كمية التربية

جامعة سكىاج

المجمة التربكية

بزنامج تدريىب قائم علي دورة حبث الدرس املطورة لتنمية
ممارسات التدريس الشامل والكفاءة الذاتية وخفض قلق
التدريس لدى معلمي الدراسات االجتماعية باملزحلة
االبتدائية

إعداد
د /أمسا ٞشن ٜحمىد صاحل
باحث بالمركز القكمى لمبحكث التربكية كالتنمية
تاريخ االستالم  34 :مارس 3232م

-

تاريخ القبول  24 :أبريل 3232م

DOI: 10.12816/EDUSOHAG.2021.

برنامج تدريبى قائم ...

عدد يوليو-ج3232 )78( -2م

املطتدمص:
استيدؼ البحث الكشؼ عف أثر برنامج تدريبى قائـ عمى دكرة بحث الدرس المطكرة
فى ضكء فمسفة الدمج الشامؿ لتنمية ممارسات التدريس الشامؿ كالكفاءة الذاتية كخفض قمؽ
التدريس لمعممى الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية ،كلتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـ
المنيج الكصفى كالتجريبى ،كتـ إعداد قائمة بممارسات التدريس الشامؿ كفى ضكءىا تـ
إعداد بطاقة لمبلحظة أداء المعمميف ،كاعداد مقياس لتحديد مستكل الكفاءة الذاتية ،كمقياس
لتحديد مستكل قمؽ التدريس لدل المعمميف ،كتككنت عينة البحث مف ( ) 42معمـ مف معممى
الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية ،كتكصؿ البحث لكجكد أثر متكسط لمبرنامج التدريبى
فى تنمية ممارسات التدريس الشامؿ ،كالكفاءة الذاتية ،كخفض قمؽ التدريس ،ككجكد ارتباط
سالب متكسط بيف الكفاءة الذاتيو ،كقمؽ التدريس ،كأكصت الدراسة بتزكيد الخبراء بكميات
التربية بدكرة بحث الدرس المطكرة لتضمينيا بمناىج إعداد الطبلب المعمميف ،كدعـ اإلدارة
المدرسية لمتعاكف المشترؾ بيف معممى فصكؿ الدمج كذكل الصمة بتعمـ التبلميذ.
* الكممات المفتاحية  :برنامج تدريبى  -دكرة بحث الدرس المطكرة – ممارسات التدريس
الشامؿ -الكفاءة الذاتية -قمؽ التدريس .
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A Training Program Based on the Lesson Study Cycle Developed to
Develop Inclusion Teaching Practices and Self-Efficacy and Reducing
Teaching anxiety for elementary social studies’ teachers
Abstract:
The research aimed at exploring the impact of a training program based
on the lesson study cycle developed in light of the philosophy of inclusion to
develop inclusion teaching practices, self-efficacy and reduce teaching anxiety
for teachers of social studies in the primary stage. To achieve this aim the
descriptive and experimental methods were used, a checklist of the inclusive
teaching practices was prepared and in light of it an observation card was
prepared to observe the performance of teachers, a scale was prepared to
determine the level of self – efficacy, a scale was prepared to determine the
level of teaching anxiety of teachers.The sample of the study consisted of (24)
primary social studies teachers. The research found a medium effect of training
program in developing the inclusive teaching practices, self-efficacy, and
reducing the teaching anxiety, and there was an average negative correlation
between self-efficacy and teaching anxiety , the study recommended to provide
the experts in the colleges of education with the developed research lesson to
include it in the curricula of preparation of student teachers ,and supporting the
school administration of mutual cooperation between teachers of inclusive
classes and those related to students' learning.
* Key words: Training program - lesson study cycle developed - inclusion
teaching practices, self-efficacy - teaching anxiety ,
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وكدوٛ
كفؿ اإلعبلف العالمى لحقكؽ اإلنساف( )8726حؽ التعميـ لكؿ إنساف بغض النظر
عف قدراتو كمكاىبو ،كفى عاـ (  )8767كقعت معظـ دكؿ العالـ عمى اتفاقية حقكؿ الطفؿ
باعتباره حؽ ممزـ ،كفى عاـ ( )8772حث بياف ساالمانكا الحككمات عمى تصميـ أنظمة
تعميمية يمكنيا االستجابة لبلحتياجات المتنكعة لمتبلميذ غير المتجانسيف لتمكيف جميع
التبلميذ مف حضكر الفصكؿ العادية)  ،(Pit-ten Cate,2018, p49-50كأعمف مؤتمر
داكار( )4222بحمكؿ عاـ( )4283ذكم اإلعاقة ليـ نفس الحقكؽ التي يتمتع بيا التبلميذ
اآلخركف فى التعميـ) .(Kiyuba ;Tukur, 2014,p1كتماشيان مف مصر مع االتجاه

العالمى كقعت عاـ ( )4224االتفاقية الدكلية لحماية كتعزيز حقكؽ األطفاؿ كصدر القرار
الكزارل لدمج ذكل اإلعاقة مع التبلميذ العادييف كىك ما عرؼ بحركة الدمج الشامؿ(
 ) inclusionلمتبلميذ بالفصكؿ الدراسية ،كتـ العمؿ بو مف العاـ الدراسى(-4227
 ،)4282كصدر القرار  434لسنة ( )4285لدمج ذكل اإلعاقة البسيطة ( )%82بجميع
مدارس التعميـ العاـ

( محمكد ،4286 ،ص  ) 44بعد سنكات مف العزؿ كالفصؿ،

إعما نال لمبادئ المساكاة كالعدالة كتكافؤ الفرص التى نصت عمييا المادة رقـ ) ( )87مف

دستكر  " 2014التعميـ حؽ لكؿ مكاطف" ( كزارة التربية كالتعميـ .)4282 ،ص)81-84
مف ناحية ،كأىداؼ استراتيجية التنمية المستدامو لمصر التى أعمنتيا كزارة التخطيط مف
ناحية أخرل الساعيو لمكصكؿ فى عاـ  4212إلى تعميـ عالي الجكدة كمتاح لمجميع دكف
تمييز في إطار نظاـ يحترـ اإلختبلؼ (كزارة التخطيط ،4283،ص.)4
كيشير الدمج الشامؿ إلى عممية تعميـ التبلميذ ذكل اإلعاقة ضمف الفصكؿ العادية
فى بيئة صفيو داعمو إلحتياجات جميع التبلميذ ،بعد أف ساد نظاميف لمدمج
ىما( ،)integrationك(  ، ) mainstreamingككفقان لما كرد بالتقرير العالمى لرصد
التعميـ الصادر عف اليكنسكك (  ) 4242الدمج الشامؿ ال يعنى مجرد التحاؽ جميع التبلميذ
بذات المدرسة كالفصؿ أك القضاء عمى العزؿ الجسدل ،بؿ يتطمب األمر تكييؼ المناىج،
كتكفير المعمـ خيارات لجميع التبلميذ كليس لبعضيـ ،كاإلقرار بتجارب كؿ طالب كقد ارتو،
كاإلنفتاح عمى التنكع ،كأصبح معمـ الفصؿ العادل يمعب دك ارن محكريان فى نجاح برنامج الدمج

الشامؿ ،فضماف استعداده لتدريس التبلميذ ،كتحمؿ مسئكلية تطكيرىـ ،ككفاءتو في تقديـ
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خدمات التعميـ الشامؿ يكفؿ لمبرنامج تحقيؽ أىدافو ( اليكنسكك ،4242 ،ص ،)815 ،886
كما أصبح مطالبان بإعادة النظر في ممارساتو التدريسيو ،كتقييميا ،كتطكيرىا بما يتناسب مع

أدكاره الجديدة التي تختمؼ اختبلفان كميان عف أدكاره التقميدية لتبلءـ متطمبات العمؿ الجديد ،فقد
أصبح مطالب بالتعامؿ مع نكعية جديدة مف التبلميذ  -تختمؼ عف العادييف -ذات خصائص،

كحاجات ،كقدرات خاصة ،تحتاج منو لتفيـ تاـ ،كتقديـ ما يناسب مف أساليب كطرؽ تتماشي
مع مستكياتيـ المتباينة( محمكد ،4286 ،ص ) 47-45
كألف اإلصبلحات التعميمية تستند عادةن إلى ُمثُؿ جديدة ال تشكؿ جزنءا مف أنظمة
المعتقدات الحالية لممعمميف ،كشفت دراسة (  )p453-454 ،(2019،ÇOPURعف
مقاكمة المعمميف لمنظاـ الجديد كالتى ترجع إلفتقادىـ إما الكعي أك الثقة أك المعرفة أك
الكفاءة البلزمة لتنفيذ الفكرة الجديدة التى تمزميـ بإجراء تغييرات مينية لـ يستطيعكا فييا
تحكيؿ مفاىيـ الفمسفة الجديدة إلى ممارسة ،ك"شمكؿ" تبلميذ الدمج فييا ،كما أفتقدكا تصميـ
الممارسات التعاكنية كدعميا كتعزيزىا ،كىك ما أصابيـ بحالو مف الحيرة كالقمؽ( الصالح،
 .)4287كاتفقت دراسة) (Wells, 2009, p663-664مع نفس النتائج حيث اشارت
لشعكر المعمميف بالخكؼ كالتردد كمكاجية المجيكؿ عند تنفيذ التعميـ الشامؿ ،أرجعتو لنقص
التدريب كعدـ االستعداد لدعـ التبلميذ ذكم اإلعاقة ،كعدـ كفاية المعرفة التربكية لممعمـ،
كفيـ فمسفة الدمج ،كالفجكة بيف التعميـ النظرم كالممارسة ،كىك ما يضر بقدراتيـ عمى
تعزيز امكانات التعمـ لدل الجميع ،كخمؽ فجكة بيف المعتقدات مف جانب كالممارسة مف
جانب أخر .كتشابيت معيا نتائج دراسة (  ) Mintz,2019. P270أف المعمميف أصحاب
الكفاءة الذاتية المنخفضة يميمكا لرفض التعميـ الشامؿ كيظيركف جيد منخفض إلشراؾ
التبلميذ ذكم اإلعاقة ،كيشعركا باإلحتراؽ ،كضعؼ الثقة كالكفاءة لتعميـ كتمبية احتياجات
التبلميذ ذكم اإلعاقة ،كاإلحسا س باإلجياد االنفعالى ،كخكؼ عاـ كعميؽ مف المجيكؿ .كما
أظيرت دراسة ) (Wilson;Marks;Dukin,2020أنو عمى الرغـ مف أف المعمميف اتخذكا
مكاقؼ إيجابية تجاه الدمج ،إال أنيـ لـ يشعركا باالستعداد لتعميـ التبلميذ ذكم االحتياجات
االستثنائية ،كأعمنكا حاجتيـ لدكرات تدريبية فى ذات المجاؿ ،كدراسة( & Galaterou
،) Antoniou,2017,p646-647
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) 2019, p3التى تكصمت إلى أف المعممكف دعمكا فمسفة الدمج ،إال أنيـ شعركا بالضغكط
لنقص الدعـ ،كضعؼ" التكاصؿ مع أكلياء أمكر ذكل اإلعاقة.
كما بينت دراسة (  ) ÇOPUR, 2019,p465أف ىذه الفجكة

التى يعانييا

المعمميف تنشأ إما لنقص التدريب السابؽ لمخدمة عمى التعميـ الشامؿ ،أك لعدـ كفاية التدريب
أك عدـ مبلءمتو لمممارسة أثناءىا ،إضافة لمتحديات التى يكاجيكنيا كتشعرىـ بالتكتر كالقمؽ
مع فشؿ المكاجية ،كمف ثـ تحكؿ دكف أدائيـ عمى النحك االفضؿ كاحساسيـ بالعجز عف
القياـ بكاجباتيـ كمسؤكلياتيـ ،كانخفاض ركحيـ المعنكية ،كىك ما اشار اليو الشيرل (
 ،4242ص  ) 4262فى الدراسة التى قاـ بيا مف ضعؼ كعي المعمميف بالممارسات
الشاممة ،ككشؼ عف كجكد قصكر في برامج التنمية المينية المقدمة لممعمميف ،األمر الذم
ترتب عميو إىماؿ المعمميف لتمؾ الممارسات ،كمف ثـ ضعؼ األداء التدريسي المعزز ليا،
إضافة لمطبيعة المركبة لمعظـ ىذه الممارسات ،كتداخميا كارتباطيا ببعضيا البعض ،كعدـ
ألفة المعمميف بيا ،كحاجتيا لكقت كجيد كبيريف لمتدريب عمييا كاتقانيا ،األمر الذل شكؿ
صعكبة لدل المعمميف فى تنفيذىا ،كخمؽ فجكة فى أداء المعمميف كىك ما يعنى ضركرة
التطكير المينى لسد تمؾ الفجكة إلبقاء المعمميف عمى اطبلع دائـ بالمعمكمات كالممارسات
التعميمية الشاممة.
كأكد كبل مف )Pit-ten Cate ،)(Peebles, & Mendaglio, 2014,p249
) et al , 2018, p50,57-58) ,(Wells, 2009,140-141, p668أف المككنات
األساسية لمدكرة التدريبة الناجحو لمعمـ الفصؿ الشامؿ يجب أف تجمع بيف تاريخ كفمسفة
الدمج ،كاستيعاب كتقبؿ الطبلب ذكم اإلعاقات ،إضافة لمكضكعات عف االختبلفات في التعمـ،
كالثقافة الصفية كميارات التقييـ كالجمكس كالحركة كالتنقؿ لمتبلميذ ذكل اإلعاقة ،كمصادر
كأساليب التكنكلكجيا فى تعميـ التبلميذ متنكعى القدرات ،كخبرات التدريس الشامؿ ،كتصميـ
أنشطة ألنماط التعمـ ،كالتفضيبلت ،كاالختبلفات الفردية في التدريس ،كالتعديبلت كالتكييفات
المطمكبة لذكل ا إلعاقة  ،كالبرامج الفردية ،كالمكارد المتاحة ،كسجبلت تأمؿ تعميـ التبلميذ،
كطرؽ إجراء تغييرات فى حاؿ لـ تكف نتائج ممارستو الحالية كما ىك متكقع ، ،كمحاكاة
المعمميف لئلعاقة  ،كطرؽ ككسائؿ التكاصؿ كالتعاكف مع أكلياء أمكر ذكل اإلعاقة مف خبلؿ
لقاءات اك زيارات مخطط ليا .كتعزز اتجاىاتيـ كاستعدادىـ لدمج جميع الطبلب في الفصكؿ
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الدراسية العادية ،كتدربيـ عمى إبداع شراكات تعاكنية مع أكلياء األمكر كاألخصائيف ،كلغة
التكاصؿ المستخدمة بالفصؿ كالمنزؿ .كىك األمر الذل كشفت عنو دراسة (Pit-ten
) Cate,2018, p 56-57حيث ربطت بيف الدكرات التدريبية كانخفاض قمؽ المعمميف مف
تدريس الطبلب ذكل االحتياجات التربكية الخاصة بالفصكؿ الدراسية العادية  ،بعد برامج
تدريبية شاممة لممكضكعات المذككرة سابقان  .كأف ىذا التدريب لـ يزد الكفاءة المدركة
لممعمميف فحسب  ،بؿ زاد مف مياراتيـ فى تنفيذ الممارسات الشاممة.
كيرل كبل مف السكيطى()،)4284

، (McMinn,; Aldridge,2019, p4

)،4284 ،SHARMA & GEORGE( ،(Peebles & Mendaglio , 2014,p249
ص  ،21 – 24ص  ،(Wells, 2009, p668) ،) 22-17أف التخطيط الجيد لمياـ
كأنشطة دكرة تدريبية ىادفة لمعممى أثنا الخدمة حكؿ فمسفة كمتطمبات نجاح الدمج الشامؿ
يمكف أف يعالج مخاكفيـ ،كيخفؼ قمقيـ غير المبرر ،حيث تقدـ رؤية شاممة لمتعميـ الشامؿ،
كتتيح فرص إتقاف تنفيذ ممارسات التعميـ الشامؿ ،كتكفر لممشاركيف فرص لتطبيؽ المعارؼ
الجديدة .
جميع ما سبؽ زاد الحاجة إلى تكفير برامج تدريب مناسبة الحتياجات المعمميف،
األمر الذل أكصت بو الككالة األكركبية لمتنمية في تعميـ ذكم االحتياجات الخاصة

(

) ،Gordon,2017 ) (Pit-ten Cate, Ineke M.; et al , 2018, p50كدراسة
،( Ika,2018a)،ك) ،(Wells, 2009,140-141, p668لتمبية احتياجاتيـ ،كمكاجية
مخاكفيـ ،كخفض درجة قمقيـ حيث أكصت بالتدريب المستمر كالشامؿ عمى الشمكؿ خاصة
المبتدئيف منيـ لمكاجية التحديات ،كالحصكؿ عمى الخبرة المتمثمة فى المعرفة بالدمج،
كخبرات التفاعؿ كالتدريس لذكم اإلعاقة ،كضماف الدعـ ألغراض المتابعة لمساعدتيـ عمى
دمج ميارات جديدة إلى ممارسات قاعات الصؼ ،كمتابعة تقدـ التبلميذ السيما ذكك اإلعاقة،
كالتي تسمح ليـ بأف يككنكا ممارسيف ناجحيف ،يمبكا احتياجاتيـ كاحتياجات تبلميذىـ ،كابتكار
دركس تبدأ مف حيث يككف التبلميذ .كىك الحؽ الذل كفمو الدستكر المصرل لكؿ معمـ فى
مادتو رقـ  " 4282/44المعمـ الركيزة األساسي ة لمتعميـ تكفؿ الدكلة لو تنمية كفاءتو العممية،
كمياراتو المينية بما يضمف جكدة التعميـ ،كتحقيؽ أىدافو( كزارة التربية كالتعميـ، 4282 ،
ص. )81
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كنظ ارن لما أبداه المعممكف ،كصناع السياسات ،كالباحثيف مف مخاكؼ متزايدة بشأف

فاعمية التطكير الميني القائـ عمى مدخؿ "كرشة العمؿ " التقميدية ظير إتجاه متزايد نحك
مدخؿ لمتطكير المينى قائـ عمى المدرسة ككحدة لمفعؿ كما كصفتيا الخطة االستراتيجية
لمتعميـ قبؿ الجامعى  ( 4212-4282كزارة التربية كالتعميـ  ،4282ص  ) 824كىك مدخؿ
معا .كتشير
يطبؽ ن
نكعا مف مجتمع الممارسة يشجع المعمميف عمى حؿ المشكبلت التعميمية ن
قاعدة البحث الخاصة بالتطكير الميني الفعاؿ ألىمية تكافر ستة مككنات فيو ىى أف  ( :أ)
يعزز نشاط أسمكب اإلصبلح (ب) يؤكد عمى المشاركة الجماعية لمجمكعات مف المعمميف مف
(د) كاؼ.

(ق)

فرصا لمتعمـ النشط.
نفس المدرسة أك القسـ أك الصؼ( .ج) يكفر ن
درجة تركيز المحتكل عمييا( .ك ػ) يعزز االتساؽ مف خبلؿ دمج الخبرات التي تتكافؽ مع
أىداؼ المعمميف كمعايير الدكلة.
كيعد مدخؿ بحث  /دراسة الدرس تطابؽ جيد ليذا النكع مف التطكير ،كىك مدخؿ
يابانى تبنى أفكار المربى كالعالـ جكف ديكل مف أجؿ كضع المعمميف فى مكاقؼ لتنمية مينية
متطكرة دائمان (عمر ،4286 ،ص  ،)74خبلؿ كقت حقيقي كاقعى بغرض تحسيف الممارسات
التعميمية الفريدة لسياقات مدارسيـ كفصكليـ الدراسية .كيمثؿ أداة فعالة لمتنمية المينية

المستمرة ألنو يتمحكر حكؿ المدرسة ،كيركز عمى تعمـ المتعمـ  ،كيعتمد عمى الخبرات
الجماعية كالتعاكنية لممعمميف العامميف في نفس التخصص بالمدرسة

Mhakure,

)  Duncan 2019, P1كتقكـ فكرتو عمى نشجيع المعمميف عمى التفكير في ممارساتيـ
خبلؿ عممية دكرية لتخطيط كمراقبة الدركس ،كفحص تعمـ التبلميذ كفريؽ تعاكنى ،لفحص
مشكمة تعميمية كتحديد كيفية تطبيؽ الحؿ .كيمتد عادةن ألسابيع أك شيكر ،حيث يناقشكف
التدخبلت التعميمية كيشارككف المعرفة حكؿ كيفية استجابة التبلميذ ،كيضعكف خطة الدرس

نتيجة الحكمة الجماعية كالخبرة .كالبناء عمبيا ،كمراقبة تعميـ بعضيـ البعض ،كاالجتماع
لمناقشة تعمـ التبلميذ ،كالنظر في أفضؿ السبؿ إلشراكيـ في التعمـ (Lenski,& Caskey
 ،2009,p51).كىـ بيذا يعتمدكف عمى المبلحظة التفصيمية لمدركس كالتحميؿ الذم يجريو
الفريؽ مف أجؿ تحسيف الدركس لجعميا أدكات تعميمية أكثر فاعمية .كيركز العمؿ عمى دركس
معينة  ،كليس في المكضكع بأكممو ،كيقكـ المعممكف الذيف يقكمكف بدكر المراقبيف بجمع
المعمكمات حكؿ الدرس .يحاكلكف اكتشاؼ متى ككيؼ حدث التعمـ الفعاؿ ،كمتى لـ يتـ تنفيذه
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بشكؿ صحيح .كما يمكف جمع المعمكمات باستخداـ االستبيانات كالمقاببلت مع الطبلب ،كفى
ضكء المبلحظة  ،يتـ اقتراح تحسينات كتنفيذىا في التكرار التالي لمدرس ،كيعتمد العمؿ عمى
دكرة مستمرة مف  :اختيار الدرس ،كتحديد أىدافو ،كالتخطيط لمجمسة ،كالتدرب عمييا  ،كتقييـ
النتائج كادخاؿ التغييرات ،كتقييـ جديد لمنتائج كنشر النتائج التي تـ الحصكؿ إلييا ،كتيدؼ
نتائج بحث الدرس إلى تجاكز تحسيف جمسة محددة لخمؽ ثقافة تعاكنية بيف المعمميف تساعد
عمى تعزيز الدافع كالمكقؼ االستباقي تجاه التدريس ( السيطرة عمى المكقؼ مف خبلؿ
التسبب فى حدكث شيئا ما بدال مف االستجابة لو بعد حدكثو) ،كبيذه الطريقة ستمتد
المنيجية بشكؿ طبيعي إلى دركس أخرل  ،كمكضكعات أخرل كفرؽ أخرل مف المعمميف.
،p426-427) (Centeno; Alaez; et-al, 2020,كيركز تخطيط الفريؽ بشكؿ
أساسي عمى تصرفات المعمـ بد نال مف نتائج التبلميذ(،(Ornstein,1997كمع ذلؾ  ،يمكف

معا لتقكية الرابط بيف التخطيط التعميمي كتعمـ
أف يكفر بحث الدرس فرصة لممعمميف لمعمؿ ن
التبلميذ  ،.Lenski, S. J., & Caskey, M. M. (2009,p50).كتدعـ منيجية دراسة
الدرس نظرية التعمـ الكاقعية) (Lave & Wenger,1991كالتى تفترض أف التعمـ ىك
عممية اجتماعية يشارؾ فييا األفراد في بناء المعرفة بدالن مف نقميا مف فرد إلى آخر .كفي
حالة دراسة الدرس ،يحدث التعمـ عندما يتبادؿ المعممكف األفكار كيتعاكنكف في الدركس

لفصكليـ الفعمية ،فعندما ينخرطكف في عممية بحث الدرس ،يعممكف كمجتمعات ممارسة
يطكركف فييا ممارسة مشتركة  ،كيككف تركيز بحث الدرس ىنا حكؿ العممية الفكرية
التعاكنية بدؿ إنتاج منتجات معزكلة مثؿ مجمكعة مف الدركس النمكذجية .ىذه المشاركة
الفكرية ىي السمة المميزة لمجتمعات الممارسة ،كالتي "تكفر كسيمة لممعمميف ذكم
االىتمامات المشتركة لمتفاعؿ مع المينييف اآلخريف الذيف لدييـ اىتمامات مماثمة لحؿ
المشكبلت كتحسيف الممارسات ) .،" (Angelle,2008كتقديـ الدعـ كيأتى في شكؿ مكارد
كمساحة االجتماعات كالخبراء الخارجييف) ، (Wenger,1998كخمؽ بيئة تعترؼ بقيمة
المجتمعات .كىى ظركؼ ضركرية لتعزيز ،كاستدامة مجتمعات الممارسة ،كخمؽ مناخ
لمتطكير الميني الفعاؿ. (Lenski & Caskey,2009,p50-51 ). .
كيشجع مثؿ ىذا العمؿ التعاكني المعمميف عمى االعتماد عمى أقرانيـ لتزكيدىـ
بالتغذية الراجعة ،كالتأكيد عمى التفكير الذاتي النقدم ،كتحكيؿ انتباىيـ إلى تفكير التبلميذ
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كتعمميـ عند التخطيط  ،كتبني منظكر التبلميذ ،كتحديد مؤشرات مشاركتيـ كسمككيـ،
كالتركيز عمييا أثناء مبلحظة الدرس ،بد نال مف التركيز عمى قدرة المعمـ .كمف خبلؿ الحفاظ

عمى التركيز عمى التبلميذ يمكف لممعمميف اكتساب رؤل ميمة حكؿ طرؽ تحسيف ممارساتيـ
التعميمية  ،Lenski, S. J., & Caskey, M. M. (2009, 55).األمر الذل يمكف أف
يجعؿ مف دكرة بحث الدرس منيجية مفيدة لممعمميف فى بيئو الدمج الشامؿ ،ألنيا أكالن :تعتمد

بشكؿ أساسي عمى خبرة المعمـ ،مما يجعمو يكتشؼ بسرعة الحاجة إلى التكيؼ مع مكقؼ
ثانيا  :نظ ارن ألف العمؿ يتـ باستمرار بنفس الطريقة فإنو يشجع
معيف أك خصائص الطبلب .ن
أخير  ،نظ ارن ألنو يعزز ابتكار كابداع المعمـ ،فمف المرجح أف
عمى اتباع إيقاع سريع لمتغيير ،ك نا
ينتج عنو مستكل و
عاؿ مف الدافعية لممعمميف )(Centeno; Alaez etal, 2020, p427
 ،كبالتالى فإف فكائد مدخؿ بحث الدرس ليست فقط تطكير درس؛ إنما يتعمـ المعممكف الذيف
يتعاكنكف في تطكير الدرس مف بعضيـ البعض كيفية التفكير في التدريس كتعمـ
التبلميذ ) .Lenski& Caskey (2009, p54كقد أثبت العديد مف الداسات السابقة
العربية كاألجنبية فاعمية بحث الدرس فى تدريب المعممىيف فبينت دراسة ( Aimah,
 ) Ifadah& Bharati,2017أف تقديـ دكرات تدريبيو لممعمميف قائمة عمى نمكذج بحث
الدرس حسف جكدة التعمـ خاصة بالنسبة لعممياتو ،كشجع التشاركية بيف المكجييف
كالمعمميف ،كتكصمت دراسة الثقفى ( ( )4287عمر ،) 4286 ،ك(  ، (Arslan,2019إلى
أف عقد دكرات تدريبية لممعمميف ،قائمة عمى بحث الدرس طكر األداء التدريسى لما يكفره مف
أمثمة مممكسة عف الممارسة .كتكصمت دراسة عبدالباسط ( ،)4288كمحمد (،)4285
كمركاد(  ،) 4282كيحيي( ،)4282ك(  (Mihajlović,., Milikić, 2018لفاعميتو فى
تدريب معممى الدراسات االجتماعية ،كأكصكا بتكعية المدارس بيا ،كاعتمادىا فى برامج تدريب
معممى الدراسات االجتماعية ،كالتحقؽ مف أثرىا فى خفض قمؽ التدريس ،كتحقيؽ التنمية
المينية ،كتنمية كفايات التدريس التخصصية ،كتمبية احتياجات التبلميذ.
كبمراجعة دكرة بحث الدرس كدراسة إمكانية استخداميا كأساس لبناء برنامج تدريبى
لمعممى الدراسات االجتماعية يكفؿ ليـ فرص تعاكنية تأممية لتنمية ممارساتيـ لمتدريس
الشامؿ ،كرفع كفاءتيـ الذاتية ،كمعالجة شعكرىـ بقمؽ التدريس ،كجدت الباحثو حاجة الدكرة
لبعض التطكير لتبلءـ عمؿ المعمـ فى ضكء فمسفة الدمج الشامؿ لما لمفصؿ مف خصكصية
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 255 -

برنامج تدريبى قائم ...

عدد يوليو-ج3232 )78( -2م

تميزه عف الفصؿ العادل ،كتحقؽ السمة الرئيسية لعمؿ معمـ فصؿ الدمج ،التى تقكـ عمى
التعاكف مع أصحاب المصمحة ،كاعتمدتيا الباحثة فى البرنامج التددريبى ( راجع اإلطار
النظرل ،كتصميـ التجربة) .

وشهم ٛالبخح
تتمثؿ مشكمة البحث فى تقميدية األدكار التى يؤدييا المعمـ بفصؿ الدمج الشامؿ،
كنقص معارفو بخصائص كاحتياجات ذكل االحتياجات ،كقصكر كفاءتو المينية عف التدريس
لفصؿ متنكع ،كتمبية احتياجاتيـ ،كالتكاصؿ كالتفاعؿ مع ذكل الصمة بتعمـ التبلميذ ،كىك ما
يكلد لديو شعكر بعدـ الثقو ،كالقمؽ كالتكتر ،كصعكبة فى إدارة الفصؿ كيقمؿ بدكره مف فعالية
فصمو الدراسي ،كانخفاض مستكل تقبمو لمتبلميذ ذكم اإلعاقة البسيطة ،كلتدعيـ اإلحساس
بالمشكمة قامت الباحثو بالفصؿ األكؿ لمعاـ الدراسى (  ) 4242-4287بدراسة استطبلعية



طبقت عمى(  ) 84معمـ ،شممت تطبيؽ بطاقة مبلحظة ألداء ( )2معمميف مف معممى
الدراسات االجتماعية بفصكؿ الدمج الشامؿ منيـ ( )4بإدارة الزيتكف التعميمية ،ك( )4بإدارة
الحدائؽ التعميمية بيدؼ تحديد األداءت المعززة لممارسات التدريس الشامؿ التى يمارسيا
المعممكف كمدل إجادتيـ ليا ( شممت اإلطبلع عى دفتر التحضير -كمتابعة عمؿ المعمـ قبؿ
كاثناء كبعد التدريس/حصة لكؿ معمـ)مف خبلؿ بطاقة مفتكحة ( كىـ المعممكف الذيف أجابكا
بنعـ كال احتاج لمزيد مف التدريب مف كاقع نتيجة االستبياف المشار اليو فى ثانيان)  ،ثانيان:

تكزيع استبياف(مغمؽ مفتكح) طبؽ عمى عينة مف معممى الدراسات االجتماعية بفصكؿ
الدمج الشامؿ بمغ عددىـ ( )84معمـ ،منيـ( )6معمميف بإدارة الحدائؽ التعميمية ،ك()4
بإدارة الزيتكف التعميمية ،بيدؼ الكقكؼ عمى رأييـ حكؿ مدل نجاحيـ فى تدريس تبلميذ
الفصؿ ،كالممارسات التى يعتمدكنيا فى دعـ كتعزيز تعمميـ ،كالصعكبات التى تكاجييـ فى
العمؿ ،كالكشؼ عف احتياجاتيـ التدريبية(كىـ المعممكف الذيف أجابكا بنعـ كاحتاج لمزيد مف

 ملحق 2
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التدريب ،كالمعممكف الذيف أجابكا ببل كاحتاج لمزيد مف التدريب) ،كقد أسفرت النتائج

( انظر

بالتفصيؿ ممحؽ  )4عف:

 حاجة عدد كبير مف المعمميف حاجة لمتدريب ( )84معمـ مف كاقع ( ) 84معمـ بما يكازل
نسبة قدرىا  % 53مف النسبة الكميو لممعمميف .
 كجكد قصكر عاـ فى أداء المعمميف عمى مستكل الممارسات الشاممة العامة مف كاقع
نتائج بطاقة المبلحظة بنسبة ( ،)%42.42كمف كاقع نتائج االستبياف بنسبة
( ،)%58.74كىك ما انعكس عمى األداءات الفرعية المعززة لكؿ ممارسو عمى حده

( انظر

بالتفصيؿ ممحؽ . )4

 كجكد تشابة إلى حد ما بيف معرفة المعمميف كتطبيقيـ الفعمى لؤلداءات ( الذيف تمت
مبلحظتيـ  %13.14مف جممة األداءات المطمكبة لمتدريس الشامؿ ) كبيف المعرفة
النظرية لمزمبلء ( الذيف أجابكا عف االستبياف  -لذات األداءات  %46.22مف جممة
األداءات المطمكبة لمتدريس الشامؿ ) ،كىى أداءات تدريس شاممو ،لكنيا ال تعكس بشكؿ
كاؼ خصكصية الممارسات الشاممة لمتبلميذ خاصة غير العادييف ،فيى أداءات أساسيو ال
يمكنيـ اإلستغناء عنيا فى عمميـ ،اال أنو ال يمكنيـ اإلستغناء بيا عف بقية الممارسات
التى تعينيـ عمى مكاجية تنكع احتياجات التبلميذ ،كمقابمة فركقيـ الفردية .
 غياب أداءات ىامة معززة لمممارسات الشاممو مف األداء الفعمى لممعمميف ،كمدركاتيـ
لمتدريس كالعمؿ مع فريؽ تعاكنى ،كالتكاصؿ مع كلى األمر ،ككضع الخطة الفردية،
كتكييؼ المحتكل كاألنشطة كالكاجبات لمتبلميذ حسب قدراتيـ ،كتييئة مكاقؼ لمتكاصؿ
كالتقارب بيف التبلميذ العادييف كغير العادييف ،كتقديـ أساليب تعزيز كتغذية راجعو
متنكعة ،كمراعاة

تنظيـ أماكف جمكس التبلميذ حسب حالتيـ ،كربط التقدـ بالخطة

الفرديو ،كتنكيع أساليب التقييـ ،كتقييـ أنفسيـ ذاتيان ،،كتدكيف الشكاىد حكؿ أداءه كتقييـ
ذاتو ...،كىى أداءات يفتقدىا الكثير مف أفراد الدراسة االستطبلعية.

 مكاجية المعممكف لمعكقات عديدة فى العمؿ منيا ما يمثؿ ليـ عائؽ كبير(%822-45
مف المعمميف) كتطكيع نفس المحتكل لممتعمميف العادييف كذكل اإلعاقة ،كاعداد الخطة
الفردية ،كالمشكبلت السمككية لذكل اإلعاقة ،كضعؼ التكاصؿ مع الزمبلء ،ككلى االمر،
كصعكبة اختيار طرؽ تدريس لمتبلميذ المدمجيف ،كتنمر التبلميذ العادييف لذكل اإلعاقة،
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كضعؼ معرفة كخبرة االخصائييف بالمدرسة فى الكشؼ عف مستكل التبلميذ ،كاعداد
تقاريرىـ ،كمنيا ما يمثؿ ليـ عائؽ متكسط ( % 44-12مف المعمميف ) كتشتت انتباة
التبلميذ ذكل اإلعاقة  ،كصعكبة الحكـ عمى أداء ذكل اإلعاقة لمتعاطؼ معيـ ،كتقسيـ
الكقت بيف التبلميذ العادييف كغير العادييف.
 حاجة المعممكف لمزيد مف المعرفة كالتدريب حكؿ فمسفة الدمج الشامؿ ،كمتطمبات نظامو،
منيا ما يمثؿ ليـ احتياج تدريبى كبير( %822-45مف المعمميف) حكؿ المفاىيـ،
كالمبادئ األساسيو لمفمسفة ،كممارسات التدريس الشامؿ ،كتعديؿ المحتكل بما يناسب
احتياجات ذكل اإلعاقة ،كمتابعة ،كدعـ تعمـ التبلميذ ،كتبادؿ الخبرات ،كالتعاكف مع
الزمبلء ،كاإلخصائييف ،كعرض الدرس بصكرة تراعى فركقيـ الفردية ،كمنيا ما يمثؿ ليـ
احتياج تدريبى متكسط ( % 44-12مف المعمميف ) حكؿ كسائؿ كمجاالت التكاصؿ مع
كلى األمر ،كاثراء المتميزيف ،كاقامة عبلقات ايجابية بيف التبلميذ ،كمكاجية قمؽ العمؿ مع
ذكل اإلعاقة ،كمتطمبات نجاح الدمج ،كىك ما كشؼ عف معكقاتيـ الحقيقية ،كحاجتيـ
لبرنامج تدريبى مناسب يتيح ليـ تطكير ممارساتيـ الشاممة كالتعاكف مع أصحاب
المصمحو فى تعميـ التبلميذ.
كنظ ار لقصكر برامج تدريب المعمميف عف اإليفاء باحتياجات المعمميف كالتى كشفت
دراسات(عبداهلل ،)4286،ك( العجكز  ، )4242ك( زىراف ،) 4284 ،ك( الزيات،) 4285 ،
أف أحد أسبابيا الرئيسيو يرجع إلى ضعؼ إرتباط أىداؼ ،كمحتكل التدريب باالحتياجات
الفعمية لممعمميف ،كأف تحديد البرامج يتـ مف كجية نظر المسئكليف عف التدريب كليس كفقا
لئلحتياجات التدريبية الفعمية لممتدربيف ،كتكصياتيا بضركرة المراجعة الدقيقة لبرامج التػدريب،
كعبلج جكانب القصكر ،كاشراؾ المعمميف بناء عمى احتياجاتيـ ،كأف يككف بصكرة كاقعية
كدقيقة.
كألف التنمية المينية الشاممة كالمستدامة المخططة لممعمميف ىى أحد
اإلستراتيجيات الحاكمػػػػػػػػػػػة كالمكجية أل نشطة كجكدة الخطة االستراتيجية لمتعميـ قبؿ
الجامعى 4212-4282بما يحقؽ التجديد المعرفي كالميني ليـ كؿ خمس سنكات ،كيكجد
الحمكؿ المتكازنة ،كالكاقعية لمشكبلتيـ ،كيمبى احتياجاتيـ ،كيحسف أداءىـ التعميمي
( كزارة التربية كالتعميـ،4282 ،ص ،) 34،66ليتمكنكا مف المشاركة فى تحقيؽ التعميـ
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الشامؿ كالجيد لجميع التبلميذ ككاحد مف أقكل اآلليات كأكثرىا ثباتان لمتنمية المستدامة (

الجياز المركزل لمتعبئة العامة كاإلحصاء ،4287 ،ص ) 21كألف المشاركة فى برامج

التدريب يمكف أف تجعؿ المعمـ قاد ارن عمي تحقيؽ ما سبؽ بحسب تكصية دراسة( محمكد

 )4286،التى أشار فييا إلى أف مشاركة المعمـ فى دكرات تدريبية يمكف أف تجعمو يميز
الفركؽ بيف اإلعاقات ،كيستكعب متطمباتيا ،كاإلعتبارات التربكية ألساليب التعامؿ،
كالتشخيص ،كالتدريس ،كمعرفة ما يمزـ مف إجراءات كتعديبلت في المناىج كطرؽ التدريس،
كالكسائؿ ،كأساليب التقييـ ،ليذا يحاكؿ البحث بناء برنامج تدريبى قائـ عمى دكرة بحث
الدرس المطكرة لتنمية ممارسات التدريس الشامؿ كرفع كفاءتو الذاتية ،كخقض قمقو نحك
تدريس تبلميذ الفصؿ ،كيمكف تحديد مشكمة البحث فى السؤاؿ البحثى التالى  :كيؼ يمكف
بناء برنامج تدريبى قائـ عمى نمكذج دكرة بحث الدرس المطكرة فى ضكء فمسفة الدمج لتنمية
ممارسات التدريس الشامؿ كالكفاءة الذاتية كخفض قمؽ التدريس لدل معممى الدراسات
االجتماعية بالمرحمة االبتدائية ،كيتفرع عف السؤاؿ الرئيس األسئمة اآلتية:
 -8ما مبررات تطكير دكرة بحث الدرس ؟
 -4ما صكرة دكرة بحث الدرس المطكرة فى ضكء فمسفة الدمج الشامؿ ؟
 -1ما أسس كمككنات البرنامج التدريبى القائـ عمى دكرة بحث الدرس المطكرة ؟
 -2ما ممارسات التدريس الشامؿ البلزمو لمعمـ الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية ؟
 -3ما أثر البرنامج التدريى القائـ عمى دكرة بحث الدرس المطكرة فى تنمية ممارسات
التدريس الشامؿ لدل معممى الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية ؟
 -4ما أ ثر البرنامج التدريبى المقترح القائـ عمى دكرة بحث الدرس المطكرة فى تنمية الكفاءة
الذاتية لدل معممى الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية ؟
 -5ما أثر البرنامج التدريبى المقترح القائـ عمى دكرة بحث الدرس المطكرة فى خفض قمؽ
التدريس لدل معممى الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية ؟
 -6ىؿ يكجد إرتباط بيف مستكل الكفاءة الذاتية لمعمـ الدراسات االجتماعية كقمقو التدريسى
بعد التدريب ؟
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ىدؼ البحث الحالى إلى :

 تصميـ برنامج تدريبى لمعممى الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية قائـ عمى دكرة
بحث الدرس المطكرة فى ضكء فمسفة الدمج الشممؿ .
 تقصى أثر البرنامج التدريبى القائـ عمى دكرة بحث الدرس المطكرة فى تنمية ممارسات
التدريس الشامؿ ،كالكفاءة الذاتية ،كخفض قمؽ التدريس لدل معممى الدراسات االجتماعية
بالمرحمة االبتدائية .

أِىٗ ٛالدزاض: ٛ

بل مف :
يمكف أف يفيد البحث ك ن

 معممى الدراسات االجتماعية :ببث ركح تطكير الذات كالتنمية المستدامو لتطكير
ممارساتيـ التدريسية ،كرفع كفاءتيـ الذاتية ،كخفض قمؽ التدريس فى ضكء قائمة
الممارسات البلزـ امتبلكيـ ليا .
 مسؤكلى برامج التدريب بكزارة التربية كالتعميـ بتطكير برامج التنمية المينية لمعممي
الدراسات االجتماعية ،بإلقاء الضكء عمى دكرة بحث الدرس المطكرة فى ضكء فمسفة
الدمج الشامؿ كمدخؿ لمتطكير المينى لممعمميف .
 مديرل المدارس كالمشرفيف التربكييف :بمحاكلة تكظيؼ دكرة بحث الدرس المطكرة كمدخؿ
لتحسيف جكدة المعمـ ،كتحسيف مخرجات تعمـ التبلميذ بالمدارس ،بتيسير ميمتو كباحث،
كتكفير متطمبات اإلستقصاء ،كتشجيعو عمى التعاكف مع ذكل الصمة.
 الباحثيف :فى االستفادة مف نتائج البحث كتكصياتو كمقترحاتو فى إجراء مزيد مف
الدراسات حكؿ تدريس تبلميذ فصؿ الدمج الشامؿ ،كدكرة بحث الدرس المطكرة .
 تعد الدراسة كفى حدكد عمـ الباحثة التى تقدـ رؤية مطكرة لدكرة بحث الدرس لمعممى
الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية فى ضكء فمسفة الدمج الشامؿ ،كى تمؤل الفجكرة
بيف كاقع كمأمكؿ تدريس المعمـ لتبلميذ الفصؿ متنكعى القدرات .

حدٔد الدزاض: ٛ

اقتصر البحث الحالي عمى الحدكد التالية:

 الحدكد البشرية  :معممى الدراسات االجتماعية بفصكؿ الدمج بالمرحمة االبتدائية
 الحدكد الزمنية  :الفصؿ الدراسى االكؿ لمعاـ الدراسى 4248-4242
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 المكضكعية :البرنامج التدريبى القائـ عمى دكرة بحث الدرس المطكرة فى ضكء فمسفة
الدمج الشامؿ.
 الحدكد المكانية  :مدرسة بف رشد الرسمية لمغات بإدارة الزيتكف التعميمية بمحافظة القاىرة

وٍّج البخح:

تـ استخداـ ما يمي:

 المنيج الكصفى :لكصؼ الظاىرة كتحميميا ككشؼ العبلقة بيف أبعادىا المختمفة مف خبلؿ
اإلطبلع عمى األدبيات كالدراسات السابقة .
 المنيج التجريبي  :التصميـ التجريبي ذك المجمكعة الكاحدة الختبار أثر البرنامج المقترح
فى تنمية ممارسات التدريس الشامؿ ،كالكفاءة الذاتية ،كخفض قمؽ التدريس لدل معممى
الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية.

فسٔض البخح :

لئلجابة عف تساؤالت البحث تـ صياغة الفركض التالية:

 يكجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكم داللو ( (0.01بيف الرتب المكجبو كالرتب السالبة
لمعممى الدراسات االجتماعية في التطبيقيف القبمي كالبعدم لبطاقة مبلحظة ممارسات
التدريس الشامؿ لصالح التطبيؽ البعدم.
 يكجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكم داللو ( (0.01بيف الرتب المكجبو كالرتب السالبة
لمعممى الدراسات االجتماعية في التطبيقيف القبمي كالبعدم لمقياس الكفاءة الذاتية لصالح
التطبيؽ البعدم
 يكجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل داللو( (0.01بيف الرتب المكجبو كالرتب السالبة
لمعممى الدراسات االجتماعية في التطبيقيف القبمي كالبعدم لمقياس قمؽ التدريس لصالح
التطبيؽ البعدل
 يكجد ارتباط سالب قكل داؿ إحصائيان عند مستكم داللو( (0.01بيف درجات المعمميف فى
مقياس الكفاءة الذاتية كمقياس قمؽ التدريس بعد البرنامج التدريبى .
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إجساٞات البخح:
لئلجابة عف أسئمة البحث كالتحقؽ مف صحة فركضو اتبعت الباحثة الخطكات اآلتية :
 إعداد البرنامج التدريبى المقترح القائـ عمى دكرة بحث الدرس المطكرة كتحديد أسسو
كمككناتو مف) أىداؼ ،إجراءات ،أنشطة ،محتكل ،طرؽ تدريب أساليب التقكيـ( كعرضو
عمى المحكميف لمتأكد مف صبلحيتو.
 قياس أثر البرنامج المقترح فى تنمية ممارسات التدريس الشامؿ ،كالكفاءة الذاتية،
كخفض قمؽ التدريس لدل معممى الدراسات االجتماعية ،كتـ ذلؾ مف خبلؿ إعداد أدكات
البحث كالتحقؽ مف صدقيا كثباتيا كالتي تشمؿ:
أٔال :أدٔات ٔوٕاد التجسٖب  :حيث قامت الباحثة بإعداد كبل مف:
أ -البرنامج المقترح القائـ عمى دكرة بحث الدرس المطكرة فى صكرة دليؿ لممدرب كدليؿ
لممتدرب.
ب -قائمة بممارسات التدريس الشامؿ .

ج -أكراؽ عمؿ لممعمميف.

ثاٌٗا أدٔات الكٗاع :حيث قامت الباحثة بإعداد ما يمي:
أ  -بطاقة مبلحظة ألداء معمـ الدراسات االجتماعية لممارسات التدريس الشامؿ .
ب -مقياس الكفاءة الذاتية

ج-مقياس قمؽ التدريس

 التجسٖب املٗداٌ٘ ٖٔشىن:
 التطبيؽ القبمي ألدكات البحث ) بطاقة المبلحظة الداء المعمـ ،كمقياس الكفاءة الذاتيو،كمقياس قمؽ التدريس ) عمى عينة البحث ،ثـ تطبيؽ البرنامج التدريبي المقترح الذم شمؿ
تعريؼ المعمميف بالمحتكل العممي لمكضكعاتو ،كتدريبيـ عمى أنشطتو كميامو.
 تطبيؽ أدكات البحث بعديا عمى عينة البحث ،ثـ معالجة النتائج في ضكء التطبيؽ القبميكالبعدم ألدكات البحث ،كاستخبلص النتائج كمناقشتيا كتفسيرىا ،كتقديـ التكصيات
كالمقترحات في ضكء ىا.
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وصطمخات البخح :
بسٌاوج تدزٖبTraining program :ٜ
يقصد بو فى ىذا البحث بأنو  :مجمكعة مف المقاءات المخططة لبناء مكقؼ تعميمى
تعممى لمعممى الدراسات االجتماعية لتبلميذ فصؿ الدمج الشامؿ بالمرحمة االبتدائية  ،تتضمف
سمسمة مف المكضكعات المنظمة بطريقة مترابطة كمتناسقة ( تحتكل عمى األىداؼ –
المحتكل -األساليب التدريبية -متطمبات التنفيذ  -عدد الساعات -أساليب التقيـ ) لتضمف
تنفيذه كتحقؽ أىدافو بفاعمية ،كينقسـ لجزئيف رئيسييف :األكؿ :كيضـ الخمفية النظرية
لتطكير دكرة بحث الدرس التقميدية كىى ( مفاىيـ فمسفة الدمج الشامؿ -خصائص التبلميذ
العادييف كغير العادييف  -ممارسات كمصادر قمؽ كتدريس التبلميذ  -البرامج الفردية –
مجاالت التعاكف مع ذكل الصمة بتعمـ التبلميذ ) ،كالثانى :كيضـ مراحؿ دكرة بحث الدرس
المطكرة فى ضكء الخمفية النظرية لمبرنامج .
دكرة بحث الدرس المطكرة فى ضكء فمسفة الدمج الشامؿ:

lesson study cycle

Developed
يقصد بيا فى ىذا البحث أنيا " مدخؿ استقصائى تشاركى لتحسيف التدريس يقكـ فيو
مجمكعة مف المعمميف بالتعاكف مع ذكل الصمة بتعمـ التبلميذ (الزمبلء -اإلخصائييف-كلى
األمر )....-بتطكير خطة لمتدريس تمبي احتياجات التبلميذ العادييف كغير العادييف خبلؿ دكرة
درسا منقحان كمطك ارن ،ككتابة تقرير يصؼ مراحؿ اإلستقصاء،
تدريسية أك أكثر ،ينتج عنيا ن
يمكف نشره لمعمميف آخريف لئلنتفاع بو ،كىى ال تستيدؼ تحسيف تدريس درس بعينو فحسب
بؿ تحسيف ممارسات تدريس المعمميف ،كتمر بثماف مراحؿ ىى :تشكيؿ فريؽ تعاكنى برغبة
ذاتية  -ضبط اليدؼ البعيد  -تحفيز التقارب كالتقبؿ عمى مستكييف بيف التبلميذ ( العادييف-
غير العادييف ) مف جانب ،كالمعمـ كذكل الصمة بتعمـ التبلميذ مف جانب أخر كربطو بالتعمـ–
التخطيط لمدرس -تنفيذ التدريس كالمبلحظة  -التكاصؿ كالمتابعو المشتركة بيف المعمـ ككلى
األمر– مناقشة كتنقيح كاعادة تدريس الدرس المبحكث -كتابة كنشر تقرير الدرس المبحكث.
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ممازضات التدزٖظ الشاونinclusive teaching practices:
يقصد بيا فى ىذا البحث بأنيا تخطيط تعميمى إلدارة كتنسيؽ كتنفيذ التعاكف بيف
أصحاب المصمحة لمكشؼ عف احتياجات كبلن مف التبلميذ ( العادييف -ذكل اإلعاقات) ،كبيئة

التعمـ ،كاعداد تصميـ تعميمي لمتدريس المتبايف يستند إلييا ،بيدؼ تطكيرىـ أكاديميان
كاجتماعيان ،كتقييـ تحسنيـ كتشمؿ سبع ممارسات رئيسية ىى العمؿ ضمف فريؽ ،كاعداد
خطة الدرس ،كاعداد كتنفيذ األنشطة التعميمية ،كالتييئة لمدرس كطرح األسئمة ،كتقديـ

التغذية الراجعو كالتعزيز ،كادارة الصؼ ،كالتقييـ ،كتقاس بالدرجة التى يحصؿ عمييا المعمـ
عمى بطاقة مبلحظة األداء المعده لذلؾ.
الهفا ٚٞالراتٗself-efficacy : ٛ
كيقصد بيا فى ىذا البحث أنيا :مجمكع معتقدات معمـ فصؿ الدمج الشامؿ حكؿ ما
يمتمكو مف معارؼ ،كميارات ،كامكانيات ،كاتجاىات ،كثقتو فيما يمكف أف يفعمو بيا لتنظيـ
كتنفيذ الممارسات البلزمة بنجاح لخمؽ مناخ تعميمى مبلئـ لتبلميذ فصؿ غير متجانس،
كتعزيز تعمـ الجميع ،كرفع مستكاىـ ألفصى حد تسمح بو إمكانياتيـ ،كالتكاصؿ بإيجابية مع
ذكل الصمة لتقديـ تدريس فعاؿ ،كتخفيؼ حدة الصعكبات التى يكاجييا ذكل اإلعاقة
المدمجيف بالفصؿ ،كتتمثؿ فى خمس جكانب رئيسية ىى كفاءة المعرفة بفمسفة الدمج الشامؿ
كالفئات المدمجة كمتطمبات تدريسيا ،ككفاءة التخطيط ،ككفاءة التنفيذ  ،كفاءة التقييـ لدعـ
االحتياجات المتنكعة لمتبلميذ في بيئة تعميمية شاممة ،كفاءة العمؿ الجماعى التعاكنى لتامؿ
خطط تدريس تبلميذ فصؿ الدمج كتحسينيا كتبادليا كتعرؼ إجرائيان بأنو الدرجة التى يحصؿ

عمييا المعمـ بمقياس الكفاءة الذاتية المعد لذلؾ .
قمل التدزٖظteaching anxiety :

كيقصد بو فى ىذا البحث أنو :حالة إنفعالية مؤقتو تمارس تأثيرات عمى سمكؾ
كأساليب معمـ فصؿ الدمج الشامؿ كتظير فى شكؿ استجابات سمككية كفسيكلكجية يمكف
مبلحظتيا قبؿ كأثناء كبعد التدريس ،تنجـ عف إحساسو بالضيؽ كالتكتر ،أك الخكؼ مف عدـ
القدرة عمى أداء مياـ التدريس إلشراؾ تبلميذ غير متجانسيف فى مكاقؼ لمتفاعؿ مع المادة
الدراسية ،كتبدأ مف لحظة إعبلنو بتدريس التبلميذ ،كحتى اإلنتياء مف تدريس الحصة كما
يتبعيا مف تقييـ أداءه كالحكـ عمى جكدة التدريس ،كتأخذ شكؿ المنحنى اإلعتدالى حيث يصؿ
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 255 -

عدد يوليو-ج3232 )78( -2م

برنامج تدريبى قائم ...

ذركتو فى مرحمة التدريس نفسيا تجعمو يتيرب مف المكاقؼ التى تتطمب منو القياـ بيذا
العمؿ .كيقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا المعمـ في مقياس قمؽ التدريس المعد لذلؾ.

اإلطاز الٍعسٝ
فمطف ٛالدوج الشاون ٔأِىٗتْ لمتالوٗر ٔاملعمىني
ترتكز فكرة الدمج الشامؿ عمى مجمكعة مف المبادئ كالمفاىيـ ،كاألسس تمثؿ
مبررات فمسفية كأخبلقية كمنيجية متميزة تسعى لتحقيؽ مبدأ العدالة االجتماعية ،كالمساكاة
بيف التبلميذ العادييف ،كذكل اإلعاقة فى ظؿ نظاـ تربكل قائـ عمى تعديؿ كتغيير البيئة
التعميمية ،كتذليؿ العقبات التى تكاجييـ ،كتقدير جكانب قكة كؿ تمميذ ،كتكفير المصادر
البلزمة لتمبية إحتياجاتيـ المتباينة(التعميمية كاالجتماعية كاالنفعالية) ،كتكفير فرص النمك
األكاديمى كاإلجتماعى .كتشدد فمسفة الدمج الشامؿ عمى ضركرة تييئة المجتمع كتدريب كؿ
مف لو صمو بتعمـ التبلميذ ( أكلياء األمكر -اإلدارة المدرسية -األخصائييف – المعمميف-
التبلميذ أنفسيـ )..... -لتقبؿ كؿ تمميذ بقدراتو كامكاناتو كتقديـ الدعـ كالمساندة لو (
محمكد ،4286 ،ص ، ) 45-44كىك ما يعكس اليدؼ العاـ مف الدمج الشامؿ كىك انخراط
التبلميذ العادييف كالمعاقيف فى نظاـ التعميـ العاـ كفؽ مبدأ تكافؤ الفرص ،كاإلستجابة
لئلحتياجات المتنكعة لممتعمميف.
ككشفت نتائج دراسة كبل مف جكاد ( ،4281ص ،) ،)82كالديب (-4225
ص ،)276-275كمحمد ،كأبكالحسف ،كفتحى (  )4283كدراسة & ( Adebayo
 ، Ngwenya,2015ك ( (Kiyuba &f Tukur ,2014) ،) Avery,2017,P 91
أف الدمج الشامؿ يؤمف لمتمميذ المعاؽ نماذج لمتفاعؿ االجتماعى كالسمككى ،كيحسف إدراكو،
كيقمؿ مف اعتماده عمى اآلخريف ،كيكسبو الميارات األكاديمية ،كالتكيؼ الشخصي ،كما
يساعد األ ىؿ عمى تفيـ طفميـ كالتمييز بيف التصرفات الطبيعية لسنو كالتصرفات الناجمو عف
عكقو ،كيزيد استعداد التبلميذ العادييف لتقبؿ المعاقيف كيخفؼ نفكرىـ منيـ ،كيعكدىـ عمي
العطاء كتقديـ المساعدة لزمبلءىـ مف المعاقيف ،كىك األمر الذل دعى ( Wilson, ,2011
معا؛ فالقدرة عمى العمؿ
معا ،يتعممكف العيش ن
 ) .p1لمقكؿ بأف التبلميذ الذيف يتعممكف ن
بشكؿ جيد كقبكؿ الجميع ىك درس ىاـ يحتاج التبلميذ تعممو فبتمؾ الفصكؿ يتعرض التبلميذ
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لمكاقؼ الحياة الطبيعية .كيمارسكف الميارات بمحتمؼ أنكاعيا التي لـ يكف ليتعممكىا في
مكقؼ قائـ بذاتو.
كاذا كاف ىذا ىك الكضع بالنسبة لمتبلميذ فإف الكضع لمعممى الفصؿ العادل يعد
مبش ارن ،فيرل( السعيد ،4288،ص ) 54 -52أف تحكؿ أسمكب عمميـ مف التعامؿ مع

التبلميذ العادييف إلى التعامؿ مع فصؿ غير متجانس يعد فرصة عظيمة لتنمية كتطكير

مياراتيـ المينية ،كالعمؿ مع ذكل الصمة بتعمـ التبلميذ ،كدعـ بعضيـ البعض ،كتبادليـ
لآلراء ،كالمبلحظات ،كاإلستشارات ،كتقديـ الدعـ النفسى ،كما أف اإلطبلع عمى التغيرات
التربكية ،يزيد مف كعييـ بيا ،كيجعميـ يشارككف فى اتخاذ الق اررات ،كيعمؽ رغبتيـ فى
التعاكف مع اإلخصائييف ،كيشجعيـ عمى اإل لتحاؽ بالدكرات التدريبية الخاصة بذكل اإلعاقة .

تغري دٔز املعمي ف ٜظن تٕجْ الدوج الشاون
تغيرت أدكار معمـ الفصؿ العادل فى ضكء فمسفة الدمج القائمة عمى مبدأ العدالة
جنبا إلى جنب مع أقرانيـ العادييف ،كتمبية
االجتماعية فأصبح مطالب بتعميـ التبلميذ المعاقيف ن
احتياجاتيـ مف خبلؿ الممارسات الشاممة ،كتييئة البيئة التعممية المناسبة لذلؾ ،كفى دراسة
أجرتيا( محمكد ،4286 ،ص  ) 47-45حصرت تمؾ األدكار فى (  ) 84دك ارن رئيسيان،

تنكعت ما بيف ناقؿ لممعرفة ،كمرشد نفسى ،كمثقؼ ،كخبير فى ميارات التدريس ،كراعى

ل منمك الشامؿ لمتبلميذ ،كخبير تكنكلكجى ،كمطكر ،كمنظـ لنشاط التبلميذ ،كمخطط كمقكـ
لعممية التعمـ ،كمحققان لمتكامؿ بيف األسرة كالمدرسة ،كمقكـ أخبلقى ،كمقدمان ألساليب كطرؽ
متباينة ،كمنميان لمياراتيـ المختمفة ،كمكيفان لمتعمـ كفؽ التنكع ،كمغي ارن لئل تجاىات السمبية،

كمدي ارن لمصؼ ،األمر الذل فرض عميو ضركرة التثقيؼ الجيد بخصائص كاحتياجات كؿ فئة
كتكييؼ التعمـ كفؽ ىذا التنكع .كما حصرتيا كيمسكف ) ) Wilson, 2011فى تييئة
كتسييؿ فرص لمتفاعؿ االجتماعي بالفصؿ الدراسي ،كتييئة بيئة تعميمية آمنة لجميع
التبلميذ ،كرعاية الصداقات كالسمكؾ الداعـ ،كتقديـ نمكذج يحتذل بو .كعمى الرغـ مف أىمية
تمؾ األدكار كشؼ عبدالسبلـ كأخركف( )4242عف كجكد قصكر فى فيـ المعمميف لميارات
إدارة تعميـ ذكم االحتياجات الخاصة إلى جانب العادييف ،كتشخيص احتياجاتيـ ،كاعداد
تقاريرىـ ،كتزكيد ذكل الصمة بمعمكمات عف تطكرىـ ،كىك ما يشعرىـ بالتكتر كعدـ الثقة
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بالنفس .كيتطمب تحديد الممارسات البلزمو لمعمـ فصؿ الدمج الشامؿ ،ليتمكف المعمميف مف
مكاجية قمؽ العمؿ مع التبلميذ ،كيحسف تعميميـ.

املعمي ٔممازضات التدزٖظ الشاون بفصن الدوج
يتكقؼ نجاح المعمـ فى القياـ باألدكار كالمياـ الجديدة عمى مدل فيمو لطبيعة
فمسفة الدمج ،كمبادئيا ،كأىدافيا ،كانعكاساتيا عمى المناىج كأساليب التدريس ،كقدرتو عمى
ترجمتيا إلى منظكمة مف الممارسات ،إضافة لقدرتو عمى التعامؿ مع التبلميذ ،كأصحاب
المصمحة مف الزمبلء ،كاألخصائيييف ،كأكلياء أمكر ،مع كجكد قناعة بما يقكـ بو.
كيعرؼ ( )p454 ،2019 ،ÇOPURممارسات التدريس الشامؿ بأنيا " تخطيط
تعميمى إلدارة كممارسة كتنسيؽ التعاكف بيف أصحاب المصمحة ،الذيف يمتقكف كجيان لكجو مع

التمميذ .لتحديد احتياجات كؿ مف التبلميذ كالفصؿ الدراسي ،كتطكير تصميـ تعميمي يستند إلى

ىذه االحتياجات ،إلنشاء بيئة تعميمية مناسبة لمتطكير األكاديمي كاإلجتماعي لػمتبلميذ ذكل
اإلعاقات ،كتشمؿ تنظيـ الفصؿ الدراسي ،كطرؽ التدريس ،كاألنشطة ،كالمكاد التعميمية،
كمتطمبات الفصؿ ،كمكاطف القكة كاحتياجات التبلميذ ،كالكشؼ عف المشكبلت كمجاالت
النجاح المحتممة لمتبلميذ ،كاستخداـ المعمكمات التي تـ الحصكؿ عمييا لتصميـ كتنفيذ
تدريس متبايف كتقييـ تحسف التمميذ  ،كتطكير برامج التعميـ الفردم.
كبتحميؿ العديد مف األدبيات كنتائج الدراسات السابقة مثؿ عامر(،) 4284 /8211
كعبدالسبلـ كأخركف ( ،)4242ك(  ،) ÇOPUR, 2019ك( Galaterou ; Antoniou,
 ،) 2017,p644ك( ،)Gavish,2017كدراسة ، (Sad & Gürbüztürk,2013 ).
ك) )Wilson, 2011كجدت الباحثة أف ممارسات التدريس الشامؿ تتميز عف ممارسات
التدريس فى البيئة الصفية العادية كتتنكع ما بيف ممارسات :
أ -قبن التدزٖظ ،كتتمثؿ فى  :إدارة احتياجات التبلميذ ذكل االحتياجات الخاصة مع
اإلستمرار في تمبية متطمبات البرنامج العادم ،ككضع خطة كاضحة إلدارة الفصؿ ،ككضع
األىداؼ بشكؿ يتماشى مع فمسفة الدمج الحديثة ،كتقديـ أىداؼ فردية بمستكيات تحدل
متمايزة داخؿ نفس المياـ ،كتحديد األىداؼ كالتكضيح لمتبلميذ أف النجاح ال يقاس باختبارات
كدرجات قياسية فحسب ،بؿ كمف خبلؿ تحديد األىداؼ الصعبة بشكؿ مناسب كالكصكؿ إلييا،
كاجراء تكييفات كتعديبلت فى المنيج مع التنكيع فى أنشطة التعمـ ،كاستراتيجيات التدريس،
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كأساليب التشكيؽ ،كالمكاد ،كالمكارد ،كتكفير كقت مرف ،كاستخداـ التكنكلكجيا ،كبناء بيئة
تعميمية تتقبؿ االختبلؼ كتقدره ،كتعزز التفاعؿ اإليجابي بيف التبلميذ ،كبناء االختيار ببيئة
الفصؿ ،كتقييـ مراحؿ التطكر العقمى لتبلميذ  ،LDككضع خطة مناسبة لمتنمية ،كايقاظ
استعداد التبلميذ لتحدل أنفسيـ( خطط تعمـ فردية  –IEPبرامج إثرائية  ،)EPكالتكاصؿ مع
التبلميذ لمنظر في المغة التي يفضمكف استخداميا لبلبتعاد عف الدالالت السمبية كمناقشة
احتياجاتيـ ،كابتكار مكاد تعمـ مف البيئة المحيطة ،كادارؾ أف كؿ تمميذ مف المدمجيف يمكنو
تعمـ كؿ مادة حتى مستكل معيف تسمح بو قدراتو ،كتحميؿ المياـ التعميمية لخطكات ،كالتعمـ
كفؽ النمط التعميمي المفضؿ لديو ،كاإلطبلع عمى الجديد في مجاؿ الدمج الشامؿ ،كاإلعاقة
كاإلستفادة منو فى تعميـ التبلميذ ،كادراؾ نقاط القكة كالضعؼ كاحتياجات التبلميذ كدعميـ،
كاعداد قكائـ لحصر اىتماماتيـ ،كالتركيز عمى نقاط ضعؼ التبلميذ ذكم االحتياجات الخاصة
كتقكية نقاط القكة ،كاقامة عبلقة إيجابية كاتصاؿ دائـ مع أكلياء أمكرىـ تقكـ عمى أساس مف
اإلحتراـ ،كاعبلنيـ بجكانب قكة أبناءىـ ،كأساليب التعميـ كالتقييـ ،كاشراكيـ فى متابعة أداء
الكاجبات المنزلية ،كدعكتيـ لممشاركة فى بعض األ نشطة كالمناسبات المشتركة ،كتكجيو
نظرىـ أف تعمـ التبلميذ ذكل االحتياجات الخاصة يختمؼ عف العادييف كالتحمى بالصبر ،كاقامة
حكار معيـ لتغيير كجية نظرىـ تجاه الدمج الشامؿ كتكعيتيـ بممارساتو ،كجعميـ شركاء فى
تنفيذ الدمج الشامؿ  ،كالعمؿ بشكؿ جماعى تعاكنى مع مختمؼ األخصائييف بالمدرسة لتذليؿ
العقبات التي تعترض تقدـ التبلميذ في مختمؼ الجكانب األكاديمية كالشخصية كاالجتماعية.
ب -أثٍا ٞتٍفٗر التدزٖظ ،كتتمثؿ فى :ربط التعمـ السابؽ بالحالي ،كالمحتكل بخبرات التبلميذ
كاىتماماتيـ كجعميا ذات مغزل ،كتقديـ قدر متفاكت مف الدعـ ،كتقديـ التعزيز المفظي
كالمادم لمتمميذ مف ذكم االحتياجات الخاصة في ضكء تقدمو ،كاستخدامو بشكؿ متكرر
خاصة المفظي ،كتجنب التكبيخ إلثارة دافعيتيـ لمتعمـ ،كتقديـ تغذية راجعة جيدة لمساعدتيـ
عمى فحص تقدميـ ،كمراعاة أماكف جمكسيـ بالفصؿ كبل حسب حالتو الصحية كالبدنية،
كتكفير بيئة صفية مريحة كمنظمو ،كمجيزة بالمكارد الكافية كالكسائؿ التعميمية المتنكعة،
كاشاعة جك مف الحب كاألماف لممساعدة عمى حدكث التعمـ ،كاكسابيـ الثقة كاحتراـ الذات،
كاشعارىـ بمجتمع الفصؿ القائـ عمى األماف كالتقبؿ ،كتكجيو كؿ تمميذ لتحمؿ المسؤكلية عف
تصرفاتو ،كقبكؿ الجميع ،كاستخداـ استرتيجيات تدريس قائمة عمى المناقشة كاألنشطة
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التشاركية كلعب األدكار كالتمثيؿ كالعصؼ الذىنى ،كسرد القصص ،مع اإلىتماـ بالتعميـ
الفردم كالجماعي ،كالعمؿ ضمف مجمكعات غير متجانسة ،كتقسيـ الكقت كاإلىتماـ بيف كبل
الفئتيف مف المتعمميف ،كالبدء مع التمميذ ذك القدرات الخاصة مف حيث مستكل أدائو الحالي،
كتجنب إعطائو عدة مشكبلت دفعة كاحدة إال بعد أف يتعمـ كيتطكر .
ج -وا بعد التدزٖظ ،كتتمثؿ فى :تقديـ تعميمات كتكجييات محددة كيفضؿ أف تككف كتابية
كلفظية معان  ،كخفض شعكر التبلميذ بالقمؽ كالتكتر ،كتحفيزىـ لبذؿ جيد في الكاجب المنزلى.
كمعاممة كبل منيـ كفقا الختبلفاتو الفردية ،كتقديـ تحديات كاقعية ليـ ،كتقديـ معايير متنكعة

لمتقييـ(( ،)Rubricsم ع تعميقات مسبقة قبؿ بدء العمؿ ،تقديـ نماذج تقييـ أك أمثمة مف
أعماؿ تبلميذ مف سنكات سابقة) ذات مستكيات مختمفة ،كبدائؿ متعددة لمتقييـ التككيني،
كاجراء التقييمات فى ضكء اىتمامات التبلميذ ،كمدخبلت برنامج  ، EP ، IEPكتدريبيـ عمى
االستراتيجيات التنظيمية لتسجيؿ التعمـ الجديد ،كتكجيييـ لمتحضير األكاديمى لمدرس الجديد
بمساعدة ( كلى االمر – مساعد شخصى ) ،كتكفير الفرص لمتمميذ لئلستجابة بطرؽ مختمفة
كليس بالطريقة المفظية التقميدية دائمان.

التعأُ املشرتك بني وعمي فصن الدوج الشاون ٔذٔ ٝالصم ٛبتعمي التالوٗر
إف التعميـ الشامؿ يعني أف التبلميذ الذيف تـ تحديدىـ عمى أنيـ ذكل اعاقة
أصبحكا مكجكديف فى الفصؿ العادل مع أقرانيـ بدالن مف عزليـ بفصكؿ أك مدارس منفصمة
مع تقديـ دعـ مناسب ليـ ،لضماف حصكليـ عمى نفس الفرص ككصكؿ جميع التبلميذ
لمناىج التعميـ العاـ ،كتعزيز مشاركتيـ فى الفصؿ ،كىك ما فرض حاجة ماسو لتعاكف معممي
التعميـ العاـ مع كؿ مف لو صمو بتعمـ ىؤالء التبلميذ لمقياـ بممارسات شاممة ناجحة،
فالتعاكف يمثؿ قمب التعميـ الشامؿ ،كينفذ مف خبلؿ تفاعؿ متعدد األبعاد بيف معممى التعميـ
العاـ مف جانب ككبل مف الزمبلء ،كاإلخصائييف عمى اختبلفيـ ،كأكلياء األمكر مف جانب أخر،
فتحديد ممارسات التعميـ الشامؿ ،كالتعاكف ىما أفضؿ طريقة لتسييؿ التدريس
الشامؿ).(Bailey,,2019,P18-20
كىك ما دعى ) (Dettmer;Dyck; Thurstonفى الدراسة التى قاـ بيا عاـ(
 ) 8777إلى المطالبة بكجكد فريؽ عمؿ تعاكني بالمدارس الشاممة يضـ كؿ مف لو مصمحة
في تعمـ التمميذ  -بحيث تككف أعمدتو الرئيسية المعممكف ،كأكلياء األمكر،
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

& (Sad
- 255 -

عدد يوليو-ج3232 )78( -2م

برنامج تدريبى قائم ...

) ،Gürbüztürk ,2013,p1007كاالخصائييف ،إضافة لمزمبلء – كما يمكف أف يككف
التبلميذ أنفسيـ أحد أعمدة الفريؽ لما يمكف أف يقدمكه مف دعـ لزمبلئيـ -حيث يتشارؾ
الفريؽ المعمكمات كالميارات كالخبرات كالمسؤكليات لتحقيؽ أىداؼ مشتركة يأتى فى مقدمتيا
تحديد طرؽ لتمبية احتياجات جميع التبلميذ كالتأكد مف تمبيتيا لتمؾ االحتياجات ،كصكالن لمنح

كؿ تمميذ أفضؿ تعميـ ممكف ،فاإلخصائييف يمكنيـ مساعدة المعمـ فى تعديؿ الدركس ،
كتكفير كسائؿ الراحة ،كتنكيع طرؽ ككسائؿ التدريس ،كىك ما يضمف لكؿ التبلميذ نفس
الفرص المتاحو لمكصكؿ لمناىج التعميـ العاـ كتعزيز مشاركتيـ فى الفصؿ ،كذكر بيمى
 ( 2019,p72-73-75-76) Baileyفى دراستو ػأف ىذا التعاكف يؤدل لتكفير مزيد مف
الدعـ لمتبلميذ ،كزيادة تحصيميـ ،كحصكؿ ذكم اإلعاقة عمى تجربة تعميمية ناجحة كاحساس
المعممكف بتخفيؼ عبء العمؿ ،كشعكرىـ بالدعـ ،كالمزيد مف المكاقؼ اإليجابية فيما يتعمؽ
بالتعميـ الشامؿ ،كتعمميـ مف بعضيـ البعض.
كما أف أكلياء األمكر باعتبارىـ أحد المساىميف الرئيسييف في التنفيذ الناجح لمدمج
الشامؿ في المدارس ،طالب

) (Dettmer;Dyck; Thurston,1999باالعتراؼ بيـ

كأصحاب مصمحة رئيسييف– خاصة مع قمة كضعؼ المكارد البشرية ،لممساعدة في تطكير
التعميـ الفعاؿ كدعـ التبلميذ ذكم االحتياجات التعميمية الخاصة .كىك ما أشار إلى
فكائده Adams.,Harris& Jonesفى دراستو( , (2016, p60,67مف أف التنكع
كاالختبلؼ لكؿ فرد في ىذا الفريؽ التعاكني يؤدل إلى تآزر إبداعي ال يمكف لؤلعضاء تحقيقو
بشكؿ فردم .كأكدت دراسة  (Sad & Gürbüztürk ,2013,p1006 ).عمى أىمية
التكاصؿ النشط بيف المعمـ ،ككلى األمر ألجؿ التشاكر كاتخاذ القرارات المشتركة ،كالتخطيط
لبرنامج  IEPكمناقشة طرؽ تحسيف أداء التبلميذ ،كانشاء الصداقات بيف ذكل اإلعاقات
كأقرانيـ العادييف ،كتبادؿ المعمكمات لتكفير تعميـ فعاؿ لمف يعانكف مف  ،SENكتحديد
مجاالت تطكرىـ التي تحتاج لعناية كاألىداؼ كالغايات المناسبة لتحقيقيا ،كالمناىج الدراسية؛
كالتطكع لزيارة الفصكؿ ،كمراقبة تقدـ التمميذ بالتعاكف مع المعمـ ،كتييئة بيئة منزلية فيزيقية
كنفسية مناسبة لتعممو ،إضافة لجكانب أخرل كتبادؿ المعمكمات بشأف االستراتيجيات التعميمية
كممارسات التقييـ .حتى مكافأة عمؿ التبلميذ كاساليبو ،ككشفت دراسة ساد ككاربازتكرؾ
( ŞAD & GÜRBÜZTÜRK )4281عف دعـ نمك شخصية التمميذ ،كالمساعدة في
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الكاجبات المنزلية .كمف ثـ الكصكؿ لنتائج عالية الجكدة ،كتحسيف مراقبة سمكؾ كتعمـ
التبلميذ مما يؤدم بيـ إلى تحقيؽ كامؿ إمكاناتيـ.
كأشار ) (Sad & Gürbüztürk ,2013,p1006-1007أف

Friend

) &Cook (2007حددا المرتكزات األساسية لنجاح التعاكف بيف المعمـ كأكلياء األمكر فى
عيا ،كمشاركة المكارد بينيما ،كالمسؤكلية في صنع القرار ،ككجكد أىداؼ
أف يككف طكا ن
معا لتخطيط العممية ،كالثقة،
مشتركة  ،كاالعتراؼ بأدكار بعضيـ البعض ،كالقدرة عمى العمؿ ن
كاإلحتراـ ،كأضاؼ )  (Adams; Harris & Jones, 2016,p60فيـ االحتياجات
التعميمية الخاصة ،كمحتكل برنامج ) ،(IEPكعممياتو ،كأف يككف منظمان كشفافنا ،كأكدكا أف

البريد اإللكتركني كنشرات الشبكة الداخمية ،كنشرات اإلنترنت ،كالنشرة اإلخبارية ،ككسائؿ
التكاصؿ اإلجتماعى يمكف أف تبقي أكلياء االمكر عمى إطبلع كتكاصؿ مع المعمميف.
كما كشفت نتائج دراسة )Afolabi1, Mukhopadhyay & Nenty,2013 p384
أف إشراؾ أكلياء أمكر التبلميذ ذكم االحتياجات االستثنائية في تعمـ أبناءىـ بالمدرسة كالمنزؿ
يؤدل لزيادة كتعزيز نتائج تعمميـ ،كتحقيؽ نتائج أكاديمة أفضؿ ،كزيادة الكقت الذم يقضكنو في
التعمـ ،كفى إشارة ذات صمة بيف )  (Sad & Gürbüztürk ,2013,p1007كجكد عبلقة
إيجابية بيف إشراكيـ ،كاألداء المدرسي لمتبلميذ ،كمعدالت إتماـ الكاجبات المنزلية المرتفعة،
فمساىمتيـ في تعميـ أبناءىـ يطكرىـ نحك تقدير التعميـ ،كتبني سمككيات إيجابية ،كزيادة
حضكرىـ كرضاىـ بالمدرسة ،كتحصيؿ دراسي أفضؿ كمستكل دافعية أعمى ،كاإلحساس
بالمسؤكلية كالثقة ،كتكيؼ اجتماعي أفضؿ كمشاكؿ انضباط أقؿ ،كأكصت دراسة فتياف
( .)4287ك) (Schwab & Paseka,2019بضركرة إقامة حكار مع اآلباء لمساعدتيـ عمى
تغيير كجية نظرىـ تجاه الدمج الشامؿ كتكعيتيـ بممارسات التدريس الشامؿ ،كجعميـ شركاء
أقكياء في المساعي المشتركة لتنفيذ الدمج الشامؿ بنجاح ،كيحظى المعممكف بتأييدىـ
كمساعدتيـ.

املسحم ٛاالبتدأ ٟٛٗتعمٗي الدزاضات االجتىاعٗ ٛف ٜالفصن الشاون
تعرؼ المرحمة التى يمتحؽ بيا التمميذ مف سف السادسة كحتى الثانية عشر كفقان

لسمـ التعميـ فى مصر بالمرحمة االبتدائية ،كىى إحدل مراحؿ التعميـ األساسى ،كبحسب
المادة ( )84مف قانكف التعميـ الصادر بالقانكف رقـ  817لسنة  8768تمثؿ البداية
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 255 -

برنامج تدريبى قائم ...

عدد يوليو-ج3232 )78( -2م

الحقيقية إلعداد النشء لمحياة ،كتنميتو نمكان شامبلن( جميكرية مصر العربية ،كزارة التربية

كالتعميـ ( ،4242ص )4كتنبع أىمية تمؾ المرحمة مف ككنيا البداية الفعمية لتكسيع مدارؾ
التمميذ ،كتنمية شخصيتو ،كتدريبو عمى التفكير المنظـ ،كتسميحو بالميارات األساسيو،
كتزكيده باإل تجاىات السميمة ،كالقيـ الفاضمة ،مع الكشؼ عف مكاىبو ،كقدراتو ،كاستعداداتو
كصقميا ،كتييئتة لئلندماج فى المجتمع ،كاإلنتماء لمجماعات ،كالكعى بالحقكؽ كالكاجبات،
فى بيئة تحترـ اإلختبلؼ ،كتقدر العمؿ الجماعى ،بحيث يمكنو أف يمارس دكره كمكاطف
صالح.
كالدراسات االجتماعية كأحد المناىج األساسية التى يدرسيا تبلميذ المرحمة االبتدائية
يمكف أف تجعؿ التمميذ قاد ارن عمى تككيف رؤية ايجابيو لنفسو ،كتطكير فيمو لبيئتو الطبيعية

كالعبلقات اإلنسانية ،كتطكير كفاياتو كمياراتو فى جمع ،كتنظيـ ،كتقييـ البيانات كالمعمكمات

كاستخداميا فى حؿ المشكبلت كتمحيص القضايا ،كفحص المعتقدات كالقيـ كاالتجاىات،
كالعبلقات ،كتطكيرىا بما يمكنو مف اشباع اىتماماتو ،كتحقيؽ حاجاتو فى مقابؿ اىتمامات
كحاجات اآلخريف ( الطيطى ،محمد كأخركف ،4286،ص  ،) 48-42كيبلحظ التكافؽ بيف
ىدؼ كبل مف المرحمة االبتدائية ،كالدراسات االجتماعية مع فمسفة كأىداؼ الدمج الشامؿ
فكبلىـ يستيدؼ تكسيع فرص التعمـ لجميع التبلميذ حتى يتمكنكا مف المشاركة في مجتمع
الفصؿ ،كاإلنطبلؽ بشكؿ ىادؼ في المجاؿ االجتماعي األكسع.
تقييدا ،كالذل
كمع إلتزاـ المدارس بكضع ذكم اإلعاقات البسيطة في "البيئة األقؿ
ن
صحح التفاكت بيف تعميـ ذكل االحتياجات الخاصة ،كالعادييف ،كاجو معممى الدراسات
االجتماعية تحديا كبي ارن ،فمـ يعكدكا مطالبيف بالتدريس لفصؿ يتمتع بمجمكعة متنكعة مف

أيضا بالتأكد مف أف جميع التبلميذ قادركف عمى تعمـ
القدرات فحسب ،بؿ أصبحكا مطالبيف ن
محتكل المادة ،خاصة ذكل اإلعاقة لما إلعاقاتيـ مف أثار تتعارض مع تعمميـ كاستيعابيـ
لممادة ،ككشؼ )  (Steele . M. ,2005,p8-10فى الدراسة التى قاـ بيا عف كجكد تأثير
لئلعاقات البسيطة عمى تعمـ التبلميذ لمادة الدراسات االجتماعية بالفصؿ الشامؿ فالتبلميذ
ممف لدييـ قصكر فى الميارات األساسية كالقراءة كالكتابة يجدكف صعكبة في أداء المياـ
الصفية ،كالكاجبات المنزلية ،كفيـ النص كاستيعاب المفاىيـ المجردة ،كأف مف يعانكف مف
مشكمة فى إدراؾ النص كالرسكـ التكضيحية كالخرائط ،كالعمؿ الكتابى غالبان ما يجدكف صعكبة
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في تفسير المعمكمات المرتبطة بيا ،كأف مف لدييـ مشاكؿ سمعيو يصعب عمييـ فيـ الشرح،
كالمشاركة فى المناقشات ،كالمشركعات الجماعية ،كما يؤثر العجز الحركى لمتبلميذ فى
قدرتيـ عمى كتابة كانجاز المياـ كالكاجبات المنزلية ،كما أف التبلميذ ممف لدييـ نقص
االنتباه كاضطرابات فرط النشاط غالبان ما تككف المحاضرات ،كالمشركعات الجماعية كالمياـ

الفردية التي تحتاج لمتركيز ىى مجاؿ محبط كمربؾ ليـ ،كمف يعانكف مف حاالت العجز
االجتماعي كالعاطفي يميمكف لمقاطعة األنشطة كمحادثة اآلخريف ،كيجدكف صعكبة فى تككيف
صداقات ،كيقمكف مف المشاركة باألنشطة الجماعية ،كيطمبكف المساعدة بإستمرار ،كالتبلميذ
ممف يعانكف مف مشاكؿ في المعالجة المعرفية يجدكف صعكبة فى المشركعات طكيمة األجؿ
التى تحتاج لمبحث في المكتبات ،كالقراءة ،كالمشاريع الجماعية ،كالعركض التقديمية ،كما أف
اضطرابات المغة االستقبالية تؤدل إلى صعكبة فيـ الشرح المقدـ لممادة ،كاالضطرابات
التعبيرية إلى صعكبة الرد عمى سؤاؿ حكؿ محتكل الدرس ،كىك ما يكجو المعمـ إلجراء

تغييرات كتعديبلت في عمميات اإلدخاؿ كاإلخراج في التدريس كالتقييـ ،كالمحتكل.

بل مف ( ،(Johnson,J. , Busby, R. ,2015,p98-99
كفى دراسة لك ن

 ،) Jr,D., J.,2013, p30-31).ك  Steele . M. (2005). pp. 8-10دعكا المعمميف
لتعديؿ كتيرة التدريس الفردل لممتعمميف ،كمناشدة أساليب التعمـ المتعددة عبر مناىج متعددة
الحكاس (  ، )2012 ،Gallavan & Kottlerكتقديـ التغذية الراجعة الفردية لمتبلميذ مف
ذكم االحتياجات ،كتعميميـ ميارات الدراسة ،كالتعمـ ،كاجراء االختبار حتى يتمكف التبلميذ مف
الكصكؿ إلى المناىج الدراسية أسكة بزمبلئيـ العادييف.
كىك ما يركز عمى التدريس القائـ عمى التمايز ،كما يتضمنو مف تسييبلت تعميمية
كتعميمات متباينة ،كتكييفات لممياـ ،كتعميـ لميارات التعمـ ،كتنكيع مجمكعات العمؿ ،كطرؽ
التدريس ،كتسييؿ مراقبة التقدـ ،كالتركيز عمى العمؿ فى أزكاج كمجمكعات تعاكنية ،كاجراء
تغييرات فى أماكف التبلميذ بالفصؿ ،مع التركيز عمى النمذجة كالتكرار كالتدريب كالتغذية
الراجعة كىى أساليب فعالة في تدريس مكضكعات تدكر حكؿ المسطحات المائية ،كالدكؿ،
كالقارات ،مع تق ديـ الدعـ الشفيى كالكتابى لمف يعانكف مف صعكبات في المعالجة لمعاكنتيـ
عمى فيـ التكجييات ،كاعطاء إشارات كتذكيرات أثناء العمؿ ،كأمثمة لمتكضيح  ،كالسماح
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دائما إلى
بطرح األسئمة ،عمى أف تستند االختيارات التي يتخذىا المعممكف عند تكييؼ المياـ ن
االحتياجات الخاصة لمتمميذ الذم يتمقى الدعـ.
كما يمكف لممعمـ استخداـ المخططات المرئية قبؿ الدركس إضافة لمممخصات
كالمراجعات بعد الدركس خاصة لمتبلميذ الذيف يجدكف صعكبة فى المعالجة كاالنتباه كلدييـ
عجز مفاىيمي ،كيستطيع تقديـ عركض تقديمية مختمفة بحيث يثرل أحد العركض كيجعؿ
األخر أساسيان ،كتكجيو التبلميذ الذيف سيحصمكف عمى العرض الذل تـ إثرائو لممركر بالدرس
بمفردىـ أك باستخداـ جياز كمبيكتر أك جياز لكحي.

كأُقترح (كيبستر )4283 ،أف يستخدـ المعممكف المخططات ،كالرسكـ البيانية،
كالنماذج كالتكنكلكجيا لتكضيح المفاىيـ كاألفكار ،كتقديـ المبلحظات ،كالمعمكمات الرئيسية،
كدعاىـ لدمج الحكاس البصرية كالسمعية كالحركية في دركس الدراسات االجتماعية باستخداـ
الخرائط كالرسكـ التكضيحية كمقاطع الفيديك كالتسجيبلت الصكتية كالرقص كحركة الجسد
كأستخداـ التبلميذ ألجسادىـ لتشكيؿ التضاريس .أضؼ إلى ذلؾ المتحدثيف الضيكؼ ،كاألمثمة
الكاقعية .كتساعد مثؿ ىذه الدركس في المعالجة كتنمية المغة كاستيعاب المفاىيـ ،كتعزيز
الفيـ ،كالبناء عمى الخبرات كالربط بيف مكضكعات المادة كحياتيـ الخاصة.
كيستطيع المعمـ تكجيو التبلميذ في مجمكعات العمؿ إلعداد أسئمة كقكائـ لؤلفكار
الرئيسية بكؿ جزء أثناء قراءة النص ،كمعاينة المفردات ،كتقسيـ المياـ األكاديمية إلى أجزاء
كخطكات صغيرة ،كتطكير مخططات لممعمكمات في كؿ فصؿ ،كاستخداـ االختصارات ،كاألغاني
كالتظميؿ ،كالصكر ،كالكممات المفتاحية لمساعدتيـ عمى تذكر المفاىيـ كالمعمكمات بشكؿ قيـ
كممتع ،كىك ما ييسر كصكؿ مناسب لممحتكل ،كتمبية احتياجات جميع التبلميذ ،كنمذجة
كتطكير مياراتيـ ،كبناء االستقبلؿ كالتحفيز لتعمـ المادة ،كتقدير اإلختبلؼ ،كالتنكع كعناصر
أساسية لمتعمـ.
كمف المفيد استخداـ المعمـ لبدائؿ متعددة الختبارات الد ارسات االجتماعية لمكصكؿ
لفيـ حقيقي لما يعرفو التبلميذ كاستخداـ االختبارات القصيرة ،كتقسيميا إلى أجزاء ،كتكضيح
المصطمحات ،كاجراء لقاءات كمقاببلت مع التبلميذ حكؿ المكضكعات ،كاستخداـ الصحؼ
كالمجبلت لتقييـ المكاد الجديدة ،كفى ضكء نتائج تمؾ االختبارات بمكف لممعمميف إتخاذ الق اررات
التعميمية المناسبة حسب الحاجة لضماف إتقاف التبلميذ لممحتكل ،كما يكفر االستخداـ
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المنتظـ لمتقييـ التككيني المعمكمات البلزمة لممعمـ لتعديؿ التعميمات المقدمة لمتبلميذ
كتزكيدىـ بالمبلحظات .كما أف التعاكف بيف معممي التربية الخاصة كالتعميـ العاـ يمكف اف
يمثؿ بداية ىامة لضماف االتساؽ كالتعاكف فى قراءة المكضكعات ،ككتابة مياـ المادة،
كتكجيو التبلميذ أثناء أنشطة التعمـ .كيستطيع المعمـ بيذا أف يكفر الفر ،كيييأ نفس الظركؼ
لمتبلميذ ذكل اإلحتياجات الخاصة لمحصكؿ عمى فكائد التعميـ بشكؿ كامؿ أسكة بزمبلءىـ
العادييف.

وعمي الدزاضات االجتىاعٗٔ ٛالهفا ٚٞالراتٗ ٛبفصن الدوج الشاون(املفًّٕ–العٍاصس– املالوح)
إف إمتبلؾ ،كاتقاف معمـ لمدراسات االجتماعية لكفايات كميارات تدريس تسمح لو بأداء أدكارة
الجديدة بثقة ،كراحو أم ارن يساعده عمى التخطيط الجيد ،كالتغمب عمى الصعكبات ،كتقديـ
حمكؿ مناسبة ،كرؤل إبداعية لمعمؿ كتحقيؽ النجاح المحفز لنجاحات أخرل قادمة.

وفًّٕٔ ،عٍاصس الهفا ٚٞالراتٗ: ٛ
عرفيا باندك ار ( ) 8772بأنيا " إيماف الفرد بقدرتو عمى تنظيـ كتنفيذ المياـ مف
طا كثي نقا بعدد المحاكالت التي قاـ بيا
خبلؿ اإلجراءات المعدلة التي تكفر النجاح" .كترتبط ارتبا ن

الفرد فيما يتعمؽ بأدائو كقدرتو عمى التعامؿ مع المياـ الصعبةIka , 2018a, p139- .
) .) 140, 167-168كالكفاءة ال تنطكم فقط عمى المعرفة كالميارات ،كانما أيضا عمى
االقدرة عمى استخداميا بنجاح في مختمؼ المكاقؼ كفي ظؿ ظركؼ متنكعة.

(Pit-

).ten Cate, 2018, p 51كميز ( ،)DAVIS, 2004,p49ك( (SHARMA ,
 GEORGE.2016,p38بيف عنصريف متميزيف لكفاءة المعمـ ىما الكفاءة الشخصية :
كىي االعتقاد بأنو يستطيع أف يحدثن تغيي ارن في التبلميذ ،ككفاءة التدريس :كىى االعتقاد بأف

التدريس قادر عمى التغمب عمى تأثير غيره مف المؤثرات .

الهفا ٚٞالراتٗ ٛملعمي الفصن الشاون ( املفًّٕ  -العٍاصس – األِىٗ) ٛ
ينظر لكفاءة المعمـ فى البيئات الشاممة بأنيا " عممية تقييـ لكفاءتو الشخصية فيما
يتعمؽ بقدرتو عمى تدريس فئة مختمطة مف التبلميذ العادييف كالمعاقيف في سياؽ التعميـ
العاـ ،مف خبلؿ تقديـ تعميمات تدريس مختمفة ،كتعديؿ كتكيييؼ المناىج ،كتبنى األساليب
التربكية التي تمبي احتياجات التبلميذ ،بما في ذلؾ التبلميذ المعاقيف في الفصؿ ،كايبلء اىتماـ
خاص لمتبلميذ ذكم االحتياجات الخاصة.(Ika; Wiwin ,2018b,p168(.
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كمف زاكية أخرل يرل ( )SHARMA , GEORGE,2016-39-40أف مبلمح
الكفاءة الذاتية العالية لو تتمثؿ فى قدرتو عمى إشراؾ التبلميذ في ممارسات تعميمية تراعى
احتياجاتيـ الفردية لتسييؿ التعمـ ،كالتعاكف مع المينييف المساعديف ،كأكلياء األمكر،
كاستخداـ استراتيجيات التدريس الجماعي (كالتعمـ التعاكني ،كتعميـ األقراف كالتعميـ المتمايز)،
كأساليب متنكعة لتقييـ تعمـ كدعـ التبلميذ ،كتكييؼ أنشطة المناىج كالتدريس لتناسب أنماط
التعمـ كقدرات التبلميذ المختمفة.
كما يراىا )  (Pit-ten Cate,2018, p 52فى امتبلكو الميارات التى تؤىمو
لمقياـ بكاجبات التكاصؿ مع أصحاب المصمحو ،كالعمؿ مع متخصصيف متعددل التخصصات،
كخمفية معرفيو عف اإلعاقات الشائعة ،كادارة السمكؾ ،كالتقييـ ،كصنفتيا دراسة ( Ika,
 ) Wiwin,2018bفي استخداـ التدريس الشامؿ  ،كادارة السمكؾ  ،كالتعاكف ،كما كشفت
دراسة ),2020

 ),MARTINS, CHACONعف جانبيف رئيسييف ىما "إدارة الفصؿ"

ك"التخطيط كالتعاكف".
كتكصمت دراسة ( ،) Ika, 2018a, p140إلى أف المعمميف ذكك الكفاءة العالية
يتكاصمكف بشكؿ فعاؿ كيستطيعكف تقديـ تعذية راجعو أكثر فاعمية لجميع التبلميذ ،كيظيركف
استعدادا أكبر لتجربة طرؽ مبتكرة لمقابمة االحتياجات
مستكيات أكبر مف التخطيط كالحماس ،ك
ن
المتنكعة لمتبلميذ ،كاإلستماع ليـ ،كحؿ مشكبلتيـ ،,كيستمركف في متابعة إجابات التبلميذ
غير الصحيحة ،كيميمكف لمعمؿ لفترة أطكؿ مع المكافحيف منيـ ،كيقدمكف تكقعات سمبية أقؿ
حكؿ قدراتيـ ،كيمبكف االحتياجات الخاصة لمتبلميذ ،كالعمؿ مع كالدييـ ،كما أف غضبيـ أقؿ
( ،)SHARMA,GEORGE,216,p39كما أف المعمميف ذكل الكفاءة العالية يشجعكف
تبلميذىـ عمى المشاركة فى أفكارىـ الجديدة دكف خكؼ ،عمى العكس مف ذكل الكفاءة
المنخقضة الذيف يتيربكف مف التجديد كالتجريب كيخفكف عجزىـ بأسمكب يميؿ لمشدة كالقمع

العٕاون املؤثس ٚف ٜحتكٗل نفا ٚٞتدزٖظ املعمي لمفصن الشاون ٔوصادز تغٗريِا
اقترح باندك ار ( )8775 ، 8772أربعة مصادر رئيسية يمكف بيا إحداث تغيير فى
معتقدات الكفاءة الذاتية لممعمـ ىى )8( :تجارب اإلتقاف  )4( ،التجارب البديمة  )1(،اإلقناع
االجتماعي )2( ،الحاالت العاطفية .كأضاؼ ()SHARMA,GEORGE,2016,43-44
لتمؾ المصادر التأثير اإليجابي لػػػػػػػػػػػػ  ( :أ) الدكرات التدريبية المدعمو بالعمؿ الميدانى
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 225 -

برنامج تدريبى قائم ...

عدد يوليو-ج3232 )78( -2م

كتتناكؿ قضايا الدمج مثؿ(التبلميذ ذكم اإلعاقة ،كادارة السمكؾ ،كالمساعدة التكنكلكجيو،
كالتعاكف مع أكلياء األمكر كزمبلء العمؿ )عمى أداءه ( ،ب) دعـ المعمميف ذكم الخبرة فى
تعميـ ذكم اإلعاقة فى إحداث تأثير إيجابي فى معتقدات كفاءة زمبلئيـ مف المعمميف،
كمكقفيـ مف الدمج ،) Pit-ten Cate, Ineke M.;et al, 2018, p58).كىك ما
تكصمت اليو نتائج دراسة كبل مف((Ika,2018a,p141- )p454 ،2019 ،ÇOPUR
) ،145أف العكامؿ المؤثرة فى تحقيؽ المعمـ لكفاءة تدريس الفصؿ الشامؿ تتمثؿ فى مدل
معرفتو باستراتيجيات التدريس ،كاإلعاقة ،كسياسات الدمج الشامؿ ،كخبرة التدريس لمتبلميذ
ذكم االحتياجات الخاصة ،كطبيعة كشكؿ شخصيتو ،كمدل شعكره باالحتراؽ ،كاإلحساس
بالكفاءة الذاتية الجماعية ،كاإلتجاىات كالسمكؾ تجاه الدمج كاحالة التبلميذ ،كالدكرات
التدريبية كالعبلقات السائدة بالمدرسةػ ،األمر الذل يدعـ كيؤكد عمى أىمية إعداد برامج
تدريبية لممعمميف تجمع بيف المعمميف أصحاب الخبرة بفصكؿ الدمج الشامؿ ،كأصحاب
الخبرات الضعيفة بحيث تكفر فرص لممناقشات كتبادؿ التجارب ،كالخبرات الكاقعية بينيـ.

وعمي الدزاضات االجتىاعٗٔ ٛقمل التدزٖظ لتالوٗر فصن الدوج الشاون
كاف لصدكر قانكف 4283/24كتطبيؽ نظاـ الدمج الشامؿ أثر فى أداء معممى
الدراسات االجتماعية بالفصكؿ الشاممة حيث أبدكا قمقان مينيان عامان كتدريسيان خاصان ،نجـ عف
عدـ الشجاعة كاالعتراؼ بقمة معرفتيـ بمفاىيـ ،كمبادئ فمسفو الدمج الشامؿ ،كمتطمبات

نظامو.

وفًّٕ قمل التدزٖظ:
عرفو (عمى4285،ػ ص " )322بأنو شعكر غير سار يتضمف انفعاالت تظير فى
شكؿ مجمكعة مف االستجابات السمككية ،كالفسيكلكجية التى يمكف مبلحظتيا بسبب كجكد
الفرد فى مكقؼ التدريس داخؿ الفصؿ ،كتنجـ ىذه التفاعبلت عف خكؼ الفرد مف احتماؿ
الفشؿ أك عدـ قدرتو عمى األداء كفقان لممعايير المحددة أك تعرضو لمنقد".

كيتفؽ كبل مف ( (McMinn; ،) Galaterou ; Antoniou, 2017,p646

)  Aldridge,2019, p3ك( ) Liu; Yi ,2020, ,p 238عمى أنو " شعكر الفرد
بحالة مف التكتر كالخكؼ كالعصبية نتيجة لجكانب المينو المتعمقة بإجراءات التدريس التي
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تنطكم عمى إعداد كتنفيذ األنشطة الصفية" ،كىى تعكس عجز المعرفة في محتكل المكضكع
كميارة تدريسو ،كىك ما يؤدم إلعاقة األداء كتجنب الميمة فى أم مكقؼ.

أثس قمل التدزٖظ عم ٜاملعمي
كشؼ ( ) Liu; Yi ,4242,,p237-239أف قمؽ التدريس يؤدم إلى عكاقب
كخيمة لممعمـ كضعؼ فاعمية التدريس ،كتدني احتراـ الذات ،كضعؼ عبلقتو بالتبلميذ
كاالنسحاب مف المينة ،كانخفاض الرضا الكظيفي ،كظيكر أمراض كالقرحة كالتياب القكلكف
كالخفقاف  ،كالتعرؽ ،كالتقمصات كحرقة بالمعدة) ،كاألرؽ ،كاالرتعاش ،كاألحبلـ المزعجة،
كاالرتباؾ ،كاإلحباط ،كالفشؿ ،كاإل كتئاب كالبلمباالة كالتعب ،كاليركب ،لذا نجده يماطؿ في
القياـ بمياـ التدريس ،كيصفيا بالصعكبة ،كيقضى كقت كبير فى تخطييا كانجازىا ،كيبتعد
عف

التبلميذ.

كيصؼ

خبراتو

التعميمية

بأنيا

غير

سارة

كغير

منتجة

(.)Thomas,2006,p42-44

حمفصات قمل التدزٖظ ف ٜبٗ٠ات التعمي الشاون
أرجع كبل مف ( ،)Liu;Yi ,2020, p 237-239ك()Wells 2009,p663
مصادر قمؽ الت دريس فى بيئة التعمـ الشامؿ لتضارب القيـ  ،كاضطرابات سمكؾ التبلميذ،
كعبء العمؿ  ،كنكعية العبلقات بيف أعضاء ىيئة التدريس ،ككثرة المطالب األكاديمية،
كمعرفة المكضكع ،كنقص التدريب ذك الصمة بعالـ اإلعاقات  -كعدـ االستعداد لدعـ التبلميذ
ذكم اإلعاقة (  .( Wells, 2009,p663كأضافت دراسة )Brackenreed, 2008
لممصادر السابقة ضعؼ الكفاءة الذاتية ،كالتعامؿ مع الطبلب ذكم االحتياجات الخاصة (
منعزؿ -فرط حركة -مثير لممشاكؿ  ،) ...كعدـ فيـ اآلباء لقدرات أطفاليـ كالخمط بيف الكسؿ
كعدـ القدرة ،كتمبية تكقعاتيـ ،كدعمت ذات النتائج دراسة كبل مف

(Davis,

) )Antoniou &Galaterou,2017,p646،Fuad,2004,p60كحصرتيا فى إنخفاض
دافعيتو ،كالحاجة لتخطيط  ،IEPكحفظ السجبلت ،كتقبؿ المعاقيف مف زمبلئيـ ،كتحمؿ
المسؤكلية عف راحة كسبلمة التمميذ كنتائجو ،كالكقت المتاح لمتبلميذ ،كاإلدارة المتزامنة
لمتبلميذ (معاقييف–عادييف) ،كالتعامؿ مع أكلياء امكرىـ ،ككفقان لنتائج دراسة ( ,2020, p
 ) Liu, Meihua & Yan, Yi 238-239فإف قمؽ التدريس بالفصؿ الشامؿ يتمحكر

حكؿ مشكبلت تقييـ التدريس  ،كاالنضباط  ،كمعرفة المكضكع ،كتصحيح األخطاء ،كنقص
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المكاد كالمكارد ،كصعكبة استخداـ مكارد تدريس مختمفة كمتنكعة ،كما أضافت دراسة
(  ) Galaterou ; Antoniou, 2017قمة الكقت الفردل لكؿ تمميذ.

أضالٗب وٕاجّ ٛاملعمي لكمل التدزٖظ لتالوٗر الفصن الشاون
كشفت

دراسة

(،)Chen&Schussler,2020,P4,17-18

ك(

Wells,

،( 2009,p663عف عدة تقنيات يمكف لممعمـ اعتمادىا لمكاجية قمؽ التدريس لتبلميذ
الفصؿ الشامؿ تتنكع ما بيف زيادة القاعدة المعرفية حكؿ اإلعاقة ،كانكاعيا كمتطمباتيا،
كالمشاركة فى تدريبات ككرش عمؿ إلكتساب سمك نكا أكثر إيجابية نحك تدريس ىؤالء التبلميذ،
كطمب المساعدة كالمشكرة مف الزمبلء األكثر خبرة ،كتبادؿ الزيارات لمفصكؿ ،كطمب الدعـ،
كاعتماد طرؽ لمعبلج النفسي كاالسترخاء  -إدارة الكقت – االستعداد المناسب ،كما يمكف
ل ممعمميف ػالحفاظ عمى ركح الدعابة ،كاالعتماد عمى الخبرات السابقة .ككضع خطة كاتباعيا،
كالتكصؿ إلى حمكؿ مختمفة لمقضايا.
كما لفت كبل مف (  ، )Chen&Schussler,2020,P18ك( ;Galaterou
 ،)Antoniou, 2017,p646-647ك) (Liu;Yi,2020,p246النظر إلى أف قمؽ
التدريس ىك حالة لحظية كظرفية ستتغير في شدتيا مع مركر الكقت كتراكـ الخبرات،
كتحصيؿ الدعـ.

العالق ٛبني الهفا ٚٞالراتٗٔ ٛقمل التدزٖظ
إف تقبؿ المعمميف لتبلميذ فصؿ الدمج الشامؿ كنجاحيـ فى تدريسيـ مرىكف بما
يعتقدكنو مف كفاءة ذاتية ،بما تتضمنو مف القدرة عمى التعامؿ مع التكتر كالقمؽ كفيـ ما
يجب القياـ بو بشكؿ معقكؿ.
(  ،)Thomas , 2006,p39( ،)Chen&Schussler,2020,P4,17-18ككصؼ
باندك ار (  ) 8766 ،8755العبلقة بيف الكفاءة الذاتية لممعمـ كالقمؽ بأنيا عبلقة راسخو،
فكمما تـ بناء قدر أكبر مف الكفاءة الذاتية انخفض قمؽ التدريس ،كأصبحكا قادريف عمى
اما أكبر ،كرغبة أكبر
اإلدارة كالتخطيط كالتنظيـ بشكؿ أكثر كفاءة ،كأظيركا صب ارن
ن
كحماسا كالتز ن
في ابتكار كتجربة تقنيات تدريس جديدة ،كاستمركا في المياـ الصعبة المتعمقة بالتدريس،
كتنبأكا بإنجاز إيجابى لمتبلميذ(.)Chen&Schussler,2020,p3
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( ،)Chen& Schussler ,2020 )،أف المعمميف

أصحاب الكفاءة العالية يظيركا تدريس أفضؿ بفصكؿ الدمج ،ألف النجاح أك الفشؿ في
التدريس يشكؿ شعكره بتقدير الذات كالمسؤكلية تجاه التبلميذ .كتأثيره عميو يحدد مدل
كفاءتو ،كراحتو ،كنجاحو .كما أف التجارب السمبية المتكررة في التدريس" تؤدم النخفاض
الشعكر بالفعالية" ،كمف ثـ مستكيات عالية مف قمؽ التدريس.
ككشفت نتائج دراسة ( .) Thomas , 2006,p40-41أف المعمميف مرتفعى
الكفاءة كاجيكا التيديدات ،كأداركا المكاقؼ الصعبة بنجاح ،كتخمصكا مف مشاعر القمؽ
كالتكتر المؤثرة سمبان عمى أداءىـ ،عكس المعمميف منخفضى الكفاءة الذيف فشمكا فى ذلؾ،

كحرصكا عمى سرعة اإلنتياء مف العمؿ ،كشعركا بالخكؼ كالحزف ،كعزفكا عف التكاصؿ مع

تبلميذىـ ،كاإلبتعاد عف ممارسات تدريسيـ المعتادة كىك ما أثر سمبان عمى أداءىـ كسبلمتيـ
النفسية.

التٕجّات احلدٖج ٛلتدزٖب املعمي  /التطٕٖس املٍّ ٜالكاٟي عم ٜحبح الدزع() Lesson Study
تأتى أىمية إعداد كتطكير معمـ الدارسات االجتماعية مف أىمية المادة التى يقكـ
بتدريسيا ،تمؾ المادة التى تسعى لتحقيؽ تنشئة اجتماعية ككطنية كثقافية منشكدة مف
المجتمع لمجيؿ الجديد ،كتزكيده بالقيـ ،كالمبادئ ،كاالتجاىات اإليجابية ،كتتكقؼ تمؾ القدرة
عمى مدل إدراكو لطبيعتيا ،كمجاالتيا كمدل مسايرتو لمتغيرات كالتطكرات الجارية عمى
الصعيديف المحمى كالدكلى ،كالنظريات كالفمسفات الجديدة لمتعميـ ،كاستعداده لمتكاصؿ
كالتعاكف مع أخريف لمتنمية الشاممة لمتبلميذ كتطكير أداءىـ (أبك دية ،4288 ،ص . ) 55
كبنظرة ناقدة لمجاؿ عمؿ المعمميف نجدىـ يميمكف لمممارسة بشكؿ انعزالى ببل مشاركة
أك تعاكف مع زمبلءىـ إال فى حدكد ضيقة ،كناد ارن ما يحصمكف عمى فرصة لرؤية ممارسات

زمبلءىـ بالفصكؿ ،كعندما تتـ تككف عمى األرجح في شكؿ مف أشكاؿ التقييـ أك الحكـ عمى

األداء ،)Dudley,2014,p4( .كيكشؼ ىذا األمر عف حاجو ماسو لمدخؿ حديث لمتطكير
المينى ،لتزكيدىـ بما استجد مف معارؼ كممارسات كخبرات ،كتحسيف نتائج تعمـ تبلميذىـ،
كيشجعيـ عمى التكاصؿ كتبادؿ الخبرات ،خاصة المبتدئيف منيـ بالمجاؿ ،أك ممف عممكا كقتان
طكيبل فيو ،كيبرز مف بيف تمؾ المداخؿ مدخؿ دكرة بحث الدرس .
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كبلن

مف

)

Gutierez,2015,p119-120

(،

ك

(

)  Sanjaya,2018,p10أف مصطمح بحث الدرس ىك ترجمة مباشرة لكممة
 .jugyokenkyuفي اليابانية ،كتتككف مف شقيف كممة  jugyoكتعني الدرس ككممة
 kenkyuكتعني الدراسة أك البحث ،قدمو  Makoto Yoshidaكمدخؿ لتنمية المعمـ ،كبدأ
تطبيقو فى الرياضيات ،كىك ليس استراتجية أك طريقة فى التعمـ بؿ ىك أحد اتجاىات التدريب
اليادفو لتحسيف عممية التعمـ التي تقكـ بيا مجمكعة مف المعمميف بشكؿ تعاكني كمتكاصؿ،
بدعـ مف القيادات داخؿ المدرسة كخارجيا يقكـ عمى تبادؿ الرؤل كالخبرات كالتقكيـ المتبادؿ،
كالتنمية التشاركية ،كينفذ فى شكؿ دكرة متكاممة ذات خطكات متتابعة منطقيان ينفذىا

بناء عمى تخصصاتيـ المينية المشتركة ،كترتكز عمى
المعممكف فى شكؿ فرؽ داخؿ المدرسة ن
تػأمبلتيـ حكؿ كيفية تحسيف التدريس كتجكيد تعمـ التبلميذ بحيث يكتسبكف عادات عقمية
منتجو ) ،(Sanjaya,2018,p10كتككيف شبكة تعاكنية مترابطة مع غيرىا مف المدارس،
تسمح ليـ باإلطبلع عمى إبداعات زمبلءىـ داخؿ فصكليـ ،كيعزز تبادؿ الخبرات ،كمف ثـ
القضاء عمى العزلة المينية .
مشركعا مؤقتنا ،كلكنو نشاط مستمر ال نياية لو كمحاكلة لتطبيؽ المبادئ
كىك ليس
ن
في إدارة الجكدة الشاممة لتحسيف عممية كنتائج تعمـ التمميذ بشكؿ مستمر ،كفيو يجتمع
مجمكعة مف المعمميف بانتظاـ عمى مدل فترات ( تتراكح مف عدة أشير إلى سنة) لمعمؿ عمى
تصميـ كتنفيذ كتحسيف درس أك عدة دركس بحثية أل انو جيد أك نظاـ لتعزيز قدرة المعمـ
كالميارات بشكؿ تعاكني لتحسيف الدرس كجكدة التعمـ ( Utami, ,Wahyu & Nafi’ah
) . 2016كشاع استخداـ دكرة بحث الدرس خارج الياباف فى كثير مف دكؿ العالـ
كسنغافكرة ،ككندا ،كالكاليات المتحدة كالصيف ...بعدما أثبتت فاعميتيا فىى تعميؽ معرفة
المعمميف كارتفاع مستكيات تحصيؿ التبلميذ.
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دٔز ٚحبح الدزع (املفًّٕ -اخلصاٟص -املبادئ–األِداف -األِىٗ)ٛ
يختمػػػؼ مسػػػمى دكرة بحػػػث الػػػدرس حيػػػث تتعػػػدد مسػػػمياتو مػػػا بػػػيف نمػػػكذج كاسػػػتراتيجية
كمدخؿ ،حيث يعرفيا :
 ،2042( Aykan & Hiçyılmaz -8ص“ )182بأنيا نمكذج يبدأ بمرحمة إعداد خطة
لمدرس ،ثـ مراقبة ممارسة الدرس (التنفيذ كالمبلحظة) ،ثـ تقييـ خطة الدرس كتقديـ
االقتراحات ،ثـ إعادة ترتيب خطة الدرس كممارسة الدرس مرة أخرل.
 -4كعبدالباسط ( ،4288ص )412بأنيا " استراتيجية قسميا إلى أربع مراحؿ ىى مرحمة
التعريؼ ببحث الدرس ،كمرحمة ما قبؿ الدرس ،كمرحمة تنفيذ الدرس ،كمرحمة ما بعد
الدرس ،كيمكف تكرار المراحؿ األربع لعدة مرات حسب رؤية أفراد الفريؽ .
 -1كعمر( ،4286ص )77بأنيا " استراتيجية تبدأ بمرحمة تشكيؿ فرؽ بحث الدرس ،ثـ
مرحمة تحديد االىداؼ العامة لدراسة الدرس ،فمرحمة التخطيط لمدرس ،ثـ مرحمة التنفيذ
كالمبلحظة ،ثـ مرحمة التحميؿ ،ثـ إعادة التدريس كالتحسيف ،كاخي ار التكثيؽ كالنشر" .
 -2كأرسبلف  ،2019( Arslanص  )3-4بأنيا " مدخؿ كتبدأ بمرحمة االستقصاء/
التحقيؽ المبدئى ،ثـ مرحمة التخطيط ،,فمرحمة تنفيذ درس البحث ،,تـ مرحمة التأمؿ".
 -3كيشير (2015,p119-120) Gutierez,أف بعض الدراسات تقسميا إلى مرحمة
تحديد ىدؼ الدرس ،فتطكير خطة الدرس ،فتنفيذ الدرس ،فالمناقشة كالتقييـ ،فمراجعة
الدرس ،فتنفيذ الدرس مف قبؿ عضك آخر بالفريؽ ،فالتقييـ كالتأمؿ ،ثـ مشاركة النتائج
عبر تقرير مكتكب.
كتتككف مجمكعة بحث الدرس مف ( )3-1معمميف عادةن في نفس مستكل الصؼ

معا بانتظاـ لفحص" درس بحث" بشكؿ تعاكني  -قائـ عمى المبلحظة
الدراسي  ،يجتمعكف ن
كالتأمؿ حيث التركيز عمى تعمـ التمميذ كجمع األدلة مف التفاعؿ الفعمي في الفصؿ الدراسي بدالن
مف التركيز عمى سمكؾ المعمـ -بغرض التأثير عمى تحصيؿ التبلميذ حيث يقكمكف بالتخطيط

كالتدريس كالم ارقبة كتحميؿ التعميـ كالتعمـ ،كمناقشة التحديات التي كاجيكىا أثناء التنفيذ،
كالتحسينات الممكنة لتطكير تقنيات تدريس جديدة ،كتسجيؿ نتائجيـ عمى مدل دكرة مف
دركس البحث ،تمكنيـ مف ابتكار مدخؿ تربكم مف شأنو تحسيف تعمـ التبلميذ يمكنيـ
مشاركتو مع آخريف ،كنشر تقرير يحدد عمميـ .كفي كثير مف األحياف  ،تتـ دعكة مراقبيف
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خارجييف ذك خبرة كدراية مف قبؿ فريؽ دراسة الدرس لتقديـ المشكرة أثناء تطكير كمبلحظة
كمناقشة الدرس إلستخبلص المعمكمات كالتأمؿ.
معا لنفس األغراض (،ب)
كتتمثؿ الخصائص األساسية لبحث الدرس فى( أ) العمؿ ن
ا لتركيز عمى المكاد أك المكضكعات اليامة( ،ج) دراسة التبلميذ بشكؿ فعاؿ ( ،د ) مبلحظة
التعمـ بشكؿ المباشر ،كتتماشى مبادئ بحث الدرس مع فكرة أف التعمـ عممية اجتماعية
كمكقفية ،كبالنسبة لممعمميف ،فإف الفصكؿ الدراسية الخاصة بيـ ىي أفضؿ مكاف ليـ لمتعمـ
كتحسيف ممارسا ت التدريس الخاصة بيـ .حيث يقكمكف بإجراء تحقيؽ منيجي لممارساتيـ
التربكية مف خبلؿ فحص دقيؽ لدركسيـ ،فالدليؿ عمى الممارسة الفعالة في الفصؿ الدراسي ال
تثبت إال في الفصؿ الدراسي .(Nashruddin;Nurrachman 2016,172( ،

أِداف حبح الدزع
صرح سانجايا( (Sanjaya,2018,p10) )4286أف بحث الدرس لو أربعة
أىداؼ رئيسية ىي ) 8( :الحصكؿ عمى فيـ أفضؿ لكيفية تعمـ التبلميذ كتعميـ المعمميف؛ ()4
الحصكؿ عمى نتائج معينة يمكف استخداميا مف قبؿ المعمميف اآلخريف ،بخبلؼ المشاركيف
( )1تحسيف التعمـ بشكؿ منيجي مف خبلؿ االستفسار التعاكني )2( ،بناء المعرفة التربكية
حيث يمكف استخبلص المعرفة مف المعمميف اآلخريف.

أِىٗ ٛحبح الدزع :
أشار دادلي ( )4288أف أىمية  LSتنحصر فى أربعة جكانب ىى دعـ مشاركة
المعمميف فى عممية تعمـ التبلميذ بشكؿ أكثر شمكالن ،كتكضيح الفجكة بيف رأم المعمميف قبؿ

إجراء التعمـ كأثناءه ،كتقديمو مدخبلن مبلئما الحتياجات التبلميذ ،كخمؽ مجتمع تعمـ كتعميـ

داعـ كممتزـ بمساعدة المتعمميف عمى تحقيؽ ىدفيـ مف أجؿ إنشاء تعميـ ميني يحمـ بو

المعممكف .) Masyhud, 2018,p38( .كأضاؼ ( )Dudley,2014,p1-4أف بحث
الدرس يمزج بيف جميع مميزات التعمـ الميني التي تعمؿ عمى تحسيف التعميـ كالتعمـ كالمتمثمة
فى أف:
* إف التعمـ الميني يتـ بمركر الكقت  -كليس حدثنا لمرة كاحدة ،كما أنو يحدث في الفصكؿ
الدراسية الحقيقية مع التبلميذ الحقيقييف.

* ينطكم تعمـ المعمميف عمى عنصر مف االستقصاء التعاكني  /التجربة التأممية.
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* يساعد المعمميف عمى رؤية تعمـ التبلميذ كىك يحدث بتفاصيؿ أكثر دقة مما ىك ممكف عادة
كبالتالى يتغيير تدريسيـ لشكؿ أفضؿ ،كرؤية الفجكات بيف ما افترض حدكثو عندما تعمـ
التبلميذ كما يحدث بالفعؿ ،كاكتشاؼ كيفية تخطيط التعمـ المناسب الحتياجات التبلميذ،
كالقياـ بكؿ ىذا في سياؽ مجتمع تعميمي تعممى داعـ لتعمـ المعمـ كالمتعمـ ،كما أشار أف
بل مف المعمميف ذكم الخبرة كعديمي الخبرة مف خبلؿ ( ) 8
بحث الدرس يساعد فى تطكير ك ن

عمميات التخطيط كالمراقبة كالتحميؿ المشتركة التى يتخيؿ فييا المعمميف التعمـ بشكؿ

جماعي ،كرؤية جكانب تعمـ التبلميذ مف خبلؿ رؤيتو كرؤية األخريف ،كالمقارنة بيف التعمـ
الفعمي المبلحظ كالتعمـ المتخيؿ الذل خططكا لو .كىك ما يجعميـ عمى كعى بجكانب ال
يعكنيا عادةن ) 4 ( ،تعرؼ المعممكف عمى السمات الفردية لذكل االحتياجات االخاصة
كمتطمبات تعمميـ ،كالسمككيات المطمكبة لمتعامؿ معيـ ،كاإلحتياجات كالمكارد ذات الصمة

بتعمميـ البلحؽ.

وٍّجٗ ٛالبخح ٔأدٔاتْ
لتحقيؽ أىداؼ البحث كالتحقؽ مف صحة فركضو ،تـ اتباع اإلجراءات التالية:
لئلجابة عف السؤاؿ األكؿ مف اسئمة البحث" ما مبررات تطكير دكرة بحث الدرس ؟ قامت
الباحثة :
بالرجكع لؤلدب التربكل كالدراسات السابقة الخاصة بفمسفة كمفاىيـ كمتطمبات نظاـ
الدمج الشامؿ ،كدراسة السكيطى(،)4284

& Afolabi1, Mukhopadhyay

 ، Nenty,2013ك) ،(Brackenreed , 2008ك( ،) ÇOPUR, 2019ك( Ika ,
 ،) Wiwin,2018bك( )SHARMA & GEORGE,2016)،(Pit-ten Cate,2018
،كالخطة االستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعى  ( 4212-4282كزاة التبية كالتعميـ،4282،
ص )35تبيف لمباحثة أنيا تعطى أىمية خاصة لتييئة المعمـ فرص إلحداث التقارب بيف
تبلميذ الفصؿ مف العادييف كغير العادييف ،كاندماجيـ معان ،كتقبميـ لبعضيـ البعض ،كبناء
الثقة بينيـ ،باعتبارىا نقطة أساسية إل نطبلؽ تعمميـ معان باعتبارىـ شركاء بيئة تعمـ كاحدة،

كما تعمى مف أىمية المشاركة الفعالة لذكل الصمة بتعمـ التبلميذ فى عمميات التعميـ كالتعمـ
كعمى رأسيـ أخصائيك المدرسة ،كالمستشاريف الخارجييف ،كأكلياء األمكر باعتبارىـ شركاء
أساسيف في المساعي المشتركة لتحسيف الشركط المسبقة لتنفيذ الدمج الشامؿ ،كانجاز
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المعمـ ميمتو بنجاح ،كتحقيؽ التبلميذ ألىداؼ تعمميـ .كتكصياتيا بتقديـ خطط إجرائية لمعمـ
فصؿ الدمج تكضح لو كيؼ يمكنو تخطيط ذلؾ التقارب كالتكاصؿ كالتعاكف المشترؾ ،كمجاالت
تكظيفو فى تدريس التبلميذ ؟  ،كىك ما أكدتو نتائج الدراسة االستطبلعية ،كالتى أظيرت
حاجة  % 61مف المعمميف لمتدريب عمى مجاالت العمؿ كتبادؿ الخبرات مع زمبلءىـ القائميف
بتدريس تبلميذ فصكؿ الدمج ،ك حاجة  %44.4مف المعمميف لمتدريب عمى آليات التكاصؿ
كمجاالت التعاكف مع أكلياء األمكر أصحاب المصمحة المباشرة ،ك %53مف المعمميف
لمتدريب عمى طرؽ كآليات التعاكف مع اإلخصائييف لمكشؼ عف امكانات كاحتياجات التبلميذ،
ك % 36.1مف المعمميف لمتدريب عمى آليات لتحفيز التقارب كالتقبؿ بيف التبلميذ ،كمف ثـ
استخمصت أىمية إضافة المراحؿ التالية لمراحؿ الدكرة التقميدية المعركفة :
(  ) 8مرحمة تكضح لممعمـ كيؼ يمكنو أف يقارب بيف تبلميذ الفصؿ مف العادييف كغير
العادييف ،كتحديد ذكم االىتمامات المتشابية كالمكاىب التكميمية ،كالميارات المميزة
كتفضيبلت التعمـ ،كخبرات السفر ،كالرحبلت ،كالشخصيات التى يرغبكف فى لقاءىـ
 ،......كطبيعة الفصؿ المختمفة ،كأدكارىـ الجديدة ،حتى يضع يده عمى النقاط
المشتركة إلنطبلؽ تعمميـ منيا ،كبناء الثقة ،كالتعاكف ،كايجاد شبكة مف األقراف
الداعميف ،كاحتراـ كتقدير األخر ،كتككيف صداقات ذات معنى ،كتطكير التعاطؼ،
كتقدير أفضؿ كفيـ لمفركؽ الفردية ،كتييئتيـ لتقبؿ التنكع ،كاالستعداد لحياة الكبار في
مجتمع متنكع  ،كىك ما مف شأنو أف يزيد مف استعدادىـ لمعمؿ كالدعـ كالتعمـ معان.
( )4م ورحمة تكضح لممعمـ كيؼ يمكنو التكاصؿ مع ذكل الصمة بتعمـ التبلميذ( اإلخصائييف
بالمدرسة -المستشاريف الخارجييف) بحيث يتعرؼ عمى خبراتيـ كتجاربيـ فى تعميـ
التبلميذ  -خاصة ذكل الحتياجات الخاصة ،كتكظيفيا فى التعرؼ عمى نقاط ضعؼ
كتميز التبلميذ ،كالحكـ عمى مستكاىـ ،كتحديد أساليبيـ المفضمة فى التعمـ كالمكأفات،
كالكشؼ عف احتياجاتيـ .... ،الخ ،-كتحفيزىـ لمتكاصؿ البناء ،كالتعاكف معو لدعـ
تعمـ التبلميذ ،كالتشاكر ،كمشاركة األىداؼ كاتخاذ الق اررات المشتركة ،كالكعى
بخصائص التبلميذ ،كظركفيـ كاحتياجاتيـ ،ليتمكف مف تقبؿ فكرة الدمج ،كتقبؿ
 ملحق رقم 1
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تبلميذه ،كتحمؿ المسئكليو فى تعميميـ ،كادراؾ الكضع العاـ لمتمميذ قبؿ البدء فى
تدريسو ،كتخطيط دركسو .كىك األمر الذل يزيد مف تركيزه كصبره ،كمشاركة
اإلخصائييف كالمستشاريف فى كضع خطة تعميـ التبلميذ ،كتنفيذىا كمراجعتيا كتحسينيا
بناء عمى عمـ كدراية ،ككضع الجانب اإلنساني مف اإلعاقة ،كالتميز في صدارة عقكؿ
المعمميف ،كاإلستفادة منو عند التخطيط لبرنامج . EP / IEP
(  ) 1مرحمة تكضح لممعمـ كيؼ يمكنو التكاصؿ مع أكلياء األمكر بغرض تنظيـ عمميـ
كمشاركتيـ فى التخطيط لتعمـ التبلميذ بالمدرسة ،كدعميـ بالمنزؿ بعد التدريس أثناء
إنجازىـ لمتعيينات كالكاجبات كالتكميفات المنزلية ،كتحضير الدركس الجديدة ،حيث
يمعب دكر تشاركى تبادلى مع المعمـ ىدفو تحقيؽ نمك التبلميذ كتطكير أداءىـ
االكاديمى  -فمف المرجح اف يكاجو التبلميذ صعكبات فى التنظيـ الذاتى ،كالتحفيز،
كفيـ المكاد التعميمية عندما ال يككف المعمـ مكجكدان بصفتو  /بشخصو -كالتعاكف معان

فى تييئة بيئة مبلئمة كداعمو لتعمـ كعمؿ كاستذكار التبلميذ ،كتبادؿ المعمكمات،
كالكشؼ عف الصعكبات التى تكاجييـ فى التنفيذ ،كنقؿ المبلحظات لممعمـ لتقييميا
كاصدار حكمان إما بصبلحيتيا لمتمميذ كبل حسب قدراتو كامكاناتو أك حاجتيا لمتعديؿ،
كاإلتفاؽ عمى سبؿ تشجيع التبلميذ عمى العمؿ كمكافأة عمميـ كممارسة الميارات

بالمنزؿ ،كىك األمر الذل يزيد مف تركيز كصبر المعمميف كمشاركة أكلياء األمكر فى
كضع خطة تعميـ التبلميذ ،كتنفيذىا كمراجعتيا كتحسينيا ،كاإلستفادة منيا عند
التخطيط لبرنامج . EP / IEP
(  ) 2فى ضكء النقاط الثبلث السابقة إرتأت الباحثو تنظيميـ فى مرحمتيف  /خطكتيف
منيجيتيف لدكرة بحث الدرس ىما المرحمة الثالثة كالسادسة بالدكرة المطكرة ،مع
الكضع فى االعتبار إرجاء جمسة مناقشة المبلحظات الخاصة بالمبلحظيف لما بعد تمقى
مبلحظات اكلياء األمكر ألىميتيا فى الحكـ عمى صبلحية الخطة التدريسة كما تشممة
مف كسائؿ كأساليب كمصادر كتكميفات ككاجبات ،عمى أف تتـ بعد ذلؾ فيما ال يزيد عف
(  ) 4 -8يكـ مف تنفيذ الدرس ليتاح لممعمـ الفرصو لمحصكؿ عمى المبلحظات مف
أكلياء االمكر ،كنشير إلى أنو بالنسبة لؤلشخاص الذيف حضركا تنفيذ الدرس ( ضيكؼ
خارجييف  /المكجو – معمميف زمبلء -أكلياء أمكر إف أرادكا  ) ...... -تسمـ
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مبلحظاتيـ مكتكبة مباشرة بعد انتياء تنفيذ الدرس .كبالنسبة ألكلياء األمكر الذيف لـ
يحضركا تنفيذ الدرس كاكتفكا بأخذ انطباع األبناء بعد عكدتيـ لممنزؿ كشركعيـ فى
الكاجبات كالتعيينات الخاصة بيـ يمكف لفريؽ بحث الدرس تمقييا منيـ مكتكبة أك
مسجمة  -أك مصكرة  -أك بأكثر مف كسيمة – مف خبلؿ كسيمة التكاصؿ المتفؽ عمييا
بينيما ،كيتـ مناقشة جميع المبلحظات عند إنعقاد اجتماع الدرس المبحكث .
(  ) 3فصمت الباحثة بيف مرحمة مبلحظة التدريس بالمرحمة الخامسة ،كمرحمة المناقشة
كالتنقيح لمدرس المبحكث بالمرحمة السابعة إلختبلؼ ىدفيما ،كالتماشى مع السير
المنطقى لمعمؿ كتطبيؽ دركة بحث الدرس المطكرة.
(  ) 4ميزت الباحثة بيف كبلن مف الميارات كاالىتمامات كالقدرات العامة مثؿ ( القيادة-
التعاكف – العمؿ الجماعى – التكاصؿ -الميارت الرقمية – حؿ المشكبلت -الذكاء

العاطفى –االبداع – التفكير الناقد – إدارة الكقت ) .......لمتبلميذ التى تعطى المعمـ
نظرة عامة عف شخصياتيـ ،كميكليـ ،كقدراتيـ ،كالتى يبنى فى ضكءىا التجانس
كالتقارب بيف التبلميذ ،كشبكة األقراف الداعميف - ،كالتى يظير فييا دكر اإلخصائييف
بالتعاكف مع المعمـ -كاستقمت بيا بالمرحمة الثالثة ،كالميارات التخصصية األكاديمية
التى تعطى المعمـ نظرة تخصصية حكؿ مياراتو كقدراتو بمادة الدراسات االجتماعية
مثؿ ( قراءة الخريطة -البحث التاريخى كالجغرافى -تحديد االتجاىات -قراءة الصكر-
التخيؿ التاريخى كالجغرافى ،)..... -كالتى يبنى فى ضكءىا خطة الدرس المبحكث (
أسمكب التمييد لمدرس ،كطرؽ التدريس ،كاألنشطة التعميمية ،كأساليب التقييـ) ..... ،
– كالتى يظير فييا دكر المعمـ -كاستقمت بيا بالمرحمة السابعة.
كدكرة بحث الدرس التقميدية  /المعركفة عمى الرغـ مف تميز إجراءاتيا كفاعميتيا فى
التطكير المينى لممعمميف بشكؿ عاـ كمف بينيـ معممى الدراسات االجتماعية كالتى كشفت
عنو دراسة كبل مف الثقفى(  ،) 4287كعبدالباسط ( ،)4288كعبده ( ،) 4287كعمر
( ،)4286كمركاد ( ،)4282كيحيي( ،)4282ك(،) Aimah, Ifadah& Bharati,2017
(  ) Gutierez,2015ك، ،Harsono, (2016).
ك )، (Rukoyah, Widod& Rochintaniawati,2019ك(
،) ,2018

ك(،(Masyhud,2018
Spinosa, et-al

 ،) Wasyl;et-al,2015حيث ساعدت فى تحسيف األداء التدريسي
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لممعمميف ،كتبادليـ لمخبرات ،كخفض شعكرىـ بالعزلة المينية؛ كتحقيقيـ لمزيد مف التركيز
عمى تعمـ التبلميذ كمشاركتيـ فى األنشطة التفاعمية ،كالثقة بالنفس ،كتعزيز معرفتيـ
بالمحتكل ،كالتمميذ ،كالتقييـ كتحسف الكفاءة الذاتية ،كنمك ميارات التفكير النقدل لدل
تبلميذىـ ،كنمك كاالتجاه نحك تكظيفيا ،كخفض قمؽ المعمـ ،إال أنيا تفتقد لممراحؿ اإلجرائية
المشار إلييا كمبررات لتطكير بحث الدرس ،كالمناسبة لظيكر ،كأداء ،كتحقيؽ تدريس شامؿ
فعاؿ ،كىك ما شجع الباحثة عمى تخصيص مراحؿ لمنيجية عمؿ مستقمة ليا بالدكرة لما ليا
مف أغراض تختمؼ عف أغراض المراحؿ المكجكدة فعميان فى الدكرة ،كما أنيا تيسر كتييأ
الظركؼ لظيكر ممارسات تدريس شامؿ يتطمبيا تدريس كدعـ تعمـ تبلميذ الفصؿ ،بالمدرسة

كالمنزؿ ،كتتيح مشاركة ذكل الصمة فى تعمميـ ،كدعميـ.
 لئلجابة عف السؤاؿ الثانى مف أسئمة البحث" ما صكرة دكرة بحث الدرس المطكرة lesson study cycle developedفى ضكء فمسفة الدمج الشامؿ ؟ اتبعت الباحثة ما يمى :
 الرجكع لمعديد مف الدراسات كالبحكث لتحديد المراحؿ الرئيسيو لدكرة بحث الدرس كدراسة
عبدالباسط( ،) 4288كعبده( ،)4287كعمر( ،)4286كمحمد( ،) 4285كالمركز الكطنى
لمتطكير المينى التعميمى(  ،) 4285كمركاد ( Prasetia et al (2021, )4282
).Utami, Wahyu& Nafi’ah ( 2016
 دمج المراحؿ المقترحة فى المكاف المناسب ليا ضمف المراحؿ األساسية لتحقؽ الغرض
المستيدؼ منيا ،كتتكامؿ مع ما قبميا كما بعدىا مف مراحؿ ،كمف ثـ أصبحت الدكرة فى
صكرتيا النيائية تتككف مف ثماف مراحؿ أساسية ىى ( انظر شكؿ :) 8
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 -2مرحلة
ضبط الهدف
البعيد

 -3مرحلة تحفيز
التقارب والتقبل
على مستويين ،بين
التالميذ العاديين
وغير العاديينمن
جانب وبين ذوى
الصله من جانب
أخر وربطه بالتعلم

 -4مرحلة
التخطيط
للدرس

 -1مرحلة
تشكيل فريق
تعاونى
برغبة ذاتية

-8مرحلة كتابة
تقرير
ونشر
الدرس المبحوث
عروض
(
تقديمية -مطويات
 عبر شبكاتالتواصل )

 -7مناقشة وتنقيح
وإعادة التدريس
للدرس المبحوث

دورة بحث
الدرس المطورة
شكل ( )1

 -5مرحلة
تنفيذ
التدريس
والمالحظة

 -6مرحلة
التواصل والمتابعة
المشتركة لتعلم
التالميذ

املسحم ٛاالٔىل  :مرحمة :تشكيؿ فريؽ تعاكنى بناء عمى رغبة ذاتية  :كفييا يتفؽ
فريؽ مف معممى التخصص فى المدرسة بناء عمى رغبة ذاتية كدافعية ،كبدعـ مف قائد
المدرسة كتحت اشراؼ كمتابعة مف ميسر(خبير /مشرؼ تربكل) ،عمى تشكيؿ فريؽ بحث
الدرس ،كمناقشة المعايير المنظمة لعمميـ كاجراءات عقد اإلجتماعات ،ككضع الخطة
اإلجرائية لتطبيؽ دكرة بحث الدرس ،مع الحرص عمى تصميـ نمكذج لتسجيؿ كقائع كؿ
إجتماع كحفظو بممؼ خاص لبحث الدرس ،يسمى تقرير الدرس كيشمؿ عدد األسابيع،
كمكاعيد اجتماعاتيـ ،كأماكنيا كالنتائج المتكقعو ،كيبدأ منذ تشكيؿ الفريؽ حتى نياية الدكرة.
املسحم ٛالجاٌٗ :ٛمرحمة ضبط اليدؼ البعيد (اليدؼ العاـ كاألىداؼ التفصيمية) :كفييا
يعقد الفريؽ عدة اجتماعات الشتقاؽ كضبط اليدؼ البعيد( كاالستقصاء العممى ،كالعمؿ
الجماعى ،كحؿ المشكبلت ).....،كيمتد عادة لسنكات( مف 3-1سنيف) ،بيدؼ سد فجكة
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تدريس تعيؽ تعمـ التبلميذ ،كيركز المعمـ عمى سمكؾ ،كميارات التبلميذ التى تحقؽ تعمميـ
كيراعى أف يككف كاضحان ليسيؿ عمى المبلحظيف إكتشافو أثناء مبلحظة التبلميذ بمرحمة

التدريس .كيشتؽ مف عدة مصادر منيا المقارنة بيف خصائص التمميذ المثالية ،كالفعمية
(الحالية) كىى الطريقة الشائعو ( ما الصفات التى ترغب أف يتصؼ ييا تبلميذؾ بعد عدة
سنكات مف اآلف؟ ( الصفات المثالية) ،كما الصفات الفعمية لتبلميذؾ اآلف ؟ ( الصفات
الفعمية)  ،كمف ثـ العمؿ عمى ردـ الفجكة بينيما مف خبلؿ تحسيف التدريس -إضافة لؤلىداؼ
التعميمية (لممادة -المرحمة – المدرسة) ،كالعادات العقمية المنتجو ،كالمشاريع كالبرامج، .....
كيعرض اليدؼ عمى خبير تربكل لمراجعتو ،كقد يعدؿ اليدؼ عدة مرات حتى يتـ إعتماده،
كيراعى اإلحتفاظ بكؿ المسكدات(كرقية أك الكتركنية) لضميا لمتقرير النيائى لمبحث ،كيمكف
تحكيؿ اليدؼ ألىداؼ أكثر تحديدان كقابمة لمقياس (تفصيمية) حتى تمكنيـ مف تقييـ نجاحيـ
خبلؿ السنكات المحددة لمكضكع بحث الدرس.

املسحم ٛالجالج : ٛتحفيز التقارب كالتقبؿ عمى مستكييف ،بيف التبلميذ العادييف كغير
العادييف مف جانب كبيف المعمـ كذكل الصمو مف جانب أخر كربطو بالتعمـ ،كتمثؿ مرحمة
تييئة لتبلميذ الفصؿ كأكلياء أمكرىـ لمتعاكف مع فريؽ العمؿ بالمدرسة (ممثؿ فى المعمـ
كاالخصائييف كاالستشارييف ،ك )...مف أجؿ دعـ تعمـ التبلميذ ،كتتـ ىذه المرحمة فى
اتجاىيف:
األكؿ :بيف تبلميذ الفصؿ العادييف كغير العادييف :كفيو يعمف المعمـ لمتبلميذ عف أىمية
كطبيعة فصؿ الدمج ،كأدكراىـ الجديدة مف خبلؿ عقد لقاء عاـ مفتكح (مدعـ بعركض
تقديمية  /متحدثيف ضيكؼ) يناقشكف فيو مكضكعات ذات صمة كاىتماـ مشترؾ (
أىمية كجكد فصؿ متنكع القدرات -التغيرات كالمسئكليات الجديدة ليـ -

أىمية

كاساليب كتكقيت التعاكف بيف التبلميذ العادييف كالمعاقيف) ،كما يحدد مكاىب،
كميا ارت ،كتفضيبلت ،كاىتمامات التبلميذ العامو ،إضافة لخبرات السفر ،كالرحبلت
الصفية الممتعو ليـ ،كالمشاىير الذيف يفضمكف مقابمتيـ فى الزمف الماضى أك
الحاضر ..،الخ ،عمى أف تككف ذات صمة بالمكضكعات الدراسية ،كاألسمكب كالمغة
التى يفضمكنيا لمتكاصؿ ،كتتـ إما بإعداد المعمـ بنفسو قائمة بيا مف خبلؿ سؤاؿ
التبلميذ بشكؿ مباشر كتسجيميا أك إعداد كتعبئة التبلميذ ليا بأنفسيـ فى صكرة
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ممصقات أك مخططات رسكمية  (،االسـ ،عدد االخكة كاألخكات ،اىتماماتو ،تفضيبلتو،
مياراتو ،)....،كىك ما يسيـ في تعرؼ المعمـ عمى ذكم االىتمامات المتشابية
كالمكاىب التكميمية ،كمف ثـ إيجاد نقطة إنطبلؽ مشتركة جاذبة لمتبلميذ لمتعمـ ،كايجاد
شبكة مف األقراف الداعميف ،كشعكرىـ بزمبلءىـ ،كاحتراميـ كتقدير آراءىـ كأفكارىـ
كىك ما يزيد مف تجانسيـ ،كتقاربيـ ،كتركيز كصبر التبلميذ ذكل اإلعاقة كاإلندماج
فى العمؿ كالتفاعؿ كالراحة كالرغبة فى مشاركة اآلخريف ،كالتعاطؼ بينيـ ،كتككيف
صداقات ذات معنى ،كفيـ لمفركؽ الفردية  ،كاالستعداد لحياة الكبار في مجتمع متنكع.
الثانى  :بيف المعمـ  /كذكل الصمة مف إخصائييف كاستشارييف ،ك كأكلياء أمكر التبلميذ (
العادييف  -غير العادييف ) ،ك :......كفيو يعقد المعمـ كأخصائى كاستشارل المدرسة
لقاء مخطط مع أكلياء االمكر إما بالمنزؿ أك المدرسة أك عبر شبكات التكاصؿ (
كالفيس بكؾ اك تميجراـ  /أك ايمك /الكاتس أب  .....الخ ) يقكـ بو معمـ أك أكثر مف
فريؽ العمؿ ،يتعرفكف فيو عمى نقاط قكة كضعؼ التبلميذ ،كتفضيبلتيـ لمتعمـ
كالمكافأة ،كمكقؼ أكلياء األمكر مف كجكد أبناءىـ بفصؿ الدمج ،كتجربتيـ مع إعاقة
األبناء ،أك تميزىـ  ،الخ ،كمدل استعدادىـ كأكلياء أمكر لمتكاصؿ ،كالتعاكف مع المعمـ
لدعـ تعمـ األبناء ،كمراقبة عمميـ بالمنزؿ ،كتكضيح أغراض كأساليب ،كأىمية التكاصؿ
كالتعاكف لمصمحة أبناءىـ ،مع كتابة تقرير تاممى قصير عف المقاء ،كمشاركتو مع
الزمبلء .
املسحم ٛالسابعْ التدطٗط :كفييا يخطط المعممكف فى ضكء اليدؼ البعيد -لمشراكات
كالعمؿ التعاكنى بيف التبلميذ لتييئة فرص يقدمكف خبلليا جيكد يقرىا كيقدرىا شركاؤىـ
بمجمكعات العمؿ ،كقد يستغرؽ التخطيط أسابيع ،تزيد أك تنقص بحسب خبرة أعضاء
الفريؽ ،كتحت اشراؼ خبير( مشرؼ تربكل ،أكاديمى ) ،يتـ دعكتو لمساعدة الفريؽ ،كتعتمد
ممارساتيـ بتمؾ المرحمة عمى التفكير التأممى ،حيث يحممكف كيقيمكف إجراءاتيـ أثناء التفكير
فى الحؿ ،كتحديد ما يحتاجكف إلى معرفتو .كيتـ مف خبلؿ المناقشة كطرح االسئمة العميقة
كالناقدة حكؿ المشكمة ،كقد يرل الخبير حاجة المعمميف أنفسيـ لشرح محتكل معرفى ليـ ،أك
تجريب مكقؼ تعميمى .... ،الخ.
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كيتـ التخطيط لبحث الدرس كفؽ اإلجراءات التالية :
 -8تحديد درس البحث  :كتتـ بتحديد الكحدة الدراسية ثـ اختيار مكضكع مف دركسيا ،مع
تكضيح أسباب االختيار سكاء كانت االسباب متعمقة بتعمـ التبلميذ أك تدريس المعمميف .
 -4إجراء فريؽ البحث ممارسات تأممية حكؿ األفكار الكبرل األربعة :
أ -األىداؼ :بالرجكع ألىداؼ الدرس ،كالفصؿ ،كالكحدة ،كالمرحمة ،إضافة لمعايير تدريس
المادة ،كاألفكار كالمفردات الرئيسية بالدرس كتحديد مدل تكامميا كارتباطيا.
ب -المحتكل :يناقش مف ثبلث جكانب  :األكؿ :بطرح تساؤالت حكؿ المعارؼ كالميارات
كالمفاىيـ أك إجراء عمميات عقمية معينة لتحقيؽ فيـ متعمؽ لممحتكل ،كالثانى :يحددكف
مدل حاجتيـ كفريؽ لتعمـ المادة العممية ،ككضع الحمكؿ المناسبة لذلؾ( كحضكر كرش
عمؿ ،محاضرة ،القياـ بزيارات -إجراء تجارب  )...كالثالث اكتشاؼ العبلقات كاإل رتباطات
بيف المعارؼ كالمفاىيـ كاألفكار كاأل نشطة بيف الدركس بذات الكحدة كالصفكؼ السابقة
كالبلحقو ،لتحديد الخبرات السابقة لمتبلميذ كاكتشاؼ فجكات المنيج .
ج -تعمـ التبلميذ  :يحدد المعارؼ كالميارات األكاديمية كخبراتيـ السابقة حكؿ المفاىيـ
المرتبطة بالدرس ،كاتجاىات التبلميذ نحك الدرس ،كاألسئمة التى يرغبكف إجابتيـ عنيا،
كالصعكبات المتكقعو بالدرس ،ككيؼ يحققكف اليدؼ البعيد ،أل كيؼ يتعمـ التبلميذ،
ككيفية تكظيؼ األ نشطة لتحقيؽ اليدؼ البعيد ،كالمفاىيـ التى ينبغى التركيز عمييا ،كجمع
تمؾ المعمكمات مع ما حصؿ عميو مف معمكمات بالخطكة الثالثة مف تفضيبلت ،كخبرات،
كاىتمامات ....،كتكظيفيا عند بناء مخطط الدرس المبحكث ( التمييد -أساليب التعزيز
كالدعـ -االستراتيجيات -األنشطة -أساليب التقييـ -التغذية الراجعو)............
د -إجراءات التدريس :كتتـ بتأمؿ الكسائؿ ،كالطرؽ التى يستخدميا المعمميف كمدل تحقيقيا
ألىداؼ التعمـ ،كعدد الحصص ،كنكعية األسئمة ،كأدكات التقييـ ،كأساليب إدارة الصؼ،
كالبيئة المعززة لتعمـ التبلميذ ،كالفجكات ،كآليات مراقبة تعمـ التبلميذ ،مع إمكانية تأمؿ
خربطة الكحدة التى ينتمى ليا الدرس لمعرفة الدركس السابقة التى درسيا التبلميذ ،ككذلؾ
دركس المراحؿ السابقة المرتبطة بالدرس ،كتتـ إما بأنفسيـ أك بمساعدة الميسر أك
معمميف أخريف ثـ مناقشة كتقييـ ما قامكا بو ،ثـ بناء خطة الدرس ،كتخطيط السبكرة،
كاجراء تنفيذ تجريبى لمدرس قبؿ تنفيذ التدريس الفعمى .
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 -1بناء خطة الدرس :كفييا يصمـ الفريؽ خطة لمدرس تكضح مراحؿ سير الدرس كدكر
المعمـ كالتبلميذ كتعكس ما قاـ بو مف ممارسات تأممية حكؿ األفكار الكبرل ( األىداؼ –
المحتكل -التبلميذ ،كاجرءات التدريس ) .
 -2تخطيط السبكرة :كيتـ فى ضكء خطة الدرس لتكضح مراحؿ سير الدرس ،كصكرتو الكمية
ليتمكف التبلميذ مف الربط بيف أجزاءه ،كمراحؿ تقدمو ،كيتيح ليـ الفرصة لمتذكر كالمقارنة
كالمناقشة كالتمخيص كمف ثـ تحقيؽ أىداؼ الدرس ،كيراعى تنظيميا ،ككضكحيا،
كاستخداـ األلكاف كتدعيميا بالممصقات كالصكر ،كادراجيا ضمف تقرير البحث.
 -3تدريس تجريبى بيف أفراد الفريؽ :يقكـ الفريؽ بتنفيذ درس تجريبى (  83-82ؽ ) قبؿ
التنفيذ الفعمى لمتدريس استعدادان لمرحمة التنفيذ.

املسحم ٛاخلاوط:ٛ

مرحمة تنفيذ التدريس كالمبلحظة  :فييا يشترؾ الميسر مع

المعمميف فى اختيار المعمـ المنفذ لمتدريس ،كالتأكد مف تكافر جميع المتطمبات البلزمة لمتنفيذ
مف أدكات ،ككسائؿ كنسخ مف خطة الدرس لممبلحظيف ،كمكعد التنفيذ ،كاجراءاتو ،كاببلغ
التبلميذ قبؿ المكعد بكقت مناسب كغرض زيارة الفريؽ كالضيكؼ لمفصؿ ،كالتأكيد لممبلحظيف
غرض كأسمكب المبلحظة المتبع ،كعدـ الحديث مع التبلميذ أثناءىا ،كالتركيز عمى
ممارساتيـ ،كتعمميـ كجمع األدلة حكلو ،كتسميميـ خريطة صفية لمفصؿ ،كيمكف إجراء
تصكير بالفيديك أك الصكر لسمكؾ التبلميذ كعرضو الحقان كمناقشتو بمرحمة المناقشة ،كيمتزـ
منفذ التدريس بجميع اإلجراءات المتفؽ عمييا ،كعدـ الخركج عنيا ،كتييئة مكاف لممناقشة

بعد إنتياء التنفيذ.
املسحم ٛالطادض :ٛمرحمة التكاصؿ كالمتابعة المشتركة بيف المعمـ ككلى األمر لمتابعة
التعيينات كالكاجبات المنزلية ،كدعـ تعمـ التبلميذ :كفييا يمعب كلى األمر دكر تشاركى تبادلى
مع المعمـ ىدفو تحقيؽ نمك التبلميذ كتطكير أداءىـ االكاديمى حيث يتعاكنا معان فى تييئة

بيئة مبلئمة كداعمو لتعمـ كعمؿ كاستذكار التبلميذ ،كتبادؿ المعمكمات ،كالكشؼ عف

الصعكبات التى تكاجييـ فى تنفيذ التعيينات كالكاجبات المكمفيف بيا ،كنقؿ المبلحظات حكؿ
التكميفات المقترحة لممعمـ لتقييميا كاصدار حكمان إما بصبلحيتيا لمتمميذ كبل حسب قدراتو

كامكاناتو أك حاجتيا لمتعديؿ ،كاإلتفاؽ عمى سبؿ تشجيع التبلميذ عمى العمؿ كمكافأة عمميـ
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كممارسة الميارات  -فمف المرجح أف يكاجو التبلميذ صعكبات فى التنظيـ الذاتى ،كالتحفيز،
كفيـ المكاد التعميمية عندما ال يككف المعمـ مكجكد بصفتو (جسديان )– كتتـ عمى مستكييف :

األكؿ :يتمقى كلى األمر مف المعمـ  :تعريؼ بسمات كخصائص التمميذ الشخصية كالسمككيات
التي تساىـ بشكؿ إيجابي في مشاركتو فى مكاقؼ التعمـ ،كمعمكمات عف االستراتيجيات
التعميمية ،كأساليب التقكيـ الخاصة بو ،كتكجييات لمساعدة التمميذ في أداء تعييناتو
ككاجباتو المنزلية ،عمى أف تككف تمؾ المساعدات دكف إفراط حتى ال تعيؽ رؤية
المعمـ لمدل فيـ كاستيعاب التمميذ ،مع إضفاء الطابع الشخصي ألنماط تعمـ التبلميذ
عمى تكجيياتو المقدمة لكلى األمر.
الثانى :يستقبؿ المعمـ مف كلى األمر  :المبلحظات ( مكتكبة أك مسجمو ) ،كالصكر كلقطات
الفيديك إف أمكف حكؿ التمميذ -كيتبادؿ معو األفكار مف خبلؿ كسيمة التكاصؿ التى يتـ
اإلتفاؽ عمييا ( ك كسائؿ التكاصؿ االجتماعى كالفيس بكؾ ،كاتس أب-تميجراـ) أك
البريد اإللكتركنى( )E-MAILأك الجكاؿ( .) MOBILكينظر لكلى األمر ىنا بمثابة
المعمـ في المنزؿ حيث يمعب دك ارن أساسيا كعضك بفريؽ بحث الدرس ،كليس مكمبلن
لدكره فى تعميـ التبلميذ كانجازىـ فركضيـ كتعييناتيـ ككاجباتيـ التى كمفكا بيا مف قبؿ
المعمـ كمرحمة تطبيقية لما تعممكه بالحصة اك استعدادان كتحضي ارن لما ىك قادـ مف

دركس بالحصص القادمة .كبيذا يستقبؿ المعمـ المبلحظات كيتبادؿ األفكار مع كلى
األمر ،كيراقب كلى األمر تقدـ التمميذ ،كيييأ لو بيئة منزلية فيزيقية كنفسية مبلءمة
لمتعمـ.
املسحم ٛالطابع :ٛمرحمة مناقشة كتنقيح كاعادة التدريس لمدرس المبحكث  :كتمر
بخطكتيف:
( أ ) مناقشة الدرس المبحكث المنفذ  :بعد نياية التدريس كتسمـ فريؽ البحث المبلحظات
المكتكبة  /الصكر  -لقطات الفيديك يجتمع الفريؽ كجميع المبلحظيف الضيكؼ
كالمشاركيف ( الميسر -الزمبلء – -ضيكؼ خارجييف – أكلياء األمكر (
بشخصيـ/مبلحظاتيـ المكتكبة)  -أخريف بعد( )4 -8يكـ بغرفة لئلجتماعات مجيزة
لمشاىدة مقاطع الفيديك كالصكر ،كيرأس اإلجتماع أحد أفراد الفريؽ ،كيكمؼ أخر
بكتابة المحاكر ،كالنقاط الرئيسو ،كتكصيات الحضكر ،كخبلؿ اإلجتماع يرحب رئيس
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الجمسة بالضيكؼ كأعضاء الفريؽ ،كيكضح غرض اإلجتماع ،ثـ يتيح الفرصة لمنفذ
الدرس لمتحدث عف أبرز المعينات كالمعيقات التى كاجيتو خبلؿ التدريس ،ثـ يطرح
األسئمة عمى المعمميف المبلحظيف ،ثـ يتيح لمخبراء تقديـ التكجييات كاإلرشادات
لمساعدة الفريؽ عمى التطكير ،كبنياية الجمسة

يشكر الرئيس الحضكر عمى

المشاركة .
( ب ) مراجعة كتنقيح كاعادة تدريس الدرس المبحكث :يجتمع الفريؽ لتأمؿ تكصيات
كارشادات المبلحظيف كالخبراء كأكلياء األمكر ،كتحسيف خطة الدرس مف خبلؿ
تصكرات كمقترحات جديدة ،كاإلحتفاظ بيا ،ككتابة تأمبلتيـ حكليا لضميا لتقرير
البحث النيائى -كتظؿ خطة الدرس تمثؿ مسكدة حتى إكتماؿ دكرة البحث أك إتفاؽ
الفريؽ كالخبراء أنو ال داعى إلعادة التدريس ،كينصح فى كثير مف الدكرات بإعادة
التدريس لتطبيؽ خطة الدرس فى فصؿ جديد كمع تبلميذ جدد ،كبتنفيذ عضك أخر
بالفريؽ -كبعد اإلنتياء مف المراجعة يتـ إعادة التدريس كالمبلحظة مف مبلحظيف جدد
أك بنفس المجمكعة السابقة ،حيث يركزكف عمى ما تـ تعديمو بالخطة ،ثـ إجراء
مناقشة التدريس مرة أخرل خاصة العناصر المعدلو ،ثـ اإلستعداد كاإلنتقاؿ لمرحمة
كتابة التقرير.
املسحم ٛالجاوٍ ٛمرحمة كتابة كنشر تقرير الدرس المبحكث  :كفييا يتأمؿ الفريؽ
جميع مراحؿ الدكرة ،كيجمعكف كؿ األدكات كالتقارير كالسجبلت كالصكر  ......الخ،
كينظمكنيا لكتابة التقرير الختامى ،كيحتفظ بنسخو منو بالمدرسة بعد إعتماده ليستفيد منو
الميتميف كالمعمميف الجدد  /الباحثيف ،كيقدـ إما كرقيان أك الكتركنيان ،كيشمؿ( مكضكع بحث

الدرس بالغبلؼ الخارجى -أسماء أعضاء الفريؽ – مقدمة -تأمبلتيـ حكؿ ميثاؽ العمؿ،

كالخطة الزمنية مف مكاعيد اإلجتماعات كاأل نشطة كالدعكات كالمشارككف كمصادر التعمـ-
خطة التقارب بيف التبلميذ ،كمع اإلخصائييف كأكلياء األمكر ،التأمبلت حكؿ تحديد درس
البحث كضبط اليدؼ البعيد كالتخطيط بتحديد األىداؼ كالمحتكل كاجراءات التدريس ،كالتنفيذ،
كاجراءات المبلحظة ،كأساليب التكاصؿ ،كاستقباؿ مبلحظات أكلياء االمكر ،كالمناقشة
كالمراجعة كاعادة التدريس ،كأسمكب كتابة تقرير بحث الدرس) مع إرفاؽ جميع المسكدات،
كالصكر ،كمقاطع الفيديك .... ،الخ لتكثيؽ العمؿ ،كتبادلو مع الزمبلء كيمكف مشاركة التقرير
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النيائى فى شكؿ عركض تقديمية -مطكيات عبر شبكات التكاصؿ ،ممفات PDF-WORD
.....Flip Book Pageالخ ).كقد عرضت الباحثة دكرة بحث الدرس المطكرة فى صكرتيا األكلية عمى مجمكعة
مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس لمتعرؼ عمى كجية نظرىـ فى
المراحؿ اإلجرائية التى أضيفت لمدكرة ( مف حيث مكضعيا بالنسبة لممراحؿ التى تسبقيا كالتى
تمييا  -إجراءاتيا ) ،كضبط بعض اإلجراءات بالمراحؿ المكجكدة فعميان لتتماشى اإلجراءات
بشكؿ منطقى ،كالتحقؽ مف صبلحيتيا لتككف أساس لبرنامج تدريبى لمعممى الدراسات

االجتماعية ،كفى ضكء آراء المحكميف تـ إجراء بعض التعديبلت المغكية المطمكبة ،كاجراء
مزيد مف التكضيح إلجراءات المراحؿ المضافة لمدكرة لتمييزىا عف إجراءات غيرىا مف
المراحؿ ،كأصبحت فى صكرتيا النيائية ( راجع اإلجابة عف السؤاؿ الثانى بالبحث)
كفى ضكء العرض السابؽ ترل الباحثة أف دكرة بحث الدرس المطكرة يمكف أف تككف
أساسان جيدان لبناء برنامج تدريبى مبلئـ الحتياجات معمـ الدراسات االجتماعية بفصكؿ الدمج

لما تتيحو مف آليات كاجراءات تييئ لممعمـ فرص إلقامة مجتمع تعميمى شامؿ لمتبلميذ قائـ
عمى التقدير كاحتراـ اإلختبلؼ ،كتقبؿ األخر ،كمشاركة ذكل الصمة بتعمميـ بشكؿ قائـ عمى
الثقة كاإلحتراـ كالتقدير ،كفرص لمعمؿ الجماعى مع أخريف داخؿ كخارج المدرسة حيث
الحصكؿ عمى المساندة الكجدانية كالدعـ ،كمشاركة الخبرات كالمقترحات لتطكير التدريس،
كىك ما سينعكس إيجابان عمى ثقة المعمـ بذاتو ،كقدرتو عمى حؿ المشكبلت ،كتقميؿ إحساسو
بعدـ الكفاءة ،كتجنب فرص الفشؿ كاختزاؿ شعكره بالقمؽ كالتكتر ،كىك ما يمكف أف يساىـ فى

تحسيف ظركؼ عمؿ المعمميف كمعالجة مصادر شعكرىـ بالضغط كتمكنيـ مف التدريس
الشامؿ بنجاح ،كىك ما أكصى بو  Galaterou ; Antoniou,فى دراستو التى أجراىا فى
عاـ (  ) 4285بإجراء مزيد مف البحكث لمكشؼ عف العكامؿ التى تتسبب فى تكتر المعمـ
كاقتراح طرؽ لتحسيف ظركؼ عممو كتمكينو مف التنفيذ الناجح لمتعميـ الشامؿ.



ملحق 1
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لإلجاب ٛعَ الطؤاه الجالح وَ اض٠م ٛالبخح كنصو ما أسس كمككنات البرنامج التدريبى
القائـ عمى دكرة بحث الدرس المطكرة فى ضكء فمسفة الدمج الشامؿ؟  ،اتبعت الباحثة ما
يمى:
(أ) -كضع أسس لبناء البرنامج مف خبلؿ الرجكع لؤلدبيات ،كالدراسات السابقة الخاصة
بفمسفة كمتطمبات نظاـ الدمج الشامؿ ،كدكرة بحث الدرس كمدخؿ لمتنمية المينية،

كصياغتيا بصكرة مبدئية ،كعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف(*) كفى ضكء مقترحاتيـ

أصبحت في صكرتيا النيائية

(**)

( ب ) بناء محتكل البرنامج المقترح  :كتـ حسب الخطكات التالية :
 -8تحديد أىداؼ البرنامج التدريبى
أ -اليدؼ العاـ  :بناء برنامج تدريبى قائـ عمى دكرة بحث الدرس المطكة فى ضكء فمسفة
الدمج الشامؿ لتنمية ممارسات التدريس الشامؿ ،كالكفاءة الذاتية ،كخفض قمؽ التدريس
لدل معممى الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية .
ب -األىداؼ اإلجرائية  :كتمثمت فى مجمكعة مف األىداؼ ،تـ تكضيحيا بجمسات البرنامج
التدريبى.
 -4تحديد المكضكعات التى يغطييا البرنامج التدريبى(** )كتمت فى ضكء :
* األىداؼ التعميمية لمبرنامج * الدراسات كالمراجع المتخصصة ذات الصمة بفمسفة تدريس
تبلميذ فصؿ الدمج الشامؿ ،كمتطمبات تعميميـ * اتجاه التنمية المينية القائـ عمى دكرة
بحث الدرس التأممية * دراسة استطبلعية لمعممى الدراسات االجتماعية لتحديد مستكل
أداءىـ لمممارسات الشاممة ،كنكعية الصعكبات التى تكاجييـ ،كاحتياجاتيـ التدريبية

*

فى صكرة استبياف مغمؽ مفتكح مككف مف( )2أسئمة  ،كفى ضكء نتائجيا تـ إعتبار كؿ
صعكبة  ،كاحتياج تدريبى تزيد نسبتو المئكيو عف  % 11ىى صعكبة كمعكؽ أساسى،
كاحتياج تدريبى حقيقى لممعمميف ،كيمثؿ مكضكع أساسى لمبرنامج .
 -1تحديد الكسائؿ كاألنشطة التعميمية :هحدد لكؿ مكضكع بالبرنامج المقترح ،مجمكعة مف
األنشطة الفردية كالجماعية ،قدمت فى شكؿ أكراؽ عمؿ لممعمميف ،ككذلؾ مجمكعة مف
 ملحق 1
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مكاد ،ككسائؿ ،كمصادر التعمـ ،كتمثمت فى عركض تقديمية ،POWER POINT
كلقطات الفيديك ،كمكاقع الكتركنية ،كنصكص شعرية ،ككتب الدراسات االجتماعية
لمصفكؼ(  ،) 4-3-2كصكر ،كرسكـ ،كخرائط ،كنماذج لخطط تعمـ فردل ،كنماذج خطط
برامج إثرائية ،كنماذج لتقارير دركس بحث الدرس ،إضافة لؤلقبلـ كاأللكاف ،كاألكراؽ،
سبكرة  -الب تكب  .....الخ .
2ػ -تحديد أساليب التدريب :لما كاف البرنامج التدريبى ىك برنامج لمتطكير المينى قائـ عمى
دكرة بحث الدرس المطكرة فى ضكء فمسفة الدمج الشامؿ لتنمية ممارسات التدريس
الشامؿ ،كالكفاءة الذاتية ،كخفض قمؽ التدريس ،قامت الباحثة باستخداـ أساليب(
المحاضرة– الحكار كالمناقشة -العصؼ الذىنى– العمؿ الجماعى التعاكنى– لعب األدكار
– فكر زاكج شارؾ  -التطبيقات العممية) لمجمسات التدريبية لتييئة المعمميف لممكضكع
كتكضيح الخمفية النظرية لمدكرة المطكرة ،كتعزيز معتقداتيـ التربكية ،كشرح مراحؿ
كاجراءات الدكرة المطكرة .
 -3تحديد أساليب التقييـ  :كأتخذ صكرتيف أساسيتيف  :البنائي :مف خبلؿ تقييـ مناقشات
المعمميف كالباحثة ،كأداءىـ لؤلنشطة المتضمنة بأكراؽ العمؿ ،كالنيائى :المتمثؿ في
تطبيؽ أدكات البحث بعديا ،إضافة لمتقييـ القبمى ببداية اليكـ التدريبى لمربط بيف الجمسات
التدريبية.و
 -4عرض البرنامج التدريبى عمى مجمكعة مف المحكميف لمتأكد مف صبلحيتو كمناسبتو
لمغرض الذل أعد مف أجمو ،كفى ضكء مبلحظاتيـ أجريت بعض التعديبلت كأصبح فى
صكرتو النيائية ،كتككف مف:
أ -دليؿ المدرب*** :كينقسـ لجزئيف األكؿ:كيضـ جمسات اليكـ مف  ،2-8كالثانى جمسات
اليكـ  ، 4-3كتضمف الدليؿ مقدمة لتعريؼ المدرب بأسس كأىداؼ البرنامج  -مككناتو
 الفئة المستيدفو  -متطمبات التتفيذ -مدتو -أساليب التدريب -إرشادات عامة لممدرب، الجمسات التدريبية  :حيث تـ عرض كؿ جمسة بعناصرىا )عنكاف الجمسة التدريبية،أىدافيا ،أساليب التدريب ،األدكات كالكسائؿ البلزمة لتنفيذ الجمسة -المادة العممية –
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األنشطة التدريبية المطمكبة مف المعمميف لمتأكد مف اكتسابيـ خبرات البرنامج المقترح -
النشاط الختامى لميكـ التدريبى)
ب -دليؿ المتدرب **** :كينقسـ لجزئيف األكؿ كيضـ جمسات اليكـ مف  ، 2-8كالثانى:
جمسات اليكـ  4-3كتضمف الدليؿ مقدمة لتعريؼ المتدرب بأسس كأىداؼ البرنامج -
مككناتو  -الفئة المستيدفو  -متطمبات التتفيذ -مدتو -أساليب التدريب -إرشادات عامة
لممتدرب - ،الجمسات التدريبية  :حيث تـ عرض كؿ جمسة بعناصرىا)عنكاف الجمسة
التدريبية ،أىدافيا ،أساليب التدريب ،األدكات كالكسائؿ البلزمة لتنفيذ الجمسة -المادة
العممية  -األنشطة التدريبية المطمكبة مف المعمميف لمتأكد مف اكتسابيـ خبرات البرنامج
المقترح  -النشاط الختامى لميكـ التدريبى) .
ج -كما تضمف دليؿ المدرب كالمتدرب مجمكعة مف المراجع كالمصادر التي تـ الرجكع الييا
فى إعداد محتكل البرنامج ،يمكف لممدربيف كالمتدربيف الرجكع إلييا لمزيد مف المعمكمات
 -5طبؽ البرنامح عمى عينة البحث المككنة مف (  )42معمـ حيث طبؽ اإلختبار القبمى
ألدكات البحث ،ثـ كاف االتدريب عمى البرنامج حيث قامت الباحثة بالتدريب ( ) 43
ساعو لمدة ست أياـ ،كؿ يكـ بمعدؿ (  ) 2ساعو  83 +ؽ راحة بيف الجمستيف ،كبعد
إنتياء التدريب قامت باالختبار البعدل.
لإلجاب ٛعَ أض٠م ٛالبخح وَ الطؤاه (السابع – الجاوَ) اتبعت الباحثة ما يمى:

أٔالً :إعداد أدٔات البخح  :قاوت الباحج ٛبإعداد األدٔات اآلتٗ: ٛ

ىدؼ البحث قياس أثر

برنامج تدريبي قائـ عمى نمكذج دكرة بحث الدرس المطكرة ،فى تنمية ممارسات التدريس
الشامؿ ،كالكفاءة الذاتية كخفض قمؽ التدريس ،كىك ما تطمب إعداد قائمة بممارسات
التدريس الشامؿ ،كبطاقة مبلحظة ،كمقياس لكبلن مف الكفاءة الذاتية ،كقمؽ التدريس مف
خبلؿ الخطكات التالية:

 * ملحق 7
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أ -إعداد قاٟى ٛممازضات التدزٖظ الشاون :مت إعدادآ ٔفل اإلجساٞات التالٗ:ٛ
 -8الرجكع لمدراسات السابقة المتعمقة بمجاؿ الدراسة كدراسة عامر،(2012/1433) ،
عبدالسبلـ كأخركف ( ،)4242ك((Galaterou; Antonio ،)ÇOPUR,2019
)،,2017,p644

كدراسة

(،(Gavish,2017

كدراسة

(ك( ،)SHARMA,GEORGE,2016كدراسة ).(Willis,2007,p8-36
 -4ترجمة مفاىيـ فمسفة الدمج كمبادئ كمتطمبات التدريس الشامؿ ،كأدكار معمـ فصؿ الدمج
الشامؿ ،كحاجات تبلميذ الفصؿ إلى ممارسات ينبغي أف يقكـ بيا.
 -1تقسيـ الممارسات إلى سبعة مجاالت أساسية تمثؿ ممارسات أساسية  ،كىي العمؿ ضمف
فريؽ ،إعداد خطة الدرس ،إعداد كتنفيذ األنشطة التعميمية ،التييئة لمدرس كطرح األسئمة،
تقديـ التغذية الراجعو كالتعزيز ،إدارة الصؼ ،التقييـ ،كيندرج تحت كؿ ممارسة اساسية
مجمكعة مف األداءات السمككية المعززة ليا بإجمالى ( ) 72أداء سمككى) ،مع مراعاة
كضكح الصياغة.
 - 2ضبط القائمة المبدئية لمممارسات :بعد تحديد قائمة الممارسات ،كلمتأكد مف صدقيا،
كسبلمتيا ُعرضت عمى مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف؛ كفى ضكء آرائيـ أجريت
التعديبلت المطمكبة تمثمت فى استبعاد بعض األداءات المتشابيو ،كاعادة صياغة بعض
األداءات كبعض التعديبلت المغكية ،كأصبحت القائمة مككنو مف( )64ممارسة -3 .
إعداد القائمة النيائية لمممارسات :تككنت القائمة النيائية* مف سبعة مجاالت رئيسية
بإجمالى( )64ممارسة  .كبيذا تمت اإلجابة عف السؤاؿ الرابع بتحديد ماىية كشكؿ قائمة
ممارسات التدريس الشامؿ البلزمة لمعمـ المرحمة االبتدائية.

ب  -إعداد بطاق ٛوالحع ٛممازضات التدزٖظ الشاون
 oاليدؼ مف البطاقة  :قياس أداء معممى الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية لممارسات
التدريس الشامؿ لتبلميذ فصؿ الدمج قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج التدريبي المقترح.

 ملحق 1
 * ملحق 3

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 252 -

برنامج تدريبى قائم ...

عدد يوليو-ج3232 )78( -2م

تحديد محاكر البطاقة  :بعد االطبلع عمى األدب التربكم ،كالدراسات السابقة ذات الصمة
بمكضكع الدراسة الحالية قامت الباحثة بػػػػػػػػػػػ :
 -8الرجكع لقائمة ممارسات التدريس الشامؿ السابؽ اإلشارة إلييا ،ككضعت ممارساتيا
بمحاكرىا الرئيسية كالفرعية فى بطاقة سميت" بطاقة مبلحظة أداء معممى الدراسات
االجتماعية فى ممارسات التدريس الشامؿ" ،كقسمت البطاقة لثبلث بطاقات فرعية لسيكلة
تطبيقيا كشممت بطاقة قبؿ التدريس (/ 41أداء سمككى) ،كبطاقة أثناء التدريس ( 28
/أداء سمككى) كبطاقة ما بعد التدريس ( / 86أداء سمككى) .
 -4ترجمة جميع الممارسات ألداءات يمكف مبلحظتيا ،العمؿ ضمف فريؽ (/ 81أداء
سمككى) ،إعداد خطة الدرس(/ 84أداء سمككى) ،إعداد األنشطة (/ 6أداء سمككى)،
كالتييئة لمدرس كطرح األسئمة ( / 88أداء سمككى) ،تقديـ التغذية الراجعو كالتعزيز( 88
/أداء تدريسى سمككى) ،إدارة الصؼ( 81ممارسة /أداء سمككى) ،كالتقييـ (/ 82أداء
سمككى).
 -1قدر أداء المعمـ عمى كؿ أداء معزز لممارسة رئيسو كفقان لتدرج ثبلثى ،كتصحح الدرجات(
 ) 8-4-1عمى التكالى =  424درجو ( ،ثبلث) درجات لؤلداء بمستكل التمكف المطمكب،

ك(درجتاف) لؤلداء بمستكل متكسط أقؿ مف المطمكب ،ك(درجة) كاحدة لؤلداء بمستكل
ضعيؼ ،مستكل متدف أك المبتدئ ،ك( صفر) إذا لـ يؤد مطمقان  ،كيمزـ مستخدـ البطاقة

مراجعة دفتر المعمـ لتحضير الدرس ،كتقارير االجتماعات  -إف كجدت ،-كمناقشتو قبؿ

كبعد االنتياء مف الدرس بيدؼ استكماؿ مبلحظة األداءات لتمؾ المراحؿ ،كتعبر الدرجة
المنخفضة عف أداء منخفض ،كالمرتفعة عف أداء مرتفع لمممارسات.

حطاب صدم ٔثبات بطاق ٛاملالحع : ٛاعتىدت الباحج ٛعم: ٜ
(*) صدؽ المحتكل ( المحكميف )  :تـ عرض بطاقة مبلحظة األداء في صكرتيا األكلية عمى
مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس ،كعمـ النفس
التربكل ،لمتحقؽ مف مبلئمة الصياغة المغكية لؤلداءات ،كفى ضكء آراء المحكميف تـ
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استبعاد بعض األداءات المتشابية ،كاعادة صياغة لبعض العبارات ،كاجراء بعض
التعديبلت المغكية المطمكبة  ،كأصبحت فى صكرتيا النيائية.*
(*) حساب ثبات بطاقة المبلحظة  :كتمت مف خبلؿ الثبات عبر األفراد ( الباحثة -كزميمة )
حيث تـ حساب مدل االتفاؽ بيف نتائج المبلحظة التى قامت بيا الباحثة ألداء العينة،
كنتائج المبلحظة التي قامت بيا الزميمة ،كتـ القياـ بمبلحظة ( )82معمميف في أدائيـ
لممارسات التدريس الشامؿ ،كما كردت في بطاقة المبلحظة .كقد استخدمت الباحثة
معادلة) )Cooper, 1973لمتحقؽ مف الثبات عبر األفراد( العجرمى،4288 ،ص
 ) 882 -827كىى الثبات عبر األفراد

=

عدد نقاط االتفاؽ

X

= 100

عدد نقاط االتفاؽ  +عدد نقاط االختبلؼ
كقد بمغ معامؿ االتفاؽ الكمي بيف المبلحظيف )  ( 0.87كىي قيمة عالية تدؿ عمى
ثبات جيد لبطاقة المبلحظة .

ج  -إعداد وكٗاع الهفا ٚٞالراتٗ :ٛمت ٔفل اإلجساٞات التالٗ:ٛ
 oاليدؼ مف المقياس :قياس مستكل الكفاءة الذاتية لمعممى الدراسات االجتماعية بالمرحمة
االبتدائية قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج التدريبي المقترح.
 oتحديد محاكر المقياس  :تـ مف خبلؿ اإلطبلع عمى العديد مف الدراسات كالمقاييس العربية
كاألجنبية مثؿ دراسة ) ،( Ika,2018a). ،(Gordon,2017ك Ika; Wiwin
) ،(Mintz,2019) ،, MARTINS,; (CHACON ( 2020 ) ، )(2018bكتككف
المقياس فى صكرتو األكلية مف خمس محاكر رئيسيو ( المعرفة بفمسفة الدمج كالفئات
المدمجو ،كفاءة التخطيط ،كفاءة التنفيذ -كفاءة التقييـ -كفاءة العمؿ الجماعى)،
ضمت( )22مفردة كزعت فى محاكره الرئيسيو.
 oصدؽ المقياس  :لمتأكد مف صدؽ المقياس تـ عرضو فى صكرتو األكلية عمى مجمكعة
مف المحكميف ،المتخصصيف فى عمـ النفس التربكم كالمناىج كطرؽ التدريس

( * )

،

لمحكـ عمى مدل صبلحيتو كمدل ارتباط كؿ مفردة بالبعد الذل تنتمى إليو ،كمعرفة مدل
 ملحق 4
*** ملحق 5
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كضكح كؿ مفردة ،كتـ عمؿ التعديبلت في ضكء أراء المحكميف ،كالتى تمثمت فى حذؼ
بعض العبارات غير المبلئمة ليدؼ المقياس ،كاعادة صياغة لبعض العبارات.
 oالتجربة اإلستطبلعية لممقياس :
 حساب زمف المقياس ككضكح عباراتو  :تبيف أف متكسط الزمف الذم استغرقو جميعالمعممكف( ف= / 42غير عينة البحث األساسية) لئل نتياء مف إجابة جميع عبارات
المقياس ىك(  )43دقيقة  3( +ؽ ) لمتعميمات =  12ؽ ،ككضكح العبارات ليـ .
 حساب ثبات المقياس :تـ حساب ثبات المقياس باستخداـ طريقة إعادة تطبيؽ المقياس(بينيما  83يكـ) كبمغت قيمتو  ، 2.61كىك معامؿ مناسب.
الصكرة النيائية لممقياس**: تككف المقياس في صكرتو النيائية مف (  ) 18عبارة ضـ
محكر المعرفة بفمسفة الدمج كالفئات المدمجو العبارات مف (  ،) 4-8كمحكر كفاءة
التخطيط العبارات مف (  ،)84-5كمحكر كفاءة التنفيذ العبارات مف (  ،)86-81كمحكر
كفاءة التقييـ العبارات (  ،)43-87كمحكر كفاءة العمؿ الجماعى العبارات مف ( -44
 ،) 18مكزعة عمى خمس استجابات ) بدرجة كبيرة جدان ،بدرجة كبيرة ،بدرجة متكسطة،

بدرجة قميمة ،بدرجة قميمة جدان) ،كتقدر الدرجات ( )4،1،2،3،8لمعبارات المكجبة ،كتعكس

الدرجات لمعبارات السالبة؛ كبذلؾ تككف الدرجة العظمى ( (833درجة  ،كالصغرل()18

درجة ،كتعبر الدرجة المنخفضة عف كفاءة ذاتية منخفضة ،كالمرتفعة عف كفاءة ذاتية
مرتفعو.

د :إعداد وكٗاع قمل التدزٖظ  :مت ٔفل اإلجساٞات التالٗ: ٛ
 oاليدؼ مف المقياس :تحديد مستكل قمؽ التدريس لدل معممى الدراسات االجتماعية عينة
البحث قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج التدريبي المقترح.
 oتحديد محاكر المقياس :أطمعت الباحثة عمى العديد مف الدراسات كالمقاييس العربية
كاألجنبية التى تناكلت قمؽ التدريس مثؿ دراسة ( حبيب (، ،) 4284 ،زبيرل؛ ،) 4285
( عمى ،) 4285 ،ك(محمد،

،(Chen&Schussler, 2020) ،)4286

)

)  ، ،)Liu ; Yi,2020) ،(McMinn; Aldridge, 2019كفى ضكء ذلؾ تضمف
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المقياس فى صكرتو األكلية مف ثبلثة محاكر رئيسيو ىى ( ما قبؿ التدريس – أثناء
التدريس -ما بعد التدريس ) تقيس القمؽ مف عبء العمؿ كالقدرة عمى تمبية التكقعات(
العبارات  ،)12 ،41،44 ،87 ،88 ،،4،2 ،4 ،8كتحمؿ المسئكلية عف راحة كسبلمة
كنتائج التبلميذ كضبط سمككيـ( العبارات ،85 ،84 ،83 ،82 ،81 ،84 ،7 ،6 ،5 ،3
 ،)86كالتعامؿ مع ذكل الصمة بتعمـ التبلميذ ( العبارات  42، 48 ، 42 ،82 ،1ػ ، 43
 - ) 47 ،46 ، 45 ،44ضمت (  12مفردة ) مكزعة فى محاكره الثبلث الرئيسيو .
 oصدؽ المقياس  :لمتأكد مف صدؽ المقياس تـ عرضو في صكرتو األكلية عمى المحكميف
المتخصيف فى المناىج كطرؽ التدريس ،كعمـ النفس التربكل ،لمحكـ عمى مدل
صبلحيتو كارتباط عباراتو بأبعاد المقياس ،كتـ عمؿ التعديبلت في ضكء أراءىـ ،كالتى
تمثمت فى اختصار صياغة بعض العبارات ،كبعض التعديبلت المغكية.
 oالتجربة االستطبلعية لممقياس :
 حساب زمف المقياس ككضكح عباراتو :تبيف أف متكسط الزمف الذم استغرقو جميعالمعممكف (ف= / 20غير عينة البحث األساسية) لبل نتياء مف إجابة جميع عبارات
المقياس ىك ( )42دقيقة  3 ( +ؽ ) لمتعميمات =  43ؽ ،ككضكح العبارات ليـ.
 حساب ثبات المقياس :تـ حساب ثبات المقياس باستخداـ طريقة إعادة تطبيؽ المقياس(بينيما  83يكـ) كبمغت قيمتو (  ،) 2.63كىك معامؿ مناسب.
 oالصكرة النيائية لممقياس : *تككف المقياس في صكرتو النيائية مف (  ) 12مفردة
مكزعة عمى ثبلث استجابات دائما  /احيانا  /ابدا  ،كتقدر الدرجات كتقدر الدرجات) ،1
 ) 8 ،4لمعبارات السالبة ،كتعكس لمعبارات المكجبة ،كىكذا فإف الدرجة الكمية لممقياس
تتراكح بيف ( ،) 72-12ككمما اقتربت استجابة المعمـ مف الدرجة ( )72فيذا يعنى أنو
يعانى مف قمؽ مرتفع ،اما اذا اقتربت مف الدرجة (  ) 12فيذا يعنى انخفاض مستكل
القمؽ عنده ،كبيذا يعكس اتجاه الدرجات أف المعمميف الذيف يحصمكف عمى درجة منخفضة
ىـ االقؿ قمقا كالعكس صحيح.

 ملحق 1
 * ملحق 6
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ثاٌٗاً :التصىٗي التجسٖيب ٔإجساٞات التجسب:ٛ
اتبع البحث الحالي المنيج التجريبي ذك المجمكعة الكاحدة كفقا لمخطكات التالية:
* اختيار مجمكعة البحث :تـ التكاصؿ مع المكجو العاـ لمدراسات االجتماعية بإدارة الزيتكف
التعميمية ،كمكجو المادة بحى األميرية بالقاىرة بعد الحصكؿ عمى مكافقة األمف بإجراء
تجربة البحث ،كالحصكؿ عمى مكافقتيما كاشرافيما عمى إجراء التجربة ،كاختارت الباحثة
عينة قصدية مف معممى الدراسات االجتماعية القائميف فعميان بالتدريس لتبلميذ فصؿ

الدمج ،كحصمت عمى مكافقتيـ كتابيان عمى المشاركة فى التدريب بناء عمى رغبة التكجيو

الفنى باإلدارة ،كتحت اشرافو بمغ عددىـ (  )42معمـ كمعممو لمعاـ الدراسى – 4242

.4248
* تنظيـ جمسة تمييدية لممعمميف  :نظمت الباحثة جمسة تمييديو لممعمميف بمدارسيـ
لتعريفيـ بالبرنامج التدريبي كأىدافو كاىميتو ،كخطكات التنفيذ كالمتابعة ،كاعبلنيـ بمكعد
التدريب كمدتو ،كمتطمباتو البعديو .

ثالجاً :التطبٗل الكبم٘ ألدٔات البخح :تـ تطبيؽ أدكات البحث عمى العينة بالمدارس حيث
كزعت الباحثة مقياس الكفاءة الذاتية ،كمقياس القمؽ التدريسى ،ثـ قامت بمبلحظة أداء
المعمميف لمدة اسبكعيف ،كذلؾ بالفصؿ الدراسى األكؿ مف يكـ /1 - 4242 / 88 /43
. 4242 /84

زابعاً تطبٗل الربٌاوج املكرتح  :وَ خاله اإلجساٞات التالٗ: ٛ
 اإلتفاؽ مع مدير مدرسة بف رشد الرسمية لمغات بإدارة الزيتكف التعميمية عمى استضافةالمدرسة لمبرنامج التدريبى بمعمؿ الكسائط ،تحت إشراؼ مكجو المادة باإلدارة كالحى،
كالحرص عمى إتباع اإلجراءات اإلحترازية أثناء التدريب ( ترؾ مسافة  -إرتداء الكمامة –
تكفير كحكؿ كمطيرات) .
 تكفير أقبلـ -أكراؽ– ألكاف– دبابيس– .....بعدد مناسب لعدد المتدربيف لتنفيذ األنشطةالمطمكبو.
 إنشاء جركب  – WHATS APPضـ الباحثة ،كجميع المتدربيف ،كمكجو المادة  -بحيثيتاح لمباحثو سيكلة كسرعة التكاصؿ مع المعمميف ،كالمكجو ،كتكفير المادة التدريبية
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لبلطبلع كاإلحتفاظ بالمحتكم ،كمتابعة إعداد خطط الدركس التعاكنية تطبيقان لمراحؿ
كاجراءات مدخؿ بحث الدرس .

 تنفيذ البرنامج لمدة (  ) 4أياـ عمى إسبكعيف بمعدؿ كؿ اسبكع ثبلث أياـ ،نظ ارن لظركؼعمؿ المعمميف ،كانتشار فيركس ككرنا ،كتـ األسبكع األكؿ (،4242-88 / 12 ،47
 ،)4242- 84/8كاألسبكع الثانى(  ) 4242/ 84 / 83-81بينيما فارؽ اسبكع تأجيؿ
( االحد،

بسبب االنتخابات ( تسميـ المدرسة كمجنو انتخابية كاجراء االنتخابات
كاألثنيف كالثبلثاء) 4242 - 84 / 6-4

 تطبيؽ البرنامج التدريبى فى مناخ مف الحكار كالمناقئة كتبادؿ الخبرات كالمعمكمات بيفالمعمميف.
 تقسيـ المعمميف لمجمكعات كتكميفيـ بإختيار أحد الدركس لبحثيا تطبيقان لدكرة بحث الدرسبعد اإل نتياء مف البرنامج التدريبي ،كاعتبار مكجو المادة عمى مستكل الحى ميسر عمؿ

الفرؽ البحثية ،تمييدان لمبلحظة األداء بعد التدريب ،كتـ مف

-4242/84/42

4242/84/12

 متابعة عمؿ المعمميف عبر الكاتس أب  Whats Appبعد إنتياء البرنامج  ،مع تبادؿالحكار كالمناقشة معيـ ،كتقديـ المساعدة عند الحاجو ( مف قبؿ الباحثة )

والحعات عم ٜالتطبٗل
 زكدت الباحثة مكجو المادة بنسخة مف البرنامج التددريبى إستعدداد لمعمؿ كميسر ،كمراقب
لممارسات المعمميف لما لو مف خبرة كبيرة ،كاإل تفاؽ مع مديرل المدارس أثناء عرض
المكافقة األمنية عمى ت خصيص كقت بالجدكؿ المدرسى لمتخطيط المشترؾ خبلؿ اليكـ
الدراسى لممعمميف كمكانا مناسبان لدراسة الدركس .

 اختار ميسر الفريؽ(مكجو المادة) التكاصؿ،كتقديـ االستشارات مع الباحثة كفرؽ الدرس
المبحكث عبر جركب الكاتس الذل تـ إنشاءة اثناء عقد البرنامج التدريبى ،إضافة لبرنامج
 ZOOMبمكاعيد يتـ اإلتفاؽ عمييا مسبقان .

 نظ ار إل نشغاؿ مكجو المادة بأعماؿ التكجيو كعدـ استطاعتو الحضكر لكؿ المعمميف أثناء
المبلحظة النيائية (مرة لكؿ مدرسة) كاف يكتفى بمشرؼ المادة بالمدرسة ،كبقية أعضاء
الفريؽ .
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 كاجو المعممكف مشكمة انخفاض نسب حضكر التبلميذ لممدرسة حيث تراكحت ببعض
الفصكؿ ما بيف

(  )%52 -%32مف الكثافة الفعمية لمفصؿ (/13 -43

 32تمميذ ) ،كالبعض األخر نسبة (  ) % 54.5-%41.4مف الكثافة الفعمية لمفصؿ (
 33 / 22 -13تمميذ ) بسبب انتشار فيركس ككركنا.
 اعتمدت الباحثة المخطط الذل كضعو المعممكف لضماف إستمرارية حضكر التبلميذ لممدرسة
فى األياـ المحددة ليـ لتتمكف مف مبلحظة أداء المعمميف ،حيث أبمغكا التبلميذ كأكلياء
أمكرىـ بضركرة إ لتزاـ التبلميذ بالحضكر فى األياـ المحددة كقياميـ بتدريس بعض
الحصص لمدركس الصعبة ،كاجراء المراجعات لبقية الدركس ،مع إجراء تقييـ ألداءىـ
كاعتماده كتقييـ نيائى ليـ فى حالة إلغاء بقية أياـ الفصؿ الدراسى .
 إعتمد المعممكف تطبيؽ الكاتس أب لمتكاصؿ ،كالمناقشة مع أكلياء األمكر لسيكلتو فى
االستخداـ كسرعة تداكؿ كتبادؿ المعمكمات كالمبلحظات المكتكبة كالمصكرة حكؿ أداء
التبلميذ بالمنزؿ.
 أبمغ المعممكف أكلياء األمكر بتمقى أبنائيـ كاجبات كتكميفات منزلية لمزيد مف التدريب
كتحسيف األداء ،كعمييـ تيسير بيئة تعمـ مناسبة ليـ ،كاببلغيـ بالمبلحظات ( صعكبة فى
األداء -تعميمات غير مفيكمو -المدة الزمنية لمتنفيذ  .......-الخ ) عبر الكاتس أب ،كىك
ما شجع أكلياء األمكر عمى التكاصؿ .
 اعتمدت الباحثة أياـ األحد -االثنيف – الثبلثاء – الخميس إلجراء المبلحظات بالمدارس
إلقتصار حضكر تبلميذ الصؼ الرابع كالخامس كالسادس بيا .
 طمب مكجو المادة الحضكر فى بداية البرنامج التدريبى إلفتتاحو ،كالحصكؿ عمى نماذج
لمجمسات التدريبية المنعقدة بشكؿ يكمى لرفع نماذج منيا (صكر-فيديك) عمى المكقع
اإللكتركنى لئلدارة التعميمية ،كقد لبت الباحثة الطمب بإرساليا يكميان عبر جركب الكاتس أب

.

 عقدت الباحثة جمسة مع عينة الدراسة بعد إنتياء التجربة ألخذ أراءىـ حكؿ البرنامج
التدريبى ،كقد أكدكا عمى النقاط التالية :
 -8البرنامج التدريبى مناسب كمتماشى مع احتياجاتيـ ،كاألنشطة متنكعة كاإلخراج الفنى
لمدليؿ جذاب .
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 -4رغبة المتدربيف فى إحتكاء البرنامج عمى مزيد مف التدريبات حكؿ تطبيؽ الممارسات
الشاممة ،كالتعامؿ مع المشكبلت السمككية لمتبلميذ ،كضعؼ دافعيتيـ ألىميتيا المباشرة
لعمميـ .
 -1الدكرة المطكرة تحتاج منيـ لمزيد مف التكرار لتحقيؽ أقصى فائدة منيا ،خاصة مع
انتظاـ حضكر التبلميذ لممدرسة كىك ما كافقتيـ عميو الباحثة
 -2الدكر الذل يمعبو الزمبلء فى العمؿ القائـ عمى التعاكف ،كتبادؿ الخبرات دكر عظيـ
سيحرصكف عمي استمراريتو لتحقيؽ ممارسات التدريس الشامؿ بفاعمية .
 -3تعاكف كتكاتؼ مدير المدرسو ،كالتكجيو ،ككلى األمر مع المعمميف كدعميـ لعمميـ ،كاف
لو أثر كبير فى تطكر أداءىـ ،كىك ما لمسكه بعد إنتياء تطبيؽ التجربة ،كطالبكا التكجيو
بكضع آليو اشرافيو كتنفيذيو لو.
 -4استحسف المعممكف تبادؿ تقارير الدرس المبحكث بيف المعمميف فى صكرة ممفات
WORD , PDFكىك ما مكنيـ مف االحتفاظ بيا ( الكمبيكتر – االيميؿ – مكقع المدرسة
) كامكانية الرجكع ليا فى أل كقت ،كاإلستفادة مف خبرات اآلخريف ،كما أشار البعض أف
فكرة التقارير( )Flip Book Pageكانت مميزة كجذابة
 -5انتشار فيركس ككركنا صعب مف ميمة عمؿ كتكاصؿ المعمميف مع التبلميذ كأكلياء
األمكر ،كأثر فى ظيكر أداءت تدريسية بعينيا كتدنى أخرل كىك ما كافقتيـ عميو
الباحثة.

خاوطاً :التطبٗل البعد ٙألدٔات البخح:
تـ تطبيؽ أدكات البحث مقياس قمؽ التدريس كالكفاءة الذاتية ،كاجراء مبلحظة
ممارسات التدريس الشامؿ بعديان ،بعد مركرىـ بخبرات البرنامج المقترح .بداية مف يكـ (االحد

المكافؽ  –84 /42األربعاء . ) 4242 /84 / 12

ضادضاً :املعاجل ٛاالحصا ٟٛٗلمبٗاٌات:
بعد االنتياء مف التطبيؽ القبمي كالبعدم ألدكات البحث ،تـ رصد درجات العينة ،كاجراء
المعالجة اإلحصائية لمنتائج باستخداـ برنامج  ، SPSSكنظ ارن لصغر حجـ العينة حيث بمغ ( ) 42

معمـ كاف عمى الباحثو استخداـ اختبار البارامترل تمثؿ فى اختبار كيمككسكف لمرتب Wilcoxon
 ،Signed Ranks Testكتطبيؽ معادلة حجـ األثر ذات
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ر =

z
(عبد المحسف،
،4287ص)61

االرتباط برتب العينات الصغيرة  ،كتفسير درجة حجـ األثر فى ضكء معايير قياس
حجـ االثر ( 2.3-2.1تاثير ضعيؼ  2.6 – 2.4 ،تاثير معتدؿ 2.6 ،فأكثر تأثير كبير )،
كفيما يمي عرضان لنتائج البحث كمناقشتيا كتفسيرىا :
أٔال :الٍتاٟج املتعمك ٛمبىازضات التدزٖظ الشاون  :صيغ الفرض
الخاص بيذا الجزء عمى النحك التالي :يكجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكم داللو ((0.01
بيف الرتب المكجبو كالرتب السالبة لمعممى الدراسات االجتماعية في التطبيقيف القبمي كالبعدم
لبطاقة مبلحظة ممارسات التدريس الشامؿ لصالح التطبيؽ البعدم كلمتحقؽ مف صحة ىذا
الفرض تـ استخداـ اختبار كيمكككسكف كجاءت النتائج كما يعرضيا جدكؿ (  ،) 8كالتالى:

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 255 -

عدد يوليو-ج3232 )78( -2م

برنامج تدريبى قائم ...

جذول ( ) 5
َىضخ لُمت  zنذالنت انفزق بُه انمُبصُه انمبهً وانبعذي ودجم تأثُز انبزوبمج انتذرَبً فً تىمُت ممبرصبث
انتذرَش
انمذىر
انعمم
ضمه
فزَك
إعذاد
خطت
انذرس
إعذاد
وتىفُذ
األوشطت
انتهُئت
وطزح
األصئهت
انتغذَت
انزاجعت
وانتعزَز
إدارة
انصف
انتمُُم

انكهً

متىصط
انزتب

مجمىع
انزتب

انعذد

انتطبُك

انمتىصط

اإلوذزاف
انمعُبري

55

55.2

555

55

انمبهً

55.52

5.52

انمىجبت

5.5
55.2

00
555

55
55

انبعذي
انمبهً

55.55
55.25

5.55
5.55

انضبنبه
انمىجبت

5.5
55

00

55

انبعذي

55.55

5.55

انضبنبه

5.5

5.5

55

انمبهً

55.55

5.52

انمىجبت

55

55.2

555

55

انبعذي

55.55

5.55

انضبنبه

5.5

5.5

00

55

انمبهً

52.55

5.55

انمىجبت

55

55.2

555

55

انبعذي

55.55

5.55

انضبنبه

5.5

5.5

00

55

انمبهً

16.55

2.48

انمىجبت

55

55.2

555

55

انبعذي

20.08

5.55

انضبنبه

5.5

5.5

00

55

انمبهً

17.66

2.58

انمىجبت

55

55.2

555

55

انبعذي

20.75

2.25

انضبنبه

5.5

5.5

00

55

انمبهً

16.37

2.26

انمىجبت

55

55.2

555

55

انبعذي

19.55

1.75

انضبنبه

5.5

5.5

00

55

انمبهً

555.55

2.55

انمىجبت

55

55.2

555

55

انبعذي

555.55

5.55

انضبنبه

5.5

5.5

00

انزتب

لُمت z

مضتىي
انذالنه

دجم
انتأثُز

5.555

5.55

5.555

5.555

5.55

5.555

5.55

5.552

5.555

5.55

5.555

5.555

5.55

5.555

4.305

4.315

5.5

5.55

5.55

5.55

بدراسة الجدكؿ( )8يتضح كجكد داللة إحصائية لقيمة  zبالكمى كبكؿ محكر عمى
حده عند مستكل( )2.22كيدؿ ىذا عمى كجكد فرؽ ذك دال لو إحصائية بيف الرتب السالبة
كالمكجبة فى التطبيقيف القبمى كالبعدل لبطاقة المبلحظة لصالح البعدل ألف متكسطات الرتب
المكجبة بمغت ( ) 84.3أكبر مف قيمة متكسطات الرتب السالبو كالتى بمغت ( ) 2.2كتؤكد
تمؾ النتيجة صحة الفرض االكؿ ،كما يكضح الجدكؿ أيضان أف قيمة حجـ التأثير لمبرنامج

( ) 2.6كىك تأثير معتدؿ ،كتشابيت ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات التي تناكلت
استخداـ دكرة بحث الدرس التقميدية كاالداء كالكفاءة التدريسية لممعمميف كدراسة الثقفى
( ) 4287عبدالباسط ( ،)4288عمر ( ،)4286كمركاد (  ،) 4282كيحيى (،)4282
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,2017

Bharati

&Ifadah

Arslan,2019)،(Aimah,

(،(Masyhud, 2018 ( ،(Harsono ,2016) ،)Gutierez,2015

)،

(Wasyl et

)  al,2015التى أشارت لفاعمية دكرة بحث الدرس التقميدية فى التنمية المينية لممعمميف
بالمدارس االبتدائية ،كتحسيف أدائيـ التدريسي ،كتعزيز الممارسات التعميمية ،كالثقة بمكاجية
المشكبلت .كفى ضكء ما سبؽ يمكف لمباحثة قبكؿ الفرض األكؿ ،كبيذا تمت اإلجابة عف
السؤاؿ الخامس .

ثاٌٗاً :الٍتاٟج املتعمفْ بالهفا ٚٞالراتٗ ٛلتدزٖظ الدزاضات االجتىاعٗ ٛلتالوٗر فصن الدوج الشاون:
صيغ الفرض الخاص بيذا الجزء عمى النحك التالي :يكجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكم
داللو ( (0.01بيف الرتب المكجبو كالرتب السالبة لمعممى الدراسات االجتماعية في التطبيقيف
القبمي كالبعدم لمقياس الكفاءة الذاتية لصالح التطبيؽ البعدم ،كلمتحقؽ مف صحة ىذا
الفرض تـ استخداـ اختبار كيمكككسكف كجاءت النتائج كما يعرضيا جدكؿ(  ،) 4كالتالى:

انمذىر
انمعز
فت
بفهضفت
انذمج
انتخطُ
ط
انتىفُذ
انتمُُم
انعمم
انجمبع
ي
انكهً

جذول ()5
َىضخ لُمت  zنذالنت انفزق بُه انمُبصُه انمبهً وانبعذي ودجم تأثُز انبزوبمج انتذرَبً فً تىمُت انكفبءة
انذاتُت
اإلوذزا
مضتىي
مجمىع
متىصط
لُمت z
انزتب
ف
انتطبُك انمتىصط
انعذد
انذالنه
انزتب
انزتب
انمعُبري
55

انمبهً

14.55

5.55

انمىجبت

24

55.25

555

55

انبعذي

15.55

5.55

انضبنبه

5.5

5

5.55

55
55
55
55
55
55
55

انمبهً
انبعذي
انمبهً
انبعذي
انمبهً
انبعذي
انمبهً

15.45
18.29
15.54
18.04
15.55
15.55
14.54

1.10
1.45
0.93
0.85
2.05
5.55
1.14

انمىجبت
انضبنبه
انمىجبت
انضبنبه
انمىجبت
انضبنبه
انمىجبت

24
5.5
24
5.5
24
5.5
24

55.25
5
55.25
5
55.25
5
55.25

555
5.55
555
5.55
555
5.55
555

55

انبعذي

17.83

1.12

انضبنبه

5.5

5

5.55

55

انمبهً

55.55

5.55

انمىجبت

24

55.25

555

55

انبعذي

55.25

2.55

انضبنبه

5.5

5

5.55

4.355

5.55

5.555

4.378

5.55

5.555

4.395

5.55

5.552

4.355

5.55

5.555

4.377

5.55

5.555

5.5

5.55

5.552

بدراسة الجدكؿ( )4يتضح كجكد داللة إحصائية لقيمة  zبالكمى كبكؿ محكر عمى
حده عند مستكل( )2.222كيدؿ ىذا عمى كجكد فرؽ ذك داللو إحصائية بيف الرتب السالبة
كالمكجبة فى التطبيقيف القبمى كالبعدل لمقياس الكفاءة لصالح البعدل ألف متكسطات الرتب
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المكجبة بمغت ( ) 84.3أكبر مف قيمة متكسطات الرتب السالبو كالتى بمغت ( ) 2.2كتؤكد
تمؾ النتيجة صحة الفرض الثانى ،كما يكضح الجدكؿ أيضان أف قيمة حجـ التأثير لمبرنامج

( ،) 2.6كىك تأثير معتدؿ ،كتتشابو ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات التي تناكلت
استخداـ دكرة بحث الدرس التقميدية ،كالكفاءة الذاتية كد ارسة، NAUERTH, ( 2015 ) ،
)  ) Roberts,2010التى أشارت إلى أف المعمميف تأثركا بشكؿ ايجابى فى كبل مف الكفاءة
الذاتية ،كالنتائج المتكقعو منيـ ،كىك ما دعمتو دراسة (  ( Prasetia et al 2021كدراسة
)  (Schipper, et al,2020مف أف المدارس التى تطبؽ بحث الدرس تكسب المعمميف
الثقة النفس كااليماف بالقدرات ،كفي ضكء ما سبؽ يمكف لمباحثو قبكؿ الفرض الثانى ،كبيذا
تمت اإلجابة عف السؤاؿ السادس .
ثالجاً :الٍتاٟج املتعمك ٛبكمل تدزٖظ الدزاضات االجتىاعٗ ٛلتالوٗر فصن الدوج الشاون :صيغ
الفرض الخاص بيذا الجزء عمى النحك التالي :يكجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل
داللو( (0.01بيف الرتب المكجبو كالرتب السالبة لمعممى الدراسات االجتماعية في التطبيقيف
القبمي كالبعدم لمقياس قمؽ التدريس لصالح التطبيؽ البعدل ،كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض
تـ استخداـ اختبار كيمكككسكف ،كجاءت النتائج كما يعرضيا جدكؿ ( ،)1كالتالى:
جذول ( ( 5
َىضخ لُمت  zنذالنت انفزق بُه انمُبصُه انمبهً وانبعذي ودجم تأثُز انبزوبمج انتذرَبً فً خفض لهك انتذرَش
انمذىر

انعذد

انتطبُك

انمتىصط

اإلوذزاف
انمعُبري

لبم
انتذرَش
أثىبء
انتذرَش
بعذ
انتذرَش
انكهً

55
24
55
24
55
24
55
24

انمبهً
انبعذي
انمبهً
انبعذي
انمبهً
انبعذي
انمبهً
انبعذي

16.70
11.75
16.70
12.25
17.00
12.08
25.55
55.55

1.73
1.07
1.92
1.32
1.61
1.31
5.52
5.55

انزتب

انضبنبت
انمىجبت
انضبنبت
انمىجبت
انضبنبت
انمىجبت
انضبنبت
انمىجبت

24
5.5
24
5.5
24
5.5
24
5.5

متىصط
انزتب

مجمىع
انزتب

لُمت z

مضتىي
انذالنه

دجم
انتأثُز

55.25
5
55.25
5
55.25
5
55.25
5

555
5.55
555
5.55
555
5.55
555
5.55

4.304

5.55

0.896

4.311

5.55

0.855

4.307

5.55

0.897

5.5

5.55

5.55
2

بدراسة الجدكؿ( )1يتضح كجكد دال لة إحصائية لقيمة  zبالكمى كبكؿ محكر عمى
حده عند مستكل( )2.222كيدؿ ىذا عمى كجكد فرؽ ذك داللو إحصائية بيف الرتب السالبة
كالمكجبة فى التطبيقيف القبمى كالبعدل لمقياس قمؽ التدريس لصالح التطبيؽ البعدل ألف
متكسطات الرتب السالبة بمغ ( ) 84.3أكبر مف قيمة متكسطات الرتب السالبو كالتى بمغت
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( ) 2.20كتؤكد تمؾ النتيجة صحة الفرض الثالث ،الذل يشير إلنخفاض قمؽ التدريس لدل
المعمميف كما يكضح الجدكؿ أيضان أف قيمة حجـ التأثير لمبرنامج ( ) 2.6كىك تأثير معتدؿ،
كتتشابو ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات التي تناكلت استخداـ دكرة بحث الدرس

التقميدية،

كخفض

قمؽ

التدريس

مثؿ

دراسة

&Widod

;Rukoyah

)  ،) Rochintaniawati,2019ك) ،( Vukićević,2018التى تكصمت لمتأثير اإليجابى
لدكرة بحث الدرس التقميدية فى شعكر العمميف بالثقة بالنفس .كاألماف ،كخفض حدة القمؽ ،
كزيادة رضاىـ عف عمميـ كأداءىـ التدريسى ،كفي ضكء ما سبؽ يمكف لمباحثو قبكؿ الفرض
الثالث ،كبيذا تمت اإلجابة عف السؤاؿ السابع.

زابعاًٌ :تاٟج حطاب االزتباط بني الهفا ٚٞالراتٗ ٛف ٜممازضات التدزٖظ الشاونٔ ،قمل التدزٖظ
صيغ الفرض الخاص بيذا الجزء عمى النحك التالي :يكجد ارتباط سالب قكل داؿ
إحصائيان عند مستكم داللو( (0.01بيف درجات المعمميف فى مقياس الكفاءة الذاتية كمقياس
قمؽ التدريس بعد البرنامج التدريبى ،كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ إستخداـ معامؿ

ارتباط سبيرماف بيف درجات المعمميف في المجمكعة التجريبية ،كجاءت النتائج عمى النحك
المكضح في الجدكؿ ( ) 2
جذول) (4
معبمم االرتببط بُه درجبث انمعهمُه فٍ انتطبُك انبعذٌ نممُبس انكفبءة انذاتُت ولهك انتذرَش
وىع
انمزار
مضتىي انذالنت
لُمت معبمم ارتببط
انعذد
االداة
اإلرتببط
صبُزمبن((r
ممُبس انكفبءة
انذاتُت
ممُبس خفض لهك
انتذرَش

24

- 0.555

0.007

دال

عكضً
متىصط

55

يتضح مف الجدكؿ ( )2أف قيمة معامؿ االرتباط (  )-2.33بمستكل داللو أقؿ مف
( )2.28كىى قيمة تقع بيف ( ( )2.47 -2.32إفميس ، 4282 ،ص  ،) 841كىك ما
يشير إل رتباط متكسط ككجكد عبلقة عكسية سالبة دالة احصائيا عند مستكم  2.28بيف
درجات المعمميف عمي مقياسي الكفاءة الذاتية كقمؽ التدريس مما يعني إقتراف الزيادة في
مستكم الكفاءة الذاتية لدم المعمميف بإنخفاض مستكم قمؽ التدريس لدييـ كأف المعمميف
الذيف لدييـ مستكم مرتفع مف الكفاءة الذاتية ىـ أنفسيـ لدييـ مستكيات منخفضة مف قمؽ
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صحيح.

كتتشابو

نتائج

ىذه

الدراسة

مع

دراسة

نتائج

(،)Chen;Schussler ,2020 )،(Avery,2017التى أشارت لكجكد إرتباط كثيؽ بيف
الكفاءة الذاتية لممعمـ كقمقو التدريسى ،كأف المعمميف ذكم الكفاءة الذاتية العالية أظيركا
تدريس أفضؿ بفصكؿ الدمج ،كأف نقص الثقة في قدرتيـ عمى التدريس ،يؤدم إلى إرتفاع
الشعكر بقمؽ التدريس ،كفي ضكء ما سبؽ يمكف لمباحثو قبكؿ الفرض الرابع جزئيان  ،كبيذا
تمت اإلجابة عف السؤاؿ الثامف .

خالص ٛالٍتاٟج
 أثر البرنامج التدريبى القائـ عمى دكرة بحث الدرس المطكرة (المتغير المستقؿ) بشكؿ
إيجابى فى تنمية ممارسات التدريس الشامؿ ،كالكفاءة الذاتية لممعمميف ،كحقؽ خفض
لقمؽ التدريس .
 بمراجعة حجـ التأثير الذل أحدثو المتغير المستقؿ فى األداء الكمى لممعمميف ببطاقة
المبلحظة ،كمعتقداتيـ الذاتية الكمية بمقياس الكفاءة ،كمظاىر شعكرىـ بالقمؽ الكمى
بمقياس قمؽ التدريس نجده تراكح بيف(  ) 2.673 -2.6.53كىى تأثيرات معتدلة .
 بمراجعة حجـ التأثير الذل أحدثو المتغير المستقؿ فى محاكر المتغيرات التابعة لمبحث كبل
عمى حده نجد أف حجـ التأثير فى محاكر ممارسات التدريس الشامؿ تراكح بيف (
 ،) 2.675 -2.673كبمحاكر الكفاءة الذاتية بيف (  ،) 2.783 -2.676كبمحاكر
قمؽ التدريس بيف (  ) 2.675-2.674كىى تأثيرات معتدلة.
 كجكد ارتباط متكسط كعبلقة عكسية سالبة بيف نمك الكفاءة الذاتية لممعمميف كانخفاض
شعكرىـ بقمؽ التدريس .

تفطري الٍتاٟج الطابك : ٛميهَ إزجاع الٍتاٟج الطابك ٛإىل :
( أ ) ما قدمو القسـ األ كؿ لمبرنامج التدريبى ( الخمفية النظرية فمسفة الدمج الشامؿ،
كمتطمبات نجاحو) حيث:
 أمدت المعمميف برؤية شاممة حكؿ فمسفة الدمج الشامؿ ،كخصائص كمتطمبات تدريس
فصؿ غير متجانس ،كبرامج التبلميذ الفردية ،كأساليب مكاجية قمؽ العمؿ معيـ،
كتدريسيـ كتقييميـ ،فى صكرة عركض تقديمية ،كفيديكىات ،كصكر ما جعمو مشكقا
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مشجعا لممعمميف عمى المعرفة كميد الطريؽ إلستيعاب أكبر كتنفيذ أفضؿ لممارسات
التدريس ،كأكسبيـ المزيد مف الثقة بالقدرة عمى إدارة تعمـ التبلميذ.
 مناخ الحكار المتبادؿ كالمناقشة المستمرة بيف الباحثة كالمعمميف قبؿ كأثناء كبعد البرنامج
حكؿ طبيعة التبلميذ كاحتياجاتيـ ،كبيئة تعمميـ القائمة عمى التمايز كالبساطو ،ساىـ في
تككيف المعمميف إلتجاه إيجابي نحك التبلميذ ،كالتعاطؼ معيـ ،كاحساسيـ بالقدرة عمى
القياـ بمسئكليات كمياـ العمؿ المكمفيف بيا ،كما حفز لمعالجة مصادر باندك ار األربعة
لمكفاءة (تجارب اإلتقاف  ،كالنمذجة  ،كاإلقناع المفظي  /االجتماعي ،كاالستجابات
الفسيكلكجية) كىك ما أثر بشكؿ إيجابي فى الكفاءة الذاتية الشخصية ،كخفض مف
إحساسيـ بقمؽ التدريس .
 قائمة ممارسات التدريس الشامؿ التى زكدت بيا الباحثو المعمميف ،كتصميميا أنشطة
تطبيقية لمممارسات ساعد فى إدراكيـ ككعييـ بيا ،كىك ما رفع مف إحتمالية نجاح
كفاعمية التدريس المقدـ لمتبلميذ.
 الخط القاعدل لمتبلميذ :مثؿ نقطة إنطبلؽ لعمؿ المعمميف بفصؿ الدمج ،كاعداد الخطط
الفردية لذكل االحتياجات الخاصة ،كتحديد أنسب الكسائؿ كالطرؽ لمتكاصؿ كالتفاعؿ
كالتعميـ ،كىك ما عاكنيـ فى لمس بدايات التحسف كالتطكر فى أداء التبلميذ ،كأكد أنيـ
عمى الطريؽ الصحيح فى عمميـ.
 التفاعؿ بيف المعارؼ كاألنشطة كالتدريبات فى قسمى البرنامج االكؿ كالثانى أتاح مناخ
تدريبي مبلئـ ،زكدىـ بالمعمكمات كالمفاىييـ النظرية ،األمر الذل زاد مف إعتقادىيـ فى
قدرتيـ عمى تدريس الفئات غير المتجانسة.
( ب ) ما قدمو القسـ الثانى لمبرنامج التدريبى ( دكرة بحث الدرس المطكرة ) حيث أمدىـ
برؤية تنفيذية لػػػػػػػػػػػػػػػػ :
 العمؿ فى فريؽ تعاكنى ( االخصائييف -أكلياء االمكر -المستشاريف : ) ... -مما ساىـ
فى بناء المعمميف رؤل مشتركة لمتعامؿ مع التبلميذ ،كتحديد احتياجاتيـ ،كاختيار أنسب
الطرؽ لتدريسيـ كمتابعة تقدميـ ،كىك ما ساعدىـ فى إستيعاب كؿ ممارسو ،كتحديد
المفقكد منيا ،كالعمؿ معان لتطكيرىا ،كىك ما قمؿ مف شعكرىـ باإل رتباؾ كالتكتر كالقمؽ .
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 التكاصؿ بغرض التعاكف كتبادؿ المعمكمات بيف المعمـ كالزمبلء ،كاإلخصائييف ،كأكلياء
األمكر ،كالتبلميذ كمشاركتيـ لنفس اليدؼ كتبادؿ الخبرات حكؿ خصائص كقدرات
كاحتياجات التبلميذ ،كطرؽ تعزيز التقارب كطمب الدعـ كالمسانددة :مثؿ داعـ قكل لعمؿ
المعمميف كخطط عمميـ التفصيمية التشاركية الداعمو لتعمـ التبلميذ

( مشكرة،

أفكار ،مبلحظات ،مقترحات بناءة ) ...كأشعرىـ بالراحو ،كالثقة فى قدرتيـ عمى إدارة مياـ
عمميـ فى بيئة مريحو كداعمو لجميع التبلميذ ،كجعميـ أكثر ميبلن لو ،كلمتعاكف ،كتحمؿ

الضغكط ،كمشاركة األفكار ،كقمؿ مف شعكرىـ بالخكؼ ،كالتكتر ،كالقمؽ لما لمسكه مف أثر
ايجابى عمى أداءىـ ،مما يعني مناسبة الخطكة الثالثة ،كالسادسو المقترحة في الدكرة
المطكرة ،كتحقيقيا لميدؼ الذل كضعت ألجمو القائـ عمى العمؿ الجماعى التعاكنى.
 ممارسة التفكير التأممى حكؿ األفكار الكبرل لمدرس ،كالخبرات السابقة لمتبلميذ ،كقدراتيـ،
كاحتياجاتيـ ساعد المعمميف عمى إدراؾ مدل إرتباط األىداؼ كاألفكار ،كالميارات ،كالمفاىيـ،
كالدركس ،كاألساليب كتكامميا ،كاكتشاؼ الفجكات بالمنيج ،كعند المعمـ كالتمميذ كمف ثـ
بناء خطة تدريس مناسبة كنابعو مف إحتياجات التبلميذ ،يمكف لممعمـ تنفيذىا بنجاح .
 مبلحظة التدريس ،كرؤية المعممكف لمفجكات بيف ما افترض حدكثو كما حدث بالفعؿ،
كمناقشة كتنقيح خطة التدريس ،كتعديميا بناء عمى تعميقات المراقبيف ،ىك ما كسع مف
إداركيـ ككفاءتيـ فى تنفيذ الممارسات ،كالقدرة عمى حؿ المشكبلت ،كتعزيز تبادؿ الخبرات.
 مناقشة المبلحظات حكؿ األداء الذل تـ فى فصؿ حقيقى كمع تبلميذ حقيقييف مكف
المعمميف مف إ كتشاؼ األسمكب السميـ لتخطيط التعمـ الذم يتناسب مع احتياجات التبلميذ
المتنكعو ،كىك ما ىيأ لممعمـ اإلحساس بالقدرة عمى السيطرة عمى المكقؼ التعميمى كمو
كاستعداده لمكاجية أل مشكمة كتخطى أ ل معكقات تعكؽ تعمـ التبلميذ .كأعطاه كؿ الثقة
فى معارفو كقدراتو ،كاختزؿ الكثير مف مخاكفو مف التدريس لمتبلميذ.
 مراجعة كتنقيح كاعادة تنفيذ خطة التدريس أثر بشكؿ إيجابى فى أداء المعمميف فقد حفزت
أداء عمى
مبلحظة المعمميف قميمى الخبرة كمنخفضى األداء لمزمبلء األكثر خبرة كاألعمى ن
إكتساب الخبرات ،كنمذجة األداءات السميمة لمممارسة كتمييز االستراتيجيات التعميمية
الفعالة ،كغير الفعالة ،كما أف حصكليـ عمى تغذيو راجعو بعد التدريس نبييـ لؤلخطاء،
كاألساليب التى تدعـ تعمـ التبلميذ كىك ما ساىـ فى تطكير أداءىـ ،كرفع كفاءتيـ الذاتيو
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 255 -

برنامج تدريبى قائم ...

عدد يوليو-ج3232 )78( -2م

 إقامة مناخ مينى فعاؿ قائـ عمى التعاكف كالتكاصؿ الجيد ،كاإلحتراـ ،كتبادؿ اآلراء،
كاإلستقصاء ،أتاح لممعمـ الفرصة لمعمؿ كالتركيز المستمر ،كىك ما حسف مف قدرتو عمى
التحميؿ ،كتعزيز أداءه لممارسات التدريس الشامؿ ،كزاد مف حماسو إل ثراء العمؿ الجماعى،
كتكرار تنفيذه.
كنستخمص مما سبؽ أف  :دكرة بحث الدرس المطكرة ساىمت في بناء التعاكف بيف
المعمميف ،كأسست لبناء عمؿ مريح ليـ بالمدرسة ،كتبادؿ مثمر لممعمكمات األكاديمية
كالتربكية ،ككجيات النظر ،كاألفكار ،كأساليب التدريس ،كما كسعت معرفتيـ كعززت تطكيرىـ
الميني الذاتى داخؿ الكحدة المدرسية ،كىك ما مكنيـ مف الكعى بممارسات التدريس الشامؿ
نظريان  ،كحسف أدائيـ التدريسى عمميان ،كشعكرىـ بالقدرة كالسيطرة كالكفاءة الذاتية ،كالتى أدت
بدكرىا إلنخفاض قمؽ التدريس .

التٕصٗات :
فى ضكء ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج البحث تكصى الدراسة بما يمى :
 -1تزكيد الخبراء بكميات التربية بدكرة بحث الدرس المطكرة لتضمينيا بمناىج إعداد الطبلب
المعمميف.
 -2عقد االكاديمية المينية لممعمـ دكرات تدريبية لتثقيؼ المعمميف بممارسات التدريس
الشامؿ كالتي مف شأنيا أف تسيـ فى تنمية الكفاءة الذاتية لممعمميف ،كخفض قمؽ
التدريس ،كتحسف تعمـ التبلميذ.
 -3إعداد مركز تطكير المناىج دليؿ استرشادل لمعممى فصكؿ الدمج الشامؿ لمساعدتيـ
عمى العمؿ بالفصؿ كتخفيؼ شعكرىـ بالقمؽ يكضح ( خصائص التبلميذ العادييف كغير
العادييف  -ممارسات التدريس الشامؿ-استراتيجيات كأساليب التدريس المتمايز– أساليب
التقييـ – أنكاع البرامج الفردية -أدكار المعمـ كذكل الصمة بتعمـ التبلميذ –. )...
 -4إنشاء كزارة التربية كالتعميـ منصة تعميمية كتزكيدىا بتقارير بحث الدرس المعتمدة مف
اإلدارات فى صكرة ممفات ( )WORD , PDF , Flip Book Pageبغرض اكتساب
كتبادؿ الخبرات ،بيف المعمميف .
 -5عقد اإلدارات التعميمية مسابقات بيف معممى فصكؿ الدمج بالمدارس لتقديـ خطط بحثية
متميزة ،كتخصيص جزء مف درجات التقييـ السنكل لممعمـ لممشاركة فى إعدادىا.
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 -6دعـ اإلدارة المدرسية التكاصؿ كالتعاكف المشترؾ بيف معممى فصكؿ الدمج كذكل الصمة
بتعمـ التبلميذ بتكفير( أماكف لئلجتماعات -كسائؿ تكاصؿ– أخصائييف لمرد عمى
التساؤالت -تقارير دكرية  ) ...لتحسيف الشراكة بيف المدرسة كالمنزؿ ،كدعـ تعمـ
التبلميذ .

املكرتحات:
تقترح الباحثة عددان مف البحكث المستقبمية استكماال لمبحث الحالى كما يمى:

 -8أثر تدريب معممى الدراسات االجتماعية عمى ممارسات التدريس الشامؿ فى تنمية
اتجاىاتـ نحك التدريس ،ككفاءة حؿ المشكبلت األكاديمية لذكم االحتياجات الخاصة.
 -4فاعمية برنامج تدريبى لمعممى الدراسات االجتماعية بمراحؿ دراسية أخرل لتنمية ميارات
تكظيؼ دكرة بحث الدرس المطكرة
 -1فاعمية برنامج تدريبى لمعممى الدراسات االجتماعية قائـ عمى دكرة بحث الدرس
المطكرة فى تحسيف مستكل تحصيؿ كدافعية التبلميذ ذكل اإلعاقة لمتعمـ بفصؿ الدمج
الشامؿ.
 -2دليؿ إرشادل لتعزيز المشاركة الكالدية في تعميـ كتعمـ التبلميذ ذكل االحتياجات الخاصة
بفصكؿ الدمج .
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املساجع
أٔالً :املساجع العسبٗٛ
 أبك دية ،عدناف أحمد ( .) 4288أساليب معاصرة فى تدريس االجتماعيات .عماف .األردف :دارأسامة .

 إفميس ،احمد مامكف (  .)4282فاعمية برنامج مقترح كفؽ إستراتيجية أكريمي في تنمية المفاىيـالسياسية بمادة التربية الكطنية لدل طمبة الصؼ العاشر كاتجاىاتيـ نحكىا "دراسة تجريبية

بمحافظة دمشؽ".

 ] رسالة دكتكراه غير منشكرة [ ،قسـ المناىج كطرؽ التدريس ،كمية التربية ،جامعة دمشؽ.سكريا .

 -الثقفى ،ميدية بنت صالح بف خمؼ (  ،4287سبتمبر) .فاعمية برنامج تدريبي لتنمية ميارات

استراتيجية بحث الدرس "  Study Lessonلدم معممات المرحمة االبتدائية بمنطقة الباحة فى

ضكء تكجيات كزارة التعميـ بالمممكة العربية السعكدية .مجمة جامعة شقراء-845 ، ).84( ،

MD995694 . 841

 جمهورية مصر العربية ،و ازرة التربية والتعليم ( .)0202قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 231لسنة  2192وتعديالته .القاهرة  :و ازرة التربية والتعليم.

 جكاد ،انتصار محمد(  ) 4281دمج ذكم االحتياجات الخاصة بالمجتمع .المعيد الطبي التقني.ىيئة التعميـ لتقني .بغداد :كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي.

 الجياز المركزل لمتعبئة العامة كاإلحصاء ( ،4287ديسمبر)  ،التقرير االحصائى الكطنى لمتابعةمؤشرات أىداؼ التنمية المستدامة  4212فى مصر .القاىرة  :المؤلؼ.

 حبيب ،عبل عمى( . )4284مستكل االداء فى التربية العممية لدل عينة مف طالبات كمية التربيةفى ضكء كؿ مف قمؽ التدريس كمفيكـ الذات األكاديمى ،رسالة ماجستير غير منشكرة ، قسـ
تربية الطفؿ ،كمية التربية .جامعة تشريف .سكريا.

 -الديب ،راندا مصطفي(  ،4225يكليك ) 84-83،المشكبلت التي تكاجو عممية دمج األطفاؿ ذكم

االحتياجات الخاصة ،المؤتمر العممى االكؿ لقسـ الصحة النفسية(التربية الخاصة بيف الكاقع

كالمأمكؿ)  .كمية التربيةػ جامعة بنيا .قسـ الصحة النفسية ،مجمة شبكة العمكـ النفسية
العربية. 324-271 ،)81(.

 زبيرل ،بتكؿ بنال؛ كعبد الغنى  ،أسيا صبرل (  .)4285أثر أسمكب التفاعؿ اإلجتماعي فيخفض قمؽ
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التدريس لدل طمبة كميات التربية في جامعة البصرة .مجمة ابحاث البصرة لمعمكـ االنسانية .كمية

التربية لمعمكـ االنسانية ،جامعة البصرةDOI: 10.33762/0694-042- .44-24 .)2( ،24 .
004-003
زىراف ،إيماف حمدم رجب ( ،4284ديسمبر) تطكير برامج التدريب أثناء الخدمة لمعممي التعميـاألساسي الخاص عمي ضكء احتياجاتيـ التدريبية مجمة كمية التربية.جامعة األزىر،2.

(. 863-843.)858

 -الزيات ،كليد كامؿ ،كطو .محمد إبراىيـ (  ، 4285أبريؿ) .تقييـ البرامج التدريبية المقدمة إلى

معممي المغة الفرنسية بمرحمة التعميـ الثانكم بمحافظة الغربية مف كجية نظرىـ .المؤتمر الدكلى

الثالث :مستقبؿ إعداد المعمـ كتنميتة بالكطف العربي .عدد خاص .دراسات عربية في التربية
كعمـ النفس  :كمية التربية جامعة 4أكتكبر بالتعاكف مع رابطة التربكييف العرب كاألكاديمة المينية

لممعمميف.645-625 ،2.

MD 841069.

 السعيد ،ىبل (  .)4288الدمج بيف جدية التطبيؽ كالكاقع  .القاىرة ،مصر :مكتبة األنجمكالمصرية.

 السكيطى ،عبدالناصر ( ،4284شباط ) .اتجاىات كأراء المدرسيف كاالدارييف في التعميـ العاـ نحكادماج االطفاؿ غير العادييف في المدارس اإلبتدايية العادية في منطقة الخميؿ .مجمة كمية التربية
األساسية لمعمكـ التربكية كاإلنسانية  .جامعة بابؿ.العراؽ812-882 ،)43( ،

 الشيرل ،محمد صالح أحمد ( ،4242نكفمبر) .تقييـ مستكل األداء التدريسى فى ضكءالممارسات العممية كاليندسية لدل معممى العمكـ بالمرحمة االبتدائية .المجمة التربكية .كمية

التربية .جامعة سكىاج.)57( .

DOI: 10.12816/EDUSOHAG .4266-4234

 الصالح ،منيرة (  ،4287مايك .)18 ،كجيات نظر المعمميف حكؿ دمج األطفاؿ ذكم اضطرابالتكحد فى المدارس الحككمية االبتدائية فى مدينة الرياض المممكة العربية السعكدية .مجمة
التربية الخاصة كالتأىيؿ .مؤسسة التربية الخاصة كالتأىيؿ ،7 ،ع(. 11-8،) 12

 الطيطى ،محمد كأخركف (.)4286التربية االجتماعية كاساليب تدريسيا .عماف:دار عالـ الثقافةلمنشر.

 عامر ،محمكد محمد إماـ (  ، 8211مايك  .) 6-4استراتيجيات عممية لتكييؼ كتطكيع المنيجكطرؽ التدريس فى المدارس الدامجة .الدمج المجتمعى الشامؿ فى ضكء اإلتفاقية الدكلية لحقكؽ
األشخاص
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ذكل اإلعاقة.الممتقى الثانى عشر لمجميعة الخميجية لئلعاقة.سمطنة عماف.مسقط:الجميعة

الخميجية لئلعاقة

 عبدالباسط ،حسيف محمد (  2 ، 4288ديسمبر) .فاعمية برنامج تدريبى مقترح قائـ عمىاستخداـ استراتيجية دراسة الدرس (  ) Lesson Studyفى تحقيؽ بعض المعايير القكميمة

لمتعميـ لدل طبلب كمية التربية.

مجمة العمكـ التربكية كالنفسية.البحريف. 432-441 ،)2 ( ،84.

 عبدالسبلـ ،كأخركف ( :)4242االحتياجات التدريبية لمعممي فصكؿ المرحمة االبتدائية القائمةعمي دمج التعامؿ مع الطبلب ذكم االحتياجات الخاصة بالفصكؿ العادية .شعبة تطكير المناىج.
المركز القكمى لمبحكث التربكية كالتنمية .

 عبداهلل  ،ايماف رأفت ( ) 4286تقكيـ برامج االكاديمية المينية لممغمميف كما يراىا المدربكفكالمتدربكف فى ضكء معايير إدارة الجكدة الشاممة بمحافظة المنيا  ،رسالة ماجستير غير
منشكرة ،قسـ التريبة المقارنة كاإلدارة التعميمية  .جامعة المنيا .

 -عبدالمحسف ،عمي صبلح ( . ) 4287اإلحصاء التربكم .اسيكط :دار ماستر

 -العجرمى ،باسـ صالح مصطفى(  .)4288فعالية برنامج تدريبي مقترح لتطكير الكفايات المينية

لطمبة معممي التعميـ األساسي .جامعة األزىر –غزة في ضكء استراتيجية إعداد المعمميف ( (
 ، 2008رسالة ماجستير غير منشكرة .، قسـ المناىج كطرؽ التدريس .كمية التربية .جامعة

االزىر .غزة.

 -العجكز ،اماؿ أحمد عمى ( )4242دكر المدير فى التنمية المينية لممعمميف بكحدات التدريب

كالجكدة بمدارس التعميـ األساسى بمحافظة المنكفية " دراسة ميدانية " ،رسالة ماجستير غير
منشكرة.، ماجستير .قسـ التربية .كمية التربية .جامعة مدينة السادات.

 -عبده ،كالء محمد صبلح الديف محمد ( ،4287ديسمبر) .برنامج تدريب قائـ عمى الدرس البحثى

لتنمية ميارات التدريس اإلبداعى كاالتجاه نحك تكظيفيا لدم معمـ الفمسفة بالمرحمة الثانكية.
سكىاج.

،(44(.46

34-8

جامعة
التربية.
التربكية.كمية
المجمة
DOI:10.12816/EDUSOHAG.2019.56060 .
 عمر ،عاصـ محمد ابراىيـ ( ، 4286يكليك) .برنامج مقترح فى التربية البيئية قائـ عمىاستراتيجية دراسة الدرس كاثره فى تتمية الثقافة البيئية كميارات القرف الحادل كالعشريف لددل

طبلب كمية التربية .المجمة المصرية لمتربية العممية.843-61 ،( 5 )،48،
10.21608/MKTM.2018.113721
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 عمى ،مصطفى عمى خمؼ ( ،4285أغسطس)  .تاثير التربية العممية فى خفض قمؽ التدريسكتحسيف االتجاه نحك مينة التدريس لدل عينة مف طمبة كمية التربية جامعة المنيا .رقـ الكثيقة
مجمة

.84227

كمية

التربية.

جامعة

المنيا344-266.)4(،11،

.

 فتياف ،أمانى سعد جمعو ( .)4287فاعمية برنامج قائـ عمى المعايير الدكلية إلعداد معمـالتربية الخاصة لتنمية بعض الكفاياات المينية كاالتجاىات نحك التدريس بمدارس الدمج لمطالبات
معممات االقتصاد المنزلى .مجمة دراسات تربكية كاجتماعية .)8( .42،يناير 882-31

 محمد ،رشا ىاشـ عبدالحميد( ،4286أبريؿ) .برنامج مقترح في البحكث االجرائية قائـ عمى التعمـبالمشركعات عبر الكيب لتنمية الكعي البحثي .كخفض القمؽ التدريسي لدل الطالبات معممات
الرياضيات .مجمة تربكيات الرياضيات. 34-8 ،)1( ،8 ،48 .،

 محمد ،سميـ ابراىيـ عبد اهلل (  .) 4285كاقع استخداـ معممي الدراسات االجتماعية لمياراتتنفيذ الدرس في تدريسيـ بإدارة شرؽ كفر الشيخ التعميمية .رقـ الكثيقة. 123010المجمة
الدكلية التربكية المتخصصة .األردف .مهخص25-12 ،)7( ،4 ،

 محمد ،عادؿ عبداهلل ،كأبكالحسف،سميرة .فتحى ،ىدل ( ، 4283أغسطس) فعالية برنامج تدريبيلممعمميف بمدارس الدمج في تحسيف الميارات االجتماعية لؤلطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية ،مجمة
الترية الخاصة.

جامعة الزقازيؽ  -كمية عمكـ اإلعاقة كالتأىيؿ.مركز المعمكمات التربكية كالنفسية كالبيئية،

()84

DOI:10.12816/0020947 .827-846.

 -محمكد ،سيدة سبلمو محمد (  ،4286ديسمبر) .أدكار مقترحة لممعمـ بالمدارس االبتدائية في

ضكء متطمبات نظاـ الدمج .مجمة العمكـ التربكية – كمية التربية بالغردقة – جامعة جنكب الكادل،

.848-41 ،)4(،8

DOI:10.21608/MSEG.2018.114711

 -مركاد ،عبلء عبداهلل احمد (  ، 4282أكتكبر)  .أثر التدريب باستخداـ استراتيجية دراسة الدرس

التأممية في تنمية كفايات التدريس التخصصية البلزمة لمعممي التاريخ بالمرحمة الثانكية .دراسات

عربية فى التربية كعمـ النفس .رابطة التربكييف العرب .مهخص. 814-78 ،)32( ، 4،
DOI:10.12816/0023418
 المركز الكطنى لمتطكير المينى التعميمى(  . ) 4285التطكير المينى القائـ عمى المدرسة (بحثالدرس)  . School based professional developmentحقيبة تدريبية ضمف مشركع
التطكير المينى المعتمد عمى المدرسة .المممكة العربية السعكدية :كزارة التربية كالتعميـ.
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.  شرـ الشيخ.مؤتمر دعـ كتنمية االقتصاد المصرل

- 4282  الخطة االستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعى فى مصر.)4282 ( كزارة التربية كالتعميـ.  القاىرة. التعميـ المشركع القكمى لمصر. 4212

 فاعمية برنامج تدريبى لمعممى الدراسات االجتماعية قائـ. ) 4282 (  صفاء عبلـ سالـ، يحيى.  رسالة دكتكراة غير منشكرة .عمى استخداـ الدرس البحثى فى تنمية األداء التدريسى لدييـ
.  جامعة عيف شمس، قسـ المناىج كطرؽ التدريس،كمية التربية

. الجميع ببل استثناء، التعميـ الشامؿ لمجميع،  التقرير العالمى لرصد التعميـ.)4242(  اليكنسكك. منظمة األمـ المتحدة:الكاليات المتحدة األمريكية
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