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 هص امل

ييدف ىذا البحث إلى تنمية ميارات التميز التدريسي لمعممي العموم بمددارس المادات باسدتمدام 
الحالي التامب عمدى  البحث وبالتالي يحاول ،مي متطمبات المدمل اليابانيبرنامج تدريبي عن بعد قائم ع

  التالية: األسئمة عن اإلجابةىذه المشكمة من مالل 
 ما ميارات التميز التدريسي الالزمة لمعممي العموم بمدارس الماات؟ .1
 مدارس الماات؟ما االحتياجات التدريبية الالزمة لتنمية ميارات التميز التدريسي لمعممي العموم ب .2
ما التصدور المتتدرح لبرندامج تددريبي عدن بعدد قدائم عمدي متطمبدات المددمل اليابداني لتنميدة ميدارات  .3

 التميز التدريسي لمعممي العموم بمدارس الماات ؟
مددا عاعميددة البرنددامج التدددريبي المتتددرح عددن بعددد التددائم عمددي متطمبددات المدددمل اليابدداني عددي تنميددة  .4

 لمعممي العموم بمدارس الماات؟      ميارات التميز التدريسي
بميارات التميز التدريسي لمعممي العموم بمدارس قائمة واشتممت مواد وأدوات البحث عمي: 

الماات، واستبانة تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة لتنمية ميارات التميز التدريسي لمعممي العموم 
ارات التميز التدريسي لمعممي العموم بمدارس الماات، بمدارس الماات، باإلضاعة إلي بطاقة مالحظة مي

وبرنامج تدريبي عن بعد قائم عمي متطمبات المدمل الياباني لتنمية ميارات التميز التدريسي لمعممي 
 العموم بمدارس الماات.
 وتوصل البحث إلى:

وعة بين متوسطي درجات معممي مجم 1....وجود عرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة   -
البحث عي التطبيتين التبمي والبعدي لبطاقة مالحظة ميارات التميز التدريسي لصالح التطبيق 

 البعدي.
 تنمية التدريبي عن بعد التائم عمي متطمبات المدمل الياباني درجة من الفاعمية عي البرنامج يحتق -

سبة الكسب المعدل ميارات التميز التدريسي لمعممي العموم بمدارس الماات، وذلك كما يتاس بن
 لبميك.

 انكهًاث املفتاديت
 ميارات التميز التدريسي. -متطمبات المدمل الياباني –برنامج تدريبي عن بعد 
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Distance training program based on requirements of Japanese approach 

for developing Science teachers for language schools’ teaching excellence 

skills 

 

The current research attempts to investigate the impact of using 

Distance training program based on requirements of Japanese approach 

for developing Science teachers for language schools’ teaching excellence 

skills; the research investigated this problem in an attempt to answer the 

following questions:  

1. What are the teaching excellence skills necessary for science teachers in 

language schools? 

2. What are the training needs to develop teaching excellence skills for 

science teachers in language schools? 

3. What is the proposed perception of a distance training program based 

on the requirements of the Japanese entrance to develop the skills of 

teaching excellence for science teachers in language schools? 

4. What is the effectiveness of the proposed distance training program 

based on the requirements of the Japanese entrance in developing the 

skills of teaching excellence for science teachers in language schools? 
 

The research tools and materials included  list of teaching excellence 

skills for science teachers in language schools, and a questionnaire 

identifying the training needs needed to develop teaching excellence skills 

for science teachers in language schools, in addition to a checklist for 

teaching excellence skills for science teachers in language schools, and a 

distance training program based on the requirements of the Japanese 

approach to develop teaching excellence skills for science teachers 

Language schools. 

Research findings revealed that there was a statistically significant 

difference between the mean scores of the research group students (who 

used a distance training program based on the requirements of the 

Japanese approach) in pre-measurement and that of the post-measurement 

of a checklist of teaching excellence skills, in favor of the post-measurement. 

Furthermore, distance training program proved effective in developing the 

sampled students’ teaching excellence skills. 

 

 A distance training program – The requirements of the 

Japanese approach – Teaching excellence skills 
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 يقديت

عمي  تتسابق كل من الدول المتتدمة والنامية عي السنوات األميرة من الترن الحادي والعشرين
لمواجية التحديات العالمية االىتمام المتزايد بالتطوير الميني لممعممين بعامة، ومعممي العموم بماصة 

ف الدراسية الممتمفة، واالتجاىات الحديثة التي تشكل صورة جديدة لمستتبل تعميم العموم عي الصفو 
رئيس عي أي مشروع يستيدف تطوير التعميم، بمعني أن أي إصالح لمتعميم إذ لم عالمعمم ىو المحور ال

 يواكبو تطوير ميني مستمر لممعمم ال يمكن أن يحتق أىداعو وغاياتو.
 

ي مجال ويمثل التطوير الميني لممعمم عي اآلونة األميرة أولوية وطنية وأولوية بحثية وماصة ع
تعميم وتعمم العموم، عالمعمم عي حاجة إلي تطوير مياراتو المعرعية والتدريسية عي ضوء ما يستجد من 
استراتيجيات ومدامل تدريسية وقضايا تتعمق بتتييم وتتويم الطالب، والتي من شأنيا مساعدة الطالب 

لتعميم والتعمم عالمًيا ومحمًيا،  ونظرًا لما عرضتو أزمة كورونا عمي عمميتي ا عمي تحتيق أىداف التعمم،
 يتدم عإن التطوير الميني عن بعد أصبح من الضروريات لمتامب عمي كثير من المشكالت الراىنة، إذ

 تعميمية سساتمؤ  وتحت إشراف معين، ومكان بوقت االلتزام دون لممعممين، وتدريبية تعميمية عرًصا
 بجميع الحديثة التتنيات باستمداملمتعمم الفردي  الزمةال واإلدارية التعميمية المواد إعداد عن مسئولة
.أنواعيا

 
(David,2020).. 

 

كما يشيد تعميم العموم ظيور حاجة قائمة وممحة، وىي إنتاج أعراد مثتفين ومستثمرين لممعرعة 
أي أعراد قادرين عمي تطوير المعرعة عي سياق يربط بين المدرسة والمجتمع وسوق العمل  العممية،

ؤسسات العالمية، من مالل االعتماد عمي مبادئ التعمم الذاتي والتعمم عن بعد، وىو ما يتطمب والم
إعداد معممين عي الصفوف الدراسية الممتمفة قادرين عمي توظيف لاة العمم عي عمميتي التعميم 

د عي ىذا والتعمم، باعتبارىا ضرورة حتمية لفيم التايرات العممية المتسارعة التي يتعرض ليا األعرا
 .(Holbrook,2020,82)العصر

ذا كانت التربية العممية تعد ىدًعا ومطمًبا ميًما لممجتمعات اإلنسانية يتم من مالليا تزويد  وا 
المتعممين بتدر من الثتاعة العممية، عإن إتتان معممي العموم لماة العمم يعتبر ضرورة حتمية من 

الماة والثتاعة، باإلضاعة لكونيا وسيمة بالاة األىمية لفيم  ضروريات الثتاعة، نظرًا لالرتباط الوثيق بين
دالالت النصوص العممية، كما أنيا ميارة أكاديمية الزمة لدراسة العمم وعيمو وتعممو، وبالتالي ينباي 
عمي معممي العموم توظيف لاة العمم عي التدريس، األمر الذي ينعكس عمي لاة وعكر وسموك 

يتوم بذلك حتي يكتسب كفايات تدريسية يمارسيا دامل الصف تؤىمو لمتيام  المتعممين، وال يمكن أن
بواجبو عمي أكمل وجو، كما أنو ال يستطيع التيام بتمك الميام إال من مالل حسن إعداده وتدريبو، لذلك 

                                              
 )يسير التوثيق عي ىذا البحث عمي النحو التالي: ) اسم المؤلف، سنة النشر، رقم الصفحة 
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أصبحت عممية اإلعداد والتدريب تشال بال الكثير من التربويين والتائمين عمي العممية 
 .(Anderman,2018,26-30)التعميمية

 Center for Applied Linguisticsلذا اتجيت مبادرات مركز الماويات التطبيتية 
بواشنطن بالواليات المتحدة األمريكية إلي تطوير تعميم العموم لمتعممي الماة اإلنجميزية، باإلضاعة إلي 

الفعمي لممصادر والتتنيات من مالل االستمدام تطوير قدرات المعممين وتمكينيم من التدريس الفعال، 
الرقمية بيدف تنمية الميارات والسموكيات التي تمكنيم بأن يصبحوا مواطنين رقميين، يتفاعمون مع 

استيعاب اآلمرين عبر االتصال المباشر أو أثناء التدريس التفاعمي وااللكتروني، وبشكل يسيم عي 
كسابيم لمميارات العممية والتفكير العممي واال بتكاري لدييم، وذلك من مالل عدد من الطالب وا 

تقديم الفرص لالندماج واإلجراءات التي تتضمن تطوير مواد تعميمية رقمية لدعم التعميم والتعمم، 

  . (Kenneth,2019, 21) واالشتراك في المناقشات واألحاديث العلمية
قبل المدمة وأثناء من ىذا المنطمق حظي معمم العموم لمتعممي الماة اإلنجميزية عي مرحمة ما 

المدمة بالعديد من برامج تكامل العموم والرياضيات والتتنية والماة، ومن ىذه البرامج برنامج إعداد 
المعمم بجامعة أريزونا لتكامل العموم والرياضيات والتتنية والماة بالمرحمة المتوسطة، كما تتدم جامعة 

ميم العموم والرياضيات والتتنية والماة أوىايو برنامًجا لمحصول عمي درجة الماجستير عي تع
     .(Banks,2012,9-16)المتكاممة

عمعممو العموم بالماة اإلنجميزية كماة ثانية عي حاجة إلي التدريب عمي استمدام استراتيجيات 
ومدامل تدريسية تعكس التكامل بين المحتوي العممي واكتساب الماة الثانية، وذلك باعتبار أن الماة 

رًا أساسًيا عي تنمية التفكير بأنواعو الممتمفة، سواء كانت لاة أكاديمية أو رياضية أو يومية، تمعب دو 
عيي وسيمة لمتعبير عن عيم المتعمم واالحتفاظ بالمفاىيم العممية لديو عي البنية المعرعية، كما تنمي 

 قدرتو عمي التعبير عن المعارف العممية.
وي العممي واكتساب الماة الثانية تتم من مالل إيجاد عالقات ولعل تنفيذ عكرة التكامل بين المحت

بينية عيما بينيا وتعزيزىا بالمشكالت العممية الممتمفة التي تيم الطالب والمجتمع، حيث أوصت 
إلي إعداد وحدات دراسية عي العموم لمتعممي الماة  Stoddart,Pinal;Latzke&Canaday(2002)دراسة

 عي مراحل التعميم الممتمفة. العموم والرياضيات والتتنية والماةمل بين اإلنجميزية عي ضوء التكا
أن المعمومات تصبح وسيمة ناععة  Cabello;Barrios&Geelan(2019)كما أكدت دراسة 

لمطالب إذا قدمت بطريتة وظيفية، بمعني أن يجد الطالب عييا ما يرتبط بحاجاتيم، ويساعدىم عمي 
عالقات وأحداث وظواىر طبيعية. وعي ضوء التطورات التتنية الحالية،  عيم أنفسيم وما يحيط بيم من

العموم والرياضيات والتتنية والماة مطمًبا ضرورًيا لتطوير التدريس أصبحت العالقة التكاممية بين 
 وداعًما لو.
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لذا من الضروري إلتاء الضوء عمي منظومة تعميم وتعمم العموم لمتعممي الماة اإلنجميزية،   
ي واقع تدريسيا عي مدارسنا، بتصد تحسين وتطوير أداء معمم العموم بالماة اإلنجميزية واالرتتاء وعم

بو، بما يساعد المتعممين عمي مواجية تمك المتايرات، عالمعمم ىو العنصر الميم عي العممية التعميمية، 
م باألدوار التي تسيم عي والذي ترتبط بو النواتج التعميمية المراد تحتيتيا، لذا من الضروري أن يتو 

تحسين ممارساتو التدريسية لتنعكس إيجابًيا عمي ما يكتسبو طالبو من معارف وميارات واتجاىات وقيم 
 متنوعة.

يتشارك المعممون وعيو ، ويعد المدمل الياباني أحد المدامل الحديثة لمتطوير الميني لممعمم
تحسين مطة الدرس، وتنفيذىا، ومالحظة عمى شكل عرق تعمم دامل المدرسة أو مارجيا من أجل 

، وذلك من مالل جمع البيانات حول تعمميم، واستمداميا من الطالبانعكاس تمك المطة عمى تعمم 
، كما تركز عمسفة المدمل عمي مبدأ وحدة المعرعة وشكميا مرة أمرى عممية التدريسأجل تحسين 

العموم تسع تمتفي عيو الحواجز بين كل من الوظيفي، بمعني أن يكون الموقف التعميمي محور نشاط م
والرياضيات والتتنية والماة، مما يجعل لو أثرًا كبيرًا عي تطوير البرامج التعميمية التائمة 

 .(Ahn,Shimojima;Mori&Asanuma,2018)عميو
يكاد  دراسي عمى منيج يعتمد الدراسية أو مارجيا عي اليابان الصفوفدامل  العموم عتعميم

المطوات يتمثل عي الياباني  لممدمل وعًتاعداد الدروس إل كما أن التمطيط، ثابتًايكون 
  (Wilson,2013,310-313):التالية

، وعي ىذه المطوة يتم تحديد المشكمة التي ستواجو وتتود Select a problem حتديد املشكهت .1
العمل دامل المجموعة، واليدف من البحث عي ىذه المشكمة قد تكون عامة، مثل: )طرق إثارة 
اىتمام الطالب عي مادة العموم(، وقد تكون ماصة، مثل: )تحسين عيم الطالب لعناصر الجدول 

 الدوري ومواصيا(. 
وأىداف الماة  العموميتم تحديد أىداف محتوى : Lesson Preparation سرإعداد اند .2

واألمثمة والتطبيتات التي قد تساعد عي إثارة تفكير الطالب، باإلضاعة إلي تحديد تتنيات بوضوح، 
التعميم والتعمم المناسبة، وآلية التكامل بين المحتوي والرياضيات والتتنية والماة بما يحتق وحدة 

 والطريتة المثمي إلنياء الدرس.المعرعة، 
تكون الماة : وعي ىذه المطوة يجب أن  Comprehensible Input يدخالث قابهت نهفيى .3

من قبل المعمم مناسبة إلتتان الطالب لماة األجنبية حسب عمره ومستواه  الصفالمستمدمة عي 
 التعميمية، ن التتنياتاستمدام مجموعة متنوعة ممع مراعاة عي الماة، وشرح الميام االكاديمية، 

والعمل الجماعي العممية  واألنشطة كالنمذجة  ،واضحة العممية المفاىيم والتي تسيم عي جعل
 . وغيرىا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
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: وعي ىذه المطوة يتوم أحد معممي Teaching and Observation اندرسًجتزبت تنفيذ  .4
لعممية المناسبة، وبحضور المجموعة بتنفيذ الدرس، عي أحد الفصول الدراسية بعد تجييزه بالمادة ا

بتية أعراد المجموعة، الذين يتومون بتدوين مالحظاتيم الشمصية عمي أجزاء الدرس، واليدف من 
الرئيس التالي: كيف تدرس ىذا الدرس؟، وتشمل اإلجابة عن ىذا المطوة اإلجابة عن السؤال  ىذه

 السؤال عنصرين رئيسيين: 
- تتديم قصة عممية قصيرةو  -المناقشةل) استمدام أساليب حوارية عي التدريس، مث -أ 

جراء -عممي مفيوم وتوضيح  .(نشطة عمميةأ وا 
مناقشة احتماالت صحة و  -السؤال لحلتتديم بدائل و  - سؤالطرح إجراءات تدريسية، مثل: ) -ب 

 .(تصحيح مفيوم ماطئو  -عكار جديدة حول ظاىرة ماأاكتساب مفاىيم و و  -اإلجابة
  

وتتم ىذه المطوة بعد تتييم الدرس، وتدوين  ،Review & Assessment يزاجعت اندرس .5
المالحظات حولو، حيث يتم تايير المادة العممية أو األنشطة أو األسئمة المطروحة أو أي جزء عيو 

 صعوبة عمي الطالب.
، عبعد مراجعة الدرس وتنتيحو، يتم  Re-teaching and reflecting تدريش اندرس املنقخ .6

 ة أمري عي عصل جديد، وبمعمم جديد من المجموعة.تدريس الدرس الجديد مر 
، وعي ىذه المطوة يمتتي جميع المعممين عي Evaluation تقٌيى ًتنقيخ اندرس اجلديد .7

متابعة أىداف المحتوى والماة مطوة بمطوة اجتماع طويل، ويمكن دعوة مبير لمحضور، ويتم 
وعيم المفاىيم  فاىيم الماطئة،ولاتو ومعالجة الم لمتأكد من معرعة الطالب لمحتوى الدرس،

 الرئيسة.
، وعييا يتم الوصول Writing report يشاركت اننتائج ًكتابت تقزيز عًا مت انتٌصم إنيو .8

إلي النتائج والمالحظات والتوصيات الماصة بعممية التدريس، وبدرس نموذجي، ويتم عرض ما 
 وصمت إليو المجموعة إلي جميع المعممين.

لعموم لمتعممي الماة اإلنجميزية عي عممية تمطيط وتنفيذ وتتويم عممية وألىمية دور معمم ا
التدريس، ونموه الميني، كان من الضروري تطوير أدائو وزيادة عاعميتو عي أداء ميامو  عي ظل 
الظروف التي تفرضيا األزمات العالمية والمحمية مثل أزمة كورونا باستمدام برنامج تدريبي عن بعد 

تعميم ميارات بات المدمل الياباني، باعتباره من المدامل التي تركز عمي وحدة المعرعة، و قائم عمي متطم
 ة،يالتيادة واالتصال وعيم التضايا الكونية والعمل عي المشروعات العممية المرتبطة بالمشكالت البيئ

 . استمدام مامات البيئة عند تنفيذ األنشطة واالستتصاء العمميباإلضاعة إلي 
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 اس باملشكهت:االدض
تناولت إعداد برامج تدريبية لمعممي  التي السابتة الدراسات من عدد عمى االطالع مالل منو 

عدم وجود أية دراسات عربية عي  العموم لمتعممي الماة االنجميزية، وما تفرضو الظروف الراىنة تبين
مج تدريبية لمعممي العموم األجنبية التي اىتمت بإعداد برا الدراسات الباحثة، ومن أمثمةحدود عمم 

التي استيدعت إعداد برنامج تدريبي لمعممي العموم  Gudula(2017)لمتعممي الماة االنجميزية، دراسة 
لمتعممي الماة اإلنجميزية بكمية التربية جامعة ويسترن كيب بجنوب أعريتيا، يركز عمي التكامل بين 

ميم الممتمفة وتوظيفيا أثناء التحدث عي دروس الماة والمحتوي العممي بمناىج العموم بمراحل التع
العموم دامل الصف تحدثًا وقراءة وكتابة الستمداميا عي مواقف الحياة الممتمفة، وأثر ىذا البرنامج عي 

التي استيدعت إعداد  Anyiendah(2017)تعميم وتعمم العموم الطبيعية لطالب الصف التاسع، ودراسة 
ات التي تواجو معممي العموم لمتعممي الماة اإلنجميزية، ومن أمثمة تمك برنامج تدريبي لمعالجة التحدي

واالبتعاد عن الكممات التي  -التحديات: استمدام لاة عممية محددة وواضحة دون تكمف وبشكل مباشر
 وتجرد الظواىر المادية الممموسة إلي مفاىيم ورموز لدراسة الظاىرة العممية.  -تحمل أكثر من معني
 National Science Teachersما قدمتو الرابطة الوطنية لمعممي العموم  وعي ضوء 

(2020)Association  من معايير لبرامج التدريب عن بعد، تضمنت المحتوي المعرعي وطرق التدريس
 وبيئات التعمم، وأثر التعمم عمي الطالب، وىي عمي النحو التالي:

مومات والحتائق العممية بطريتة تفاعمية بناء مفاىيم العمم بشكل يسيم عي استكشاف المع -
يجاد جو من التشويق، واإلثارة بالموقف التعميمي.  ديناميكية، وا 

إمكانية تنفيذ التجارب واألنشطة العممية من مالل المعامل االعتراضية، والتي تعد من التطبيتات  -
 الرئيسة الستمدام التتنية وأوسعيا استمداًما عي تدريس العموم.

 ط ماصة بالتدريس، وتتييميا وضبط مطط التدريس التي تعزز عيم الطالب.تنفيذ مط -
من  وتتطمب ،ف عبر اإلنترنتواالكتشا التعمم الذاتي أنشطة إلكترونية تعززالتدريب عمي تصميم  -

 .االكتشاف بالماامرة والبحث بمفردىم عن المعمومات من أجل توسيع مداركيمالمتعممين 
أن مطددط تحضددير  ومددن مددالل عحددص دعدداتر تحضددير دروس العمددوم بالماددة اإلنجميزيددة، اتضددح

 أيوال يوجدد  ،ةبالمادة العربيد العمدومعدي تددريس  المسدتمدمةالدروس بالمادة االنجميزيدة مماثمدة لممطدط 
لتاييدر ببيئتدو،  المدتعممبدربط  االىتمدام مع عددم العموم،تدريس  أثناءوالماة االنجميزية  العمومتكامل بين 

بالمادة  العمدوم يلمعممد أدلدة وجدود باإلضداعة إلدي عددم، نمطية الموقف التعميمدي والتجديدد واالبتكدار عيدو
وذلك بسبب عددم  ،التي تمتمف من معمم إلي آمر مما يجعل المعمم يجتيد بطريتتو الماصة، االنجميزية

 عمميتي التعميم والتعمم.عي  ايمكن لمجميع استمدامي وجود مدمل تربوي

https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
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( مددن معممددي العمددوم بالماددة اإلنجميزيددة أثندداء التدددريس 6كمددا اتضددح مددن مددالل مالحظددة عدددد )
صدل الدراسدي األول بالعدام بمدرسة شجرة الدر لمادات بدإدارة عارسدكور التعميميدة بمحاعظدة دميداط عدي الف

مدع عددم  ،عتدط العمميدةاىتمام المعممين بدالتركيز عمدي  المفداىيم والميدارات ، .2.2-2.19الجامعي 
المادددات األربعدددة ممدددا يعندددي عددددم التكامدددل بدددين العمميدددة، تتدددديم أنشدددطة كاعيدددة تتعمدددق بالمادددة ب االىتمدددام

ولادة إدارة  العمدومألم والماة األكاديمية ولاة وىي الماة ا بالماة اإلنجميزية العمومس و المستمدمة عي در 
 األكاديميدةعالمادة ، المعممون يستمدمون الماة العربية عي التدريس معظم وقدت الحصدة أنكما ، الصف

بالماددة  العمددوموال يوجددد معممددون مؤىمددون لتدددريس  ،بالماددة االنجميزيددة العمددومتمثددل عددائق عنددد تدددريس 
 ا.والماة معً  العموممحتوي  االنجميزية وعق مدمل عممي لتدريس

( ومددا عرضددتو الظددروف .2.3-2.14وعددي ضددوء المطددة االسددتراتيجية لمتعمدديم قبددل الجددامعي )
المحمية والعالمية والتي تضمنت برامج تنفيذية عي مجال منداىج العمدوم، تددعو إلدي امتيدار منداىج ذات 

عمدي عيندة مدن المددارس، وكاندت مرتبة عالمية متتدمة ومناسبة لمنظومة التعميم عي مصر، وتجريبيدا 
إلددى تحتيددق  اليابدداني التعميمدديلنظددام المندداىج اليابانيددة مددن أوائددل تمددك المندداىج الدراسددية، حيددث يسددعي ا

، كمددا يددتم شدامل يسددمى التعمديم الشددامل لمطفدل تعميمدديتتددديم نظدام  لممدتعمم، مددن مداللالتنميدة الشدداممة 
مع التركيز عمي تحفيز التندور العممدي والثتاعدة العمميدة  تنظيم المناىج الدراسية بطريتة بينية وتكاممية،

واستمدام مصادر تعميمية من مارج المدرسدة، مثدل المتداحف ومراكدز العمدوم، واالىتمدام بتوجيدو الطدالب 
 .(2.13)وزارة التربية والتعميم، نحو التعمم المستمر والتعميم مدي الحياة 

 

إعداد برنامج تدريبي عن بعد قائم عمي متطمبات ومن ىنا جاءت عكرة البحث، والتي تمثمت عي 
المدمل الياباني لتنمية ميارات التميز التدريسي لمعممي العموم بمدارس الماات، وقد ركز البحث الحالي 
عمي المبرة اليابانية المعاصرة، باعتبارىا نموذًجا متتدًما يتميز بجودة نوعية التعميم المتدم عي كاعة 

كما ييتم بدمج المعرعة بالعمم والتعمم والتربية، وبناء مفيوم التعمم مدي العامة، المدارس اليابانية 
والتعامل المباشر مع التضايا المحمية التي تيم المتعمم عي حياتو اليومية، بيدف تتريب العموم ، الحياة

 .لمدولة إلى قموب المتعممين وجعميم يشعرون بأىمية ىذا العمم عي التتدم التكنولوجي واالقتصادي
 يشكهت انبذج:

ميددارات التميددز التدريسددي لمعممددي العمددوم بمدددارس  عددي معالجددة ضددعف البحددثتتحدددد مشددكمة 
  التالية: األسئمة عمى اإلجابة مالل منعمي ىذه المشكمة التامب  الحالي البحث ويحاول ،الماات

 الالزمة لمعممي العموم بمدارس الماات؟ ما ميارات التميز التدريسي (1
حتياجات التدريبية عن بعدد الالزمدة لتنميدة ميدارات التميدز التدريسدي لمعممدي العمدوم بمددارس ما اال (2

 الماات؟
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قدائم عمدي متطمبدات المددمل اليابداني لتنميدة ميدارات ما التصدور المتتدرح لبرندامج تددريبي عدن بعدد  (3
 التميز التدريسي لمعممي العموم بمدارس الماات ؟

 عددي تنميددة متطمبددات المدددمل اليابددانيتتددرح عددن بعددد التددائم عمددي لبرنددامج التدددريبي الممددا عاعميددة ا (4
      ميارات التميز التدريسي لمعممي العموم بمدارس الماات؟

 يصطهذاث انبذج:
  Distance Training Program    انربنايج انتدريبي عن بعد

لتد تعددت الكتابات التي تناولت البرنامج التدريبي عن بعد، نذكر منيا تعريف 
DIMRI&MISRA(2006,63)  أساليب االتصاالت التتنية الممتمفةو وسائط  باستمدامممطط مصمم 

بيدف التعميم والتدريب بطريتة مترابطة، وذلك لتطوير أداء معمم العموم لمتعممي الماة اإلنجميزية، بما 
، واألنشطة يناسب مجالو ودوره عي عممية التدريس، وتتكون عناصر البرنامج من األىداف، والمحتوي

 التعميمية التعممية، واألدوات والوسائل المستمدمة، والتتويم بصورة منظمة. 
ذات أىداف محددة، ومحتوي منظم، ومطوات إجرائية ويمكن تعريفو إجرائًيا بأنو مطة شاممة 

متتابعة، تتمثل عي مجموعة من األساليب واألنشطة اليادعة والممططة والمنظمة والمتصودة، وتعتمد 
مي أحدث نظم االتصال اإللكتروني، باإلضاعة إلي استمدام المواد التعميمية المتطورة سواء كانت ع

عمي تصميم وتتديم الدروس، وذلك لتنمية  لتدريب معممي العموم بمدارس الماات مرئية أو مسموعة،
 ميارات التميز التدريسي وتمبية االحتياجات األكاديمية والماوية.

   Japanese Approach املدخم انياباني
 تعريفلتد تعددت الكتابات التي تناولت المدمل الياباني كأحد مدامل التطوير الميني نذكر منيا: 

Toshiakira(2004,2)  بأنو نيج ييدف إلي استدامة التطوير الميني، وتحتيق التكامل بين المحتوي
الدرس، والتي تبدأ بضبط اليدف  والرياضيات والتتنية والماة، حيث يمارس عيو المعممون دورة بحث

البعيد وتنتيي بكتابة تترير حول عممية التعميم والتعمم، من أجل بحث األعكار الكبرى واكتساب عادات 
 عتمية منتجة لسد عجوة التدريس.

ويمكن تعريف البرنامج التدريبي عن بعد التائم عمي متطمبات المدمل الياباني إجرائيا عمي أنيا 
 وتعتمد عمي أحدث نظم االتصال اإللكتروني،من الممارسات التربوية والتعميمية، موعة مطة شاممة لمج

تترجم قدرة معمم العموم لمتعممي الماة اإلنجميزية بمدارس الماات عمي التمطيط والتنفيذ والتتويم  والتي
بين وبشكل يحتق التكامل لعممية التدريس، وما يرتبط بذلك من مسئوليات مينية دامل الصف، 

 . المحتوي والرياضيات والتتنية والماة
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 Teaching Excellence Skills  يياراث انتًيز انتدريضي
لتد تعددت الكتابات التي تناولت ميارات التميز التدريسي، نذكر منيا تعريف 

Schleicher(2016,24)  بأنيا السموك الذي يرتبط بتدرة المعمم عمي إنجاز ميام عي شكل أنشطة أو
 وكيات قابمة لممالحظة والتياس، وعمي مستوي متميز من الدقة والوضوح.سم

كل ما يتوم بو معمم العموم بالماة اإلنجميزية من ممارسات تربوية ويمكن تعريفيا إجرائًيا بأنيا 
وتعميمية والمتمركزة حول عيم العالقة بين العموم والرياضيات والتتنية والماة، والتمطيط لدروس العموم 

يتة غير تتميدية، باإلضاعة إلي تصميم أنشطة إبداعية داعمة لعممية التعمم، وتتاس ميارات التميز بطر 
التدريسي عي ىذا البحث بالدرجة التي يحصل عمييا معممي العموم بمدارس الماات عي بطاقة مالحظة 

 ميارات التميز التدريسية المعدة لذلك.
 أىًيت انبذج:

 معممي العموم بمدارس الماات ألنشطة لاة العمم.  تحديد واقع ممارساتيسيم عي  .1
التعميم  التأكيد عمي أىمية التطوير الميني لممعممين بعامة ومعمم العموم بماصة، عي ظل توظيف .2

شيدتيا التي راىنة كورونا الحل أزمة لجاء كرد ععل مفاجئ دون أي تمطيط مسبق الذي عن بعد 
 .المؤسسات التعميمية

مجموعة من األنشطة الماوية جنًبا إلي جنب مع األنشطة عمي أىمية إدمال  يؤكد البحث الحالي .3
 العممية عي كتب العموم بالماة االنجميزية.

يسيم البرنامج التدريبي عي تحسين الممارسات التعميمية لمعمم العموم بالماة اإلنجميزية،  وزيادة  .4
عط العموم،والمعرعي عي  األكاديمي لمنمو الميني داععيتو  اؤه الفرصة لمبحث واالستتصاء.وا 

عي أثناء المدمة بوزارة  اإلنجميزيةبالماة  العمومبرامج تدريب معممي يوجو أنظار المسئولين عن  .5
التميز تنمية ميارات  تو عيأىميالمدمل الياباني، و التربية والتعميم، وأكاديمية المعمم نحو 

 .التدريسي
 

 أىداف انبذج:
 سي الالزمة لمعممي العموم بمدارس الماات.تحديد ميارات التميز التدري -
االحتياجات التدريبية عن بعد الالزمة لتنمية ميارات التميز التدريسي لمعممي العموم تحديد  -

 بمدارس الماات.
تمطيط وتنفيذ برنامج تدريبي عن بعد قائم عمي متطمبات المدمل الياباني لتنمية ميارات التميز   -

 ارس الماات.التدريسي لمعممي العموم بمد
متطمبات المدمل الياباني عي تنمية  عاعمية البرنامج التدريبي عن بعد التائم عميالتعرف عمي  -

 ميارات التميز التدريسي لمعممي العموم بمدارس الماات. 
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 : يمى ما عمى البحث الحالي اقتصر: ددًد انبذج
عيم من مالل مركز المدمة تم تجمي، معممي العموم بمدارس الماات بمحاعظة دمياطمجموعة من  -

 .( معمم ومعممة32، بمغ عددىم )جامعة دمياط -العامة التابع لكمية التربية
التميز التدريسي، والتي تمثمت عيما يمي: ميارة التمطيط لدروس العموم بطريتة غير قياس ميارات  -

 حديثة. واستمدام مدامل تدريسية -وتصميم أنشطة إبداعية داعمة لعممية التعمم -تتميدية
، .13/7/2.2إلي .14/6/2.2، عي الفترة من Zoomبرنامج تدريبي عن بعد عبر برنامج  -

 ميارات التميز التدريسي لمعممي العموم بمدارس الماات.لتنمية 
-  

: لمتحتق من صحة عروض البحث واإلجابة عمى أسئمتو، تم استمدام األدوات أدًاث ًيٌاد انبذج
 التالية:

 من إعداد الباحثة.، التدريسي لمعممي العموم بمدارس الماات بميارات التميز قائمة -
االحتياجات عن بعد التدريبية الالزمة لتنمية ميارات التميز التدريسي لمعممي العموم استبانة تحديد  -

 ، من إعداد الباحثة.بمدارس الماات
 د الباحثة. ، من إعدالمعممي العموم بمدارس المااتميارات التميز التدريسي  بطاقة مالحظة -
متطمبات المدمل الياباني لتنمية ميارات التميز التدريسي لمعممي برنامج تدريبي عن بعد قائم عمي  -

 .العموم بمدارس الماات
 ما يمى: البحث اىذ عياتبعت الباحثة : ينيج انبذج ًإجزاءاتو

، ارس المااتالالزمة لمعممي العموم بمدميارات التميز التدريسي : لمتعرف عمى انٌصفياملنيج  -
األدوات البحثية ومناقشة النتائج ، ووصف والدراسات السابتة النظريإعداد اإلطار  باإلضاعة إلي
 وتفسيرىا. 

الباحثة التصميم التجريبي ذو المجموعة الواحدة، من مالل  حيث استمدمت: انتجزيبياملنيج  -
معممي العموم ي مجموعة من عم التائم عمي متطمبات المدمل اليابانيتطبيق البرنامج التدريبي 

 وتم اتباع اإلجراءات التالية:، لتنمية ميارات التميز التدريسي بمدارس الماات بمحاعظة دمياط
وعرضيا  ،عي صورتيا األولية بميارات التميز التدريسي لمعممي العموم بمدارس المااتقائمة  إعداد .1

 يا عيووضع آرائيم ضوء عي ايميوتعد، العموم تدريس طرق مجال عي المحكمين من مجموعةعمي 
 .النيائيةصورتيا 

إعداد استبيان تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة لتنمية ميارات التميز التدريسي لمعممي العموم  .2
 مجال عي المتمصصين المحكمين من مجموعةعمي وعرضيا ، عي صورتيا األوليةبمدارس الماات 
 .النيائيةصورتيا  يا عيووضع آرائيم ضوء عي اوتعديمي، العموم تدريس المناىج وطرق
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 وعناصر األىداف، البرنامج التدريبي عن بعد التائم عمي متطمبات المدمل الياباني متضمنا إعداد .3
ميارات التميز التدريسي لمعممي العموم  لتنمية األنشطة، والتتويم، من ومجموعة المحتوى،

عيما يمي: ميارة عيم العالقة بين العموم والرياضيات بمدارس الماات التي تم تحديدىا، والتي تمثمت 
وميارة تصميم أنشطة  -وميارة التمطيط لدروس العموم بطريتة غير تتميدية -والتتنية والماة

، العموم تدريس طرق مجال عي المحكمين من مجموعةعمي وعرضو إبداعية داعمة لعممية التعمم، 
 .لنيائيةاصورتو  و عيووضع آرائيم ضوء عي وتعديمو

 عي اوتعديمي المحكمينوعرضيا عمي مجموعة من ميارات التميز التدريسي،  بطاقة مالحظةإعداد  .4
 آرائيم. ضوء

 .البحث مجموعة عمى قبميا ميارات التميز التدريسيبطاقة مالحظة  تطبيق .5
 مجموعة البحث. البرنامج التدريبي المتترح عن بعد لمعممي تدريس .6
 .البحث مجموعة عمى بعديا ميارات التميز التدريسيرات بطاقة مالحظة الميا تطبيق .7
 إجراء المعالجة االحصائية لمنتائج وتفسيرىا. .8
 تتديم توصيات البحث ومتترحاتو. .9

 

 اإلطار اننظزي ًاندراصاث انضابقت
يعتبر معمم العموم أحد الركائز التي تتوم عمييا العممية التعميمية، عيو المسئول عن إنتاج 

ن لمعمل كعمماء وميندسين، كما يعمل عمي تشجيع المتعممين المتيار مجاالت العموم متعممين مؤىمي
والتتنية واليندسة، ونظرًا لمتتدم العممي والتكنولوجي الذي انعكس عمي النظريات التربوية وعمي أساليب 

ما يتناسب واستراتيجيات التدريس وعمي طبيعة المتعممين، أصبح من الضروري االىتمام بإعداد المعمم ب
مع ذلك التتدم وانعكاساتو ومتطمباتو، من مالل االعتماد عمي التكنولوجيا الحديثة عي عمميات النمو 
الميني الذاتي، وكذلك دمج التكنولوجيا عي العممية التعميمية، والتعامل مع الشبكة الدولية لممعمومات 

 عي التعرف عمي الجديد عي مجال التمصص.
ح تعميم العموم، أىمية إعداد معممين مؤىمين لتدريس العموم عي بيئة عتد أوضحت تجارب إصال

كسابيم لمميارات العممية  محفزة تستند إلي معايير التعميم، قادرين عمي تحسين استيعاب الطالب وا 
والتفكير العممي، وتوسيع عرص تطبيق المعارف والميارات العممية والرياضية وبناء االتجاىات اإليجابية 

ل المعارض والمسابتات العممية، ومن أمثمة تمك التجارب ما أورده المجمس الوطني األمريكي من مال 
من معايير التطوير الميني ضمن المعايير  National Research Council (NRC)  لمبحوث

، وتشمل ىذه National Science Education Standards (NSES)الوطنية لتعميم العموم 
يم عي تحسين عممية تعميم وتعمم العموم، وىي: المعايير مبادئ تس

(Ozfidan,Cavlazoglu;Burlbaw&Aydin,2017,24) 
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شكل النشاط: ويتصد بو أن المعمم يتعمم من مالل شبكات المعممين ومجموعات التعمم، أكثر من  -
 التعمم من المشرعين أو الفصول الدراسية التتميدية.

لزمنية الممصصة لالستفادة من التطوير الميني، مع التأكيد البتاء واالستدامة: ويتصد بيا المدة ا -
 عمي أن البرامج المكثفة أعضل من التصيرة.

المحتوي: البرامج التي تركز عمي ماذا ندرس؟ وكيف ندرس؟، ىي أساس ععال عي التطوير الميني  -
 لممعمم.

ومراجعة أعمال أو  التعمم النشط: عالمعمم عي حاجة إلي المشاركة عي تحميل التدريس والتعمم، -
 طريتة تفكير الطالب، وتوجيو المناقشات التي تدعم إجراءات تحسين الممارسات التدريسية.  

ويعد المدمل الياباني من أىم المدامل الحديثة المستمدمة عي ىذا التوجو الذي يستند عمي 
( عاًما، .5ثر من )االستمرار عي التحسين والعمل الجماعي، عتد بدأ استمدامو عي اليابان منذ أك

عندما قررت اليابان تحسين الممارسات التعميمية عن طريق التحسن التدريجي، وشاعت بعد ذلك عمي 
نطاق واسع عي اليابان باعتباره من أىم برامج التنمية المينية لممعممين، التي تيتم بتحسين وتطوير 

كسابو ميارات وقدرات التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وميارات التمطيط  األداء الميني لمعمم العموم، وا 
 وتنمية قدراتو الشمصية وكفاياتو األكاديمية والتطبيتية والسموكية والعممية.  

 Trends of theوبناًء عمي نتائج االمتبارات التحصيمية الدولية لمعموم والرياضيات 

International Mathematics and  Science Studies (TIMSS)ظيرت تفوق ، والتي أ
الطالب اليابانيون عي العموم والرياضيات، اىتم الباحثون بالمعمم الياباني وأسباب تميزه، عتررت 
الحكومة األمريكية تمويل دراسة لموقوف عمي أسباب تفوق نتائج التعميم عي بعض الدول المتتدمة 

عمم والتحصيل الدراسي لدي كاليابان، ومعرعة العوامل التي أدت إلي عاعمية التدريس ورعع مستوي الت
 Internationalالطالب، وأشرعت عمي الدراسة الييئة الدولية لتتويم التحصيل التربوي 

association for the evaluation of educational achievement (IEA) وركزت الدراسة ،
ة، كما اىتمت بتصوير عمي مالحظة عممية التدريس عي عدد من المدارس األمريكية واأللمانية والياباني

عيديوىات تعميمية لمئات المتاطع والحصص الدراسية لممعممين عي الدول الثالث وبحثيا وتحميميا، 
بيدف الوصول ألسباب تفوق نتائج التدريس عي اليابان، وأظيرت نتائج الدراسة وجود عجوة عي 

 .(Fujii,2014,7-8)التدريس لدي النظام التعميمي األمريكي
إلي تحديد  Doig&Groves(2011)إلطار، عتد سعت العديد من الدراسات مثل دراسة وعي ىذا ا

، ويتصد بتمك الفجوة، االمتالعات بين وجود عجوة عي التدريس لدي النظام التعميمي األمريكي أسباب
ممارسات التدريس عي الواقع والمأمول، عمثال: الفجوة بين طرق وأساليب التدريس التي يمارسيا 

ون عي الواقع وبين ممارسات التدريس الالزمة لتحتيق أىداف التعمم، وقد أظيرت الدراسة أن المعمم
 أىم تمك األسباب تتمثل عيما يمي:
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 (.1تتديم المفاىيم العممية لمطالب، شكل) .1

 
 ( آلية تتديم المفاىيم العممية لمطالب عي اليابان والواليات المتحدة األمريكية وألمانيا1شكل)

( أن الواليات المتحدة األمريكية تركز عمي عرض المفيوم العممي بشكل مبسط 1شكل)ويتضح من 
%، بينما تعتمد اليابان عمي اشتتاق المفيوم العممي 78.1دون شرح أو تفسير أو اشتتاق بنسبة 

وتفسيره من قبل الطالب وبشكل تعاوني بيدف تعميق عيميم سواء من مالل اإلثبات المنطتي أو 
 %.83كالىما بنسبة التجريب أو 

 (.2مدي تدمل المعمم وعاعمية الطالب، شكل) .2

 
 ( مدي تدمل المعمم وعاعمية الطالب عي اليابان والواليات المتحدة األمريكية وألمانيا2شكل)
وألمانيا عي تحفيز الطالب عمي  ( تفوق اليابان عمي الواليات المتحدة األمريكية2ويتضح من شكل)

رح حمول بديمة حول الموقف أو المشكمة، باإلضاعة إلي تدريب الطالب عمي ابتكار أعكار جديدة وط
 استمدام أكثر من أسموب عي حل المشكالت التي تواجيو.

 (.3آلية تعمم الطالب وتدريبيم عمي حل المسائل والتطبيتات، شكل) .3
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 يات المتحدة األمريكية وألمانيا( آلية تعمم الطالب وتدريبيم عمي حل المسائل والتطبيتات عي اليابان والوال3شكل)

( اعتماد اليابان عمي المواقف التعميمية التي تثير التفكير لدي الطالب، حيث يتدم 3ويتضح من شكل)
 المعمم أسئمة مفتوحة تستمزم أكثر من إجابة أو رأي أو عكرة، بينما تركز الواليات المتحدة األمريكية

 ير عي عممية التعميم والتعمم.وألمانيا عمي الممارسة المباشرة بشكل كب
 :دًاعي االصتفادة ين انتجزبت انيابانيت املعاصزة

تعتبر اليابان بيئة جاذبة لمتبادل العالمي لمتكنولوجيا واألبحاث العممية، باإلضاعة إلي مستوي 
تي جودة التعميم ومناىج العموم عي مرحمة التعميم األساسي بمدارسيا. وتعتبر مصر من أوائل الدول ال

)المركز التومي اىتمت بالتعاون مع اليابان عي مجال المشروعات التربوية، وبرز ىذا االىتمام عيما يمي: 
 (6..2لمبحوث التربوية والتنمية، وىيئة الجايكا اليابانية، وجامعة ىوكايدو لمتربية، 

  6..2-3..2مشروع تنمية تدريس العموم والرياضيات عي المدارس االبتدائية عي الفترة من ،
وذلك بالتعاون بين وزارة التربية والتعميم ممثمة عي المركز التومي لمبحوث التربوية وبين ىيئة 

، وركز Japan International Cooperation Agency (JICA)التعاون الدولي اليابانية 
ممين المشروع عمي إعداد دليل معمم لتدريس العموم والرياضيات بطرق تدريس ععالة، وتدريب المع

عمي طرق التدريس المتترحة باستمدام دليل المعمم وتجييزات ومواد عممية ماصة بالمشروع دامل 
 المدرسة.

  التعاون المصري الياباني عي مجال التعميم عمي المستوي األىمي من مالل منظمةAll Share 

Humanity And Peace (ASHAP) ،منظمة غير حكومية وغير ىادعة لمربح، وقد  وىي
تمت بتتديم أنشطة تعميمية لألطفال، وعرص لممعممين لتحسين أسموبيم عي عممية التدريس، اى

 باإلضاعة إلي وضع رؤية لتطوير بيئة التعميم األساسي بالمناطق الريفية.
 

ويستيدف المدمل الياباني كأحد مدامل تطوير األداء الميني لمعمم العموم بالماة اإلنجميزية، ما يمي: 
(Chassels,2009,737) 
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  تطوير تدريس العموم من مالل التكامل بين الماة األكاديمية )لاة العموم(، والماة األم )الماة
العربية(، والماة األجنبية )الماة اإلنجميزية(، مما قد يسيم عي تنمية التواصل العممي والتفكير 

 العممي والثتاعة العممية.
 العموم والرياضيات ن مالل تحتيق التكامل بين التأكيد عمي وحدة المعرعة وشكميا الوظيفي، م

 والتتنية والماة.
 واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا باستمدام التعميمية األنشطة تحسين (ICT) المعممين لتمكين 

 .الفصول الدراسية دامل واالتصاالت المعمومات استمدام شبكات من
 والمتارنة والتصنيف والتفسير وعحص  تشجيع التعمم النشط، من مالل ممارسة عمميات المالحظة

 الفرضيات واالنشاال عي حل مشكالت حتيتية. 
  التأكيد عمي دور التفكير العممي والتياس عي التوصل إلي االكتشاعات العممية وتطبيتاتيا لمدمة

 المجتمع.
 

 :جماالث انتًيز انتدريضي ملعهى انعهٌو ًفق املدخم انياباني
، 7..2بدر التحطاني )، (993-.99، 4..2عبد المعطي األغا)األدبيات، مثل لتد اتفتت معظم الكتابات و 

عمي سبع مجاالت لتتويم أداء المعمم، وىي: التمطيط واإلعداد لمدروس اليومية، وتنفيذ  (52-56
دارة الصف، والتتويم، والصفات  الدروس، واستمدام الوسائل وتتنيات التعميم والتعمم، والتفاعل الصفي وا 

 ة والعالقات اإلنسانية.الشمصي
التنمية المينية لممعمم بعامة، ومعمم العموم بماصة من حيث زيادة معارعو  ألىمية نظراو 

ومياراتو، ورعع مستواه األكاديمي والتربوي أثناء المدمة، حتي يظل مواكًبا لمتطورات واالتجاىات 
ciety for the promotion of Japan Soالتربوية، عتد اىتمت الجمعية اليابانية لتطوير العموم 

Science (JSPS) :بتحديد ميارات التميز التدريسي لمعمم العموم وعق المدمل الياباني عيما يمي 
Japan Society for the promotion of Science,2018)( 

  :وعيو يتم التركيز عمي ما طبيعت انعهٌو ًانزياضياث ًانتقنيت ًانهغت فيىاحملٌر األًل ،
 يمي:

 از صور العالقة التكاممية بين العموم والرياضيات والتتنية.إبر  (1
 تحديد المفاىيم والمبادئ العممية وربطيا بالتتنية. (2
 طرح مناقشات مع الطالب حول العالقة بين العموم والرياضيات والتتنية والماة. (3
 يحمل البدائل المحتممة لحل مشكمة عممية، والتوصل لبديل مناسب. (4
 . العمميةوتفسير وشرح المفاىيم  العموملاة  قراءة (5
 وعيو يتم التركيز عمي ما يمي:احملٌر انخاني: انتصطيط ندرًس انعهٌو بطزيقت غري تقهيديت ، 

 صياغة أىداف تعميمية تبرز العالقة التكاممية بين العموم والرياضيات والتتنية والماة. (1
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 مشكمة عممية.الربط بين اليدف المراد الوصول إليو والمعمومات المتاحة لحل  (2
 إثارة االحساس بالمشكالت العممية بصورة تكاممية مع الرياضيات والماة. (3
 عرض الدرس عي صورة مشكالت حياتية تثير عكر الطالب. (4
 تشجيع الطالب عمي تطبيق ما تعمموه عي المواقف التعميمية والحياتية. (5
 استمدام تتنيات تعميم وتعمم حديثة تثير عكر الطالب. (6
 يج العممي عي التفكير من مالل مطوات حل المشكمة.استمدام المن (7
 تتديم تفسيرات عممية لجداول ورسوم بيانية. (8
 وعيو يتم التركيز عمي ما احملٌر انخانج: تصًيى أنشطت إبداعيت داعًت نعًهيت انتعهى ،

 يمي:
 توليد أكبر عدد من البدائل أو األعكار أو حمول لممشكالت مفتوحة النياية . (1
 .اإلنجميزية العمميةلاوية لممصطمحات والمفاىيم تتديم أنشطة  (2
ممططات، أو رسوم  بتايير صورتيا أي )تمثيميا برموز، أو لمحتائق العمميةإضاعة معنى جديد  (3

 .بيانية(
إثارة مناقشات مع الطالب بشكل لاوي لمتعرف عمي األمطاء عي الرسوم واألشكال التوضيحية  (4

 وكيفية تصحيحيا.
 :أحناء اخلديت مبدارس انهغاثتدريب يعهًي انعهٌو 

نتيجة لمدور البارز لمعمم العموم بالماة اإلنجميزية عي العممية التعميمية، كانت الحاجة إلي 
االىتمام ببرامج تدريبو أثناء المدمة، لكي تحتق التربية رسالتيا المنشودة عي إعداد جيل مثتف، لديو 

طورات العممية والتتنية عي مجال االتصال العممي )لاة التدرة عمي مواكبة متايرات العصر واإللمام بالت
دارة الصف بالماة اإلنجميزية.   العموم(، وطرق واستراتيجيات التدريس، وا 

 

وال يتتصر دور معمم العموم لمتعممي الماة اإلنجميزية عمي الدور التكاممي بين العموم والماة، 
 (Vollmer,2010,30)وىي: بل يشمل جوانب أمري ذات صمة بالتعمم مدي الحياة، 

  )المحتوي )المادة الدراسيةContentوعيو يتم تحديد عرع العموم الذي يتم تدريسو) الكيمياء :- 
 الجيولوجيا(. -عمم البيولوجيا -الفيزياء

  )التواصل )تعمم الماة واستمدامياCommunication ويتم من ماللو اإلجابة عن السؤال :
 سيتواصل بيا المتعممون مالل الدرس؟التالي: ما لاة العموم التي 

  )اإلدراك )التعمم وعمميات التفكيرCognition ويتم من ماللو اإلجابة عن السؤال التالي: ما :
 ميارات التفكير العممي المطموبة من المتعممين؟
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  )الثتاعة )تنمية التفاىم بين الثتاعات والمواطنة العالميةCulture ويتم من ماللو اإلجابة عن :
 السؤال التالي: ىل ىناك جانب ثتاعي عي موضوع الدرس.

 

ويعد التدريب عن بعد أحد استراتيجيات مطة وزارة التربية والتعميم عي التنمية المينية 
المستدامة، حيث تمثمت أبرز أىداف المطة عي تدريب المعممين عمي كيفية التعامل مع مصادر 

تماد عمي التكنولوجيا الحديثة عي عمميات النمو الميني المعرعة المتعددة والمتنوعة، من مالل االع
العالم ىذا النوع من التدريب كرد ععل لألزمة الوبائية الحالية المعروعة ب الذاتي، وقد تبنت معظم دول 

، .2.2دولة لمدارسيا عي أوامر مارس عام  .18التي تسببت عي إغالق أكثر من "،  19-"كوعيد
% من إجمالي الطالب، 87.4مميار طالب حول العالم، أي ما يعادل  1.5وىو ما أثر عمى أكثر من 

 United Nationsوعًتا لمبيانات الصادرة من منظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثتاعة 

(UNESCO) Educational Scientific Organization ،(..2.2)جمال الدىشان 
اجتماعية سواء عمي المستوي المحمي أو ظاىرة  يمثلعن بعد عالتطوير الميني لممعممين 

التتميدي عن قرب، عي عمسفتو وأىداعو  التطوير المينيعن نمط يمتمف  اإلقميمي أو العالمي
جراءاتو  (Gilhooly&Harris,2020,13-15) عيما يمي:، وا 

  عن بعد جاء كرد ععل مفاجئ دون أي تمطيط مسبق، بيدف حل أزمة  التدريبىذا النمط من
تصميم مناىج وبرامج دراسية تتناسب مع ىذا النمط من عمي تدريب المعممين لراىنة، كورونا ال
 .التعميم

  بإعداد بمسئوليات ودور أكبر عي العممية التعميمية، تتمثل عي التنظيم الذاتي وااللتزام  المعممحظى
 .الدروس عن بعدوتتويم  وتمطيط وتنفيذ

 البيئة التعميمية االعتراضية، عي ظل لمتعممين امع تفاعل ال حاجة المعمم إلي نوع ممتمف من
واقتصار معظم األنشطة وعمميات التتويم المتدمة لمطالب عمى الجوانب المعرعية عتط مع إىمال 

 الجوانب الميارية.
 :يتطهباث بزايج انتدريب عن بعد

سسات لم يعد برامج التدريب عن بعد عكرة أو محاوالت تربوية، بل أصبح واقًعا عي بعض المؤ 
التعميمية بممتمف أنحاء العالم، وأصبح ىناك مؤسسات متمصصة عي توظيف ىذا النوع من برامج 
التدريب، لذا يجب أن يكون واضًحا أمام الميتمين بتطبيق ىذا النوع من البرامج، المطالب التي يمزم أن 

 (Christopher&Zeynep,2005,54)تتوعر الستمدام التدريب عن بعد، وىي: 
 

 الحاسوب ذات جودة عالية. أجيزة 
  ،االتصال -البريد االلكتروني: حيث توعر تمك الشبكة لمشتركييا المدمات التاليةشبكات االنترنت

وىو أحد  Google Classroomأنظمة إدارة الفصول، مثل  -تبادل الممفات -بحاسوب آمر
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إنشاء الصفوف  نلممعمميمكن يومن مالليا التطبيتات التعميمية التي توعرىا شركة جوجل، 
منظومة  -برمجيات مساعدة لمصادر التعمم -وممارسة كاعة األنشطة التعميمية مع المتدربين

دارة المحتوي العممي التفاعمي، من مالل عروض الفيديو الحية المدعمة بالمؤثرات  إنشاء وا 
ه وسيمة رقمية الكتاب اإللكتروني الرقمي، باعتبار  -تكنولوجيا وسائط التمزينواستمدام الصوتية، 

 أسيل وأسرع عي النشر من الكتب المطبوعة.
  ،مصادر تعميم رقمية مرتبطة بمنظومة التعميم االلكتروني والتعميم والتعمم عن بعد

 .Educational Resources –ERIC- Lexis Web- Google Scholarمثل:
  ،يات الحاسب التي يمكن باعتبارىا أحد تطبيتات تتنمنظومة لالمتبارات التفاعمية االلكترونية

 .توظيفيا لمتامب عمي بعض الصعوبات التي تعوق تنفيذ االمتبارات الورقية
 

عي أن أىداف برامج التدريب أثناء المدمة عن  Safi(2014)مع دراسة  Santally(2012)وتتفق دراسة  
 بعد، تتمثل عيما يمي:

 كن المتدربين من اكتساب ميارات حل إيجاد جو من التشويق، واإلثارة بالموقف التعميمي، بشكل يم
المشكالت العممية، ودراسة العالقة بين الظواىر العممية الممتمفة، والتعرف عمي وظائفيا وطرق 

 عمميا.
  بحيث يمكن لممتدرب استرجاعيا مرة أمرى وحضورىا عدد ال نيائي  آلي،تسجيل المحاضرات بشكل

 .من المرات
 وعدم االكتفاء بمادة  إضاعية،الفرصة لمبحث عي مصادر معمومات  يوعر البرنامج التدريبي عن بعد

عمئات المواقع والكتب  البرامج التدريبية التتميدية،كما ىو الحال عي  اإلعدادمطبوعة وسابتة 
 .التدريبيالمحتوى  إثراءااللكترونية وعروض الفيديو متاحة لالطالع واالستفادة منيا عي 

 رة تواجو برامج التدريب التتميدية، مثل: قيود المكان والزمان، التامب عمى قيود وعتبات كثي
والتعرض لألمطار عند إجراء بعض األنشطة التعميمية، باإلضاعة إلي التامب عمى ندرة وقمة المواد 

 .الالزمة إلجراء األنشطة الحتيتية
 سموب متزامن أو غير تتيح البرامج التدريبية عن بعد تتديم المواد التعميمية عبر شبكة االنترنت بأ

 متزامن وباعتماد مبدأ التدرب الذاتي أو التدرب بمساعدة مدرب.
برامج التدريب أثناء المدمة عن بعد السابتة، عإن الباحثة سعت  ومن مالل استعراض أىداف

لتحتيتيا عي البرنامج التدريبي المتترح التائم عمي متطمبات المدمل الياباني لتنمية ميارات التميز 
تدريسي لدي معممي العموم بمدارس الماات، مما يساعد عمي تحسين أدائيم وتطوير قدراتيم، ال

 عينعكس ذلك إيجابًيا عمي تدريسيم وعمي تعمم طالبيم.
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 انبذج:  افزض
 البحث بمجال المرتبطة السابتة والبحوث والدراسات اإلطار النظري من عرضو سبق ما ضوء عي
 : التالي النحو عمى حثالب اعرض صياغة يمكن الحالي،

بين متوسطي درجات معممي مجموعة 5... ≥يوجد عرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  .1
البحث عي التطبيتين التبمي والبعدي لبطاقة مالحظة ميارات التميز التدريسي لصالح التطبيق 

 البعدي.
 تنمية ي درجة من الفاعمية عيالتدريبي عن بعد التائم عمي متطمبات المدمل اليابان البرنامج يحتق .2

ميارات التميز التدريسي لمعممي العموم بمدارس الماات، وذلك كما يتاس بنسبة الكسب المعدل 
 لبميك.

  إجزاءاث انبذج:
 لإلجابة عن أسئمة البحث والتحتق من صحة عرضيو، تم اتباع المطوات التالية:

، وذلك بالرجوع عي صورتيا األولية الماات ميارات التميز التدريسي لمعممي العموم بمدارستحديد  -
، Jackson (2020)ودراسة  Gourlay&Stevenson(2017)إلي عدد من الدراسات، مثل دراسة

 Japan Society for the promotion of Scienceالجمعية اليابانية لتطوير العموم وكذلك 

(JSPS) ، ولكل ميارة عدد من رئيسة، حيث اشتممت الصورة المبدئية لتائمة عمي ثالث ميارات
 (.1، جدول)المؤشرات ذات الصمة

 

 ( ميارات التميز التدريسي الرئيسة والمؤشرات ذات الصمة1جدول)
 عدد المؤشرات ذات الصمة ميارات التميز التدريسي الرئيسة

 5 عيم العالقة بين العموم والرياضيات والتتنية والماة.
 8 تميدية.التمطيط لدروس العموم بطريتة غير ت

 .1 تصميم أنشطة إبداعية داعمة لعممية التعمم.
 

 المناىج مجال عي المتمصصين المحكمين من مجموعة تم عرض التائمة عي صورتيا األولية عمي -
( محكمين، بيدف التأكد من مناسبة الميارات والمؤشرات ذات 4العموم، وعددىم ) وطرق تدريس

ضاعة أو حذف بعض المؤشرات إذا لزم األمر.الصمة بيا، لمعممي العموم بمدارس ال  ماات، وا 
 

( 3وقد اتفتت آراء المحكمين عمى مناسبة تمك الميارات لمعممي العموم بمدارس الماات، وعددىم ) -
 (1ممحق) ميارات رئيسة، الرتباطيا بتعميم العموم وتعمميا.

                                              


 .تلمعلمي العلوم بمدارس اللغاالالزمة التدريسي  التميزمهارات ل( الصورة النهائية 1ملحق ) 
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 مدا ميدارات التميدز التدريسدي وبذلك يكون قد تمت اإلجابة عمي السؤال األول لمبحث والذي ينص عمي:
 الالزمة لمعممي العموم بمدارس الماات؟

 

  ميارات التميز التدريسدي لمعممدي العمدوم  االحتياجات التدريبية الالزمة لتنميةإعداد استبيان لتحديد
 ، وذلددك بددالرجوع إلددي الدراسددات واألدبيددات ذات الصددمة، مثددلعددي صددورتو األوليددةبمدددارس الماددات، 

Chassels(2009) ( ميددارات 3موزعددة عمددي )( عبددارة، 22عمددي )، حيددث اشددتممت الصددورة المبدئيددة
التمطدديط لدددروس العمددوم   -رئيسددة، وىددي: )عيددم العالقددة بددين العمددوم والرياضدديات والتتنيددة والماددة 

، كمددا اشددتممت عمددي بيانددات تصددميم أنشددطة إبداعيددة داعمددة لعمميددة الددتعمم( -بطريتددة غيددر تتميديددة
 -سددنوات المبددرة-نددوع المؤىددل-العمددوم بمدددارس الماددات )المؤىددل العممددي أساسددية ماصددة بمعممددي

 الدورات التدريبية(.
 مجال عي المتمصصين المحكمين من مجموعة تم عرض االستبيان عي صورتو األولية عمي  -

( محكمين، بيدف التأكد من اشتماليا عمي كاعة 4العموم، وعددىم ) وطرق تدريس المناىج
ضاعة أو حذف ة لمعممي العموم بمدارس الماات عي ضوء المدمل اليابانياالحتياجات التدريبي ، وا 

بعض االحتياجات إذا لزم األمر، وقد اتفتت آراء المحكمين عمى أىمية تمك االحتياجات لمعممي 
 (2العموم بمدارس الماات. ممحق)

 

 (2تم حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االستبيان، جدول.) 
 

 ( معامل ثبات ألف كرونباخ لكل ميارة من ميارات االستبيان 2جدول)
 معامل الثبات المجال 
 669.. األولي

 596.. الثانية

 529.. الثالثة

 677.. االستبيان ككل

( أن معامالت الثبات لجميع مجاالت االستبيان مرتفعة، تتراوح ما بين 2ويتضح من جدول)
، مما يدل عمي أن االستبيان 677..ثبات االستبيان ككل بمغ (، وأن معامل 669..-529..)

 بمجاالتو الثالثة ذات درجة مناسبة من الثبات. 
تم حساب صدق االتساق الداممي، من مالل حساب معامل االرتباط بين كل عبارة من عبارات  -

س الماات ( معممين من معممي العموم بمدار 9االستبيان والدرجة الكمية بعد تطبيتو عمى عدد )
                                              


التدريسي لمعلمي العلوم بمدارس  التميزلتنمية مهارات الالزمة ستبانة االحتيااات التدريبية ال( الصورة النهائية 2ملحق ) 

 .اللغات
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حيث طمب منيم تحديد درجة االحتياج التدريبي، وذلك بامتيار البديل المناسب )غير عينة البحث(، 
 (.3من بين البدائل الثالث أمام كل عبارة، جدول )

 

 ( االرتباط بين كل عبارة من عبارات االستبيان والدرجة الكمية3جدول)
 المجال الثالث المجال الثاني المجال األول

 رقم
 العبارة

معامل 
االرتباط 
 )ر(

مستوى 
رقم  الداللة

 العبارة

معامل 
االرتباط 
 )ر(

مستوى 
رقم  الداللة

 العبارة

معامل 
االرتباط 
 )ر(

مستوى 
 الداللة

1 ..75. ...5 8 ..637 ...5 15 ..478 ...1 
2 ..626 ...5 9 ..456 ...5 16 ..732 ...5 
3 ..775 ...5 1. ..685 ...5 17 ..399 ...1 
4 ..632 ...5 11 ..487 ...1 18 ..4.7 ...1 
5 ..7.7 ...5 12 ..7.. ...5 19 ..378 ...1 
6 ..879 ...5 13 ..478 ...1 2. ..756 ...5 
7 ..5.. ...1 14 ..626 ...5 21 ..512 ...1 

 22 ..632 ...5 
عيما عددا العبدارات ( 5...دالة عند مستوى داللة ) االستبيان( أن جميع مفردات 3ويتضح من جدول )

( وىدذا يؤكدد أن 1...داللدة ) ى( حيث إنيا دالدة عندد مسدتو .2، 18، 17، 16، 14 ،12 ،.1، 7)
 يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداممي. االستبيان

 

ولمتأكد من صدق االتساق الداممي لجميع المجاالت، قامت الباحثدة بحسداب معدامالت االرتبداط بدين  -
 (.4الت األمرى، وكذلك كل مجال بالدرجة الكمية لالستبيان ككل، جدول)درجات كل مجال بالمجا

 

 ( االرتباط بين كل مجال من مجاالت االستبيان والدرجة الكمية4جدول)
 المجموع الكمى  المجال الثالث المجال الثاني المجال األول مجاالت االستبيان

 757.. 613.. 572.. 1 المجال األول
 677.. 455.. 1 572.. المجال الثاني
 651.. 1 445.. 613.. المجال الثالث

 1 651.. 677.. 757.. المجموع الكمى 
 

( أن جميع المجداالت تدرتبط ببعضديا الدبعض، وبالدرجدة الكميدة لالسدتبيان ارتباًطدا 4ويتضح من جدول )
الية من الصددق ، وىذا يؤكد أن االستبيان يتمتع بدرجة ع 5...ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 واالتساق الداممي.
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  وقد استمدمت الباحثة المتياس المتدرج الثالثي أمام كل عبارة، لتحديد درجة تتدير الحاجة، وحدد
 لذلك الدرجات التالية:

 (.3درجة تتدير الحاجة كبيرة، يعطي الدرجة ) - أ
 (.2درجة تتدير الحاجة متوسطة، يعطي الدرجة ) - ب
 (.1طي الدرجة )درجة تتدير الحاجة ضعيفة، يع - ت

 

 ولمحكم عمي متوسط درجة تتدير الحاجة وعتا لممتياس الثالثي، تم استمدام المعيار التالي:
 أقل درجة. -المدي= أكبر درجة
 2= 1-3المدي= 

 .66..= 2/3طول الفترة= المدي/ عدد عئات االستجابة= 
 وبذلك يكون معيار الحكم عمي قيمة المتوسط الحسابي كالتالي:

 ( تكون درجة تتدير الحاجة ضعيفة.1.76( إلي )1ت قيمة المتوسط الحسابي من )إذا كان .1
 ( تكون درجة تتدير الحاجة متوسطة.2.43( إلي )1.77إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من ) .2
 ( تكون درجة تتدير الحاجة كبيرة.3.1( إلي )2.44إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من ) .3

 

 سب المئوية والمتوسطات الحسدابية لكدل عبدارة مدن عبدارات اسدتبيان تحديدد تم حساب التكرارات والن
االحتياجددات التدريبيددة لمعممددي العمددوم بمدددارس الماددات لتنميددة ميددارات التميددز التدريسددي عددي ضددوء 

(، 6(، )5(، جددول )9المدمل الياباني، وعق المجاالت التي تنتمي إلييا كل عبارة، عمما بدأن )ن= 
(7.) 

 

تكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية إلجابات معممي العموم بمدارس الماات لتحديد ( ال5جدول)
 احتياجاتيم وترتيبيم عي المجال األول )تنمية عيم العالقة بين العموم والرياضيات والتتنية والماة(

 

المتوسدددددددددددط  درجة الحاجة العبارة
 الحسابي

االنحددددددددددراف 
 المعياري

درجددددددددددددددددة 
 الحاجة

 الترتيب
 ضعيفة متوسطة كبيرة

 النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار 
 4 متوسطة 7.7.. 2.33 11.1% 1 44.4% 4 44.4% 4 1
 2 كبيرة 5.. 2.66 . . 33.3% 3 66.6% 6 2
 1 كبيرة 441.. 2.77 . . 22.2% 2 77.8% 7 3
 2 كبيرة 7.7.. 2.66 11.1% 1 11.1% 1 77.8% 7 4
 1 كبيرة 441.. 2.77 . . 22.2% 2 77.8% 7 5
 2 كبيرة 7.7.. 2.66 11.1% 1 11.1% 1 77.8% 7 6
 3 كبيرة 527.. 2.55 . . 44.4% 4 55.6% 5 7
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( والتي تنص عمي "التدريب عمي أنشطة تعميميدة تكامميدة 3( أن العبارة رقم)5ويتضح من جدول)
استمالص التدوانين العمميدة ( والتي تنص عمي "5بارة رقم )بين العموم والرياضيات والتتنية والماة"، والع

، قد احتمدت الترتيدب األول، حيدث حصدمت العبدارتين عمدي متوسدط والرياضية من مالل البيانات المعطاة"
اقتدراح ( والتي تنص عمدي "2(. كما أن العبارة رقم )441..( وانحراف معياري بمغ )2.77حسابي بمغ )

( 4ذات صمة بالتكامل بين العموم والرياضيات والتتنية والماة"، والعبدارة رقدم ) الحمول الممكنة لممشكالت
( والتي 6والتي تنص عمي "تطبيق التوانين والعالقات الرياضية والعممية وربطيا بالتتنية"، والعبارة رقم )

رتباًطددا تددنص عمددي " تكامددل موضددوعات العمددوم والرياضدديات والتتنيددة والماددة بحيددث تكددون أكثددر واقعيددة وا
( عمي متوسدط حسدابي 2قد احتمت الترتيب الثاني، حيث حصمت العبارة رقم ) بمواقف الحياة الممتمفة"،

( حصدمت عمدي متوسدط حسدابي بمدغ 6(،)4، بينمدا العبدارتين )(5..( وانحراف معياري بمغ )2.66بمغ )
ية لدي معممدي العمدوم (. وتفسر الباحثة درجة ارتفاع الحاجة التدريب7.7..( وانحراف معياري )2.66)

، إلددي (بمدددارس الماددات عددي المجددال األول )تنميددة عيددم العالقددة بددين العمددوم والرياضدديات والتتنيددة والماددة
 لمعمددوممددن الددتعمم الجيددد  الطددالب تمكددن عددي أىميدة عيددم العالقددة بددين العمددوم والرياضدديات والتتنيددة والمادة

أربدع أنمداط مدن التكامدل بدين لماة اإلنجميزية يتطمدب العموم، عتدريس العموم باوالتواصل عيما بينيم بماة 
والتدي يتطمدب  ولاة إدارة الصف العموموىي الماة األم والماة األكاديمية ولاة  العموم،تدريس  أثناء الماة

 . (4إتتانيا استمدام تتنيات تعميم وتعمم حديثة، شكل)

 
 جميزيةبالماة اإلن العمومتدريس  المستمدمة عي أنماط الماة( 4شكل)
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( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية إلجابات معممي العموم بمدارس الماات لتحديد 6جدول)
احتياجاتيم وترتيبيم عي المجال الثاني )تنمية ميارات حل المشكالت بصورة تتكامل عييا العموم والرياضيات والتتنية 

 والماة(
 

المتوسدددددددددددط  درجة الحاجة العبارة
 سابيالح

االنحددددددددددراف 
 المعياري

درجددددددددددددددددة 
 الحاجة

 الترتيب
 ضعيفة متوسطة كبيرة

 النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار 
 1 كبيرة 5.. 2.66 . . 33.3% 3 66.6% 6 8
 1 كبيرة 5.. 2.66 . . 33.3% 3 66.6% 6 9
 3 كبيرة 53.. 2.44 . . 55.5% 5 44.4% 4 .1
 4 متوسطة 5.. 2.33 . . 66.6% 6 33.3% 3 11
 2 كبيرة 53.. 2.55 . . 44.4% 4 55.5% 5 12
 5 متوسطة 83.. 2.22 22.2% 2 33.3% 3 44.4% 4 13
 1 كبيرة 5.. 2.66 . . 33.3% 3 66.6% 6 14

 

"كيفية عرض الدرس عي صورة  ( والتي تنص عمي8( أن العبارة رقم)6ويتضح من جدول)
عييا العموم والرياضيات والتتنية والماة بحيث تثير عكر الطالب"، والعبارة  مشكالت حياتية تتكامل

( والتي تنص عمي "كيفية إثارة اإلحساس بالمشكالت العممية بصورة متكاممة مع الرياضيات 9رقم)
( والتي تنص عمي "توجيو الطالب لمربط بين اليدف 14والتتنية والماة أثناء الدرس"، والعبارة رقم)

قد احتمت الترتيب األول، حيث حصمت العبارات الوصول إليو والمعمومات المتاحة لحل المشكمة"،  المراد
وتفسر الباحثة درجة ارتفاع الحاجة (، 5..( وانحراف معياري بمغ )2.66عمي متوسط حسابي بمغ )

ت بصورة التدريبية لدي معممي العموم بمدارس الماات عي المجال الثاني )تنمية ميارات حل المشكال
تتكامل عييا العموم والرياضيات والتتنية والماة(، إلي أىمية حل المشكالت العممية عي تنمية التدرة عمي 
التفكير من مالل استمدام المعمومات والحتائق العممية وتفسيرىا بطريتة صحيحة ومنطتية، باإلضاعة 

واقف التعميمية الممتمفة، عمثال إلي رسم المطط المناسبة لمتامب عمي الصعوبات التي تتضمنيا الم
الطريتة التي  من مالل تعديلعي دروسيم،  العمومدمج تطوير الماة األكاديمية كماة  يمكن لممعممين

 .وواضحة يدرسون بيا، والماة التي يستمدمونيا لشرح المفاىيم والمعمومات لتكون مفيومة
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ابية إلجابات معممي العموم بمدارس الماات لتحديد ( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحس7جدول)
احتياجاتيم وترتيبيم عي المجال الثالث )تنمية ميارات التفكير اإلبداعي بصورة تتكامل عييا العموم والرياضيات 

 والتتنية والماة(
المتوسدددددددددددط  درجة الحاجة العبارة

 الحسابي
االنحددددددددددراف 

 المعياري
درجددددددددددددددددة 

 الحاجة
 الترتيب

 ضعيفة متوسطة كبيرة
 النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار 

 3 كبيرة 5.. 2.66 . . 33.3% 3 66.6% 6 15
 2 كبيرة 44.. 2.77 . . 22.2% 2 77.7% 7 16
 1 كبيرة 33.. 2.88 . . 11.1% 1 88.8% 8 17
 1 كبيرة 33.. 2.88 . . 11.1% 1 88.8% 8 18
 2 كبيرة 44.. 2.77 . . 22.2% 2 77.7% 7 19
 4 متوسطة 5.. 2.33 . . 66.6% 6 33.3% 3 .2
 3 كبيرة 5.. 2.66 . . 33.3% 3 66.6% 6 21
 2 كبيرة 44.. 2.77 . . 33.3% 3 66.6% 6 22

 

تحميل البدائل المحتممة لحل  ( والتي تنص عمي "17( أن العبارة رقم)7ويتضح من جدول)
( والتي تنص عمي "التعرف عمي التفسيرات 18"، والعبارة رقم )مشكمة ما، والتوصل إلي بديل مناسب

، قد احتمت الترتيب األول، حيث حصمت العبارات عمي متوسط حسابي غير المتبولة لممشكالت العممية"
وتفسر الباحثة درجة ارتفاع الحاجة التدريبية لدي معممي (، 33..( وانحراف معياري بمغ )2.88بمغ )

لدي المتعممين عي بناء عيم ات عي المجال الثالث إلي أىمية التفكير اإلبداعي العموم بمدارس الما
عميق لممفاىيم والظواىر العممية وتتديم التفسيرات العممية الدقيتة ليا، وطرح أسئمة ذات صمة بتمك 
الظواىر، وجمع بيانات ذات صمة بيا وتحميميا لموصول إلي إجابات عن تمك األسئمة، ودعم اإلجابات 

 والتفسيرات باألدلة والبراىين، من مالل البحث والتتصي عبر مصادر المعرعة الممتمفة. 
وبذلك يكون قد تمت اإلجابة عمي السؤال الثاني لمبحث والذي ينص عمي: االحتياجات التدريبية الالزمة 

 لتنمية ميارات التميز التدريسي لمعممي العموم بمدارس الماات؟
ربنايج تدريبي عن بعد انقاائى عهاي يتطهبااث املادخم انيابااني إعداد انتصٌر املقرتح ن

وذلدك باتبداع المطدوات ، نتنًيت يياراث انتًيز انتدريضي ملعهًي انعهٌو مبدارس انهغااث
 التالية:

  طبيعة العموم  عيمتحديد ميارات التميز التدريسي، والتي تمثمت عي ثالث ميارات رئيسة: )ميارة
وميارة تصميم  -وميارة التمطيط لدروس العموم بطريتة غير تتميدية -اة والرياضيات والتتنية والم

أنشطة إبداعية داعمة لعممية التعمم(، وذلك بالرجوع إلي عدد من الكتابات والدراسات السابتة، 
 Japan Society for the promotionتصنيف الجمعية اليابانية لتطوير العموم باإلضاعة إلي 
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of Science (JSPS)  التي اىتمت بتحديد ميارات التميز التدريسي لمعمم العموم وJapan (

Society for the promotion of Science,2018). 
إعداد البرنامج التدريبي عي صورتو األولية وذلك باالطالع عمي عدد من الكتابات والدراسات ذات  -

، حيث تكون Christopher&Zeynep (2005,54) صمة بإعداد البرامج التدريبية عن بعد مثل 
 البرنامج من العناصر التالية:

تنمية ميارات التميز التدريس لمعممي العموم اليدف العام من البرنامج التدريبي: والذي تمثل عي  .1
 بمدارس الماات.

معممي العموم بمدارس الماات الفئة المستيدعة بالبرنامج التدريبي، والتي تمثمت عي مجموعة من  -
، جامعة دمياط -م تجميعيم من مالل مركز المدمة العامة التابع لكمية التربيةت، بمحاعظة دمياط
 .( معمم ومعممة32بمغ عددىم )

( ساعة متسمة عمي ممسة أسابيع بواقع .2)مدة البرنامج التدريبي، حيث استارق البرنامج  .2
 .(8جمستين يومًيا، يتراوح زمن الجمسة الواحدة ساعتين، جدول )

 لبرنامج التدريبي( جمسات ا8جدول )
 البرنامج الزمن الجمسات األسبوع

 طبيعة المدمل الياباني ساعتان األولي األول
 مطوات تمطيط الدرس طبتا لممدمل الياباني. ساعتان الثانية

 أنشطة عي تدريس العموم بالماة اإلنجميزية. ساعتان األولي الثاني
موم تصميم أنشطة تتكامل عييا الع  ساعتان الثانية

 والرياضيات والتتنية والماة.
تكامل المشكالت العممية مع الرياضيات  ساعتان األولي الثالث

 والتتنية والماة.
جمع وتصنيف المعمومات لممشكالت عمميا   ساعتان الثانية

 ورياضيا وتتنيا ولاويا.
أمطاء عي رسم األشكال العممية واليندسية  ساعتان األولي الرابع

 وتصحيحيا.
 التفسيرات غير المتبولة لممشكالت العممية. ساعتان الثانية

تمطيط لدروس عي العموم وعق المدمل  أربع ساعات األولي والثانية المامس
 الياباني.

 

أساليب التدريب: تنوعت أساليب التدريب بين المحاضرة، والعروض التتديمية، وورش العمل،  .3
ريد االلكتروني، والفيديوىات التعميمية، والمواقع ، والمناقشة، والبالتعميمية Zoomومنصة 

 االلكترونية التعميمية.
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جراءاتو، حيث  .4 تم تتويم المتدربين أثناء البرنامج التدريبي من أدوات تتويم البرنامج التدريبي وا 
مالل أوراق العمل الفردي، والتفاعل بين المدرب والمتدربين، ومن أمثمة أوراق العمل التي قدمت 

 ربين مالل البرنامج التدريبي، ما يمي:لممتد
 

1) Complete the structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

2) Dear trainee, try to answer the following question:  

 Using glossary to find: 

a) Words Related to energy, and begin with letter “A” . 

b) Procedure words. 

c) Movement word. 
 

اعة إلي التترير الفردي لكل متدرب عي نياية البرنامج التدريبي لتحديد مدي االستفادة من باإلض 
نموذج ماص بتتويم أداء المدرب عي نياية كل جمسة تدريبية يتوم كل متدرب البرنامج، وكذلك 

 بتعبئتو.

Japanese 

approach 
Teaching 

and 

Observing 

Re-

teaching 

and 

Reflecting 

Scheduling 

and 

planning 

Debriefing 

and 

Improving 

Including: 
…………… 

……………. 

……………

…………… 

 

 

 

 

Including: 
…………… 

……………. 

……………

…………… 

 

 
 
 

Including: 
…………… 

……………. 

……………

…................ 

 

 

 

 

Including: 
…………… 

……………. 

……………… 

 

 



      )برنامج تدريبي عن بعد قائم علي متطلبات المدخل الياباني لتنمية مهارات التميز التدريسي لمعلمي العلوم بمدارس اللغات(
 . شيماء عبد السالم عبد السالم سليم()د                                     

 جايعت بٌرصعيد –جمهت كهيت انرتبيت                         321(                                       3232– أكتٌبز) –(  23انعدد )

 بعد االنتياء من إعداد البرنامج التدريبي عي صورتو األولية، تم عرضو عمي مجموعة من .5
 بمناسبة المحكمون أشار المحكمين المتمصصين عي مجال المناىج وطرق تدريس العموم، وقد

أىداف جمسات البرنامج وكذلك محتواه واألنشطة وأساليب التتويم، باإلضاعة إلي ضرورة إضاعة 
المواد التدريبية لكل جمسة من جمسات البرنامج، واإلجراءات المتبعة لتحتيق أىداف كل جمسة، 

األمذ بالمالحظات التي أبداىا المحكمون أصبح البرنامج التدريبي عي صورتو النيائية،  وبعد
 .(3ممحق)

 

وبذلك يكون قد تمت اإلجابة عمي السؤال الثالث لمبحث والذي ينص عمي: ما التصور المتتدرح لبرندامج 
يسدي لمعممددي العمددوم متطمبددات المدددمل اليابداني لتنميددة ميدارات التميددز التدر تددريبي عددن بعدد قددائم عمدي 

 بمدارس الماات؟
 
 

 :بناء بطاقة مالحظة ميارات التميز التدريسي، وذلك باتباع المطوات التالية 
التعرف عمي ميارات التميز التدريسي، والتي تم اكتسابيا البطاقة، ويتمثل عي  من اليدفتحديد  .1

 الماات.من مالل البرنامج التدريبي عن بعد المتترح  لمعممي العموم بمدارس 
وتحديد أربع مستويات إلتتان كل صياغة معايير تتويم كل ميارة من ميارات التميز التدريسي،  .2

 (.  4، 2،3، 1، .ميارة وىي: )
تم عرض بطاقة المالحظة عمي مجموعة من المحكمين المتمصصين عي مجال المناىج وطرق  .3

ضاعة معايير أ مري، وتعديل صياغة بعض تدريس العموم، وجاءت متترحاتيم بحذف معايير، وا 
( معيار لمميارة الرئيسة األولي، 5)المعايير، لتصبح معايير تتويم كل ميارة عمي النحو التالي: 

، وبذلك أصبحت بطاقة ( معيار لمميارة الرئيسة الثالثة.1( معيار لمميارة الرئيسة الثانية، و)8و)
 .(4المالحظة عي صورتيا النيائية، ممحق)

( معممين من معممي العموم 9عدد )طاقة المالحظة، من مالل تطبيتيا عمي تم حساب ثبات ب .4
 معامل الثباتحيث بمغ باستمدام معادلة ألفا كرونباخ، بمدارس الماات )غير عينة البحث(، 

 (، وىى تمثل نسبة ثبات مرتفعة.633..)
حظين، حيث تم ولمتأكد من ثبات بطاقة المالحظة، تم حساب الثبات عن طريق أسموب اتفاق المال .5

االستعانة بأحد الزمالء تمصص مناىج وطرق تدريس عموم لتطبيق المالحظة، وتم حساب نسبة 
 (.9االتفاق، جدول)

 

                                              
 (3ممحق )التميز التدريسي لتنمية ميارات  متطمبات المدمل الياباني التائم عمي المتترح عن بعد البرنامج التدريبي

 الماات. لمعممي العموم بمدارس
 (4ممحق ) ميارات التميز التدريسي لمعممي العموم بمدارس الماات.بطاقة مالحظة 
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 ( حساب ثبات بطاقة المالحظة عن طريق أسموب اتفاق المالحظين9جدول)
 

 قالنسبة المئوية لالتفا عدد مرات االمتالف عدد مرات االتفاق ميارات البطاقة المعمم
1 23 2. 3 87% 

2 23 21 2 91% 
3 23 2. 3 87% 
4 23 18 5 78% 
5 23 19 4 83% 
6 23 21 2 91% 
7 23 22 1 96% 
8 23 21 2 91% 
9 23 19 4 83% 

 %87 متوسط النسبة المئوية لالتفاق بين المالحظين
 

، وىددي نسددبة %87( أن متوسددط النسددبة المئويددة لالتفدداق بددين المالحظددين ىددي 9ويتضددح مددن جدددول)
مكانيدة  مرتفعة، تدل عمي صالحية ثبات بطاقة المالحظة، ومدي الوثوق بتطبيتيا عمي عيندة البحدث، وا 

 االعتماد عمي نتائجيا.
 

  إجزاءاث جتزبت انبذج
 تحديد مجموعة البحث .1
تم تجميعيم من ، معممي العموم بمدارس الماات بمحاعظة دمياطمن  البحث امتيار مجموعة تم -

بعد ، ( معمم ومعممة32، بمغ عددىم )جامعة دمياط -المدمة العامة التابع لكمية التربيةمالل مركز 
 استبعاد تسعة معممين ممن طبق عمييم الدراسة االستطالعية.

 التصميم التجريبي لمبحث. .2
من كل متدرب توظيف التمطيط ألحد الموضوعات عي مادة العموم وعق متطمبات  الباحثة طمبت . أ

، لمتعرف عمي مدي إتتانو لميارات التميز التدريسي، وتتييمو وعق بطاقة مالحظة المدمل الياباني
 الميارات األدائية المعدة لذلك قبل تدريس البرنامج التدريبي.

( ساعة متسمة عمي ممسة أسابيع .2)البرنامج التدريبي لممتدربين، وقد استارق  تدريس تم  . ب
الممصص  الزمن وذلك بمالف ،الواحدة ساعتين بواقع جمستين إسبوعًيا، ويتراوح زمن الجمسة

 بطاقة المالحظة قبمًيا وبعدًيا. لتطبيق
من كل متدرب التمطيط ألحد  الباحثة طمبت البرنامج التدريبي، تدريس من االنتياء بعد . ت

الموضوعات عي مادة العموم وعق متطمبات المدمل الياباني، حتي يتسنى لمباحثة من مالل 
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ر الذي يعده المتدرب التعرف عمي مدي إتتانو لميارات التميز التدريسي، اطالعيا عمي التتري
وتتييمو وعق بطاقة مالحظة ميارات التميز التدريسي المعدة لذلك، وتم رصد مستوي إتتان كل 

  االحصائية المناسبة. متدرب لكل ميارة، ومن ثم إجراء العمميات
 

 نتائج انبذج ًتفضريىا
 (..1جدول) امتبار صحة الفرض األول، -أ 

 ( قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري عي التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة ميارات التميز التدريسي.1جدول )
 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الميارة

ميارة عيم العالقة بين 
العموم والرياضيات والتتنية 

 والماة

 الثالث 1.17 17.84

دروس ميارة التمطيط ل
 العموم بطريتة غير تتميدية

 الثاني 6..2 28.78

ميارة تصميم أنشطة 
إبداعية داعمة لعممية 

 التعمم

 األول 2.63 35.34

ميارات التميز التدريسي  
 ككل

81.97 3.75  

( أن المتوسط الحسابي لميارة عيم العالقة بين العموم والرياضيات .1ويتضح من جدول )
(، والمتوسط الحسابي لميارة التمطيط لدروس العموم بطريتة غير تتميدية 17.84والتتنية والماة بمغ )

(، بينما المتوسط الحسابي لميارة تصميم أنشطة إبداعية داعمة لعممية التعمم بمغ 28.78بمغ )
(، وعميو عإن ميارة تصميم أنشطة إبداعية داعمة لعممية التعمم احتمت المرتبة األولي بدرجة 35.34)

الية جدا(، يمييا ميارة التمطيط لدروس العموم بطريتة غير تتميدية، ثم ميارة عيم العالقة بين تمكن )ع
العموم والرياضيات والتتنية والماة. ولمتعرف عمي داللة الفروق بين المتوسطين التبمي والبعدي 

عدي لبطاقة لمكشف عن داللة الفروق بين التطبيتين التبمي والب T- Testاستمدمت الباحثة امتبار 
 (.11مالحظة ميارات التميز التدريسي، جدول)

 ( داللة الفروق بين التطبيتين التبمي والبعدي لبطاقة مالحظة ميارات التميز التدريسي ككل 11جدول )
االنحراف  المتوسط العدد المجموعة

 المعياري
الفرق بين 
 المتوسطين

قيمة )ت( 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوي 
 الداللة

 1.... 31 54.812 53.63 2.72 28.34 32 يقبم
 3.75 81.97 بعدي

 

لبطاقة مالحظة ( أن متوسط درجات طالب مجموعة البحث عي التطبيق البعدي 11ويتضح من جدول )
أعمي من متوسط درجات الطالب عي التطبيق التبمي، حيث بمغ متوسط  ميارات التميز التدريسي
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وقيمة "ت" تساوى (، 81.97بينما بمغ متوسط درجات الطالب بعديا ) (،28.34درجات الطالب قبميا )
(، وحيث إن ىذه الداللة أقل من 1....، وعند مستوي داللة )31( عند درجة حرية 54.812)

 .، عإن قيمة "ت" دالة5...
 

 (.   12جدول)امتبار صحة الفرض الثاني،  -ب 
 ظة ميارات التميز التدريسي"( نتائج نسبة الكسب المعدل لبميك  لبطاقة مالح12جدول)

 نسبة الكسب المعدل لبميك متوسط التطبيق البعدي متوسط التطبيق التبمي
28.34 81.97 1.43 

  . أ

(، أن متوسط درجات طالب مجموعة البحث عي التطبيق التبمي لبطاقة مالحظة 12ويتضح من جدول)
ة البحث عي التطبيق البعدي (، ومتوسط درجات طالب مجموع28.34بمغ ) ميارات التميز التدريسي

(، ونسبة الكسب المعدل لبميك بمات 92(، والدرجة الكمية لبطاقة المالحظة بمات)81.97بمغ )
(، بمعنى أن البرنامج التدريبي الذي 1.2(، وحيث أن بميك قد اقترح أن الحد الفاصل يساوى )1.31)

برنامج موضع التجريب ذات عاعمية عي ( عأكثر يصبح ذات عاعمية، وبالتالي عإن ال1.2تكون عاعميتو)
تنمية ميارات التميز التدريسي لدي طالب مجموعة البحث، وعميو يتم قبول الفرض البحثي الذى ينص 

 تنمية متطمبات المدمل الياباني درجة من الفاعمية عي عمى التدريبي التائم البرنامج يحتق عمى:
 الماات، وذلك كما يتاس بنسبة الكسب المعدل لبميك.لمعممي العموم بمدارس  ميارات التميز التدريسي

 

ولمتأكد من تأثير البرنامج التدريبي عي تنمية ميارات التميز التدريسي، قامت الباحثة بحساب حجم 
 (.13جدول)(، 57، 1997)رشدي منصور، كأحد مؤشرات قياس حجم األثر.  (،)التأثير لمربع إيتا 

 

 د مستويات حجم التأثير لمربع إيتا( الجدول المرجعي لتحدي13جدول)
 كبير متوسط ضعيف مستوى حجم التأثير
 1-14..أكبر من  14..-6...أكبر من  6...-1...من  قيم مربع إيتا

 

(، عإن ذلك 1-14..، وبما أن ىذه التيمة أكبر من )98..بحساب قيمة مربع إيتا اتضح أنيا تساوى 
 ريبي عمى تنمية ميارات التميز التدريسي.يشير إلى حجم تأثير مرتفع لمبرنامج التد

 

 يناقشت اننتائج ًتفضريىا:
 ( يتضح ما يمي:12(، )11(، ).1باستعراض نتائج جدول )

بين متوسطي درجات معممي مجموعة  1....يوجد عرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
لتدريسي لصالح التطبيق البحث عي التطبيتين التبمي والبعدي لبطاقة مالحظة ميارات التميز ا

متوسط درجات طالب مجموعة البحث عي التطبيق التبمي لبطاقة مالحظة البعدي، حيث بمغ 
(، ومتوسط درجات طالب مجموعة البحث عي التطبيق 28.34بمغ ) ميارات التميز التدريسي
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ة ، وعند مستوي دالل31( عند درجة حرية 54.812وقيمة "ت" تساوى )، (81.97البعدي بمغ )
(....1.) 
 تنمية التدريبي عن بعد التائم عمي متطمبات المدمل الياباني درجة من الفاعمية عي البرنامج يحتق -

ميارات التميز التدريسي لمعممي العموم بمدارس الماات، وذلك كما يتاس بنسبة الكسب المعدل 
 لبميك.

 

  ًتزجع انبادخت ىذه اننتائج إيل يا يهي:
ب التدريب عن بعد، والذي أسيم عي إدمال عنصر التشويق لدي التنوع عي أنشطة وأسالي (1

التي تصدر عن رابطة ، وتم تحميل عدد من الكتب Zoomالمتدربين، حيث تم استمدام برنامج 
 .وكذلك البريد االلكتروني، وعدد من الفيديوىات التعميمية،  NSTAمعممي العموم األمريكية

 يب ساىم عي إكسابيم ميارات التميز التدريسي.انتظام المتدربين عي حضور جمسات التدر  (2

تركيز البرنامج التدريبي عمي المدمل الياباني، باعتباره من أىم برامج التنمية المينية لممعممين،  (3
كسابو ميارات وقدرات التعامل مع  التي تيتم بتحسين وتطوير األداء الميني لمعمم العموم، وا 

وتنمية قدراتو الشمصية وكفاياتو األكاديمية والتطبيتية  التكنولوجيا الحديثة وميارات التمطيط
، لمدروستمطيط العي  معممي العموم بالماة اإلنجميزية والسموكية والعممية، كما يركز عمي مساعدة

والماة األكاديمية لممتعممين  العموموالتتديم المستمر لمدروس عالية الجودة التي تتناول محتوى 
    .باير الماة األم

تاحةوالتيام باألنشطة التفاعمية  من مالل المناقشة الشفوية، مع المتدربين تفاعل المستمرال (4  وا 
 الفرص لمناقشة أعكارىم.

عند تنفيذ استمدام مامات البيئة تدريب المتدربين من معممي العموم بالماة اإلنجميزية عمي  (5
 .واالستتصاء العممي العممية األنشطة

لراجعة من مالل التتويم التكويني، واالستفادة من نتائجو عي تطوير التتويم المستمر والتاذية ا (6
البيئة التدريبية والمحتوي العممي بما يتناسب مع مصائص المتدربين، والعمل عمي تنوع 

 استراتيجيات التدريب وعتا لمتاذية الراجعة. 

م بالتاذية الراجعة، عتد إعطاء المتدربين الوقت الكاعي لمتعمم والتطبيق العممي لما تعمموه وتزويدى (7
( ساعة متسمة عمي ممس أسابيع بواقع جمستين .2)البرنامج التدريبي  تدريس استارق
مما ساعد عمي استيعابيم بشكل كبير لممعمومات والميارات المتضمنة عي البرنامج  إسبوعًيا،
 التدريبي.

 

إعدددداد برندددامج  تاسدددتيدعالتدددي  Kara&Saglam(2014)دراسدددة  وتتفدددق ىدددذه النتدددائج مدددع نتدددائج
، وطبتددت العمددوم وتنميددة ميددارات األداء التدريسدديمحتددوي  لتعمدديم STEMتدددريبي قددائم عمددي مدددمل 
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 معمددم 45وتكونددت عينددة البحددث مددن  ،الدراسددة عددي المدددارس الثانويددة الناطتددة باليولنديددة عددي بمجيكددا
ادة األم )ىولنديدة( وتدم بالممعمدم  34وبمادة أجنبيدة )عرنسدي( ،  معمدم عمدوم 11 منيم الثانوية، لممرحمة
بعد عشدرة  وأمريأشير  أربعةبعد  مرةعمي جميع المشاركين  الميارات التدريسية بطاقة مالحظةتطبيق 
حتدي بعدد عتدرة  لممعممدين التدريسديعمدي األداء لمبرنامج التددريبي تأثير إيجابي  النتائجوأظيرت  ،أشير

إعداد برنامج تدريبي لمعممي العموم لمتعممي التي استيدعت  Gudula(2017)دراسة و  ،قصيرة من الزمن
الماددة اإلنجميزيددة بكميددة التربيددة جامعددة ويسددترن كيددب بجنددوب أعريتيددا، يركددز عمددي التكامددل بددين الماددة 
والمحتددوي العممددي بمندداىج العمددوم بمراحددل التعمدديم الممتمفددة وتوظيفيددا أثندداء التحدددث عددي دروس العمددوم 

ستمداميا عي مواقف الحياة الممتمفة، وأثر ىدذا البرندامج عدي تعمديم دامل الصف تحدثًا وقراءة وكتابة ال
 وتعمم العموم الطبيعية لطالب الصف التاسع. 

    
 

 : عي ضوء النتائج التي توصل إلييا البحث ومناقشتيا، عإن الباحثة توصي بما يمي:انتٌصياث
  احل التعميمية عي ضوء أسس اعادة صياغة كتب العموم بالماة االنجميزية لجميع المر إعادة النظر

 ومتطمبات المدمل الياباني.
  تدريب معممي العموم بالماة اإلنجميزية بجميع المراحل التعميمية عمي استمدام متطمبات المدمل

 الياباني عي تمطيط وتنفيذ دروس العموم بالصفوف الدراسية.
 ماة االنجميزية، استنادا إلي إنشاء برامج جديدة بكميات التربية عي مصر إلعداد معمم العموم بال

 متطمبات المدمل الياباني، وغيره من مدامل ونماذج التكامل األكاديمي الماوي.
 .تكامل األنشطة الماوية مع األنشطة العممية عي كتب العموم بالماة اإلنجميزية 
تدريب  االستفادة من البرنامج التدريبي الحالي عن بعد المعد وعق متطمبات المدمل الياباني عي -

 الطالب المعممين بكميات التربية عمي ميارات التميز التدريسي. 
 

 : عي ضوء نتائج البحث ومناقشتيا، عإن الباحثة تتترح إجراء البحوث التالية:انبذٌث املقرتدت
 تتويم برامج إعداد معمم العموم بكميات التربية عي ضوء ميارات التميز التدريسي. -
التميز التدريسي لمعممي العموم بمدارس الماات وبين التحصيل الدراسي دراسة العالقة بين ميارات  -

 لدي طالبيم.  
دراسة متارنة لتجارب بعض الدول المتتدمة عي دمج متطمبات المدمل الياباني ببرامج إعداد المعمم  -

 وكذلك المراحل التعميمية الممتمفة.
م متطمبات المدمل الياباني بالمراحل إجراء دراسات لمتعرف عمي المعوقات التي تحول دون استمدا -

 التعميمية الممتمفة من وجية نظر الممتصين.
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