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 لقيادات وزارة التعليم املدربني تدريب
 متاكمةل لصناعة املدرب احملرتف ةمهنجية علمية وهماري

 

 

عداد وتدريب                         ا 

 عصام بن عبدهللا القبييس             عبدالكرمي بن صديق الربانوي 

ف عام التدريب     ف العام عىل تقنية المعلومات واإلعالم                                      واالبتعاث مشر  المشر

ي                                      PTSUخبير األنظمة المهنية للتدريب 
ون  ي جودة التعلم اإللكير

 
 باحث دكتوراه ف

 

  واالبتعاثاإلدارة العامة للتدريب   - وزارة التعليم                                   

 

 وزارة التعليم* –حقيبة معتمدة من اإلدارة العامة للتدريب واالبتعاث *ال

 *جميع الحقوق محفوظة*
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 -تقديم :

ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن{ احلمد هلل القائل يف كتابه الكرمي          ، والصالة والسالم  (1)}َوُقِل اْعَمُلوا َفَسََيَى اَّلله
 على النيب األمني ، اهلادي النذير ، السراج املنَي ، حممد بن عبدهللا وعلى آله وصحبه أمجعني .

َي املباشر ، ثيف ظل تسارع وتصارع املصادر املعلوماتية ، والقوى التكنولوجية ، وتعدد السبل املهارية ، ذات التأ      
األفراد واملؤسسات احلكومية ، واخلاصة ، كان لزاماً على األفراد ، واملؤسسات مواكبة  ةوغَي املباشر على  أداء وإنتاجي

سد فجوة األداء بني الوضع احلايل أو الراهن هلا وما لل الطرق املساعدة والبحث عن أفصذلك التقدم والتطور ، 
 تصبو إليه يف املستقبل .

ولن يتحقق ذلك إال من خالل إعداد وأتهيل مواردها البشرية ؛ ليمتلكوا املعارف ، واملهارات ، واالجتاهات       
 اليت تساعدهم إبذن هللا تعاىل للوصول لألهداف املنشودة .

فمن هنا كانت احلاجة ملحة يف إعداد مدربني أكفاء ، ميتلكون قدرات احرتافية علمية ، ومهارية ، يسامهوا يف       
 التدريبية . تياجاهتااحيد ملؤسسات ، يف ضوء حتليل وحتدتطوير األفراد وا

لتصميم احلقائب التدريبية ،  العاملية mit، فإن هذه احلقيبة صممت مبعايَي  وحتقيقاً ملعيار اجلودة يف التدريب       
 وهو النظام األكمل واألمثل يف بناء وتصميم احلقائب التدريبية .

 

 عبدالكرمي صديق الربانوي                                                                                     

 

 

 

 

 

_______________ 

 105سورة التوبة ، أية   (1)

 

http://www.qwled.com/vb/t160113.html


 برنامج تدريب المدربين لقيادات وزارة التعليم

 

 

 -: تقديم

يف ظل تطور التكنولوجيا يوًمأ بعد يوم، ويف ظل التسابق بني الشركات العاملية يف إدخال التكنولوجيا يف              
 مجيع مراحل احلياة يف العمل واملنزل والعالقات االجتماعية والسياسية والعسكرية وكذلك يف التعليم.

يدجمها من يها عليم واليت تتطور بشكل مذهل يربح فتتقدم الدول اخلارجية تعليمًيا ابستخدام التقنية يف الت 
م من دولتنا الرشيدة يف مواكبة الدول املتقدمة وحماولتها ابستمرار لتطور طرق التعلي اابلشكل السليم واملفيد، وحرصً 

 واالسرتاتيجيات املستخدمة هبا والتقنيات اليت تيسر لنا إجناز أعمالنا بكل يسر وسهولة.

ًيا إذا توفرت  يف تطبيق أحدث الطرق عامل واملدرب املتدربوين من طرق التعليم اليت تساعد اإللكرت  التدريب 
 كاًل من األجهزة واالدوات واخلدمات اليت تساعد يف تطبيقها بشكل سهل وميّسر.

 مدربتوفر يف اإللكرتوين اليت جيب أن ت التدريبنسعى إىل تقدمي ثقافة مبسطة على ماهية  الربانمجيف هذه  
العصر احلاضر، كما نسعى إلرشاد مبسط إىل أيسر الطرق وأسهلها لتطبيق تعلًما إلكرتونًيا يساعد املعلم على حتقيق 

 األهداف بغَي الطرق التقليدية.

 

 عصام بن عبدهللا القبيسي
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 إهداء
 هذه املبادرة واجلهد 

 الذي بذل فيها مل تكن لرتى النور لوال الدعم الالحمدود 

 سعادة وكيل وزارة التعليم د. نياف بن رشيد اجلابري  من

 وسعادة مدير عام اإلدارة العامة للتدريب واالبتعاث د. حممد بن عبدالعزيز السديري 

 والذي بدوران نسعد إبهداء هذا الكتاب التدرييب املتخصص 

 ملنسويب الوزارة ابمسهم ملعايل وزير التعليم د. أمحد بن حممد العيسى 

 معايل انئب وزير التعليم د. عبدالرمحن بن حممد العاصمي ىل وإ

 ىل مجيع الزمالء يف وزارة التعليم .وإ
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 اهلدف العام الربنامج : 

 اكساب املتدربني املهارات احلديثة لقيادة العملية التدريبية . -
 تطوير مهارات التأثَي والتحفيز لدى املتدربني . -
 احلديثة  والتقنية املية متهني التدريب وفق التوجهات الع -

 :  األهداف التفصيلية الربنامج 

 يف هناية الربانمج سيكون املدرب قادرا على :

 التفريق بني التدريب والتعليم والتعلم والتنمية الذاتية . -
 ختطيط التدريب وبناء براجمه التدريبية . -
 حتليل وحتديد االحتياجات التدريبية لإلفراد واملؤسسات . -
 عملية التدريبية بكفاءة .إدارة ال -
 قيادة النشاط التدرييب بفاعلية . -
 ينات (املع –األنشطة  –دليل املدرب  –تصميم احلقائب التدريبية مبعايَي دولية ) دليل املتدرب  -
 إعداد اخلطط مليزانيات الربامج التدريبية . -
 اإلشراف اإلداري على الربامج التدريبية . -
 تقييم العملية التدريبية . -
 ياس األثر املرجتع من العملية التدريبية .ق -
 متكني املتدربني من التدريب إلكرتونياً . -

 املستهدفون من الربنامج التدريبي :

مديري ومشريف العموم جبهاز الوزارة ، ومديري ومشريف التدريب يستهدف الربانمج إىل تطوير مهارات كال من      
 . واالبتعاث يف امليدان التعليمي
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 : يام الربنامج وساعاته التدريبيةعدد أ

صمم الربانمج املتكامل إلعداد وتطوير إداء املدربني بشكل حزمة متكاملة تقدم الرتقاء املتدربني ليكونوا خرباء 
 تدريب على النحو التايل :

 

 طرائق التدريب  :

 المحاضرة  

 العمل ورش . 

 العملي التطبيق . 

 الحاالت الدراسية 

 الذهني  العصفو والحوار المناقشة. 

 التوضيحية العروض. 

 المعارض المعلقة 

 

 

 

 

 

مسارات حزم 
برانمج إعداد 
وتطوير أداء 
املدربني

ساعة تدريبية20-املستوى األول 

ساعة تدريبية60-املستوى املتقدم 

.ساعة تدريبية 50-مستوى اإلستشاري 

.ساعة تدريبية 80-مستوى اخلبَي 
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 دة القصوى من الربنامج التدريبي رشادت املتدربني لإلستفاإ
 ن قبل أحد المدربين المعتمدين فيهإحرص على حضور هذا البرنامج م. 

  متطلب  %85حضورك الكامل لعدد ساعات البرنامج التدريبي بنسبة ال تقل عن

 نامج التدريبي .الجتيازه البر

  برنامج ال اجتيازمشروع الكفاءة التدريبية للحصول على يتطلب من المشاركين تقديم

 . التدريبي  

  رص حفي فاعلية نقل الخبرات بينكم ، فاتفاعلك مع المدرب وأعضاء مجموعتك يسهم

 علي ذلك .

 ي ، عند ريبكون مرجعا لك بعد إنتهاء البرنامج التداحتفظ بنسختك من دليل المتدرب لت

 قيامك بتصميم حقائب تدريبية .
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 رشادت املدرب للتقديم األمثل للربنامج :إ
  إن قراءتك الفاحصةةةة للحقيبة التدريبية ، ومراجعة محتواها قبل تنفيذك للبرنامج التدريبي

 . لتقديم البرنامج ، يزيدك عمقا بالجاهزية التامة
 الخطةةة وفق كةةام ا  الوقةة  اسةةةةةةت مةةار على والحرص قةةةبةةد البرنةةامج في الزمن مراعةةاة 

 .البرنامج أهداف تحقيق في أساسيا عام  جلسة لكل الموضوعة

 أهدافها يحقق الزمن من كام ا  حقها التدريبية األنشطة إعطاء. 

 ا  أثراا  أك ر التدريبي البرنامج يجعل البرنامج في المتدرب دور تفعيل   .وتشويقا
 ويةحي على الحفاظ في يسةةةةهم في كل يوم تدريبي عشةةةةوائي بشةةةةكل المجموعات تشةةةةكيل 

 مجموعات تشةةةةةكيل النشةةةةةا  اقتضةةةةةى إذا إال متنوعة؛ خبرات من واالسةةةةةتفادة المتدربين

 . م  ا  التخصص بحسب متجانسة
 هدافأ بلوغ في المتدرب يسةةةةةةةاعد التدريب عملية أثناء التكويني التقويم على الحرص 

 . التدريبية الجلسة
 ب من هذا البرنامج بني  بعناية فائقة ، فاحرص على االلتزام بتحقيقها .نواتج التدري 
  احرص على تفعيل المعارض للمجموعات إلبراز أعمال المجموعات ، وتوليد التنافس

 االيجابي بينهم .

 ه ، بعض الصورة ، وكتابة وارسال التقارير حول تنفيذ والتقا نامج التدريبي توثيقك للبر

 للمستويات العليا في البرنامج . يساعدك ل رتقاء
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 :  أدلة قياس األثر ) تدقيق التقويم (
من أجل الوصول إلى جودة تحقيق نواتج التدريب يتم تفعيل أساليب التقويم على النحو     

 التالي :

 المسئولية األدوات أساليب التقويم المستوى

 االتجاهات

 والمعنوية

تتم معرفة مدى 

التغير في 

هات اتجا

المتدربين 

وقناعاتهم 

ورضاهم عن 

البرنامج التدريبي 

بشكل دوري  يلة 

فترة البرنامج 

 وعند نهايته .

األسئلة الشفهية ، 

االستبانات ، المقاب ت 

 المفتوحة

 

 

 

 

 المدرب ، إدارة التدريب

 الحصيلة

يتم التقويم من خ ل 

توجية المتدربين للقيام 

باألنشطة المختلفة ، 

اخل والتطبيقات د

القاعة التدريبية 

وقيامهم بأداء 

الشروحات 

والتفسيرات لما يتعلق 

 بالهدف

 

 

 

أوراق حائطية ، 

عروض عملية ، 

 مجموعات نقاشية

 العصف الذهني

 

 

 

 

 

 

 المدرب
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 الممارسة

 

يتم م حظة 

السلوك أثناء تقديم 

المتدرب للبرامج 

التدريبية 

على  واال  ع

حقائب برامجه 

 التدريبية 

 

 

 

 الم حظة

 

 

 

 

 

 إدارة التدريب

 الجودة

 

يتم قراءة 

مؤشرات األداء 

السابقة والحالية 

 والمقارنة بينهما

 

 

برامج التحليل 

 SPSSاإلحصائي 

 

 

 

 جهة التدريب
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 : التدريبي ختطيط الربنامج

 الزمن الجلسة موضوع الجلسة الموضوع اليوم

 األول
أساسيات 

البرامج 

 التدريبية

 د 60 التدريب فلسفة 1

 د 80 التدريب كنظام 2

 د60 مهارات تدريبية "أ" 3

 د100 مهارات تدريبية "ب" 4

 ال اني
مهارات 

 تدريبية

 د100 مهارات العرض والتقديم 5

 د80 األلعاب التدريبية  6

 د60 تحليل االحتياجات التدريبية 7

 د60 تصميم المحتوى التدريبي 8

 ال الث
تخطيط 

 التدريب

 د60 بناء األنشطة التدريبية 9

 د60 أنما  المدربين والمتدربين 10

 د60 األساليب التدريبية 11

 د120 نموذج التميز في األداء التدريبي 12

 الرابع
التدريب 

 اإللكتروني

 د 60 التدريب اإللكتروني   13

14 EasyClass 180 د 

15 Wiziq 180 د 

16 
تفكير العليا باستخدام أدوات مهارات ال

 التدريب اإللكتروني
 د 60
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 الجلسة األولى
 التدريب فلسفة



 برنامج تدريب المدربين لقيادات وزارة التعليم

 

 

 اجللسات التدريبية

 الزمن الكلي العنوان الرقم

 د 60 التدريب فلسفة 1

 الفروع

الزمن  العناوين الفرعية الرقم 
 الفرعي

 د 15 مفهوم التدريب وأمهيته 1

 د 15 التدريب فلسفة 2

 د 15 وع يف الربامج التدريبيةأسس التن 3

 األهداف التفصيلية

 التعرف على مفهوم التدريب . .1
 توضيح فلسفات التدريب . .2
 بيان أسس التنوع يف الربامج التدريبية . .3

 األنشطة التدريبية للجلسة

 اآللية الزمن العنوان الرقم

 مجاعي 10 مفهوم التدريب 1

 مجاعي 10 والتنمية الذاتيةالفرق بني التدريب والتعليم والتعلم  2

 مجاعي 10 مفهوم املهارة واملعرفة واالجتاه 3

 مجاعي 10 أمهية التدريب 4
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 اهلدف من النشاط :
بناء األلفة بين المتدربين ، وبين المتدربين والمدرب ؛ لتحقيق أعلى فاعلية في البرنامج 

 التدريبي 

 : األدائيةاملهمة 
 بحسب النشا  المختار .يتم توضيحها من قبل المدرب 

 املواد الالزمة :
 أق م ملونة . -                  ساعة حائط . -                  ملونة . A4أوراق  -

 أدوار املتدربني :
 المبادرة بالتعرف على من ليس  هناك ع قة تجمعهم بهم أوال . .1

 تطبيق الخطوات اإلرشادية المطروحة من قبل المدرب . .2

 تعارف                     5ج                         0             1            1 
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 الموضوع اليوم التدريبي

 التطبيق اإلبداعي الجلسة التدريبية

 الخبرات التدريبية النشاط التدريبي

 إرشادات األداء زمن النشاط

 المهمات األدائية آلية األداء
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 اهلدف من النشاط :

 التوصل إىل مفهوم موحد للتدريب وفق االجتاهات احلديثة .

 : األدائيةاملهمة 

 اجملموعة للتوصل إىل مفهوم التدريبالنقاش مع أفراد 

 املواد الالزمة :

 ملونة . A4أوراق  -
 أقالم ملونة . -
 معرض خاص -

 أدوار املتدربني :

 . توزيع األدوار بني اجملموعة .1
 . مع إجاابت األعضاء  التفاعل .2
 فرز  وتنقيح اإلجاابت للوصول إىل املطلوب بصورة موحدة . .3

 

 

 

 

 مفهوم التدريب                  10ج                        1             1            1 
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التدريب ال يتوقف على تزويد األفراد ابملعلومات وإعدادهم فكرايً وعقلياً ملواجهة احلياة، كما هو احلال يف  إن
التعليم، وإمنا يهدف إىل زايدة كفاءة األفراد وقدراهتم ومهاراهتم على أداء مهامهم بذاهتا مثلما يهدف إىل تغيَي سلوكهم 

املعرفة يف العمل األفضل. ويهدف التعليم إىل تزويد الفرد حبصيلة معينة من العلم و واجتاهاهتم يف املنظمة أو عالقاهتم يف 
إطااار وجمااال معني. فااالتعليم إذن يهتم ابملعااارف كوساااااااااااااايلااة لتااأهياال الفرد للاادخول يف احلياااة العمليااة بينمااا التاادريااب هو 

 ض احلياة العملية.الوسيلة اليت متكن الفرد من ممارسة عمل بذاته واستغالل التعليم من أجل أغرا

لية بل يقرتن هذا ابملمارساااااااااااااة الفع –كما ذكران ساااااااااااااابقاً   –والتدريب ال يقتصااااااااااااار على جمرد إلقاء املعلومات     
ألساااااليب اإلدارة اجلديدة. أما التعليم فهو يهتم أساااااساااااً ابملعارف ويركز على املوضااااوع بينما يهتم التدريب ابلفرد ويركز 

 ت اإلضافية فمحور العملية التدريبية إذن هو الفرد وليس موضوع التدريب.على الشخصية ال على املعلوما

 التدريب هو :

 نشرة إثرائية
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وميكن القول أبن مسااااااااااااااؤوليااة تزويااد األفراد ابلعلم واملعرفااة تقع على عاااتق دور العلم كاااجلااامعااات واملعاااهااد    
ز التدريبية والدوائر احلكومية كالتعليمية ووزارة الرتبية والتعليم. أما التدريب فتقع مساااااااااااااااوليته على املعاهد التعليمية واملرا 

 ومدراء التدريب واملتدربني أنفسهم لتطبيق النظرايت العلمية على الواقع.

 

 

 

 اهلدف من النشاط :

 . التفريق بني بعض املصطلحات املهمة يف جمال التدريب 

 : األدائيةاملهمة 

 مشاركة أعضاء اجملموعة للتفريق بني املصطلحات 

 املواد الالزمة :

 ملونة . A4وراق أ -
 أقالم ملونة . -
 معرض خاص -

 أدوار املتدربني :

 . توزيع األدوار بني اجملموعة .1
 . التفاعل مع إجاابت األعضاء  .2
 فرز  وتنقيح اإلجاابت للوصول إىل املطلوب بصورة موحدة . .3

 مصطلحات مهمة                  10ج                        2             1            1 
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 الفرق بني 
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 مضمون التدريب : 

 استناداً إىل ما سبق  ميكن أن نضع التدريب يف شكل معادلة على النحو التايل :
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 عنيموقف م × التدريب = معرفة + مهارة + اجتاه 

 ثرائيةإنشرة 
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 اهلدف من النشاط :

 . بيان مفاهيم مرتكزات العملية التدريبية  

 : األدائيةاملهمة 

 إقناع أعضاء اجملموعة ابملفهوم اخلاص حول املرتكزات الرئيسة يف التدريب .

 املواد الالزمة :

 .كراسي التحقيق -
 . طاولة مستديرة -
 معرض خاص -

 أدوار املتدربني :

 . توزيع األدوار بني حمققني ومسائل .1
 . التفاعل مع إجاابت األعضاء  .2
 . تدوين األراء املتبناة لكل عضو  .3
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املعرفة : 
.........................................................................................................

.........................................................................................................
.........................................................................................................
........................................................................................................ 

 املهارة :

.........................................................................................................
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.........................................................................................................
......................................................................................................... 

 االجتاه : 

.........................................................................................................
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......................................................................................................... 
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 نشأة التدريب :

جهاته حيث تشعب وتعددت و  ،راحل مر ابلعديد من املخالل تطوره إن املتأمل يف التدريب ومراحل منوه جيد أنه 
 على النحو التايل :

لطيور تدريب احليواانت واعدة جماالت من أبرزها : يف العصور القدمية كان مفهوم التدريب مقتصرا على  -
القدرة على االصطياد أو تكرار العمل وغَيه ، وعلى تدريب األطفال على   لغرس سلوكيات حمدودة فيها مثل

 كيفية الرمي والقنص ابستخدام األسلحة البدائية
بدأ ذلك املفهوم ابلتوسع مع بدء انتسار الصناعات احلربية وقبيل احلرب العاملية األوىل ليأخذ جانبا أكثر  -

مدى حتقق األهداف املطلوبة ، وكل ذلك كان حمصورا  تنظيما وختطيطا ، عندما رصدت له مقاييس ملعرفة
 على اجملاالت احلربية .

، أخذ التدريب منحى أخر ، يف االجتاه السلمي ، وجمال االنتاج 1950ومع تطور الصناعة وتقريبا عام   -
 خاصة ، كالتدريب على بعض املهارات الفنية واداء األعمال املرتبطة ابجملال الصناعى .

القرن العشرين ، والتعمق يف علم اإلدارة واالجتاهات اجلديدة يف السلوك الوظيفي ، أخذ التدريب يتجدد ومع بداايت 
 يف مفهومه وأداوته ووسائله وطرقه ، فهو اليزال يف جتديد مستمر حىت وقتنا احلاضر

 

 

 

 

 نشرة إثرائية
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 اهلدف من النشاط :

 التدريب لألفراد واملؤسسات أمهية بيان

 : األدائيةاملهمة 

 ارسة احلالة بني أعضاء اجملموعة للتوصل إىل قناعات اثبتة .مد

 املواد الالزمة :

 ملونة A4أوراق  -
 أقالم ملونة . -
 معارض اجملموعات  -

 أدوار املتدربني :

 . توزيع األدوار بني حمققني ومسائل .1
 . التفاعل مع إجاابت األعضاء  .2
 .  تدوين النتائج على معرض اجملموعة  .3
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 التدريب في :تكمن أهمية 

-    

-    

-    

-    

 
 أسس التنوع يف الربامج التدريبية :

 أوالً : تنوع التدريب وفقاً ملستوايت العمالة :

 نوع التدريب مستوى العمالة

 تنمية إدارية اإلدارة العليا

 تدريب إداري + تنمية إدارية اإلدارة الوسطى

 تدريب إداري + تدريب ختصصي األخصائيون

 ريب إشرايفتد املشرفون

 تدريب فين الفنيون

 تلمذة صناعية + تدريب فين العمال املهرة

 تدريب سريع العمال نصف املهرة

أهمية التدريب 
: 
 

 نشرة إثرائية
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 اثنياً : تنوع التدريب وفقاً للهدف منه :

 نوع التدريب اهلدف من التدريب

 برامج متهيدية استكمال أو تعديل اخللفية العلمية أو املعرفية

ئمة مع العمل أو اإلعداد لشغل التهياة املبدئية أو املوا
 الوظيفة

 برامج اإلعداد + الربامج األساسية

 برامج ختصصية مصممة لسد تلك الفجوة سد فجوة األداء الناجتة عن فجوة املعارف واملهارات 

 برامج رفع املستوى الرتقي ورفع املسوى

 اثلثاً : تنوع التدريب وفقاً ألسس اإلعداد :

 برامج منطية . -
 مصممة لسد فجوة معينة أو ملعاجلة مشكلة أو موقف معني . برامج -

 رابعاً : تنوع التدريب وفقاً ملبدأ االستمرارية :

  

 

 

 

 

 

 

 

 م العلمي والتكنولوجيالتقد

 النسيان بفعل الزمن

 برامج فنية وتخصصية   

 برامج تنشيطية
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 خامسا : تنوع التدريب وفقاً الختالف املكان الذي يتم فيه التدريب :

 مواقع العمل . تدريب يف -              تدريب داخل املنظمة . -             تدريب خارج املنظمة . -

 سادساً : تنوع التدريب وفقاً ملعاجلة التسرب على مراحل التعليم :

 تدريب الصبية . -
 تدريب الراشدين . -

 سابعاً : تدريب وفقاً الختالف الوظائف واألعمال :

 تدريب احملاسبني ، املهندسني ، املعلمني ، األطباء ، ..... اخل . -

 املستوايت التنظيمية :اثمناً : تنوع التدريب وفقاً لطبيعة 

 نوع التدريب طبيعة العمل أو املوقع التنظيمي

 تدريب إداري  املستوايت اإلدارية ) عمل إداري (

 تنمية إدارية لإلدارات العليا

 تدريب ختصصي أو فين املستوايت التنفيذية ) عمل تنفيذي ( 

 اتسعاً : تنوع التدريب وفقاً لوظائف إدارة األفراد :

 نوع التدريب دارة األفرادوظيفة إ

 ختطيط القوى العاملة 

 ) إعادة توزيع العمالة (

 إعادة تدريب

 هتياة مبدئية تعيني

 رفع مستوى ترقية

 إعادة تدريب نقل
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 الجلسة الثانية
 التدريب كنظام
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 اجللسات التدريبية

 الزمن الكلي العنوان الرقم

 د 80 التدريب كنظام 2

 الفروع

الزمن  اوين الفرعيةالعن الرقم 
 الفرعي

 د 20 التدريب كنظام 1

 د 30 النشاط والعملية التدريبية 2

 د 30 تطبيق عملي 3

 األهداف التفصيلية

 التعرف على أهم مكونات النظام التدريبي . .1
 توضيح الفروقات بين النشاط التدريبي والعملية التدريبية . .2
 التقييم المبدئي للمتدربين  . .3

 لتدريبية للجلسةاألنشطة ا

 اآللية الزمن العنوان الرقم
 

 

 

 

 

 



 برنامج تدريب المدربين لقيادات وزارة التعليم

 

 

 
 التدريب كنظام : 

يعىن بنظام التدريب : ذلك الكيان احملدد كجزء من اهليكل التنظيمي يف املنظمة ، والذي يقوم مبجموعة األنشطة      
اجية اء الوظائف واألعمال أبعلى إنت، واملهام املتعلقة ابكتساب األفراد املعارف واملهارات واالجتاهات ، الالزمة ألد

 ممكنة ، من خالل جمموعة من اإلجراءات اليت متيز هذا الكيان عن غَيه من األنظمة يف املنظمة

 -وهذا النظام يتكون من ثالثة أجزاء رئيسة وهي على النحو التايل :

 -اجلزء األول : املدخالت :

 -وتتمثل يف جانبني أساسيني ، مها :      

د املطلوب إكساهبم قدراً معيناً من املعارف واملهارات واالجتاهات ، اليت يتطلبها األداء املتوقع منهم األفرا .1
 لألعمال املكلفني هبا .

البياانت واملعلومات اليت تتعلق ابملوقف احلايل للفرد ، ومعدالت األداء املطلوب حتقيقها ، واخلطط وبرامج  .2
 صيف الوظائف واألعمال املطلوب التدريب عليها .العمل املطلوب تنفيذها ، وحتليل وتو 

 -اجلزء الثاني : العمليات :

 -ويقصد هبا مراحل التدريب أو النشاط التدرييب وتتضمن أربع عمليات أساسية ، على النحو التايل :     

 حتديد االحتياجات التدريبية : (أ

 وتتم على ثالث مستوايت وهي :     

يت تشتد فيها احلاجة إىل التدريبلك إبلقاء الضوء على األماكن العلى مستوى املنظمة ككل ، وذ .1

 مدخل تأصيلي
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على مستوى املهنة ، وذلك بتحديد ما حتتاجه كل مهنة من معارف ومهارات واجتاهات ، حىت يتم تنفيذ  .2
 املهام األساسية املتعلقة هبذه املهنة .

عني واملهارات واالجتاهات لفرد م على مستوى الفرد ، وذلك من خالل حتديد اجلرعات املطلوبة من املعارف .3
 ألداء عمل معني .

 حصر اإلمكاانت التدريبية : (ب

 -وهي العملية اليت تلي حتديد االحتياجات التدريبية ، وتتضمن :

وضع االحتياجات التدريبية ابلنسبة لكل مستوى من مستوايت املوظفني ، أو لكل وحدة من وحدات  .1
 املنظمة .

 ني .، الالزم توفَيها للربامج التدريبية على مستوى كل وحدة ، أو ابلنسبة للموظفحتديد املعينات التدريبية  .2
حتديد األماكن املطلوبة واملناسبة للتدريب ، والتجهيزات الالزمة لكل مكان ، وذلك ابلنسبة لكل وحدة ،  .3

 أو ابلنسبة للموظفني .
 مة ت املادية والبشرية املتاحة يف املنظدراسة مدى إمكانية توفر هذه املتطلبات السابقة من خالل اإلمكاان .4

 ج( تصميم الربامج التدريبية :

 -وهي املرحلة التالية حلصر اإلمكاانت التدريبية ، وتتم ابلتوازي معها ، وتتضمن اخلطوات التالية :     

 حتديد أهداف الربامج التدريبية على أساس حتليل االحتياجات التدريبية . .1
 تدريبية .وضع حمتوى الربامج ال .2
 حتديد املدربني املناسبني . .3
 حتديد املكان املناسب . .4
 حتديد طرق التدريب املناسبة . .5
 وضع املواد التدريبية يف شكلها النهائي . .6
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  -د( تنفيذ الربامج التدريبية وتقييمها :

 -وتعىن بوضع الربامج التدريبية موضع التنفيذ الفعلي وتتضمن اخلطوات التالية :   

 املدربني . اختيار .1
 اختيار املتدربني . .2
 جتهيز مكان التدريب . .3
 إدارة الربامج التدريبية . .4
 تقييم املدربني واملتدربني والربامج التدريبية . .5
 متابعة املتدربني بعد الربامج . .6

  -اجلزء الثالث : املخرجات :

 تتمثل يف جانبني أساسيني مها :   

؛  ساب مستوى معني من املعارف واملهارات واالجتاهات لدى املوظفنيالربامج التدريبية الصاحلة واملناسبة إلك .1
 ألداء األعمال أبكثر الطرق فعالية .

األعداد واملستوايت من املوظفني اليت مت تدريبها وأصبحت قادرة على أداء األعمال املكلفة هبا مبستوايت  .2
 األداء املطلوبة .

 النشاط والعملية التدريبية :

ستعراض التدريب كنظام : أن هناك فرقاً بني النشاط التدرييب الذي ميثل : عمليات النظام ، يتضح من ا      
ويتضمن جمموعة عملياته الفرعية اليت تتعلق بتحديد االحتياجات التدريبية ، وحصر اإلمكاانت التدريبية ، وتصميم 

ة اليت حتدث بني أربعة ليت متثل العملية الديناميكيالربامج التدريبية ، وتنفيذها وتقييمها ... وبني العملية التدريبية ا
عناصر أساسية هي املدرب ، واملتدرب ، والربانمج التدرييب ، واملعينات التدريبية ، واليت تكون يف أغلب األحوال 

  أكثر ارتباطا مبخرجات النظام التدرييب ، هذا ويبني الشكل التايل منوذجاً للنظام التدرييب يف املنظمة .
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 الجلسة الثالثة
 مهارات تدريبية
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 اجللسات التدريبية

 الزمن الكلي العنوان الرقم

 د 60 مهارات تدريبية ) أ ( 3

 الفروع

 الزمن الفرعي العناوين الفرعية الرقم 

 د 40 فن تقديم النفس 1

 د 20 الكاريزما والحضور الشخصي 2

 األهداف التفصيلية

 سداتقان مهارات توظيف لغة الج .1
 اتقان مهارات توظيف الصوت .2
 اتقان مهارات توظيف الكلمات .3

 األنشطة التدريبية للجلسة

 اآللية الزمن العنوان الرقم

 فردي 14 تقديم النفس 1

مجموعات  20 تطبيق 2

 صغيرة
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 اهلدف من النشاط :

 ممارسة عملية تقدمي النفس يف الربامج التدريبية بصورة صحيحة

 : دائيةاألاملهمة 

 التحضَي لتقدمي النفس  ، مث عرض موجزا خمتصرا عن أي مادة حيسنها 

 املواد الالزمة :

 جهاز داات شو -

 أدوار املتدربني :

 مع مشاركات األعضاءالتفاعل  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقدمي النفس                  20ف                          1             2            3 
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 :الكاريزما واحلضور الشخصي 
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........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

...................................................................................................................... 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 

 م النفسفن تقدي
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 الرابعةالجلسة 
 مهارات تدريبية
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 اجللسات التدريبية

 الزمن الكلي العنوان الرقم

 د 100 مهارات تدريبية ) ب ( 4

 الفروع

الزمن  العناوين الفرعية الرقم 
 الفرعي

 د 60 كسر الجمود وبناء األلفة 1

 د 40 اإلعداد النفسي للمدرب 2

 األهداف التفصيلية

 التعرف أفضل األساليب لكسر الجمود وبناء األلفة . .1
 ص من الحواجز النفسية بين المدربين والمتدربينالتخل .2

 

 األنشطة التدريبية للجلسة

 اآللية الزمن العنوان الرقم

 جماعي 20 الفواصل التدريبية 1
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 كسر اجلمود وبناء األلفة يف التدريب 

قد يعرتي واالنسيابية ، و  أنشطته على قدر عال من األلفة واحلميمية‘ إن جودة التدريب تتطلب أن تؤدى مجي      
 النشاط التدرييب شيء من اجلمود ، ميكن تقسيمه إىل احلاالت التالية :

 أوال : مجود الساعة االوىل : 

وهو نوع من اجلمود بصيب املتدربني أحياان يف بداية الربانمج التدرييب ؛ ترجع أسبابه غالباً إىل عدم املعرفة املسبقة  
 ملتدربني ببعضهم البعض ، وميكن كسر ذلك النوع من اجلمود بطرق عديدة منها : ابملدرب ، أو عدم تعرف ا

......................................................................................................... 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 النشاط التدرييب  : اثنياً : مجود خالل

وهو ذلك النوع من اجلمود الذي يتكون بشكل تراكمي خالل سَي النشاط التدرييب ، ويرجع لعدد من االحتماالت 
 منها :

 الروتني يف التدريب  -
 تولد شحناء بني املتدربني واملدرب  ، أو بني املتدربني أنفسهم . -
 اخنفاض طاقة املتدربني . -
 لتدرييب مع ظروف املتدربني .عدم تناسب وقت الربانمج ا -

 مالحظة مهمة : استخدم الفواصل التدريبية لكسر اجلمود ليس ............................ .
 

 

 

 تأصيليمدخل 
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 اهلدف من النشاط :

 تصميم فاصل تدرييب 

 : األدائيةاملهمة 

 اجملموعة يف تصميم فاصل تدرييب التعاون مع أفراد

 املواد الالزمة :

 جهاز داات شو -

 ار املتدربني :أدو

 تصميم فاصل تدرييب وفق الضوابط له  .1
 تقدمي الفاصل التدرييب أمام اجملموعات .2

 

 

 

 

 

 تصميم فواصل تدريبية                  20ج                          1             1           4 
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 العنوان :

......................................................................................................... 

 األدوات :

.........................................................................................................
.........................................................................................................

.........................................................................................................
.........................................................................................................
......................................................................................................... 

 خطوات التنفيذ :

.........................................................................................................

.........................................................................................................
.........................................................................................................

.........................................................................................................
.........................................................................................................

......................................................................................................... 
.........................................................................................................

.........................................................................................................
.........................................................................................................

......................................................................................................... 

 فاصل تدريبي
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 اإلعداد النفسي للمدرب :

شاااااااارف املهنة اليت يتساااااااابب إليها ومسو مكانتها وعظم شااااااااأهنا يبعث فيه الرغبة واحلماس  دربإن اسااااااااتشااااااااعار امل      
 الدائمني للوصول إىل أعلى درجات هذه املهنة ، والقيام أبدوارها على الوجه املطلوب . 

وما ورد  ، تعليم الناس اخلَي ونفعهمما جاء يف فضااااال ماً بقراءة أن يشاااااحذ نفساااااه دائ لذا ينبغى على املدرب  
يف األجر املرتتب على توجيه الناس ودعوهتم إىل اخلَي . فعن أيب هريرة رضاااااااي هللا عنه أن رساااااااول هللا ص  قال :   من 
 دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شاااااايااً   رواه مساااااالم . وعنه قال: قال

  إذا مات ابن آدم أنقطع عمله إال من ثالث : صاااااااادقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صااااااااا   : رسااااااااول هللا ص 
العامل على  ل:" فضيدعو له   رواه مسلم . وعن أيب إمامة ، رضي هللا عنه ، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 

إن هللا ومالئكته وأهل السااااااااااموات واألرض حىت النملة يف    مث قال رسااااااااااول هللا ص  : العابد كفضلللللللللي على أد كم
جحرها وحىت احلوت ليصاااالون على معلمي الناس اخلَي   رواه الرتمذي ، وقال: حديث حساااان ، ولو مل يكن من دافع 
وراء مهناة التادريس ، وتعليم الطالب وتوجيههم ، إال الظفر برمحاة هللا و دعااء مالئكتاه وأهال السااااااااااااااموات واألرض ،  

اسااااااااااتغفار الطيور واحليواانت ملعلم الناس اخلَي لكفى بذلك دافعاً نفسااااااااااياً ، ووقوداً مسااااااااااتمراً للمضااااااااااي قدماً يف مهنة و 
 التدريس ، والرغبة الدائمة يف العمل الدؤوب والعطاء املستمر .

مواجهى  ىقد يعرتي املتدرب حديث االلتحاق مبهنة التدريب أحياانً شااااااااااااي  من الضااااااااااااعف ، أو عدم القدرة عل      
املتدربني ، وهذا مبختلف درجاهتا احلسااية ، مما تضااعف العملية التدريبية كافة ؛ عاكسااة األثر على خمرجات التدريب ، 
لذا حنرص يف هذا الربانمج التدرييب أن نقدم للمتدرب العديد من املهارات اليت تسااااااااااااااااعده إبذن هللا تعاىل على جتاوز 

 تلك العقبات إبذن هللا ومنها :

 عداد اجليد للمادة العلمية قبل التدريب .اإل .1
 الربجمة االجيابية قبل النوم . .2
 زايرة قاعة التدريب قبل التدريب . .3

 نشرة إثرائية
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 احلضور املبكر للقاعة التدريبية . .4
 التفريع أبنواعه ) شد ، ضغط ، قفزة ( .5
 التنفس العميق . .6
 النظر يف املثلث اجلبهي . .7

 لضبط جودة التدريب   BRNO PLANEخطوات 
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 الخامسةالجلسة 
 والتقديممهارات العرض 
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 اجللسات التدريبية

 الزمن الكلي العنوان الرقم

 د 100 مهارات العرض والتقديم 5

 الفروع

الزمن  العناوين الفرعية الرقم 
 الفرعي

 د 50 مهارات العرض 1

 د 30 مهارات الصوت 2

 د 20 مهارات الكلمات 3

 األهداف التفصيلية

 العرض.تطبيق مهارات  .1
 تطبيق مهارات الصوت . .2
 تطبيق مهارات الكلمات .3

 

 األنشطة التدريبية للجلسة

 اآللية الزمن العنوان الرقم

 جماعي 40 تطبيق  1
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 اهلدف من النشاط :

 تقدمي عرض تدرييب شامل املهارات املكتسبة السابقة

 : األدائيةاملهمة 

 ممارسة مهارات لغة اجلسد 

 ة :املواد الالزم

 جهاز داات شو -

 أدوار املتدربني :

 الرتكيز حول عروض املتدربني .3
 تدوين أبرز امللحوظات . .4

 
 
 
 
 
 
 

 تطبيق                     40ج ص                      1             1           5 
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.........................................................................................................
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......................................................................................................... 
.........................................................................................................
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......................................................................................................... 
.........................................................................................................
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......................................................................................................... 
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.........................................................................................................
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......................................................................................................... 

 
 

 تطبيق إبداعي
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من عملية االتصال تكون  %93من جامعة هارفارد أن ) 1971أكتشف العامل النفسي الربت مها رابيان عام 

 غَي ملفوظة(
 (      %7): ومتثل  الكلمات  .1
 (%38): ومتثل  نربة الصوت .2
 (%55) : ومتثل لغة اجلسد  .3

 تفعيل لغة اجلسد :  مهاراتأوالً :

 تفعيل لغة اجلسد تنقسم املهارات األساسية ل       

 أكد : الوقوف منتصباً. -

 أكد : اجملافاة ابعتدال بني القدمني والذراعني . -

 جتنب : الوقوف على رجل واحدة . -

 جتنب : تقاطع الرجلني أثناء الوقوف . -

 جتنب : إعطاء اجلمهور ظهرك . -

 . جتنب : املبالغة يف املهارات -

 : اإلمياءات .1

 مبالغة .استخدم املثلث اليدوي للثقة بدون  -

 عند الرتحيب مد زراعيك بزاوية منفرجة . -

 اجعل التمثيل اليدوي متناسباً ملا تقول . -

 . ابتعد عن تكتيف الزراعني -

 ابتعد عن وضع اليد خلف الظهر وداخل اجليوب -

 راقب لزماتك اليدوية وختلص منها . -

 ال تبالغ يف تفعيل حركات اليدين . -

 حافظ على ابتسامتك وتذكر أبهنا عدوة . -

 نشرة إثرائية
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 أدمج بني إمياءات وجهك وما تقول . -

 ابتعد عن اإلمياءات املوحية ابلتوتر . -

 

 التواصل : .2

 قبل البدء والرتحيب خذ نظرة مشولية للجمهور . -

 ال تبدأ الربانمج ابلنظر لألسفل أبداً أبًد . -

 أنظر ملنطقة العقال . -

 استخدم املثلث الرتددي بني العني إذا احتجت لذلك . -

 ثوان . 10كثر من ال تطيل النظر أل -

 املظهر : .3

 كن متناسقاً مع نوعية اجلمهور . -

 كن متناسقاً يف اللباس مع ذاتك . -

 اظهر ابلشكل التفاؤيل . -

 : الصوت :مهارات تفعيل  ثانياً 
 تنقسم املهارات األساسية لتفعيل الصوت إىل :

 . درجة الصوت 
 . ايقاع الصوت 
 . نربة الصوت 
 الوقفة والسكتة واالسرتاحة 

 :  الكلمات:مهارات تفعيل  ثالثاً 
 كن معتدال يف انتقاءك للكلمات . -
 جتنب اخللط بني أكثر من لغة . -
 طبع الكلمات ابألنظمة التمثيلية . -

 : فنون مقدمة التدريب 

........................................ 

........................................ 
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  عرض األرقام والنسب :فنون 

............................................................................................... 
............................................................................................... 

............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 

............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 

............................................................................................... 
............................................................................................... 

............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 

............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 

............................................................................................... 
............................................................................................... 

............................................................................................... 
.............................................................................................. 
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 السادسةالجلسة 
 األلعاب التدريبية
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 اجللسات التدريبية

 الزمن الكلي العنوان الرقم

 د 80 األلعاب التدريبية 6

 الفروع

الزمن  العناوين الفرعية الرقم 
 الفرعي

 د20 معايير تصميم األلعاب التدريبية 1

 د60 تطبيق لعبة تدريبية 2

 األهداف التفصيلية

 تطبيق مهارات العرض. .1
 تطبيق مهارات الصوت . .2
 لكلماتتطبيق مهارات ا .3

 

 األنشطة التدريبية للجلسة

 اآللية الزمن العنوان الرقم

 جماعي 50 تطبيق لعبة تدريبية 1
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 األلعاب التدريبية 

 طريقة مسلية هادفة ، تكسر اجلمود وتذهب الفتور ، خالل النشاط التدرييب ، وتساعد على حتقيق أهدافه .      

 فوائدها :

 تدرييب من خالل اإلقناع ، حتقيق أهداف النشاط ال -

 خطوات بنائها :

 حتديد اهلدف من اللعبة . .1

 تكوين أدوات اللعبة . .2

 شرح خطوات تنفيذها . .3

 التعليق احلايل أو املؤجل على اهلدف . .4

 اب التدريبية وفق نظام   مايت   معايَي تصميم األلع

1.   ............................................................................................ 

2.               ........................................................................................... 

3.               ...........................................................................................  

4.    ........           ...................................................................................         

5.        ...........................................................................................             

6.    .......................................  .................................................... 

 ضوابط األلعاب التدريبية :
                إخفاء اهلدف من اللعبة حلني االنتهاء منها .. 2               أن تكون مبنية على العمل اجلماعي . .1

 جملموعات يف استنباط أهداف اللعبة .مشاركة ا. 4              إاثرة احلماسة واإلعجاب أثناء تنفيذها .. 3

 سن إدارة وقت اللعبة .. 6                                              التوقيت هلا. .5

 مدخل تأصيلي
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 اهلدف من النشاط :

 تصميم لعبة تدريبية

 : األدائيةاملهمة 

 بتكار يف تصميم لعبة جديدةاال

 املواد الالزمة :

 حيددها املتدربون  -

 : أدوار املتدربني

 التفاعل مع تقدمي اجملموعات .1
 دوين أبرز امللحوظات . .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصميم لعبة تدريبية               50ج                         1             2           6 
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.........................................................................................................
.........................................................................................................

......................................................................................................... 

.........................................................................................................
.........................................................................................................

......................................................................................................... 

.........................................................................................................
.........................................................................................................
......................................................................................................... 

.........................................................................................................
......................................................................................................... 

.........................................................................................................
.........................................................................................................
......................................................................................................... 

.........................................................................................................

.........................................................................................................
......................................................................................................... 

 

 

 األلعاب التدريبية
 تطبيق إبداعي
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 السابعة الجلسة
 تحليل االحتياجات التدريبية
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 اجللسات التدريبية

 الزمن الكلي العنوان الرقم

 د 60 تحليل االحتياجات التدريبية 7

 الفروع

الزمن  العناوين الفرعية الرقم 
 الفرعي

 د 20 األهداف التدريبية 1

 د 40 يل االحتياجات التدريبيةتحل 2

 األهداف التفصيلية

 التعرف على مجاالت األهداف التدريبية .1
 اتقان صياغة الهدف التدريبي .2
 بيان الفروق بين الغايات واألهداف التفصيلية .3
 التعرف على فكرة عامة عن تحليل وتحديد االحتياجات التدريبية . .4

 األنشطة التدريبية للجلسة

 اآللية الزمن العنوان الرقم

 جماعي 20 تحليل االحتياجات التدريبية 1
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 اهلدف من النشاط :

 املقارنة بني النظرايت التعليمية

 : األدائيةاملهمة 

 الرتكيز على جواهر الفروق بني النظرايت

 املواد الالزمة :

 ملونة A4أوراق  -
 أقالم ملونة -

 أدوار املتدربني :

 عاتالتفاعل مع تقدمي اجملمو  .1
 دوين أبرز امللحوظات . .2

 

 

 

 

 

 

 

 النظرايت                     20ج                         1             1           7 
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......................................................................................................... 

 تطبيق إبداعي
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 : األهداف التدريبية

          : مفهوم األهداف التدريبية

مرغواًب أتمل املنظمة ظهوره لدى املتدرب ؛ نتيجة اكتسابه خربات  انتج تدرييب هي عبارات أو مجل حتدد 
 التدريب ، وتغيَي الظروف احلاضرة للمتدرب. 

 أقسام األهداف التدريبية: 
 ية للتدريب وهي بعيدة املدى. أهداف عامة : أهداف تصف الغاايت النهائ -1

 أهدف فرعية : أهداف تصف خمرجات تدريبية حمددة وهي قصَية املدى. -2

 : التدريبية  توصيف األهداف سياسات 
 تفصيل األهداف العامة بناء على أمساء املهمات الوظيفية مباشرة.  -1

ى التصرفات تقييم( بناء عل تفصيل أنواع األهداف التحصيلية النهائية )معرفة،تطبيق، ميول، حل مشكالت، -2
 الوظيفية.

 النظر إىل املهمات الرئيسة ضمن الوظيفة الواحدة.  -3

 .املنظمة النظر إىل فاات حاجة املوظفني و  -4

 حاجات االتصال والتنظيم و مناخ العمل و اإلنتاج و العالقات العامة والتسويق. -5

 :  مصادر أهداف التدريب
 سياسات املنظمة يف جمال التطوير . -1

 حتياجات التدريبية ) للمنظمة ، العمل ، األفراد ( اال -2
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 تقسم األهداف التدريبية إىل عدة أنواع منها :              : أنواع األهداف التدريبية

 وتتمثل يف :  املنظمةأهداف تدريبية تليب حاجة  -1
 يف مجيع اجلوانب. املنظمةأهداف يقصد هبا تطوير  -أ

 د تكون شخصية أو مهارية أو سلوكية.أهداف خاصة ابملوظف ق -ب

 أهداف خاصة بتطوير العمل من آلية التنفيذ أو تغَي ظروفها.  -ج

 أهداف تليب حاجة الفاات املستفيدة من املؤسسة -د

 أهداف تدريبية خاصة بطبيعة فرتة التنفيذ: -2
  أهداف عامة وهي حمدودة العدد يف الربانمج هتدف إىل تثبيت مهمات التدريب. -أ

 أهداف سلوكية هنائية لتثبيت السلوك الوظيفي ملهمة التدريب. -ب
 أهداف سلوكية مرحلية لتثبيت السلوك املنبثق من السلوك اهلدف العام.  -ج
 أهداف تدريب حسب دورها يف التدريب: -3
العامة واألهداف  فأهداف تصميمة : تستخدم يف تنفيذ برامج التدريب وتطويرها من قبل املصمم، ومكوانهتا األهدا -أ

 السلوكية النهائية.
  أهداف إجرائية : هي ترمجة املدربني لألهداف العامة والسلوكية إىل جزئيات صغَية متثل يف جمموعها اهلدف العام -ب
 : وتقسم إىل عدة أقسام أهداف تدريبية تتعلق ابلسلوك البشري -4
  فة، مثل: التذكر، العد، التسمية، االستعادة(أهداف تتعلق ابإلدراك حسب تصنيف بلوم أهداف )املعر  -أ
 أهداف االستيعاب ) اإلجياز، التلخيص، التفصيل، الشرح، التوضيح(.  -أ
 أهداف التطبيق ) االستعمال، التنفيذ، التشغيل، اإلجناز املباشر(.  -ب
 أهداف التحليل ) كإظهار العالقة بني األجزاء(.  -ج
 اج شيء جديد من مواد أو معارف(. أهداف التكوين )التطوير كإنت -د
 أهداف التقييم كتحديد صالحية أو فاعلية األشياء املبتكرة اجلديدة.  -ه
 أهداف احلقائق اخلاصة )إشارة املوظف ألجزاء السيارة(.  -ز
 أهداف املفاهيم: توضيح املوظف لدور املاوس يف جهاز الكمبيوتر.  -ح
 ى التصرف السليم يف املواقف املفاجاة. أهداف حل املشكالت: قدرة املوظف عل -ط
  أهداف عاطفية خاصة )ابلقيم وامليول والعالقات اإلنسانية مثل القبول والتقدير للمتدربني واحرتام خرباهتم(. -ي
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 نظرة عامة على األهداف السلوكية :
 -: جماالت األهداف التدريبية

  : اجملال املعريف -1

طبيق، التحليل، لتالتذكر، الفهم، ا:  تتعلق ابلتعامل العقلي مع املعارف وتشملاليت  التدريبيةميثل األهداف   
 . الرتكيب، التقومي 

  : اجملال الوجداين االنفعايل -2

، وامليول ، اهات واالجت، واملشاعر ، والتقاليد ، والعقائد ، اليت ترتبط ابلعادات  التدريبيةيتضمن األهداف   
 .  واالنفعاالت

 : املهاري )احلركي(اجملال  -3

 اإلحساس والتآزر احلركي ) أي التوافق بني، اليت تتعلق مبهارات األداء احلركي  التدريبيةويتضمن األهداف   
 العصيب واالستجاابت احلركية كالقص والتلوين والرسم واألشغال اليدوية(. 

لوك قابل قه من املتدرب على هياة سالسلوكي : هو وصف دقيق وواضح وحمدد لناتج التدريب املرغوب حتقياهلدف 
 . للمالحظة والقياس

 أمهية حتديد األهداف الرتبوية :

تشكل األهداف السلوكية دائماً نقطة البداية لعمل املدرب ، فهي تعد مبثابة القائد واملوجه لكافة أعماله التدريبية      
 داف .، توظف مجيعها يف حتقيق تلك األه؛ حيث تساعده يف حتديد األنشطة واحملتوى واملعينات التدريبية 

 صياغة األهداف السلوكية اإلجرائية :

 

 

  .أن املصدرية 

  فعل سلوكي إجرائي: هو الفعل الذي يشَي إىل سلوك ميكن للمتدرب أداؤه
 ويشاهده املدرب ويستطيع قياسه. 

 رب . اسه لدى املتدحمتوى األداء أو التعلم: اجلانب املعريف أو املهاري أو االجتاهي املراد قي 

 األداءأن + فعل سلوكي إجرائي + املتدرب + حمتوى األداء والتعلم + احلد األدىن من 
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  .معيار األداء: احلد األدىن املقبول لصحة تنفيذ السلوك 

 -املستوايت السلوكية : جماالهتا وأبرز أفعاهلا :
 أوالً : مستوى املعرفة  :

 أبرز أفعااااال األداء اجملال
يعرف، يسمي، يدرج، يكتب، يذكر، يضع، خطا حتت، خيتار من البدائل،  املعرفااااة

 مييز. 
 حيدد، يربر، خيتار، يؤثر، يبني، يوضح، يقرر، يصنف. التلخيص
 خيتار، يقيم، يوضح، يعدد، جيد، يشَي، يبني، ينش ، يستعمل، يؤدي. التطبيق
 حيلل، حيددا يلخص، يفرق، خيتار، يفصل، يقارن، يعطي الفرق، يعلل، ينقد. التحليل
 غة.ار، يعيد بناًء أو صياجيمع، يلخص، جيادل، يناقش، ينظم، يشتق، خيت الرتكيب
 يقرر، يقوم، يعاير، يعتمد، يدافع، يهاجم، ينقد، حيدد، يتجنب، خيتار. التقومي

 اثنيا : مستوى املهارة احلركية : 

 من األفعال اليت تصاغ  هبا املستوايت النفس حركية :

، يثبت ، ينسق ، ينّفذ  يعاجل ، ينظّم يكشف ، خيتار ، يعزل ، يُظهر ، خيطو ، يشرّح ، يقيس ، يطّبق ، يربط ،      
 يرسم ، يبين ، ينتج ، يبّدل ، يكّيف ، ينوّع ، يضبط ، ينّقح ، يصّمم ، يكتب ،

 اثلثا : مستوى االجتاهات :

  : من األفعال السلوكية اليت تستخدم يف هذا اجملال      

، يغَي ، يدعم ،   ، يدعو ، يتمسك ، ينظماهتماماً ، يساعد ، يعاون ، يشارك ، يبادر ، يعمل ، ينضم إىل يبدي 
 يساهم . يصمم ، يلتزم ، يرتب ، يعدل ، مييز ، يقرتح ، يؤدي ، يستخدم ،

 

 

 

 

 



63 

 برنامج تدريب المدربين لقيادات وزارة التعليم

 

 
    

 -التدريبية ، والتطوير الوظيفي : االحتياجات

 

 مفهوم االحتياجات التدريبية : 

 أداء قادرين على لتجعلهم املني ؛الع ، وخربات : معلومات يف إحداثها املطلوب التغَيات جمموعةهي        
 ، ومعدالت يستخدموهنا اليت ، وطرق العمل ومعارفهم املتدربني ، معلومات يف ، متمثالً  األكمل الوجه على أعماهلم
 . ، واجتاهاهتم وسلوكهم األداء، يفاهتم ومهار  األداء،

 سؤالني مهمني ، ومها : فاالحتياجات التدريبية هي إطار لسيناريو التدريب ، وهي جتيب عن      

 ما الربامج التدريبية اليت ستنفذ خالل الفرتة القادمة . -
 ملاذا تنفذ تلك الربامج التدريبية . -

وابلتايل إذا كان ختطيط التدريب سيجيب عن ثالثة أسالة وهي : ماذا أ وملاذا ، وكيف ... فبالتايل االحتياجات 
 ا وملاذا ؟ التدريبية جتيب عن سؤالني مهمني ومها : ماذ

مرحلة حتديد االحتياجات  تعد لذا ؛ للمستفيدين  التدريبية احلاجات : تلبية إىل الغالب يف التدريب يهدف      
 الدقة وبقدر التدريبية ، العملية عليه ترتكز الذي واألساس التدريبية، للربامج التخطيط مراحل من أوىل التدريبية
  االحتياجات تلك لتلبية تصميمه يتم الذي الربانمج التدرييب فاعلية تكون  :االحتياجات هذه حتديد يف والكفاية

 أن أمهية حتديد االحتياجات التدريبية تتمثل يف أهنا :

 التدريب. نوع وابلتايل ابلتدريب، املستهدفة الفاات حتديد يف تساعد .1
  للمشرفني الرتبويني . ابلنسبة العمل ومعوقات املشكالت، عن الكشف يف تعني .2
  .والعمق النوعية ، حيث من املناسب احملتوى واختيار بدقة ، التدريب أهداف حتديد على تساعد .3
 .التدريب طريق عن املوظفني لدى تعويضه املطلوب النقص حتديد على تساعد .4
 .إليهم املسندة األعمال لتأدية املوظفني كفاءة رفع يف احلقيقي كوهنا العامل .5
 . تدرييب نشاط يأ عليه يقوم الذي األساس تعد .6
 .املناسبة الصحيحة االجتاهات إىل التدريب يوجه الذي املؤشر العامل تعد .7

 مدخل تأصيلي
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 .السليم الصحيح االجتاه إىل للتدريب املتاحة اإلمكاانت توجيه يف األساس العامل تعد .8
 يذها .وتنف التدريبية الربامج قبل تصميم ، وأييت مهين تدرييب نشاط أي يسبق التدريبية االحتياجات معرفة .9

 

 

 

 اهلدف من النشاط :

 دراسة احلالة املطروحة حمددا الوسيلة املناسبة لتحديد االحتياجات التدريبية 

 : األدائيةاملهمة 

 تقدمي األسباب األكثر منطقا .

 املواد الالزمة :

 ملونة A4أوراق  -
 أقالم ملونة -

 أدوار املتدربني :

 التفاعل مع تقدمي اجملموعات .3
 ظات .دوين أبرز امللحو  .4

 

 حالة دراسية                    20ج                         1             2           7 
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 :املداخل األساسية لتحديد االحتياجات التدريبية 
العملية  / الوظيفة املنظمة أو التنظيم ، حتليل حتليل : لتحديد االحتياجات التدريبية مداخل أساسية مهمة مثل      

  -، وميكن توضيح هذه املداخل كما يلي : / الفرد ، حتليل شاغل الوظيفة

  التنظيم : حتليل املنظمة أو -أ
ويتضمن دراسة املنظمة ككل من حيث ) األهداف ، واملوارد البشرية ، واملادية وتوزيعها ؛ لتحقيق أهداف       

 .املنظمة ، سياسات العمل ، البياة االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية اليت حتيط بعمل املنظمة 
يلي  فيمالعام حملتوى اجتاهات ومواقع التدريب ، و ا وهذا النوع من التحليل يساعد يف حتديد اإلطار االسرتاتيجي         

 : أهم اجلوانب اليت يلبيها أسلوب حتليل املنظمة أو التنظيم

 دراسة واستيعاب األهداف احلالية للمنظمة : -1
 وتربز أمهية األهداف ابلنسبة للمنظمة يف : أهنا تشكل أساس وسبب وجود املنظمة .        

 دراسة تطوير املنظمة : -2
وتشمل مجيع اجلوانب املتعلقة ابملنظمة ، من حيث األهداف ، واملوارد ، وأساليب العمل ،  واإلنتاج ،         

واألسواق ، يف املاضي واملستقبل ، هبدف التنبؤ مبسَية املنظمة املستقبلية ، وابلتايل حتديد االجتاهات العامة 
 لالحتياجات التدريبية وطبيعتها ومواقعها .

 التنظيمي : حتليل اهليكل -3
ويتضمن : التعرف على األقسام والوحدات الفرعية اليت تتكون منها املنظمة ، اختصاصاهتا ، الفعاليات اليت         

متارسها ،حجم الوحدات التنظيمية ، حجم النشاط الذي متارسه كل وحدة ، أساليب االتصال املعتادة ، 
لذلك ، مدى ممارسة الصالحيات احلالية ، ومدى احلاجة إىل  الصالحيات املمنوعة إلجناز العمل ومدى مالئمتها

 التفويض .

 :وحتليل القوى العاملة ابملنظمة  دراسة -4
ويستهدف الوقوف على طبيعة الرتكيب احلايل للقوى العاملة ) املشرفني الرتبويني ( وتوزيعها داخل املنظمة ،     

 .قوى ، واحلاجات املستقبلية هلا والتعرف على االحتياجات احلالية لبعض أنواع هذه ال
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  العملية : / الوظيفة حتليل-ب
وهنا جتري مقارنة وصف  الوظيفة ،، ومواصفات  الوظيفة: دراسة وصف  العمل أو العملية بتحليل ويقصد      

قصه ،  نالوظيفة مبواصفات شاغل الوظيفة ، واستنباط أهم املعارف واملهارات والكفاايت والقدرات والصفات اليت ت
كما قد جتري مقارنة مواصفات الوظيفة املطلوبة مبواصفات الوظيفة الواقعية احلالية املتوفرة لدى شاغل وظائف معينة ، 

 إىل الوصول أجل من أواملهمة ؛ الوظيفة تلك لتأدية املوظف يعرفه أن ينبغي ما حتديد : هو كله ذلك من والغرض
 التدريبية ، مثل : املؤشرات ببعض اخلروج املمكن من فإنه : الوظيفة لحتلي طريق ، وعن املرجوة املنظمة أهداف

 .الوظائف متطلبات عن املشرفني الرتبويني وقدرات اختالف مهارات  -

 .وظائفهم أداء متطلبات مع املشرفني الرتبويني لبعض العملية اخلربة ، أو تناسب التأهيل العلمي عدم  -

 .الوظائف قوائم توصيف حتددها كما فيها املرغوب األمناط للمشرفني الرتبويني عن الفعلي أمناط السلوك اختالف  -

 املنظمات املماثلة  إحصاءات تربزه ، كما األداء مبعايَي مقارنة للمشرفني الرتبويني الفعلي األداء ضعف  -

  الفرد ( :الوظيفة ) شاغل   حتليل -جل 

 أدائها، يف جناحه مدى وحتديد ما ، ملهنة شرف الرتبويامل أداء قياس :هو الفرد بتحليل ويقصد      

 أخرى لوظائف إمكانيات أدائه وكذا احلالية، الوظيفة يف أدائه لتحسني الالزمة واالجتاهات املعارف إىل إضافة
 نم يُعد  :التحليل من النوع هذا ن، كما أهذه الوظيفة  لشغل الالزمة واملواصفات للمتطلبات ، طبقاً  مستقبالً ،
 سلوك املعرفة ،أو أو املهارة، يقيس أن يريد كان احمللل إذا وخصوصاً  التدريبية ، احلاجات حتديد املداخل يف أصعب

 النتائج هذه سبب حدوث عن يسأل وإمنا ، املوظف أداء نتائج عن يسأل ال احمللل العمل ؛ ألن يف املشرف الرتبوي
،  واملقابالت كتحليل املضمون، واملالحظات، التحليل، يف عديدة أساليب استخدام : يتم املدخل هذا ويف .

 . ابالستقصاء تسمى ما الرأي ، أو ، واستمارات النقاش والتقارير، وحلقات السجالت ،

 : رابعا : مؤشرات حتديد االحتياجات التدريبية

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 
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 :أساليب حتديد االحتياجات التدريبية خامسًا :       

، ولعل أهم تلك  ل التدريبتعددت طرق وأساليب حتديد االحتياجات التدريبية لدى الباحثني واملهتمني يف جما     
 يلي  : هي مااألساليب 

 وتتضمن تصرف، فعل،أو عمل،أو أبي قيامه أثناء للموظف مرئية عملية مراقبة مالحظة السلوك : وهي  -1
 هي املالحظة املالحظة أنواع قيمته ، وأفضل وحتديد وتقومي السلوك، السلوك، القيام بتسجيل : املالحظة عمليات
اَلحظ،ولكنها علم دون طبيعية واقفم يف املنتظمة

ُ
 كبَي . وجهد وقت ، إىل حتتاج امل

 عنها، يقوم اإلجابة بغرض األسالة أو العبارات، جمموعة من حتتوي استمارة عن : وهي عبارة االستبانة  -2
 يقرر حيث ؛الذايت وتعتمد التقدير تقوميها، املراد اجلوانب مجيع لتشمل نفسه املدرب ،أو التدريب خبَي إبعدادها
 فقرات أسالة أو ذات االستبانة تكون معني، وقد شيء أو معني، موضوع حيال توجهاته أو مرئياته، خالهلا من الفرد

 النوعني . بني جتمع وقد مغلقة، مفتوحة أو

 التعرف على ؛ هبدف  واملوظفني التدريب، خبَي بني لقاء عن املقابلة ) اجلماعية والفردية (: وهي عبارة  -3
 يف يساعد منطقياً، ترتيباً  األسالة ، ويتم ترتيبها فيها مقصودة ،وحتدد بطريقة وتتم املقابلة التدريبية ، مهتاحتياجا
 يستطيع ؛ حىت ابملقابلة القائم قبل من اخلربة من جيد مستوى إىل وحتتاج بسهولة ، املعلومات املطلوبة إىل الوصول

 فني .للموظ  الفعلية االحتياجات الوصول إىل

جوانب  على ، والوقوف املوظفني مستوى حتديد أجل نظرية أو عملية ؛ من االختبارات : حتريرية أو شفوية ،  -4
 القصور لديهم .

،  وتقارير رؤسائهم ؛ ليتم استخالص  املوظفنيالسجالت والتقارير : ويتم ذلك من خالل مراجعة سجالت   -5
 وايهتم األدائية .أسباب وحتديد جوانب القصور ، وتدين مست

لهم وهم يؤدون يف مقر عم للموظفنيالزايرات امليدانية : حيث تتم زايرة املساول أو املشرف أو خبَي التدريب   -6
 مهامهم عدة مرات ، بشكل مفاج  ، للوقوف على فجوات األداء لديهم .

ون هذه اجات التدريبية ، حبيث تتكاللجان االستشارية : تعد اللجان االستشارية مصدراً من مصادر حتديد احل  -7
اللجان من ممثلي املستوايت اإلدارية املختلفة ، يف املنظمة ؛ لتحديد احلاجات  التدريبية ، وترتيب أولوايهتا ، أو أن 

 تشكل هذه اللجان االستشارية من فاات اخلرباء خارج املنظمة ؛ لتقوم ابملهام نفسها .

ات بؤية : اخلطط هي املشروعات املعدة للتنفيذ أما اإلسقاطات التنبؤية فإهنا توقعحتليل اخلطط واإلسقاطات التن  -8
ألشياء مستقبلية ، وتقديرات إحصائية يف الغالب ألحداث وظروف مستقبلية ، متر هبا املنظمة سواء يف خططها ، أو 

 براجمها ، أو منتجاهتا ، أو تغيَيات مستقبلية يف البياة احمليطة ابملنظمة .
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املسح اخلارجي : تستهدف هذه الوسيلة أفراداً من خارج املنظمة ، كالعمالء ، واملوردين ، والوكالء ، ملعرفة   -9
نواحي القصور يف أداء موظفي املنظمة ، وما حيتاجون إليه من معارف ومهارات ، ابستخدام أدوات مسحية ،  

تطلب أعماهلم الذين ت للموظفنياجات التدريبية كاملقابالت الشخصية ، وتعد هذه الوسيلة جيدة لتحديد االحتي
 اتصااًل مباشراً ابجلمهور.

تقومي األداء : يتم مجع املعلومات عن احلاجات التدريبية من خالل دراسة تقارير األداء الوظيفي ، وما حتتويه   -10
ملرغوب ، مبستوايت األداء ا من عناصر لألداء الوظيفي ، والصفات الشخصية ، والعالقة مع املعلمني ، مث مقارنتها

 والتوصل من خالل ذلك إىل قياس الفجوة بني األداء الواقعي واألداء املرغوب فيه ، ونوع التدريب املناسب .

تقومي املنتج : تعتمد هذه الطريقة على وضع معايَي معينة ، لتقومي جودة املنتج ، بناًء على املواصفات ،  -11
ملنتج اءات اإلشرافية املتعلقة إبصدار التعليمات ، والتوجيهات التنظيمية ، مث يتم حتليل جودة اوالتقارير الرمسية ، واإلجر 

 يف ضوء هذه املعايَي ، وتقدمي نشاطات التدريب الالزم لتطوير األداء .

يف  محتليل األطوار الزمنية للمنظمة : تنطوي هذه الوسيلة على استخدام مترين مشابه للتمارين اليت تستخد  -12
أساليب اإلسقاط والتنبؤات ، حيث يطلب من جمموعة املشرفني الرتبويني الذين ميثلون شرائح خمتلفة من املنظمة : 
تعباة  أداة تشخيصية ، تقسم اتريخ املنظمة إىل مراحل ، ولكل مرحلة صفة معينة ، ومدى أتثَي تلك املرحلة على 

  جيري تلخيص البياانت ، وحتليل حمتواها ؛ ليتم وضع خطط العمل يفاملشاركني يف اجملموعة ، أو أفراد املنظمة ، مث
حالة توافق وانسجام بني التطورات اجلديدة اليت متر هبا املنظمة ، والقدرات الوظيفية لشاغلي الوظائف يف املنظمة ، 

 ويتم تصميم الربامج التدريبية احملققة لذلك يف ضوئها.

 : لتدريبيةضوابط حتديد االحتياجات اسادسًا: 

 :التدريبية ، وهي  االحتياجات لتحديد رئيسة ضوابطال     

 .العاملني جلميع شامالً  التحديد يكون أن  :الشمولية .1

 .ومنتظم دوري بشكل ، يتم مستمراً  التحديد يكون أن  :االستمرار .2

 .علمي مدروس بشكل ُمعدة ومناذج دراسات ضوء على التحديد يتم أن : املنهجية .3

 التدريبية االحتياجات حتديد  :يف املعنية الفاات مجيع تشرتك . التعاونية : أي4
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 التطوير الوظيفي :

 مفهومه :

 التطوير : هو العمل على رفع الشيء ، إىل مستوى الزمن املوجود فيه ، أو مبعىن أخر إحداث توائم اتم للشيء 

 حداث توائم وتوافق اتم بني ثالثة عناصر أساسية وهي :التطوير الوظيفي : هو تلك اجلهود املستمرة من أجل إ

 -أوالً : الفرد :

 وذلك ابعتباره شاغر لوظيفة معينة .

 -اثنياُ : الوظيفة :

ابعتبارها جمموعة من املهام املتعلقة بتشغيل نشاط أو جزء من نشاط ، أو نظام أو فرع من نظام املنظمة ، مبا حيقق 
 عندما يتم تشغيل كل الوظائف واألعمال يف اطار متكامل .يف النهاية أهداف املنظمة ، 

  -اثلثاً : املتغَيات البياية الداخلية واخلارجية :

ابعتبارها مؤثر أساسي على معدالت األداء ، أو يف النظم ، أو يف األساليب الفنية واإلدارية داخل املنظمة ، أو أي 
 ي للمنظمة ، أو زايدة أنتاجيتها .تغَيات يف النظم واألساليب لدعم املوقف التنافس

وملا كانت املتغَيات البياية الداخلية واخلارجية مستمرة على الدوام ، ومفروض على املنظمة احلد من آاثرها السلبية     
 ، وتعظيم آاثرها االجيابية ، لذا فهي حتقيقا لذلك تسَي على مسارين ومها :

 نمية املوارد البشرية .التطوير الوظيفي يف إطار أنشطة وعمليات ت .1
 إحداث تغَيات يف النظم واألساليب والتكنولوجيا . .2

 تطوير املنظمة ، ىلومن الطبيعي أن يتكامل املسارين على أساس أن التغيَي يف النظم واألساليب التكنولوجية يهدف إ
لتغيَي يف النظم واألساليب ل تطوير يف العاملني على تشغيلها ، لذا يعترب التغيَي الوظيفي اتبعاً  ويتطلب أن يلحقه
 والتكنولوجيا .

 وظيفي :حتديد احتياجات التطوير ال

وفقا للمفهوم السابق للتطوير الوظيفي ، فإنه ميثل احتياج تدرييب ، يتم التعرف عليه أبساليب وأدوات حتديد       
ر ، على مستوى فة إىل إحداث هذا التطوياالحتياجات التدريبية ، ويتم ترمجته إىل جمموعة من الربامج التدريبية اهلاد

خمتلف الوظائف يف املنظمة . ليس كذلك فقط بل أن الفلسفات األساسية اليت تقوم عليها عملية تنمية املوارد البشرية 
 ، واليت يقوم عليها التدريب يف نفس الوقت وهي :
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 مبدأ استمرارية التعليم والتدريب طوال حياة الفرد الوظيفية . -
 دعيم التعلم .مبدأ ت -
 مبدأ سد الفجوة الناجتة عن قصور يف املعارف واملهارات . -

هي نفس الفلسفات اليت يقوم عليها التطوير الوظيفي ، فهو عملية مستمرة تقوم على أساس حتديد متطلبات      
 التطوير من معارف ومهارات ، وكذلك ترشيد اخلربات املكتسبة من خالل املمارسة العملية .

 جناح برامج التطوير الوظيفي  ضوابط

 حىت تنجح برامج التطوير الوظيفي وحتقق أهدافها ، ينبغي أن تسود املنظمة املفاهيم والضوابط التالية :        

ينبغي أن يشعر األفراد املستهدفني بربامج التطوير الوظيفي ، احلاجة إىل التغيَي ، وان يكونوا على استعداد له  .1
 ك حىت حيدث تغيَي دائم ذو معىن يف املنظمة .وراغبني فيه ، وذل

ينبغي أن يصاحب التغَيات يف املعارف واملهارات واالجتاهات تغيَيات يف النظم واألساليب اليت تستخدمها  .2
 املنظمة ؛ لتشكيل وتوجيه تصرفات العاملني فيها .

التطوير ؛ ألن متعون حبب اإلبداع و ينبغي مشاركة فاة قليلة من األفراد يف املستوايت اإلدارية الدنيا ممن يت .3
 مشاركتهم جيعلهم ملتزمون ابلتغَي الذي شاركوا فيه ، ويكونون رسل التغيَي داخل منظماهتم .

ينبغي أن تكون العقبات والتحدايت اليت تواجه العمل واألداء يف املنظمة ، هي أحد املوضوعات األساسية  .4
 يف برامج التطوير الوظيفي .

نظمة قدرا كبَيا من املرونة والتكيف مع متغَيات البياة ، وذلك كمناخ عام فيها ، مبعىن أن أن يكون لدى امل .5
 تكون منظمة جاذبة للتطوير وليست طاردة له .

أن تقوم برامج التطوير الوظيفي على أساس نتائج تقييم األداء اإلداري والفين لألنشطة والوظائف واألعمال ،  .6
 واملشرفني والعاملني .وكذلك تقييم أداء املديرين 

 جماالت التطوير الوظيفي  

 غالباً ما تركز برامج التطوير الوظيفي على ثالث جماالت أساسية وهي :       

 برامج تطوير اإلدارات العليا . -
 برامج تطوير اجملموعات املهنية املتميزة .  -برامج التطوير اإلداري واإلشرايف .     -
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 الثامنةالجلسة 
 تصميم المحتوى التدريبي
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 اجللسات التدريبية

 الزمن الكلي العنوان الرقم

 د 60 تخطيط النشاط التدريبي ) ب ( 8

 الفروع

الزمن  العناوين الفرعية الرقم 
 الفرعي

 د 60 تصميم المحتوى التدريبي 1

 األهداف التفصيلية

 اتقان أسس تصميم المحتوى التدريبي  .1
 

 األنشطة التدريبية للجلسة

 اآللية الزمن عنوانال الرقم

 جماعي 40 تصميم المحتوى التدريبي 1
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 تصميم احملتوى التدريبي

 
 مفهوم احملتوى التدريبي :

ساهبا ، واملهارات ، واالجتاهات ، املراد إكواملصطلحات ، عبارة عن النظرايت واملبادئ واحلقائق، واملفاهيم  هو         
 بعض املعينات التدريبية واألنشطة التدريبية . للمتدربني ، من خالل استخدام

 جماالت احملتوى التدريبي : 
 اجملال النظري:  -أ

هي املعارف املكتوبة أو املنقولة شفواًي للمتدربني مثل املصطلحات العلمية واملفاهيم وأجزاء األدوات واملبادئ 
 والنظرايت. 

 اجملال اإلجرائي:  -ب
 ل املتدربني أو السلوكيات احلركية هلم مثل خطوات تنفيذ مهمة ما أو استخداميتمثل بتطبيق املهارات من قب

 اآلالت واملعدات. 
 معايري اختيار احملتوى التدرييب: 

 املعارف اليت يتضمنها احملتوى إىل أكثر من فاة: . 2                 األهداف العامة لبناء احملتوى  .1
رمجتها جيب على مجيع املتدربني معرفتها الرتباطها  املباشر بتحقيق األهداف وت املعارف األساسية واملهمة: وهي اليت -أ

 سلوكياً. 
 املعارف الثانوية وهي اليت يفضل معرفتها لكوهنا تعمل على تركيز وإدراك املعارف األساسية واملهمة.  -ب
 اختيار احملتوى التدرييب وتطويره بناًء على مضمون األهداف اإلجرائية.   -3
 فصيل وحدات احملتوى التدرييب نوعاً وكًما حسبما هو مطلوب. ت -4
 قابلية احملتوى التدرييب للتعلم من حيث السهولة وترابط األفكار.  -5

 مواءمة احملتوى للحاجات املستقبلية للفرد واجملتمع.  -6
 اتساق احملتوى التدرييب مع الواقع الرتبوي واالجتماعي والثقايف.  -7
 

 مدخل تأصيلي



75 

 برنامج تدريب المدربين لقيادات وزارة التعليم

 

 
    

 

 

 

 ن النشاط :اهلدف م

 تصميم حمتوى تدرييب

 : األدائيةاملهمة 

 ممارسة عملية مجع احملتوى التدرييب

 املواد الالزمة :

 إنرتنت  -
 ملونة  A4أوراق  -
 قصاصات ملونة -
 جهاز حاسوب . -

 أدوار املتدربني :

 املشاركة الفاعلة مع اجملموعة  .1

 

 مجع احملتوى                    40ج                         1             1           9 
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  خطوات بناء احملتوى التدريبي:

 وضع اخلطوط العريضة للمحتوى التدرييب. -1

 تفصيل هذه اخلطوط العريضة إىل جزئيات معرفية دقيقة.  -2

 ارتباط احملتوى وما يشتمل عليه من مبادئ ومفاهيم ومهارات مبتطلبات األداء الوظيفي وحتقيق األهداف السلوكية.  -3

 ط مباشرة مبحتوى التدريب املطلوب. حذف املادة اليت ال ترتب -4

 صياغة احملتوى التدرييب أبسلوب يساعد على التعلم والتحصيل. -5

 مقومات احملتوى التدرييب اجليد:
 حتديد األهداف التدريبية بصورة واضحة يعمل على:  -1

 حتديد ما هو مهم وما هو أهم.  -أ

 دد. حتديد حجم املادة املراد إيصاهلا للمتدرب يف وقت حم -ب

 حتديد حجم املادة املكتوبة وطريقة صياغتها.  -ج

 توزيع املادة بشكل منهجي يسهم يف إيصال املعلومة بشكل جيد ويف وقت أقصر.  -د

التسلسل املنهجي للمادة وفق األهداف التدريبية املرسومة يساعد على فحص وحتليل املواقف وإدراك العالقات بني  -ها
 التدريبية. اخلربات املتصلة ابملواقف

 وضوح الفكرة :  -2

يعتمد جناح العملية التدريبية وحجم اكتساب املتدرب للخربات واملهارات  على قدرة مصمم احملتوى على تنسيق 
املنهج وتنظيمه وتوظيف األفكار الرتبوية والتعليمية والنفسية يف السرد املوضوعي مبحتوى املقرر حيث يسهم ذلك يف 

 اة العملية.قنوات اإلدراك لدى املتدرب فيصبح قادراً على تعميم املفاهيم واملهارات وتطبيقها يف احلي تفسَي املفاهيم وفتح

  توظيف الوسائل التعليمية واألدوات الالزمة: -4

من الضروري أن يعتمد كاتب احملتوى التدرييب على األدوات التعليمية املتمثلة يف: اجلداول واملصورات والرسوم 
ماعية، وضيحية والشفافيات، والرتكيز على األمثلة اليت تعمل على ربط احلقائق العلمية ابلواقع وابحلياة االجتالبيانية والت

 نشرة إثرائية
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والعمل قدر اإلمكان على عدم االعتماد على السرد لألفكار يف عرض أي موضوع تدرييب، ألن ذلك ال يساعد املتدرب 
 املعلومة طويالً يف ذاكرته.  على استيعاب الشرح اللفظي للمعلومة وابلتايل ال تثبت

 لذا يساعد استخدام الوسائل التعليمية واألدوات املتدرب على: 

 اكتساب القدرة على تفسَي احلقائق والقيام ابلتطبيقات واالحتفاظ بقدر جيد من املعلومات. -1

 تنمية القدرة على اسرتجاع املعلومات واحلقائق ابلسرعة املالئمة.   -2

 أبسلوب جيد على اختيار احملتوى التدرييب، لذا جيب العمل على:  صياغة األهدافوتساعد 

 تفحص األهداف.  -

 حتديد املناطق املهمة اليت حتدد موضوع املقرر وطريقة عرضه على املتدربني.  -

 األهداف هي خطة لتحصيل واكتساب اخلربات العلمية والتعليمية والتطبيقية.  -

املواد  على النسق الفكري للمحتوى التدرييب املتمثل يف قدرةاالنتقاء بعض املعارف دون أخرى للرتكيز  -
الدراسية على تدريب العقل حبيث تدرب كل مادة ملكة عقلية معينة مثل ملكة احلفظ أو التذكر أو الفهم 
) القدرات ( ميكن بعدها انتقال األثر التدرييب أو التعليمي، فكلما زادت صعوبة املادة كان أثرها يف 

 ل كبَياً.تدريب العق

 : هو تدريب حتليلي ينبغي أن يركز على التفكَي العملي والقدرة  على حل املشكالت والقدرة فالتدريب العقلي      
 على الفهم. والعربة هنا ليست ابحملتوى ذاته وإمنا ابلنشاط العقلي الذي يقوم به املتدرب أو حياول املدرب إاثرته. 

 -: مراعاة ما يلي وينبغي عن تصميم احملتوى التدرييب

 حتديد طبيعة وثقافة املتدربني:  -1
من حيث الثقافة العامة واللغة والعقيدة والقيم واألعراف االجتماعية وخصوصًا روابط املعرفة اليت يتصف هبا 

 جمموعة من الناس مثل جمتمع الرتبويني. 

  حتديد مدى أمهية احملتوى: -2

سته ية ذو أمهية للمتدرب ملعرفة مردود هذا احملتوى على الفرد عند ممار إن حتديد احملتوى العلمي للدورة التدريب
 العمل وهذا يسهم يف حتديد حجم املادة وكم املعلومات الذي جيب أن يتلقاه املتدرب. 

 الدقة واحلداثة: -3
طيات التقنية عأما حداثة املفاهيم العلمية اليت تعرض يف املادة التدريبية فتسهم يف رفع كفاءة املتدرب وفق امل

 احلديثة على أن تكون هذه املفاهيم قد وضعت بدقة ال لبس فيها. 
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 اإلطار العام للمحتوى: -4
االلتزام ابإلطار اإلسالمي والقيم واألخالق ومراعاة ذلك عند إعطاء األمثلة وعرض اجلوانب الفلسفية أو توضيح 

 بول. ى يف إطاره العام إسالمًيا ليحظى بدرجة من القاملفاهيم اليت تعتمد على اجلدل واملنطق حبيث يكون احملتو 

 التنظيم الداخلي للمعلومات: -5
إن ترابط املعلومات وتنظيمها داخل احملتوى يساعد على تسلسل األفكار وتبسيط كل معلومة، ويتضح هذا يف 

 تسلسل مستوايت املعرفة، كما يساعد على اختيار أساليب التدريب وأدواته املناسبة. 

 مدى الدقة يف عرض األفكار: -6
الدقة يف عرض األفكار وربطها مبستوى املتدرب، وأمهية الربانمج التدرييب، واهتمامات اجلهة املستفيدة منه، 

 والرتكيز على األولوايت يف عرض األفكار. 

 اللغة وسالمتها: -7
املادة على خمتصني يف  ادة، لذا يفضل عرضتتطلب كتابة املادة التدريبية توخي الدقة يف اللغة اليت كتبت هبا هذه امل

 اللغة الختيار العبارات وربط األفكار. 

 اإلبداع واالبتكار: -8
يتطلب إعداد املادة العلمية مهارة يف ربط املبادئ العلمية والتطبيقات املعملية مع واقع البياة احمللية وعدم عرض 

 البتكارية. ملعلومات الواردة يف احملتوى التدرييب لتنمية قدراته اأفكار مستعارة من الغَي، مما يتيح للمتدرب توظيف ا

 اجلوانب املعرفية والوجدانية: -9
إن الرتكيز على اجلوانب املعرفية فقط يفقد املادة العلمية املرونة والتجاوب من قبل املتدرب لذا من الضروري إبراز 

ى باعات حول مقررات الدورة عن طريق الرتكيز على القيم املثلاجلوانب الوجدانية مثل إاثرة الشعور واألحاسيس واالنط
 يف حب العمل وفضله ووجوب إتقانه عند التطبيق العملي قدر اإلمكان. 

 وضوح احملتوى: -10
سهولة احملتوى ووضوحه يساعدان املتدرب على االكتشاف وحل املشكالت والوصول للمعلومة بطريقة أيسر 

عليم والنشاطات واملشاريع والتمارين اليت تساعد على اإلدراك واإلتقان وتزويد احملتوى حيث تسهم يف ذلك أدوات الت
 مبراجع ميكن للمتدرب الرجوع إليها واحلصول على معلومات إضافية.

 خمتصر تصميم احملتوى التدريبي
 حدد أهداف احملتوى . .1

 ضع تصور عام للمحتوى كمسودة . .2
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 عروض تقدميية .... اخل ( –أوراق عمل  –أحباث  –ب قم بعملية مسح للدراسات السابقة ) كت .3

 قم إبعادة ترتيب التصور وفقاً لعناوين رئيسية بشكل متسلسل ومنطقي . .4

 استحضر خصائص املتدربني . .5

 ضع لك صفحة أو ورقة جانبية جتميع هبا رؤوس أقالم األنشطة والنقاط الداعمة والقوية . .6
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 بناء األنشطة التدريبية
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 اجللسات التدريبية

 الزمن الكلي العنوان الرقم

 د 90 بناء األنشطة التدريبية 9

 الفروع

الزمن  العناوين الفرعية الرقم 
 الفرعي

 د 30 األنشطة التدريبية 1

 د 30 المعينات التدريبية 2

 األهداف التفصيلية

 اتقان أسس تصميم المحتوى التدريبي  .1
 

 األنشطة التدريبية للجلسة

 اآللية الزمن العنوان الرقم

 جماعي د 30 ماذا تعلمنا 1
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 األنشطة التدريبية 

 
 مفهوم األنشطة التدريبية :

هي كل ما يؤديه املتدرب سواًء كان لفظيًا أو كتابيًا أو عمليًا للوصول إىل املعرفة الوظيفية ولتحقيق األهداف 
 السلوكية للتدريب. 

 لسلوك يف األهداف التحصيلية واإلجرائية، فإذا كان السلوك تذكراً يكون النشاط تذكراً فأنشطة التدريب تتبع ا
 تبعاً لذلك وإذا كان السلوك استيعاابً أو تطبيقاً فإن النشاط يكون استيعاابً أو تطبيقاً.  

 معايري بناء األنشطة التدريبية : 
 هناك عدة معايَي لتطوير أنشطة التعلم يف التدريب، منها: 

 أن تكون األنشطة حمفزة ومثَية ومشوقة تشجع مشاركة املتدربني وتفاعلهم.  .1

 التنويع يف األنشطة لتتالءم مع رغبات املتدربني وخرباهتم وما بينهم من فروق فردية.  .2

 توظيف أخطاء املتدربني للتعلم والتحصيل أي أن نوعها وحمتواها ينبثق من خربة ومعرفتهم.  .3

 كيزه أي أن تدعم األنشطة األخرى يف التحصيل. تعزيز حدوث التعلم وتر  .4

 توفَي فرص التجريب والتطبيق هبدف تشكيل املهارات التدريبية األولية لدى األفراد املتدربني.  .5

 توفَي فرص للتغذية الراجعة والتصحيح.  .6

 وضوح وخصوصية األهداف.  .7

 خربة املدرب.  .8

 معرفة األفراد املتدربني لبعضهم البعض. .9

 اين خلفية املتدربني. جتانس أو تب .10

 الوقت املتاح للتدريب. .11

 
 

 تأصيليمدخل 
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 أنواع األنشطة التدريبية :
نشاط تدرييب داخل القاعة التدريبية : وهي األنشطة اليت تكون حمصورة داخل القاعة التدريبية ، مثل  .1

 النشاطات العملية ، أو الفردية ، شروحات املتدربني ، األنشطة اجلماعية .

  عة التدريبية : وهي األنشطة ذات االرتباط اخلارجي ، كالزايرات املهنية وغَيها نشاط تدرييب خارج القا .2

  معينات العملية التدريبية
ولعل أهم تلك املعينات ، ، لتحسني عملية التدريب  املدربأجهزة وأدوات ومواد يستخدمها  وهي            

 مايلي :

 الوبرية ، واملغناطيسية ، واإللكرتونية . السبورات : أبنواعها املختلفة ، منها الورقية ، و  .1
الرسومات : وهلا أشكال متعددة ، منها اهلندسي ، والبياين ، واخلطي أبنواعها املتعددة ، وتشمل الرسومات  .2

 التوضيحية ، واألشكال ، واخلرائط ، وامللصقات .
 لعينات والنماذج .اجملسمات : وهي الوسائل ذات األبعاد الثالثة ، وتشمل األشياء احلقيقية وا .3
األلعاب التعليمية : كوهنا حمببة للنفس مبختلف أشكاهلا حسب املراحل العمرية ، وهنا ينبغي مالحظة : أن  .4

 ادة التدريبية ، وأن تكون هادفة ، ويف صميم امل للمتدربنياللعبة التعليمية : البد أن تناسب اخلصائص العمرية 
ز األوفرهد ) جهاز العرض فوق الرأس ( وهي توفر الكثَي من الشفافيات : فيتم عرضها ابستخدام جها .5

 الوقت .
األفالم الثابتة : وتسمى ابلشرائح أو الساليدات ، وهي عبارة عن : جمموعة صور اثبتة ، موزعة على شرائح  .6

 يتم عرضها بواسطة جهاز خاص هبا ؛ لتكوين فكرة معينة أو للوصول إىل استنتاج معني .
 ) الفيديو ( : وهي تؤدي دورا كبَياً يف توصيل املعلومات ، وتثبيتها يف ذهن املتدرب . األفالم التعليمة .7
الفيديو الرقمي ) فيديو برزنرت ( : وهو جهاز حديث : يدمج بني الفيديو واملسجل والعارض والسبورة يف  .8

 جهاز واحد ، حيث ميكن املدرب من الكتابة ، والعرض ، والتوثيق . 
أحد الربامج احلاسوبية ، ويوجد ضمن جمموعة األوفيس ، وهدفه العام : توزيع ونقل  البوربوينت : وهو .9

 املعلومات على شكل شرائح اثبتة ، أو حركية ؛ لعرضها جهاز الداات شو ) العارض الضوئي ( .
لية ماإلنرتنت : وهو الشبكة العنكبوتية ، ومتثل بنكاً للمعلومات ، وميكن االستفادة منها كثَيا خالل الع .10

 التدريبية .
امليكروفوانت : أبنواعها وأشكاهلا املتعددة واملختلفة ، فهي تريح املشرف الرتبوي واملعلمني ، وتوفر الكثَي من  .11

 اجلهد إليصال الصوت .
املراجع واملطبوعات : تسهم يف توثيق معلومات املشرف الرتبوي ، وإقناع املعلمني ، وخاصة يف الدراسات أو  .12

 ريبة .املعلومات الغ
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وحيسن أن نذكر : أن استخدام املعينات التدريبية ، وإنتقائها بعناية هلا األثر الكبَي يف : مراعات الفروق 
 وزايدة اإلنتباه لدى املتدربني الفردية ، وقطع راتبة املواقف التدريبية ،

 

 

 اهلدف من النشاط :

 مراجعة عامة حملتوى الربانمج 

 : األدائيةاملهمة 

 ساليب تلخيص للمحتوى التدرييبإبتكار أ

 املواد الالزمة :

 حيددها املتدربون -

 أدوار املتدربني :

 املشاركة الفاعلة مع اجملموعة  .1

 

 

 

 

 

 

 ماذا تعلمنا                   30ج                         1             2           10 
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 العاشرةالجلسة 
 أنماط المدربين والمتدربين
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 اجللسات التدريبية

 الزمن الكلي العنوان الرقم

 د 60 أنماط المدربين والمتدربين 10

 الفروع

الزمن  رعيةالعناوين الف الرقم 
 الفرعي

 د 20 أنماط فارجينا ساتير 1

 د 20 أنماط المتدربين 2

 د 20 أنماط المدربين 3

 األهداف التفصيلية

 اتقان أسس تصميم المحتوى التدريبي  .1
 

 األنشطة التدريبية للجلسة

 اآللية الزمن العنوان الرقم

 جماعي د 40 تطبيق 1
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 -واملدربني :األمناط الشائعة للمتدربني 

 

يعد مفهوم الشاااااااخصاااااااية من أكثر مفاهيم علم النفس  تعقدا وتركيبا ؛ فهو يشااااااامل كافة الصااااااافات اجلسااااااامية 
والعقلية والوجدانية يف تفاعلها وتكاملها يف شاااخص معني يتفاعل مع بياة اجتماعية معينة . وكلمة الشاااخصاااية مشاااتقة 

املسارح ليمثلوا  ةوهى تساتعمل يف األسااس لوصاف املمثلني على خشابمن لفظ التيين معناه القناع أو الوجه املساتعار ، 
 أدوارا معينة .

؛ تسااااتخدم كلمة شااااخص لتعىن نظر إىل أو حضاااار أمام أو عاين الشاااايء فنقول شااااخص  مفهوم الشلللةصلللية اللغوي
 الطبيب املريض أي عاينه . 

لديه رأى  صاااية قوية، ويقصااادون بذلك إن؛ فعند العامة يقال  أن فالان لديه شاااخمفهوم الشللةصللية يف حياتنا اليومية
مسااتقر و أهداف واضااحة يف احلياة وذو أتثَي على غَيه ، وفالن لديه شااخصااية ضااعيفة  فهو إمعة يتأثر بغَيه بسااهوله  

 ضعيف اإلرادة غَي مستقر على رأى .

على تعريف  ء: يوجد العديد من التعريفات للشاااااااخصاااااااية ، وليس هناك اتفاق بني العلما مفهوم الشلللللةصلللللية العلمي
( أكثر من مخسني تعريفا للشخصية ، وهذا االختالف يف تعريف الشخصية   ألبورت واحد للشخصية فقد أحصى )

بني العلماء  يرجع إىل اختالف اجتاهاهتم واهتماماهتم العلمية، وميكن التمييز بني ثالثة اجتاهات رئيسااااااااااااااية يف تعريف 
 الشخصية وهي: 

 االجتماع تعريف الشةصية عند علماء -1

يرى علماء االجتماع أن الشاااااااخصاااااااية وليدة اجملتمع وقيمه وعاداته ؛ فالفرد يتأثر ابلعامل االجتماعي والثقايف احمليط به ، 
فالشاااااخصاااااية ال تنشاااااأ من فراغ ، بل هى انعكاس للمجتمع ، وأن اجملتمع هو الذي حيدد معامل شاااااخصاااااية الفرد طوال 

 توقف فقط على  اخلمس سنوات األوىل من عمره . حياته ) من املهد إىل اللحد ( ، وال ت

  : :أبهنا تنظيم متكامل  يقوم على أساااس عادات الشااخص ومساته ، وهى تنبثق ) الشااخصااية ( من تعريف بيسللان
 خالل العوامل البيولوجية واالجتماعية والثقافية .

 مدخل تأصيلي
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تنمو  ند اإلنسان، وهىأبهنا التكامل النفسي واالجتماعي للسلوك ع تعريف ) أجربن ( و) نيمكوف (:
 من خالل املواقف املختلفة ، ومن خالل تفاعل الفرد مع اآلخرين

 فرجينا ساتري  أمناط
جسمه: اسرتضاء   أان " كلماته : املوافقة  أوافق على كل ما تقول وأود أن تكون سعيدا  . املرحب :1

 ."وال قيمة يلداخليا:   أحس أنين الشيء ، فبدونك أان ميت ،  .عاجز   وقفة الضحية
جسمه : يتهم   أان ،  "كلماته : غَي موافق   ال تقوم بشيء على وجهه الصحيح . ما بك؟: اللوام. 2

 "داخليا :   أان وحيد وغَي انجح، " الرئيس هنا
 " ماسكومت جسمه :   أان هادئ وابرد كلماته : عقالين جدا وال يعرب عن عواطفه ومشاعره. املفكر :  3

 ."س أبين عرضة لالنتقادداخليا :   أح
 ."جسمه : على شكل زاوية   أان يف مكان آخر كلماته : ال عالقة هلا ابملوضوع  : املشتت. 4

 ." داخليا   ال أحد يهتم وال مكان يل هنا
أو  السوي  وهنا   كله  يسَي يف اجتاه واحد فكلماته ووجهه وبدنه يف اجتاه واحد .  : املتوازن. 5

السرتضاء ل البساطة والصدق وال حيس هؤالء بتهديد لتقديرهم ألنفسهم وال حيتاجون العالقات تقوم على
أو اللوم ... اخل , واملتوازن هو األقدر على أقامة عالقات اجتماعية انجحة وجتاوز احملن. وإذا كان املتوازن 

عمله ويتحمل ييبدو بعيدا عن الواقع فان إبمكانه أن يسرتضي ويلوم ويشتت .الفرق هو انه يعلم ما 
يعتذر إذا اخطأ ولكنه يعتذر عن سلوك ال عن وجود وينتقد مسلكا وال يلوم شخصا  واملتوازن .العواقب

ويقدم البديل كذلك . وإذا كان حماضرا فانه يظهر أحاسيسه ويتحرك ببساطة أثناء الشرح وإذا أراد أن 
 .هنا وهناك يغَي املوضوع فبإمكانه أن يقول ما سيفعل بدال من ) النطنطة (

.........................................................................................................

......................................................................................................... 
.........................................................................................................

......................................................................................................... 
.........................................................................................................

......................................................................................................... 

.........................................................................................................
......................................................................................................... 



90 

 برنامج تدريب المدربين لقيادات وزارة التعليم

 

 
    

 

 

 اهلدف من النشاط :

 التعرف على مهارات التغلب على الضغوط التدريبية

 : األدائيةاملهمة 

 ممارسة التدريب حتت الضغط

 

 املواد الالزمة :

 جهاز عرض داات شو -

 أدوار املتدربني :

 اعل مع عروض املتدربنيالتف .1

 

 

 

 التدريب حتت الضغط             40ج                         1             3           11 
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 : املتدربنيأواًل : أمناط 

 املشاغب ... .1

ميكن التعرف على هذا النمط من املشاااااااااركني من طريقة جلوسااااااااه غَي املناساااااااابة واليت يكون فيها خمتلفا عن        
ده لالقتناع ااآلخرين ، ويبدى دائما ردود أفعال مبالغا فيها بغرض جذب انتباه املشااااااركني اآلخرين ويكون اساااااتعد

 دائما حمدودا وضعيفا ، وحياول أن يدخل يف مناقشات وجدل مع املدرب واملشاركني .

وجيب أن حيتفظ املدرب هبدوئه جتاه هذا النمط من املشاركني منذ البداية وال جيعله يشعر أبنه قد اختذ موقفاً ضده 
حىت  شاااارك املشااااغب يف سااالوكه يرتكه املدربوال يدخل معه يف جدال بصاااورة ثنائية مباشااارة . وعندما يتمادى امل

 يصل إىل موقف أمحق مث يرتكه إىل املشاركني اآلخرين كي يتعاملوا معه . 

 ... االجيايب .2
 املناقشات يشرتك يف وهو الذي يظهر علية االهتمام ابملوضوع ، ويهتم جيداً ابالستماع واإلنصات وحياول أن         

 سَي يف وهذا النمط من املشاركني يستخدمه املدرب للمساعدة، قد يصل إىل االندفاع ماس الذي وميتاز مبزيد من احل
 التدريب .ة يف حليوية املطلوباالشرتاك واملسامهة الفعالة وحيرص على االستعانة به لتحقيق ااملناقشات وميكنه من 

 املدعي ..... .3
ادر عرفة الكاملة ويتحدث كثَياً ويسااتخدم مصاايزعم هذا النمط من املشاااركني ابلعلم بكل شاايء ، ويدعى امل      

 ومربرات ضعيفة يف احلوار مع اآلخرين .

وجيب على املدرب عند التعامل مع املشااارك الدعي أال يساامح له ابلساايطرة على املناقشااة ، وال يرتك له اجملال كي 
ملصااادر واملربرات درب أن يطلب ايرهب ابقي املشاااركني إبدعائه العلم أو املعرفة وقد ينخدع البعض فيه . وعلى امل

 عندما يعرض بعض اآلراء غَي املوثوق فيها وعندما تكون املربرات خاطاة اتركه للمجموعة تتعامل معه 

 

 

 نشرة إثرائية
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 الثراثر ... .4
وعندما يتحدث هذا النمط من املشااااااااركني أيخذ وقتا طويال ويسااااااارتسااااااال يف احلديث دون مراعاة للوقت أو       

تكون طريقة حديثة مملة ومساااااتفيضاااااة . وجيب على املدرب أن يقاطع املشاااااارك الثراثر  إعطاء فرصاااااة ل خرين وقد
بلباقة حبيث ال يسبب له حراجاً واضحاً أمام اآلخرين ، وميكن أن حيدد له الزمن الذي يسمح له فيه ابلتحدث ، 

لومات وإذا كان ذا معوميكن أن يوجه املدرب ساااااؤاال ألحد أفراد اجملموعة لينقل دفه احلديث فيه لشاااااخص أخر ، 
 جيدة فيمكن للمدرب حماولة االستفادة هبا يف املناقشات .

 اخلجول .... .5
وهذا النمط من املشاركني ال يشارك يف املناقشات ، وتكون ثقته يف نفسه غالبا ضعيفة وخيشى التعبَي عن         

ن ب عند التعامل مع هذا النمط موجهة نظره ، وغالبا ما يكون صااااوته منخفضاااااً وغَي واضااااح ، وجيب على املدر 
املشاركني أن يرتكه يف البداية وال حياول استشارته أو مواجهته أبنه خجول بصورة مباشرة . وميكن أن يسأله أسالة 
سااااهلة بعد هتياة الفرصااااة لذلك لتشااااجيعه على املشاااااركة . وجيب على املدرب أن يقوم بشاااارح وجهة نظر املشااااارك 

عض الغموض الذي قد يدفع بعض املشاااااركني إلحراج هذا املشااااارك وجيب أن تسااااتمر اخلجول إذا رأى أن هناك ب
 حماوالت املدرب معه ليثق يف نفسه ومقدرته على اجتذاب اجملموعة . 

 غري املتعاون .... .6
وميثل هذا النمط من املشاااااركني الشااااخصااااية املعرتضااااة غَي الراضااااية بصااااورة دائمة عما يدور ويكتفي بتوجيه        
وإبداء االسااااااااااتياء . وال حياول عرض خرباته أو حياول االسااااااااااتفادة من خربات اآلخرين . وجيب على املدرب  النقد

عند التعامل مع املشااارك غَي املتعاون أن يتعرف على معارفه وخرباته وحياول أن يسااتخدمها يف الشاارح أو يدلل هبا 
اته ة هذا املشااااارك وإشااااعاره ابحلاجة إىل خرب على صااااحة ما يقول ، وتفيد كثَياً حماوالت املدرب حنو كسااااب صااااداق

 اعدة يف جناح املناقشة .للمس

 البليد السليب ..... .7
يشعر هذا النمط من املشاركني أن معلوماته ضعيفة ، وليس عنده حافز أو دافع للمناقشة ، ويشعر أن أراءه       

إنه غالبا شرتاك فيها وإذا طلب منه ذلك فسوف ال تفيد يف املناقشة ولذلك فهو يعزف عن املناقشة وال حياول اال
ما يعتذر أو يتهرب من املشااااركة ، وجيب على املدرب أن يساااأله مباشااارة عن عمله وخربته وجيذبه إىل املشااااركة يف 
احلديث عن طريق دعوته للمسامهة خبرباته يف موضوع املناقشة أو طلب احلديث يف ختصصه أو طبيعة عمله ، وىف 

 ى املدرب أن يشعره أنه يقدر أراءه حىت ينجح يف اجتذابه إىل صفوف اجملموعة . ك األحوال جيب عل
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 املتعايل ..... .8
حياول هذا النمط من املشااااااااااااااااركني إشااااااااااااااعار اآلخرين أهنم أقل منه يف املعلومات ، وال يهتم كثَياً بوجهات         

مات . وغالبا ما يسااااتخدم أفكار ومعلو نظرهم وبصاااافة خاصااااة إذا كانت معلوماهتم أو مسااااتوايهتم العملية أقل منه 
ا املشااارك ، قد مثل هذومصااطلحات صااعبة ، ال يسااهل على كثَي من املشاااركني فهمها وجيب على املدرب أال ينت

 ه ويوضحها أن يستفيد من مالحظاتورا يف التعامل معه ، وحياول أن جيذب انتباهه ابستمرار وعلية بوأن يكون ص

 املتصيد أبسئلته ..... .9
وحياول هذا النمط من املشاااركني أن ينصااب الفخاخ للمدرب عن طريق توجيه أسااالة له بغرض إحراجه أمام       

اجملموعة وتكون غالبية أسااااااالته يف النقاط اليت يفهمها ، وعلى املدرب أال يندفع يف اإلجابة على أسااااااالته ، وميكن 
مجموعة موضااوع املناقشااة . وميكن للمدرب أن يرتك لل أن حيوهلا إىل مناقشااة عامة تشاارتك فيها اجملموعة طاملا تفيد

 أن تتعامل معه أذا ابلغ يف استخدام أسلوبه هذا .

وميكن إضافة أنواع أخرى من املشاركني مثل اخلبَي الذي تكون لديه معلومات وخربات متكنه من مساعدة املدرب 
رغبته يف  النظام يف املناقشاااااااااااااااة والتقليل منيف وظيفته إذا اسااااااااااااااتطاع املدرب أن يتعامل معه بلباقة وحرص إلتباع 

وهناك أيضاا املشاارك القوى الشاخصاية والذي تكون لدية قدرة عالية على اإلقناع وال  احلديث كثَياً وبدون نظام .
يساااااتطيع أحد أن يعارضاااااه حيث يشاااااعر ابالعتزاز بنفساااااه ، وعلى املدرب أن يؤجل األخذ برأيه ويشاااااجع اآلخرين 

 م االنصياع األعمى له . لإلدالء آبرائهم وعد

 : املدربنيأواًل : أمناط 
 :املبهر املسيطر .1

املتدربني منذ اللحظات األوىل للتدريب ، وجييد  و هو يتمتع بقدرة عالية على خلق التفاعل بينه و بني    
، بسيط  هليإمكان التدريب ، يستخدم صوته بكفاءة عالية تشد االنتباه  يف استخدام األساليب و احلركة املناسبة

 .واالبتسام حيسن استخدام اللغة غَي اللفظية ، و يشعر املتدرب ابالعتماد عليه ، و مييل للتفاؤل و يو تلقائ
 : املفكر  .2

ة قاع ، متزن و ال يتحرك كثَياً يف ئو صاحب فكر ، واضح و صوته هاد هو مدرب ذو شخصية عبقرية       
ام استخدإىل وجهات النظر ، ملتزم ، و لكنه ال مييل  ختالف يف، حيرتم اال اإلنصاتمهارة  التدريب ، جييد

 أبفكار جمردة و اخلروج منها ألمورفلسفة ا ىلإو مساعدات التدريب ، و مييل دائماً  أساليب



94 

 برنامج تدريب المدربين لقيادات وزارة التعليم

 

 
    

 : املهرج  .3
إليهام املتدربني أبنه ذو قدرة و مهارة علمية ابلغة ، يتمتع  االجتماعيذكائه  يعتمد على يهو مدرب سطح     
و ال يهتم  أبداللتطوير  الظل و املرح ، و يقضى معه املتدربون وقتاً لطيفاً دون فائدة من التدريب ، ال يسعى خبفة

 .نفسه أبساسيات املهنة و العمل ، حيب الشهرة و يستمع اىل
 : احلاكم .4

 لتدرييبافيذ الربانمج تعليم الصغار و إصدار التعليمات و عدم املشاركة ، هدفه هو تن يؤمن بنظرايت أكادميي     
ومدى تفوقه عليهم ، ال جييد  بكل دقة ، يرفض احلوار و النقاش املفتوح و قد يفقده صربه ، يبني للمتدربني عجزهم

 .جالس احملاضرة و هو إىلالتدريب ، و مييل  أساليباستخدام 
 : اآليل .5

ب اثبت التدري إىلو ال يطور نفسه مدخله شديد و ال جييد سواها  إبتقانالتدريبية  جييد جمموعة من األدوات    
 .مربمج ، روتيين،  منطييتغَي ، فاقد احلماس ، متكرر ،  ال
 : املكوكي  .6

 حوله ، يفقد التواصل مع اجملموعة ، شيءالنتباه اآلخرين ، غَي منظم ، يعبث بكل  كثَي احلركة ، مشتت     
ابملتعة عندما خيرج من  طاقة و يرهق بسرعة ويشعرحركاته و تعبَياته و متكلف ، يبذل جهدا و  يف استعراضي

 اإلرهاق . القاعة ابدايً عليه
 :اجلليدي  .7

 و دقيق ، جامد االبتسامة و احلركة والتعبَيات ، ذو حركة عصبية و عمله يفتقر مسيطر على مشاعره و مرتب     
التدريبية لكوهنا  أدواتهأوراقه و  عن أبدايبتعد املواد التدريبية ال  إعداد يف يالروح و احليوية يبذل جهداً غَي عاد إىل

 .الدائم مرشده
 : امللت:م  .8

 يطالب املتدربني بقراءهتا ، ال حيب الوقوف و االبتعاد عن منصة التدريب و ال يستخدم يقرأ املادة التدريبية و     
 .املتدربني يشبه الدروس اخلصوصية ، ال يكرتث آبراء التدرييب، عرضه  أدوات أي 

 : احلر  .9
بعيداً  قضااي فرعية و يسعى جلذب انتباه املتدربني ملوضوعات جييدها إىل التدرييبالربانمج  دائماً خيرج عن مسار     

والداعمة للمتدربني ال يرى ما يطرحه  الدائمة اإلفادةو ليس  اللحظي اإلهبار إىلعن موضوعات التدريب ، يهدف 
 .فقط ذاته يفاآلخرون، متمركزاً 



95 

 برنامج تدريب المدربين لقيادات وزارة التعليم

 

 
    

 : بطاحمل .10
 اإلدارية الثورة إىل، مييل  عدمي، غَي مساول ،  شيءاملتدربني ، مهاجم لكل  إحباطيطرح مناذج تثَي    
 : املشتت  .11

 فروع ال حصر هلا و منها لفروع أخرى اتركاً املوضوعات الرئيسية ، غَي قادر على يفقوى البداية ، مث يدخل      
 قليالً  إالستخدم املعينات التدريبية الرتكيز ، كثَي التسويف و التأجيل و ال ي
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 اجللسات التدريبية

 الزمن الكلي العنوان الرقم

 د 60 تخطيط النشاط التدريبي ) د ( 11

 الفروع

الزمن  العناوين الفرعية الرقم 
 الفرعي

 60 األساليب التدريبية 1

 األهداف التفصيلية

 يق أساليب التدريب .تطب .1
 

 األنشطة التدريبية للجلسة

 اآللية الزمن العنوان الرقم

 جماعي د 20 تطبيق 1
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 األساليب التدريبية :

 
هناك فرق شاسع يف الطريقة اليت يتم فيها التعلم وحدوث التدريب يف اجملاالت املختلفة. فعلى سبيل املثال، 

ق املهارات بطريقة خمتلفة عن الطريقة اليت تتاشكل هبا  اجتاهاهتم، ويتعلمون كيفية  تطبياملعلومات  املتدربونيسرتجع 
اإلدراكية يف حل املشكالت بطريقة خمتلفة كذلك.  وهذا يعين أننا إذا أردان حتقيق نواتج التعلم يف اجملاالت املختلفة 

ستهَدف يث يكون كل نوع منها مالئماً للنمتنوعة حب واساليب تدريبللتعلم، فإن علينا استخدام اسرتاتيجيات 
ُ
وع امل

، وذلك يف كل الفعال املعروفة التدريب. و ُيستخدم مصطلح  شروط التعلم  لوصف بعض أهم متطلبات التدريبمن 
 جمال من جماالت التعلم، كما هو موضح فيما يلي.

رى، بل أفضل من أخ تدريب، هو أنه ليست هناك طريقة  التدريبإن ما جيب االنتباه إليه خبصوص طرق 
ق حاجياهتم العقلية و حتق املتدربنيتستدعي أن نعتمد طريقة دون أخرى، طريقة حتظى ابهتمام  تدريبيةهناك مواقف 

 والوجدانية واملهارية

 من خدمهيست وما وأنشطة، عمليات من التدريبية القاعة داخل املدرب ينهجه ما كل   التدريب: بطرق يُقصد
 املعارف ساهبمإك أجل من وذلك ؛وقدراهتم املتدربني مستوى تراعي حُمكمة خطة على مبنية تدريبية ومواقف وسائل

راد الكفاايت أو األهداف حتقق اليت واملواقف واملهارات
ُ
 .التدريبية اجللسات هناية يف حتقيقها امل

 تساعدس أهنا رأى إن يقةطر  من أكثر دمج ميكنه بل واحدة، تدريب طريقة استعمال على املدرب يقتصر ال وقد
 .بينهما اجلمع أو بصرية أو مسعية طريقة استعمال ميكن وهكذا .للخربات اكتساهبم يف املتدربني

 التدريب: طرق مرتك:ات
 تعلمه، تعوق اليت ودالقي كل  من املتدرب حترير تروم اليت املرتكزات من جمموعة على احلديثة التدريب طرق ترتكز

 .اخلربات وتبادل املشاركة و العطاء و اإلبداع أجل نم أمامه اجملال وتفتح
 :نذكر املرتكزات هذه بني ومن

 .بنفسه املعرفة إىل للوصول اخلاصة قدراته إعمال حنو ابملتعلم الدفع – 
 . القاعة خلدا الفارقية البيداغوجيا توظيف – 
 .…(التقومي يق،التطب الرتكيب التحليل، )املالحظة، كلي  بشكل واستخدامها للمتعلم العقلية العمليات حترير – 

 مدخل تأصيلي

http://www.new-educ.com/la-pedagogie-differenciee
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 .للمتدرب العلمي والتفكَي النقدي احلس تربية – 
 .تعاوين و مجاعي شكل يف االشتغال على تدريبيه – 
 

 

 

 اهلدف من النشاط :

 التمكن من اختيار األسلوب التدرييب املناسب

 : األدائيةاملهمة 

 تطبيق األسلوب التدرييب املناسب للربانمج الذي يطلب من املتدربني 

 املواد الالزمة :

 ملونة  A4اق أور  -
 أقالم ملونة . -

 أدوار املتدربني :

 املشاركة الفاعلة مع اجملموعة . .1

 

 

 

 تطبيق                    20ج                      1             1           12 

http://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d9%8a
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 -احملاضرة :أواًل : 

يتمثل أسلوب احملاضرة يف تقدمي مضمون املوضوع مبعرفة خبَي أو حماضر يف مادة املوضوع جملموعة من املشاركني        
)املتدربني( يظلون طوال احملاضرة غَي مشاركني )مستجيبني( اللهم إال أن يقوم املشارك )املتدرب( بتدوين بعض 

 التدريبية إىل أن حيني وقت التعامل مع األسالة يف هناية احملاضرة.  املالحظات طوال مدة اجللسة

ويفضل اللجوء إىل احملاضرة كأسلوب تدرييب يف حاالت حمددة مثل: ضيق الوقت املتوافر للتدريب، املعلومات 
 اجلديدة كلياً على املتدربني، الصعوبة امللحوظة ملواد التدريب. 

 خطوات إعداد احملاضرة : 
 ةطيط للمحاضرة ويشمل:الت -1
 نوع املتدربني.  -أ 

 هدف احملاضرة . -ب

 .الوقت املتوافر للمحاضرة )طول احملاضرة( -ج

 مادة احملاضرة.  -د

 التحضري للمحاضرة ويشمل: -2
 كتابة احملاضرة.   -أ 

 ( الوسائل التوضيحية. إعداد )َيحتض -ب

 املعلومات ابحملاضرةإلثراء االستعداد  -ج

 حملاضرة ويشمل:     تقدمي ا -3
 نقطة املعلومات املطلوبة.  -أ   

 مظهر احملاضر.  -ب  

 . انسب الصوت امل -ج

 االتزان والثقة ابلنفس.  -ها                           لغة احملاضر السليمة. -د
 102 40 ج 1 11 1

 نشرة إثرائية
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 مزايا أسلوب احملاضرة:         
 أسلوب مناسب لألعداد الكبَية.  -أ

 ر يف الوقت املخصص.يتحكم احملاض -ب

 ميكن للمحاضر أن يوزع مقدماً مادته على املشاركني.  -ج

 أقل أساليب التدريب كلفة. -د

 عيوب أسلوب احملاضرة: 
 عدم مشاركة املتدربني يف النقاش جيعل احملاضرة عرضة للنسيان. -أ

 يتوافر ذلك ة أو مناقشة املدرب والأسلوب احملاضرة قد يكون ممالً لبعض املتدربني الذين حيرصون على طرح أسال -ب
  استخدام األسالة يف هناية احملاضرة ليس كافياً. -ج                                                           هلم. 

 -ثانيًا: املناقشة :
تفاهم والتفاعل لتسمح املناقشات يف اجملموعات الصغَية مبعايشة أعضاء اجملموعة بعضهم لبعض وتنمية الرغبة يف ا

 مع الغَي، فضاًل عن مشاركتهم مبا يناسب من آراء وميول وخربات ومعارف ومهارات. 
-5وميكن أن تطبق املناقشات أبساليب متنوعة ومن أمهها أسلوب اجملموعات الصغَية اليت يرتاوح عدد أفرادها )

 ا يلي: ب مناقشات اجملموعة الصغَية تتمثل مب( مشاركاً وهناك شروط إجرائية عامة ميكن مراعاهتا عند تطبيق أسلو 15
 أال يزيد عدد املشاركني يف املناقشة عن مخسة عشر مشاركاً يف اجملموعة الواحدة. -1
أن يكون شكل جمموعات املناقشة على شكل هالل، أو دائرة، أو مربع انقص ضلع أو مثلث أو نصف دائرة  -2

 وذلك ليستطيع كل مشارك مشاهدة زميله ومواجهته. 

 أن حتدد مواضيع املناقشة الوقت املخصص.  -3

 أن يكون لكل جمموعة منسق لتنظيم املشاركات واآلراء.  -4

 أن تعرض النتائج يف هناية الوقت احملدد من كل جمموعة وتقدمي اخلالصة النهائية للمشاركني.  -5

 مزايا مناقشة اجملموعات الصغرية:
 يف تدعيم االستجابة املرجوة. إاتحة الفرصة لقائد املناقشة الستخدام املشاركني  -1
 يكون للمشارك فرصة مستمرة للوقوف على مدى إجادته توصيات قائد املناقشة.  -2

 يعترب أسلواب مالئماً لتوظيف التعلم التعاوين بني املشاركني -3
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 مناقشة اجملموعات الصغرية: عيوب 
 وجود القصور أو االختالف يف االستعداد الكالمي بني املشاركني.  -1

 كل جمموعة شخصيات خمتلفة ذات أمناط سلوكية خمتلفة جيب التعامل معها حبذر ولباقة ومن هذه يوجد يف -2
 .  الشخصيات: املشاغب، اإلجيايب، الدعي، الثراثر، اخلجول، غَي املتعاون، البليد، املتعايل

 ثالثًا : دراسة احلالة :

 و وظيفة والطلب إىل املشارك )املتدرب(دراسة احلالة هي عرض معلومات مفصلة عن الوضع الراهن ملؤسسة أ
حتليلها والتأمل فيها وحتديد املشكلة اليت يعاين منها مث اقرتاح احللول العالجية )اإلجراءات( اليت يراها مناسبة ولعل من 

سات اأهم األغراض التدريبية اليت ختدمها هذه الطريقة )األسلوب( تعويد املشاركني على التفكَي ألنفسهم بواسطة الدر 
املستقلة مث تطوير مهاراهتم يف استعمال املعلومات )توظيف املعلومات( لصناعة القرارات الوظيفية املناسبة ملواقعهم يف 

 احلياة العملية. 

 خطوات تطبيق دراسة احلالة: 
 اختيار املشكلة والوظيفة اليت ستجري دراستها.  .2
 مالحظة ومجع البياانت كما هي يف الواقع.  .3

 لة كما تشَي بياانهتا. كتابة احلا .4

 تنقيح احلالة ملواكبة طبيعة الواقع ومتطلباته.  .5

 مناقشة احلالة والتحقق من صالحيتها للتدريب، أو كنموذج حلاالت التدريب.  .6

 مزايا دراسة احلالة: 
 .أسلوب مناسب ألنه قد يقرب املشارك )املتدرب( من الواقع أو يقربه من أرض الواقع يف العملية التدريبية .7
 يتعود املشاركون )املتدربون( على التفكَي ألنفسهم بواسطة الدراسات املستقلة.  .8

 تتطور مهارات املشاركني يف استعمال املعلومات لصناعة القرارات الوظيفية.  .9

 عيوب دراسة احلالة: 
 قد خيرج بعض املشاركني ابنطباع خاط  عن مواقف العمل احلقيقية. .1

 قرارات اليت تتخذ يف العمل مشاهبة للقرارات اليت تتخذ يف جلسة تدرييبقد يتوقع بعض املشاركني أن ال .2
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 رابعًا : العروض النموذجية :
العرض النموذجي هو تقدمي املدرب ملهارة أو سلوك أو خربة حمددة مباشرة بنفسه أو أداء معني أو بواسطة 

ك بصيغ الرسوم أو املواد السمعية أو غَيها، وذلوسائل تعليمية مثل عرض فيلم تعليمي األفالم املتحركة أو الصور أو 
مضبوطة متتابعة ودقيقة يف صحتها ويقوم املشاركون خالل ذلك ابملشاهدة أو االستماع للمطلوب وحماولة تقليده أو 

 االستماع إىل وصفه. 

 خطوات تنفيذ العرض النموذجي: 
 وصف املدرب للسلوك الذي تتم مالحظته وتقليده.  -1

 كني لفيلم فيديو يوضح السلوك الذي يتم تقليده أو تقدمي املتدرب للسلوك نفسه إن أمكن. مالحظة املشار  -2

 ممارسة املتدربني للسلوك إبشراف املدرب أو املتفوقني من أقراهنم.  -3

 تزويد املشاركني بتغذية راجعة حول نوعية إجنازهم ومدى مطابقته مع السلوك الذي مت تقليده ) أو منذجته(.  -4

 رض النموذجي: م:ااي الع
 يستخدم هذا األسلوب يف عدة جماالت وأنواع من التدريب مثل تدريب املعلمني على تنفيذ مواقف تعليمية فعالة.  -1

 ويستخدم أيضاً يف إعداد املدربني وقادة االجتماعات الثقافية والندوات.  -2

 التطبيق يف هذا األسلوب يكون بعد الشرح وعلى الطبيعة مباشرة.  -3

  : النموذجيعيوب العرض 
جيب أال يزيد عدد أفراد اجملموعة على عشرة أفراد وتقل الفائدة كلما زاد العدد عن عشرة أفراد وذلك حىت ميكن  -1

 إاتحة الفرصة أمام كل مشارك أو متدرب يف اجملموعة ليالحظ ويتابع التجربة وميارس التمرين العملي بنفسه.

 قد تكون تكلفته مرتفعة بعض الشيء.  -2

 افر اإلمكاانت والتسهيالت الالزمة له يف كل وقت. صعوبة تو  -3

 قد يتعذر استخدام هذا األسلوب يف كل أنواع التدريب ملا ينجم عنه من خسائر أثناء التطبيق العملي. -4

 خامسًا : لعب األدوار :
كن هبا مياليت هتدف إىل تقريب التدريب من الواقع، وهو طريقة  مواقف احملاكاةيعترب هذا األسلوب من أساليب 

إعداد مواقف من احلياة العادية حيصل فيها املشاركون )املتدربون( على فرصة ممارسة العالقات اإلنسانية يف جو وظيفي 
)عملي( آمن. وميكن احلصول على أفضل النتائج إذا ختيل املشرتكون أنفسهم كما لو كانوا يف املواقف احلقيقية وإذا 

 هلم نفس املشاعر واالجتاهات كما لو كانت تعرض هلم يف الواقع. اختذوا من هذه املواقف اليت توضح 
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وخيتلف أسلوب لعب األدوار عن عملية التمثيل فاملمثل ميثل دور شخص آخر وعليه أن يتحدث ابلكلمات 
اليت ميده هبا هذا الشخص يف حني يظل القائم بلعب الدور هو مع إعطائه امسًا جديداً ووظيفة جديدة وخربة سابقة 

 عينة ويتصرف يف املوقف ويتحدث وفقاً ملا عليه اجتاه سلوكه. م

وجيب أن يتم التفاعل بني العيب األدوار وشخصياهتم احلقيقية ابلشكل الذي استجد أو تغَي عن طريق التعليمات 
 واملواقف واملشاعر اليت يثَيها التفاعل. 

 خطوات العمل يف لعب األدوار: 
 تعريف املشكلة وحتديدها.  -1

 اة املوقف. هتي -2

 توزيع األدوار.  -3

 تلخيص التعليمات.  -4

 إاثرة محاس الالعبني واملشاهدين.  -5

 لعب الدور نفسه.  -6

 إيقاف اللعب.  -7

 مناقشة العيب األدوار للمواقف وحتليلها.  -8

 مناقشة املشاهدين للمواقف وحتليلها.  -9

 إعداد خطة جتربة السلوك املقرتح.  -10

 م:ااي لعب األدوار: 
ان موضوع البحث )املشكلة( قريباً من احلياة العملية للمشاركني ويتلقى املشاركون أسلوب مناسب إذا ك .10

 تغذية راجعة من املدرب أو الزمالء مما يكسبهم الثقة ويزيل عنهم التوتر. 

 أسلوب مبين على املشاركة الفعالة من املتدربني.  .11

 ريب. ال الوظيفي املقرر يف التدإن مدى املهارة يف القيام بلعب الدور مؤشر لنجاح املتدرب يف اجمل .12
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 حماذير لعب األدوار: 
 ميكن أن يشعر بعض املتدربني ابحلرج مما يؤدي إىل اهتزاز ثقتهم.  -1

 ميكن أن حيمل األسلوب على حممل اهلزل يف بعض األحيان.  -2

 قد ال يتوافر التفاعل من بعض املشاركني أحياانً.  -3
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 الثانيةالجلسة 

 عشر
 نموذج التميز في األداء التدريبي
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 اجللسات التدريبية

 الزمن الكلي العنوان الرقم

 د 120 نموذج التميز في األداء التدريبي 12

 الفروع

الزمن  العناوين الفرعية الرقم 
 الفرعي

 30 نموذج التميز في األداء التدريبي 1

 األهداف التفصيلية

 تطبيق مراحل النموذج .1
 

 األنشطة التدريبية للجلسة

 اآللية الزمن العنوان الرقم

 جماعي د 80 تطبيق نموذج التميز 2
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 ETPMمنوذج التميز يف األداء التدريبي 
منوذج التميز يف األداء التدرييب من مخسة معايَي رئيسة تندرج حتت كل معيار عدد من املؤشرات واإلجراءات ، يتكون 

 إبذن هللايتم تفصيل ذلك يف مستوايت تدريبية متقدمة 
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 اهلدف من النشاط :

 تطبيق اخلطوات األولية لنموذج التميز يف األداء التدرييب

 : األدائيةاملهمة 

 ممارسة التطبيق على خطوات النموذج

 املواد الالزمة :

 ملونة  A4أوراق  -
 أقالم ملونة . -

 أدوار املتدربني :

 املشاركة الفاعلة مع اجملموعة . .2
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 تطبيق إبداعي
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 التدريب اإللكرتوني والتدريب عن بعد                   
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 عن بعد والتدريباإللكرتوني  التدريب

 

 

م سواء ي التعليعطاء المتدربين أسس التعامل مع أدوات التعلم اإللكتروني فإل البرنامجهدف ي

أسلوب تحقيق التعليم بالتي يتم بها كيفية الوخارجها، و المنظمةأو داخل  القاعة التدريبيةداخل 

اإللكتروني التي يجب أن يتملكها المتدرب  التدريبن من تملّك ثقافة ، والتمكمتطور ومتقن

العمل  تقانإبة وذلك الدول المتقدم مدربيليرتقي أسلوبه وتكون لديه المهارات التي تتوفر لدى 

 اإللكتروني والتقنيات واألدوات المستخدمة لتطبيقها. التدريبعلى استراتيجيات 

 

 

 

 منسوبي وزارة التعليم من :

 القادة 
  المشرفون  
 المدربين 
 الميسرين 

 

 

 تدريبية ساعات 6

 

 

 26 متدربًا 

 ييبوصف البرنامج التدر

 اسم الربنامج:

 دف العام للربنامج:اهل

 

 املستهدفون من الربنامج

 

 مدة الربنامج

 

 عدد احلضور

 

 األهداف التفصيلية

 في نهاية البرنامج يتوقع من المتدرب أن:

اإللكتروني أدواته وطرق تطبيقه  التدريبتعرف على ماهية ي

 تواجهه. وفوائده والتحديات التي

هزة الحديثة.يتعرف على طرق التدريب باستخدام التقنية واألج 

 واستخداماتها في التعليم. 2.0يتعرف على تقنية الويب 

 باستخدام أدوات التعلم اإللكتروني مهارات التفكير العليا يطبق

Web2.0. 

 فصل تعليمي عن طريق شبكة اإلنترنتينشئ ويدير. 

بواسطة  يدرب باستخدام فصل افتراضيWiziq. 
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 عدد الساعات الهدف السلوكي الوحدة التدريبية م

1 
اإللكتروني وأنواعه  التدريب مقدمة في

 ومميزاته والتحديات التي تواجهه

  أن يتعرف المتدرب على مفهوم
اإللكتروني ويتعرف على  التدريب

يات والتحدمزاياه وكيف يتم تطبيقه 
 التي تواجهه.

 د 30

2 
طرق التدريب باستخدام التقنية واألجهزة 

 * الحديثة

  ية كيفعلى أن يتعرف المتدرب
تخدام جهاز الحاسب باس التدريب

 واألجهزة الذكية الحديثة

 د 30

3 
باستخدام فصل تعليمي وإدارة إنشاء 

EasyClass. 

  أن ينشئ المتدرب فصل على موقعEasyClass. 

  للفصل ويدير الفصل عن  المتدربينأن يضيف
 طريق إضافة الواجبات واألنشطة واالختبارات.

 س 2

5 
عن طريق برنامج  فصل افتراضيإنشاء 

Wiziq. 

 يضأن ينشئ المتدرب فصل افترا 
  عن طريق شبكة يلقي أن

 اإلنترنت.

 س 2

6 
وات تخدام أدتطبيق مهارات التفكير العليا باس

 .التعلم اإللكتروني
  أن يطبق المتدرب استخدام أدوات

 في التعليم 2.0الويب 
 س 1

 

 

 

 

 المنهاج
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 الزمن الموضوع الجلسة اليوم الوحدة

 

 األولى

  

 

 

 

 

 

4 

 

 

  

  

 

 األولى

 .تعريف التدريب اإللكتروني 

 .أنواع التدريب اإللكتروني 

 .معوقات التدريب اإللكتروني 

 .دور المدرب والمتدرب في التدريب اإللكتروني 

 .عناصر التدريب اإللكتروني 

  مميزات التدريب اإللكتروني عن غيره من أساليب

 التدريب.

 د 30  

 استخدامات الحاسب في التدريب. 

 تقنية على كًًل من المنهج والمدرب تأثير ال

 .والمتدرب

 استخدام األجهزة اللوحية في التدريب. 

  المستخدمة في التعليم 2.0تقنيات الويب. 

 د * 30

 الثانية

 .الدخول إلى الموقع وإنشاء حساب مدرب 

 .إنشاء برنامج جديد وصف جديد 

  كيفية إرسال الدعوات إلى الطًلب لًلشتراك في

 ي.الفصل التدريب

  كيفية إدارة الفصل من خًلل إنشاء الواجبات

 واالمتحانات والمناقشات.

 س 2

 الثالثة

 الثانية

  

 التعرف على الفصول االفتراضية وأنواعها 

  (.مدربالدخول إلى الموقع وإنشاء )حساب 

  طرق إدارة حساب في موقعWiziq. 

  في موقع  ةافتراضي قاعةكيفية إنشاءWiziq. 

  الموقعفتراضية المتوفرة في اال القاعاتأنواع 

  لًلشتراك فيالمتدربين كيفية إرسال الدعوات إلى 

 القاعة االفتراضية.

 التعرف على بعض المواقع البديلة 

 س 2

 الرابعة

  فوائد استخدامWeb2.0 .في التعليم* 

  التعرف على مهارات التفكير العليا وأثر

 استخدامها في التعليم.

  احد األدوات :استخدام  

 Wikispaces* 

   Wordle 

   Glogster 

   Thinklink 

   Bubbl* 

 س 1

  إثرائي * 

 لجدول الزمني للبرنامج التدريبيا
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 :البرنامج التدريبي أهداف تحقيق في ألهميتها التالية اإلرشادات مراعاة نأمل .الفاضل المتدرب أخي

 ملفاتك واالستفادة لحفظ الجلسات خ ل معك (Flash Disk) ذاكرة قلم أو مرن قرص بوجود ننصح .1

 .زم ئك اتملف من

 .الجلسات إلى تدربها التي المواد ألحدمادة تدريبية  إحضار يفضل .2

 .التدريبية الجلسات جميع في معك التدريبية الحقيبة وجود من بد ال .3

 .للجلسات الجيد واإلعداد التدريبية الحقيبة على اال  ع .4

ا  ال امنة الساعة التدريبي البرنامج يبدأ .5  .ظهراا ال انية  الساعة وينتهي صباحا

 .التدريبي للبرنامج أساسي هدف الخبرات وتبادل الفعالة المشاركة .6

 واحدة جلسة تراكمية فغياب العلمية المادة أن كما ،الشهادة على للحصول شر  الجلسات جميع حضور .7

 تليها. التي الجلسات في للمعارف فهمك على يؤثر

 .التدريبية القاعة داخل الجوال أجهزة إغ ق .8

 .اإلدارة العامة للتدريب واالبتعاث  أو المدرب إلى تقديمها يمكن االقتراحاتو الم حظات .9

 .ونجاحه تطويره على يساعد بدقة البرنامج تقييم نموذج تعبئة .10

 .فقدانها عدم يضمن التدريبي البرنامج في المكتسبة للمهارات المستمرة العملية الممارسة إن .11

 :التالية الخطوات اتبع الجلسة انتهاء عند .12

تكمله أثناء مالم إكمال من تتمكن لكي ميموري الف ش في تصميمه تم الذي العرض احفظ 

 .المنزل في التدريبي اليوم

المفتوحة والملفات التطبيقات جميع أغلق. 

ابدأ" القائمة في "التشغيل إيقاف" األمر باستخدام الجهاز تشغيل أوقف". 

 

 

 

 إرشادات المتدربين
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 املعىن الرمز

 
 لسةزمن النشاط أو اجل

 
 نشاط مجاعي

 
 نشاط فردي

 
 مادة علمية

 

 

  رموز 
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 اإللكرتوني وأنواعه ومميزاته والتحديات التي تواجهه التدريبمقدمة يف 
 

 

 

 اإللكتروني وأهدافه وفوائده وطرق تطبيقه. التدريبأن يتعرف المتدرب على ماهية 

 

 

 

 

  اإللكتروني. التدريبتعريف 

  اإللكتروني. التدريبأنواع 

 اإللكتروني. التدريبعوقات م 

  اإللكتروني. التدريبفي  والمتدرب المدربدور 

  اإللكتروني. التدريبعناصر 

  التدريباإللكتروني عن غيره من أساليب  التدريبمميزات. 

 

 

 

 دقيقة 30 

 الوحدة األولى

 اهلدف السلوكي للوحدة

 

 موضوعات الوحدة

 

 الزمن
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اإللكتروني ويتعرف على مزاياه وكيف يتم تطبيقه  التدريبأن يتعرف المتدرب على مفهوم 

 .يات التي تواجههوالتحد

 

 

 

 .جهاز حاسب آلي 
 .خدمة اإلنترنت 
 كتيب الدورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجلسة األولى

 اجللسةهدف 

 

 املواد الالزمة
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 نشاط       
 

 

 

 .اإللكتروني من وجهة نظرك للتدريببالتعاون مع أفراد مجموعتك/ اكتب تعريف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................. 
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 اإللكرتوني التدريب   
 اإللكتروني: التدريبتعاريف 

 

التدريبية  أو التعليمية البرامج لتقديم يميةتعل منظومة " نه( بأسالم (عرفه

 المعلومات تقنيات باستخدام مكان أي وفي وق  أي في المتدربين أو للمتعلمين

 للتلفاز، الفضائية أو المحلية القنوات اإلذاعة، اإلنترن ،) م ل واالتصاالت التفاعلية

 عن المؤتمرات الحاسوب، أجهزة اإللكتروني، البريد الممغنطة، التلفون، األقراص

 دون بعد عن متزامنة بطريقة المصادر متعددة تفاعلية تعليمية تعلمية بيئة ( لتوفير.بعد

 " والمعلم المتعلم بين والتفاعل الذاتي على التعلم اعتماداا محدد بمكان االلتزام

 هـ(.1439)الشهراني، 

 

تفاعلية،  بيئة لتقديم إبداعية  ريقة " اإللكتروني التدريب أن )خان( يرى  

مكان  أي وفي فرد ألي وميسرة جيد، بشكل مسبقا ومصممة ،المتدربين حول متمركزة

 مع بالتطابق الرقمية والتقنيات اإلنترن  ومصادر خصائص باستعمال وق ، وأي

 ة.والموزع والمرنة، المفتوحة، التعلم لبيئة المناسبة التعليمي مبادئ التصميم

 

مية فيه وسائل وتقنيات الكترونية في العملية التعلينمط من أنما  التعليم تستخدم 

أو  ،وإدارة التفاعل بها ويتصف بانفصال بين المعلم والمتعلم أو بين المتعلمين أنفسهم

بين المتعلمين ومصادر التعلم , ويكون االنفصال إما بالبعد المكاني خارج مقرات 

ة من حة التعليم عن بعد الصادرالمؤسسة التعليمية أو بالبعد الوقتي لزمن التعلم )الئ

 .(2010 ،مجلس التعليم العالي
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 االلكرتوني: التدريب أنواع
 إلى: النقل حسب االلكتروني التدريب يتشكل

 في المتدربين مع المدرب فيه يجتمع ،إلكتروني تدريب وهو متزامن: اتصال 

 .الفيديو أو ،الصوت أو ،بالنص متزامن اتصال بينهم ليتم واحد آن

 وسائط عبر األفراد وتفاعل ،المعلومات تبادل دعم وهو :متزامن غير اتصال 

 ولوحات والمنتديات النقاش، وقوائم ،اإللكتروني لبريدا :م ل ،متعددة اتصال

 . المدونات ،اإلع نات

 في التعلم تتضمن ،النشا  على معتمدة أحداث مزج يتم وفيه :المدمج التعليم 

ا المتدربين مع المدرب يهاف يلتقي التي ،التقليدية الفصول  والتعلم لوجه، وجها

 .المتزامن وغير المتزامن) السابقين بالنمطين يأخذ فهو .الذاتي

 

 :االلكرتوني والتدريب التقليدي التدريب بني الفرق
 

حدودة المساحة م التدريبية القاعاتالتقليدي تكون فيه  التدريبأن يمكن الفرق في 

القاعة والدليل بير على أنه مغلق يحدث ضمن حدود حيث يعامل التعلم إلى حٍد ك

على  ،التقليدي تكون محدودة وبسيطة التدريب في المحاضرةأي أن  رق  التدريبي

 .المتدرب كون متنوعة وتتمحور حول تااللكتروني ف التدريبالعكس من  رق 
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 :االلكرتوني التدريب فوائد
 

ولكن يمكن  هنا،يصعب حصرها  بالتدريهناك مبررات لهذا النوع من  نأ شك ال

 :  يليااللكتروني ما  التدريبالقول بأن أهم مزايا ومبررات وفوائد 

 ربوالمد المتدربفيما بينهم، وبين  المتدربينإمكانية االتصال بين  زيادة. 

 للمتدربينفي وجهات النظر المختلفة  المساهمة. 

 ساواةبالم اإلحساس. 

 التدريبمختلف أساليب  م ئمة. 

 األسبوع(أيام في 7ساعة في اليوم  24يام األسبوع )أالمناهج  وال  وفرتت. 

 في الوصول إلى المناهج. االستمرارية 

 فعلياالعتماد على الحضور ال عدم. 

 المتدربوتعدد  رق تقييم تطور  سهولة. 

 للمدرباألعباء اإلدارية بالنسبة  تقليل. 

 المركزحجم العمل في  تقليل. 
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 :االلكرتوني دريبالت معوقات
 

 :المادية المعيقات -1

 وبطئها االنترن  تغطية ومحدودية اآللي الحاسب أجهزة انتشار عدم م ل

ا  ينخفض بدأ كان وإن سعرها وارتفاع النسبي،  .نسبيا

 :البشرية المعيقات -2

ا  هناك أن إذن  نوم" االلكتروني التدريب فن" يجيد الذي بالمدرب كبيراا  شحا

 النوع ذاه في يساهموا أن يستطيعونال  المدارس في لمعلمينا بأن التفكير الخطأ

 .التعليم من

 :نظامية معيقات -3

 .التعليم من النوع بهذا القرار متخذي من الك ير قناعة لعدم ذلكيعود 
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 االلكرتوني: التدريب يف واملتدرب املدرب دور
 اإللكتروني: التدريبفي  المدربدور 

 

 اإللكتروني. التدريبرامج ووسائل اختيار وإعداد ب 

  كموجه ومحفز ومتابع ومقيم اإللكتروني التدريبدوره في تنفيذ. 

  

 اإللكتروني: التدريبفي  المتدربدور 
 

 القيام بالواجبات والنشا ات التي يكلف بها. 

 التعامل والتفاعل مع مصادر التعلم المتاحة. 

  اإللكتروني. بالتدريتطوير وإتقان مهارات التعامل مع وسائل 
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 :اإللكرتوني التدريب عناصر 
 

 ينبغي التي المتفاعلة من العناصر مجموعة اإللكتروني للتدريب )التودري( أن ذكر

ا  توفرها  هذه ومن اإللكتروني، التدريب فلسفة تتحقق لكي معظمها توفر أو جميعا

 :العناصر

 

 اإللكتروني المتدرب: 

التدريب  أسلوب خ ل من يتعلم الذي المستفيد كترونياإلل بالمتدرب ويقصد

 .اإللكتروني

 

 اإللكتروني المدرب: 

 مع ويتفاعل اإللكتروني التدريب عملية على يشرف الذي المدرب وهو

 .أدائهم ويقوم تعلمهم ويوجه المتدربين

 

 اإللكتروني الدراسي الفصل: 

 تجهيزها تم التي ةالدراسي القاعات اإللكترونية الدراسية بالفصول ويقصد

 .اإللكتروني والتعلم التعليم عملية تخدم التي والوسائل األجهزة ببعض

 

 

 اإللكتروني الكتاب: 
 إال المعروف، المدرسي للكتاب المشابه التعليمي المقرر هو اإللكتروني الكتاب

 مكتوبة نصوص على يشتمل قد إذ محتواه، في عليه ويتفوق شكله يختلف في أنه

 ويمكن للمتدرب وأوضح متعه أك ر التعليمي المحتوى تجعل  ع فيديوومقا وصور

 اسطوانة على منسوخ أو اإلنترن  صفحات على موجوداا الكتاب اإللكتروني يكون أن

 .ممغنطة
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 اإللكترونية المج ت:

 والصور والنصوص المقاالت من عدداا جمع اإللكترونية المج ت في يتم

ا  التي تخدم والمشاهد ا  موضوعا  العالمية الشبكة خ ل من تنشر بحيث ما، خبر أو علميا

 .ممغنطة على اسطوانة أو اإلنترن 

 

 اإللكترونية المكتبات:

 العناصر من فان المنطلق هذا ومن الجامعي، التعليم في مهم عنصر المكتبة

 محتوى تقديم خ لها من يتم والتي اإللكترونية، المكتبة اإللكتروني للتدريب المهمة

 من أو اإلنترن  خ ل من تصفحها يمكن التي اإللكترونية المج ت والكتب من يركب

 .اإللكترونية المكتبة أمين زيارة خ ل من منها على أجزاء الحصول خ ل

 

 اإللكتروني البريد:

 التواصل خ له من يتم حيث اإللكتروني، التدريب في وفعالة مهمة وسيلة هو

 ،المدربين  وبين بينهم وكذلك البعض، بعضهم متدربينال بين بالرسائل اإللكترونية

 .المختلفة والبح ية التعليمية المؤسسات التواصل بين وأيضا

 

 اإللكترونية التعليمية المؤتمرات:

 به يهتم أمر والباح ين المتدربينتهم  موضوعات تمس التي المؤتمرات إن

ا ويأخذ والبشرية المادية اإلمكانات من له قدر ويخصص التعليم ا قدرا  التنسيق، من كبيرا

 يضم علمي تعليمي مؤتمر عقد تسهل أن يمكن التعليم فيتها تطبيقا التقنية وكأحد أن إال

 والفائدة االنتشار من األكبر القدر ليحقق ، مختلفة أقطار من وحضور متحدثين وخبراء

 في حتى أو جامعته في المتحدثين من كل يكون إذ اإلنترن ، شبكة خ ل وذلك من

 حتى في أو الكيلومترات، آالف عنه تبعد قاعة في يكونون قد المهتمين منزله وكذلك

اإللكتروني منتدى إثراء للتطوير المهني في  التعليم يقدمها مهمة خدمة وهذه منازلهم،

 وزارة التعليم م ال لذلك .
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 االفتراضية الفصول:

 على ووضعه رمجتهب يتم الحقيقي، الفصل يحاكي تخيلي فصل عن عبارة

 محدد وق  في والمدرب المتدربين يحضر بحيث اإلنترن ، على صفحة خاصة

ا  فيما بينهم التفاعل ويتم  .الكترونيا

 

 االفتراضية المعامل:

 على ونشرها برمجتها يتم بحيث الحقيقية، المعامل تحاكي تخيلية معامل هي

 بشكل العملية التجارب بيقتط خ لها من ويتم ممغنطة، اسطوانات أو على اإلنترن ،

 الواقع.  يحاكي
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 نشاط

 

 

وب اإللكتروني كأسل التدريباكتب ما تتوقعه عن المزايا التي يمكن أن تتحقق من 

 .تعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ........................................................................................... 

2. ........................................................................................... 

3. ........................................................................................... 

4. ........................................................................................... 

5. ........................................................................................... 

6. ........................................................................................... 

 حتليل                      5ف                           2            1           13 
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 مميزات التدريب اإللكرتوني عن غريه من أساليب التدريب
 

ء ومن حيث بداية الدراسة في الوق  المناسب: من حيث الصباح والمسا .1

 واالنتهاء منها.

للشخص المناسب: فيأخذ كل شخص ما يناسبه فقط من البرنامج وفقاأ  .2

الحتياجاته الشخصية التي قد تختلف عن غيره من المشاركين في البرنامج 

 نفسه.

في المكان المناسب: في المنزل أو في العمل أو في مقهى انترن  أو في مكتبة  .3

 عامة.

 والمحتوى المناسبين: من حيث الكم والكيف.بالشكل  .4

حيث يختلف األشخاص في قدراتهم وسرعاتهم  :بالسرعة المناسبة .5

االستيعابية، فينتقل كل مشارك من مرحلة إلى أخرى حين يتأكد استيعابه مما 

 سبق وفقاأ لقدراته الشخصية وسرعته في االستيعاب.
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  نشاط                                                                       

 

المتدرب والمدرب اكتب ما تتوقعه عن الفوائد التي يمكن أن تتحقق لكل من 

 .اإللكتروني التدريبوالمنظمة باستخدام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمتدرب:

1. .................................................................................................. 

2. .................................................................................................. 

 

 للمدرب:

1. ................................................................................................ 

2. ................................................................................................ 

 للمنظمة " وزارة التعليم " :

1. .................................................................................................... 

2. .................................................................................................... 

 

  تطبيق نظري                    8    ف                      3            1           13 
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 عن طريق اإلنرتنت ةتعليمي قاعةإنشاء 
 

 

 

بواسطة  المتدربينيتواصل فيه مع    Easy classفصل تعليمي عن طريق  المدربأن ينشئ 

 .المحاضرات والمشاركة في األعمال ومتابعة  التكاليف إرسال

 

 

  مدربالدخول إلى الموقع وإنشاء حساب. 

 .إنشاء مادة جديدة وصف جديد 

  ة التعليمي القاعةلًلشتراك في  المتدربينكيفية إرسال الدعوات إلى. 

 إنشاء الواجبات واالمتحانات والمناقشات. كيفية إدارة الفصل من خًلل 

 

 

 ساعتان

 

 

 ال انيةالوحدة 

 اهلدف السلوكي للوحدة

 

 موضوعات الوحدة

 

 الزمن
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    أن ينشئ المتدرب فصل على موقعEasy Class . 

    واألنشطة  التكاليفللفصل ويدير الفصل عن طريق إضافة  المتدربينأن يضيف

 واالختبارات.

 

 

 .جهاز حاسب آلي 

 .خدمة اإلنترنت 

  إنشاء حساب في موقعEasyclass.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجلسة األولى

 اجللسةهدف 

 

 املواد الالزمة
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 نشاط       

  

 

 

بالتعاون مع أفراد مجموعتك/ اذكر فوائد التعلم التعاوني وكيف يتم تحقيق ذلك عن 

 .بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فوائد التعلم التعاوني:

1. ....................................................................................... 

2. ....................................................................................... 

3. ....................................................................................... 

4. ....................................................................................... 

5. ....................................................................................... 

6. ....................................................................................... 

 

 شرح املفهوم                     7ج                           1            2           14 
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 شبكة اإلنرتنت عرب ةتعليمي قاعةإنشاء 
 

 

 

 اسم املوقع:
 www.easyclass.com 

 

 قع: التعريف باملو
رقمية يمكنهم بواسطتها تخزين دروس  قاعاتإنشاء  المدربينهو نظام إلدارة التعلم يّخول 

على شبكة اإلنترنت، باإلضافة إلى إدارة مناقشات الصف وإعطاء الواجبات واالمتحانات  المادة

ظات في المًلحب المتدربينالموجزة واالختبارات، مراقبة مواعيد التسليم، وتقييم النتائج وتزويد 

ألساتذة المدارس والتًلميذ التواصل فيما بينهم. وأيًضا  Easyclassموقع واحد. كما يتيح موقع 

 المشاركة والتعلم بواسطة منبر خصوصي وآمن وسهل االستعمال.

 مميزات النظام:

 .اللغات المدعومة في النظام: يدعم مجموعة من اللغات من بينها العربية 

 .النظام مجاني بالكامل 

http://www.easyclass.com/
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 نشاط                                       

 

اكتب ما تتوقعه عن المزايا التي يمكن أن تحصل عليها من الفصول التعليمية عبر 

 .اإلنترنت وال تجدها في الفصول التعليمية التقليدية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ....................................................................................... 

2. ....................................................................................... 

3. ....................................................................................... 

4. ....................................................................................... 

5. ....................................................................................... 

6. ....................................................................................... 

  مقارنة                    7ف                           3            2           14 
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  إنشاء فصل تعليمي:
 

 إلى موقع  الدخولEasyclass.com 

 

 

 )اضغط على )مدرس، تسجيل مجاني 
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 حساب المعلم

إلنشاء صف ومادة 

 محددة

لرفع جميع أنواع 

الملفات للمعلم والتي 

بتم مشاركتها مع 

 الطًلب

لتبادل الرسائل مع 

 الطًلب

إلضافة المهام 

ة واألنشط

ومواعيد 

الواجبات 

 واالمتحانات
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 ما: ا يف مادةعما  التي كمكن إاجازهاأل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوضع اإلعًلنات أو الموضوعات على 

 صفحة المادة الرئيسية 

أو  لوضع اإلعًلنات

على صفحة الموضوعات 

 ليراها جميعالرئيسية المادة 

 الطًلب

أو  لوضع اإلعًلنات

على صفحة الموضوعات 

 ليراها جميعالرئيسية المادة 

 الطًلب

أو  لوضع اإلعًلنات

على صفحة الموضوعات 

 ليراها جميعالرئيسية المادة 

وإعطائهم  ربيندتمللإلرسال الواجبات  الطًلب

 جب.اء الوامهلة محددة ألد

لطرح المناقشات على الطًلب وإبدأ 

لوضع االمتحانات للطًلب لثًلث أنواع  الرأي مع الطًلب.

االختبار من متعدد/ الصح )من األسئلة 

ب وإبدأ لطرح المناقشات على الطًل والخطأ / السؤال المقالي(

 الرأي مع الطًلب.

معرفة جميع درجات 

 في المادة نيبردالمت

معرفة جميع درجات 

 الطًلب في المادة

 معرفة عدد األعضاء

معرفة جميع درجات 

 الطًلب في المادة

رفع الملفات التي تفيد 

 في المادة المتدربين

رجات معرفة جميع د

 الطًلب في المادة
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 نشاط 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كمعلم وأنشئ مادة )حسب  Easyclassأنشئ لك حساب في موقع 

 .تخصصك( وحدد المرحلة الخاصة بها

  تطبيق عملي                    30            ف             4            2           14 
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 إلنشاء صف ومادة:
o .اضغط على تبويب )المواد( الموجود في أعلى الصفحة 

o  )اضغط على زر )إنشاء مادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o ز دخول( للمادة يجب إعطاء يتكون عندك )رم

مباشرة وذلك لًلنضمام إلى المادة  للمتدربين

في الفصل التعليمي أو بإرساله إلى بريده 

 )إضافة أعضاء(اإللكتروني عن طريق 
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 نشاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اعمل يلي

 أضف موضوع ترحيبي للمتدربين في حائط المادة..1
 أرسل دعوة ألحد المتدربين. .2
 (.1أضف واجب بعنوان )واجب .3
 حان الفترة األولى( ويتكون مما يلي:أضف امتحان بعنوان )امت.4

a..)سؤال واحد من نوع )اختيار من متعدد 
b.)سؤال واحد من نوع )صح / خطأ 

أضف حلقة نقاش بعنوان )الوحدات المطلوبة في االمتحان .5

 النهائي(.
أضف لمكتبة الصف مجموعة من الصور والفيديو والكتب من .6

 جهازك الحاسب.

  ق عمليتطبي                    25            ف             5            2           14 
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 إنشاء وإدارة فصل افرتاضي
 

 

 

ة بهدف إلقاء درس عن طريق شبك المتدربينيتواصل فيه مع  قاعة افتراضية المدربأن ينشئ 

 اإلنترنت.

 

 

 

 

 

  االفتراضية وأنواعها القاعاتالتعرف على 

  (.مدربالدخول إلى الموقع وإنشاء )حساب 

  طرق إدارة حساب في موقعWiziq. 

  كيفية إنشاء فصل افتراضي في موقعWiziq. 

  أنواع الفصول االفتراضية المتوفرة في موقعWiziq. 

 .كيفية إرسال الدعوات إلى الطًلب لًلشتراك في القاعة االفتراضية 

 

 

 

 ساعتان             

 

 ال ال ةالوحدة 

 للوحدةاهلدف السلوكي 

 

 موضوعات الوحدة

 

 الزمن
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 ضي.أن ينشئ المتدرب فصل افترا 

  درس عن طريق شبكة اإلنترنت.أن يلقي المتدرب 

 

 

 

 .جهاز حاسب آلي 

 .خدمة اإلنترنت 

  إنشاء حساب في موقعWizIQ.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجلسة األولى

 اجللسةهدف 

 

 املواد الالزمة
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 طشان           

 

 

 ة ؟التقليدي والقاعة ةاالفتراضي القاعةبرأيك/ ما هي الفروق بين 

 القاعة التقليدية ةاالفتراضي القاعة

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  مقارنة                    7              ف             1            1           15 



147 

 برنامج تدريب المدربين لقيادات وزارة التعليم

 

 
    

 

 

 االفرتاضية " الفصو القاعات " 
 

 ، م( الفصول االفتراضية "بأنها وسيلة من الوسائل الرئيسة في تقديم 2009يعرف )خليف

دروس المباشرة والمحاضرات على اإلنترنت باإلضافة إلى التدريب عن بعد يتوفر فيها ال

 دريبالت، تعتمد على أسلوب متدرب وال المدربمن  كلالعناصر األساسية التي يحتاجها 

تعليم عن فصول ال اإللكترونية،الفصول  ية،الذاتالفصول  أيضاً:التفاعلي ويطلق عليها 

 .(7بعد ")ص

 ة إلكتروني أنظمة تشمل التي التقنية التعليم أنظمة أحد بأنها (2010 شهري،)ال يعرفها

 التعليمي المحتوى كامل عرض خًلل من والصورة بالصوت المعلم مع التفاعل تتيح

 التعلم عليه يطلق ما وهو مباشرة الهواء وعلى االنترنت خًلل من للفصل التخيلي

 التزامني. والتفاعل

 

 ضية:أنواع الفصول االفترا

 الفصول االفتراضية المتزامنة. 

 الفصول االفتراضية غير المتزامنة. 

 أم لة على الفصول االفتراضية:

Gotomeeting  ،talkroom  ،Paltalk  ،All to chat  ،wiziq 
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 مميزات الفصول االفتراضية:

 لتسجيل واالستخدام بالنسبة للمدرب وللمتدرب سهلة ا. 

 كان ومن أي جهاز متصل باإلنترنت.يمكن الدخول إليها من أي م 

  بعض الفصول االفتراضية لها تطبيقات على أنظمة األندرويد والويندوز والـIOS. 

 .توفر الفصول االفتراضية خدمات تسجيل الدروس عبر اإلنترنت للرجوع إليها الحقًا 

 .تستخدم خاصية التخاطب الصوتي والمحادثة الكتابية 

 تستخدم السبورة اإللكترونية. 

 .مشاركة البرامج والتطبيقات والملفات بين األعضاء 
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 ةافرتاضي قاعةإنشاء 

 
 

 اسم الموقع:

 www.wiziq.com 

 

 

 

 

  التعريف بالموقع:

 ةتراضياف قاعةفي  والمتدرب المدربتفاعلي على شبكة االنترنت يجمع موقع عبارة عن 

 .ويحتوي على سبورة الكترونية صورة ومحادثةوا صوتً 

http://www.wiziq.com/
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: إنشاء فصل افرتاضي:   أوالا
  أفتح موقعwiziq.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تسجيل دخول

 تسجيل حساب جديد بواسطة حسابك في الفيسبوك

اسم مستخدم وكلمة مرور تسجيل 

 جديدين



151 

 برنامج تدريب المدربين لقيادات وزارة التعليم

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوف يرسل لك الموقع رسالة تفعيل وسيسألك البرنامج على نوع الحساب الذي سجلته ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعبئة بيانات المستخدم الجديد وتشمل:

 اسم المستخدم 

 البريد اإللكتروني 

 كلمة السر 

 الدولة 
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 جل رقم جوالك ....اختر الخيار الثاني ... وس
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 نشاط 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأنشئ مادة )حسب  كمدرب Wiziqأنشئ لك حساب في موقع 

 .تخصصك( وحدد المرحلة الخاصة بها

  تطبيق عملي                    30            ف             2            1           15 
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 العضو حتكماستعراض لوحة 
 

 بعد االنتهاء من التسجيل سوف ينقلك الموقع لصفحتك الشخصية:

 

 

 

 

 الختيار نوع الدرس )الفصل االفتراضي( اختر أحد هذه الخيارات ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلنشاء درس مدفوع

 لإلنشاء درس مغلق

 إلنشاء درس مفتوح
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 معلومات عن المادة الدراسية وآخر األحداث التي تمت فيها. – 1

اسية ويشمل فيها تحديد الفصل االفتراضي والواجبات جدول المادة الدر-2

 واالختبارات والملفات الملحقة مع المادة حسب التواريخ التي تحددها.

 قائمة المتعلمين الملتحقين بالمادة الدراسية.-3

 معلومات عن المادة الدراسية مع امكانية تعديلها.-4

 

 انات التالية:اختر )إنشاء درس مغلق( واكتب البي

 

 

 انشر المادة الدراسية وقم بالدخول إليها ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفة جميع درجات 

 الطًلب في المادة
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( على وحدد متطلبات المادة Course Scheduleإلنشاء فصل افتراضي قم بالضغط على )

 حسبما تريد ...

 قم بالضغط على) Live Class( كما في الصورة:2) م( الرق 
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 اسي:الفصل الدر طريقة نشر
 ( ...Lunch Classبعد االنتهاء من إنشاء الفصل االفتراضي ... يمكن الدخول على الفصل والضغط على )

 

 

 

 للدخول إلى الفصل المباشر.-1

ريق البريد اإللكتروني أو بمعرفاتهم في إلضافة المتعلمين عن ط-2

 الموقع.

 إلعطاء الصًلحيات أو إلغائها للمتعلمين.-3

 لكتابة معلومات عن الفصل االفتراضي.-4

 لتغيير إعدادات الفصل والتحكم في التسجيل.-5

ظهور المًلحظات التي وضعت من قبل أعضاء الموقع وتظهر في -6

 صفحة المادة أيًضا.

المتعلمين بعد االنتهاء من الفصل  التغذية الراجعة من قبل-7

 االفتراضي.

 لتغيير وقت بث الفصل االفتراضي.-8

 إللغاء الفصل االفتراضي بعد إنشاءه.-9
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 نشاط                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعمل ما يلي:

 (.أنشئ فصل افتراضي باسم ) برنامجك .1
 اعمل اختبار مكون من خمسة أسئلة..2
صمم ورقة واجب على برنامج الوورد ثم ارفقها في مادتك .3

 على الموقع.
ه دعوة لثًلثة من زمًلئك في الدورة التدريبية لًللتحاق وج.4

 بالفصل االفتراضي.

  تطبيق عملي                  25            ف             3            1           15 
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 تطبيق مهارات التفكري العليا باستخدام أدوات التعلم اإللكرتوني
 

 

 

 

 رنامجهبلكثيرة والمتنوعة على شبكة اإلنترنت ويطبقها خًلل أدوات التعلم ا المدربأن يبحث 

 إما عن بعد أو من خًلل التعلم المزيج. التدريبي

 

 

 

  فوائد استخدامWeb2.0 .في التعليم 

 .التعرف على مهارات التفكير العليا وأثر استخدامها في التعليم 

  استخدام أدواتWeb2.0 .في تطبيق مهارات التفكير العليا 

 

 

 ساعة         

 

 

 

 السادسةالوحدة 

 اهلدف السلوكي للوحدة

 

 الزمن

 

 موضوعات الوحدة
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 في التعليم 2.0أن يطبق المتدرب استخدام أدوات الويب 

 

 

 .جهاز حاسب آلي 

 .خدمة اإلنترنت 

 لتطبيق األمثلة من المادة(.) الكتاب للمدرب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانيةالجلسة 

 اجللسةهدف 

 

 املواد الالزمة
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 نشاط 

 

 

 

عدد من وسائل التواصل االجتماعي التي  مستخدًما مهارة العصف الذهني، أذكر

 .يمكن استخدامها في التعليم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ....................................................................................... 

2. ....................................................................................... 

3. ....................................................................................... 

4. ....................................................................................... 

5. ....................................................................................... 

6. ....................................................................................... 

  سرد                     4              ف             1            1           16 
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 مهارات التفكري العليا
 

 مقدمة:

آية ورد فيها مشتقات العقل ووظائفه، قال هللا تعالى: )أفًل  494ذكر في القرآن الكريم 

كذلك يبين هللا لكم اآليات لعلكم (، وقال هللا تعالى: )17)الغاشية،خلقت( ينظرون إلى اإلبل كيف 

(، 219( وقال هللا تعالى: )ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون()البقرة،219تتفكرون ()البقرة،

والتفكير هو: جهد أو نشاط عقلي يبذله الفرد دون توقف عند النظر إلى األمور، ويأخذ هذا الجهد 

 ركيب، والتقويم. وهو عبارة عن سلسلة منصوراً مختلفة كالمقارنة واالستنباط، والتحليل، والت

النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض لمثير يتم استقباله عن طريق واحدة أو 

 أكثر من الحواس الخمس.

يرى دي بونو أن التفكير مهارة يمكن أن تتحسن بالتدريب والممارسة والتعليم، ويرى 

ويشبه التفكير بمهارة قيادة السيارة, ويعمل  أخرى،هارة أن مهارة التفكير ال تختلف عن أي م

الذكاء في خبرة اإلنسان كما تعمل قوة محرك السيارة عن طريق المهارة في 

 (2007قيادتها)جروان،

مهارات التفكير ال تنمو النضج والتطور الطبيعي وحده وال تكتسب من خًلل تراكم 

ن هناك تعليم منتظم وتمرين عملي متتابع ومتدرج المعرفة والمعلومات وحدها، بل ال بد أن يكو

 (.2005يبدأ بمهارات التفكير األساسية ويتدرج إلى عمليات التفكير العليا)حلس،
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 :التدريبفوائد استخدام مهارات التفكري العليا يف 

تخريج متعلمين فعالين قادرين على التعلم الذاتي، وعلى تنظيم شؤون حياتهم، منتجين في 

هم ومتعاونين، محترمين لآلخرين، ومبادرين، لديهم الشجاعة األدبية في طرح األفكار مجتمع

 واآلراء، قادرين على اتخاذ القرار المناسب واالبتكار واالبداع والتفكير في االختيارات المتعددة.

 أنواع مهارات التفكري العليا:بعض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.التفكير الناقد 

.التفكير اإلبداعي 

.أسلوب حل المشكًلت 

وب التعلم بالمشروعات.أسل 

.التعلم التعاوني 

... العصف الذهني. وغيرها 
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  األوىلاألداة                                                                   

Wikispaces  

 

 نبذة عن االداة:
وسيلة من التي تمكن المستخدمين من التواصل من  Web2.0أداة من أدوات الـهي 

، حيث يمكنك الموقع من خًلل الصفحات التي يعرضها وسائل التواصل االجتماعي المشهورة

يق ربط الحسابات ببعضها البعض وإنشاء المجموعات الخاصة عن طر المتدربينمن التعامل مع 

بالطًلب بالتراسل فيما بينهم والمناقشة في الموضوعات المطروحة والتعاون في األعمال 

 وإطًلع الباقي عليها. المدربوإرسالها إلى 

 املهارات التي كمكن استخدامها:
 .التفكير اإلبداعي 

 .التعلم التعاوني 

 شروعات.أسلوب التعلم بالم 

 .أسلوب حل المشكًلت 

 .األلعاب التعليمية 

 .المسابقات التربوية 
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 نشاط 

 

 

 اعمل ما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنشئ حساب في موقعWikispaces. 

دى مهارات اطرح موضوًعا من خًلل مادتك بتطبيق اح

 التفكير العليا على هذا المثال.

 كمتدربك في الدورة التدريبية ل زميلأضف. 

.ناقش الموضوع الذي تم طرحه 
 

  تطبيق عملي                 15             ف             2            2           16 
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 الثانيةاألداة                                                        

                Wordle  
 

 

 نبذة عن االداة:
من إجراء التعلم والتفكير بطريقة  المتدربيني تمكن الت Web2.0أداة من أدوات الـهي 

فردية وجماعية، وذلك من خًلل عمل الواجبات أو المشاريع باستخدام مهارة التفكير العليا والتي 

تساعد المتعلم على عصر الذهن والتنافس فيما بينهم للوصول إلى اإلجابات المطلوبة، كما يمكن 

ل واجب منزلي أو بتطبيقها خًلل الفصل الدراسي لتحقيق أن تطبق عليهم هذه األداة على شك

 أكبر قدر ممكن من التفاعل.

 املهارات التي كمكن استخدامها:
  الناقدالتفكير. 

 .التفكير اإلبداعي 

 .العصف الذهني 

 .التعلم التعاوني 



167 

 برنامج تدريب المدربين لقيادات وزارة التعليم

 

 
    

 Wordleطريقة استخدام أداة الـ 
 .المتدربيناطرح السؤال على  -1

  Createادخل الموقع واضغط على  -2

 

 

 

 

 

 

 (: GO. اكتب اإلجابات في المربع المخصص لذلك ثم اضغط على زر ) 3

 

(، ويمكنك Randomize. يمكنك تغيير الشكل النهائي عن طريق الضغط على زر )4

 الطباعة مباشرة: 
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 الثالثةاألداة 

Glogster 

 

 

 نبذة عن االداة:
ن اإلبداع في عمل المشروعات التي تمكن المتعلمين م Web2.0أداة من أدوات الـهي 

والبحوث والواجبات وغيرها على شكل ملصقات، كما تمكن المتعلم من استخدام مهارات 

 الحاسب والتعامل مع الوسائط المتعددة، كما تطور مهارة التخطيط والتصميم عند المتعلم.

 املهارات التي كمكن استخدامها:
  اإلبداعي.التفكير 

 أسلوب التعلم بالمشروعات. 

 .التعلم التعاوني 

 .أسلوب حل المشكًلت 
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 Glogsterطريقة استخدام أداة الـ 
 أعمل تسجيل دخول للموقع. .1
 اختر الحساب التجريبي. .2

 Create new Glog  اختر إنشاء  .3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من إضافة مكونات عديدة على سطحه وتشمل:) الصور، الفيديو، االرتباطات( وإجراء جمموعة من  GLOGكمكنك الـ 
 التأثريات عليه

مقطع فيديو من اليوتيوب 

 مباشرة

 ارتباط لموقع خارجي

 ملصق

 صورة من ملف
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 نشاط 

 

 

 اعمل ما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أنشئ حساب في موقع Glogster . 

.أنشئ ملصق جديد 

سائط مستخدًما عدة وموضوًعا من خًلل مادتك  اختر

 )صورة، فيديو(.
 

  تطبيق عملي                 15             ف             3            2           16 
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 األداة السادسة

Thinklink 

 

 عن االداة: نبذة
 نالمتدربيمن استخدام تفكير في  المدربينالتي تمكن  Web2.0أداة من أدوات الـهي 

في الوصول إلى المعلومة عن طريق وضع ارتباطات على صورة محددة ويتمكن المتعلم من 

التفاعل مع هذه الصورة وربطها مع الدرس باإلضافة إلى امكانية االستفادة من هذه األداة في 

ع للجميلبحوث والمشروعات في مراحل التعليم العليا وإمكانية االستفادة من هذه األداة عمل ا

المراحل الدنيا )المرحلة االبتدائية( في تعلم الحروف واألرقام  وعلى سبيل المثال في تدريب

 والتعرف على الصور واألشكال وغيرها.

 املهارات التي كمكن استخدامها:
 .التفكير اإلبداعي 

 ر الناقد.التفكي 

 .خرائط المفاهيم 

 .العصف الذهني 
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 Thinklinkطريقة استخدام أداة الـ 

 
اعمل تسجيل دخول  .1

 للموقع.

( (Createاضغط على  .2

 أعلى الصفحة. في
 

 

 

 

 

 

أدرج صورة وضع عليها روابط تفاعلية )ارتباط لنص أو صورة أو فيديو( مع تغيير  .3

 شكل نقاط االرتباط، كما في الصورة التالية:
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 نشاط 

 

 

 

 اعمل ما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أنشئ حساب في موقع Thinklink. 

.أنشئ عمل جديد 

مستخدًما عدة وسائط موضوًعا من خًلل مادتك  اختر

 )صورة، فيديو(.
 

  تطبيق عملي                 10             ف             4            2           16 
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 األداة السابعة

Bubbl 

 

 نبذة عن االداة:
التي تساعد المتعلمين في استخدام مهارة العصف الذهني  Web2.0أداة من أدوات الـهي 

فاعلي تواستخدام خرائط المفاهيم. فهي وسيلة تيّسر على المعلم تطبيق المهارة بشكل جذاب و

للمتعلمين، كما أنها تساعد على التنافس بين الطًلب داخل الصف الدراسي ويمكنك مشاركة 

المتعلمين بالمحتوى بحيث يمكنه من الدخول على خريطة المفاهيم من حسابه الشخصي والتعديل 

 عليه.

 املهارات التي كمكن استخدامها:
 .التفكير الناقد 

 .العصف الذهني 

 .خرائط المفاهيم 
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 نشاط 

 

  

 اعمل ما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أنشئ حساب في موقع Bubbl . 

.أنشئ عمل جديد 

مستخدًما عدة وسائط موضوًعا من خًلل مادتك  اختر

 )صورة، فيديو(.
 

  تطبيق عملي                 10             ف             5            2           16 
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 Bubblطريقة استخدام أداة الـ 
 

 

 Bubbl.usادخل على موقع  .1

واضغط على الزر التالي كما في 

 الصورة:

 

 

 

 

 

 

ضع سؤاالا في المربع األوسط، واستخرج عدة إجابات فرعية )مستخدًما مهارة العصف  .2

 الذهني(:
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  املراجع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 القرآن الكريم: أوالً 
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 : املصادر واملراجع األخرى: ثانياً 
 .هـ 1419بيروت  ، الطبعة السادسة ، الفيروز " القاموس المحيط " مؤسسة الرسالة ، أبادي .1
صـــالل للي  " اال ـــام افي مل جل المجامعات المعاصـــرة " داد ادام للدداســـات وال  ـــر  ، أبو أصـــب  .2

 م 2004 ، األددن ، ولىالطبعة األ ، والاوزي 
لمية دداسة ي ، داشد محمد يطية " ل مية مهادات الاواص  ال فوي والاحدث وااساماع ، أبو ال واوين .3

 .م 2004 ، القاهرة ، اياراك غرب م ر الجديدة ، لطبيقية
 داد ، الكبير هللا يبد لحقيق ، " العرب لسان " الدين جمام الفض  أبو ، م ظود ابن .4
 .م1968 ،  رم ، المعادف .5
داد الكااب  وألرون " مه ة الاعليم وأدواد المعلم جل مددســـــــــــة المســـــــــــاقب  " ، إبراهيم حامد ، األســـــــــــط  .6

 .م 2005 ، العين ، الطبعة األولى ، الجامعل
 .م1972 ، 2الطبعة  ، والرون  يطية الطبعة يلى أشرف " الوسيط المعجم " والرون  إبراهيم ، أنيس .7
 ، األولى الطبعة ، دالســـــــااد "مهادات اال ـــــــام " داد الفرات لل  ـــــــر والاوزي يبدالعزيز يب ، لركســـــــاانل .8

 م 2008 ، الرياض
لطبعة ا ، معهد افدادة العامة ، وليم " ل ــــــميم نظم الادديط والاطوير " لرجمة ســــــعد الجبالل ، لريســــــل .9

 .م2004 ، الرياض ، األولى
دؤية ي ــــــــــــــرية " داد القلم لل  ــــــــــــــر  –يقات محمد ناجل " الع قات العامة والمبادئ والاطب ، الجوهر .10

 .هـ 1425 ، دبل،  الطبعة األولى، والاوزي 
" مهادات اال ـــــــــــــام افنســـــــــــــانل اللفظية وغير اللفظية جل الل ة  ، دام: ه ات ، محمد جهاد: جم  .11

 .م2008 ، افمادات العربية الماحدة ، الطبعة األولى ، العربية " داد الكااب الجامعل
مقدمة جل مهادات الاواصــ  افنســانل " مااط الاربية العربل لدوم  –محمد ب م " أنا وأنت  ، الجيوســل .12

 .هـ1422 ، الرياض ، الطبعة األولى ، الخليج
 ، الطبعة الثالثة ، دلي  يملل للحواد " مؤســــــــــــــســــــــــــــة الجريســــــــــــــل –طادق يلل " كيف لحاود  ، الحبيط .13

 .هـ1421 ، الرياض
  ، ــــــــــام للي ميين والاربويين والدياة " داد الفجر لل  ــــــــــر والاوزي محمد م ير " مهادات اال ، حجاب .14

 .م2006 ، القاهرة ، الطبعة الخامسة
 2000 ، القاهرة ، الطبعة األولى ، إمام مخااد والرون " مهادات الادديس " ماابة زهرة ال رق  ، حميدة .15

 م
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  ،الطبعــة األولى ، الحــديثــة دداح وأحمــد الخطيــط " الاــدديــط الفعــام " يلم الكاــط ، الخطيــط وألرون  .16
 .م2006 ، األددن

عة الطب ، داد المعرجة للا مية الب ــــــــــــرية ، برت " جن اال ــــــــــــام " لرجمة يبدالرحمن ال ــــــــــــمرانل ، دكر .17
 .م 2001 ، الرياض ، األولى

نهضـــــة م ـــــر للطباية وال  ـــــر  ، شـــــرين محســـــن: إدوادد " قبعات الافكير الســـــت " لرجمة ، دي بونو .18
 .م 2008 ، القاهرة ، عة الثالثةالطب ، والاوزي 

  ،" داد الفكر العربل –افشــــراف يلي   –يلل محل الدين " ل ــــالم المعلم الع ــــري وأدواد   ، داشــــد .19
 .م 2002 ، القاهرة ، الطبعة األولى

الطبعة  ، افســــ مية وال  ــــر " دادالاوزي  ناجحا مددبا   لكون  كيف المددبين لدديط " برنامج أكرم، دضــــا .20
 .هـ 1424 ، القاهرة  ،األولى

داد  ، - من جواهر القاموس - شـــرح القاموس المســـمل لاو العروس " محط الدين الواســـطل ، الزبيدي .21
 .م1965 ، القاهرة ، , الجزء األوم ، الفكر العربل

 ، ا دديةافســــــــــــــ ، الطبعة ااولى ، كمام " الادديس نماذج  ومهادال  " المااط العلمل للكمبيولر ، زياون  .22
 م.1997

 ، الرياض  ،الطبعة األولى ، أحمد " وســال  ولك ولوجيا الاعليم " ماابة داد الرشــد لل  ــر والاوزي  ، ســالم .23
 .م2004

  ،يبدالحاجظ محمد " وســـــــــال  اال ـــــــــام والاك ولوجيا جل الاعليم " داد الفكر لل  ـــــــــر والاوزي  ، ســـــــــ مة .24
 .م2006 ، يمان ، الطبعة السادسة

ير ســـــلســـــلة دليل  إلى لطو  كيف ل ـــــبل مبديا جل لفكيرك" –ة المبدية هانل " ال ـــــخ ـــــي ، الســـــليمان .25
 .م 2003 ، األددن ، الطبعة األولى ، داد افسراء لل  ر والاوزي  ، 2 –شخ يا  

داد  ، 7 –كيف لحاود اآللرين " ســــلســــلة دليل  إلى لطوير شــــخ ــــيا   –هانل " الحواد  ، الســــليمان .26
 .م2005 ، األددن ، ولىالطبعة األ ، افسراء لل  ر والاوزي 

 ، الطبعة األولى ، إدادة األجراد " داد ال ـــــــــروق  -م ـــــــــطفى نجيط " إدادة الموادد الب ـــــــــرية  ، شـــــــــاوي  .27
 .م2000 ، يمان

 ، ألومالمجلد ا ، دجعت يبدالحميد " موســــــــــوية العلم والفن جل الاعليم والادديط " داد قرطبة ، ال ــــــــــامل .28
 .م2006 ، الرياض
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 ، ولىالطبعة األ ، داد حاجظ لل  ــــر والاوزي  ، هادات اال ــــام " الطبعة األولىنوح يحل " م ، ال ــــهري  .29
 .هـ 1431 ، جدة

نماذو ومهادات " داد اليازودي العلمية لل  ــر  –ب ــر " اســاســيات اال ــام  ، حميد و الع ق ، الطالل .30
 .م2009 ، يمان ، الطبعة العربية ، والاوزي 

 ، لثالثةالطبعة ا ، هوم  وجعاليا  " داد ال ـــــــروق لل  ـــــــر والاوزي مف –حســـــــن أحمد " الادديط  ، الطعانل .31
 .م2009 ، يمان

" الوســـــــــــــــالــ  الاعليميــة الحــديثــة والاك ولوجيـا ودودهــا جل الاربيــة والاعليم " داد الكاـط  محمــد ، الطوبجل .32
 .م2000 ، ب داد ، الطبعة الخامسة ، العربية

األيمام بالمملكة العربية الســــــــعودية " جهرس ماابة  يبيد ســــــــعد " اال ــــــــام الهالفل جل يالم ، العبدلل .33
 .م2008 ، الرياض ، الطبعة األولى ، المل  جهد الوط ية

ابة المل  ما أســــــاليبها " ، أهمياها ، ماهياها –جهد ســــــعود يبدالعزيز " اال ــــــاات افدادية  ، العثيمين .34
 .م2004 ، الرياض ، الطبعة الثالثة ، جهد الوط ية

 ، لثانيةالطبعة ا ، ", ماابة العبياانالمدل  إلى البحث جل العلوم الســــلوكيةبن حمد "  صــــالل ، العســــاف .35
 .هـ1427 ، الرياض

ماابة المل  جهد  إحســـــــان محمد " وســـــــال  اال ـــــــام الاعليمية " ، يبدهللا إســـــــحاق و ك ســـــــادة ، يطاد .36
 .م2004 ، ماة المارمة ، الطبعة الثالثة ، الوط ية

ماابة   ،م اهج البحث جل الاربية ويلم ال فس " لرجمة محمد نبي  نوج  والرون  ديو بولد " ، جان دالين .37
 .م1985 ، م ر ، الطبعة ااولى ، األنجلو الم رية

 ي ـــام يبدهللا " الاعلم افلكارونل والاعليم ين بعد لدديط الرياض ، جؤاد جهيد و القبيســـل  ، الدوســـري  .38
. 

 ، يمان ، يةالطبعة الثان ، ل إيداد ولأهي  المعلم " داد ال روق سهيلة محسن " لفريد لاعليم ج ، الفا وي  .39
 .م 2004

  ،هربرت " الدداية الف ية جل لدديط المددبين " لرجمة حســـــن صـــــ ح الدين ، م.دوبرت وبروســـــو ، كولز .40
 .م2001 ، دم ق ، الطبعة الثانية ، داد الرضى لل  ر

 ، اانام االكارونل ولك ولوجيا الاعليم " ماابة العبييلياء يبدهللا " اال ـــــ ، زكريا يحل و الج دي ، ام .41
 .م2005 ، الرياض ، الطبعة الثالثة
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، قاهرةال ، الطبعة األولى ، دودوثل " قوة الكلمة جل مجام األيمام" مركز الخبرات المه ية للدادة ، ليز .42
 .م1999

 .م2010 ، الطبعة الثانية ، دوزالل " جن الحواد والحديث إلى أي شخم" لرجمة ماابة جرير ، ماجيو .43
ـــداد الجـــامعيـــة ، مـــاهر .44  ، الطبعـــة األولى ، أحمـــد " كيف لرج  مهـــادالـــ  افداديـــة جل اال ـــــــــــــــــام " ال

 .م2004 ، افسا ددية
 ، جدة ، الطبعة األولى ، ســــعد بركل " مهادات اال ــــام " مطاب  جامعة المل  يبدالعزيز ، المســــعودي .45

 .م2007
رنـامج لـدديبل لمـديري ومـديرات المـدادس الثـانويـة لاطوير كفـايـالهم هـانل محمود " ب ـاء ب ، م ــــــــــــــطفى .46

 1425  ،يمان ، الطبعة األولى ، افدادية جل ضــــــوء احاياجالهم الادديبية " داد جرير لل  ــــــر والاوزي 
 .هـ

ة الطبع ، األســــــــس والمبادئ " ديبونو للطباية وال  ــــــــر والاوزي  –صــــــــ ح صــــــــالل " الادديط  ، معماد .47
 .م2010 ، انيم ، األولى

 ، الطبعة األولى ، ســـــــــامل محمد " م اهج البحث جل الاربية ويلم ال فس " داد المســـــــــيرة لل  ـــــــــر ، ملحم .48
 .م2002 ، األددن

 .م2002 ، بيروت،  39الطبعة  ، الم رق  داد " وافي م الل ة جل " الم جد الم جد .49
لطبعة ا ، اابة الجامعية الحديثةهالة " اال ـــــــــــام الفعام مفاهيم  وأســـــــــــاليب  ومهادال  " الم ، م  ـــــــــــود .50

 .م2000 ، ااسا ددية ، األولى
مدل  إلى اال ـــام ولق يال  الحديثة " داد  –مجد " لك ولوجيا وســـال  اال ـــام الجماهيري  ، الهاشـــمل .51

 .م2004 ، يمان ، الطبعة ااولى ، أسامة
ة العربية المملك ، الطبعة األولى ، هانســــاكر جي  وأليســــانددا لونل " جن إدادة ال اس " لرجمة ماابة جرير .52

 م  2010 ، السعودية
  ر داد المسيرة لل ، جون " مهادات الاواص  بين األجراد جل العم  " لرجمة مروان طاهر الزيبل ، هيز .53

 .م2011 ، يمان ، الطبعة األولى ، والاوزي  والطباية
 
 

 : الرسائل العلمية: ثالثاً 
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هادات اال ــام الفعام لدى مديري المدادس األســاســية الحاومية ه دي بدوي " مدى لواجر م ، األســمري  .54
 .م2000 ، األددن ، جامعة اليرموك ، دسالة ماجساير غير م  ودة ، والخاصة جل محاجظة أديد

البرناوي، يبدالكريم صــــــديق " برنامج لدديبل مقارح لاطوير مهادات اال ــــــام لدى الم ــــــرجين الاربويين  .55
ة جل ضــوء احاياجالهم الادديبية " دســالة ماجســاير غير م  ــودة ، جامعة لعز ، جل م طقة المدي ة الم ود 

 م.2014اليمن ، 
جاطمة محمد أحمد " واق  اال ام الاربوي بين م رجات المواد ااجامايية ومعلمالها وانعااسال   ، بري  .56

جامعة أم  ، لية الاربيةك ، يلى العملية الاربوية بم طقة جازان الاعليمية " دســـالة ماجســـاير غير م  ـــودة
 .هـ1428 ، ماة المارمة ، القرى 

 جل الاربويين والمعلمين الم ــرجين بين افشــراجل اال ــام يملية " لطوير.جايز يبدهللا يثمان ، الباري  .57
جامعة المل   ، كلية الاربية ، يســير" دســالة ماجســاير غير م  ــودة بم طقة العام الثانوي  الاعليم مدادس

 .هـ1429 ، أبها ، لالد
قاسم محمد " م اك  اال ام بين طلبة الدداسات العليا وأيضاء هيئة الادديس جل جامعة  ، الخ اونة .58

 .م1998 ، األددن ، جامعة اليرموك ، اليرموك من وجهة نظر الطلبة " دسالة ماجساير غير م  ودة
يم اــداليــة جل م طقــة الق ــــــــــــــإبراهيم يبــدالعزيز" ااحايــاجــات الاــدديبيــة لمــديري المــدادس ااب ، الخميس .59

ام جامعة افم ، كلية العلوم ااجامايية ، بالمملكة العربية الســـــــعودية " دســـــــالة ماجســـــــاير غير م  ـــــــودة
 .م 2009 ، الرياض ، محمد بن سعود افس مية

  ،م يرة " م ـــــا ت الاواصـــــ  بين الم ـــــرجين والمعلمين جل محاجظة ادبد " دســـــالة ماجســـــاير ، ال ـــــرمان .60
 .م1999 ، األددن ، رموكجامعة الي

" برنامج مقارح لادديط معلمل العلوم ال ـــــــريية بالمرحلة الماوســـــــطة يلى .يبدهللا يبدالعزيز ، ام طالط .61
بن  جامعة افمام محمد ، كلية العلوم ااجامايية، ل مية مهادات الافكير " دســالة ماجســاير غير م  ــودة

 .م2009 ، الرياض ، سعود افس مية
ل مه ا حطاب " واق  الاكام  بين ممادســات مدير المددســة والم ــرف الاربوي جل بع  مرضــ ، الع زي  .62

 ، الاربية كلية ، المســـئوليات افشـــراجية جل ضـــوء الية افشـــراف المباشـــر " دســـالة ماجســـاير غير م  ـــودة
 .م2009 ، ماة المارمة ، جامعة أم القرى 

ة جل لق يـــات الاعليم لمعلمل الافوق العقلل يبـــدالرزاق محمـــد القوت " الحـــاجـــات الاـــدديبيـــ ، القحطـــانل .63
 ، دجامعة المل  ســــــــــعو  ، كلية الاربية ، وااباكاد للمرحلة اابادالية " دســــــــــالة ماجســــــــــاير غير م  ــــــــــودة

 .هـ1425 ، الرياض
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  ،حمدان يبدهللا " اال ـــام ووســـالط  جل افدادة المددســـية " دســـالة ماجســـاير غير م  ـــود ، المســـاادي .64
 .م1398 ، جرع ماة ، العزيزجامعة المل  يبد

" الحاجات الادديبية لمديري ماالط الاربية والاعليم من وجهة نظر .يبدالرحمن حمود يبدهللا ، الهذلوم .65
جامعة   ،كلية العلوم ااجامايية ، مديري الماالط والم ــــرجين الاربويين" دســــالة ماجســــاير غير م  ــــودة

 هـ.1431 ، الرياض ، اامام محمد بن سعود ااس مية
 : الوثائق واللوائح واجملالت وأوراق العمل: رابعاً 

يوســـــــــــــف " م ـــــــــــــروع مقارح لادديط معلمل الل ة العربية أث ا الخدمة " مجلة العربية لل اطقين  ، أبو بار .66
 .م 2004 ، 1العدد  ، ب يرها

ى اثر لملكة حســـــــــن " الجاهات حديثة جل لدديط المعلم أث اء الخدمة م  الاطبيق للاعرف ي ، اصـــــــــابر .67
يدد  ، ددوس الم ـــــــــاهدة يلى أداء المعلمات بمدي ة جدة " مجلة دداســـــــــات جل الم اهج وطرق الادديس

 .م 1995 ، 30
البدال  ل ــــــــــــــخيم الواق  و  –زي ط يلل " لحديد افحاياجات الادديبية للمعلم جل دولة الكويت  ، الجبر .68

 .7صفحة  ، 18العدد  ، المما ة " مجلة دداسات
 هـ 1423 ، الرياض ، وزادة الاربية والاعليم ، وااباعاث لاربوي ا دلي  الادديط .69
 م 2008 ، الرياض ، الخليج لدوم الاربوي  للادديط العربل دلي  المركز .70
 .هـ 1427 ، الرياض ، وزادة الاربية والاعليم ، دلي  مفاهيم افشراف الاربوي  .71
 ، ية العربيةمجلة مســـــاقب  الارب ، والاطبيق أحمد " لقييم الادديط بين ال ظرية ، هاشـــــم واألثري  ، الرجايل .72

 .م2003
 1425 ، لريـاضا ، مركز الاطوير الاربوي " دليـ  المعلم لا ميـة مهـادات الافكير " وزادة الاربيـة والاعليم .73

 .هـ
جمام وهبة " العملية الادديبية ودودها جل ل مية الع  ر الب ري جل ض  الاحوات المعاصرة "  ، ن ر .74

 ، األددن ، يمــان ، ة ل ــدوة اجــاق جــديــدة جل الا ميــة الب ــــــــــــــريــة و دادة العمليــة الاــدديبيــةودقــة يمــ  مقــدمــ
 .م1997

كمام " لحديد ااحاياجات الادديبية " ودقة يم  للمؤلمر العربل األوم للادديط ول مية الموادد  ، يونس .75
 .م2006 ، يمان ، الجامعة الهاشمية ، دؤية مساقبلية –الب رية 

 : قع اإللكرتونيةاملوا: خامساً 

 http: //www.riyadet.comالرياض  ، إدادة الادديط الاربوي  .76

http://www.riyadet.com/


184 

 برنامج تدريب المدربين لقيادات وزارة التعليم

 

 
    

 http: //www.eshrafjed.netجدة  ، البوابة افلكارونية لللشراف الاربوي  .77
الموق  الك ـــدي  ، لرجمـــة محمـــد يبـــدالرحمن ، الجســــــــــــــــدمحمـــد يبـــدالرحمن " دليـــ  ل ـــة  ، ســــــــــــــبحـــانـــ  .78

www.synergologie.com 
 http: //www.moudir.comملاقى الاربية والاعليم  .79

  -: املراجع األجنبية: سادساً 

1- IABC,communications"The Interrelationship Between Internal and External 

Cmmunications Policies Programs " no date,1989. 

2- Knowles,B" The Relationship Between Principal  

Communication Behavior and school Effectiveness " Dissertation Abstracts 

International,1985. 

3- Mario, p.," The lexicon webstrr dictionary" vol.11, (New york: the Delair 

Publising Company.inc., 1983. 

4- Alphonso Williams " An Analysis of perceived office Administrators to 

Elementary Level,ph.d,University of New Orleans , Dissertation Abstraacts 

International,1984 

5- Ferrandion Vincent Luke " Perceived Communication Behavior And 

Administrative Effectiveness Among Secondary School Principals In 

Connecticut , Ed.d , University of Bridgeport , Dissertation , Abstract 

International " 1984. 

6- Mobasher Maher Attia " Study of the Level of Feedback and Exposure in the 

Interpersonal Managerial Communication in A Public Urban Community 

College (Bronx community college) , Nova-Southeastern-University, 

DBA,Dissertation Abstracts International,1995  

7- Schulte Norbert H " A Study of the Relationship Between Administrator 

Communication And Leadership Behavior of School Principals 

,Ed.d,University of Missouri Columbia,Adminstration Abstract 

International,1983. 

8- Suriymanee C.Naranan " Perceived Administrator Communication Behaviors 

By Selected Teacher,In Bangkok, Thailand,Ed.d.Texas-Southern-

University,Dissertation Abstracts Abstracts International" 1987. 

9- Taylor Robert Maurice "Administrator Communication Behavior: 

Perceptions of Teasher In Rural School Districts,Ed.d,Universite of Missouri 

Columbia, Dissertation Abstracts International " 1984. 

 

 

 

http://www.eshrafjed.net/
http://www.synergologie.com/
http://www.moudir.com/


185 

 برنامج تدريب المدربين لقيادات وزارة التعليم

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 

 برنامج تدريب المدربين لقيادات وزارة التعليم

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 موازنة النشاط التدريبي :

 : مفهوم ميزانية التدريب

 المالحق
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تعترب امليزانية ترمجة مالية للنشاط التدرييب ، ومن اخلصائص األساسية أهنا متثل مقياس يقدم صورة واضحة       
 وضع املايل للتدريب .وصادقة لل

 نقاط تراعي عند إعداد امليزانية :

 مشول امليزانية : أي تكون متضمنة جلميع أنواع املصروفات املتصلة ابلتدريب . .1
 الوقوف على قيمة املستلزمات السلعية واخلدمية وذلك من خالل : .2

 ية .نإدراج مبالغ تقريبية لألعمال اليت ال ميكن حتديد قيمتها عند إعداد امليزا -
 إدراج تكاليف دقيقة بقدر املستطاع ابلنسبة للمرتبات واالنتقاالت . -
وضع مبلغ احتياطي حبيث ال يكون هناك أي قصور يف اإلمكانيات عند التنفيذ  -

. 
عدم املبالغة يف املصروفات حىت ال يصبح التدريب ابهط التكاليف ابلنسبة  -

 للعائد منه .
 ؤدي نفس الغرض ولكن بتكاليف أقل .حسن اختيار واستخدام البدائل اليت ت -

 : اخلطوات التي تسبق إعداد امليزانية 

 حتديد االحتياجات التدريبية . .1
 حتديد األهداف اخلاصة ابلتدريب . .2
 حتديد احملتوى الذي يليب االحتياجات التدريبية . .3
 ن العملية التدريبية .محتديد األساليب التدريبية واملعينات املناسبة اليت تكفل احلصول على أحسن النتائج  .4
 حتديد املصادر البشرية اليت ميكن االستعانة هبا يف عملية التدريب . .5

 :  املعلومات والبيانات الالزم توفرها عند اإلعداد للميزانية

 أمساء الربامج  . .1
 أمساء املراكز اليت تقدم هذه الربامج . .2
 الرسوم املقررة لكل برانمج . .3
  عدد املرشحني على كل برانمج .4
 مدة كل برانمج  .5
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 املصروفات العامة ) بدالت ، أجور ، أسعار قاعات ، ورقيات ، جوائز ..... ( .6
 املستوايت التكميلية املتطلبة للربانمج . .7
 عدد الساعات النظرية والعملية . .8

 :  حساب امليزانية

حتسب التكلفة املقدرة للنشاط التدرييب لكل بند من البنود السابقة ، ويضاف بند إىل  .1
 . %  15 – 10إمجايل كاحتياطي تنفيذ  

 جتمع التكلفة واالحتياطي . .2
 حصر املوارد املالية املتاحة نوعا وكما . .3
 جتمع املوارد . .4
  4ببند  2يقارن بند  .5
 يتم البدء ابلعمل وإال يلزم املراجعة أو البحث عن بدائل . 2أكرب من  4إذا كان  .6
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 املوارد املالية املتاحة :

 .....................................................من داخل املنظمة : ....

 من خارج املنظمة : ........................................................

 رسوم الفرد ......................................× رسوم املتدربني : العدد 

 توزيع بنود املي:انية :

 ها للرب مج :األدوات واملواد املطلوب توفري 

1. ................................................................... 
2. ................................................................... 
3. ................................................................... 
4. ................................................................... 

 املدربني ( –املتدربني  –املتعاونني  –املشرفني  –مكافآت وأجور ) العاملني 

             ...........................................
................................................. 

  ...........................................           
................................................. 

             ...........................................
................................................. 

             ...........................................
................................................. 

 

 املساعدات التدريبية :
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 الوصف                             الكمية                                  التكاليف            

 ..........................               ........................       ........................... 

.............................................               ........................       ........ 

..........................               ........................       ........................... 

 أماكن التدريب : 

 ..... التكلفة ....................: ..................... عدد األايم ............. 1املكان 

 : ..................... عدد األايم .................. التكلفة .................... 2املكان 

 : ..................... عدد األايم .................. التكلفة .................... 2املكان 

 د األايم .................. التكلفة ....................: ..................... عد 2املكان 

 مصروفا ملتحقة :

 الكويف بريك والوجبات :

الصنف ....................  عدد األايم .......................... الكلفة 
......................... 

..... الكلفة الصنف ....................  عدد األايم .....................
......................... 

الصنف ....................  عدد األايم .......................... الكلفة 
......................... 

 

 مصروفات أخرى :
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البيان ................................................ العدد ............. التكلف 
.................... 

البيان ................................................ العدد ............. التكلف 
.................... البيان ................................................ العدد ............. 

.......... العدد التكلف .................... البيان ......................................
............. التكلف .................... البيان ................................................ 

العدد ............. التكلف .................... البيان 
.......... ................................................ العدد ............. التكلف ..........

البيان ................................................ العدد ............. التكلف 
.................... البيان ................................................ العدد ............. 

 التكلف ....................

.................. العدد ............. التكلف البيان ..............................
.................... البيان ................................................ العدد ............. 

التكلف .................... البيان ................................................ العدد 
.................. البيان ................................................ ............. التكلف ..

العدد ............. التكلف .................... البيان 
................................................ العدد ............. التكلف .................... 

.......................... العدد ............. التكلف البيان ......................
.................... 

 إمجايل املصروفات : ........................................

 إمجايل الواردات : ...........................................

 .......احتياطي التنفيذ : ......................................

 صايف الربح املتوقع : ........................................
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هَي عبارٌة عن جمموعة من البناءات واالفرتاضات املرتابطة اليت توضح العالقات القائمة بني عدٍد من املتغَيات وهتدف 
 (.Kerlinger -)تعريف كَيلنجر إىل تفسَي ظاهرة والتنبؤ هبا.

 نظرايت التعلم: 

نظرايت التعلم والتعليم هي جمموعة من النظرايت اليت مت وضعها يف بداايت القرن العشرين امليالدي وبقي العمل على 
غم أن ر تطويرها حىت وقتنا الراهن وأول املدارس الفلسفية اليت اهتمت بنظرايت التعلم والتعليم كانت املدرسة السلوكية 

 بوادر نظرايت مشاهبة بُدأ العمل هبا يف املرحلة ما قبل السلوكية.

 الكهل ...  –الشاب  –الطفل  –هي النظرايت اليت تفسر لنا الطريقة اليت يتعلم هبا اإلنسان 

لتعليم ا الطريقة اليت يستدخل هبا املعارف ويستدجمها ضمن بنيته الذهنية والوجدانية، أي نعم إن للوجدان مدخال يف -
 والتعلم.

 الطريقة اليت يعاجل هبا ما استدخله الطفل مثال من معلومات ومهارات... -

 الطريقة واألسلوب الذي يُفسر به تعلم الناس. -

هل نتعلم من خالل املثَي واالستجابة؟ أو نتعلم ابملنطق الكلي )من الكل إىل جمموعة األجزاء( ؟ أو نتعلم م خالل  -
تكيف معها )التوازن( وفقا للمرحلة العمرية واخلصائص النمائية؟ أو نتعلم من خالل االندماج االجتماعي بناء املعرفة وال

 والعالقات اليت تربط ابملعلم ابملتعلم ؟؟ 

يعين هناك تفسَيات متعددة للطريقة اليت يتلقى ويستوعب ويفهم ويتعلم هبا اإلنسان )الطفل(، وهي طرائق ونظرايت  -
 ، وقد تتناقض يف بعض التفاصيل، ولكنها مقارابت تفسَيية.متكاملة إمجاال

 منــاذج التــدريـــب :
 -: VAKأوال : منوذج فاك 

 البصري

منتصب القامة مشدود الظهر واألكتاف إىل األعلى ، والرأس يف املنتصف ، يقف مواجهة وبشكل  وقفته
 مستقيم ، ويكون واثقا من نفسه عادة 



194 

 برنامج تدريب المدربين لقيادات وزارة التعليم

 

 
    

ويعتمد على حركة جسمه عندما يتكلم ، وعادة حيرك املنطقة بني العينني ، وجسمه يتحرك بسرعة ،  حركته 
 يتقدم إىل األمام عند االهتمام أو الرتكيز يف املشاهدة أو السالم 

حركة 
 اليدين 

 تعبَي حيرك يديه ابجتاه املستقبل ويشَي بيده بسرعة ، وأحياان بطريقة عشوائية وهو يستعني بيده كثَيا لل

جيلس على طرف الكرسي أو الكنبة ويهز رجله كثَيا ، وقد جيلس مثل احلسي ولكنه أيخذ راحته  وساجلل
 ويفرش جسده

 ينظر إىل األمام واألعلى فوق اآلخرين ، جيلب معلوماته من ذاكرته البصرية كثَيا  عيونه

 الشهيق والزفَي من أعلى الصدر وبشكل سريع تنفسه

 مرتفع ، نغمته عالية متوترة وكأهنا تصدر من األنف واضح ، سريع ، جهوري ، صوته

يرى ، ينظر ، يشاهد ، يوضح ، فجر ، بزوغ ، ينشر ، يتصور ، ميحو ، يغمز ، واضح ، مركز ، عامل  الكلمات
، متألل  ، تصور ، عرض ، معرض ، ملعان ، عني ، حتديق ، مالحظة ، مراقبة ، صفاء ، ومضة ، 

ر ، الشمس ، الليل ، النهار ، انعكاس ، أصباغ ، منظر ، ظالل ، أفق ، ألوان ، أصيل شروق ، القم
 أعمى ، أبصر ، بؤرة ، عدسة ، بريق ، شاشة ، جنوم ، مالمح ، أبيض ، أسود

نظرة كاملة ، يبدوا يل يف منتهى الوضوح ، أرى ما تقوله ، على ضوء ذلك ، نظرة اثقبة ، نظرة  املفردات 
ذا املنظور ، مستقبل مشرق متلون املزاج ، وجها لوجه ، يف شكل هذا ، فاحصة ، يوضح متاما من ه

يف منظر هذا ، ينظر إىل موقع احلدث ، صورة ذهنية ، حيدد نطاق ، تصور عقلي ، أرى هدفك ، 
 أرسم صورة واضحة ....

 

 السمعي

على أذنه  ويضع يده يقف مائال قليال حنو اليمني أو اليسار ، أو مييل برأسه حنو من يتحدث معه ، وقفته
 غالبا  

 يتحرك خبطوات متوازنة  حركته 
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حركة 
 اليدين 

حيرك يديه حول األذنني والفم وقريبا من منطقة الصدر ، وقد يسحب حلمة أذنيه ، ويعرب حبركة اليدين 
 إىل الداخل واخلارج وغالبا تتحرك يديه ابنسجام 

أو  يل برأسه ويضع يده على فمه أو أذنه أو أعلى اخلدجيب أن يكون للكرسي ستادة يتك  عليها ومي اجللوس
 يكتف يديه

ال ينظر ليسمع ، وقد يكون غَي متجه إليك بوجهه ، وتكون حركة العينني ابجتاه األذنني وسط منطقة  عيونه
 الرأس 

مع سالشهيق والزفَي مييالن إىل العمق واهلدوء ويتنفس من كامل منطقة الصدر وبشكل عادي وال ي تنفسه
 نفسه

يتصف حديثهم بصوت واضح ونغمة متغَية ، فهم يتنقلون من نغمه إىل أخرى إبيقاع مجيل ومتزن ،  صوته
 وهم يف العادة يتوترون من األصوات العالية

مسع ، بنص ، صوت ، يتناغم ، رنني ، هلجة ، غناء ، نربة ، صراخ ، سؤال ، إجابة ، قول ، نقاش ،  الكلمات
أخرس ، آذان ، إصغاء ، حديث ، ترمن ، تشدق ، تغريد ، زفَي ، لكنة ، طرق ، صياح ، مسموع ، 

 رعد ، ضجيج ، زلزال ، خطابة ، كلمه ، صهيل ، صفارة ، جرس ، ثراثر ، صريخ ...

نغمات عذبة ، ينصت ابهتمام ، أمسع ما تقول ، أريد أن جتعل هذا عاليا ، صوت واضح ، يسهل  املفردات 
وح ، تلك املعلومات دقيقة ، ال أمسع أي نوع ، ينص إىل ، يعطي بياان ، له مجهور مساعه ، يعرب بوض

، يصوتوا له ، حديث بطيء ، طريقة الكالم ، املتحدث الرمسي ، أمسع كالمي ، قلت حلايل ، كلي 
 أذن ، أمسع نبضات قليب ، كالم الناس ، قرع الطبول ....

 احلسي

وقف فوقفته فيها احنناء إىل اخللف أو األمام قليال مع تراخي لألكتاف ال حيب الوقوف غالبا ، وإذا  وقفته
 لألسفل ، حيب االستناد عند الوقوف ، وقد يغوص رأسه بني كتفيه

 قليل احلركة وإذا حترك يتحرك هبدوء  حركته 

حركة 
 اليدين 

رتفاع اليدين من اهو قليل حركة اليدين يف الغالب وقد يضع إحدامها يف جيبه وحيرك واحده ، مستوى 
 البطن إىل أسفل . 
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 جيلس ابسرتخاء ، وميلي الكنبة ، ويكثر من تشابك األطراف  اجللوس

 ينظر إىل األسفل مينة ويسرى وكأنه أيخذ معلومات من ابطنه  عيونه

 يتنفس من بطنه ببطء عميق تنفسه

 منخفض ويعتم ابللغة املشاعرية والعاطفية صوته

اس ، ملسة ، إمساك ، يتحكم ، يتصل ، يرمي ، يستدير ، صعب ، ضعف ، ملموس شعور ، إحس الكلمات
، يكشط ، تعب ، مرض ، حزن ، انزالق ، انعم ، خشن ، صلد ، معاانة ، مسح ، دفع ، شد ، 

 حرارة ، برودة 

الولد سر  ، أشعر أبنين على اتصال مبا تقول ، أريدك أن تعلم هذا ، هل يف قدرتك معاجلة هذا األمر املفردات 
أبيه ، يعاجل مشكلة ن يغلي من الغضب ، أمسك بقوة ، يسيطر على نفسه ، ضبط األعصاب ، 
سخونة اجلدال ، قبضة حديدية ، امل يف الظهر ، يف الصميم ، أساس متني ، خدش شعوره ، كثَي 

 املتاعب ..

 -ثانيًا : منوذج سبريي :

الكون ، سواء يف تركيبة ، أو وظائفه ، أو عمله حيتوى هذا اجلهاز الذي رمبا كان مخ اإلنسان أعقد جهاز يف هذا       
يفوق تعقيده اخليال على عدد مذهل من اخلالاي ، مائة مليون خلية عصبية وهو رقم يساوي عشرون ضعفاً لعدد سكان 

ن املواد و اخلمائر املساعدة ع ميعترب مصنعاً كيميائيًا إلكرتونيًا تشرتك فيه أالف األنوا ها من ونعصبالعامل تقريبًا و كل 
وجيري فيه عدد هائل من التفاعالت الكيميائية واإللكرتونية . و ينهل الدماغ حنو عشرة جالوانت من الدم يف كل ساعة 

 . 

وإذا نضب الدم ملدة دقيقة واحدة فقد اإلنسان وعية وذهب يف غيبوبة . وإذا أستمر نضوب الدم أقل من عشرة        
ها ى ميوت اإلنسان . وترتبط اخلالاي العصبية مع بعضها البعض بشبكة ابلغة التعقيد وجيري االتصال فيما بيندقائق أخر 

 بشفرات كيميائية و اإللكرتونية .

وال يزال العلم احلديث عاجز عن معرفة هذه التفاعالت و االتصاالت بشكل مفصل و دقيق . ويقوم هذا اجلهاز 
ت والوظائف ، ابتداء من تنظيم األفعال غَي اإلرادية ، كالتنفس ، ونبض القلب ، وحرارة العجيب بعدد كبَي من املهما

 اجلسم ، و اهلضم ، و حفظ توازن اجلسم ، و انتهاء ابإلدراك ، و التفكَي و العواطف ، والتذكر و اخليال و اإلبداع .
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عمل خاص به وانل سبَيي جائزة نوبل م أن لكل من نصفي الدماغ األمين واأليسر  1960اكتشف روجر سبَيي عام 
 على اكتشافه يبدو نفا كرة املخ متماثالن يف الوظائف احليوية .

فكالمها حيتوي على منطقة حركية ، ومنطقة االحتاد . ولكن لكل من هذين النصفني وظائف نفسية خمتلفة متامًا عن 
 فع معها عالج أو دواء ، فعمد األطباء إىلوظائف النصف األخر . فقط لوحظ أن بعض حاالت الصرع الشديد ال ين

قطع اجلسر الذي يربط بني نصفي الدماغ ، فأدى ذلك إىل توقف انتقال نوابت الصرع من أحد النصفني إىل النصف 
 األخر ، وابلتايل عدم انتشاره يف أجزاء الدماغ األخرى . 

 خ على حدة .و أاتح هذا النوع من العلميات الفرصة الختبار كل نصف من كرة امل

و من انحية أخرى ، فإن اإلنسان إذا ثبت نظره بشكل مستقيم إىل نقطة معينة أمامه ، فإن الصورة على ميني هذه 
 النقطة يتم معاجلتها يف النصف األيسر من الدماغ ، و الصورة على يسار النقطة تعاجل يف النصف األمين منه.

ط بني ودة يف أي من النصفني إىل النصف األخر عن طريق اجلسر الذي يربو يف احلالة الطبيعية تنتقل املعلومات املوج
نصفي الدماغ ، فيؤدي الدماغ وظيفته و كأنه وحدة واحدة . أما إذا قطع طريق االتصال بني النصفيني ، فسيصبح كل 

داء الشخص أ نصف مستقاًل عن األخر ال يشاركه فيما يصله من معلومات . وال يبدو يف الظاهر أي شيء غريب يف
 الذي اجريت له تلك العملية . 

ولكن التجارب اليت أجريت على هؤالء الذين قطع اتصال نصفي دماغيها عن النصف اآلخر ، أثبتت أن األمر ليس  
كما يبدو ظاهراً . فقد ثبت أن وعي الشخص إمنا يكون يف النصف األيسر من الدماغ ، ألن منطقة اللغة ، و أخذاً 

  هذا النصف األيسر .و عطاء ، هي يف

و لقد وجد أن النصف األمين من الدماغ ليس جاهاًل متاماً ، إذ أنه يعرف بعض الكلمات الشائعة البسيطة مثل : ال 
، نعم ، ال أعلم ، و بعض الكلمات النابية اليت تتسم ابلتلقائية . وقد قدر أن معرفة النصف األمين ابللغة تكاف  معرفة 

 ثالث سنني !!طفل عمره سنتان أو 

كما ثبت من الدراسات و التجارب أن النصف األيسر للدماغ هو املساول عن وعي اإلنسان و خرباته ابللغة ، و 
املنطق ، والرايضيات ، والعلوم ، و الكتابة . أما النصف األمين من الدماغ فهو النصف الالواعي و الذي يكمن فيه 

 م و حنت و احلان . اخليال و التصور ، واإلبداع الفين من رس

كما أن هلذا النصف مقدرة على التخيل الفراغي يستطيعه نصف الكرة األيسر . كذلك فأن النصف األمين هو الذي 
 يقوم ابلتعرف على وجوه الناس .
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 م روجر سبَيي و هي كتايل :يو لكل من نصفي الدماغ خصائص وضيفيه خاصة به حسب تقس

 النصف األيسر النصف األمين
 – بصري – خيايل – روحاين – مرن – يعاطف

 مشويل - العب فين - مرح – تفكَيي
 - جامد ) فاقد لإلبداع ( - حتليلي - منطقي
 ميعل - متصلب الرأي - عملي - شفهي - عقالين

 يهتم ابلتفاصيل -

 
: الناس يف تفضيلهم لنصفي الدماغ كتايل  
 يسرالذين يفضلون اجلانب األ الذين يفضلون اجلانب األمين
 يفضلون الشرح املرئي
 يستخدم الصور العقلية

 يعاجل املعلومات بطريقة كلية
 ينتج األفكار بطريقة حدسية

 يفضل األعمال اليت تتطلب تفكَياً جمرداً 
 يتعامل مع أكثر من عمل يف وقت واحد
يفضل النشاطات اليت تتطلب التأليف و 

 الرتكيب
 يرجتل يف ما لديه من معطيات

 اخلربات املفتوحة غَي احملدودة يفضل
 يفضل احلصول على فكرة عامة

 يواجه املشاكل مبرونة

 يفضلون الشرح اللفظي
 يستخدم اللغة ليتذكر

 يعاجل املعلومات بطريقة متتالية
 ينتج األفكار بطريقة منطقية

 يفضل األعمال اليت تتطلب تفكَياً حمسوساً 
 يركز على عمل واحد دائماً 

 لنشاطات اليت تتطلب البحث و التنقيبيفضل ا
 يفضل األعمال املنطقية و املرتبة

 يفضل اخلربات احملددة
 يفضل تعلم احلقائق و التفاصيل
 يواجه املشاكل بطريقة جادة
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 -ثالثًا : منوذج ماكلني :

 ماغ اإلنسان يتكون( يف نظريته الثالثية أن د Paul MacLeanاكتشف بول ماكلني ) 1970يف السبعينات       
 .  من ثالثة أدمغة بعضها فوق بعض هي: دماغ الزواحف، دماغ الثدييات، والدماغ اإلنساين العاقل

ويقع يف أعلى احلبل )النخاع( الشوكي وحتت املخيخ : وهو املسؤول عن احلاجات البيولوجية كالطعام  دماغ الزواحف
 والشراب األمن والسالمة اجلنس

و املخيخ ويقع يف مؤخرة الرأس وحجمه أصغر بكثَي من املخ: وهو املسؤول عن الشعور، واملهارات وه دماغ الثدييات
 اللطيفة واملشاعر واالنفعاالت والشم، الذوق.

 أو الدماغ البشري ويقع يف النصف العلوي من الرأس وهو املسؤول عن التفكَي، التصور، التعلم .الدماغ العقلي 
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 -ان :رابعًا : منوذج هريم

جاء هرمان )وقد كان يعمل يف قسم التطوير اإلداري يف شركة جنرال إلكرتيك ما ذكران سابقاً(  1976يف عام         
، وبدأ يفكر كيف ميكن استثمار هذه البحوث عن الدماغ حبيث ميكن توظيفها خلدمة التنمية البشرية وفهم السلوك 

 ما إذا كان من احملتمل أن يكون ملختلف الناس تفضيالت من أمناطالبشري والتأثَي عليه، وتطوير وسائل لتحديد 
التفكَي ميكن قياسها، وقد جنح فيما هدف إليه بعد عمل وجهد وحبوث خالل أكثر من عشرين سنة قام هبا العديد 

لنظرية ودعمها امن العلماء والباحثني يف اجلامعات ومراكز البحوث اليت تعاونت معه واجملموعة اليت أسسها هلذا لتطوير 
 وتسويقها.

كل اكتشاف سبَيي الذي يقول بوجود جانبني للدماغ أمين وأيسر و ، وقد بدأ هرمان بدراسة اكتشايف سبَيي وماكلني 
 منهما له مهام خاصة به ، واكتشاف ماكلني الذي يقول بوجود ثالثة أدمغة يف اإلنسان بعضها فوق بعض. 
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شروعه القسم األول من األدمغة الثالثة وهو دماغ الزواحف ألن املهام اليت يقوم ويف تطويره لنظريته أبعد هرمان من م
هبا هذا الدماغ ال ميكن التعامل معها وال تطويرها وال التأثَي عليها ) وهي احلاجات البيولوجية كالطعام والشراب األمن 

لطيفة عن الشعور، واملهارات ال املساولات والسالمة اجلنس( ، فبقي هلرمان إذن القسمان األخَيان، ومها دماغ الثديي
صور، التعلم. عن التفكَي، الت املساولواملشاعر واالنفعاالت ، والدماغ الذي فوقه وهو الدماغ العقلي أو الدماغ البشري 

وقام هرمان بدمج هذين القسمني بنظرية سبَيي اليت ترى وجود جانبني للدماغ مها اجلانب األمين واجلانب األيسر 
 أصبح لدى هرمان بعد عملية دمج النظريتني أربعة أقسام للدماغ البشري: ف

 علوي أيسر وسفلي أيسر وعلوي أمين وسفلي أمين

ومن خالل السمات اليت فصلها هرمان عن كل منطقة من مناطق الدماغ األربع ميكن أن نستنتج حماور لتلك املناطق. 
هي  Cاخلضراء هي العقلية التنفيذية التنظيمية، ومنطقة  Bقية، ومنطقة الزرقاء هي العقلية التحليلية املنط Aفمنطقة 

 وهي العقلية اإلبداعية احلرة. Dالعقلية اإلنسانية العاطفية، ومنطقة 

وقد استعرض هرمان املناطق األربع كلها، متوقفاً عند كل واحدة منها ذاكرا عددا من السمات اليت يتميز هبا من تكون 
ماغه مسيطرة على تصرفاته ، وقد ذكر عددا من نقاط القوة وعددا آخر من نقاط الضعف لكل هذه املنطقة من د
 منطقة دماغية.

 مناذج من اجل:ئيات

 –فاحص  –ممحص  –جدوى  –مرّكز  -ملموس مادي حمسوسات  –معلومات  –حقائق وأرقام  –: حتليل األزرق
 مايل. -تكنولوجي  –منطقي  –عقالين  -رايضيات 

تعاقيب  –جية منه –ترتيب  –حمافظة صيانة  -تفاصيل  –إجراءات  –تنفيذي  –ختطيط  –جاهز للعمل  األخضر :
 يوثق به . –فعال  -منظم للوقت ولغَيه  –مرتب  –إدارة الوقت  –روتيين  -

 –متعاطف  –تواصلي مع اآلخرين  –إنساين  –عاطفي  –حساس  -مشاعر –مهارات  –اجتماعي جدا  األمحر :
 غريزي. –يهتم ابلناس )يعتمد على البديهة يف اإلحساس وهي قوية عنده(  –ابآلخرين عناية 

حيافظ على الصور  – تقرييب –أفكار جمردة  –رؤية واسعة )سعة األفق(  –تفكَي جانيب  -تفكَي اسرتاتيجي  األصفر :
بديهة  يعتمد على -وضوع( احنراف مفاج  ) خارج امل –خمرتع  –مغامر  –جيرب  –اكتشاف  –الذهنية يف اهلواء 
  -مرح –فكرية. مبدع 
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 عيوب أو صفات قد تظهر

 قصَي النفس (  –حيتاج إىل بينات وشرح  –قسوة  –ابرد عاطفيا  -)صرامة  أزرق : ·

 هتم ابلقشور ي –حيجر نفسه يف توافه األمور( )ممل  –متأمر حيب الرتأس  –)جمادل يف توافه األمور  أخضر : ·

ائف خ –يفتقد لالنضباط ( ) خواف  –عاطفي  –ال حيب التجارة  –اس جدا أكثر من املعقول )حس أمحر : ·
 -بسيط وساذج  –متحمس  –شديد احلذر بسبب اخلوف  -من املصائب والكوارث

دون  يعطي ختمينات –غافل عن املواعيد النهائية  –متهور  –كسول   – -)غَي مركز مشتت الذهن  أصفر: ·
  –ركوب املخاطر  –رمبا الوسوسة  –قب ( )كثَي اهلواجيس حب املغامرة التفكَي يف العوا

 " المناطق األربعة لمقياس هيرمان "

 السفلي األيسر السفلي األمين العلوي األيسر العلوي األمين

  تفكري اسرتاتيجي
  تفكري إبداعي
 نظرة شاملة

  تصورات
  استكشاف

 خيارات متعددة

  جتارب
  إبداع

  ابتكار -
 ديهةب -

 

  حتليل
  حقائق

  بيا ت 
  أرقام

 تركي: 

  جدوى
  تقييم
 نتائج

 عالقات مع اآلخرين

  مشاعر
 عواطف

  التعامل مع اآلخرين
  معاين إنسانية

  رعللايلللة
  اهتمام ابإلنسان

 البديهة احلسية -

 ختطيط تشغيلي

  تنفيللذ
  إجراءات
  تفاصيل
 صيانة

  ترتيب
  طرق وأساليب

  نظللام
  لوقتإدارة ا *

  إنضبلاط *
 والسالمة األمن *
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 -خامسًا  : منوذج كولب :

 التعلم التجرييب: التجربة هي مصدر التعلم  1984قدم  ديفد كولب  نظريته التعليمية التجريبية يف كتابه املنشور عام 
 Experiential Learning: Experience as the Source of Learningو التطور  )

and Development كما عرض منوذجاً لتطبيقها العملي. يرتكز البيان التفصيلي ألسلوب كولب التعليمي ،)
( على ضرورة بناء التعلم على أساس التجربة، و على عمل  كرت لوين  John Deweyعلى أتكيد  جون دوي  )

(Kurt Lewinالذي يرتكز على أمهية نشاط الشخص أثناء عملية التعلم، وعلى نظرية  جني ب )ت  )ياجيJean 
Piaget.اليت تؤكد على أن الذكاء هو نتيجة التفاعل بني الشخص والبياة ) 

 أظهر كولب يف البداية أنه ميكن رؤية أساليب التعلم على أهنا سلسلة متصلة من:
 التجربة املادية: االنغماس يف جتربة جديدة.. 1
 املالحظة: مراقبة و مالحظة جتربتك اجلديدة.. 2
 فاهيم اجملردة: الوصول لنظرايت تشرح املالحظات.حتديد امل. 3
 التجريب العملي: استخدام النظرايت يف حل املشاكل واختاذ القرارات.. 4

تستخدم نظرية كولب ذات املراحل األربعة منوذجاً ببعدين، و تستطيع أن تفكر يف البعد األول كما هو واضح        
( و ينتهي يف اليسار ةاملالحظ، يبدأ يف اليمني من مراقبة املهمة )املهمةعلى  يف الشكل التايل، فهو بعد أفقي و يعتمد

 (، بينما ميتد البعد الثاين شاقولياً، ويعتمد على التفكَي والشعور حيث يكون الشعور يفالفعل أو األداءأبداء مهمة ) 
 (.مشاعر متحكم هبا( والتفكَي يف أسفل احملور )مشاعر مستجيبةأعلى احملور )

  النموذج التعليمي:
تقدم هذه احلاالت األربعة و اليت تعتمد على بعدين وصفا لنموذج أو عملية التعلم ذات مراحل أربعة، وتستطيع أن 

 تالحظ أنه إذا استخدمنا بعداً واحداً فإننا سنحصل على أسلوب واحد من األساليب التعليمية األربعة:
 البعد األول: كيف ندرك؟ حنس ونفكر

 يدرك املعلومات: -( التجربة املادية) اإلحساسأو  الشعور
ميثل هذا البعد طريقة تعليمية على أساس التجربة احلسية أي أهنا تعتمد على األحكام الصادرة عن الشعور, فقد وجد 

 املتعلمون عموماً أن الطرق النظرية غَي جمدية و لذلك فهم يفضلون معاجلة كل حالة على إنفراد.
أفضل من خالل أمثلة معينة ميكنهم أن ينغمسوا هبا، و ذلك عن طريق االتصال مع النظائر وليس  ويتعلمون بشكل

عن طريق املراجع، فالقراءات النظرية ليست جمدية دائماً، بينما العمل مع اجملموعة و التغذية االسرتجاعية من النظَي 
 تؤدي غالباً إىل النجاح.

 ( _ يقارن كيف أهنا تتناسب مع جتاربنا اخلاصة:ةالتعميم أو املفاهيم اجملرد) التفكري
ومييل هؤالء األفراد كثَياً للتكيف مع األشياء و الرموز يف حني أن لديهم ميوال ضعيفا حنو التكيف مع أشخاص آخرين، 
 لفهم يتعلمون بشكل أفضل من خالل املراجع واحلاالت التعليمية غَي الشخصية و اليت تؤكد على النظرية و التحلي
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التنظيمي، كما أهنم قليلي االستفادة من طرق  التعلم ابالكتشاف  غَي املنظمة كالتمارين، وتساعد كل من دراسات 
 احلالة و القراءات النظرية و متارين التفكَي االنعكاسي هذا املتعلم.

 البعد الثاين: كيف نعاجل؟ نتأمل ونفعل
 ؤثر على بعض مظاهر حياتنا:التأمل يف كيف ست –( املالحظة املتأملة) املراقبة

يعتمد هؤالء األفراد كثَيًا على املالحظة أثناء إصدار األحكام، وهم يفضلون احلاالت التعليمية اليت أتخذ شكل 
احملاضرات واليت تسمح للمراقبني املوضوعيني و غَي املتحيزين أبن أيخذوا أدوارهم. ويتصف هؤالء األفراد أبهنم انطوائيون، 

اضرات تساعد هؤالء املتعلمني ) فهم بصريون ومسعيون(، حيث ينظر فيها املتعلمون إىل املسهل الذي يعمل  لذا فإن احمل
 كمناظر ومرشد معاً، وحيتاج هؤالء املتعلمون لتقييم أدائهم وفقاً ملعايَي خارجية.

 للعمل هبا: ت طرقا جديدة)اختبار يف حالة جديدة أو التجريب العملي( _ يفكر كيف تقدم لنا هذه املعلوما اإلجناز
يتعلم هؤالء األفراد بشكل أفضل عندما متكنهم من االنشغال أبشياء كاملشاريع واألعمال املنزلية أو املناقشات يف 
جمموعة، فهم يكرهون احلاالت التعليمية اخلاملة كاحملاضرات، حيث مييل هؤالء األشخاص ليكونوا متشوقني، فهم 

ء احلسي أو اللمسي(. ويساعد كل من حل املشكلة، واملناقشات ضمن جمموعة صغَية، يرغبون بتجريب كل شيء )سوا
والتغذية االسرتجاعية من النظَي، والواجبات الشخصية هؤالء املتعلمني. ويرغب هذا املتعلم برؤية كل شيء وحتديد 

 معايَيه اخلاصة حول العالقة ابملوضوع.
كل لطريقة اليت يدرك هبا الناس و الطريقة اليت يعاجلون هبا هي اليت تكّون الشوجد كولب أن  آلية اجلمع ما بني ا        

وهو أكثر الطرق راحة للتعلم . ورغم أن كولب قد فكر هبذه األمناط على أهنا سلسلة متصلة مير  -املتوازن لنمط التعلم
اسية قية، وهذه هي األمناط األسهبا الشخص مع الوقت، إال أن هناك أشخاصاً يفضلون ويعتمدون منطا واحد دون الب

سهلني االنتباه إليها أثناء وضع احلاالت التعليمية:
ُ
 اليت ينبغي على امل

 (a.k.a Activist التواؤمي )التجربة املادية/التجريب العملي( )العملّيون()
ام أبي ى القيويهتم هؤالء األشخاص ابلسؤال  ماذا سيحدث لو قمت هبذا؟  وهم خيربون أنفسهم با أان مصمم عل

شيء  أي أهنم متفوقون يف التكيف مع ظروف حالية معينة، ويبحثون عن معىن للتجربة التعليمية ويفكرون فيما 
يستطيعون القيام به، متاماً كما قام به أشخاص سابقني. ويعترب هؤالء املتعلمون جيدون يف األمور املعقدة وقادرين على 

املتعددة، وهم مييلون حلل املشاكل بديهياً ابالعتماد على معلومات اآلخرين وهناك مالحظة العالقات بني مظاهر النظام 
جمموعة متنوعة من الطرق اليت تناسب هذا األسلوب التعليمي، ولكن من احملتمل أن يكون أي شيء يعزز االكتشاف 

 الصرب. سهل التعامل مع األشخاص ولكنه أحياانً قليلالتواؤمي املستقل هو األكثر تفضياًل. و
 ( a.k.a. Theorist االستيعايب )املفاهيم اجملردة/ املالحظة املتأملة()النظريون()

ويهتم هؤالء األشخاص ابإلجابة عن السؤال ماذا هنا لنعرفه؟  وهم حيبون اإللقاء الدقيق واملنظم للمعلومات، ومييلون 
ظام بشكل عشوائي ماذج النظرية، فهم ال يكتشفون النالحرتام معرفة اخلبَي، وترتكز نقاط قوهتم يف قدرهتم على خلق الن

ما يلي: طريقة الستيعايب اوإمنا يرغبون ابحلصول على احلل الصحيح ملشكلتهم، وتتضمن الطرق التعليمية اليت تناسب 
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دي ااحملاضرة )أو العروض البصرية والسمعية( و املتبوعة بتوضيح أو سرب املوضوع يف املخرب، وهذا كله مع كتيب إرش
 مزود ابإلجاابت الوافية.

 (a.k.a. Pragmatistsالتقاريب )املفاهيم اجملردة/ التجريب العملي( )الذرائعيون( )
ويهتم هؤالء األشخاص ابكتشاف كيفية حدوث احلالة، فهم يسألون كيف ميكنين تطبيق هذا عملياً؟ . ويتزايد التطبيق 

فصيلية حول عمل النظام، و تكمن القوة العظمى للذرائعيني واالستفادة من املعلومات عن طريق فهم معلومات ت
 ما يلي: للتقاريب ابلتطبيق العملي للفكرة، وتتضمن الطرق التعليمية املناسبة 

 التعلم التفاعلي و ليس اخلامل،  ·
 التعلم ابستخدام احلاسب،  ·
 تقدمي جمموعة من املشكالت أو الكتب للطالب الكتشافها. ·

 (a.k.a. Reflectors ربة املادية / املالحظة املتأملة( )املتأملون()التباعدي )التج
(، فهم يرغبون مبعرفة السبب من خالل معلومات مادية معينة whyويهتم هؤالء األشخاص ابكتشاف سبب احلالة )

نظيمية توابكتشاف ما جيب أن يقدمه النظام، ويفضلون أن أيخذوا املعلومات اليت تقدم إليهم بطريقة تفصيلية، 
وأبسلوب منطقي، فهم حباجة للوقت من أجل التفكَي ابملوضوع، وتكمن نقاط قوهتم ابلقدرة على التخيل، وتتضمن 

 الطرق التعليمية املناسبة للتباعديني ما يلي: 
 طريقة احملاضرة اليت تركز على أشياء معينة كنقاط القوة والضعف واستخدامات النظام،  ·
 ، واكتشاف النظام يدوايً  ·

 وتفيد املرونة والقدرة على التفكَي الشخصي أثناء التعامل مع التباعديني.
عادة نتعلم من هذه األمناط األربعة، ولكننا قد نفضل واحدة منها. تتضمن البياة التدريبية املثالية كالً من األمناط األربعة. 

ذه التجربة ابحثاً ارب املادية، مث يراقب املتعلم هفعلى سبيل املثال قد تبدأ الدورة ابالنشغال الشخصي للمتعلم ابلتج
عن املعىن، ومن مث يطبق املتعلم هذه النتيجة مع مشكالت أخرى مشاهبة واليت تنتهي بتجارب مادية جديدة. وقد تبدأ 

 دورة التعلم من جديد بتجارب جديدة وخمتلفة.



206 

 برنامج تدريب المدربين لقيادات وزارة التعليم

 

 
    

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 التأمل

في النتائج 

 التجربة

من خًلل 

 التخطيط

إلعادة الفعل 

تحديد 

 المفاهيم



207 

 برنامج تدريب المدربين لقيادات وزارة التعليم

 

 
    

 سادسا : منوذج مك كارثي :
 ي ميدك كمدّرب مبسار طبيعي لعرض وتقدمي املادة التدريبّية فهي :النموذج الرابع 

 داً ابملتدربني.يتوصلك ج 
 .متنحك طريقة مقننة لعرض املادة واملعلومات ذات العالقة املباشرة مبادتك التدريبّية 

ييب وما أمهيته ر أولاك املتدربني الذين يكونون حباجة لرؤية كيف ميسهم شخصياً الربانمج التد يخا ب الربع األول

 وهنا جيب :“ اذامل”ابلنسبة هلم مما جيعلهم أكثر حتفزا للتعّلم، فهو جييب على التساؤل الداخلي لدى املتدرب 

 حتفيز املتدرب 
 التحدث ملاذا املوضوع مهم   
 األسباب واملربرات واحلاجة للموضوع 
 إجياد معاين شخصّية متس املتدرب 

 بني الذين يهتمون بكسب املعرفة اجلديدة والذين يريدون املعلومات واملفاهيمأولاك املتدر   انييخا ب الربع ال

 وهنا جيب :“ ماذا”النظريّة وخالصة الدراسات واألحباث، فهو جييب على التساؤل الداخلي لدى املتدرب 

 التحدث عن التعريف ابملصطلحات 
 افرتاضات ونظرايت وحقائق 
 نتائج علمّية وحبوث ودراسات 
  رة وشواهد واستشهاداتأقوال مأثو 

أولاك املتدربني الذين يبحثون عن املمارسة والتطبيق وطريقة الفعل واإلسقاط العملي   الثيخا ب الربع ال

 وهنا جيب :“ كيف”للمعلومات، فهو جييب على التساؤل الداخلي لدى املتدرب 

 شرح إجراءآت وخطوات التطبيق 
 تدريبات ومتارين عملّية 
 جتريب وممارسة 
 دات وتعليماتإرشا 
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 الربع الرابع أولاك املتدربني الذين لديهم أفكار توسعّية يف التعرف على السياقات أولاك  الثيخا ب الربع ال

والظروف واألحوال األخرى واملختلفة واليت ميكن أن تُوظف فيها املعلومات اجلديد، فهو جييب على التساؤل الداخلي 

 وهنا جيب :“ لو”لدى املتدرب 

 اجملاالت والتطبيقات وإشراك املتدربني يف ذلك التحدث 
 مىت نعم ومىت ال، مىت ميكن ومىت ال ميكن ...اخل 
  لو”..، ما هي املكاسب “ لو”هل جمازفة.. “ 
  مل ينجح ما فعلناه“ لو”ماذا 

لسياقات اأولاك اللربع الرابع أولاك املتدربني الذين لديهم أفكار توسعّية يف التعرف على  رابع يخا ب الربع ال

والظروف واألحوال األخرى واملختلفة واليت ميكن أن تُوظف فيها املعلومات اجلديد، فهو جييب على التساؤل الداخلي 

 وهنا جيب :“ لو”لدى املتدرب 

 التحدث اجملاالت والتطبيقات وإشراك املتدربني يف ذلك 
 مىت نعم ومىت ال، مىت ميكن ومىت ال ميكن ...اخل 
  لو”.، ما هي املكاسب “ .لو”هل جمازفة.. “ 
  مل ينجح ما فعلناه“ لو”ماذا 

 -: SAVIسابعًا  : منوذج 
 فكري  -بصري  -مسعي  -جسدي 

 دي و التجانس الذهين واجلسأرابت مة خلدمة هذه األمناط املختلفة والرتكيز على املقامهذه تركز على جعل املادة العلمية مص
 صفات احلركي: 

 دقائق ... اخل .  10ىل إ 5ول يستطيع اجللوس مدة أط ال
ن جيلس بقرب أب القفز أثناء احلفظ وحيب أيضاً ن يتعلم من صنع يديه و حيأمرير أصبعه على الكلمات البد من يتعلم هذا النوع بت

 م لينتظر األوامر املعل
ع الشرح مها مواملخططات وال يفه... اخل . ال يستطيع فهم الصور  هم واالستماع أيضاً يتكلم مع نفسحيب الكال صفات السمعي : 

 و الكلمات املكتوبة . ... اخل من الصفات. أاللفظي وال يتذكر الصور 
 سائل مسعية ، الدراسة مع زميل . ىل و أو إخلفية صوتية ىل إو أمكان هادئ والقراءة بصوت مرتفع  إىل نيالسمعيحيتاج 

 عب اإلرشادات الشفوية ... اخل . ال يستو  صفات البصري : 
 صفات الفكري : 

 .... اخل . -االنتقال املنطقي بني الفقرات  -حيب الرتقيم  -حدس عايل 
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 متابعة النشاط التدريبي 
 ؟ ملاذا متابعة النشاط التدريبي 

هتدف عملية متابعة النشاط التدرييب إىل : مجع معلومات تفصيلية عن مدى أتثَي التدريب يف أداء املتدربني بعد     
إىل أعماهلم ، كذلك حتديث البياانت واملعلومات عن الوظائف واألعمال املختلفة يف املنظمة ، وذلك من  عودهتم

خالل متابعة املتدربني يف تنفيذ عمليات النشاط التدرييب املختلفة ن وخصوصا تلك اليت تتعلق بتحديد االحتياجات 
 التدريبية .

 وي على جانبني أساسيني :وابلتايل فإن متابعة النشاط التدرييب حتت    

 األول : متابعة املتدربني بعد التدريب لرصد تطور أدائهم .

 الثاين : متابعة تنفيذ خطة التدريب ، واليت تتطلب التأكد من تنفيذ عمليات النشاط التدرييب .

 وذلك هبدف التأكد من فاعلية نظام التدريب يف املنظمة وقدرته على حتقيق األهداف .   

الطبيعي أن يرتبط نظام متابعة النشاط التدرييب بنظام معلومات التدريب ، حيث يلزم أن تصب كل التقارير  ومن   
اخلاصة بنظام املتابعة يف نظام معلومات التدريب ، ليتم حتليلها واستخراج النتائج اليت تشَي إىل أوجه القصور يف 

 النظام التدرييب ليتم معاجلتها .

 طرق املتابعة :

 ابعة ىف املواقع املختلفة :املت -1

ويقصد مجع املعلومات والبياانت من خالل انتقال املساولني عن املتابعة إىل مواقع عمل املتدربني جلمع املعلومات 
 املطلوبة منهم مباشرة .  أو تلك املطلوبة من رؤسائهم .

ياجات أو اخلاصة بتحديد االحت وأيضًا ميكن إتباع أسلوب االنتقال إىل املواقع للتأكد من تنفيذ اإلجراءات

 إثراء عام
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 اإلعداد لتنفيذ الربامج التدريبية .

 ومن الضرورى أن يتاح ألخصائى املتابعة جمموعة من النماذج املناسبة جلمع املعلومات وفقاً لطبيعة كل موقف .

 تقارير املشرفني ،  والرؤساء : -2

ى أتثَي ىف أعماهلم بعد التدريب ،  ومدحيث يطلب من رؤساء املتدربني ومشرفيهم كتابة تقارير عن أدائهم 
 التدريب ىف تطور هذا األداء وحتسينه .  على أن يكون سَي وحركة هذه التقارير وفقاً لنظام معني .

 االستبيانااات : -3

ومن األفضل أن تكون هذه الوسيلة مكملة للطريقتني السابقتني حيث يتم تصميم استبياانت للمتدربني ،  
طن القوة والضعف ىف التدريب الذى مت احلصول عليه ،  ومدى استفادهتم منه ىف الواقع ولرؤسائهم حول موا

 العملى .

وأيضاً ميكن أن تعد هذه االستبياانت للمديرين جلمع معلومات عن مدى استفادة أدائهم من النشاط التدريىب 
 بشكل عام .  وأوجه القوة والضعف ىف هذا النشاط .

 ت عن النشاط التدريىب من جانب املستفيدون منه .وذلك كوسيلة جلمع معلوما

 وفيما يلى مناذج لتقارير املتابعة :

أواًل : منوذج جلمع بياانت ومعلومات الرؤساء املباشرين ، عن املتدربني بعد التدريب وعودهتم إىل أعماهلم ،  
 ويوضع على مستوى كل متدرب .

 

 

 النمـــوذج

 

 اسم الرئيس المباشر -1

 رباسم المتد -2

 اسم البرنامج الذى حضره المتدرب ومدته  -3

 العمل الذى يقوم به المتدرب -4

بالمقارنة باآلخرين الذين يقومون بنفس العمل ،  وفى نفس المستوى الوظيفى،  أو نفس الخبرة ،  ما هو  -5
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 تقديرك

 للمتدرب . 

 ممتـــــــــاز

 جيد جداا 

 جيـــــــــــد

 مقبـــــــول

 ضعيــــــــف
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 ع تقديرك ألداء كل مهمة من مهام وظيفة المتدرب وأوجه القصور فيهاض -6

 مهام الوظيفة

 التقدير
أسباب 

 ممتاز القصور
جيـد 

 جـــداا 
 جيــد مقبـــول جيــــد

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

      

 هل تعتقد أن التدريب لم يستطيع معالجة أوجه القصور هذه -7

 ال   نعـم

 .  ماذا يمكن أن يقوم به التدريب لمعالجة ذلك  فى حالة اإلجابة بنعم

 فى حالة اإلجابة ب   ما هى األسباب األخرى 

 

 

 

 تعليقات أخرى نرى ضرورة ذكرها -8
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 بعد عودتهم ألعمالهم المتدربينتقييم  

 

 اسم المتدرب -1

 العمل الذى يقوم به المتدرب -2

 اسم البرنامج الذى حضره المتدرب ومدته  -3

 الوق  الذى انقضى على انتهاء التدريب والبدء فى العمل ؟ما هو  -4

 ما هو تقديرك بشكل عام ألداء العمل بعد التدريب -5

 ممتـــــــــاز

 جيد جداا 

 جيـــــــــــد

 مقبـــــــول

 ضعيـــــف

 

 

 

 ضع تقديرك ألدائك لكل مهمة من مهام وظيفتك فى القائمة التالية : -6

أسباب  ــــرالتقديــــ مهام الوظيفة

 القصور

 ممتاز 
جيـد 

 جـــداا 
  جيــد مقبـــول جيــــد
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 ما هى املهام اإلضافية املطلوب منك القيام هبا ؟ -7
 

 

 

 ما هى أكثر اجلوانب صعوبة ىف وظيفتك ؟ -8

 

 

 ؟  8،    7هل تعتقد أن التدريب قد أفادك بشكل مباشر ىف البند  -9

 ال   نعام

 هى األسباب  إذا كانت إجابتك بال ما

 

 

 ماذا ميكن أن يقدم التدريب ىف املستقبل ابلنسبة لك ؟ -10
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 بيئة التدريب: 

 . جتهي:ات قاعة التدريب: 1

ال يبدو جتهيز قاعة التدريب موضوعاً ذو أمهية ابلغة يف مبدأ األمر، وملعظم املدربني، خاصة الذين يعملون يف الدورات 
 ملكثافة، حيث تكون البياة الطبيعية ملكان التدريب أما غَي معروفة أو أحد املعوقات املؤكدة. التدريبية القصَية وا

وعادة ما يكون االنشغال بتجهيز مواد التدريب وهو األمر الذي حيتل قمة اهتمامات املدرب دون أي اعتبار لتهياة 
ذا األمر وري مبكان إعطاء القدر الكايف من االهتمام هباملكان الذي سيتم فيه تقدمي هذه املواد التدريبية إال أنه من الضر 

 ألن جناح التدريب إىل حد كبَي مرهون بتوفَي البياة املناسبة بغض النظر عن مواد التدريب املستخدمة. 

 . أهم االعتبارات يف جتهي: واختيار مكان التدريب: 2

 فات، اتصال النظر(. عالقة املتدربني ببعضهم البعض وابملدرب )شكل اجللوس، املسا -
 اجلو العام )املساحة، النظام، التهوية، اهلدوء(.  -
 التجهيزات )ماء الشرب، مقاعد، مكان لفرتات الراحة(.  -
 األجهزة واملعدات )اإلضاءة، املعينات التدريبية، املراوح، مكيفات اهلواء أو الدفاايت، التوصيالت الكهرابئية(.  -
 االعتبار عن اختيار وجتهي: قاعة التدريب: . العوامل اليت توضع يف 3

 تصميم الكراسي.  -
 املظهر العام املريح.  -
 التهوية.  -
 الرؤية.  -
 السماع.  -
 مواقع احلمامات.  -
 سالل املهمالت/ طفاايت السجائر.  -
 

 إثراء عام
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 . أشياء جيب مراعاهتا يف جتهي: واختيار مكان التدريب: 4

 على تركيز املتدرب.  جتنب الديكور الصارخ الذي يؤثر -
 املعدات كالسبورات الورقية جيب أن تكون متحركة أو ابإلمكان تغطيتها عندما ال تكون قيد االستعمال.  -
جيب أن تكون شكل اجللسة يتيح أكرب قدر من اتصال النظر بني املشاركني ورؤية جيدة للمعينات التدريبية  -

 املستخدمة. 
 ات. نوع األاثث ابلصورة اليت تعطي القدر الكايف من املرونة يف التشكيل وتوفَي الفراغجيب أن تكون مساحة الغرفة و  -
 ال بد من وجود ملحقات كغرفة للراحة أو لتخزين مواد التدريب.  -
 مواصفات املقاعد تشمل االرتفاع، زاوية امليل، راحة األيدي، احلركة دون إزعاج، ونوع التجليد املناسب.  -
 جة احلرارة جيب أن يتم التحكم فيها الستيعاب أكرب عدد ممكن من الناس داخل القاعة. التهوية ودر  -
 أجهزة العرض والتلفزيوانت جيب أن تتناسب مع حجم الغرفة مع وجود آلية للتحكم يف اإلضاءة.  -
 األشياء اإلضافية كالساعات، الفتة عنوان الدورة على املدخل جيب أن يتم توفَيها.  -
 الضوضاء جيب أن يكون حمدداً وميكن التحكم فيه. مستوى  -
 . شكل جلوس املتدربني: 5

ترتيبات اجللوس ذات أمهية كبَية يف التدريب حيث أن شكل وضع األاثث ابلقاعة يعطي املتدربني إشارة مبكرة      
 مد على: تحول طبيعة الدورة التدريبية ويؤثر على توقعاهتم هلا. وبشكل عام فإن ترتيبات اجللوس تع

 شكل ومساحة قاعة التدريب.  -
 عدد املشاركني.  -
 وع األنشطة التدريبية املقدمة. ن -
 طبيعة التدريب ودور املدرب فيه.  -

 تنظيم شكل جلوس املتدربني 

 ما هي أمهية شكل جلوس املتدربني يف عملية التدريب؟ 

 شكل اجللوس له عالقة بطريقة / أسلوب التدريب.  -
 ابإلمكاانت املتوفرة )املساحة/ عدد املقاعد/ الطاوالت(.  شكل اجللوس له عالقة -
 شكل اجللوس له عالقة ابالتصال والتواصل بني املشاركني.  -
 شكل اجللوس له عالقة بثقافة وعادات اجملتمع )ذكور وإانث(.  -
 شكل اجللوس له عالقة بقدرة املدرب على إدارة التدريب.  -
 شكل اجللوس له عالقة بعدد املشاركني.  -
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 األشكال الشائعة للجلوس يف التدريب

 شكل اجملموعات الصغرية:  -1

يسمح بتفاعل جيد بني أعضاء اجملموعة الصغَية فقط وحيرم أعضاء اجملموعة الواحدة من االتصال والتواصل مع       
 . اجملموعات األخرى وحيتاج ملساحة كبَية

                        
 

 الشكل نصف احللقي:  -2

 سمح للمدرب ابالتصال مع من يريد ولكن فرص االتصال بني املدربني ضعيفة. ي

                            

 الشكل البيضاوي:  -3

ال يوفر احلد املطلوب من االتصال الفعهال بني املتدربني فالبعض ينعم ابتصال جيد مع البعض وحُيرم البعض اآلخر من 
 ذلك. 
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 :  Uشكل حرف  -4

شائع جداً وفرص االتصال فيه ليست كافية حيث تنشط بني مشاركني وتضعف بني آخرين ويتطلب مساحة كافية  
 كضمان لسهولة احلركة، وللتغلب على هذه املشاكل تزال الطاوالت. 

                                

 

 شكل املربع:  -5

 الفاعلية ويكون قوايً بني املدرب واملتدرب الذي يليه يف االجتاهني ولكنه ضعيف االتصال ضعيف نوعًا ما من حيث
 بني املتدربني املتقابلني خاصة إذا كانت املسافة كبَية. 

                               

 الشكل الدائري:  -6

 ريب ابملشاركة. ل واسع يف التدمن أقوى األشكال فاعلية يف االتصال على مستوى اجملموعة التدريبية ويستخدم يشك
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 الشكل املصفوف:  -7

 من األشكال التقليدية اليت تستخدم يف الربامج التدريبية املرتكزة على تقدمي املعلومات كاحملاضرات. 

                                     

 الشكل املوازي:  -8

 ة واالتصال فيه ضعيف بني املتدربني وقوي مع املدرب. يستخدم على نطاق اجملموعات الصغَي 

                             

 شكل املدرج:  -9

 شكل شائع مع اجلماعات املتوسطة والكبَية العدد وال تسمح ابتصال فعهال بني املتدربني. 

                                   

 اجللوس احلر:  -10

دربني وُيستخدم يف املهمات الفردية واليت تستلزم وجود مسافة معينة بني متدرب وآخر االتصال ضعيف بني املت
 )االمتحاانت(. 
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 شكل عظم السمكة:  -11

 االتصال قوي بني أفراد اجملموعة الواحدة وجيد نسبياً بني اجملموعات ويتيح حرية احلركة داخل القاعة وتشكيل جمموعات
 العمل يف سهولة ويسر. 
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 التغذية املرجتعة الفاعلة

 أساسيات التغذية املرجتعة :

دقائق : التغذية املرجتعة مفيدة جدا للعقل الالواعي ويف تغَي السلوك إذا متت خالل اخلمس دقائق األوىل  5خالل  (1
كر ماذا كنت أعمل يوم األربعاء قبل أسبوعني، لذا إذا أعطيتين تغذية مرجتعة عن عمل من إمتام احلدث. أان بصعوبة أتذ 

قبل أسبوعني أان أعتذر ألنه ليس هناك الكثَي أان أستطيع أن أعمله. حىت تكون مفيدة إىل العقل الالواعي ، حتتاج أن 
 تكون حديثة للعقل الالواعي حىت يستفيد منها يف تعديل السلوك.

: التغذية املرجتعة السالبة ليست دائما مقبولة للعقل  (Feed Back Sandwich)ذية املرجتعة التغ ةحشو  (2
الالواعي ولذلك غالبا مرفوضة إال إذا كانت مرضية للعقل الالواعي. التغذية املرجتعة السالبة اليت أتيت عبارة عن حشوه 

الب لطالب يف دة يف السلوك . هذا منوذج مفضل من طبني عبارتني إجيابيتني أكثر قبوال للعقل الالواعي وأكثر استفا
 التغذية املرجتعة حيث أهنا ليست معقدة وليست ذات طبيعة صدامية.

 . الذي عمل كان صحيحا 
 .ما هي احتياجات التحسني 
 .عبارة إجيابية شاملة للطالب 

الب الذي حقيقة لة للعقل الالواعي للطالرجوع إىل التغذية املرجتعة احملشوة : أحياان قوة التغذية املرجتعة ليست مقبو 
 حيتاج أن يعرف أنه حيتاج أن حيسن النقاط املفقودة . هذا الطالب سيقول: 

كل واحد أخربين أنين عملت جيدا   هذا الطالب حيتاج إىل حتسني املعيار يف الكتابة. مشاكل قسوة التغذية املرجتعة 
مرجتعة آلخر ... كمدرب كن واضحا ابلذي جيب عمله إذ بعض جيب أن ال متنع استعماهلا من طالب يعطى تغذية 

 . 3و# 2الطالب ال توجد لديه الصورة الكلية.... استعمل التغذية املرجتعة #

 التايل هو بديل حلشوة التغذية املرجتعة وجيب أن تستعمل من قبل املدربني واملساعدين إبعطاء تغذية مرجتعة للطالب.

تجابة : تغذية مرجتعة من املساعد أو املدرب غالبا ما حتتاج إىل مزيد من التوجيه تغذية مرجتعة قصَية مع اس (3
واالستجابة من الطالب . هنا تغذية مرجتعة قصَية وال ننصح ابستعماهلا من طالب إىل طالب ، ننصح هبا ملساعد أو 

 مدرب إىل طالب .

 إثراء عام
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 .أخرب الطالب أن ما مت عمله كان صحيحا 
 اليت يراد حتسينها. أخربه ما هي االحتياجات 
 .اآلن أخربه ما الذي سيحسنونه 
 .أخربه كيف ستعمل هذه املرة القادمة 
تغذية مرجتعة طويلة مع استجابة : التغذية املرجتعة من املساعد أو املدرب حتتاج أحياان أن تكون أطول من املعتاد  (4

عاجل جتعة ، هذا النموذج من التغذية املرجتعة ي. املساعد أو املدرب أحياان يشك أن الطالب ال يريد أن يسمع تغذية مر 
 تلك املشاكل :

 .كيف تظن أنك عملت يف التمرين 
 هل هو مهم لك أن تتحسن ؟ 
 جيدا أنت تعرف كم هو مهم لنا أن نساعدك حىت تكون أفضل ما يكون 
 .اآلن دعين أخربك أن الذي عملته كان جيدا 
 .وما الذي حتتاج أن حتسنه 
 تريد أن حتسنه. اآلن أخربين ما الذي 
 .أخربين ، كيف ستعمل هذه املرة القادمة 

 الصفحات القادمة يف موضوع التغذية املرجتعة من أجل إعطائك فهم للتغذية املرجتعة واستعماالهتا من زوااي خمتلفة.

 اخلربة تقول أن التغذية املرجتعة تكون فاعلة عندما تكون هلا اخلصائص التالية :

ب أن تكون وصفية وليست تقوميية أو حكمية : التغذية املرجتعة تتضمن وصف ما هي مشاعر التغذية املرجتعة جي .1
سلوكيات شخص آخر واليت تكونت لدينا. عندما نعطي تغذية مرجتعة وصفية ، هدفنا هو االتصال ابآلخرين عما 

اآلخرين أو  ب حكما علىتشكل لدينا ، عندما نعطي تغذية مرجتعة تقوميية أو حكمية فإن مقصدان يكون على األغل
 تقدمي تقومي جلودة أو قيمة سلوكيه.

 أمثلة :

 تغذية مرجتعة تقوميية أو حكمية :

   رمبا مل تستطع القول فيما إذا كنت تستمع ملا يدور 

 تغذية مرجتعة وصفية :

 ضبان .غ   الطريقة اليت مسعتك هبا، تشكل لدي انطباع أنك جتاهلت الذي كنت أقول وذلك جيعلين إىل حد ما



223 

 برنامج تدريب المدربين لقيادات وزارة التعليم

 

 
    

التغذية املرجتعة تكون حمددة أكثر منها تعميقا: يف العادة ليس من املفيد أن تقول أنك عاطفي أو غَي عقالين أو  .2
 غَي حساس.

مثل هذه التصنيفات عامة وهي ال تستحوذ  على رضى املستمع للتمسك هبا، حىت لو كانت حقيقة فإهنا ابتساعها 
 حيث أن املعلومات اليت لديك ال تصلح أن تكون عملية أو تؤدي إىل اجتاهجتعل منها عامة وعلى مستوى جتريدي 

 مثال :

 تغذية مرجتعة عامة :

   الذي عملته كان سياا للجميع. ال يوجد أحد يقبل مثل هذه اإلهانة، يبدو أننا أذيناك 

 تغذية مرجتعة حمددة :

 نا آذيناك ولكن ال أعرف كيف   الكالم الذي قلته يبدو يل أنك كنت قاسي ومعادي فيه، البد أن

 التغذية املرجتعة البد أن أتخذ ابحلسبان احتياجات املرسل واملستقبل : .3
التغذية املرجتعة مصممة فقط ملعاجلة مشاعران، أحياان تكون هلا مربرات يف بعض الظروف مثل الدفاع عن النفس من 

التغذية املرجتعة اليت تقوم على معاجلة فشل مشاعر  معاداة مستمرة أو إحراج أو اخلوف من لسان الذع. يف العموم ،
 شخص ما لن تكون بناءة وفاعلة ، هذا صحيح حيث 

 أن مثل هذه التغذية املرجتعة ال أتخذ ابالعتبار مشاعر اآلخرين ولذلك تكون :

 عامل هدم. .1
 قطع االتصال أو خفضه بشكل كبَي. .2
 عدم االتصال أبي شيء مفيد ل خرين. .3

 بية غَي توليفية :تغذية مرجتعة سل

   هذه طريقة سياة لرجل أن يتصرف هبذه الطريقة... ، هل تريد أن نتعاطف معك... أو تريدها بطريقتك؟ 

 تغذية مرجتعة توليفية :

  أنت حمبط ، أليس كذلك ؟ أمل أتخذ زمنا طويل... منذ أن شعرت أنين أريد أن أبكي . أرجو إذا كان لديك أي 
 ؟ فكرة فكيف اخلالص منها
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التغذية املرجتعة جيب أن تكون موجهة اجتاه السلوك، املستقبل يستطيع أن يتوقع أن يعمل شياا ما هبا : إذا شعرت  .4
أن شخصا ما مهيمن أو حياول أن يهيمن على جمموعة فاعمل تغذية مرجتعة مباشرة إىل السلوك القابل للتغَي فإن هذا 

 لوبة.سيوفر مقرتحات ل خرين إىل اجتاهات  تغيَي مط
  إذا أردتين أن أسَي على خط أفكارك، أو كيف أنك حقيقة تشعر ، أان اعتقد أنين أستطيع أن أبقى معك أفضل إذا 

 أنت جعلت عباراتك أقصر وأعطيتين الفرصة ألسأل عندما ال أفهم.

 التغذية املرجتعة جيب أن تكون مقبولة ومرحب هبا أكثر منها مفروضة : .5
 عتقد أن تغذيتك املرجتعة غَي مرغوب هبا، فإنه من املستحسن أن ختتربها ابلسؤال التايل:إذا كان لديك األسباب لت

   أان أحب أن أخربك كيف أان أشعر عن الذي تعمل، هل حتب أن تسمع الذي لدي؟ 

زيد، يف وقت آخر، عندما إستقبل الشخص تغذية مرجتعة كافية عن سلوكه، لرمبا من املناسب أن ختترب معه إذا يريد امل
وكقاعدة عامة، من املفضل أن تؤسس تفاهم حيث أن كل األعضاء يستطيعوا أن يقولوا يف أي وقت مىت يريدوا / أو 

 ال يريدوا تغذية مرجتعة.

 التغذية املرجتعة جيب أن تكون يف وقتها املناسب: .6
ة لتصويب الذي عة لديه الفرصإذا التغذية املرجتعة أعطيت فورا بعد السلوك فإن الشخص الذي سيأخذ التغذية املرجت

 حياول أن يعمله.

 التغذية املرجتعة جيب أن تتضمن نقاط اختبار لتأكيد الوضوح والتفاهم . .7
أطلب من املستقبل أن يعرب عما حصل معه ألهنا طريقة دقيقة لالختبار، أن عملية االختبار تعطي الفرصة للمستقبل 

 أن يسأل أو يعلق.

 ترب مع اآلخرين:التغذية املرجتعة جيب أن خت .8
 لتساعد املستقبل حىت يكون انطباعا من اآلخرين عن السلوك، أنه يف األغلب مفيد أن يسأل عن مقارانت.
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 تعليم الكبار والصغار

 منوذج تعليم الصغار: 

ذا اتعليم الصغار هو ذلك النشاط الذي يتم فيه وضع املسئولية كاملة يف أيدي املعلم ليقرر من يتعلم؟ وم     
ومىت جيب أن يتعلم؟ يكون دور التالميذ يف منوذج تعليم الصغار هو دور املستقبل اخلاضع لتوجيهات املعلم وما 
يتلقاه من معلومات. لقد أفرتض هذا النموذج أن الصغار شةصيات اعتمادية وأهنم ميتلكون خربات قليلة تؤهلهم 

 مراحل داد لتعلم ما يقال هلم لكي يستطيعوا التقدم إىلالستةدامهم كموارد يف التعليم وأهنم أصبحوا على استع
اتلية وأن وعيهم ابلتعلم جيعلهم يتمرك:ون وجيتمعون حول احملتوى الذي تقدمه الدروس، فهم مدفوعون حتت أتثري 
الضغوط اخلارجية عليهم أو املكافآت اليت متنح هلم، إن الوسيلة األساسية يف تعليم الصغار تعتمد على تقنيات 

 نقل املعلومات. 

 منوذج تعلم الكبار: 

تعلم الكبار هو ذلك النشاط املخصص للكبار، أو اجملهود الذي يبذله الفرد من أجل النمو الذايت واهلادف، وهو      
ميارس دون ضغوط رمسية وال يكون مرتبطاً بشكل مباشر بوظيفة. عندما بدأ تعلم الكبار بصورة منظمة يف الربع األول 

ن العشرين كان النموذج الوحيد أمام معلمي الكبار هو منوذج تعليم الصغار، وكانت النتيجة أنه حىت وقت قريب  من القر 
كان يتم تعليم الكبار كما لو أهنم أطفال. هذا هو ما يربر املتاعب العديدة اليت القاها معلمي الكبار مثل النسبة العالية 

 لذلك بدأ اجلدال حول منوذج تعليم الصغار على أنه رمبا ال يكون مناسباً  للتخلف الدراسي وقلة احلافز واألداء السي 
للكبار. اقرتح أحدهم أن الكبار يتعلمون بشكل أفضل إذا اشرتكوا أبنفسهم يف حتديد مىت وكيف وماذا يتعلمون. ولكن 

ني الصغار والكبار يف ت بحىت اخلمسينات مل يكن قد بدأ بعد البحث التجرييب على تعليم الكبار ومل تكن االختالفا
جمال التعليم قد ظهرت بصورة جادة. وكانت دراسة أخرى قد أظهرت أن الكبار يف احلقيقة يندجمون يف التعلم إبرادهتم 
خارج نطاق التعلم الرمسي أكثر من اندماجهم يف الربانمج التوجيهية وأهنم يف احلقيقة أيضًا يوجهون أنفسهم أبنفسهم  

 كمتعلمني. 

 إثراء عام
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 عرف عن الكبار كمتعلمنيماذا ت

 أ( حيتاج الكبار إىل معرفة ملاذا يتعني عليهم تعلم شيئاً معينًا. 

ولذلك فإن من املهام األوىل ملعلم الكبار هو تنمية  احلاجة إىل املعرفة  عند املتعلمني أبن يوضح قيمة ما يتعرضون له 
 هذا ة االستشهاد من خربته أو خربة أحد الناجحني يفيف حياهتم وأدائهم، على املعلم على األقل أن يثبت هذا بواسط

اجملال واألفضل من ذلك أن يقدم خربات حقيقية أو مشاهبة متكن املتعلمني من معرفة فوائد أن يعرفوا وما ميكن أن 
 يفقدوه إذا مل يعرفوا. 

 ب( لدى الكبار حاجة عميقة ألن يوجهوا أنفسهم أبنفسهم. 

و ذلك الذي حقق مفهوم الذات حبيث أنه مسؤول عن حياته واختاذ قراراته وحتمل تعريف علم النفس  للراشد  ه
نتائجها. عندما نصل إىل هذه النقطة من امتالكنا  مفهوم الذات  فإن احلاجة إىل أن نُعامل كراشدين من قبل اآلخرين، 

  تنمو داخلنا وحنتاج إىل أن نُعامل على أننا قادرين على حتمل مسؤولية أنفسنا.

 

 

 ج( الكبار لديهم حجم أكرب ونوعية خمتلفة من اخلربة عما ميتلكه الصغار: 

كلما عشنا أطول كلما كانت خربتنا أكثر وكلما تراكمت خربات متنوعة لدينا، وهذا املخزون الكبَي من اخلربة يؤثر يف 
 التعلم بطرق متعددة أمهها: 

o اآلخرين، هلذا ففي  ليت يف ذاهتا مورد غين لتعلمهم هم أنفسهم ولتعلمأييت الكبار إىل املوقف التعليمي خبلفية من اخلربة ا
تعلم الكبار أتكيد أكثر على استخدام طرق التعلم املستندة على اخلربة مثل املناقشات ومتارين حل املشكالت أو 

 اخلربات احلقلية. 
o صوبة. رات ويعطوهنا معىن أكثر غىن وخلدى الكبار قاعدة أوسع من اخلربة اليت يربطون هبا األفكار اجلديدة واملها 
o  من املتوقع أن جمموعة من ا لكبار، خاصة إذا كانوا يف أعمار خمالفة سيكون لديهم اختالفات كثَية يف االهتمامات

 والقدرات وأمناط التعلم بدرجة أكرب من الصغار. 
 لتعلم والتوجيه الفردي. جمموعات الكبار هي إذاً جمموعات غَي متجانسة مما يتطلب اهتماماً أكرب اب
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 نظرية تعليم الصغار: 

 ترتكز نظرية تعليم الصغار على املبادئ اآلتية: 

o  .الصغار يتقبلون ما يقال هلم من معلومات دون تردد 
o  .الصغار لديهم املقدرة على التعلم ابإلنصات السليب 
o  .الصغار ال حيتاجون لربط خرباهتم السابقة مبعارف ومهارات جديدة 
o غار ال حيتاجون أن يكون هلم دور يف إدارة العملية والتحكم يف بياة التعلم. الص 
o  .الصغار هلم املقدرة على تعلم أشياء قد ال يستخدموهنا البّتة 

 نظرية تعليم الكبار: 

 ترتكز نظرية تعليم الكبار على املبادئ اآلتية: 

o  .الكبار يتعلمون ابلتطبيق واملشاركة 
o لوس بشكل سليب بفرتات طويلة. الكبار ميلون عند اجل 
o  .الكبار ليس هلم املقدرة على اإلنصات السليب لفرتة طويلة 
o  .الكبار ال يقبلون أفكار وخربات اآلخرين بسهولة فهم مييلون ألن يكونوا شكاكني 
o  .الكبار يتعلمون بسهولة األشياء اليت تفيدهم 
o  يف بياة التدريب. الكبار يتعلمون بشكل أحسن عندما يكون هلم بعض التحكم 
o .الكبار يتعلمون األشياء اجلديدة اليت ميكن ربطها خبرباهتم السابقة 
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 الفوارق بني تعليم الصغار والكبار: 
 ار كما هو موضح ابجلدول التايل: هناك مفاهيم أساسية لتوضيح الفوارق بني تعليم الصغار والكب

 وجه املقارنة
 منهج تعليم الكبار

 الذايت( )التعليم

 منهج تعليم الصغار

 )التعليم اعتماداً على معلم(

 اتبعة مستقلة شخصية املتعلم

 مرحلة بناء اخلربة أحد مصادر املعرفة اخلربة

 على املادة الدراسية على املشكلة أو القضية الرتكيز

 خارجي )ثواب/ عقاب( داخلي / ذايت احلافز/ الدافع

حرتام، مشاركة غَي رمسي، تقدير وا جو التعليم
 وتعاون

 رمسي، سلطة املعلم، جو تنافسي

 بواسطة املعلم ابملشاركة حتديد االحتياجات

 بواسطة املعلم ابملشاركة حتديد األهداف والتخطيط

 تعتمد على نقل املعرفة تعتمد على اخلربة األساليب التعليمية

 بواسطة املعلم ابملشاركة التقييم

 ينتهي مبرحلة معينة ى احلياةيستمر مد الفرتة الزمنية
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 الفرق بني التدريب والتعليم: 

 هناك فوارق بني التدريب والتعليم ميكن توضيحها فيما يلي: 

 التدريلب التعليم وجه املقارنة

تتالءم األهداف مع حاجة الفرد واجملتمع  األهداف
 .بصفة عامة

أهداف سلوكية حمددة لتجعل العاملني 
 .علية يف وظائفهمأكثر كفاءة وفا

 حمتوى الربانمج التدرييب حمدد تبعاً حلاجة .حمتوى عام احملتوى
 .العمل الفعلية

 .قصَية .طويلة املدة

 .أسلوب األداء واملشاركة .أسلوب التلقي للمعارف اجلديدة األسلوب

 .معلومات ومعارات .معارف ومعلومات املكاسب

 

 

 

 

 

 

 

 إثراء عام
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 ميف التعلي التقنيةاستخدام 
 :أمناط التعليم مبساعدة احلاسب

 .، غير خطي()خطيالتعليم الخصوصي:  •

 .التدريب والتمرين •

 .حل المشكًلت •

 .المحاكاة •

 .األلعاب التعليمية •

 .التعلم بالمشروع •

 .الكتاب اإللكتروني •

 .(E-Portfolio)السجًلت اإللكترونية  •

 :Tutorialالتعليم اخلصوصي )الفردي( 

 ريس:يقوم البرنامج بعملية التد

 عرض الفكرة وشرحها •

 عرض أمثلة •

 عرض أمثلة معاكسة •

 أسئلة وأجوبة •

 بعضها جيد وتفاعلي، وبعضها ممل •

)يراعي الفروق الفردية الواحد عضها طرقاً مختلفة لتدريس الموضوع بيحوي  •

 تفريد التعليم( –

 

 إثراء عام
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 :(Linear Tutorialsالدروس اخلطية )

القفز  مستوى المتعلمين )ال يمكن تقدم الشاشات بتتابع واحد بغض النظر عن تباين •

 بين المواضيع(.

 يعرض كم واحد من البيانات بغض النظر عن الفروق الفردية. •

: صوت، صورة، نص( وال حاجة Multimediaتقدم المعلومات بشكل متكامل ) •

 للرجوع إلى مصادر أخرى

 يمكن للطالب التحكم في سرعة عرض المعلومات.  •

ن متعلم آلخر تبعاً للسرعة الذاتية، والتغذية الراجعة يختلف وقت انهاء البرنامج م •

 التي يقدمها البرنامج.

 

 :(Branching Tutorialsالدروس املتفرعة )

 امكانية التفاعل مع الدرس باختيار الجزء الذي سيبدأ منه. •

 قد يحدد البرنامج مكان البداية بناء على تحصيل الطالب السابق أو اختبار قبلي. •

 لمادة المقدمة في الدروس مع حاجة المتعلم تبعاً لسرعة المتعلمتتكيف كمية ا •

 .يستطيع المتعلم قفز األجزاء التي يجيدها •

تقوم هذه البرامج أداء الطالب وتوجيهه إلعادة درس معين، أو موضوع آخر قد  •

  يعين في فهم الدرس الحالي.
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 ب واملمارسة:برامج التدري
 ال تقدم هذه البرامج معرفة جديدة •

 تقدم عدد من التدريبات والتمرينات والمسائل حول موضوع سبق دراسته •

 الهدف من هذه البرامج هو صيانة المهارات أو المعلومات المتعلمة •

 دور الطالب هو إدخال اإلجابة •

 يقدم البرنامج تغذية راجعة: •

 تعزيز االجابة الصحيحة •

 ابة الخاطئةتصحيح االج •

 

 مزايا برامج التدريب واملمارسة:
 تقوم بعض البرامج بإنشاء الكثير من التمارين والمسائل •

 يقدم البرنامج تدريب ثم تغذية راجعة فورية ثم أنشطة عًلجية عند الحاجة •

 يتميز عرض التمرينات بالتشويق والتنوع •

 يقوم البرنامج بمتابعة تقدم المتعلم وتشخيص نقاط الضعف •

تاستخدم هذه البرامج منفردة، فاستخدامها يتلو تعلم المهارات، فهي ال تاستخدم  ال •

 Masteryللتعليم، بل لتعزيز المعلومة، وليصل المتعلم إلى مرحلة اإلتقان 

 

 أسلوب حل املشكالت:
 تختلف عن برامج التدريب والتمرين في أنها ال تتطلب حلول مباشرة لمسألة •

تحديد المشكلة، تحليل المشكلة، التوصل إلى نتائج( ال بد من المرور بمراحل ) •

 حتى يتم التوصل للنتيجة النهائية

 مناسبة للتعلم التعاوني بين الطًلب •

 هذه البرامج مناسبة للمراحل العليا من التعليم العام •
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 برامج احملاكاة:
تهدف هذه البرامج إلى نمذجة او محاكاة عملية واقعية يصعب تجسيدها، والتدرب  •

 لى او عرض عمليات يصعب القيام بها في مواقف فعلية.ع

 تمثيل أو تقليد ألحداث من واقع الحياة )اجتماعية أو علمية( •

 تسمح للمتعلم بأن يتحكم بـ أو يعدل متغيرات الحدث •

 محاكاة الطيران  •

 محاكاة اصطدام نيزك بالكرة األرضية •

 محاكاة إجراء تجارب معملية كيميائية أو فيزيائية •

 محاكاة زيادة/نقص عدد السكان في مدينة وأثره على البيئة •

 

 مزايا برامج التدريب باحملاكاة:
ا من ت التي اكتسبهيتعلم الطالب من خًلل التجربة والخطأ، واالستفادة من الخبرا •

 أخطاؤه. وهذا هو واقع الحياة

 ال يترتب على خطأ الطالب نتائج سيئة •

 تعطي المتعلم نوع من الحرية في التعلم  •

 يمكن دراسة ظواهر ال يمكن دراستها في الواقع •

 

 األلعاب التعليمية:
 وتعتمد على مبدأ المنافسة إلثارة دافعية المتعلم –والتعلم تدمج عمليتي اللعب  •

  منافسة بين طالب والحاسب من أجل حل مسألة رياضية •

 .أكثر أنواع البرامج التعليمية جذباً لًلنتباه •

 .قد تناسب الصغار أكثر من الكبار •

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=IfTCll7XOV4
http://www.youtube.com/watch?v=8GLtqphDDWg
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 شروط اجاح األلعاب التعليمية:
 يجب أن يكون الهدف هو التعلم وليس التسلية •

 متى يفوز الطالب في اللعبة؟ •

 ه للمفهوم أو المادة التعليمية.ينجح المتعلم او يفوز بعد إتقان •

 

 مميزات برامج األلعاب التعليمية:
 إثارتها لدافعية المتعلم، بغرض مواصلته للعمل مع البرنامج •

تساعد المتعلم على التغلب على الملل الذي قد يصيب المتعلم عند دراسة المواضيع غير  •

 المحببة )الرياضيات(

 ( إيجابي للحاسبتساعد المتعلمين على تكوين اتجاه )ميول •

 عيوبها:
•  ً  أنها تنمي عدداً قليًلً من المهارات في وقت كبير نسبيا

 مناسبة بشكل عام للمراحل األولية من التعليم •

 

 عوامل مؤثرة يف استخدام احلاسب يف التعليم:
 المستوى التعليمي للمتعلمين •

 العليااستخدام هذه البرامج في المستويات الدنيا أكثر فاعلية من المستويات  •

 قدرات المتعلمين •

المتعلمين ذوي القدرات األدنى أكثر استفادة من ذوي القدرات العليا أو المتوسطة  •

 )خاصة في التعليم العام( ال ينطبق هذا على الجامعات

 طريقة توظيف الحاسب )بديل عن أو مساعد للمعلم( •

 طبيعة محتوى المواد •

حل المشكًلت )رياضيات، كيمياء، التعليم بمساعدة الحاسب أكثر فاعلية لمهارات  •

 فيزياء(

 ولكنه فعال أيضاً في تدريس أنواع أخرى من المهارات •
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 تأثري التقنية على عناصر املنهج )طرق التدريس(

 بيئة التعلم الحديثة بيئة التعلم التقليدية

 

 المعلم هو محور عملية التعلم. •

 محدودة.تحاكي حاسة  •

 تقدم من خًلل قناة واحدة.  •

 يط واحد )الكتاب أو المعلم(.وس •

 عمل معزول. •

 توصيل ونقل معلومات في اتجاه واحد. •

 تعلم سلبي. •

 تعلم قائم على نقل الحقائق والمعارف. •

 بيئة مصطنعة ومنغلقة. •

 تقنيات للتعليم. •

 التركيز على المنتجات. •

 التقويم كمي )تقويم التحصيل فقط(. •

 إدارة تعليمية مركزية. •

 ات(.تعليم مقنن )مراحل وسنو •

 التعليم في الوقت نفسه والمكان نفسه. •

 تعلم يهدر موارد التعليم. •

 

 الطالب هو محور عملية التعلم. •

 تحاكي حواس متعددة.  •

 تقدم من خًلل قنوات متعددة.  •

 وسائط متعددة.  •

 عمل تعاوني. •

 تبادل للمعلومات متعدد االتجاهات. •

 تعلم قائم على اإليجابية واالكتشاف والستقصاء. •

 ئم على التفكير الناقد واتخاذ القرارات. تعلم قا •

 بيئة حقيقية واقعية ديناميكية مفتوحة ومرنة. •

 تقنيات للتعلم.  •

 التركيز على العمليات.  •

 التقويم كمي ونوعي )تقويم العملية(. •

 إدارة تعليمية ال مركزية )ذاتية(. •

 تعليم مستمر )مدى الحياة(. •

 تعليم تزامني وال تزامني. •

يد من نسبة التعلم إلى تكلفته وتركز على تعلم اقتصادي يز •

 رأس المال المعلوماتي.

 

 

 إثراء عام
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 (املدربتأثري التقنية على )
 في بيئات التعلم باستخدام التقنية المدرب في بيئات التعلم التقليدية المدرب

 مصدر وحيد للمعلومات .......................................................... 

 ماتمقدم للمعلو .......................................................... 

  ناقل للمادة .......................................................... 

  كبيرة متدربينالعمل مع مجموعة .......................................................... 

 العزلة في القاعات الدراسية .......................................................... 

 يعلم .......................................................... 

 يتعامل مع مادة محددة .......................................................... 

 يمارس التعليم في وقت الحصة الدراسية .......................................................... 

 

 

 (املتدربتأثري التقنية على )
 

 في بيئة التعلم باستخدام التقنية المدربدور  في بيئة التعلم التقليدية المتدربدور 

  المعلومات والتوجيهات يتلقىسلبي .......................................................... 

 دور المتعلم دائما في .......................................................... 

  فردي والعمل بشكلالتعلم .......................................................... 

 ينظر للمعلم كمصدر وحيد للمعلومات .......................................................... 

  يتبع اإلجراءات والتعليمات المعطاة لهدائما .......................................................... 
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 التدريباستخدام األجهزة اللوحية يف 
 

 المحاكاة.الصعبة من خًلل برامج  تنفيذ العديد من التجارب – 1

 المجردة.تقريب المفاهيم النظرية  – 2

معاني  على حفظ المتدربينسة أثبتت فعالية واضحة في مساعدة برامج التمرين والممار – 3

 الكلمات.

 وذهنياً.المعوقين عضلياً  أثبتت األلعاب التعليمية فعالية كبيرة في مساعدة – 4

 العمل.كل مرحلة من مراحل  يوفر الحاسب اآللي للطًلب التصحيح الفوري في – 5

 أخطاء.دون صعوبات كبيرة ودون  مجيتيح الحاسب اآللي للطالب اللحاق بالبرنا – 6

 الطًلب.بطابع التكيف مع قدرات  يتميز التعليم بمساعدة الحاسب اآللي – 7

 الطلبة.تنمية المهارات العقلية عند  – 8

موجودة  قدرتها على إيجاد بيئات فكرية تحفز الطالب على استكشاف موضوعات ليست – 9

 الدراسية.ضمن المقررات 

المركز الرئيسي للمعلومات إلى أماكن  توصيل أو نقل المعلومات منالقدرة على  – 10

 أخرى.

 المناسب.الحاسب اآللي في الزمان والمكان  يمكن للمتعلم استخدام – 11

 للمدربمزايا استخدامه في التعليم بالنسبة 

 ومنها: التدريبية القاعةفي أداء مهامه التعليمية داخل  المدربكما يساعد 

 .تقديميبجهاز العرض لعرض فيلم تعليمي أو عرض يمكن توصيله 

عدد من البرامج التي تساعد المعلم في أداء مهامه اإلدارية مثل متابعة App Store يوجد في

 .الخ… وإرسال البريد اإللكتروني للطًلب  الدرجات،ورصد  والغياب،الحضور 
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 :لطالب العلميةهل استخدام الكمبيوتر اللوحي يف التعليم يزيد من حصيلة ا
 

أن استخدام الطًلب للحواسيب اللوحية في  األمريكية،كشفت دراسة نشرت في مجلة التايم  

 ايجابيا برفع معدل النتائج المحصلة في االمتحانات. أثرالمدارس والمعاهد 

وأظهرت الدراسة، أن الطًلب الذين يستخدموا الحواسيب اللوحية داخل قاعات التدريس 

 صيل عًلمات أعلى من زمًلئهم ممن لم يستخدموا هذه التكنولوجيا.تمكنوا من تح

طالبا، أن النتائج األبرز كانت لمواد مثل فن الكتابة والقراءة وقواعد  266 شملت الدراسة

اللغة، مؤكدين أن الحواسيب اللوحية تجعل من عملية التعلم عملية ممتعة للطالب وال تشعره 

 بالملل أو النفور.

 التعليم:األسلوب في  ونتائج هذا

( دفع عدد من المدارس العامة في مدينة نيويورك بطلبيه لشراء ألفي جهاز حاسوب لوحي 1

 مليون دوالر الستخدامها في األمور التعليمية. 1.3بقيمة 

 ألف جهاز لوحي ليتم توزيعها 150( القسم التعليمي في والية فيرجينيا يطلب شراء 2

 على المدارس في الوالية

 ألف جهازا 450( والية شيكاغو تطلب شراء 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



240 

 برنامج تدريب المدربين لقيادات وزارة التعليم

 

 
    

 :التعليمألجهزة اللوحية واهلواتف الذكية يف ا
 

أصبحت الوظائف الكثيرة التي يمكن للجهاز اللوحي إنجازها بكفاءة تامة، وربما كان من ”

 ىبدل عن الدفاتر والكّراسات وحت أكثر هذه الوظائف أهمية هي استخدامه كأداة تعليمية

روب رينولدز،  هذه العبارة كثير ما يرددها الخبراء التربويون. “الكتب المدرسية والحقائب

 في القرن الحادي والعشرين التعليم” عنوانفي كتاب نشره مؤخراً حول هذا الموضوع، تحت 

21 st Century Learning حال العملية التعليمية عندما يصبح التًلميذ ومعلّموهم  تخيل

دائم عن طريق آي باد. ال شك أن هذا التطور سوف يمثّل نقلة نوعية للعملية  على تواصل

 الرقمي.التربوية برمتها نحو العصر 

بدأت تظهر مؤخراً نتائج دراسات جادة ومحكمة قام بإنجازها خبراء في تطوير األساليب 

مكن أن ميذ يوالمناهج التربوية والتعليمية، اتفقت جميعاً على أن تأمين جهاز لوحي لكل تل

ه الحالة وفي هذ التعليمية.يمثل عصراً جديداً ينتهي فيه استخدام المواد الورقية في المهمات 

لن تكون هناك ثّمة حاجة لطباعة الكتب وصناعة الدفاتر واألقًلم وحتى المحافظ المدرسية 

 ألن الجهاز اللوحي يختصرها جميعاً منه.

 عليمية،التاسات المتعلقة بتطوير األساليب المتخصص بنشر أخبار الدر pbs.orgموقع 

في المدارس ينطوي على فائدة بالغة األهمية ” آي باد“نتائج دراسة أشارت إلى أن استخدام 

 ألنه يسمح بتعديل وتحديث المواد والمعلومات المدرجة في المناهج بشكل يومي. .
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 :ليمالتعأهمية االجهزة اللوحية واهلواتف الذكية يف 

 ستحّول األجهزة اللوحية المهمة التعليمية إلى وظيفة دائمة ال ترتبط بزمان أو مكان. 

  العملية التعليمية عندما يصبح التًلميذ ومعلّموهم على تواصل دائم عن طريق األجهزة

اللوحية ال شك أن هذا التطور سوف يمثّل نقلة نوعية للعملية التربوية برمتها نحو 

 .مواكب للعالم األولالعصر الرقمي ال

  أن األجهزة اللوحية يمكن أن يحتوي على الكتب الدراسية بشكل إلكتروني، كما انه

يحافظ عليها من أي تلف ويسهل الوصول إلى أي جزء من الكتاب بلمسة واحدة على 

 .الجهاز

  الجهاز اللوحي أصبح من األدوات الًلزمة لدخول مرحلة التعليم التكنولوجي المتطور

ً دائم  .ا

 توفير الحل أوسع للطالب للتعلم الذاتي. 

 تسهيل أساليب تعليم جديدة كالتعلم بالترفيه والتعليم التعاوني والتعليم عن بعد. 
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 احصائيات استخدام األجهزة اللوحية يف التعليم:

 

في أمريكا، أظهرت إحدى الدراسات عن احصائية استخدام األجهزة الذكية بأنواعها على 

طالب حول  2300والذي يقدر عددهم بحوالي  18إلى  8ختلف أعمار للطًلب من عمر م

فقط من المستطلعين  ٪1استخدامهم للتقنيات الرقمية ألغراض تعليمية. أظهرت الدراسة أن 

ال يستخدمون التقنيات الرقمية على اإلطًلق في دراستهم. واألكثر أشارت أنها تستخدم أجهزة 

في المئة(.  66في المئة(، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية ) 71وعددهم ) الكمبيوتر المحمولة

 وكانت النتائج على قسمين:

في الصفوف االبتدائية: نسبة الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر المكتبية أكثر  القسم األول:

في  64في المئة مقابل  68قليًًل من أولئك الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر المحمولة )

منهم للكتاب  %16استخدام الهواتف الذكية ألغراض تعليمية، واستخدام نسبة  %35لمئة(. ا

 اإللكتروني في القراءة األساسية. 

في الصفوف المتوسطة: األرقام تميل أكثر قليًلً نحو الهواتف الذكية وأجهزة  القسم الثاني:

 الكمبيوتر المحمولة:

 70٪ تعلم.تستخدم أجهزة الكمبيوتر المحمولة لل 

 66% .يستخدمون أجهزة الكمبيوتر المكتبية 

 47% .يستخدمون الهواتف الذكية 

  الكتاب اإللكتروني للقراءة األساسي. % 17استخدام 
 

 

في المدرسة الثانوية: اكتساح الستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف  القسم الثالث:

 الذكية:

 75 ستخدم أجهزة الكمبيوتر المحمولة في المئة من طًلب المدارس الثانوية وت

 ألغراض تعليمية.

 65 % .يستخدمون أجهزة الكمبيوتر المكتبية 

 60 % .استخدام الهواتف الذكية 

  األساسية. ةالقراءفي لكتاب اإللكتروني ل % 16استخدام 
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 يف التعليم بعض أنواع األجهزة املستخدمة
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 ستخدمة يف التعليمامل 2.0تقنيات الويب 

 مقدمة:
 

هو مصطلح يشير إلى مجموعة من  2.0ويب 

التقنيات الجديدة والتطبيقات الشبببببببتية التي أدت 

إلى تغيير سلوك الشبتة العالمية "إنترنت". كلمة 

معت ألوف مرو في دورة نقا  2.0"ويب  " سببببببو

( MediaLive  ( اإلعالمية المعروفة، ومجموعة ميديا اليفO’Reillyبين شببببببركة أورلي  

قد في سبببببباس فرانسببببببيسببببببتو في الدولية لتتنولوجيا المعلومات في مؤتمر تطوير ويب الذي عو 

( في Dale Dougherty. التلمة ذكرها نائب رئيس شببببببركة أورلي، دايل دويرتي  2003

محاضببرة الدورة للتعبير عن مفهوم جيل جديد للشبببتة العالمية. ومنذ ذلح الحين، اوعتبر كل ما 

زًءا هو جدي حتى اآلس،  ". ولهذا السبب، فإنه2.0من "ويب د وشعبي على الشبتة العالمية جو

 ".2.0ال يوجد تعريف دقيق لـ "ويب 

 

على الشبببببتة العالمية( تحمل عدًدا من الخصببببائ   معتمدة-هو ببسبببباطة  تطبيقات  2.0ويب 

 ". 1.0التي تميزها عن "ويب 

 

 هذو الخصائ  يمتن أس تولَخَّ  في اآلتي:

السماح للمستخدمين باستخدام برامج تعتمد على المتصفح/الموقع فقط. لذلح هؤالء  .1

المستخدمين يستطيعوس امتالك قاعدة بيناتهم الخاصة على الموقع باإلضافة إلى 

 القدرة على التحتم بها.

 السماح للمستخدمين بإضافة قيم لتلح  البرنامج المعتمدة على المتصفح(. .2

 عبروا عن أنفسهم، اهتماماتهم وثقافتهم.السماح للمستخدمين لي .3

 إثراء عام
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تقليد تجربة المستخدمين من أنظمة التشغيل المتتبية من خالف تزويدهم بميزات  .4

 وتطبيقات مشابهة لبيئاتهم الحاسوبية الشخصية.

 تزويد المستخدمين بأنظمة تفاعلية تسمح بمشاركتهم في تفاعل اجتماعي. .5

ات من خالف إضافة، تغيير أو حذف السماح للمستخدمين بتعديل قاعدة البيان .6

 المعلومات.

 

 

في عببام  2ويببب Web2.0أوف ظهور لمصببببببطلح ( في بحثببه أس 2012، ذكر  الهببدلق

( الذي نظمته Web 2.0 Conferenceم، وتحديداً في مؤتمر يحمل االسبببببم نفسبببببه  2005

التي (. هذا المصطلح كاس نتيجة عصف ذهني في أحد االجتماعات O'Reillyشركة أورايلي  

 MediaLiveأقيمت على هامش المؤتمر بين كل من شبببببركة أورايلي وشبببببركة ميديا اليف  

Internationalعلى أنها مجموعة من المواقع والخدمات والتطبيقات  2(، حيث عرفوا ويب

 التي يتوفر فيها عدد من الخصائ  منها ما يلي: 

فاعلية بشبببببعور المسبببببتخدم عند تتمثل هذو الت ؛من التفاعلية مع المسبببببتخدم توفير قدر عاف   (1

( وكأنه يقوم باسببببببتخدام تطبيقات سببببببطح المتتب على Web2.0اسببببببتخدام أحد تطبيقات  

 جهازو.

مشببباركة المسبببتخدم في المحتوى: حيث أصببببح بإمتاس المسبببتخدم اإلضبببافة والتعديل على  (2

محتويات مواقع الويب بسببببهولة، فالمدونات والويتي على سبببببيل المثاف سبببباهمت في جعل 

 (O'Reilly,2005ويب منصة للقراءة والتتابة بعد أس كانت منصة للقراءة فقط.   ال

 

( تقوم على أساس  تبادف Web2.0( أس تقنية  Watson and Harber  ،2008ويرى       

المعلومات بشببتل تعاوني متواصببل، وأس هذو التقنية  يرت من نظرة العالم بأكمله إلى الشبببتة 

قببة بين األفراد وهببذو الشبببببببتببة من مجرد زائرين للمواقع لتصببببببفح العنتبوتيببة، و يرت العال

المعلومات الجاهزة المنشببورة عليها إلى أفراد مشبباركين في نشببر المعلومات يسببتطيعوس نشببر 

 أي معلومة وعرضها لديهم لألفراد اآلخرين حوف العالم. 

 

نها الجيل الثاني ( بأWeb2.0فقد عرف شبتة الويب     (O'Reilly, 2005)أما أورايلي     

من مواقع وخدمات اإلنترنت، التي عملت على تحويل اإلنترنت إلى منصببببة تشببببغيل للعمل بدالً 

 .Social Networksمن كونها مواقع فقط، وتعتمد في تتوينها على الشبتات االجتماعية 

 والشبتات االجتماعية عبارة عن مواقع على اإلنترنت يتواصل من خاللها ماليين البشر  

الذين تجمعهم اهتمامات أو تخصصات معينة أو أنشطة مشتركة، ويتاح ألعضاء هذو الشبتات 

مشبببباركة الملفات والصببببور، وتبادف مقاطع الفيديو، وإنشبببباء المدونات، وإرسبببباف الرسببببائل، 

أنها تتيح التواصببل مع  :وسبببب وصببف هذو الشبببتات باالجتماعية .وإجراء المحادثات الفورية
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الدراسبببة، وتقوي الروابط بين أعضببباء هذو الشببببتات في فضببباء اإلنترنت. األصبببدقاء وزمالء 

 ( 2010 كامل،

وقد عملت هذه الشبكات االجتماعية على تحويل الجمهور من قارئ للمحتوى  ؛هذا   

ومتفاعل معه فقط إلى ناشر للمحتوى، وغيرت العًلقة بين األفراد واإلنترنت من واحد إلى 

-many-toإلى العًلقة من الجمهور للجمهور  one-to-many relationshipالجمهور 

many relationship ( ،1431فوزية المدهوني. )هـ 

 :Web)2.0( 2.0أدوات اجليل الثاني من التعليم اإللكرتوني ويب
( التي بدأت web2.0) 2,0هناك العديد من أدوات الجيل الثاني للتعلم اإللكتروني ويب      

والمفضًلت  Blogs والمدونات Wikisالويكيز  أهمها الحالي ومنتنتشر بكثرة في الوقت 

 .من األدوات وغيرها Social Bookmarksاالجتماعية 

 :2.0بعض األمثلة ألدوات الويب 
 المدونات الشبكات االجتماعية

http://facebook.com 

http://myspace.com 

http://friendster.com 

http://twitter.com 

http://edublogs.org 

http://blogger.com 

http://wordpress.com 

 االختبارات والمسابقات المفضًلت االجتماعية

http://diigo.com 

http://delicous.com 

http://pageflakes.co

m 

http://google.com/ig 

http://school.discoveryeducation.com/quizcenter/quizc

enter.html 

http://proprofs.com/quiz-school/ 

http://hotpot.uvic.ca/ 

http://qedoc.com/wwdf.php?t=faculty 

http://sameshow.com/download/do 

wnload.html 

 أدوات العروض أدوات العمل التعاوني

http://webasyst.com http://docs.google.com 
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http://grouptable.com 

http://zoho.com 

http://wikispaces.co

m 

 

http://empressr.com 

http://slide.com 

http://slideshare.net 

http://slideroll.com 

 كتابة القصص رسائل البودكاست

http://podcastpeople.

com 

http://yodio.com 

http://blabberize.com 

 

http://cogdogroo.wikispaces.com/StoryTools 

 خرائط مؤتمرات الفيديو

http://skype.com 

http://oovoo.com 

http://ivisit.com 

http://maps.google.com  
http://maps.yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivisit.com/
http://maps.google.com/
http://maps.yahoo.com/
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 Camtasiaتصميم الفيديو التعليمي بربنامج 
 

 

 

 امج إنشاء وحترير الفيديوبر

 
 

Camtasia Studio CamStudio 

 
 

Super Screen Recorder SNAGIT 

 إثراء عام
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: التعرف على الربنامج واخلصائص التي تتوفر به:  أوالا

  8.0Camtasia Studio اسم البرنامج:

 إنتاج وتحرير مقاطع الفيديو. الوظيفة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للتسجيل من 

الشاشة بشكل 

إلدراج مقطع  مباشر

فيديوي جاهز 

 مساحة العرض والتعديل عليه

منطقة تحرير الوسائط المتعددة وتشمل 

الفيديو والصوت والصور ة والمؤثرات 

 وغيرها

إلضافة 

المؤثرات 

 على الفيديو

إلضافة 

المؤثرات 

على 

 الفيديو
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 من خًلل برنامج  يمكنكCamtasia  إنتاج وتحرير لجميع أنواع ملفات الوسائط المتعددة

 إلخ ...(.  ,mpg, mpeg, mp4,mp3,avi,mov, jpg, png, gifبصيغها المتنوعة ) 

  يمتاز البرنامج بسهولة التعديل ويحتوي على مجموعة من الخصائص التي يحتاجها

ها ات للشاشة وأنت تقوم بعملية الشرح وتسجيلنك البرنامج من تسجيل لقطالمستخدم، ويمكّ 

في نفس الوقت مع الصوت حتى يكون هناك موائمة بينهما، كما يمكنك تسجيل صوت 

 خارجي وإدراجه وتحريره متى ما أردت ذلك.

  من مميزات البرنامج كذلك الكتابة على الفيديو، كما يمكنك عمل تكبير أو تصغير لجزء

ح ووضع االسهم واإلشارات التي تحتاجها بين الفينة واألخرى معين من الشاشة أثناء الشر

 في عملية الشرح.

 

 الربنامج: خصائص
 تسجيل الشاشة مع وجود أدوات احترافية مبتكرة. 

   خاصية تحرير الفيديو والكليبات والتعديًلت الخطيرة كأكبر برنامج Video Editing. 

 لفًلش واالمتدادات عالية الجودة كـالتحويل بين امتدادات الفيديو المختلفة ودعم ا HD. 

 إمكانية تسجيل برنامج Power Point وتحويله إلى فيديو عالي الجودة. 

  إمكانية تسجيل األصوات بنقاء وجودة عالية والتعديل عليها وإضافة المؤثرات وإزالة

 .الضوضاء وما شابه

 إمكانية الرفع المباشر على مواقع الـ Ftp  كـ ومواقع الفيديوYouTube. 

 يدعم اللغة العربية بشكل كامل. 

 إمكانية التعديل على شروحاتك وإضافة رموز وأقواس وكتابات وأسهم وغيرها. 

  البرنامج مدعوم بشرح فيديو خاص بالشركة لطريقة استخدام البرنامج وشرح أهم

 .خواصه

  الة وإزإمكانية تسجيل األصوات بنقاء وجودة عالية والتعديل عليه وإضافة المؤثرات

 .الضوضاء وما شابه

 يمكن عمل مؤثرات التكبير والتصغير على الشرح. 
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ا: اللتقاط سطح املكتب:
ا
 ثاني
 ( الموجود في أعلى يسار البرنامج. Record The Screenاضغط على )  .1

 

 

 

 

 

 

 

 ستفتح لك النافذة التالية، اتبع كما في الصورة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رباشللتسجيل بشكل م

لتسجيل الصوت 

 مع تسجيل الفيديو 

للتسجيل من كاميرا 

الويب المرتبطة 

 مع الجهاز

لتسجيل كامل 

 الشاشة

الختيار 

المقاس 

المناسب 

لمقطع 

 الفيديو
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ا: التع
ا
 امل مع املؤثرات يف الربنامج:ثالث

 Transitions :) االنتقال بين الشاشات ( 

يوجد في برنامج العديد من المؤثرات التي يمكن إدراجها لًلنتقال بين الشاشات أو بين 

مقاطع الفيديو التي تم إدراجها في البرنامج، وهي تساعد إظهار فلم مونتاج احترافي 

 ية االنتاج والتصميم.ومتطور من حيث االحترافية في عمل
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 بعض المؤثرات في البرنامج

 Pan-n-Zoom :)خاصية التكبير على جزء من الشاشة ( 

يحتاج أحيانًا منتج الفيديو إلى التركيز على جانب محدد من الشاشة لتبيان جزء مهم أثناء 

 لمتلقي.الشرح في الفيديو حتى يتضح المقصود ويكون التركيز أبلغ ل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Callouts :)إضافة األشكال والنصوص إلى الشاشة( 

يحتوي البرنامج على العديد من اإلضافات التي يمكن أن 

يحتاج لها المستخدم في عملية اإلضافة داخل مقطع الفيديو، 

وتمكن الفائدة من استخدامها عند الحاجة لتركيز المتعلم على 

 قطع الفيديو.جزء مهم في م
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 رابعًا: لتصدير مقطع الفيديو:

 ( في أعلى واجهة البرنامج Produce and Shareباختيار األمر ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يمكنك االختيار بين عدة طرق لتصدير فلم 

الفيديو وكذلك تختار الجودة التي تناسبك أو 

 ترفعها بشكل مباشر لموقع اليوتيوب
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 رفع ملف فيديو على اليوتيوب:

لرفع ملف فيديو لنشره على المتعلمين، يجب عليك إنشاء قناة في اليوتيوب أواًل بعد ذلك 

 ل الدخول إلى موقع اليوتيوب وتقوم بعملية رفع ملف الفيديو.تسج
 

 

 

 

 

 

 

 


