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Abstract: 

Education is one of the things that should be carried into developing steps in order to suit 

teachers’ experience and skills in the educational process. Creative and critical thinking skills are 

of the most important skills for the future of education. Therefore, this research aims at building 

an effective programme to help teachers learn about and practice interactive strategies that improve 

creative and critical thinking skills in the educational setting. A lot of current research is interested 

in studying the influence of such programmes on students’ learning in the classroom through using 

interactive strategies. So, in this research the programme suggested is for training teachers’ 

creative and critical thinking skills through interactive strategies. The research sample consisted 

of 118 female teachers from various cities in the Kingdom of Saudi Arabia during summer training 

programme in 2018. For achieving the aim of the study, a quasi-experimental quantitative and 

qualitative approach is used; and data was collected by using both pre- and post- tests. The results 

showed that there is a significant impact in improving teachers’ thinking skills through interactive 

strategies. I recommend making teachers’ preparing sustainable process during their working life 

because they are an essential constituent of the educational process. I hope this research would 

contribute to improving skills of the future and the strategies for cultivating them by teachers and 

supervisors. 

 

 ملخص البحث 

ليت جيب االنتقال هبا إىل خطوات تطوير تناسب اخلربات واملهارات اليت حتتاجها املعلمات يف  يعد التعليم اليوم من األمور ا 
  العملية الرتبوية، لذلك تعد مهارات التفكري اإلبداعي والناقد من املهارات املستقبلية اليت جيب تطويرها عند املعلمات. من هنا ينطلق 

مشكلة الدراسة وهو عدم معرفتهم وممارستهم لالسرتاتيجيات التفاعلية اليت تنمي  مقرتح البحث وهو بناء برانمج فعال يسهم يف حل  
  مهارات التفكري اإلبداعي والناقد واليت تعد أحد أهم مهارات املستقبل. والدراسات الرتبوية احلديثة هتتم مبوضوعات دراسة أثر الربامج 

واقف التعليمية داخل الصف وذلك من خالل اسرتاتيجيات تفاعلية، وبناء  واإلسرتاتيجيات اليت ختدم املعلمني لتعليمهم الطالب يف امل
عليه فقد مت تنفيذ الربانمج ملدة شهر كامل لتطوير مهارات املستقبل لدى املعلمات، هلذا هدف هذا البحث الكشف عن "أثر برانمج  

طويرها عند املعلمات". تكونت عينة البحث من معلمات  تدرييب مقرتح لتنمية مهارات املستقبل للتفكري بواسطة اسرتاتيجيات تفاعلية لت
( معلمة، جرى  118هـ و بلغ عددهم )    1440-1439من بعض مدن اململكة العربية السعودية خالل برانمج التدريب الصيفي  
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علية لتطويرها لدى املعلمات،  إختيارهم بطريقة قصدية ، قامت الباحثة ببناء برانمج تدرييب مبين على مهارات التفكري واإلسرتاتيجيات التفا
ولتحقيق أهداف البحث استخدم املنهج الشبه جترييب واملختلط ) الكمي والنوعي ( ومجعت البياانت من خالل اإلختبار القبلي والبعدي  

ى املعلمات، وتوصي  . وأظهرت نتائج البحث أن هناك أثر كبري للربانمج التدرييب يف تطوير مهارات التفكري ابإلسرتاتيجيات التفاعلية لد
ذا  جبعل عملية إعداد املعلم عملية مستدامة أثناء اخلدمة، ألنه العنصر الرئيسي يف العملية التعليمية؛ ولذا فإن الباحثة أتمل أن يسهم ه

 البحث يف العمل على تطوير مهارات املستقبل للتفكري واإلسرتاتيجيات لتطويرها لدى املعلمات. 

 
Keywords: Education,training program, educational skills,  

 تعليم. ال مهارات ,برانمج التدريب  ,التعليم   الكلمات املفتاحية: 

 مقدمة البحث وخلفيته النظرية : 
ميز هللا سبحانه وتعاىل اإلنسان عن سائر الكائنات احلية ابلعقل والتفكري ، وهو من اهم اخلصائص وأعقد نوع من 

 أشكال السلوك اإلنساين واليت متيزه  وجعله كائنا متعلما ومعلما ومثقفا. 
  ، ومعرفته   وحضارته  بثقافته  اجملتمع  وتنمية  للفرد  وتطوير  مستمرة  تنمية   أساس  بشرية والتعليم  تنمية  مبثابة  فهو 

والتقنية  الوسائل  منها  لتعليمه  عديده  مهارات  ولديه  متعلم  معلم كفأ  اىل  حيتاج  النحو  هذا  على  مستدامة.والتعليم 
وإسرتاتيجيات التدريس اليت تنمي مهارات التفكري لدى املتعلم. فهناك حماوالت عاملية تقوم هبا املؤسسات واملنظمات 

يم وحتديثه عامليا، من خالل املؤمترات ،الندوات ،البحوث والدراسات والتقارير املنشورة .واجلهود الدولية إلصالح التعل
يف معظم دول العامل النامي واملتقدم يعملو على تطوير التعليم واملعلم وتنمية مهاراته وأتصيل مفهوم التعلم املستمر مدى 

 احلياة . 
لرتبية للقرن احلادي والعشرين املقدم إىل اليونسكو ، واملنشور حتت عنوان)التعلم وحيدد ذلك تقرير اللجنة الدولية املعنية اب 

ذلك الكنز املكنون( ، ومن احد دعائمه التعلم للمعرفة وهدفها إتقان أدوات املعرفة وليس إكتساهبا فقط حىت يستطيع 
دمة مهنة التعليم من خالل إعداد معلمني املعلم ينمي قدراته املهنية ويكون شخصية مهنية مثالية ، وأن مهمة املدارس خ

( ابنه البد من 2006وخليل ،    2007( واضاف ) قطامي،   2011فعالني ميكنهم من العمل التدريسي ) حجي، 
 االهتمام ابملعلم وتدريبه وتطوير قدراته وتزويده مبهمات التعليم األساسية واملساندة 

(يرى أن األداء املدرسي غري جدي، وضعف أتثري املعلمني على Goodlad( أبن جودالد)  2011واضاف حجي )
حتسني تعلم تالميذهم ويرجع ذلك اىل مؤسسات إعدادهم يف اجلامعات والكليات ، ولكن إعيد إصالح نظم وبرامج 
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بني مؤسسات إعداد املعلمني من منظور عصري كما تشري األدبيات الرتبوية إىل أن العالقات املنظومية والشراكة املتبادلة  
إعداد املعلم واملدارس هامة إىل درجة كبرية يف كافة أشكال ومستوايت اإلعداد ، وهناك أتكيد على أمهية التدريب يف 
إعداد املعلم واثناء اخلدمة عندما ظهر مفهوم ) مدارس التنمية املهنية( لتقدم منوذجا لكيفية تدريب الطالب املعلمني 

أثناء اخلدمة ) حجي، والدراسات األكادميية والبحو  املعلم  والتدريب يف  ث والتطوير يف املدارس ومؤسسات إعداد 
2011  :34 .) 

األقطار  املسئولني واملدربني يف  لدى  االهتمام  اخلدمة ابملزيد من  أثناء  املعلمني وتدريبهم  إعداد   ولقد حظي موضوع 
تصقل   ا تنشئ العقول وتكسب املهارات املختلفة اليت املتقدمة والنامية على السواء خاصة يف جمال الرتبية والتعليم كوهن

املعلم الذي هنتم إبعداده وتطوير قدراته وامكاانته وجتديد خرباته وزايدة فاعليته املتعلم من خالل  )خليل،   شخصية 
(، مما سبق نستنتج أن املناهج املتطورة واملتجددة يلزم هلا معلم لديه مهارات   75:  2003، حبيب، 14:  2006

تقبلية للتفكري يقصد ابلتدريب الرتبوي "هو أي برانمج خمطط ومصمم لزايدة الكفاءة اإلنتاجية عن طريق عالج مس
أوجه القصور أو تزويد العاملني يف مهنة التعليم بكل جديد من املعلومات واملهارات واالجتاهات بزايدة كفاءهتم الفنية 

عكست أمهية التدريب أثناء اخلدمة على توصيات العديد من ( هذا وقد ان182وصقل خرباهتم " )الزنبقي، ب ت:  
املؤمترات اليت عقدت يف دول عديدة ومنها اململكة العربية السعودية واليت اهتمت إبعدادوتدريب املعلمني أثناء اخلدمة( 

التنمية البشرية   (. مما سبق يعترب إعداد وتدريب املعلم اثناء اخلدمة من اساسياتتحسني التعليم ومن ركائز2011حجي،
اليت تنعكس على النهوض ابجملتمع ذلك أن تدريب املعلمني املستم واملستحدث حسب تطور احلياة االجتماعية والثقافية 
ميثل تلبية إلشباع احلاجات النفسية واملعرفية لدى املعلمني مما يزيد من ثقتهم أبنفسهم ويعزز الطموح لديهم وينعكس 

ينمي لديهم اإلحساس ابلتفوق والتمكن من املادة العلمية والتنمية   بيل النمو املهين والعلمي إذ على إتقاهنم لعملهم يف س
الذاتية، كما أن احلاجة إىل التدريب تعد مطلبا طبيعيا نتيجة للفرتة الزمنية بني اإلعداد وممارسة العمل الذي يؤديه املعلم. 

ليت حيصل عليها املعلم أثناء مرحلة اإلعداد تتناقص تدرجييا كلما املعلومات ا  فالنظرايت الرتبوية والنفسية أظهرت أن
من معلوماته بعد سنة واحدة من خترجه و تتناقص املعلومات 14%فاإلنسان ينسى    ابتعدان عن سنة األساس "التخرج"

 (.288:  2017)احلزنوي واخرون،  .بعد عدة سنوات84% حىت تصل نسبة النسيان إىل
 على استخدام اسرتاتيجيات التدريس ،قامت إدارات الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية وألمهية تدريب املعلمني

هـ بتطبيق )مشروع تطوير اسرتاتيجيات التدريس ( حتت شعار )علمين كيف أتعلم(   1424/1425يف العام الدراسي  
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ابلتدريس من حي2006وذكر) أمحد   ، االرتقاء  العام  الربانمج  هدفه  النشط ( أن  الدور  النوعية واالعتماد على  ث 
( مدرسة 328للطالب يف عملية التعليم والتعلم . وبلغ عدد املدارس جلميع املراحل اليت طبق فيها املشروع يف بدايته )

( معلم يف بداية الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي 4073، وعدد املعلمني املطبقني للمشروع يف تلك املدارس )  
 هـ(. 1424هـ ) وزارة الرتبية والتعليم ،  1430/1431

( يف أمريكا منذ السبعينات بتطوير منوذج التدريس االسرتاتيجي Kansasوقد قام مركز البحث يف جامعة كانسوس )
(Strategic Instruction Model SIM  ومت إدخاله يف مؤسسات برامج إعداد املعلم ،) (Central 

Project,2006)  ( واضاف لنز .( Lenz,2010  أبنه مت تدريب آالف املعلمني سنواي على منوذج(SIM) عن
طريق اإلنرتنت بواسطة مدربني متخصصني لضمان االرتقاء ابلنوعية  بتطبيقه يف املدارس  ملساعدة املعلمني على توجيه 

 ازاهتم الدراسية . الطالب وإرشادهم إىل استخدام االسرتاتيجيات املناسبة ، مما جيعل من السهل عليهم حتقيق إجن
وحيث إن املمارسات التدريسية للمعلمات مازالت يف بعض مدارس التعليم العام وأيضا اجلامعي  تفتقر ملتطلبات املهنة 
ومهارات األداء املطلوبة للتدريس االسرتاتيجي لتنمية مهارات التفكري املستقبلية  يف احملاضرات أو كمعلمة يف التدريب 

نتماء الباحثة إىل عضوات هيئة التدريس يف كلية الرتبية ، قسم املناهج وطرق التدريس جبامعة أم القرى. امليداين ،وحبكم ا
وأن واقع أدائهن من خالل متابعة الباحثة هلن فرتة التدريب امليداين فصليا وابملقابلة الشخصية مع مديرات ومعلمات 

املهين ، ولصعوبة تطبيق  الطالبات املعلمات ملا درسنه يف مدارس التطبيق يكشف قصوراً متزايداً يف جانب اإلعداد  
مقررات اإلعداد الرتبوي أثناء فرتة التدريب فتحاول الطالبة املعلمة أثناء تطبيقها امليداين حماكاة أساتذهتا ومعلماهتا ، 

طلوب اثناء فرتة التدريب وبرغم حماولة بعض أعضاء هيئة التدريس إىل االجتهاد لتوصيل الطالبات املعلمات للمستوى امل
امليداين ولكن مازالت الفجوة كبرية بني ما درسنه وبني ما يطبقنه فعاًل ؛ وذلك نتيجة لربانمج اإلعداد والتأهيل  لكلية 

   (2012،حسني ،    2006الرتبية ال يوصلهن  للمستوى املطلوب  للتطبيق يف امليدان.كما أضاف كل من )قطامي،  
ني املعلم والطالب املعلم من املهارات واإلجراءات الالزمة للقيام ابلتخطيط والتنفيذ والتقومي أن التدريس يتطلب متك

 للتدريس. 
وذلك يكون  وفق اإلسرتاتيجيات املختارة لتنمية مهارات التفكري املستقبلية و لتحقيق أهدافه ، ملساعدة الطالب على 

بنجاح. وبناء على ما تقدم من االهتمام الواسع من قبل الدول   استخدام تلك املتطلبات إلجناز املهام املطلوبة منهم
األجنبية والعربية بربامج إعداد املعلمني وأتهيلهم سواء أكان يف الدراسات التقوميية أم التجريبية ،  تتساءل الباحثة عن 
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قبلية للتفكري ، وبناء على كيفية تدريب املعلمات على استخدام اسرتاتيجيات تفاعلية للتدريس  لتطوير مهاراهتم املست
 ما تقدم أتت فكرة البحث احلايل . 

 مشكلة البحث وتساؤالته: 
من خالل ممارسة الباحثة لعملها يف اإلشراف يف امليدان الرتبوي و مالحظتها لكثرة الشكوى من التدريب واالمتعاض 

 املستوى العلمي والذي أحد أسبابه النقص الشديد لدى الكثريين منهم مع ضعف حتصيل الطلبة يف امليدان واخنفاض  
العلمي رغم وجود دورات تدريبية متتالية املعلمني املهين و   (  كما2002وهذا ما أكدته دراسة )جرب،  . يف إعداد 

 حاولت بعض الدراسات حبث أثر بعض اإلسرتاتيجيات التدريسية )بناء خرائط املفاهيم ، التعلم التعاوين و العصف 
وحتصيلهم   القرار يف تنمية العمليات املعرفية العليا ومهارات التفكري الناقد( على اكتساب الطلبة املعلمني    الذهين واختاذ 

 ، )هزاع  من:  املفاهيم كدراسة كل  احلميد،2007لبعض  ،)عبد   )2003  ، السيد  إبراهيم  2000(،)   (،  )
الدراسات إىل منو    2003( و )هبجات ، 2004وأمني، تلك  نتائج  اجتاهات ومهارات وأساليب ( حيث توصلت 

سوماكر  يؤكد  املطلوبة.وكذلك  العملية  واملهارات  املفاهيم  اكساهبم  إىل  ؛ابإلضافة  املعلمني  الطلبة  التفكريلدى 
(Schumaker,2009   الدراسة عن حاجة ، وكشفت  أمريكا  املهنية يف  والتنمية  املعلم  إعداد  بدراسته حول   )

تدريس االسرتاتيجي والتدرب على اسرتاتيجيات التدريس مع طالهبم ومع الطالب املعلمني أثناء اخلدمة إىل الوعي ابل
 املعلم ،و مع تنوع وتطور أدوار املعلم من كونه ملقنا و مرسال للمعلومات إىل مرٍشد و ميٍسر و مساٍعدعلى التفكري لدى 

 كاملة لعمليات التفكري نوعا ومستوى كما املتعلمني مما حيقق تعلما واكتسااب للمعلومات و املها ارت أبنفسهم، وممارسة  
( يف Presseisen,et.al1997( نقال  عن برسيسن وآخرون )94- 93،  25- 24:   2003واضاف)حبيب ،  

يف املؤمتر السنوى لإلحتاد األمريكى للبحث    Yildirim,1993)الندوة اخلاصة إبعادة البناء وكذلك إشرتاك يلدرمي )
تعليم الرتكيز على  املستوايت   الرتبوى على  والتعلم يف مجيع  التعليم  رئيسى لكل من  التفكري واعتباره هدف   مهارات 

 كماالتعليمية  تؤكــد مشــكلة البحث أن هنــاك قصــورا فــي الدراســات امليدانيــة، والربامــج التدريبيــة التــي تقـدم للمعلمـات. 
من   اقد يف الفلبني حبثا عن  مهارات التفكري الناقد جملموعتني ( يف املؤمتر الدوىل للتفكري النSeng,1998القى سنج )  

 املعلمني بسنغافورة ) ابخلدمة وقبل اخلدمة ( وأكد اىل تعليم تلك املهارات اثناء اخلدمة للمعلمني  واثناء التدريب يف 
- 130  :   2015عياصرة ، معهد التعليم القومي وعلى اسرتاتيجيات التفكري خالل فرتة اإلجازة الصيفية .كمـا ذكر ) ال 

 ( Cotton,2002نقال عن كوتن     131
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 أهم التوصيات اليت قدمتها البحوث والدراسات الرتبوية يف جمال 
 تعليم مهارات التفكري وأمهها: 

 ضرورة تدريس مهارات التفكري املختلفة يف أن واحد .   - 1
 هناك عددا من اسرتاتيجيات التدريس تدعم مهارات التفكري . -2
 يؤدي تدريب املعلمني على تدريس مهارات التفكري املختلفة إىل زايدة يف حتصيل الطلبة األكادميي. -3
 ضرورة توفري اجلو اإلجيايب واملشجع لعملية تعليم مهارات التفكري . -4

 الدراسـات امليدانيـة التـي حتدثـت عـن هـذا اجملـال، وبينـت فـي معظـم نتائجهـا   من هنا انطلقـت مشـكلة البحث التايل  مـن 
هتمـام أن الربامـج التدريبيـة التـي تقـدم هـي برامـج يغلـب عليهـا الطابــع النظــري، ويقــل فيهــا الطابــع العملــي،  اضافـة إلـى ا

 و جتويـد العمـل فـي املـدارس. لذلـك فـإن الباحثـة تـرى أن تطويـر برامـج تدريبيـةوزارة التعليـم ابململكة العربية السعودية  حنـ
التدريس  للتفكري  واسرتاتيجات  املهنيــة ومهارات املستقبل  التدريبيــة، والكفايــات  للمعلمـات يســتلزم معرفــة احلاجــات 

 املعرفــة، ومعطيــات العصــر، والتكنولوجيــا، والن التعليم اليوم حيتاج التفاعلية  التــي حتتاجهــا املعلمــات فــي ظــل تســارع  
 يتضح من العرض   ىل خطوات تطوير تناسب املستقبل واخلربات واملهارات املستقبلية اليت جيب تعزيزها عند الطالب .إ

عملية التدريس   بات اجلديدة يفالسابق أنه البد من إعادة النظر يف برامج إعداد وتدريب املعلم بشكل يتوافق و املتطل
تطوير هلا سواء يف   ويف ضوء األدوار والتحدايت املعاصرة ، ولكي تكون هذه الربامج فاعلة فإن ذلك يتطلب إحداث

أهدافها ، آلياهتا واساليبها ، لكي يتم من خالل هذا التطوير ختطى أوجه القصور احلالية .انطالقا مما سبق تكونت لدى 
اسرتاتيجياتالباحثه فكرت ع وتطويرها ابستخدام  املستقبليه  التفكري  ملهارات  أثناء اخلدمة  للمعلم  تدرييب  برانمج   مل 

 تدريس تفاعلية لدى املعلمات ، وابلتايل ميكن بلورة مشكلة البحث يف التساؤل الرئيس التايل : 
 اتيجيات تفاعلية لتطويرها لدى املعلمات؟ ما أثر الربانمج التدرييب املقرتح لتنمية مهارات املستقبل للتفكري بواسطة اسرت 

 ويتفرع من السؤال الرئيس تساؤالت البحث التالية : 
 ما أثر استخدام إسرتاتيجيات التدريس التفاعليه لتطوير مهارات املستقبل للتفكريلدى املعلمات ؟  .1
التفاعليه   .2 التدريس  اسرتاتيجيات  الستخدام  االجل  األثر  للتفكريلدى ماحجم  املستقبل  مهارات  لتطوير 

 املعلمات؟ 
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اسرتاتيجيات تدريس    .3 للتفكري ابستخدام  املستقبل  لتطويـر مهارات  تدريبـي  برانمـج  لبنـاء  املقتـرح  التصـور  مـا 
 لدى معلمـات التعليم األساسي يف اململكة العربية السعودية ؟.   تفاعليه

( لتطوير مهارات املستقبل للتفكري لدى   α≥ 0.05وى )  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند املست .4
 املعلمات وفقا لعدد اسرتاتيجيات التدريس اليت مت التدريب عليها بني استجاابت عينة الدراسة؟

 أهداف البحث: 
 يهدف البحث احلايل إىل حتقيق ما يلي: 

 اسرتاتيجيات التدريس التفاعلية لتطوير املهارات املستقبلية للتفكري لدى املعلمات   معرفة أثر  استخدام -1
 حتديد  االسرتاتيجيات لتطوير املهارات املستقبلية للتفكري  يف املمارسات التدريسية  لدى املعلمات. - 2
تصـور مقتـرح لبنـاء برانمـج تدريبـي لتطويـر مهارات املستقبل للتفكري لدى معلمـات التعليم األساسي يف اململكة وضع  -3

 العربية السعودية . 
( لتطوير مهارات املستقبل للتفكري α≥ 0.05الكشف عن مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى)  -4

 التدريس اليت مت التدريب عليها بني استجاابت عينة البحث.   لدى املعلمات وفقا لعدد اسرتاتيجيات
 أمهية البحث: 

 تظهر أمهية البحث احلايل يف حماولته : 
يتنـاول هـذا البحث جانبـا مهمـا؛ إذ إنه سيسـاهم فـي تدريـب املعلمـات  ورفع كفاءهتم  لتطوير مهاراهتم املستقبلية -1

 اعلية . للتفكري ابستخدام اسرتاتيجيات تدريس تف
مساعدة خمططي برامج تدريب املعلمني يف جماالت  ختطيط وتنفيذ وتقومي  وتطوير ومتابعة برامج لتدريب املعلم   -2

أثناء اخلدمة وتوجيهها حنو حتقيق فهم أفضل لألدوار اجلديدة للمعلمني ، مما جيعل أثرها فعال يف اإلسهام يف تطوير 
 وحتسني العملية الرتبوية . 

ـور مقتـرح لبنـاء برانمـج تدريبـي لتطويـر مهارات املستقبل للتفكري لدى معلمـات التعليم األساسي يف اململكة تقدمي تص-3
 العربية السعودية . 

تطويـر  -4 فـي  التدريبية  واحلقيبة  التدريبيـة  للربامـج  املقتـرح  التصـور  هـذا  مـن  االسـتفادة  واألكادميييـن  للباحثيـن  ميكـن 
 .مجيع املعلمات يف مراحل تعليمية خمتلفة  دراسـات ختـدم
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 حدود البحث: 
 احلد املوضوعي :اقتصر البحث على تقدمي برانمج تدرييب وحقيبة للمدرب واملتدرب   -1
 احلد املؤسسي : اقتصر البحث على مدارس التعليم األساسي  ابململكة العربية السعودية .  -2
رشحن من قبل وزارة التعليم ابلرايض  يف برانمج التدريب   احلد البشري : اقتصر البحث  على املعلمات الاليت -3

 معلمة(. 118الصيفي وعددهم )
 احلد املكاين : جرى تطبيق الربانمج التدرييب للبحث يف كلية الرتبية جبامعة أم القرى  -4
 هـ  ) شهر ذي القعده( 1440-1439احلد الزماين : طبق البحث يف صيف   -5

 مصطلحات البحث: 
 :التدريب

ــددة عمليــة مســتمرة حمورهــا الفــرد فــي جمموعــة هتــدف إلــى إحــداث تغيــرات ســلوكية وفنيــة وذهنيــة ملقابلــةاحتياجــات حم
     (Birdthistle ,2006) حاليــة أو مســتقبلية
ـورة ألداء العمــل، مــن خــالل إحــداث التدريـب أبنـه : »عمليـة تعلـم املعرفـة واألسـاليب املتط ,2003وقـد عـرف )ايغـي 

 تغييــر فــي ســلوك ومهــارات األفــراد، مــن أجــل الوصــول إلــى أهـداف مشـرتكة، علـى مسـتوى الفـرد، واملنظمـة«. 
 التعريف اإلجرائي للربانمج التدرييب املقرتح 

 :وتتبين الباحثة التعريف اإلجرائي التايل
الربانمج التدرييب هو: "املخطط الشامل الفعال القادر على تزويد معلمي التعليم األساسي يف  اململكة العربية السعودية   

املهنيـة ابستخدام اسرتاتيجيات تدريس تفاعلية  لزايدة وتنمية  التفكري املستقبلية  واملعارف واخلبـرات  بكافة مهارات 
ات اجيابية ومستمرة يعدهم إعدادا جيدا ينعكس على أداء طالهبم و زايدة حتصيلهم قدراهتم املهنية و اليت حتدث تغيري 

 الدراسي". ويقـدم مــن خــالل جمموعــة مــن اللقــاءات التدريبيــة لتحقيــق أهــداف مرغوبــة وحمــددة. 
 برامج التدريب اثناء اخلدمة: 

اليت يقوم بتنفيذها وتقوميها ومتابعتهاوتطويرها قسم اإلشراف مع تعرف على أهنا " العملية املخططة واملنظمة واملقصودة  
قسم التدريب يف وزارة التعليم ، هبدف تطوير ورفع كفاايت املعلمني وحتسني أدائهم مما جيعلهم أكثر فاعلية وخربة يف 

 (. 15:  1995را،جمال عملهم املهين واألكادميي واطالعهم على املستجدات واملستحداثت يف جماالت التخصص.")الف
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ويعترب التدريب ىف وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية  أحد أنشطة قسم االشراف الرتبويوتقوم عليه رئيسة قسم 
 االشراف ومشرفة التدريب بتنفيذ  املشرفات. 

 مهارات املستقبل للتفكري : 
( " أبهنا العمليات العقلية اليت 97  :  2015( يف  )العياصرة ،  Wilson,2002مهارة التفكري عرفها )ويلسون ،

نقوم هبا من اجل مجع املعلومات وحفظها أو ختزينها ، وذلك من خالل إجراءات التحليل  والتخطيط والتقييم والوصل 
 إىل استنتاجات وصنع القرارات"

اليت قدمت يف احباث املؤمتر وتعرف الباحثة مهارات املستقبل للتفكري : هي مهارات التفكري اإلبداعي والناقد املستقبلية و 
 الدويل لتقومي التعليم و اليت مت تدريب املعلمات عليها من خالل اسرتاتيجيات تدريس حمددة مت اختيارها. 

( أبن اإلبداع كما شرحه دي بونوأبنه طريقة 310:  2015تنمية مهارات التفكري اإلبداعي : كما ذكر ) العياصرة ،
جلديدة أو التطبيقات اجلديدة ملعلومات متوفرة ، فالعمل على تنمية مهارات التفكري العلم ، والبحث عن املعلومات ا

اإلبداعي متثل طريقة التدريس املناسبة واليت تعترب قوائم لطريقة بناء املعرفة اإلنسانية وهي اإلبداع كما أشار دي بونو 
 اإلبداعي. وعليها أن تتواءم مع هذا البناء ، وتركز على تنمية مهارات التفكري  

 فيساعد هذا النوع من التفكري املعلمني التعبري عن أنفسهم بطريقة إبداعية وغري تقليدية. 
( ان التفكري الناقد هو " تفكري أتملي معقول يركز 123:   2001تنمية مهارات التفكري الناقد:وكما ذكر )قطامي ، 

رات التفكري الناقد تتطلب تدريبا كافيا حىت يصبح على ما يعتقد به الفرد او يقوم ابدائه " ومهمة التدريب على مها 
 املعلم مفكرا انقدا ،مث تصبح لديه القدرة على ممارستها أمام الطلبة . 

 فهي مهارات ميكن تنميتها وتطويرها لدى املعلم، ويتم ذلك من خالل اخلربات الالزمة لتحقيق ذلك خالل التدريب . 
 :التطوير

ّعرف التطوير   أبنه: "تغيري يتصف ابلنمو لبنية معينة أو لوظيفة أو مهارة معينة، وهو يعتمدعلى مراحل متعددة"  ) فلية 
 2004: 103).والزكي،  

ُوّعرف أيضاً   أبنه: "مصطلح عام يشري إلىعملية مقصودة هادفة ينتج عنها ترقية الشيء موضع التطوير من طور أدىن 
 2002: 217) . صربي ،  (   إىل طور أعلى " 

وتعرف الباحثه التطوير إجرائياً   أبنه: منظومة عمليات متكاملة وحمددة اخلطوات، هتدف إىل إحداث تغيريات جوهرية 
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أثناء فرتة التدريب لتطوير املهارات املستقبلة للتفكري لدى املعلمات ابستخدام اسرتاتيجيات تدريس تفاعلية من خالل 
وخربات وجتارب عملية من خالل الربانمج التدرييب املقدم ، تقود إىل حتسني كفاءة العملية التدريبية ، أفكار واجتاهات  

 .وتزيد قدرهتا على حتقيق األهداف
 التدريب وأمهيته يف تنمية املهارات املستقبلية للتفكري  للمعلمات:

التكنولوجـي، األمـر جيعـل مـن املعـارف واخلبـرات التـي مر هبـا التدفـق املعرفـي املتسـارع، وثـورة املعلومـات والتقـدم العلمـي و 
املعلم  أثناء إعـداده غري مناسـبة بعد فتـرة زمنيـة قصيـرة، ممـا يتطلـب تنميـته مـن أجـل أن يرفـع مسـتوى مهارات تفكريه ، 

ـي العالـم املعاصـر يتـم مـن خـالل الرتبيـة والتعليـم وكفاءتـه اإلنتاجيـة مبـا يسـاير متطلبـات العصـر، خاصـة أن أسـاس التقـدم ف
ويعتبـر التدريـب أفضـل أنـواع االسـتثمار؛ فهـوميثـل االسـتثمار احلقيقـي ألي منظمـة حكوميـة 2009 )  )منـال كامـل،  

إمـا لتعديـل سـلوك أو الكتسـاب أو خاصـة؛ ألنـه يسـتثمر العنصـر البشـري، و يعـد مطلبـاً مسـتمراً للعامليـن كافـة ، وذلـك  
مهـارات التفكري املستقبلية  ومعـارف جديـدة، أو لتدعيـم مهـارات ومعـارف وقـدرات حاليـة مبـا يـؤدي إلـى املسـاعدة علـى 

ريـب (. وال شـك أن ذلـك يسـتلزم ختطيـط التد2008زيـادة فـرص االبتـكار، واالختـراع، وحتسـني أسـاليب العمـل)النجار ،
الفـرد، واجلماعـة،  التدريـب علـى مسـتوى  مبـا حيقـق مـع العوائـد املطلوبـة، واسـرتداد تكلفتـه مـع التقييـم املسـتمر لنتائـج 

( ؛ لـذا ال بـد أن تبقـى املعلمـة علـى اتصـال 2017وأثرهـا علـى حتسـني العمليـات املختلفـة )احلزنوي ،الزهراين واجلهين ،  
كل جديـد يطـرأ علـى ميـدان عملهـا، عـن طريـق مشـاركتها ابلـدورات التدريبيـة والنـدوات، واالجتماعـات، وميكـن مسـتمر بـ

ــن هــم أن جتـد ملشـكالهتا الرتبويـة حلـواًلُ مرِضيـة مـن خــالل مــا جتريــه مــن حــوار بينهــا وبيــن املســؤولني فــي املدرسة  مم
( أن التدريـب ال يعتمــد علــى جمــرد إلقــاء املعلومــات، بــل يقتــرن ذلــك ابملمارســة  2006ويـرى) خليل  ،  أكثــر خبــرة.

مـن   الفعليــة ألســاليب األداء اجليـدة، هلـذا يعـد التدريـب حماولـة لتغييـر سـلوك األفـراد عـن طريـق متكينهـم فــي أداء أعماهلــم 
رق واسرتاتيجيات ، وأســاليب ومهارات التفكري املستقبلية املختلفــة ،ومســتلزمات أدائهــم الوظيفيــة، حيث اسـتخدام طــ

أي أن جيعلهــم يسـلكون بشـكل خمتلـف بعـد التدريـب عمـا كانـوا يتبعونـه قبـل التدريـب، وجيـب أن يتـم تصميـم الربامـج 
ا مـع بيئـة عمـل املشـرتكني فـي هـذه الربامـج، وبشـكل يسـاعد علـى تلبيـة االحتياجـات التدريبيـة واإلعـداد هلـا بطريقـة تربطهـ

التـي تتطلبهـا الوظائـف، مبـا خيـدم العمليـة اإلنتاجيـة يف املنظمـات، ويزيـد مـن رضـا اجلمهـور املتعامـل معهـا، وكذلـك شـعور 
الربامـج، أبهنـم   فـي هـذه  املشـرتكني  علـى األفـراد  تسـاعدهم  حصلـوا علـى معلومـات ومهـارات تفكري جديـدة، سـوف 

ة وبيئــة ترمجتهـا فــي أعماهلــم، ووظائفهــم التــي يعملــون فيهــا، فعندمــا يتحقــق هــذا االنســجام مــا بيــن الربامــج التدريبيــ
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 .ــة، وحتقــق األهــداف التـي تسـعي إلـى حتقيقهـا مـن خـالل التدريـبعمــل املشــرتكني فــي هــذه الربامــج تصبــح أكثــر فاعلي
(  أبنـه لنجـاح العمليـة التدريبيـة ينبغـي توافـر مفهـوم واضـح ودقيـق للتدريــب 2017كمـا أشـار )احلزنوي ،واخرون ،  

يــب، ملــا لذلـك مـن أتثيـر فـي اإلعـداد الصحيـح، لــدى أطــراف العمليــة التدريبيــة مــن مــدرب، ومتــدرب، ومســؤول التدر 
ـرية والتنفيـذ السـليم للربامـج التدريبيـة، واتبـاع األسـاليب احلديثـة فـي العمليـة التدريبيـة التـي تفـي ابحتياجـات املـوارد البش

فـراد مبهـارات معينـة تسـاعدهم علـى تصحيـح العاملـة فـي املنظمـة، وتنمـي معارفهـم، ومهاراهتـم. فالتدريـب هـو تزويـد األ
ليـة النواقـص فـي أدائهـم. ويعتبـر املعلـم أحـد العوامـل املهمـة فـي العمليـة التدريبيـة؛ ملـا لـه مـن دور فعـال فـي الوصـول ابلعم

ـة التعليميـة إذ يتوقـف علـى حسـن إعـداده التعليميـة إلـى غايتهـا املرجـوة، ابعتبـاره ميثـل بعـدا رئيسـاً فـي منظومـة العملي
 وتدريبـه وتوجيهـه حتقيـق أهــداف العمليــة التعليميــة. 

 الطريقة واإلجراءات امليدانية للبحث : 
نستعرض هنا اإلجراءات واخلطوات املنهجية اليت متت يف جمـال البحث امليداين،حيث يتناول منهـج ، وجمتمـع البحث، 

طبق عليهـا البحث،إضـافـةا إىل توضيـح األدوات املستخدم يف البحث وخطواته، واألساليب اإلحصائيـة والعينـة اليت 
 اليت استخدمت يف حتليـل البيانـات للتوصـل إىل النتائج ومن مث حتقيق أهداف البحث. 

 وفيما يليتفاصيـل مـا تقـدم:   
 أوال/ منهجية البحث: 

واملختلط) الكمي والنوعي( من حيث التحليل اإلحصائي واألسئلة املقننة   استخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب
 (. 2013واملناقشات خالل الربانمج التدرييب )عالم،

 اثنيا / جمتمع البحث: 
 تكون جمتمع البحث من مجيع معلمي املرحلة األساسية يف اململكة العربية السعودية  للعام 

ة خضعوا للتدريب خالل الفصل الصيفي يف بداية شهر ذي ( معلما ومعلم236هـ، )  1440- 1439الدراسي
 هـ . 1440-1439القعده اىل هنايته   

 اثلثا/ عينة البحث: 
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ضمن الربانمج التدرييب الصيفي   معلمة ( كانو  118معلم و 118( معلما ومعلمة )  236تكونت عينة البحث )  
للمعلمني واملعلمات والذي فتح الباب له للتسجيل االلكرتوين يف شهر رمضان وكانت العينة حسب رغبتها 

 وامكانيتها للتسجيل حىت بلغ العدد املذكور من مجيع مدن اململكة العربية السعودية. 
 رابعا/ أداة البحث : 

  حث على طريقتنياعتمدت الباحثة يف إعداد أدوات الب
الطريقـة األولـى : يف ضوء  الدراسـات السـابقة التـي حتدثـت عـن الربامـج التدريبيـة للمعلمـات ومت االطالع عليها  .1

، واسـتعراض إطار األدب الرتبوي احلديث الذي سبق أن عرضناه عن التدريب واملتعلقة مبشكلة البحث ، مت االستفادة 
 انمج التدرييب. يف بناء احلقيبة والرب 

 الطريقــة األخــرى: املقابلـالت الشخصية غري الرمسية يف املدارس ويف كلية الرتبية التــي أجرهتــا الباحثــة مــع بعض  .2
املعلمات ومديرات بعض املدارس من خالل عملها  كمشرفة تربوية للطالبات افادها يف التخطيط للربانمج التدرييب مث 

ءالربانمج التدرييب والذي يشمل حقيبة تدريبية للمدرب واملتدرب واألختبار القبلي والبعدي عن مواضيع قامت الباحثة ببنا
 احلقيبة واليت  استخدمها املعلمني واملعلمات اثناء فرتة التدريب  يف كلية الرتبية جبامعة أم القرى. 

 فق اخلطوات اآلتية:و 
ا لبحث ، وعندما رشحت للتدريب يف ذلك الصيف تقدمت ابحلقيبة اعددت احلقيبة للربانمج  التدرييب على أن اطبقه

املقرتحة للربانمج لكلية الرتبية جبامعة أم القرى لتحكيمها .وكان إعدادي هلا  من خالل خربيت واطالعي صممتها، وألنه 
ـتهدف املعلمني مــن أجــل متكــينهم وجدت أنه  ال بــد مــن وضــع برامــج منظمــة ودقيقــة، وبنائيــة، تكوينيــة مســتمرة تسـ

مـن حتسـني وجتويـد كفاايهتـن الفكريـة، واملهنيـة  ومهارات التفكري املستقبلية اإلبداعي والناقد .ورفعت حقيبة املدرب 
ة ، واملتدرب لوزارة التعليم يف الرايض لتحكيمها وامحد هللا واشكره وافقو عليها وطلب مين عمل اختبار واضمنه للحقيب

ساعات كل يوم ويصبح عدد ساعات التدريب لكل معلمه   5اايم مبوجب    5مث اعددت برانمج التدريب اسبوعيا )  
 ساعه وكان يكرر الربانمج كل اسبوع ملدة شهر كامل(   25ومعلم  

 :صدق أداة البحث وثباهتا
التعليم يف الرايض لتحكيمها واثبات   تـم عـرض احلقائب التدريبية على متخصصني يف كلية الرتبية مث رفعت اىل وزارة  

 صدقها.
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(وهـو معامـل 98,0وكذلـك حسب الثبـات  لإلختبار بطريقـة التجزئة النصفية ، إذ بلـغ معامـل الثبــات هبـذه الطريقـة )    
 ثبـات جيـد ميكـن الوثـوق بـه عنـد اسـتخدام االختبار كأداة قيـاس

 :متغريات الدراسة
 املتغري املستقل:   

تصـور مقتـرح لربانمـج تدريبـي لتطويـر املهارات املستقبلية للتفكري  لدى املعلمني واملعلمات ابستخدام اسرتاتيجيات  -1
 تدريس تفاعلية. 

 املتغيـر التابـع:  -2
املهارات املستقبلية للتفكري واالسرتاتيجيات جلميع معلمي ومعلمات التعليم العام يف مدن اململكة العربية   - 2

 السعودية واللذين روشحو حلضور الربانمج التدرييب الصيفي . 
 :املعاجلة اإلحصائية

 برانمــج احلــزم   أُجيــب عــن أســئلة الدراســة ابســتخدام املعاجلــات اإلحصائيــة عــن طريــق 
 :اإلحصائــي ( SPSS ) اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة 

 .املتوسطات احلسابية
 نتائج البحث ومناقشته، وتوصياته:
 لإلجابة عن اسئلة البحث التالية:

 ما أثر استخدام إسرتاتيجيات التدريس التفاعليه لتطوير مهارات املستقبل للتفكري لدى املعلمات ؟  -1
 ثر االجل الستخدام اسرتاتيجيات التدريس التفاعليه لتطوير مهارات املستقبل للتفكريلدى املعلمات؟ ماحجم األ -2
مـا التصـور املقتـرح لبنـاء برانمـج تدريبـي لتطويـر مهارات املستقبل للتفكري ابستخدام اسرتاتيجيات تدريس تفاعليه  -3

 دية ؟.  لدى معلمـات التعليم األساسي يف اململكة العربية السعو 
( لتطوير مهارات املستقبل للتفكري لدى املعلمات   α≥ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى)   -4

 وفقا لعدد اسرتاتيجيات التدريس اليت مت التدريب عليها بني استجاابت عينة الدراسة؟
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 :أوال.عرض نتائج البحث
 :عرض النتائج ذات الصلة ابلسؤال األول والثاين ، والذي ينص على ما أييت

 اعليه لتطوير مهارات املستقبل للتفكري لدى املعلمات ؟ ما أثر استخدام إسرتاتيجيات التدريس التف 
 ماحجم األثر االجل الستخدام اسرتاتيجيات التدريس التفاعليه لتطوير مهارات املستقبل للتفكريلدى املعلمات؟ 

خالل  لالختبار لألربعة جماميع   6.59لإلجابـة عـن هـذين السـؤالني، حَسـب املتوسـط احلسـايب  لإلختبار القبلي =    
، عند مستوى   8.82معلمة متدربة من مجيع التخصصات ( واملتوسط احلسايب لإلختبار البعدي =   118الشهر )

( واتضــح وجــود واألثر كبري من التطبيق يف اليوم اخلامس على مجيع املهارات اليت قدمت هلم 0.01داللــة إحصائيــة )
طبق مجيع املعلمات اإلسرتاتيجيات لتطوير مهارات التفكري املستقبلية خالل فرتة التدريب االربعة أايم األوىل ، حيث 

 اإلبداعي والناقد. 
وهــذه النتيجــة حتقق أن املعلمــات يدركن أمهية املهارات املستقبلية للتفكري واستخدام اسرتاتيجيات التدريس التفاعلية 

 لتطويرها لديهم. 
ذلك الصيف الذي مت التدريب فيه مت التواصل مع املعلمات ملعرفة هل مت وايضا مع بداية الفصل االول للعام التايل ل 

االستفادة من الربانمج التدرييب الذي كان قد قدم هلم وهل هناك اسئلة عن حماوره واحلمد هلل اثنوا عليه وكان عوننا هلم 
لدى الطالبات وكانت هلم   بعد هللا سبحانه وتعاىل من اجل استخدام اسرتاتيجيات حمددة لتطوير مهارات التفكري 

 عبارات شكر وثناء عن املدربة يف توتري عن يوم املعلم واحلمد هلل ان الربانمج كان له هذا اإلقبال الكبري 
 :عرض النتائج ذات الصلة ابلسؤال الثالث، والذي ينص على ما أييت

تفكري ابستخدام اسرتاتيجيات تدريس تفاعليه مـا التصـور املقتـرح لبنـاء برانمـج تدريبـي لتطويـر مهارات املستقبل لل
 لدى معلمـات التعليم األساسي يف اململكة العربية السعودية ؟.  

 : أُجيب عن هذا السؤال من عدة جوانب متثلت يف اآليت
 االعتماد على اإلطار النظري للبحث، واملراجع العلمية يف الرتبية والتعليم و اتدريب. -1
السابقة يف جمال إعداد الربامج التدريبية بتطوير الكفاايت املهنية للمعلمات  املقابلـة التـي أجرهتـا الباحثـة الدراسات  -2

 مـع مشـرفات ، مديرات ومعلمات املـدارس التابعـة للتعليم العام مبكة املكرمة. 
ا املعلمـات وتطويـر هـذه املهارات مـن خـالل نتائـج البحث امليدانيـة، ومعرفـة أهـم املهارات املستقبلية  التـي متتلكهـ-3
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 . الربانمج املقتـرح
 :مراعاة الربانمج التدرييب املقرتح بعض اجلوانب أثناء إعداده، وهي-4

معرفـة الكفاايت املهنية واملهارات املستقبلية للتفكري لدى املعلمـات مـن خـالل توزيـع أداة الدراسـة حقيبة املتدربة 
 بلي التـي شـملت مخـس جمـاالت: واالختبار الق

 احلاجات التدريبية للمعلمات 
 .حسن اختيار املتدربني املؤهلني واملتخصصني

 .الوقت املناسب لعقد الدورة التدريبية
 تغطيـة الربانمـج التدريبـي املقتـرح خمتلـف الكفايـات املهنيـة واملهارات املستقبلية للتفكري لدى املعلمـات التـي حتتاجهـا 

 .املعلمـات فـي التطبيـق امليدانـي للعمليـة الرتبويـة
 .تضميــن الربانمــج أســاليب تقويــم مناســبة ملعرفــة مــدى فاعليــة الربانمــج التدريبــي املقتــرح  
امعة أم القرى  مث يف وزارة عــرض الربانمــج علــى جمموعــة مــن احملكميــن املختصيــن فــي اجملــال الرتبوي يف كلية الرتبية جب   

 .التعليم يف الرايض  إلبــداء الــرأي ومــدى صالحيتــه، وتعديــل الربانمــج فــي ضــوء آراء احملكميــن
 خطوات تصميم  الربانمج التدرييب املقرتح: 

 :مت تصميم  الربانمج من خالل اخلطوات اإلجرائية اآلتية  
األوىل   ابستخدام  :اخلطوة  املعلمات  لدى  للتفكري  املستقبلية  املهارات  لتطوير  والنظرية  الفكرية  األطر  على  الوقوف 

 اسرتاتيجيات تدريس تفاعلية.
اخلطوة الثانية: استعراض بعض التجارب اإلقليمية والعاملية املعاصرة  واألحباث والدراسات يف جمال التدريب لتطوير   

 دى املعلمات ابستخدام اسرتاتيجيات تدريس تفاعلية. املهارات املستقبلية للتفكري ل
الثالثة   ابستخدام  :اخلطوة  املعلمات  لدى  للتفكري  املستقبلية  املهارات  لتطوير  التدريب  عملية  واقع  عن  الكشف 

 اسرتاتيجيات تدريس تفاعلية.
املهارات املستقبلية للتفكري لدى املعلمات   التوصل إىل التصور املقرتح للربانمج التدرييب املقرتح لتطوير :اخلطوة الرابعة  

 ابستخدام اسرتاتيجيات تدريس تفاعلية. 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)175-197 Vo: 6, No:2, 2020 

 

191 
 

من منطلق أن اهلدف مهارات املستقبل للتفكري والتطوير  اخلطوة األوىل: تناول البحث يف هذا اجلزء مفهوم التدريب،    
املهارات املستقبلية للتفكري لدى تطوير الرئيس للبحث احلايل يتمثل يف التوصل إىل اثر التصور مقرتح ميكن من خالله 

يف ضوء بعض التجارب اإلقليمية و العاملية املعاصرة للتدريب ، ومت املعلمات ابستخدام اسرتاتيجيات تدريس تفاعلية  
تقدمي التصور املقرتح ابالستناد إىل ما كشف عنه البحث احلايل من حتليالت نظرية لبعض التجارب املعاصرة، فقد مت 

لتصور املقرتح على بعض خرباء الرتبية من أعضاء اهليئة التدريسية بكلية الرتبية جبامعة أم القرى ووزارة التعليم يف عرض ا
البحث، بنوده وحماوره مع أهداف  والتأكد من صدقه واتساق  املقرتح وتدعيمه  الربانمج   لتحكيم  و   الرايض وذلك 

آليات تطبيق، وكذلك توصيات ينبغي مراعاهتا لنجاح التطبيق، يتضمن التصور املقرتح: فلسفة ومنطلقات، وأهداف و 
 :وفيما يلي عرض هلذا التصور

 :فلسفة التصور املقرتح ومنطلقاته-1  
النبوية و    الكرمي والسنة  القران  السعودي واملعتمد على  التصور املقرتح على فلسفة مستمدة من طبيعة اجملتمع  يقوم 

والسياسية والثقافية اليت تواجهه، فضاًل عن املتغريات الدولية واإلقليمية، لذا فالتصور   التحدايت االجتماعية واالقتصادية
املقرتح يقوم على فلسفة مؤداها ضرورة االنتقال ابلتعليم إىل طور املهنية ، ومن منطلق أن تطوير املهارات املستقبلية 

حد ذاته، إمنا هو وسيلة لتطوير املهارات املستقبلية لدى للتفكري عملية مهمة يف تعليم املقررات الدراسية وليس هدفاً يف  
إىل جانب ذلك يقوم التصور املقرتح على أساس االستفادة من التجارب اإلقليمية والعاملية املعاصرة يف جمال   .املعلمات  

 تطوير املهارات املستقبلية للتفكري ملزاولة مهنة التعليم.     
 :أهداف التصور املقرتح-2
قاً من الدور الرئيس للمعّلم يف حتسني وظيفة النظم التعليمية، وضمان حتقيق نتائج تعليمية جيدة، كونه أحد أهم انطال  

العناصر الرئيسية يف عملية التطوير والتحديث، ويف ضوء فلسفة التصور املقرتح ومنطلقاته، فإنه ميكن حتديد أهداف 
 :التصور املقرتح يف النقاط التالية

املهارات اإلسهام  -أ    لتطوير  وجتدداً  متيزاً  رحبة هي أكثر  آفاقاً  تفتح  التعليم من خالل رؤى جديدة  تطوير مهنة  يف 
املستقبلية للتفكري ابستخدام اسرتاتيجيات تدريس تفاعلية ملزاولة مهنة التعليم ومن أجل جتويد العملية التعليمية وحتسني 

 أداء القائمني عليها. 
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التجا  -ب     املهارات املستقبلية اإلفادة من بعض  الناجحة منها، يف تطوير  املعاصرة، وخاصة  رب اإلقليمية والعاملية 
 للتفكري ابستخدام اسرتاتيجيات تدريس تفاعلية. 

التعـرف علـى أوجـه القصـور التـي تعانـي منهـا املعلمـات يف التعليم العام مـن خـالل الضعـف فـي بعـض الكفايـات -ج
ة للتفكري واسرتاتيجيات التدريس التفاعلية لدى املعلمـات واليت نرغب يف تطويرها لديهم من خالل واملهارات املستقبلي

 هذا الربانمج التدرييب . 
املهارات املستقبلية للتفكري   -د القرار لالستفادة منها يف تطوير  تقدمي جمموعة من اإلجراءات واآلليات إىل صانعي 

 .ملزاولة مهنة التعليم يف اململكة العربية السعودية  ابستخدام اسرتاتيجيات تدريس تفاعلية 
 :آليات تطبيق الربانمج التدرييب املقرتح -3
مجيع املعلمات هـم أسـاس العمليـة الرتبويـة فـي مؤسسـات التعليم العام يف اململكة العربية السعودية  ؛ لذلك ال بـد -1  

هنيـة حتـى تسـتطيع أن تواكـب كل مـا هـو جديـد يف تعلم املهارات املستقبلية مـن تطويـر املعلمـة ورفـع أدائهـا وكفاايهتـا امل
 للتفكري ابستخدام اسرتاتيجيات التدريس التفاعلية. 

توفيـر برانمـج تدريبـي للمهارات املستقبلية للتفكري ابستخدام اسرتاتيجيات التدريس التفاعلية يسـهم فـي رفع مسـتوى -2
 أداء املعلمـات  . 

 . إشــعار املعلمــات املتدربــات أبمهيــة الربامــج التدريبيــة التــي تقــدم هلــن ومشــاركتهن فــي التطبيقات واالنشطة املقدمة  - 3
أتتـي أمهيـة الربانمـج كخطـوة أساسـية لتبـادل اخلبـرات، واملعـارف بيـن املعلمـات اجلـدد، و املعلمـات القدامـى، وفرصـة -4  

 .ارف فيمـا بينهـنللتعـ
التفاعلية. -5   التدريس  اسرتاتيجيات  للتفكري ابستخدام  املستقبلية  الوقت احلاضر ابملهارات  العامل يف   اهتمام مجيع دول 

تطوير -6 هبـدف  للمعلمني   الصيفي  التدريب  مشـروع  السعودية   العربية  اململكة  فـي  التعليـم  وزارة   تبنـي 
أجــل  مــن  واملعلمني  .  التعليـم  املستقبلية  التفكري  ومهارات  واملهنيـة   الفكريـة،  وجتويـد كفاايهتـن  حتسـني  مـن   متكــينهم 

 :حمتوى الربانمج التدرييب  - 4
 حمتــوى الربانمــج التدريبــي املقتــرح تــم تنظيمــه فــي أربعة وحدات تدريبية وهي:-أ   

 الوحدة األوىل: تصميم التدريس ومهاراته
 الوحدة الثانية : اسرتاتيجيات التدريس التفاعلية 
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 الوحدة الثالثة : التفكري الناقد واإلبداعي ودمج مهاراهتم اثناء استخدام اسرتاتيجيات  التدريس التفاعلية . 
 الوحدة الرابعة : تطبيقات الدمج . 

 ساعات ( يفصل بينهم فرتة راحة  نصف ساعة .   5وكانت جلسات كل يوم جلستان  )  
تكتســبها   -ب أن  ينبغــي  التــي  املهنيــة  الكفايـات  تشـمل  الـدورة  أثنـاء  تنفـذ  تعليميـة  أنشـطة  التدريبـي  الربانمـج  يتضمـن 

تعليميـة  لـه: ختطـط ألنشـطة  املصاحبـة  التعليميـة  األنشـطة  ومـن  التخطيــط  الكفايــات أوالً كفايــات  هــذه  مــن  املتدربــات. 
ير املهارات املستقبلية للتفكري ، صياغـة األهـداف السـلوكية املناسـبة. اثنيـاً كفايـات اسـرتاتيجيات التدريـس املتعلقة متنوعـة لتطو 

ابملهارات املستقبلة للتفكري ، ومـن أهـم األنشـطة التعليميـة التـي جيـب أن تنفـذ وأسـاليب التكنولوجيـا احلديثـة فـي التعليـم 
 ات، والسبورة الذكية والداات شو ( )مثـال لفيديـوه

تنوع املوضوعات وهتيئة املتدرابت بكل ما هو جديد يف الكفاايت املهنية واملهارات املستقبلية للتفكري واسرتاتيجيات -ج
 التدريس التفاعلية. 

إلــى اجلانــب كمــا حيتــوى الربانمــج التدريبــي أســاليب متنوعــة منهــا حلقــات تطبيقيــة، وجلســات  - د   نقاشــية، ابإلضافــة 
 العملــي التطبيقي يف هناية دورة الربانمج. 

 :اإلجراءات واألساليب اليت تتبع يف تنفيذ الربانمج املقرتح-5  
سب اعلـنت وزارة التعليـم ابلرايض  عـن الربانمـج التدريبـي الصيفي للمعلمني واملعلمات وموعـد قيامـه. ويلـزمو ابحلضـور  ح-أ   

 تسجيلهم كمـا تعـد جـدوال زمنيـاً هلـذا الربانمـج من قبل إدارات التعليم . 
 ارسـلت قائمـة ابملعلمات املتدرابت يف الربانمج اسبوعيا -ب  

األفـراد القائمـون علـى تنفيـذ الربانمـج  قدمو فكـرة واضحـة للمعلمـات املشـاركات فـي الـدورة التدريبيـة عـن أمهيـة -ج
التدريبـيالربان الربانمـج  افتتـاح  بدايـة  فـي  التقويـم  وأسـاليب  ،واحملتويـات،  وأهدافـه  ومربراتـه،   .مـج 

قبـل البـدء فـي تنفيـذ الربانمـج التدريبـي القائمني علـى الربانمج  قامو بتقسـيم املتدرابت إلـى جمموعـات عمـل، وفتـرة -د.
ييب فــي هنايــة الربانمــج التدريبــي جيــب إعطــاء املتدربــات اســتمارة تقييميــة لتقيــم زمنية لكل جمموعـة إلعطاء الربانمـج التدر 

 .حمتــوى الربانمــج وأســاليبه املســتخدمة
 :الفرتة الزمنية لتنفيذ الربانمج  
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( ساعات 5عمـل وكل يوم )    (أيـام5الربانمـج التدريبـي املقتـرح نفذ شهر كامل  علـى مـدار كل  أسـبوع كامـل ملـدة )    
 .، وتقسـم جلسـاته إلـى جلسـات نظريـة، وجلسـات عمليـة تطبيقية

 :املدربون   
للربانمــج التدريبــي املقتــرح، مت تنفيــذ الربانمــج التدريبــي املقتــرح بواســطة مدربيــن متخصصيــن ،كنت مدربة   الفئــة املنفــذه 

للمعلمات يف شطر الطالبات ابلزاهر بكلية الرتبية جبامعة أم القرى وهناك عضو رجايل من كلية الرتبية يدرب املعلمني 
 معة أم القرى . على نفس احلقيبة يف العابدية جبا

 :احلوافز املقدمة للمتدربني  
 .شهادة حضور الدورة واجتيازها  

 حقيبة متدرب 
 نقاط قوة حتسب للمتدرب من إدارات التعليم للمعلم الذي حضر الربانمج التدرييب . 

 التقومي :   
 تقومي الربانمج واملدرب:   

قدمت استباانت خاصـة ببنـود الربانمـج حسـب موضـوع الـدورة تعطـي للمتدربـة فـي هنايـة الـدورة التدريبيـة حتتـوى بنودهـا 
علـى تقييـم شـامل للربانمـج التدريبـي املقتـرح  واملدرب وفعاليـات هـذا الربانمـج اخر يوم ) اخلامس ( للتدريب للتقييم من 

 لرتبية واملدربة جبامعة أم القرى. قبل الوزارة وكلية ا
 اثنياً: توصيات البحث 

  :على ضوء النتائج اليت توصل إليها البحث احلايل توصي الباحثة ابآليت
ضـرورة مشـاركة املعلمـات ذوات اخلبـرة املتقدمـة فـي تدريـب أقراهنـن اجلـدد فـي مراكـز التدريـب املقامـة فـي مناطق  -1

كيف علـى  التفاعلية التعليـم  التدريس  اسرتاتيجيات  ابستخدام  للتفكري  املستقبلية  املهارات  توظيـف   يـة 
 . فـي عملهـن الرتبـوي

ضرورة إعداد حماضرات ودورات تدريبية للمعلمات من أجل تبصريهم أبمهية توظيف املهارات املستقبلية للتفكري -2
امله وإكساهبم  التفاعلية،  التدريس  اسرتاتيجيات  الوظيفيابستخدام  أدائهم  من  تطور  اليت  واملعارف   .ارات 

ابستخدام -3 للتفكري  املستقبلية  ابملهارات  اخلاصــة  احلديثــة  البحــوث  علــى  املــدارس  معلمــات  اطــالع  ضــرورة 
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التطـورات اسرتاتيجيات التدريس التفاعلية وحضور الدورات املتخصصـة؛ لتزويدهم مبظاهـر التجديـد الرتبـوي التـي تشـكلها  
  العلميـة فـي هـذا اجملـال

فسح اجملال أمام  معلمات املدارس ابملشاركة يف الندوات، واملؤمترات اخلاصة ابستخدام املهارات املستقبلية للتفكري  -4
 واسرتاتيجيات التدريس التفاعلية هلا من أجل توظيفها يف مهامهم اليومية وتدريسهم للمقررات و لزايدة وعيهم هباَ 

 :اثلثاً: البحوث املقرتحة  
اآلتية العلمية  والدراسات  البحوث  إجراء  تقرتح  الباحثة  فإن  البحث،  هذا  ملتطلبات   :استكماالً 

 .إجراء الدراسة احلالية على عينة أكرب تشمل مدن اململكة العربية السعودية  كافة1.

لـم  2. الدراسـة احلاليـة علـى متغيـرات أخـرى  الـدورات إجـراء  الدراسـي، وعـدد  )املؤهـل  البحـث احلالـي، مثـل:  يتناوهلـا 
 .التدريبيـة لدى املتدرابت ، ... إلـخ(

للتعـرف   بنـاء مقيـاس للمهارات املستقبلية للتفكري ابستخدام اسرتاتيجيات التدريس التفاعلية لـدى معلمـات املـدارس 3.
 علـى مـدى ممارسـتهم هلـا بشـكل دقيـق.

 راجع:امل

1. ebrahym, 'ebd allh 'ely mhmd whsn, mhmd amyn (2004m) . "athr astratyjyh mqtrhh qa'emh 

'ela al'esf aldhny watkhad alqrar fy tdrys alahya' 'ela tnmyh al'emlyat alm'erfyh al'elya wb'ed 

mharat altfkyr alnaqd wmharh atkhad alqrar lda tlab almrhlh althanwyh balmmlkh al'erbyh 

als'ewdyh" fy tkwyn alm'elm , alm'etmr alsads 'eshr almn'eqd fy  (21-22) ywlyw  , alqahrh : 

aljm'eyh almsryh llmnahj wtrq altdrys , mj2. 
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5. 5- jbr, nbyl (2002).tqwym bramj altdryb lda m'elmy almrhlh alasasyh aldnya athna' alkhdmh 
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