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أسرة ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة 
العريش تينيء الجامعة تولي قيادتيا االستاذ 
الدكتكر / حسف الدمرداش أعانو اهلل، وسدد 
خطاه، ولو منا كؿ الدعـ مف أجؿ اإلصبلح 
والتطوير وتتقدـ ىيئة تحرير المجمة بخالص 
الدعوات بالشفاء وموفور الصحة لسعادة 
االستاذ الدكتكر/ رفعت عمر عزكز عميد 
الكمية واهلل - نسأؿ- أف يشفيو ويرده إلينا 

 سالما عاجبًل إف شاء اهلل
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جبيعخ انعشٚش جمهخ كهٛخ انرتثٛخ ْٛئخ حتشٚشلبئًخ   
 االســـــــــــــــــــــــــى و

انذرجت 

 وانتخصص
 انصفت

 يحًذ رجب فضم هللا. د.أ :رئٍس هٍئت انتحزٌز

 اهلٛئخ اإلداسٚخ نهتذشٚش

 أ.د. سفعذ عمش عضوص 1
أظخار أصٌى 

 التربُت

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة -عمُذ اليلُت 

2 
أ.د. مدمىد علي  

 العُذ

أظخار. سئِغ كعم 

ىفغ علم ال

 التربىي 

هائب  -وهُل اليلُت للذساظاث العلُا 

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة

ج خعين 3  د. ئبشاهُم فٍش

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

مىاهج وطشق 

 الخذَسغ

وهُل اليلُت لشإون الخعلُم والطالب 

 عضى مجلغ ؤلاداسة -

4 
د. أخمذ فاسوق 

 الضمُتي

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

 أصٌى جشبُت

 -شإون خذمت اإلاجخمع وهُل اليلُت ل

 عضى مجلغ ؤلاداسة

5 
أ.د. صالح مدمذ 

 صالح

أظخار التربُت 

 العلمُت

غ   –سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

 عضى مجلغ ؤلاداسة

6 
أ.د. العُذ وامل 

 الششبُني

أظخار الصخت 

 الىفعُت

عضى  –سئِغ كعم الصخت الىفعُت 

 مجلغ ؤلاداسة

7 
أ.د. عبذ الخمُذ 

 مدمذ علي

لصخت أظخار ا

 الىفعُت

 –اإلاششف على كعم التربُت الخاصت 

 عضى مجلغ ؤلاداسة

8 
أ.د. أخمذ عبذ العظُم 

 ظالم

أصٌى أظخار 

 التربُت

عضى  – أصٌى التربُتسئِغ كعم 

 مجلغ ؤلاداسة
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 نهتذشٚش انفُٛخ ) انفشٚك انتُفٛز٘(اهلٛئخ 

9 
أ.د. مدمذ سحب فضل 

 هللا

أظخار اإلاىاهج 

 وطشق الخذَسغ

م سئِغ الخ ش ) سئِغ الفٍش دٍش

 الخىفُزي(

 د. هماٌ طاهش مىس ى 11

أظخار معاعذ ) 

مىاهج  –مشاسن ( 

 وطشق الخذَسغ

ش  معإوٌ الطباعت  –عضى هُئت جدٍش

 واليشش والخذكُم اللغىي 

 د. مدمذ عالم طلبت 11

مذسط ) أظخار  

مىاهج  –معاعذ (

 وطشق الخذَسغ

ش  معإوٌ مخابعت  –عضى هُئت جدٍش

 واليششأعماٌ الخدىُم 

12 
د. ضُاء أبى عاص ي 

 فُصل

مذسط ) أظخار  

الصخت  –معاعذ (

 الىفعُت

ش  معإوٌ مخابعت  –عضى هُئت جدٍش

 ألامىس اإلاالُت

13 
 مدمذ أظماءأ. 

 الشاعش

أخصائي عالكاث  

 –علمُت وزلافُت 

 باخثت دهخىساه 

ش  ئداسي ومعإوٌ  –عضى هُئت جدٍش

 الخىاصل مع الباخثين 

14 
أخمذ مععذ  . أ

 ٌالععا

 –أخصائي حعلُم 

 باخث دهخىساه

ش  ئداسة اإلاىكع  –عضى هُئت جدٍش

 الالىترووي للمجلت

بي . أ 15  مدمذ عٍش
مذًش ظفاسة 

 اإلاعشفت بالجامعت

ش   اإلاعإوٌ اإلاالي –عضى هُئت جدٍش
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جملهخ كهٛخ انرتثٛخ جبيعخ انعشٚش انذٔنٛخ لبئًخ اهلٛئخ االعتشبسٚخ  

 يكبٌ انعًم وأهى انًهبو األكبدًٌٍت واإلدارٌت انتخصص االســــــــــــــــــى و

1 
بشاهُم اخمذ ئ أ.د 

 غىُم ضُف

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

الخعلُم 

 الصىاعي 

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مصش

غ، وصٍش  هائب سئِغ حامعت كىاة العَى

اإلاعدشاس  - التربُت والخعلُم ألاظبم

وجودة  العابم للخخطُط الاظتراجُجي

ت هاًف العشبُت للعلىم جامعل التعلٌم

 الخابعت لجامعت الذٌو العشبُت. ألامىُت

2 
أ.د  ئمام مصطفى 

 ظُذ مدمذ

أظخار علم 

الىفغ 

 التربىي 

حامعت 

 أظُىط

 مصش

وهُل التربىي، و سئِغ كعم علم الىفغ  -

 (ولُت التربُ
ً
 ت بأظُىط ) ظابلا

مذًش مشهض اهدشاف الاطفاٌ اإلاىهىبين  -

 –بجامعت اظُىط 

 ألبدارس العلمي للمشهض الىطني اإلاعدشا -

 -اإلاىهبت والابذاع بجامعت اإلالً فُصل 

 .اإلاملىت العشبُت الععىدًت

3 
أ.د  بُىمي مدمذ 

 ضخاوي 

أظخار ؤلاداسة 

الخعلُمُت 

والتربُت 

 اإلالاسهت

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مصش

وهُل شئىن خذمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت 

 "
ً
ائمت ملشس اللجىت العلمُت الذ -" ظابلا

في  لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً

 – ؤلاداسة الخعلُمُت والتربُت اإلالاسهت

. مشاحع معخمذ اإلاجلغ ألاعلى للجامعاث

لذي الهُئت اللىمُت لضمان حىدة 

 الخعلُم والاعخماد.

4 
أ.د خعً ظُذ 

 خعً شخاجه

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت عين 

 شمغ

 مصش

 سئِغ كع
ً
م اإلاىاهج وطشق الخذَسغ ظابلا

للجىت العلمُت الذائمت لتركُت ملشس  ا –

جخصص اإلاىاهج وطشق الخذَسغ  ألاظاجزة

 وجىىىلىحُا الخعلُم

5 
العُذ  سضا أ.د

 مدمىد حجاصي 

أظخار باخث 

في اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 العلىم 

اإلاشهض اللىمي 

لالمخداهاث 

م  والخلٍى

 -التربىي 

 مصش

 –ًمُت اإلاهىُت للمعلمين هائب مذًش ألاواد

سئِغ  -وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم

كطاع الخعلُم. هائب وصٍش التربُت والخعلُم 

" 
ً
 لشإون اإلاعلمين " خالُا

6 
سضا مععذ ابى  أ.د

 عصش

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 حامعت

 دمُاط

  مصش 

 
ً
وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم " ظابلا

اللجىت العلمُت لتركُاث ألاظاجزة أمين  - "

للمىاهج وطشق  وألاظاجزة اإلاعاعذًً
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اضُاث غ الٍش ت –الخذَس سئِغ الجمعُت اإلاصٍش

"
ً
اضُاث" خالُا اث الٍش  لتربٍى

7 
سمضان مدمذ  أ.د

 سمضان

علم أظخار 

ىفغ ال

 تربىي ال

 حامعت بنها

  مصش

مذًش -عمُذ ولُت التربُت الىىعُت ببنها

 " ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " ظاب
ً
 -لا

م  مذًش اإلاشهض اللىمي لالمخداهاث والخلٍى

"
ً
 التربىي" خالُا

8 
أ.د  ظعُذ عبذ هللا 

 سفاعي الفي

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت 

ش  العَش

 مصش

ش -العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بالعَش

هائب سئِغ الجامعت للذساظاث العلُا 

" بأعماٌكائم  –والبدىر 
ً
ئِغ س  " خالُا

 العَشش. حامعت

 أ.د ظعُذ عبذه هافع 9

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 الاحخماعُاث

حامعت 

ت   -ؤلاظىىذٍس

 مصش

ت، وسئِغ  هائب سئِغ حامعت ؤلاظىىذٍس

خبير الخخطُط  –حامعت دمنهىس ألاظبم 

ش العىىٍت  الاظتراجُجي وئعذاد الخلاٍس

 بالجامعاث الععىدًت. 

11 
عبذ الخىاب عبذ  أ.د

 ظىقيالاله د

أظخار 

 احخماعُاث

 التربُت

حامعت 

 أظُىط

 مصش 

العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجامعت 

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم  –أظُىط 

الجامعي، واإلاششف على فشع الهُئت 

اللىمُت لضمان حىدة الخعلُم والاعخماد 

ت  – أمين لجىت كطاع الذساظاث التربٍى

 باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

11 
لطُف عبذ ال أ.د

 خعين خُذس

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

 العلىم

حامعت 

 صىعاء

 الُمً 

ميعم الاعخماد ألاوادًمي، وعمُذ ولُت 

"  –التربُت 
ً
 –حامعت ؤلاماساث " ظابلا

 
ً
 –" وصٍش التربُت والخعلُم بالُمً " ظابلا

خبير الجىدة بمىخب التربُت العشبي لذٌو 

 الخلُج

12 
عىتر صلحي عبذ  أ.د

 الاله طلُبت

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

اللغت 

ت   ؤلاهجليًز

حامعت 

حىىب 

 - الىادي

 مصش

 FOERميعم بشهامج جطىٍش ولُاث التربُت 

،  ERPالخابع إلاششوع جطىٍش الخعلُم 

اظدشاسي الخىمُت اإلاهىُت واإلاإظعُت و 

POD  ش الخعلُم   ERPالخابع إلاششوع جطٍى

.) 
ً
 ) ظابلا

 بجامعتأظخار صائش بيلُت ؤلاوعاهُاث، 

 2121والشجىن بىىذا 
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13 
عىشت اخمذ  أ.د

 اإلاهيري 

أظخار التربُت 

 الخاصت                                      

حامعت 

 الاماساث

 ؤلاماساث

معاعذ  –سئِغ كعم التربُت الخاصت 

عمُذ ولُت التربُت بجامعت ؤلاماساث 

 لشإون الطلبت.

14 
ب صاهش  أ.د الغٍش

 ئظماعُل

 أظخار

جىىىلىحُا 

 خعلُم ال

حامعت 

 اإلاىصىسة

 مصش

ملشس اللجىت العلمُت الذائمت لتركُت  -

في اإلاىاهج وطشق  ألاظاجزة اإلاعاعذًً

 . الخذَسغ وجىىىلىحُا الخعلُم

سئِغ مجلغ ئداسة الجمعُت الذولُت  - 

مذًش أماهت -للخعلُم والخعلم الالىترووي

اجداد حامعاث العالم ؤلاظالمي ، ومذًش 

ت التربُت بمىظ مت ؤلاٌعِعىى " مذًٍش

" 
ً
 ظابلا

15 
ماهش اظماعُل  أ.د

 صبري 

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

 العلىم

 حامعت بنها

 مصش 

غ  سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

وجىىىلىحُا الخعلُم " العابم بيلُت 

سئِغ مجلغ  -حامعت بنها"  –التربُت 

ين العشب  ئداسة سابطت التربٍى

16 
مدمذ ابشاهُم  أ.د

 الذظىقي

 أظخار

جىىىلىحُا 

 الخعلُم 

حامعت 

 خلىان

 مصش 

هائب مذًش ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " 

 " 
ً
سئِغ مجلغ ئداسة الجمعُت  –ظابلا

ت للىم  ىجش الخعلُميبُاإلاصٍش

17 
مدمذ عبذ  أ.د

 الظاهش الطُب

علم  أظخار

ىفغ ال

يلُيُيى ال

عالج الو 

 هفس ي

حامعت  

 طىطا

 مصش

عت العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجام

خبير بالهُئت اللىمُت لضمان  -طىطا

حىدة الخعلُم والاعخماد بمصش ، وبلطاع 

 ولُاث التربُت باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

18 
أ.د مدمذ الشُخ 

 خمىد

أظخار 

الصخت 

 الىفعُت

حامعت 

العلطان 

 -كابىط 

 ُعمان

ج  غ خٍش كعم  غسئِ– أإلااهُا -حامعت الًبٌز

بُت  الصخت الىفعُت والتربُت الخجٍش

 –وعمُذ ليلُت التربُت حامعت دمشم 

"  -ظىسٍا
ً
عضى الجمعُت  –"ظابلا

ىُت لإلسشاد الىفس ي  سئِغ  – ACAألامٍش

ش " العابم" إلاجلت اجداد الجامعاث  الخدٍش

 العشبُت للتربُت وعلم الىفغ.

19 
بً  مصطفى أ.د

 الخىُم أخمذ

ألاصٌى  أظخار

الذًيُت للتربُت 

ــ التربُت 

ت  ألاظٍش

 وصاسة التربُت

 -الىطىُت 

 اإلاغشب

ىصاسة التربُت الىطىُت خبير جشبىي ب-

 -  اإلاغشببوالخعلُم العالي والبدث العلمي 

سئِغ مجلغ ئداسة اإلاشهض الذولي 

ت ت وألاظٍش طاهُا -لالظتراجُجُاث التربٍى  بٍش
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21 
منهي مدمذ  أ.د

 ابشاهُم غىاًم

 أظخار

الخخطُط 

التربىي 

واكخصادًاث 

 الخعلُم 

حامعت 

 -اإلاىصىسة 

 مصش

-العمُذ العابم ليلُت آلاداب بذمُاط

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم الجامعي 

ملشس اللجىت العلمُت  –بجامعت اإلاىصىسة 

لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً في 

 أصٌى التربُت والخخطُط التربىي 

21 
هاصش أخمذ  أ.د

 الخىالذه

مىاهج  أظخار

جذَسغ طشق و 

التربُت 

 الاظالمُت

الجامعت 

سدهُت   ألا 

 ألاسدن

ت   عمُذ ولُت الذساظاث ؤلاوعاهُت التربٍى

هائب زم سئِغ حامعت العلىم  –بعمان

 "
ً
ج  –ؤلاظالمُت العاإلاُت " ظابلا خٍش

طاهُا –حامعت هبراظيا   .بٍش

22 
هُاف بً سشُذ  أ،د

 الجابشي 

 أظخار

اكخصادًاث 

الخعلُم 

 وظُاظخه

حامعت طُبت 

 الععىدًت  -

عت طُبت باإلاذًىت عمُذ ولُت التربُت بجام

 "
ً
اإلاششف العام على  –اإلاىىسة" ظابلا

م الخعلُم  البدىر والبُاهاث بهُئت جلٍى

ب باإلاملىت  وهُل وصاسة الخعلُم  –والخذٍس

."
ً
 بالععىدًت" ظابلا

23 
ًىظف الخعُني  أ.د

 ؤلامام

 أظخار

اث  جشبٍى

اضُاث  الٍش

 حامعت طىطا

 مصش

الىهُل العابم للذساظاث العلُا 

م  –امعت طىطا والبدىر بج عضى فٍش

الاعخماد ألاوادًمي ليلُت التربُت بجامعت 

 " 
ً
  -ؤلاماساث " ظابلا
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 لٕاعذ انُشش مبجهخ كهٛخ انرتثٛخ ثبنعشٚش      

تنشر المجمة البحوث والدراسات التي تتوافر فييا األصالة والمنيجية السميمة عمى أال يكوف البحث  .ٔ
لممراجعة والنشر لدى أي جية أخرى في نفس وقت تـ تقديمو ر، أو المقدـ لمنشر قد سبؽ وأف نش

  تقديمو لممجمة. 
 بإحدى المغتيف: العربية أو اإلنجميزية. لمنشر تُقبؿ األبحاث المقدمة  .ٕ
 عبر موقع المجمة ببنؾ المعرفة المصري –تقدـ األبحاث  .ٖ

als.ekb.eghttps://foej.journ 
، وىوامش حجـ الواحد ٗٔحجـ الخط ، و (Simplified Arabicالكترونيًا مكتوبة بخط ) 

سـ، مع مراعاة أف تنسؽ الفقرة بالتساوي ما بيف اليامش األيسر واأليمف ٘.ٕمنيا 
(Justify( وترسؿ إلكترونيًا عمى شكؿ ممؼ .)Microsoft Word.) 

تو مف حيث الشكؿ لبنط وحجـ الخط ، والتنسيؽ يتـ فور وصوؿ البحث مراجعة مدى مطابق .ٗ
، والحجـ وفقًا لقالب النشر المعتمد لممجمة ، عممًا بأنو يتـ تقدير الحجـ وفقًا ليذا القالب ، 

 ومف ثـ تقدير رسـو تحكيمو ونشره.
يجب أال يزيد عدد صفحات البحث بما في ذلؾ األشكاؿ والرسـو والمراجع والجداوؿ  .٘

. )الزيادة برسـو إضافية(. ويتـ تقدير عدد كفقان لقالب المجمةصفحة ( ٕ٘والمبلحؽ عف )
 الصفحات بمعرفة ىيئة التحرير قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ

يقدـ الباحث ممخصًا لبحثو في صفحة واحدة، تتضمف الفقرة األولى ممخصًا بالمغة العربية،  .ٙ
 كممة لكؿ منيا.  ٕٓٓيد عف والفقرة الثانية ممخصًا بالمغة اإلنجميزية، وبما ال يز 

يكتب عنواف البحث واسـ المؤلؼ والمؤسسة التي يعمؿ بيا عمى صفحة منفصمة ثـ يكتب  .ٚ
عنواف البحث مرة أخرى عمى الصفحة األولى مف البحث ، وااللتزاـ في ذلؾ بضوابط رفع 

 البحث عمى الموقع. 
ويتـ استبداؿ االسـ بكممة يجب عدـ استخداـ اسـ الباحث في متف البحث أو قائمة المراجع  .ٛ

 "الباحث"، ويتـ أيضًا التخمص مف أية إشارات أخرى تدؿ عمى ىوية المؤلؼ. 
البحوث التي تقدـ لمنشر ال تعاد ألصحابيا سواًء ُقبؿ البحث لمنشر، أو لـ ُيقبؿ. وتحتفظ ىيئة  .ٜ

 التحرير بحقيا في تحديد أولويات نشر البحوث. 

https://foej.journals.ekb.eg/
https://foej.journals.ekb.eg/
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فؽ مع شروط النشر في المجمة، أو تمؾ التي ال تشتمؿ عمى لف ينظر في البحوث التي ال تت  .ٓٔ
 ممخص البحث في أي مف المغتيف ، وعمى الكممات المفتاحية لو.

رسالو مع إيصاؿ   .ٔٔ رفاؽ إقرار الموافقة عمى اتفاقية النشر. وا  يقـو كؿ باحث بنسخ وتوقيع وا 
السداد ، أو صورة الحوالة البريدية أو البنكية عبر إيميؿ المجمة 

J_foea@Aru.edu.eg قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ 
يتـ نشر البحوث أو رفض نشرىا في المجمة بناًء عمى تقارير المحكميف، وال يسترد المبمغ في  .ٕٔ

 حالة رفض نشر البحث مف قبؿ المحكميف.
 كافة التصويبات والتعديبلت المطموبة. ُيمنح كؿ باحث إفادة بقبوؿ بحثو لمنشر بعد إتماـ  .ٖٔ
في حالة قبوؿ البحث يتـ رفعو عمى موقع المجمة عمى بنؾ المعرفة المصري ضمف العدد  .ٗٔ

المحدد لو مف قبؿ ىيئة التحرير ،  وُيرسؿ لمباحث نسخة بي دي أؼ مف العدد ، وكذلؾ 
 نسخة بي دي أؼ مف البحث ) مستمة (.

نسخة ورقية مف العدد ، ومف المستبلت مقابؿ رسـو تكمفة توفير  –في حالة الحاجة  –يمكف  .٘ٔ
 الطباعة ، ورسـو البريد في حالة إرساليا بريديًا داخؿ مصر أو خارجيا.

 يجدر بالباحثيف ) بعد إرساؿ بحوثيـ ، وحتى يتـ النشر ( المتابعة المستمرة لكؿ مف: .ٙٔ
موقع المجمة المربوط ببنؾ المعرفة المصري  -

https://foej.journals.ekb.eg 
وبريده االلكتروني الشخصي لمتابعة خط سير البحث عبر رسائؿ تصمو تباعًا مف إيميؿ  -

  J_foea@Aru.edu.egالمجمة الرسمي عمى موقع الجامعة  
و، وتعديمو، وقبولو لمنشر، ونشره ؛ تتـ عبر موقع المجمة جميع إجراءات تمقي البحث، وتحكيم .ٚٔ

يميميا الرسمي، وال ُيعتد بأي تواصؿ بأية وسيمة أخرى غير ىاتيف الوسيمتيف االلكترونيتيف.    ، وا 
 
 
 
 
 

mailto:J_foea@Aru.edu.eg
mailto:J_foea@Aru.edu.eg
https://foej.journals.ekb.eg/
https://foej.journals.ekb.eg/
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 ( كالعشركف  السابعمحتكيات العدد ) 
 ىيئة التحرير السنة السابعة

 الصفحات الباحث عنكاف البحث الرقـ
 ددمقاؿ الع

1 

انًُهج انذكً: ديج انًُهج 

انتقهٍذي يع تكُىنىجٍب 

فً  انًعهىيبث واالتصبل

 سيٍ انجىائح واالسيبث

 .د. رضب يسعذ انسعٍذأ

 أستاذ المناىج وطرؽ التدريس 
 كمية التربية جامعة دمياطب

21-48 

 بحكث العدد

ٔ 

  نتًٍُت انًهٍُت نهًعهًٍٍا

عهى ضىء فهسفتً: انتعهى 

ًَ، االجتًبعً انىجذا

ورٌبدة األعًبل، 

 بًوتطبٍقبته

"رؤٌت يستقبهٍت نتذرٌب 

 رٌبدي فعبل"

 

  أ.د. محمد رجب فضؿ اهلل      
أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس 

   جامعة العريش                                                                                       –بكمية التربية 
 حمد عبد العظيـريـ أأ.د. 

أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس  
 جامعة عيف شمس –بكمية البنات 

 

51-101 

ٕ 

تحهٍم يستىٌبث َىببث 

انههع يٍ جبئحت كىروَب 

COVID-19  ببستخذاو

َظزٌت االستجببت انًفزدة 

:دراست تشخصٍت فبرقت 

عهى عٍُبث يٍ انًجتًع 

 انعزبً 

 أ.د/ يحًذ يحًذ فتح هللا

قويـ واإلحصاء أستاذ القياس والت
النفسي والتربوي بالمركز القومي 

 التربويلبلمتحانات والتقويـ 
 ( رئيس فريؽ الدراسة)

103-202 

3 

 انتخطٍطواقع 

االستزاتٍجً فً يذارس 

انتعهٍى األسبسً بشًبل 

سٍُبء ودورِ فً تحسٍٍ 

 أ.د. أحمد عبد العظيـ سالـ 
بكمية التربية  أستاذ أصوؿ التربية

 جامعة العريش 
203-224 
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األداء انًؤسسً )دراست 

 يٍذاٍَت(
 د. أمينة عالـ محمد طمبة

مدرس أصوؿ التربية بكمية التربية 
 جامعة العريش 

الباحثة: سمر سعد حافظ محمد 
 العكاكم

 

ٗ 

فاعمية برنامج قائـ عمى 
إدارة الذات في تنمية الفيـ 
القرائي في مادة المغة 
االنجميزية لدل الطالب 
 ذكم صعكبات التعمـ
 بالمرحمة اإلعدادية

 تياني محمد عثماف منيبأ.د . 
 المتفرغ أستاذ التربية الخاصة

 جامعة عيف شمس -كمية التربية 
 عبد الحميد محمد عمىأ.د 

 أستاذ الصحة النفسية المتفرغ
 جامعة العريش -كمية التربية 

 الباحث / محمد فاركؽ حافظ محمد
 باحث تعميـ بجامعة العريش  

 

225-252 

٘ 

كر الفقد بالتعميـ الفني ص
الصناعي بشماؿ سيناء 

المعمميف مف كجية نظر 
 مكاجيتو كآليات

 

أ.ـ د. محمد عبد الكىاب حامد 
 الصرفي
بكمية  المتفرغ أستاذ أصوؿ التربية

 التربية جامعة العريش 
 د. أمينة عالـ محمد طمبة

مدرس أصوؿ التربية بكمية التربية 
 جامعة العريش 

 يز محمدمني عبد العز أ. 
 بشماؿ سيناء معمـ كبير كيمياء

253-283 
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ٙ 

فاعمية برنامج قائـ عمى 
في  "TRIZ"نظرية تريز 

تنمية الحس الرياضي لدل 
 .تالميذ المرحمة االبتدائية

أ.د/ محمد عبد المنعـ عبد العزيز 
 شحاتة

مناىج وطرؽ تدريس أستاذ 
بكمية التربية  الرياضيات المتفرغ

 جامعة العريش 
 نبيؿ صالح المصيمحي جاد أ.ـ. د/

مناىج وطرؽ تدريس أستاذ 
بكمية التربية  الرياضيات المساعد

 جامعة العريش 
 نانسي عمر حسن جعفر

مدرس مساعد بقسـ المناىج وطرؽ 
جامعة  –التدريس كمية التربية 
 العريش
 

285-313 
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 تمذٚى
 حتــذ٘ اجلــبئذــخ

 للباحثيي، والخبراء الوحكوييشكراً 

اً لفريق الذعن الفٌي للوعلوهات بأكاديوية البحث شكر

 العلوي

ش  بللم : هُئت الخدٍش

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

أهداف لخحقُق  بخطى زابختو في خطىاث مخالحقت هحى غاًت كبري، 

ش، ؛ اطتراجُجُت ، ومىز أسبع ظىىاث مضذجىطلق مجلت كلُت التربُت بجامعت العَس

قها املسطىم لها مً مجلع ئدازتها، وهُئت  0202وحتى الشهس املاض ي ًىهُت  ، في طٍس

سها هحى جحقُق زؤٍتها وزطالتها  .، وهي ما حعتزم الاطخمساز في املض ي لخحقُقهجحٍس

دوزٍت علمُت دولُت أن جكىن  -املجلت حسصذ ، وما شالذ ، وطدظخمس  

ت محكمت مخميزة مخخصصت في وشس امل والىفظُت، حظعى هُئت قاتاث والححىر التربٍى

سها  ئلى الخميز في وشس الفكس التربىي املخجدد واملعاصس، وإلاهخاج العلمي ذي جحٍس

الجىدة العالُت للحاحثين في مجالي: التربُت وعلم الىفع، بما ٌعكع مخابعت 

ح ت والخطحُققق ااملظخجداث، ٍو  .لخىاصل بين الىظٍس

ولقد حاءث أشمت كىزوها، ومىر أكثر مً عام، وجحىلذ ئلى حائحت في غضىن 

 على كل مىاحي الحُاة، ومنها الىاحُخين: الخعلُمُت والححثُت.
ً
 شهىز، وأزسث طلحا

وكان مً الطحُعي أن ًمخد هرا الخأزير الظلبي ئلى إلاهخاج العلمي التربىي، وتا 

حط مىه باملُدان التربىي في املدازض والجامعاث؛ حُث كان لخعلُق طُما املسج

الدزاطت، والخعلُم والخعلم عً بعد، والخحاعد الاحخماعي املإزس على اللقاءاث املهىُت 
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س ألي دوزٍت علمُت، ومنها مجلخىا  ت الظهىز والخطٍى أزس في ظهىز جحدي اطخمساٍز

 العلمُت: مجلت كلُت التربُت بالعَسش.

 مً إلاصساز ، لقد أ
ً
دا وححذ هره الجائحت، والخحدًاث الىاحمت عنها مٍص

س ، وهخابع خطى الىصىل ئلى امليشىد  ومضاعفت للجهىد ؛ لكي وظخكمل خطت الخطٍى

 لخقدًساث املجلع ألاعلى للجامعاث 
ً
ين : املحلي ) وفقا مً معامل الخأزير على املظخٍى

 لخقدًساث مإطظت 
ً
ت ( ، والعسبي ) وفقا  معامل الخأزير العسبي (.املصٍس

لقد شهدث الفترة املاضُت الاهخظام في ئصداز املجلت بالصفت الدوزٍت 

سها  املعخمدة لها ) السبع طىىٍت ( ، وحمعها بين اليشس الىزقي والالكترووي ، وجطٍى

ملىقعها الالكترووي ، وزبطه ببىك املعسفت 

  https://foej.journals.ekb.egاملصسي 

اطدُفاء كل املعاًير الالشمت لجىدة املجالث العلمُت، بعد  –والخقدم 

 ولالعخماد لدي املجلع ألاعلى للجامعاث 

كل ذلك ما كان لُخحقق لىتا الشساكت الفاعلت، والخعاون الصادق بين هُئت  

س املجلت، وحهاث وأفساد مً خازج الكلُت.  جحٍس

س ومجلع ئدازة املجلت مولعل  اطدُفاء ً أحل الظعي املظخمس مً هُئت الخحٍس

، ووصىلها ئلى ومعامل جأزير أعلى –باذن هللا  -املطلىب للحصىل على جقُُم عال 

م حعاون ، ومعاعذة  ال ما وان لُخدلم ول رلً لى املظخىي املخميز مً الجىدة  فٍش

الذعم الفني بأوادًمُت البدث العلمي وعلى سأظهم ألاظخار الذهخىس مدمىد 

 .لمي، وألاظخار الفاضل مدمذ صالح صلش سئِغ أوادًمُت البدث الع
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س مجلت كلُت التربُت بجامعت العَسش )هحًئن مً الىاحب علُىا  ( هُئت جحٍس

قدم باطم أ.د. خ، وحمُع أعضاء الهُئت ( أن ه  أ.د. مدمذ سحب فضل هللا) بسئاطت 

ِع عمُد الكلُت ( ، و أ.د. هائب زئ     أ.د. سفعذ عمش عضوص زئِع مجلت ئدازة املجلت ) 

وكُل الكلُت للدزاطاث العلُا والححىر ( ،    أ.د. مدمىد على العُذمجلع إلادازة ) 

ت للمجلت   خالل  –لكل مً طاعدها  بيل الشىش والخلذًشوباطم الهُئت الاطدشاٍز

  -الفترة الظابقت 
ً
ا ، وئداٍز

ً
، وفىُا

ً
   ، وماشال ًدعمىا علمُا

  
ً
 ؛ ليشس ئهخاحه العلمي بهالكل باحث وضع زقخه فُىا، واخخاز مجلخىاشكسا

  ،للصمالء ألاطاجرة وألاطاجرة املظاعدًً الرًً طازعىا بالدسجُل كمحكمين 
ً
وشكسا

قىمىن بخحكُم الححىر واملقاتاث املقدمت لليشس بكل اهخمام  والرًً قامىا، ٍو

 للمعاًير املعخمدة باملجلت
ً
 ودقت وطسعت؛ وفقا

 ق الدعم الفني للمعلىماث بأكادًم  لفٍس
ً
 ُت الححث العلميشكسا

 تقبلوا تحياتٌا، ودعواتٌا

 وًؤكذ اعتسازًا، وحرصٌاً على دوام التواصل والتعاوى

 وهللا الووفق

                                                                                                                                                
 ذشٚشْٛئخ انت
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التنمية المينية لممعمميف عمى ضكء فمسفتي: التعمـ االجتماعي 
  الكجداني، كريادة األعماؿ، كتطبيقاتيما
 "رؤية مستقبمية لتدريب ريادم فعاؿ"

 إعداد
 أ.د. محمد رجب فضؿ اهلل                          أ.د. ريـ أحمد عبد العظيـ   
 جامعة عيف شمس –كمية البنات     ش                عة العريجام –كمية التربية          

--------------------------------------------- 

 الممخص
إلى تقديـ رؤية مستقبمية لبرامج تدريب المعمميف أثناء الخدمة؛  ىدؼ البحث الحالي

تأتي ترجمة إلطار مقترح لمتنمية المينية لممعمميف، عمى ضوء فمسفتي: التعمـ 
 ماعي الوجداني، وريادة األعماؿ، وتطبيقاتيما.االجت

كتحدد لمبحث إجراءات مستمدة مف المنيج الكصفي التحميمي لإلجابة عف أسئمة 
 ثالث ىي:

ما أبعاد التعمـ االجتماعي الوجداني التي يمكف نقميا وتوظيفيا في برامج تدريب   -ٔ
 المعمميف أثناء الخدمة؟

بية والتعميـ التي يمكف تدريب معممي الغد عمييا؛ ليصبحوا ما األفكار اإلبداعية في التر  -ٕ
 معمميف ريادييف؟

ما مبلمح إطار لرؤية مستقبمية لتطوير برامج تدريب المعمميف الجدد عمى ضوء أبعاد  -ٖ
التعمـ االجتماعي الوجداني، وأفكار ريادة األعماؿ؛ تضمف ليـ التنمية المينية 

 المستدامة؟
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 النظرم: اإلطاركاستخمص الباحثاف مف 
اإلجراءات التدريبية التي تترجـ أبعاد التعمـ االجتماعي الوجداني، والتي يمكف  .ٔ

 تضمينيا منظومة تدريب المعمميف أثناء الخدمة.
أفكارًا ألعماؿ ابتكارية في مجالي التربية والتعميـ يمكف ترجمتيا إلى محتوى  .ٕ

 الخدمة. تدريبي يتـ إدراجو في منظومة لتدريب المعمميف أثناء

 كتكصؿ الباحثاف إلى 
 االجتماعي التعمـ: فمسفتي ضوء عمى لممعمميف المينية لمتنميةإطار مقترح   .ٔ

 .وتطبيقاتيما األعماؿ، وريادة الوجداني،
 رؤية مستقبمية لبرنامج تدريبي ريادي فعاؿ لممعمميف أثناء الخدمة. .ٕ

يؽ، ومقترحات تستكمؿ ما توصيات تأخذ بما توصبل إليو إلى حيز التطبكقدما الباحثاف 
 بدأاه في ىذا البحث.

Teacher Professional development 
In light of the Social Affective Learning, and The Entrepreneurship 

Philosophies and their applications 
"A futuristic framework for training effective entrepreneurs" 

 
Prof.Mohamed Ragab Fadl Allah           Prof. Reem Ahmed Abd El Asim 

Arish University                           Ain Shams University   

--------------------------------------------------  

Abstract 
The aim of the present study is to provide a future vision for in-service 
teacher training programs in light of the Social Affective Learning, and the 

Entrepreneurship Philosophies and their applications. 
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Procedures of the study follow a descriptive analytical approach in order to 
answer three questions: 

ٔ. What are the dimensions of Social Affective Learning that can be 
implemented in in-service teacher training programs؟ 

ٕ. What are the creative ideas in education that tomorrow's teachers need to 
be trained on to become entrepreneurial teachers؟ 

ٖ. What are the features of a framework of a new teacher training program 
in the light of the dimensions of Social Affective Learning and 

Entrepreneurship that ensure sustainable professional development؟ 

Based on the provided theoretical framework, the following were 
developed: 

ٔ. An inventory of training procedures that reflect the dimensions of Social 
Affective Learning, which can be included in the system of in-service 

teacher training. 

2. A preliminary list of ideas for innovative work in the field of education 
that can be implemented into training content to be included in an in-

service teacher training program. 

These yielded the following: 
1. a proposed framework for the professional development of in-service 
teacher training programs in light of the Social Affective Learning, and the 

Entrepreneurship Philosophies and their applications. 

2. a preliminary training program for in-service teachers. 

Recommendations and suggestions for further studies were presented.  
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 المقدمة

لممعمميف مفيوـ أساسي وميـ، وأحد أىـ متطمبات  المستدامة التنمية المينية
  لمتنمية المستدامة فيما يتصؿ بمجاؿ التعميـ.  ٖٕٓٓتحقيؽ رؤية مصر 

مراحؿ تكويف المعمـ، تمي  وتدريب المعمميف أثناء الخدمة مرحمة أساسية مف
إعداده وتخرجو، وتسبؽ إعادة الترخيص لو بمزاولة مينة التدريس، وترقيتو وصواًل إلى 

 أعمى مستويات الخبرة والتمكف.

 إف التدريب الفعاؿ لممعمميف؛ وصواًل إلى تنميتيـ مينيًا ييسر ليـ التعامؿ مع
المؤسسات التعميمية التي  اؼأىد تحقيؽ مف المياديف؛ ويمكنيـ مختمؼ في المستجدات

 ينتسبوف إلييا.

إف التدريب أثناء الخدمة، وغيره مف أساليب التنمية المينية، يجب أف يظؿ  
 توافر أفضؿ، بشرط مستوي بالمعمميف إلي لبلنتقاؿ وىادفة ومنظمة مستمرة عممية
 .والرغبة والبيئة الجاذبة لمتدريب القدرة

المينية في المجتمع التربوي؛ إذ إف التدريب  ويمثؿ التدريب أىـ وسائؿ التنمية
يمثؿ ضرورة الزمة في عصر تتطور فيو المعارؼ والمعمومات ) فاطمة الغامدي 

ٕٕٓٔ ،ٕ٘٘ ) 

ومف المعروؼ أف تصميـ البرامج التدريبية وفقًا لمدخؿ محدد يضمف 
يا ، وأف صبلحيتيا المنيجية، وجدوى تطبيقيا معرفيًا ووجدانيًا ومياريًا، ودقة تقويم

التصميـ الشخصي غير المدروس يؤدي غالبًا إلى برامج غير جيدة تعتمد غالبًا عمى 
ـ، ٜٕٔٓاالجتياد العشوائي ألفرادىا : مسئوليف ومدربيف ومتدربيف. ) محمد فضؿ اهلل 

 ( ٖص 
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في ظؿ االىتماـ باألبعاد االجتماعية  –ويصبح التدريب أثناء الخدمة 
جديدة  مينية معارؼ ة المينية المستدامة التي تضمف إضافةبيئة لمتنمي –والوجدانية 

المينية التي اكتسبوىا خبلؿ اإلعداد، وفي السنوات األولى  الميارات لممعمميف، وتنمية
لمسموؾ الميني، وىو ما يؤدي إلى  الداعمة القيـ لقياميـ بمينة التدريس، وتأكيد

 .لطبلبيـ فعالة تربية تحقيؽ مف تمكنيـ

خمو الخطط الدراسية لبرامج إعداد المعمـ بكميات التربية مف مقررات ونظرًا  ل
دراسية، أو أنشطة بحثية وتعميمية ذات عبلقة بدراسات جدوى مشروعات تربوية 
دارتيا، ومع ما نمحظو مف زيادة اإلقباؿ عمى مراكز  وتعميمية، وكيفية إنشائيا، وا 

ع المنصات التعميمية، واقتناء االستشارات التربوية والتعميمية، وعمى التعامؿ م
التطبيقات والبرامج اإللكترونية ذات العبلقة بالمناىج الدراسية، وغير ذلؾ، اإلقباؿ 
الشديد مف المعمميف الجدد ) خبلؿ السنوات األخيرة ( عمى دورات تدريبية تنظميا 
جيات حكومية أو خاصة لدراسة إدارة األعماؿ، ورغبتيـ في معرفة تطبيقاتيا في 

(، وىو ما يستمـز تطوير برامج  ٖ، ٕٛٔٓمجاؿ التربية والتعميـ ) محمد فضؿ اهلل، 
 التدريب أثناء الخدمة لمواكبة عصر االبتكار وريادة األعماؿ.

وقد شيدت السنوات األخيرة اىتمامًا بتطوير تدريب المعمميف عمى ضوء 
راسات عممية اتجاىات ورؤى حديثة، ومستجدات عصرية وتكنولوجية، وقد أثبتت د

 فاعمية ما طرأ عمى ىذه البرامج مف تحديث في التنمية المينية المستدامة لممعمميف.

،  ٕٚٓٓ(، وعبد الرحمف توفيؽ )  ٖٙ، ٕٔٓٓوقد أكد كؿ مف السيد عميوه ) 
( أف اعتماد نموذج نظري لمتدريب، واعتباره وسيمة ميسرة لمتعمـ ذي المعنى؛ ٖٗ

 في التنمية المينية. يضمف جودة التدريب وفاعميتو

 وبناء عمى ذلؾ نقؿ الباحثوف بعض النماذج مف التعمـ إلى التدريب.
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إلى نموذجيف عصرييف، تـ نقميما مف  –في البحث الحالي  –ويمكف اإلشارة 
التعمـ إلى التدريب، وىما نموذجا: التعمـ المدمج، واإلبداع؛ فالتدريب المدمج أصبح 

لمعمميف، وتنمية قدراتيـ أثناء الخدمة. والتدريب اإلبداعي منتشرًا، وفعااًل في تدريب ا
 أصبح مطمبًا عصريًا لمتنمية المينية لممعمميف.

وقد أكدت كثير مف البحوث فاعمية البرامج التدريبية القائمة عمى التعمـ 
، ٕٕٔٓالمدمج في تدريب المعمميف ) انظر عمى سبيؿ المثاؿ دراسة أحمد الرفاعي 

-٘ٗٗ، ص ص ٕٚٔٓودراسة محمد عايض، وعامر مترؾ ،  ٖٕ٘-ٜ٘ٔص ص 
ٕ٘ٓ.) 

إلى اإلبداع؛ فانتشر  –في السنوات األخيرة  –واتجو التدريب أثناء الخدمة 
التدريب القائـ عمى اإلبداع، وتمت دراسة آثاره في تأسيس وتطور المشروعات 

مومات الصغيرة واألعماؿ الريادية مف ناحية، وفي إكساب األفراد المعارؼ والمع
تاحة فرص التحسيف والتطوير في العمؿ، في ظؿ بيئة تحتكـ  المتعمقة بأعماليـ، وا 

 (.  ٙ، ص ٕ٘ٔٓلمقومات التدريب اإلبداعي )خالد محمد، وصالخ خيري، 

ولعؿ ىذا ما دفع الباحثيف إلى تبني اتجاىًا بنقؿ فكرتي التعمـ االجتماعي 
ة إلى تدريب المعمميف؛ لعميا تكوف عامبًل الوجداني، وريادة األعماؿ التربوية والتعميمي

في خمؽ بيئة جذابة لمتدريب وفعالة لمتنمية المينية لمعممي المستقبؿ بما يتنايب مع 
 متطمبات عصر االبتكار واإلبداع.

ويعد كؿ مف التعمـ االجتماعى الوجدانى، وريادة األعماؿ التربوية       
ا ) منفصميف أو مجتمعيف ( رؤية جديدة والتعميمية اتجاىيف حديثيف يمكف أف يقدم

لتدريب اجتماعي وجداني ريادي ، يسعى إلى محاولة التبلؤـ مع خصائص مجتمع 
 المعرفة، ومتطمبات القرف الحادى والعشريف.
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وقد أكدت األدبيات التربوية أىمية تنمية الجوانب االجتماعية والوجدانية  
الجتماعية والوجدانية يمكف أف ُتعمـ وُتمارس لممتعمميف والمتدربيف، وعمى أف الميارات ا

وُتطبؽ مف خبلؿ منظومتي العمميتيف: التعميمية والتدريبية، وأف تعمـ الميارات 
االجتماعية والوجدانية ال يقؿ أىمية عف تعمـ الميارات األكاديمية لممتعمـ والميارات 

 ,Elias  & Zins  & Weissberg, 1997التدريسية لممعمـ. ) انظر : دراسة  )
(، ٜٓ، ٕٓٔٓ(، ودراسة )أحمد عودة، ٜٖٔ، ٕ٘ٓٓ(، ودراسة )أنور عبد الغفار، 3

(، ودراسة )رشا ميدى وىناء محمد، Durlak et al. , 2011, 406ودراسة )
(، ودراسة )منى كماؿ، ٙٔٗ، ٕٛٔٓ(، ودراسة )أمؿ الزغبى ، ٘ٚٗ، ٕٚٔٓ
ٕٓٔٛ ،ٗٗٔ.) 

المينييف في الجامعة إعدادًا قائمًا عمى  كما أكدت كتابات معاصرة أىمية إعداد
معارؼ ريادة األعماؿ، ومياراتيا، وأف دور الجامعة رئيس في تنمية الكفاءات مف 

( ، وبناء عمى ذلؾ ٕٔٔٓخريجي الجامعات. ) أحمد الشميري ووفاء المبيريات ، 
د ( بالتوجو لمتعميـ والتدريب الريادي بوصفيما أحٜٕٔٓأوصت دراسة رحاب عبلـ )

المتطمبات األساسية في المرحمة الحالية؛ وحددت أىداؼ تعميـ و / أو التدريب عمى 
ريادة األعماؿ بالجامعة وأىميتو، والمنيج والمحتوى التدريسي، وأساليب وطرؽ 

عداده.  التدريس المناسبة، واألستاذ الجامعي وا 

 مشكمة البحث

متطورة لتدريب تأكد الباحثاف مف خبلؿ القراءات مف الحاجة إلى رؤية 
مف خبلؿ  –المعمميف الجدد ، تتضمف ليـ فعالية أكبر  في التنمية المينية، والحظا 

أف مف أىـ أسباب عزوفيـ عف ىذه البرامج عدـ  -مشاركتيما في تدريب المعمميف 
جاذبيتيا لضعؼ مراعاتيا لجوانب اجتماعية ووجدانية، وتقميدية محتواىا؛ بما ال 
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كار إبداعية؛ لخمؽ فرص عمؿ أفضؿ ليـ في مجاؿ التربية يساعدىـ عمى تعرؼ أف
 : تحددت مشكمة البحث الحالي فيما يمي والتعميـ. وبناء عمى ذلؾ

ضعؼ إقباؿ المعمميف الجدد عمى االلتحاؽ ببرامج التدريب لغرض التنمية 
المينية باعتبار أف بعض ما تقدمو مكرر ، وال يعينيـ عمى التعامؿ مع المستجدات، 

تصار إقباليـ عمى ما ىو ممـز ليـ مف ىذه البرامج؛ بغرض الترقي، وفقًا لمتطمبات واق
 كادر المعمميف الوارد بقانوف التعميـ.

والحاجة إلى دمج أفكار في عممية تدريب المعمميف تجعؿ برامج التدريب  
جذابة، ومؤثرة، ومحققة لمتنمية المينية البلزمة لممعمميف في الوقت الحالي وفي 

 مستقبؿ.ال

ومع زيادة الحاجة إلى التدريب التحويمي الداعـ لمفكر الريادي في مجاؿ التعميـ 
؛ فإنو مف الممكف أف يتحقؽ لبرامج التدريب الريادي القائمة عمى أبعاد التعمـ 
االجتماعي الوجداني الفاعمية في التنمية المينية المستدامة لممعمميف، وىذا ما سيحاوؿ 

عف طريؽ  –قو مف خبلؿ وضع إطار لرؤية مستقبمية يمكف البحث الحالي تحقي
 تحقيؽ تطوير حقيقي في برامج تدريب المعمميف. –ترجمتيا عمى أرض الواقع 

 مصطمحات البحث

: عممية تعمـ مستمرة ومتراكمة، يشترؾ فييا المعمموف ُيقصد بالتنمية المينية لممعمميف
قادريف عمى توجيو تدريسيـ بصورة طوعا؛ لكى تنموا قدراتيـ التدريسية، ويصبحوا 

 أفضؿ؛ وفقًا الحتياجات تعمـ تبلميذىـ. 

وىي ممارسات مينية دائمة لكشؼ الذات، والتأمؿ، والنمو الميني الذي يقدـ أفضؿ 
 نتائجو عندما يستداـ لفترة فى مجتمعات الممارسة.
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خبلليا تعزيز  : العممية التى يتـ مفُيقصد بالتعمـ االجتماعى الكجدانى في ىذا البحث
دارة الجوانب االجتماعية والوجدانية لدييـ ، بالشكؿ  قدرة المعمميف عمى فيـ وتنظيـ وا 
الذى يمكنيـ مف النجاح فى التدريس وفى الحياة، وبما يساعدىـ عمى تخطى 
التحديات والعقبات التى تواجييـ، وتكويف عبلقات سوية مع اآلخريف ، وحؿ 

 مع عناصر أى موقؼ تدريسى ضاغط. المشكبلت، والتكيؼ اإليجابى

التدريب المنظـ المخطط ، في  كيقصد بالتدريب الريادم الفعاؿ في ىذا البحث :
ستراتيجيات تدريب، وأساليب تقويـ لممدربيف والمتدربيف،  منظومة متكاممة: محتوى ، وا 
ـ تستيدؼ تنمية قدرات المعمميف عمى االبتكار واإلبداع التربوي والتعميمي، وتعمي

تبلميذىـ بطرؽ وأساليب غير تقميدية، ويزيد مف طاقات اإلنتاجية لموسائط المبتكرة في 
 التدريس، والبد ليذا التدريب مف خطة مسبقة أو إستراتيجية مستنيرة وأىداؼ محددة.

 أسئمة البحث

 تحددت أسئمة البحث فيما يمي:
ظيفيا في برامج ما أبعاد التعمـ االجتماعي الوجداني التي يمكف نقميا وتو  -ٔ

 تدريب المعمميف أثناء الخدمة؟
ما األفكار غير التقميدية ) في التربية والتعميـ ( التي يمكف تدريب المعمميف  -ٕ

 عمييا؛ ليصبحوا معمميف ريادييف؟
ما مبلمح إطار لرؤية مستقبمية لتطوير برامج تدريب المعمميف عمى ضوء  -ٖ

كار ريادة األعماؿ؛ تضمف ليـ التنمية أبعاد التعمـ االجتماعي الوجداني، وأف
 المينية المستدامة؟
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 أىداؼ البحث

 يتحدد اليدؼ العاـ لمبحث الحالي في :
التحقؽ مف مدى إمكانية دمج أبعاد التعمـ االجتماعي الوجداني، وأفكار ريادة  

األعماؿ في البرامج التدريبية لممعمميف، والوصوؿ إلى رؤية مستقبمية إلطار عاـ 
ج التدريب، ومحتواه، وأثره في تنمية الميارات التدريسية، التي يمكف أف تكوف لنوات

مطموبة لتطبيؽ منظومة إعادة الترخيص ليؤالء المعمميف لبلستمرار في العمؿ بمينة 
التدريس، وبمستويات أعمى مف األداء الميني. أو إليجاد فرصة عمؿ ) غير تقميدية ( 

 يـ.أخرى ذات عبلقة بالتربية والتعم

 كتفرع عف اليدؼ العاـ األىداؼ اإلجرائية التالية:
تحديد أبعاد اجتماعية وجدانية يمكف عمى أساسيا تطوير  محتوى برامج  -

 تدريب المعمميف أثناء الخدمة، وأساليبيا، ووسائطيا.
اقتراح أفكار إبداعية في مجاؿ التربية والتعميـ؛ يمكف استثمارىا في تطوير  -

 لممعمميف الجدد. محتوى برامج التدريب
تصميـ إطار عاـ لرؤية متكاممة لمنظومة تدريب المعمميف أثناء الخدمة قائمة  -

 عمى أبعاد التعمـ االجتماعي الوجداني، وريادة األعماؿ.
استشراؼ إطار مقترح لممنظومة المطورة لتدريب المعمميف في التنمية المينية  -

يجاد  المستدامة ليـ كأحد أىـ متطمبات إعادة الترخيص لمينة التدريس، وا 
 فرص عمؿ أفضؿ في مجاؿ التربية والتعميـ.   

 أىمية البحث

 ؛ فإف ىذا البحث يمكف أف يكوف مفيدًا في:مف الناحية النظرية
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صياغة مفيوـ جديد لمتدريب االجتماعي الوجداني لممعمميف أثناء الخدمة،  -
 وتحديد سمات ىذا التدريب.

ادي لممعمميف أثناء الخدمة، وتحديد سمات صياغة مفيوـ جديد لمتدريب الري -
 ىذا التدريب.

وضع تصور لتطوير برامج تدريب المعمميف أثناء الخدمة وفقًا لمفيومي:  -
 التدريب االجتماعي الوجداني، والتدريب الريادي.

 ؛ فإف ىذا البحث يمكف أف يكوف مفيدًا لكؿ مف :كمف الناحية التطبيقية
في اقتراح أساليب،  يمية المينية لممعمميفمصممي برامج التدريب باألكاد -

ووسائط، وتوفير محتوى ابتكاري لبرامج التدريب؛ يساير مستجدات العمؿ في 
 مينة التربية والتعميـ

في تعرؼ طرؽ جديدة لمتدريب  المدربيف في إدارات التدريب بمديريات التعميـ -
دريب جاذبيتو تراعي وجداف المتدربيف ، وبيئتيـ االجتماعية؛ بما يضمف لمت

 وجودتو في التنمية المينية لممعمميف.
مف حيث خمؽ دوافع داخميـ لمتنمية المينية  المتدربيف مف المعمميف الجدد، -

الذاتية، وتزويدىـ بأفكار وقدرات تسمح ليـ بفرص عمؿ غير تقميدية ذات 
 عبلقة بميف التعميـ، تكوف أكثر عددًا وتنوعًا ، وأنسب لمستقبؿ مينة التربية

 والتعميـ.

 إجراءات البحث

لإلجابة عف السؤاؿ األكؿ لمبحث، كنصو: ما أبعاد التعمـ االجتماعي الكجداني التي 
يمكف نقميا كتكظيفيا في برامج تدريب المعمميف أثناء الخدمة؟؛ قاـ الباحثاف بما 

 يمي:
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االطبلع عمى الكتابات والدراسات السابقة التي تناولت التعمـ االجتماعي  -
 داني.الوج

 استخبلص أبعاد التعمـ االجتماعي الوجداني. -
تحديد األفكار التدريبية التي تترجـ أبعاد التعمـ االجتماعي الوجداني، والتي  -

يمكف تضمينيا منظومة تدريب المعمميف أثناء الخدمة، وعرضيا عمى 
مجموعة مف الخبراء؛ لمتأكد مف سبلمتيا وصبلحيتيا لمتوظيؼ في برامج 

 ميف أثناء الخدمة.تدريب المعم
جراءات التدريب االجتماعي الوجداني المناسبة لمتنمية المينية  - تحديد أبعاد وا 

 لممعمميف.
 

لإلجابة عف السؤاؿ الثاني لمبحث، كنصو: ما األفكار غير التقميدية في التربية 
كالتعميـ التي يمكف تدريب المعمميف عمييا؛ ليصبحكا  معمميف ريادييف. قاـ الباحثاف 

 ما يمي:ب
 مسح الكتابات والدراسات السابقة التي تناولت موضوع ريادة األعماؿ. -
استخبلص أفكار ألعماؿ ابتكارية في مجالي التربية والتعميـ يمكف تضمينيا  -

 برامج تدريب المعمميف الجدد. 
ترجمة األفكار اإلبداعية إلى محتوى تدريبي يمكف إدراجو في بناء منظومة  -

 ناء الخدمة.لتدريب المعمميف أث

لإلجابة عف السؤاؿ الثالث لمبحث، كنصو: ما مالمح إطار لرؤية مستقبمية 
لتطكير برامج تدريب المعمميف الجدد عمى ضكء أبعاد التعمـ االجتماعي 
الكجداني، كأفكار ريادة األعماؿ؛ تضمف ليـ التنمية المينية المستدامة؟ قاـ 

 الباحثاف بما يمي:
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ة لمتدريب أثناء الخدمة قائمة عمى أبعاد التعمـ وضع إطار لرؤية مستقبمي -
االجتماعي الوجداني، وأفكار ريادة األعماؿ تتضمف: مواصفات لمحتوى ريادة 
األعماؿ التربوية والتعميمية، وإلستراتيجيات جذابة لمتدريب، ولوسائط تراعي 
المدربيف والمتدربيف، وألساليب تقويـ شامة لممعارؼ والميارات والقيـ 

 تجاىات نحو التدريب.واال
عرض مقترح إطار تطوير التدريب أثناء الخدمة عمى ضوء أبعاد التعمـ  -

االجتماعي الوجداني وريادة األعماؿ في مقاببلت شخصية فردية، عمى خبراء 
  أكاديمييف، وممارسيف مينييف، واألخذ بمقترحاتيـ لتعديؿ اإلطار.  

تطوير منظومة لتدريب المعمميف  اقتراح إجراءات لتطبيؽ الرؤية المقترحة في -
الجدد ) معممي الغد ( تضمف ليـ االستمرارية واالستدامة في التطبيؽ، 

 والكفاءة والفاعمية في التنمية المينية.

 اإلطار النظرم لمبحث

الذي تضمف  المنيج الكصفي التحميمي -في ىذا البحث  –استخدـ الباحثاف 
تعمـ االجتماعي الوجداني، وريادة األعماؿ ، مسح الكتابات السابقة في مجالي : ال

وتوظيفيما في التنمية المينية لممعمميف، واستخدما مستخمصات ىذا التنظير في بناء 
إطار لمرؤية المستقبمية المقترحة لتدريب المعمميف أثناء الخدمة، وجاء التنظير في 

 محوريف كما يمي:

 .تو بالتنمية المينية لممعمميفعف التعمـ االجتماعي الوجداني، وعبلق األكؿ :

 : عف ريادة األعماؿ التربوية والتعميمية.كالثاني

وفيما يمي عرض لمتنظير ليذيف المحوريف، وتوظيؼ مستخمصاتيما في بناء 
 رؤية مستقبمية لمتدريب، تضمف التنمية المينية لممعمميف. 
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 Socialالمحكر األكؿ : التعمـ االجتماعى الكجدانى  
LearningEmotional  (SEL) كعالقتو بالتنمية المينية ،
 لممعمميف 

 مفيكـ التعمـ االجتماعى الكجدانى، كأىدافو        -1

حظى مفيوـ التعمـ االجتماعى الوجدانى باىتماـ كبير مف الباحثيف التربوييف، 
مما ترتب عميو تعدد تعريفاتو ، إال أنو يمكف تصنيؼ تمؾ التعريفات عمى النحو 

 التالى:

تعريفات تنظر إلى التعمـ االجتماعى الكجدانى عمى أنو عممية تنمية لقدرات  ()أ 
مثؿ تعريؼ جمعية التعمـ األكاديمى  الفرد كمياراتو االجتماعية كالكجدانية،

 Callaborative for Academic , Social , andواالجتماعى والوجدانى 
Emotional Learning (CASEL) الفرد فى التعرؼ  بأنو عممية تطوير لقدرات

قامة  دارة االنفعاالت، والرعاية واالىتماـ باآلخريف، واتخاذ قرارات مسؤولة، وا  عمى وا 
 ,CASEL, 2003)عبلقات إيجابية، والتفاعؿ مع المواقؼ الصعبة بشكؿ فعَّاؿ 

16) . 

( بأنو العممية التى يتـ مف خبلليا ٕٕٚ، ٕٗٓٓويعرفو )جابر عبد الحميد، 
واالتجاىات والقيـ الضرورية الكتساب الكفاءة االجتماعية والوجدانية تنمية الميارات 

 لدى األطفاؿ والراشديف. 

التعمـ االجتماعى الوجدانى بأنو  (Lipton & Nowicki, 2009,99)وعرؼ 
العمميات العقمية التى تتضمف التشفير والتفسير واالستدالؿ لممعمومات االجتماعية 

 ريف.والوجداينة حوؿ الذات واآلخ
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فقد عرفو بأنو عممية تيدؼ مساعدة  (O’Brien & Resnik, 2009, 1)أما 
األطفاؿ والكبار عمى تنمية الميارات األساسية البلزمة لنجاحيـ فى المدرسة والحياة، 
مف خبلؿ تعمميـ الميارات الشخصية والبينشخصية التى يحتاجونيا لمتعامؿ مع 

 و فعاؿ وأخبلقى.  أنفسيـ ومع اآلخريف وأداء عمميـ عمى نح

( بيف التعمـ االجتماعى الوجدانى ٕٔ، ٖٕٔٓكما ربط )جودة شاىيف، 
وميارات الطالب المعمـ، فعرفو بأنو عممية تطوير إلمكانات وقدرات الطالب المعمـ 
الوجدانية واالجتماعية، مف خبلؿ تنمية كفاياتو ومياراتو الشخصية والبينشخصية، 

يمكف أف يتعرض ليا، بيدؼ تحقيؽ النجاح فى والحد مف عوامؿ الخطر التى 
 المدرسة والحياة.

)ب ( تعريفات تنظر إلى التعمـ االجتماعى الكجدانى عمى أنو طريقة أك منيج لدعـ 
كتعزيز الكفايات كالميارات االجتماعية الكجدانية بما ينعكس بصكرة إيجابية عمى 

لمساعدة األفراد عمى  بأنو طريقة (Marulanda, 2010,5)، مثؿ تعريؼ األفراد
دارة  المشاركة اإليجابية فى التفاعبلت االجتماعية، واتخاذ قرارات مسؤولة ، ومعرفة وا 
االنفعاالت، وحؿ المشكبلت بفاعمية، باإلضافة إلى تحقيؽ النجاح المينى واألكاديمى 

. 

فرأى أف التعمـ االجتماعى الوجدانى  (Durlak et al. , 2011, 406)أما 
منيج يسيـ فى الحد مف عوامؿ الخطر الميددة لؤلفراد ؛ عف طريؽ تعزيز آليات 
الحماية والتكيؼ اإليجابى، مف خبلؿ تعزيز مجموعة مترابطة مف الميارات المعرفية 

 ة والسموكية . والوجداني

التعمـ االجتماعى الوجدانى بأنو  (Humphrey, 2013, 18)كما عرؼ 
تطوير الميارات األساسية لمحياة مف خبلؿ تعميـ الميارات عممية لمساعدة الفرد عمى 

التى يحتاجيا لمتعامؿ مع اآلخريف، وتشمؿ ىذه الميارات إدارة العواطؼ، وتطوير 

https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Durlak%2C+Joseph+A
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Neil+Humphrey&text=Neil+Humphrey&sort=relevancerank&search-alias=books
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الرعاية، واالىتماـ باآلخريف، وتكويف عبلقات إيجابية، واتخاذ قرارات مسؤولة 
 وأخبلقية، ومعالجة التحديات والمواقؼ بشكؿ بنَّاء.

إلى أف التعمـ االجتماعى الوجدانى عممية  (Brackett, 2010, 405)ويشير 
يتـ فييا  دمج التفكير والشعور والسموكيات مف أجؿ أف يصبح الفرد واعيًا بذاتو 
وباآلخريف، ويدبر أموره الخاصة، ويتخذ قرارات مسؤولة بشأف نفسو واآلخريف، بما 

 يؤثر عمى كفاءتو االجتماعية واألكاديمية .

ضكء ما سبؽ مف تعريفات لمتعمـ االجتماعى الكجدانى يمكف استخالص ما  كعمى
 يمى:
ينطوى التعمـ االجتماعى الوجدانى عمى عمميات تطوير اإلمكانات والقدرات  -

 والميارات االجتماعية والوجدانية لدى األفراد.
دى ييتـ ىذا النوع مف التعمـ بتدريس ميارات الحياة ، والميارات العقمية التى تؤ  -

دارة العواطؼ والمواقؼ، وبناء عبلقات طويمة األمد.  إلى فيـ وا 
 أف التعمـ االجتماعى الوجدانى مفيـو قابؿ لمتنمية والتحسيف. -
يرتبط التعمـ االجتماعى الوجدانى باالرتفاع فى مستويات األداء ، كما يرتبط  -

 بتحقيؽ النجاح فى الحياة .
القدرة عمى مواجية الضغوط والتحديات  يرتبط التعمـ االجتماعى الوجدانى بزيادة -

 المختمفة.
يرتبط التعمـ االجتماعى الوجدانى إيجابيًا بالسموكيات اإليجابية التكيفية، وسمبًا  -

 بالسموكيات البلتكيفية.

ويستند التعمـ االجتماعى الوجدانى فى تطبيقاتو إلى العديد مف النظريات، منيا 
، ونظرية الذكاءات  (Thorndike, 1937)نظرية الذكاء االجتماعى لثورنديؾ 

، كما يعد تطبيقًا لنظرية الذكاء الوجدانى  (Gardner, 1983)المتعددة لجاردنر 
 & Mayer)بشكؿ عاـ ، إذ يتكوف الذكاء الوجدانى طبقًا لنظرية ماير وسالوفى 
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Salovey, 1990)  مف أربعة أبعاد ، ىى : إدراؾ االنفعاالت وتقييميا والتعبير
واستخداـ االنفعاالت لتسييؿ التفكير، وفيـ االنفعاالت وتحميميا، والتنظيـ  عنيا،

الوجدانى لتحقيؽ النمو الوجدانى والمعرفى، كما يتكوف الذكاء الوجدانى طبقًا لنموذج 
مف خمسة أبعاد ، ىى : البعد الشخصى، والبعد  (Bar- on, 2006)أوف  –بار 

دارة الضغوط، ، ٕٔٔٓوالمزاج العاـ  )معاوية أبو غزاؿ،  بيف األشخاص، والتكيؼ، وا 
ٕٔٓ )(Humphrey, 2013, 31-32)  

إلى تعزيز قدرة الشخص عمى الفيـ  كييدؼ التعمـ االجتماعى الكجدانى
واإلدارة والتعامؿ مع المظاىر االجتماعية والوجدانية فى الحياة، بطريقة تمكنو مف 

 تمفة.النجاح فى إنجاز المياـ الشخصية والحياتية المخ

( أىداؼ برنامج التعمـ االجتماعى ٕٕٛ، ٕٗٓٓوقد حدد )جابر عبد الحميد، 
 الوجدانى فى اآلتى:

إكساب المتدربيف قاعدة معرفية لمجموعة مف الميارات، وعادات العمؿ، والقيـ  -
 البلزمة لعمؿ لو معنى طواؿ الحياة.

فى  إشعار المتدربيف أف لدييـ دافعية لئلسياـ عمى نحو مسؤوؿ وخمقى -
 جماعات زمبلئيـ، وفى األسرة، والمدرسة، والمجتمع.

تنمية إحساس المتدرب بقيمة الذات وجدارتيا، والشعور بالفاعمية وىو يضطمع  -
 بمسؤولياتو اليومية، وبمواجيتو لمتحديات المختمفة.

 جعؿ المتدرب ماىرًا اجتماعيًا، ولديو عبلقات موجبة مع األقراف واآلخريف. -
 ممارسات سموكية إيجابية وآمنة.دمج المتدرب فى  -

( األىداؼ التى يسعى التعمـ االجتماعى ٕٙ، ٕٙٔٓوصنؼ )جودة شاىيف، 
 الوجدانى إلى تحقيقيا لدى المتعمميف فى فئتيف: 
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، وتتمثؿ فى تعزيز وتنمية خمس مجموعات الفئة األكلى: األىداؼ قريبة المدل
دارة مترابطة مف الكفايات المعرفية والوجدانية والسموك ية، وتتضمف: الوعى الذاتى، وا 

 الذات، والوعى االجتماعى، وميارات إدارة العبلقات، ومسؤولية اتخاذ القرار.

، وتتمثؿ فى أف تنمية وتعزيز الكفايات السابقة الفئة الثانية: األىداؼ بعيدة المدل
اعية بدورىا سوؼ توفر أساسًا لتحسيف األداء األكاديمى، ويترتب عنيا سموكيات اجتم

إيجابية، ودعـ شعور المتعمميف باالنتماء، وتعزيز دافعيتيـ فى المشاركة، وانخفاض 
 معدالت المشكبلت السموكية لدييـ.

وحتى يحقؽ التعمـ االجتماعى الوجدانى أىدافو، ونصؿ مف خبللو إلى النتائج 
ع مف اإليجابية المتوقعة منو، فمف الضرورى توافر معمميف لدييـ وعى كاؼ بيذا النو 

التعمـ، سواء كاف ىذا الوعى مرتبطًا بالمفاىيـ األساسية لمتعمـ االجتماعى الوجدانى، 
أو مرتبطًا بالممارسات واألنشطة الخاصة بو داخؿ المدرسة وخارجيا )جودة شاىيف، 

ٕٓٔٙ ،ٕٙ . ) 

 أبعاد التعمـ االجتماعى الكجدانى-2

تماعى الوجدانى، تشمؿ أكدت األدبيات وجود خمسة أبعاد / كفاءات لمتعمـ االج
 &  Elias  & Zins)الميارات األساسية لمتدريب عميو ، وتتمثؿ فيما يمى : 

Weissberg, 1997, 3)   (Lipton & Nowicki, 2009,105)  ،جودة شاىيف(
ٕٓٔٙ ،ٕٜ ) 

: وفيو يكوف المتدربوف قادريف عمى تقييـ مياراتيـ وفيميـ وعواطفيـ  الكعى الذاتى  - أ
يميـ الخاصة، كما يتمكنوف مف تقييـ اىتماماتيـ وجوانب القوة ومعتقداتيـ وق

والضعؼ لدييـ، ويكوف لدييـ شعور بالثقة بالنفس، ومشاعر إيجابية نحو الذات 
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واألسرة والمجتمع والعمؿ، كما يكوف لدييـ اعتقاد فى كفاءتيـ الذاتية، وقدرة عمى 
 تحميؿ وفيـ كيؼ تؤثر عواطفيـ عمى اآلخريف. 

: ويمارس المتدرب الوعى االجتماعى مف خبلؿ إظيار االحتراـ  جتماعىالكعى اال - ب
لآلخريف، وتقدير وجيات النظر المختمفة، ومراعاة أوجو التشابو واالختبلؼ فى الرأى 
والقدرة عمى التعامؿ معيا ، وزيادة الحساسية لمشاعر اآلخريف، وتحديد ما يشعر بو 

يط ، والتعاطؼ مع اآلخريف مف خمفيات اآلخروف تجاه أنفسيـ وتجاه العالـ المح
 وثقافات متنوعة.

وتظير فى قدرة المتدربيف عمى وضع األىداؼ الشخصية واألكاديمية إدارة الذات :   - ج
والمينية، واستخداـ الدوافع الذاتية لتحقيؽ تمؾ األىداؼ عمى المدى القصير ، 

ود األفعاؿ، والقدرة ومراقبة التقدـ نحو تحقيؽ األىداؼ، وتعديؿ األداء فى ضوء رد
عمى تنظيـ انفعاالتيـ ، والسيطرة عمى التوتر والضغوط الشخصية وبيف األشخاص 
، والتعامؿ الجيد مع القمؽ والغضب، والتعبير عف العواطؼ بشكؿ جيد، والقدرة عمى 

  تنظيـ األفكار والسموكيات بفاعمية فى المواقؼ المختمفة لمواجية الضغوط.
وتتمثؿ فى قدرة المتدرب عمى االنخراط فى المواقؼ قات : ميارات إدارة العال - د

نشاء عبلقات جيدة ومجزية عمى أساس مف التعاوف، والعمؿ عمى  االجتماعية، وا 
دارة العبلقات والتواصؿ مع األقراف بشكؿ واضح ومناسب،  المحافظة عمييا، وا 

ظيار الحساسية لممنبيات االجتما عية والوجدانية، واالستمتاع باألنشطة التعاونية، وا 
دارة وحؿ الصراع والتفاوض، وممارسة القيادة  ومقاومة الضغوط االجتماعية، وا 

  واإلقناع، وطمب المساعدة عند الحاجة.
يستمـز اتخاذ القرارات المسؤولة أف يكوف المتدرب قادرًا مسؤكلية اتخاذ القرارات :  -ىػ

دراكيا، وتعرؼ المشكبلت بوضوح  ودقة، واالستجابة بشكؿ عمى تحميؿ المواقؼ وا 
بنَّاء وبطريقة فعالة لحؿ المشكبلت ولمعقبات الشخصية، والقدرة عمى وضع تصور 
مستقبمى لحؿ المشكبلت، وتحديد الفرؽ بيف القرارات الجيدة والرديئة، ومعرفة كيؼ 
تؤثر قراراتيـ عمى المحيطيف بيـ وعمى مجتمعاتيـ، والقدرة عمى اتخاذ قرارات بنَّاءة 
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لسموؾ الشخصى والتفاعبلت االجتماعية عمى أساس المعايير األخبلقية حوؿ ا
 واألعراؼ االجتماعية ، وتحمؿ مسؤولية تمؾ القرارات.

وعمى ذلؾ نجد أف أبعاد التعمـ االجتماعى الوجدانى تتمركز حوؿ الشخص، 
ات حيث يدرؾ الفرد مف خبلليا أىمية الوعى بالذات والمعرفة االجتماعية واتخاذ القرار 

واكتساب ميارات إدارة العبلقات لتعزيز النجاح فى األداء، كما تتمركز أيضًا حوؿ 
البيئة جنبًا إلى جنب مع تنمية الميارات الشخصية، وىذا يتطمب تقديـ تداخبلت 
وتطبيقات التعمـ االجتماعى الوجدانى فى بيئات تعميمية مدعمة ومشجعة، تتيح 

إقامة عبلقات قوية مع اآلخريف، باإلضافة  الفرصة لتحقيؽ أعمى التوقعات فى ظؿ
إلى االىتماـ بأساليب االتصاؿ وبنيات وقواعد المناخ التنظيمى لممؤسسات التى يتـ 

 بيا توظيؼ التعمـ االجتماعى الوجدانى.

 التنمية المينية لممعمـ كفقان ألبعاد التعمـ االجتماعى الكجدانى-3

ـ مف طالب كره مادة مف المواد ىناؾ تأثير كبير لممعمميف عمى الطبلب ، فك
الدراسية بسبب عدـ تقبمو لممعمـ ، وكـ منيـ أيضًا أقبؿ عمى المادة واستذكرىا مف 
أجؿ حبو لممعمـ، فيناؾ العديد مف الطبلب الذيف ارتبطت لدييـ المقررات الدراسية 
بالمعمـ وطريقتو وأسموبو فى التعامؿ معيـ، و ما يصدر منو مف مواقؼ تتعمؽ 

 انب اإلنسانى قبؿ الجانب األكاديمى . بالج

فضبًل عف أنو مف حؽ كؿ طالب أف يتعمـ فى بيئة تعميمية آمنة ، ومنظمة، 
بيئة راعية لمشخصية، مشجعة عمى التقدـ، بيئة ال تقتصر فقط عمى الجانب المعرفى، 

ت، بؿ تشجع عمى العبلقات اإلنسانية القائمة عمى الوعى والقدرة عمى إدارة االنفعاال
واحتراـ اآلخر، وتحمؿ المسؤولية؛ وىذا ما يساعد عمى تعبير الطبلب عف أنفسيـ، 

طبلؽ طاقات اإلبداع والعمؿ المثمر لدييـ.  وا 
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ونظرًا ألف دور المعمـ يجب أف يساير متطمبات التطور الذى يصاحب التعميـ 
بيًا، ومرشدًا، كمينة؛ فإنو تتعدد أدوار المعمـ اليوـ ، حيث يفترض أف يكوف معممًا، ومر 

 ومبلحظًا سيكولوجيًا، ورائدًا اجتماعيًا، ومنظمًا إداريًا، وباحثًا عمميًا. 

وعميو فمف الضرورى العناية بالميارات االجتماعية الوجدانية لدى المعمميف لما 
ليا مف تأثير عمى طبلبيـ، فالمعمموف يمثموف أحد العناصر القوية التى يتفاعؿ معيا 

كيزة األساسية فى بناء التعميـ وتطوره لدييـ؛ لذا يمثؿ االىتماـ الطبلب، وىـ الر 
بالميارات والكفايات االجتماعية والجدانية لدييـ استثمارًا ألحد أىـ الطاقات البشرية 
فى العممية التعميمية، ومحاولة لمتنقيب عف ىذا النبع المتدفؽ مف العطاء اإلنسانى 

ى التعمـ وبناء شخصياتيـ بشكؿ متكامؿ لدى المعمميف، بيدؼ تحفيز الطبلب عم
 ( .ٙٛ، ٜٕٔٓ)سومية محمود، 

( إلى ٙٔ، ٕٚٓٓوقد أشارت )بدرية المفرج وعفاؼ المطيرى ومحمد حمادة ، 
أف المعمـ الكؼء ىو الذى يتمتع بمجموعة مف السمات االنفعالية واالجتماعية، ومف 

يسو، ذا شخصية بارزة، محبًا أبرز ىذه السمات أف يكوف متزنًا فى انفعاالتو وفى أحاس
لطبلبو، ممتزمًا بآداب المينة، وأف يكوف واثقًا مف نفسو، وأف يحتـر شخصية طبلبو، 
حازمًا معيـ، وأف يتصؼ بالميارات االجتماعية؛ ألف المجتمع المدرسى مجتمع 
دارييف  إنسانى يقـو عمى التفاعؿ االجتماعى بيف أعضائو مف طبلب ومعمميف وا 

لياء أمور، ويفرض ىذا الواقع عمى المعمـ التعاوف معيـ جميعًا وموجييف وأو 
 والمحافظة عمى عبلقات إيجابية فعالة.

ولتحقيؽ فيـ أكبر لمميارات والكفايات االجتماعية الوجدانية لممعمميف يمكف 
اعتبارىا نواتج لمتعمـ االجتماعى الوجدانى لدييـ، أو وصفيا بأنيا قدرة المعمميف عمى 

ئيـ الوجدانى واالجتماعى فى العمؿ التدريسى، والتفاعؿ مع الطبلب توظيؼ ذكا
بشكؿ عاـ، حيث تضـ كفايات التعمـ االجتماعى الوجدانى مجموعة واسعة مف كفايات 
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الذكاء الوجدانى، والكفايات االجتماعية، والتنظيـ الذاتى، والتى يمكف تصنيفيا فى 
شمؿ فيـ المشاعر وتسميتيا بدقة، ثبلثة مجاالت، ىى : )العمميات الوجدانية( وت

وتنظيـ االنفعاالت والسموؾ فى المواقؼ المختمفة، و )الميارات االجتماعية الشخصية( 
وتشمؿ فيـ اإلشارات االجتماعية كمغة الجسد، ونبرة الصوت، والقدرة عمى إيعاذ نية 

)التنظيـ اآلخريف بشكؿ إيجابى، والتفاعؿ بشكؿ إيجابى مع الطبلب وغيرىـ،  وأخيرًا 
المعرفى( ويشمؿ الحفاظ عمى االىتماـ، والتركيز وتحفيز الذاكرة العاممة، وتثبيط 
السموكيات التى ال تتناسب مع الوضع كالصراخ والسخرية مف المتعمميف، والقدرة عمى 

 & Jones & Bouffard)تغيير استراتيجية العمؿ فى حاؿ عدـ مناسبتيا ليـ  
Weissbourd, 2013, 62-63) . 

كما أف التعمـ االجتماعى الوجدانى لدى المعمـ يشمؿ تجنب أشكاؿ اإلساءة 
الوجدانية بشكؿ تاـ، كالرفض، الذى يشمؿ رفض المصافحة ، ورفض التعامؿ، 
ورفض االعتراؼ بقيمة المتعمـ وحاجاتو، وكذلؾ الترويع ، وىو تخويؼ المتعمـ 

عالـ عدائى ال يمكف التنبؤ بو، بالعقاب الشديد ؛ مما يؤدى إلى شعوره بأنو يعيش فى 
وكذلؾ التجاىؿ والعزؿ، أى عدـ توفير فرص طبيعية لمتفاعؿ االجتماعى وتكويف 
صداقات، مما يؤدى إلى الشعور بالوحدة، وكذلؾ اإلفساد، وُيقصد بو غرس عادات 

-ٕ٘ٔ، ٕٔٔٓاجتماعية سمبية، وتعزيز السموؾ المضاد لممجتمع )معاوية أبو غزاؿ، 
ٔ٘ٙ) 

الكفايات االجتماعية الوجدانية لممعمميف فى الطبلب بأكثر مف طريقة،  وتؤثر
فعندما تكوف العبلقة بيف المعمـ والطبلب جيدة، وعندما يستطيع المعمموف إدارة موقؼ 
التعميـ بمزيد مف التحكـ والفاعمية، وعندما يحتووف المواقؼ الصعبة ويمتمسوف األعذار 

ـ إيجابية، تدعـ التطور االجتماعى الوجدانى والتطور لطبلبيـ، عندئٍذ تتوفر بيئة تعم
األكاديمى لمطبلب، ومف ناحية ثانية فإف المعمـ نموذج لمطالب؛ حيث يراقب الطبلب 
معممييـ فى المواقؼ المختمفة، ويتعمموف منيـ طريقة إدارة الموقؼ المحبطة، وحؿ 
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دارة الصؼ، والتركيز عمى تحقيؽ األىداؼ، ومف  النزاعات، والسيطرة عمى النفس، وا 
ناحية ثالثة أثبتت األبحاث فى مجاؿ عمـ األعصاب أف اإلجياد النفسى يعطؿ 

 & Jones)عمميات التنظيـ المعرفى ، بما فى ذلؾ االنتباه، والذاكرة، وحؿ المشكبلت 
Bouffard & Weissbourd, 2013, 64)  

حياتيـ، فالمعمموف كما ترتبط الكفايات االجتماعية الوجدانية لممعمميف بجودة 
الذيف يمتمكوف ىذه الكفايات يتمكنوف مف مواجية الضغوط المتعددة التى تؤثر عمى 
أدائيـ، ويشعروف بأنيـ أكثر فاعمية، ويصبح التدريس مجزيًا ليـ وأكثر متعة 

(Jennings & Greenberg, 2009, 495) (Jones & Bouffard & 
Weissbourd, 2013, 62) يات االجتماعية الوجدانية لممعمـ دورًا ، كما تؤدى الكفا

ميما فى تحقيؽ الرضا الوظيفى؛ ألنيا تمكنو مف تنظيـ انفعاالتو، والسيطرة عمى 
االنفعاالت السمبية، ومواجية المواقؼ الضاغطة مف خبلؿ التماس األعذار وتقدير 

ض الدراسات تأثير االختبلفات الثقافية بيف األفراد فى تفسير سموكياتيـ، فقد أشارت بع
إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف قدرة المعمميف عمى تنظيـ االنفعاالت والرضا 

، كما تتعزز قدرة المعمـ عمى التنظيـ  (Brackett, 2010, 406)الوظيفى واإلنجاز 
المبدع لبيئة صفية إيجابية ، وشعوره بالكفاءة وااللتزاـ نحو مينة التدريس ، وتقيو 

 (Schonert-Reichl, 2017, 137)الذى قد ينقؿ لمطبلب اإلجياد النفسى 

وعندما يفتقر المعمموف إلى الكفايات االجتماعية الوجدانية فى التعامؿ مع 
تحديات التفاعؿ الصفى فإنيـ يواجيوف ضغوطًا انفعالية تؤثر سمبًا عمى األداء ، 

ى يتعرض وربما تؤدى إلى االحتراؽ النفسى، فعمى عكس العديد مف الميف األخر 
المعمموف باستمرار لمواقؼ استفزازية، ويكوف لدييـ خيارات محدودة لمتنظيـ الذاتى، إذ 
قد يحدث موقؼ ما يثير انفعاؿ الغضب، وال يستطيع المعمـ أف يترؾ الصؼ لييدًأ، 

 Jennings)بؿ يجب عميو البقاء مع الطبلب، واالستمرار فى تحقيؽ أىداؼ التعمـ 
& Greenberg, 2009, 496-497) 



األعًبل، عهٗ ضٕء فهغفتٙ: انتعهى االجتًبعٙ انٕجذاَٙ، ٔسٚبدح  انتًُٛخ املُٓٛخ نهًعهًني
  عجذ انعظٛى أمحذ سٚىد.أ.  د حمًذ سجت فضم اهلل أ. ""سؤٚخ يغتمجهٛخ نتذسٚت سٚبد٘ فعبل بًٔتطجٛمبتٓ

  

 

  

2021 ٌولٌو   –العدد السابع  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   76 

 

وقد أثبتت بحوث عديدة عمى مدار عقود مف الزمف أف مينة المعمـ مف أكثر 
الميف إرىاقًا بدنيًا ونفسيًا؛ نتيجة عدـ التوافؽ بيف متطمبات المينة وقدرات العامميف 

(Schonert-Reichl, 2017, 140)  مما يثير التساؤؿ عف واقع الكفايات .
ييـ ، كأحد أىـ أدوات الحماية مف اإلرىاؽ النفسى والميارات االجتماعية الوجدانية لد

يجاد سبؿ تعزيز ىذه الكفايات مف خبلؿ برامج التنمية المينية ، وتشجيعيـ عمى  ، وا 
 (ٚٛ، ٜٕٔٓإيجاد بيئة تعمـ أكثر فاعمية ودعمًا لمطبلب )سومية محمود، 

مميف، وقد اىتمت معظـ الدراسات بتنمية التعمـ االجتماعى الوجدانى لدى المتع
وىناؾ ندرة فى البحوث والتوجيات نحو تطوير الميارات االجتماعية الوجدانية لدى 

المعمميف، رغـ أىميتيا فى تعزيز التعمـ االجتماعى الوجدانى فى حجرة الدراسة   
(Jennings & Greenberg, 2009, 496) (Schonert-Reichl, 2017, 

 (ٚٛ، ٜٕٔٓ)سومية محمود،  (137-138

إلى أف المعمميف نادرًا ما يتمقوف  (Jennings et al. , 2011, 133)ويشير 
التدريب البلـز لمواجية التحديات االجتماعية الوجدانية لمتدريس والتعامؿ معيا بنجاح، 
ومف ثـ فإف التنمية المينية يجب أف تستيدؼ تمؾ الكفايات الميمة، خاصة وأف معدؿ 

لمعمميف يتركوف المينة بمعدالت تنذر بالخطر االحتراؽ النفسى لممعمميف يتزايد، وأف ا
، ففى الواليات المتحدة األمريكية ما يقرب مف نصؼ المعمميف ترؾ المينة خبلؿ 

 السنوات الخمس األولى مف التدريس. 

وعميو فمف الضرورى تدريب المعمـ عمى التعمـ االجتماعى الوجدانى بشكؿ 
مكوناتو، وحتى يتمكف مف استخدامو جيد، حتى يكوف واعيًا بفمسفتو وافتراضاتو و 

وتوظيؼ إستراتيجيات التدريس والتعمـ المناسبة لو، باإلضافة إلى ضرورة تطوير 
صانعى القرار لممعايير والسياسات والممارسات والمؤسسات التى توفر التدريب البلـز 
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( )جودة ٜٗ، ٖٕٔٓلممعمميف ومعالجة جوانب النقص المتعمقة بو. )جودة شاىيف، 
 (   ٕٛ-ٕٚ، ٕٙٔٓىيف، شا

 
المحكر  الثاني: ريادة األعماؿ التربكية كالتعميمية، كعالقتيا بالتنمية 

 المينية لممعمميف 
 

 مفيـك ريادة األعماؿ التربكية كالتعميمية-1

ىي عممية استحداث أو البدء في نشاط معيف، وتحقيؽ السبؽ  ريادة األعماؿ:
العمؿ الجديد، والريادي ىو الذي يبتكر شيئًا في قطاع معيف، وعممية إدارة النشاط، أو 

 (.ٕٙٓٓجديدًا بشكؿ عممي وشمولي )فبلح الحسيني، 

وىي عممية إنشاء عمؿ جديد، يتسـ باإلبداع، ويتصؼ بالمخاطرة )أحمد 
 ( ٕ٘، ٕٔٔٓالشميري، ووفاء المبيريات 

ارتبط مصطمح الريادة منذ منتصؼ القرف الثامف عشر بمفيوـ الريادي،  كقد
الذي ترجع جذوره إلى االقتصاد الفرنسي، إذ ُيقصد بالكممة الفرنسية: ذلؾ الفرد الذي و 

 (.ٛٚ، ٕٗٔٓيتولى مشروعًا أو نشاطًا ميمًا )النا سعيد 

ذلؾ الفرد الذي ينظـ  Entrepreneur وفي القواميس المغوية يمثؿ الريادي 
األفراد التواقوف لمثروة، ويدير ويتحمؿ مخاطر األعماؿ أو المشروع، ويمثؿ الرياديوف: 

الذيف يتخذوف المخاطرة، ويصنعوف القرار إلدارة الموارد بطرائؽ غير مألوفة الستثمار 
الفرص، وبذلؾ أصبحوا قادة الصناعة في العالـ )إيثار الفيحاف، وكمثوـ ألبز ) د. ت 

 (. ٛٚ(، ص 
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يفية بيذا المعنى تعني ضرورة تدريب المعمميف عمى ك –إف ريادة األعماؿ 
قياميـ باستحداث أو البدء في نشاط معيف، وتحقيؽ السبؽ في قطاع معيف، وعممية 
إدارة النشاط أو العمؿ الجديد في ميداف محدد، فالمعمـ الريادي ىو الذي يبتكر شيئًا 

 " بتصرؼ"(. ٕٕ، ص ٕٙٓٓجديدًا بشكؿ عممي وشمولي )فبلح الحسيني 

"أف العممية  ٙ، ٕٔٔٓماف ويرى كؿ مف إيثار عبد اليادي، وسعدوف سم
الريادية تتكوف مف: الفرصة، والمخاطرة، واالبتكار، وأف الريادي ىو الشخص الذي 
يدرؾ الفرصة، وأف الموارد تستثمر الفرصة، وتُنشئ المنظورة الجديدة أو تطور 

 القائمة". 

بصياغة مفيوـ ريادة األعماؿ عمى أنو  (GEMوقاـ مرصد الريادة العالمي )
درس عمى ثبلث مراحؿ رئيسة مف التنمية ىي )نقبًل عف: سمير أبو مدلمة، عممية تُ 

 (:ٗ، ص ٕٕٔٓومازف العجمة )
 المشروعات الناشئة: الناشطوف في بدء عمؿ محدد. . أ
المشروعات الجديدة والصغيرة: الذيف يممكوف مشروعًا جديدًا، يولد فرص عمؿ  . ب

 مدفوعة األجر.
 شيراً  ٛٗ مف ألكثر مستقراً  مشروعاً  ديروفوي يممكوف الذيف: القائمة المشروعات - ج

 (.عاميف)

أف مفيـو ريادة األعماؿ يحتاج إلى وجود رغبة الستثمار  كمعنى ما سبؽ
، ويتطمب االبتكارية عف طريؽ )الفرص، مع تحمؿ مسؤولية الفشؿ وكمفتو )المخاطرة 

ير فرص حموؿ إبداعية )طرائؽ غير مألوفة(، لحؿ المشكبلت، وتمبية الحاجات، وتوف
متجددة ومتنوعة لمعمؿ واالستثمار، مع أىمية االستمرارية في التعمـ والعمؿ، 

 واالستدامة في توفير الموارد البلزمة لذلؾ بصورة ذاتية كمما أمكف ذلؾ.
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إنو مفيوـ )ريادة األعماؿ( متدرج: يبدأ بسيطًا مف حيث اإلنشاء واإلدارة 
 االستمرارية، واالستقرار.واإلمكانات، ويتدرج إلى الممكية التامة، و 

إف ريادة األعماؿ محرؾ ودافع أساسي لتغيير ثقافة المجتمع عف طريؽ تغيير 
ثقافة األعماؿ. إنيا أحد المداخؿ األساسية لمتطور االقتصادي لمختمؼ المجتمعات 
مف خبلؿ دعـ وتوجيو رجاؿ األعماؿ وأصحاب المشروعات الجديدة، والذيف لدييـ 

ال يمتمكوف المعرفة والمصادر إلدارة ونجاح تمؾ المشروعات مستقببًل أفكار إبداعية، و 
 (. ٔ٘٘، ص ٕٗٔٓ) عوض اهلل محمد ، وأشرؼ محمود 

وقد شيدت السنوات العشر األخيرة اىتمامًا مف الباحثيف في العموـ اإلنسانية، 
ه إلى وخاصة عموـ: االقتصاد، واإلدارة بمجاؿ ريادة األعماؿ ، وىو ما يمكف نقؿ أفكار 

 مجاؿ التنمية المينية لممعمميف.

إلى أنو ال يوجد فروؽ بيف األفراد  ٕٛٓٓولقد توصمت دراسة محمد الكساسية 
 في االستعداد لريادة األعماؿ ترجع إلى النوع أو العمر أو المستوى الدراسي.

وجود أثر ذي داللة  ٕٔٔٓبينما أكدت دراسة محمد ناصر، وغساف العمري 
 في إدارة األعماؿ، واألعماؿ الريادية. لخصائص الريادة

% مف ٕٚإلى أف  ٕٔٔٓوتوصمت دراسة إيثار عبد اليادي، وسعدوف سمماف 
طبلب الجامعة ) ومف الطبلب المعمميف ( لـ يسبؽ ليـ خوض تجربة عمؿ، وأف 
معظميـ يفضؿ العمؿ في القطاع الحكومي )العاـ( )وىو بالنسبة لممعمميف : المدارس 

ويخافوف مف إنجاز مشروع خاص، وال يمتمكوف القدرة عمى إدارة مشروع؛ الحكومية(، 
مما يؤكد أف وجود برنامج تدريبي يدعـ ريادة األعماؿ التربوية والتعميمية أو نصيب 

 مناسب منيا في برامج تكويف المعمـ أمر ميـ وضروري.
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بعض القدرات والميارات والمعارؼ ٕٕٔٓ Boyles وحددت دراسة بويمز 
تبطة بريادة األعماؿ لمواجية تحديات القرف الحادي والعشريف، ومف ىذه القدرات: المر 

دارة المعمومات واالتصاالت، وميارات  محو األمية األساسية والعممية والتكنولوجية، وا 
 اإلبداع واالبتكار، وغيرىا.

وتطورت الدعوة إلى االىتماـ بريادة األعماؿ مف مجرد التوصية بإدراج مقرر 
ي يختص بمعارؼ ىذا الموضوع ومياراتو إلى الدعوة لتصميـ البرامج التعميمية دراس

 والتدريبية بناًء عمى مفاىيمو وأفكاره.
مكجية لبرامج تدريب  تربكية كتعميمية نماذج فعمية لمشركعات -2

 المعمميف أثناء الخدمة

في مجاؿ يؤكد الحاجة إلى التدريب التحكيمي لممعمميف؛ ليككف تدريبان رياديان 
األعماؿ التربكية كالتعميمية ظيكر مشركعات جديدة مبتكرة تستقطب ) حاليان ( 
شباب المعمميف، منيا مشركعات ىادفة لمربح ، كأخرل ذات ُبعد اجتماعي ، نذكر 

 منيا عمى سبيؿ التمثيؿ:

 مشركعات خاصة ىادفة لمربح، مف مثؿ: . أ
المناىج المدرسية بشكؿ  : وىي خدمة تعميمية تقدـ فيديوىات تشرحمشركع نفيـ -

 https://www.nafham.comمبسط ومجاني.  
وىي منصة تعميمية إلكترونية ُتمكف الطبلب مف التدرب عمى  كمشركع تقكيـ: -

عدد كبير مف األسئمة واالختبارات في المواد األساسية بيدؼ تطوير ميارات 
فكرية مع تحديد نقاط الضعؼ والقوة لدييـ في كؿ مادة مف الطبلب اإلبداعية وال

خبلؿ نتائج تفصيمية فورية وتقارير دورية يمكنيـ االطبلع عمييا في أي وقت 
 (https://app.tqweem.com ومف أي مكاف ) انظر : .

https://www.nafham.com/
https://app.tqweem.com/
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لتعميـ تيدؼ إلى وىي شركة ناشئة في مجاؿ تكنولوجيا ا كمشركع نجكل: -
مساعدة الطبلب في جميع أنحاء العالـ ) انظر : 

https://www.nagwa.com/ar/   ) 
وىي مؤسسة تعميمية، تركز عمى ثبلثة محاور أساسية،  كمشركع إديكفيشف، -

وىي: التعميـ التكنولوجي، وتطوير البرمجيات، والمشاريع التنموية، وتيدؼ إلى 
مف خبلؿ التكنولوجيا المتقدمة، باعتبار أنو بالتعميـ إحداث تغيير في نظاـ التعميـ 

المتطور تستطيع األمة أف تنشئ شعًبا ذكًيا وفريًدا )انظر: 
https://eduvation.org/ar/.)    

، وىو موقع لتعميـ المغة اإلنجميزية عف طريؽ معمميف يعمموف  كمشركع أكتك -
 ( /https://otocourses.comبالفيديو كوؿ  ) انظر :  أونبليف

مؤسسات تربكية كتعميمية خاصة أك حككمية غير ىادفة )ريادة أعماؿ مجتمعية  . ب
، كىي مشركعات غير ىادفة لمربح كلكف social entrepreneurship أك

 اس باألثر المجتمعي مف مثؿ: ذات مردكد اجتماعي كثقافي، أرباحيا تق
مة غير ىادفة لمربحمؤسسة عممني:  - تيدؼ إلى تغيير  وىي مؤسسة مصرية ُمسجَّ

مفيوـ التعميـ في مصر مف خبلؿ نموذج تعميمي مرتكز عمى الُمتعمِّـ قائـ عمى 
تنمية ميارات القرف الحادي والعشريف، والمؤسسة أنشأت مدرسة مجتمعية، إلى 

ية المينية المتكامؿ المصمـ خصيصًا لمدارس الحكومة جانب برنامج التنم
-educateme-egypt.org/about-us/about-educate ) انظر : .

me/?lang=ar ) 
: وىي إحدى مؤسسات المجتمع المدني التابعة لوزارة  كمؤسسة التعميـ أكالن  -

بدأ نشاط  ٕٕٓٓلعاـ  ٗٛطبقا لقانوف  ٖٗٚالتضامف االجتماعي والمشيرة برقـ 
وانصب نشاطيا حوؿ االىتماـ بقضايا التعميـ والثقافة  ٖٕٔٓالمؤسسة عاـ 

والعمؿ عمى دعـ التعميـ الحكومي في مصر مف خبلؿ رفع الكفاءة المينية 
لمعامميف بيذا القطاع فضبًل عف تبني ورعاية الطبلب المتفوقيف في شتى 

https://eduvation.org/ar/
https://eduvation.org/ar/
https://otocourses.com/


األعًبل، عهٗ ضٕء فهغفتٙ: انتعهى االجتًبعٙ انٕجذاَٙ، ٔسٚبدح  انتًُٛخ املُٓٛخ نهًعهًني
  عجذ انعظٛى أمحذ سٚىد.أ.  د حمًذ سجت فضم اهلل أ. ""سؤٚخ يغتمجهٛخ نتذسٚت سٚبد٘ فعبل بًٔتطجٛمبتٓ

  

 

  

2021 ٌولٌو   –العدد السابع  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   82 

 

المجاالت ) انظر :  
http://www.educationfirst.org.eg/EducationFirst/ef ) 

 إلعداد المعمميف ، كتدريبيـ.   مؤسسات ريادية -3

أدت القناعة بأف أزمة التوظيؼ، وحؿ مشكمة البطالة تتطمب تفكيرًا خارج 
لمتدريب التحويمي  الصندوؽ إلى النظر إلى ريادة األعماؿ عمى أنيا أحد أىـ الوسائؿ

 ألي أصحاب مينة، ولمتنمتية المينية ليـ.

لقد شيدت السنوات العشر األخيرة اىتمامًا عالميًا بتنمية معارؼ ريادة األعماؿ 
ومياراتيا، وأكدت الدراسات والبحوث التي أجريت خبلؿ ىذا العقد أىمية إعداد 

عمى معارؼ ريادة األعماؿ،  المينييف في الجامعة، وبعد تخرجيـ فييا إعدادًا قائماً 
ومياراتيا، مما يؤكد أىمية التدريب القائـ عمى اإلبداع واالبتكار، وتوليد األفكار 

طبلؽ العناف لئلبداع.  والتأمؿ وا 

إلى التطور الذي يجب أف يطرأ عمى برامج  –في ىذا الصدد  -ويمكف اإلشارة 
بية كمؤسسات لتكويف المعمـ ، التعميـ والتدريب في كميات الجامعة، ومنيا كميات التر 

وال سيما في مرحمتي : اإلعداد قبؿ الخدمة، والتدريب أثناء الخدمة ، وىو ما أدى إلى 
ظيور مفيـو الجامعة الريادية ، وىو مفيوـ يمكف أف يمتد إلى غيرىا مف المؤسسات، 
ومنيا مؤسسات تدريب المعمميف. ويمكف اإلفادة في إحداث ىذا التحوؿ مف نتائج 

 كثير مف البحوث والدراسات منيا:

( ، والتي أثبتت وجود عبلقة متينة بيف محيط ٕٚٔٓدراسة سامي الدبوس ) -
الطالب الجامعي، وفكرة المشروع المزمع إنجازه، مع توجيو لممشروعات 
الفردية، وتخوفو مف الشراكة، وأوصت الدراسة باستحداث برامج ريادة األعماؿ 

دراج مقرر ر   يادة األعماؿ كمقرر إجباري في جميع الكميات.في الجامعة، وا 

http://www.educationfirst.org.eg/EducationFirst/ef
http://www.educationfirst.org.eg/EducationFirst/ef
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( ، والتي توصمت إلى ٕٚٔٓودراسة صبلح الديف توفيؽ وشيريف موسي ) -
ضرورة قياـ الجامعات بإعادة  النظر في تحويؿ دورىا مف التركيز عمى 
التوظيؼ كجامعات تقميدية إلى التركيز عمى مبدأ إيجاد فرص العمؿ، واالىتماـ 

 باعتبارىا ثروة حقيقية. بمواردىا البشرية
(، ودراسة أحمد سعد وعبد الباقي ٕٚٔٓودراسة عبادة عبد اهلل، وآخريف ) -

( والمتاف أوصتا بإنشاء حاضنات ومسرعات لؤلعماؿ ٕٚٔٓالزعارير )
بالجامعات، وذلؾ الحتضاف أصحاب األفكار اإلبداعية والريادية، وتركيز 

النماذج الناجحة مف رواد األعماؿ محتوى المقررات الدراسية ذات العبلقة عمى 
في مجاؿ تخصص الطالب، واالستعانة برواد األعماؿ في مجتمع التخصص 
في تدريس المقررات الجامعية، مف خبلؿ وجود قسـ أو برنامٍج أو مقرر لدراسة 

 تخصص ريادة األعماؿ.
( ، والتي حددت متطمبات توجو الجامعات لمتعميـ ٜٕٔٓودراسة رحاب عبلـ ) -

دريب الريادي بوصؼ ذلؾ أحد المتطمبات األساسية في المرحمة الحالية؛ ولمت
حيث حددت أىداؼ تعميـ أو التدريب عمى ريادة األعماؿ بالجامعة وأىميتو، 
والمنيج والمحتوى التدريسي والتدريبي، وأساليب وطرؽ التدريس والتدريب 

 المناسبة، واألستاذ الجامعي كمعمـ واعداده كمدرب.
 فكار ريادة األعماؿ في التنمية المينية لممعمميف دمج أ -4

عمى إنشاء مشروع تربوي أو  مف الميـ تدريب المعمميف ) الخريجيف الجدد (
دارتو بمبادرة  تعميمي، يتصؼ باالبتكار في توظيؼ المعارؼ والميارات المينية، وا 

لطرؽ الشرعية، وجرأة بمعرفة مؤىؿ / مؤىميف تربويًا أو ممارسيف لميف التعميـ، وفؽ ا
 والموارد المتاحة، بصورة مستقمة، وبتنافسية، وبعائد ُمربح".

كيجدر ببرامج تدريب المعمميف أف تككف قائمة عمى اإلبداع كاالبتكار 
لضماف إيجاد فرص عمؿ واعدة لممعمميف )الخريجيف باعتبارىما مطمبان عصريان؛ 
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مية، ودمج معارؼ ريادة الجدد(، ممف ال يتوفر ليـ فرص عمؿ في المدارس الحكو 
األعماؿ، ومياراتيا كفيؿ بضماف مخرجات لبرامج التدريب التحويمي قادرة عمى 
مواجية المتغيرات الحالية والمستقبمية، مما يمكف معو وصؼ ىذه البرامج بالتدريب 

 الريادي.

مف ركاد األعماؿ الناجحيف  ومف الميـ أف يكوف المدربوف في ىذه البرامج   
ليكونوا نماذج لممعمميف الجدد، وقدوة مستقبمية ليـ، صات المختمفة؛ في التخص

  وليقوموا بعرض تجاربيـ الناجحة ليـ.

بيذا الفكر الريادي، مف خبلؿ شمكؿ برامج تدريب المعمميف أثناء الخدمة 
المعمميف،  المحتوى التدريبي، ومحاولة استكشاؼ أثر ذلؾ في التنمية المينية ليؤالء

بمستوياتيـ التربوية والتعميمية، وىو  أمر مطموب؛ لتوفير مينييف تربوييف واالرتقاء 
قادريف عمى تجاوز القدرة عمى التدريس في المدارس الحكومية إلى ريادة أعماؿ تربوية 

 وتعميمية في أسواؽ العمؿ المحمية واإلقميمية والعربية.
 

نمية المينية أفكار ريادة األعماؿ التعميمية، كاستيفاء معايير الت -5
 لممعمميف

المتأمؿ لسمات مفيوـ ريادة األعماؿ، ولؤلفكار المستخمصة مف ىذه الريادة في 
األعماؿ التعميمية؛ يجد توافقًا بيف ىذه السمات وتمؾ األفكار مف ناحية، والمواصفات 

 البلزمة لضماف جودة التنمية المينية لممعمميف مف ناحية أخرى.

عطي مؤشرًا إلى أف التدريب الريادي يمكف أف يؤدي إلى وىذا االتساؽ والتوافؽ ي
تنمية، يتوفر ليا بعض مواصفات جودة التنمية المينية لممعمميف، ومنيا: )مجدي 

 (: ٖ٘-ٓ٘، ٕٔٔٓقاسـ، وآخروف، 
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  تعديؿ اإلستراتيجيات التعميمية بناء عمي مدي درايتيـ ومعرفتيـ بكيفية تعمـ
 ونمو المتعمـ.

   ر وقدرات ومواىب المتعمميف.احتراـ وجيات نظ 
  .تخطيط وتصميـ إستراتيجيات تعميمية متطورة داخؿ الفصوؿ الدراسية 
   .تشجيع خمؽ بيئة تعمـ تيدؼ إلي تعزيز تعمـ المتعمـ ودعـ التفكير الناقد لديو 
 .مواكبة األبحاث التعميمية المعاصرة 
 .دمج أبعاد جديدة في المحتوي الدراسي وفي عممية التدريس 
 طويع العممية التدريسية بناء عمي المبلحظات التي يتـ رصدىا وتحميؿ أعماؿ ت

 المتعمميف.
  تطوير استرايتيجات تقوـ عمي "معايير المحتوي الدراسي بالمناىج المدرسية

 الرئيسية. 
  دراج مفاىيـ جديدة داخؿ ممارساتيـ ربط عممية التعمـ بعممية التدريس، وا 

 التعميمية.
 يرات مرغوب فييا بيدؼ تحقيؽ نتائج تعمـ المتعمـ.إجراء وتنفيذ تغي 
  توظيؼ نماذج ومداخؿ متنوعة، بما في ذلؾ عمي سبيؿ المثاؿ إستراتيجيات

 العمؿ الفريقى، ورصد المبلحظات.
  تحديد المعارؼ المتوقع أف يكتسبيا المعمموف، باإلضافة إلي القدرات المتوقع

 تزويدىـ بيا.
 رسات الجديدة والتوظيؼ المبتكر ألفضؿ تشجيع التجارب، وتعزيز المما

 الممارسات. 
 .تشجيع اإلبداع واالبتكار 
 .دعـ التطور المتواصؿ لمميارات الجديدة في إطار مناخ جماعي 
   تقدير إسيامات القائميف عمي العممية التعميمية ومساعييـ نحو تعزيز تعمـ

 المتعمـ. 
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لمعمميف الجدد عمى إطار مقترح لرؤية مستقبمية لتطكير برامج تدريب ا
ضكء أبعاد التعمـ االجتماعي الكجداني، كأفكار ريادة األعماؿ؛ تضمف 

 ليـ التنمية المينية المستدامة.

  :الغاية مف الرؤية 
التنمية المينية لممعمميف في مناخ اجتماعي؛ ليكونوا في تدريسيـ يراعوف أبعاد 

اؿ التربوية والتعميمية ، بما تحتويو التعمـ االجتماعي ، وفي حياتيـ المينية روادًا لؤلعم
ىذه القاعدة مف حاجة المعمميف الحالييف إلى ممارسيف مينييف ريادييف ألعماؿ 

 ابتكارية في مجالي: التربية والتعميـ.

 اليدؼ االستراتيجي مف الرؤية 
تصميـ برامج تدريب تحويمية لممعمميف الحالييف قائمة عمى أبعاد التعمـ 

ني ، بغرض دمج أبعاد التعمـ  االجتماعي، وريادة األعماؿ في االجتماعي الوجدا
النواتج المستيدفة مف ىذه البرامج، وفي محتواىا التدريبي، وأساليب ووسائط تقديمو 

 تصؿ إلى معمميف أفضؿ في المستقبؿ القريب. 

 أبعاد الرؤية المستقبمية 
 ير: االستناد لممصادر القومية لممواصفات والمعايالبعد القكمي .ٔ
 : تحسيف عمميات تدريب المعمميف أثناء الخدمة.البعد التدريبي .ٕ
: توفير دراسات جدوى لمشروعات تربوية وتعميمية كاالجتماعي البعد االقتصادم .ٖ

 مبتكرة
تاحة فرص البعد اإلنساني .ٗ : إعبلء شأف الجوانب االجتماعية والوجدانية ، وا 

 وية وتعميمية متميزيف.التواصؿ اإلنساني مع المدربيف، ومع رواد أعماؿ ترب
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  ،المحاكر الرئيسة الستراتيجية إعادة ىيكمة برامج تدريب المعمميف أثناء الخدمة
 كفقان لمحاكر الرؤية المستقبمية لمتنمية المينية لممعمميف

 محاكر البعد القكمي .ٔ
 مواصفة جديدة تعكس في التدريب أبعاد التعمـ االجتماعي الوجداني. . أ
 .ممارسات ريادة األعماؿ التربوية والتعميمية تتضمف نواتج تعمـ مطورة . ب

 محاكر البعد  التدريبي .ٕ
 فمسفة جديدة لمتنمية المينية لمعممي المستقبؿ.  . أ
 برنامج تدريب أثناء الخدمة اجتماعي وجداني بمحتوى ريادي. . ب

 محكر البعد االقتصادم كاالجتماعي .ٖ
 ممارسات اجتماعية وجدانية قبؿ التدريب، وأثناءه، وبعده  . أ
 وى تدريبي عمى ريادة أعماؿ تربوية وتعميمية.محت . ب

 محاكر البعد اإلنساني .ٗ
 التدريب القائـ عمى أبعاد التعمـ االجتماعي الوجداني.   . أ
 التدريب القائـ عمى األداء التربوي التعميمي الريادي. . ب

  الجمسات التدريبية المقترحة لتدريب المعمميف عمى أبعاد التعمـ االجتماعي
 ريادة األعماؿ.  الكجداني، كأفكار

 أكالن: جمسات الكفاءة الشخصية: -1
جمسات الوعى الذاتى ، وتتضمف تدريب المعمميف عمى : ) الوعى  . أ

 الثقة فى الذات (.   –الدقة فى تقدير الذات  –العاطفى 
جمسات التنظيـ الذاتى ، وتتضمف تدريب المعمميف عمى : ) التحكـ   . ب

التجديد  –عمى التكيؼ  القدرة –يقظة الضمير  –أو الضبط الذاتى 
 واالبتكار  (.
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ج. جمسات الدافعية ، وتتضمف تدريب المعمميف عمى : ) الدافعية لئلنجاز 
 االلتزاـ الذاتى والمينى (. –التفاؤؿ  –المبادرة لمتحسيف  –واألداء 

 ثانيان: جمسات الكفاءة المينية: -2
مات سالالريادة واإلبداع ، وتتضمف تدريب المعمميف عمى : )  . أ

األفكار اإلبداعية   -الشخصية لريادي األعماؿ التربوية والتعميمية 
اكتشاؼ الفرص التعميمية  –وكيفية التوصؿ إلييا  لمشروعات التعميـ

 .التربوي ( السوؽ وتحميؿ األفكار توليد  - وتقويميا، واختيار أفضميا
المشروعات التربوية والتعميمية، وتتضمف تدريب المعمميف  . ب

تصميـ   -التخطيط لممشروعات الريادية في التربية والتعميـ عمى : )
 الرئيسة الميارات  - تربوي مشروع/  ناشئة تعميمية شركة خطة بناءو 

إدارة المشروعات التربوية  - والتعميمية التربوية المشروعات لبداية
 ( بناء خطة تسويؽ مشروع في السوؽ التربوي - والتعميمية

وجدانى ، وتتضمف تدريب المعمميف عمى : التدريس عمؿ اجتماعى  . ج
توظيؼ  –) توظيؼ اإلستراتيجيات الوجدانية فى العممية التعميمية 

تطبيؽ أبعاد  –اإلستراتيجيات االجتماعية فى العممية التعميمية 
 وكفاءات التعمـ االجتماعى الوجدانى فى أثناء التدريس (. 

عمى : )تحديد اتخاذ القرار المينى: وتتضمف تدريب المعمميف  . د
ممارسة التقييـ الذاتى  –وتحميؿ المشكبلت فى الموقؼ التعميمى 

االستجابة البناءة  –تحمؿ مسؤولية اتخاذ القرار  –والتأمؿ والمحاسبة 
 لمعوائؽ والعقبات (.

 ثالثان: جمسات الكفاءة االجتماعية: -3
فيـ اآلخريف جمسات التعاطؼ ، وتتضمف تدريب المعمميف عمى : )  . أ

استشعار أىمية تطوير وتدعيـ  –ؼ احتياجات الدارسيف تعر  –
 تقديـ المساعدة(. –قدرات وميارات الدارسيف 
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) وتتضمف تدريب المعمميف عمى : جمسات الميارات االجتماعية ،    . ب
بناء فريؽ التعاوف و  –القيادة  –التأثر واالتصاؿ فى العممية التعميمية 

الميارات   -ابط والتنسيؽ بناء الرو  – عمؿ لمشروع تربوي / تعميمي
الشراكة في ريادة  -التفاعمية في اإلدارة والتواصؿ مع المستفيديف 

 (.األعماؿ التربوية والتعميمية 
   عشرة إجراءات مقترحة بكصفيا إطار لبرنامج تدريبي لمعممي الغد أثناء الخدمة 

  ) تطبيؽ إطار لمتنمية المينية لمعممي المستقبؿ (  

الخطة التنفيذية مف المؤسسة القومية المسؤولة عف الترخيص يبدأ تنفيذ   .ٔ
عادة الترخيص لمينة التعميـ )األكاديمية المينية لممعمميف(.   وا 

تتولى الييئة القومية لضماف جودة التعميـ تطوير معايير قومية لمتنمية المينية  .ٕ
لمعممي  لممعمميف تستنذ إلييا األكاديمية المينية لممعمميف في إعادة الترخيص

 المستقبؿ، وفي ترقيتيـ.
تعمؿ المدارس عف طريؽ وحدات التدريب الذاتي نشر ثقافة التدريب  .ٖ

االجتماعي الوجداني، والتدريب عمى ريادة األعماؿ التربوية والتعميمية بيف 
 معممي المدرسة. 

تطور األكاديمية المينية إطارًا عامًا العتماد برامج تدريب المعمميف أثناء  .ٗ
 وفقًا لمعايير التعمـ االجتماعي الوجداني والتعميـ الريادي. الخدمة

تطور وحدات التدريب بالمدارس نواتج التدريب االجتماعي الوجداني،  .٘
 والتدريب عمى ريادة األعماؿ التربوية والتعميمية. 

يتـ تعديؿ سيناريو البرامج التدريبية لممعمميف ليتفؽ، وأبعاد التعمـ االجتماعي،  .6
 .الرياديوالتدريب 

توفر إدارات ووحدات التدريب لممعمميف مواقؼ لخبرات ميدانية فعمية يتـ  .ٚ
  تنفيذىا في مناخ اجتماعي مريح وجدانيًا.
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توفر جيات التدريب المحمية أنشطة تدريبية محببة مصاحبة لممواد التدريبية  .ٛ
 المقدمة.

عبلقة تشجع جيات التدريب األنشطة التدريبية، والمشرعات الميدانية ذات  .ٜ
 بريادة األعماؿ التربوية والتعميمية.

تطبيؽ: أدوات تقيس الجوانب االجتماعية لمتدريب،  .ٓٔ
والنواحي الوجدانية لممتدربيف كجزء مف التقويـ النيائي، والسيما في 

 المشروعات النيائية التي تقيس مدى ابتكارية معممي الغد.

 التكصيات كالمقترحات
 (   التكصيات  1)      

ء ما توصمت إليو الدراسة الوصفية التحميمية لمكتابات والدراسات عمى ضو 
السابقة في مجالي التعمـ االجتماعي الوجداني ، وريادة األعماؿ التربوية والتعميمية، 
وتوظيؼ ما تـ استخبلصو منيا في تطوير برامج تدريب المعمميف أثناء الخدمة، 

ينية لممعمميف، وبعد تأمؿ اإلطار باعتبارىا أسموب أساسي مف أساليب التنمية الم
المقترح لمرؤية المستقبمية لمتدريب االجتماعي الوجداني والتدريب الريادي لمعممي 
المستقبؿ، ولؤلخذ بنتائج التحميؿ واالستخبلص والتوظيؼ والتأمؿ إلى حيز التطبيؽ، 

 يوصي الباحثاف بما يمي: 
نيا، وتطويرىا عبر فريؽ عمؿ دراسة الرؤية المقترحة، واستطبلع آراء خبراء بشأ .ٔ

يضـ تخصصات مختمفة مف أىميا خبراء عمـ النفس، واالجتماع، والتربوييف 
 الميتميف بتكويف المعمـ

تطوير برامج لتدريب المعمميف وفقًا لرؤية البحث تكوف قائمة عمى أبعاد التعمـ  .ٕ
 االجتماعى الوجداني.
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عميـ مينيًا فيما يتعمؽ عقد دورات تدريبية لممعمميف تيدؼ إلى تنميتيـ ود .ٖ
بالتعمـ االجتماعى الوجدانى، وذلؾ بإمدادىـ بالمعرفة النظرية األساسية حوؿ 
ىذا الشكؿ مف التعمـ، وبالنماذج واألساليب والممارسات التدريسية الفعالة 

 المتعمقة بو.
دارية مساندة ومنظمة لممارسة أنشطة تنمية ميارات التعمـ  .ٗ توفير بيئة تعميمية وا 

جتماعى الوجدانى لدى المعمميف، حيث إف ىذا الشكؿ مف التعمـ يعتمد عمى اال
 التغذية الراجعة لمقيادة التعميمية والزمبلء واإلدارييف.

دراسة األطر النظرية لنماذج التعمـ االجتماعى الوجدانى القابمة لمتطبيؽ فى  .٘
 التنمية المينية لممعمـ.

عمـ االجتماعى الوجدانى لممعمميف تبنى وزارة التربية والتعميـ لبرامج الت .ٙ
 والمتعمميف عمى حد سواء، وذلؾ فى المراحؿ الدراسية كافة.

االىتماـ بتقييـ الميارات االجتماعية الوجدانية لممعمميف، وتقديـ دورات تدريبية  .ٚ
 لعبلج القصور فى جوانب الميارات إف وجد.

رات وأنشطة ترتبط تضميف برامج إعداد المعمميف بكميات التربية بأىداؼ ومقر  .ٛ
 بتحقيؽ أبعاد التعمـ االجتماعى الوجدانى.

نشر ثقافة ريادة األعماؿ بيف المعمميف حديثي التخرج ، وقبؿ الترخيص ليـ  .ٜ
بالتدريس، وتوفير مصادر متنوعة: كتيبات، ومواد مسموعة ومرئية، ومواد 

 إلكترونية، وغيرىا في أي برنامج تدريبي ليؤالء المعمميف.
خبرات الميدانية لمؤسسات ريادة األعماؿ في مجاؿ التعميـ اعتماد ال .ٓٔ

المتوفرة أنشطة أساسية في برامج تدريب المعمميف أثناء الخدمة لبلطبلع عمى 
تجارب ناجحة ، ودعوة رجاؿ األعماؿ في ىذه المجاؿ لمتدريب في الدورات 

 التدريبية لممعمميف حديثي التخرج.
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ية لممعمميف تستيدؼ تنمية عقد دورات موجية في التنمية البشر  .ٔٔ
مياراتيـ وقدراتيـ في التفكير االبتكاري، وكيفية مواجية مواقؼ الفشؿ واإلحباط 

 ، وكيفية إدارة األزمات، وتحمؿ المخاطر، مع تطبيقات عمى مينة التعميـ.
لمتدريب الريادي؛ لضماف التحوؿ مف معمميف   تطبيؽ الرؤية المقترحة .ٕٔ

ف عمى ممارسة مينة التدريس بعيدًا عف المدارس، تقميدييف إلى معمميف قادري
 وبأساليب متطورة منيا التعميـ عف بعد.

تطوير برامج تدريب المعمميف بكميات التربية استنادًا لما يمحؽ مف  .ٖٔ
إضافات تتصؿ بمؤشرات ريادة األعماؿ التربوية والتعميمية بكؿ مف اإلطار 

لمستقبؿ، والوثائؽ القومية الوطني لممؤىبلت، والمواصفات القومية لمعمـ ا
 المتضمنة لمعايير التنمية المينية.

تنظيـ برامج تدريبية موجية لمجاالت برمجة  المواد الدراسية، وتصميـ  .ٗٔ
نشاء البنوؾ االلكترونية  عداد المحتويات التفاعمية، وا  التعميـ االلكتروني، وا 

قنوات اليوتيوب، لؤلسئمة، والمنصات التعميمية، وتقديـ الدروس التعميمية عبر 
وتدريب المعمميف الجدد عمى كيفية إنتاج األفكار اإلبداعية التي تساعد في 
عممية التعميـ عف طريؽ األساليب التكنولوجيا الحديثة، بحيث تكوف المنتجات 
برمجية وتقنية معتمدة عمى لغات البرمجة ، وأنظمة التشغيؿ، وتطبيقات 

تطورة كتقنية الواقع االفتراضي، والواقع اليواتؼ الجوالة، واستخداـ تقنيات م
نترنت األشياء  وقواعد البيانات الضخمة.  ،المعزز، والذكاء االصطناعي، وا 

ربط مؤسسات تدريب المعمميف بمشروعات في مجاؿ ريادة األعماؿ؛  .٘ٔ
تسمح ليـ باالنتقاؿ مف المدارس الحكومية لمتوظيؼ داخؿ سوؽ العمؿ المحمي 

 لمستقبؿ.والعربي والعالمي في ا
تخصيص ساعات )ضمف أي برنامج لتدريب المعمميف أثناء الخدمة (  .ٙٔ

لمتدريب عمى إنشاء مشروعات ريادة األعماؿ التربوية والتعميمية؛ مف خبلؿ 
معايشة رواد أعماؿ في ىذا المجاؿ، وزيارة مؤسساتيـ ومراكزىـ في مواقؼ 
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عدـ توفر  حقيقية أو مواقؼ محاكاة، أو لمؤسسات افتراضية ) في حالة
  الحقيقية منيا(.

 (   المقترحات 2)      

تصميـ محتوى تدريبي في ريادة األعماؿ، وقياسو أثره في إكساب المعمميف  .ٔ
 الجدد لميارات ريادة األعماؿ في التربية والتعميـ.

قياس مدى كفاءة برنامج تدريبي تحويمي في تنمية مستوى أداء المعمميف في  .ٕ
دارتيا.إنشاء مشروعات تربوية و   تعميمية، وا 

دراسة العبلقة بيف الميارات االجتماعية الوجدانية لممعمميف وكؿ مف األداء  .ٖ
 التدريسى، والفاعمية الذاتية، والرضا الوظيفى، وجودة الحياة.

عمؿ دراسة مسحية تقويمية لبرامج تعميـ المعمـ قبؿ الخدمة لتعرؼ مدى  .ٗ
ؤية لتطوير  تمؾ البرامج بما مراعاتيا لمتعمـ االجتماعى الوجدانى، وطرح ر 

 يضمف مراعاتيا ألبعاد التعمـ االجتماعى الوجدانى.
تطوير الرؤية المقترحة لتدريب المعمميف عمى ضوء األىداؼ االستراتيجية لبعد  .٘

 (.ٖٕٓٓالتعميـ باستراتيجية التنمية المستدامة )رؤية مصر 

 المراجػػػػػػػػػػػع 

 أكالن: المراجع العربية:

(. محددات ريادة ٕٚٔٓمحمد خميس، وعبد الباقي عبد البله الزعارير ) أحمد سعد 
ـ . ٕٗٔٓاألعماؿ في تبوؾ. مقترحات وحموؿ بإشارة إلى مشروعات الريادة في 

( ،  ٖ، المركز القومي لمبحوث، غزة ، مجمد ) المجمة العربية لمعمـك كنشر األبحاث
 .ٔ٘ٔ -ٖٓٔ،مارس، ص ص  ٕالعدد 
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، األردف، دار القياس كالتقكيـ فى العممية التدريسية(: ٕٓٔٓ)أحمد سميماف عودة 
 األمؿ لمنشر والتوزيع.

(. المتطمبات الخمسة لبناء الجامعة الريادية.  ٕٔٔٓأحمد الشميري ووفاء المبيريات ) 
مكقع ريادة األعماؿ في المممكة (. متاح عمى  ٜٓٚ٘المجمة االقتصادية. العدد ) 

/  ٕ/  ٕٙ. ، شوىد في www. Chamber.org. sal/ Arabic العربية السعكدية.
 ـ.ٜٕٔٓ

(. أثر برنامج تدريبي مدمج في الترابطات الرياضية ٕٕٔٓأحمد محمد الرفاعي ) 
تخصص  –عمى مستوى تحسيف معرفة وأداء الطالب المعمـ ) شعبة التعميـ االبتدائي 

، العدد  ٕٙد مجمس النشر العممي ، مجم – مجمة جامعة الككيتالرياضيات ( ، 
 ٖٕ٘ -ٜ٘ٔ، يونيو ، ص ص  ٖٓٔ

(: تأثير التعمـ االجتماعى الوجدانى فى تحسيف ٕٛٔٓأمؿ عبد المحسف الزغبى )
مجمة كمية النيوض األكاديمى لممتعثرات أكاديميًا فى جامعة طيبة بالمدينة المنورة، 

 ، يونيو.ٙ، ع ٖٗ، جامعة أسيوط، مج التربية

(: العبلقة بيف كؿ مف سياقات الصحة النفسية ٕ٘ٓٓأنور فتحى عبد الغفار )
االرتقائية وميارات التعمـ االجتماعى العاطفى باإلنجاز األكاديمى لدى تبلميذ الصؼ 

 .ٚ٘، ع مجمة كمية التربية بالمنصكرةالثالث اإلعدادى، 

دكر ريادة منظمات األعماؿ في (. ٕٔٔٓإيثار عبد اليادي، وسعدوف محمد سمماف )
قتصادية. الممتقى الدكلي الثاني حكؿ األداء المتميز لممنظمات التنمية اال
 ، جامعة ورقمة.ٕ. طكالحككمات

دكر المنظمات الريادية في تحقيؽ المسئكلية إيثار الفيحاف، وكمثوـ ألبز )د.ت(. 
 ، العراؽ، جامعة بغداد.االجتماعية
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عاصرة فى االتجاىات الم(: ٕٚٓٓبدرية المفرج وعفاؼ المطيرى ومحمد حمادة )
 ، الكويت، إدارة البحوث والتطوير التربوى، وزارة التربية. إعداد المعمـ كتنميتو مينيان 

(. الجامعة الريادية ودورىا في تحقيؽ ٕٚٔٓصبلح الديف توفيؽ، وشيريف موسى، )
(، ٕٛ، مج)مجمة كمية التربية جامعة بنياالمزايا التنافسية المستدامة: تصور مقترح. 

 .ٜٙ-ٔ(. ص ٜٓٔع)

(: نحو تعميـ أفضؿ " إنجاز أكاديمى وتعمـ اجتماعى ٕٗٓٓجابر عبد الحميد جابر )
 وذكاء وجدانى"، القاىرة، دار الفكر العربى.

(: منظور تكامؿ ناقد لمنماذج الحديثة لمتعمـ االجتماعى ٖٕٔٓجودة السيد شاىيف )
، ٕ، ج ٗ٘ٔ، ع  مجمة التربية، جامعة األزىرالوجدانى فى برامج إعداد المعمميف، 

 يوليو.

(: تصور مقترح إلعداد الطالب المعمـ بكمية التربية لمتعمـ ٕٙٔٓجودة السيد شاىيف )
جامعة االجتماعى الوجدانى فى ضوء االتجاىات العالمية المعاصرة، مجمة التربية، 

 ، ديسمبر.ٕ، ج ٔٚٔ، ع  األزىر

مف منظور إبداعي، (. التدريب ٕ٘ٔٓخالد محمد نصار، وصالح خيري البمعاوي ) 
.  مجمة كمية التجارةوانعكاساتو عمى تأسيس وتطور مشاريع أعماؿ صغيرة ريادية. 

 .ٖٔ-ٔالجامعة اإلسبلمية، غزة، ص ص 

 –(. متطمبات تعميـ ريادة األعماؿ بالمجتمع الجامعي ٜٕٔٓرحاب السيد عبلـ )
 معة العريش، مارس.دراسة تحميمية، مقبوؿ لمنشر بالمجمة العممية لكمية التربية، جا
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(: فعالية برنامج قائـ عمى كفاءات ٕٚٔٓرشا أحمد ميدى وىناء عبد الحميد محمد )
التعمـ االجتماعى الوجدانى فى تنمية دافعية التعمـ وميارات التعمـ االجتماعى 

 ، أغسطس.ٙ، ع ٖٖ، جامعة أسيوط، مج مجمة كمية التربيةالوجدانى، 

ية طبلب جامعة تبوؾ حوؿ ثقافة ريادة (. رؤ ٕٚٔٓسامي األخضر الدبوس )
، أكتوبر. المركز ٛ، ع ٔ، مج مجمة العمـك االقتصادية كاإلدارية كالقانكنيةاألعماؿ. 

 ٔٗ-ٕٓالقومي لمبحوث، غزة، ص ص 

(. ريادة األعماؿ في فمسطيف. ٕٕٔٓسمير مصطفى أبو مدلمة، ومازف العجمة )
 .ٕ٘-ٔأبريؿ، ص ص التجارة،  مؤتمر الجامعة اإلسالمية، كميةمشكبلت وحموؿ، 

(: تقييـ الكفايات االجتماعية الوجدانية لدى أعضاء ٜٕٔٓسومية شكرى محمود )
، رابطة التربوييف دراسات عربية فى التربية كعمـ النفسىيئة التدريس بجامعة المنيا، 

 ، سبتمبر.ٖٔٔالعرب، ع 

 ة، ابتراؾ لمنشر والتوزيع.، القاىر تحديد االحتياجات التدريبية(.  ٕٔٓٓالسيد عميوه ) 

(. قياس مستوى ريادة ٕٗٔٓعوض اهلل سميماف محمد، وأشرؼ أحمد محمود )
مجمة البحث العممي األعماؿ لدى طبلب جامعة الطائؼ، ودور الجامعة في تنميتيا. 

 .ٜٜ٘ – ٜٗ٘، ص ص  ٔ، ج٘ٔ. كمية البنات، جامعة عيف شمس، ع في التربية

 ٕٚٔٓإبراىيـ المميجي، ومجدي عبد الرحمف عبد اهلل ) عيادة عبد اهلل خالد، ورضا 
(. استراتيجية مقترحة لتفعيؿ دور جامعة حائؿ في تأصيؿ ثقافة ريادة األعماؿ لدى 

الجمعية المصرية ألصوؿ التربية، مجمد )  مجمة المعرفة التربكية.الشباب الجامعي. 
 .ٗٓٔ-ٙٙ( ، يوليو ، ص ص  ٓٔ( ، العدد )  ٘
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، المدربكف الناجحكف. ماذا يفعمكف قبؿ التدريب كبعده(. ٕٚٓٓوفيؽ )عبد الرحمف ت
 القاىرة، مركز الخبرات المينية واإلدارية.

(. "نموذج مقترح لتصميـ برامج التدريب في ضوء التعمـ ٕٕٔٓفاطمة عمي الغامدي )
، الجزء األوؿ، يناير، ص ٚٗٔجامعة األزىر، العدد مجمة كمية التربية، المدمج"، 

 .ٖٙ٘-ٖٕ٘ص 

إدارة المشركعات الصغيرة: مدخؿ استراتيجي (. ٕٙٓٓفبلح حسف الحسيني )
 . القاىرة، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.لممناقشة كالتميز

(. "ريادة األعماؿ االجتماعية، وموقؼ الخدمة  ٕٗٔٓالنا بنت حسف ابف سعيد ) 
ـ االجتماع كالخدمة المجمة االجتماعية. الجمعية السعكدية لعماالجتماعية منيا"، 

 .ٓٓٔ-ٖٚ، أكتوبر، ص ص ٛ، العدد االجتماعية

(. االستعداد لمريادة. دراسة استكشافية عمى طمبة األعماؿ ٕٛٓٓمحمد الكساسية ) 
. المؤتمر السنكم التاسع لممنظمة العربية لمتنمية في جامعة البترا في األردف

 القاىرة، نوفمبر. اإلدارية ،

(. قياس خصائص الريادة لدى طمبة الدراسات ٕٔٔٓمري )محمد ناصر، وغساف الع
مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك العميا في ريادة األعماؿ، وأثرىا في األعماؿ الريادية، 

 .ٜٛٔ-ٜٖٔ(، ص ص ٗ) ٕٚ، ع االقتصادية كالقانكنية

نظـ ضبط (.  ٕٔٔٓمجدي قاسـ، وىشاـ حبيب، وأسماء مصطفى، ومايسة فاضؿ )
. القاىرة، الييئة القومية لضماف سسات التعميـ ما قبؿ الجامعيالجكدة الداخمية لمؤ 

 جودة التعميـ واالعتماد.
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المجمة (. ريادة األعماؿ التعميمية ) رؤية تربوية (. ٕٛٔٓمحمد رجب فضؿ اهلل )
 . ٚ-ٕ، يوليو، ص ص ٘ٔ، العدد العممية لكمية التربية بالعريش

المجمة لممعمميف...رؤية تربوية.  (. التنمية المينيةٜٕٔٓمحمد رجب فضؿ اهلل )
 .٘-ٕ، يوليو، ص ص ٛٔ، العدد العممية لكمية التربية بالعريش

(. فاعمية برنامج تدريبي مقترح ٕٚٔٓمحمد عايض القحطاني، وعامر مترؾ البيشي )
قائـ عمى التعمـ المدمج في تنمية ميارات تصميـ المقررات االلكترونية لدى أعضاء 

، العدد مجمة كمية البنات بجامعة عيف شمسة الممؾ خالد، ىيئة التدريس بجامع
  ٕٓ٘-٘ٗٗالثامف عشر، الجزء الثاني، ص ص 

النمك الكجدانى كاالجتماعى مف الرضاعة إلى (: ٕٔٔٓمعاوية محمود أبو غزاؿ )
 ، األردف، عالـ الكتاب الحديث.المراىقة

ئـ عمى التعمـ (: برنامج إثرائى لمثقافة العممية قإٛٔٓمنى مصطفى كماؿ )
االجتماعى العاطفى لتنمية الحس العممى وبعض الميارات الحياتية لرواد المركز 

، ٜ، ع ٖٗ، جامعة أسيوط، مج مجمة كمية التربيةاالستكشافى لمعموـ والتكنولوجيا، 
 سبتمبر.
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