
  
    

  جامعة الفيوم   
    كليـة التربيـة

  

   وتفعيل املشاركة الطالبية األقرانمشروع تدريب 
) اللغة العربية واللغة االجنليزية( لتنمية املهارات اللغوية 

  اإلحصائيوتنمية مهارات التحليل 
  

  

 عمـل عـن االحتياجـات التدريبيـة إلعـداد ةورشـ :اسم النـشاط    
  .مدرب تدريب اإلقران

  )١ -أ -٢ ( :لنشاطكود ا

  :فريق العمل
  رئيس الفريق  المناهج وطرق التدريسبقسم طالب دكتوراه     محمود ربيع كمال/ أ
  عضواً  الصحة النفسيةبقسم طالب دكتوراه   محمد شعبان أحمد/ أ
  عضواً  )سكرتير وحدة ضمان الجودة( بقسم التنمية والتخطيط  طالبة ماجستير  أحمد مصطفى عكاشة/ أ
  عضواً  طالب بالفرقة الثالثة لغة عربية  ر عوض منصورسم/ أ

  :نالخبراء األكاديميي
   لغة عربيةتدريسالمناهج وطرق مدرس   أمير صالح الهواري/ د
   واجتماع فلسفةتدريسالمناهج وطرق مدرس   أمال جمعة عبد الفتاح/ د
   دراسات اجتماعيةتدريسالمناهج وطرق مدرس   صالح محمد جمعة/ د
  "تخصص قياس وتقويم " علم النفس التربويمدرس   ى حفيضة سليمانمصطف/ د
  تدريس لغة انجليزيةالمناهج وطرق مدرس   عبير أبو زيد/ د
  "تخصص إرشاد نفسي " الصحة النفسيةمدرس   أحمد سيد عبد الفتاح/ د

  
   ورئيس المشروععميد الكلية  مستشار المشروع  مدير المشروع
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تدريبية إلعداد مدرب تدريب  عمل عن االحتياجات الةورش
  اإلقران

  

تم عقد  وفي الساعة الثالثة عصراً     م  ١٨/١٠/٢٠١١أنه يوم الثالثاء الموافق     
، "مستشار المـشروع  "أمال جمعة عبد الفتاح     / ورشة عمل تحت إشراف الدكتورة    

الـسادة الخبـراء   وبحضور كالً من محمد شعبان أحمد مدير المشروع / والباحث  
  :تي أسمائهم األناألكاديميي

  تدريس لغة عربيةالمناهج وطرق مدرس   أمير صالح الهواري/ د
  تدريس فلسفة واجتماعالمناهج وطرق مدرس   أمال جمعة عبد الفتاح/ د
  تدريس دراسات اجتماعيةالمناهج وطرق مدرس   صالح محمد جمعة/ د
  "تخصص قياس وتقويم" علم النفس التربوي مدرس   مصطفى حفيضة سليمان/ د
  تدريس لغة انجليزيةالمناهج وطرق مدرس   عبير أبو زيد/ د
  "تخصص إرشاد نفسي" الصحة النفسية مدرس   أحمد سيد عبد الفتاح/ د

  
  وكالً من أعضاء الفريق ألتنسيقي األتي أسمائهم

    
  المناهج وطرق التدريسبقسم طالب دكتوراه     محمودربيع كمال / أ
  )سكرتير وحدة ضمان الجودة( بقسم التنمية والتخطيط  يرطالبة ماجست  أحمد مصطفى عكاشة/ أ

  طالب بالفرقة الثالثة لغة عربية  سمر عوض منصور
  انجليزية ونائب مدير المشروعطالب بالفرقة الثالثة لغة   مصطفى إسماعيل إسماعيل

  :وقد تم مناقشة النقاط التالية خالل ورشة العمل 
 جمعة عبد الفتاح مرحبة بالسادة من أعضاء هيئة         أمال/ بدأ الحديث من خالل الدكتورة      

، ثم تناولت الحديث عـن      نوالسادة الخبراء األكاديميي  التدريس وأعضاء الفريق التنفيذي     
الراهن وأن المخرج النهائي المرجو من هذه الورشة هو         فكرة المشروع وهدف النشاط     

ب والمهارات والكفايـات    الوصول إلى تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة إلعداد مدر       
  . التي يجب أن تتوفر في المدرب المنوط بالتدريب خالل دورات هذا المشروعةالتدريبي

مدير المشروع ملفتً نظر السادة الحضور إلى قائمة الدورات التدريبية          / ثم تحدث السيد  
دورات تدريبية في ثالثة تخصصات مختلفـة  ) ١٠(المنفذة خالل أنشطة المشروع وهي    

  :بإعداد المدربين وهم منوطةعة دورات أرب
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 ) وطرق طبيقة–أسسه، وفلسفته (  دورة تدريبية عن تعليم األقران -١

 . دورة تدريبية عن مهارات اللغة العربية-٢

  دورة تدريبية عن مهارات اللغة االنجليزية-٣

      دورة تدريبية عن مهارات التحليل اإلحصائي-٤
  : الفئات المختلفة المستهدفة من المشروع وهم كما يلي تقدم إلىةوستة دورات تدريبي

 ."قواعد الكتابة والقراءة الصحيحة بالغة العربية" دورة تدريبية بعنوان -١

 ."مهارات التفاعل واالتصال باللغة العربية" دورة تدريبية بعنوان -٢

 ."يزيةقواعد الكتابة والقراءة  الصحيحة بالغة االنجل" دورة تدريبية بعنوان  -٣

 ."مهارات التفاعل واالتصال باللغة االنجليزية" دورة تدريبية بعنوان -٤

 ."مهارات جمع المعلومات وكتابة الخطة البحثية" دورة تدريبية بعنوان  -٥

   " مهارات التحليل اإلحصائي" دورة تدريبية بعنوان -٦
 الليـسانس  مع العلم أن األربع دورات األوائـل الفئـة المـستهدفة مـنهم هـم طلبـة          

 بتخصصاتهم المختلفة، وأن الدورتين األخريين الفئة المستهدفة منهم هـم           سوالبكالوريو
 بـأي دورة    قطلبة الدراسات العليا مع مالحظة أن طلبة الدراسات العليا يمكنهم االلتحا          

 األربعـة األوائـل لطلبـة الليـسانس         تمن الدورات الستة ولكن األولية في الـدورا       
  .والبكالوريوس

 هو تحديد االحتياجات التدريبية في كل دورة من         ما تم إلقاء الضوء على أن المطلوب      ك
تلك الدورات وترجمة تلك االحتياجات إلى موضوعات يتم تدريب الطالب عليها خالل            

 تم التوصل   نالدورة التدريبية المنعقدة وبعد أن دار النقاش مع السادة الخبراء األكاديميي          
  :إلى األتي

  
  : االحتياجات التدريبية إلى ثالثة مجاالت همتم تقسيم

  .مجال التدريب على مهارات اللغة العربية  - أ
 . على مهارات اللغة االنجليزيةبمجال التدري - ب

 مجال التدريب على مهارات جمع المعلومات وكتابـة الخطـة البحثيـة والتحليـل           -ج
  .اإلحصائي للبيانات
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  : ربيةمجال التدريب على مهارات اللغة الع: أوالً
أمير صالح الهواري في هذا الصدد إلى أن الطالب المدرب البد من            / وقد أشار الدكتور  

 أكثر مما يقوم بتدريب أقرانه عليها وأقتـرح الموضـوعات          ةصقله بموضوعات تدريبي  
  :التالية

  مفهوم اللغة ووظائفها
  المدخل االتصالي
  .مفهوم االتصال
   مكونات االتصال

  مقومات عملية االتصال 
  معوقات عملية االتصال
  مهارات االتصال اللغوي

  االستماعمهارات 
  الكالم مهارات 
  القراءةمهارات 
  الكتابةمهارات 

  بعض قواعد الكتابة
  قواعد اإلمالء
  عالمات الترقيم

  بعض القواعد النحوية المبسطة
أميـر صـالح    / إلى كالً مـن د    إعداد ثالثة أدلة تغطي تلك الموضوعات        إسنادوقد تم   

  :وهم ، واألدلة هيسامية محمد محمود/ ودلهواري ا
  )اللغة العربية(دليل للدورة إعداد المدربين في المهارات اللغوية  -١
 ."قواعد الكتابة والقراءة الصحيحة بالغة العربية" ةدليل الدورة التدريبي -٢

  "مهارات التفاعل واالتصال باللغة العربية" ةدليل الدورة التدريبي -٣
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  : مهارات اللغة اإلنجليزيةمجال: ثانياً
لمناقشة االحتياجـات   عبير احمد أبوزيد    / اسند الحديث إلى د    هذا الشأن فقد  وفي  

التدريبية التي يجب توافرها عند تدريب الفئة المستهدفة على مهارات اللغة االنجليزية،            
وإشارات سيادتها إلى أن الموضوعات التالية يجب أن يكون القرين المدرب على وعى             

  :تام بها حتى يتمكن من تدريب أقرانه عليها، والموضوعات هي
- Reading Skills. 
1. Normal and Special Variation in Reading Skill. 

2. A Process Analysis. 

2.1 Lexical Orthographic–Phonological Processes. 

2.2 Processing Lexical Meaning. 

2.3 Processing Syntax. 

2.4 Processing Text. 

- Reading Sub-skills: 

1- Skimming. 
2- Scanning. 

3- Outline. 

4- TV Schedule. 

5- Extensive reading. 

6- Intensive reading. 

محمـد  / د. وقد تم إسناد إعداد ثالثة أدلة خاصة بدورات مهارات اللغة االنجليزية إلى أ           
  :عبير أبو زيد واألدلة هم/ فاروق، د

  )اللغة االنجليزية(في المهارات اللغوية دليل للدورة إعداد المدربين   -١
 ."اللغة االنجليزية قواعد الكتابة والقراءة الصحيحة ب" ةدليل الدورة التدريبي -٢

  "اللغة االنجليزية مهارات التفاعل واالتصال ب" ةدليل الدورة التدريبي -٣
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مجال مهارات جمع المعلومات وكتابـة الخطـة البحثيـة ومهـارات التحليـل              : ثالثاً
  :إلحصائيا

 الخطة البحثية، ومهارات التحليل     وكتابة المعلوماتأما عن دوراتي مهارات جمع      
مصطفى حفيـضة سـليمان إلـى عـدد مـن           / اإلحصائي للبيانات فقد أشار الدكتور      

  : وهياإلحصائيالموضوعات بخصوص مهارات التحليل 
  منطقية العالقة بين متغيرين كميين - ١
  يينمعامل االرتباط بين متغيرين كم - ٢
  بعض مقاييس االرتباط وفقا لمستويات القياس - ٣
  "ت"اختبارات  - ٤
  تحليل التباين أحادي االتجاه - ٥
  تحليل التباين ثنائي االتجاه - ٦
  معامالت ثبات االختبارات - ٧
   في إعداد الرسوم البيانيةSPSSاستخدام  - ٨

 فقد اتفق أعضاء الورشة     وكتابة الخطة البحثية  أما فيما يخص بمهارات جمع المعلومات       
  :ميعاً على بعض النقاط من أهمهاج

  .استخدام االنترنت في جمع البيانات -١
 .أهم المواقع البحثية في مجال العلوم التربوية -٢

مكونات الخطة البحثية وكيفية كتابتها وفق األسس العلمية المنصوص عليها في            -٣
 .كل تخصص

ل صالح جمعة أبو زيد والباحث ربيع كمـا       / وخلص الحديث إلى تكليف الدكتور      
/ محمود بإعداد جزء من هذا الدليل عن الموضوعين األولين، أما الموضـوع الثالـث               

فيتم إسناده إلى أستاذ في كل تخصص يتناول خالله مكونات الخطـة البحثيـة وكيفيـة      
  .كتابتها وفق األسس العلمية المنصوص عليها 

  
دورة تدريبيـة عـن    أما فيما يخص الدورة العامة التي تقدم إلي المدربين والتي بعنوان            

أمـال  / ة، فقد أشارة كالً مـن الـدكتور     ) وطرق طبيقة  –أسسه، وفلسفته   (تعليم األقران   
أحمد سيد عبد الفتاح أن من أهم الموضوعات التي يجب          / جمعة عبد الفتاح، والدكتور     
  :أن تتناولها هذه الدورة ما يلي
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  :يتناول : الجزء األول من الدورة
  .كيف تكن مدرباً ناجحاً - 
 .مهارات المدرب - 

 .طرق التدريب  - 

  .فنيات التدريب - 
 من الدورة ويتناول معلومات نظرية عن تعلـيم األقـران ويـتم مناقـشة       الجزء الثاني 

  :الموضوعات التالية فيها
  .األقران تدريس إستراتيجيةمفهوم  -١
  .األقران المختلفة لتدريب  األشكال-٢
  .األقران تدريب إستراتيجيةخصائص  -٣
  .نجاح تطبيق إستراتيجية تدريس األقران شروط  -٤
  .األقران تدريب بإستراتيجيةالعوامل المؤثرة على التعلم  -٥
  .األقران تدريب إستراتيجيةمزايا  -٦
  .األقران تدريب إستراتيجيةأهمية  -٧

  .بالنسبة للمعلم: أوال 
  .المتعلم/ بالنسبة للقرين : ثانيا 
   .المعلم/ بالنسبة للقرين : ثالثا 
  .المعلم  و القرين المتعلم /الفوائد المشتركة لكل من القرين : رابعا 

  .معوقات تطبيق إستراتيجية التدريس باألقران  -٨
   .خطوات تنفيذ إستراتيجية التدريس باألقران -٩

  
/ أمال جمعة عبد الفتاح، د/ هذا وقد تم إسناد إعداد دليل هذه الدورة إلى كالً من د

  .حأحمد سيد عبد الفتا
الساعة الخامسة مساء ، وفي نهاية الدورة تقدم كالً من وانتهت ورشة العمل في 

مدير المشروع بخالص محمد شعبان أحمد / أمال جمعة مستشار المشروع، والباحث/ د
 الذين تقبلوا دعوانا نالشكر والتقدير إلى كالً من السادة الزمالء من الخبراء األكاديميي

ور، والسادة الزمالء من فريق العمل القائمين على إعداد هذه وشرفونا وأفادونا بالحض
  .الورشة
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