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A Proposal of a Training Program to Develop the 

Skills of Using Student-Centred Teaching and 

Learning Strategies among Faculty Members in 

KKU Based on the Total Quality Standards.” 

 

                                                Abstract 
The purpose of the study is to identify the standards of quality control for the learner-centered effective 

strategies of teaching and learning, to specify staff members’ needs in the field of effective teaching and learning 
strategies, and to raise their awareness of the importance and involvement in such programs. 

The descriptive-analytic approach was used to answer the following questions:            
1. What are the standards of quality control for learner-centred effective strategies of teaching and learning? 
2. What are the training needs of the research sample in the field of learner-centred effective strategies of 

teaching and learning? 
3. What is the suggested training program for developing the research sample’s skills in using strategies of 

effective learner-centred teaching and learning in the light of quality control?   
       A questionnaire of the research sample’s training needs was developed. A list of the standards of quality 
control was prepared and validated through a jury of experts in the fields of education, psychology, and 
pedagogy. A questionnaire of training needs was formulated and a list was administered to a sample of 
(n=160) staff members in some social sciences and scientific colleges. In the light of the specification of the 
training needs, the researchers designed the training program. 
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تصور مقترح لبرنامج تدريبي لتنمية مهارات استخدام استراتيجيات 

التعليم والتعلم الفعال المتمركز حول الطالب لدى أعضاء هيئة التدريس 

 عة الملك خالد في ضوء معايير الجودة الشاملةبجام
 

  
 

 

 لخص م
تحديد احتياجات أعضاء هيئة ، و تحديد معايير الجودة الشاملة الستراتيجيات التعليم والتعلم الفعال المتمركز حول الطالبهدف البحث إلى 

يم تصور مقترح تقدومن ثم  .نخراط فيهاالوانشر الوعي بين أعضاء هيئة التدريس بأهمية هذه البرامج ، و التدريس في مجاالت التعليم والتعلم الفعال
وتحديد  ،التعليم والتعلم الفعال المتمركز حول الطالب في ضوء معايير الجودة الشاملة فيلبرنامج تدريبي لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس 

 استراتيجياتة التدريس على تقديم تصور مقترح لبرنامج تدريبي لتدريب أعضاء هيئوأخيرا  .التعليم والتعلم الفعال المتمركز حول الطالب استراتيجيات
 التعليم والتعلم الفعال المتمركز حول الطالب. 

  التالية:عن األسئلة  لإلجابةستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي ا
  الطالب؟ما معايير الجودة الشاملة في استراتيجيات التعليم والتعلم الفعال المتمركز حول  .1
 الطالب؟في مجاالت التعليم والتعلم الفعال المتمركز حول  بحثلعينة الية بما االحتياجات التدري .2
المتمركز حول الطالب في ضوء معايير الجودة  في استراتيجيات التعليم والتعلم الفعالعينة البحث المقترح لتنمية مهارات  التدريبي البرنامجما  .3

  الشاملة؟
بناء لتحديد االحتياجات التدريبية ل معلومات من عينة البحث إلى الوصول بغية اراتوالعب األسئلة من مجموعة تضم ةاستبان الباحثون بإعدادقام 

التعليم والتعلم الفعال المتمركز حول الطالب لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك  استراتيجياتالبرنامج التدريبي المقترح لتنمية مهارات استخدام 
 خالد في ضوء معايير الجودة الشاملة.

االطالع على التعليم والتعلم الفعال المتمركز حول الطالب  من خالل  استراتيجياتالجودة الشاملة في  قائمة بمعايير تحديدلتوصل إلى وتم ا
 وتم عرضها على مجموعة من الخبراء في مجال التربية، وعلم النفس والمناهج وطرق التدريس، وذلك من أجل األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة،

عضاء هيئة تحديد االحتياجات التدريبية في مجال مهارات التعليم والتعلم الفعال لتصميم البرنامج التدريبي المقترح. وتم تطبيق قائمة احتياجات أ
لك على عينة مكونة التدريس بجامعة الملك خالد الخاصة باستراتيجيات التعليم والتعلم الفعال المتمركز حول الطالب في ضوء معايير الجودة الشاملة وذ

 –بعض الكليات العلمية ) كلية الطبالعلوم اإلنسانية ( و  –العلوم اإلدارية  –( من أعضاء الهيئة التدريسية ببعض الكليات النظرية ) التربية 161من )
التعليم والتعلم الفعال المتمركز حول الطالب استراتيجيات  قائمة االحتياجات التدريبية التي استهدفت تحديدفي ضوء نتائج العلوم(. و  –العلوم التطبيقية

 .لتلبية تلك االحتياجات قام الباحثون بتصميم برنامج تدريبي، في ضوء معايير الجودة الشاملة
 مقدمة

، وتلبية للتغيرات هفي ضوء تطورات العصر الحالي ومستجدات
الهائلة في نظام الجودة والتطور في عمليات التدريس واستراتيجياته 

إلى  االعتياديةتدريس اللتعليم العالي أصبح لزامًا االنتقال من طرق با
للوصول بهم ألعلى مستوى  همم مع عقل الطالب ووجدانءطرق تتال

( إلى أنه ال 2112لذلك يشير قالدة ) من الكفاءة والفاعلية في األداء.
بد من االهتمام باستخدام استراتيجيات تدريس تساعد على إثارة انتباه 

 يموقف التدريسفي ال تهم، وتمكينهم من المشاركةالب لتهيئالط
حيث أن استخدام  االستراتيجيات التدريسية المناسبة،استخدام ب

 للمعلومات المقدمة، لعقلا استيعاباستراتيجيات تدريس مفيدة يزيد من 
 كما تنمو بها القدرات والمهارات العقلية، ومن ثم ينمو التفكير. 

الشاملة أحد المداخل اإلدارية المعاصرة التي  وتعد إدارة الجودة
تلعب دورًا حيويًا ومتميزًا في مساعدة المنظمات على اختالف مهامها 

 والمنافسة في بيئة شديدة التعقيد، ،وتنظيماتها البشرية على البقاء

 د.  عبد هللا علي آل كاسي

يةكلية الترب– التدريس قسم المناهج وطرق  

 جامعة الملك خالد

@gmail.com 

تمام إسماعيل تمام .أ.د   

يةكلية الترب- التدريس قسم المناهج وطرق  

ك خالدجامعة المل  

@gmail.com 

سعيد حامد محمد يحيىد.    

ةكلية التربي-التدريس قسم المناهج وطرق  

 جامعة الملك خالد

@gmail.com 

 07/03/3102تاريخ قبول البحث  8/7/3102تاريخ استالم البحث 
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سريعة التغير والتحول مرتكزًا في ذلك على فلسفة التحسين و 
 ،وعلمية متكاملة األدوات ،يةالمستمر، ومن خالل منهجية فكر 

ز رغبة في إرضاء والوسائل والمعايير والتقنيات يسودها ثقافة التمي  
 وطويل ،قصير المدى يينالجميع وسعيًا لتحقيق األهداف على المستو 

 (.2112،113،)أحمد المدى
والجدير بالذكر أن بداية االهتمام بالجودة في المؤسسات 

نية على السواء كان وليد الشعور العام الجامعية األمريكية والبريطا
بضعف األداء التعليمي، والشكوى المستمرة من أداء المؤسسات 
التعليمية، ويظهر ذلك التقرير األمريكي المؤثر حول شروط التفوق ) 

الذي يؤكد أن االهتمام   Condition of Excellenceاالمتياز ( 
سباب منها: معدالت بالجودة في الكليات الجامعية يرجع إلى عدة أ

الرسوب العالية، واالنحدار في مستوى أداء الطالب، والتزايد واإلفراط 
في المقررات المهنية يقابله النقص واالنحدار في التعليم النظري 
والعملي، واالنخفاض في مستوى دافعية المعلمين للحصول على 
ي التميز في أداء طالبهم، فضال عن استهالك التجهيزات والمبان

التعليمية، عالوة على محاولة الكليات الجامعية التحكم في مستوى 
 (. Peek,1986مدخالتها، مثل خصائص الطالب الملتحقين بها )

ومن المالحظ أن الصورة القائمة اآلن في بداية األلفية الثالثة 
ألنموذج إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصناعية والخدمية عامة 

عي خاصة قد تبلورت نتيجة لجهود جمهور من الرواد والتعليم الجام
األوائل أمثال والترشيوارت، وديمنج، جوران، وكروسبي، وكثيرًا غيرهم 
من المفكرين الذين أسهموا في وضع اللبنات األولى لمباديء نظرية 

األخرى إدارية شاملة قائمة على الجودة يمكن تطبيقها في المؤسسات 
  (.112، 2112،محمد)

ظهر توجه المعايير من أجل تطوير التعليم  ناحية أخرى ومن
واالهتمام بمحتوى التعليم والمستويات والتوقعات ألداء  ،وتحديثه

 (Accountability)الطالب بهدف التوجه إلى تعميق مبدأ المساءلة 
التي تتطلب وجود مستويات معيارية يتم في ضوئها إجراء التقييم 

 .(2111،1يمي بجميع جوانبه )مطاوع،والمحاسبة في النظام التعل
لوصول إلى تدريس عالي الجودة في ان إولذلك يمكن القول 

ن  ،الجامعات يتطلب برامج قوية لإلعداد  ه،وتحديث ،صالح التعليمإوا 
، وتدريبه ورعايتهيتطلب معلمًا ومحاضرًا متطورًا في إعداده  هوتطوير 

 ية.التعليمكونه أحد المدخالت الهامة في العملية 
مقتصرًا على  دوره ن عضو هيئة التدريس حاليًا لم يعدأحيث و 

بل تجاوز ذلك كثيرًا حيث أصبح دور  نقل المعارف والمعلومات،
ودور  المتابع والمطلع على التجارب العربية والمحلية والعالمية،

ولمساعدة المعلم في القيام بهذه  الموظف لطرق التدريس الحديثة،
والتركيز على بعض  ،إعادة النظر في أسس اختياره األدوار كان لزاماً 

المعايير األخرى ذات األهمية مثل حضور الدورات التدريبية 

طرق التدريس الحديثة و  ،المتخصصة في تقنيات التعليم واإلنترنت
 (.2112،12وغيرها )الحايك والكيالني، 

ومننن خننالل العننرض السننابق نالحننظ أنننه علننى الننرغم مننن  أهميننة 
عضاء هيئة التدريس بالجامعنة لمهنارات اسنتخدام اسنتراتيجيات امتالك أ

التعليم والتعلم الفعنال المتمركنز حنول الطالنب فني ضنوء معنايير الجنودة 
الشاملة، إال أن واقنع نتنائج الدراسنات والبحنوث الخاصنة بأعضناء هيئنة 
التننندريس تؤكننند عننندم توافرهنننا لننندى معظنننم أعضننناء هيئنننة التننندريس علنننى 

ومنننننننننننن هنننننننننننذه البحنننننننننننوث دراسنننننننننننة مننننننننننناريو  النننننننننننرغم منننننننننننن أهميتهنننننننننننا،
(VandeMerwe,2012 ؛ بيكيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت وبننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننروكس
(Becket,s&Brookes,2008  تبيبنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننول وكاسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيو؛ 

Tebabal,kahssay,2011) )  حينننث ينننرون حاجنننة ملحنننة لتفعينننل
اسننتراتيجيات التعلننيم والننتعلم المتمركننزة حننول الطالننب فنني ضننوء معننايير 

 .الجودة الشاملة

 مشكلة الدراسة
ي أن معظنننم أعضننناء  هيئنننة التننندريس بجامعنننة تتمثننل المشنننكلة فننن

الملنننك خالننند لنننم يتلقنننوا تنننندريبات منتظمنننة أثنننناء الخدمنننة علنننى مهننننارات 
اسننتراتيجيات التعلننيم والننتعلم الفعننال فنني ضننوء معننايير الجننودة الشنناملة؛ 
ممننننا قنننند يننننؤثر سننننلبا علننننى أدائهننننم التعليمنننني، ثننننم إن طريقننننة اإللقنننناء أو 

يس، وهنني طريقننة ال تحقننق النمننو المحاضننرة هنني الطريقننة الشننائعة للتنندر 
األكاديمي أو العلمي الذي يساعد الطالب على أن يكون منافسا ألقرانه 
منننن خريجننني المؤسسنننات التعليمينننة المنننناظرة، إضنننافة إلنننى عننندم وجنننود 
بنننرامج تدريبينننة معننندة بشنننكل علمننني فننني ضنننوء معنننايير الجنننودة الشننناملة 

لنننرغم منننن أن لتطنننوير األداء التدريسننني ألعضننناء هيئنننة التننندريس،على ا
أدبيات التربية، ومتطلبات الواقع، ومستلزمات التطنوير والحصنول علنى 
االعتمنناد تحننتم أهميننة التنندريب المسننتمر للتطننوير المهنننى لعضننو هيئننة 
التدريس مما ينعكس على مخرجات العملية التعليمية، وتمتعهنا بنالجودة 

تطنوير الشاملة في ضوء االتجاهنات العالمينة المعاصنرة، وارتبناط ذلنك ب
منظومننننة التعلننننيم العننننالي بالمملكننننة العربيننننة السننننعودية . ويمكننننن تحدينننند 

 : الرئيسي التاليالمشكلة في السؤال 
ما التصور المقترح لبرنامج تدريبي لتنمية مهارات أعضاء هيئة "

التدريس بجامعة الملك خالد في استخدام استراتيجيات التعليم والتعلم 
 ؟ضوء معايير الجودة الشاملة" في الفعال المتمركز حول الطالب

ابة عن وبصورة أكثر تحديدًا فإن البحث الحالي يحاول اإلج
 : األسئلة التالية

ما معايير الجودة الشاملة في استراتيجيات التعليم والتعلم الفعال  .1
  الطالب؟المتمركز حول 

ما االحتياجات التدريية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك  .2
 الطالب؟التعليم والتعلم الفعال المتمركز حول  خالد في مجاالت



 5102 الثانيالعدد  –المجلد الخامس عشر  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

125 

ما البرنامج التدريبي المقترح لتنمية مهارات أعضاء هيئة  .3
التدريس بجامعة الملك خالد في استراتيجيات التعليم والتعلم 

 الشاملة؟الفعال المتمركز حول الطالب في ضوء معايير الجودة 

 البحثأهداف 
ت الخبرة الرئيس بجامعة الملك انطالقا من كون كلية التربية بي

خالد في المجاالت التربوية والتعليمية، ويقع على كاهلها مسئولية 
 وتنظيمها،إعداد برامج تدريبية للتطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس 

 لذلك قام الباحثون بهذا البحث الذي يهدف إلى:
الفعال  تحديد معايير الجودة الشاملة الستراتيجيات التعليم والتعلم .1

  الطالب.المتمركز حول 
تحديد احتياجات أعضاء هيئة التدريس في مجاالت التعليم  .2

 الفعال.والتعلم 
نشر الوعي بين أعضاء هيئة التدريس بأهمية هذه البرامج  .3

 واالنخراط فيها. 
تقديم تصور مقترح لبرنامج تدريبي لتنمية مهارات أعضاء هيئة  .2

ل المتمركز حول الطالب في التدريس في التعليم والتعلم الفعا
التعليم والتعلم  توتحديد استراتيجياضوء معايير الجودة الشاملة، 
 الفعال المتمركز حول الطالب. 

تقديم تصور مقترح لبرنامج تدريبي ألعضاء هيئة التدريس على  .5
 .تعلم الفعال المتمركز حول الطالباستراتيجيات التعليم وال

 أهمية البحث:
 بحث الحالي في أنه: تتلخص أهمية ال 

محاولة لمواكبة االتجاهات العالمية المعاصرة في مجال التطوير  .1
المهني ألعضاء هيئة التدريس لتفعيل استخدام استراتيجيات 
التعليم والتعلم الفعال المتمركز حول الطالب في ضوء معايير 

 الجودة الشاملة. 
اء هيئة تقديم تصور مقترح لبرنامج تدريبي لتدريب مهارات أعض .2

التدريس على استخدام استراتيجيات التعليم والتعلم الفعال، 
  التدريسي.وتنميتها لتطوير أدائهم 

يزود البحث الحالي القائمين على تنظيم برامج تدريبية ألعضاء  .3
هيئة التدريس ببرنامج معد في ضوء معايير الجودة الشاملة 

مخرجات لتطوير أدائهم المهني لتحقيق النقلة النوعية في 
 التعليم.

تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس في ضوء  .4
 .معايير الجودة الشاملة

   ستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي في:ا :منهجية البحث
مسح األدبيات والدراسات السابقة الخاصة بموضوع البحث، 

بمجال التعليم ووصف النتائج وتحليلها، وتحديد معايير الجودة الشاملة 

والتعلم الفعال، وتحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس 
في مجال التعليم والتعلم الفعال المتمركز حول الطالب في ضوء 

، وتقديم التصور المقترح للبرنامج وتوصيفهامعايير الجودة الشاملة، 
 التدريبي، وتقديم التوصيات والمقترحات. 

 هيئة: تكون مجتمع البحث من أعضاء همجتمع البحث وعينت
التدريس كافة بكليات جامعة الملك خالد بالمدينة الجامعية بإبها حيث 
تم تطبيق قائمة احتياجات االحتياجات الخاصة باستراتيجيات التعليم 
والتعلم الفعال المتمركز حول الطالب في ضوء معايير الجودة الشاملة 

المكتملة التي خضعت للتحليل  وقد بلغ عدد االستبانات العائدة
من أعضاء الهيئة التدريسية من عدد من  ( استبانة161)اإلحصائي 

وبعض  اإلنسانية(العلوم  –العلوم اإلدارية  – )التربيةالكليات النظرية 
 .العلوم( –العلوم التطبيقية  –الطب  )كليةالكليات العلمية 

 مصطلحات البحث: 
يعرفاه  Training Program) :البرناامج التادريبي المقتارح   .1

: مخطننط ذو أهننداف، الباااحنوإ رجرائي ااا فااي البحااث الحااالي ب نااه
جراءات محنددة، ومنظمنة ينتم بنناؤه فني ضنوء معنايير  وخطوات، وا 

التعليم والتعلم  استخدام استراتيجياتمهارات  الشاملة لتنميةالجودة 
 هيئة التدريس بجامعنة الفعال المتمركز حول الطالب لدى أعضاء

 .الملك خالد
هني  استراتيجيات التعليم والتعلم الفعاال المتمركاز حاول الطالاب: .2

مجموعننة مننن االسننتراتيجيات يكننون فيهننا المننتعلم المنتسننب للكليننات 
العملية والنظرية بجامعة الملك خالد محور العملية التعليمية حيث 
يقننوم بأنشننطة عنندة تتصننل بالعمليننة التعليميننة مثننل طننرح األسننئلة، 

فنننروض، واالشننتراك فننني المناقشننات، والبحنننث، والقنننراءة، وفننرض ال
، وتتننننوع االسنننتراتيجيات واالكتشننناف وغيرهننناوالكتابنننة، والتجرينننب، 

حتنننننى تواكنننننب المواقنننننف التعليمينننننة المختلفنننننة، ودور عضنننننو هيئنننننة 
التننندريس بالجامعنننة هننننا هنننو الموجنننه، والمرشننند، والميسنننر للنننتعلم، 

 والمنظم لبيئية التعلم.
بأنهنننننا  التعلنننننيم:عنننننرف الجنننننودة الشننننناملة فننننني ت الجاااااودة الشااااااملة: .3

الحصننول علننى منننتج جدينند مننن خننالل تحسننين منندخالت العمليننة 
دارة مؤسسننننة،  التعليميننننة بوجننننه عننننام، بمننننا تتضننننمنه مننننن طالننننب وا 
ومبنننننان، ومرافنننننق، ومنننننناس عنننننام داخنننننل المؤسسنننننة، وتحسنننننين أداء 
جراءات العملية التعليمية،  المعلم، وأداء الطالب وأداء المؤسسة، وا 

بما يسهم في تحسين مخرجات العملينة التعليمينة، ومنن  مرجعاتهاو 
 (  211،،211أهمها خريج الجامعة ) شمانه، 
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تعرف معايير الجودة الشاملة بالتعليم  معايير الجودة الشاملة: .4
الجامعي: بأنها تلك المواصفات والشروط التي ينبغي توافرها في 

وسياسة القبول للبرامج  نظام التعليم التي تتمثل في جودة اإلدارة،
نظام  –طرق التدريس المتبعة  – )أهدافهاالتعليمية من حيث 

والتجهيزات  –األبنية  –جودة المعلمين  واالمتحانات(التقييم 
المادية، بحيث تؤدي إلى مخرجات تتصف بالجودة، وتعمل على 

 .(2112،)عليتلبية احتياجات المستفيدين 

  اآلتية:لي على الحدود يقتصر البحث الحا البحث:حدود 
اقتصر تحديند االحتياجنات التدريبينة علنى عيننة منن أعضناء هيئنة  .1

/ 1233التنندريس المنتسننبين لكليننات الجامعننة فنني العننام األكنناديمي 
 –العلنوم  –العلنوم التطبيقينة  – )الطنبه بالكليات العملية 1232

 –العلننوم اإلنسننانية  – )التربيننةوالكليننات النظريننة  اآللنني(الحاسننب 
  واإلدارية(.المالية 

أعضاء هيئة التدريس  التدريبي لدىأعد التصور المقترح للبرنامج  .2
حول استراتيجيات التعليم والتعلم المتمركز حول الطالب في ضوء 

 .معايير الجودة الشاملة

   السابقة:اإلطار النظري والدراسات 
 هنني: يتضنمن اإلطننار النظنري والدراسننات السنابقة ثالثننة محناور،

التعلايم والاتعلم الفعاال المتمركاز حاول الطالابي ومعاايير  تراتيجياتاس
الجااااودة الشاااااملة يسااااتراتيجيات التعلاااايم والااااتعلم الفعااااالي والباااارامج 

  لديهم.التدريبية ألعضاء هيئة التدريس ودورها في التنمية المهنية 

اساااااتراتيجيات التعلااااايم والاااااتعلم الفعاااااال المتمركاااااز حاااااول  :أوي   
 الطالب: 

اختيار استراتيجيات التعليم والتعلم عماًل معقدًا، حيث يعد 
يتطلب ذلك من المعلم التفكير والموازنة بين االستراتيجيات المتاحة في 
ضوء عدد من المتغيرات المتشابكة كنتائج التعلم التي ينبغي أن 
يكتسبها الطالب، والخبرة السابقة لديهم، وميولهم واستعداداتهم، ويمكن 

طريق استراتيجية مناسبة للتعليم والتعلم أن يحول المحتوى للمعلم عن 
الدراسي إلى تصورات عقلية، وأن تصبح العملية استقصاًء بناًء بداًل 
من أن تكون تلقينًا سلبيًا، وأن يصبح المناس االجتماعي في قاعة 

 الدرس أكثر خصوبة، وبيئة ممتدة بداًل من أن تكون مقيدة.
راتيجية يتوقف على ما بحوزته من إن اختيار المعلم لالست

استراتيجيات، وعلى جهوده في تطويرها وفي التوصل إلى استراتيجيات 
جديدة، ويجدر الذكر أن المعلم الجيد يمكنه تطبيق مزيج من 
االستراتيجيات معًا، أو استخدام إحداها طبقًا لطبيعة نواتج التعلم. ومن 

يها المعايير التالية: )تحقق مواصفات االستراتيجية الجيدة أن تتوافر ف
نتائج التعلم المستهدفة، والشمول بحيث تتضمن جميع المواقف، 

واالحتماالت المتوقعة في الموقف التعليمي، والمرونة والقابلية 
للتطوير، بحيث يمكن استخدامها في مواقف عدة، ومراعاة الفروق 

ؤسسة، وتنمية الفردية بين المتعلمين، ومراعاة اإلمكانات المتاحة بالم
مهارات التفكير، والعمليات العقلية العليا، وتحفيز المتعلمين على التعلم 

 )قاسم المتعلمين(الذاتي، والتعلم لإلتقان تتناسب وعدد 
  (212، 2111،وآخرون

وفي ضوء ذلك يمكن القول  إن  القاسم المشترك بين 
و: محور االستراتيجيات الجيدة للتعليم والتعلم أن يكون المتعلم ه

العملية التعليمية، والفاعل في اكتساب المعلومات، وليس مستقباًل لها 
فحسب، والقائم على ممارسة األنشطة، والمهام التعليمية، والمتأمل 
لسلوكه ومستواه، والمطور ألدائه في ضوء نتائج هذا التأمل، 

حث والمستمتع بالتعلم الذاتي والتعلم التعاوني، والمفكر الدائم في الب
عن المعارف، وحل المشكالت واتخاذ القرارات، والمنتج للمعرفة، 
يسعى لمزيد من التعلم واكتساب المهارات، ميسرًا لعمليتي التعليم 
والتعلم، وليس ناقاًل للمعرفة،  حريصًا على بناء الشخصية المتكاملة 
لهم، ومحققًا لمواصفات الخريج الجيد، وحريصًا على إتاحة فرص 

ذاتي، والتعاوني لطالبه، ومراعيًا للفروق الفردية فيما بينهم. التعلم ال
الدراسات المرتبطة بهذا السياق التي البحوث و وقد أجريت عدد من 

دراسة  اهتمت باستراتيجيات التعليم والتعلم المتمركزة حول الطالب منها
( التي استهدفت التعرف إلى أثر Donilescu,2011) دونيلسيكو

مقترح لتنمية مهارات استخدام استراتيجيات التعليم برنامج تدريبي 
والتعلم المتمركز حول الطالب لدى عينة من الطالب المعلمين في 
ثالث كليات مختلفة يدرسون علوم زراعية، وطب بيطري بإحدى 

ومن  (West University of Timisoaryجامعات تيمسورا الغربية )
ى الطالب المعلمين نحو أهم نتائجها زيادة االتجاه اإليجابي لد

كيتا وتشاندراسيجراإ استخدام هذه االستراتيجيات. ودراسة كل من 
  (Rahayu,Chandrasegaran,Treagust,Kita,2011)ورهايو 

التي هدفت التعرف إلى أثر استخدام برنامج قائم على استراتيجيات 
التعليم والتعلم المتمركز حول الطالب عن تحصيل عينة البحث 

( 22م األحماض والقواعد، وقد أجريت على عينة قوامها ) لمفاهي
طالبا في إحدى المدارس الثانوية العام بأندونيسيا، وعلى مجموعتين 

( مجموعة تجريبية درست باستخدام االستراتيجيات المتمركزة حول 36)
( مجموعة ضابطة  درست بالطريقة التقليدية )المتمركزة 32المتعلم و) 

ستخدم اختبارا تحصيليا ومقياس اتجاه نحو استخدام حول المعلم ( وا
هذا النوع من االستراتيجيات، وأظهرت النتائج فروق دالة إحصائيًا في 
التطبيق البعدى الختبار التحصيل واالتجاه اإليجابي لدى المجموعة 

 تبيبول وكاسيوالتجريبية. ودراسة كل من 
(Tebabal,kahssay,2011)  لى أثر التي اهتمت بالتعرف إ

استخدام استراتيجيات التعليم والتعلم المتمركزة حول الطالب على 
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دراك مفاهيم الحركة المجردة  تحسين مهارات تفسير الرسوم المتحركة وا 
من الذكور (  32من اإلناث ( و)  32( طالبا )  22لدى عينة من ) 

بالصف التاسع بإحدى المدارس األعدادية بإسبانيا، وقسمت إلى 
ين إحداهما تجريبية تدرس باالستراتيجيات المتمركزة حول مجموعت

الطالب، وضابطة تدرس بالمدخل المتمركز حول المعلم، ومن خالل 
تطبيق اختبارين أحدهما في مهارات تفسير الرسوم المتحركة، واآلخر 
في إدراك مفاهيم الحركة، وقد أظهرت النتائج تفوق المجموعة 

طة في كل من مهارات تفسير الرسوم التجريبية عن المجموعة الضاب
دراك مفاهيم الحركة المجردة أيضًا. ودراسة  تونبسوإ المتحركة، وا 

التي   (Thonpson,Bolin, Coe,2012)  وبوليإ وكوهي
اهتمت بمقارنة أثر استخدام االستراتيجيات المتمركزة حول المتعلم 

( على % ،2( واستخدام االستراتيجيات نفسها بنسبة )  %،بنسبة ) 
تحصيل الطالب في مقرر العلوم البيئية بإحدى جامعات تكساس 

( طالبا، 222بالواليات المتحدة األمريكية، وكانت العينة قوامها )
( 211وقسمت العينة إلى مجموعتين إحداهما تدرس حول المتعلم )

( طالبا، 22( وعددهم )%،2(،بينما األخرى بنسبة )%،طالبا بنسبة )
ئج فاعلية استخدام االستراتيجيات المتمركزة حول وقد أظهرت النتا

المتعلم بنسبة كبيرة في الفصول الكبيرة من تحصيل الطالب في مقرر 
العلوم البيئية، و االتجاه اإليجابي لديهم أيضًا نحو استخدام هذا النوع 

استهدفت بيان أثر  (2002  ودراسة هندىمن االستراتيجيات. 
لتعلم النشط في تعليم وحدة بمقرر استخدام بعض استراتيجيات ا

األحياء على اكتساب بعض المفاهيم البيولوجية، وتقدير الذات، 
واالتجاه نحو االعتماد اإليجابي المتبادل لدى طالب الصف األول 
الثانوي، وتقدير الذات واالتجاه، وقد أظهرت النتائج فاعلية 

، وتنمية وجيةالمفاهيم البيولاستراتيجيات التعلم النشط في تدريس 
 جمبلاالتجاه نحو االعتماد اإليجابى المتبادل وتقدير الذات. ودراسة 

(Gambill,2001استهدفت )  إعداد المعلمين الستخدام اإلنترنت
عداده لإلفادة من التقنية الحاسوبية  عن طريق تصميم مقرر مقترح، وا 

مة في اكتساب المهارات، والمعرفة الالز  –بوصفها وسيلة تعليمية  –
لطالب كليات التربية ليكونوا قادرين على توظيف التقنية الحاسوبية 

 في فصولهم. 
إلننى واقننع الجننودة فنني  واهتمننت بننالتعرف (2002دراسااة محمدي

كليات التربية من خالل تطبيق بعض المؤشرات الكيفينة تمثلنت إحنداها 
عنن أعضناء هيئنة التدريسننن وذلنك بهندف التعننرف إلنى مسنتوى رضنناهم 

بعننض النتننائج إلننى عنندم الرضننا فيمننا  كلينناتهم، وأشننارتفنني  عننن األداء
يتعلق بمراعاة الفروق الفردية بين الطنالب، وتوظينف اسنتخدام الوسنائل 
التعليميننننة والتكنولوجيننننة فنننني تدريسننننهم، وتشننننجيع الطننننالب علننننى الننننتعلم 

بيئننة تعليميننة مناسننبة لممارسننة األنشننطة  المكتبننة، وتننوفيرالننذاتي وارتينناد 
 التعليمية. 

في ضوء ماسنبق تنأتي الحاجنة إلنى الدراسنة الحالينة فني كيفينة و  
تدريبي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة فني  مقترح لبرنامجبناء تصور 

أثنننناء الخدمنننة، وتقديمنننه لتنمينننة مهنننارات اسنننتخدام اسنننتراتيجيات التعلنننيم 
 ة.ب في ضوء معايير الجودة الشاملوالتعلم الفعال المتمركز حول الطال

لسننابق للدراسننات السننابقة يتضننح اخننتالف الدراسننة مننن العننرض ا
الحالينننة عنننن الدراسننننات السنننابقة فنننني أن الدراسنننة الحاليننننة تقننندم تصننننورا  
مقترحنننننا  لبرننننننامج تننننندريبي حنننننول اسنننننتراتيجيات التعلنننننيم والنننننتعلم الفعنننننال 
المتمركز حول الطالنب فني ضنوء معنايير الجنودة الشناملة، التني تسنعى 

ظنننل التطنننورات المتالحقنننة لطبيعنننة جمينننع الجامعنننات إلنننى تفعيلهنننا فننني 
 الحالي.العصر 

نانياااا : معاااايير الجاااودة الشااااملة يساااتراتيجيات التعلااايم والاااتعلم 
  :الفعال المتمركز حول الطالب

تعد الجودة الشاملة مدخاًل استراتيجيًا لتقديم أفضل خدمة 
ممكنة، وقد ارتبطت بالصناعة في نشأتها حيث ولدت باليابان، وذلك 

العقد الخامس من القرن العشرين، ثم انتشرت بعد ذلك في مع بداية 
شمال أمريكا، ودول أوروبا الغربية إلى أن أصبحت موضوع العصر 
حيث جاءت كرد فعل للرغبة في إصالح االقتصاد على المستوى 
العالمي بما أنها تمثل النموذج المنطقي لإلدارة العلمية التي تتبنى 

لجهود المبذولة، وتقوم على فرق العمل فلسفة منع الخطأ، وتقلل من ا
 لتحسين الجودة المستمرة، وتحقيق الكفاءة والفاعلية.

وقد بدأ االهتمام في كثير من دول العالم المتقدمة في أواخر 
القرن الماضي االتجاه نحو تحسين العمل، وتطوره في المؤسسات 

فضلية في التعليمية التربوية، وأصبح االعتماد كبيرًا على معايير األ
مجال التعليم في هذه المؤسسات التي تعمل على تحسين مداخالتها، 
ومخرجاتها التعليمية، وكان ظهور ذلك رد فعل إيجابي لظهور حركة 
ضمان الجودة نظرًا لما أبداه األكاديميون من قلق حول جودة التعليم 
العالي الذي نجم عن عوامل كثيرة ومنها التنافس الدولي 

 .(2112)معاد،
: Curriculum Standardsوتعد المستويات المعيارية للمنهج 

مستويات معيارية لكل عنصر من عناصر المنهج من فلسفة وأهداف، 
ومحتوى، وطرق تدريس، ومصادر المعرفة التكنولوجية، وطرق التقييم، 
وأساليب تصميم المنهج لتحقيق األهداف المرغوبة، والمستويات 

وهي مستويات معيارية   Learner Standardsالمعيارية للمتعلم 
 Expected Learningتؤكد على نتائج التعلم المتوقعة )

Outcomes أي ما ينبغي أن يعرفه المتعلم، ويقوم بأدائه، وما )
يكتسبه من قيم، واتجاهات نتيجة دراسته لمحتوى مجال معين )مطاوع، 

 ( ومن العوامل التي أدت إلى 2111،11،12ألفت محمد محمد،
ظهور توجه المستويات المعيارية في التعليم هو ظهور عدة مفاهيم 

 Continuingجديدة في األوساط التربوية مثل: التربية المستمرة 
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Education   والتعليم مدى الحياةLifelong Learning   والتنمية
  Sustainable Human Developmentالبشرية المستدامة 
وبتحليل ما تقدم، فقد تم التوصل إلى  Futuresوالتربية المستقبلية 

 عدة حقائق مفادها ما يلي:
إن مصطلح الجودة الشاملة مصطلح حديث من حيث المسمى  .1

والمعايير التي يتضمنها ليدخل كافة المجاالت، ويشمل ثالثة 
 :هي كالتالي (2112، الليثي،2116،)األغبريجوانب رئيسية 

تحديد  : وتعنىQuality Designing جودة التصميم .أ
 أخذها بعين المواصفات والخصائص التي ينبغي
 االعتبار عند عملية التخطيط للعمل. 

وهي االلتزام  : Quality Performanceجودة األداء .ب
 المعايير المحددة . بتنفيذ األعمال وفق 

وتمثل الحصول  :Quality Outputجودة المخرج   .ج
وفقًا للخصائص  التعليميةعلى المنتج والخدمات 

 .متوقعةال
ن اختلف  .2 إن الجودة الشاملة تحمل مفهومًا واحدًا ضمنيًا، وا 

سياق التناول أال وهي محاولة االستثمار األمثل للطاقات 
المختلفة بشكل جماعي متعاون، ومثالي لضمان التحسين 
والتطوير، والعمل بشكل سليم لتحقيق أفضل النتائج المرغوبة 

 للجميع.التي تحقق الرضا 

ودة التعليمية يقصد بها الحصول على منتج جيد وعليه فالج
بالمؤسسات التربوية والتعليمية يتمثل في خريجي تلك المؤسسات، 
باإلضافة إلى إسهامها في خدمة المجتمع، وتنمية البيئة وذلك من 

 (. ،211،)نصرخالل تحسين المدخالت 

السابقة، وانطالقًا منها يقدمون  مع التعريفاتويتفق الباحثون 
 لتعليمية تتمثل أعمدته فيما يلي:كاًل مقترحًا للجودة اهي

وهي الكفاءة المتوقعة الفاعلة في أداء  : Qualityالجودة   .1
الخدمات التي تعنى باحتياجات المستفيدين ورغباتهم، وتحدد 
االستغالل األمثل للطاقات سواء كانت بشرية أو مادية لتقديم 

 أفضل خدمة ممكنة بأقل تكلفة .
: حيث تتفق الجودة والجودة  Total Qualityالشاملة الجودة  .2

الشاملة في االهتمام بتحسين كل عناصر النظام التعليمي 
وتجويدها )مدخالت وعمليات ومخرجات( إال أن الجودة الشاملة 
تبلور الهيكل التنظيمي الشامل للجودة فتوزع المسئوليات 

 والصالحيات. 
 T.Q.M   )Total Qualityردارة الجودة الشاملة    .3

Management   وهي االستراتيجية التي تسهم في دعم :

استمرار تحسين الجودة، والمحافظة عليها من خالل العمل على 
  :تضافر عدد من المحاور كما يلي

-وموارد مادية –الجودة  )ثقافة ويتمثل في الهيكل النظيمي .أ
 .(وخدمات-وجداول    وأساليب كمية وكيفية

االتصال بين اإلدارات لدعم التكامل  )وتعنى اإلدارة األفقية  .ب
المؤسسة  جودة في األداءن، وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف

 .التعليمية
تلبية احتياجات كل من  )وتعنى ردارة الموارد البشرية .ج

 التعليمية، وضمان القائمين على التعلم، ومتلقي الخدمات
 (1) ل(، والشكمخرجات جيدة فاعلة لنفسها ولمجتمعها

، الليثي) التعليمية للجودة المقترحالتالي يوضح الهيكل 
2112)  

يوضح هيكل الجودة التعليمية المقترح الليثي، رشا جمال  (1)شكل 
 (2112،1،1نور الدين،

باستقراء الشكل السابق يتضح أن هيكل الجودة التعليمية يعمل 
من خالل تضافر جهود ثالثة عناصر هي: المجتمع، والنظام 

 (2112، رشا جمال نور الدين،)الليثيمي، والنظام التقني.  التعلي
الجودة الشاملة  الباحنوإ معايير سبق يعرفوت سيسا  على ما 

بأنها تلك الشروط والمواصفات التي ينبغي توافرها  :الحاليفي البحث 
في برامج إعداد الطالب بالجامعة فيما يرتبط باألهداف، والمحتوى، 

لية، ومصادر التعلم، والتربية العملية، وأساليب وطرائق التدريس الحا
التقييم، واإلدارة، والمباني المدرسية، والتجهيزات المادية، وأعضاء هيئة 
التدريس، تلك الشروط التي تضمن جودة إعداد الطلبة، ويوضح 

خصائص التعليم القائم على المعايير مقارنة  ( بعض1)التالي الجدول 
 .بالتعليم االعتيادي

  

 تحقي  الجودة الشاملة + و ت أ   + تكلفة أ   في ظ  معايير  نظام تقني

   وم شرات تضمإ استمرار الجودة ورفع معديت األداء ردارة لجودة الشاملة      

 لمإ؟ مستفيد+ م سسة + مجتمع +

  ي ؟ مإ خ ل نظام ردار  تقني  سه  تداول الجودة 

  نظام تعل مي

 الهدف  الخاص   دعم الجودة ور طها  المجتمع وض طها ودعم استمرارها( لجودةالشاملة 

 لمإ؟ مستفيد+ م سسة + مجتمع  +

  ي  ؟ م شرات + معايير عالم ة ووطين ة 

 تحقي  ر  ات مإ خ ل الكفاءة والكفا ة   الهدف العام ( الجودة مجتمع
لمإ ؟   
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( خصائص التعليم القائم على المعايير مقارنة بالتعليم 1جدول  
 (185ي 2011ايعتيادي   اسم وآخروإي

 التعليم القائم على المعايير التعليم ايعتيادي
التعليم متمركز حول المتعلم واحتياجاته،  - التعليم متمركز حول المعلم  -

 ويكون دور المعلم التوجيه واإلرشاد
يهتم بمدخالت العملية التعليمية، وعملياتها بما  - لعملية التعليمية فقطيهتم بمخرجات ا -

 ينعكس على مخرجاتها 
تتوافر عادة أهداف متوقعة يمكن أن  -

تتحقق، وتتناول األهداف في أغلبها 
 المعارف والحقائق 

تتوافر نواتج تعلم ينبغي تحقيقها لدى المتعلم،  -
 وتتناول جميع جوانب شخصية المتعلم 

ليم نظامي له وقت محدد، ويغطى التع -
عددا معينا من الموضوعات في إطار 

 محتوى دراسي معين  

التعليم غير نظامي ليس له وقت محدد يركز  -
على إحداث التعلم، بغض النظر عن عدد 

 الموضوعات 
التقييم عادة يكون جماعي المرجع،  -

ويركز على قياس المستويات المعرفية 
ريس الدنيا، ويتم في نهاية تد

  محددة.موضوعات 

التقييم يكون محكي المرجع، ويركز على قياس  -
جميع جوانب الشخصية، ويكون مصاحبًا 

 لعمليتى التعليم والتعلم 

تتم محاسبة المؤسسة التعليمية في  -
ضوء نسب الغياب والحضور، والنسب 

 المئوية لعدد الناجحين 

تتم محاسبية المؤسسة التعليمية في ضوء مدى  -
 ا للمستويات المعيارية لدى خريجها استيفائه

ويمكن وصف الدور الذي يقوم به المعلم أو عضو هيئة 
المهنية الستخدام استراتيجيات التعليم والتعلم  التدريس ومسئولياته

 الفعال في تحقيق األهداف التعليمية في ضوء األنشطة التالية: 
  األنشطة:أنشطة تحدث قبل عملية التعليم وتتضمن هذه  .1

فهم الخلفيات الثقافية للطالب واهتماماتهم ومهاراتهم وقدراتهم  .أ
 أيضًا.

 .فهم دافعية الطالب واهتماماتهم .ب
 .توضيح نتائج األداء المتوقعة من الطالب .ج
 .في صورة جماعية أو فردية االستراتيجيةالتخطيط لتنفيذ  .د

  :أنشطة تحدث أثناء عملية التعليم وتتضمن هذه األنشطة .2
 .الب نحو األهداف التعليميةتوجيه تقدم الط .أ

تحديد مقدار التقدم والصعوبات التي يمر بها الطالب في  .ب
 التعلم أيضًا.

 .تكييف التعلم وتنظيمه .ج
 .تقديم التعزيز والتغذية الراجعة .د
 .دفع الطالب للتعلم، والتفاعل مع مكونات بيئة التعلم .ه
 .الحكم على مدى تحقيق الطالب لنتائج التعلم .و

دريس جزء تعليمي معين، وتتضمن هذه أنشطة تحدث بعد ت .3
  من:األنشطة كل 

وصف إلى أي مدى حقق كل طالب األهداف التعليمية  .أ
 .قصيرة األمد أو طويلة األمد

توضيح نقاط القوة والضعف المبنية على نتائج التقييم  .ب
 للطالب أثناء تنفيذ االستراتيجية وبعدها.

، وتقييمها تسجيل نتائج التقييم، وتقريرها من أجل تحليلها .ج
للتعرف إلى مدى فعالية االستراتيجية المستخدمة، واتخاذ 

 ضوء معيار الدراسة. قرارات في
تم جمعها قبل التعليم وأثنائه  التيتحليل معلومات التقييم  .د

لفهم مدى تقدم كل طالب، وأخذ ذلك في االعتبار عند 
 للتعليم في المستقبل.  التخطيط

 تقييم فعالية التعليم. .ه
 عالية االستراتيجية، والمنهج.تقييم ف .و

أنشطة ترتبط باندماج عضو هيئة التدريس في الجامعة، وباتخاذ  .2
القرارات فيها عن طريق المشاركة في تطويرها وفق معايير 

  التالية:الجودة واالعتماد وتتضمن األنشطة 
المشاركة في برامج الجودة واالعتماد األكاديمي من أجل  .أ

البرامج، والخطط الدراسية، ونتائج التطوير المهني، وتطوير 
 التعلم.  

في ضوء معايير االعتماد تقييم توصيف المقررات وتطويرها  .ب
 .والجودة

 أنشطة أخرى ذات صلة.  .ج
األكبر أنشطة ترتبط باندماج عضو هيئة التدريس في المجتمع   .،

   :وتتضمن ءلألعضا
يخدم في لجنة قومية مسئولة عن تطوير أهداف التعليم،  .أ

لتقييم المرتبطة بها، واالستراتيجية التعليمية والتدريسية وطرق ا
 حققت تلك األهداف في إطار معايير الجودة الشاملة.  التي

يسهم في مراجعة مدى مناسبة أهداف الطالب التعليمية،  .ب
 واستراتيجيات التعليم والتعلم المتمركز حول الطالب 

عايير يفسر نتائج برامج تعليم وتعلم الطالب في ضوء الم .ج
 .المحلية والعالمية

وتمثل المعايير إطارا أو مواد مفاهيمية يمكن اشتقاق مهارات  .د
معينة منها، ويتوقع تحسين هذه المعايير، وتطويرها من 

: المكوإ خالل تطبيقها واستخدامها، وتتكون من مكونين هما
 .( السلوكيالمعرفي ومكوإ األداء 

التااااادريس حاااااول نالناااااا: البااااارامج التدريبياااااة ألعضااااااء هيئاااااة 
  استراتيجيات التعليم والتعلم الفعال المتمركز حول الطالب:

نتيجة للدور البارز لعضو هيئة التدريس بالجامعة في العملية 
التعليمية كانت الحاجة إلى االهتمام، والعناية ببرامج التدريب في أثناء 
الخدمة بصورة واضحة، وجلية لكي تحقق النمو المهني، ورسالتها 

نشودة في إعداد جيل مثقف، ومدرك لمتغيرات العصر، ولديه القدرة الم
على اإللمام بالتطورات العلمية والتقنية. وأحد أهداف هذا البحث تنمية 
النمو المهني ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد، وخاصة فيما 
يتعلق باستخدام استراتيجيات التعليم والتعلم الفعال المتمركز حول 
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طالب في ضوء معايير الجودة الشاملة من خالل تصميم برنامج ال
تدريبي مقترح صمم لذلك، وفي هذا المحور سوف يورد الباحثون 
بعض المالمح عن البرنامج التدريبي كمفهومه، ودواعيه، وأهدافه، 
وأهميته، ومبادئه، وأنواعه، وأساليبه، واالتجاهات الحديثة في التدريب، 

 .البرامج التدريبية التدريس، وتصميمهنية عضو والتدريب وتنمية م
 أوي : مفهوم التدريب أنناء الخدمة.

تهنندف بننرامج التنندريب أثننناء الخدمننة إلننى زيننادة الكفايننة المهنيننة، 
وتنميننننننة القننننننندرات الذهنينننننننة، والعملينننننننة منننننننن خنننننننالل تزويننننننند المتننننننندربين 

يفي بالمعلومننات، والمهننارات، واالتجاهننات، وذلننك لالرتقنناء بنناألداء الننوظ
لألفضل بناًء على االسنتفادة منن تجنارب األفنراد بعند ممارسنتهم العمنل، 

 (.،211واكتسابهم قدرًا من التعليم )الشاعر، 
 أهنداف ذات شناملة ( بأننه: خطنة2113)ويعرفنه الشنهراني 

 في مجموعة تتمثل متتابعة، إجرائية وخطوات منظم، ومحتوى محددة،
 والمنظمة والمخططة الهادفة ةواألنشط واألساليب، االستراتيجيات، من

والمقصننودة؛ لتنميننة مهننارات األداء التدريسنني لمعلمنني الفيزينناء بالمرحلننة 
الثانويننة فنني ضننوء متطلبننات التكامننل بننين العلننوم والرياضننيات والتقنيننة. 

مخطننط ذو أهننداف محننددة  بأنننه:ويعرفننه البنناحثون فنني البحننث الحننالي 
جراءات منظمة يتم بناؤه ف ي ضوء معنايير الجنودة وخطوات واضحة، وا 

التعلنننيم والنننتعلم الفعنننال  اسنننتخدام اسنننتراتيجياتمهنننارات  الشننناملة لتنمينننة
 .هيئة التدريس بجامعة الملك خالد المتمركز حول الطالب لدى أعضاء

 نانيا : أهداف التدريب أنناء الخدمة.
، 2112؛ راشد، 2111ويرى كل من )محمد، 

؛ قنديل، 2111ي، ، األنصار 2113، القحطاني، 2111الحفاشي،
( أن من  ،211؛ عبد السميع وحواله، 2112؛ الطعاني، 2111

 أهداف التدريب التربوي أثناء الخدمة ما يلي:
موقف المخطط للتدريب، وليس  التدريس فيجعل عضو هيئة  .1

 .المستقبل فقط، وذلك من خالل قيامه بتحديد احتياجاته التدريبية
حساس الشخصي والحاجة جعل التدريب عملية ذاتية ترتبط باإل .2

 للنمو.
في الموقف التدريسي أكثر مما  التدريس يفكرونجعل أعضاء هيئة  .3

 يفكرون في غيره من الواجبات األخرى كاإلدارة وضبط النظام.
وطرق تعرف أعضاء هيئة التدريس إلى الحديث من االستراتيجيات  .2

 ، والوسائل التعليمية، وتقنيات التعليم.التدريس
 أكاديميًا، ومهنيًا، وشخصيًا، وتثقيفيًا. التدريس:هيئة  تنمية أعضاء .،

 نالنا : أهمية التدريب أنناء الخدمة.
في ضوء األدبيات التي تناولت بالتحليل، والدراسة مسألة تدريب 

 المعلم، وتنميته المهنية يمكن تحديد أهمية التدريب فيما يلي: 
ريس، وزيادة التد ةوأعضاء هيئتحقيق النمو المستمر للمعلمين،  .1

 مقدرتهم على اإلبداع والتحديد.

تجديد معلومات أعضاء هيئة التدريس، وتنميتها، وتمكينهم من  .2
 الوقوف على التطورات الحديثة في المجال.

استخدام األساليب الحديثة في التدريس مثل: التعليم المبرمج،  .3
 الذاتي وغير ذلك. والتدريس المصغر، وحل المشكالت، والتعلم

تقنيات التعلم الذاتي، وأساليبه،  التدريس علىأعضاء هيئة  تدريب .2
 وتمكنهم من ممارسة التعلم المستمر.

ومهارات واتجاهات ذات  التدريس معارفُيكسب أعضاء هيئة  .،
 عالقة مباشرة بالعمل مما يطور أدوارهم.

بنفسه، وقدرة على العمل دون  التدريس ثقةُيكسب أعضاء هيئة  .6
 .االعتماد على اآلخرين

، والقدرة على التكيف في التدريس المرونةُينمي لدى أعضاء هيئة  .2
 حياته العملية.

يمكن خفض النفقات، والهدر فزيادة المهارات، والكفاءات تؤدي إلى  .2
 األخطاء بالعمل. تقليل نسبة

ومن هنا يمكن القول إن البرنامج التدريبي المقترح في هذا 
ئة التدريس في جميع البحث ستكون له أهمية مفيدة ألعضاء هي

التخصصات بالجامعة، ويمكن أن يساعد على رفع مستوى أدائهم 
التدريسي، والمهني في ضوء معايير الجودة الشاملة، وتحسين 
اتجاهاتهم وصقل مهاراتهم التعليمية، وزيادة معارفهم، ومن ثم االرتقاء 

 بالمستوى العلمي والمهني والثقافي لهم. 

 :ب الفعالأساليب التدري :رابعا  
إن نجاح التدريب أثناء الخدمة يتوقف على اختيار األسلوب  

األمثل، والمناسب لنوع البرنامج التدريبي، وأهدافه، وطبيعة المتدربين، 
وُيفضل استخدام أكثر من أسلوب تدريبي لضمان مشاركة المتدربين 

 بفاعلية وجدية، ومن أساليب التدريب الفعال:
لمحاضرة من أكثر األساليب التدريبية وتعد اأسلوب المحاضرة:  .1

 شيوعًا في البرامج التدريبية. 
المناقشة أسلوب مناسب لتحسين الفهم،  أسلوب حلقات النقاش: .2

وتعميقه من خالل الحوار المفتوح بين المدرب والمتدرب حول 
موضوعات معينة لفهمها، وتتميز حلقات النقاش بعدد من 

 الخصائص منها أنها: 
 المتدربين وانتباههم مما يقلل من السرحان. تثير اهتمام -1
 تجعل المتدرب إيجابيًا طوال النقاش. -2
 تزيد من ثقة المتدرب بنفسه. -3
 تنمي روح التعاون، والتنافس الشريف بين المتدربين. -2
 تساعد على توطيد العالقة بين المدرب والمتدربين. -،

التدريس المصغر أحد أساليب  أسلوب التدريس المصغر: .3
التي تقوم على تقسيم الموقف التعليمي إلى مواقف التدريب 

تدريسية صغيرة محددة المدة، مع كاميرات فيديو لتسجيل العملية 
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التعليمية، حيث يمكن عرضها بعد ذلك ليعرف المتدرب 
أخطاءه، ويعدل سلوكه في المرة األخرى، وهكذا حتى يصل إلى 

  .درجة اإلتقان للسلوك الصحيح
د أسلوب الندوات من األساليب الفعالة في ُيعأسلوب الندوات:  .2

الدورات التدريبية، ألنه يتميز بتفاعل المعلمين المتدربين مع 
األساتذة المدربين، واالندماج معهم حيث ُتعد المناقشة هي 
أساس هذا األسلوب من خالل التبادل اللفظي المنظم، والتعبير 

التالي ينقل هذا عن األفكار بين المدرب، والمعلمين المتدربين، وب
األسلوب هؤالء المعلمين أو أعضاء هيئة التدريس المتدربين من 
الموقف السلبي إلى الموقف اإليجابي، وذلك إلبداء الرأي، 

 والمقترحات، وتقديم بعض حلول المشكالت المطروحة.
ُيستخدم هذا  أسلوب العصف الذهني  استمطار األفكار(: .5

المتدربين بحيث يشارك األسلوب لتدريب مجموعة صغيرة من 
المتدربون في نقاش مباشر لحل مشكلة معينة، وذلك من خالل 
طرح أفكار، وآراء وليدة اللحظة دون وجود تقييم لها في تلك 
اللحظة، مما يتيح للمشارك طرح عدد من األفكار لعدم وجود 
مانع يعيقه بهدف الوصول لحل مشكلة مطروحة، أو معالجة 

  .موقف ما
وهذا النوع من أساليب التدريب إما أن  ريب العملي:أسلوب التد .6

يكون تدريبًا ذاتيًا تتم فيه عملية التدريب بصورة فردية، أو عن 
مكانات المتدرب، أو  طريق تدريب مبرمج يعتمد على قدرات، وا 
تدريبًا جماعيًا تفرضه طبيعة التدريب، فالتدريب العملي ما هو 

ًا للوصول لدرجة اإلتقان من إال تطبيق للمعارف، والمهارات عملي
خالل المحاولة والخطأ، حيث إنه يتم من خالل ممارسة العمل 
بشكل مباشر وفق الخطوات التي صممها معدو البرنامج 
التدريبي، أو عن طريق المحاكاة، والمشاهدة، ويتم غالبًا في 
مراكز التدريب، والورش، والمعامل، والمصانع، والحقول فهو 

 واقع العملي . تمثيل حقيقي لل
يتضمن هذا األسلوب أكثر من أسلوب  أسلوب ورش العمل: .2

تدريب، فهو يستخدم المحاضرة، والنقاش، والعروض العلمية، 
ويهدف إلى إكساب المتدربين المعارف، والمهارات، واالتجاهات 

  .في جانب مهم من جوانب عمل المتدرب

الباحثين  من خالل العرض السابق ألنواع التدريب الفعال فإن
 في تضمينها البرنامج التدريبي المقترح. سيستفيدون منها

 : أنناء الخدمة التدريبايتجاهات الحدينة في خامسا : 
يسعى المدربون من خالل تصميم البرامج التدريبية إلى نقل  

المعلومات، والخبرات الجديدة لجعل أعضاء هيئة التدريس مواكبين 

لذا يهتم المسئولون بضرورة مناسبة هذه  للتطورات التربوية الحديثة،
  ما يلي:البرامج ومن أهمها 

التدريب القائم على ايحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة  .1
يعتمد تقدير االحتياجات التدريبية على تحديد الوضع التدريس: 

الحالي لما يحتاجه أعضاء هيئة التدريس من معارف، ومهارات، 
ف الكتشاف التناقض، وذلك من ومقارنته مع الوضع المستهد

خالل حصر جوانب الضعف في أداء المعلمين أو أعضاء هيئة 
التدريس في مجال ما، ومقارنتها مع ما ينبغي أن يكون لتحديد 

 أهم احتياجاتهم التدريبية، وذلك لرفع مستوى أدائهم.
ُيعد من أبرز االتجاهات الحديثة التدريب الموجه نحو العمل:  .2

أعضاء هيئة التدريس، وتدريبهم أثناء الخدمة،  في مجال إعداد
فاتجاه التدريب نحو الحاسوب من أبرز االتجاهات الحديثة في 

، ويكون ذلك عن التدريس وتدريبهممجال إعداد أعضاء هيئة 
طريق حضور المتدرب لحلقة نقاش، أو قراءة موضوع المحاضرة 

دريبات، بطريقة ذاتية، ثم االتجاه نحو الحاسوب ليقدم له الت
والتمرينات، والتقييم حتى يتأكد من اكتسابه لجوانب التعليم 

 المرغوبة. 
أبرز  التدريب القائم على الكفايات: يعد اتجاه الكفايات مإ .3

االتجاهات السائدة في برامج التدريب ألعضاء هيئة التدريس 
فهو يعكس أهدافًا تربوية محددة فرضها عامل االلتزام، 

األهداف، وتأكيد مالءمة البرنامج الحتياجات والمسئولية بتحقيق 
أعضاء هيئة التدريس، وذلك من خالل تحديد الكفايات المطلوبة 
بشكل واضح ثم إلزام أعضاء هيئة التدريس بالمسئولية للوصول 
لهذه المستويات، ويكون المدرب مسئواًل عن التأكد من تحقيق 

ارف، هذه األهداف باكتساب المتدربين لمجموعة من المع
 .والمهارات، واالتجاهات من خالل البرامج التدريبية

ومن خالل ما سبق يتضح التنوع في االتجاهات الحديثة 
لتدريب أعضاء هيئة التدريس في أثناء الخدمة بهدف الرفع من 
أدائهم، وتطوير معارفهم، ومهاراتهم لتحقيق األهداف التربوية للعملية 

تياجاتهم التي يرغبون في التدريب التعليمية، وخاصة تدريبهم وفق اح
عليها، وهذا بحد ذاته اتجاه مميز في التدريب لما له من دور هام، 
وبالغ في تلبية رغبات المتعلمين، وفي البرنامج التدريبي المقترح في 
هذا البحث تم االعتماد على التدريب القائم على االحتياجات التدريبية 

 ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

 التدريبية. البرامج ادسا : تصميمس
 أهداف تحديد وتعد عمليةالتدريبي:  البرنامج أهداف تحديد .1

 وضع البرنامج مجال في األولى الخطوة هي التدريبي البرنامج
 االحتياجات بتخطيط العملية هذه وترتبط التدريبي، وتصميمه،
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 المراد والمهارات والقدرات، يحدد الخصائص، الذي التدريبية
 المطلوب توفيرها التدريبية البرامج ونوعية للمتدربين، كسابهاإ

 للبرنامج خاصة ،وأهداف عامة أهداف وهناك ومحتوياتها،
 إلى عامة إشارات تشير العامة للبرنامج فاألهداف التدريبي،
منبثقة،  الخاصة واألهداف المتدربين، أداء في التغيير مجاالت
 والتحقيق للقياس قابلة دافأه وهي العامة، األهداف من ومشتقة

 حدود في يمارس ال فالتدريب وأدائهم ، سلوك المتدربين في
نما للمشاركين المتدربين، الذاتية التنمية على تقتصر ضيقة  وا 
 وتعود للجميع، تدريباً  منه تجعل التي النهائية أهدافه إلى يمتد

 بكاملها  العملية التربوية على فائدته
 األهمية من التدريبي البرنامج أهداف يدتحد أن الباحثون ويرى

 األهداف تلك تنبع أن وينبغي التدريبي، لنجاح البرنامج وذلك بمكان؛
 التربوية األهداف رسم يراعى في وأن الفعلية، المتدربين حاجات من

 وأن األهداف، كتابة في والقواعد التي يجب أن تراعى األسس للبرنامج
 من المهمة األسس من وغيرها لتحقيق،ا ومرحلية للقياس، تكون قابلة

 .وملموسة نتائج مرغوبة إلى الوصول أجل
 البرنامج بمحتوى يقصدالتدريبي: و البرنامج محتوى اختيار .2

تم  وأنشطة موضوعات، من للمتدربين يقدم ما كل التدريبي
 خالل من ذلك ويتم التدريبي، البرنامج أهداف ضوء في اختيارها
 الدروس من وسلسلة تدريبية، وعاتإلى موض األهداف ترجمة
 من الموضوعات واحداً  نوعاً  فإن وبالتالي تحقيقها، يضمن التي

 محتوى تنوع من بد ال بل البرنامج، أهداف يلبي ال قد التدريبية
 التدريبي.  البرنامج أهداف جميع يحقق بما البرنامج التدريبي

 خدمةالمست األساليب هيالتدريبي:  البرنامج تنفيذ أساليب .3
 من يسميها وهناك طريقة، يسميها من وهناك التدريب، لتنفيذ

 إلى (2113، الشهراني،2112الخطيب ) صنفها وقد، أساليب
 :أنفسهم وهما المتدربين تنفيذها على حسب رئيسين صنفين

 تستغل التي وهي :وأساليب جماعية تدريبية طرق .أ
 عدد على وتُنفذ بين األفراد، والتعاون الجماعية، العالقات

 وهي آلخر، حين من عددهم يختلف المتدربين من
 .التدريب في األكثر استخداماً  األساليب

 تدريب إلى تهدف التي وهي :وأساليب فردية تدريبية طرق .ب
 معين تدريب الخاصة، أو بعض المهارات على المتدربين

وفي  واحد، لفرد إال أداؤه يمكن ال خاصة طبيعة ذي جديد
 .ذاته العمل مكان

 تزويد إلى تهدف التي التدريبية األساليب من عدد وتوجد 
 هذه وتتنوع والدافعية، الجديدة والخبرات بالمهارات، والمعارف، المتدرب
 ومنها الفردي، بالتدريب ما يختص منها متعددة صوراً  وتأخذ األساليب
 المحاضرة، تلك األساليب: أسلوب ومن الجماعي بالتدريب يختص

الزيارات، والدروس  وتبادل التربوية، والمشاغل ألدوار،ا تمثيل وطريقة
 دراسة المتلفزة، والمؤتمرات، وأسلوب النموذجية، والحصص التطبيقية
 العلمي، وأسلوب البحث وأسلوب التدريب المبرمج، وأسلوب الحالة،
 .اإللكترونيالذهني، والتعلم  العصف

 التدريبي، امجالبرن تصميم يتم أن بعدالتدريبي:  البرنامج تنفيذ .2
 للقيام البرنامج دور إدارة ذلك بعد ويأتي للتنفيذ، جاهًزا يصبح

 المستلزمات، توفير إلى تؤدي التي الخطوات من بمجموعة
 تحقيق إلى يؤدي بما التدريبية البيئة لتهيئة واإلمكانات الضرورية

 ثالث إلى تلك الخطوات تصنيف ويمكن المرسومة، األهداف
 هي: مجموعات
 .التنفيذ قبل .1
 .التنفيذ أثناء .2
  .التنفيذ بعد ما .3

 في نوعية مهمة، ونقلة مرحلة التنفيذ مرحلة أن الباحثون ويرى
 إلى النظري والتخطيط التنظير، مرحلة من يتم االنتقال حيث البرنامج،

 ذلك ساعد وبينة واضحة، خطوات التنفيذ كانت وكلما العملي، التنفيذ
 على الجهة المشرفة متابعة لكذ إلى يضاف البرنامج، نجاح على
 .المرسومة بالخطوات والتزامها التنفيذ
 مراحل أهم من العملية تعد هذهالتدريبي:  البرنامج تقييم .5

 يمكن تحديد العملية هذه خالل من إذ التدريبي، البرنامج
 من للتأكد ضرورية العملية وهذه تحقيقها، يقصد التي التغيرات

 لتلبية صالحيته ومدى لتدريبي،ا أهداف البرنامج تحقيق مدى
 أجلها. من صمم التي التدريبية االحتياجات

 الخطوات اإلجرائية للبحث
ما  لإلجابة عإ الس ال األول مإ أسئلة البحث وهو " أوي :

معايير الجودة الشاملة في استراتيجيات التعليم والتعلم 
  الطالب؟الفعال المتمركز حول 

ودة الشاملة في استراتيجيات التعليم تم تحديد قائمة بمعايير الج
والتعلم الفعال المتمركز حول الطالب من خالل االطالع على 
األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة، وتم عرضها على مجموعة 
من الخبراء فى مجال التربية وعلم النفس والمناهج وطرق التدريس، 

مهارات التعليم  مجال فيوذلك من أجل تحديد االحتياجات التدريبية 
 المقترح  التدريبيوالتعلم الفعال لتصميم البرنامج 

الفعال كما  التعليم والتعلم وتشمل معايير الجودة الشاملة الستراتيجيات
  يلي:

 فيالمعيار األول: يجب أإ يكوإ أعضاء هيئة التدريس ذوي مهارة 
 .ميةاختيار استراتيجيات التدريس المناسبة يتخاذ القرارات التعلي

تعد المهارات الخاصة باختيار استراتيجيات التدريس المناسبة 
فنيا، وتطبيقيا متطلبا قبليا الستخدام المعلومات، وتوظيفها بطريقة 
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جيدة لتدعيم اتخاذ القرارات التعليمية، ويجب على أعضاء هيئة 
التدريس أن يكونوا على وعي بمعايير اختيار استراتيجيات التدريس فى 

 طط التعليمية ضوء الخ
التدريس الذيإ يتوافر لديهم هذا المعيار  وأعضاء هيئة

 يمتلكوإ المهارات المفاهيمية والتطبيقية التالية:
لمداخل التدريس المتنوعة  واألساليب التابعة يراعي المبادئ .أ

تشمل  التيتجعل من الطالب مركز العملية التعليمية  التي
ارير البحثية، وتفعيل التساؤل، وحل المشكالت، وكتابة التق

  .الطالبتعلم  فيالمعرفة السابقة، والتفكير 
التدريسية، واألهداف التعليمية والتقييم،  تاالستراتيجيايربط بين  .ب

 يمكن تنميتها  التيوأنواع التعلم 
تساعد على  التييستخدم المادة التعليمية وتكنولوجيا التعليم  .ج

 التعلم الفعال.
  المتنوعة.هتماماتهم يحدد احتياجات الطالب وا .د
فهم طبيعة الفروق الفردية بين الطالب لتنويع االستراتيجيات  .ه

 التدريسية المتنوعة

: يجب أإ يكوإ أعضاء هيئة التدريس ذوي  درة فى النانيالمعيار 
تطوير مهارات التعليم والتعلم المناسبة يتخاذ القرارات 

 التالية: التعليمية ومنها المهارات المفاهيمية والتطبيقية
  يمتلك أعضاء هيئة التدريس مهارة التخطيط لجمع المعلومات

التى تسهل اتخاذ القرارات من خالل فهم ماهية االتصال 
 .اللفظى، وغير اللفظى كأداة للتعلم

  يستخدم عضو هيئة التدريس استراتيجيات تدريسية متنوعة تمكن
وى الطالب من اكتشاف المفاهيم، وتنمي الفهم العميق للمحت

 .العلمي، وتتوافق مع األهداف التعليمية
  يحدد عضو هيئة التدريس األهداف العامة واإلجرائية لتدريس

 .المحتوى العلمى المالئم لطبيعة لطبيعة المتعلم
  يصمم تدريس الموضوعات بحيث تمكن الطالب من االنخراط

فى األنشطة التعليمية التعلمية التى تنمى مهارات حل 
 .فكير الناقد واإلبداعىالمشكالت، والت

  يصمم عضو هيئية التدريس أنشطة تعليمية، وتعلمية توفر فرص
 .التعلم للطالب والمفاهيم المكتسبة

   يستخدم عضو هيئة التدريس مادة تعليمية، وتكنولوجيا التعليم
التى تساعد الطالب على التفكير، والفهم العميق للمفاهيم فى       

 .المجال والتخصص
   عضو هيئة التدريس أدوارا مختلفة فى العملية التعليمية يتبنى

تعتمد على طبيعة األهداف التعليمية والمحتوى األكاديمى 
القرار، ومدير للعملية  التعليمية، ومتخذمثل:)ميسر للعملية 

 .خاصة عند تعليم المهار ات( التعليمية، وأنموذج

 ينمي يستخدم عضو هيئية التدريس أساليب مختلفة للتساؤل ل
 .مستويات للتفكير

  يؤكد عضو هيئة التدريس على االتصال كأداة للتعلم من خالل
 .المناقشة، واالستماع، والتعاون، والتجاوب مع اآلخرين

  يربط عضو هيئة التدريس المفاهيم الجديدة بالمعرفة السابقة
  .للطالب، وخبراته

 ديهم ينمي وعي الطالب بعمليات التفكير لديهم، وينمي التأمل ل
 .لبناء معرفة جديدة

المعيار النالث: يجب أإ يكوإ أعضاء هيئية التدريس ذوي مهارة 
فى تطبيق استراتيجيات التعليم والتعلم الفعال فى رطار تنفيذ 

 .خطة التدريس وتفسير نواتج التعلم
وأعضاء هيئة التدريس ممإ يتوفر لديهم هذا المعيار سوف 

 والتطبيقية التالية: تتوفر لديهم المهارات المفاهيمية
يؤكد عضو هيئة التدريس أساليب حل المشكالت، وطريقة  .1

المشروعات، والتعلم الذاتي، والتعلم التفاعلي، والبنائي، 
واستراتيجيات التعلم النشط، وذلك لتأكيد نتائج البحوث على 

 فعاليتهم.
عملية التعلم، ويؤكد  فييشرك عضو هيئة التدريس الطالب  .2

 كز حول الطالبالتعلم المتمر 
يستخدم عضو هيئة التدريس فرص التعلم التعاوني داخل بيئة  .3

 التعلم
يشجع عضو هيئة التدريس الطالب على البحث، واالسقصاء  .2

 والتعلم الذاتي

المعيار الرابع: يجب أإ يكوإ أعضاء هيئة التدريس ذوي مهارة فى 
 استخدام نتائج استخدام استراتيجيات التعليم والتعلم الفعال
عندما يتخذوإ  رارات عإ الحايت الفردية مإ الط بي 

 ةمعايير الجودالمقررات فى ضوء  التدريس وتطويروتخطيط 
 . الشاملة

وأعضاء هيئة التدريس الذيإ يتوفر لديهم هذا المعيار  
  ادروإ على:

استخدام معلومات التقييم التراكمية لتنظيم خطة تعليمية سليمة   .1
 ى للطالب، وتخطيط التعلم وتقييمه لتحقيق النمو التعليم

 أن يكون التقييم مكونا للعمليات التدريسية  .2
تأكيد التغذية الراجعة، وتقييم الطالب، واالحتفاظ بملفات  .3

 وسجالت دقيقة
 تننظيم البيئة التعليمية التى تساعد على التعلم الفعال .2
 تبني استراتيجية تدريسية بناء على خبرات الطالب السابقة. .،
 قدر مالئم من الدافعية للطالب. توفير .6
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تناسب كفاياتهم،  التياستخدام االستراتيجيات التدريسية  .2
 واستعداداتهم فى ضوء نتائج التعلم.

أسئلة الدراسة وهو " ما  الناني مإولإلجابة عإ الس ال  نانيا :
ايحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة 

والتعلم الفعال المتمركز الملك خالد في مجايت التعليم 
 حول الطالب؟ 

بعد االطالع على الدراسات ذات الصلة واألدبيات والنظريات 
الحديثة من خالل مصادر معرفية متعددة، تم إعداد قائمة 
بالموضوعات التي يجب أن يتدرب عليها أعضاء هيئة التدريس 

يير بجامعة الملك خالد التي يعتقد أنهم بحاجتها، وذلك في ضوء معا
الجودة الشاملة للتعليم والتعلم الفعال المتمركز حول الطالب، وتمثلت 

 :هذه القائمة في الموضوعات التالية
احتياجاااات فاااي مجاااال التخطااايط وفاااق الاااتعلم المتمركاااز حاااول  .1

 :الطالب
تحليننننل المحتننننوى لتحدينننند األهننننداف اإلجرائيننننة للموضننننوع  .أ

 الدراسي 
الئمنة لألهنداف تحديد طريقة التندريس أو االسنتراتيجية الم .ب

 والمحتوى 
  والمحتوى.تحديد أنشطة التعليم والتعلم المالئمة لألهداف  .ج
 اختيار مصادر التعليم والتعلم المالئمة لألهداف  .د
تحديد أساليب التقينيم المناسنبة ألهنداف تندريس الموضنوع  .ه

 أو المقرر. 
 ايحتياجات في مجال التنفيذ: .2

 اختيار أنشطة التمهيد المالئمة.  .أ
 األمثلة الواضحة لشرح المفاهيم األساسية.  اختيار .ب
  .اختيار التدريبات التي تناسب قدرات الطالب .ج
 اختيار أنماط التفاعل اللفظي الفعالة  .د
 استخدام استراتيجيات التساؤل المناسبة.  .ه
اسننننننتخدام األسننننننئلة ذات المسننننننتويات المعرفيننننننة المناسننننننبة  .و

 للطالب 
 اختيار أنشطة الغلق المناسبة  .ز
 د تقييم مناسبة لألهداف. اختيار بنو  .ح

ايحتياجاااااات الخاصاااااة بايساااااتراتيجيات والماااااداخل والطااااارق  .3
 التدريسية. 

اختيار االستراتيجية أو الطريقة المناسبة ألهداف تدريس  .أ
 الموضوع، والمحتوى العلمي 

اختيار الطرائق أو االستراتيجيات التي تتمركز حول  .ب
منل:  المتعلم التي تناسب المستوى األكاديمي للطالب

مدخل دورة التعلم بأنواعها المختلفة، ومدخل عمليات 

العلم، ومدخل االكتشاف، والمدخل البيئي، ومدخل 
التفكير االبتكاري، ومدخل خرائط المفاهيم والخرائط 
الذهنية، ومدخل التعلم التعاوني، واستراتيجيات التعلم 

مدخل الذكاءات المتعددة، والمداخل البحثية والبنائي، 
أسلوب حل المشكالت واالستقصاء، والتقارير مثل 

  .الذاتيالبحثية، والتعلم 
 األسئلة، والعبارات من مجموعة تضم استبانة وقام الباحثون بإعداد

ُتساهم في بناء البرنامج  معلومات من عينة البحث، إلى الوصول بغية
م مهارات استخدام استراتيجيات التعليم والتعلالتدريبي المقترح لتمنية 

الفعال المتمركز حول الطالب لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
 الملك خالد في ضوء معايير الجودة الشاملة.

لتنمية تحديد ايحتياجات التدريبية  ايستبانة:الهدف مإ  .أ
استخدام استراتيجيات التعليم والتعلم الفعال المتمركز  مهارات

ملك خالد حول الطالب لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة ال
 في ضوء معايير الجودة الشاملة

اعتمد الباحثون في تصميم أداة الصورة األولية ل ستبانة:  .ب
البحث وبنائه )االستبانة( على مجموعة من المصادر، 
والخبرات المختلفة ومنها: األدبيات التربوية، والدراسات 
السابقة، وخبرة الباحثين في مجال المناهج وطرق التدريس، 

مفردات، وأهداف الدورات التربوية المقدمة ألعضاء  ومراجعة
الهيئة التدريسية، والدراسة االستطالعية التي أعدها الباحثون 
في صورة بطاقة مالحظة أثناء إعداد خطة المشروع البحثي 

 ومما سبق( من أعضاء الهيئة التدريسية، 11التي شملت )
مهارات ة االحتياجات التدريبية لتنميتم التوصل إلى قائمة 

استخدام استراتيجيات التعليم والتعلم الفعال المتمركز حول 
الطالب لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد في 

في صورتها األولية وتحتوي ضوء معايير الجودة الشاملة 
 ( عبارة مقسمة إلى خمسة مجاالت.1،على )

لتأكد ل تحديد صدق ايستبانة   ائمة ايحتياجات التدريبية(: .ج
من صدق أداة البحث )االستبانة( قام الباحثون بعرضها على 
مجموعة من المحكمين المتخصصين في المناهج وطرق 

( من ٪21التدريس، وقد حظيت االستبانة بموافقة أكثر من )
المحكمين على مجاالتها وفقراتها، وكانت لديهم بعض 
 المالحظات حول مجاالت االستبانة، وفقراتها، واقترحوا
بعض التعديالت في الصياغة، وتوزيع العبارات على 
المجاالت الخمسة دون حذف أو إضافة وكان الغرض من 
التحكيم إبداء الرأي حول: مدى مناسبة مجاالت االستبانة 
لموضوع البحث، مدى مناسبة االحتياج التدريبي المندرجة 
تحت كل مجال، مدى وضوح العبارة المندرجة تحت كل 

 مجال. 
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تم : التدريبية(ايحتياجات    ائمةب نبات ايستبانة حسا .د
من التربويين  (32)قوامها تطبيق القائمة على عينة تقنين 

وغير التربويين، وتم حساب ثبات القائمة عن طريق حساب 
، كما تم 1،22معامل ثبات الفا كرونباس حيث بلغت قيمته 

حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية حيث بلغت قيمة 
. وتم حساب معامالت االرتباط بين 1،22معامل الثبات 

الدرجة على كل بعد من أبعاد القائمة والدرجة الكلية كما هو 
 (1موضح فى الجدول )

 ( معامالت االرتباط بين الدرجة على البعد والدرجة الكلية1جدول )
 معامل االرتباط البعد
 1،22 األول
 1،22 الثانى
 1922 الثالث
 1922 الرابع
 ،1،2 الخامس

توضح قيم معامالت االرتباط وجود ارتباطات  (1)ومن جدول 
 والدرجة الكلية  )المحور(مرتفعة بين الدرجات على البعد 

آلراء  ايحتياجات(: طبقا  ائمة ل ستبانة الصورة النهائية 
المحكمين ُأجريت التعديالت، وتوصل الباحثون إلى قائمة لتحديد 

هيئة التدريس على  مهارات أعضاءيبية لتنمية االحتياجات التدر 
استراتيجيات التعليم والتعلم الفعال المتمركز حول الطالب في صورتها 

 .تخمسة مجاال( عبارة مقسمة على 1،النهائية، حيث احتوت )
 1ملحق

نالنا : لإلجابة عإ الس ال النالث وهو " ما البرنامج التدريبى 
يئة التدريس بجامعة الملك المقترح لتنمية مهارات أعضاء ه

خالد في استراتيجيات التعليم والتعلم الفعال المتمركز حول 
 الطالب في ضوء معايير الجودة الشاملة؟

قام الباحثون بتصميم برنامج تدريبي في ضوء نتائج استطالع  
الرأي الذي أعد لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك 

لتعليم والتعلم الفعال المتمركز حول الطالب في خالد في استراتيجيات ا
وقد تم إعداد البرنامج وفقًا للخطوات  ضوء معايير الجودة الشاملة؟

   .التالية
أوي : بناء اإلطار المفاهيمي للبرنامج التدريبي المقترح حول 

وقد  استراتيجيات التعليم والتعلم الفعال المتمركز حول الطالب:
التالية: )أهمية التدريب على البرنامج اشتمل على المحاور 

المقترح، مزايا البرنامج، األهداف العامة للبرنامج، األهداف 
 اإلجرائية للبرنامج، مصطلحات أساسية في البرنامج( 

: تقديم التصور المقترح للبرنامج نانيا : البرنامج التدريبي المقترح
تعليم والتعلم التدريبي ألعضاء هيئة التدريس حول استراتيجيات ال

 .الفعال المتمركز حول الطالب بجامعة الملك خالد

 نتائج البحث ومنا شتها وتفسيرها
ما معايير الجودة  النتائج المتعلقة باإلجابة عإ الس ال األول:

تعلم الفعال المتمركز حول الشاملة في استراتيجيات التعليم وال
 ؟الطالب

ة في استراتيجيات تحديد قائمة بمعايير الجودة الشامل تم  
من خالل االطالع على  علم الفعال المتمركز حول الطالبالتعليم والت

األدبيات، والدراسات السابقة ذات الصلة، وتم عرضها على مجموعة 
من الخبراء فى مجال التربية، وعلم النفس، والمناهج وطرق التدريس، 

التعليم  وذلك من أجل تحديد االحتياجات التدريبية فى مجال مهارات
معايير  وشملت والتعلم الفعال لتصميم البرنامج التدريبى المقترح،

  الجودة الشاملة السترتيجيات التعليم والتعلم الفعال كما يلي:
يجب أن يكون أعضاء هيئة التدريس ذوي مهارة فى  :المعيار األول

 .اختيار استراتيجيات التدريس المناسبة التخاذ القرارات التعليمية
يجب أن يكون أعضاء هيئة التدريس ذوي مهارة فى  :عيار النانىالم

تطوير مهارات التعليم والتعلم المناسبة التخاذ القرارات 
 التعليمية.
يجب أن يكون أعضاء هيئية التدريس ذوي مهارة فى  :المعيار النالث

تطبيق استراتيجيات التعليم والتعلم الفعال فى إطار تنفيذ خطة 
 .نتائج التعلم التدريس وتفسير

يجب أن يكون أعضاء هيئة التدريس ذوي مهارة فى  :المعيار الرابع
استخدام نتائج استخدام استراتيجيات التعليم والتعلم الفعال 
عندما يتخذون قرارات عن الحاالت الفردية من الطالب، 
وتخطيط التدريس، وتطوير المقررات فى ضوء معايير الجودة 

 الشاملة. 
ار على عدد من المهارات المفاهيمية والتطبيقية وشمل كل معي

والمكون السلوكي التي تم تناولهما  –التي تتكون من المكون المعرفي 
  .جراءات البحثفي إ

ما ايحتياجات التدريية : النتائج المتعلقة باإلجابة عإ الس ال الناني
ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد في مجايت التعليم 

 ؟لم الفعال المتمركز حول الطالبوالتع
م تطبيق قائمة احتياجات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك ن

خالد الخاصة باستراتيجيات التعليم والتعلم الفعال المتمركز حول 
الطالب في ضوء معايير الجودة الشاملة، وذلك على عينة مكونة من 

نظرية ) التربية ( من أعضاء الهيئة التدريسية ببعض الكليات ال161) 
العلوم اإلنسانية ( وبعض الكليات العلمية ) كلية  –العلوم اإلدارية –

( يوضحان 3( و )2العلوم ( والجدوالن ) –العلوم التطبيقية  –الطب 
التكررات والنسب المئوية لهذه االحتياجات لعينة التطبيق ) للتربويين 

  :وغير التربويين ( كما هو موضح بالجدول التالي
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أوي: الفروق بيإ التربوييإ و ير التربوييإ فى استجاباتهم على 
للتحقق من داللة الفروق بين التربويين وغير  .بعاد والدرجة الكليةاأل

التربويين فى استجاباتهم على االستبانة )بالنسبة لألبعاد والدرجة 

للعينات المستقلة لحساب T-test   ت-الكلية( تم استخدام اختبار 
الفروق بين التربويين وغير التربويين كما هو موضح بالجدول داللة 
      .(2)التالي 

 لديلة الفروق بيإ متوسطات درجات استجابات التربوييإ و ير التربوييإ ت-( اختبار 2جدول  
 مستوى الديلة درجة الحرية  يمة ت اينحراف المعيارى المتوسط إ المجموعة البعد

 األول
 2،22 11،12 ،، التربويوإ

 دالة 1،2 3،23
 2،22 12،26 ،11  يرالتربوييإ

 الثانى
 2،132 2،،21 ،، التربويوإ

 دالة 1،2 3،26
 11،23 26،12 ،11  ير التربوييإ

 الثالث
 2،62 13،2 ،، التربويوإ

 دالة 1،2 3،12
 6،23 12،12 ،11  ير التربوييإ

 الرابع
 1،2 6،2 ،، التربويوإ

 دالة 1،2 3،26
 2،11 2،123 ،11  ير التربوييإ

 الخامس
 2،،1 3،12 ،، التربويوإ

 دالة 1،2 16،،
 1،22 ،،2 ،11  ير التربوييإ

 الكلي
 12،22 2،63، ،، التربويوإ

 دالة 1،2 3،62
 22،12 62،62 ،11  ير التربوييإ

(  وجود فروق دالة  2توضح النتائج فى الجدول السابق ) 
 يا بين استجابات التربويين وغير التربويينإحصائ

لديلة الفروق بيإ  2التكرارات والنسب المئوية واختبار كاى نانيا:
 عبارة(ايستجابات لكل مهارة  

 البعد
  المحور(

المهارة 
 الفرعية

 ضعيفة متوسطة كبيرة
 ترتيب العبارة الديلة درجة الحرية 2كا

 % ك % ك % ك

احتياجات فى 
 ال التخطيطمج

 2 دالة 2 141 2ي1 10 1ي15 25 1ي28 125 1
 1 دالة 2 111 2ي1 10 5ي12 20 2ي81 130 2
 5 دالة 2 88 2ي1 10 25 40 8ي18 110 3
 5 دالة 1 5ي22 0 0 2ي31 50 8ي18 110 4
 3 دالة 1 40 0 0 25 40 25 120 5
 5 دالة 2 84 4ي8 15 8ي21 35 8ي18 110 1
 4 دالة 2 118 1ي3 5 25 40 8ي21 115 2
 3 دالة 2 133 1ي3 5 8ي21 35 25 120 8
 5 دالة 2 25ي88 2ي1 10 25 40 8ي18 110 8

احتياجات فى 
 مجال التنفيذ

 1 دالة 2 108 4ي8 15 8ي18 30 8ي21 115 11
 3 دالة 2 80 4ي8 15 25 40 1ي15 105 12
 1 دالة 2 2ي53 2ي1 10 43 20 50 80 13
 5 دالة 2 2ي41 5ي12 20 2ي31 50 2ي51 80 14
 2 دالة 2 2ي88 2ي1 10 25 40 8ي18 110 15
 1 دالة 2 118 1ي3 5 25 40 8ي21 115 11
 2 دالة 2 2ي81 5ي12 20 8ي18 30 8ي18 110 12
 8 دالة 2 24.18 1ي15 25 5ي32 10 8ي41 25 18
 4 دالة 2 18ي54 5ي12 20 1ي28 45 4ي58 85 18
 2 دالة 2 43ي43 4ي8 15 1ي40 15 50 80 20
 4 دالة 2 8ي50 1ي15 25 25 40 4ي58 85 21
 8 دالة 2 1ي24 1ي15 25 5ي32 10 8ي41 25 22
 1 دالة 2 31ي30 8ي18 30 1ي28 45 1ي53 85 23
 1 دالة 2 108 4ي8 15 8ي18 30 8ي21 115 24
 1 دالة 2 18ي42 4ي8 15 5ي32 10 1ي53 85 25
 3 دالة 2 83ي80 4ي8 15 25 40 1ي15 105 21

احتياجات فى 
 طرق التدريس

 5 دالة 2 25ي11 2ي1 10 5ي32 10 2ي51 80 28
 2 دالة 2 105 1ي3 5 1ي28 45 8ي18 110 28
 1 دالة 2 118 1ي3 5 25 40 8ي21 115 30
 3 دالة 2 2ي21 2ي1 10 2ي31 50 5ي12 100 31
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 البعد
  المحور(

المهارة 
 الفرعية

 ضعيفة متوسطة كبيرة
 ترتيب العبارة الديلة درجة الحرية 2كا

 % ك % ك % ك
 3 ةدال 2 18ي84 1ي3 5 4ي34 55 5ي12 100 32
 4 دالة 2 18ي22 1ي3 5 5ي32 10 4ي58 85 33
 1 دالة 2 18ي38 5ي12 20 4ي34 55 1ي53 85 34
 5 دالة 2 25ي11 2ي1 10 5ي32 10 2ي51 80 35
 3 دالة 2 18ي18 4ي8 15 1ي28 45 5ي12 100 31
 4 دالة 2 31ي10 4ي8 15 2ي31 50 4ي58 85 32
 4 دالة 2 81ي12 2ي1 10 4ي34 55 4ي58 85 38

احتياجات 
 شخصية ومهنية

 2 دالة 2 108 4ي8 15 8ي18 30 8ي21 115 40
 1 دالة 2 8’125 4ي8 15 1ي15 25 25 120 41
 3 دالة 2 51ي81 2ي1 10 1ي28 45 1ي15 105 42
 1 دالة 2 8ي125 4ي8 15 1ي15 25 25 120 43
 2 دالة 2 108 4ي8 15 8ي18 30 8ي21 115 44
 4 دالة 2 31ي10 4ي8 15 2ي31 50 4ي58 85 45

 دعم الع  ة
 1 دالة 2 128 2ي1 10 8ي18 30 25 120 42
 3 دالة 2 88 2ي1 10 25 40 8ي18 110 48
 2 دالة 2 108 4ي8 15 8ي18 30 8ي21 115 48

توضح النتائج المعروضة فى الجدول السابق وجود فروق دالة 
دالة لكل  2انت قيم كابين تكرارات االستجابات على كل عبارة حيث ك

العبارات، وكانت الفروق لصالح استجابة )كبيرة ( مما يشير إلى 
ارتفاع األهمية النسبية لتلك المهارات المتضمنة فى القائمة .ويوضح 
الجدول الترتيب النسبي لكل عبارة مقارنة بعبارات البعد الذي تنتمى 

 إليه. 
ت و المهارات ( أن الموضوعا 3(،)  2ويتضح من الجدولين ) 

التي وضعت من قبل فريق البحث في القائمة تمثل احتياجات فعلية 
ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد لمهارات استراتيجيات 
التعليم والتعلم الفعال المتمركز حول الطالب، مما يؤكد أن هناك حاجة 

فعال ماسة لتدريب أعضاء هيئة التدريس على مهارات التعليم والتعلم ال
المتمركز حول الطالب في ضوء معايير الجودة الشاملة لتطوير بيئة 
التعلم الجامعي المتمثلة في استخدام االستراتيجيات التقليدية المعتمدة 
على المحاضرة قد تتمثل في سيطرة أسلوب المحاضرة المعتادة، وبعد 

اء التكليفات التقليدية التي ال تهتم بتفاعل الطالب بينهم وبين أعض
هيئة التدريس، وبين أنفسهم، وعدم مراعاة معايير الجودة الشاملة لتنفيذ 
الخطط التفيذية؛ لتحقيق األهداف التعليمية المرجوة في إطار النظرة 
النظامية للعملية التعليمية، وعدم وجود خطة مسبقة لتطوير قدرات 

لخدمة أعضاء الهيئة التدريسية في إطار برامج التنمية المهنية أثناء ا
في إطار مجاالت االعتماد والجودة، وهذا ما أكدت عليه نتائج بعض 
الدراسات والكتابات السابقة التي أكدت أهمية البرامج التدريبية للتطوير 

، 2112الخطيب ،المهني ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة مثل )
( ودراسة كل من Donilescu,2011، دونيلسيكو )2113الشهراني،
  )راسيجران ورهايوكيتاوتشاند

Rahayu,Chandrasegaran,Treagust,Kita,2011)   ودراسة

ودراسة   (Tebabal,kahssay,2011 كل من تبيبول وكاسيو 
و   (Thonpson,Bolin, Coe,2012تونبسون وبولين وكوهي ) 

 ( . Gambill,2001( ودراسة جمبل )2112)  ىهنددراسة 

ما البرنامج التدريبي  :النالثالنتائج المتعلقة باإلجابة عإ الس ال 
المقترح لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد في 
استراتيجيات التعليم والتعلم الفعال المتمركز حول الطالب في ضوء 

 ؟معايير الجودة الشاملة
قام الباحثون بتصميم برنامج تدريبي في ضوء نتائج قائمة 

ستهدفت تحديد استراتيجيات التعليم والتعلم االحتياجات التدريبية التي ا
وقد  ؟لب في ضوء معايير الجودة الشاملةالفعال المتمركز حول الطا

 تم إعداد البرنامج وفقًا للخطوات التالية:  
طبقًا لنتائج قائمة استراتيجيات التعليم والتعلم الفعال التي تم من 

يبية، وفي ضوء خاللها تحديد احتياجات أعضاء هيئة التدريس التدر 
األدبيات التي تم الرجوع إليها، وتبعا لألسس العلمية المتبعة في إعداد 
البرامج التدريبية تم وضع اإلطار المفاهيمي للبرنامج الخاص 
باستراتيجيات التعليم والتعلم الفعال متضمنًا األنشطة المختلفة، 
ج والجلسات، والزمن المخصص لها، وأهمية التدريب على البرنام

المقترح واألهداف العامة للبرنامج، واألهداف السلوكية ومحتواها أيضًا، 
وأساليب التنفيذ، واألجهزة والمواد التعليمية المستخدمة في التدريب 

 وأساليب التقييم .كما هو موضح فيما يلي : 
اإلطاار المفااهيمي للبرناامج المقتارح حاول اساتراتيجيات التعلاايم  .1

 ز حول الطالبوالتعلم الفعال المتمرك
      :مقدمة

ال يخفى  األس العزيز والزميل الفاضل /   عضو هيئة التدريس
عليكم أن العلم هو الصفة المميزة لهذا العصر؛ ولذا يسمى بعصر 
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العلم والتكنولوجيا أو عصر المعرفة. وتنعكس صفات هذا العصر 
الرغم من على العملية التعليمية بجميع جوانبها، ومراحلها المختلفة، وب

الجهود المتعددة لتطوير منظومة التعليم الجامعي بما فيها المناهج، أو 
المقررات الجامعية فإن هذه المناهج أو المقررات تصبح عديمة 
الجدوى دون وجود المعلم، أو عضو هيئة التدريس القادر على تبليغها 

  .لطالبه مما يحقق أهدافها
والتعلم الفعال المتمركز  ويعد استخدام استراتيجيات التعليم  

حول الطالب من أهم االتجاهات الحديثة التي تؤكد باستمرار على 
إيجابية المتعلم في الموقف التعليمي، وتجد بين يديك اإلطار 
المفاهيمي لبرانامج تدريبي يهدف إلى تزويد عضو هيئة التدريس 

ه، بالجامعة بقدر من المعارف، والخبرات، واالتجاهات لتنمية فهم
واستخدامه لمهارات التعليم والتعلم الفعال واستراتيجياته المتمركزة حول 

 .الطالب أو المتعلم

 :أهمية التدريب على البرنامج المقترح :أوي  
  :وتتضح أهمية التدريب على البرنامج فيما يلي 

  مسايرة االتجاهات الحديثة في التربية العلمية مما ينمي جوانب
 ملة ألن العالم والمجتمع في تغير مستمر.الشخصية بصورة متكا

 لعمل الجماعي تنمية االتجاهات والميول العلمية بجانب مهارات ا
 .العلمي والتقصي والبحثوالتفكير 

  التزود بقدر من المعارف عن استراتيجيات التعليم والتعلم الفعال؛
 ومداخله وطرقه المختلفة.

  ات التعليم والتعلم تزويد أعضاء هيئة التدريس بمجموعة من مهار
 .الفعال المتمركز حول الطالب

 :نانيا: مزايا البرنامج
 أبرزها أنه: يتميز هذا البرنامج في جوانب عدة

يرتكز على خبرة عضو هيئة التدريس وأدائه التدريسي كما 
تقترن فيه النظرية بالتطبيق، ويتيح للمعلم الوقت الكافي للتعلم 

فيه مصادر المعرفة والخبرة )مقروءة والتدريب داخل جامعته، وتتوفر 
( كما يتعامل مع عضو هيئة التدريس باعتباره عضوًا ومسموعة ومرئية

يتيح له  المهني كمافي فريق، ويضعه في موقع المسئولية عن نموه 
 بنفسه.تقييم أدائه 

 :األهداف العامة للبرنامج نالنا :
 إلى:يسعى البرنامج  

  الذاتي.تطبيق مهارات التعلم  -
 واالستراتيجية.التعليم، والتعلم،  من:توضيح المقصود بكل  -
توضيح دور عضو هيئة التدريس في اختيار استراتيجيات التعليم  -

 والتعلم الفعال ومداخله وطرقه. 

تحديد موقع استراتيجية التعليم والتعلم في المنظومة التعليمية من  -
 للتدريس.خالل التخطيط 

 .توضيح مراحل التخطيط للتدريس -
 .توضيح مراحل تنفيذ خطة التدريس -
 .المتعددة التعرف إلى المقصود بالتعلم النشط واستراتيجياته -
 .شارك –زاوج –ستراتيجية فكر توضيح المقصود با -
 .ستراتيجية خلية التعلمتوضيح المقصود با -
جراءات تنفيذها  - توضيح المقصود باستراتيجية العصف الذهني، وا 

 ومراحلها.
 .ستراتيجيات التعلم التعاونيد باتوضيح المقصو  -
 .يات المشروعات البحثية ومراحلهاتوضيح المقصود باستراتيج -
توضيح المقصود بالتعلم البنائي ومراحل أنموذج التعلم البنائي  -

 .وطرقه واستراتيجياته
 وأسسه.لم التفاعلي توضيح المقصود بالتع -
 .راتيجية التعلم الذاتي ومراحلهاتوضيح المقصود باست -
تدريس لتحقيق ف إلى كيفية استخدام المداخل البحثية في الالتعر  -

 .األهداف التعليمية
 .ود بالتفاعل اللفظي وغير اللفظيتوضيح المقص -
 .لمجتمع ودور المجتمع في الجامعةتوضيح دور الجامعة في ا -

 األهداف اإلجرائية للبرنامج: :نالنا  
 استهدف البرنامج مساعدة عضو هيئة التدريس على أن: 

 .حدد المقصود بالتعليم الفعالي .1
 .يعرف التعلم .2
 .يعرف االستراتيجية  .3
 .يحدد المقصود باستراتيجيات التعليم والتعلم الفعال  .2
يوضح دور المعلم أو عضو هيئة التدريس في التعرف إلى   .،

 .احتياجات الطالب واهتماماتهم
 .يوضح دور عضو هيئة التدريس في استخدام تكنولوجيا التعليم .6
ر المعلم أو عضو هئية التدريس في تصميم األنشطة يوضح دو  .2

 .التعليمية الالزمة
يوضح دور عضو هيئة التدريس في : تنمية مهارات حل   .2

المشكالت،  وكتابة التقارير البحثية، والتفكير الناقد واإلبداعي 
 .لدى الطالب

يوضح دور عضو هيئة التدريس في تيسير خبرات التعلم   .2
 .الفعال

بين األهداف التعليمية والمداخل التدريسية  يشرح العالقة .11
 .والطرق واألنشطة والتقييم

يرسم شكاًل يوضح موقع استراتيجية التعليم والتعلم الفعال في   .11
 .المنظومة التعليمية وعالقة التفاعل بين عناصرها
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 .يحدد المقصود بالتعلم النشط المتمركز حول الطالب  .12
م النشط وعالقة ذلك يذكر أمثلة ألهم استراتيجيات التعل .13

 .بنظريات التعلم
 .يحدد المقصود باستراتيجية العصف الذهنى .12
 .يحدد إجراءات استراتيجية العصف الذهني .،1
 .يشرح مراحل تنفيذ استراتيجية العصف الذهني  .16
 .يحدد المقصود باستراتيجية خلية التعلم .12
 .شارك-زاوج  –يوضح المقصود باستراتيجية فكر  .12
 .شارك –زاوج  –ة فكر يحدد خطوات استراتيجي .12
 .يحدد المقصود بالتعلم التعاوني  .21
 .يوضح شروط التعلم التعاوني .21
 .يشرح أهداف التعلم التعاوني  .22
 .يحدد األنماط التنظيمية داخل بيئة التعلم  .23
يحدد المهارات االجتماعية الالزمة لتنفيذ دروس التعلم   .22

 .التعاوني
 .يميز بين أنواع مجموعات العمل التعاوني .،2
تب قائمة باالستراتيجيات التي يمكن استخدامها في إقامة يك  .26

 .مناس جماعي إيجابي
يخطط لتدريس أحد الموضوعات في تخصصه باستخدام أحد  .22

 .أشكال التعلم التعاوني
 .يحدد المقصود باستراتيجية المشروعات البحثية .22
 .يحدد المقصود باستراتيجية التعلم الذاتي .22
 .يشرح أساليب التعلم الذاتي .31
 .ضح المقصود بالتعلم البنائييو  .31
 .يشرح مراحل نموذج التعلم البنائي .32
 .يحدد المقصود بالتعلم التفاعلي .33
 .يحدد المقصود بالمداخل البحثية .32
 .يشرح أنواع المراحل البحثية .،3
  .يشرح أساليب استخدام أحد المداخل البحثية .36

 تحديد محتوى البرنامج: :رابعا  
في خطوات بناء البرنامج،  يعد المحتوى أحد المكونات الرئيسة 

وهو ذلك البناء المعرفي بما يشمله من خصائص ومفاهيم باإلضافة 
  :إلى المهارات، وقد روعي في اختيار المحتوى عدة معايير

  التوازن بين الشمول والعمق بحيث يغطي المحتوى جميع
 األهداف المراد تحقيقها من البرنامج.

  ل جزء بمقدمة، وينتهي االستمرارية والتتابع بحيث يبدأ ك
 بخاتمة، وكل جزء يساعد وييسر تعلم الجزء الذي يليه.

 يم مختلفةتضمين المحتوى أنشطة متنوعة، وأساليب تقي. 

 مل بين الموضوعات داخل البرنامجالتكا. 

 وقد تم تحديد محتوى البرنامج في ضوء األهداف العامة،
يم والتعلم )المقصود بكل من التعل :واألهداف اإلجرائية ليشمل

واالستراتيجية، استراتيجيات التعليم والتعلم الفعال المتمركز حول 
الطالب، ودور عضو هيئة التدريس في اختيار استراتيجيات التعليم 
والتعلم الفعال، والعالقة بين األهداف التعليمية بين كل من المداخل، 

لتعليم والتعلم واألساليب، والطرق التدريسية، والتقييم. موقع استراتيجية ا
 في المنظومة التعليمية. كم شمل المقصود بكل من:

 .)التعلم النشط واستراتيجياته مثل استراتيجية العصف الذهني
شارك استراتيجية  – زاوج-فكراستراتيجية التعلم التعاوني. استراتيجية 

 الذاتي.استراتيجية التعلم  البحثية.استراتيجية المشروعات  التعلم.خلية 
  البحثية.والمداخل  لك المقصود ب بالتعلم البنائي والتعلم التفاعليوكذ

  :البرنامجمصطلحات أساسية في 
: مجهود شخصي ونشاط ذاتي يصدر عن المتعلم نفسه، التعلم .1

رشاده أيضاً   .وقد يتم بمساعدة المعلم وا 

هو عملية حفز قوى المتعلم العقلية، واستثارة نشاطة  التعليم: .2
 .بة التي تمكن المتعلم من التعلمالظروف المناس الذاتي، وتهيئة

: هو تخطيط وتنظيم وتنفيذ لكل الخبرات التربوية بكافة التدريس .3
مكانات بشرية معينة، والتدريس  جوانبها في إطار أهداف مادية وا 
عملية تقوم على الحوار، والتفاعل المستمر بين عضو هيئة 

ا الطرق واألساليب التدريس، والطالب لتعليم الطالب من خالله
  .التي يتمكن بواسطتها من الوصول إلى الحقائق والمعلومات

هي خطة إلدارة بيئة التعلم من أجل إتاحة  استراتيجية التدريس: .2
فرص التعلم، وتحقيق األهداف، وهي مجموعة قرارات يتخذها 
المعلم، وتنعكس تلك القرارات في أنماط من األفعال يؤديها 

 ي الموقف التعليمي.المعلم والطالب ف

هي مجموعة من اإلجراءات أو األساليب التي  طريقة التدريس: .،
يستخدمها المعلم بشكل منظم بهدف تحقيق التعلم الفعال. وهي 
عملية تستهدف التنظيم، والموازنة بين مختلف العوامل التي 

الدراسية تدخل في العملية التعليمية؛ كطبيعة الطالب والمادة 
 .يميوالموقف التعل

 :أساليب تنفيذ البرنامج المقترح: خامسا  
نظرًا لتنوع الموضوعات المكونة لمحتوى البرنامج يمكن  

ومن أمثلة تلك  استخدام أكثر من طريقة لتنفيذ هذه الموضوعات،
الذاتي. مجموعات النشاط.  .ناقشة)الحوار والم :الطرق واألساليب
 .كتروني(. التعلم اإللالتعلم التعاوني .العصف الذهني
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سادسا : األجهزة والمواد واألدوات التعليمية المستخدمة في 
 :التدريب على البرنامج

يستعان عند تنفيذ موضوعات البرنامج بعدد من مصادر 
 التعلمن ويتم استخدام شرائح البوربوينت وعرضها بواسطة جاهزي

  .الداتاشو والكمبيوتر
 :سابعا : األنشطة التعليمية

ج الحالي على إيجابية عضو هيئة التدريس، يعتمد البرنام
واشتراكه في العملية التعليمية للعمل على تحقيق وظيفية المعارف التي 
يحصل عليها، وتنمية عدد من المهارات العلمية، والمهنية في إطار 

ن األنشطة التعليم والتعلم الفعال، وذلك من خالل إسهامه في عدد م
 .دوريات العلميةفي الكتب والمراجع وال . البحثومنها: إعداد التقارير

. تنفيذ بعض لبحث في شبكة المعلومات العالمية. احلقات المناقشة
 .الموضوعات باستخدام هذه االستراتيجيات

 :التقييم :نامنا  
يستخدم التقييم من أجل الحكم على مدى تحقيق األهداف  

يس الذي اإلجرائية للبرنامج عن طريق تحليل أداء عضو هيئة التدر 
يمكن مالحظته، وقياسه، والتحقق من ذلك يتم من خالل استخدام 

  :أنواع التقييم التالية
تقييم قبلي يتمثل في تقديم بعض التساؤالت في بداية عرض كل 

 موضوع بهدف إثارة االنتباه والتهيئة للموضوع.
في األسئلة والتدريبات  تقييم مستمر أثناء التنفيذ يتمثل

أثناء عرض كل موضوع، مع توفير فرص التقييم  والمناقشات في
في التدريبات واألنشطة الذاتي من خالل األنشطة. تقييم بعدي يتمثل 

 .الختامية
 توصيات البحث:

   :في ضوء نتائج البحث وأدبياته يوصي بما يلي
ضننننرورة وضننننع خطننننط لبننننرامج تدريبيننننة ألعضنننناء هيئننننة التنننندريس  .1

 ملة . بالجامعة في ضوء معايير الجودة الشا
ضننرورة االهتمنننام بننالتطوير المهننننى ألعضننناء هيئننة التننندريس فننني  .2

 ضوء التطورات المعاصرة لمهارات التعليم والتعلم الفعال. 
تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في ضوء فلسنفة النتعلم النشنط  .3

 .متعلم مركزًا للعملية التعليميةالتي تجعل ال
  :بحوث ودراسات مقترحة

يبي لتنميننة مهننارات التعلننيم والننتعلم الفعننال لنندى فعاليننة برنننامج تنندر  .1
 .أعضاء هيئة التدريس في ضوء معايير الجودة الشاملة

تقيننيم نتننائج الننتعلم لنندى طننالب الجامعننة فنني ضننوء االسننتراتيجيات  .2
 .التدريسية المستخدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس في تعليمهم

 اتجاهنننننننات طنننننننالب الجامعنننننننة نحنننننننو االسنننننننتراتيجيات، والطنننننننرق، .3
 واألساليب التدريسية المستخدمة في عملية التعليم والتعلم 

فعالينننة اسنننتخدام اسنننتراتيجيات النننتعلم النشنننط فننني تننندريس مقنننررات  .2
تعلنننيم والنننتعلم لننندى طنننالب الجامعنننة فننني تحقينننق بعنننض أهنننداف ال

  .الجامعة
 مراجع
اإلدارة المدرسية البعد ( : 2116األغبري، عبد الصمد )  -

 ، بيروت، دار النهضة العربية . اصرالتخطيطي والتنظيمي المع
الجودة الشاملة في التعليم العام في ( : 2112األلمعي، علي)  -

 لدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان . ا المملكة العربية السعوديةي
(: اتجاهات 2111باهي، مصطفي حسين وفياض، ناهد خيري ) -

ة األنجلو التعليم العالي في ضوء الجودة الشاملة، القاهرة، مكتب
 المصرية . 

( : 1226تمام، إسماعيل تمام وزينب أمين ورشدي فتحي )  -
االتجاهات المستقبلية في تدريس العلوم وتكنولوجيا التعليم، 

 أسيوط، مطبعة األوفست.
( : تقييم 2112الحايك، صادق خالد ، الكيالني، عمرو وديع )  -

الشاملة أداء مدرس التربية الرياضية في ضوء متطلبات الجودة 
في األردن، المؤتمر العلمي التاسع عشر، تطوير مناهج التعليم 
في ضوء معايير الجودة، الجمعية المصرية للمناهج وطرق 

 ( .2التدريس، المجلد )
( : التدريس نماذجه ومهاراته، ،211زيتون، كمال عبد الحميد )  -

 ، القاهرة، عالم الكتب . 2ط
( : 2116حسن حسين ) زيتون، كمال عبد الحميد، وزيتون،  -

التعليم والتدريس من منظور النظرية البنائية، القاهرة، عالم 
 الكتب . 

( : استراتيجيات التدريس رؤية 2112زيتون، حسن حسين )  -
 ، القاهرة، عالم الكتب . 2معاصرة نظرية التعليم والتعلم، ط

(: النظرية البنائية واستراتيجيات 2112زيتون، عايش محمود )  -
 العلوم، األردن، عمان، الشروق .  تدريس

( : سيكولوجية التعليم والتعلم، 2116سامي، محمد ملحم )  -
 األسس النظرية التطبيقية، الطبعة الثامنة، عمان، دار الميسرة . 

( : استراتيجيات التعليم والتعلم 2112شحاته، حسن سيد )  -
 بنانية الحديثة وصناعة العقل العربي، القاهرة، الدار العربية الل

( : تصور مقترح 2112عبد الرازق، صالح عبد السميع )  -
لتطوير برامج إعداد معلم التاريخ  كليات التربية في ضوء 
متطلبات الجودة الشاملة، مجلة الثقافة والتنمية، العدد 

 .  2،1 -،12الخامس،ص 
(: 2116عبد الرحمن، محمد السعدني وثناء المليجي السيد )  -

داخلها واستراتيجياتها، القاهرة، دار الكتاب التربية العلمية م
 الحديث . 
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( : استراتيجيات 2112عبيدات، ذوقان وأبو السميد، سهيلة )  -
التدريس في القرن الحادي والعشرين ) دليل المعلم والمشرف 

 التربوي(، األردن عمان، دار الفكر . 
( : تقييم كتاب العلوم 2111عسيالن، بندر بن خالد حسن )  -

طور للصف األول المتوسط في ضوء معايير الجودة الشاملة، الم
 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى . 

( : إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات 2112قاسم، علوان )  -
 اآليزو، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن . 

حسن، أحالم  قاسم، مجدي عبد الوهاب ؛ محمود، حسين بشير، -
( : المستويات المعيارية لخريج التعليم قبل 2111الباز ) 

 الجامعي في األلفية الثالثة، القاهرة، دار الفكر العربي . 
( : النماذج التدريسية وتفعيل 2112قالدة، فؤاد سليمان )  -

 وظائف المخ البشري، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية . 
: تقييم برامج تربية المعلمين ( 2112كنعان، أحمد علي )  -

ومخرجاتها وفق معايير الجودة من وجهة نظر طلبة السنة 
الرابعة في قسم معلم الصف وأعضاء الهيئة التعليمية، مجلة 

 .  1،1-22(، ص 2+3( العدد ) ،2جامعة دمشق، المجلد ) 
(: الجودة الشاملة في 2112الليثي، رشا جمال نور الدين )  -

 ياجات الخاصة،القاهرة، دار الفكر العربي .تعليم ذوي  االحت
(: الجودة الشاملة والمؤشرات 2112محمد، أشرف السعيد أحمد)  -

في التعليم الجامعي ) دراسة نظرية وتطبيقية (، القاهرة، دار 
 الجامعة الجديدة للنشر . 

( : التعلم النشط اهتمام تربوي قديم 2111محمد، حماد هندي )  -
 النهضة العربية للنشر والتوزيع. حديث، القاهرة، دار 

(: إطار مقترح لتلبية 2111مطاوع، ألفت محمد محمد )  -
المعايير من خالل المناهج المتكاملة، المؤتمر العلمي الرابع 
عشر، التربية العلمية والمعايير الفكرة والتطبيق، المجلد األول، 

، أغسطس، الجمعية المصرية للتربية العلمية 3 -1اإلسماعيلية،
 .  22-1ص 

(: دور كليات التربية في تحقيق ،211نصر، محمد علي )  -
الجودة الشاملة في التعليم في مصر، مؤتمر دور كليات التربية 
في إصالح التعليم،كلية التربية بدمياط، جامعة المنصورة 

 13-12باالشتراك مع مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة، 
 . 26-،2نوفمبر، ص 

المتعلم  –( : تقييم مركزية 2116فريد،جان ي)  هوبا، ماري ين -
في الكليات الجامعية . تحويل بؤرة التركيز من التعليم إلى 

 التعلم، السعودية، الرياض، مكتبة العبيكان. 
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