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 ةملخص الدراس

استهدف البحث تقصي فاعلية برنامج قائم على التعلم الخبراتي في تنمية مهارات      

تنفيذ التدريس والتفكير اإليجابي لدى الطالبات المعلمات بكلية االقتصاد المنزلي، 

جامعة العريش، وقد تطلب ذلك إعداد برنامٍج قائٍم على التعلم الخبراتي وإعداد دليٍل 

داد أداتي قياس، وهما بطاقة مالحظة لمهارات تنفيذ التدريس، لتدريسه، كما تم إع

( طالبة معلمة بالفرقة 33ومقياس مهارات التفكير اإليجابي. وكانت مجموعة البحث )

الرابعة القسم التربوي بكلية االقتصاد المنزلي بجامعة العريش. وقد أظهرت النتائج 

ومهارات التفكير اإليجابي لدى  فاعلية البرنامج في تنمية مهارات تنفيذ التدريس

  .الطالبات المعلمات

 الكلمات المفتاحية

 .االقتصاد المنزلي –التفكير اإليجابي  –مهارات تنفيذ التدريس  –التعلم الخبراتي 
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  Abstract: 

      The research aims to investigate the effectiveness of a program based on 

the Experiential Learning to develop teaching implementation skills and 

positive thinking for female student teachers at the Faculty of Home 

Economics, Arish University. This requires preparing both a program based 

on the Experiential Learning and a guide for teaching it. Also, two 

measuring tools are prepared. They are the observation card of teaching 

implementation skills and  the positive thinking skills measurement. The 

research group is (33) female student teachers at   the fourth level of the 

Educational Division, Faculty of Home Economics, Arish University. The 

results show the effectiveness of the program to develop teaching 

implementation skills and positive thinking skills among female student 

teachers. 

Key words: 

 Experiential Learning - Teaching Implementation Skills - Positive Thinking 

- Home Economics. 
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  مقدمة:  

في عصر انتشرت فيه المعلومات، وتيسر انتقالها من مكان آلخر بشكل سريع، وكثرت معها      
مصادر التشويش وأصبح اإلنسان غير قادر على السيطرة على ما تفعله تلك المعلومات واألحداث 

خوف من عدم بمشاعره ومعتقداته؛ ظهرت عليه ردود أفعال متباينة تتسم بالتوتر والقلق واإلحباط وال
 القدرة على التعامل مع تحديات تفرض نفسها في الحياة الشخصية والمهنية.

ظهر مصطلح  التفكير اإليجابي لمواكبة التغيير السريع وتحقيق  –وفًقا للبحوث النفسية  -ومن هنا 
 (.9، 2011السعادة والنجاح بعيدًا عن اآلثار الجانبية لهذا التغيير )محمد عبدالعزيز، 

كير اإليجابي يندرج ضمن مفاهيم علم النفس اإليجابي المهتم بدراسة المشاعر اإليجابية مثل التف
اإلشباع، والسعادة ، واألمل، والكيفية التي يمكن لألفراد أن يكتسبوا بها القدرات والفضائل التي تتولد 

رّوج للقدرات المشاعر اإليجابية عند ممارستها، ويهتم بالبحث في المؤسسات اإليجابية التي ت
وفضائل اإليجابية مثل: العائالت المترابطة، والديمقراطية، ودائرة األخالقيات)مارتن سيلجمان، 

2006 ،29 .) 
ومن الضروري أن يتمتع المعلم بالتفكير اإليجابي النعكاس ناتج هذا التفكير على تدريسه ومعامالته 

تحقيق العديد من األهداف التعليمية والحياتية مع طالبه ولكونه قوة دافعة تمكن المعلم والمتعلم من 
 (.14، 2013)إيمان عصفور، 

والطالب المعلم يعاني ضغوطًا نفسية  ونوعًا من المشاعر السلبية نتيجة مجموعة من العوامل 
الداخلية والخارجية التي يتعرض لها كونه طالًبا جامعًيا يعُد نفسه لمهنة سامية كمعلم، ومن هذه 

نتظاره البطالة بعد تخرجه لعدم وجود تكليف له، وتكدس جدوله بالعديد من المقررات العوامل : ا
الدراسية التخصصية والتربوية مما يمنعه من االستمتاع بأنشطة وحياة الجامعة، ودراسته لمحتوى 
ستراتيجيات تدريس  علمي بعيد عن التطوير وال يمت بعمله كمعلم بصلة،  وتدريسه بأساليب وا 

 (.18- 15، 2010بعيدة عن الحداثة )وليم عبيد،تقليدية 
ولذلك تهتم مؤسسات التعليم العالي القائمة على برامج إعداد المعلم بتنمية معارفه ومهاراته واتجاهاته 
نحو مهنة التدريس، وتسعى جاهدة لسد الفجوة الموجودة بين النظرية والتطبيق بتفعيل مقررات 
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التدريس بشكل ينقل المعرفة من الكتب إلى الواقع والخبرة  يمارس فيها الطالب المعلم مهارات
 المباشرة.

  Experiential Learningوالتعلم القائم على الخبرة، أو ما يطلق عليه التربويون التعلم الخبراتي  
من االتجاهات المستخدمة في برامج التعليم العالي بالعالم بخاصة تلك التي تستهدف تقديم تجربة 

 ( . Katula & Threnhauser,1999,238تعلم )واقعية لل
وقد جاءت معظم جهود التربويين الذين تبنوا التعلم الخبراتي في التدريس مرتبطة بالمراحل العمرية 
العليا مثل التعليم الثانوي، والجامعي، وتعليم الكبار، وذلك لكون التجارب العلمية التي قامت على 

 (.43، 2014زة )جودت سعادة، تلك المراحل التعليمية جاءت متمي
ويساعد التعلم الخبراتي مؤسسات التعليم العالي على إبقاء التعلم ذي صلة بسوق العمل مما يحقق 
دور الجامعات في دعم التقدم االقتصادي، والمجتمعي، والتنموي، فهو تعلم يؤهل المتعلم لدخول 

براتي بالجامعة شكالن األول: نزول المتعلم العالم الحقيقي بتزويده بالمهارات الالزمة. وللتعلم الخ
للميدان مباشرة مثل برامج التربية العملية والتعلم الخدمي، والثاني: تعلم صفي قائم على الخبرة يعتمد 
على طرق تدريس متنوعة مثل: لعب األدوار، واأللعاب، ودراسات الحالة، والمحاكاة، والعروض 

 (. Schwartz,2015, 3ردًيا وجماعًيا )التقديمية، ويتعلم فيها المتعلمون ف
ويمكن للمقررات الجامعية القائمة على الخبرة أن يكون لها تأثير كبير في تنمية المهارات الذهنية 
والمهنية لدى المتعلمين، ويمكن عن طريقها تعليم الطالب كيفية تطبيق تلك المهارات داخل 

 ها بالحياة الشخصية والمهنية المنتجة.المؤسسة الجامعية وخارجها، حتى يتسنى لهم إتقان
ويحاول البحث الحالي إعداد برنامج قائم على التعلم الخبراتي لتنمية مهارات تنفيذ التدريس والتفكير 

 اإليجابي لدى الطالبات المعلمات بكلية االقتصاد المنزلي ، ثم تقصي فاعليته في تحقيق ذلك.
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 اإلحساس بمشكلة البحث:

أثناء قيامها بتدريس مقررات مهارات التدريس والتدريس المصغر للقسم التربوي  الحظت الباحثة 
بكلية االقتصاد المنزلي بجامعة العريش وجود أفكار سلبية لدى الطالبات المعلمات بشكٍل عاٍم بسبب 
األحداث الجارية مؤخًرا بشمال سيناء ، وبشكل خاص لعملهن كمعلمات اقتصاد منزلي نظرًا لوضع 

 ة بالمدارس، وعدم االهتمام بها وكونها مادة نشاط غير أساسية.الماد
كما الحظت أثناء إشرافها على التربية العملية وجود قصور في أداء مهارات تنفيذ التدريس داخل 

 الفصل الدراسي بالرغم من التخطيط الجيد للدرس بدفتر التحضير. 
تدريب الميداني الفصل الدراسي الثاني ومن فحص بطاقات درجات الطالبات المعلمات في مقرر ال

، ظهر تدني درجاتهن في المحاور المتعلقة بتنفيذ التدريس مثل 2019 – 2018للعام الجامعي 
 التهيئة واستخدام األسئلة الصفية.

وبعد االطالع على الدراسات السابقة التي أوصت بضرورة تنمية مهارات التفكير اإليجابي لدى 
؛ وحسام منشد، 2013ودة أدائه التدريسي مثل دراسات كل من: )إيمان عصفور المعلم الرتباطها بج

 (.2014؛ و عبدالحميد الحولة 2014؛ وحنان السر، 2013
واالطالع على الدراسات السابقة التي أشارت إلى أهمية استخدام طرق وأساليب مختلفة لتنمية 

خاصة لدى الطالب المعلم. مثل مهارات التدريس بصفة عامة، ومهارات تنفيذ التدريس بصفة 
يمان نويجي، 2011؛ ومحمد مهدي، 2009دراسات كل من: )وداد رواة ،  ؛ والزهراء أبو 2012؛ وا 

؛ 2014؛ وغادة النوبي، 2013؛ وغرم اهلل الغامدي، 2013؛ وسامح العجرمي، 2013بكر، 
يناس الشامي، 2014؛ ومروه  طه، 2014ومحمود طه،   (.2018 ؛ ومحمود محمد،2017؛ وا 

 استطاعت الباحثة بلورة وصياغة مشكلة البحث وأسئلته.
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 مشكلة البحث وأسئلته:
تحددت مشكلة البحث الحالي في ضعف مستوى مهارات تنفيذ التدريس لدى الطالبات المعلمات  

 بكلية االقتصاد المنزلي، جامعة العريش، ووجود أفكار سلبية لديهن حول التدريس.
 يمكن تحديد األسئلة اآلتية: وفي ضوء مشكلة البحث

ما مهارات تنفيذ التدريس التي ينبغي توافرها لدى الطالبات المعلمات بكلية االقتصاد المنزلي  .1
 جامعة العريش ؟

ما مهارات التفكير اإليجابي التي ينبغي توافرها لدى الطالبات المعلمات بكلية االقتصاد  .2
 المنزلي جامعة العريش ؟

على التعلم الخبراتي في تنمية مهارات تنفيذ التدريس لدى الطالبات  ما صورة برنامج قائم .3
 المعلمات بكلية االقتصاد المنزلي جامعة العريش ؟

ما فاعلية التعلم الخبراتي في تنمية مهارات تنفيذ التدريس لدى الطالبات المعلمات بكلية  .4
 االقتصاد المنزلي جامعة العريش ؟

تنمية مهارات التفكير اإليجابي لدى الطالبات المعلمات بكلية ما فاعلية التعلم الخبراتي في  .5
 االقتصاد المنزلي جامعة العريش ؟

 أهداف البحث:
إعداد قائمة بمهارات تنفيذ التدريس الالزمة للطالبات المعلمات بكلية االقتصاد المنزلي،  .1

 جامعة العريش.
لمعلمات بكلية االقتصاد المنزلي، إعداد قائمة بمهارات التفكير اإليجابي الالزمة للطالبات ا .2

 جامعة العريش.
إعداد برنامج قائم على التعلم الخبراتي في تنمية مهارات تنفيذ التدريس والتفكير اإليجابي  .3

 لدى الطالبات المعلمات بكلية االقتصاد المنزلي، جامعة العريش .
كير اإليجابي لدى تقصي فاعلية التعلم الخبراتي في تنمية مهارات تنفيذ التدريس والتف .4

 الطالبات المعلمات بكلية االقتصاد المنزلي، جامعة العريش .    
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 أهمية البحث:
يقدم قائمة بمهارات تنفيذ التدريس، وقائمة بمهارات التفكير اإليجابي للطالبات معلمات  .1

االقتصاد المنزلي تفيدان القائمين على عملية إعداد المعلمة ببرامج االقتصاد المنزلي 
 تربوي بكليات االقتصاد المنزلي وبشعب االقتصاد المنزلي بكليات التربية والتربية النوعية.ال

يقدم أداة  لقياس مهارات تنفيذ التدريس، وأداة لقياس مهارات التفكير اإليجابي، تفيد كل  .2
منهما مطوري برامج ومقررات إعداد المعلم بصفة عامة ومعلمة االقتصاد المنزلي بصفة 

 خاصة.
دم برنامًجا قائًما على استخدام التعلم الخبراتي يوجه االهتمام إلى تطوير نماذج التدريس يق .3

 الجامعي البعيدة عن نمطية التدريس الجامعي التقليدي. 
 يلقي الضوء على أهمية االهتمام بالجوانب االنفعالية كالتفكير اإليجابي في عمل المعلم.  .4

 حدود البحث:
  :حدود موضوعية 
نفيذ التدريس اآلتية: التهيئة، وتنويع المثيرات، استخدام األسئلة الصفية، واستخدام مهارات ت .1

السبورة، واستخدام الوسائل التعليمية، و إدارة البيئة الصفية، و التعامل مع المشكالت 
 الصفية، واالستجابة لسلوك التلميذات، و غلق الدرس.

فكار السلبية، وتخيل التوقعات اإليجابية، مهارات التفكير اإليجابي اآلتية: التخلص من األ .2
وحب التعلم والتفتح المعرفي، والتقبل اإليجابي لالختالف عن اآلخرين، وتقبل الذات، 

 والتحمل اإليجابي للمسئولية الشخصية.
 :( طالبة معلمة  المقيدات بالفرقة الرابعة  القسم التربوي بكلية 33مجموعة ) حدود بشرية

 جامعة العريش.االقتصاد المنزلي، 
 2020/ 2019: الفصل الدراسي األول من العام الجامعي حدود زمنية.  
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 فروض البحث:
( بين متوسطي درجات الطالبات معلمات 0.05يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) .1

االقتصاد المنزلي في التطبيقين القبلي والبعدي في بطاقة مالحظة مهارات تنفيذ التدريس 
 د من أبعادها الفرعية لصالح التطبيق البعدي. ككل، ولكل بع

( بين متوسطي درجات الطالبات معلمات 0.05يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) .2
االقتصاد المنزلي في التطبيقين القبلي  والبعدي لمقياس مهارات التفكير اإليجابي لصالح 

 التطبيق البعدي ككل، ولكل بعد من أبعاده الفرعية.
ير للبرنامج القائم على التعلم الخبراتي في تنمية مهارات تنفيذ التدريس، ومهارات حجم التأث .3

 التفكير اإليجابي لدى الطالبات معلمات االقتصاد المنزلي كبير.
 منهج البحث وأدواته: 

استخدم البحث الحالي المنهج  شبه التجريبي، وتصميم المجموعة الواحدة ذات التطبيق القبلي 
نت أداة المعالجة التجريبية للبحث هي البرنامج التعليمي القائم على التعلم الخبراتي، البعدي،  وكا

 وتمثلت أدوات القياس المستخدمة في:
 بطاقة مالحظة مهارات تنفيذ التدريس. )إعداد الباحثة( .1
 مقياس مهارات التفكير اإليجابي.  )إعداد الباحثة( .2

 مصطلحات البحث:
احثة التعلم الخبراتي إجرائيًا بأنه مدخل تعليمي يقوم على تصميم أنشطة : ُتعرف البالتعلم الخبراتي

تعليمية مقصودة ومخطط لها بإستراتيجيات تدريس قائمة على نشاط المتعلم ومروره بخبرة واقعية 
مباشرة ترتبط بتطبيقات المعرفة والمهارة خارج قاعة الدراسة ، وتتطلب هذه األنشطة التعليمية 

بداع من أجل بناء المتعلم معرفة ذات معنى، وتنمية عمليات تفكير  وتأمل وتحليل وتعميم وتطبيق وا 
 المهارات واالتجاهات وتطبيق التعلم في الحياة الواقعية.

: ُتعرفها الباحثة إجرائيًا بأنها مجموعة من السلوكيات األدائية التي تظهرها مهارات تنفيذ التدريس
وتعكس قدرتها على تطبيق خطة التدريس واقعيًا في الصف  الطالبة معلمة االقتصاد المنزلي،
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الدراسي بشكل يتميز بعناصر الدقة، والسرعة، والتكيف مع الموقف التدريسي، ويمكن قياس هذه 
 السلوكيات األدائية ببطاقة المالحظة التي أعدها البحث الحالي.
يات واتجاهات عقلية  تمارسها الطالبة مهارات التفكير اإليجابي: ُتعرفها الباحثة إجرائيًا بأنها عمل

معلمة االقتصاد المنزلي  في حياتها العملية والمهنية توجهها إيجابيًا عند تفسير الظواهر والعالقات 
والتعامل مع اآلخرين في المواقف المختلفة بحيث تتخطى المشكالت التي تعوق نجاحها المهني 

 س الذي أعده البحث الحالي.والحياتي. ويمكن قياس هذه المهارات بالمقيا
 اإلطار النظري للبحث:

يتناول اإلطار النظري للبحث متغيرات البحث بالعرض والتحليل ويشمل ثالثة محاور هي: التعلم 
 الخبراتي، ومهارات تنفيذ التدريس، ومهارات التفكير اإليجابي. 

 التعلم الخبراتي: -أولا 
اول التعلم الخبراتي من حيث المفهوم وفلسفة التعلم يستهدف المحور األول من اإلطار النظري تن

 الخبراتي ومبادئه وتطور نماذجه ثم األهمية التربوية للتعلم الخبراتي.  
 مفهوم التعلم الخبراتي:

لقد تناول مفهوم التعلم الخبراتي الكثير من الخبراء عبر السنوات األخيرة وجاءت تعريفاتهم مختلفة 
تعريًفا للتعلم الخبراتي على أنه العملية التي يتم  Kolbها. فقد قدم كولب في شكلها متفقة في جوهر 

 (.Kolb & Kolb , 2009, 44فيها تكوين المعرفة من خالل تحول الخبرة )
(  بأنه عملية التعلم Katula & Threnhauser,1999,240وعرفه كل من كاتوال وثرينهاوسر)

نمو الشخصي والفكري لدى المتعلمين، وعادة ما يأخذ التي تحدث خارج الفصول التقليدية وتعزز ال
 منحى التعلم بالممارسة الذي يندمج فيه المتعلم في الخبرة التعليمية.

( للتعلم الخبراتي فهو مجموعة واسعة من McKeachie, 2002, 246أما تعريف ماكينشي  )
تدريب، وورش العمل، الخبرات التعليمية مثل خدمة المجتمع، والعمل الميداني، ومجموعات ال

والتدريب الداخلي، والتعليم التعاوني التي تربط بين العمل في مجاالت الصناعة واألعمال وبين 
 التعلم الجامعي البحثي.
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ومع بداية القرن الحالي عاد كولب ليبلور نموذًجا للتعلم الخبراتي قائًما على تعريفه له بأنه دورة تعلم 
اسيات التي تكون المعرفة وهي: التجربة، والتأمل، والتفكير، ثم تجعل المتعلم يلمس جميع األس

 , Kolb & Kolbالتطبيق الواقعي عبر خبرات واقعية مباشرة أساسها المالحظات والتأمالت)
2005, 194.) 

( بأنه مصطلح عام يشير إلى برامج Lee, 2007, 38وفي تعريف آخر للتعلم الخبراتي يعرفه لي )
 د المتعلمين في المؤسسات التربوية بفرص تعلم تطبيقية في العمل.متعددة، ونظم لتزوي
( له بأنه التعلم الذي يساعد المتعلمين في ترجمة المعرفة Qualters, 2010, 95وتعريف كولترز )

التي يحصلون عليها في الفصل الدراسي إلى تعلم ذي معنى لمستقبلهم، وهو شكٌل فريٌد من علوم 
 أمل والتعاون والتقييم.التدريس التي تشمل الت
( تعريفًا للتعلم الخبراتي فهو" المشاركة الفاعلة من جانب الطلبة 32، 2014ويقدم جودت سعادة )

ألنشطة وواجبات مخطط لها، يستطيعون التعلم منها عن طريق المرور بخبرة مباشرة، يطبقون من 
ة أم خارجها، ويكتسبون المزيد من خاللها المعارف النظرية التي درسوها سواء داخل الحجرة الدراسي

 المعارف والمهارات واالتجاهات المرغوب فيها".
دورة تتطلب تركيز المتعلم على تأمل الخبرة المستهدفة  Dernovaوالتعلم الخبراتي عند ديرنوفا 

 (.Dernova, 2015, 52وتطوير التعميمات المرتبطة بها ثم التحقق منها )
(( بأنه فلسفة Association for Experiential Educationتي وتعرفه جمعية التعلم الخبرا

تدريس تشمل العديد من المنهجيات التي يضع فيها المعلمون عن قصد المتعلمين في تجربة مباشرة، 
والتفكير المرّكز من أجل زيادة المعرفة وتطوير المهارات، وتوضيح القيم وتطوير قدرة األفراد على 

 .المساهمة في مجتمعاتهم
ومن خالل استعراض التعريفات التي تطورت للتعلم الخبراتي نجدها ترتكز في مجملها على أن 
تكوين المعرفة لدى المتعلم يتم من خالل فهم الخبرة وتحويلها، ويتم فهم الخبرة عن طريق جمع 

الجة المعلومات المرتبطة بها،  أما تحويلها هو المعرفة الجديدة واألداء المرتبط بها نتيجة مع
 المعلومات عن طريق عمليات التفكير من التأمل والتحليل والتجريب الفعال الواقعي .
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 فلسفة التعلم الخبراتي ومبادئه:  
تقوم فلسفة التعلم الخبراتي على مزيج من الرؤية التربوية للتعليم والتدريس عند الفلسفة التجريبية 

إلى صفوف تعليمية غنية بخبرات منهجية تمثل  والفلسفة البنائية. وتسعى فلسفة التعلم الخبراتي
خبرات العالم الحقيقة في ضوء نواتج تعلم متنوعة يلعب فيها المتعلمون دوًرا حساًسا في تحديد 

 (.Schwartz,2015, 1تعلمهم الحالي وربطه بالمعرفة والخبرات السابقة لبناء خبرة جديدة )
بالخبرة، ويستخدم التعلم الخبراتي على نطاق واسع ويعد جون ديوي هو األب الروحي لفلسفة التعلم 

سنة. ويعد تطوًرا منطقًيا ألعمال كثير من العلماء  35في أبحاث إدارة ممارسة التعلم ألكثر من 
 أبرزهم كورت لوين ، وجان بياجيه ، ووليام جيمس ، وكارل يونغ ، وباولو فريري ، وكارل روجرز. 

ًها لفهم التعلم والتعليم بوصفهما عمليتين مستمرتين مدى الحياة، من وتقدم نظرية التعلم الخبراتي توج
خالل منظومة من الكفاءات التي تصف متطلبات العمل وكيفية توفيقها مع األهداف التعليمية بطرق 
تعلم وتدريس تقوم على الخبرة والتجربة. وتؤكد النظرية على دور التعليم الرسمي في تعلم األفراد 

يستغلوا قدراتهم في حياتهم الشخصية واألسرية والمهنية واالجتماعية  )دايفيد كولب، مدى الحياة ل
2011 ،4-5 .) 

وتستند النظرية إلى دورة تعلم قائمة على العمل والتفكير التأملي، والخبرة الممارسة، والتجريد، وتعد 
 & Kolbلتدريب والتطوير اإلداري )إطاًرا مفيًدا لتصميم وتنفيذ إدارة برامج التعليم في التعليم العالي وا

Kolb , 2009, 42.) 
إن تصميم التعلم الخبراتي يقوم على اشتراك المتعلمين في تجارب أو خبرات مباشرة مرتبطة 
بمشكالت وحاالت العالم الحقيقي. والمعلم ميسر لعملية التعلم وال يقودها، ومن فوائده وجود دافعية 

لمين بخبرة واقعية وتغذية راجعة حقيقية، ويوفر لهم التعامل مع مرتفعة للتعلم نتيجة مرور المتع
مشكالت حقيقية جديدة عليهم موجودة بالواقع الفعلي واتخاذ قرارات بشأنها وتحليل ما يعرفونه وما ال 
يعرفونه، وكيف يتعلمونه؟، ويحفز المتعلمين  على التفكير في معارفهم الحالية وجعلها أعمق من 

استدعاء التعلم السابق إلى سياق جديد، مما يؤدي إلى اكتساب أفكار ومبادئ خالل التفكير و 
ومهارات جديدة ؛ وتحسين مهارات االتصال؛ ألنها تساعد المتعلمين على تنمية قدرتهم الذاتية على 

 (.Dernova, 2015, 52التعلم مدى الحياة )
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ا يطبق داخل الفصول الدراسية يقوم ويطبق التعلم الخبراتي داخل الفصول الدراسية وخارجها، فعندم
المعلم بالتخطيط له بشكل فعال منطلقًا من مبدأ أنها عملية تعلمية بالمقام األول، ويكون العمل في 
شكل مجموعات صغيرة لحل المشكالت، وتصميم المشروعات وتنفيذها، وتحضير العروض داخل 

على المرور بالخبرة المخطط لها ذات الهدف القاعة الدراسية. ودور المعلم هنا هو تشجيع المتعلمين 
التعليمي المحدد؛ لينتفعوا بها بعد تخرجهم في شتى مجاالت الحياة. أما بالنسبة لتطبيق التعلم 
الخبراتي خارج قاعات الفصل فعلى المعلم أن يترك المتعلم يتفاعل مع الخبرة تلقائًيا بالعمل 

لممارسة األفكار التأملية المرتبطة بمرورهم بالخبرة  الميداني، ولكن عليهم أن يوجهوا المتعلمين
 (.45، 2014)جودت سعادة، 

توجد مجموعة من المبادئ واألسس التي ينطلق منها التعلم الخبراتي والتي يجب أن ينتبه لها كل 
 & Kolbمن يتبنى هذا االتجاه في التدريس من المربين والمعلمين. ويمكن تلخيصها فيما يأتي )

Kolb , 2009, 43-44  ،؛38 – 32، 2014؛ وجودت سعادةAssociation for 
Experiential Education:) 

 المتعلم محور التعلم الخبراتي والمعلم ميسر لعملية التعلم وموجه لها. .1
يحدث التعلم الخبراتي عندما يتم دعم الخبرات المختارة بعناية بعمليات التأمل، والتحليل  .2

 الناقد، والتركيب.
يكلة الخبرات بحيث تتطلب من المتعلم أن يأخذ زمام المبادرة ويتخذ القرارات، ويكون يتم ه .3

 مسئواًل عن النتائج.
خالل عملية التعلم الخبراتي يشارك المتعلم بشكل نشط في طرح األسئلة، والتحقيق،  .4

 والتجريب، واالطالع، وحل المشكالت، وتحمل المسئولية، واإلبداع، وبناء المعنى.
المتعلمون في التعلم الخبراتي فكرًيا، وعاطفًيا، واجتماعًيا، وجسدًيا. هذه المشاركة يشارك  .5

 تجعلهم يدركون أن مهمة التعلم واقعية.
 نتائج التعلم شخصية وتشكل األساس للخبرة والتعلم في المستقبل. .6
 لم بأسره.تطوير العالقات وتغذيتها: المتعلم مع ذاته، المتعلم مع اآلخرين، والمتعلم مع العا .7
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قد يواجه المعلم والمتعلم النجاح والفشل والمغامرة والمخاطرة وعدم اليقين؛ ألنه ال يمكن التنبؤ  .8
 بنتائج التجربة تماًما.

 تهيئة الفرص للمتعلمين والمعلمين؛ الستكشاف، واختبار قيمهم الخاصة. .9
، ووضع الحدود، األدوار األساسية للمعلم تشمل إعداد الخبرات المناسبة، وطرح المشكالت .10

 ودعم المتعلمين، وتأمين السالمة الجسدية والنفسية، وتسهيل عملية التعلم.
 المعلمون يقدرون ويشجعون الفرص الذاتية للتعلم. .11
 المعلمون على وعي بتأثير تحيزاتهم وأحكامهم ومفاهيمهم المسبقة على المتعلم. .12
لتجربة والخطأ أو التجربة يتضمن تصميم التعلم التجريبي إمكانية التعلم عن طريق ا .13

 والنجاح.
وقد دعمت العديد من الجمعيات العلمية جميع النماذج واالتجاهات التي تتبنى التعلم الخبراتي مثل 

(، وأصدرت هذه AEE( ، ورابطة التربية الخبراتية )NSEEالجمعية الوطنية للتربية الخبراتية )
تطبيق التعلم الخبراتي بالمؤسسات التعليمية  الجهات العديد من المؤلفات التي ساعدت في تطوير

وبالعديد من المجاالت المتنوعة التي يراها المعلمون أكثر فاعلية في التدريس الكتساب الخبرة إما 
عن طريق مواقف مصممة داخل الفصل الدراسي أو اكتسابها بشكل مباشر واقعي خارج حدود 

 (.44 - 43، 2014الصف الدراسي)جودت سعادة، 
 اذج التعلم الخبراتي:نم

(  في Dernova,2015تعددت النماذج التي وضحت التعلم الخبراتي ومراحله. وتقول ديرنوفا)
دراستها المرجعية عن التعلم الخبراتي ودوره في تعليم الكبار خالل ثالثين عاًما أن الباحثين التربويين 

 تناولوا التعلم الخبراتي بالبحث والدراسة في اتجاهين :
: ركز على عملية التعلم من الخبرة، ومن أشهر نماذج  ذلك االتجاه نماذج كل من : تجاه األولال 

، ودين  Pfeiffer& Johnes، وفايفر وجونز   Baud & Walker، وبود وبوكر   Kolbكولب 
Dean . 
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 Joplinاالتجاه الثاني: ركز على سياق محتوى الخبرة، ومن أشهر نماذج ذلك االتجاه نموذج جوبلن 
 ,Dernova, 2015. وفيما يلي نبذة عن كل نموذج من هذه النماذج التي تعبر عن االتجاهين )

53-55: ) 
 للتعلم الخبراتي:   Kolbنموذج كولب  .1

قد قام "كولب" في السبعينات والثمانينيات من القرن العشرين بطرح مؤلفاته عن التعلم الخبراتي 
يضاح نظرية تعلم تدعم األنماط المباشرة في التدريس وقام بإExperiential Learningبمسماه  

 لتحسين التحصيل الدراسي للمتعلمين.
وطرح نموذجه لتطبيق التعلم الخبراتي الذي قام على افتراضية أن المعرفة تنتج من خالل الجمع بين 

ع قائمة فهم الخبرة وتحويلها، وقدم في النموذج دائرة تعلم تعرض مراحل اكتساب الخبرة متوافقة م
، والمالحظة Concrete Experienceألنماط التعلم تمر بأربع مراحل هي: الخبرة الحسية  

، Abstract Conceptualization، والمفاهيم المجردة Reflective Observationالتأملية 
 .  Active Experimentationوالتجريب النشط 

تعلم تتفاعل معها هي : األسلوب التقاربي، ويرى "كولب" أنه ينتج من هذه الدورة أربعة أساليب 
واألسلوب التباعدي، واألسلوب االستيعابي، واألسلوب التكيفي. ويتحدد نمط تعلم المتعلم بناًء على 

 درجته في مرحلتين من مراحل النموذج السابق توضيحه.
 للتعلم الخبراتي:  Baud & Walkerنموذج بود وبوكر  .2

ان "بود وبوكر" على نموذج كولب للتعلم الخبراتي مع بعض التعديالت في هذا النموذج ارتكز الباحث
 Preparation Beforeفكان النموذج الخاص بهم يتضمن ثالث مراحل هي: إعداد أنشطة التعلم 

Learning Activities  والخبرة ،Experience والتأمل ،Reflection. 
 تي:للتعلم الخبرا  Pfeiffer& Johnesنموذج فايفر وجونز  .3

اقترح "فايفر وجونز" النموذج في خمس مراحل مستقاة من مراحل نموذج كولب للتعلم الخبراتي هي: 
التحليل    -، والمعالجة Share- Reflectionالتأمل  -، والتشارك Experienceالتجربة 
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Processing -  Analysis التعميم  -، والتوليفGeneralize -  Synthesis  والتطبيق ،
Application . 

 للتعلم الخبراتي:  Deanنموذج دين  .4
ينظر "دين" للتعلم الخبراتي على أنه العملية التي يقوم فيها المعلم بدوره كميسر بتطوير خبرة تعلم 
المتعلم، ويقدم نموذًجا من سبع مراحل لتطوير التعلم الخبراتي وتنفيذه وهي: التخطيط للبداية 

Planning – Preparation For The Start البداية  –، والمشاركةEngagement – Start ،
، Internalization – Learning Through Experienceالتعلم خالل الخبرة  -واالستيعاب
صنع  -، والتعميم Reflection – Making Meaningصنع المعنى   -والتأمل 
 – Application انتقال التعلم –، والتطبيق   Generalization – Making Relationsالروابط

Learning Transfer التقييم والتخطيط  –، والمتابعةFollow-up – Assessment And 
Planning. 

 للتعلم الخبراتي:   Joplinنموذج جوبلن  .5
قامت "جوبلن" بطرح نموذجها الذي  ينتمي التجاه سياق محتوى الخبرة، ويتكون من خمس مراحل 

، والتغذية الراجعة Support، والدعم  Actionواألداء  ،Focusللتعلم الخبراتي هي: التركيز 
Feedback   واالستخالص ،Debrief وتلفت "جوبلن" االنتباه إلى أن المرور بالتجربة أو الخبرة .

 فقط ال يعد تعلًما خبراتًيا ولكن تأمل الخبرة والتفكير فيها هو من يحول التجربة لتعلم خبراتي.
ما سبق عرضه في تحديد معالم  فلسفة البرنامج الذي سيتم إعداده ولقد استفاد البحث الحالي م

"  للتعلم الخبراتي Pfeiffer& Johnesوطريقة بناء عناصره ، كما تم اختيار نموذج "فايفر وجونز 
في تصميم أنشطة البرنامج التعليمي؛ نظًرا لكون النموذج مستقى من النموذج األصلي لكولب ولكنه 

ة خامسة. حيث قام هذا النموذج بتفكيك مرحلة المفاهيم المجردة لدى كولب أكثر تفصياًل بمرحل
بمرحلتين هما :التحليل والتعميم . وقد رأت الباحثة أن هذه المراحل بشكلها في نموذج "فايفر وجونز" 
تخدم طبيعة تنمية المهارات المستهدفة وتعطي الطالبات المعلمات مجااًل للتدرج في تعلم المهارة من 

 الل مراحل التعلم الخبراتي بشكل معتدل.خ
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 األهمية التربوية للتعلم الخبراتي:
وبالرجوع إلى األدبيات التربوية، والدراسات السابقة يمكن رصد بعًضا من أهمية وفوائد التعلم 

 الخبراتي كما يأتي :
عمليًا: تنمية تفاعل المتعلمين مع مشكالت العالم الواقعي، واكتشاف كيفية التعامل معها  .1

تطبيق المتعلمين للمفاهيم المعرفية في خبرات واقعية يسد الفجوة بين النظرية والتطبيق، 
ويجعلهم يوظفون المعرفة في حياتهم الواقعية، ويدفعهم إلى العمل الميداني الفردي 
والجماعي، ويساعدهم على اكتشاف االهتمامات المهنية ودعمها، ويدربهم على اتخاذ 

 ها.القرارات بشأن
( التي كشفت عن  وجود حجم 2015ومما يؤكد ذلك نتائج دراسة هالة أبو العال وحلمي الفيل ) 

تأثير مرتفع للبرنامج المقترح القائم على نظرية التعلم الخبراتي في تنمية الذكاء العملي لدي عينة من 
وصت بضرورة االهتمام بدعم طالبات  الفرقة الرابعة بقسم االقتصاد المنزلي، بكلية التربية النوعية، وأ

استخدام التعلم الخبراتي في عمليتي التعليم والتعلم، وضرورة إعداد برامج تعليمية قائمة على نظرية 
التعلم الخبراتي لتحقيق بعض مخرجات التعلم المستهدفة  لدي المتعلمين. وهناك نتائج دراسة بيكر 

ى  أن المتعلمين الذين تم تدريسهم ( التي توصلت إلBaker & Robinson, 2016وروبنسون )
باستخدام التعلم الخبراتي قد حصلوا على درجات مرتفعة في مكون الذكاء العملي كمكون من 

 مكونات الذكاء الناجح. 
( فتوصلت نتائجها إلى  أن استخدام المشاريع Gundala et al, 2018أما دراسة جونداال وآخرين )

خبراتي عبر مناهج برامج الدراسات العليا يحسن من تعلم المتعلم التعليمية القائمة على التعلم ال
وقدرته على تطبيق المفاهيم بشكل كلّي، والوصول إلى قرارات تتعلق بالحلول المناسبة، ويكتسب 
الطالب الخبرة العملية الالزمة للنجاح في وظائفهم  لدور التعلم الخبراتي في سد الفجوة بين نظرية 

في سياق العالم الحقيقي. وتوصي الدراسة بتشجيع العديد من أعضاء هيئة  المحتوى والتطبيق
التدريس للنظر في استخدام المشاريع التعليمية القائمة على التعلم الخبراتي؛ ليوفر للمتعلمين فرصة 
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ممتازة للتعلم عن طريق العمل ولكن يجب تنظيم األنشطة بعناية لربط التعلم األكاديمي بالتطوير 
 .المهني
تنمية قدرة المتعلمين على التفكير بأشكاله المختلفة: يوفر التعلم الخبراتي فرصة الكتشاف  .2

المتعلمين للعالم المهني وبيئة العمل التي سوف تحتضنهم ويشجعهم على التفكير، وينمي 
؛ وهالة أبو العال 2015لديهم النقد واإلبداع. وهذا ما أكدته نتائج دراسات )هناء عمرو، 

؛ Chesimet et al, 2016؛ Baker & Robinson, 2016؛ 2015الفيل، وحلمي 
(Kim, 2019. 

تنمية دافعية المتعلمين للتعلم: التعلم الخبراتي يجعل التعلم أكثر حيوية وواقعية ونشاًطا بعيًدا  .3
عن الملل مما يجعله أكثر متعة للمتعلمين كما وضحت دراسة كل من )الرا خشاشنه 

( ، وينمي لديهم الدافعية للتعلم كما وضحت Helmefalk & Eklund, 2018؛ 2018،
 ( .2019نتائج دراسة باسم سالم )

تنمية قدرة المتعلمين على معالجة المعلومات والتحصيل األكاديمي: إن المعرفة الناتجة عن  .4
معالجة معلومات بعد المرور بخبرة تعليمية مباشرة هي جوهر التعلم الخبراتي، فهذه 

تكونة تعمل على استدامة التعلم ألطول فترة ممكنة نتيجة لتأثير الخبرة المباشرة المعرفة الم
األكثر عمقًا. وقد توصلت العديد من الدراسات السابقة إلى األثر اإليجابي الفعال على 
تكوين المعرفة والتحصيل نتيجة الستخدام التعلم الخبراتي في تدريس  تخصصات مختلفة 

؛   2019؛ وباسم سالم، 2018؛ والرا خشاشنة، 2015عمرو ،  )هناءمثل دراسة كل من 

Ernst, 2013     ؛(Wynn ،2018. 

تنمية المهارات المهنية للمعلم قبل وأثناء الخدمة: يفرض طبيعة عمل المعلم وحساسية دوره  .5
في المجتمع وتأثيره على قطاع كبير من األفراد إعداًدا خاًصا حتى يزود بالمعارف 

التجاهات التي تعينه على أداء أدواره بمهنية. ولذلك يؤكد التربويون على والمهارات وا
القائمين بإعداد برامج إعداد المعلمين أن يضعوا المتعلمين في خبرات واقعية مباشرة 
مرتبطة بواقع ممارسة عملية التدريس وممارسة مهنة التعليم؛ وذلك لمواجهة تحديات 

قبل االلتحاق ببيئة العمل بعد التخرج. وقامت العديد من ومشكالت المهنة والتنفيذ الواقعي 
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الدراسات السابقة باستخدام التعلم الخبراتي في برامج إعداد المعلم مثل: دراسة صالح 
(Saalh, 2014 التي توصلت نتائجها إلى أن استخدام الدمج بين محاضرات الفيديو  )

ة التربية للبنات له أثر إيجابي في تنمية والتعلم الخبراتي في تدريب الطالبات المعلمات بكلي
 كفايتهن التدريسية.

( أشارت نتائجها إلى وجود تأثير قوي Hill & MacDonald, 2016ودراسة هيل وماكدونالد  ) 
لتطبيق البرامج القائمة على التعلم الخبراتي  في برنامج إعداد المعلمين على مستوى الدراسات العليا 

( التي توصلت إلى Tiessen et al, 2018عة الكندية. ودراسة تيسن وأخرين)بكلية التربية بالجام
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين جميع أشكال التعلم الخبراتي  وتحقيق المخرجات المهنية مثل: 
تعزيز معارفهم المستفادة في الفصل ، وتطوير مهارات جديدة ، والتواصل مع أرباب العمل 

 الخريجين من وجهة نظر طالب الدراسات العليا. المحتملين ، وذلك لدى 
( فقد أشارت النتائج  إلى أن المعلمين Asim & Lobo, 2018أما دراسة دراسة آصم ولوبو ) 

يرون أن التعليم المدرسي يمكن أن يتطور عند استخدام التعلم الخبراتي في الفصول وأوصت الدراسة 
ى مكونات التعلم الخبراتي، وتوفير فرص عملية لهم بتدريب المعلمين في برامج إعداد المعلم عل

( التي توصلت إلى فاعلية استخدام Odundo et al, 2018لتطبيقه. ودراسة أودوندو وآخرين )
التعلم الخبراتي في تحسين استعداد المعلم المتدرب بجامعة نيروبي لممارسة التدريس، كما أنها 

بالجامعات بالتدريب الذي يربط المعرفة بتطبيق  أوصت بضرورة أن تهتم مؤسسات إعداد المعلم
 ممارسات التدريس.

تكّيف التعلم الخبراتي مع التكنولوجيا: حيث يمكن استخدام  اإلنترنت في بعض مراحل التعلم  .6
الخبراتي فقد يكون الطالب قادرين على تجربة تعلمهم في الموقع ومشاركته مع اآلخرين 

عادة سرد ا لتجارب واألنشطة التأملية الحرة والمقيدة والمهام من خالل التسجيالت وا 
المصممة بعناية. يتيح الوسط عبر اإلنترنت للطالب مغادرة حدود الحرم الجامعي وتجربة 

 ( .Snow et al, 2019, 89ممارسة حقيقية في هذا المجال)
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برة تعلم عميقة، إجمااًل يمكن القول بأن التعلم الخبراتي يربط النظرية والممارسة مًعا من خالل خ
ويمكن أن يستخدم في التعلم بجميع ساحات الحياة في كل مكان ، فالخبرة موجودة في النشاط 
البشري في كل مكان وكل وقت. والطبيعة الكلية للتعلم بالخبرة تجعله قاباًل للتطبيق على جميع 

 المستويات.
 مهارات تنفيذ التدريس: -ثانياا 

ار النظري تناول مهارات تنفيذ التدريس من حيث المفهوم واألهمية يستهدف المحور الثاني من اإلط
 والمهارات وتنميتها.

 مفهوم مهارات تنفيذ التدريس:
مهارات التدريس بشكل عام تعمل على إحداث التعلم وتيسره وتنمو من خالل التدريب والخبرة، وهي 

بها المعلم بهدف تحقيق أهداف  مجموعة من السلوكيات المعرفية والحركية واالجتماعية التي يقوم
 (.70 - 69،  2016معينة )نصر اهلل معوض، 

؛ ونصر اهلل 12، 2001وتنقسم مهارات التدريس إلى ثالثة أقسام رئيسة هي )حسن زيتون، 
 (:70،  2016معوض، 

: وهي مجموعة اإلجراءات التي يقوم بها المعلم لإلعداد لتدريسه قبل بداية مهارات تخطيط التدريس
 لموقف التعليمي .ا

: وهي مجموعة األداءات التي يقوم بها المعلم أثناء الموقف التعليمي بشكل مهارات تنفيذ التدريس
 فعلي. 

: وهي مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها المعلم بعد االنتهاء من عملية مهارات تقويم التدريس
 التدريس

ة المكتوبة إلى الواقع والعمل الفعلي بغرض إذن لكي يقوم المعلم بنقل تدريسه من مرحلة الخط
 تحقيق األهداف المنشودة يطبق ما يطلق عليه مهارات تنفيذ التدريس. 

( 10، 2001وتناول العديد من التربويين مفهوم مهارات تنفيذ التدريس فهي عند حسن زيتون )
اسي من خالل تفاعل اإلجراءات التدريسية المرتبطة بتطبيق خطة التدريس واقعًيا في الصف الدر 
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المعلم مع المتعلمين وتواصله معهم وتهيئة بيئة التعلم المادية واالجتماعية لتحقيق األهداف المرجوة 
 من التدريس.

( فترى أنها مجموعة المهارات األدائية يتكون من مجموعها قدرته 236، 2001أما كوثر كوجك )
 األنشطة التعليمية التي يخطط لها.على تنفيذ طرق التدريس المختلفة، وبالتالي تنفيذ 

( بأنها سلوكيات تتم في مرحلة العمل الفعلي للخطة التدريسية 109، 2005ويعرفها علي راشد )
 التي قام المعلم بإعدادها بغرض إحداث تعلم منتظم يحقق األهداف التعليمية تحت إشراف المعلم.

سلوكيات التدريسية التي يظهرها المعلم ( يعرفها بمجموعة ال83، 2016ونجد أن نصر اهلل معوض )
في نشاطه التعليمي بهدف تحقيق أهداف معينة وتظهر في صورة استجابات انفعالية أو حركية أو 

 لفظية تتميز بعناصر الدقة والسرعة في األداء والتكيف مع ظروف الموقف التدريسي.
سلوكيات األدائية التي يظهرها ومن خالل ما سبق يتضح أن مهارات تنفيذ التدريس هي مجموعة ال 

 المعلم، وتعكس قدرته على تطبيق خطة التدريس واقعًيا في الصف الدراسي.
 مهارات تنفيذ التدريس:

قام المتخصصون في إعداد المعلم وتدريبه بتحليل طرق التدريس المختلفة إلى مكوناتها من 
إتقان المعلم لها حتى يمكن أن  المهارات األدائية األساسية، وحددت السلوكيات التي تدل على

 (.236، 2001يتعلمها ويتدرب عليها حتى يتقنها )كوثر كوجك، 
؛ 2001وبالرجوع إلى األدبيات المتخصصة في مجال مهارات وطرق التدريس ) حسن زيتون، 

براهيم غنيم والصافي الجهمي، 2005؛ وعلي راشد، 2001وكوثر كوجك، ؛  وفراس 2008؛ وا 
؛ وتغريد عمران، 2016؛ ونصر اهلل معوض ،2010وماجدة السيد وآخرون، ؛ 2008السليتي، 
(  وجد أنها اتفقت على مجموعة من مهارات تنفيذ التدريس العامة  وركز على بعضها 2019

 البحث الحالي وهي كما يأتي:
: وهي اإلجراءات التي يقوم بها المعلم بقصد إعداد المتعلمين للدرس مهارة التهيئة للدرس .1

ديد بحيث يكونوا في حالة ذهنية وانفعالية وجسمية قوامها التلقي والقبول، ويستغرق فترة الج
( دقائق. وتتمثل أهميتها في لفت جميع أنظار المتعلمين للمعلم؛ حتى 10 -5زمنية من )
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تتحقق عملية االتصال بشكل جيد، وتحقيق االستيعاب الجيد للدرس؛ وينبغي على المعلم 
الجديدة بخبراتهم السابقة وجذب االنتباه واالستحواذ على اهتمامهم . وال أن يربط الخبرات 

تكون التهيئة في بداية الدرس فقط ولكنها قد تأتي أيًضا في بداية كل نشاط تعليمي وفى 
 بداية كل خطوة من خطوات الدرس تدريجًيا. 

غيير مقصود : وهي السلوكيات التي يقوم بها المعلم عن طريق تمهارة تنويع المثيرات .2
ومدروس في أساليب االتصال اللفظي وغير اللفظي بقصد  االستحواذ على انتباه 
ثارة دافعيتهم وزيادة انتباههم ونشاطهم، مما يحقق حيوية الموقف  المتعلمين أثناء الدرس وا 
التدريسي. وذلك عن طريق اللغة الواضحة، والتنويع الحركي، والتنويع في طبقات 

ظهار الصوت،  والصمت،  شارات اليدين وا  يماءات وا  وتعبيرات الوجه ونظرات العيون، وا 
الحماس مما  يجعل الموقف التدريسي بعيًدا عن الفتور، ويؤثر بشكٍل واضٍح على إثارة 

 دافعية المتعلمين واالحتفاظ بها.
: وهي األداءات التي يقوم بها المعلم عند إلقاء األسئلة مهارة استخدام األسئلة الصفية .3

لصف الدراسي بأنواعها المختلفة والتعامل مع  إجابات المتعلمين. فاألسئلة الصفية با
أساس نجاح الحوار والمناقشة في الموقف التعليمي، وهي جسر التواصل اإليجابي بين 
المعلم والمتعلمين. وتساعد األسئلة الصفية على التعرف على الخبرات السابقة للمتعلمين 

ط المعرفة الجديدة بالسابقة، وتثير اهتمامهم بموضوع التعلم الجديد، التي ينطلقون منها لرب
وتشجعهم على المشاركة في الموقف التعليمي، ولكسر روتين العرض المقدم من المعلم. 
وتحفزهم على البحث والتجريب والتفكير الناقد واإلبداعي. وهي أداة من أدوات تقويم التعلم 

 وتحقيق األهداف المنشودة.
: وهي اإلجراءات المرتبطة بالكيفية التي يتعامل بها المعلم ة استخدام الوسائل التعليميةمهار  .4

مع األجهزة أو التجهيزات أو المواد تعليمية بهدف تحقيق األهداف التعليمية المنشودة 
بفعالية. والستخدام المعلم للوسائل التعليمية أهمية في  زيادة دافعية المتعلمين للتعلم، 

الملل، وجذب االنتباه،  وبقاء أثر التعلم )مقاومة النسيان(، وتنويعها يعمل على وتقليل 
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مقابلة الفروق الفردية بين المتعلمين، وتوفير الوقت والجهد، ويزيد من فرص تحقيق 
 األهداف التعليمية بشكل نشط وفعال.

لوقوف بجانب : وهي سلوكيات المعلم المرتبطة بالكيفية الصحيحة لمهارة استخدام السبورة .5
السبورة وكيفية تنظيفها والكتابة والرسم عليها وتنظيمها وتقسيمها والحفاظ على جماليتها. 
وقد تأتي في األدبيات التربوية منفصلة عن مهارة الوسائل التعليمية أو مدمجة معها، 

 والبحث الحالي فصلها للتركيز عليها.
المعلم  لتهيئة وتنظيم محيط تربوي قائم  : وهي إجراءات يتبعهامهارة إدارة البيئة الصفية .6

على االحترام ومناسب مادًيا ومعنوًيا ومنضبط سلوكًيا داخل الصف الدراسي من أجل 
تيسير عمليتي التعليم والتعلم. وذلك عن طريق تبني المعلم لنمط إيجابي إلدارة الفصل 

بين المعلم والمتعلم، وبين  يوفر الحرية المنظمة للمتعلمين وينمي العالقات اإلنسانية الجيدة
المتعلمين وبعضهم البعض. كما تتضمن تلك اإلجراءات إدارة وقت الحصة وتنظيم المكان 

 والبيئة الفيزيقية وآلية عمل المجموعات.
: هي إجراءات يتبعها المعلم لتمييز السلوك غير مهارة التعامل مع المشكالت الصفية .7

نوعها وأسبابها والقيام  بإجراءات إيجابية للتعامل  المرغوب الذي يعد مشكلة صفية، وتحديد
معها وتطويعها لصالح الموقف التعليمي والمتعلم. والمشكلة الصفية هي كل سلوك سلبي 
يصدر من متعلم أو أكثر، ويستمر أو يتكرر بما يعوق المعلم، أو مجموعة من الزمالء 

طبيعية وُمرضية  من ممارسة نشاط تعليمي أو حدوث التحصيل الدراسي بصورة
وصحيحة. ويشترط العتبار هذا السلوك مشكلة أن يكون بدرجة مؤثرة سلًبا على سير 

 العملية التعليمية، ومعوًقا لتحقيق أهدافها.  
: وهي اتباع المعلم إلجراءات إيجابية يتم بمقتضاها تعزيز مهارة الستجابة لسلوك المتعلمين .8

ما يحقق الهدف التعليمي والضبط الصفي. إن أو عقاب لسلوك يقمن به التلميذات؛  ب
التعزيز أو العقوبة يختلف من متعلم آلخر حسب الفئة العمرية وحسب الموقف الذي حدث 
فيه السلوك،  ومن أهم الجوانب التي يجب أن يهتم بها المعلم في تعديل السلوك توقيت 
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السلوك غير المرغوب التعزيز أو العقاب ؛ فالسلوك المرغوب ينبغي أن يعزز مباشرة، و 
ينبغي أن يعاقب عليه المتعلم مباشرة. وعلى المعلم أيًضا أن يستجيب للسلوكيات 
المرفوضة باستخدام مجموعة من أساليب ضبط النظام التي تسرع من إنهاء هذه 

 السلوكيات فور وقوعها، والتقليل من تكرارها، دون أن يتوقف التدريس. 
ت التي يتبعها المعلم عند االنتهاء من عرض الدرس بشكل : هي اإلجراءامهارة غلق الدرس .9

مناسب لجذب انتباه المتعلمين وتوجيههم لنهاية الدرس والتأكيد على أهم أفكاره لتنظيم 
المعلومات في عقول المتعلمين وتقديم تغذية راجعة . وذلك عن طريق تلخيص أهم أفكار 

فسارات المتعلمين، ولفت االنتباه الدرس بطريقة جذابة منظمة منطقية، واستقبال است
للتطبيقات الحياتية المفيدة من الدرس، والتذكير بالجوانب اإليجابية والوجدانية التي يسهم 

 فيها الدرس ويمكن أن يتضمن الغلق التمهيد عن موضوع الدرس القادم.
 أهمية مهارات تنفيذ التدريس وتنميتها:
في أداء المعلم، وعلى قدر تمكن المعلم من هذه المهارات تلعب مهارات تنفيذ التدريس دوًرا مهًما 

يمكن أن تنجح العملية التعليمية أو تفشل وعلى الرغم من أن مهارات التنفيذ تقوم على أساس 
مجموعة من مهارات التخطيط إال أنه ليس كل ما يخططه المعلم يحقق في مرحلة التنفيذ ولكن كلما 

 لدرس وتنفيذه له كلما كان التدريس أكثر فعالية.صغرت الفجوة بين تخطيط المعلم ل
وللطالب المعلم هدفين: فهو مسئول عن تعليم المتعلمين وفي ذات الوقت هو يتعلم كيف يدرس؛ 
لذلك من األفضل أن يتعلم الطالب المعلم المهارات الالزمة للتدريس أواًل بطريقة عملية بمواقف 

 (. 264، 2001التدريس المصغرة )كوثر كوجك، 
ولقد قامت العديد من الدراسات بمجال طرق التدريس بتناول تنمية مهارات التدريس بشكل عام 
ومهارات تنفيذ التدريس بشكل خاص، وتم استخدام العديد من الطرق والمداخل واإلستراتيجيات لذلك 

 ومن هذه الدراسات ما يأتي:
 ( قدمت برنامًجا مقترًحا لتنمية م2009دراسة وداد رواة ) هارات التدريس الرئيسة الثالث

التخطيط والتنفيذ والتقويم وأوصت بأهمية استخدام أساليب تدريس إيجابية بعيدًا عن أسلوب 
 المحاضرة عند تدريس الطالبات المعلمات بكلية التربية مقررات مهارات وطرق التدريس.
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 ( استخدمت التدريس المصغر في تنمية بعض مهارا2011دراسة محمد مهدي ) ت التدريس
 العامة لدى الطالب المعلمين بالكلية التربوية المفتوحة. وتوصلت لفاعليته.

 ( استخدمت نموذج كورت للتفكير 2013دراسة الزهراء أبو بكر )CoRT  في تنمية مهارات
 تنفيذ التدريس لدى معلمي العلوم قبل الخدمة وتوصلت لفاعليته.

 ( التي توصلت إلى2012دراسة إيمان نويجي )  فاعلية استخدام بحوث الفعل في تنمية
مهارات األداء التدريسي في ضوء المعايير المهنية للمعلم  للطالب معلمي البيولوجي بكلية 

 التربية جامعة حلوان. 
 ( يناس أحمد ( التي توصلت إلى فاعلية تدريس استراتيجية 2013دراسة أماني منتصر وا 

ض مهارات التدريس )مهارات التخطيط، ومهارات الخرائط الذهنية الكترونيًا في تنمية بع
عرض الدرس، ومهارة استخدام السبورة ، ومهارة إدارة الصف ، ومهارة التلخيص واإلنهاء( 

 لدى الطالبة المعلمة بجامعة أم القرى.
 ( التي توصلت إلى فعالية برنامج مقترح قائم على الفصول 2013دراسة سامح العجرمي )

في تنمية بعض مهارات التدريس الفعال ) التخطيط، والتهيئة،  Ellumniateاالفتراضية 
 وشرح الدرس، وطرح األسئلة( لدى الطلبة المعلمين بجامعة القدس المفتوحة. 

 ( التي توصلت إلى فاعلية استخدام ملف اإلنجاز المهني 2013دراسة غرم اهلل الغامدي )
دريس، وتنفيذ التدريس، وتقويم التدريس في تنمية األداء التدريسي المرتبط بـ: التخطيط للت

لدى الطالب معلمي الرياضيات وقد أوصت الدراسة بتوظيف ملفات اإلنجاز في مقررات 
 طرق التدريس والتربية الميدانية في برامج إعداد المعلم بالكليات.

 ( التي أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالتهيئة للتربية العملية 2014دراسة محمود طه )
 وممارسة مهارات التدريس قبل النزول للتربية العملية بأساليب متعددة.

 (التي توصلت إلى فاعلية نموذج التفكير الجانبي في تنمية األداء 2014دراسة مروة طه )
التدريسي )صياغة األهداف، ومقدمة الدرس، األنشطة والوسائل التعليمية، إستراتيجيات 
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دارة الصف، وأساليب ا لتقويم( لدى الطالبة معلمة الدراسات االجتماعية. وقد التدريس، وا 
 أوصت الدراسة بإجراء بحوث لتنمية األداء التدريسي باستخدام طرق تدريس متنوعة.

 ( التي استخدمت استراتيجية تدريس قائمة على النظرية 2015دراسة شادية تمام وأماني طه )
مي الدراسات االجتماعية وتوصلت البنائية في تنمية مهارات التدريس البنائي لدى معل

 لفاعليتها.
 ( التي توصلت إلى فاعلية مقرر الكتروني معكوس في تنمية 2017دراسة إيناس الشامي )

مهارات األداء التدريسي ) المواصفات الشخصية، والمتطلبات المهنية، والتخطيط واإلعداد 
قتصاد المنزلي بجامعة للدرس، وتنفيذ الدرس، وتقويم الدرس(  لدى الطالبة معلمة اال

 األزهر.
 ( التي توصلت إلى فاعلية استخدام برنامج مقترح قائم على 2018دراسة محمود محمد )

( في تنمية مهارات تنفيذ التدريس )إدارة اللقاء األول، إثارة  HBDIنظرية هيرمان ) 
دارة الصف( ولدى الدافعية، والتهيئة، وتنظيم البيئة التعليمية، وطرح األسئلة، والتعزيز، وا  

الطالب المعلم تخصص مواد فلسفية بكلية التربية، جامعة حلوان، وأوصت الدراسة بضرورة 
االهتمام بتنمية مهارات تنفيذ التدريس لدى الطالب المعلمين، والتركيز عليها ضمن مقرر 

 مهارات التدريس والتدريب المستمر داخل قاعات التدريس المصغر لصقلها.
ح اهتمام الدراسات السابقة بتنمية مهارات التدريس عامة ومهارات التنفيذ خاصة، بل ومما سبق يتض

والتوصية بالمزيد من البحث عن طرق أخرى لتنميتها بفاعلية أكثر، والدعوة إلى استخدام أساليب 
 الممارسة الفعلية للمهارة واالحتكاك بها في خبرة مباشرة.

راسات السابقة في تقديم التعلم الخبراتي بشكل يدمج بين فوائد ولقد استفاد البحث الحالي من هذه الد
التدريس المصغر والتربية العملية في نفس الوقت، فالتعلم الخبراتي بالبرنامج المقترح بالبحث يمر 
بخمس مراحل ،األربع األولى تنفذ في مواقف تدريسية مصغرة بالكلية، أما المرحلة األخيرة والتي 

التطبيقي تنفذ في التربية العملية بإشراف مشرف من الكلية ، ثم تجميع األدلة عن  تستند على الواقع
 هذه الخبرة الواقعية في ملف إنجاز.  
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 مهارات التفكير اإليجابي: -ثالثاا 
يستهدف المحور الثالث من اإلطار النظري تناول التفكير اإليجابي من حيث المفهوم واألنواع 

 يتها.واألهمية، والمهارات وتنم
 مفهوم التفكير اإليجابي:

التفكير اإليجابي عملية خلق لألفكار التي ترتبط ارتباًطا وثيًقا باالستبصار واالبتكار تعمل على 
تركيز طاقة فكرية ترتبط بنتيجة إيجابية تحقق فائدة للجميع ، وهو أداة فعالة يمكن استخدامها في 

تؤثر بصاحبها وباآلخرين. وعلى اإلنسان أن الحياة اليومية فتحسن الصحة وتحقق السعادة، و 
يحرص على استخدامها بتأٍن وبطرق محددة وفق استخدام العقل للتفكير المنطقي )محمد 

 (. 258، 2003الطيطي،
، 2011والتفكير اإليجابي هو " االنتفاع بقابلية العقل الالواعي لالنتفاع بشكل إيجابي" )فيرا بيفر،

التحكم في أفكاره وانفعاالته وتوجيهها توجيًها إيجابًيا والوعي بذاته  (. وهو " قدرة الفرد على12
 (. 105، 2012والقدرة على قيادتها ومقاومة األفكار السلبية" كما عرفته منال الخولي )

(  التفكير اإليجابي بأنه توجه عقلي يجعل المتعلم ينظر إلى 22، 2013وتُعرف إيمان عصفور)
ف نظرة إيجابية مفيدة، ويتوقع نتائج صائبة لكل عمل يقبل عليه، وال يتوقف األمور واألشياء والمواق

 عند العوائق والعثرات بل يتخطاها ويستفيد منها في حياته العملية والمهنية".
( بأنه استخدام الفرد للعمليات العقلية في الحياة اليومية 306، 2015وُتعرفه مروى عبدالوهاب )
 والتعامل مع اآلخرين ومع شتى نواحي الحياة بإيجابية وتفاؤل.  لتفسير الظواهر والعالقات

ونستخلص مما سبق أن التفكير اإليجابي ليس حالة انفعالية أو نفسية أو حتى موهبة يتمتع بها أفراد 
عن أفراد ولكنه عمليات عقلية يمارسها العقل ويدعمها انفعاالت متحكم بها واتجاهات مقصودة 

 قالني بدون إيجابية لن يصبح واقًعا يفرض التغيير على الفرد ومجتمعه.وواعية فالتفكير الع
إن التفكير اإليجابي هو عمليات واتجاهات عقلية  يمارسها الفرد  في حياتها العملية والمهنية توجهها 
إيجابًيا عند تفسير الظواهر والعالقات والتعامل مع اآلخرين في المواقف المختلفة بحيث تتخطى 

 ت التي تعوق نجاحها المهني والحياتي. المشكال
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 أنواع التفكير اإليجابي:
( أن للتفكير اإليجابي أنواًعا يستخدمها األفراد بتفاوت  95 - 88، 2009يرى )إبراهيم الفقي، 

 وهي:
التفكير اإليجابي لتدعيم وجهات النظر: يستخدمه البعض لكي يدعم وجهة نظره الشخصية  .1

فسه بأنه على صواب حتى ولو كانت النتيجة سلبية. وتكون في شيء معين وبذلك يقنع ن
 فائدته عندما يدعم فكرة إيجابية تساعد الفرد واآلخرين.

التفكير اإليجابي بسبب التأثر لآلخرين: يستخدمه البعض نتيجة لتأثرهم بأشخاص آخرين  .2
وبذلك  إيجابيين بشرط أن تدعم بأسلوب الفرد ذاته وأفكاره وقيمه حتى تصبح جزًءا منه

 يكون العالم الخارجي مرجعًا للتقدم اإليجابي في الحياة.
التفكير اإليجابي بسبب التوقيت: يستخدم البعض التفكير اإليجابي في وقت محدد وليس  .3

كعادة  مستمرة مع الزمن، إما الرتباط التوقيت بمناسبات روحانية كاألعياد والمواسم الدينية 
 يدة كأعياد الميالد والزواج وغيره.أو الرتباط التوقيت بفعاليات سع

التفكير اإليجابي في المعاناة: يستخدمه البعض عندما يواجه الصعوبات ليفكر في كيفية  .4
التعامل معها والتركيز على إيجاد الحلول اإليجابية، ومن المفيد أن يتحول هذا النوع من 

 التفكير إلى مهارة مصاحبة لكل خطوات حل المشكالت.
يجابي المستمر مع الزمن: وهو أفضل أنواع التفكير اإليجابي؛ ألنه ال يتأثر التفكير اإل .5

بالزمان أو األشخاص أو البيئة الخارجية بل هو عادة للشخص مستمرة، مما يؤثر على 
 طريقة تفكير الفرد وحياته.

لة المزاجية ويتضح مما سبق أن التفكير اإليجابي قد يمارسه األفراد تبًعا للموقف أو التوقيت أو الحا
ولكنه في أحسن صوره وأعظم فوائده عندما يكون مهارة ممارسة ثم عادة مصاحبة مستمرة بغض 

 النظر عن الموقف والتوقيت ووجود مشكلة أم ال.
 أهمية التفكير اإليجابي:

ترى فردريكسون أن المشاعر اإليجابية لها وظيفة ضخمة في التطور، وتوسع موارد اإلنسان العقلية، 
دنية، واالجتماعية وتبني مخزونًا يمكن االعتماد عليه عندما يظهر خطر أو فرصة، أما المشاعر والب
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السلبية تسبب عوائق أمام العقول لتصبح أكثر إبداًعا وانفتاًحا على األفكار والخبرات الجديدة )مارتن 
 (.35، 2006سيلجمان، 

ن المتاعب واألحاسيس والسلوكيات على عكس التفكير السلبي الذي يجعل حياة اإلنسان سلسلة م
السلبية واألمراض النفسية والعضوية والشعور بالضياع والوحدة والخوف. وعلى الرغم من أن الفكرة 
السلبية مجرد كلمات داخلية يستخدمها اإلنسان إال أن خطرها يكمن في  تكرارها وتخزينها حتى 

 (.12، 2009ي، تصبح عادة يستخدمها اإلنسان في حياته )إبراهيم الفق
حباطاتهم، أنهم يفكرون تلقائًيا أن السبب دائم  إن المتشائمين لديهم طرقهم في صنع هزائمهم وا 
وسيعم كل شيء وشخص ، وهم أقرب لالكتئاب من غيرهم بثمانية أضعاف عندما تقع األحداث 

م البدنية أسوأ السيئة يكون أداؤهم أسوأ في المدرسة والرياضة وأغلب الوظائف دون قدراتهم وصحته
وأعمارهم أقصر؛ وعالقاتهم الشخصية أكثر اهتزازًا، أما المتفائلون لديهم قدرة تسمح لهم بتفسير 
هزائمهم على أنها عابرة، وأنها خاصة بمشكلة واحدة، وناجمة عن ظروف مؤقتة )مارتن سيلجمان، 

2006 ،24.) 
ص اإليجابيين؛ ألنهم يستحثونهم على تبين البحوث المعاصرة أن الناس يحبون أن يخالطوا  األشخا

النجاح والتقدم والعمل والنشاط ويحركون فيهم دوافع اإلنجاز والنشاط، فاإليجابيون ال يتحججون بقلة 
الوقت، وال يلقون باألعذار على غيرهم، ولديهم من الشجاعة ما يجيز لهم أن يتحملوا مسئولياتهم بال 

 . (101، 2008تردد )عبدالستار إبراهيم، 
 ويمكن تلخيص أهمية وفوائد التفكير اإليجابي للفرد بصفة عامة وللمعلم بصفة خاصة فيما يلي:

تدعيم القدرة على النجاح األكاديمي: ترتبط ممارسة األفراد لمهارات التفكير اإليجابي  .1
بتحقيقهم لمستويات عليا من النجاح في حياتهم العلمية. وهذا ما أكدته دراسة منال الخولي 

(  فقد توصلت نتائجها فاعلية التدريب على التفكير اإليجابي في تنمية مهارات 2012)
اتخاذ القرار ومستوى الطموح األكاديمي لدى طالب وطالبات الجامعة. ودراسة مروى 

( التي توصلت نتائجها إلى فاعلية تنمية مهارات التفكير اإليجابي لدى 2015عبدالوهاب )
( التي توصلت 2016وط الدراسية. ودراسة شيماء السيد)طلبة الجامعة في خفض الضغ
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إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين التفكير اإليجابي والدافعية لإلنجاز لدى المتعلمين، 
وأوصت الدراسة بإعادة صياغة محتوى الكتب الدراسية في تخصصات العلم المختلفة 

ن األفكار السلبية. أما دراسة طارق بحيث تشجع المتعلمين نحو التفكير بإيجابية، والبعد ع
( فقد توصلت نتائجها إلى وجود عالقة 2016عبدالرحيم وعبد الرسول عبداللطيف )

ارتباطية بين التفكير اإليجابي والدافعية األكاديمية الداخلية والخارجية لدى طالب وطالبات 
ل ومحاضرات الدراسات العليا. وقد جاء من توصيات الدراسة االهتمام بعمل ورش عم

عداد برامج تدريبية لطالب الجامعة لتنمية أبعاد التفكير اإليجابي لديهم.  تثقيفية وا 
التعامل الصحي مع الضغوط النفسية وتحقيق السعادة:  إن ممارسة الفرد للتفكير اإليجابي  .2

يزيل الكثير من األفكار المحبطة والمشاعر غير المرغوب فيها والتي تؤثر في صحته 
وقدرته على التعامل مع الضغوط النفسية والقلق. مما يعزز من الشعور بجودة  النفسية

الحياة والسعادة والتوافق النفسي وتقدير للذات. ومن الدراسات السابقة التي أكدت تلك 
 Mohammadi؛ 2013؛ وحسام منشد ،Wong, 2012العالقات دراسات كل من : ) 

& Bani Adam,2013 ، ؛ ويحي النجار وعبدالرؤوف 2014؛ وعبدالحميد الحولة
؛ Eagleson et al, 2016؛  2016؛ وأسامة ابن شعبان وآخرين، 2015الطالع ، 

 (Matel-Anderson & Bekhet,2019؛ 2018وحمدية العنزي، 
تحسين الممارسات المهنية للمعلم: إن ممارسة المعلم للتفكير اإليجابي ينعكس على  .3

ير اإليجابي عندما يمارسه المعلم يحسن من أساليب ممارساته وجودتها، فنجد أن التفك
تعامله مع الضغوط النفسية، ويزيد من اتجاهه اإليجابي نحو مهنة التدريس، ويقلل احتراقه 
النفسي، ويزيد من تأثيره اإليجابي في طالبه. وقد أشارت نتائج بعض الدراسات بذلك 

على لتفكير اإليجابي ومنها: )حسام  وأوصت باالهتمام بتدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة
 (.2014؛ وعبدالحميد الحولة ،2014؛ وحنان السر،  2013منشد ،

واستجابت بعض الدراسات لتلك التوصيات بتنمية مهارات التفكير اإليجابي لدى المعلم فقد قامت 
اإليجابي  ( باستخدام برنامج قائم على تنشيط المناعة لتنمية مهارات التفكير2013إيمان عصفور)

لدى الطالبات المعلمات شعبة الفلسفة واالجتماع، وأوصت الدراسة باالهتمام بتنمية توجهات فكرية 
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إيجابية لدى الطالب المعلمين في مرحلة اإلعداد وتحفيزهم على ممارسة التفكير اإليجابي في 
 المواقف المهنية والحياتية. 
 مهارات التفكير اإليجابي:

وع من التفكير يتضمن مهارات يعتمد عليها المتعلم في معرفة االفتراضات التفكير اإليجابي ن
بداء الرأي وتقويم الحجج والبراهين، مما ينعكس على الشعور بالسعادة  والتفسير واالستنتاج، وا 

 (. 619، 2016والرضا تجاه الذات )أسامة بن شعبان، 
بي يخفض معدل االكتئاب إلى النصف وتعليم األطفال مهارات التفكير والسلوك المتفائل اإليجا

عندما يصلون للبلوغ، وعليه يمكن الوقاية من التشاؤم  بتشجيع علوم وممارسة اإليجابية )مارتن 
 (.26، 2006سيلجمان، 

يمكن تعليم التفكير اإليجابي بشكل بسيط، بحيث تعطى تعليمات المهارات على شكل قوائم تحتوي 
، ولعل من أفضل طرق التفكير لتحقيق أهداف المفكر إيجابًيا على توجيهات مفيدة يمكن اتباعها

 (.261، 2003التخاذ القرار، يتطلب حساب كافة االحتماالت الممكنة )محمد الطيطي،
ولتحديد مهارات التفكير اإليجابي يكون بمراقبة سلوكيات وممارسات األشخاص الذين يتسمون 

خصائص ويتبنون مجموعة من األفكار العقالنية التي باإليجابية، فقد وجد أن اإليجابيين يتصفون ب
تهديهم في توجهاتهم الشخصية والسلوكية واالجتماعية مثل: اإليمان باهلل واالستعانة به والتوكل 
عليه، و القيم العليا، والرؤيا الواضحة، واالعتقاد والتوقع اإليجابي، والتركيز على الحل عند مواجهة 

التحديات والصعوبات، والثقة في النفس وحب التغيير، و االجتماعية  الصعوبات، واالستفادة من
 (.105  - 101، 2009وحب مساعدة اآلخرين )إبراهيم الفقي، 

( يمكن تحديد مجموعة من المهارات التي 115 - 102، 2008وبالرجوع إلى )عبدالستار إبراهيم، 
 تميز من يتسمون باإليجابية في السلوك ونمط التفكير :

وقعات اإليجابية والتفاؤل: يقصد بها تفاؤل الفرد بالتفكير في توقعات إيجابية ومكاسب الت .1
 يستطيع أن يحققها في مختلف جوانب حياته الصحية واالجتماعية والمهنية.
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الضبط االنفعالي والتحكم في العمليات العقلية العليا: يقصد بها مهارات الفرد في توجيه  .2
انتباهه وذكرياته وقدراته على التخيل نحو اتجاهات سليمة ومفيدة  تتالءم مع متطلبات 

 الصحة النفسية وتنمية رصيده المعرفي المرتبط بعمليات التوافق النفسي واالجتماعي.
تح المعرفي الصحي: يقصد بها االتجاهات اإليجابية نحو التغيير اإليجابي حب التعلم والتف .3

وما يرتبط به من اهتمام بالمعرفة والتعلم لكل ما هو مفيد للصحة النفسية مثل تعلم الجديد 
في موضوعات الصحة والسعادة، وكيفية التعامل مع الخوف والقلق واالكتئاب واالضطراب 

 النفسي.
ضا: يقصد بها السعادة واإلشباع النفسي بتحقيق األهداف العامة في الحياة الشعور العام بالر  .4

 بما في ذلك مستوى المعيشة واإلنجاز والتعليم.
التقبل اإليجابي لالختالف عن اآلخرين: تبني أفكاًرا وسلوكيات اجتماعية تدل على تفهم  .5

 االختالف بين الناس كحقيقة وتشجيعه والتعامل معه بتفتح.
واألريحية: يقصد بها تبني معتقدات متسامحة عن خبرات الماضي السلبية وكل ما السماحة  .6

ارتبط بها من آالم نفسية بصفته أمر مضى ومن المؤسف التقيد به، مع تقبل الواقع 
 بتحدياته وقبول ماال يمكن تغييره وقلة الشكوى والتذمر.

والعاطفية التي تمكن الفرد من الذكاء الوجداني: يقصد بها مجموعة من المهارات االجتماعية  .7
 تفهم مشاعر وانفعاالت اآلخرين.

تقبل غير مشروط للذات: يقصد بها رضا الفرد عما يملك من إمكانيات وتجنب تحقير ذاته  .8
أمام اآلخرين بعدم  وصفها بمفاهيم سلبية تقيد حركته ونموه الشخصي، مما يؤهله نفسيا 

ذاته وقدراته مما  يشجعه أيًضا على إقامة  بعدم االنزعاج من نقد اآلخرين، لثقته في
 عالقات اجتماعية قائمة على االحترام المتبادل مع اآلخرين.

لقاء اللوم على اآلخرين  .9 تقبل المسئولية الشخصية: يقصد بها عدم التحجج باألعذار وا 
 فاإليجابيون لديهم الشجاعة لتحمل المسئولية بال تردد.
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القدرة على اتخاذ قرارات إيجابية فعالة مع المجازفة المجازفة اإليجابية: يقصد بها  .10
المحسوبة، وتفضيل األعمال اإلبداعية، وتطوير مناخ لآلخرين يسمح بالنمو والتنوع وحب 

 االستطالع.
 تنمية مهارات التفكير اإليجابي:

من  اقترح علماء النفس اإليجابي بعض اإلجراءات التي يمكن أن تتبع كي يستطيع الفرد أن يتحول 
، 2008(  ؛ وعبدالستار إبراهيم، Peal, 2002, 224 – 225السلبية إلى اإليجابية في التفكير 

 )ومنها: 121 – 119
 اإلصرار على الذات بالتحدث بثقة وتفاؤل عن كل شيء: العمل والصحة والمستقبل. .1
ن بدا السلوك مصطنعًا وغ .2 ريبًا ممارسة ما تم التحدث عنه بتفاؤل بشكل واقعي ولو جزئي وا 

 في بداية األمر
 االهتمام بتغذية العقل كما هو االهتمام بتغذية الجسم بأفكار نقية سليمة. .3
 االهتمام بالجوانب الروحانية )اإليمان والصالة والدعاء( التي تحث على التفاؤل واإليجابية. .4
 مخالطة األشخاص األكثر إيجابية. .5
 مقابلته بمناقشة إيجابية.تجنب النقاش السلبي، وعند مواجهته ال محالة يفضل  .6

وقدمت الدراسات السابقة بعض المداخل والطرق والبرامج التي أثبتت فاعليتها في تنمية التفكير 
( التي استخدمت برنامًجا قائًما على تنشيط المناعة 2013اإليجابي مثل دراسة إيمان عصفور)

مات شعبة الفلسفة واالجتماع.  النفسية في تنمية مهارات التفكير اإليجابي لدى الطالبات المعل
( استخدمت برنامًجا تدريبًيا قائم على المشروعات في تنمية التفكير Hussien, 2015ودراسة )

( استخدمت التدريس 2016اإليجابي لدى طالبات شعبة اللغة اإلنجليزية. أما دراسة إيمان رشوان)
( قدمت استراتيجية 2017وآخرين )المتمايز في تنمية التفكير اإليجابي. ودراسة روناك عثمان 

مقترحة قائمة على الذكاء الوجداني ذات فاعلية  في تنمية التفكير اإليجابي. ودراسة أحمد كمال 
( استخدمت المدخل البيئي عند تدريس الدراسات االجتماعية في 2017وعبدالعال عبد السميع )
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( فاستخدمت إستراتيجية 2017ة )تنمية مهارات التفكير اإليجابي، أما دراسة إيمان العماير 
 االستقصاء واألسئلة السابرة في تنمية مهارات التفكير اإليجابي. 

إذن  للتفكير اإليجابي مهارات متعددة يمكن تعلمها والتدريب عليها خاصة لما لها من مردود كبير 
الذي يتأثر بالتفكير على الجوانب العقلية والنفسية االنفعالية لجميع األفراد بالمجتمع خاصة المعلم 

اإليجابي فيؤثر في طالبه وتالميذه وتنتشر عدوى التفاؤل ما بين المجتمع كله، فالمعلم له بالغ األثر 
 على المتعلمين بأفكاره وسلوكياته.

وقد استفاد البحث من السرد السابق بتحديد مهارات التفكير اإليجابي التي يمكن تنميتها لدى الطالبة 
المنزلي، وقد تم استعراض العديد من الدراسات السابقة التي اهتمت بتنمية التفكير  معلمة االقتصاد

اإليجابي،  وهذا ما يستهدفه البحث الحالي أيًضا ولكن باستخدام التعلم الخبراتي مع الطالبات 
معلمات االقتصاد المنزلي مصاحًبا لتنمية مهارات تنفيذ التدريس لديهن وهو ما يظهر الفرق بين 

 بحث الحالي والدراسات السابقة.ال
 إجراءات البحث:

 إعداد قائمة مهارات تنفيذ التدريس للطالبات معلمات االقتصاد المنزلي: -أوالً 
تأتي هذه الخطوة لإلجابة عن السؤال  األول من أسئلة البحث الحالي: ما مهارات تنفيذ التدريس 

قتصاد المنزلي جامعة العريش؟، وقد قامت التي ينبغي توافرها لدى الطالبات المعلمات بكلية اال
 الباحثة باآلتي :

إعداد قائمة مبدئية بمهارات تنفيذ التدريس التي ينبغي توافرها لدى الطالبات معلمات االقتصاد 
 المنزلي وذلك من خالل ما يأتي:

o ( 2009المعايير القومية األكاديمية القياسية لقطاع كليات االقتصاد المنزلي.) 
o (.2009ر القومية األكاديمية المرجعية لقطاع كليات التربية النوعية )المعايي 
o ( 2013المعايير القومية األكاديمية المرجعية لقطاع كليات التربية.) 
o  توصيفات مقررات مهارات التدريس، وطرق التدريس، والتدريب الميداني بالئحة القسم

 عة العريش.التربوي بكلية االقتصاد المنزلي، جامعة حلوان، وجام
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o  دراسة الكتب والمراجع العربية والدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بمهارات التدريس عامة
 وبمهارات التنفيذ خاصة، والتي تم عرضها باإلطار النظري.

( مهارات هي:  التهيئة، وتنويع المثيرات، واستخدام األسئلة 8القائمة المبدئية تضمنت ) -
دارة الفصل واستخدام الصفية، واستخدام مصادر ا لتعلم والسبورة، والشرح واإللقاء، وا 

دارة التعلم التعاوني، وخاتمة الدرس.  التعزيز،  وا 
تخصص المناهج وطرق التدريس عامة ومناهج  ( محكمين 7عرض القائمة المبدئية على) -

وطرق تدريس االقتصاد المنزلي؛ إلبداء الرأي في أهمية المهارات للطالبات معلمات 
قتصاد المنزلي بكلية االقتصاد المنزلي مرحلة البكالوريوس باإلضافة لمدى سالمة اال

 الصياغة اللغوية.
حساب نسبة اتفاق المحكمين على أهمية المهارات للطالبة معلمة االقتصاد المنزلي التي  -

. وقامت الباحثة بتحديد المهارات التي اتفق عليها أكثر %100و  %60تراوحت  ما بين 
 ( من المحكمين للتركيز على تنميتها بالبرنامج.%80من )

بعد إجراء التعديالت التي اقترحها السادة المحكمون توصلت الباحثة إلى صياغة صورة  -
مهارات تنفيذ التدريس للطالبات  معلمات االقتصاد المنزلي وتضمنت ) نهائية لقائمة  

سئلة الصفية، واستخدام السبورة، ( مهارات هي: التهيئة، وتنويع المثيرات، واستخدام األ9
واستخدام الوسائل التعليمية، إدارة البيئة الصفية، و التعامل مع المشكالت الصفية، 
االستجابة لسلوك التلميذات، و غلق الدرس. وبذلك تمت اإلجابة عن السؤال األول من 

 أسئلة البحث.
 لمات القتصاد المنزلي:إعداد قائمة مهارات التفكير اإليجابي للطالبات مع -ثانياا 

تأتي هذه الخطوة لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة البحث الحالي : ما مهارات التفكير اإليجابي 
التي ينبغي توافرها لدى الطالبات المعلمات بكلية االقتصاد المنزلي جامعة العريش ؟ وقد قامت 

 الباحثة باآلتي :
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يجابي التي ينبغي توافرها لدى الطالبات معلمات االقتصاد إعداد قائمة مبدئية مهارات التفكير اإل
المنزلي، وذلك من خالل دراسة الكتب والمراجع العالمية والعربية والدراسات والبحوث السابقة 
المرتبطة بالتفكير اإليجابي والتي تم استعراضها باإلطار النظري وخاصة دراسات كل من: ) عبد 

يمان عصفور، 2012خولي ؛ ومنال ال2009المريد قاسم،  ؛ 2013؛ وحسام منشد، 2013؛ وا 
؛ 2016؛ وأسامة ابن شعبان وآخرون، 2015؛ ومروى عبدالوهاب، 2014وعبدالحميد الحولة، 

يمان رشوان،  ؛ وطارق عبدالرحيم وعبد الرسول عبداللطيف، 2016؛ وشيماء السيد، 2016وا 
يم2017؛ وأحمد كمال وعبدالعال عبد السميع، 2016 ؛ وروناك عثمان 2017ان العمايرة، ؛ وا 

 (.2017وآخرين، 
( مهارة هي : الحديث اإليجابي  13احتوت القائمة المبدئية لمهارات التفكير اإليجابي على )  

للذات، والتخيل اإليجابي، والتخلص من األفكار السلبية، والتوقعات اإليجابية، والضبط االنفعالي، 
لشعور العام بالرضا، والتقبل اإليجابي لالختالف عن اآلخرين، وحب التعلم والتفتح المعرفي، وا

والسماحة واألريحية، والذكاء الوجداني، والمجازفة اإليجابية، وتقبل المسئولية الشخصية، وتقبل غير 
 مشروط للذات.

( محكمين  تخصص الصحة 9عرض القائمة المبدئية على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم )
لنفس التربوي والمناهج وطرق التدريس بكلية التربية؛ إلبداء الرأي في أهمية مهارات النفسية وعلم ا

 القائمة للطالبات معلمات االقتصاد المنزلي، ومدى سالمة الصياغة اللغوية.
حساب نسبة اتفاق المحكمين على أهمية المهارات للطالبة معلمة االقتصاد المنزلي، وقامت الباحثة 

( من المحكمين للتركيز على تنميتها بالبرنامج، %80لتي اتفق عليها أكثر من )بتحديد المهارات ا
( مهارات هي: التخلص من األفكار السلبية، و تخيل التوقعات اإليجابية، وحب التعلم 6وكانت )

والتفتح المعرفي، والتقبل اإليجابي لالختالف عن اآلخرين، و تقبل للذات، والتحمل اإليجابي 
لقائمة مهارات التفكير  شخصية . وبذلك تم التوصل إلى صياغة صورة نهائية للمسئولية ال

 اإليجابي للطالبة معلمة االقتصاد المنزلي،  وتمت اإلجابة على السؤال الثاني من أسئلة البحث.
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 بناء البرنامج التعليمي: -ثالثاا 

: ما صورة برنامج قائم على تأتي هذه الخطوة لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث الحالي
التعلم الخبراتي في تنمية مهارات تنفيذ التدريس لدى الطالبات المعلمات بكلية االقتصاد المنزلي 

 جامعة العريش ؟،  وقد قامت الباحثة باآلتي :
: قامت أسس البرنامج التربوية على أسس ومنطلقات التعلم الخبراتي تحديد أسس البرنامج -

بالتفصيل في اإلطار النظري لهذا البحث، باإلضافة إلى مراعاة  متطلبات  والتي تم تناولها
إعداد معلمة االقتصاد المنزلي بالرجوع لوثيقة المعايير األكاديمية لخريجي كلية االقتصاد 
المنزلي، والتي كانت أهم مصادر قائمة مهارات تنفيذ التدريس التي استهدف البرنامج 

األنشطة التعليمية والتقويمية جاءت مرتبطة بواقع ممارستها تنميتها. كما أن المحتوى و 
للتدريب على التدريس. كما روعيت الخصائص العقلية للطالبات حيث إنهن في مرحلة 
تمكنهن من ممارسة عمليات عقلية ُعليا ومركبة مثل التحليل والتركيب واإلبداع وحل 

وعيت األسس النفسية للطالبات عند المشكالت وقد قامت أنشطة التعلم الخبراتي عليها. ور 
 تنمية مهارات التفكير اإليجابي في الواقع الحياتي والعمل الميداني .

: وكان الهدف العام الرئيس للبرنامج هو تنمية مهارات تنفيذ التدريس تحديد أهداف البرنامج -
ة العريش، ومهارات التفكير اإليجابي لدى الطالبات معلمات بكلية االقتصاد المنزلي بجامع

وتفرع من الهدف العام الرئيس السابق مجموعة من األهداف العامة الفرعية تتلخص في  
 تنمية قدرة الطالبة معلمة االقتصاد المنزلي على ما يأتي:

 تهيئة التلميذات ذهنيًا ووجدانيًا وجسميًا لتلقي وقبول تعلم أي درس جديد. .1
 نتباه التلميذات أثناء الدرس.تنويع المثيرات بشكل مقصود  لالستحواذ على ا .2
 صياغة أنماط أسئلة صفية متنوعة وتوجيهها للتلميذات ومعالجة إجابتهن. .3
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 التعامل الصحيح مع السبورة الصفية من حيث الوقوف والكتابة والتقسيم. .4
 استخدام الوسائل التعليمية بشكل يحقق الهدف ويثري الموقف التعليمي. .5
ا وتربوًيا إيجابي منضبط داخل الصف الدراسي قائًما على تنفيذ إجراءات تهيئ محيًطا ماديً  .6

 االحترام من أجل تحقيق األهداف التعليمية.
تنفيذ إجراءات إيجابية يتم بمقتضاها تحفيز التلميذات للقيام  بسلوك مرغوب فيه واالمتناع  .7

 عن سلوك غير مرغوب فيه بما يحقق االنضباط الصفي ويحقق الهدف التعليمي.
ض الدرس بنهاية مناسبة تؤكد على أهم أفكاره وتنظم المعلومات بشكل إيجابي في إنهاء عر  .8

 عقول التلميذات.
 التخلص من األفكار السلبية المتعلقة بتدريسها لمادة االقتصاد المنزلي. .9
 تخيل التوقعات اإليجابية أثناء تدريسها لالقتصاد المنزلي. .10
 اإليجابي في العمل. حب التعلم والتفتح الفكري على ممارسة التفكير .11
 التقبل اإليجابي لالختالف عن اآلخرين في الدراسة والعمل. .12
 تقبل الذات كمعلمة تقوم بمهنة التدريس لالقتصاد المنزلي حالًيا ومستقباًل. .13
 التحمل اإليجابي للمسئولية الشخصية. .14

حث الحالي،  وقد : تم على ضوء قائمة مهارات تنفيذ التدريس التي أعدها البإعداد المحتوى العلمي
تم اختيار المحتوى العلمي للمهارات وتنظيمه بالرجوع إلى الكتب والمراجع واألدبيات، والدراسات في 

( وحدات وموضوعات البرنامج وعدد الساعات 1تخصص طرق التدريس. ويوضح الجدول)
 المخصصة لكل موضوع.
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 (1جدول )
 لكل موضوعوحدات وموضوعات البرنامج وعدد الساعات المخصصة 

( ساعة على 30( موضوعات وعدد ساعاته )9( أن موضوعات البرنامج )1ويتضح من الجدول )
 ( محاضرة خالل فصل دراسي كامل.14)

كما روعي عند تنظيم المحتوى الترتيب المتسلسل والمتناسق لعناصره في عرض كل موضوع من 
ضحة مع التركيز على عدد محدد موضوعات البرنامج، وتمت صياغة الموضوعات بلغة مبسطة ووا

من الحقائق والموضوعات لصالح التعمق في التجربة واألحداث والمفاهيم والعالقات والتعميمات ثم 
 الخبرة.
: صممت األنشطة التعليمية على ضوء مراحل نموذج "فايفر تصميم األنشطة التعليمية -

لخبرة، والمشاركة، للتعلم الخبراتي الخمسة، وهي: ا   Pfeiffer& Johnesوجونز" 
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والمعالجة، والتعميم، والتطبيق. واحتوى كل موضوع  على خمسة أنشطة متعلقة بمهارة 
 تنفيذ التدريس المستهدفة من اللقاء، وهي كما يأتي:

  النشاط التجريبي هو نشاط مرحلة التجربة وهي أول مرحلة من مراحل التعلم الخبراتي: وفيها
لعملية مع القليل من المساعدة أو بدون مساعدة من المعلم. يتم تنفيذ المتعلمون للمهام ا

النقطة األساسية في هذه المرحلة هو مرور المتعلم بالتجربة وليس من كمية أو جودة أداؤه 
 فيها.

النشاط التأملي التشاركي وهو نشاط مرحلة المشاركة وهي ثاني مرحلة من مراحل التعلم 
ومالحظاتهم وردود أفعالهم حول التجربة مع الخبراتي: ويشارك المتعلمون وصفهم 

اآلخرين، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بتجارب االخرين والتي يمكن استخدامها في 
 المستقبل.

  النشاط التحليلي وهو نشاط مرحلة المعالجة والعمليات وهي ثالث مرحلة من مراحل التعلم
حداث التجربة ويحللونها من حيث الخبراتي: ويناقش المتعلمون في هذه المرحلة ما وراء أ

 التصميم، واألحداث والمشكالت والقضايا الناشئة عن العمل.
  :النشاط االستخالصي وهو نشاط مرحلة التعميم وهي رابع مرحلة من مراحل التعلم الخبراتي

ويقوم المتعلمون بالربط بين العمل العملي مع أمثلة حقيقية ، وتحديد االتجاهات العامة ، 
 ادئ الحقيقة.والمب

  النشاط التطبيقي الواقعي وهو نشاط مرحلة التطبيق وهي خامس مرحلة من مراحل التعلم
الخبراتي: ويستخدم المتعلمون نتائج التجربة الحالية في مواقف واقعية مشابهة، باإلضافة 
إلى مناقشة المعرفة المكتسبة من التطبيق في المواقف األخرى التي يمكن أن تكون مفيدة 

 ي المواقف المستقبلية.ف
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إلى جانب نشاط تعليمي بكل موضوع عن مهارة التفكير اإليجابي المستهدفة من اللقاء، ويليه 
 مجموعة من األسئلة يعبر كل منها عن مرحلة من مراحل التعلم الخبراتي.

رنامج تحديد أساليب التقويم: تمثل عملية التقويم جانٍبا كبيًرا من األهمية في تحقيق أهداف الب
 التعليمي الحالي. وقد تم استخدام أساليب التقويم اآلتية:

التقويم البنائي : وهو يهدف إلى تحديد مدى تحقيق المتعلمين لنواتج التعلم في كل موضوع من 
موضوعات البرنامج ، وتقديم التغذية الراجعة ، وتحديد الصعوبات، ومعالجتها أواًل بأول بغرض 

 لتعلم، وذلك عن طريق مجموعة من األدوات التي تم تحضيرها مثل: تحسين عملية التعليم وا
 .األسئلة والمهام التي جاءت بعد دراسة كل موضوع من موضوعات البرنامج 
  ملف اإلنجاز: أداة من أدوات التقويم األصيل وهو تجميع تراكمي منظم ألعمال الطالبات

ت داخل قاعة الدراسة أو المكلف المعلمات وأنشطتهم أثناء البرنامج ، سواء كانت قد تم
نجازاته   بأدائها خارجها، بحيث تقدم هذه العينات كشواهد على تعلم المتعلم وتقدمه وا 

: استخدم البرنامج أداتين لتقويم مخرجات البرنامج بطاقة مالحظة مهارات التقويم النهائي -
 تنفيذ التدريس، ومقياس التفكير اإليجابي.

طالبة معلمة االقتصاد المنزلي(: روعي في إعداد كتاب الطالبة أن إعداد كتاب المتعلم ) ال -
يكون انعكاًسا لكل عناصر بناء البرنامج التعليمي التي تم اإلشارة إليها فيما سبق من 
األهداف مرورا باألنشطة التعليمية والمحتوى والتقويم، كما روعي من الناحية  الشكلية أن 

ضافة أشكال تجذب االنتباه. يكون العرض منظًما والخطوط واضح  ة وا 
بدأ كتاب الطالبة  المعلمة بمقدمة عن المهارات المستهدف تنميتها ونبذة مختصرة عن التعلم 
الخبراتي وتوجيهات مختصرة عن التفاعل مع األنشطة وملف اإلنجاز، ثم جدول يوضح محتويات 

درس عنوانه مهارة من  موضوعات الكتاب وتوزيعها الزمني، وجاء بعد ذلك عرض الدروس كل
مهارات تنفيذ التدريس المستهدفة، ويتضمن كل درس الهدف العام واألهداف اإلجرائية ونصائح 
للتفكير بإيجابية قبل التعلم ثم عرض ألنشطة التعلم الخبراتي الخمسة، فعرض للمحتوى العلمي 

في نهاية الكتاب استمارة لموضوع الدرس، ثم يأتي نشاط التفكير اإليجابي وبعده التقويم. ووضعت 
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بطاقة مالحظة لمهارات تنفيذ التدريس وبطاقة تقييم ملف اإلنجاز، ثم قائمة مراجع وبلغ عدد 
 صفحات كتاب الطالبة المعلمة مائة وست صفحات.

إعداد دليل تدريس البرنامج: تم إعداد دليل تدريس البرنامج ليساعد القائم بتدريسه،  وقد  -
 تضمن العناصر اآلتية:

  مقدمة الدليل وفلسفة البرنامج: حيث تم توضيح الفلسفة التي يقوم عليها البرنامج وهي التعلم
جراءات السير في كل مرحلة من المراحل.  الخبراتي مع نبذة عن فكرته ومراحله وا 

  أهداف البرنامج العامة: تقديم قائمة ألهداف البرنامج العامة كما تم توضيحها في خطوات
 السابقة. بناء البرنامج

  التوزيع الزمني المقترح لموضوعات البرنامج: ُأرفق بالدليل جدول يوضح وحدات البرنامج
( 30وموضوعاته والساعات المخصصة لكل موضوع، وكان إجمالي عدد الساعات )

 ( لقاء.14ساعة موزعين على )
 وسائل مصادر التعلم المستخدمة في التدريس: تضمن الدليل مقترحات لبعض المصادر وال

المعينة في التدريس التي يمكن توظيفها داخل بيئة التعلم بما يساعد وييسر تحقيق 
 األهداف المنشودة. 

  إرشادات السير في تدريس أي من موضوعات البرنامج وفق مدخل التعلم الخبراتي: لتوضيح
ات خطوات التدريس وفقًا للتعلم الخبراتي وخطوات كل مرحلة من المراحل، وهذه اإلجراء

واإلرشادات معممة على كل موضوعات البرنامج. حيث يبدأ كل لقاء تدريسي بتهيئة 
 مناسبة ثم يليه أنشطة التعلم الخبراتي ثم نشاط مهارة التفكير اإليجابي فالتقويم والغلق. 

 .آلية التقويم في البرنامج التعليمي: توضيح أساليب التقويم البنائي والنهائي ونماذج منها 
  المقترحة: وضعت قائمة لبعض المراجع تفيد القائم بالتدريس لتوسيع معارفه وخبرته المراجع

 بما يتعلق بموضوعات البرنامج.
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 صالحية البرنامج التعليمي: للتأكد من صالحية البرنامج الدراسي للتطبيق؛ تم: 
من ( من السادة المحكمين 5عرض كتاب الطالبة المعلمة ودليل تدريس البرنامج  على ) -

متخصصي المناهج وطرق التدريس بشكل عام  والمناهج وطرق تدريس االقتصاد المنزلي 
بشكل خاص؛ إلبداء الرأي واقتراح التعديالت في: مدى شمول األهداف، ومدى الصحة 
العلمية لمحتوى البرنامج، واتساق وترتيب موضوعات البرنامج ، وصحة الصياغة اللغوية، 

لسادة المحكمون بعض المالحظات الشكلية وفي الصياغة لبعض إلبداء الرأي. وقد أبدى ا
األهداف اإلجرائية وتعديل بعض األسئلة الموجودة بأنشطة التقويم، وقد تم إجراء التعديالت 

 المقترحة وضبط الصياغات اللغوية. 
( طالبات معلمات اقتصاد منزلي  6تجريب بعض موضوعات البرنامج استطالعيًا على ) -

بية بالعريش. ولم تبد طالبات المجموعة االستطالعية أي مالحظات أثناء بكلية التر 
 التجريب االستطالعي. 

وبناًء على ما سبق أصبح كتاب الطالبة المعلمة * ودليل تدريس البرنامج * في صورتهما النهائية، 
 وبذلك تم اإلجابة على السؤال الثالث من أسئلة البحث الحالي.

 أدوات القياس: -رابعاا 
 بطاقة المالحظة لمهارات تنفيذ التدريس لدى الطالبات معلمات االقتصاد المنزلي: .1

بناء بطاقة المالحظة خطوة أولى من خطوات اإلجابة عن السؤال  الرابع  من أسئلة البحث الحالي:  
لمات ما فاعلية  برنامج قائم على التعلم الخبراتي في تنمية مهارات تنفيذ التدريس لدى الطالبات المع

بكلية االقتصاد المنزلي جامعة العريش ؟،  وقد قامت الباحثة بإعداد بطاقة المالحظة لمهارات تنفيذ 
 التدريس  وفق الخطوات اآلتية:
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تحديد الهدف من بطاقة المالحظة: قياس مهارات تنفيذ التدريس لدى الطالبات معلمات  -
 االقتصاد المنزلي.

ع إلى القائمة النهائية لمهارات تنفيذ التدريس التي تم تحديد أبعاد بطاقة المالحظة: بالرجو  -
( أبعاد تبنى عليهم بطاقة 9التوصل إليها في خطوة سابقة من البحث الحالي؛ تم تحديد )

 ( مهارات في القائمة.9المالحظة على ضوء )
( مفردة فرعية لمالحظة 74( أبعاد و )9مكونات بطاقة المالحظة: تضمنت البطاقة ) -

إلى القيمة صفر( يوضح  3ويوجد أمام كل مفردة مقياس متدرج تنازليًا)من قيمة المهارة. 
مقياس تقدير المهارة، وتحسب الدرجة العظمى للبطاقة من خالل حاصل ضرب العدد 

 .3رقم × النهائي للبنود 
( من 9صدق محتوى بطاقة المالحظة: قامت الباحثة بعرض بطاقة المالحظة على ) -

ج وطرق تدريس؛ إلبداء الرأي في مدى انتماء كل مفردة  للمهارة المحكمين تخصص مناه
التابعة لها، ومدى دقة الصياغة اللغوية والعلمية للمفردات،  وجاءت مالحظات المحكمين 
في تعديل بعض الصياغات اللغوية للعبارات وحذف بعض المهارات المكررة وتم األخذ 

 بتعديالت سيادتهم. 
م استخدام طريقة اتفاق المالحظين في حساب ثبات البطاقة حيث ثبات بطاقة المالحظة: ت -

 قامت الباحثة باالتفاق مع موجه عام مادة االقتصاد المنزلي بإدارة العريش التعليمية 
والتي تتابع مجموعات التربية العملية بالمدارس. وقامت مع الباحثة بحضور حصص لـ 

لفرقة الرابعة بكلية التربية، ومالحظة كل ( من الطالبات معلمات االقتصاد المنزلي ا6)
طالبة معلمة حصة كاملة، ثم حساب نسبة االتفاق بين الباحثة والمالحظ المتعاون وتم 
استخدام معادلة كوبر لمعرفة نسبة االتفاق بين المالحظين وكانت متوسط النسبة المئوية 

 ( وهي نسبة مرتفعة تدل على ثبات القائمة.%80لالتفاق هي )



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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من  صفحة صورة النهائية لبطاقة المالحظة: تكونت الصورة النهائية لبطاقة المالحظة  ال -
التعليمات، وويليها  مفردات البطاقة في جدول ، وكل مفردة  أمامها  على مقياس متدرج 

 ( يوضح مواصفات بطاقة المالحظة.2إلى القيمة صفر. الجدول )  3)من قيمة 
 (2جدول )

 المالحظة لمهارات تنفيذ التدريسجدول مواصفات بطاقة 

( أبعاد 9( أن بطاقة المالحظة لمهارات تنفيذ التدريس تضمنت )2ويتضح من الجدول السابق )
 درجة. 216(  ، وتبلغ الدرجة العظمي للبطاقة 72وعدد مفرداتها ) 

 مقياس مهارات التفكير اإليجابي للطالبات معلمات االقتصاد المنزلي:
ت التفكير اإليجابي خطوة أولى من خطوات اإلجابة عن السؤال  الخامس  من بناء مقياس مهارا

:  ما فاعلية  برنامج قائم على التعلم الخبراتي في تنمية مهارات التفكير أسئلة البحث الحالي
اإليجابي لدى الطالبات المعلمات بكلية االقتصاد المنزلي جامعة العريش ؟،  وقد قامت الباحثة ببناء 

 مهارات التفكير اإليجابي للطالبات معلمات االقتصاد المنزلي مرورًا بالخطوات اآلتية:مقياس 



 ... فاعلية برنامج قائم على التعلم الخبراتي 
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: وهو قياس مهارات التفكير اإليجابي لدى للطالبات معلمات االقتصاد تحديد الهدف من المقياس
 المنزلي.

يجابي التي ( أبعاد للمقياس على ضوء قائمة مهارات التفكير اإل6: تم تحديد )تحديد أبعاد المقياس
 تم التوصل إليها في خطوة سابقة من إجراءات البحث الحالي.

باالطالع على مقاييس التفكير اإليجابي التي تم إعدادها في أدبيات  صياغة عبارات المقياس:
( وكذلك مقاييس 2008التفكير اإليجابي خاصة مقياس التفكير اإليجابي لعبد الستار إبراهيم )

( عبارة 32ي استخدمتها الدراسات السابقة . وصيغت عبارات المقياس في )التفكير اإليجابي الت
( عبارة إيجابية.  وحددت االستجابة على مقياس 18( عبارة سلبية و )14( أبعاد )6موزعة على )

( 3، 2، 1( للعبارات الموجبة، وأوزان )1، 2، 3ثالثي مدرج )دائمًا، أحيانًا، نادرًا( وبأوزان )
 بة.للعبارات السال

( من 9تم عرض المقياس على ) استطالع آراء المحكمين حول المقياس ) صدق المحكمين(:
المحكمين تخصص الصحة النفسية وعلم النفس التربوي والمناهج وطرق تدريس بكلية التربية 
بالعريش والمناهج وطرق تدريس االقتصاد المنزلي باإلسماعيلية وسوهاج؛ إلبداء الرأي في مدى 

ل عبارة للبعد التابعة له، ومدى دقة الصياغة اللغوية والعلمية للعبارات وجاءت مالحظات انتماء ك
المحكمين في تعديل بعض الصياغات اللغوية،  وتبديل مكان بعض العبارات في األبعاد ، وقد تم 

 األخذ بتعديالت سيادتهم.
( طالبة بالفرقة 27لى ): تم تجريب المقياس استطالعٍيا عحساب صدق التساق الداخلي للمقياس

الثالثة بكلية االقتصاد المنزلي، بجامعة العريش القسم التربوي، وذلك لحساب الصدق الداخلي 
 ( قيم معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية له. 3للمقياس ، ويوضح الجدول )

 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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 ( 3جدول ) 

 تفكير اإليجابي والمقياس ككلمصفوفة معامالت الرتباط بين أبعاد مقياس مهارات ال

( وهي دالة 0.89( و ) 0.68( أن قيم معامالت االرتباط تتراوح ما بين )  3ويتضح من الجدول )
 (،  األمر الذي يشير إلى وجود اتساق وتجانس داخلي بين أبعاد المقياس. 0.01عند مستوى )

لمقياس ككل ووجد أنه يساوي حساب ثبات المقياس: تم باستخدام معادلة معامل ألفا كرونباخ ل
 ( وقيمته مرتفعة تدل على ثبات المقياس.0.7)

 وقد تم حساب الزمن الالزم لإلجابة عن جميع عبارات المقياس، حساب زمن المقياس  :
وذلك بتسجيل الزمن الذي استغرقه كل طالب في االستجابة لعبارات المقياس، وبحساب 

 دقيقة .  20ة عن المقياس = المتوسط ، وجد أن الزمن الالزم لإلجاب
 صفحة التعليمات، والبيانات : تضمنت الصورة النهائية للمقياس  الصورة النهائية للمقياس

( عبارة موجبة وسالبة ، وكل عبارة أمامها  على 32ويليها  عبارات المقياس وعددها )
ث  خصصت مقياس ثالثي مدرج )دائمًا، أحيانًا، نادرًا(، ومفتاح تصحيح العبارات حي

( على التوالي في حالة العبارات الموجبة ، والعكس في حالة العبارات 1، 2، 3درجات )
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(  32( درجة ، والدنيا )   96وعليه  أصبحت الدرجة العليا للمقياس هي العليا )  السالبة، 
 .( يوضح توزيع عبارات المقياس وأرقامها4درجة، والجدول )

 (4جدول )
 ارات التفكير اإليجابي وأرقامهاتوزيع عبارات مقياس مه

( عبارة 18( عبارة،  منها ) 32( و عدد عباراته )6( أن أبعاد المقياس )4ويتضح من الجدول )
 ( عبارة سالبة. 14موجبة و )

 الدراسة التجريبية للبحث: -خامساا
 بعة  : تم اختيار مجموعة البحث من الطالبات المعلمات المقيدات بالفرقة الرامجموعة البحث

 ( طالبة.33بالقسم التربوي بكلية االقتصاد المنزلي، جامعة العريش، وبلغ عددهن )
 تم مالحظة أداء الطالبات المعلمات لمهارات تنفيذ التدريس التطبيق القبلي ألدوات القياس :

باستخدام بطاقة المالحظة المعدة لذلك قبلًيا في مواقف تدريسية مصغرة، كما تم تطبيق 
 ات التفكير اإليجابي عليهن ورصد درجاتهن في األداتين.مقياس مهار 

 :)تم تنفيذ تجربة البحث وتطبيق  تنفيذ تجربة البحث )تطبيق أداة المعالجة التجريبية
لقاء( كما هو مقرر في توزيعه الزمني. أثناء الفصل الدراسي  14البرنامج التعليمي في )



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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لقاء أسبوعًيا ضمن محاضرات مقرر م، بواقع  2020 – 2019األول من العام الجامعي 
 طرق التدريس المقرر على الطالبات المعلمات.

 بعد االنتهاء من دراسة البرنامج التعليمي، تم مالحظة أداء التطبيق البعدي ألدوات القياس :
الطالبات المعلمات لمهارات تنفيذ التدريس باستخدام بطاقة المالحظة المعدة لذلك بعدًيا في 

ية مصغرة، وتطبيق مقياس مهارات التفكير اإليجابي بعدًيا، ثم رصد الدرجات مواقف تدريس
في األداتين وُعولجت إحصائًيا للتأكد من صحة الفروض، واستكمال اإلجابة على السؤالين 

 الرابع والخامس من أسئلة البحث.
 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها: 

 عرض النتائج المتعلقة بالفرض األول:
( بين متوسطي درجات 0.05رض األول على: يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى )نص الف

الطالبات معلمات االقتصاد المنزلي في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة مهارات تنفيذ 
 التدريس ككل، ولكل بعد من أبعادها الفرعية لصالح التطبيق البعدي. 

إجراء اختبار "ت" لداللة الفروق بين المتوسطات للمجموعات والختبار  صحة الفرض قامت الباحثة ب
 (.5(، ويوضح النتائج الجدول )SPSSالمرتبطة باستخدام برنامج  )

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ... فاعلية برنامج قائم على التعلم الخبراتي 

 

 

 

 

 2020يونيو  –العدد الثاني  جامعة المنوفية                                            –مجلة كلية التربية 

 

51 

 
 

 ( 5جدول ) 
قيم )ت( لدللة الفرق بين متوسطي درجات الطالبات المعلمات مجموعة البحث في  التطبيقين 

 تنفيذ التدريس ككل ولكل بعد من أبعادها  على حدة القبلي  والبعدي لبطاقة مالحظة مهارات

( بين متوسطي درجات 0.05( وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى )5يالحظ من الجدول )



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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الطالبات معلمات االقتصاد المنزلي مجموعة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة 
كل ولكل بعد على حدة. األمر الذي يشير إلى مهارات تنفيذ التدريس لصالح التطبيق البعدي ك

 صحة الفرض األول وقبوله.
 النتائج المتعلقة بالفرض الثاني:عرض 

( بين متوسطي درجات الطالبات 0.05نص الفرض الثاني على:  يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى )
لتفكير اإليجابي ككل، ولكل معلمات االقتصاد المنزلي في التطبيقين القبلي  والبعدي لمقياس مهارات ا

 بعد من أبعاده الفرعية لصالح التطبيق البعدي.
قامت الباحثة بإجراء اختبار "ت" لداللة الفروق بين المتوسطات للمجموعات المرتبطة باستخدام برنامج  

(SPSS ( ويوضح النتائج الجدول ،)6.) 
 ( 6جدول ) 

ات المعلمات مجموعة البحث في  التطبيقين القبلي  قيم )ت( لدللة الفرق بين متوسطي درجات الطالب
 لمقياس مهارات التفكير اإليجابي ككل ولكل بعد على حدة والبعدي
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( بين متوسطي درجات 0.05( وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى )6يالحظ من الجدول ) 
ي لمقياس مهارات الطالبات معلمات االقتصاد المنزلي مجموعة البحث في التطبيقين القبلي والبعد

التفكير اإليجابي لصالح التطبيق البعدي ككل ولكل مهارة على حدة. األمر الذي يشير إلى صحة 
 الفرض الثاني وقبوله.

 عرض النتائج المتعلقة بالفرض الثالث:
نص الفرض الثالث على : حجم التأثير للبرنامج القائم على التعلم الخبراتي في تنمية مهارات تنفيذ 

 يس ومهارات التفكير اإليجابي لدى الطالبات معلمات االقتصاد المنزلي كبير.التدر 
( ولقد η 2تم حساب حجم التأثير بداللة قيم "ت" للفرق بين المتوسطات باستخدام مؤشر مربع إيتـــــــــا)

إلى أقل  0،01( تعد ضعيفة إذا كانت من η 2( إلى أن قيمة )64، 1997أشار رشدي منصور )
(، وكبيرة إذا كانت 0،14( إلى أقل من )0،06(، ومتوسطة إذا كانت قيمتها تساوي ) 0،06من ) 

 (.7(، وجاءت النتائج كما يوضح الجدول ) 0،14قيمتها أعلى من  )
 (7جدول )

( لحجم تأثير البرنامج القائم على التعلم الخبراتي في تنمية مهارات تنفيذ التدريس η 2قيم )
 والتفكير اإليجابي

 
( لمهارات تنفيذ التدريس ولمهارات التفكير η2( أن قيمة مربع إيتا )7تضح من الجدول ) وي

اإليجابي قيمة حجم تأثير كبير مما يشير إلى فاعلية البرنامج،  ويدل على صحة الفرض الثالث 
 وقبوله. وبذلك تمت اإلجابة على السؤالين الرابع والخامس من أسئلة البحث.



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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 يرها: مناقشة النتائج وتفس
 النتائج المتعلقة بمهارات تنفيذ التدريس: -أولا 

من العرض السابق لنتائج البحث تبين أن للبرنامج القائم على التعلم الخبراتي فاعلية في تنمية 
مهارات تنفيذ التدريس لدى الطالبات المعلمات بكلية االقتصاد المنزلي، بجامعة العريش، وُترجع 

 الباحثة ذلك إلى ما يأتي:
البرنامج القائم على التعلم الخبراتي ساعد على تنمية مهارات تنفيذ التدريس من خالل   -

تطبيق الطالبات المعلمات للمعرفة النظرية في خبرات واقعية مما يجعلهن يوظفونها بواقع 
 تدريبهن بالتربية العملية بشكل واقعي. 

رات تنفيذ التدريس من خالل  البرنامج القائم على التعلم الخبراتي ساعد على تنمية مها -
اكتشاف المشكالت الواقعية المرتبطة بتطبيق تلك المهارات، وتدريب الطالبات المعلمات 

 على اتخاذ قرارات بشأنها مما وفر لهن  فرصة للتعلم عن طريق العمل.
البرنامج القائم على التعلم الخبراتي احتوى على أنشطة تمر بمراحل تدريجية قائمة على  -

ل الخبرة  وممارسة المهارات بشكل تدريجي جماعي وفردي يمر بمراحل تأملية تفعي
وتحليلية واستخالصية وممارسة فعلية مما يشعر الطالبات المعلمات بتحسنهن في األداء 

 واستمتاعهن بالتعلم مهما طالت مدة اللقاء.
ن التفكير أنشطة البرنامج شجعت الطالبات المعلمات على تنمية عمليات عقلية عليا م -

 التأملي والناقد مما عزز المعرفة المرتبطة بالخبرة وجعلها أبقى أثرًا.
البرنامج القائم على التعلم الخبراتي يتضمن محتوى علمي معرفي مركز على المهارة وأدائها  -

بعيًدا عن التفاصيل الجانبية مما لقى استحساًنا من الطالبات المعلمات، جاء المحتوى في 
عن الحشو والتكرار في  شكل نصائح للممارسة  يستخدمنها قبل تطبيقهن معظمه بعيد 

 للنشاط الواقعي بالتربية العملية.
البرنامج القائم على التعلم الخبراتي يجعل التعلم أكثر متعة ونشاًطا بعيًدا عن الملل مما  -

 ارات.ينمي الدافعية للتعلم والتي تؤدي إلى التفاعل مع األنشطة وأداء وممارسة المه
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 & Hill؛  Saalh, 2014اتفقت نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسات كل من: ) -
MacDonald, 2016  ؛Tiessen et al, 2018  ؛Asim & Lobo, 2018  ؛

Odundo et al, 2018 فيما يرتبط بفاعلية استخدام التعلم الخبراتي في تحسين )
 ممارسات التدريس. 

 ات التفكير اإليجابي:النتائج المتعلقة بمهار  -ثانياا
من العرض السابق لنتائج البحث تبين أن للبرنامج القائم على التعلم الخبراتي فاعلية في تنمية 
مهارات التفكير اإليجابي لدى الطالبات المعلمات بكلية االقتصاد المنزلي، بجامعة العريش، وُترجع 

 الباحثة ذلك إلى ما يأتي:
خبراتي شجع الطالبات المعلمات على اكتشاف العالم المهني البرنامج القائم على التعلم ال -

وبيئة العمل التي سوف تحتضنهن مما قلل من توترهن عند مواجهة بعض األفكار السلبية 
المسبقة المرتبطة بتدريس المادة وعمل معلمة المادة، وشجعهن على تخيل أفكار إيجابية 

 مرتبطة بمهنتهن وتقبل الواقع بتحدياته.
مج القائم على التعلم الخبراتي تبدأ كل دروسه وموضوعاته بنصائح لإليجابية وينتهي البرنا -

بنشاط للتفكير اإليجابي ما أثر على أداء الطالبات المعلمات لألنشطة خالل اللقاء فكانوا 
يمان بأهمية اإلقبال اإليجابي على ممارسة التدريس.  يؤدونها بحماس وا 

خبراتي تضمن أنشطة تسمح للطالبات المعلمات ممارسة الخبرة البرنامج القائم على التعلم ال -
 وتحمل مسئولية تلك الممارسة وتقبلهن لالختالف عن اآلخرين في األداء واألسلوب.

تضمن البرنامج أنشطة تشجع على ممارسة التفكير اإليجابي في مواقف مهنية وحياتية  -
ي عن المزيد من مهاراته متكررة شجع الطالبات المعلمات للبحث واالطالع المعرف

 وممارساته واستحضارها عند مواقف اإلحباط والفشل.
؛ 2015اتفقت نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسات كل من: )هالة أبو العال وحلمي الفيل،  -

( Chesimet et al, 2016؛ Baker & Robinson, 2016؛  2015وهناء عمرو، 
 ية مهارات التفكير.       فيما يتعلق بأثر التعلم الخبراتي في تنم
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 التوصيات والمقترحات
 انطالقًا من نتائج البحث الحالي توصي الباحثة بما يأتي:

ضرورة اهتمام القائمين على برامج إعداد معلمة االقتصاد المنزلي بتنمية مهارات تنفيذ  .1
م الخبراتي في التدريس من خالل مقرر خاص له ساعات نظرية وعملية ، واستخدام التعل

 الساعات العملية.
قيام مطوري برامج إعداد المعلم  بصفة عامة ومعلمة االقتصاد المنزلي بصفة خاصة  .2

 بطرح مقرر مهارات التفكير اإليجابي ضمن الئحة المقررات الثقافية بالكليات. 
ربط ضرورة قيام القائمين على تدريس مقررات مهارات وطرق التدريس والتربية العملية بال .3

والتنسيق فيما يدرس بهم ؛ بحيث ال يكون بين الكلية وواقع ممارسة المهنة أي فجوات 
 تعاني منها الطالبة المعلمة.

عقد الكليات ندوات ودورات تدريبية للطالبات المعلمات لتوضح أهمية ممارسة التفكير  .4
 اإليجابي وعالقته بمهنة التدريس.

في حمالت توعية بمدارس التربية العملية عن  تشجيع الطالبات المعلمات على المشاركة .5
 أهمية مادة االقتصاد المنزلي للفرد والمجتمع وتنمية التفكير اإليجابي.

 وتقترح الباحثة إجراء البحوث األتية:
فاعلية برنامج قائم على التعلم الخبراتي في تنمية مهارات تقويم التدريس لدى الطالبات معلمات  .1

 االقتصاد المنزلي.
 ير مناهج االقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية على ضوء أبعاد التفكير اإليجابي.تطو  .2
تصور مقترح لتنمية االتجاهات اإليجابية لدى طالب وطالبات التعليم الثانوي نحو االلتحاق   .3

 بكلية االقتصاد المنزلي بالعريش.
 ابي بجودة أدائهن التدريسي.عالقة ممارسة معلمات االقتصاد المنزلي أثناء الخدمة للتفكير اإليج .4
برنامج لتنمية مهارات التفكير اإليجابي لدى أعضاء هيئة التدريس وأثره على شعور الطالبات  .5

 بكلية االقتصاد المنزلي بمتعة التعلم. 
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 المراجع

 ( الكفاءات التدريسية في ضوء 2008إبراهيم أحمد غنيم، والصافي يوسف شحاته الجهمي .)
 ية. القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية.الموديوالت التعليم

 ( قوة التفكير. حقوق التأليف والطباعة والنشر محفوظة للمؤلف. متاح 2007إبراهيم الفقي .)
 ..https://www.Noor-book.comالكترونيا على 

 ( التفكير اإليجابي والتفكير السلبي: دراسة تحليلية. سلسلة قوة 2009إبراهيم الفقي .)
 هرة: دار الراية للنشر والتوزيع.التفكير، القا

 ( برنامج مقترح قائم على 2017أحمد بدوي أحمد كمال وعبدالعال رياض عبدالسميع .)
المدخل البيئي في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية أبعاد التسامح ومهارات التفكير 

ية للدراسات اإليجابي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية. المؤتمر الدولي للجمعية التربو 
 .567 - 514أكتوبر،  4 – 3االجتماعية" التسامح وقبول اآلخر"،  

 ( برنامج تدريبي 2016أسامة عمر إبراهيم ابن شعبان وسناء محمد سليمان وماجي وليم .)
لتنمية بعض مهارات التفكير اإليجابي وتحسين الشعور بالسعادة لدى تالميذ المرحلة 

 613(، 5)17ي في التربية، كلية البنات جامعة عين شمس، االبتدائية. مجلة البحث العلم
– 651. 

 ( فاعلية تدريس استراتيجية 2013أماني عبدالوهاب منتصر، وأماني السيد محمد أحمد . )
الخرائط الذهنية الكترونيًا على التحصيل وتنمية مهارات التدريس لدى الطالبة المعلمة 

تعليم االلكتروني. مجلة دراسات عربية في بجامعة أم القرى في ضوء معايير جودة ال
 . 69 – 13(، 1)40التربية وعلم النفس، 
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 (تنشيط المناعة النفسية لتنمية مهارات التفكير 2013إيمان حسنين محمد عصفور .)
اإليجابي وخفض قلق التدريس لدى الطالبات المعلمات شعبة الفلسفة واالجتماع. مجلة 

 .63 – 13(، 3) 42النفس، دراسات عربية في التربية وعلم 
 ( أثر تدريس النصوص األدبية باستراتيجية 2017إيمان عبدالفتاح مصلح العمايرة .)

االستقصاء واألسئلة السابرة في تنمية مهرات التعبير اإلبداعي والتفكير اإليجابي لدى طلبة 
علوم اإلسالمية المرحلة الثانوية باألردن. رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، جامعة ال

 العالمية باألردن.
 ( في 2012إيمان عبدالكريم كامل نويجي )(. فاعلية استخدام بحوث الفعل )فردي / تشاركي

تنمية األداء التدريسي ومستوى التفكير التأملي لدى الطالب / المعلمين بشعب العلوم في 
(، 3) 24م النفس، ضوء المعايير المهنية للمعلم. مجلة دراسات عربية في التربية وعل

205– 256 . 
 ( أثر استخدام التدريس المتمايز في تدريس االقتصاد 2016إيمان محمد أحمد رشوان .)

المنزلي على تنمية بعض مهارات العمل الجماعي والتفكير اإليجابي لدى تلميذات الصف 
 .142 – 93، 4الخامس االبتدائي. مجلة بحوث عربية في مجاالت التربية النوعية، 

 ( أثر مقرر الكتروني معكوس على األداء التدريسي 2017إيناس عبد المعز الشامي .)
ومهارات التفكير التأملي للطالبة المعلمة بكلية االقتصاد المنزلي جامعة األزهر. المؤتمر 

أكتوبر بالتعاون مع رابطة التربويين العرب بعنوان:  6الدولي الثالث لكلية التربية جامعة 
مصر، مجلة دراسات عربية في التربية  –اد المعلم وتنميته في الوطن العربي مستقبل إعد

 . 1157 –1141، 5وعلم النفس، مجلد 
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 ( تأثير التعلم الخبراتي في الجغرافيا على تنمية عمق 2019باسم صبري محمد سالم .)
ربية بأسيوط،  المعرفة الجغرافية والدافعية العقلية لدى طالب المرحلة الثانوية. مجلة كلية الت

5 ،189 - 233. 
 ( مجموعات التركيز2019تغريد عبداهلل عمران .)Focus Groups  التدريب على مهارات

التدريس الفعال "دليل المشرف والطالب المعلم منظور جديد في التدريس المصغر". 
 القاهرة: دار الفكر العربي.

 ( التعلم الخبراتي أو التجريبي.2014جودت أحمد سعادة .)  عمان األردن: دار الثقافة للنشر
 والتوزيع.

 (التفكير اإليجابي وعالقته بأساليب التعامل مع الضغوط النفسية 2013حسام محمد منشد .)
 لدى المعلمين. رسالة ماجيستير، كلية التربية، جامعة كربالء.

 ( مهارات التدريس رؤية في تنفيذ التدريس. القاهرة: عالم 2001حسن حسين زيتون .)
 الكتب.

 ( فعالية برنامج إرشادي تكاملي قائم على مهارات التفكير 2018حمدية بنت بطي العنزي .)
اإليجابي لتنمية االتزان االنفعالي والمرونة النفسية لدى التلميذات المراهقات بالمرحلة 
المتوسطة في المملكة العربية السعودية منطقة عرعر. مجلة البحث العلمي في التربية، 

 . 125 – 105(، 10) 19البنات جامعة عين شمس، كلية 
 ( دور معلمي المرحلة الثانوية في تنمية منهج التفكير 2014حنان عمر أحمد السر ) .)

اإليجابي لدى طلبتهم في ضوء الكتاب والسنة وطرق تفعيله. رسالة ماجيستير، كلية 
 التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة.

 ( التعلم 2011دايفيد كولب .) التجريبي.. التجربة كمصدر للتعلم والتطور. ترجمة مؤسسة
 إيالف ترين للنشر.
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 ( حجم التأثير : الوجه المكمل للداللة اإلحصائية . المجلة  1997رشدي فام منصور . )
 . 75-56، 16المصرية للدراسات النفسية ، 

 ( استرا2017روناك حميد عثمان وأمين محمد سليمان وأسماء توفيق مبروك .) تيجية مقترحة
قائمة على مهارات الذكاء الوجداني لتنمية مهارات التفكير اإليجابي لدى طلبة الجامعة في 

 .50 – 21، 186العراق. مجلة القراءة والمعرفة، 
 ( أثر برنامج مقترح في مهارات تدريس العلوم قائم على 2013الزهراء خليل أبو بكر .)

رات تنفيذ التدريس لدى معلمي العلوم قبل في تنمية مها CoRTنموذج كورت للتفكير 
 - 63، 1الخدمة. مجلة البحث في التربية وعلم النفس، كلية التربية بجامعة المنيا، 

103 . 
 (فعالية برنامج مقترح قائم على الفصول االفتراضية   2013سامح جميل العجرمي .)

Ellumniate معلمين بجامعة في تنمية بعض مهارات التدريس الفعال لدى الطلبة ال
 -القدس المفتوحة واتجاهاتهم نحوها. مجلة المنارة للبحوث والدراسات، جامعة آل البيت 

 350 - 313،  3عمادة البحث العلمي، 
 ( استراتيجية مقترحة قائمة على النظرية 2015شادية عبدالحليم تمام، وأماني محمد طه .)

نائي والفعالية الذاتية لمعلمي الدراسات البنائية وفاعليتها في تنمية مهارات التدريس الب
 – 73، 68االجتماعية بالتعليم األساسي. مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس، 

122. 
 ( التفكير اإليجابي وعالقته بدافعية اإلنجاز 2016شيماء محمد كمال محمد بدر السيد .)

ؤيه ارتباطية". رسالة ماجيستير، لدى طالب المرحلة الثانوية الفنية التجارية " دراسة تنب
 كلية التربية، جامعة بور سعيد.
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 ( التفكير 2016طارق نور الدين محمد عبدالرحيم وعبد الرسول عبدالباقي عبداللطيف .)
اإليجابي وعالقته بالدافعية األكاديمية الداخلية و الخارجية لدى طالب الدراسات العليا 

تربية في العلوم النفسية بكلية التربية، جامعة عين بكلية التربية بسوهاج. مجلة كلية ال
 .316 – 237(، 2)40شمس، 

 (بعص المتغيرات المسهمة في التفكير اإليجابي 2014عبدالحميد فتحي عبدالحميد الحولة .)
 55لدى عينة من معلمي المرحلة االبتدائية، مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس، 

(3 ،)395 – 431. 
 (. عين العقل: دليل المعالج المعرفي لتنمية التفكير العقالني 2008ستار إبراهيم )عبدال

 اإليجابي. دار الكاتب للطباعة والنشر والتوزيع.
 ( أبعاد التفكير اإليجابي في مصر: دراسة 2009عبد المريد عبد الجابر محمد قاسم .)

 .723 – 691، 4صرية، عاملية. مجلة دراسات نفسية، رابطة االخصائيين النفسيين الم
 ( كفايات األداء التدريسي. سلسلة المعلم الناجح ومهاراته األساسية، 2005علي راشد .)

 القاهرة: دار الفكر العربي.
 ( فعالية برنامج تدريبي قائم علي التعلم المدمج في تنمية 2014غادة محمد حسني النوبي .)

ي طالبات شعبة االقتصاد المنزلي بكلية الذكاء الثقافي وبعض مهارات التدريس األدائية لد
 . 249 – 199(، 2)50التربية النوعية. مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس، 

 ( فاعلية برنامج مقترح قائم على أنشطة إعداد 2013غرم اهلل بن مسفر صالح الغامدي .)
بجامعة الملك  ملف اإلنجاز المهني في تنمية أداء الطالب المعلمين شعبة الرياضيات

 .159 – 123(، 2) 38عبدالعزيز. مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس، 
 ( إستراتيجيات التعلم والتعليم النظرية والتطبيق. األردن: عالم الكتب 2008فراس السليتي .)

 الحديث ومكتبة مؤمن قريش وجدارا للكتاب العالمي. 
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 ( التفكير اإليجابي. ت2011فيرا بيفر .) (، المملكة العربية السعودية: 8رجمة مكتبة جرير)ط
 مكتبة جرير.

 ( اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس" التطبيقات في 2001كوثر حسين كوجك .)
 مجال التربية األسرية. القاهرة: عالم الكتب. 

 ( استخدام أسلوبي "انظر قبل أن تسمع" و"بناء الثقة 2015الرا حسن فارع خشاشنه .)
المحافظة عليها" في تدريس اللغة العربية لطالبات الصف السابع األساسي بمدينة عّمان و 

وأثرهما في الدافعية والتحصيل. رسالة ماجيستير، كلية العلوم التربوية، جامعة الشرق 
 األوسط باألردن.

  ماجدة مصطفى السيد وصالح الدين خضر وفرماوي محمد فرماوي ومانيرفا أمين، وعادل
 (. المناهج ومهارات التدريس. القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع2010أو زيد )حسين 

 ( السعادة الحقيقة : استخدام علم النفس اإليجابي الحديث لتحقيق 2006مارتن سيلجمان .)
(، المملكة العربية السعودية: 1أقصى ما يمكنك من اإلشباع الدائم. ترجمة مكتبة جرير)ط 

 مكتبة جرير.
 (. مهارات التفكير اإليجابي في المدرسة األساسية. المؤتمر 2003د حمد الطيطي )محم

رعاية الموهوبين والمبدعين أولوية  -العلمي العربي الثالث لرعاية الموهوبين والمتفوقين 
 – 257، 3عربية في عصر العولمة، المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين بعمان، 

277. 
  (. قوة التفكير اإليجابي. جمعية وادي التكنولوجيا.2011)محمد عادل عبدالعزيز 
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 ( أثر استخدام برنامج التدريس المصغر في تنمية بعض مهارات 2011محمد ياسر مهدي .)
مركز النجف.  مجلة كلية  -التدريس: بحث تجريبي على طلبة الكلية التربوية المفتوحة 

 . 115 - 108(، 5) 8التربية للبنات للعلوم اإلنسانية: 
 ( تقويم األداء التدريسي للطالب المعلمين ببرنامج 2014محمود إبراهيم عبدالعزيز طه .)

دبلوم التربية العام بجامعة كفر الشيخ في ضوء معايير جودة األداء. مجلة دراسات عربية 
 .214 – 173(، 3) 46في التربية وعلم النفس، 

 (فاعلية برنامج مقتر 2018محمود محمد ذكي محمد .) ( ح قائم على نظرية هيرمانHBDI 
( لتنمية مهارات تنفيذ التدريس وخفض قلق التدريس لدى الطالب المعلم تخصص مواد 

 - 98،  101فلسفية بكلية التربية جامعة حلوان. مجلة الجمعية التربوية للدراسات، 
137 . 

 ( برنامج مقترح قائم على نموذج التفكير ال2014مروة حسين إسماعيل طه .) جانبي لتنمية
مهارات التفكير عالي الرتبة واألداء التدريسي لدى الطالبة معلمة الدراسات االجتماعية. 

 . 88 – 55(، 2)54مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس، 
 ( فعالية برنامج تدريبي لتنمية بعض مهارات التفكير 2015مروى محمد عبدالوهاب .)

ية لدى طالبات الجامعة. مجلة العلوم التربوية، كلية اإليجابي لخفض الضغوط الدراس
 .345 – 301(،  1)3الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، 

 ( أثر برنامج  تدريبي قائم على تحسين التفكير اإليجابي 2012منال على محمد الخولي .)
تأخرات في مهارات اتخاذ القرار ومستوى الطموح األكاديمي لدى طالبات الجامعة الم

 .144 – 101(، 3) 26دراسيًا. مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس، 
 ( المدخل إلى إستراتيجيات التدريس. القاهرة: عالم 2016نصر اهلل محمد محمود معوض .)

 الكتب. 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ

 

 

 

 
 

 

 2020يونيو  –العدد الثاني  جامعة المنوفية                                            –ة مجلة كلية التربي

64 
 إيمان محمد عبدالعال لطفيد/                                                            

 ( برنامج مقترح قائم على نظرية 2015هالة سعيد أبو العال و حلمي محمد حلمي الفيل .)
ي وتأثيره في تنمية الذكاء العملي والتفكير الناقد لدي طالبات كلية التربية التعلم الخبرات

النوعية جامعة اإلسكندرية. المؤتمر الدولي الثاني: تطوير البحث العلمي في التعليم العالي 
 ماليزيا .  -، كوااللمبور2015( يونيو 16-13الفترة من )

 (استخدام أسلوبي طاولة ر 2015هناء محمد عمرو .) وبين والدببة الثالثة من أساليب التعلم
الخبراتي في تدريس العلوم لطالبات الصف الثامن األساسي بمدينة عمان، وأثرهما في 
 التحصيل والتفكير اإلبداعي.رسالة ماجيستير، كلية العلوم التربوية، جامعة الشرق األوسط باألردن.

 ( المعايير األكاديمية القومية المرجعية 2009الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد .)
 لقطاع كليات التربية النوعية.

 ( 2009الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.)  المعايير القومية األكاديمية
 القياسية لقطاع كليات االقتصاد المنزلي.

 ( 2013الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.) األكاديمية  المعايير القومية
 المرجعية لقطاع كليات التربية.

 ( فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات التدريس لدى الطالبات 2009وداد جمال رواة .)
المعلمات للتربية اإلسالمية في كلية إعداد المعلمات بمكة المكرمة. مجلة دراسات عربية 

 .270 – 255(،  4)12في التربية وعلم النفس، 
  (. االحتراق النفسي لطالب كلية التربية. المؤتمر العلمي السادس عشر 2010)وليم عبيد

 .19 – 13، 1مارس،  29- 28كلية التربية بحلوان 
 ( التفكير اإليجابي وعالقته بجودة الحياة لدي 2015يحيى النجار،  وعبد الرؤوف الطالع .)

لألبحاث )العلوم  العاملين بالمؤسسات األهلية بمحافظات غزة. مجلة جامعة النجاح
 .246 – 209(، 2) 29االنسانية(، 
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