياول البعض تصنيفحا منا:

 (والتي صنفتحا إله : Lisa, 2006 ـ تصني   ليدا  )1

 Whole class learningـ كا الفصا يتعلم        

    Small group learningـ التعلم في م موعات صغيرت 

   Cooperative and collaborativeـ التعلم التعاوني والتعلم التنافتي  

  Experiential learningـ التعلم الت ريبي  

  Presentation learningـ التعلم الت دمي 

 ـ كما أنحا صنفت طرق التعلم النيط إله الفًات التالية:2



 2017عشر لسنة  ثامنالعدد ال                                        مجلة البحث العلمى فى التربية
136 

 

: وتضنم بعنض اةسنتراتي يات مننا  )ت ننديم Comprehension strategiesـن اسنتراتي ية التعبينر )ال نراءت( 

 المفاهيم ال ديدت  اختبار تعبيرات الطالب(.

ضم بعض اةستراتي يات مننا تطبينه المبنادئ ال ديندت  : وتApplication strategiesـ استراتي ية التطبيه 

 استكياف مداخا لمحتوى ميابه.

: وتضننم بعننض اةسننتراتي يات منننا ) يننا Problem solving strategiesـنن اسننتراتي ية يننا الميننكلة 

 (77ـ 76  ص:2012الميكالت  اتضاذ ال رار  إنياء مداخا جديدت. )هاما عبد الريمن   

 م والتدريس عدت طرق للتعلم النيط كالتالي:ـ وقدم مركد التعل3

 Thinkـ  Pairـ  Shareأ ـ فكر ـ زاوج  ـ شارك 

 Writeـ  Pairـ Share ب ـ اكت  ـ زاوج ـ شارك ـ 

 Student summariesج ـ ملضصات الطالب 

 Question and Answer pairsد ـ التسال واإلجابة في أزواج 

  One Minute Paperهـ ـ الكتابة الحرت لمدت دقي ة 

 Scenarios / Casp studiesو ـ سيناريوهات أو دراسة يالة 

   Reciprocal Questioningز ـ است وابات متبادلة 

 Cornersح ـ ااركات 

 Problem Based Learningط ـ التعلم ال ائم عله الميكالت 

  Shared Brainstormingي ـ العص  ال هني الميترك 

 Note Checkتت يا الماليظات 

 Peer Surveyك ـ الدراسة المتحية بااقرات 

 Generating questionsل ـ توليد ااسًلة 

  jigsaw Teamworkم ـ إستراتي ية التعلم التكاملي التعاوني 

                                                                  (2006 Center for teaching and learning,) 

 يا: الكفاءة الذاتيةـ ثان

 *ـ مف وا الكفاءة الذاتية:

يعتبر مفحوم الكفاءت ال اتية من المفاهيم ااساسنية فني تفتنير التنلوك اإلنتناني فحنو يعتبنر المحندد الرئيتني فني 

سلوك الطلبة خاصة من وجحة نظر أصحاب نظرية النتعلم اةجتمناعي ف ند تناولنه العديند منن العلمناء والبناينين 

 ريات بالدراسة والبح  وأوجدوا لحا العديد من التعريفات ومنحا:وأصحاب النظ

يعرفحنا   بانندورا  بأنحنا أيكنام الفنرد أو توقعاتنه عنن أدائنه للتنلوك فني مواقن  تتتنم بنالغمو  وتننعكس هن ه 

التوقعننات علننه اختيننار الفننرد لألنيننطة المتضننمنة فنني ااداء والم حننود المبنن ول ومواجحننة الصننعاب و إن نناز 

 (Bandura,1977,p192)  التلوك.

( إله الكفاءت ال اتية بأنحا م موعة اايكام الصادرت عن الفرد والتني تعبنر عنن 2000وييير عالء اليعراوي )

معت داتنه ينول قدراتنه علنه ال ينام بتنلوكيات معيننة  ومرونتنه فني هن ا التعامنا منج المواقن  الصنعبة والمع نندت 

من هنن ا المفحننوم اابعنناد التاليننة: الن ننة بننالنفس  والم نندرت علننه وتحنندي الصننعاب ومنندى منابرتننه لإلن نناز ويتضنن

 التحكم في مغوط الحيات  وت ن  المواق  الت ليدية والصمود أمام خبرات الفيا والمنابرت لإلن از.

 (90  ص: 2000)عالء اليعراوي                                                                   

( بأنحا ث ة الفرد في قدرتنه علنه يتنن التفكينر والتصنرف فني المواقن  58  ص: 2007أيمد  ويسكد )طلعت 

محما كانت مفاجًة ومواجحة الميكالت والمنابرت عله يلحا محما كانت صعبة ومن ثم فحي تتمنا في ثالثة أبعاد 

 هي: الن ة بالنفس  التفكير  يا الميكالت  والمنابرت. 

بأنحا ت دير الطال  المتعلم لما يمتلكه من قندرات وإمكانينات  تتناعدها  اءة الذاتية:مما سبق تعرف الباحثة الكف

في التغلن  علنه المينكالت والع بنات التني تواجححنا  وهني تعكنس ث تحنا بنفتنحا منن يين  قندرتحا علنه تح ينه 

 أهدافحا وإشباع دوافعحا. 

 *ـ خمائح الكفاءة الذاتية: 

 ب ا الكفاءة الذاتية والمتمثلة في: هناك مجموعة من ال مائح التي تتمتا
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ـ أنحا ة تركد ف ط عله المحام التي يمتلكحا الفرد ولكن أيضا علنه يكنم الفنرد علنه منا يتنتطيج أداؤه  منج منا 1

 يتوفر لديه من محارات.

 ـ أت الكفاءت ال اتينة تنمنو منن خنالل تفاعنا الفنرد منج منج البيًنة ومنج ااخنرين  كمنا تنمنو بالتندري  واكتتناب2

 الضبرات المضتلفة.

ـنن هنني ليتننت سننمة ثابتننة أو متننت رت فنني التننلوك اليضصنني فحنني م موعننة مننن اايكننام ة تتصننا بمننا ين ننده 3

 اليضب ف ط ولكن أيضا بالحكم عله ما يتتطيج إن ازه وأنحا نتاج للم درت اليضصية.

إلنه بن ل جحند وتح ينه نتنائج ـ أت الكفاءت ال اتية  ليتنت م نرد إدراك أو توقنج ف نط  وةكنحنا ي ن  أت تتنرجم 4

 مرغوب فيحا. 

 ـ تتحد الكفاءت ال اتية بالعديد من العواما منا صعوبة الموق   كمية ال حد المب ول  مدى منابرت الفرد.5

ـ إت الكفاءت ال اتية ترتبط بالواقج والتنبس ولكن ليس بالضرورت أت تعكس هن ه التوقعنات قندرت الفنرد وإمكاناتنه 6

 لممكن أت يكوت الفرد لديه توقج بكفاءته ال اتية ومرتفعة إمكاناته قليلة.الح ي ية  فمن ا

 ـ م موعة من المعت دات واايكام والمعلومات عن متتويات الفرد وإمكاناته ومياعره.7

ـنن وجننود قنندرت مننن اةسننتطاعة سننواء كانننت فتننيولوجية أم ع ليننة أم نفتننية باإلمننافة إلننه تننوافر الدافعيننة  فنني 8

 الموق .

 (Cynthia Lee & Philip Bobko,1994,p:364توقعات الفرد لألداء في المتت با. )ـ 9

 *ـ عوام  نمو الكفاءة الذاتية: 

 هناك العديد من العوام  المؤثرة على نمو الكفاءة الذاتية والمتمثلة في:

 ـ رسائ  اآلخرين:1

مين بالنتنبة لحنم  علنه سنبيا التغ ينة أنه عندما يدرك اافراد الت يمات منن أفنراد هنا Banduraيرى  باندورا  

الراجعة الت ييمية الم دمة في شكا إقناع شفوي فيما يتعله بإيرازاتحم فإت ذلك ي وي اعت اداتحم كمنا أنحنم يمكنن 

 (  Chacon, Carmen,2005,p 258أت ين دوا ما يريدوت.)

 ـ مالحظة خبرات اآلخرين:2

دوت المحمنة يتناعد اافنراد علنه أت ي يمنوا قندراتحم علنه ماليظة ااخرين وهم يس Banduraيرى  باندورا  

أداء نفس المحمة في موء تلك الماليظات  وأت اافراد أثنناء ماليظنات إلينرازات ااخنرين ي نارنوت أنفتنحم 

كمسدين في نفس الوقت  ول لك يعتبر ماليظة ن اح وفيا ااخرين من أهم المصادر التي يكتت  منحا اافنراد 

 (Chacon,2005,p258كفاءاتحم ال اتية  وبضاصة أولًك ال ين يكونوت في نفس متتواهم.) معلوماتحم عن

 ـ خبرات النجاح والفش :3

أت اعت ننادات الكفنناءت ال اتينة تنننتج عننن الن نناح والفينا فنني تأديننة المحمننة  يينن  أت  Banduraيسكند  باننندورا  

فيا يمينا إلنه إمنعافحا  فنالطالب مننال يينعروت الن اح ي وي اعت ادات الكفاءت ال اتية لليضب  في يين أت ال

بكفاءت ذاتية كبيرت عندما يح  وت ن ايا في أداء عمنال منا  وبم نرد إيتناس الطنالب بالكفناءت ال اتينة فنإت فينال 

 عارما ة ي لا أو يسثر عله كفاءته وث ته وب درته  با قد تسدي خبرات الفيا إله شح  جحوده.

                                                                                         (Chacon,2005,p258) 

 ـ االستثارة االنفعالية:4

يسكد   باندورا  أت الحاةت العاطفية تسثر عله اعت ادات الكفاءت ال اتية لندى اافنراد  وأت اةسنتنارت اةنفعالينة 

تضفض ااداء عادت  فال ين يضبنروت الضنوف الينديد غالبنا تكنوت  في شكا اإلجحاد والتحديدات اةنفعالية اليديدت

                                                            توقعننننننناتحم عنننننننن كفننننننناءاتحم ال اتينننننننة المنضفضنننننننة  وهننننننن ا منننننننا ينننننننسثر سنننننننلبا علنننننننه متنننننننتوى أدائحنننننننم.

 (58 ص:1990)جابر عبد الحميد  

نارت اةنفعالية تعتبر مصدر أساسيا للمعلومات والتي بندورها ( أت اةستBandura& Admes,1977ويرى ) 

تسثر عله الكفاءت ال اتية في مواجحة مواق  التوتر  كما أت معظنم اةسنتنارت ينتم تنينيطحا عنن طرينه اافكنار  

ل ينام كما أت الت ويم المعرفي لحاةت اةسنتنارت يحندد إلنه يند بعيند المتنتوى وات ناه اافنراد المتعلنه بالدافعينة ل

بالعما  كما أت الكفاءت ال اتية تسثر عله ال ابلية لالستنارت ال اتية فاافراد الن ين يعت ندوت أنحنم أقنا يتاسنية منن 

ذي قبا يعتبروت أقا تعرما  وأقا ميال لتوليد اافكار المضيفة في مواق  التحديد يي  ينسثر التنينيط المعرفني 
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  2013)أمينة عباس                                     فتيولوجية لديحم.أو المعلوماتي بيكا كبير عله اةستنارت ال

 (15ص: 

ومن خنالل عوامنا نمنو الكفناءت ال اتينة يتبنين أت خبنرات الن ناح والفينا كأيند عوامنا نمنو الكفناءت  ومنن أهنم 

ا ااخننرين مصننادر ت ويننة الكفنناءت ال اتيننة  كمننا تعتبننر العوامننا ااخننرى مننن ماليظننة خبننرات ااخننرين ورسننائ

 اةنفعالية من أهم تلك المصادر  ات الحالة النفتية واةنفعالية تلع  دورا هاما بالنتبة لألداء.

 األسس النظرية للكفاءة الذاتية: 

 *أوال: العمليات المعرفية:

توقنج ومسداها أت كفاءت ال ات المرتفعة تتحم في تعديا ااهداف ااسمه  وتنسدي إلنه التندام متدايند بالحندف  و

أت ااهداف ستتح ه بالرغم من الع بات التي يواجححا الفرد  يي  أت ه ه العمليات ت ترح أت الملمنين أصنحاب 

الكفاءت ال اتية المرتفعة سيضعوت أهداف أسمه انفتحم وتالمي هم  وسيعملوت ب د أكبر لتح يه تلك ااهنداف  

 ي ال ي يواجحونه.وسوف يتتمروت بالرغم من الع بات البيًية والفيا المبدئ

 *ثانيا: العملية الدافعية:

ترتبط الكفاءت ال اتية بنظرية التمات يي  أت ااشضاص ال ين لديحم كفاءت ذاتية مرتفعنة علنه اارجنح ينتنبوت 

ياةت الفيا إله ال حد غير الكاف  وأت المعلمين الل ين لديحم كفناءت ذاتينة مرتفعنة  سنيكونوت أكننر رغبنة فني 

ة عن نتائج الطالب بدة من أت ينتبوا الفنروق فني إن ناز الطنالب إلنه عوامنا خنارج سنيطرتحم  ت با المتًولي

يي  أنحنم سنيكونوت أكننر ث نة بنأت هنناك إسنتراتي يات تعلنم محنددت ت نود إلنه تعلنم الطنالب  وسنيركدوت علنه 

 أهداف قصيرت المدى لتح ي حا. 

 *ثالثا: العملية الوجدانية:

 يات التنني تمكننن الطلبننة مننن أت ي نناوموا التننأثيرات التننلبية لإلجحنناد بإطفنناء اافكننار تيننير إلننه تبننني اةسننتراتي 

التلبية التي تضفض ااداء  وترى ه ه العمليات أت المعلمنين اللن ين لنديحم كفناءت ذاتينة مرتفعنة  سنيكونوت أكننر 

حاد لي ووا أدائحنم  مرونة في التعاما مج الضغوط اليومية  وسوف يتتضدموت عمليات تضفي  الضغوط أو اإلج

 كما سيكونوت أكنر ارتيايا في محنتحم.

 رابعا: العمليات االنتقالية: 

وتعني هن ه العملينات أت الكفناءت ال اتينة تتنحم فني التنأثير فني الفعالينات واانينطة كمنا ت تنرح هن ه العملينات أت 

ت أو يعلموها  وأيضا المواد التعليمية الكفاءت ال اتية المرتفعة يمكن أت تسثر عله المرايا الدراسية التي يضتارو

 ( Ross,1994,p 3-4التي يتتضدمونحا. )

 *ـ العوام  المؤثرة في الكفاءة الذاتية:

 هناك مجموعة من العوام  المؤثرة في الكفاءة الذاتية والمتمثلة في:

 ـ التأثيرات األسرية:

  فالطفنا الن ي ينينأ فني أسنرت تحيطنه بالعناينة إت اليعور بالكفاءت ال اتية يتأثر بالضصائب والمميدات ااسرية

والت با يرفج من قدراته واهتماماته  وكفاءته عن نفته  كما يسدي عاما الم ارنة دورا في تطوير الكفاءت ال اتية 

لدى اافراد  فمنال إدا قارت الفرد نفته ب ماعة أقا منه قدرت ف لك يديد من شعوره بالكفاءت ال اتينة  أو ب ماعنة 

 ه منه في لا من شعوره بالكفاءت ال اتية.أعل

 ـ الدور االجتماعي: 

يسثر الدور اةجتماعي في الكفاءت ال اتية يي  تنمو صورت ال ات من خالل التفاعنا اةجتمناعي  وومنج الفنرد 

فني  في سلتلة من اادوار اةجتماعية  وأثناء تحركه خالل ه ه اادوار فإنه يتعلم أت يرى نفته كما يراه رفاقنه

المواق  اةجتماعية المضتلفة  أما بالنتبة للتفاعا اةجتماعي ومفحنوم الكفناءت ال اتينة فنإت العديند منن الدراسنات 

منا دراسة   كومبس  تومح أت التفاعا التليم والعالقات اةجتماعية الناجحة تعدز من الكفناءت ال اتينة وتديند 

 (35ص:   1992من العالقات اةجتماعية.) خالد الصرايرت  

 ـ تأثيرات الجامعة:

يدداد تأثير ال امعة بم دار متاهمة البيًة ال امعية عله إشراك الطلبة في ال امعة يتنه يندداد إدراكحنم لحينتحم 

والمينناركة فنني العالقننات التننائدت فيحننا كننا هنن ا بنندوره يننسثر علننه الكفنناءت ال اتيننة واإلن نناز ااكنناديمي للطلبننة. 

(Woolfolk,j,2004,p57) 
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ت المناقيات العديدت والضغوط المرتبطنة باةنفعناةت داخنا ال امعنة والطنرق التعليمينة المتنتضدمة داخنا كما أ

قاعنننننننننات التننننننننندريس والتننننننننني تتميننننننننند بننننننننناةنغالق منننننننننن شنننننننننأنحا أت تضنننننننننع  الكفننننننننناءت ال اتينننننننننة 

 (Bandura,Albert,1997,p:22للطلبة.)

 ـ تأثير األقران:

فاءت ال اتية بطرق عديدت منحنا التنأثير بالنناموذج المتماثنا يين  أت مما ةشك فيه أت لألقرات تأثير كبير عله الك

ن اح ااخرين يرفج من كفاءت ال ات ويدفج الطلبة إله أداء المحام ةعت نادهم أنحنم قنادرين علنه إتمامحنا مننا منا 

ه الن ناح شاهدوه باةنموذج وعله العكس فإت ماليظة فيا ااخرين ت ودهم إله اةعت اد بأنحم غير قادرين عل

 (63  ص: 2011ويبعدهم عله ان از المحام. ) ن اح عبد اليحيد  

 

 *ـ أهمية الكفاءة الذاتية: 

تننتحكم الكفنناءت ال اتيننة بيننكا كبيننر فنني سننلوكيات اافننراد   فاللنن ين يتمتعننوت بفاعليننة )الكفنناءت( ذات قيمننة عاليننة 

 ين يتصننفوت بكفنناءت ذات منضفضننة  فننإنحم يعت نندوت أنحننم ي نندروت علننه عمننا شننيع لتغييننر واقننج البيًننة  أمننا اللنن

ينظننروت إلننه أنفتننحم فنني ااسنناس باعتبننارهم عنناجدين عننن إينندات سننلوك لننه أثنناره ونتائ ننه  لنن لك فحنني منبننع 

 (             430  ص: 1990)جابر عبد الحميد                      للتلوك 

بة بين الكفاءت ال اتية للمعلمين وتحصنيا ( وجود عالقة إرتباطية موجRenmin Ye,2000وقد أثبتت دراسة ) 

 تالمي هم.

( إله وجود عالقات ثابتة بين سمات المعلمين وسلوك تعلنم Chambers & Hardy,2005,p:4كما توصا ) 

 التالمي   وبأت الكفاءت ال اتية للمعلم تأثر بيكا إي ابي في تعلم التالمي .

 ومن ا:  لذا أكدت العديد من الدراسات على لرورة تنميت ا

  (:Miriam,2003ـ اراسة مايراا )
والتنني هنندفت للتعننرف علننه أثننر برنننامج تصننميمي فنني تنميننة اعت ننادات الكفنناءت ال اتيننة فنني مواجحننة الميننكالت 

التنننلوكية ااخالقينننة لننندى طنننالب المرينننة النانوينننة  وأشنننارت النتنننائج إلنننه وجنننود فنننروق دالنننة إيصنننائيا بنننين 

تية فني ال ندرت علنه التعامنا منج المينكالت التنلوكية ااخالقينة والدراسنية  الم موعتين في متتوى الكفاءت ال ا

وبينت النتائج مدى أهمية البرنامج المنظمة في رفج الكفاءت ال اتية  والتني تنسدي إلنه نتنائج أفضنا منن البنرامج 

 الت ليدية.

  (:2004ـ اراسة أنور قاسم الشبول) 
لميكالت وإستراتي ية الضبط ال اتي عله الكفاءت ال اتية ومركد والتي هدفت للتعرف عله أثر إستراتي ية يا ا

الضبط لدى عينة من الطلبة ذوي التحصنيا المرتفنج والمننضفض فني المريلنة ااساسنية العلينا  وأشنارت نتنائج 

الدراسة إله وجود فروق دالنة إيصنائية فني الندرجات علنه م يناس الكفناءت ال اتينة بنين الم منوعتين الت ريبينة 

بطة  لصننالح الم موعننة الت ريبيننة  ممننا يعننني أت التنندري  علننه كننا مننن إسننتراتي ية يننا الميننكالت والضننا

وإستراتي ية الضبط ال اتي قد ساهم كا منحمنا فني تحتنين متنتوى الكفناءت ال اتينة  وأشنارت إلنه وجنود فنروق 

لح الطلبننة ذوي ذات دةلنة إيصننائية بننين التالمينن  ذوي التحصننيا المنننضفض علنه م ينناس مركنند الضننبط   لصننا

 التحصيا المرتفج.

 : (2010ـ اراسة أماني عبد العزيز إبراهيم) 

والتي هدفت للتعرف عله فاعلية برنامج تدريبي أثناء الضدمة قنائم علنه مندخا المعلنم كعنالم فني تنمينة المفناهيم 

أداء تالمين هم  وأشنارت  العلمية وبعض متطلبات الكفاءت ال اتية لدى معلمي العلوم بالحل ة اةبتدائية وأثره علنه

نتائج الدراسة إله فاعلية البرنامج في تنمية الكفاءت ال اتية لندى معلمني العلنوم  كمنا أشنارت إلنه أثنره علنه أداء 

 التالمي .

  (:2010ـ اراسة محمد خلف الزواهرة) 
كفناءت ال اتينة المدركنة والتي هدفت للتعرف عله فاعلية برنامج باستضدام التعلم التبادلي عله دافعينة اإلن ناز وال

لنندى تالمينن  المريلننة ااساسننية بننااردت  والتنني أشننارت إلننه فاعليننة الننتعلم التبننادلي علننه تنميننة دافعيننة اةن نناز 

 والكفاءت ال اتية لدى تالمي  المريلة ااساسية.

 أاوات الدراسة: 
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 .مقياس الكفاءة الذاتية:

ال اتية لدى الطالبات المعلمات شنعبة علنم الننفس )الفرقنة  : التعرف عله مدى توافر الكفاءتال دف من المقياس 

 الرابعة( 

 مف وا الكفاءة الذاتية: -ب

ت دير الطالبة المعلمة لما تمتلكة من قدرات وإمكانات متمنلنة تم تحديد مفحوم الكفاءت ال اتية  في التعري  التالي: 

 إمكانية فحم ذاتحا.في قدرتحا عله تكوين عالقات إنتانية مج معلميحا وزميالتحا و

 ج.تحديد مماار عبارات المقياس:

 اةطالع عله الترات النظري واإلمبري ه وثيه الصلة بمفحوم الكفاءت ال اتية  وأهم مكوناته وأبعاده. -1

 آرائحم . هــ الرجوع لتعريفات الكفاءت ال اتية من وجحات نظر العلماء المضتلفة  التي أتيح للباينة اإلطالع عل2

 Banduraطالع عله بعض الدراسنات واةبحنات والم ناييس التني تناولنت الكفناءت ال اتينة ومنحنا دراسنة .اة3

( 2006(  وال ي يدد فيحا ثالت أبعاد ) شدت الكفناءت   العمومينة   ال نوت (   ودراسنة)محمود إبنراهيم   1977)

لصننفي   النمننو اةجتمنناعي والمحننني   ( ابعنناد )إدارت الصنن    إدارت المننتعلم   التنندريس ا4والنن ي تننناول فيحننا )

كاديميننة واةجتماعيننة   ( والتنني يننددت فيحننا ثننالت أبعنناد )الكفنناءت ال اتيننة اا2007ودراسننة )مايننا   بركننات   

( 2013( عبارت   ودراسة )سنحام ي ناج   60( وال ي يدد فيحا )2010( ودراسة )محمد الدواهرت   والمحنية

 ( عبارت.23والتي يددت فيحا )

خالل اةستفادت من المصنادر التناب ة   واةطنالع علنه الم ناييس واادوات المتاينة   التني اهتمنت ب يناس  ومن

الكفاءت ال اتية    وأهم ما خلصت إليه البحوت والدراسات التاب ة  صاغت الباينة عدد من العبارات التني رأت 

   تمنا عبارات م ياس الكفاءت ال اتية ( عبارت48أنحا ترتبط بالكفاءت ال اتية    وكات عدد العبارات  )

 والمتمنلة في  البعدين التاليين :

: وي صند بنة رغبنة الطالبنة المعلمنة البعد األول : القدرة على تكوين عالقات إنسانية ما المعلمين والازمالء .1

اةخنرين والتنأثر في إقامة عالقات اجتماعية مج زميالتحا ومعلميحا والمحافظة عليحا  وال درت عله الحدي  منج 

 بحم  وشعور الطالبة بأنحا محبوبة من ااخرين والعما في موء ال ماعة.

وي صد به قدرت  الطالبة المعلمة التعبير عن مياعرها بتحولة وال درت عله التمييند بنين المواقن  .ف م الذات :2

بميناعرها وقندرتحا علنه في اغل  الظنروف ومنبط انفعاةتحنا أثنناء التفاعنا منج زميالتحنا منن خنالل تحكمحنا 

 تحديد أهم دوافحا وكيفية إشباعحا.

 لياهت عبارات المقياس :

في موء ما سبه قامت الباينة بتصني  العبارات   بحي  ومعت كا عبارت في الضانة المالئمة لحا  مج ت ن  

فنني صننورته تكننرار العبننارات المتيننابحه مننج تعننديا البنننود وفننه بيًننة وم تمننج الدراسننة  يينن  تضننمن الم ينناس 

( عبنارت موزعنة علنه محنورين ال ندرت 48( عبارت . يتضح من ال دول التابه أت عندد العبنارات )48ااولية )

 ( عبارت .26( عبارو وفحم ال ات)22عله تكوين عالقات إنتانية مج المعلمين والدمالء )

 

 تو يا ارجات المقياس :

  ين تم إله قتمين   درجات اةست ابة علنه العبنارات قامت الباينة بإعداد مفتاح لتوزيج درجات الم ياس بحي

 الموجبة   ودرجات اةست ابة عله العبارات التالبة كما يومح ال دول التالي ذلك :

 (2جدول ) 

 تو يا ارجات مقياس الكفاءة الذاتية

 متتويات اةست ابة ودرجاتحا

 العبارت دائما غالباً  اييانا نادراً  ابداً 

 ةالموجب 5 4 3 2 1

 التالبة 1 2 3 4 5
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( درجات وتلك في يالة دائماً مج العبارت الموجبة أو أبداً مج العبارت التنالبة   وأقنا 5وب لك تكوت أعله درجة )

( درجة في يالنة أبنداً منج العبنارت الموجبنة   و دائمنا منج العبنارت التنالبة   وبنناء علنه منا سنبه تكنوت 1درجة )

 (درجة.48( درجة والصغرى )240الدرجة الكلية للم ياس ككا )

 التجربة االستطالعية للمقياس :

بعد عر  الم ياس عله التنادت المحكمنين فني م نال المنناهج وطنرق التندريس تنم تطبينه الم يناس علنه عيننة 

( طالبنة معلمنة وذلنك 40من الطالبات المعلمات شعبة علم النفس )الفرقة الرابعنة(  وقند كنات عنددهن )عيوائية 

 وكات الحدف من ه ه الت ربة اةستطالعية هو تحديد ما يلي : (2016ـــ  2015لفصا الدراسي ) في بداية ا

 

 

 

 تحديد  من المقياس :

( دقي ننة    والنندمن النن ي 25تننم يتنناب زمننن الم ينناس مننن خننالل الوقننت النن ي اسننتغرقتة أسننرع طالبننة معلمننة  )

( دقنائه 5( دقي ة إمافة إلنه )35الكلي لإلجابة ) ( دقي ة وكات متوسط الدمن45استغرقتة أبطأ طالبة  معلمة ) 

 ( دقي ة40للتعليمات   وب لك يكوت زمن اةجابة عله الم ياس )

 حساب ثبات المقياس:

 اعتمدت الباينة في يتاب معاما ثبات الم ياس عله ألفا كرنباخ و  الت دئة النصفية وكانت النتائج كما يلي : 

 (  3جدول ) 

 التجزئة النمفية للتحقق من ثبات مقياس الكفاءة الذاتية نتائج الفا كرنباخ و

 جتمان التجزئة النمفية ألفاكرونباخ األبعاا

ال ننننندرت علنننننه تكنننننوين عالقنننننات 

 إنتانية مج المعلمين والدمالء

951. 945. 945. 

 .969 .969 .947 فحم ال ات

 .869 .887 .880 الم ياس ككا

 حساب لدق المقياس :

 أت ي يس الم ياس ماومج ل ياسه. ي صد بصدق الم ياس

 تم يتاب صدق الم ياس من خالل 

 المدق المنطقي للمقياس 

 عن طريه عر  الم ياس عله م موعة من التادت المحكمين ال ين أكدوا صالييته ل ياس الكفاءت ال اتية.

 ( أسماء التادت المحكمين.3:* أنظر ملحه )

 ياسه .ي صد بصدق الم ياس أت ي يس فعال ما ومج ل 

 االتساق الداخلي

قامت الباينة بحتاب معامالت اةتتاق الداخلي لكا عبارت مج الدرجة الكلية لنفس البعد ال ي تنتمي له كمنا هنو 

 مبين في ال دول التالي:

 (   4جدول )  

  دقيم معامالت االرتباط بين عبارات ك  بعد من أبعاا مقياس الكفاءة الذاتية والدرجة الكلية لنفس البع

 (40) ن= 

 السعي نحو النجاح القدرة على تحم  المسوولية

 االرتباط م االرتباط م

1 0.594** 23 0.761** 

2 0.675** 24 0.666** 

3 0.825** 25 0.624** 
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 السعي نحو النجاح القدرة على تحم  المسوولية

4 0.637** 26 0.676** 

5 0737** 27 572**. 

6 0.598** 28 700**. 

7 0.519** 29 763**. 

8 0.812** 30 600**. 

9 0.486** 31 0574** 

10 0.798** 32 0.625** 

11 0.726** 33 0.857** 

12 0.863** 34 0.621** 

13 532 .0** 35 0.665** 

14 476**. 36 0.472** 

15 804**. 37 0.797** 

16 571**. 38 0.404** 

17 591**. 39 776 .0** 

18 590**. 40 764**. 

19 633**. 41 772**. 

20 766**. 42 533.** 

21 588**. 43 507**. 

22 617**. 44 401**. 

  45 580**. 

  46 825**. 

  47 565**. 

  48 621**. 

 ياليا من ال دول التابه أت جميج عبارات الم ياس ترتبط بصورت دالة إيصائياً مج درجة كا بعد تنتمي إليه.

 

كمااا قاماات الباحثااة بحساااب معااامالت االتساااق الااداخلي باساات داا معااامالت االرتباااط بااين كاا  بعااد ماان أبعاااا 

 المقياس والدرجة الكلية .  

 ( 5جدول )

 ةور من محاور مقياس الكفاءة الذاتية والدرجة الكليمعامالت االرتباط بين ك  مح

القدرة على تكوين عالقات انسانية   ف م الذات المقياس كك 

 ما الزمالء والمعلمين

 الكفاءة الذاتية

القدرة على تكوين  -  

عالقات إنسانية ما 

 الزمالء والمعلمين

 ف م الذات .**411 - 

 المقياس كك  .**804 .**855 -

(  والتني تتناوي ) 0.01ن ال دول التابه أت قيم معامالتت اةرتباط دالة إيصائياً عند متتوى دةلة) يتضح م

 (28.( عند درجة يرية )463
 

 ثانيا : النتائج ال الة بالفرض الثاني:
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االاة إحماائيا  باين  للتحقق مان لاحة الفارض الثااني مان فاروض البحاث الاذي يانح علاى  أناه توجاد فاروق

الطالبات  معلماات  المجموعاة التجريبياة فاي  مقيااس الكفااءة الذاتياة  قبا  وبعاد  البرناامج   متوسطي ارجات

 لمالب التطبيق البعدي.

صحة ه ا الفر  تم يتاب متوسط فنروق درجنات الطالبنات المعلمنات فني التطبينه ال بلني والبعندي وةختبار 

ت مننن بعنندين ) ال نندرت علننه تكننوين عالقننات مننن خننالل يتنناب قيمننة )ت(  لم ينناس الكفنناءت ال اتيننة  والنن ي يتكننو

 إنتانية مج المعلمين والدمالء   وفحم ال ات( وال دول التالي يومح ذلك .

 

 

 

 

 (6)جدول 

نتيجة اختبار )ت( لداللة الفرق بين متوسطي التطبيقين القبلي والبعدي لدرجات الطالبات المعلمات في 

 مقياس الكفاءة الذاتية

حجم  d اوميجا

 التأثير
مستوى 

 الداللة
 اح

 )ت(قيمة 

 المحسوبة

االنحراف 

المعياري 

 للفرق

 االنحراف

متوسط 

 القياس المتوسط الفرق

أبعاا 

الكفاءة 

 الذاتية

95. 

كبير 

 جدا

11.34 

 كبير

950. 

 كبير

االة عند 

0.01 

 

 

 

29 

30.527 

 

11.196 
5.333 

62.40 
30.633 

القدرة على  قبلي

تكوين 

عالقات 

إنسانية ما 

المعلمين 

 الزمالءو

 8.727 93.033 

 بعدي

93. 

كبير 

 جدا

10.70 

 كبير

966. 

 كبير

االة عند 

0.01 

28.821 

 

13.702 
5.342 

72.10 
36.133 

 قبلي

 ف م الذات

12.414 108.23 
 بعدي

96. 

كبير 

 جدا

14.28 

 كبير

980. 

 كبير

االة عند 

0.01 

38.450 

 

19.159 
7.740 

134.50 
66.767 

 قبلي
لمقياس ا

 كك 
15.861 201.27 

 بعدي

 (0.01عند متتوى   2.462(                  )    0.05عند متتوى   1.699ت ال دولية = ) 

 

( وجود فروق ذو دةلة إيصائية في جميج أبعاد م ياس الكفاءت ال اتية ونفصنا ذلنك فيمنا  6ياليا من ال دول )

 يلي : 

 ية : القدرة على تكوين عالقات إنسانية ما المعلمين والزمالء:البعد األول للكفاءة الذات .1

المتوسننط ( الضنناص بنتننائج التطبي ننين ال بلنني والبعنندي للم موعننة الت ريبيننة أن6يتضننح مننن ال نندول )

الحتابي البعدي  للبعد ااول للكفاءت ال اتية  ال درت عله تكوين عالقات إنتنانية منج المعلمنين والندمالء 

(    وكنننات المتوسنننط الحتنننابي ال بلننني لننننفس الطالبنننات 93.033المعلمنننات يتننناوي  )لننندى الطالبنننات 

(   وكانننت قيمننة )ت( المحتننوبة 11.196(بننانحرف  معينناري للفننرق )30.633المعلمننات يتنناوي )

( مما يعنني وجنود فنروق 2.462( وهي أكبر من قيمة )ت( ال دولية التي تتاوي ) 30.527تتاوي )

( بين متوسط درجات الطالبات المعلمات في التطبينه ال بلني والبعندي 0.01 ذات دةلة إيصائية عند )

للبعد ااول للكفاءت ال اتية  ال درت عله تكنوين عالقنات إنتنانية منج المعلمنين والندمالء لصنالح التطبينه 

 البعدي .

 .البعد الثاني للكفاءة الذاتية ف م الذات :2

المتوسنط  ين ال بلني والبعندي للم موعنة الت ريبينة أت( الضناص بنتنائج التطبي ن  6يتضنح منن ال ندول )

(    108.23الحتابي البعدي للبعد الناني للكفناءت ال اتينة فحنم الن ات لندى الطالبنات المعلمنات يتناوي )

(بنانحراف معيناري للفنرق 36.133وكات المتوسط الحتابي ال بلي لنفس الطالبنات المعلمنات يتناوي )
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( وهي أكبر من قيمة )ت( ال دولينة التني 28.221محتوبة تتاوي )(   وكانت قيمة )ت( ال13.702)

( بننين متوسننط درجننات 0.01( ممننا يعننني وجننود فننروق ذات دةلننة إيصننائية عننند ) 2.462تتنناوي )

الطالبات المعلمات في التطبيه ال بلي والبعدي للبعد النناني  للكفناءت ال اتينة فحنم الن ات  لصنالح التطبينه 

 البعدي .

 اءة الذاتية  كك  :.مقياس الكف3

المتوسط الحتنابي يتضح من ال دول )( الضاص بنتائج التطبي ين ال بلي والبعدي للم موعة الت ريبية أن

(    وكنات المتوسنط 201.27البعدي  لم ياس  الكفاءت ال اتية  ككنا لندى الطالبنات المعلمنات يتناوي  )

(   19.159انحراف معيناري للفنرق )(بن66.767الحتابي ال بلني لننفس الطالبنات المعلمنات يتناوي )

( وهنني أكبننر مننن قيمننة )ت( ال دوليننة التنني تتنناوي 38.450وكانننت قيمننة )ت( المحتننوبة تتنناوي )

( بننين متوسننط درجننات الطالبننات 0.01( ممنا يعننني وجننود فننروق ذات دةلننة إيصنائية عننند ) 2.462)

 الح التطبيه البعدي .المعلمات في التطبيه ال بلي والبعدي لم ياس الكفاءت ال اتيةككا لص

كما يتضح من جدول ) ( أنة تم يتاب ي م التأثير للتعلم النيط علنه تنمينة الكفناءت ال اتينة   يين  بلن  

( لبعنند ال نندرت علننه تكننوين عالقننات إنتننانية مننج  11.34(  للم ينناس ككننا  و ) 14.28ي ننم التننأثير )

.(مما يدل عله 8عة فاقت النتبة المحددت)( لبعد فحم ال ات وهي نتبة مرتف10.70المعلمين والدمالء  )

 ااثر الكبير للتعلم النيط في تنمية الكفاءت ال اتية.

كما يتضح من جدول ) ( أت ي م تأثير البرنامج الم دم وف اً لمربج أومي ا كبينر جنداً علنه تنمينة الكفناءت ال اتينة  

  ه  قوت تأثير المعال ة الت ريبية.لدى الطالبات المعلمات   وه ا مسشر يسكد أت وجود الفرق يعود إل

قبننول الفننر  المصننات النن ي ينننب علننه أنننه توجنند فننروق دالننة إيصننائيا بننين ويكااون القاارار اإلحمااائي هااو: 

متوسطي درجات الطالبات معلمات الم موعة الت ريبية فني م يناس الكفناءت ال اتينة قبنا وبعند البرننامج لصنالح 

 التطبيه البعدي.

 ث :توليات  ومقترحات البح

 أوال : التوليات :

في منوء منا أسنفرت عننه نتنائج الدراسنة الحالينة منن أت البرننامج الم تنرح ال نائم علنه النتعلم النينط فني تنمينة  

 والكفاءت ال اتية للطالبات المعلمات ي ه متتوى مناس  من الفاعلية  توصي الباينة بما يلي  :

توظينن  اسننتراتي يات الننتعلم لتنني يتعنناملوت معحننا علننه .تينن يج المعلمننين علننه اخننتالف التننتويات الدراسننية ا1

 .النيط

 .توفير البيًة التعليمية المناسبة للمعلمين التي تي ج عله التعلم النيط.2

 ..إعداد مواد تعليمية وف ا ةستراتي يات التعلم النيط3

يتية الحديننة التني .مرورت اهتمام أعضاء هيًة التدريس بمضتل  تضصصاتحم باستضدام اةستراتي يات التدر4

تعتمد عله نياط المتعلم وتحويله من متل ي سلبي إله فعال نيط من خنالل العمنا فني م موعنات صنغيرت 

 تعاونية من جان  وتفاعله مج المعلم من جان  أخر.

.اةهتمننام باإلعننداد المحننني لنندى الطالبننات المعلمننات وتدوينندهن باةت اهننات الحدينننة فنني التنندريس مننن خننالل 5

 طرق التدريس علم النفس  وكيفية استضدام التعلم النيط متت بال.  م ررات

.إعداد نيرات تربوية للطالبات المعلمات في مضتل  التضصصات  للتعري  بالتعلم النيط   وطنرق تطبي نة   6

 ومداياه   ودور كا من المعلم والمتعلم فيه.

 ام استراتي يات التعلم النيط.. ع د دورات تدريبية للمعلمين قبا الضدمة عله كيفية استضد7

. التأكيد عله أهمية التعلم النيط من يي  متاهمته في تنمية قدرات ومحارات الطالب عله اختالف المرايا 8

 الدراسية.

 ثانيا : مقترحات البحث :

تني يمكنن أت بناًء عله ما أسفرت عنة نتائج البح  الحالي فإت البح  ي دم عدداً من الم تريات العلمية ال         

 يودي تطبي حا إله متتوى أفضا للعملية التعليمية هي كااتي :

مفحنوم  :إستراتي يات تعلم نيط أخرى غير التني تنم ت ريبحنا فني هن ه الدراسنة وتحديند أثرهنا علنه . استضدام1

 التفكير الناقد. –يا الميكالت  –الميول – اةت اه نحو المادت الدراسية – قله اةمتحات – ال ات



 2017عشر لسنة  ثامنالعدد ال                                        مجلة البحث العلمى فى التربية
145 

 

متنتوى  :. إعداد برنامج تدريبي للمعلمين لتدريبحم عله استضدام إستراتي يات التعلم النيط وتحديد أثنره علنه2

 اةت اه نحو محنة التدريس. – متتوى اةيتراق الوظيفي – تواف حم المحني

علنه الكفناءت  .دراسة فاعلية استراتي يات تعلم أخرى للتعلم النيط غير التي وردت في الدراسة ومعرفة أثرها3

 للطالبات المعلمات شعبة علم النفس. ال اتية

فني تنمينة الكفناءت ال اتينة والمحنينة للطالبنات المعلمنات فني  ـــ دراسة فاعلية بعض استراتي يات النتعلم النينط 4

 تضصصات أخرى.

الوجدانيننة لنندى ـــننـ دراسننة فاعليننة اسننتراتي يات الننتعلم النيننط فنني تنميننة محننارات التفكيننر العليننا وال واننن   5

 الطالبات المعلمات شعبة علم النفس.

ـــ دراسنة فاعلينة اسنتضدام اسنتراتي يات النتعلم النينط فني تنمينة الكفناءت ال اتينة لندى المعلمنين علنه اخنتالف  6

 المرايا الدراسية. 

المعلمنة شنعبة علنم استضدام التعلم النيط في تنمية عادات الع ا واةستيعاب المفاهيمي لدى الطالبنة  فاعليةـــ  7

 النفس.

فاعليننة اسننتضدام الننتعلم النيننط فنني تنميننة الننتعلم المنننظم ذاتيننا واةت نناه نحننوى مننادت علننم النننفس فنني مرايننا ـننـ  9

 الدراسية المضتلفة.

التعلم النيط في تنمية بعض المحارات الحياتية والوعي النفتي لدى الطالبات المعلمات شعبة علنم  ـــ فاعلية 10

 النفس.
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 قائمة المراجج :

(: الدافعية لإلن از في عالقتحا بكا منن التفناؤل والتيناؤم وفاعلينة الن ات 2011أيالم يونس محمد شعي  )ـ  1

 لدى طالب ال امعة  رسالة ماجتتير غير منيورت  جامعة ال اهرت: معحد الدراسات التربوية.

(: مع م المصطلحات التربوية المعرفنة فنه المنناهج وطنرق 2003عله أيمد ال ما  )ــ أيمد يتين الل انه 2

 التدريس   ال اهرت : عالم الكت .

(: فعاليننة اسننتراتي يات الننتعلم النيننط فنني اةقتصنناد المندلنني لتنميننة التفكيننر 2013ـننـ أمنناني سننعد جننابر  )3  

ديننة  رسننالة دكتننوراه غيننر منيننورت  جامعننة اإلبتكنناري والمحننارات اادائيننة لنندى تلمينن ات المريلننة اإلعدا

 ال اهرت: معحد الدراسات التربوية.

(: فاعلية برنامج تدريبي أثناء الضدمنة قنائم علنه مندخا المعلنم كعنالم فني 2010ــ أماني عبد العديد إبراهيم )4

ينة وأثنره علنه أداء تنمية المفاهيم العلمية وبعض متطلبات الكفاءت ال اتية لدى معلمي العلوم بالحل ة اإلبتدائ

 تالمي هم  رسالة دكتورتة غير منيورت  معحد الدراسات التربوية: جامعة ال اهرت.

(: مدى توافر الكفايات المحنية لدى معلمي اليه الناني من  مريلة التعليم 2007ــ أمال محمد سالم أبو ستة  )5

 رت  كلية ااداب :جامعة الفاتح ااساسي   دراسة ت يميه بيعبة طرابلس   رسالة ماجتتير غير منيو

 جامعة عين شمس.

(: دراسننة م ارنننة بننين تالمينن  المعلمننين ذوي الكفنناءت ال اتيننة المرتفعننة 2013ـننـ أمينننة عبنناس صننديه يامنند  ) 6

والمنضفضة في التحصيا الدراسي ودافعية اةن از وفاعلية ال ات للمريلة اةبتدائية  رسالة ماجتتير غير 

 راسات التربوية: ال اهرت.منيورت  معحد الد

(: الننتعلم النيننط وسنند الف ننوت النوعيننة للمنندارس اةبتدائيننة  وزارت 2005ـننـ  أمننين أبننوبكر  رمننا ي ننازي  )7

 التربية والتعليم: ال اهرت.

 (  يونيو.5العدد )

ضنبط لندى (: استراتي يات التدبير وأثرها عله الكفاءت ال اتينة المدركنة ومركند ال2004ـ أنور قاسم اليول  )8

عينننة مننن الطلبننة ذوي التحصننيا المرتفننج والمنننضفض فنني المريلننة ااساسننية العليننا  رسننالة دكتننوراه غيننر 

 منيورت  جامعة عمات العربية للدراسات العليا  عمات: ااردت.

(: أثر برنامج قائم عله النتعلم النينط فني التضفين  منن بعنض صنعوبات النتعلم 2011ــ إجالل فحمي محمد  )9

يمية لدى تالمي  المريلة اةبتدائية  رسالة ماجتتير غير منيورت  معحد الدراسات التربوينة: جامعنة ااكاد

 ال اهرت.

(:  الكفنناءت اادائينة لتحضننير النندروس اليومينة لنندى معلمنني المريلننة 1997ـن الطنناهر محمنند بنن متننعود   )10

 نيورت جامعة الفاتح:كلية ااداب.النانوية ومعاهد إعداد المعلمين بلدية زليتن رسالة ماجتتير غير م

(:  نظريات اليضصنية البنناء والنديناميات .الت ويم. النمنو. طنرق البحن   1990ـ جابر عبد الحميد جابر  )11

   دار النحضة العربية: ال اهرت.1ط

ر (: نحو تعليم أفضا ان ناز أكناديمي وتعلنم اجتمناعي وذكناء وجنداني  دا2004ــ جابر عبد الحميد جابر  )12

 الفكر العربي: ال اهرت.

(: أثر تدري  المعلمات الفلتنطينيات علنه أسنلوب النتعلم النينط فني التحصنيا 2006ـ جودت أيمد سعادت )13

ااننني والمسجننا لننديحن فنني مننوء عنندد مننن المتغيننرات  م لننة العلننوم التربويننة والنفتننية  جامعننة البحننرين 

 .147ـ 107(  2  العدد)4الم لد 

(: فاعليننة بعننض اةسننتراتي يات التدريتننية فنني إطننار الننتعلم النيننط لتنميننة 2011  )ـنن ينننات محمنند هاشننم14

التحصيا ومحارات التفكير والميا نحو مادت العلوم لدى تالمي  المريلة اةبتدائية في دولة الكويت  رسنالة 

 دكتوراه غير منيورت  معحد الدراسات التربوية: جامعة ال اهرت.

(: الكفنناءت ال اتيننة المدركننة وعالقتحننا بالممارسننات الننو الديننة الداعمننة 1992) ـننـ  خالنند شنناكر الصننرايرت 15

 لالست الل ال اتي لدى ااطفال  رسالة ماجتتير غير منيورت  ال امعة ااردنية: عمات.
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(: فاعلية استضدام إستراتي ية التعلم النيط لتعديا التصنورات 2009ـــ  دينا عبد الحميد التعيد الحطيبي  ) 16

بديلة للمفاهيم في مادت الكيمياء لدى طنالب الصن  ااول الننانوي  رسنالة ماجتنتير غينر منينورت  كلينة ال

 التربية: جامعة عين شمس.

: فاعليننة برنننامج فنني التربيننة المحنيننة فنني مننوء المنندخا البنننائي فنني تنميننة      2010ـننـ سننعدية شننكري علنني 17

المعلمنات شنعبة علنم الننفس  رسنالة   دكتنوراه غينر بعض محارات الدراسة وعادات الع ا لندى الطالبنات 

 منيورت  جامعة عين شمس: كلية البنات. 

(: فاعلية استضدام بعض استراتي يات التعلم النيط في تدريس الرياميات 2012ــ  شكري متعد رامي  )18

  معحند الدراسنات لتالمي  المريلة اإلعدادية في تنمية التفكينر الناقند لنديحم  رسنالة ماجتنتير غينر منينورت

 التربوية: جامعة ال اهرت.

:الصفات واليروط  المستمر التربوي التضصصي بين الطمويات والواقج   2005ــ صالح ع يلة المغربي  19

 . 10 – 8طرابلس   مارس    

ـننـ طننارق عبنند الوهنناب  العالقننة بننين م اومننة التغييننر وكننا مننن فاعليننة النن ات والنن كاء الوجننداني وبعننض 20

 .524ـ 479يرات الديموغرافية  م لة المنحج العلمي والتلوك  المتغ

(: فاعلية برنامج إرشادي مبني عله الكفاءت ال اتية وأثره عله الضغوط 2008ــ  طلعت أيمد يتن علي  )21

النفتية والدافعية لالن از لدى المعلمين في موء الكادر الضاص كما يدركنه الطنالب  م لنة كلينة التربينة  

 (.2(  العدد )24سيوط  الم لد )جامعة أ

(: الموسننوعة المرجعيننة للننتعلم النيننط  دليننا الننتعلم النيننط  مركنند 2005ـنن عليننة يامنند أيمنند  وآخننروت  ) 22

 تطوير المناهج والمواد التعليمية: ال اهرت.

ن ناز (: فاعلية برننامج إرشنادي لضدمنة الفنرد فني رفنج متنتوى دافعينة اة2007ــ عالء الدين التيد خالد  )23

لعينننة مننن طلبننة المريلننة النانويننة  رسننالة ماجتننتير غيننر منيننورت  معحنند دراسننات الطفولننة: جامعننة عننين 

 شمس.

(: برنامج تدريبي لمعلمي الدراسات اةجتماعية بالمريلة اإلعدادية أثناء الضدمة 2006ــ علي كمال معبد ) 24

ه أدائحم وات اهات تالمي هم نحو الدراسنة  عله استضدام بعض أسالي  التعلم النيط في التدريس وأثره عل

المستمر العلمي ااول للتعليم والتنمية في الم تمعات ال ديدت  كلية التربية بالوادي ال ديد: جامعة أسنيوط  

 مارس. 5-6

  عمات  دار المتيرت للنير والتوزيج.1(: التعلم النيط  ط2008ـ كريمات بدير )22

الدليا المرشد الموسوعة المرجعينة للنتعلم النينط  مركند تطنوير المنناهج (: 2005ــ كوثر يتين كوجك  )25

 والمواد التعليمية: ال اهرت.

(: ات اهات يدينة في المناهج وطرق التدريس  التطبي ات فني م نال التربينة 2006ــ كوثر يتين كوجك )26

   عالم الكت .3ااسرية  ط

باسنتضدام النتعلم التبنادلي علنه دافعينة اةن ناز والكفناءت  (: فاعلينة برننامج2010ــ محمد خلن  الدواهنرت  )27

ال اتينة المدركنة لندى تالمين  المريلنة ااساسنية بنااردت  رسنالة دكتنوراه غينر منينورت  معحند الدراسنات 

 التربوية: جامعة ال اهرت.

ميم المواقنج (: أثر استضدام إستراتي ية التعلم النيط في تنمية محارات تصن2009ــ محمد طلعت جوهري  )28

 اإللكترونية لدى تالمي  الص  النال  اإلعدادي   رسالة ماجتتير غير منيورت   جامعة ال اهرت.

(: الكفنناءت ال اتيننة وعالقتحننا بكننا مننن ال لننه فنني اةختبننار واةن نناز 2011ـننـ ن نناح عبنند اليننحيد إبننراهيم  )29

التربيننة  كليننة ريننا  ااطفننال: جامعننة ااكنناديمي لنندى الطالبننة المعلمننة ب امعننة ال صننيم  م لننة الطفولننة و

 (.7(  العدد)3اإلسكندرية  الم لد)

(: أثر استضدام استراتي يات التعلم النيط والتدري  المباشر عله التحصنيا 2008ــ  ن ات عبد هللا بوقبس  )30

ربية لندول وتنمية محارات التدريس لدى الطالبات المعلمات  م لة رسالة الضليج العربي  مكتبة التربية الع

 (.110الضليج  )



 2017عشر لسنة  ثامنالعدد ال                                        مجلة البحث العلمى فى التربية
148 

 

(: فعالينة إسنتراتي ية قائمنة علنه النتعلم النينط فني تنمينة التحصنيا 2011ــ  نعمة طلضات زكه ه نرس  ) 31

ومحننارات اةسننتدةل العلمنني فنني تنندريس العلننوم لنندى تالمينن  المريلننة اإلعداديننة مضتلفنني أسننالي  الننتعلم   

 لية البنات.رسالة ماجتتير غير منيورت   جامعة عين شمس   ك

المعدلة ال ائمة عله التعلم النيط في  PODEA(: فاعلية إستراتي ية 2012ــ  هاما عبد الريمن منصور  )32

تصحيح المفاهيم البيولوجية البديلة وتنمية محارات التفكير التوليدي لطالب الصن  اةول الننانوي  رسنالة 

 دكتوراه غير منيورت  كلية البنات: جامعة عين شمس.

 (: دليا الويدات التدريبية بالمدارس  وزارت التربية والتعليم: ال اهرت.2002ـ وزارت التربية والتعليم  )33

 (: فعالية إستراتي ية بناء خرائط المفاهيم تعاونيا في تعليم العلوم بالمريلة 2000ــ يتري مصطفه التيد )34

م لننة التربيننة العلميننة  الم لنند النالنن   العنندد  اةبتدائيننة باإلمننارات  ال معيننة المصننرية للتربيننة العلميننة 

 . 287 207الرابج 
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