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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زائد ٌصريات ًحٍان بدًز

بٍاء بسٌاوج تدزٍيب يف إعداد احملاضسّ لطمبْ قشي الدزاسات
اإلسالوَْ يف جاوعْ الريوٌك يف ضٌء وعاٍري بسٌاوج ()TOT
ًأثسي يف تكدٍس الرات "وشام اإلزشاد األسسِ أمنٌذجاً"
دّ .حٍـان بدًز**

دّ .زائدّ ٌصريات*

تاريخ قبول البحث2219/4/22 :م

تاريخ وصول البحث2219/2/11 :م

ومخص

ىدفت الدراسة إلى وضع تصور حول األطر التمييدية المتعلقة بالبرنامج التدريبي لتددريب المددربين

( )TOTواقتراح برنامج إلدارة المحاضرة الجامعية وتنفيدذىا فدي ضدو وم ومدن طدم تطبيقدو لدى محاضدرات
مختددارة مددن مسدداا اإلر دداد األسددري فددي قسددم الد ارسددات اإلسددبلمية /رليددة ال دريعةم وبيددان طددر البرنددامج

التدريبي المقترح في تقدير الذات لدى الطلبة.

وخلصددت الد ارسددة إلددى نتيجددة مفادىددال ن ىددذا التصددور ليددذا البرنددامج المقتددرح سدديعمل لددى تطددوير

محاض درات التعلدديم الجددامعيم و لددى رفددع رفايددات المعلمددين والمتعلمددين مددن خددبلل األخددذ بددو وتطبيقددو فددي

التددي يسددعى ليددا المني دداج

ترمددل األىدددا
المحاض درات الجامعيددة واألن ددطة المنيجيددة والبلمنيجيددة الت ددي ى
التعليمي في الجانب العمليم رما ظيرت النتا ج وجود طر ذي داللة إحصا ية للبرنامج التددريبي المقتدرح

في تقدير الذات لدى الطلبة.

و وصت الدراسةل بضرورة االىتمام بالمنداىج الد ارسدية مومداًم مدع الترريدز لدى الميدارات المختلفدة

نددد الطلبددة وتطويرىددام مددع ىميددة تطددوير سدداليب التدددريس لتحقيقيددام والعمددل لددى إ ددداد

ضددا اليي ددة

التدريسيةم ورفع رفاياتيم ومياراتيم التدريسية والتعليمية من خبلل ىذا التصور للبرنامج التدريبي المقترح.

الكممات المفتاحية :تدريب المدربين()TOTم ساليب التدريسم مناىج التعليمم الميارات التدريبيةم العملية

التعليميةم تقدير الذات.

Building a training program in preparing the lecture for
students of the Department of Islamic Studies at Yarmouk
University in the light of the criteria of the program (TOT) and
its impact on self-esteem
""Family Counseling Course as a Model
Abstract
The study has amied at conceptualizing the preliminary frameworks related to the
TOT program and proposing a program for administrating and implementing the
university lecture in light thereofand then applying it on a selected lecture from the
family counseling course in the Islamic Studies Department / Faculty of Sharia, and
investigate the effect of the proposed training program on Self-Esteem among students.
*

ستاذ مسا دم قسم الدراسات اإلسبلميةم رلية ال ريعةم جامعة اليرموك.

** ستاذ مسا دم قسم الدراسات اإلسبلميةم رلية ال ريعةم جامعة اليرموك.
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بٍاء بسٌاوج تدزٍيب يف إعداد احملاضسّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
The study has come to conclusion that: This perception of this proposed program
will develop the lectures of university education, and raise the competencies of
teachers and learners through introducing and applying it in university lectures and
systematic and non-curricular activities that complete the objectives pursued by the
curriculum in the practical aspect, and there was effect with statistical significant of
the proposed training program on Self-Esteem among students.
The study recommended to paying attention to the curriculum in general, with focus on
the different skills of the students and develop them, with the importance of developing
teaching methods to achieve them and preparing the faculty members and raising their
teaching competencies and skills through this vision of the proposed training program.

املكدوْ.

ال يخفددى لددى الجميددع الواقددع التدريسددي فددي الممسسددات التعليميددة وخاصددة فددي العلددوم اإلنسددانية يقتصددر لددى تقددديم

ن دواع المعرفددة إلددى الطلبددة ددن طريددا سددلوب المحاض درة والتلقددينم طددم التعرددد مددن حفظيددا وفيميددا ددن طريددا االختبددارات
التحريريددةم مددع م ار دداة األىدددا

مستويات األىدا

الوجدانيددة والنفس دحررية إال ن جددل اىتمددام المندداىج التعليميددة لددى الجانددب المعرفددي مددن

رطر من غيره من االىتمامم وواقع التعليم في الممسسات الجامعية يظير فيو ن رطي اًر من األىدا

ال

تقيسيا االمتحانات العامة وان رطي اًر من القيم والميارات التي تعد جز ا ساسياً في نمو خصية الطالب وال يمرن تحقيقيا
إال باألن ددطة المنيجيددة والبلمنيجيددة التددي تحققيددا التربيددة العمليددة التطبيقيددة والميدانيددة لدديس ليددا الحددظ الربيددر فددي القيدداس

والتقييمم حيث إن معدل قياس األدا للطالب ال يتجاوز  %01من المعدل العام لرل مساا لى حددة و %91مدن قيداس

الطالب داخل الفصل الدراسي يتمطل باالختبارات التحريرية التي تقيس معرفة الطالب(.)0
وبنا

لى ذلكم تسعى الجيات المسمولة في التعليم العدالي التخطديط مدن جدل االرتقدا فدي التعلديم إال ن الجاندب

العملي يبقى فيو قصور وبحاجة إلى دراسة واقعية لواقع الممسسات وبعقل الترالي

المادية؛ لذا رانت الحاجة إلى تصدور

برنامج تدريبي مصمم إل داد المحاضرة الجامعية وتنفيذه بعقدل اإلمرانيدات الماديدة بندا

لدى االسدتفادة مدن دالم التددريب

في تدريب المدربين لنقل خبرتيم إلى واقع التعليم.
وشهمْ الدزاسْ ًأسئمتوا.

تددتلخص م ددرلة الد ارسددة فددي اقتصددار الممسسددات التعليميددة المختلفددة والسدديما فددي المتخصصددة فددي العلددوم اإلنسددانية لددى

نمط تعليمي واحد؛ من جل تنمية الجانب المعرفي ند المتعلمدينم وىدو سدلوب تقليددي قدديم ال يواردب التطدورات المتسدار ة فدي
العمليددة التعليميددة؛ لددذلك جددا ت ىددذه الد ارسددة لتعمددل لددى تطددوير الجوانددب نددد المتعلمددين مددن خددبلل اقت دراح تصددور ألنمددوذج

تعليمي جديدد يحقدا ىددا

العمليدة التعليميدة فدي الممسسدات التعليميدةم وىدذا التصدور يعتمدد لدى برندامج ( )TOTلفا ليتيدا فدي

رفدع مسدتوى المعلمدين والمتعلمددين ب درل إيجدابي ومعاصددرم باإلضدافة إلدى قيداس طددر البرندامج التددريبي المقتددرح فدي تقددير الددذات
لدى الطلبة.

ويمرن تحديد م رلة الدراسة من خبلل اإلجابة ن األس لة اآلتيةل

.0

ما األطر التمييدية للدراسة؟
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.2

ري

يتم إدارة المحاضرة الجامعية في ضو البرنامج التدريبي؟

.3

ري

يطبا البرنامج في إدارة محاضرات قسم الدراسات اإلسبلمية /مسار األسرية /رلية ال ريعة؟

.4

ما طر البرنامج التدريبي المقترح في تقدير الذات لدى الطلبة.

أهداف الدزاسْ.
وتيد

الدراسة إلى اآلتيل

.0

دراسة األطر التمييدية للدراسة.

.2

بيان ريفية إدارة المحاضرة الجامعية في ضو البرنامج التدريبي.

.4

تقصي طر البرنامج التدريبي المقترح في تقدير الذات لدى الطلبة؟

.3

تطبيا البرنامج في إدارة محاضرات قسم الدراسات اإلسبلمية /مسار األسرية /رلية ال ريعة.

أهىَْ الدزاسْ.
.0

ترمن ىمية الدراسة من خبلل االستفادة العلمية والعملية اآلتيةل

تددزود ىددذه الد ارسددة المرتبددة التربويددة د ارسددة لميددة تتص د

بالوضددوح وال ددمول والترامددل ت دربط بددين الجانددب النظددري

بالجانب العملي في العملية التدريسية.
.2

تسديم فدي وضددع اقت ارحدات تطبيقيدة مسددتفيدة مدن برندامج تدددريب المددربين فدي إدارة المحاضدرة الجامعيدة .إلدى

ددخاص

وجيات وممسسات ريفية االرتقا بعنفسديم وتطويرىدا والًم طدم بالممسسدات التعليميدة طانيدا ابتددا ً بدالمتعلمينم فدالمعلمينم
فالمر دددينم فمددديري المدرسددةم فالم درفين التربددويينم وانتيددا ً بواضددعي المنيدداج التربددوي؛ مددن خددبلل السددير نحددو مددنيج
تربوي لمي و ملي ي ار ى فييا اختيار الطرا واألساليب والميدارات بالصدورة التدي تعخدذ بعدين اال تبدار طبيعدة المعلدم
والمتعلمم وذلك طنا إ داد المنياج التربوي وتنفيذه وتطويره وتقويمو.
الدزاسات الشابكْ.

بعد اطبلع الباحطتين لى الدراسات السابقةم فإن ىذه الد ارسدة ىدي الد ارسدة الوحيددة التدي تفدردت فدي وضدع تصدور

إل داد المحاضرات الجامعية في ضو برنامج ()TOTم إال نو تم إيجاد د ارسدة متعلقدة بإ دداد حقا دب للمعلمدين للتطدوير

من مياراتيم التدريسيةم وىي اآلتيةل
-

دراسة :التركي ،خالد بن إبراىيم ،ميارات المعمم الجديد "حقيبة تدريبية"(:)2

ىدفت الد ارسدة إلدى الترريدز لدى تردوين ميدارات تدريبيدة لددى المعلدم ضدمن إ دداد حقيبدة للتددريب التدريسدي للمعلدم

لمدددة طبلطددة يددامم وبحدددود ( )02سددا ة تدريبيددةم بحيددث يددتقن فييددا المعلددم ىددم الميددارات األساسددية فددي رفددا ة التعلدديم بعددد
تدريبيم لييا.
وتلتقي الدراسة السابقة مع الحالية في ضرورة االستفادة من الم التدريب في تطوير ميارات المعلم وا داده إ داداً

يتما ى مع الحاجة إلى تطور التعليم في الممسسات التعليمية.
وتختل

نيا بعن الدراسة السابقة جل اىتماميا بالمعلم وا داده وتدريبو لتطوير مياراتوم ما الدراسة الحالية في دي

اجملمْ األزدٌَْ يف الدزاسات اإلسالوَْ ،وج ( ،)11ع (1442 ،)4ه ً2020/ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 701
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بٍاء بسٌاوج تدزٍيب يف إعداد احملاضسّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مستفيدا مدن برندامج تددريب المددربين فدي إ دداد المحاضدرة والتخطديط ليدا مدن جدل تطدوير
تررز لى بنا برنامج تعليمي
ً
األدا التدريسيم سوا من المدرس والطالب في العملية التعليمية لتطوير الميارات المرتسبة ند الجميع.
وٍوج الدزاسْ.

ا تمدت الدراسة لى المنيج االستق ار ي فدي االنتقدال مدن الجدز إلدى الردل مدن خدبلل؛ تتبدع جزي دات موضدوع التددريب

والمناىج التعليمية إل داد برنامج تدريبي مترامل يمرن تطبيقو في إدارة المحاضرة الجامعيدةم باإلضدافة إلدى المدنيج الوصدفي

مددن خدبلل وصد

مترامددل لبرنددامج مقتددرح لددى محاضدرة فددي مسدداا اإلر دداد األسددري لطلبددة قسددم الد ارسددات اإلسددبلميةم رمددا

استخدمت الدراسة المنيج بو التجريبي لقياس طر البرنامج التدريبي المقترح في تقدير الذات لدى الطلبة.

حدًد الدزاسْ.:

اقتصرت الدراسة لى بنا برنامج تدريبي لتطبيقدو لدى محاضدرات فدي مسداا اإلر داد األسدريم والدذي يددرس فدي

قسم الدراسات اإلسبلمية  /رلية ال ريعة /جامعدة اليرموك/إربدد/األردنم واقتصدرت يندة الد ارسدة الميدانيدة لدى طلبدة ىدذا
المساام خبلل الفصل الدراسي الطاني للعام الدراسي (2109-2108م).
وصطمحات الدزاسْ.

ومن برز مصطلحات الدراسةل

التدريبل" ن داط مدنظم يرردز لدى الفدرد لتحقيدا ت يدر فدي معارفدو وميا ارتدو وقد ارتدو لمقابلدة احتياجدات محدددة فدي الوضدع
الحاضر و المستقبلي؛ في ضدو متطلبدات العمدل الدذي يقدوم بدو المدر وفدي ضدو تطلعاتدو المسدتقبلية للوظيفدة التدي يقدوم

في المجتمع"(.)3

)TOT) Training Of Trainersل ي تدريب المدربين.

تقدير الذاتُ :يعر إج ار ياً بعنو تقييم قدرة طالب مساا اإلر اد األسدري لدى الدو ي بالدذاتم وانعرداس ذلدك التقيديم لدى
اتخدداذ القد اررات الصددحيحة فددي مختلد المواقد الحياتيددةم ويقدداس بالدرجددة التددي حصددل لييددا الطالددب لددى مقيدداس تقدددير
الذات الذي

دتو الباحطتين.

املبحح األًه:

األطس التىوَدٍْ لمدزاسْ.
املطمب األًه :التعسٍف بالربٌاوج التدزٍيب لمىدزبني.
ددرب برسددر ال د ار م" وىددو المجددرب"()4م والمفعددول؛
دربم ودرب يدددرب تدددريباًم فيددو مد ى
أولً :التدددريب ل:ددة :التدددريب مصدددر ى
دربددو فددي ال ددي ل ددوده إيدداه ومرنددو ليددوم وىددو
دربددو لددى ال ددي  /ى
ودرب ولدددهل لمددو وحنرددو وطقفددوم ى
ددرب بفددتر الد ار م ى
مد ى
تزويد الدارسين بالدراسات العلمية والعملية التي تمدي إلى رفع الميارة ندىم في دا واجبدات الوظيفدةل تددريب رياضديم
سرري ودورة تدريب و تدريبيةل فترة زمنية محددة تخصص فييا دروس ملية لتدريب ف ة ما(.)5
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ثانياً :التدريب اصطالحاً.

يعر التدريب بعنول "الن اط المسدتمر لتزويدد الفدرد بالميدارات والخبدرات واالتجاىدات التدي تجعلدو قداد ار لدى مزاولدة
الزيادة اإلنتاجية لو وللجية التي يعمل بيام و نقل معار وميارات وسلوريات جديدة لتطوير رفا ة الفدرد

مل ما بيد

()6

ألدا ميام محددة في الجية التي يعمل بيا" .

يضددا بعنددول" ن دداط مددنظم يررددز لددى الفددرد لتحقيددا ت يددر فددي معارفددو وميا ارتددو وقد ارتددو؛ لمقابلددة احتياجددات

و د ىدر
محددة في الوضع الحاضر و المستقبلي؛ فدي ضدو متطلبدات العمدل الدذي يقدوم بدو المدر وفدي ضدو تطلعاتدو المسدتقبلية

للوظيفة التي يقوم في المجتمع"(.)7

يظيددر يض داً بلقتددو بالعمليددة التعليميددة فددي التعري د

اآلتدديل" مجمو ددة الن دداطات التددي تعلددم المتدددربين وتحفددزىمم

وتطري قيميمم وترتفع مستويات تفريرىمم وتحسين مياراتيم القيادية واألساليب التي يتبعونيا"(.)8
بن ددا

ل ددى ذل ددك؛ يت ددبن ن ددو ملي ددة تع ددديل إيجد دابي ذو اتجاى ددات خاص ددة تتن دداول س ددلوك الف ددرد م ددن الناحي ددة الميني ددة و

الوظيفي ددة؛ وذل ددك الرتس دداب المع ددار والخبد درات الت ددي يحت دداج لي ددا اإلنس ددانم وتحص دديل المعلوم ددات الت ددي تنقص ددو واالتجاى ددات

الصدالحة للعمددل ولدئلدارة واألنمدداط السددلورية والميدارات المبل مددة والعددادات البلزمدة مددن جدل رفددع مسددتوى رفا تدو فددي ال ددروط

المطلوبدة إلتقدان العلددم والعمدل وفا ليتددو مدع السددر ة واالقتصداد فدي الترلفددةم ردذلك فددي الجيدود المبذولددة والوقدت المسددت را(.)9
وفي الل ة اإلنجليزيةل ويرمز ليا بد) )TOTيل  Training Of Trainersيل تدريب المدربين.
والفرا بينو وبين التعليم بعن التعليمل " ملية تنمية معرفية ال تحتاج إلى ىد

القدرات الريفية والتطبيقية ب رل ام"؛ ويظير الفرا من خبلل الجدول اآلتي()01ل
وجو المقارنة
األىداف

التعميم -ال:الب في واقع المؤسسات التعميمية-
تتبل م األىدا

مع حاجة الفرد والمجتمع بصفة
امة.

وظيفي محدد ومن خبلليا يدتم تنميدة

التدريب.
ىدا

سلورية محددة لتجعل العاملين رطر رفا ة
وفا لية في وظا فيم.

المحتوى

محتوى ام.

محتوى البرنامج التدريبي محدد لحاجة العمل الفعلية.

المدة

طويلة.

قصيرة.

األسموب

سلوب التلقي للمعار الجديدة

سلوب األدا والم اررة.

المكاسب

معار ومعلومات

معلومات وميارات.

املطمب الجاٌُ :دًافع التدزٍب ًأهىَتى يف العىمَْ التعمَىَْ.
أولً :دوافع التدريب(.)00


الدددافع األساسددي للجددو إلددى سددلوب التدددريب فددي العمليددة التعليميددة تزويددد الطلبددة بالمعلومددات والميددارات وتع دريفيم

بالسلوك البلزم وا دادىم رمدربين جيدينم وريفية اإل داد الجيد للعملية التدريبية والتدريسية.


ارتساب األفراد المعار المينية والوظيفية وحقل المعار والقدرات إلنجاز العمل لى رمل وجو.



تزويد الم اررين بالمعلومات ن نواع التدريب والتدريس وريفية ممارستيا.
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إرساب ميارات تحديد االحتياجات التدريبية والتدريسية.



تطوير ساليب األدا لضمان دا العمل بفا لية و تحسين األدا .



إرساب الم اررين ميارات اختيار وسا ل التدريب والتدريس المتنو ة وريفية إ دادىا.



رفع دا الم اررين باستعمال فضل لوسا ل العرض والتقديم.

تزويد الم اررين بميارات إ داد مواد تدريبية تدريسية متميزة وا داد الحقيبة التدريبية والتعليمية الجيدة.




()02

ثانياً :أىمية الستفادة من التدريب في العممية التعميمية
ألن التدريب ييد

.

إلى تحسين دا الفدرد وخاصدة فدي الممسسدات التعليميدة والمينيدة؛ فدإن ىميتدو ترمدن فدي ن فوا دد

التدددريب يمتددد لي ددمل رددل م ددن الممسسددة والموظد د

والعامددل المت دددرب ومجمو ددة العم ددل سددوا ف ددي الممسسددات التعليمي ددة و

المينيددة؛ مددن خددبلل إرسدداب الفددرد الميددارات التددي تجعلددو قدداد ار لددى دا الواجبددات المتوقعددة منددو بطريقددة مرضددية وصددحيحةم

وتسعى إلى تطوير معلوماتيم وتنمية قددراتيم لدى األدا العملدي؛ وذلدك ألن ىنداك تطدو اًر مسدتم ار فدي العلدوم والمعدار م ممدا

يسددتلزم إحددداث تطددوير مسددتمر فددي نظددم و سدداليب التعلدديم؛ ممددا يددمدي إلددى تسددلير المتعلمددين وتزويدددىم بالميددارات والمعددار

الجديددة للدتمرن مدن لدوميم ألدا العمدل برفدا ة وفا ليدة مددن خدبلل التددريب؛ وال يقتصدر التددريب لدى تطدوير الميدارات بددل

تمتددد لت ددمل تحسددين سددلوريات األف دراد وتطويرىددا واتقددان ميددارات االتصددال والتواصددل والتعامددل مددع الممسسددات المينيددة التددي
سددينتمون ليددا مسددتقببلً ومددع الددزمبل والرمسددا والمرموسددين وغيددرىم؛ بمعنددى يفيددد فددي تر دديد نمدداط العددادات السددلورية وتطددوير

القدديم واالتجاىددات النفسددية للطلبددة وتددعىيليم للتعامددل مددع اآلخدرينم بحيددث ترفددل ليددم المحافظددة لددى تدوازنيم النفسدديم وتطددوير
العبلقات الب رية داخل بي ة الممسسة من تعار وتعاون داخل إطار جيد من العبلقات السلورية فيما بينيم(.)03

ويبدددو للبدداحطتين ن جددل اىتمددام التدددريب فددي تحسددين دا العمددل لزيددادة اإلنتدداج داخددل ممسسددة العمددل مددن خددبلل إرسدداب

المتدددرب معلومددات وميددارات واتجاىددات وقدديم تطددور مددن دا ددو ممددا تجعلددو ذا رفددا ة اليددة؛ ون رطددر مددن يحتدداج ليددذا التطددوير
العاملون والمتعلمون في الممسسات التعليمية؛ حيث إن وفرة المعرفة والمعلومات قد ال تردون الخيدر األسدمىم إال إذا راندت دلديبل
لى تعديل سلوك المتعلم وتقويمو؛ فالقيمدة الحقيقيدة للمعلومدات التدي يدرسديا الطلبدة والميدارات التدي يرتسدبوىا تتوقد

اسددتخداميم ليددا وافددادتيم منيددا فددي المواق د

لدى مددى

الحياتيددة المختلفددةم س دوا رانددت لددى المسددتوى ال خصددي للطالددب م لددى مسددتوى

العمل الممسسي في المستقبل بعد تيي تو لسوا العمل من خبلل إرسابو المعار والميارات والقيم البلزمة لما ذرر.
وبذلكم يقتصر ا تقاد

ضا ىي ة التدريس بعن مليم يقتصر لى توصيل المعلومات التي ت تمل لييدا المقدررات

الد ارسددية إلددى قددول الطلبددة فددي وقددت المحدددد ليددام واج د ار االمتحانددات لتحديددد مدددى نجدداحيم فددي حفظيددا واسددتظيار ىددذه

المعلومدات ومدددى مدانتيم فددي نقليدا فددي ا تبدار النجدداح فدي االمتحانددات وىددو غايدة فددي حدد ذاتيددا؛ حيدث إنيددا وظيفدة مددن ىددم
وظا

الجامعةم طم الحرم لييم بنا

لى اتخاذ نتا ج الطلبة رمقياس لنقدل الطلبدة مدن سدنة إلدى خدرىم و ساسداً إل طدا

ال ديادة الجامعيدة فدي النيايددةم و ساسدا فدي الحردم لددى مدل ضدو ىي ددة التددريس ومسدتوى تدريسدوم ممددا دى ذلدك إلدى قتددل
روح االبترار واالطبلع واستبعاد ي ن اط يمدي إلى تنمية الميارات ند رل من الطالب و ضو ىي ة التدريس(.)04

لددذا ترمددن ىميددة برنددامج تدددريب المدددربين فددي تحسددين دا الجامعددة لتحقيددا الرفددا ة التدريسددية وتحقيددا األىدددا

المن ودة من العلمية التعليمية والحرم لى فا لية المخرجات المرجوة من خبلل تدريب

ضا ىي ة التددريس والمتعلمدين

فييا لدى تطدوير العمليدة التعليميدةم و ددم الترريدز لدى سدلوب واحدد فدي العمليدة التعليميدة مدن خدبلل نقدل المعدار والمعلومدات
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ng the lecture for students of the Department of Islamic Studies at Yarmouk University in the light of the criteria of the program (TOT) and its imp
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ن طريا التلقين من طر

ضو ىي ة التدريسم والحفظ واستظيار المعلومات ند االمتحان مدن قبدل الطالدبم والحردم

لييما و لى نجاح العملية التعليمية في الجامعة من خبلل النجاح في االمتحانات التحريرية التي تقيس الجانب المعرفدي

فقطم واستبعاد الجانب الوجداني والمياري في األدا مدن خدبلل الترريدز لدى جاندب التطبيقدي داخدل المحاضدرة واألن دطة
المد مة للمحاضرة خارجيام وجعلو الحظ األوفدر مدن رامدل وقدت المحاضدرة؛ ألن يدتم اال تمداد لدى مرحلدة التطبيدا مدن
جل قياس دا رل من الطالب و ضو ىي ة التدريسم وبالتالي نجاح الجامعة فدي تحقيدا ىددافيا التدي تسدعى إلدى النمدو

ال امل للطالب الذي يعد محور العملية التعليمية(.)05
وبسبب االحتياجات التدريبية في تطوير مل الجامعةم ران ال بد من االستفادة من الفررة العملية التي يستند إلييدا
برنددامج تدددريب المدددربين( )TOTفددي االسددتناد إلددى األسدداليب التدريبيددة وارتسدداب الميددارات التدريبيددة فددي العمليددة التعليميددةم
والتخطيط والتنفيذ والتقويم إلدارة المحاضرة التعليمية ب رل خاص.
املطمب الجالح :األسالَب التدزٍبَْ املشتخدوْ يف إدازّ احملاضسّ.
أولً :المقصود باألساليب التدريبية(:)06

يقصد باألساليب اصطبلحال" رض ما يراد رضو من معان و فرار ومبادئ و حرام في بدارات وصديذ ذات دروط

معينة"(.)07

و در بعندول" طريقددة الخطدابم و سددلوب الحدوار ونيددج التعبيدر بمددا يتضدمن مددن اختيدار األلفدداظم وترريدب العبدداراتم

ونوع الرلماتم من لين وقسوةم ورفع الصوت وخفضو.)08(" ...

وىددي تربوي داًل "اإلج د ار المحدددد لنقددل المعلومددات و المعددار والميددارات و االتجاىددات والقدديم بيددد

تربوي مرغوب فيو"(.)09

تحقي دا ىددد

ما األساليب التدريبية فييل "الطريقة و الريفية التي يتم من خبلليا رض المادة التدريبية"(.)21

ثانياً :أىداف استخدام األساليب التدريبية في العممية التعميمية.



تعمل ساليب ومسا دات التدريب لى جلب انتباه وزيادة اىتماميم بموضوع التدريب.
تزيد من االستعداد ندما ي اىد الطلبة ىذه األساليب المتنو ة موجودة ماميم.



توافر األساليب التدريبية الخبرات الحسية التي تعطي معنى ومدلوال للعبارات التي تصددر مدن المددرب؛ بمعندى نيدا تسديل



تمدي إلى زيادة م اررة الطلبة بصورة ن طة وايجابية في التدريب.

المعاني من خبلل تجسيد األفرار بوسا ل ومسا دات تدريب محسوسة؛ فتسا د لى تروين صور مرية في األذىان.





تجعل التدريب رطر ط اًر و قل نسياناً؛ حيث تمدي إلى ترسيخ ما يتعلمو الطالب بعرس التعلم التقليدي.
تجعل التعليم رطر رفا ة فا لية من التعليم التقليدي.

تسا د الوسا ل الت دريبية لى تنويع ساليب التدريب الموجدو لمواجيدة الفدروا الفرديدة بدين الطلبدة؛ حيدث إن الطلبدة
المتدددربين يختلفددون فددي مسددتوياتيم واسددتعداداتيم وقدددراتيم العقليددةم فمددنيم مددن يحقددا مسددتوى ددالي مددن االسددتماع

لل ددرح النظددريم ومددنيم ددن طريددا الخبدرات البصدرية مطددل األفددبلم وال د ار رم ومددنيم مددن يحتدداج إلددى تنددوع األسدداليب

لتروين مفاىيم صحيحة.
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تسيم في تنمية ميارات المتعلمم وتنوع مصادر المعرفةم وتروينيا وارتساب القيم الوجدانية لديو(.)20

ثالثاً :العوامل التي تحدد أسموب التدريب(.)22


المتدرب (المتعلم)م يجب م ار اة

مار وجنس والمستوى و المرحلة التعليميةم وخبرات المتعلم.

التدريبل زمن التدريبم مران التدريبم التسييبلت والمواد المتاحةم دد المتدربين.



ظرو



موضوع التدريب.



الميزات النسبية للمدرب ( ضو ىي ة التدريس).

رابعاً :أقسام أساليب التدريب .وتقسم إلى طبلطة نواع(.)23
النوع األول :أساليب العرض:

من األساليب ال ا عة فدي ردل الددورات التدريبيدة والتدي يدتم مدن خبلليدا نقدل المعدار والمعلومدات للمتددربين ب درل
مبا ر؛ فيي وسيلة اتصال في اتجاه واحدد ترردز لدى دور ضدو ىي دة التددريس و المددرب؛ فيدو األسداس لنقدل المعرفدة

إلى المتعلم وال دور لو سدوى تلقدي المعلومدات( .)24وىدي اقتصدادية مدن حيدث المسداحة والوقدت با تبدار قددرتيا لدى تقدديم
قدر ربير من المحتوى المعرفدي إلدى ددد ربيدر مدن الحضدور فدي فتدرة زمنيدة قصديرة .و يدوب سداليب العدرض يتمطدل فدي

طبيعة سلوبيا السلبي ومحدودية نجاحيدا فدي جدذب انتبداه المتددربين واسدتمرار ترريدزىم لتحقيدا معددل مرضدي مدن التدذرر

واالسترجاع؛ ومن مطلتيا()25ل



سلوب المحاضرةل التي تتضمن رض معلومات موضوع المحاضرة ولمجمو ة ربيرة من الم اررين(.)26
سلوب العرض اإليضاحيل سلوب يتم استخدامو لتقديم طريقة و ميارة معينة تحدت ظدرو

حقيقيدة مماطلدة للواقدع

لتزويددد المتعلمددين بالمعددار والميددارات؛ لرددن تتدداح فيدو الفرصددة للمتعلمددين لرميددة النتددا ج المبا درة للميددارة المحددددة؛
ويمرددن ن يرددون حيددا باسددتخدام معينددات بص درية؛ ر د ار ر مصددورة -فيددديو -فدديلم ...لتوضددير ريفيددة القيددام بالميمددة

المعينة تحت ظرو

محددة(.)27

النوع الثاني :أساليب المشاركة(.)28
سدداليب التدددريب بالم دداررة تددممن م دداررة المتدددربين فددي مليددة التعلدديمم وتمرددنيم مددن التعبيددر ددن وجيددات نظددرىم
وت جعيم لى االستفادة من خبراتيم في فعاليات التدريبم باإلضافة إلى نو بينما تقتصر لدى سداليب العدرض إال نيدا
تمدي إلى ا تراك المتدربين ب رل ن ط في ملية التعليم؛ ومن ساليب المناق ةل


المناقشددات :سددلوب تدددريبي يددتم فيددو طددرح موضددوع مددا مددن قبددل المدددربم وتددتم مناق ددتو ب ددرل ت ددارري تفددا لي مددع
الم دداررين للوصددول إلددى اسددتنتاجات ومقترحددات ت نددي الموضددوعم وىددي نددو ين :األسددد مة المفتوحدددة :التددي يمرددن
اس ددتخداميا ف ددي ت ددجيع العفوي ددة والتلقا ي ددة وتس ددمر للمت دددربين باس ددتخدام ل ددتيم وتعبيد دراتيم ف ددي اإلجاب ددة ،واألسددد مة

الم:مقة :التي تتطلب إجابات محددة ألس لة محددة؛ تذرر المتدربين بالنقاط الر يسة في المناق ة.



دراسددة الحالددة :ىددي طريقددة لميددة تتص د

بددالعما والفحددص والدقددة فددي التحليددل ألي ظدداىرة و م ددرلة و سددلوك

بحاجة لدراسة سوا ران في خص و سرة و ممسسة مجتمعيدةم دد فيدم الظداىرة فيمدا متعمقداً بيدد

الوصدول

إلددى اسددتنتاجات و مبددادئ تمطددل حل دوال تعمددم لددى الظدداىر الم ددابية وتخدددم مليددات الت ددخيص والعددبلج والتوجيددو
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واإلر اد( )29م ويمرن دراسة الحالة من خبلل درض موقد م إمدا ن يردون حقيقيدا و افت ارضديام ويدتم اختيداره بعنايدة
ليتضر ويرتبط ب رل مبا ر باإلطار العام للبرنامج التدريبي لموضوع المحاضرة.



لعب األدوارل "طريقدة تعليميدة تقدوم لدى تمطيدل موقد

يمطدل م درلة محدددة مدن قبدل بعدض الطلبدة وبتوجيدو المعلدمم

وخددبلل التمطيددل يددتقمص الطلبددة الممطلددون ل خصدديات الموق د
الطلبة اآلخرون ويبلحظون المواق

فييا الطلبة جميعاً"(.)31


و حداطددو ويددمدون دوارىددم بفا ليددةم فددي حددين ي دداىد

الممطلة وينقدونيا وبعد االنتيا من التمطيل ينظم المعلم مناق ة موجية ي ارك

العصف الذىني :ىذا األسلوب يستخدم برطرة في توليد األفردار والت دجيع فدي ابتردار والت دجيع لدى االبتردار؛ فيدو
موق

تعليمي تدريبي يستخ دم من جل توليد ربر دد من األفرار لدى الم اررين من جل م رلة مفتوحة خدبلل

فترة زمنية يحددىا المدرب بحرية بعيداً ن التقييم والنقد(.)30



الدراما الجتماعية :حد األساليب ذات ىمية ربيرة في التدريب في مجال االتجاىات والسلوكم إال ندو يحتداج مدن
العمددل واإل ددداد المسددبام بحيددث يددتم إ ددداد نددص مناسددب لتحقيددا اليددد

بعض اللمسات الفنية البلزمة واج ار

والددذي يددتبل م مددع المسددتيدفين مددع إضددافة

روض تجريبية إلتقان األدا م واج ار العدرض؛ بحيدث يرردز المتددربون لدى

الجوانب المطلوبة والمناق ة بعد العرض.



األلعدداب والتمددارين :يعددد ىددذا األسددلوب مددن األسدداليب الميمددة فددي غددرس القدديم والددتعلم مددن خددبلل اللعددبم وىددي مددن
فضل األساليب التي تجذب انتباه المتعلم وت وقو للتعلم؛ حيث يوفر جواً للعمل من تلقدا نفسدوم رمدا ىندو داة تعلدم
وارت ا ؛ بحيث يفيم العديد مدن المفداىيم والمعلومدات والمعدار م بدل وتتعددى األىميدة لت دمل مختلد ندواحي نمدو
خصية المتعلم(.)32



القصة غير الكاممة :يقوم المدرب بسرد قصدة غيدر مرتملدة وجعدل المتددربين يتصدورون الحدلم وىدي مدن األسداليب
المحببدة فددي التدددريبم فيددي ترسدخ المفدداىيم واألفرددار ب ددرل قدوي فددي ذىددان المتدددرب وتقدوي ملرددة االبترددار والخيددال

لديو؛ إال نيا تتطلب إ دادا جيدا واال صار ىناك لبس و دم فيم الم زى الحقيقي منيا.
النوع الثالث :األنشطة خارج قاعة التدريب(.)33

وذلددك مددن خددبلل القيددام باألن ددطة التدريبيددة خددارج إطددار التدددريب (القا ددة التدريبيددة)؛ حيددث تضددمن ترليد

المتدددرب

بالقيام بميمات معينة خارجيا رالقيام ب روع و زيارة ميدانية ألحد الممسسات و من خبلل القيام برحلة.
املطمب السابع :املوازات التدزٍبَْ اليت ٍتٌقع انتشابوا يف العىمَْ التعمَىَْ(.)34


ميارات التواصل والعالقات بين األشخاص ومنيا:

.0

ميارات التواصل الخاصة بالعبلقات بين األ دخاصم رالتواصدل اللفظدي /غيدر اللفظديم اإلصد ا الجيددم التعبيدر دن

.2

ميارات التفاوض/الرفض ومنيام ميارات التفاوض وادارة النزاعم ميارات توريد الذاتم وميارات الرفض.

.3

الم ا رم وابدا المبلحظات والتعليقات وتلقييا(.)35
التقمص العاطفيل تفيُّم ال ير والتعاط
ُّ

معو من خبلل ارتساب المقدرة لى االستماع الحتياجات اآلخر وظروفدو

وتفيميا والتعبير ن ىذا التفيم.
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.4

العمل الجما يم التعاون و مل الفريا بحيث يرون قداد ار لدى التعبيدر دن االحتدرام إلسديامات اآلخدرين و سداليبيم
المختلفةم تقييم ال خص لقدراتو واسيامو في المجمو ة.

.5

ميارات الد وة لرسب التعييدم وارتساب ميارات التعطير لى اآلخرين واقنا يم.



ميارات صنع القرار والتفكير الناقد وتتضمن:

.0

ميارات صنع القرار وحل الم ربلت بحيث يرتسب ميارات جمع المعلومات.

.2

تقييم النتا ج المستقبلية لئلج ار ات الحاليدة لدى الدذات و لدى اآلخدرين طدم تحديدد الحلدول البديلدة للم دربلتم والقددرة
لى التحليل المتعلقة بتعطير القيم والتوجيات الذاتية وتوجيات اآلخرين ند وجود الحافز و الممطر.

.3

ميدارات التفريدر الناقددل وىدي قدددرة الفدرد لدى إصددار األحردام لددى األ مدال واألفردار؛ واسدتنتاج الحلدول المناسددبة؛
وتتمطل في توليد األفرارم والتفرير خارج الصندوا والنقد البنا .



ميارات التنظيم والتخطيط:
وىي القدرة لى تحديد األولويات والبداية بداألىم طدم الميدمم والقددرة لدى تخطديط وادارة الوقدت والميدام وتتمطدل فدي؛

ترتيب األولويات – إدارة الوقت – االلتزام بالموا يد – اتخاذ الق اررات المناسبة.
املطمب اخلاوص :تكدٍس الرات.
ُيعد مفيوم تقدير الذات من ىم المفاىيم المنبطقة ن مفيوم الدذاتم وتقددير الدذات ىدو حدد األبعداد الميمدة فدي ت دريل
ال خصديةم حيددث يددمطر تقددير الفددرد لنفسددو فددي تحديدد سددلوروم ومددن طدم فددي ترددوين سددمات خصديتو والجوانددب االنفعاليددة ليددذه
ال خصددية( .)36وي ددرل تقدددير الددذات حاجددة نفسددية ميمددة صددنفيا "ماسددلو" فددي نظريتددو ىددرم الحاجددات ضددمن الحاجددات العلي دا
الميمددة بعددد الحاجددات الفرديددة األساسددية والحاجددة لبلنتمددا م ويددمدي إ ددباع الحاجددة إلددى تقدددير الددذات إلددى ددعور الفددرد بقيمتددو
وطقتو بذاتو بينما جز الفرد ن إ باع ىدذه الحاجدة قدد يدمدي إلدى اإلحسداس باإلحبداط والضدع

والدونيدة وانخفداض مسدتوى

دا و ون اطو(.)37
وتدرتبط حاجددة تقدددير الددذات بمددا يحفددز الفددرد إلددى التحصدديل واإلنجدداز والتعبيددر ددن الددذات و ن يقددوم بعفعددال مفيدددة ذات
قيمة لو ولآلخرينم ويحقا إمراناتو ويترجميا للواقعم وىذا يعني ن تحقيدا الدذات يدتم نددما يجدي السدلوك متفقًدا مدع ىددا

معينددة( .)38وي ددير را ددة إلددى ن الحاجددة إلددى تقدددير الددذات تعنددي حاجددة الفددرد ألن يرددون لددو ري إيجددابي ددن نفسددو و ددن
احتدرام اآلخدرينم والددى ددعوره بالنجدداح واإلنجددازم و دددم الفددرض و النبددذ و دددم اإلحسددان إلددى اآلخدرينم رمددا ن تقدددير الفددرد
لذاتو يرتبط بإحساسو بالسعادة وحب اإلنجاز(.)39
وترى الباحطتان ن تقدير الذات ىو اتجاىات الفرد ال املة سالبة راندت م موجبدة نحدو نفسدوم وىدذا يعندي ن تقددير الدذات
المرتفددع يعنددي ن الفددرد يعتبددر نفسددو ذا قيمددة وىميددةم بينمددا يعنددي تقدددير الددذات المددنخفض دددم رضددا الفددرد ددن نفسددو و رفددض
الذات و احتقار الذات.
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املبحح الجاٌُ:

تصٌز وكرتح إلدازّ احملاضسّ اجلاوعَْ يف ضٌء الربٌاوج التدزٍيب.
املطمب األًه :حتدٍد االحتَاجات التدزٍبَْ يف إدازّ احملاضسّ.

"وىدي مجمدوع الت ييدرات المطلدوب إحدداطيا فددي الم دارك والمتعلقدة بمعلوماتددو وخب ارتدو و دا دو وسددلورو و دبلج الفجددوة

الموجودة بين األدا المرغوب بو واألدا الفعلي لو"()41م ولتقدير االحتياجات التدريبية ل اية تصميم البرنامج التددريبي فدي
العملية التعليميةم ال بد من اإلجابة ن األس لة المحورية اآلتية()40ل





ن الف ة المستيدفةل من الف ة المستيدفة الذي يستيدفو التدريب المقترح؟
ن األدوار الحاليةل ما األدوار التي يقوم بيا التي يقوم بيا حاليا

ضا الف ة المستيدفة؟

الفج دوات المعرفيددةل مددا الفج دوات الموجددودة بددين مددا لدددى مددوفري الخدمددة مددن معرفددة ددن طريددا القيددام بددعدوارىم ومددا

يحتاجون إلى معرفتو للقيام بيذه األدوار بنجاح؟


ىل سيسا د التدريب في رب الفجوة؟
وىدذه األسد لة ت درل األسداس لتقيديم االحتياجدات لضدرورة تطبيدا البرندامج التددريبي لدى العمليدة التعليميدة؛ لمدا ىدو

متوقع من الدور الربير في ت يير ما ىو سا د في النيج التعليمي في إدارة المحاضرة داخل الممسسات التعليمية.

والىتمددام بتقدددير االحتياجددات يعددد ول خطددوة لفر درة إن ددا برنددامج التدددريبي المتعلقددة بتحديددد احتياجددات الم دداررين

المسددتيدفينم ونيددج تصددميم البرنددامج بالرامددلم وي ددير مصددطلر إلددى الفجددوة بددين الواقددع ومددا يمرددن ن يرددون و يجددب ن
يرون في سياا معين مما يمدي إلى وضدع إسدتراتيجيات تيدد
ن يرون(.)42

إلدى الحدد مدن ىدذه الفجدوة بدين الواقدع ومدا يمردن و يجدب

وتظير الحاجة ماسة إلى تطدوير العمليدة التعليميدة داخدل الممسسدات التعليميدة بسدبب اإلدارة التقليديدة للمحاضدرة الجامعيدة

التي تررز الجانب المعرفي وتيمدل الجاندب الوجدداني والميداري؛ فدإن ردان التعلديم لدو القددرة لدى زيدادة المعلومدات وت ييدر
بعض االتجاىات المبنية لى القنا ات؛ فإن التدريب الوسيلة المتقدمة والسدبيل الوحيدد إلرسداب الطالدب سدلوريات جديددة
مرتبطددة بالميددارات والخب درات وتنميددة القدددرات والمددمىبلت ورفددع الرفددا ة العلميددة والعمليددةم باإلضددافة إلددى زيددادة المعلومددات

والمعار وت يير االتجاىات والقنا ات رما في العملية التعليمية(.)43

وتعددود االحتياجددات التدريبيددة فددي إدارة المحاض درة إلددى واقددع التدددريس فددي الممسسددات التعليميددة وريفيددة التعامددل مددع
المدادة الد ارسدية والطالددبم وضدع

التعامدل مددع اإلسدتراتيجيات الحديطدةم ويظيددر ىدذه االحتياجدات مددن خدبلل النقدد الموجددو
()44

للعملية التعليمية في الممسسات التعليمية ومنيا


ل

ترريز المادة التعليمية لى الناحيدة العقليدة واىمدال جواندب النمدو األخدرى مدن جسدمية واجتما يدة وانفعاليدة وغيرىدام

وىدذا يتعدارض مددع التصدور السدليم ل خصددية المدتعلم التدي يدراد ليدا النمدا والترامددل؛ حيدث رردزت لددى الحفدظ للمعلومددات

والترريز ال از د لى المعار و نيا الخير األسمى واغفال للمتعلم واستعداداتو الفطرية والممطرات التي يخضع ليا.


ا تبددار النجدداح فددي االمتحانددات وظيفددة مددن ىددم وظددا

واتخدداذ نتا جيددا ساسداً لنقددل الطلبددة مددن مرحلددة إلددى مرحلددة

العمليددة التعليميددة وىددي الوسدديلة الوحيدددة فددي تقيدديم الطلبددةم
لددىم ودورىددم يتمطددل فددي إتقددان المددادة التدريسددية والنجدداح فددي
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االمتحاندداتم ممددا حدددا بيددم إلددى العددزو

ددن البحددث واالطددبلع واالىتمددام بإتاحددة الفددرص المتنو ددة مدداميم للقيددام بددعنواع

األن طة المختلفة التي تسا د لى نمو خصيتيم النمو المترامل واال تماد فقط لى المعلم في تبسديط المدادة وتقريبيدا إلدى
ذىانيم من جل النجاح بيا.
الدرسدية إلدى قدول الطلبدة فدي الوقدت المحددد ليددام
دور المددرس يقتصدر لدى توصديل المعلومدات التدي فدي المقددررات ا



باستخدام سلوب التلقينم ويتخلص ملو في التقيد باألمانة في نقل المعلومات واجد ار االمتحاندات لتحديدد مددى حفدظ الطلبدة
للمعلومدات التددي نقليدا ليددم واستحضدارىا وقددت االمتحددان دون التعردد مددن مددى تددعطرىم بيددام لتدمدي إلددى غايدة العمليددة التعليميددة

وىي ت يير السلوك نحو األفضل بارتساب القيم والميارات.

ورغم العمل لى تعديل المنياج في الممسسات التعليمية بحيث تتضمن جميع الن اطات التي يقوم بيا الطلبدةم و

جميع الخبرات التي يمرون بيا تحت إ د ار

الممسسدة التعليميدة وتوجيييدا()45م -وذلدك نتيجدة للت يدر النا د

دن التطدور

العلمددي والت ي درات الرطي درة التددي طددرت لددى الرطيددر مددن القدديم والمفدداىيم االجتما يددة التددي طددرت لددى احتياجددات المجتمددع

و ىدا

التربية التي صبحت ت ار دي طبيعدة المدتعلم وسديرولوجيتو -إال ن ىنداك فجدوة ربيدرة بدين النظريدة التطبيدا؛ حيدث

إن رطير من األىدا
قا مددة األىدددا

والميارات التي تررز لييا العملية التعليمية في وطيقتيدا الرسدمية؛ مدن جدل تحقيقيدا غيدر واردة فدي

التددي تقيسدديا االمتحانددات العامددةم باإلضددافة إلددى ن رطي د ار مددن القدديم والميددارات التددي ييددد

ميملددة فييددا؛ ألن التقيدديم فددي العمليددة التعليميددة مددا زال يقدديس األىدددا
األىدددا

المنيدداج إلييددا

المعرفيددة مددن خددبلل االمتحانددات التحريريددة وييمددل

الوجدانيددة والنفسددحررية؛ ألن تقييميددا يعتمددد لددى المبلحظددة وقيدداس األدا والددذي يحصددد الدددرجات األدنددى مددن
()46

المعدل العام للطالب

.

ورغدم ىددذه الفجددوة والقصددور بدين الواقددع والطمددوحم وبددين التصدميم والتنفيددذم يقددع لددى داتا المدددرس الددذي يقددع ليددو

اتا تنفيذ المنياج التعليمي بعن يرون لديدو القددرة لدى إ ازلدة ىدذه الفجدوة فدي إدارة المحاضدرةم بحيدث يسدعى إلدى تصدميم

المحاضدرة بطريقددة متطددورة ضدمن إ ددداده لبرنددامج لمدي يررددز لددى الجاندب التطبيقددي مسددتفيدة مدن ددالم التدددريب وتنفيددذه

ضمن اإلمرانيات المتاحة.

وذلك ألن دور المدرب في ملية التدريب يختل

ن دور المددرس فدي مليدة التعلديم فدي واقدع ممسسدات التعلديم؛

فالمدرب ىو المر د والمدرب والموجو والناقد والمبلحظ والذي يجمع بين الممىل العلمي والخبرة العمليةم ويمتلك الميارات

التدريبية التي تجعلو قاد اًر لى اسدتخدام وسدا ل و سداليب التددريب المتنو دة بمدا يتفدا مدع مسدتوى الطلبدة وطبيعدة التددريب
و ىدافو والتي تمىلو إلى ريفية التعامل مع الطلبة وارسابيم القيم واالتجاىات البلزمة وت يير سلورياتيم وتعدديليا وارسدابيم
الميارات التي تمىليم لسوا العمل(.)47

ولسددد ىددذا االحتيدداج فددي تطددوير الطريقددة التدريسدديةم رددان ال بددد مددن االسددتفادة مددن الب درامج التدريبيددة ( )TOTفددي

التخطدديط للمحاضدرة الجامعيددة وادارتيددا وتنفيددذىا وتقييميددا؛ مددن جددل تطددوير التعلدديم ورفددع دا رددل مددن المدددرس الجددامعي
والطلبة واالرتقا بيم من دور الناقل والمتلقي إلى األدا التفا ليم الذي يرتقي بالتعليم الجامعي ويرفع من رفا تو.

املطمب الجاٌُ :تصىَي احملاضسّ يف ضٌء الربٌاوج التدزٍيب.

يلي تحديد الحاجة إلى التدريب تصدميم البرندامج الدذي يفدي ىدذه الحاجدةم ويقصدد بالتصدميمل "رسدم خريطدة ذىنيدة متراملدة

تر د الفرد إلى ريفية التنفيذ واالستر داد بخطدة طابتدة تتصد

بالمروندة نحدو اليدد "()48م و مليدة تصدميم البرندامج التددريبي لدى
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ng the lecture for students of the Department of Islamic Studies at Yarmouk University in the light of the criteria of the program (TOT) and its imp
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المحاضرة الجامعية"م ىي ملية إنتاج وصياغة وتحديدد للمدواد التعليميدة والتدريبيدة البلزمدة لدى ضدو اليدد م ولتصدميم
البرنامج التدريبي البد من م ار اة الخطوات اآلتيةل
أولً :إعداد خطة لممحاضرة داخل غرفة الصف في ضوء البرنامج التدريبي ،وتكون كاآلتي:
.0

تحديددد األىدددا م ي ال ايددات التددي يممددل تحقيقيددا مددن و ار تطبيددا البرنددامج التدددريبي لددى المحاض درةم ومددا ي دراد
إحداطددو مددن ت ييددر فددي مسددتوى دا األفدراد واتجاىدداتيم وسددلوريمم وفددي ضددو يا توضددع المددادة التدريبيددةم ويددتم وضددع

األىدا

في ضو االحتياجات التدريبية التي سبا اإل ارة نيا.

.2

تحديددد نددوع الميددارات التددي يسددعى إلددى إرسددابيا للطلبددةم فبعددد تحديددد االحتياجددات يددعتي دور تقريددر نددوع المي ددارات

.3

تقسيم المحاضرة الواحدة إلى خمس مراحل()49ل

المبل مة ليذه االحتياجاتم والتي سيعمل البرنامج إرسابيا و صقليا لدى الف ة المستيدفة.



التقديم للمحتوىل وييد

التقدديم الفا دل والدذري لموضدوع المحاضدرة إلدى التيي دة وجلدب االنتبداه وتجييدز الطالدب

للمرحلددة التاليددة؛ فلدديس مددن المستحسددن ن يبددد المحاضددر بصددلب ددرض المعلومددات الخاصددة بالموضددوع مبا درة قبددل
ىذا التقديم.


ددرض المحتددوىل وييددد

إلددى ددرض صددلب الموضددوع بطريقددة متسلسددلة ومترابطددة ليرتسددب الطالددب لمددا جديدددا

بددالمحتوى و المنيجيددة (الطريددا) و رلييمددام و نددد اختيددار المحتددوى ي ار ددى فييددال تقسدديم المحتددوى إلددىل أساسدديل وىددو مددا

يجب ن يعطى ألىميتوم ومرغوب فيو :يمرن التطرا إليو في حال سمر الوقت والظدر لدذلكم وغيدر أساسدي :وىدو مدا

ال يجب تناولو؛ ألنو غير ذي صلة بالموضوع(.)51


التطبيددال وييددد

إلددى تحويددل مددا تددم رضددو فددي المرحلددة الطانيددة إلددى قددرب مددا يرددون للواقددع الميددداني للم ددارك

(الطالب)م ودمج الم ارك بما تم رضو من خبلل تطبيقو وممارستو للميمة المطلوب منو دامىا.


الت ذية الراجعةل وييد

إلى إ ادة توجيو وضبط جودة األدا الفردي بالذات و الت ارري إن ردان الموضدوع

يتطلب ت اررا في واقع العمل الميداني وربط التطبيقات والمعلومات بالواقع الميداني.


الخبلصةل وييد

إلى ربط وتلخيص ج از الموضوع (المحتوى) و ىم محاوره سوا رانت فرا اًر م خطدوات

إج ار ية؛ ورذلك التذرير بخبلصة المراحل السابقة وما تم التعرض لو.
في رل مرحلة من المراحل السابقة ال بد من االلتزام بالخطوات اآلتيةل


تحديد العنوان و الوص .



اختيار األساليب المناسبة للمرحلة.



تحديد المحتوى الذي سيعرض في رل مرحلة من المراحل السابقة.



تحديد المستلزمات والتجييزات المسا دة إلنجاز الميمة.



بيان دور المدرس الجامعي والمدرب في الوقت ذاتو.



المدة الزمنية المحددة لرل جولة في المراحل السابقة.
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بٍاء بسٌاوج تدزٍيب يف إعداد احملاضسّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانياً :تصميم برنامج تدريبي يتضمن نشاط ل منيجي يكمل الجانب النظري في المحاضرة.

وإل ددداد الطالددب إ ددداداً مترددامبلً مددن الجانددب المعرفددي والميدداري ال بد ىدد مددن إ ددداده مددن جددانبين اطنددين ىمددال جانددب
اإلعداد النظريل متمطبل في المادة العلمية والتربوية والطقافية التي ت رل اإلطار المعرفي الدبلزم لمسدتقبلم وجاندب اإلعدداد
العممي والميداني أو ما يعرف بالتربية العممية :الذي يتولى تدريب الطلبة لى الميارات البلزمة في مواق

فعلية حقيقة

داخدل الممسسدة التدي سدينتمي ليدا مددن جدل العمدل مسدتقببلً()50م وبمدا ندو الخطددط الد ارسدية لرليدات ال دريعة تفتقدر للجانددب
العملي سيتم اقتراح برنامج تدريبي للطلبة رن اط ال منيجي يعزز الجانب النظري لبعض المساقات لتحقيا األىددا

مدن

جميع مستوياتيا(المعرفية والوجدانية والنفسحررية) والتدوازن المترامدل فدي نمدو خصدية الطالدب مدن جميدع جوانبيدا؛ وبندا
لى ذلك سيتم إ داد البرنامج لى النحو اآلتي()52ل

.0

تحديد األىدا .

.2

تحديد نوع الميارات.

.3

وضع محتوى المنياج.

.4

اختيار سلوب المنياج.

.6

تحديد الوقت المناسب.

.7

تحديد مران تنفيذ البرنامج.

.8

توفير مستلزمات البرنامج التدريبي.

.5

.9

اختيار المدربين والمتدربين.

تحديد ترلفة البرنامج التدريبي.

املطمب الجالح :تٍفَر الربٌاوج التدزٍيب يف إدازّ احملاضسّ(.)53
ويقصددد بعمليددة التنفيددذ بنددا

لددى رميددة البدداحطتين ىددول "العمليددة تتضددمن اإلج د ار ات الضددرورية ال تبددار البرنددامج

موضو ا للتعلم داخل ال رفة الصفية ي ملية االنتقال مدن مرحلدة تصدميم البرندامج إلدى تطبيقدو فدي داخدل المحاضدرة و
التعليم الجامعي الفعلي"(.)54

أولً :تنفيذ ما تم تصميمو لممحاضرة داخل غرفة الصف في ضوء البرنامج التدريبي ،بحيث يتم:

قددم المحتددوى :ويعدد ول مرحلدة ويددخل ضدمنيال التيي ددة واإلحمدا وجلدب االنتبداه واالسدتيبلل والتجييددز
المرحمدة األولد  :ا
والمراجعة والربطم ويتم التقديم من خبلل الخطوات اآلتيةل



العنوان أو الوصفم وضع عنوان مناسب لممقدمة.



الطدددرا واألسددداليب المسدددتخدمة يمرددن اسددتخدام سددلوب و رطددر فددي المرحلددة األولددى رمقدمددة ومنيددال س دمال و



المحتوى :وأىم ما تحتويو ىذه المرحمة صياغات يمكن الختيار منيا:

ص

ذىنيم و حقا ام و ري الخب ار م و قصة.

 .0ىد

الموضوع التدريبي.

 .2المنافع األساسية للموضوع وربطيا مع الم ارك.
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 .3ماذا سيتعلم الم ارك ولماذا؟

 .4ايجابيات الموضوع و الميارة.
 .5قا مة بعىم ما سيعرض.

 .6خطواتك التي ستقوم بيا لت طية الموضوع.



المستمزمات والتجييزات المساعدة التي يمكدن اسدتخداميا أثنداء العدرض فدي ىدذه المرحمدةل وقدد يسدتعين المددرب



دور المدرس الجامعي (المدرب) .وتنقسم أدواره في عالم التدريب إل ف تين(:)55

بخريطة للجولة و صور توضيحية و ار ر رض و الرتابة لى الورا القبلب.

أ-

أدوار تحركية :ويكون فييا نشطاً والمشارك متمقيا ،ومنيا:




المعلوماتيل بحيث يلعب دور الخبير المرجعي للمادة العلمية باستخدام سلوب المحاضرة واإللقا .

المست ارل يلعب دور الخبير المرجعي للميارات المينية باستخدام سلوب دراسة الحاالت والنقاش المبا ر.



المحاميل بحيث يدافع ن فررة و معتقد و ينحاز إلى جية ليستطير الم اررين بالموافقة معدو و المعارضدة



المحفزل ىو من ىم دوار المدرب بحيث يختر ىذا الدور لؤلن طة ال خصية والتحفيزية وادارة العواط .



المدددربل يتميددز ى ددذا ال دددور بتجنددب إ طددا الحل ددول وفددتر ب دواب التفري ددر واالس ددتدالل ل دددى الم دداررين ل ددى



الميسرل يختار ىذا الدور لتيسير وصول المعلومات والميارات والحلول إلى الم داررين دون التددخل المبا در

باستخدام سلوب لعب األدوار والتنافس.

ب -األدوار الياد ة .وغالبا يكون المشارك نشطا والمدرب مشرفاً أو منسقاً ،ومنيا:
المستوى ال خصي.

من المدرب ويتميز ىذا الدور ن المددرب؛ بعندو يفدتر بدواب التفريدر واالسدتدالل لددى الم داررين ولردن لدى

مستوى المجمو ات.




المخططل يختار ىذا الدور األن طة لبنا الفريا ومجمو ات العمل ويتميز بترريزه لى التنسيا.

المقيمل ويستخدم لتقييم الم اررين من خبلل المبلحظة لؤلدا والمراجعة والتلخيص.

المددة الزمنيدةل تختلد

تبعدا لمدددة الجولدة و المرحلدة داخدل المحاضدرة الواحدددةم و دادة فدي دالم التددريب تعخددذ

من  %05 -%01من رامل وقت المحاضرة.

المرحمة الثانيدة :أعدرض المحتدوى :ىدي طداني مرحلدة مدن الجولدة التدريبيدة ويددخل ضدمنيال درح المحتدوىم والمعلومداتم
والتفاصيلم والخطوات اإلج ار يةم واألفرار الميمةم ويتم رض المحتوى بالخطوات اآلتيةل





العنوان أو الوصف ،وضع نوان مناسب للمحتوى الذي سيعرض.

األساليب :و ىميال المحاضرة و العرض التقديميم النقاش الموجوم البرىنة والعرضم الق ار ةم والنمذجة والسلوك.
المحتوىم و ىم ما يحتويول

.0

ناصر الموضوع وتفصيبلتو.

 .2اإلج ار ات خطوة بخطوة.

 .3نصا رم تنبيياتم توجييات.
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 .4تعريفاتم مفاىيمم توضيحات.
.5

مطلة للتبسيط والتوضير.

 .6ربط المحتوى الجديد بمعلومات و فرار سابقة.


المسدددتمزمات :ال د د ار ر المر ي ددةم الرتاب ددة ل ددى الل ددوح وال ددورام اللوح ددات البوس ددتراتم الفي ددديوم الص ددورم الرس ددوماتم



دور المدرب :اختيار حد األدوار السابقة.

الم اىدات الميدانيةم إحضار نماذج حقيقية و م ابية للواقع.



المدة الزمنية :تختل

تبعا للمرحلة و الجولة و ادة تعخذ من  %25 -%21من رامل وقت المحاضرة.

طبا :ىي طالث مرحلة وتعد صلب الموضوع الذي طبا البرنامج التدريبي ألجلدو لدى المحاضدرة و مدا
المرحمة الثالثة :ا
يميز التدريب ن التعليم؛ ويدخل من ضمنيال التجريبم األدا م الممارسةم والتطبيقات وت مل اآلتيل


تحديد العنوان أو الوصف.



أىددم األسدداليب المسددتخدمة فددي ىددذه المرحمددة :ممارسددة ميدانيددةم تطبيددا التمددارين واألن ددطةم د ارسددة حالددةم لعددب



المحتوى ويتضمن:

األدوار واختبارات.
 .0ىد

التطبيا ونو و ومدتو المحددة.

 .2تعليمات التطبيا.

 .3طريقة األدا المطالية.

 .4توزيع األدوار إن وجدت.

 .5المخرجات والنتا ج المتوقعة.

 .6توضير األدوات والتجييزات المستخدمة مع التطبيا.
 .7تنبييات السبلمة والتحذيرات طنا التطبيا.


المسددتمزمات والتجييدزات المسددتخدمة :و ددادة مددا ترددون تجييدزات خاصددة تناسددب موضددوع التطبيددا فددي المحاضدرةم



دور المدرب :غالباً يرون دور المعلم حد األدوار الياد ة؛ ألن الم ارك ىو الن ط والمدرب الم ر والموجو.

فمطبل إن ران يقدم محاضرة ن التخطيط اإلستراتيجي يمرن استخدام لعبة ال طرنج.



المدة الزمنية :ادة تعخذ  %41من رامل وقت المحاضرة.

قدم الت:ذية الراجعة :وىي رابع مرحلةم ويدخل ضمنيال التقييمم االستطنا ات والمرمبلتم وحل م دربلت
المرحمة الرابعة :ا
الواقعم وترون مرتبطة ومرملة لمرحلة التطبيام وتتضمنل


العنوان والوصف لمرحمة الت:ذية الراجعة.



األسدداليب والطددرا المسددتخدمة :اسددتطبلع ري والنقدداشم مبلحظددة مبا درة طنددا األدا م تسددجيل صددوتي و مر ددي



المحتوىل ويتضمنل

لؤلدا الم اركم معينات العمل وقوا م الفحص.

 .0إظيار نقاط القوة واإل ارة إلى النقاط التي تحتاج إلى تحسين.
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 .2ربط إ راليات األدا مع الواقع ونقا يا.

 .3ذرر االستطنا ات و الحاالت األرطر يو ا.

 .4الترريز لى جوىر وصلب رل دا و ميمة.
 .5التحفيز وال رر لى المحاولة واألدا .
 .6استطبلع ري الم اررين.


المستمزمات :حضور المقيم صاحب التجربة المرجعي ىو ىم األدوات لتسليم الت ذية الراجعة باإلضافة إلدى لدوا ر



دور المدرب :محفز ومقيم.

ومعينات العمل وقوا م المعايير و وراا خاصة لرتابة الت ذية الراجعة.



المدة الزمنية :غالبا ما تعخذ من  %25 -%21من رامل الوقت.

المرحمددة الخامسددة :لخددص :ىددي نيايددة الجولددة وتتضددمنل مراجعددة وربددطم هفدداا مينيددةم لبلطددبلع لددى المزيددد والتلخدديصم

وت مل اآلتي.



تحديد العنوان أو الوصف.

األساليب المستخدمةل يمرن استخدام طريقة و رطر من األساليب اآلتيةل

 .0إ ادة رض المحتوى سريعاً.

 .2استقبال األس لة من الم اررين و من المحاضر.
 .3تحدث فوي.

 .4مسابقات تنافسية جما ية و فردية تخرج بفا دة تلخص ما تم رضو.
 .5رتابة الم ارك ألىم النقاط.


المحتوىل يمرن صياغتو من االختيارات اآلتيةل

 .0إ ادة تذرير بيد

الموضوع التدريبي في المحاضرة.

 .2تذريرىم بعىم المنافع األساسية للموضوع وربطيا بالم ارك.
 .3اإلجابة ن األس لة العالقة.

 .4السير بعموميات لى الخطوات واألفرار الر يسية.
 .5الربط مع الموضوع السابا والبلحا.

 .6ال رر والتين ة لى إنجازاتيم وانيا يم للجولة.




المستمزمات :يتم اختيار إحدى المستلزمات السابقة ذررىا.

دور المدرب ىم دور في ىذه الجولة ىو المحفز.

المدة الزمنية :ادة ما تعخذ  %05 -%01من رامل الوقت.

ثانياً :تنفيذ برنامج تدريبي يتضمن نشاط لمنيجي يكمل الجانب النظري في المحاضرة.
.0

تتم مرحلة التنفيذ للبرنامج التدريبي البلمنيجي الذي صمم لو راآلتيل

توقيت البرنامجل ي تحديد مو د البد واالنتيا منوم وتوزيع العمل التدريبي خبلل فترة البرنامجم وتنسيا التتابع الزمني
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للموضو ات التدريبية المختلفة.
.2

الم ارفددا والتسددييبلت التدريبيددةل ال بددد مددن اختيددار المرددان وفقددا لمتطلبددات البرنددامجم وتحديددد المسددتلزمات الضددروريةم
وحتى تحديد طريقة جلوس الطلبة.

.3
.4

تجييز المطبو ات من حيث الطبا ة والتجليد واالستبلم واج ار التوزيع وفقا للخطة المرسومة.
البرن ددامج ومحتد دواهل ددرح ىداف ددو والعم ددل ل ددى تحقيقي ددا والتع ددر

ل ددى توقع ددات الم دداررينم والح ددرص ل ددى جع ددل

المحاض درات ذات طددابع تطبيقددي ملددي ومفيددد لتخصصددات المتدددربين واال تمدداد لددى األن ددطة والتمددارين والتطبيقددات
المناسددبة للموضددوعم وم ار دداة الفددروا الفرديددة نددد الت ذيددة الراجعددة وتوزيددع ال دديادات التددي تعددد طمدرة التدددريب وان رددان
مرمل للمحاضرة الجامعية.
املطمب السابع :تكََي فاعمَْ الربٌاوج التدزٍيب.
يقصد بالتقييمل" إ طا قيمة لى ي ما بعنو جيد و ردي و مستوى دال و مدنخفض"( ،)56والتقيديم مليدة فر يدة
نظام مترامل لعلية التقويم التي تيد

إلى إصدار الحرم من جل تعديل وتصدحير اال وجداجم وسدد الط درات إن وجددت()57؛

وىنددا إ طددا القيمددة سددترون لددى مدددى فا ليددة البرنددامج التدددريبي لددى العمليددة التدريبيددة فددي تحقيددا النمددو المترامددل لجوانددب
خصية الطلبة مدن خدبلل تحقيدا جميدع مسدتويات األىددا

التدي تسدعى ليدا العمليدة التعليميدة المتعلقدة فدي الت ييدر الحاصدل

فددي سددلوك الطلبددةم نتيجددة الترريددز األربددر لددى الجانددب التطبيقددي مددن خددبلل قيدداميم باألن ددطة والتمددارين والتطبيقددات الميدانيددة
وبالتالي مرورىم بالخبرات العلمية والعمليةم مما يمدي إلى تطوير المنياج التعليمي في ضو االستفادة من الم التدريب.
وييدف التقييم إل (:)58


تحسددين مسددتوى التدددريس واإللقددا مددن حيددث تحقيددا األىدددا

التدريبيددة التدريسددية ومحتددوى التدددريس والتدددريبم واإلسددتراتيجيات

والوسا ل المستخدمة و ساليب التقويم و دواتو.


التعر ددد م ددن تحقي ددا األى دددا

المن ددودة وم دددى اس ددتفادة الطلب ددة ن ددد تنفي ددذ البرن ددامج ف ددي زي ددادة المع ددار وارتس دداب

الميددارات والقدديم وت ييددر السددلورياتم ويض داً مدددى تقدددم المدددرس الجددامعي نحددو بلوغيددام واطددبلع المدرسددين لددى مسددتوى
ممارستيم التربوية للتطوير مياراتيم التدريسية في ضو تنفيذ البرنامج ونقل المادة العلمية..


تقددديم ت ذيددة راجعددة للمسددمولين ددن العمليددة التربويددة؛ مددن جددل التعددديبلت الضددرورية لددى بدرامج تدددريب المدرسددين
وتدريبيمم من خبلل الوقو

لى الط رات التي حدطت طنا التنفيذ البرنامج لى المحاضرة الجامعيدة والعمدل لدى

إزالتيا سوا ران في التصميم و التنفيذ و في التقييم نفسو.


يتم التقويم التي يستفيد منيا التقييم بمراحلو الطبلطة()59ل القبليم والترويني(البنا ي)م الختامي بعحد الط ار ا اآلتيةل



تقرير من المدرسين والم رفين لى تنفيذ البرنامج ومدى استجابة الطلبة معو.



المقاببلت ال خصية مع المتدربين لمعرفة ه ار يم.



قياس السلوك قبل تنفيذ البرنامج والت يير الحاصل في المتدربين بعد االنتيا منو.
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املبحح الجالح:

تصٌز وكرتح إلدازّ حماضسّ يف وشام اإلزشاد األسسِ يف قشي الدزاسات اإلسالوَْ /جاوعْ
الريوٌك (أمنٌذج ًا).

املطمب األًه :إدازّ حماضسّ يف وشام اإلزشاد األسسِ (ووازات حن املشهالت الزًجَْ).
قدم ال محتوى :األىداف :التيي ة ،المراجعة والربط ،جمب النتباه ،الستيالل.
المرحمة األول  :ا
أول :العنوان أو الوصف" :الم ربلت الزوجية وطرا بلجيا".

ثانياً :األساليب المستخدمة :سمال وحقا ا.

ثالثاً :المحتوى :بناء عم األساليب المستخدمة.



بريكم ما األسباب الممدية إلى الخبلفات الزوجية؟

وبنددا

لددى الس دمالم يددتم تقريددر ن الخبلفددات الزوجيددة صددبحت م ددرلة واقعيددة فددي المجتمعددات امددة والمجتمددع األردنددي

خاصة ومناق تيام وذلك من خبلل رض الحقا ا اآلتيةل


إحصا يات دا رة قاضي القضاة في المملرة األردنية للحاالت التي راجعت مديرية اإلصدبلح والتوفيدا األسدري لعدام



إحصا يات الطبلا من ام 2107 - 2101م.

2107م.

رابعاً :المستمزمات :ار ر رض ولوح.

خامساً :دور المدرب :دوره ىنا معلوماتي.

سادساً :المدة الزمنية :بما ن المحاضرة  51دقيقة؛ فسيعخذ من رامل الوقت من %05 -%01؛ فيرفي من  7.5 -5دقيقة.
المرحمة الثانية :اعرض المحتوى :ويتم شرح المعمومات ،تحديد التفاصيل ،توجيو الخطوات.

أولً :العنوان أو الوصفل "العوامل الممدية إلى الم ربلت الزوجية".

ثانياً :األساليب المستخدمة:المحاضرة والتحدثم والنقاش الموجو.
ثالثاً :المحتوى الذي سيعرض بناء عم األساليب المذكورة.



بيان ىم العوامل الممدية إلى الخبلفات قبل الدخول.



بيان ىم العوامل الممدية إلى الخبلفات بعد الدخول.

رابعاً :المستمزمات :ار ر رض.
خامساً :دور المدرب :معلوماتي.

سادساً :المدة الزمنية :بما ن وقت المحاضرة  51دقيقةم ويعخدذ مدن رامدل الوقدت مدن %25 -%21؛ فدإن مددة درض
المحتوى سيرون من  02.5-01دقيقة.

المرحمة الثالث :طبا :ويعتمد عم التجريب واألداء والممارسة.

أولً :العنوان أو الوصف" :ميارات حل الم ربلت الزوجية".
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ثانياً :األساليب المتبعة :تطبيا التمارين واألن طةم دراسة حالة.
ثالثاً :المحتوى.


إ طددا تمدرين للطلبددة يمطددل العوامددل الممديددة للم ددربلت األسدرية وريفيددة بلجيددام فمددطبل طلددب مددن طبلطددة طلبددة ن
يقوموا بنفخ بالونم فاألولل ينفخو حتى ينفجر وحده؛ ليمطل العوامل الداخلية التي تمدي إلى الطبلام والطانيل ينفخ
البالون و طلب من طالب ن يفجر البدالون بدإبرة؛ ليمطدل سدبب االنفجدار والطدبلا العوامدل الخارجيدة وتددخل األىدلم
والطالثل يترك في بالونو تنفيسة بوخز إبرة قبل النفخ فإن نفخ في بالونو ال يمرن ن ينفجدر؛ ألن وجدود متدنفس فدي
البالون لم يسمر لو باالنفجار ورذلك التعامل مع الم ربلت الزوجية.



رض حالة واقعيدة راجعدت مراتدب اإلصدبلح والتوفيدا األسدري للطلبدة تظيدر فييدا خدبل

حصدل بدين زوجدين دى

إلى رفع د وى طبلا من قبل الزوجدة وذردر األسدباب راملدةم طدم الطلدب مدن الطلبدة إيجداد الحلدول المناسدبة لعدبلج
ىذه الخبلفات الحاصلة ومسا دة الزوجين لى العيش بينا .
رابعاً :المستمزمات :ار ر رضم وباإلضافة إلى طبلطة بالونات وابرة للتمرين.
خامساً :دور المدرب :مست ارم المدرب و ميسر.

سادساً :المدة الزمنية :بما ن وقت المحاضرة  51دقيقةم ويعخذ من رامدل الوقدت مدن %41؛ فدإن مددة درض المحتدوى

سيرون من  21دقيقة.

قدم الت:ذية الراجعةل بنا لى التطبيا؛ ىقيمم حدد االستطنا اتم حل م ربلت الواقع.
المرحمة الرابعة :ا
أولً :العنوان أو الوصف :طرا حل الم ربلت بين الزوجين.

ثانياً :األساليب المستخدمة :استطبلع الري والنقاش.
ثالثاً :المحتوى.


خذ ري الطلبة في التمرين والحالة المعروضة في مرحلة التطبيا ومناق تيا وتقييميم.



بيان نتا ج اسدتخدام ميدارات حدل الم دربلت فدي مراتدب اإلصدبلح والتوفيدا األسدري ضدمن إحصدا يات صدادرة مدن
المديريةم تتضمن نتا ج حاالت اإلصبلح التي تمت في المراتب.

رابعاً :المستمزمات :ار ر رض لعرض نتا ج اإلحصا ياتم و وراا خاصة لرتابة الت ذية الراجعة من دا يم.

خامساً :المدة الزمنية :بما ن وقت المحاضرة  51دقيقةم ويعخدذ مدن رامدل الوقدت مدن %25 -%21؛ فدإن مددة درض
المحتوى سيرون من  02.5-01دقيقة.

المرحمة الخامسة :لخص :المراجعةم فتر هفاا مينيةم االطبلع لى المزيد إن وجد.
أولً :العنوان أو الوصف" :الم ربلت الزوجية وطرا بلجيا".

ثانياً :األساليب :إ ادة رض المحتوى المرتوب سريعاًم واستقبال األس لة من الطلبة و من المدرس.
ثالثاً :المحتوى.


تذرر ىم العوامل الممدية إلى الخبلفات الزوجية.



تذرر ىم ميارات المستخدمة لحل الم ربلت الزوجية.
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سمال الطلبةل من يرغب بتوجيو ي س لة حول الموضوع؟

رابعاً :المستمزمات :ار ر رض.
خامساً :دور المدرب :محفز.

سادساً :المدة الزمنية :بمدا ن وقدت المحاضدرة  51دقيقدةم ويعخدذ مدن رامدل الوقدت مدن  %05 -%01فدإن مددة درض
المحتوى سيرون من  7.5-5دقيقة.

وبذلك يتم إدارة المحاضرة الجامعية مستفيداً من الم التدريب وخبراتيم المينية.

املطمب الجاٌُ :تصىَي بسٌاوج تدزٍيب ملشام اإلزشاد األسـسِ يف وهاتـب اإل ـالح ًالٌسـاطْ ًالتٌفَـل
األسسِ(.)61

الفرع األول :تحديد الحتياجات التدريبية لمساا اإلرشاد األسري.

ضددمن احتياجددات مسددار الد ارسددات األس درية فددي قسددم الد ارسددات اإلسددبلمية إلددى التدددريب العملددي (الميددداني) لخدمددة

المساقات المطروحة في المسار والتعىيل األسري واإلر اد األسدري؛ حيدث إن التطبيدا العملدي يمردنيم مدن تفعيدل المعرفدة
النظرية التي يرتسبوىا خبلل فترة الدراسة لى رض الواقع وىي إحدى غايات التدريس الجامعي المن ودم باإلضافة إلى

رفددد سددوا العمددل باحتياجاتددو البلزمددة ومواربتددو للتحدددياتم رمددا يعددد التدددريب العملددي لطلبددة القسددم إح دددى مقومددات بنددا
خصية الطالب الجامعيم ومسيرتوم وخبرتو األراديمية والعملية.

ومددن بدداب تفعيددل العمددل بالد ارسددات األسدريةم تددم اقتدراح برنددامج تدددريبي لطلبددة مسددار الد ارسددات األس درية فددي مراتددب

اإلصددبلح األسددري لنقددل الجانددب النظددري الددذي يدددرس فددي الجامعددات إلددى التطبيددا العملدديم ونقددل واقددع الخبلفددات األس درية

بصددورة واقعيددة إلددى األسددر؛ للوصددول إلددى األىدددا

المن ددودة مددن الخطددة المقترحددة لعددام 2108م لدددى مسددار الد ارسددات

األس درية مددن الناحيددة النظريددة والتطبيقيددةم ولددذا بنددا ىددذا البرنددامج يفيددد الطلبددة فددي مسددارىم األردداديمي والعملددي وحيدداتيم

ال خصيةم وىو راآلتيل

الفرع الثاني :تصميم البرنامج التدريبي لطمبة مساا اإلرشاد األسري الدراسات األسرية.

أولً :تحديد أىداف البرنامج التدريبي.
ييد



البرنامج التدريبي إلى اآلتيل

تفعيل مدا تضدمنتو الخطدة الد ارسدية المعدلدة لمسدار الد ارسدات األسدرية برليدة ال دريعة والد ارسدات اإلسدبلمية مسداقات

خاصددة فددي مسددار الد ارسددات األس دريةم حيددث تضددمنت إدراج مسدداقات ذات طددابع ملدديم ومنيددال اإلر دداد األسددريم

والتعىيل األسريم واألسرة والتحديات المعاصرة؛ لذا د ت الحاجة إلى ضرورة تدريب الطلبة تددريباً ضدمن ن داط ال

منيجي لى هلية التعامل مع الخبلفات األسرية وتعىيليم رمقبلين لى الزواجم وريفية مواجيدة التحدديات األسدريةم



وتفعيل اإلر اد األسري من منظور إسبلمي وىذا من عنو نو يخدم المساقات التي تدرس نظريا في الرلية.
قددد اتفاقيددة بددين ممسسددتين وىمددا مددن ىددم ممسسددات المجتمددع؛ جامعددة اليرمددوك ودا درة قاضددي القضدداة؛ مددن جددل

تحقيا المصلحة الفضلى للمجتمع؛ وىي ن ر األمن واالستقرار األسري فدي المجتمدع؛ ألن مدن األسدرة واسدتقرارىا ىدو
من للمجتمع واستق ارره.
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ىذه االتفاقية تتضمن إتاحة الفرصة لطلبة األسرية في الرليدة للتددريب العملدي وحضدور حداالت اإلصدبلح التدي تدتم
في مراتب اإلصبلح لى درل برندامج تددريبيم مدع م ار داة القددرة االسدتيعابية لتلدك المراتدب ومرانيدا حسدب قربيدا
و بعدىا ن سرن الطلبة.



إتاحددة الفرصددة لطلبددة الد ارسددات األس درية فددي خدمددة المجتمددع فباإلضددافة إلددى المعلومددات والمعرفددة التددي يددتم الحصددول
لييا في المساقات الدراسيةم سيتم تدريبيم لى غرس قيم التعداون اإليطدار وحدب مسدا دة األسدر فدي حدل م دربلتيمم

وتنمية ميارات منيال حل الم ربلت والتفرير اإلبدا ي في البحث ن حلول تناسب لرل حالة لى حدة.


حصول الطلبة لى خبرة ملية تتوجيا يادات لمية من المديرية تطبت تدريبيمم وىي بدورىا قد تتير ليم فدرص
العمل في مراتب اإلصبلحم وخبرة حياتية تسا دىم امتبلك ميارات حل الم ربلت سوا في حيداتيم ال خصدية و

رتقديم است ارة سرية.

ثانياً :تحديد نوع الميارات التي يدرب عمييا الطمبة.

يعمل البرنامج التدريبي لى إرساب بعض الميارات وصقليا لدى طلبة قسم الدراسات األسرية ومنيال



ميد ددارات التعامد ددل مد ددع الحد دداالت ذات األنمد دداط المختلفد ددة مد ددن ال خصد ددياتم ممد ددا يد ددمدي إلد ددى ارتسد دداب األسد دداليب
واإلستراتيجيات الفا لةل ردراسة الحالةم ولعب األدوارم والحوار والمناق ة؛ التي من عنيا صقل خصية المتدرب

وزيادة خبرتوم واقامة العبلقات مع اآلخرين.


ميددارات االتصددال والتواصددل مددع اآلخ درينم سدوا رددان باالتصددال اللفظددي و الجسددديم والتمدرين لددى الددتحرم بل ددة
الجسد؛ لما ليا من تعطير ربير في بلج الخبلفات األسرية ن طريا اإلقناع.
معدوم والمقددرة لدى االسدتماع الحتياجدات اآلخدر وظروفدو وتفيميدا



التقمص العداطفيم تفيُّدم ال يدر والتعداط
ميارة ُّ



العمل ا لجما يم من خدبلل التعداون و مدل الفريدام ومدن دعن مراتدب اإلصدبلح ن األ ضدا فييدا يعملدون رفريدا

والتعبير ن ىذا التفيم.

واحد ىدفيم األساسي تحقيا


ر وظيفةم وىي اإلصبلح بين األسر المتناز ة.

ميددارات القيددادة وادارة الحالددة؛ فيددو يمطددل خصددية القا ددد الددذي يقددود الجلسددة؛ الرتسددابو القدددرة لددى د ارسددة الحالددة
وادارتيام مما يرسبو ميارات خرى وىيل التفاوض وادارة النزاع بين األط ار .



ميارات التنظيم وادارة الوقت؛ فعمل المصلر يعتمد لى خطة مرسومة ضمن وقدت محددد؛ سدوا فدي قدد جلسدات
اإلصددبلح و رتابددة االتفاقيددات وحفددظ الملفددات و إنجدداز العمددل فددي الوقددت المحدددد مددن قبددل مرتددب اإلصددبلح و

محرمة القضايا.
ثالثاً :محتوى المنياج التدريبي.
لتحقيدا ىدددا

البرنددامجم يقتدرح ن يددتم اختيددار مجمو دة مددن الطلبددة ال يزيددد دددىم ددن

درة فدي رددل مرتددب مددن

مراتب اإلصبلحم يتم اختيارىم بعناية من قبدل الباحطتدان ،وقدد امتدازت ردل منيمدا بعنيمدا جمعتدا بدين العمدل فدي الجامعدة-

فيما يتعلا بمساقات األسرة وتحدياتيا -وفي مراتب اإلصبلح األسري يل الجمع بدين الجاندب النظدري والعملدي فدي واقدع
المحارمم ليتم تدريبيم ما ال يقل ن  51سا ة تتضمن  %21نظري يعنيل بحددود  01سدا ات نظدريم و  %81ملدي
يل بحدود  41سا ة.
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ويتضمن محتوى الجانب النظري والعممي:
عدد الساعات

المحتوى


التعريف مكاتب اإلصالح وفا نظام اإلصالح األسري /نظري.

7



مواصفات المصمح األسري ضمن تعميمات مديرية اإلصالح /نظري.

7



قانون األحوال الشخصية – أىم الدعاوى التي تراجع مكاتب اإلصالح /نظري.

1



صياغة التفاقيات/نظري.

7



المشكالت األسرية وميارات حل المشكالت/نظري.

1



اإلرشاد األسري /نظري.

1



حضور الحالت بعد موافقتيا ،ومتابعتيا ،ومناقشة كل حالة عم حدة مع المشرف واألعضداء،

والتدريب عم صياغة التفاقيات والسير بيا ضمن اإلجراءات القانونية  /تدريب عممي.

ير/

 41سا ة3 /

توزع في يومين في
رل سبوع.

رابعاً :أساليب البرنامج التدريبي.

تم استخدام األساليب اآلتيةل



سلوب المحاضرة للجانب النظري.



سلوب المناق ة وابدا الري في المحاضرات النظرية وبعد دراسة الحالة.



دراسة الحالة ومتابعتيا.



حل الم ربلت.

خامساً :اختيار المدربين والمتدربين.

 -7المدربون:


المدددربون مددن جامعددة اليرمددوك :د .ار ددده نصدديراتم ود .حنددان بدددور؛ حيددث إنيمددا جمعتددا بددين التدددريس الجددامعي



المدربون من مكاتدب اإلصدالح والتوفيدا األسدري :ردل ضدو فدي اإلصدبلح ىدو مسدمول دن بيدان هليدة مدل اإلصدبلح

للمساقات األسريةم والعمل رع ضا في مراتب اإلصبلح األسري.

األسريم وتقديم النصيحة البلزمة للمتدرب في توجيو ملو التدريبي.

 -1المتدربون:

تددم التعامددل مددع المتدددرب رعضددو فددي مراتددب اإلصددبلح األسددري حيددث تددم اختيددار نخبددة مددن الطلبددة المتمي دزين فددي

التحصيل العلميم وااللتزام الديني واألخبلقي واللباس المحت مم وال خصية القيادية المبل مة لمطل ىذا العمل.
سادساً :تحديد الوقت لتنفيذ البرنامج التدريبي.

بد التدريب منذ بداية الفصل الدراسي الطاني 2109/2108مم بد من ير باطم ومدة التددريب طبلطدة

ديرم تدم

تدريبيم ضمن( )51سا ة تجمع بين الجانب النظري والعمليم بحيث تم حضورىم في األسبوع يومين.
سابعاً :تحديد مكان تنفيذ البرنامج التدريبي.

تم تنفيذ البرنامج التدريبي داخلياً في الممسسة القضا يةم يل في مراتب اإلصبلح والتوفيا األسري في المملرة؛ حيد د دث
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ي ار ى فييا المرتب القريب من مران سرن الطالب؛ لتسييل ميمة الطالب في التدريب.
ثامناً :مستمزمات البرنامج التدريبي.


قا ة واحدة تتسع لعدد المذرور من الطلبة.



دفتر توقيعات يطبت حضور الطلبة.



رتيب قانون األحوال ال خصية.



باجة تطبت ن الطالب متدرب في مراتب اإلصبلح.



يادة تطبت تدريب الطلبة بعد إنيا البرنامج التدريبي.

تاسعاً :تحديد تكمفة البرنامج التدريبي.

ىذا الب رنامج ن اط ال منيجي ا د إلى حرية الطالب و دم إجبارهم لذا ال ترلفة مادية تقع لى داتا الممسسدتينم

سوا من حيث النقلة و مستلزمات التدريب حتى دفتر التوقيعات وترلفدة ديادات التددريب تدم تعميندو مدن قبدل ر يسدة قسدم
الدراسات األسريةم فقط يرجى من مديرية اإلصبلح تعمين رتيبات قانون األحوال ال خصية إن مرن.
عاش ارً :تقييم الطمبة في البرنامج التدريبي.

بعد انتيا البرنامج التدريبي تم قياس معرفة و دا المتدربين لى النحو اآلتيل



اختبار تحريري قصير من قبل الم درفين مدن األرداديميين المتخصصدين فدي الجامعدة للتعردد مدن مددى فيدم الجاندب



دفتر توقيعات من قبل ر يس مرتب اإلصبلح يطبت التزاميم بالمدة المحددة.



تقارير من قبل مين سر مراتب اإلصبلح يمرد التزام المتددربين بالتعليمدات الصدادرة مدن قبدل المرتدب وتقيديم مدنظم



طلددب تقريددر مددن رددل طالددب يتضددمن د ارسددة حالددة فددي المرتددب وريفيددة التعامددل معيددا وايجدداد الحلددول المناسددبة ليددا

النظري ند المتدربين.

ألدا الطلبة ومدى تفا ليم مع البرنامج التدريبي.

بحضور ر يس مرتب اإلصبلح األسري والم ر األراديمي لى المتدرب.
املبحح السابع:

الدزاسـْ املَداٌَـْ.
املطمب األًه :الطسٍكْ ًاإلجساءات.
أولً :أفراد الدراسة.

تم اختيار مساا اإلر اد األسري برلية ال ريعة والدراسات اإلسبلمية فدي جامعدة اليرمدوك بالطريقدة القصددية خدبلل

الفصددل الد ارسددي الطدداني مددن العددام الد ارسددي 2109/2108مم وتددم اختيددار ددعبتين مددن ىددذا المسدداا رعينددة للد ارسددةم حيددث

وز ددت ال ددعب

دوا ياً إلددى مجمددو تينل إحددداىمال تجريبيددة ( )21طالب داً وطالبددة خض دعت للبرنددامج التدددريبيم واألخددرىل

ضابطة ( )21طالباً وطالبة لم تخضع للبرنامج التدريبي.
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ثانيا :أداة الدراسة.
ً
لتحقيددا ىددد

الد ارسددة

دددت الباحطتددان مقيدداس تقدددير الددذات بعددد الرجددوع إلددى الد ارسددات السددابقة والمقدداييس ذات

العبلقةم وترون المقياس من ( )24فقدرة لدى درل البددا ل الموقفيدة التدي تتضدمن سدماالً وطبلطدة بددا ل
حياندا –
(غالبدا –
ً
ً
ضددا ىي ددة

دادرا)م وتددم التحقددا مددن صدددقو ددن طريددا رضددو لددى مجمو ددة مددن المحرمددين مددن المتخصصددين مددن
ند ً
التدريس في الجامعات األردنية؛ وذلك للحرم لى جودة محتدوى مقيداس تقددير الدذاتم وابددا الدري فدي الصدياغة الل ويدة
وسبلمتيام ومدى مبل مة فقرات المقياسم وتم األخذ بالمبلحظات التي جمع لييا  %81من المحرمين.

رما تم التحقا مدن طبدات مقيداس تقددير الدذاتم دن طريدا حسداب معدامبلت الطبدات لدوم بطدريقتينل األولدىل طريقدة

التطبيددا وا ددادة التطبيددام طبددا المقيدداس لددى ينددة اسددتطبل ية مددن مجتمددع الد ارسددة ومددن خددارج ينتيددا و ددددىم ()22

طالبددا وطالبددةم وذلددك بتطبيقيددا م درتين وبفاصددل زمنددي بددين التطبيددا األول والتطبيددا الطدداني وقدددره سددبو ان .وتددم حسدداب
ً
معددامبلت ارتبدداط بيرسددون بددين نتددا ج التطبيقددينم حيددث بل ددت قيمددة معامددل االرتبدداط الرلددي ( .)1.77والطانيددةل اسددتخراج
معامل االتساا الداخلي بين الفقرات باستخدام طريقة ررونباخ لفام حيث بل ت قيمة معامل الطبات الرلي ()1.78م وىدي
قيم مقبولة إلج ار مطل ىذه الدراسة(.)60

واسدتخدم فدي ىدذا المقيداس التددريج الطبلطدديم بحيدث تُعطدى ردل فقدرة مددن الفقدرات األوزان اآلتيدةل درجتدان لردل إجابددة
(نادرا).
تمطل
(غالبا)م ودرجة واحدة لرل إجابة تمطل ( ً
ً
حيانا)م وصفر لرل إجابة تمطل ً
ثالثًا :المعالجة اإلحصا ية.
لتحقي ددا ى دددا

الد ارس ددةم ت ددم اس ددتخدام برن ددامج الح ددزم اإلحص ددا ية للعل ددوم االجتما ي ددة ( )SPSSلتحلي ددل البيان ددات

والحص ددول ل ددى النت ددا جم رم ددا ي ددعتيل المتوس ددطات الحس ددابية واالنح ارف ددات المعياري ددةم واختب ددار تحلي ددل التب دداين المص دداحب
األحادي (.)ANCOVA
املطمب الجاٌُ :عسض ٌتائج الدزاسْ املَداٌَْ ًوٍاقشتوا.

لئلجابددة ددن س دمال الد ارسددة الميددداني ال ددذي نددص لىلمددا طددر البرنددامج التدددريبي المقتددرح فددي تقدددير الددذات ل دددى

الطلبدة؟"م تدم اسدتخراج المتوسددطات الحسددابية واالنح ارفدات المعياريدة ألدا الطلبددة لدى مقيداس الميددول العلميدة فددي
المجمو تين التجريبية والضابطةم وللر

ن الفروا في األدا البعدي حسب مت ير المجمو ة (التجريبيةم الضابطة)م

رما ىي موضحة في الجدول ()0ل
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جدول ()7
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والمتوسطات المعدلة واألخطاء المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة في التطبيقين القبمي
البعدي عم مقياس تقدير الذات.
القبمي
المت:ير التابع

تقدير الذات

البعدي

المجموعة

المتوسط

الحسابي

المعياري

الضابطة

25.50

1.93

31.30

التجريبية

25.60

2.48

38.70

النحراف

المتوسطات

األخطاء

الحسابية

المعيارية
0.57
0.57

النحراف

المتوسط

الحسابي

المعياري
2.45

31.31

2.62

38.69

المعدلة

يبددين الجدددول ( )0وجددود فددرا ظدداىري بددين متوسددطي المجمددو تين التجريبيددة والضددابطة فددي دا فدراد المجمددو تين
الضددابطة والتجريبيددة لددى مقيدداس تقدددير الددذات .ولبيددان داللددة الفددروا اإلحصددا ية بددين المتوسددطات الحسددابية تددم اسددتخدام
تحليل التباين المصاحب األحادي ()ANCOVAم ويوضر الجدول ( )2تلك النتا ج.
جدول ()1

نتا ج اختبار تحميل التباين المصاحب األحادي ( )ANCOVAلمفروا بين متوسطتي المجموعتين الضابطة والتجريبية في
التطبيقين القبمي البعدي عم مقياس تقدير الذات.

المت:ير التابع

تقدير الذات

درجات

مصدر التباين

مجموع المربعات

القبمي

9.992

1

المجموعة

543.737

1

543.737

الخطأ

224.408

35

224.408

الكمي المعدل

49792.000

39

الحرية

مستوى

حجم األثر(مربع

الدللة

ايتا الجز ي)
0.043

0.708

متوسط المربعات

قيمة ف

9.992

1.558

0.220

*84.804

0.000

* ذات داللة إحصا ية ند مستوى الداللة (.)1.15 = α

وبالنظر إلى نتا ج تحليل التباين جدول (ُ )2يبلحظ ن قيمة الداللة اإلحصا ية لمت ير المجمو ة بل ت ()1.111
وىي قل من مسدتوى الداللدة اإلحصدا ية ()1.15 = α؛ ممدا يمردد وجدود طدر للبرندامج التددريبي المقتدرح فدي تقددير الدذات
التحسدن
لدى الطلبة فراد الدراسةم ويتعزز ذلك من خبلل النظر إلى المتوسدطات الحسدابية المعدلدةم حيدث ُيبلحدظ مقددار
ى

في تقدير الذات الناتج من البرنامج التدريبي المقترح .حيث يتبين وجود فرا دال احصا ياً في تقدير الذات بين دا فراد
الدراسة الذين خضعوا للبرنامج التدريبي المقترحم مقارنة بعدا فراد الد ارسدة الدذين لدم يخضدعوا للبرندامج التددريبي المقتدرحم

ولصالر دا فراد الدراسة الذين خضعوا للبرنامج التدريبي المقترح .ولمعرفة فا لية (حجم األطر  )Effect Sizeالبرنامج
التدريبي المقترح لى تقدير الذاتم جرى إيجاد مربع ايتا Eta Squareم الذي بل ت قيمتو ()1.718م والذي يددل لدى
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نو ( )% 71.8من التباين في دا فراد الدراسة لى مقياس تقددير الدذات ا دد ل للبرندامج التددريبي المقتدرحم بمعندى ن
(حس َن) في تقدير الذات لدى الطلبة موضع الدراسة بنسبة م وية (.)%71.8
البرنامج التدريبي المقترح طىر َ
وقد ُيعزى ذلك إلى ن طلبة المجمو ة التجريبية قد تيحت ليدم الفرصدة مدن خدبلل البرندامج التددريبي المقتدرح لدى
تطدوير ذواتيددم وقدددراتيم وطريقددة تفريددرىم وتواصدليمم وتعددامليم مددع اآلخدرينم باإلضددافة إلدى فددن اإللقددا م وتقددديم العددروضم

و سدداليب القيددادة الفا لددةم وادخددال وسددا ل و سدداليب حديطددة لجددذب الم دداررين والتفا ددل معيددمم وا ددداد وتصددميم الحقا ددب
إيجابيا لى تقديرىم لذواتيمم والتقبل ال خصدي لددييمم والدذي طدر
التدريبية والتعليمية من واقع البي ة المحليةم مما انعرس
ً
ب رل واضر في سلوريم االجتما ي واتجاىيم نحو ذواتيمم والصورة التي يرسمونيا ن نفسيم.

وقد تُعزى ىذه النتيجة إلى طبيعة البرنامج التدريبي المقترح التي ررز لدى تنميدة ميدارات الطلبدة فدي مجدال اإلدارة
الجيدددة للجلسددات التدريبيددةم وتصددميم البرنددامج التدددريبيم وميددارات العددرض والتقددديمم والقدددرة لددى معرفددة الجوانددب النفسددية
والصددور الذىنيددة لدددى المتدددربين وريفيددة تصددحيحيا طنددا الدددورة التدريبيددةم واالسددتخدام األمطددل لل ددة الجسدددم وادارة حلقددات
إيجابيدا لدى الصدورة التدي يرسدميا الطلبدة دن نفسديمم و دن
النقاش وورش العمل و وقدات العصد الدذىنيم ممدا انعردس
ً
رفا تيم وقدراتيم الذاتيةم والذي سيمطر بدرجة ربيرة لى نجاحيم وتفوقيم في المستقبل.
وقددد تُعددزى ىددذه النتيجددة إلددى ن البرنددامج التدددريبي المقتددرح مددل لددى التحفيددز الدددا م للطلبددة لتطددوير وتنميددة الميددارات

ال خصددية والعلميددة لدددييمم وخلددا روح المنافسددة بددين الطلبددة بعضدديم بعضداً؛ ب ددرض الوصددول إلددى ال ددرل األرطددر ميددارة ونجا ددة
دتقببل رمدددرب محتددر م ممددا سدديم فددي تنميددة ميددارات القبددول االجتمددا يم والطقددة
للطالددب نفسددو و لددى صددعيد ملددو المينددي مسد ً

بالنفسم وتبني صورة إيجابية للطلبة ن نفسيم و ن قدراتيم ومياراتيمم مما دى إلى تحسن مستوى تقدير الذات لدييم.
اخلامتْ.
أولً :الخالصة.


يتضمن التدريب مجمو ة الن اطات التي تعلم المتدربين وتحفزىمم وتطري قيميمم وترفع مستويات تفريرىم.



الدددافع األساسددي للجددو إلددى سددلوب التدددريب فددي العمليددة التعليميددة تزويددد الطلبددة بالمعلومددات والميددارات وتع دريفيم



للتدريب ساليب ت ترك فييا مع العملية التعليمية إال ن األساليب الم يورة في التعليم تررز لى الجانب النظريم

بالسلوك البلزم وا دادىم رمدربين جيدينم وريفية اإل داد الجيد للعملية التدريبية والتدريسية.

و ساليب التدريب تد م الجانب العملي التطبيقي؛ من جل تنمية الميارات التدريبية لدى سلوك المتعلمين.


تعود اال حتياجات التدريبية في إدارة المحاضرة إلى واقع التدريس في الممسسات التعليمية وريفية التعامل مع المادة
الد ارسدية والطالددبم وضددع

التعامدل مددع اإلسددتراتيجيات الحديطددةم ويظيدر ىددذه االحتياجددات مدن خددبلل النقددد الموجددو

للعملية التعليمية في الممسسات التعليمية.


لتطوير المحاضرة الجامعية في ضو البرندامج التددريبي ال بدد مدن إ دداد برندامج مترامدل يتضدمن التصدميم والتنفيدذ
والتقويم؛ من جل التطوير المستمر للبرنامج.



تتضددمن بنددا البرنددامج – ب ددرل ددام -تحديددد األىدددا

والميدداراتم ووضددع محتددوى واختيددار األسددلوب المنيدداجم واختيددار

المدربين والمتدربينم وتحديد الوقت المناسبم وتحديد مران تنفيذ البرنامجم توفير المستلزمات تحديد ترلفة البرنامد د دج
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التدريبي.


يمردن تنفيددذ البرندامج لددى المحاضدرة الجامعيددة واألن دطة المنيجيددة والبلمنيجيدة التددي ترمدل المحاضدرة فدي الجانددب
الميداني.

ثانياً :التوصيات.


االىتمام بالمناىج الدراسية المتعلقة والترريز لى تطوير المياراتم وتطوير األساليب التي تسدعى لتحقيقيدا؛ بحيدث
يستطيع المعلم تنمية السلوك الذي يبرز قدرات الطالب العقلية والوجدانية والسلورية والعمل لى تقويميا بعد ذلك.



إ داد اليي ة التدريسية ورفع رفاياتيمم ومياراتيم التعليمية التدريسيةم وتعدريفيم األسداليب والوسدا ل البلزمدة للتطدوير

مددن طريقددة دا يددم مددن خددبلل إ ددداد الحقا ددب التدريبيددة قددد الدددورات الخاصددة ليددم؛ حيددث يعددد ىددذا البرنددامج تطددوي اًر
لميداراتيم التدريسدية؛ فدبل بدد مدن تددريب األسداتذة ليدو والً؛ ليقومدوا بددورىم فدي تددريب الطلبدة رمددربين ال ينحصدر

دورىددم فدي تلقددي المعلومددة فقددط و ن يددتخلص دورىددم فددي العمليددة التعليميددة -فددي المسددتقبل -فددي إ طددا المعلومددة
رمحاضرين فقط.
اهلٌاوش.
( )0ىذه النسب الم وية ىي النسب المعتمدة في تقييم الطلبة في المسداقات التدي تددرس فدي جامعدة ,والمتعدار

لييدا فدي الجامعدة؛

حيث ُجعل التقييم واألول والطاني والتياني بارة ن اختبدارات تحريريدة بمعددل  91%مدن  %011لقيداس معرفدة الطالدب فقدطم
ما مال الطلبة و ن طتيم الصفية والبلصفية جعلت بمعدل  %01ولذلك لقياس األىدا الوجدانية والنفسحرريةم وىذا واضر
ند الرجوع إلى توصي

ي مساا يدرس في الجامعة ومواقع ا تماد العبلمات من قيل اليي ة التدريسية.

( )2الترردديم خالددد بددن إب دراىيمم ميددارات المعمددم الجديددد "حقيبددة تدريبيددة"م السددعوديةم و ازرة التعلدديم جامعددة اإلمددام محمددد ابددن سددعود
اإلسبلمية ورالة الجامعة ل مون المعاىد العلميةم 2105م.

( )3برارم بد الرريمم حول التربية والتعميمم الرياضم دار المسلم للن ر والتوزيعم 2103مم ص.398
( )4ابن منظورم جمال الدين محمد بن مررمم لسان العربمبيروتم دار صادرم د.طم 2113مم .374/0
( )5مصطفىم إبراىيمم وهخرونم المعجم الوسيط ،دار الد وةم اسطنبولم (د.ت)م (ط.د)م .028

( )6مرتب المدير العامم دليل المدربم 8/0م استرجعت بتاريخل 2109/4/8مم من الموقع . http://www.fao.org
( )7برارم بد الرريمم حول التربية والتعميمم الرياضم دار المسلم للن ر والتوزيعم 2103مم ص.398

( )8ال ري م محمد مرسيم التدريب وأىميتو في العمل اإلسالميم جدةم دار األندلس الخض ار م 2104مم ص.26
( )9مجمو ة المدرب الدولي المحتر م CIPT For Trainingم ص.0

( )01مرتددب المدددير العددامم دليددل المدددربم 8/0م اسددترجعت بتدداريخل 2109/4/8مم مددن الموقددع http://www.ndi.orgم وينظددرل
ورونيددلم ددانون؛ مدددنيم بددد السددبلمم دليددل المدددربينم ري د تعد ىدد وتقد ىددم تدددريباً فعدداالًم المدددارس اإلقليميددة لتنظدديم الحمددبلتم
المعيد الديمقراطي الوطنيم طبع بمنحة من و ازرة الخارجية األمريريةل ص.49-48
( )00سويدانم طارام التدريب والتدريس اإلبداعيم الرويتم رة اإلبداع الفرري للن رم 2107مم ص.3
( )02للوقو

لى ىمية التدريب بالتفصيل راجع ال ري ل التدريب وأىميتو في العمل اإلسالميم 2104مم ص.36 -30

( )03ينظرل مجمو ة المدرب الدولي المحتر م CIPT For Trainingم ص.4-3
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( )04ينظر يوب المناىج التقليدي فيل مر يم توفيا حمد؛ الحيلةم محمد محمدودم المناىج التربوية الحديثة -مفاىيميدا وعناصدرىا

وأسسدديا وعممياتيددام مددانم دار المسدديرةم 2106م ص23-20م ومددع ن صدداحبي الرتدداب تحدددطا لددى المندداىج الحديطددة إال نددو
يظيددر بنددا

توصددي

لددى خب درة البدداحطتين فددي التدددريس الجددامعي ن ىندداك فجددوة بددين األسدداليب التدددريس والتقددويم المنصددوص لييددا فددي

ي مسدداا واألسدداليب المتعبددة فددي التدددريس والتقددويم للمسدداقات التددي تدددرس فددي قسددم الد ارسددات اإلسددبلمية ب ددرل خدداص

ورلية ال ريعة ب رل ام.

( )05للتعرد من دقة المعلومات ي ارجدع توصدي

المسداقات فدي موقدع جامعدة اليرمدوك الرسدميم حيدث إن االختبدارات التحريريدة وىدي

تقيس معرفة الطالب بمعدل %91م ويظير ذلك يضاً من خدبلل االطدبلع المبا در للباحطدة الر يسدية لدى نمداذج االختبدارات

فدي قسدم الد ارسددات -جامعدة اليرمددوك -وذلدك مددن خدبلل مليددا رر يسدة قسددم للد ارسدات فددإن معظدم االختبددارات تحريريدة تقدديس
دنى الجوانب المعرفية لدى الطبلبم وال يوجد اختبارات تنمي الجوانب الوجدانية والميارية لدييم..

( 06ولبلطبلع رطرل ىولتدونم بيدل؛ ىولتدونم ت ديرم الددليل العممدي لتددريب المدديرينم ترجمدةل محمدد جمدال الددين طابدتم القداىرةم
ال ررة العربية لئل بلم العلمي عاعم 2119م.

( )07مر يم السيد محمودم تكنولوجيا الدعوة اإلسالميةم مصرم مررز اإل بلم اإلسبلميم 2119مم ص.55

( )08هل ر ورم دنان محمدم منيج الدعوة اإلسالمية في ضوء الكتاب والسنةم مانم جمعية الرتاب والسنةم 2100م ص.210
( )09بو العينينم القيم اإلسالمية والتربية ،مرتبة إبراىيم حلبيم المدينة المنورةم 2101مم ص.031

( )21مرتب المدير العامم دليل المدربم 2/4م استرجعت بتاريخل 2109/4/8مم من الموقع .http://www.fao.org
مجمو ة المدرب الدولي المحتر م CIPT For Trainingم ص 4-3بتصر ربير.

( )20مجمو ة المدرب الدولي المحتر م CIPT For Trainingم ص 4-3بتصر ربير

( )22مرتددب المدددير العددامم دليددل المدددربم 2/4م اسددترجعت بتدداريخل 2109/4/8مم مددن الموقددع  http://www.fao.orgمجمو ددة
المدرب الدولي المحتر م CIPT For Trainingم ص 4-3بتصر ربير.

( )23راجعل الجبلدم ماجد زريم تعمم القيم وتعميميام دار المسيرةم مانم 2105م ص .072 -018

( )24الخليفةم حسن جعفرم مدخل إل المناىج وطرا التدريسم الرياضم مرتبة الر د نا رونم 2104مم ص.247
( )25مرتب المدير العامم دليل المدربم 2/4م استرجعت بتاريخل 2109/4/8م من الموقع .http://www.fao.org
( )26الخليفةم حسن جعفرم مدخل إل المناىج وطرا التدريسم ص.248

( )27مجموعة المدرب الدولي المحترفم CIPT For Trainingم ص 8بتصر ربير.

( )28مجموعة المدرب الدولي المحتدرفم CIPT For Trainingم ص02-9بتصدر ربيدر .و ارجدعل الجدبلدم ماجدد زرديم تعلدم القديم
وتعليميام دار المسيرةم مانم 2105م.

( )29ددزوزم س ددميانم مقيددداس دراسدددة الحالدددةم محاضد درات مقدم ددة ف ددي جامع ددة محم ددد لم ددين دب دداغينم س ددطي م رلي ددة العل ددوم اإلنس ددانية
واالجتما ي ددةم قس ددم ل ددم ال ددنفسم 2106-2105م ص8م اس ددترجعت بت دداريخل 2109/0/5م م ددن الموق ددع http://dspace.univ-

setif2.dz

( )31الجبلدم المرجع السابام ص.050

( )30محسنم رري ز الدين؛ اإلبراىيمم مري فرحانم أثر إستراتيجية العصف الذىني في تددريس مدادة البالغدة والتطبيدام الروفدةم
مجلة مررز دراسات الروفةم العدد()29م 2103مم ص.083

( )32الصدرايرةم محمدد دداررم أثدر التدددريس باسدتخدام األلعدداب التعميميدة فددي تنميددة المفداىيم الج:رافيددة لددى طمبددة الصدف السددادس فددي
محافظة الكركم رسالة ماجستير غير من ورةم قسم المناىج والتدريسم جامعة ممتةم الرركم 2100م ص.09
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بٍاء بسٌاوج تدزٍيب يف إعداد احملاضسّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )33مجمو ة المدرب الدولي المحتر م CIPT For Trainingم ص 03-02بتصر ربير.

( )34منظم د ددة اليونس د ددي م المي د ددارات الحياتي د ددةم اس د ددترجعت بت د دداريخل  2109/5 /21م د ددن الموق د ددع https://www.unicef.orgم
ولبلطبلع لى جميع ميارات التدريب بجميع نوا يا؛ راجعل بو النصرم مددحت محمددم ميدارات المددرب المتميدزم القداىرةم

المجمو ة العربية للتدريب والن رم ط0م 2119م.

( )35األنصاريم برنامج تدريب المدربين في التنمية البشريةم 2101مم ص.26-24

( )36خضرم خالدم تنمية تقدير الذات لدى األطفال :دليل عممي لآلباء ،المعممين ،لمميسرين ،القاىرةم المرتب العربي للمعدار م
2107م.

( )37الظاىرم قحطانم مفيوم الذات بين النظرية والتطبيام مانم دار وا ل للن رم 2104م.

( )38حسينم طوم ميارات توكيد الذاتم اإلسرندريةم دار الوفا لدنيا الطبا ة والن رم 2106م.
( )39را ةم حمدم الطب النفسي المعاصرم القاىرةم مرتبة األنجلو المصريةم 2103م.
( )41ال بيبيم لميا

بدد ا،م أساليب واستراتيجيات التحفيدز فدي التددريبم المملردة المتحددةم األراديميدة العربيدة البريطانيدة للتعلديم

العاليم الجامعة االفتراضية الدوليةم 2101م ص .5

( )40ينظرل حمزةم محمدم دليل إعداد التدريب ،وكالة الطوارئ المدينة السويدية ) ،)MSBقسم التنسيا والعملياتم 2104مم ص.03
( )42ينظرل حمزةم محمدم دليل إعداد التدريبم ص.04

( )43ينظرل رضام ررمم برنامج تدريب المدربينم ص28م منتديات مجلة االبتسامةم .www.ibtesama.com
( )44ينظر مر ي؛ الحيلةم المناىج التربوية الحديثةم ص.25-20

( )45ينظرل اللقانيم حمدم تطوير مناىج التعميمم القاىرةم الم الرتبم 2106م ص.28

( )46ينظرل مدرورم لي حمدم نظريات المناىج التربويةم القاىرةم دار الفرر العربيم 2105مم ص.34

( )47ينظرل رضام ررمم برنامج تدريب المدربينم ص30م منتديات مجلة االبتسامةم .www.ibtesama.com

( )48الحيلةم محمد محمودم تقنيات إنتاج الشفافات التعميمية واستخداميا وجيز عرضيا في عمميدة التعمديم والدتعممم مدانم دار
المسيرةم 2018م ص.038

(Practitioner Trainer(Training of Trainer) Practical TOT, Canada GlobalCenter,2005/ All Right )49
Reserved, p: 44-96م وىذا البرنامج في إدارة المحاضرة اقتبس من البرنامج الرندي لتدريب المدربين.

( )51ورونيددلم ددانون؛ مدددنيم بددد السددبلمم دليددل المدددربينم ري د
ص.49-48

تعد ىدد وتقد ىددم تدددريباً فعدداالًم المدددارس اإلقليميددة لتنظدديم الحمددبلتم

( )50الخليفةم حسن جعفرم مدخل إل المناىج وطرا التدريسم الرياضم مرتبة الر د نا رونم 2104م ص.226

( )52نبيددلم سددارةم تصددميم البرنددامج التدددريبيم منتدددى الم دوارد الب دريةم نقددل مددن اإلنترنددت بتدداريخل 2108 /02 /25م السددا ةل 5
PMم https//hrdiscussion.comم وسيتم رحو ب رل رامل ند تطبيا الن اط البلمنيجي لمساا اإلر داد األسدري فدي
قسم الدراسات اإلسبلمية في رلية ال ريعة /جامعة اليرموك.

(Practitioner Trainer(Training of Trainer) Practical TOT, Canada GlobalCenter,2005/ All Right )53
Reserved, p: 44-96م وىذا البرنامج في إدارة المحاضرة اقتبس من البرنامج الرندي لتدريب المدربين.

( )54مر ي؛ الحيلةم المناىج التربوية الحديثةم ص280م بتصر يسير.

(55) Designer Trainer(Training of Trainer) Practical TOT, Canada GlobalCenter,2005/ All Right
Reserved, p: 40.
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ng the lecture for students of the Department of Islamic Studies at Yarmouk University in the light of the criteria of the program (TOT) and its imp

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زائد ٌصريات ًحٍان بدًز
( )56بددو جبللددةم صددبحي حمدددان و ليمدداتم محمددد مقبددل .أسدداليب التدددريس العامددة المعاصددرةم مرتبددة الفددبلحم الرويددتم 2104مم
ص.361

( )57ينظر مر ي؛ الحيلةم المناىج التربوية الحديثةم ص.25-20

( )58ريانم محمد ىا مم تصميم التدريس" منظومة تربوية ونماذج تطبيقية" ،مانم دار حنينم 2102مم ص.483-482
( )59للوقو

لى نواع التقويم التفصيل رطر راجعل ودةم حمدد سدليمانم القيداس والتقدويمم مدانم المطبعدة الوطنيدةم 2101مم

ص.061-056

( )61ىذا البرنامج تم اقتراحو مدن قبدل البداحطتين بندا

لدى برندامج تددريب المددربين لدى ر اسدة جامعدة اليرمدوك ومديريدة اإلصدبلح

األسري في دا رة قاضي القضاة ليترامل الجانب العملي مع النظري في مساا اإلر اد األسري في قسم الدراسات اإلسبلميةم

وقد تمت الموافقة ليو من قبل الممسستين وسيتم تنفيذه في الفصل الدراسي الطاني لعامل 2121/2109م.
( )60ودةم حمد سليمانم القياس والتقويمم مانم المطبعة الوطنيةم 2101م.
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