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 :الممخص
اثر برنامج تدريبي مسند لمتعمم البنائي القائم عمى التنمية المستدامة لمدرسي 
عمم الفيزياء في المدارس االعدادية , لمتعرف عمى اثر تدريب مدرسي عمم 
الفيزياء في ثقافتيم العممية ,وتعرف اثر تدريب مدرسي عمم الفيزياء في 

ق من اليدفين الثاني التحصيل والدافعية العقمية لطمبتيم حيث يمكن التحق
 والثالث بواسطة اختبار الفرضيتين الصفريتين االتيتين : 

( بين متوسطي  0,0,ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ) - 
درجات مدرسي عمم الفيزياء )المجموعة التجريبية ( الذي اشتركوا  في البرنامج 

الذين لم يشتركوا في  التدريبي ودرجات مدرسي  )المجموعة الضابطة (
 البرنامج التدريبي في مقياس الثقافة العممية .

( بين متوسطي 0,0,ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ) - 
درجات طمبة مدرسي عمم الفيزياء المجموعة التجريبية الذي اشتركوا في 

ة الضابطة البرنامج التدريبي ودرجات طمبة مدرسي عمم الفيزياء في المجموع
الذي لم يشتركوا في البرنامج التدريبي في اختبار التحصيل الدراسي ومقياس 

( من مدرسي مادة عمم الفيزياء لمصف 43الدافعية, وشممت عينة البحث )
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Abstract: 

The impact of a training program based on constructive 

learning based on sustainable development for physics 

teachers in middle schools ,Know the effect of training 

physics teachers on their scientific culture, Know the effect 

of training physics teachers on the mental achievement and 

motivation of their students, The second and third goals 

can be verified by testing the following two null 

hypotheses: 

- There is no statistically significant difference at the level 

of significance (0.05) between the average grades of 

physics teachers (the experimental group) who participated 

in the training program and the grades of the teachers (the 

control group) who did not participate in the training 

program in the scale of scientific culture. 

- There is no statistically significant difference at the level 

of significance (0.05) between the mean scores of students 

of physics teachers, the experimental group, who 

participated in the training program, and the grades of 

students of physics teachers in the control group who did 

not participate in the training program in the academic 

achievement test and the motivation scale 

 The research sample included (34) physics teachers for the 

fourth scientific grade, and it was distributed randomly 

between the two groups that participated in the training 

program. It included (16) schools and teachers, and the 

other officers included (18) schools and teachers who were 

rewarded with variables (certificate, gender, qualification, 

previous experience Training courses) and the research 

community included (340) i.e. (160) students of the 

experimental group teachers and (180) students of the 

control group by (10) students for each school and teacher, 

who were rewarded in the variable (mental motivation) 
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 المقدمة 
: التعميم بجميع مراحمة لو اىمية بالغة في التنمية خاصة الربط بين  مشكمة البحث

التعميم والتنمية البشرية)االنسانية( واالقتصادية والبيئة المستدامة وترى الباحثة ان المرحمة 
االعدادية بكل مكوناتيا من مالكات تدريسية وطمبة تمثل شريحة واسعة من المجتمع وىي 

ر طويل االمد تنشده السياسيات الناجحة بحكم الفئة العمرية لمطمبة منطمق ألي تقدم او تغيي
في ىذه المرحمة ,وبما انو المدرسين ال يمتمكون معمومات او فيما صريحا وواضحا لمفيوم 
التنمية المستدامة والتوظيف التربوي ألجميا وبعد اطالع الباحثة عمى الدراسات في مجال 

( الى التأكيد المسؤولين في الوزارة 0,60فون وحسين , التدريب الحظت اشارة دراسة )الع
التربية ضعف العناية بالتدريب في اثناء الخدمة لممالكات التدريسية اذ ىدفت الدراسة لبيان 
اثر برنامج تدريبي لمعممي العموم عمى العموم وعمميات العمم لمعممي العموم والتعرف عمى 

لمعممي العموم بالتحصيل الدراسي لتالمذتيم, اذا ظيرت عالقة االداء التدريسي وعمميات العمم 
النتائج تفوق في االداء التدريسي وعمميات العمم لمعممي عموم المجموعة التجريبية , وظيور 
عالقة ايجابية بين االداء التدريسي وثقافتيم العممية  لممجموعة التجريبية واالختبار التحصيمي 

المجموعة الضابطة وان البرنامج التدريبية المسندة الى اطر والدافعية العقمية لطمبتيم عمى 
نظرية ونماذج تدريبية تمبي حاجات المعممين التدريبي ذو فاعمية عالية وممحوظة وافضل من 

( لذا ارتأت الباحثة ضرورة 464-4,4: 0,60التدريب غير مخطط لو )العفون وحسين ,
ة بمدرسي عمم الفيزياء بالدرجة االساسية ولكتب  ربط التعميم البنائي من اجل التنمية المستدام

عمم الفيزياء عن طريق تدريبييم وفقا لمبرنامج التدريبية في اثناء الخدمة وقد اثارت ىذه االمور 
تساؤال لدى الباحثة ارادت التحقق من صحتيا ىل لمبرنامج تدريبي المسند لمتعميم البنائي القائم 

عمم الفيزياء وتدريبيم عميو اثرا في ثقافتيم العممية والتحصيل عمى التنمية المستدامة لمدرسي 
 والدافعية العقمية لطالبيم ؟

البد من أسس ومعايير  لكي تتم عممية التدريب بشكميا األنسب والصحيح : اهمية البحث
 ينبغي مراعاتيا لغرض إعداد أي برنامج تدريبي ومن اىميا:

  اختيار المتدربين والتأكد من توافقيم.
 التأكد من التناسب بين االحتياجات الفردية لممتدربين وبرنامج التدريب .

 االىتمام بالفروق الفردية لممتدربين .
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 متابعة المتدربين بعد االنتياء من البرنامج التدريبي لغرض معرفة أدائيم . 
 أعداد منيجية لمتدريب والتقويم والتنفيذ والتخطيط. 

 االختيار الدقيق لممتدربين الكفوئين أثناء تنفيذ البرنامج.  
ربط التدريب بالحوافز لزيادة دافعية المتدربين وزيادة التنافس بينيم لتحقيق نتائج 

 أفضل. 
 التأكد من أن فمسفة برنامج التدريب وأىدافو مرتبطة باألىداف العامة لسياسة الدولة.

كفاءتيم مرتبط بالتكرار والمران المذين يمارسونـيما.                                              االعتقاد الجازم بأن المتدربين و 
( ومما تقدم فأن التدريب بشكل عام والتدريب أثناء الخدمة  03:   6,,0) الخرابشـة :  

ناك بشكل خاص لو أىميتو وأىدافو وفوائده ,وىو يستند عمى العديد من االسس والمبادئ , وى
أنواع وأساليب عديدة لمتدريب بصورة عامة والتدريب أثناء الخدمة بصورة خاصة , وعممية 
التدريب ميمة لممجتمعات المتقدمة , و ىي مجال لمتسابق في جميع دوائر الدولة والمؤسسات 
وقطاعات المجتمع في كافة المستويات,  ومنيا قطاع التربية والتعميم إذ ييدف ىذا النظام إلى 

دريب المعممين وتأىيميم لتطوير خبراتيم ورفع مستوى أدائيم وممارساتيم التعميمية داخل ت
( وترى الباحثة أن التدريب ىي عممية تعديل ايجابي ذي 3,,323:0حجرة الصف  )الزند:

اتجاىات خاصة تتناول سموك الفرد من الناحية المينية أو الوظيفية وىدفو اكتساب المتدرب 
ات التي يحتاج إلييا, وبمعنى أخر ىو تغير ىادف في النظم والطرائق المعارف والخبر 

التدريسية والتعميمية من اجل تحقيق نوعية أفضل من التعمم والتعميم ويحصل ىذا بتظافر 
الجيود في المؤسسات التربوية مع المعنيين في سياسة الدولة أذا كنا نتحدث عن التدريب 

التنمية المستدامة يسعى لجعل العالم صالحا عمم من اجل التربوي, وان التدريب المسند لمت
لمعيشة ىذا الجيل واالجيال الالحقة والبد من ان نشير الى ان بعضيم قد يسيء توظيف 
التنمية المستدامة او يحرفيا عن مسارىا مما يحوليا الى توعية ونظريات فقط مما يناقض 

ح في الحقيقة الى تزويد المواطنين بالمعرفة طبيعة العمم من اجل التنمية المستدامة التي تطم
والميارة لمتعميم المثمر لمساعدتيم في ايجاد حمول جديدة لقضاياىم البيئية واالقتصادية 
والتربوية عن طريق التوعية والتعميم والتأىيل والتدريب , لذلك البد من توفر مدرسين قادة 

لحماسة من اجل اقتناص الفرص نشيطين وطاقم عمل عالي اليمة يبعث عمى اندفاع وا
وتحقيق انجازات خارجة عن اطار الروتين وان التدريب الميني الذي يستند الى اسس دقيقة 
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وموثوقة من حق كل طالب في المدرسة ومن حق االمو عمى المدرسين الذين يدخمون ميمة 
ت وتنفيذىا وترى الباحثة التخطيط لمثل ىذه الخبرا ( 0,64:042التعميم المقدسة )قطامي ,

يتطمب الماما جيدا بموضوعات التعميم والتنمية المستدامة فضال عن التدريب المناسب في 
مجال الطرائق التدريسية واالساليب التعميمية المناسبة لتنفيذ ىذه الخبرات لتكوين قاعدة قوية 

جذابة لموعي تجاه التنمية المستدامة ومشكالتيا ويتطمب ىذا االمر ايجاد طرائق محببة و 
تراعي مشاركة الجميع غير المثقف عمميا لن يكون بمقدورة ان يكسب الثقافة العممية لمن 
يعمميم فضال عن كون مسالة الثقافة العممية عمى الربط الوثيق بمفيوم التعميم والتنمية 
ة المستدامة وان ثقافة المدرس ىي نتاج عمميات التعميم والتعمم وىي الحصيمة الثقافية والمعرفي

ومكنوزة الذي يمتمكو من حقبة التأىيل االكاديمي والى ما بعد ومن ىنا يأتي دور المدرس عمم 
من اىمية دوره في المحافظة عمى السموكيات سميمة لمطمبة وتالفي ومعالجة  غمبالر فالفيزياء 

العادات السيئة في المدرسة وخارجيا يكون دوره اساسي في ترسيخ التحصيل والدافعية العقمية 
لذا ترى  لمطمبة عن طريق توفر خبرات تعميمية مناسبو ليا عالقة وثيقة بدرس مبادئ الفيزياء

مبادئ عمم الفيزياء اىمية كبرى لممتعممين في حياتيم اليومية وتعد المرحمة  الباحثة ان لتدريس
االعدادية من المراحل الميمة في حياة المتعمم ال طبيعة الخاصة لمطمبة في ىذه المرحمة 
تكمن في تطوير العمميات العقمية لدييم ووصوليم الى مرحمة بناء مفاىيم صحيحة تتعمق 

التنمية المستدامة وبناء عمى ما تقدم نوجز اىمية البحث بالنقاط التالية  بالتعمم البنائي من اجل 
يسعى البحث تدريب مدرسي عمم الفيزياء وفقا لبرنامج التعميم  البنائي من اجل التنمية  -:

تزود المدرسين بأبعاد التنمية المستدامة االجتماعية والبيئية واالقتصادية , ومن  -المستدامة 
 ى توعية طمبتيم من اجل االستدامة باألبعاد الثالثة .ثم قد يؤدي ال
 : ييدف البحث الحالي الى : اهداف البحث

اثر برنامج تدريبي مسند لمتعميم البنائي قائم عمى التنمية المستدامة لمدرسي عمم 
 الفيزياء في المدارس االعدادية 

 في ثقافتيم العممية  تعرف اثر تدريب مدرسي عمم الفيزياء عمى وفق البرنامج التدريبي
تعرف اثر تدريب مدرسي عمم الفيزياء عمى وفق البرنامج التدريبي التحصيل والدافعية 

 العقمية لطمبتيم .
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فرضيتا البحث : التحقق من اليدف االول والثاني من اختبار الفرضيتين الصفريتين 
 االتيتين :
بين متوسطي  درجات ( 0,0,ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ) 

مدرسي عمم الفيزياء )المجموعة التجريبية ( الذي اشتركوا  في البرنامج التدريبي ودرجات 
مدرسي  )المجموعة الضابطة ( الذين لم يشتركوا في البرنامج التدريبي في مقياس الثقافة 

 العممية .
درجات ( بين متوسطي 0,0,ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )

طمبة مدرسي عمم الفيزياء المجموعة التجريبية الذي اشتركوا في البرنامج التدريبي ودرجات 
طمبة مدرسي عمم الفيزياء في المجموعة الضابطة الذي لم يشتركوا في البرنامج التدريبي في 

 اختبار التحصيل الدراسي ومقياس الدافعية  
 حدود البحث : 

 رس االعدادية التابعة الى المديرية العامة لتربية االنبار مدرسو عمم الفيزياء في المدا
 طمبة الصف الرابع العممي يقوم بتدريسيم مدرسو عمم الفيزياء في حدود البحث اعاله 

( ولمفصول االربعة االخيرة من 0,64-0,63الفصالن الدراسيان االول والثاني )
 .3العاشر ( طكتاب الصف الرابع العممي )السابع ,الثامن , التاسع ,

 تحديد المصطمحات :
 البرنامج التدريبي : عرفة كل من 

( بأنو : نوع من انماط التعميم المقصود يتم فيو تحديد االىداف 4,,0)ابراىيم ,
بوضوح , وىو يتطمب درجة من التمكين ليستطيع المتدرب ان يمارس او يحقق انجازا بدرجة 

ب ان يعمل عمى تطوير وتحسين قدرات المتدرب معقولة من القبول , وايضا يتطمب من المدر 
 (034: 4,,0عمى االداء عن طريق االرشاد والتوضيح )ابراىيم ,

(بأنو:عممية مخططة ومنظمة ومستمرة تيدف الى تنمية ميارات 0,66)السكارنو , 
وقدرات الفرد وزيادة معموماتو وتحسين سموكو واتجاىاتو كما يمكنو من اداء وظيفتو بكفاءة 

 (62-61: 0,66عالية وفعالية )السكارنة , 
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التعريف االجرائي : عممية مخططة بنحو منظومي عن طريق التخطيط والتنفيذ 
والتقويم تيدف الى تنمية مفاىيم التعميم البنائي من اجل التنمية المستدامة لمدرسي عمم 

 الفيزياء لتحسين ثقافتيم العممية باعتماد اساليب معاصرة ومشوقة .
 عميم من اجل التنمية المستدامة : عرفو كل من الت

: نشاط مدمج ضمن مسالك الفعل التربوي في اوسع معانيو وما ,0,6الطرىوني , 
يستند اليو من وضعيات ومحامل خصوصا تمك التي تكون مؤىمة بحكم طبيعتيا لمخوض في 

جوىرية الى القضايا ذات الصبغة البيئية والحياتية , وىي نشاط يرمي ضمن مقاصده ال
اكساب المتعممين جممة من المواقف والميارات والكفايات العامة التي تؤىميم لمتعامل االيجابي 

 (,6: ,0,6مع بيئتيم الطبيعية واالجتماعية واالنمائية عموما )الطرىوني , 
التعريف االجرائي : اكتساب المعرفة والقيم وممارسة الميارات من اجل اعادة توجيو 

 .و رؤية معاصرة لممجتمعالتعميم نح
 

 : عرفو كل من الثقافة العممية
( بأنيا ذلك القدر من المعرفة والفيم لممفاىيم العممية 6,,0عرفيا)حسين محمود ,
عمى المشاركة  العممي واالتجاىات التي تجعل الفرد قادر وعمميات العمم وميارات التفكير

 (0: 6,,0)حسين بشير محمود :القرارات المناسبة في حياتنا اليومية  واتخاذ
التعريف االجرائي : تنور في مجال العمم وتطبيقاتو في المجتمع بناء عمى معايير 
الرئيسة لمثقافة العممية )طبيعة العمم ,العمم والتكنولوجيا  والمجتمع ,تاريخ العمم , العمم من 

ات العالمية والتي تشير المنظور الشخصي والمجتمعي , اخالقيات العمم ( التي اقرتيا المؤتمر 
الى امكانات االفراد في المجاالت العممية التي تعود عميو بحيث تنعكس عمى المجتمع بالفائدة 
وتقاس الثقافة العممية الذي اعدتو الباحثة مع بعض التغيرات الخاص بمدرسي الفيزياء 

 ألغراض البحث الحالي .
 التحصيل : عرفو كل من
( مقدار ما يحصل عميو الطالب من معمومات او 0,63عرفو )شحاتو والنجار , 

معارف او ميارات معبرا عنيا بالدرجة في االختبار المعد بشكل يمكن معو قياس المستويات 
 (34: 0,63المحددة )شحاتو والنجار ,
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التعريف االجرائي: مقدار ما يحققو طالب الصف الرابع العممي بعد مرورىم بالخبرات 
بمواضيع الفيزياء مقاسا بالدرجة التي يحصمون عمييا في االختبار التعميمية المتعمقة 

 التحصيمي النيائي اعد ليذا الغرض . 
 الدافعية العقمية : عرفو كل من

( حالة داخمية تحفز العقل وتوجو سموكو العقمي لحل 0,63عرفيا )عمي وحموك ,
: 0,63العميا )عمي وحموك , المشكالت التي تواجيو واتخاذ القرار باستعمال العمميات العقمية

34) 
تعريف الدافعية العقمية اجرائيا : استجابة داخمية لتوجيو السموك حول موقف معين 
واتخاذ  قرار بشأنو وتتمركز في اربعة مجاالت )التركيز العقمي , التوجو نحو التعمم , حل 

د دراسة الفيزياء المشكالت ابداعيا ,التكامل المعرفي ( تعرض عمى طالب الرابع العممي عن
 وتقاس بالدرجة التي يحصل عمييا عمى المقياس المعد. 

 الفصل الثاني : الخمفية النظرية
/  التدريب والبرامج التدريبية: وردت تعاريف كثيرة لمفيوم التدريب  المحور االول

والذي يعد من اإلجراءات الميمة التي تقوم بيا المؤسسات المينية آذ ييدف إلى تطبيق 
فعل ىادف ومنظم يكسب المتدربين  المعارف والخبرات والميارات عمى أرض الواقع وىو

:  6422يا إحداث التغير السموكي لدييم)العبد: مجموعة من المعارف والميارات الغرض من
(فالتدريب في إثناء الخدمة ىو كل عمل منظم ومخطط لو يمكن المساىمين من النمو في  44

مينتيم من خالل الحصول عمى المزيد من المستجدات في الخبرات الثقافية والمينية 
التعمم ويزيد من طاقات والتخصصية وكل ما من شأنو إن يرفع من مستوى عممية التعميم و 

المتدربين اإلنتاجية في خطة مدروسة وفي إطار اجتماعي وبموجب فمسفة واضحة وأىداف 
 معينة  .            

اعتماد اطار او انموذج -6المبادئ االساسية في تدريب المالكات التدريسية :  
-3لممتدربين  تمبية الحاجات المينية-4وضوح وتحديد اىداف برنامج التدريب -0نظري  

توجو برنامج تدريب المالكات التدريسية -0المرونة وتعدد االختبارات في البرامج التدريبية 
تحقق برنامج تدريب المعممين التطابق او التوافق مابين االفكار -1نحو الكفايات التعميمية 

ين البرنامج تمك-3استمرار عممية تدريب المالكات التدريسية -2النظرية والممارسات العممية 
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استثمار برنامج تدريب المالكات التدريسية لنتائج البحوث -4المتدربين من تحقق ذواتيم 
اعتماد منيج التدريب -60تفريد التعميم -66استثمار تكنولوجيا التربية -,6والدراسات العممية 

 (46-02: 1,,0متعدد الوسائط )الخطيب واحمد ,
ربين الذىنية لتحقيق انجازات اكبر لدى يحسن طاقات المتد-6ضرورات التدريب :

يسيم التدريب في ايجاد  -4كل اسموب تعميمي جديد يتطمب لتحقيق اثر فعال -0طمبتيم 
عالقات ايجابية بين المتدربين ويوفر توافقا بين الثقافة المجتمع المدرسي والمحمي .)قطامي , 

0,64 :042-040) 
تيجة اشراكو في برنامج تدريبية في اثناء ىناك عدة فوائد تعود عمى الفرد المتدرب ن

 الخدمة منيا 
اكساب الفرد خبرات جديدة تؤىمو الى االرتقاء وتحمل مسؤوليات اكبر من العمل الذي 

 أنيط بو 
زيادة ثقة المتدربين بأنفسيم نتيجة إلكساب معمومات وخبرات وقدرات جديدة مما 

 يؤدي الى رفع روحيم المعنوية 
 ين وتحقيق ذاتيم عن طريق رضاىم عمى انفسيم واعماليم رفع اداء المتدرب

غرس اخالقيات عمل وسموكيات جديدة وطرائق من التفكير السميم االمر الذي يخمق 
 مناخا جيدا لمتعميم 

 تنمية كفاءات وخبرات المتدربين وزيادة مياراتيم
والتكنولوجي مواجية التغيرات التي تحدث في النظم التربوية ومواكبة التطور العممي 

( نتيجة أشراكو ببرامج تدريبية 0,66(وتتفق الباحثة مع )السكارنو ,,0,66:4)السكارنة , 
 في اثناء الخدمة                                    

( الى 4,0: 1,,0*دواعي التدريب في اثناء الخدمة : اشار) الخطيب واحمد ,
 االىمية التدريب 

 ول والسيما الدول النامية الى المحاق بالدول المتقدمة .حاجة ممحة في جميع الد  -6
 رفع وتحسين االداء في الحاضر والتأىل لمسؤوليات اكبر في المستقبل  -0
ميم بالنسبة الى االفراد الذين يمتحقون بالعمل مرة والسيما الذين يحتاجون الى   -4

 االعمال الجديدة 
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يبدأ احد اشكال االستثمار في المؤسسة ألنو يسمح بالمناقشة ودخول اسواق   -4
 حديثة 

 استخدام توظيف التكنولوجيا الحديثة  -3
تنمية المجتمع عن طريق زيارة المعمومات وميارات االفراد والجماعات ف -0

 االتصال والتعاون واقامة عالقات انسانية مساندة . 
 البرنامج التدريبي 

 -خطوات التخطيط لمبرنامج التدريبي :
رسم خطة لبرنامج منبثق من مشاكل -6أوال : تحديد االحتياجات التدريبية وتحميميا :ـ

تنظيم زمان ومكان -4اختيار المتدربين وتحديد مواصفاتيم -0األداء في المؤسسة التعميمية
قياس اثر التدريب -0ىات تحديد المتطمبات الخاصة بالمعرفة والميارات واالتجا -3البرنامج 

 من خالل قياس التغيرات التي تطرأ عمى المتدربين. 
ثانيا :تحديد أىداف البرنامج : وتشمل األىداف العامة مثل تحسين أداء المعمم أو 
تطوير أداء المؤسسة واألىداف اإلجرائية وىي أكثر تفصيال ويتم عمى أساسيا تقييم األداء بعد 

 التدريب .
مكونات -0شروط المحتوى التدريبي  -6ط وتقسيم المحتوى التدريبي :ثالثا : تخطي
 .نماذج محتويات البرنامج التدريبي-3خطوات تصميم المحتوى التدريبي -4المحتوى التدريبي 

 رابعا : اختيار أساليب التدريب : ومن أىم أساليب التدريب إثناء الخدمة 
 دريب المصغر ـ الت4ـ حمقات المناقشة     0ـ المحاضرة    6
 ـ الدروس العممية 1ـ المؤتمرات     0ـ الورش الدراسية    3

وستعتمد الباحثة عمى أسموب المحاضرة وحمقات المناقشة في برنامجيا التدريبي 
 المعد.

وسائل اإليضاح -0أجيزة تكنولوجيا التدريب -6خامسا : تحديد معينات التدريب :
 المكتبة ودوائر المعمومات .-4

 -0المؤىالت الدراسية المناسبة لطبيعة البرنامج  -6: اختيار وتييئة المدرب :سادسا 
 الوقت الكافي والالزم لممشاركة في البرنامج . -4الخبرة السابقة في مجال التدريب 

 سابعا : إعداد الميزانية المالية لمبرنامج 
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حمة اإلجراءات مر -0مرحمة ما قبل بداية عممية التدريب -6ثامنا : تنفيذ البرنامج :
 مرحمة اإلجراءات التي تتم  بعد تنفيذ البرنامج .-4التي تتم إثناء تنفيذ البرنامج 

 ( 600-604: 0,,0) عبد السميع وسيير ,تاسعا : المتابعة والتقييم       
نستعرض بعض البرامج التدريبية لمالحظة اوجو الشبو  -أنواع البرامج التدريبية: 

  واالختالف فيما بينيا
 (,0: 6431(. )اليونسكو : 6431ـ البرنامج التدريبي) منظمة اليونسكو 6
 ( Dick and Carey    1990ـ برنامج ) 0

ىنالك اتجاىات حديثة لمبرامج التدريبية والتي : االتجاىات الحديثة لمبرامج التدريبية
والتـي أصبحت مـن كان ليا األثر الكبير عمى عممية إعداد المعممين وتدريبيم إثناء الخدمــة 

-4مدخل األىداف السموكية  -2مدخل الكفايات-6ابـرز مالمح التربية المعاصرة وىي :ـ
-0مدخل التعميم االتقاني.-3مدخل أسموب النظم )المدخالت , العمميات , المخرجات ( 

تنويع أنماط -2مدخل التدريب متعدد الوسائل التعميمية -1مدخل التدريب متعدد األساليب 
 .(01ـ  36: 6441ميم . ) السعدي :التع

والباحثة تتفق مع البرامج التدريبية الحديثة حيث تبنت البرنامج التدريبي )حمودي 
 ( عمى وفق منحى النظم .0,61,

  التنمية المستدامة :المحور الثاني 
التنمية الحقيقية ذات القدرة عمى االستقرار واالستمرار والتواصل , من منظور 

مموارد الطبيعية والتي يمكن ان تحدث من خالل استراتيجية تتخذ التوازن البيئي استخداميا ل
كمحور ضابط ليا , ذلك التوازن الذي يمكن ان يتحقق من خالل االطار االجتماعي البيئي, 
والذي ييدف الى رفع معيشة االفراد من خالل النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

ظ عمى تكامل االطار البيئي من خالل استخدام االساليب العممية والعممية والثقافية , التي تحاف
: 0,60التي تنظم استخدام الموارد البيئية , وتعمل عمى تنميتيا في نفس الوقت )الطويل , 

63-64) 
اىداف التنمية المستدامة :التنمية المستدامة تسعى بواسطة الياتيا ومحتواىا الى 

ف التي يمكن تمخيصيا كما جاء في) الجمعية العامة لألمم المتحدة تحقيق مجموعة من االىدا
 القضاء عمى الفقر بجميع اشكالو في كل مكان .-( اشارت الى االىداف االتية  :0,63,
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القضاء عمى الجوع وتوفير االمن الغذائي , والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة -
 المستدامة .
 ة وبالرفاىية في جميع االعمار .ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحي-
ضمان التعمم الجيد المنصف والشامل لمجميع وتعزيز فرص التعمم مدى الحياة -
 لمجميع .
 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات .-
 ضمان توفير المياه وخدمات الصرف الصحي لمجميع وادارتيا ادارة مستدامة.-
بكمفة ميسورة عمى خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة ضمان حصول الجميع -

 والمستدامة .
تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل لمجميع والمستدام والعمالة الكاممة والمنتجة -

 العمل الالئق لمجميع . وتوفير
اقامة بنى تحتية قادرة عمى الصمود ,وتحفيز التصنيع الشامل لمجميع وتشجيع -
 االبتكار 
المدن والمستوطنات البشرية شاممة لمجميع وامنة وقادرة عمى الصمود جعل -
 ومستدامة .
 ضمان وجود انماط استيالك وانتاج مستدامة .-
تخاذ اجراءات عاجمة لمتصدي لتغير المناخ واثاره , مع التسميم بأن اتفاقية االمم -

الدولي الرئيس لمتفاوض المتحدة االطارية بشأن تغيير المناخ ىي المنتدى الدولي والحكومي 
 بشأن التصدي لتغيير المناخ عمى الصعيد العالمي .

حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستعماليا عمى نحو مستدام لتحقيق -
 (44-64و 40-60: ص 0,63التنمية المستدامة.) الجمعية العامة لألمم المتحدة ,

عزيز توظيفيا عمى نحو مستدام . وادارة حماية النظم االيكولوجية البرية وترميميا وت-
الغابات عمى نحو مستدام ومكافحة التصحر ووقف تدىور االراضي وعكس مساره , ووقف 

 فقدان التنوع البيولوجي .
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التشجيع عمى اقامة مجتمعات مسالمة ال ييمش فييا احد من اجل تحقيق التنمية -
ة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة لممساءلة المستدامة واتاحة امكانية وصول الجميع الى العدال

 وشاممة لمجميع عمى جميع المستويات . 
 تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من اجل تحقيق التنمية المستدامة .-
 الحد من انعدام المساواة داخل البمدان وفي ما بينيا . -

طريقة -4التخطيط -0 التكنولوجيا-6التنمية المستدامة ليا ثالث مقومات ىي :
البعد -2البعد البيئي  -1البعد االجتماعي-0ابعاد التنمية المستدامة -3ممارسة الحياة 

 (0,60(  )الشافعي , 06-64:ص  1,,0االقتصادي    ) الييتي ,
التعميم من اجل التنمية المستدامة :االصغاء والتواصل , التفكير النقدي , القدرة عمى 

عالجة النزاع بنحو ايجابي ,القدرة عمى المشاركة في مجموعات اجتماعية التعاون في العمل وم
 وتنظيمية ,العمل عمى تعزيز حقوق البيئة والمحافظة عمييا والدفاع عنيا محميا وعالميا.

روح المسؤولية تجاه االفعال الشخصية وااللتزام -6التعميم من خالل التنمية المستدامة:
الفضول واالنفتاح وتقدير التنوع البيئي والحيوي -0الجتماعي بالتنمية الذاتية والتغيير ا

التعاطف والتضامن مع االخرين  وااللتزام بدعم االشخاص الذين تتعرض بيئتيم -4واالنساني 
حس الكرامة االنسانية والقيمة الذاتية وقيمة االخرين بغض النظر عن الفروق -3لمخطر 

 عمل من اجل تحقيق مجتمع افضل .حس العدالة والرغبة في ال-0االجتماعية 
ترى الباحثة ىناك ثمة فروقًا بين التعمم عن التنمية المستدامة والتعمم من اجل التنمية 
المستدامة والتعمم عن طريق التنمية المستدامة فاألولى تختص بالجانب المعرفي والثانية 

 لمستدامة تختص بالجانب الميارى والثالثة تختص بالجانب الوجداني لمتنمية ا
  الثقافة العممية  :المحور الثالث 

تعني صيغة من العموم التكنولوجيا والمعرفة االنسانية التي يتميز بيا الناس في 
المجتمع , او ىو عبارة من انماط سموك الناس واساليبيم في معالجة المشكالت التي 
يوجيونيا في حياتيم داخل المجتمع , وعرفت ايضا بأنيا من مجموعة االفكار والمعمومات 

ليد والميارات والقوانين واالنظمة واساليب المعيشة وطريقة الحياة التي والمفاىيم والعادات والتقا
 الثقافة تساعد (أنو" ينبغي أن36: 0,,0ويرى   )خطايبة,يتفق عميو الناس في المجتمع 

متزايد  المتعممين عمى اعتماد العموم لتحسين حياتيم, ولتعمم كيفية التعامل مع عالم العممية
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مية الثقافة العممية لمفرد واىميتيا لممجتمع وكذلك لنظام العمم )النشاط وتتضح اىالتكنولوجيا ".
العممي (نفسو , فبالنسبة الى الفرد المثقف عمميًا الذي يعيش في المجتمع متأثرًا بالعمم والتقنية 
فأن الثقافة العممية تساعد عمى ان : *   يعتمد المبادئ والميارات العممية التخاذ القرارات 

السميمة المتعمقة بصحتو وسالمتو, *يكون مؤىاًل لطرق مجاالت جديدة في حياتو  الشخصية
الوظيفية المتالكو العادات الذىنية لمسايرة لميارات التفكير العممي,*يمتمك رؤية غنية ومثيرة 

 ( 43: 0,,0عن الكون. )الحذيفي ,
-0والفيزيائية , مفاىيم وقوانين وعمميات العمم االحيائية-6*ابعاد الثقافة العممية:

المضامين  -3تطبيق المعرفة في الحياة اليومية, -4طرائق االستدالل واالستقصاء العممي ,
 (.41: 3,,0البيئية واالجتماعية لمتطور العممي. )تروبريج واخرون , 

فيم  طبيعة التكنولوجيا -0فيم طبيعة العمم ,-6*صفات الشخص المثقف عمميًا:
مسايرة -0اتخاذ القرارات اليومية بميارة,-3ا في اطار مفيومي,فيم العمم والتكنولوجي-4,

فيم الفرد -2ادراك العالقات والمتداخالت والعالقات بين العمم والتكنولوجيا,-1التفكير العممي,
 (00: 4,,0لبيئتو نتيجة لدراسة العموم.)عمي , 

ات العممية ,العمم *ابعاد الثقافة العممية :طبيعة العمم , المفاىيم في العموم , الميار 
 (0034,,0والمجتمع ,الميول العممية ,قيم العمم , عمميات العمم .) الحذيفي ,

االتجاىات والقضايا  -0ات العممية والتكنولوجية, ر التطو  -6*مصادر الثقافة العممية:
طبيعة االفراد وحاجاتيم ومشكالتيم )عبد السالم  -3مشكالت وقضايا المجتمع,  -4العالمية ,

,0,,1 :02,) 
( في معايير الثقافة 1,,0معايير الثقافة العممية : تتفق الباحثة مع )عبد السالم ,

 العممية وىي كاالتي :
معيار طبيعة العمم: يتضمن المعايير الفرعية االتية المعرفة العممية او مكونات العمم 

 ممي (.او نواتج العمم (, و) عمميات العمم (, )خصائص العمم (,) االستقصاء الع
معيار العمم والتكنولوجيا والمجتمع يتضمن المعايير الفرعية  االتية ) العالقة بين العمم 
والتكنولوجيا( و) العالقة التبادلية بين العمم والتكنولوجيا والمجتمع ( و)قضايا عالمية ذات 

 صمة بالعمم والتكنولوجيا والمجتمع (



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81اجمللد )( 2العدد )

 2028حزيران 

 

)0142 ) 
 

االتية ) التطور التاريخي لفكرة عممية (و) معيار تاريخ العمم يتضمن المعايير الفرعية 
 االسس التجريبية لمعموم (.

معيار العمم من منظور الشخصي والمجتمعي يتضمن المعايير الفرعية االتية 
 )الصحة الشخصية والمجتمعية ( و) المصادر الطبيعية (و)المخاطر المتعمقة باإلنسان (

ة االتية )قضايا أكاديمية وقضايا معيار اخالقيات العمم يتضمن المعايير الفرعي
 انسانية وقضايا تطبيقية (   

   مفهوم الدافعية :المحور الرابع 
حالة تؤىل صاحبيا النجاز ابداعات جادة , وطرائق متعددة لتحفيز ىذه الحالة ,او 
لحل المشكالت المطروحة بطرائق مختمفة , , ويقابل الدافعية العقمية الجمود العقمي الذي 

وأن يشير الى ان الطرائق الحالية لعمل االشياء ىي افضل طريقة , بل ىي الطريقة الوحيدة  
يرتفع بشكل أساس عندما تكون الميمات المطموبة اداءىا من المتعمم سيمة,  مستوى الدافعية

وتصل الدافعية الى اعمى مستويتيا عندما تكون الميمات  المطموبة ادائيا متوسطة, بينما 
تتناقص ىذه المستويات عندما تكون الميمات صعبة , أن الدافعية المشحونة بقوة لمطمبة تزيد 

, وتتعدى المرات التي يحتاجون الييا لمعودة من جديد الى نقطة  من ىفواتيم بشكل واضح
البداية , بسبب الخطأ الناجم عن زيادة االندفاع وعدم التروي والتبصير في اسموب المعالجة 
ويرى ديسي وريان ان الطالب يميمون ال يكونوا مدفوعين داخميا ال داء ميمة ما عند توافر 

عالية: اعتقاد الشخص بأن لدية القدرة عمى اداء الميمة بنجاح الفعالية الذاتية ال-6شرطين :
ادراك المحددات الذاتية : اي لدى االفراد القدرة عمى التحكم بقدرتيم مما يجعميم يختارون -0

 ,0,6االنشطة التي يستطيعون التكيف معيا ومعالجتيا بنجاح )العموان والعطيات , 
:130  .) 

 فعية أن تؤدي الوظائف اآلتية:وظائف الدافعية  : يمكن لمدا
توليد السموك : فيي تنشط وتحرك سموكيات لدى األفراد من أجل ِإشباع حاجة أو -

استجابة لتحقيق ىدف معين وأن مثل ىذا السموك أو النشاط الذي يصدر عن الكائن الحي 
 ُيّعد مؤشرًا عمى وجود دافعية لديو نحو تحقيق غاية او ىدف ما.

28 
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و المصدر الذي يشبع الحاجة أو تحقيق اليدف, فالدافعية فضاًل توجيو السموك نح-
عن أنيا توجو سموك األفراد نحو تحقيق اليدف فيي تساعدىم عمى اختيار الوسائل المناسبة 

 لتحقيق ذلك اليدف.
تحدد الدافعية شدة السموك اعتمادا عمى مدى إلحاح الحاجة أو الدافع إلى اإلشباع -

ول إلى الباعث الذي يشبع الدافع , فكمما كانت الحاجة ممحة أو مدى صعوبتو او الوص
وشديدة كان السموك المنبعث قويًا إلشباع ىذه الحاجة , وأنو اذا وجدت صعوبات تعيق تحقيق 

 اليدف فإن محاوالت الفرد تزداد من أجل تحقيقو.
ة تحافظ عمى ديمومة واستمرارية السموك فالدافعية تعمل عمى مد السموك بالطاق-

الالزمة حتى يتم إشباع الدافع أو تحقيق الغايات واألىداف التي يسعى إلييا الفرد , أي أنيا 
 تجعل من الفرد مثابرًا حتى يصل الى حالــة التــوازن الالزمة لبقائو واستمراره .

 اجراءات البحث :الفصل الثالث
بعد مراجعة االدبيات المتعمقة بموضوع ىذا البحث تبنت الباحثة البرنامج التدريبي 

(  وفق اسموب النظم)المدخالت , العمميات , المخرجات ( 0,61المعد من قبل )حمودي ,
المادية , معمومات , فنية ( اما تنظيم مرحمة العمميات ’ فالمدخالت) تتكون من القوى البشرية 

التصميم -0بناء البرنامج التدريبي-6راءات ىذا البحث عمى النحو االتي :المعتمدة في اج
 الوسائل االحصائية ... وكما يأتي : -0تطبيق التجربة -3اداتا البحث -4التجريبي 

بناء البرنامج التدريبي : تبنت الباحثة بناء البرنامج التدريبي المعد من قبل الباحثة 
اعتمدت فيو عمى منحنى النظم في منيجية ىذا البحث  ( والذي0,61)حمودي ,االء فايق : 

, اذ تتكون عناصر النظام من أربعة اجزاء كاالتي : المدخالت , العمميات , المخرجات , 
 ( لذا وضعت الباحثة المخطط االتي : 00: 0,66التغذية الراجعة )السكارنو ,
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 تقويم  تنفيذ التخطيط

 تحديد العنوان 
 تحديد الحاجات

 استشاريون
 مدرسون

 طمبة   
 اولياء امور 

 تحديد خصائص المتدربين 

 تحديد اليدف العام 
 تحديد االىداف الفرعية 

 تحديد المحتوى 
اختيار االساليب والطرائق 

 ووسائط التدريب 
 تحديد مكان والمدة الزمنية 

 البرامج

 
 مرحمة تنفيذ البرنامج التدريبي : 0-6
:مساعدة مدرسي عمم الفيزياء في التعرف عمى التعمم تحديد اليدف العام 6-0-أ

 البنائي من اجل التنمية المستدامة.
 ,الجانب الوجداني  الجانب المياري  االىداف الفرعية :الجانب المعرفي,6-0-ب
تحديد محتوى البرامج التدريبي وتنظيمو : تضمن البرنامج التدريبي اربع 6-0-ج

ن )عنوان الوحدة , زمن المخصص ليا , طرائق التدريس عشرة وحدة تدريبي وكل وحدة تتضم
 , االجيزة والمواد التدريبية , االنشطة , النشرات المرجعية , ارشادات او مالحظات (

 اختيار االساليب والطرائق وتصميم االنشطة التدريبية ووسائط التدريب 6-0-د
 مخصات السبوريةمحاضرة قصيرة ,حمقات نقاش , القراءات ,النشاط الفردي , الم

تحديد المكان والمدة الزمنية لمتنفيذ البرنامج : اعدادية المصطفى لمبنين مكان 6-0-ىـ
معموم ومعروف من ناحية الموقع الجغرافي لجميع المتدربين فقد سيل الميمة اما المدة فقد 

( ساعات لكل يوم تدريبي , 4( ايام بمعدل جمستين تدريبيتين لكل يوم تخصص),6حددت )
( دقيقة وتوزيع المفردات البرنامج بين المدة الزمنية المخصصة لتنفيذ 60تتخمميا استراحة )

 البرنامج 
التقويم : تقويم البرنامج تشخيص نقاط القوة والضعف في البرنامج وعالجيا 4-6
 وتالفييا 
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اعتمدت الباحثة التصميم التجريبي ذو الضبط الجزئي ::  التصميم التجريبي 0
واالختبار البعدي لمثقافة العممية لممدرسين واختبار التحصيل و مقياس الدافعية العقمية لمطمبة 

 ( التصميم التجريبي8. جدول )
 المتغير التابع  المتغير المستقل  التكافؤ  مجموعة 
المدرسون ) الخبرة السابقة ,الشيادة  التجريبية 

 , 
 التأىيل, الجنس ( 

 الطمبة ) مقياس الدافعية العقمية 
   

 لممدرسين )الثقافة العممية( برنامج تدريبي 
   

 لمطمبة )اختبار التحصيل الدراسي 
 مقياس الدافعية العقمية     

 
 الضابطة 

 
ال تخضع 

 لمبرنامج 

وعينتو : اقتصر مجتمع البحث عمى مدرسي عمم / تحديد مجتمع البحث 6-0
ولمعام  الفيزياء ومدرسات لمصف الرابع العممي لممدارس التابعة لممديرية العامة لتربية االنبار

وزعت الباحثة استمارة خاصة لتحديد خصائص المتعممين وبعد ( 0,64-0,63الدراسي) 
 جمع المعمومات تبين اآلتي :ـ 

ـ جميع عينة البحث يحممون شيادة بكالوريوس فيزياء ومن خريجي كميات التربية   6
 حصرًا. 

ـ لم يسبق ليم االشتراك في برنامج مماثل لمبرنامج التدريبي المقترح المسند لمتعمم 0
 البنائي قائم عمى التنمية المستدامة.  

يــس المادة باستثناء ـ جميع المدرسين لدييم خدمة ال تقل عمى خمس سنوات في تدر 4
لذا تم ( مدرسين خدمتيم أقل من خمس سنوات من المجموعتين التجريبية والضابطة,  4) 

( 61( ومنيم )43اختيار عينة البحث عشوائيا والتي ينبغي ان تكون كافية وممثمة لممجتمع )
من الطمبة ( ,6( لممجموعة الضابطة , اما عينة الطمبة تم اختيار )63لمجموعة التجريبية و)

لكل مدرس من مدرسي عينة البحث بصورة عشوائية من غير الراسبين لتطبيق التكافؤ بعد 
 .  االنتياء من تطبيق البرنامج التدريبي
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 ( عدد افراد عينتي المجموعة التجريبية والضابطة لممدرسين وطمبتهم2جدول )
 عينة الطمبة  عينة المدرسين  المجموعة 
 ,61 61 التجريبية 
 ,63 63 الضابطة 
 ,43 43 المجموع 
ضبط المتغيرات وتكافؤ مجموعتي البحث : حرصت الباحثة قبل البدأ بتنفيذ  0-0

البرنامج التدريبي عمى تكافؤ مجموعتي البحث إحصائيا  في عدد من المتغيرات التي تعتقد 
 انيا قد تؤثر في سالمة البحث.

الخبرة السابقة : جرى الحصول عمى المعمومات التي تخص عدد  – 0-0- 6
الدورات التي قام بيا افراد العينة بالمشاركة بيا والخاصة بالتعمم البنائي من اجل التنمية 

 المستدامة , فكان جوابيم جميعا بعدم مشاركتيم في اي دورة تدريبية في ىذا المجال 
مشاركين عن عدد الدورات التي شاركو فييا التأىيل : تم سؤال ال -6-0-0

بخصوص تدريس الفيزياء وفق التنمية المستدامة فكان جوابيم بعدم مشاركتيم في اية دورة 
 تدريبية سابقة في ىذا المجال .

الشيادة : اغمب المشاركين من التدريسيين قبل اخضاعيم لمبرنامج 6-0-0  
شيادة البكموريوس في عمم الفيزياء من كمية التدريبي من خريجي كميات اي حاصمين عمى 

 التربية .
الجنس : اغمب المالك التدريسي من جنس االناث فقد كان عدد المشاركين 6-0-0
من  0( مدرس موزعين عمى مجموعتي البحث وبواقع )3مدرسة و) ,4( منيم )43بالدورة )

 الذكور لكل مجموعة ( وبذلك حصل التكافؤ في مجال الجنس.
:تبين عدم وجود فرق ذي داللة احصائية بين  مقياس الثقافة العممية   0- 6-0 

( عند 31( وىي اكبر من القيمة الجدولية )606المجموعتين وان قيمة مان وتني المحسوبية )
 ( وبيذا حصل التكافؤ بين المجموعتين في المقياس .0,0,مستوى داللة )
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مان وتني المحسوبة والجدولية (متوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة 3جدول )

 لمتغير الثقافة العممية لممدرسين  عمم الفيزياء
متوسط  العدد المجموعة  المتغير 

 الرتب 
مجموع 
 الرتب 

قيمة مان 
وتني 

 المحسوبة

مستوى  الجدولية 
 الداللة 

الثقافة 
 العممية 

 غير دالة  31 606 00200 610,4 61 التجريبية 
 44200  63020 63 الضابطة 

مقياس الدافعية العقمية لمطمبة:تبين عدم وجود فرق ذي داللة احصائية بين  4-0-4
من القيمة الجدولية  ( وىي اصغر60164المحسوبية ) (t-test)المجموعتين وان قيمة 

 ( وبيذا حصل التكافؤ بين المجموعتين في المقياس 0,0,( عند مستوى داللة )6041)
المحسوبية   (t-testالحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )( المتوسط 4جدول)

 والجدولية لمقياس الدافعية العقمية لمطمبة 
المتوسط  العدد المجموعة  المتغير 

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية 

t-test  
 الجدولية 

مستوى 
 الداللة 

مقياس 
الدافعية 
 العقمية  

غير  6041 60164 403 030,3 60,030 ,61 التجريبية  
 060,0 661064 ,63 الضابطة دال 

هي مقياس الثقافة العممية واختبار تحصيمي و مقياس الدافعية ادوات البحث: 
 العقمية 

ـ بناء االختبار التحصيمي/تحديد ىدف االختبار: ان ىدف االختبار ىو قياس 0 -3
 مستوى تحصيل الطمبة عينة البحث لمادة الفيزياء.

تحديد المادة العممية : تحددت المادة العممية  بالفصول االربعة االخيرة من كتاب 
 .3( ط 0,64 -0,63الفيزياء لمصف الرابع العممي المقرر لمعام الدراسي )
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 األغراض السموكية لمفصول االربعة (صياغة االهداف السموكية:5جدول )

 المجموع مستوى األىداف المواضيع الفصول
 تقويم تركيب تحميل تطبيق استيعاب تذكر

 انعكاس وانكسار السابع
 الضوء

6, 3 0 3 3 4 43 

 40 0 0 1 1 1 ,6 المرايا الثامن
 42 4 4 1 1 4 ,6 العدسات الرقيقة التاسع
 34 4 4 3 3 ,6 60 الكيربائية  الساكنة العاشر
 631 66 60 ,0 00 44 30 المجموع

   الخارطة االختبارية:
 (  الخارطة االختبارية )جدول المواصفات( الختبار التحصيل الدراسي6جدول)

موع
مج
ال

 

استيعا تطبيق تحميل تركيب تقويم
 ب

 تذكر

وى
محت

ن ل
وز

 

دد 
ع

 
ات
صفح

ال
 

ـل 
صـ
الف

 

وزن
ال

 
وزن 2%
ال

 
وزن 3%
ال

 
وزن 63%
ال
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الصدق الظاىري لغرض التحقق من  تم التأكد من صدق االختبار الصدق الظاىري:
لالختبار التحصيمي المعد في ىذا البحث تم عرض فقراتو مع االغراض السموكية عمى 
مجموعة من الخبراء والمحكمين ال بداء مالحظاتيم وآرائيم حول صالحية بناء تمك الفقرات , 
وبعد ان عدلت بعض الفقرات االختبارية , كانت نسبة االتفاق بين المحكمين والخبراء 

 (0,0:0,60, عبد الواحد ,فقرات االختبار صالحة ) الكبيسي فأكثر , وبذلك عدت %(,3)
التطبيق االستطالعي االول لالختبار: طبق المقياس عمى عينة استطالعية  - أ

( طالبا تابعين ,0بمغ عددىم ) من طمبة الصف الرابع العممي من غير عينة البحث , اذ
( طمبة تابعين ,6طمبة تابعين اعدادية المصطفى لمبنين و)( ,6لممديرية العامة لتربية االنبار)
لمعرفة وضوح الفقرات وزمن االجابة فكان وقت  03/4/0,64إلعدادية الفتوة  في يوم االحد 

 ( دقيقة مدة مناسبة لعينة البحث االصمية لإلجابة عن فقرات االختبار.,3االجابة )
ستطالعية عمى عينة استطالعية التطبيق االستطالعي الثاني : اجريت تجربة ا -ج

( طالب وطالبة موزعين بالتساوي بين مدرستين مدرسة بنين وبنات التابعين ,,0مكونة من )
  1/0/0,64لمديرية تربية االنبار من غير عينة البحث في يوم الخميس  الموافق 

 -وألجل التأكد من الخصائص السايكومترية تم حساب كاًل من :
التمييزية لمفقرات: تم حساب القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات  القوة -أ          

( وتعد 004,-,04,االختبار , وقد تبين ان القوة التميزية لدرجات االختبار تراوحت بين )
 (.0,60:,63)الكبيسي , عبد الواحد ,( ,04,الفقرة مقبولة اذ كان معامل تمييزىا اكثر من )

ممت الباحثة قانون معامل الصعوبة عمى الفقرات استع معامل صعوبة الفقرات: -ب
( وبيذا تعد الفقرة االختبار جيدة ومعامل صعوبتيا 023,-044,وجدت انيا تراوحت بين )

 (.   ,03,-,00,مناسب اذ تراوح مستوى صعوبتيا بين )
فاعمية البدائل: طبقت معادلة فاعمية البدائل فكانت نتائج تطبيق معادلة فاعمية  -ج

( وىذا يعني ان 0041,-( و )0,42,-ل لجميع الفقرات سالبة , ووجدانيا تتراوح بين )البدائ
البديل الخاطئ قد موىت عمى الطمبة الضعيفين مما دل عمى فاعمية البديل الخاطئة لالختبار 

  التحصيمي 
ـ ثبات االختبار :تم حساب معامل ثبات االختبار باستخدام معادلة ) كيودر  0

( ومعامل الثبات المستخرج بيذه الطريقة مالئمة لالختبارات الموضوعية ,0وريتشاردسون  
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% ( وىي تعد مقبولة 34ذات اإلجابة الواحدة المحددة وبمغت قيمة معامل الثبات المحسوب ) 
 لالختبارات وبذلك يمكن القول ان فقرات االختبار تتصف بالثبات .

ة عمى عدد من الدراسات والبحوث مقياس الثقافة العممية : بعد اطالع الباحث 6-3
د االطالع عمى المصادر االتية  واالختبارات والمقاييس التي تخص ىذا الموضوع وبع

-36: 2,,0( و)السيد عمي , ,02:  1,,0( و)عبد السالم , 43:  0,,0الحذيفي ,)
: 0,60( و)حمودي , 000: 0,60( و)الحيدري , 20-36: 4,,0( و)السيد عمي , 14
( فقرة شممت 23تبنت الباحثة مقياس الثقافة العممية لحمودي والذي يتكون من )( حيث 604

 فقرات مع احداث بعض التغيير عميو والخاص بمدرسي الفيزياء .
( 0,60: اعدت مقياس الثقافة العممية )االء فايق حبيب حمودي , وصف المقياس 

( 3(  فقرة ايجابية وبواقع )10( فقرة , وبواقع )23في جامعة بغداد , يتكون المقياس من )
( فقرات كاشفة وامام كل فقرة من فقرات المقياس ثالث بدائل متدرجة 3فقرة سمبية وبواقع )

( 6, 004( لمفقرات االيجابية و)60004)موافق ,  موافق لحد ما , غير موافق( وبدرجات  )
مقياسيا بالتحقق لمفقرات السمبية واعتمدت حمودي في حساب الخصائص السيكومترية لفقرات 

من التحميل المنطقي لمفقرات , وحساب معامالت صدق فقراتيا , وكذلك التحقق من صدق 
المقياس بمؤشرات الصدق الظاىري والصدق البنائي , ومن ثبات مقياسيا بطريقتي اعادة 
 االختبار وطريقة معامل االتساق الفاكرونباخ ويتكون المقياس من عدة معايير )طبيعة العمم ,
العمم والتكنولوجيا والمجتمع , تاريخ العمم , العمم من المنظور الشخصي والمجتمعي , 
اخالقيات العمم (, حيث قامت الباحثة بتطبيق المقياس بمساعدة أداراه المدارس وتوزيع نسخ 

  60/3/0,64( نسخة بين المشتركين من افراد العينة حيث ابتدأ من 43المقياس البالغة )
من يوم االثنين  ,اي بعد خمسة اشير ونصف الشير من تطبيق التجربة  4/0/0,64الى 

 بينت الباحثة لممتدربين ان ىذا المقياس من متطمبات البرنامج التدريبي . 
تم عرض المقياس بصيغتو االولية عمى مجموعة من المحكمين من   صدق المقياس:

نسبة المئوية لمعرفة صالح اجل استطالع آرائيم بشأن مدى صالحو واعتمدت الباحثة ال
الفقرات اظيرت النتائج ان جميع فقرات المقياس قد حصمت عمى اتفاق المحكمين وبذلك لم 

 تحذف اي فقرة من فقرات مقياس الثقافة العممية 
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التطبيق االستطالعي لممقياس )استطالع االول (:طبق مقياس الثقافة العممية عمى 
مدرسي الفيزياء من غير عينة البحث زارت الباحثة  ( من,0عينة استطالعية متكونو من )

مدارسيم وتم حساب زمن االختبار بجمع زمن اول متدرب سمم ورقة االجابة مع زمن اخر 
( دقيقة عمى 30 -00(  فكان بين )0متدرب سمم ورقة االجابة وتقسيم مجموع الزمنين عمى )

( دقيقة , وطمبت الباحثة من 40) التوالي , وقد بمغ معدل زمن االجابة عن فقرات المقياس
 المدرسين ان يستفسروا عن الفقرات المبيمة , وتبين ان فقرات وتعميمات االجابة واضحة .

التطبيق االستطالعي الثاني :طبيق االختبار عمى عينة استطالعية مكونو من 
 لبحث .( مدرسا ومدرسة من مدرسي الفيزياء التابعين لتربية االنبار من غير عينة ا,60)

 (01400,ت بطريقة : الفاكرونباخ )ثبات المقياس : تم استخراج الثبا
 ( بمعادلة سبيرمان براون التصحيحية 02,06,: التجزئة النصفية )

اطمعت الباحثة عمى عدد من الدراسات والبحوث المحمية  مقياس الدافعية العقمية:
( لقياس الدافعية العقمية 0,66,  واالدبيات وبعدىا اعتمدت عمى مقياس جاىز اعده )الفراجي

عن طريق زيارة  4/0/0,64الى  60/3/0,64لدى طمبة عينة البحث ابتدأ من يوم االربعاء 
الباحثة بنفسيا مدارس عينة البحث وبمساعدة ادارة المدارس وتوزيع نسخ المقياس البالغة 

 ( نسخة وطمبت منيم قراءة التعميمات قبل االجابة عن فقرات ,41)
( في 0,66وصف المقياس :  اعدت مقياس الدافعية العقمية )سمية صبار الفراجي ,

( فقرة سمبية اي 61( فقرة ايجابية و)33( فقرة ,وبواقع ),1جامعة بغداد ,يتكون المقياس من )
( بدائل متدرجة التي ىي 3عكس اتجاه الدافعية العقمية , وامام كل فقرة من فقرات توجد )

كبيرة ,تنطبق عمي بدرجة متوسطة , تنطبق عمي بدرجة قميمة , ال تنطبق  )تنطبق عمي بدرجة
( لمفقرات السمبية واعتمدت 6000403( لمفقرات االيجابية و)6000403عمي ( وبدرجات )

)الفراجي ( في حساب الخصائص السيكومترية لفقرات مقياسيا بالتحقق من التحميل المنطقي 
تيا , وكذلك التحقق من صدق المقياس بمؤشرات لمفقرات , وحساب معامالت صدق فقرا

الصدق الظاىري والصدق البنائي ,ومن ثبات مقياسيا بطريقتي اعادة االختبار وطريقة معامل 
( مجاالت 3االتساق بأسموب )الفا كرونباخ ( وتتكون الدافعية العقمية كما يرى دي بونو من )

مشكالت ابداعيًا, التكامل المعرفي)الفراجي , وىي :التركيز العقمي ,التوجيو نحو التعمم ,حل ال
0,66 :00 ) 
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من صدق المقياس عن طريق : تأكدت الباحثة  صدق المقياس الدافعية العقمية
 مؤشرات  

الصدق الظاىري :تم عرض المقياس بصيغتو االولية عمى مجموعة من المختصين 
%( ,3التي تحظى بنسبة موافقة ) في الفيزياء وطرائق تدريس الفيزياء فكانت النتيجة ان الفقرة

 ( فقرة.,1فأكثر لذا تم حذف بعض الفقرات واصبح االختبار مكون من )
التطبيق االستطالعي االول لممقياس: طبق المقياس عمى عينة استطالعية من طمبة 

( طالبا تابعين لممديرية ,0بمغ عددىم ) الصف الرابع العممي من غير عينة البحث , اذ
( طمبة تابعين ,6( طمبة تابعين اعدادية المصطفى لمبنين و),6ية االنبار )العامة لترب

لمعرفة وضوح الفقرات وزمن االجابة فكان وقت  01/4/0,64إلعدادية الفتوة  في يوم االحد 
 ( دقيقة مدة مناسبة لعينة البحث االصمية لإلجابة عن فقرات المقياس.,3االجابة )
: اجريت تجربة استطالعية عمى عينة استطالعية التطبيق االستطالعي الثاني  -ج

ن وبنات التابعين ( طالب وطالبة موزعين بالتساوي بين مدرستين مدرسة بني,,0مكونة من )
 . 3/0/0,64من غير عينة البحث في يوم الخميس  الموافق  االنبارلمديرية تربية 

ت القيمة التائية التحميل االحصائي لفقرات المقياس/القوة التميزية : استخرج -د
 (.6,1=6043( بدرجة حرية )0,0,الجدولية , عند مستوى داللة )

معامل االرتباط : استخرجت قيمة معامل االرتباط الجدولية ,عند مستوى داللة - 
 (.0644,=643( وبدرجة حرية )0,0,)

 (,0304,استخراج الثبات بطريقتين: الفاكرونباخ ) :الثبات- 
  :( معادلة سبيرمان براون التصحيحية2,58التجزئة النصفية )  

تطبيق التجربة : تضمنت مرحمة التطبيق لمتجربة جانبين احدىما تقويمي) استمارة 
تقويم البرنامج التدريبي ,استمارة تقويم اداء المدربة ,استمارة تقويم المتدربين ال نفسيم ( 

ية العقمية (:بدأ التدريب الفعمي واالخر تطبيقي )تطبيق مقياس الثقافة العممية , مقياس الدافع
 0,64/,60/6لمبرنامج التدريبي في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم االربعاء الموافق 

في اعدادية االنفال لمبنات بواقع جمستين تدريبيتين زمن  ,0,0-0,64لمفصل الدراسي االول 
ة ربع ساعة , فكان الجمسة الواحدة ساعة ونصف الساعة , تتخمل الجمستين استراحة لمد

 ,04/6وانتيى التدريب االحد الموافق  مجموع الجمسات التدريبية عشرين جمسة
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تميزت ىذه المدة بمباشرة المدرسين في مدارسيم لكون ارتباط المدرسين بالبرنامج 0,64/
التدريبي غير مؤثر في حصصيم الدراسية بالمدرسة , وبذلك كان مجموع الساعات التدريبية 

 عة ( سا,4)
معادلة مان وتني لمتحقق من تكافؤ مجموعتي البحث لمدرسي -الوسائل االحصائية :

عمم الفيزياء في متغير الثقافة العممية فضال عن معرفة داللة الفروق لدرجات مجموعتي 
 البحث من المدرسين في مقياس الثقافة العممية. 

ثبات االختبار والتي استعممت لحساب  -,0-ريتشاردسون  –معادلة كيودر -
 التحصيمي .
( لعينتين مستقمتين  التحقق من تكافؤ طمبة مدرسي t-testمعادلة االختبار التائي)-

 مجموعتي البحث ومعرفة داللة الفروق لدرجاتيم في مقياس  الدافعية العقمية .
 معادلة ثبات الفاكرونباخ لحساب ثبات مقياسي الثقافة العممية والدافعية العقمية .-
 .ثقافة العممية والدافعية العقميةادلة ثبات التجزئة النصفية لحساب ثبات مقياسي المع-

 الفصل الرابع اواًل : عرض النتائج ومناقشتها :
النتائج الخاصة بمقياس الثقافة العممية / الفرضية الصفرية االولى : ال يوجد فرق ذو 

ات مدرسي عمم الفيزياء ( بين متوسطي  درج0,0,داللة احصائية عند مستوى داللة )
)المجموعة التجريبية ( الذي اشتركوا  في البرنامج التدريبي ودرجات مدرسي  )المجموعة 
الضابطة ( الذين لم يشتركوا في البرنامج التدريبي في مقياس الثقافة العممية , وبعد ان طبق 

متوسط الرتب المقياس عمى مدرسي عينة البحث بعد اجراء التجربة تم االتي :تم ايجاد 
 ومجموع الرتب والقيمة الجدولية والمحسوبية لدرجات عينة البحث في المقياس. 

( متوسط الرتب ومجموع الرتب والقيمة المحسوبة والجدولية لدرجات 7جدول )
 المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس الثقافة العممية البعدي 

متوسط  العدد المجموعة 
 الرتب 

مجموع 
 الرتب 

الداللة  قيمة مان وتني 
 المحسوبية الجدولية  االحصائية 

دال لصالح  , 31 304 ,0000 61 التجريبية
المجموعة 
 التجريبية 

 641 ,300 63 الضابطة 

 تفسير النتائج المتعمقة بالفرضية االولى: 
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 ان الثقافة العممية تعد بعدا من ابعاد التنمية المستدامة 
وتشمل ,توافر الثقافة العممية اساسا لمحكم عمى التدريسين والفرص المتاحة لمتعمم 

مصادر مثل المواد التعميمية وطرائق التقييم ( ولمحكم عمى التدريسين العموم لجميع المستويات 
 الدراسية 

ان الثقافة العممية تشمل اكثر من المعمومات والقيم والميرات المرتبطة بفرع عمم 
 ياء فيي تشمل المفاىيم المرتبطة بفروع العمم المختمفة  الفيز 

ان الثقافة العممية تعبر عن الغايات التعميمية العامة من تدريس العموم بنحو عام , 
ويمثل اليدف توجييا لمنيج العموم والتطبيقات التعميمية والتي تشمل الممارسات والمخرجات 

 التعميمية لكل الطمبة .
/ الفرضية الصفرية الثانية : ال يوجد فرق ذو االختبار التحصيميالنتائج الخاصة ب

( بين متوسطي درجات طمبة مدرسي عمم الفيزياء 0,0,داللة احصائية عند مستوى داللة )
المجموعة التجريبية الذي اشتركوا في البرنامج التدريبي ودرجات طمبة مدرسي عمم الفيزياء في 

دريبي في اختبار التحصيل الدراسي المجموعة الضابطة الذي لم يشتركوا في البرنامج الت
ومقياس الدافعية  , حيث تم ايجاد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية 
المحسوبية والجدولية في المقياس لذا ترفض الفرضية الصفرية لوجود فرق ذي داللة احصائية 

ن طمبة مدرسي عمم ( بين المجموعتين التجريبية والضابطة م0,0,عند مستوى داللة )
 الفيزياء في االختبار لصالح  طمبة مدرسي عمم الفيزياء في المجموعة التجريبية. 

(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الختبار التحصيمي لطمبة مدرسي عمم 8جدول )
 الفيزياء

المتوسط  العدد المجموعة 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية 

الداللة  القيمة التائية 
 الجدولية  المحسوبة االحصائية 

 دالة 60410 0000 403 40343 30000 ,61 التجريبية 
 ,60000 40003  ,63 الضابطة 

ان تحسنين التحصيل  المتعمقة بالفرضية الثانية التحصيل الدراسي: تفسير النتائج
 الى االسباب اآلتية:الدراسي في مادة الفيزياء لمطالب يرجع 
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ان زيادة تحصيل الطمبة من خالل عممية التفاعل االيجابي واالجتماعي اليادف بين 
الطالب انفسيم من جية , و الطالب ومدرسي البرنامج التدريبي من جية اخرى, وتم تبادل 

الب والمعمومات ومناقشتيا وتمحيصيا قبل الوصول الى االجابة المثالية ,مما جعل الط اآلراء
 مما جعميا اكثر استبقاء لديو. ةميمية ومشاركًا في الوصول لممعرفمحور العممية التع

ان تدريس المدرسين البرنامج التدريبي لمطمبة تعمل عمى زيادة دافعية الطالب 
لممشاركة والتفاعل بأقصى طاقاتيم , ألنيم معرضون لمسؤال من جانب المدرس وبشكل 

 المتدني والمنعزلين في المجموعة.خاص الطالب من ذوي التحصيل 
النتائج الخاصة بمقياس الدافعية العقمية: تم ايجاد المتوسط الحسابي واالنحراف 
المعياري والقيمة التائية المحسوبية والجدولية في المقياس لذا ترفض الفرضية الصفرية لوجود 

جريبية والضابطة ( بين المجموعتين الت0,0,فرق ذي داللة احصائية عند مستوى داللة )
(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  لمقياس الدافعية العقمية  لطمبة مدرسي 9جدول )

 عمم الفيزياء
المتوسط  العدد المجموعة 

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية 

الداللة  القيمة التائية 
 الجدولية  المحسوبة االحصائية 

 دالة 60410 630632 403 3046 610024 ,61 التجريبية 
 02062 6030,4 ,63 الضابطة 

الخاصة بالدافعية العقمية : كشفت نتائج البحث والمتمثمة بتدريس  تفسير النتائج
مدرسي البرنامج التدريبي ليا االثر ايجابيًا في المردود التعميمي لطالب المجموعة التجريبية 
مقارنة بالمجموعة الضابطة ,حيث ساىم وبداللة احصائية في رفع مستواىم المعرفي 

عل الموقف التعميمي بيئة غنية بمثيرات وميارات التفكير ودافعيتيم العقمية المستيدفة , بج
المختمفة , ذلك الن مدرسي البرنامج التدريبي تيتم  بتقديم المحتوى المعرفي الفيزيائي بصورة 
منظمة في اطار شيق وجذاب , يعمل عمى زيادة دافعية الطالب ونشاطيم , ويدفعيم الى 

 رف عممية متنوعة , ويمكن ايعاز ذلك الى : التفاعل بإيجابية مع ما يقدم ليم من معا
تتيح بيئة تعميمية تجعل من افراد المجموعة التجريبية اكثر توجيًا لمتعمم خالل االقبال 

 عمى الدروس بنشاط وفاعمية وقد يزيد ىذا من دافعية العقمية .
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عينة , ايجاد بيئة تعميمية تفاعمية , يستطيع الطمبة بموجبيا القيام بميمات رياضية م 
واكتشاف المعرفة الفيزيائية بطريقة ذاتية وبمساعدة مدرس المادة مما قد يزيد من دافعيتيم 

 العقمية .
اثاره دافعية الطمبة لمتعمم كونو ييتم بإيجابية المتعمم ونشاطو , كما ان ارتباطيا بميول 

ستثارة دافعيتيم واىتمامات واتجاىاتيم كان لو االثر الممموس في حماسيم العممية لمتعمم وا
 العقمية . 

 :االستنتاجات
 في ضوء نتائج البحث الحالي تم التوصل الى:  

توجيو برنامج التعمم البنائي من اجل التنمية المستدامة في تدريب مدرسي عمم الفيزياء 
 لتدريس مادة الفيزياء لمصف الرابع العممي لما لو من اثر رفع ثقافتيم العممية .

التدريبي في تدريس مادة الفيزياء لمصف الرابع العممي في رفع فاعمية البرنامج 
 التحصيل و الدافعية العقمية لمطمبة .

 التوصيات:
 في ضوء النتائج توصي الباحثة بما يأتي :ـ 

اعتماد برنامج التعمم البائي القائم عمى التنمية المستدامة في تدريب مدرسي عمم 
 الثقافة العممية .الفيزياء ألثره الواضح في رفع 

عداد وتدريب  اعتماد ىذا البرنامج واالستفادة منو في التنمية المستدامة في مراكز وا 
المعممين إثناء الخدمة في المديريات العامة في وزارة التربية وشمول جميع المعممين عمى وفق 

 خطة معينة تعدىا الوزارة .
موب عمى التعمم القائم عمى التنمية عمى وزارة التربية التأكد من تطوير التدريب المط

 المستدامة لموصول الى طرائق تعمم صفية والصفيو خالقة ومبدعة 
تطوير دور تقانة المعمومات في المدارس واعتمادىا كوسيمة تربوية لمتعريف بالتنمية 

 المستدامة 
االستفادة من البرنامج المعد ليذا البحث في مؤسسات  تعميمية أخرى كالجامعات  

 والمعاىد أي استخدام أساليب التدريب الحديثة في مجال أعداد المدرسين ومؤسسات التأىيل .
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ضرورة تشكيل لجان تتكون من عناصر كفؤه تتولى أعداد كتيبات واقراص ليزرية 
وكراسات تدريبية تتضمن التطورات في مجال التنمية المستدامة  والطرائق الحديثة في العميم 

 بة والمدرسين ألجل رفع وتطوير إمكانيتيم الذاتية .وتوزيعيا عمى الطم
  المقترحات:

 تقترح الباحثة إجراء دراسة مماثمة عمى :ـ
بناء برنامج تدريبي لممدرسين اثناء الخدمة عمى التنمية المستدامة في االختصاصات 

 األخرى ) الكيمياء , عموم الحياة , الرياضيات(.
اء عمى التنمية المستدامة وأثره في تفكيرىم وكفايتيم بناء برنامج تدريبي لمدرسي الفيزي

 المينية , أو متغيرات أخرى كالميول واالتجاىات العممية.
بناء برنامج تدريبي لتدريسي الفيزياء في الجامعات عمى التنمية المستدامة وأثره عمى 

 تحصيل وتفكير الطمبة .
 فيزياء لمراحل دراسية اخرى.دراسة اثر البرنامج التدريبي المقترح لمدرسي عمم ال

 تحميل كتب عمم الفيزياء لمراحل التعميم العام وفقًا ألبعاد التنمية المستدامة .
 المصادر  قائمة 

,عالم الكتب , 6, معجم المصطمحات ومفاىيم التعميم والتعمم ,ط4,,0ابراىيم ,مجدي عزيز , .6
 القاىرة .

في  TRIZ, فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى نظرية 0,60جابر , جابر عبد الحميد , واخرون , .0
 , ابريل0,. العدد 04تنمية الدافعية العقمية لدى طالب الجامعة , مجمة العموم التربوية , مجمد 

مدرسي , بناء برنامج تدريمبي لمتربية من اجل التنمية المستدامة ل0,61حمودي ,االء فايق حبيب , .4
عمم االحياء واثره في ثقافتيم العممية والوعي البيئي لطمبتيم , اطروحة دكتوراه جامعة بغداد /كمية التربية ابن 

 الييثم .
, المشروع المتكامل لتضمين الثقافة العممية في مناىج التعميم العام 0,,0الحذيفي ,خالد بن فيد , .3

السعودية وزارة التربية والتعميم , مركز التطوير التربوي االدارة بالمممكة العربية السعودية , المممكة العربية 
 العامة لمبحوث التربوية كمية التربية , جامعة الممك سعود .

 , التدريب الفعال , عالم الكتب الجديد , اربد ,عمان 1,,0الخطيب , رداح واحمدالخطيب , .0
ير عممية االتصال اإلداري لمعاممين في الخرابشة , عمر محمد عبد اهلل , بناء برنامج تدريبي لتطو  .1

الجامعات األردنية الرسمية في ضوء كفاياتيم اإلدارية , "أطروحة دكتوراه غير منشورة" ,جامعة بغداد ,كمية 
 .6,,0التربية ابن الرشد, بغداد ,
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, االعداد والتدريب االداري بين النظرية والتطبيق ,مطبعة العاصمة , 6421الدوري ,حسين :  .2
 اىرة . الق
 , دار عالم الكتب ,القاىرة 0, تصميم التدريس رؤية منظمة ,ط0,,0زيتون , حسن حسين , .3
الزند , وليد خضر , التصاميم التعميمية , الجذور النظرية والنماذج والتطبيقات العممية  , دراسات  .4

 .3,,0, أكاديمية التربية الخاصة , الرياض ,  6وبحوث عربية وعالمية ,ط
, دار المسيرة لمشر والتوزيع 6, تصميم البرنامج التدريبية ,ط0,66السكارنة  , بالل خمف ,  .,6

 والطباعة ., عمان , االردن 
( , فعالية استخدام نموذج التعمم البنائي في تدريس العموم عمى 6443سعودي , منى عبد اليادي ,) .66

ية , المؤتمر العممي الثاني اعداد معمم العموم تنمية التفكير االبتكاري لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائ
اغسطس , المجمد الثاني , الجمعية المصرية التربية العممية , القاىرة , 0-0القرن الحادي والعشرون من 

 جامعة عين الشمس.
 , دار المسيرة عمان.4(, التربية العممية وتدريس العموم, ط4,,0السيد عمي, محمد ) .60
 , عمان.6لمصطمحات التربوية, دار المسيرة,ط(, موسوعة ا0,66_____) .64
, التنمية المستدامة والمحاسبة والمراجعة البيئة في التربية البدنية 0,60الشافعي ,حسن احمد , .63

 , دار الوفاء لدينا الطباعة , االسكندرية ,القاىرة .6والرياضية ,ط
, دار المصرية 6سية , ط, معجم المصطمحات التربوية والنف4,,0شحاتة حسن , وزينب النجار ,  .60

 ولمبنانية , القاىرة ,مصر.
, القدرة التنبؤية لمدافعية العقمية بالتحصيل االكاديمي لدى عينة  0,61الشريم , احمد عمي محند ,  .61

,ابريل 0, عدد ,6من طمبة جامعة القصيم , مجمة الدراسات التربوية والنفسية جامعة سمطان قابوس مجمد 
421-434. 
 , التربية من اجل التنمية المستدامة التجربة التونسية انموذجا , تونس  ,0,6اطمة ,الطرىوني , ف .62
, تدريب معمم العموم وفقا لمنظرية 0,66العفون , نادية حسين يونس , وحسين سالم مكاون , .63

 , دار صفاء لمنشر , عمان  6البنائية ,ط
, مركز  6ية )رؤية جديدة ( ,ط, الدافعية العقم0,63عمي , قيس محمد , وحموك , وليد سالم ,  .64

 ديبونو لمنشر والتوزيع , عمان ,االردن .
 (: القياس والتقويم التربوي والنفسي, دار الفكر العربي, القاىرة.1,,0عاّلم, صالح الدين محمود ) .,0
, دار الفكر العربي, 6, تدريس العموم ومتطمبات العصر , ,ط1,,0عبد السالم , مصطفى , .06

 القاىرة .
(: فعالية استخدام النموذج البنائي في تدريس العموم عمى تنمية 6443دي سعودي, )عبد اليا .00

التفكير أالبتكاري لدى تالميذ الصف الثاني , المؤتمر الثاني لمجمعية المصرية لمتربية العممية , إعداد معمم 
 أغسطس  . 0-0العموم لمقرن الحادي    و العشرون , المجمد الثاني , اإلسماعيمية , 
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العبد , جعفر محمد , التدريب أىدافو وأنواعو , الورشة التعميمية في عمميات وأساسيات تدريب  .04
 .6422المعممين إثناء الخدمة ,  المنظمة العربية لمثقافة والعموم , القاىرة , 

( : العالقة بين الدافعية الداخمية ,0,6العموان , احمد فالح  وطالب عبد الرحمن العطيات  ) .03
معان في االردن , -ية والتحصيل االكاديمي لدى عينة من طمبة الصف العاشر االساسي في مدينة االكاديم

 ( يوليو0( , ع )63) سمسمة الدراسات االنسانية ( , مج)
 , دار صفاء لمنشر, عمان 6( : عمم النفس التربوي , ط6,,0ىمشري , عمر احمد  ) .00
مية وعالقتيا بالتحصيل الدراسي لدى طمبة , الدافعية العق0,60الفراجي ,سمية صبار عميوي , .01

 المرحمة االعدادية , رسالة ماجستير ,كمية التربية بن الييثم 
,دار المسيرة لمنشر والتوزيع 6,استراتيجيات التعمم والتعميم المعرفية ,ط0,64قطامي ,يوسف , .02

 والطباعة , عمان , االردن .
, ,دار جرير لمنشر والطباعة, 0,60ومناقشات , الكبيسي ,عبد الواحد ,القياس والتقويم تجديدات  .03
 , عمان  . 6ط
, التعميم من اجل التنمية المستدامو حقيبة تعميمية  ,جامعة البمقاء التطبيقية 0,4ماكوين ,روزالين : .04

 ,كمية العقبة الجامعية ,دائرة المكتبة الوطنية االردن .
االطار العام والتطبيقات دولة االمارات  , التنمية المستدامة4,,0الييتي , نوزاد عبد الرحمن ,  .,4
 , مركز االمارات لمدراسات والبحوث , ابو ظبي.6,ط
اليونسكو ,أعداد المعممين في مجال التربية السكانية )دليل عمل( ,باريس , منظمة األمم المتحدة  -46

 .6431لمتربية والعمم والثقافة ,
-Dick & Cery  w . The systematic Design of Instruction (3rd.ed)   
Glen view  , Forest man   1990,Scott 
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