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 مقدمة :

قد وضعت التربية من بين أهدداهاا الرييسدة دعددال المتعلمدين لعدالم متتيدر متلددل وذلد  ل      
، كما تادف التربية دلد  دعددال جيدا قدالر  امالاتواستعد امعن طريق دتاحة الفرصة لنمو قدرات

الملددو   علدد  التفريددر يسددت يح أ  يمدددل المعدد لة ويتعددرف علياددا ويسددع  ِيلددال                
 (0990551 اللقاني) أحمد حسين العلمية المن قية لاا .

، اليب وال رايددق والمنا ددم المةتلفددةتراتيليات واألسددِسدديتضددمن التدددريس ملموعددة مددن ا     
ثددم هددل  التدددريس ملموعددة مددن المنا ددم القصدددية المعوددره ، والتددي يقددو  باددا المعلددم مددح  ومددن

 يادف للوصو  دل  التعلم وتمقيق أهداف سوق تمديدها. ال الب
وإ  هرره اِستراتيلية التدريسية الواحده المستمره الت  تصلح لردا الموافدا التعليميدة قدد      

ق مت لبددات متنوعددة ومةتلفددة يدداددا تعلدد  عددن تمقألن,عفدد  عناددا الدددهر ، بددا هددي مرهوضددة 
سددتراتيليات التدد  تناسددب كددا موفددا اِاألهددداف ، كمددا يلددب علدد  المعلددم اسددتةدا  الودددايا 

 تعليم  مة م.
ال يتم ن المعلدم بواسد تاا مدن تمقيدق األهدداف  ربماونظرًا أل  المداخا التقليدية هي التدريس 

لراسددات تتعلددق همندداهج التعلدديم الصددناعي وأسدداليب دجددرا  هددال بددد مددن التعليميددة كاملددة، لدد ل  
 تدريساا للتتلب عل  جوانب القصور هي ال رايق التقليدية للتدريس.

التعلديم القدايم  ل ا أصبح من المتمي أ  يتمو  التعلديم مدن ملدرل المفدل والتلقدين، ومدن      
تلميدد  مددن خاللدد  هددي علدد  التلقددي السددلوي مددن التالميدد ، دلدد  التعلدديم اِيلددابي الدد   يعددار  ال

د  عمدا المعلدم ال يعتمدد علد  دتقدا  المداله  هيادا. عملية التعليم والتعلم ويصبح طرهدًا أساسدياً 
العلميددة هقددم ، بددا يمتددا  دلدد  هددن دكسدداباا للتالميدد  وهدد ا الفددن يمتددا  دلدد  ملموعددة ماددارات 

، ومددح ت ددوير والممارسددات وتوفيفاددا هدد  عمليددة التعلدديم والددتعلم  اِسددتراتيلياتمتعدددله مددن 
أساليب التدريس وثقاهة العمدا لاخدا حلدره الدراسدة يلعدا المعلدم ميسدًرا وال الدب هداعال نعد ا 

 يعار  ه  صنح المعلومة واكتعاف العالقة ويلعا من بيئة التعلم م ارع للفرر البعرى .
نصدب امًا من مناهج مرحلة التعليم الصدناعي، ويمويمثا مناج الصيانة واِصالح ج  ًا       

االهتمددا  علدد  ممتددوال وأسدداليب تدريسدد  والعايددد مددن تدريسدد . لدد ل  يلددب علدد  معلددم التعلدديم 
الصناعي أ  ي و  ملمًا همداخا تدريس مةتلفة وإجرا اتاا التدريسية، حت  يتم ن من اختيدار 

علد  اكتسداب   دالبلتعليمية؛ باددف مسداعده الاواستةدا  المداخا المناسبة لتالمي ل وللماله 
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 رهة وتروين اتلاهات ديلابية نمو الماله، لما ل ل  من أهمية هي زياله تمصيا المفاهيم.المع
تعتمدددد اعتمدددالًا كويدددرًا علددد   مدددن المدددوال العلميدددة التدددي الصددديانة و اِصدددالحتعدددد مددداله و       

الصددديانة   كثيدددرًا مدددن لرو  داألنعددد ة التعليميدددة، وذلددد  هم دددم طويعدددة الدراسدددة هيادددا حيددد  
ب تلدددد  األنعدددد ة ، والتددددي مددددن أهماددددا عمددددا أهمددددا  عددددن موضددددوع مددددن تت لدددد واِصددددالح

لدددورل الصددديانة و لمدرسدددة ا أو زيددداره ميدانيدددة خدددار  تعليمدددات الصددديانة :مثاالموضدددوعات،
ِضاهة ال  الورامج واألنع ة ذات األهداف الممدله ، ولراسة مع التاا المةتلفدة د،  اِصالح

 واالستفاله مناا وهق لراسة علمية مقنن  .
 مشكلة البحث:حديد ت

ويددىت  االهتمددا  المت ايددد هلسددتراتيليات التدددريس وتمددديثاا وت ويرهددا ، هميدد  تتددوا   مددح     
مت لبات المعايير ومدح ثقاهدة التفريدر وتنميدة اِبدداع ، ومدن حيد  تواهقادا مدح نظريدات الدتعلم 

سدتراتيلياتاا د ويح المعاصره المعرفية والونايية وت ويعاا لمفاو  تعدل ال كا ات ، ومن حي  ت
مح مت لبدات الدتعلم الد ات  والدتعلم الفدرلى والتعداون  وتبالليدة التفاعدا بدين المعلدم وتالميد ل ، 

 وبين التالمي  وزماليام.
 ستراتيليات التدريس دل  ثالثة أنواع :د(  3112وقد صنف ) رهعت المليل  ، 

 كتعاف المعرهة .دستراتيليات تدريس مونية عل  ما يو ل  التلمي  من جاد ال  (0)

 دستراتيلية التدريس العرحية . -ومن أمثلتاا : 
 دستراتيلية التدريس االسترعافية . -              

دستراتيليات تدريس مونية عل  طريقة حصو  المتعلم علد  المعرهدة وأسدلوب اكتسداباا  (3)
. 

 دستراتيلية التدريس المبا ر . -ومن أمثلتاا :  
 لية التدريس غير المبا ر .دستراتي -              

 دستراتيليات تدريس مونية عل  لور المتعلم ه  العملية التعليمية وتم م  هياا . (3)
 دستراتيلية التدريس المتمرك  حو  المعلم . -ومن أمثلتاا : 
 دستراتيلية التدريس المتمرك  حو  المتعلم . -              

تراتيليات المعددار دلياددا منفصددلة هعضدداا عددن وقددد يتبددالر دلدد  ذهددن ال الددب المعلددم أ  اِسدد
البعض ، أو أن  ال راهم بيناا ، وه ا التصدور غيدر صدميح هعلد  سدويا المثدا  يم دن مالحظدة 
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أ  دستراتيلية التدريس العرحية تعد دستراتيلية للتدريس المبا ر وأناا تعد أيضدا دسدتراتيلية 
   .متمرك ه حو  المعلم

 س الت  تتمرك  حو  المتعلم :ومن أمثلة دستراتيليات التدري
 دستراتيلية التعلم التعاون  . -
 دستراتيلية التعلم ال ات  . -
 دستراتيلية المناقعة . -
 دستراتيلية حا المع الت . -
 دستراتيلية االكتعاف . -

 دستراتيلية استةدا  األلعاب التعليمية .  -

 دستراتيلية التدريس التبالل  . -
عة من العواما الت  يدتم هد  ضدوياا اختيدار دسدتراتيلية ملمو  ( 3110) دما  الورع  ، ويمدل 

 التدريس المناسبة للموفا التعليم  :
 .  مناسوتاا ألهداف الدر 
 .  مناسوتاا للممتوى التدريس 

 .  مراعاتاا للفروق الفرلية بين التالمي 

 . مال متاا ِم انات المدرسة وال من المة م للتدريس 

 مناسوتاا لقدرات المعلم وماارات.   

 .  تععر التالمي  هىهمية ما يتعلمون 

 .  تسمح هالتعاو  والعما اللماع  بين التالمي 

 . ترسب التلمي  القدره عل  التفرير 

 . مال متاا مستوى تفرير التالمي  وخلفيتام الثقافية 

 . ترك  عل  نعاط المتعلم وهعاليت  ه  العملية التعليمية 
سددتراتيليات تدددريس مناسدددبة إطددرق وأسدداليب و  ولدد ا أصددبح مددن الضددرور  أ  تسدددتةد      

، التدي مدن  دىناا والتي من بيناا ماله الصيانة و اِصالح التعليم الصناعي مقررات تدريس ل
مساعده المتعلم عل  كيفية هادم عمليدة الدتعلم والتفريدر والمعداركة هفعاليدة والتلةدي  ووضدح 

ويدددتم ذلددد  مدددن خدددال  اسدددتةدا    األسدددئلة وتوضددديماا ثدددم كيفيدددة التنودددا هدددي اِجاهدددة عنادددا ،
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 .دستراتيليات للتدريس التي تعتمد عل  نعاط وهعالية المتعلم
سددتراتيليات التدددريس د( يعددد أحددد   ( Reciprocal Teachingوالتدددريس التبدداللي     

لمسدددداعده  Palincsar-brown)) 0554المديثددددة  التددددي طورهددددا هالينسددددار وبددددراو  عددددا  
المعندي  مدن خدال  المناقعدات والمدوار بدين المتعلمدين ومعلمادم ، المتعلمين عل  الفام وبندا  

حي  تنمي لديام الماارات ال اتية ، وتدعم الثقدة هالد ات والقددره علد  ضدبم التفريدر كمدا ي يدد 
 .مددددن لاهعيددددتام للددددتعلم وممارسددددة أنعدددد ة االسددددتقرا  واالستقصددددا  واالسددددتنباط واالكتعدددداف

Palincsar & A.S.Brown,A.L1994 , P. 117: 175) ) 
ستراتيلية هعالية ه  التدريس يلب أ  يتم اختيار كدا مرحلدة هرةيدة ولر  تمقق تل  اِ       

( بوصدفاا وليد األسدئلة و التوضديح و التوقدحمن مراحا التدريس التبالل  وه  ) التلةي  و ت
علمدين وسيلة لمساعده المتعلمين للوصو  لمعن  موضوع الدر  ، وأ  يتم مرافبدة ألا ات المت

للتىكددد مددن هاددم موضددوع الدددر  بدرجددة كافيددة ، ذلدد  ألندد  يوجددد ارتبدداط بددين المراحددا الفرةيددة 
وه ا ما أكدت علي  لراسدة  1للتدريس التبالل  ، حي  يم ن االستفاله مناا ه  تنمية المفاهيم

 Jennifer. R., Helena p , 2003)( ، جينيفير وهيلينا 3110كا من ) مممد الععيوي , 

 , Hogewood. R. Hunter ( ،  و لراسدة هدو  وول وهدانتر 3114رضدا األلغدم ، ، ) (

)ماجددد ةيسدد  ، , ( Mohamed K.  , 2005)( ،   3119( ، )علددي اللمددا ، (2004
   .(3112، ) حاهل ةيسوى ، (  3112)حسن سليم ، ,(  3112
يس التبددالل  أ  دسددتراتيلية التدددر دلددي (  093-093 ,3119ويعددير ) ملدددى دبددراهيم ،       

تتضمن سلسلة م ونة من خمس خ وات ه  : العرح الواضح من المعلدم ، تعلدم التالميد  مدن 
خددال  الممارسددة الموجاددة ، كيفيددة اسددتةدا  جوانددب دسددتراتيلية هددوق المعرهددة وهدد  التلةددي  
وتوجي  األسئلة والتوضديح والتنودا ، الممارسدة التعاونيدة السدتةدا  التلةدي  وتوجيد  األسدئلة 

لتوضيح والتنوا ه  المامة الم لوبة ، ويتم ذل  من خال  ملموعات تعاونية صدتيره يقولهدا وا
المعلم ، حي  يتناوب التالمي  مح المعلم فياله الممالثات حدو  مدا يتضدمن  الدن  مدن معدان  
وأهرددار ، الممارسددة مددن خددال  ملموعددات تعاونيددة صددتيره مددن التالميدد  هدد  وجددول المعلددم الدد ى 

 ه  عملية المرافبة هقم وال يتدخا دال عند الضروره.ينمصر لورل 
( دلددد  أ  هندددا  عدددده مميددد ات ِسدددتراتيلية  413-410 ,3110ويعدددير ) دمدددا  الورعددد  ،   

 التدريس التبالل  ه  : 
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 نم  ماارات هام التالمي  .ت 

 نم  التفرير وينعم ذاكره المتعلمين .ت 

 ساعد عل  التتلب عل  صعوبات التعلم .ت 

 رص للتعلم اِلراكي .ايئ الفت 

 رك  عل  قرا ه التعلم بدال من تعلم القرا ه .ت 

 ساعد عل  اكتعاف التناهر والتناقض ه  الن  .ت 

 قلا من المعاكا السلوكية لدى التالمي  كالةلا والةوف .ت 

 وهر بيئة صفية ماليمة للتعلم تساعد عل  هام الممتوى التدريس  .ت 

 حو  المعلومات المامة والت  من الضرور  أ  تع ز .سمح للتالمي  هاتةاذ قراراتام ت 

 يد من قدره التالمي  عل  توقح األحدا  واستعراف المستقوا .ت  

( دلدد  عددده مميدد ات للتدددريس  p23 Irene.y.y et.al,2003بينمددا يعددير دريندد  و)خددرو  )
 التباللي هاو:

 يسدة مدن الدن  المدرال ينمي لدى المتعلمين القدره عل  التلةي  واستةالص المفداهيم الري
 لراست .

  ينمدد  القدددره علدد  الفاددم القرايددي خاصددة لدددى المتعلمددين ذو  القدددره المنةفضددة هددي الفاددم
 القرايي والموتديين هي تعلم القرا ه.

 .يعلح معاركة المتعلمين الةلولين هي أنع ة التدريس التباللي 

توليددد األسددئلة و التوضدديح التدددريس التبددالل  أربددح مراحددا هدد  ) التلةددي  و  وإسددتراتيلية  
 والتوقح ( 

 مرحلة التلخيص : -2

هعد أ  يقو  المعلم بتقسيم ممتوى الدر  دل  ملموعة من الفقرات وتقسيم تالمي  الصف دل  
ملموعددات صددتيره كمددا هدد  الددتعلم التعدداون  ، ي لددف المعلددم التالميدد  لاخددا الملموعددات هقددرا ه 

لمعلدم  و  وينبتدي لمساعدتام عل  هادم مدا يقدر  الفقره األول  ويوضح لام أهمية التلةي  ه 
أ  ينوع من صوره القدرا ه ) قدرا ه صدامتة ، قدرا ه جاريدة ، قدرا ه مدح  دري  ، وقدرا ه هعد ا 
كورال  ( وأ  يقو  المعلم هاستدعا  خورات التالمي  الساهقة قوا قرا ه الفقدره لمسداعدتام علد  

عل  ه ل االستراتيلية دل  ترليفام هقرا ه العديدد  الفام ، وقد يللى المعلم أثنا  تدريب التالمي 
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, )دما  الورعدد و  وتقيدديم هاماددم لتلدد  النصددوص مددن النصددوص وإبدددا  الددرأى حددو  مددا يقددر 
359,3110) . 

 مرحلة توليد األسئلة : -1

وهد  هد ل المرحلدة يقدو  التالميدد  هصدياغة أسدئلة تتعلدق هددالفقره التد  قدا  هقرا تادا وعمددا      
المرحلة األول  ، وطرح ه ل األسئلة عل  أنفسام وزماليادم لاخدا الملموعدة الملة  لاا ه  
 . (332. 3119)عل  اللما ثم اِجاهة علياا 

 مرحلة التوضيح  :   -3

  مددن صدعوبة هدد  هاددم الفقددره ، في ددرح نددوهيادا يستفسددر مددن التالميدد  عددن بيدا  مددا قددد يواجاو 
ما المفاهيم اللديده غير المىلوهدة التد  عليام أسئلة مثا : ما الرلمات صعبة الفام علي م ؟ و 

مرت علي م ه  الفقره؟ كما يسمح ه  ه ل المرحلة أ  يناقش التالميد  حدو  أخ دايام هد  هادم 
 .  (334 .3113)حسن زيتو  الفقره 

 مرحلة التوقع ) التنبؤ ( :  -4

قدداموا وهد  هد ل المرحلدة يقدو  التالميد  هدالتوقح همدا سدديعرر هد  أهردار أخدرى هعدد الفقدره التد  
وها ، أى هما سيتمد  عن  المالف هعد ذل  ، وتعتمد ه ل المرحلدة علد   بدراستاا قوا أ  يقر 

هام التلمي  لأل يا  الت  قرأها لاخا الفقره أو عنوا  الفقره نفسداا والتد  مدن خاللادا يسدت يح 
   ( .331 .3119)عل  اللما أ  يرسم صوره عما سيىت  من أحدا  هعد ذل 

م المفدداهيم مددن الملدداالت اللوهريددة التددي ياددتم باددا التربويددو ، لدد ا هقددد اهددتم ويعددد تعلدد      
المتةصصددو  هددي المندداهج هالتنظيمددات وطددرق التدددريس، وأسدداليب التنفيدد  التددي يم ددن عددن 
طريقاا تعلم المفاهيم ه ريقة سالة ومتراه ة، وهي الوقدت ذاتد  يركد و  علدي تنظديم المفداهيم 

ينما اهتم المتةصصو  هي الدراسات النفسية بدراسة العمليات وتضميناا هي خورات المناج، ب
العقلية وعمليات التفرير التي عن طريقاا يدتم تعلدم المفداهيم، وكيفيدة ترونادا. )هرمداو  مممدد 

 (012، 0555و)خرو : 
تعلم المفاهيم يقتصر عل  حفل ال دالب واسدتظاارل للمفادو  لو  معرهدة ه يفيدة ت ويقد  و      

تعلدم و ال تسداعدل علد  تفسدير هد ل المقدايق أو مماولدة التوصدا لمدا المعد الت ،  ، ل ا هىناا
المفاهيم هي المدار  ال ي هب دلي أهعد من ملرل ت ويد ال الب بتعريفات المفاهيم المتضدمنة 

 هي الماله الدراسية 
ل ، ومدن هد   العديدد مدن الصدعوبات عندد تددريس مقرراتد التعليم الصدناعيويواج  معلم        
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التي تولد رغبدة ملمدة عندد وكثره المفاهيم المتضمنة باا  الصعوبات طو  المقررات الدراسية و
المفدل  المعلم لتت ية المقرر هي نااية العا  الدراسي ، والنتيلة هدو لهدح وإجبدار ال دالب علد 

 .ترو  المفاهيم المستوةبة تت ية لفظية هقم وغير مدركةل ل   هقم لو  دلرا  تل  المفاهيم
والمدرسة ليست م ا  يتلمح في  ال الب للتمصيا الدراسي هقدم ، بدا هدي ملتمدح            

صدددتير يتفددداعلو  فيددد  ويتدددىثرو  ويددداثرو  ، حيددد  يدددتم اتصدددا  هعضدددام هدددالبعض ا خدددر ، 
ويععرو  هاالنتما  ، وياتمو  هىهداف معتركة لمدرستام ، كا ذل  يالى دلي خلدق االنتمدا  

للددو المناسددب لنمددوهم الفددرل  واللمدداعي ، وتقويددة ارتوددداط ال ددالب عندددهم وخلددق االمدرسددي 
هملتمعام وبيئتام والععور هالمسئولية تلال الملتمدح والويئدة ،كدا ذلد  لدن يتدىت  دال هدالتعرف 

 عل  ميو  ال الب وقدراتام واستعدالاتام وإتاحة الفرصة أمامام ِ باعاا بوسايا مةتلفة.
   واتلاهاتدد  وفيمدد  ومثلدد  العليددا مددن الملتمددح، الدد   يعدديش ي تسددب الفددرل معظددم ميولدد       

 فيدددد  أو هدددداألحرى نتيلددددة للتفاعددددا بيندددد  وبددددين الملتمددددح، وذلدددد  عددددن طريددددق مددددا يمددددر هدددد  
الفرل مدن خودرات وموافدا مند  طفولتد  المب دره. وال تقتصدر عالقدة الفدرل هدالملتمح علد  ملدرل 

   يمددل للفدرل الددور االجتمداعي الد   كتساب فيم الفرل من الملتمح، با د  الملتمح هدو الدا
كد ل  هدل  الفدرل يدال  ألوارًا اجتماةيدة متعددله بتعددل  ,يقو  ه ، هلما أ  ي و  قايددًا أو مقدولاً 

المنظمددددات االجتماةيددددة التددددي يسددددام هددددي نعدددداطاا، هاددددو عضددددو هددددي أسددددره وهددددي نددددال  
 (.001، 0555وه  ا)عودالرحمن مممد العيسو ، 

غيدر عاليدة نظدرا ل ويعتادا  اهمداله الصديانة قدد يت لدب تدريسداا طرقد والمفاهيم المتضمنة     
العقليدة مثددا التلةدي  و توليدد األسدئلة و التوضدديح  تهادي تت لدب مدن ال الددب هعدض المادارا

 والتوقح
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ويظادر اتلدال الفدرل عنددما يتةدد  موقفدا ممددلا للتصدرف تلددال  دي  أو موضدوع مدا.  هعندددما  
 هردددددددره أو فددددددداهره...الو. هىنددددددد  يتةددددددد  موقفدددددددًا ممددددددددلًا  يواجددددددد  الفدددددددرل  ةصدددددددًا مدددددددا أو

 للتصدددرف تلدددال هددد ا العدددي  أو هددد ل الفردددره، هقدددد يقودددا عليددد ، ويعدددعر معددد  هارتيددداح وهدددرح 
 أو حندددا ، وقدددد يرهضددد  مدددح  دددعورل هالرراهيدددة والتضدددب والةدددوف والضددديق، وقدددد ال يادددتم هددد  

 ف الددد   يتةددد ل الفدددرل هدددي علدد  اِطدددالق. وتسدددتةد  كلمدددة ااتلدددالا لا ددداره دلددد  هددد ا التصدددر  
 مثدددا هددد ل الموافدددا، ومدددن ثدددم يظادددر االتلدددال هدددي الموافدددا التدددي تت لدددب مدددن الفدددرل تمديدددد
 اختياراتددد  العةصدددية أو االجتماةيدددة أو الثقافيدددة أو السياسدددية أو غيدددر ذلددد  نمدددو موضدددوع 

 (.35-32، 0559ما)حسن حسين زيتو ، كما  عودالمميد زيتو ، 

ات عملية معقده للتاية، ومح ذل  يم دن تمليدا االتلاهدات هصدفة د  عملية لراسة االتلاه    
هدي: الم دو  المعرهدي، الم دو  الوجدداني، الم دو  السدلوكي، والتدي  ةعامدة دلد  م وندات ثالثد

 (:332، 0553يم ن ديضاح معناها فيما يلي )من  عودالاال  سعول ، 
يدة التدي تن دو  عليادا وجادة الم و  المعرهي: ويد  ه ا الم و  عل  اللواندب المعرف -0    

  .نظر الفرل

الم و  الوجداني: ويعير دل  أسلوب  عور  عا ، ياثر هي اسدتلاهة قودو  االتلدال أو  -3   
 رهض .

 الم و  السلوكي: يعير دل  ن عة الفرل للسلو  وهق أنماط ممدله هي أوضاع معينة.   -3    

  الثدانو  الصدناعي تةصد  صدناعة طدالب الصدف الثالدل ل  من المام تنميدة اتلدال        
تفدا  موالهح لتعلماا اال التي يدرسوناا,حتي يترو  لديم الدو نمو الم اللرارات وا الت ال راةية

بادا لفتدره طويلدة وهد ا مدا ن لدق عليد  هقددا  اثدر الدتعلم وهدو مدن اهدم اهددف العمليدة التعليميددة 
 اال .

 المالي هي أن  قد  : أهمية البم  ومن هنا ترمن
طدالب الصيانة المتضدمنة بوحده)صديانة وإصدالح الصدمامات( المقدرره علدي  مفاهيميمة هقا -

 الصف الثال  الثانو  الصناعي تةص  صناعة اللرارات وا الت ال راةية.   

 طدالبوحده)صيانة وإصالح الصمامات( المقرره علي لمعلم التعليم الصناع  لتدريس لليال  -
صددددناعة اللددددرارات وا الت ال راةيددددة وهقددددا  الصددددف الثالدددد  الثددددانو  الصددددناعي تةصدددد 

 ِستراتيلية التدريس التباللي .
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الصدديانة المتضددمنة بوحده)صدديانة وإصددالح الصددمامات( المقددرره  مفدداهيمل ياتمصدديل ااختبددار  -
 الصف الثال  الثانو  الصناعي تةص  صناعة اللرارات وا الت ال راةية. طالبعلي 

الصدف الثالد  الثدانو  الصدناعي  طالبِصالح لدى مقيا  االتلال نمو ماله  الصيانة وا -
 تةص  صناعة اللرارات وا الت ال راةية .

يس التالي:مددا هعاليددة اسددتةدا  ي  هددي السدداا  الددر مددوبنددا  علددي ماسددوق تتولددور معدد لة الب    
 ثدر الدتعلم واالتلدال نمدو مداله أوبقدا   الصديانة مفداهيم دستراتيلية التدريس التبالل  ه  تنميدة

 تةص  صناعة اللرارات وا الت ال راةية.انة واِصالح لدى تالمي  التعليم الصناعي الصي
 األسئلة التالية:تفرع من  تو 
طددالب المقددرره علددي وحده)صدديانة وإصددالح الصددمامات( ب الصدديانة المتضددمنة مفدداهيممددا  -0

 ؟الصف الثال  الثانو  الصناعي تةص  صناعة اللرارات وا الت ال راةية 
 طددالبالصدديانة لدددى  مفدداهيمةدا  دسددتراتيلية التدددريس التبدداللي هددي تنميددة اسددت أثددرمددا  -3

 الصف الثال  الثانو  الصناعي تةص  صناعة اللرارات وا الت ال راةية ؟
الصديانة لدددى  مفداهيمثدر تعلددم أاسدتةدا  دسددتراتيلية التددريس التبداللي هددي هقدا   أثدرمدا  -3

 اللرارات وا الت ال راةية ؟الصف الثال  الثانو  الصناعي تةص  صناعة طالب 
الصدديانة  االتلددال نمددو مدداله تنميددة  هددياسددتةدا  دسددتراتيلية التدددريس التبدداللي أثددر  مددا -4

الصناعي تةص  صدناعة اللدرارات وا الت  الصف الثال  الثانو   تالمي واِصالح لدى 
 ؟ ال راةية 

 أهداف البحث:

 :لتعرف علياالبم  المالي  حاو 
الصدف  طدالبضمنة بوحده)صيانة وإصالح الصمامات( المقرره علي الصيانة المت مفاهيم -0

 .الثال  الثانو  الصناعي تةص  صناعة اللرارات وا الت ال راةية

المتضدددمنة  الصددديانة مفددداهيماسدددتةدا  دسدددتراتيلية التددددريس التبددداللي هدددي تنميدددة  أثدددر -3
الصدناعي الصدف الثالد  الثدانو   طدالب بوحده)صيانة وإصالح الصمامات( المقدرره علدي

 تةص  صناعة اللرارات وا الت ال راةية.
 طدالبالصديانة لددى  مفداهيماستةدا  دستراتيلية التدريس التباللي هي هقا  اثر تعلم  أثر -3

 الصف الثال  الثانو  الصناعي تةص  صناعة اللرارات وا الت ال راةية .  
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 ماله الصيانة واِصالحاستةدا  دستراتيلية التدريس التباللي هي تنمية االتلال نمو  أثر -4
  ة.الصف الثال  الثانو  الصناعي تةص  صناعة اللرارات وا الت ال راةي طالبلدى 

 مواد وأدوات البحث :

 لترر ه ا البم  ُأعدت الموال واأللوات ا تية :
  طدالبالصيانة المتضمنة بوحده)صيانة وإصدالح الصدمامات( المقدرره علدي  مفاهيمهقايمة 

     انو  الصناعي تةص  صناعة اللرارات وا الت ال راةية.الصف الثال  الث

 عدال الباح (د)            

 وحده)صيانة وإصالح الصمامات( المقرره علي  التعليم الصناع  لتدريس لمعلم لليا
الصف الثال  الثانو  الصناعي تةص  صناعة اللرارات وا الت ال راةية وهقا  طالب

 عدال الباح  (د)                                           للي ِستراتيلية التدريس التبا

 الصديانة المتضدمنة بوحده)صديانة وإصدالح الصدمامات( المقددرره  مفداهيماختبدار تمصديل  ل
    الصف الثال  الثانو  الصناعي تةص  صناعة اللرارات وا الت ال راةية. طالبعلي 

 عدال الباح (د)                                                                                

  جلصااال جلثالااان جلثاااا     طااا  جلصااايا ا صجح ااا   لااا     ماااا   مقيااااال جاه اااا    ااا 
 ع ج  جلباحن (إ )         هخصص  ناعا جل رجرجت صجآلات جلزرجعيا جلصناعي

 حدود البحث:

 اقتصرت حدول البم  عل  ما يلي : 
الصددف الثالدد  الثددانو  الصددناعي  طددالبالصددمامات( المقددرره علدي  )صدديانة وإصددالحوحدده  -0

 تةص  صناعة اللرارات وا الت ال راةية.   

الصددف الثالدد  الثددانو  الصددناعي تةصدد  صددناعة اللددرارات وا الت  طددالبملموعددة مددن  -3
 .3101-3115للعا  الدراسي بنوب الثانوية الصناةيةأال راةية همدرسة 

 .بوحده)صيانة وإصالح الصمامات(الصيانة المتضمنة  مفاهيم -3

الصف الثال  الثانو  الصناعي تةص  طالب  االتلال نمو ماله  الصيانة واِصالح لدى -4
 صناعة اللرارات وا الت ال راةية .

 مصطلحات البحث:

 :اإلستراتيجية 

التدريسدية هىنادا ةبداره عدن ملموعددة  اِسدتراتيلية(   09، 3113تعدرف ) سدايلة الفدتالوى ، 
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 ات التدريس الت  ية  اا المعلم مسبقا لتعين  عل  تنفي  التدريس عل  ضو  اِم انات دجرا
المتاحدددة لتمقيدددق األهدددداف التدريسدددية ، متضدددمنة أهعدددال مةتلفدددة مدددن أهدددداف وطرايدددق تقدددديم 

 .المعلومات واألمثلة والتدريبات وتمركات المعلم وطريقة التقويم ونوع األسئلة المستةدمة 
عندد  هددل  دسددتراتيلية التدددريس تعندد  الة ددة العامددة للتدددريس المعتمددده علدد  وبادد ا الم     

متضمنة أهعال أهداف وطرايق تقدديم المعلومدات والتددريبات وتمركدات المعلدم  اِم انات المتاحة
 . وطريقة التقويم

 التدريس التبادلي :

عليميدة تددىتي هىندد  ةبداره عدن أنعدد ة ت  التددريس التبداللي (93 , 3114,) رضدا األلغددم يعدرف
عل  هيئة حوار بين المعلم والمتعلمدين أو بدين المتعلمدين و هعضدام الدبعض، هميد  يتبداللو  

والتساؤ  والتوضديح والتصدور الد هني  استراتيليات  الفرةية المتضمنة ) التنواأللوار طبقا لا
وضدبم والتلةي  ( بادف هادم المداله المقدرو ه أو الدتم م هدي هد ا الفادم عدن طريدق مراقوتد  

 عمليات .
( التدريس التباللي هىن  النعداط التعليمدي أو التددريس  045, 3119ويعرف) ملدى دبراهيم ، 

الدد   يمددد  هددي صددوره حددوار بددين المعلددم والمتعلمددين فيمددا يتعلددق هموضددوع الدددر  ، وتعتمددد 
 دن ، ويمني لتمسدين مسدتوى الفادم للمتعلمديندستراتيلية التدريس التباللي علد  الدتعلم التعداو 

 أيضا استةدا  ه ل اِسدتراتيلية هي التدريدددس الفرل  اِر ددال  الموج .
ستراتيليات القايمة علد  بندا  وهادم الدن  االيتضح أ  التدريس التباللي هو أحد ب ل        

هي صوره تباللية تعاونية بين المعلم والمتعلمين أو بين المتعلمين هعضام الدبعض ليدتم خاللد  
ات هدي التلةدي  ووضدح خ دو لمرال لراست  لري يتم هام  جيددا مدن خدال  أربدح تقسيم الن  ا

 األسئلة والتوضيح ثم التوقح.
 بقاء أثر التعلم:

ا  طددالب الصددف الثالدد  الثددانو  الصددناعي تةصدد  صددناعة اللددرارات وا الت فددهددو احت      
هتددره زمنيددة الصدديانة المتضددمنة بوحده)صدديانة وإصددالح الصددمامات(ألطو   مفدداهيمه ال راةيددة
 .مم نة

  : انةيالص ميهامف

هىند  مصد لح لد  لاللد  معيندة  المفادو ( 23 , 0554,عيد أبو المعاط  الدسوق  ) عرف     
 هالنسبة لعناصر معتركة بين عده موافا أو خصاي  .



 م3103( يناير 33العدد ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
- 093 - 

 

 

هىنددد  ملموعدددة اسدددتلاهات  المفادددو  ( 54, 0559,دبدددراهيم عصدددمت م ددداوع عرف)بينمدددا      
 يلة  منات انفعالية هي موافا بيئية ساهقة .القوو  أو الرهض نت

ةبداره عددن تلريددات أل دديا  أو  المفاددو  ذكدر أ  ( 29,3111,عمدر خليددا  عوددده)أمدا       
   أحدا  واقعية لعما وصف مةتصر لاا بواس ة المالحظة المبا ره ألكثر من ما ر.

تمييددد  العالقددددات تصدددور عقلدددي يدددتم بندددداؤل عدددن طريدددق ايُعدددرف المفادددو  علدددي أندددد          
ّعددرف تو  امعينددةوالةصدداي  المعددتركة بددين ملموعددة مددن األ دديا  والوقددايح ليددد  علددي فدداهره 

ا ملموعدددة الم وندددات والمقدددايق والمعلومدددات ا التدددي تتعلدددق  اهىناددد دجراييدددا   انةيالصددد ميهامفددد
عندددد لراسدددت  مددداله  أو الم وندددات أو المعددد الت التدددي يعايعددداا  ال الدددب هالصددديانة واِصدددالح

 ا .  ااويلد لاا حاًل لري يتعاما تعاماًل سليمًا مع يانة واِصالحالص
 :Attitudeاالتجاه 

ومدددن خدددال  األلبيدددات التربويدددة ذات الصدددلة هاالتلاهدددات نمدددو موضدددوعات معيندددة خاصدددة     
بين من  -هنا  اتفاقا    ال يوجدهالعملية التعليمية، والتي تم ن الباح  من االطالع علياا، أن

علدد  تعريددا معددين لالتلددال، بددا أ  هنددا  ثددال  ملموعددات هددي هدد ا  -ا الموضددوعتندداولوا هدد 
 العى : 

يعرف أصماب ه ا التوجد  االتلدال علد  أند  نسدق أو تنظديم   الملموعة األول : اتريفأواًل: تع
لدد  م ونددات ثالثددة: معرفيددة، ووجدانيددة، وسددلوكية، وتتمثددا هددي لرجددات مددن القوددو  أو الددرهض 

، 0553(،)غريدددب عوددددالفتاح غريدددب، 092، 3113جاسدددم السددداعي،  لموضدددوع االتلال)أحمدددد
(، وعل  الرغم من أ  أصماب وجاة النظدر هد ل ياكددو  علد  ضدروره وجدول هد ل 014-019

الم وندات هددي أ  اتلدال دال اناددم يدرو  أ  لرجددة وجدول هدد ل الم وندات تةتلددف مدن اتلددال دلدد  
مدا  اتريفد(، ومدن تلد  التع023، 3113عداذلي، أخر)أحمد العودد أبدو السدعيد، عدال  دبدراهيم ال

 يلي:

( دل  أ  االتلال هو تعلم تقيديم أهردار متنوعدة تمتدو  52، 0552يعير )عودالع ي  كما ،     
 عل  المعرهة والععور والسلو  .

 اأ  االتلاهدات تممدا طاهعد (Ralph, E. C. et. al, 1997, 8)ويد كر ا رالدف وأخدرو  ا    
يقول دل  اتةاذ القرار و  ا التقييمات التي تاثر هي كيفية االستلاهة، وكالهما  اوعقلي اانفعالي
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 ,Patricia)وهنا  اتفاق عل  أ  االتلاهات ناتلة من تفداعالت معرفيدة وانفعاليدة وسدلوكية 

L. S. & Tillman, J. R, 1993,p 71) . 

هددو تنظدديم لدد  أ  االتلددال  دلددي ويددرى أصددماب هدد ا التوجدد  الملموعددة الثانيددة: اتريفددثانيددًا: تع
 هي ه ا التوج  ما يلي: اتريفهقم، ومن تل  التع ا م ون

االتلالاهو استعدال أو تايا عقلي وعصوي خفي، متعلم منظم حو  الةودره لالسدتلاهة هانتظدا  
، 0553ه ريقة مموبة أو غير مموبدة فيمدا يتعلدق هموضدوع االتلالا)زايدد بدن عليدر المدارثي، 

93.) 

ف االتلددال      هىندد ا ملموعددة المعدداعر واِلراكددات والتصددورات التددي تدددهح التلميدد   كمددا يعددرال
لالستلاهة الموجبة أو السالبة نمو تعلم موضوع ما)عايد حمدا  الارل، مممد ذيبا  غ او ، 

0555 ،090.) 

ملموعة من أساليب القوو  أو الرهض دزا  موضوع جدلي خالهدي  علي ان االتلال  ويعرف    
، 0552حول )عوددالقالر كراجدة،  جتماعي أو نفسي تةتلف )را  الندا معين. همعن  موضوع ا

330.) 

وينظدر أصدماب هد ا التوجد  دلد  معاللدة االتلدال هدي ضدو   الملموعدة الثالثدة: اتريفدثالثًا: تع
، وفيما يلدي تعريدا كدا م دو  م و  واحد من الم ونات الثالثة )المعرهة، والوجدا ، والسلو (

 :ذات الصلة ه  اتريفوالتع

يقصددد هددالم و  الوجددداني: الميددا هاالسدددتلاهة تلددال موضددوع وتقييمدد  ه ريقددة ديلابيدددة أو  -
سددلوية)أ  اندد  حسددن أو سدديئ ، عددال  أو فددالم(، ويقددو  هدد ا الم ددو  علدد  أسددا  االسددتلاهة 
الوجدانيددة التقييميددة لمثيدددر أو موضددح ما)أحمددد العودددد أبددو السددعيد، عدددال  دبددراهيم العددداذلي، 

3113 ،023.) 

 االتلدددددال النفسدددددي ذلددددد  االسدددددتعدال الوجدددددداني المدددددت علالم  الثابدددددت نسدددددويًا الددددد   يقصدددددد ه -
 يمددددل  دددعور الفدددرل وسدددلوك  دزا  موضدددوعات معيندددة مدددن حيددد  تفضددديلاا أو عدددد  تفضددديلاا. 
 أ  أ  االتلددددال، اسددددتعدال وجددددداني م تسددددب دزا  األهرددددار أو األ ددددةاص أو األ دددديا . وقددددد 

 أو حددب كددره القددد ، كمددا قددد ي ددو   ددعور المددر  ترددو  هدد ل الموضددوعات مثددا عمددا المددرأه، 
دزا  ه ل الموضوعات المتباينة دعلداب أو دزلرا  ثقدة أو ارتيداب، خضدوع أو سدي ره)عودالقالر 
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 (.309، 0552كراجة،

أ  االتلدال ميدا نفسدي لالسدتلاهة اِيلابيدة أو  (Eichinger, J. 1996, 146)ويد كر     
 ر.السلوية نمو النا  واأل يا  واألهرا

وبالنسبة للم دو  المعرهدي: هاند  يتنداو  موضدوع أساسديات الميدا االسدتلابي الوجدداني، دذ    
أ  االسددتلاهة الوجدانيددة لالتلددال توندد  أساسددا علدد  معتقدددات أو علدد  أهرددار تددربم موضددوع 
االتلال ه ريقة سووية لقيمدة نااييدة ديلابيدة أو سدلوية)أحمد العودد أبدو السدعيد، عدال  دبدراهيم 

 ”.Rosenberg -(عن اروزنور 023، 3113لي، العاذ

ف اجانيدد   ممدددلها  اا االتلددال هىندد  : احالددة عقليددة تايددئ المددتعلم ليةتددار ويسددل  طرقدد  -وعددرال
(Patricia, L. S. & Tillman, J. R.; 1993 ,71). 

ااالتلال هو  عور )وجداني( هالمب أو الررل يقو  عل  )معرهدة( الفدرل للمعتقددات واألح دا      
واألهرددار عددن موضددوع االتلددال والدد   يقددول الفددرل دلدد  االسددتعدال )للسددلو ( ه ريقددة ممدددلها 

 (.010، 0550)جاله أبو الم ار   جاله، 

د  االتلددال هددو اسددتعدال عقلددي لدددى الفددرل لالسددتلاهة دلدد  موضددوع أو موضددوعات معينددة      
السدتلابت  لفقدرات المقيدا   هالقوو  أو الرهض ويقا  هالدرجة التي يمصا عليادا المفمدوص

 (.342، 0553الةاص ه )ابراهيم عودالوهاب الباه ين، 

أمددا هالنسددبة للم ددو  السددلوكي هاندد  يعنددي هعددا الفددرل أو سددلوك  تلددال موضددوع االتلددال       
وال   يع س اتلال نمو الموضوع، ويتىثر الم و  السدلوكي لالتلدال همعتقددات الفدرل وعواطفد  

، كمددا تتددىثر عواطفدد  ومعتقداتدد  هسددلوك )أحمد العوددد أبددو السددعيد، عددال  تلددال موضددح االتلددال
 (.023، 3113دبراهيم العاذلي، 

ملموعة استلاهات الفرل هدالرهض أو القودو  دزا  قضدية أو موضدوع جددلي معدين، أ  أ       
 (.49، 0550االتلال هو تعوير عن الموفا أو االعتقال)مممد السيد عل ، 

تلال استلاهات التلمي  هالقوو  أو الرهض لبعض الموضوعات أو األهردار أو ويقصد هاال        
 (.339، 0559الموافا المرتب ة هموضوع االتلال)مممول عودالل يا مممول مرال، 

 :واإلصالحاالتجاه نحو مادة الصيانة 



 م3103( يناير 33العدد ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
- 092 - 

 

 

ف االتلدال نمدو مداله الصديا       داني ة واِصدالح هىند : اسدتعدال وجدنوهي البم  المالي ُيعدرال
م تسب ثابت نسويًا يميا ه دالب الصدف الثالد  الثدانو  الصدناعي تةصد  صدناعة اللدرارات 

ة واِصدالح فيلعلد  يقودا عليادا هعدجف)اتلال ديلدابي(، أو نوا الت ال راةية دل  مداله الصديا
يميدددا عنادددا وينفدددر مناا)اتلدددال سدددلوي(، أو يقدددف منادددا موفدددا حيدددال. ويعودددر عنددد  هممصدددلة 

مقيدددا  االتلدددال ، مدددن حيددد  االسدددتمتاع هاسدددتةداماا والعدددعور هىهميتادددا اسدددتلاهات لفقدددرات 
واالهتمددا  باددا، وطويعتاددا مددن حيدد  السدداولة والصددعوبة، وذلدد  هددالقوو  أو الددرهض، ويقددا  

 االتلال هالدرجة التي
 يمصا علياا التلمي  عل  المقيا  المستةد  لا ا الترر. 

 الدراسات السابقة:

( هعاليدة بندا  القصددة  Marcha Chapman,1997 داهما  ) أبدرزت لراسدة مار دا        
هلستراتيلية التدريس التباللي بوصف  وسيلة لت ور طالب السنة الةامسدة هدي الفادم المتعلدق 
همعنددي الرلمددة مددن خددال  الددن  الروايددي للقصددة والددوعي هالمعرهددة الةدداص هقددرا ه القصددة ، 

لرسددت هال ريقددة التددي تعتمددد علدد   وتوصددلت النتددايج عددن تفددوق الملموعددة التلريويددة التددي 
 دستراتيلية التدريس التباللي عن الملموعة الضاه ة التي لرست هال ريقة العالية.

( هلامعة جالسدلو التدي هددهت دلد  التعدرف  Stephen. W. D, 1998لراسة ستيفن)       
( مدن خدال  تفاعدا  Manchi  علد  ت ويدق التددريس التبداللي مدن خدال  معدروع مانتعدي )

الماسوب اِنساني همي  يع ي التالمي  التمدارين هدي صدفمة علد  االنترندت ويع دو  صدفمة 
أخدددرى لتسدددليا دجدددابتام ، وبال ريقدددة نفسددداا تعدددول دلددديام تعليقدددات المعلمدددين علددد  دجاهددداتام 
معتمدين عل  طريقة التددريس التبداللي. وقدد قدرر ال دالب الد ين اسدتةدموا التددريس التبداللي 

 ت ويق  هعد نااية المعروع . عل  االستمرار هي
(  لراسددة هدددهت دلد  الرعددف عددن  20:  30,  3110كمدا أجددرى) مممددد العدعيوي ،           

 –التوضددديح  –التسدداؤ   –أثددر اسددتةدا  التددددريس التبدداللي هاسدددتراتيليات  الةمددس ) التنودددا 
اللتة العربيدة التلةي  ( هي تنمية هعض ماارات القرا ه الناقده لدى طالب  –التصور ال هني 

ه ليدة التربيدة بند و  هسدل نة عمدا  ، وأثوتدت النتدايج هعاليدة التددريس التبداللي هاسدتراتيليات  
 المةتلفة هي تنمية ماارات القرا ه الناقده المستادهة هالدراسة.

(  التدي  p.1:43,Merle. B. & Gregory . R, 2001لراسدة ميدر  وجريلدورى )    
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تةدا  التددريس التبداللي لتنميدة مادارات قدرا ه ق دح الفادم لتالميد  اسد هدهت دل  معرهة هاعلية
المرحلة االبتدايية المتىخرين هي القرا ه ، وتوصلت ه ل الدراسة دل  هاعلية استةدا  التدريس 

 قرا ه ق ح الفام لتالمي  المرحلة االبتدايية المتىخرين هي القرا ه.  تالتباللي لتنمية ماارا
( دلد  Jennifer & Helena, 2003 p. 325- 344ة جينيفدر وهيليندا )كما هدهت لراس     

التعرف عل  ألا  دجرا ات التدريس التباللي من قوا المعلمين وتوصلت الدراسة دل  سو  هام 
دجدرا ات التدددريس التبداللي مددن قوددا المعلمدين ويسددتةدموناا ه ريقددة خاطئدة ، ولدد ل  اقترحددت 

  بتعلدديم المعلمددين كيفيددة اسددتةدا  دجددرا ات التدددريس الدراسددة أ  يقددو  ملموعددة مددن الةوددرا
 التباللي.

دلد  التعدرف علد  هاعليدة اسدتةدا  Irene. y. y. Et.al, 2003) كمدا هددهت لراسدة )    
التدريس التباللي لتمسين هام التالمي  الد ين لدديام صدعوبات هدي قدرا ه النصدوص التفسديرية 

اسدة دلد  أ  دجدرا ات التددريس التبداللي قدد حسدنت هاللتدة االنللي يدة ، وقدد أ دارت نتدايج الدر 
القدددره علددد  قدددرا ه النصددوص التفسددديرية هاللتدددة االنللي يددة لددددى ال دددالب الدد ين  ددداركوا هدددي 

 الدراسة.
( دلد  الرعدف عدن أثدر تددريب طدالب   93:  0 ,3114كما هدهت لراسة ) رضدا األلغدم ،     

يتين لفادددم المقدددرو  )الةري دددة الدالليدددة  دددعبة اللتدددة العربيدددة ه ليدددات التربيدددة علددد  دسدددتراتيل
والتدريس التباللي ( هي اكتسابام واسدتةدامام لامدا هدي تددريس القدرا ه ، وأثوتدت النتدايج أ  
الورنامج المقترح لتدريس ال الب المعلمين كا  لد  أثدر ملمدو  هدي تمسدن مسدتوى اكتسدابام 

 تدريس القرا ه . واستةدامام لرا من الةري ة الداللية والتدريس التباللي هي
( دلد  همد  تدىثر Hogewood. Et.al, 2004 كمدا هددهت لراسدة هدو  وول و)خدرو  )     

علدد  (Palincsar, Brown) التدددريس التبدداللي كمددا هددو مصددمم مددن قوددا هالينسددار وبددراو  
هدار  وتوصدلت الدراسدة دلد   –كدولج  –طالب الفرقة التاسعة ضعفا  القدرا ه هلامعدة مداريال  

 التدريس التباللي يم ن أ  تتريا للعا اِجرا ات أساا هي الت ويق .  أ  دجرا ات
( هعالية تدريس التاريو هاسدتةدا  023:  039 , 3119كما أبرزت لراسة )علي اللما ،      

دسددتراتيليتي التدددريس التبدداللي وخددرايم المفدداهيم ، حيدد  هدددهت الدراسددة دلدد  معرهددة هعاليددة  
لي وخددرايم المفدداهيم هددي تنميددة ماددارات هاددم النصددوص المدرسددية دسدتراتيليتي التدددريس التبددال

لددى تالميدد  الصدف الثدداني اِعددال  ، وأثوتددت النتدايج هعاليددة دسدتراتيليتي التدددريس التبدداللي 
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وخرايم المفاهيم هي  تنمية ماارات هام النصوص المدرسية ، وا  كاندت دسدتراتيلية التددريس 
 ثر ارتباطا هماارات هام النصوص التاريةية المدرسية. التباللي أك

( دلدد  بيدا  أثددر  Mohammed Kassem , 2005كمدا هددهت لراسددة مممدد قاسددم )      
اسددتةدا  برنددامج قددايم علدد  التدددريس التبدداللي هددي تنميددة ماددارات الفاددم القرايددي بددين ضددعاف 

ربيدة هدالوال  اللديدد ، وأثوتدت النتدايج لرليدة الت ةالقرا ه هالفرقدة الثانيدة  دعبة اللتدة االنللي يد
وجول تمسين واضح هدي وعدي ال دالب هاسدتراتيليات القدرا ه نتيلدة لت ويدق الورندامج المقتدرح 

 القايم عل  التدريس التباللي.
( دلد  التعددرف علدد  أثددر برنددامج ,304:  341 , 3112هددهت  لراسددة ) ماجددد ةيسدد  ، و      

اللي علدد  مددا ورا  الفاددم لدددى ال ددالب ذو  صددعوبات الفاددم تددريوي السددتراتيليات التعلدديم التبدد
القرايي هدي الصدف الةدامس االبتددايي ، وتوصدلت الدراسدة دلد  تمسدن مسدتوى مدا ورا  الفادم 
وكد ل  الفاددم القرايددي لدددى ال ددالب ذو  صددعوبات الفادم القرايددي هددي الملموعددة التلريويددة ولددم 

  ة.يظار من التمسن لدى نظرايام ه  الملموعة الضاه
(هدهت الدراسة دلد  دفادار مددى وثاقدة الصدلة بدين العلدو  :(El-kilani, S, 2001لراسة    

طالبدا  091وكاندت العيندة م وندة مدن  .)المفاهيم العلمية( هي المدرسة وثقاهة التالمي  هاألرل 
وقدد طلودت الباحثدة مدن هداال  ال دالب أ  يليودوا علد  أسدئلة غيدر  .من الصف المال  ععدر

وقدد أفادرت النتدايج  .مالحظات المياه اليومية والتدريبات المرتب ة بثقاهة التالمي  ممدله عن
أ  التالميدد  ي نددو  بددداخلام سلسددلة عريضددة مددن الصددعوبات المفاهيميددة التددي تعددوق قدددرتام 
عل  استعما  التفسيرات العلمية هي االستنتا  عن ثقاهتام وأ  مناج علو  المدرسة لدم يقدد  

 ه ل المع لة.   ما ي في لمعاللة
( أ  اتلاهدات كدا مدن  اللنسدين نمدو 3113وكعفت لراسدة)دبراهيم  دوقي عودد المميدد،     

كويدره، األمددر الد   يع ددس تقودا العددباب هصدفة عامددة لتلدد     الماسدب ا لددي ديلابيدة بدرجددة 
 ا لة واعتقالهم هىهميتاا هي ملالي التعليم والعما.

 اإلطار التجريبي للبحث:

ر التلريوددي للبمدد  دعدددال مددوال وألوات البمدد  وإجددرا  تلربتدد  للمصددو  تضددمن اِطددا
علدد  النتددايج مددن خددال  المعاللددة اِحصددايية ، ثددم تفسددير النتددايج والتوصددا دلدد  التوصدديات 

 والمقترحات.
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 إعداد مواد وأدوات البحث: 

 ا تملت الموال واأللوات التي أعدها البم  عل  ما يلي:     
المتضدمنة بوحدده صديانة الصدمامات المقدرره علد  تالميد  الصدف  قايمة مفاهيم الصيانة -0

 الثال  الثانو  الصناعي تةص  صناعة اللرارات وا الت ال راةية.

 لليا المعلم لتدريس وحده صيانة الصمامات وهقا ِستراتيلية التدريس التباللي. -3
 اختبار تمصيلي هي مفاهيم الصيانة المتضمنة بوحده صيانة الصمامات. -3

ا  اتلال نمو مداله الصديانة المقدرره علد  تالميد  الصدف الثالد  الثدانو  الصدناعي مقي -4
 تةص  صناعة اللرارات وا الت ال راةية.
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 أوال: إعداد قائمة بمفاهيم الصيانة المتضمنة بوحدة صيانة الصمامات:

لالجاهددة عددن السدداا  األو  والدد   نصدد : مددا مفدداهيم الصدديانة المتضددمنة بوحددده )صدديانة     
الصدف الثالد  الثدانو  الصدناعي تةصد  صدناعة  طدالبوإصالح الصدمامات ( المقدرره علد  

 اللرارات وا الت ال راةية؟.
تم تمليا وحده صديانة الصدمامات المقدرره علد  تالميد  الصدف الثالد  الثدانو  الصدناعي      

لقايمدة. ( مفادو  كصدوره أوليدة ل33بادف تمديد مفاهيم الصيانة باا، حيد  تدم التوصدا دلد  )
ثم عدرر القايمدة علد  ملموعدة مدن أعضدا  هيئدة التددريس ه ليدات التربيدة تةصد  منداهج 
وطرق تدريس تعليم صناعي وعل  ملموعة من المدوجاين والمعلمدين القدايمين بتددريس مداله 
الصدديانة واِصددالح لقسدددم صددناعة اللددرارات وا الت ال راةيدددة هالمدددار  الثانويددة الصدددناةية 

دف التعددرف علدد  أهميددة هدد ل المفدداهيم وصددمتاا، وبعددد تعددديا القايمددة هددي ( ,بادد03وعدددلهم )
ضو  توجااتام تصبح قايمة مفاهيم الصيانة المتضمنة بوحده صيانة الصمامات هي صدورتاا 

 ( مفاوما.05تمتو  عل  ) الناايية
 ثانيا: إعداد دليل المعلم:

مامات هاسددتةدا  دسددتراتيلية قددا  الباحدد  هلعدددال لليددا المعلددم لتدددريس وحددده صدديانة الصدد    
 التدريس التباللي واحتوى الدليا عل :

 مقدمة الدليا وكيفية استةدام . -0
 الادف من الدليا. -3
 خ وات تنفي  دستراتيلية التدريس التباللي. -3

 ألوار المعلم هي دستراتيلية التدريس التباللي. -4

 أذوار المتعلم هي دستراتيلية التدريس التباللي. -9

 لم هي دستراتيلية التدريس التباللي.تنظيم بيئة التع -2

 تدريس موضوعات وحده صيانة الصمامات وهقا ِستراتيلية التدريس التباللي. -2

 يمتو  كا لر  عل : -0

 الوسايا التعليمية. -        األهداف. -                      عنوا  الدر . -

 جلتق يم. -          خط جت جلسير في جل رال. -

                                                        
 ( 0ملحق) 
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ا  من دعدال  الدليا تم عرض  عل  ملموعة مدن المم مدين مدن أعضدا  هيئدة وبعد االنتا    
ِبدا  الدرأ  حولد   ا( عضو 09التدريس ه لية التربية تةص  مناهج وطرق تدريس وعدلهم )

من حي  مدى مناسبة م ونات  وك ل  أهداف كدا لر  وممتدوال والوسدايا التعليميدة ولور كدا 
 أ  هي الدقة العلمية واللتوية والصياغة الصميمة للدليا.من المعلم والمتعلم، مح دبدا  الر 

وبنددا  علدد  مددا أبدددال السدداله المم مددين مددن مقترحددات حددو  الدددليا والتددي تددم تعديلدد  هددي      
 . ضوياا أصبح هي صورت  الناايية

 ثالثا: إعداد االختبار التحصيلي:

 ي:ح الباح  الة وات التالية هي دعدال االختبار التمصيلتبا    
 تمديد الادف من االختبار التمصيلي. -0
 تمديد نوع المفرلات وصياغة أسئلة االختبار. -3
 ت ويق األسئلة االست الةية وتقنين االختبار. -3

 الهدف من االختبار التحصيلي:-2

هدف ه ا االختبار دل  فيا  مستوى تمصيا التالمي  لمفاهيم  الصيانة المتضمنة بوحدده     
ه الصيانة واِصدالح المقدرره علد  الصدف الثالد  الثدانو  الصدناعي صيانة الصمامات من مال

 تةص  صناعة اللرارات وا الت ال راةية.
 تحديد نوع المفردات وصياغة أسئلة االختبار :-1

( سداا  ينددر  32تم صياغة أسئلة االختبار من نوع االختيار من متعدل همي  تردو  مدن )    
هددددي الصدددميمة وقدددد روعدددي هيادددا سدددالمة اللتددددة  ( بددددايا واحدددده هقدددم4أسدددفا كدددا سددداا  )

 والوضوح,فيا  الساا  الادف السلوكي المرجو من  .
وبعددد االنتاددا  مددن صددياغة األسددئلة تددم تمديددد تعليمددات االختبددار وروعددي هياددا توضدديح     

 الترر من االختبار ، وكيفية اِجاهة عن االختبار.

                                                        
  ( 3ملحق) 
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 :إحصائيا االختبارضبط -3

 صدق االختبار: -

هعد توصا الباحد  دلد  الصدوره األوليدة لالختبدار تدم عرضد  علد  عددل مدن المم مدين مدن     
مددة مفددرلات  أسدات ه تةصدد  المندداهج وطددرق التدددريس ه ليددة التربيدة للتعددرف علدد  مدددى مال

االختبار لمستوى التالميد ، ومددى صددقاا ، وتدم تعدديا االختبدار هدي ضدو   أرايادم وتوجاداتام 
 ( سااال.39عديا )وأصبح االختبار هعد الت

 التجربة االستطالعية لالختبار: -

الصدف الثالد  الثدانو  الصدناعي  طدالبمدن  طالبدا( 00ثم تم ت ويق االختبدار علد  عددل )    
تةصد  صددناعة اللدرارات وا الت ال راةيددة مددن غيدر عينددة البمدد  لمسداب ومعامددا السدداولة 

 والصعوبة لالختبار والثبات وزمن االختبار.
األسدئلة مناسدبة وجدا ت  1209دلد   1239و  مستوى الساولة ال   يتراوح مدا بدين وتم قو    

مدا عددا  1209دلد   1239مدن حيد  مسدتوى السداولة والصدعوبة حيد  جدا ت جميعادا مدا بدين 
 ( سااال.33والتي تم ح هاا وأصبح االختبار يترو  من ) 33، 39، 4األسئلة رقم 

 ثبات االختبار: -

قة التل يدة النصدفية لمسداب ثبدات االختبدار وبمسداب معامدا االرتبداط استةد  الباح  طري    
( وباسدتةدا  معاللدة سدويرما  بدراو  1223بين ج يي االختبار )بيرسو ( وال   جدا  مسداويا )

 تم حساب معاما الثبات لالختبار :
ات (  وه ل القيمة تد  عل  أ  االختبار ذو لرجة ثب1204حي  جا  معاما الثبات مساويا )   

 عالية.
 زمن االختبار: -

تددم حسدداب زمددن االختبددار مددن خددال  حسدداب الدد من الدد   اسددتترق  كددا تلميدد  مددن العينددة     
 .االست الةية هي اِجاهة عن االختبار ومن خال  ذل  تم حساب زمن االختبار 

لقدايق لقددرا ه التعليمدات وبد ل  أصدبح الد من الرلددي  9( لفيقدة   39والد   جدا  مسداويا )    
 .( لفيقة. وب ل  تم التوصا دل  الصوره الناايية لالختبار41الجاهة عن االختبار يساو  )ل

 رابعا: إعداد مقياس االتجاه نحو مادة الصيانة:

                                                        
  ( 3ملحق) 
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ف الثالد  الثدانو  الصدناعي تةصد  صال طالبيادف ه ا المقيا  للتعرف عل  اتلال      
تددم صددياغة مفددرلات المقيددا   التددي صددناعة اللددرارات وا الت ال راةيددة نمددو مدداله الصدديانة و 

روعي هياا أ  ترو  واضمة وبسي ة وأ  تمما كا ةباره هرره واحده، وا دتما المقيدا  علد  
( ةبددداره سدددالبة، وتدددم صدددياغة التعليمدددات الةاصدددة 31( ةبددداره موجبدددة و )31) ,( ةبددداره41)

أصددبح  هالمقيددا  والتددي تمتددو  علدد  هدددف المقيددا  وطريقددة  التعامددا مددح ةباراتدد . وبدد ل 
 المقيا  هي صورت  األولية.

وللتىكددد مددن صدددق المقيددا  تددم عرضدد  علدد  ملموعددة مددن أعضددا  هيئددة التدددريس ه ليددة     
وصددالحيت    ( والدد ين أكدددوا صدددق02التربيددة وكدد ل  مددوجاي ومعلمددي مدداله الصدديانة وعدددلهم )

ضددو   لقيددا  مددا وضددح مددن أجلدد  وهددو االتلددال نمددو مدداله الصدديانة مددح دجددرا  التعددديالت هددي
( 00( ةبدداره مناددا )32توجاداتام و)راياددم وأصددبح المقيدا  هددي صددورت  النااييددة يتردو  مددن )

 ( سالبة.00موجبة و )
وتم حساب ال من المناسدب للمقيدا  مدن خدال  ت ويقد  علد  ملموعدة مدن تالميد  الصدف     

وتدددم حسددداب الددد من  طالبدددا( 00الثالددد  الثدددانو  الصدددناعي مدددن غيدددر عيندددة البمددد  وعددددلهم )
( لقددايق لقددرا ه التعليمددات أصددبح 4( لفيقددة هاِضدداهة دلدد  )32والدد   جددا  مسدداويا ), مقددا لل

( لفيقة. وأصبح المقيا  هي صورت  النااييدة 31جملة ال من الالزمة لاجاهة عل  المقيا  )
 ( لرجة.32( ةباره والدرجة الرلية ل  )32يترو  من ) 

 التصميم التجريبي للدراسة:

تصددميم التلريوددي ذ  الملموعددة الواحددده والت ويددق القولددي والبعددد  أللوات تددم اسددتةدا  ال    
الدراسة، حي  تم ت ويق االختبار التمصيلي ومقيا  االتلال قوا تدريس وحده الصديانة علد  
التالمي  ملموعة البم  ثم تم تدريسام هاستةدا  دستراتيلية التددريس التبداللي ثدم تدم ت ويدق 

دريس الوحدده ) الت ويدق البعدد ( ثدم تدم ت ويدق االختبدار التمصديلي االختبار والمقيا  هعدد تد
 ( يوما )الت ويق البعد  البعد ( لقيا  هقا  أثر التعلم.09هعد الت ويق البعد  بد )

الصددف الثالدد  الثددانو  الصددناعي تةصدد  صددناعة  طددالبوترونددت ملموعددة الدراسددة مددن    
( تلميدد ا وذلدد  هددي الفصدددا 34يددة وعدددلهم )اللددرارات وا الت ال راةيددة همدرسددة أبنددوب الثانو 

 (.3115/3101الدراسي األو  من العا  الدراسي ) 

                                                        
  ( 4ملحق) 
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 نتائج البحث:

حداو  الباحدد  اِجاهدة عددن األسدئلة ) الثدداني والثالد  والراهددح( مدن أسددئلة البمد  مددن خددال     
 النتايج التي توصا دلياا.

ا  دستراتيلية التدريس التباللي هدي أوال: اِجاهة عن الساا  الثاني وال   نص : ما أثر استةد
الصف الثال  الثدانو  الصدناعي تةصد  صدناعة اللدرارات  طالبتنمية مفاهيم الصيانة لدى 

 وا الت ال راةية؟
 قا  الباح  هما يلي:    
 حساب المتوسم المسابي واالنمراف المعيار  وفيمة )ت( وحلم التىثير للت ويق    
 (0ار التمصيلي كما هو واضح من اللدو  )) القولي/ البعد ( لالختب   

 (0جدو  )
 لاللة الفرق بين متوس ي الت ويق القولي والبعد  لالختبار التمصيلي 

 واالنمراف المعيار  وفيمة )ت( وحلم التىثير
 جلبيا ات 

 يتاإمربع  مست   جل الا قيما ت ع م   ن جلتطبيق

 قبلي
34 31 

6005 10.4 

13036 
 جل عن  مست   

0002 

00.6 

 3065 130.4 بع  

 ل =  الدرجة الناايية لالختبار.       حي  :              = عدل التالمي  ملموعة البم .
 ع = االنمراف المعيار .                   = المتوسم المسابي.    

ق ( لصالح الت ويد1210( يتضح وجول هرق لا  دحصاييا عند مستوى لاللة )0من جدو  )    
( وهددي أكودر ه ثيدر مدن فيمدة )ت( اللدوليددة 33209البعدد  حيد  بلتدت فيمدة )ت( الممسدوبة )

عند نفس المستوى، كما يتضح من نفس اللدو  أ  معاما حلم التىثير ِستراتيلية التدريس 
( ، ونظدرا أل  الداللدة اِحصدايية ال تقديس قدوه العالقدة بدين المتتيدرين 1259التباللي يسداو  )

التاهح ل ا تدم اسدتةدا  حلدم التدىثير ِسدتراتيلية التددريس التبداللي وطبقدا لمدا أ دار المستقا و 
( مدن التبداين %0دلي  )هاال أبو ح ب وأما  صالق( أ  معاما حلم التىثير الد   يفسدر بدد ) )

 ( ي و  تىثيرًا كويرًا.%09( ي و  متوس ا وإذا هسر بد ) %2ي و  ضعيفا ، وإذا هسر بد )
وبد ل  ي دو  ِسدتراتيلية ( %59ل  نلد أ  حلم التدىثير الممسدوب مسداو  )وهي ضو  ذ    
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التدددريس التبدداللي أثددر كويددر هددي تنميددة مفدداهيم الصدديانة المتضددمنة بوحددده صدديانة الصددمامات 
الصف الثال  الثانو  الصناعي تةص  صدناعة  طالبهماله الصيانة واالصالح المقرره عل  
 الساا  الثاني من أسئلة البم . نع اللرارات وب ل  ي و  الباح   أجاب

السددداا  الثالددد  مدددن أسدددئلة البمددد  والددد   يدددن  علددد : مدددا أثدددر اسدددتةدا   نولاجاهدددة عددد   
الصددف الثالدد   طددالبدسددتراتيلية التدددريس التبدداللي هددي هقددا  أثددر تعلددم مفدداهيم الصدديانة لدددى 

 الثانو  الصناعي تةص  صناعة اللرارات وا الت ال راةية.
   هما يلي:قا  الباح    
حسدداب المتوسددم المسددابي واالنمددراف المعيددار  وفيمددة )ت( ومسددتوى الداللددة وحلددم األثددر    

( يومدًا 09للت ويق ) البعد / البعد ( حي  كا  هندا  هاصدا زمندي بدين الت ويدق ةبداره عدن )
                                   (.3كما يتضح ذل  من جدو  )

 (3جدو  )
 االنمراف المعيار  وفيمة )ت( ، وحلم التىثيرالمتوسم المسابي و 

 للت ويق البعد  البعد  لالختبار التمصيلي
 الويانات
 مربح ايتا مستوى الداللة فيمة ت ع   ل   الت ويق

 هعد 
34 33 

30254 3292 

0254 
غيدددددر لا  عندددددد 

 1210مستوى 

1200 

 4250 32203 هعد 

( لصدالح أ  مدن 1210دحصداييا عندد مسدتوى )( عد  وجول هدرق لا  3يتضح من جدو  )    
( وهي أقا مدن فيمدة )ت( 0254)البعد / البعد ( حي  بلتت فيمة )ت( الممسوبة ) ينالت ويق

 اللدولية عند نفس المستوى.
لرجدات التالميد  هدي الت ويقدين، أيضدا جدا   يمما يد  عل  أن  ال يوجد هدرق بدين متوسد     

تعلدم  وير مما ياكد أ  هنا  هقدا  ألثدر وه ا الملم ليس ه (1200معاما حلم التىثير مساويا )
الصف الثالد   الثدانو  الصدناعي تةصد  صدناعة اللدرارات وا الت ال راةيدة لمفداهيم  طالب

الصدديانة المتضددمنة بوحددده صدديانة الصددمامات همدداله الصدديانة واِصددالح يرجددح دلدد  اسددتةدا  
 دستراتيلية التدريس التباللي.

 الباح  أجاب عن الساا  الثال  الوارل هىسئلة البم .وب ل  ي و       
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لاجاهة عن الساا  الراهح من أسئلة البم  وال   نص : ما أثر استةدا  دسدتراتيلية التددريس 
الصددف الثالدد  الثددانو   طددالبالتبدداللي هددي تنميددة االتلددال نمددو مدداله الصدديانة واِصددالح لدددى 

 اةية؟الصناعي تةص  صناعة اللرارات وا الت ال ر 
 قا  الباح  هما يلي:

حساب المتوسم المسدابي واالنمدراف المعيدار  وفيمدة )ت( ومسدتوى الداللدة وحلدم التدىثير    
 (3البعد ( لمقيا  االتلال نمو ماله الصيانة كما هو واضح من جدو  ) -للت ويق ) القولي

 (3جدو  )
 ة وحلم التىثير المتوسم المسابي واالنمراف المعيار  وفيمة )ت( ومستوى الدالل

 البعد ( لمقيا  االتلال -للت ويق )القولي
 الويانات
 مربح ايتا  مستوى الداللة فيمة ت ع   ل   الت ويق

 القولي

34 32 

02200 3202 

05235 

لا  عند مستوى 
1210 

1253 

 3215 30243 البعد 

ة حيدد  جددا ت ( نالحددل أ  فيمددة )ت( الممسددوبة أكوددر مددن فيمددة )ت( اللدوليدد3مددن جدددو  )
( ونفددس لرجدات المريددة وهدد ا 1210( وهدد ل القيمدة لالددة عنددد مسدتوى لاللددة )05235مسداوية )

يددد  علدد  وجددول هددرق لا  دحصدداييا لصددالح الت ويددق البعددد  لمقيددا  االتلددال عنددد مسددتوى 
التددي تاكددد علدد  حلددم التددىثير ِسددتراتيلية التدددريس  n2( وياكددد ذلدد  فيمددة مربددح ايتددا 1210)

الصدف الثالد  الثدانو  الصدناعي تةصد  صدناعة اللدرارات  طدالب  تنمية اتلدال التباللي عل
 (.%53وا الت ال راةية، حي  جا ت مساوية )

 تفسير النتائج:

ملموعدة البمدد  هددي الت ويدق البعددد  لالختبددار   ددالبأ دارت نتددايج البمد  دلدد  أ  ألا  ال    
كدد مدن لاللدة الفدرق الواضدح عندد التمصيلي أهضا من ألايام هدي الت ويدق القولدي وهد ا مدا تى

( وك ل  حلم التدىثر وهد ا الفدرق يرجدح دلد  أثدر اسدتةدا  دسدتراتيلية التددريس 1210مستوى )
التباللي هي معاللة وتدريس وحدده صديانة الصدمامات همداله الصديانة واالصدالح المقدرره علد  

لاا معظم الدراسات كما أكدت ذل  النتايج التي توصلت  الصف الثال  الثانو  الصناعيطالب 
 .الساهقة 
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كمددا أوضددمت الداللددة أ  ِسددتراتيلية  التدددريس التبدداللي أثددر واضددح هددي هقددا  أثددر الددتعلم     
وذل  نظرًا لقدره التالمي  عل  التلةي  والتوضيح والتفسير وصياغة األسئلة وه ا ال   ساعد 

لمعلدم، وذلد  مدا تاكددل الدراسدات بدورل عل  ديلابية المتعلم والمعاركة الفعالة مح أقران  ومح ا
 ساعد عل  هقا  أثر التعلم.تالتربوية من أ  ديلابية المتعلم 

( لصدالح الت ويدق 1210كما بينت نتايج الدراسة أ  هنا  هرق لا  دحصداييا عندد مسدتوى )   
الصددف الثالدد  الثددانو  الصددناعي  طددالب البعددد  لمقيددا  االتلددال نمددو مدداله الصدديانة لدددى

اللرارات وا الت ال راةية عند لراستام ِستراتيلية التدريس التباللي وكد ل  تةص  صناعة 
أيضددا أوضددح ذلدد  حلددم التددىثير وهدد ا بدددورل يددد  علدد  أ  العمددا التعدداوني وتممددا المسددئولية 
والقدره عل  التعوير التي اكتسواا التالمي  مدن خدال  لراسدتام هلسدتراتيلية التددريس  التبداللي 

 التلال لديام نمو ماله الصيانة.ساعد عل  تنمية ا
 توصيات ومقترحات البحث:

 يوصي البم  المالي هما يلي:    
تدددددوهير الويئدددددة الدراسدددددية المناسدددددبة السدددددتةدا  التددددددريس التبددددداللي هالمددددددار  الثانويدددددة  -

 .,حي  أكدت ذل  النتايج التي توصا لاا ه ا البم الصناةية
سددتراتيليات التدريسددية م الصددناعي علدد  اِالتوسددح هددي الدددورات التدريويددة لمعلمددي التعلددي -

 الفعالة ومناا دستراتيلية التدريس التباللي.
حيد   تددريس ه ليدات التعلديم الصدناعيالتضمين دستراتيلية التدريس التباللي هماله طرق  -

 .النتايج التي توصا لاا ه ا البم التعليم الصناعي كما أكدت ذل   مناسبة لبعض موال أناا

كليددات التربيددة وإلارات التعلدديم الفنددي بددوزاره التربيددة والتعلدديم لت ويددد المعلمددين التعدداو  بددين  -
 هالةورات وتدريوام المستمر تلوية لمت لبات مانتام.

االهتما  بدراسة االتلال نمو التةص  والموال التي يدرساا نظرا ألهمية هد ا اللاندب لددى  -
 إفبا  المتعلم عل  الةورات اللديده.المتعلم وتنميت  يساعد عل  زياله التمصيا الدراسي و 

التركيد  علدد  هقددا  أثددر الددتعلم عنددد التالميدد  وهدد ا مددن أهددم أهددداف التربيددة الصددناةية حتدد   -
يم ددن لةريلددي المدددار  الثانويددة الصددناةية ت ويددق مددا تعلمددوا هددي المدرسددة هددي سددوق العمددا 

 وق العما.وخاصة أ  ملموعة البم  هي الصف الناايي ثم هعد ذل  يتم دلماقام هس

 مقترحات البحث:



 م3103( يناير 33العدد ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
- 020 - 

 

 

 دجرا  الدراسات التالية:
هاعلية برنامج تدريوي لمعلمي التعليم الصدناعي قدايم علد  التددريس التبداللي هدي الرفايدات  -

 التدريسية.
طددالب  لراسددة أثددر اسددتةدا  دسددتراتيلية التدددريس التبدداللي هددي تنميددة ماددارات التفريددر لدددى -

 التعليم الصناعي.
التعليم الصناعي  طالبدستراتيلية التدريس التباللي هي تنمية تمصيا لراسة أثر استةدا   -

 ولاهعيتام للتعلم.

دجددرا  لراسددة مماثلددة للتعددرف علدد  أثددر اسددتةدا  دسددتراتيلية التدددريس التبدداللي لتدددريس  -
 المقايسات هي تنمية ماارات حا المع الت.

ريس التبدداللي لتدددريس دجددرا  لراسددة للتعددرف علدد  أثددر برنددامج قددايم علدد  دسددتراتيلية التددد -
 المعدات هي تنمية المفاهيم الفنية واالتلال نمو لراسة الماله.
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 المراجــــع 
 .(: هعلم جلمفاهيم جللغ يا صجل ينيا لألطفال، جلقاهر  :  جر جلفكر جلعربي1002ثناء ي سل جلضبع )  -
اهيم جلعلمياا صجلرياياايا (: " ما   فعالياا نر اامق مقتار  لتنمياا بعا  جلمفا1004رماا  حما   م ما  )  -

 ل   أطفال مرحلا ما قبل جلم رسا "، رسالا ماجستير، كليا جلتربيا، جامعا أسي ط.
 .(: جلمفاهيم جلعلميا، جلقاهر  : جلمكتبا جألكا يميا، طبعا ه ريبيا1001 ا يا عب   ع جض أن    يا )  -
 ، جلقاهر  :  جر جلفكر جلعربي. جلتربيا جلبيئيا في جل طن جلعربي (6..2)إنرجهيم عصمت مطاصع  -
(:  ه ريس جل رجسات جاجتماعيا نين جلنظرياا صجلتطبياق . جلقااهر  . 3..2أحم  إنرجهيم شلبي صآخرصن ) -

 جلمكتب جلمصر  جل  ين ،. 
، جلتربياا جلبيئياا صججاب صمسائ ليا ، جلقااهر  : عاالم  ...2، أحم  حسين جللقاا ي  ، فارعاا حسان م ما  -

 جلكتب.
 ه ريس جلم ج  جاجتماعيا ، جل زء جألصل ، جلقاهر  : عالم جلكتب. (: 0..2)  حسين جللقا يأحم -
 ه ريس جلعل م ، جلقاهر  :  جر جلنهضا جلمصريا  (: 2.33) أحم  خير  كاظم  ،سع  ياسين  كي -
هااارجء ، جل جقااع صجلمااا م ل، جلقاااهر :   3(: أسااس نناااء صهنظيماااات جلماانهق، ط1000إمااام مختااار حميااا   ) -

 جلشرق.
(: "فاعليا جلتشابع جللا  ي فاي جلرسا م جلت ياي يا فاي إكساا  طفال ماا  ...2حنان م م  عب  جل ليم ) -

 قبل جلم رسا بع  جلمفاهيم جلعلميا "، رسالا ماجستير، كليا جلتربيا، جامعا طنطا.

كن ريا: منشااا   (: جاختباااارجت صجلمقااااييس جلنفساايا صجلعقلياااا، جحسااا1003عباا  جلااارحمن م مااا  جل يساا   ) -
 جلمعارف باحسكن ريا.

 (: هنميا جلمفاهيم جلعلميا صجلرياييا، جلقاهر  :  جر قباء....2عز  خليل عب  جلفتا  ) -
(: "هق يم جلمفاهيم جلمتضمنا في جلقصص جلمق ما لطفال ريااض جألطفاال"، ...2منال  بر  إنرجهيم ) -

 .جامعا جلقاهر رسالا ماجستير، معه  جل رجسات صجلب  ث جلترب يا، 
، جلقاااااهر :  جر جلفكاااار 1(: إعاااا ج  جلطفاااال جلعرباااال للقاااارجء  صجلكتابااااا، ط...2هاااا   م ماااا   جلناشاااال  ) -

 جلعربل.
 – (: مصاااطل ات فاااي جلمنااااهق صطااارق جلتااا ريس، عاااامر للطبااااع صجلنشااار بالمنصااا ر   - 3..2ااااااااااا) -

 مصر.

ء . سااايناري هات هرب ياااا مقترحاااا . (: جلتفكيااار لتطااا ير جحنااا جع صهنمياااا جلااا كا.100___________) -
 جلقاهر  . عالم جلكتب   .

 رجساااا مقار اااا حساااب جل ااانس  :جل اساااب جآللاااي   ااا  جاه اااا  (:"1001) شااا قي عبااا  جل ميااا  إنااارجهيم -
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 جاجتماعياااااااااااااااااااااااا جامعاااااااااااااااااااااااا جلك يااااااااااااااااااااااات،  جلعلااااااااااااااااااااااا م م لاااااااااااااااااااااااا "،أخااااااااااااااااااااااار   صمتغيااااااااااااااااااااااارجت
م:       1004، ُرصجاااااااااع مااااااااان جلم قاااااااااع جلتاااااااااالي فاااااااااي ماااااااااارال 325-136، ص (1)عااااااااا   (30)م لااااااااا 

http://www.geocities.com/ishawky2000/attpcfinal.htm     

(:" جه ا  ط   صطالباات جلصال جلثالان جلمت ساو   ا  جلريايايات 1..2إنرجهيم عب جل ها  جلبابطين) -
جامعااااا جلملااااا سااااع  ، جلعلاااا م جلترب يااااا صجل رجسااااات  فااااي ياااا ء ميهاااال م رساااايهم صخباااارههم"، م لااااا

-136جلريااض، جلم لا  جلرجباع،  ص  -جامعاا جلملاا ساع   -(، عماا   شايصن جلمكتباات2جحس ميا)
154. 

(:"جه اهاات ه ميا  جلصال جألصل جحعا ج   1003أحم  جلعب  أن  جلسعي ، عا ل إنرجهيم جلشااللي)يناير  -
جامعااا جأل هاار، –ات جاجتماعيااا"، م لااا "جلتربيااا"، كليااا جلتربيااا   اا  جسااتخ جم جلكمبياا هر فااي جل رجساا

 ..23-266(، ص226جلع   )

(:"أثار جخاات ف  ماو هقا يم ناارجمق جلكمبيا هر متعاا    جل ساا و علاال 1001أحما  جاسام جلساعي)أطسااطس  
يلهن قلق جلتعلم من خ ل جلكمبي هر صجه ا  جلطالبات جلمعلمات     جستخ جمه في جلتعلايم صعلال ه صا

 -262(، ص 220جامعااا جأل هاار، جلعاا  ) -فااي م ااال هقنيااات جلتعلاايم"، م لااا "جلتربيااا"، كليااا جلتربيااا
23.. 

(:" جلاتعلم صجلمعرفاا "، صرقاا عمال مق ماا إلال  ا ص  "جلتعلايم جحلكترص اي ماا 1004أحم  عب جلباسو)ماي   -
 أسي ط.جامعا  -م،  مركز شبكا جلمعل مات1004/ 4/6له صما عليه"، جلث ثاء  

(: جلتق يم صجلقياال جلنفسي صجلتربا  ، جلمكتاب جل اامعي جل ا ين، جأل جريطاا/ ...2أحم  م م  جلطبيب) -
 جسكن ريا.

.  1(:  هعلااايم جل رجساااات جاجتماعياااا صهعلمهاااا جل جقاااع صجلمااا م ل . ط 1003) يإماااام م مااا  علاااي جلبرعااا-
 س هاج .  جر جلباحن للطباعا ،  . 

جساترجهي يات جلتا ريس صجلتعلم،)سلسالا جلمرججاع فاي جلتربياا صعلام جلانفس  (:...2جانر عب جل مي  جانر) -
 جلكتا  جلعاشر(،  جر جلفكر جلعربي، جلقاهر )مصر(. –

جلاتعلم جلا جهي فاي ها ريس جألحيااء لطا   جلصال  م(:"أثر جساتخ ج...2جميل منص ر أحم  جل كيمي) -
ه ااا    اا  هاا   جلمااا  "، رسااالا  كتاا رج ، جلثاا ي جلثااا    جلعلمااي علاال جلت صاايل صجألساال   جلمعرفاي صجا

 جامعا أسي ط. –كليا جلتربيا 

(:  هعلايم جلتفكياار ر ياا هطبيقيااا فاي هنميااا جلعقا ل جلمفكاار   . جلقااهر  . عااالم 1003حسان حساين  يتاا ن)-
 جلكتب 

(: هصنل جأله جف جلت ريسيا: م اصلاا عربياا،  جر ...2حسن حسين  يت ن، كمال عب جل مي   يت ن) -
 جحسكن ريا. –رف جلمعا
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(:"  رجساااا ه ليلياااا اه اهاااات طااا   جلتخصصاااات جأل نياااا بكلياااا ...2حمااا   م مااا  مرساااي)يناير  -
جلمعلمااين بااالرال   اا  ماا ج  جلرياياايات صع قتهااا بمعاا اههم فااي هاا   جلماا ج "، م لااا كليااا جلتربيااا، كليااا 

 .0.-1.(، جل زء جألصل، ص 23جامعا أسي ط، جلع   ) –جلتربيا 

(: " رجسااااات هط يريااااا لمقياااااال جاه اهااااات   اااا  مهنااااا 0..2جلخليلااااي،  صاااار مقانلااااا) خلياااال ي ساااال -
 صجاجتماعيا، جلم ل  جلسا ال، جلع   جألصل. اسلسلا جلعل م جح سا ي -جلت ريس"، م لا أب اث جليرم ك

(: "ما   فعالياا جساتخ جم كال مان  صر  جلاتعلم صما خل جلطرج ال جلعلمياا 4..2رش   فت ي كامال ) -
لمعتااا  علاال إكتساا  جلمفاااهيم جلبي ل جيااا صعملياات جلعلاام صجلمياا ل جلعلمياا لاا   ه مياا  جل لقااا صجلما خل ج

 ، رسالا  كت رج ، كليا جلتربيا، جامعا جلمنيا. “جألصلل من جلتعليم جألساسي 
(: "  أثار جلتا ريب علال بعا  جساترجهي يات فهام جلمقارصء لا   طا   1004ريا أحما  حاافا جأل طام) -

جلعربيااا بكليااات جلتربيااا صجكتسااانهم صجساااتخ جمهم لهااا فااي هاا ريب جلقاارجء  " . كليااا جلتربياااا . شاا با جللغااا 
متاااااااااااااااااا  فااااااااااااااااال :  2/1003/.، آخااااااااااااااااار  ياااااااااااااااااار   61: 2جامعاااااااااااااااااا جلمنصااااااااااااااااا ر  ،  ، ص ص 

http://www.angelfire.com/a4/redall21/56.htm 

(: طارق هعلايم جلريايايات ، جلنظرياا صجلتطبياق . جلريااض . مكتبااا 1005م ما  حسان جلملي ال) رفعت -
 جلرشاا    .

(: نناااء جاسااتفتاءجت صقياااال جاه اهااات،  جر جلفناا ن للطباعااا صجلنشاار 1..2 جياا  ناان ع ياار جل ااارثي) -
 جلمملكا جلعربيا جلسع  يا. -صجلتغليف، ج  

:"  م  جلمفاهيم جلعلميا لألطفال: نر امق مقتار  صه اار  لطفال (1000 كريا جلشربيني، يسريا  ا ق)  -
 ما قبل جلم رسا"،  جر جلفكر جلعربي، جلقاهر .

 (: جلم خل إلل جلت ريس . عمان .  جر جلشرصق  .1003سهيلا م سن كاظم جلفت ص ) -

سااتخ جم (: " أثاار هاا ريب ه مياا  جلصاال جألصل جحعاا ج   علاال ج 3..2م ماا   إناارجهيم ) م ماا  اافاء -
جاسترجهي يات جلمعرفيا في جستيعانهم للمقرصء صجه ااههم   ا  جلقارجء " . رساالا ماجساتير طيار منشا ر  . 

 جحسكن ريا .كليا جلتربيا . جامعا 

(:"جه اهات طلباا جلصال جألصل جلثاا    فاي بعا  ...2عاي  حم جن جلهرش، م م  ليبان طزجص )ماي   
 -   جللغا   "جلتنباي" صهقا يمهم لها ج جلبر اامق"، م لاا كلياا جلتربياا جلم جرال جألر  يا   ا  نر اامق جل اسا

 .235-.24(، ص 40،جلع   ) جامعا جلمنص ر 
فاااي  ت(: هصاااميم جلب ااا ث جلنفسااايا صجاجتماعياااا صجلترب ياااا:  رجساااا...2عبااا جلرحمن م مااا  جل يسااا  ) -

 هفسير جلسل ك جح سا ي،  جر جلرجهب جل ام يا، نيرصت، لبنان.

(: جلقياااال صجلتقا يم فاي علاام جلانفس: ر ياا ج ياا  ،  جر جلياا صر  جلعلمياا للنشاار ...2ججاا)عبا جلقا ر كر  -
 جألر ن.-صجلت  يع، عمان

http://www.angelfire.com/a4/redall21/56.htm
http://www.angelfire.com/a4/redall21/56.htm
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(: "شبكات جلمعل مات في جلتعليم جلعالي: جلت ريس صجلب ان". فاي: )هكن ل جياا ...2عب هللا عمر خليل) -
 -36تاا  للنشار، جلقااهر . صجلتعليم:  رجسات عربياا، ه ريار: مصاطفل عب جلساميع م ما (، مركاز جلك

212. 

جل  يثااا"، م لااا  ت(: "نناااء مقياااال جه اهااات م رسااي جلرياياايات   اا  جلرياياايا3..2عاازص عفا ااا)  -
"جلتقااا يم صجلقيااااال جلنفسااااي صجلتربااا  "، هصااا ر عاااان  خباااا ماااان أسااااه   جلقيااااال صجلتقاااا يم فاااي جل امعااااات 

 .106 -.23جلفلسطينيا، جلع   جلثا ي،ص

: جلطفااال جلمبااا ع:  رجساااا ه ليلياااا باساااتخ جم جلااا رجما جحن جعياااا، مكتباااا (3..2عفااااف أحمااا  عااا يس ) -
 جلزهرجء، جلقاهر . 

" فعاليااا هاا ريس جلتاااريخ باسااتخ جم إسااترجهي يتي جلتاا ريس جلتبااا لي صخاارج و (:  1006جل ماال) أحماا علااي -
عا ج   " . جلمفاهيم في هنميا مهاارجت فهام جلنصا ص جلتاريخياا جلم رسايا لا   ه ميا  جلصال جلثاا ي جح

م لا جل م يا جلترب يا لل رجسات جاجتماعياا . جل م ياا جلترب ياا لل رجساات جاجتماعياا . كلياا جلتربياا . 
 .251:  216جامعا عين شمس . جلع   جلثالن ، فبرجير  . ص ص 

اهر  . (:  إثرجء نيئا جلتعلم . جلمعلم جلناجح صمهارجهه جألساسيا . جلكتا  جلخامس . جلقا1005علي رجش ) -
  جر جلفكر جلعربي  .

. جلعاااين .  جر جلكتاااا   2(: هعلااايم جلتفكيااار مفااااهيم صهطبيقاااات . ط...2جلااارحمن جااارصجن) عبااا فت اااي -
 جل امعي  .

(: " جلمفااااهيم جل ينياااا صجاجتماعياااا صجللغ ياااا ...2فرمااااص  م مااا ، عبااا  جلااارحيم سااا ما، سااامير يااا  س )
ا لطفال جلرصياا صهنمياا بعضاها باساتخ جم حال جلمشاك ت " صجلعلميا صجلرياييا صجلفنيا صجل ركيا جلمناسب

 . 50م لا  رجسات في جلمناهق صطرق جلت ريس، معه  جل رجسات صجلب  ث جلترب يا، أكت بر، جلع   
 (: جلتفكير من منظ ر هرب  . جلقاهر  . عالم جلكتب  . 1006عزيز إنرجهيم)  م   -
س صجلتنظيمات في ي ء جلم  ي ات، عامر للطباعاا أ(: علم جلمناهق: جألس- 3..2م م  جلسي  علي) -

 مصر. -صجلنشر بالمنص ر ، جلمنص ر 

(: " رجسا مقار ا نين جه اهات ه ميا   جلصال جألصل صه ميا  جلصال 3..2منل عب جلها   سع   ) -
(، 3جلثالاااان   ااااا  ماااااا   جلعلاااا م"، م لا" رجساااااات هرب ياااااا"، رجبطاااااا جلتربيااااا جل  يثاااااا بالقااااااهر ، جلم لااااا  )

 .163-110(. ص.6زء)جل 

جلمنتااا   جلتربياااا صجلتعلااايم بسااالطنا عماااان . جلم يرياااا جلعاماااا للتعلااايم .  ج ااار  جحشااارجف جلتربااا   .  ص جر  -
 ا. ل نا جلمط يات صجلمنش رجت جلترب يا . قسام جل رجساات جاجتماعياا صجلمهاارجت جل ياهيا جلترب   جلتبا لي

 www.moe.gov.com، متا  في:   .100/./23، آخر  يار   6:4، ص ص 1005,  يسمبر 

http://www.moe.gov.com/
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( ماااان جلتعلاااايم جلعااااام"، 21-.(: "منهاااااج جلرياياااايات للصااااف ف )1000جلاااايمن )-ص جر  جلتربيااااا صجلتعلاااايم -
(، مركااااز جلب اااا ث صجلتطاااا ير جلترباااا  ، 21-.مشاااارصع هطاااا ير مناااااهق جلعلاااا م صجلرياياااايات للصااااف ف )

 جليمن. - نعاء
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