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تصميم بزنبمج تذريبي إلكرتًني قبئم علي مٌاقع التٌاصل االجتمبعي 
ًالتفكري التأملي  ًميبرات التنظيم الذاتي لتنمية اإلدراك األرجٌنٌمي

ًأحزه علي تصميم األحبث األرجٌنٌمي لذي معلمي التعليم التكنٌلٌجي 
 الصنبعي

 )*( سيد محمد زروك/ د.م.أ

 مستخلص البحج ببللغة العزبية

تمحكرت مشكمة البحث في : " إفتقاد معممػي التعمػيـ التكنكلػكجي الصػناعي ت صػ  
كالتفكيػػر التػػأممي ممػػا أدم إلػػي قصػػكر التصػػميـ  الصػػناعات ال شػػبية لػػادراؾ األرجكنػػكمي

نتاج األثػاث الػذم يحقػؽ  نجاز تصميـ كا  األرجكنكمي لألثاث لدييـ، مما أثر عمي تدريس كا 
الراحػػػة الجةػػػمية كالةػػػيككلكجية كاألمػػػاف كالةػػػممة لانةػػػاف "، كمػػػف ثػػػـ اةػػػتيدفت الدراةػػػة 

جتمػػاعي كميػػارات التنظػػيـ تصػػميـ برنػػامج تػػدريبي إلكتركنػػي قػػائـ عمػػي مكاقػػع التكاصػػؿ اال
الػػذاتي لػػدم معممػػي التعمػػيـ التكنكلػػكجي الصػػناعي، كقيػػاس فعاليتػػو فػػي فػػي تنميػػة اإلدراؾ 
األرجكنكمي كالتفكير التأممي، كقياس أثره عمي إتقاف معممػي التعمػيـ التكنكلػكجي الصػناعي 
ت صػػػ  الصػػػناعات ال شػػػبية لتصػػػميـ األثػػػاث، كقػػػد اتبػػػع ىػػػذا البحػػػث المػػػنيج الكصػػػف  
التحميم  ف  إعداد اإلطار النظػرل، كالمػنيج شػبو التجريبػ  عنػد تصػميـ البرنػامج التػدريبي 
اإللكتركني القائـ عمي مكاقع التكاصؿ االجتماعي كميػارات التنظػيـ الػذاتي لمعممػي التعمػيـ 
عػػػػداد أدكات البحػػػػث كالتجريػػػػب  التكنكلػػػػكجي الصػػػػناعي ت صػػػػ  الصػػػػناعات ال شػػػػبية، كا 

ةػػير النتػػائج تػػـ التكصػػؿ إلػػ  تكصػػيات كمقترحػػات مػػف أىميػػا مػػا الميػػدان ، كفػػ  تػػك  تف
   :يم 

أف تةػػع  األكاديميػػة المينيػػة لممعممػػيف إلػػ  اةػػت داـ بػػرامج التػػدريب االلكتركنيػػة  -1
عبػػػػػر تطبيقػػػػػات شػػػػػبكات التكاصػػػػػؿ االجتمػػػػػاع  التعميميػػػػػة مػػػػػف  ػػػػػمؿ كةػػػػػائؿ االتصػػػػػاؿ 

تفاعمية ( لتفعيػؿ عمميػات االتصػاؿ الشاشات ال –التابمت  -التكنكلكجية الحديثة )المحمكؿ 
 كالتدريب لكافة معممي التعميـ التكنكلكجي الصناعي 

إعػػػداد دليػػػؿ إةترشػػػادل مرجعػػػ  لمعممػػػي التعمػػػيـ التكنكلػػػكجي الصػػػناعي يكتػػػ   -2
أكجػػػػو اإلةػػػػتفادة مػػػػف شػػػػبكات التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاع  عامػػػػة كالتعميميػػػػة  اصػػػػة، كطريقػػػػة 

 ينية الذاتية  اةت داميا بصكرة مفيدة في التنمية الم
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أف يكػػكف ىنػػاؾ نػػكع مػػػف الشػػراكة كالتعػػاكف بػػػيف كزارات كمنةةػػات الدكلػػة كبػػػيف  -3
كزارة التربيػػػػػة كالتعمػػػػػيـ كالتعمػػػػػيـ الفنػػػػػي لتمكػػػػػيف معممػػػػػي التعمػػػػػيـ التكنكلػػػػػكجي مػػػػػف تصػػػػػميـ 
احتياجات ىذه الكزارات كالمنةةات مػف األثػاث األرجكنػكمي كتنفيػذه دا ػؿ مػدارس التعمػيـ 

 الصناعي  

تػػػركرة تفعيػػػؿ اليػػػات التكاصػػػؿ بػػػيف التعمػػػيـ التكنكلػػػكجي الصػػػناعي، كمنةةػػػات  -4
المجتمػػػع المحمػػػي بكافػػػة أشػػػكاليا فػػػي مجػػػاؿ تصػػػميـ كتنفيػػػذ األثػػػاث األرجكنػػػكمي الممئػػػـ 

 لممجتمع المصرم 

 –مكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي  –الكممػػػات المفتاحيػػػة: البرنػػػامج التػػػدريبي اإللكتركنػػػي 
األثػاث األرجكنػكمي   -التفكيػر التػأممي  -اإلدراؾ األرجكنػكمي   -ميارات التنظيـ الذاتي 

 معمـ التعميـ التكنكلكجي الصناعي -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   أستاذ مساعد المناهج وطرق تدريس التعليم الصناعي)*( 
 جامعت حلىان –كليت التربيت 
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Abstract 

The research problem centered on: “The lack of teachers of industrial 

technological education, specializing in wood industries, of ergonomic 

perception and contemplative thinking, which led to the deficiency of the 

ergonomic design of their furniture, which affected the teaching and 

completion of the design and production of furniture that achieves 

physical comfort, psychological comfort, safety, and safety for humans.” 

Then the study targeted Designing electronic training program based on 

social networking sites and self-organizing skills for industrial 

technology education teachers, measuring its effectiveness in developing 

ergonomic perception and speculative thinking, and measuring its impact 

on mastery of industrial technology education teachers specializing in 

wood industries for furniture design. This research followed the 

descriptive analytical approach in Preparing the theoretical framework 

and the quasi-experimental approach when Designing electronic training 

program based on social media and self-organizing skills for industrial 

technology education teachers specializing in wood industries, and 

preparing research tools and field experimentation, and in light of the 

interpretation of the results, recommendations and proposals were 

reached, the most important of which are the following: 

1- The Teachers' Professional Academy seeks to use electronic 

training programs through educational social networking applications 

through modern technological communication means (mobile - tablet - 

interactive screens) to activate communication and training processes for 

all teachers of industrial technology education. 

2- Preparing a reference guide for teachers of industrial technology 

education that clarifies the ways to benefit from social media networks in 

general and educational in particular, and how to use them in a useful 

way in personal professional development. 

3- There should be some kind of partnership and cooperation 

between ministries and state institutions and between the Ministry of 
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Education and Technical Education to enable teachers of technological 

education to design the needs of these ministries and institutions of 

ergonomic furniture and implement it within industrial education schools. 

4- The necessity of activating the mechanisms of communication 

between industrial technological education and local community 

institutions of all forms in the field of designing and implementing 

ergonomic furniture appropriate for the Egyptian society. 

Key words: Electronic Training Program - Social Media - Self-

Organization Skills - Ergonomic Perception - Reflective Thinking - 

Ergonomic Furniture - Industrial Technology Education Teacher. 
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 مقذمة:

تغيػرات كتحػديات أدل التقدـ اليائؿ في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمػات كاالتصػاالت إلػ  
كثيػػرة، فرتػػت نفةػػيا عمػػ  المنظكمػػة التعميميػػة بكامػػؿ عناصػػرىا، كالتػػي مػػف أىميػػا المعمػػـ 

 كأةاليب تدريبو أثنا  ال دمة 

فإف المعمـ أةاس المنظكمة التعميميػة، كبمقػدار قدرتػو ككفا تػو، تكػكف فاعميػة التعمػيـ، 
ة المعمػػػػـ الكػػػػؼ )مطر، حيػػػث تتتػػػػا ؿ اإلمكانػػػػات الماديػػػة كالمنػػػػاىج الدراةػػػػية، فػػػي  يبػػػػ

2212 ،42 ) 

كمعمػػػػػـ التعمػػػػػيـ التكنكلػػػػػكجي الصػػػػػناعي يمثػػػػػؿ الركيػػػػػزة الرئيةػػػػػة فػػػػػي إعػػػػػداد الكػػػػػكادر 
التكنكلكجيػػة المدربػػة، كمػػف ثػػـ البػػد أف يحظػػ  تدريبػػو أثنػػا  ال دمػػة فػػي عصػػر المعمكماتيػػة 
 باالىتمػػاـ كالدراةػػةو لككنػػػو عصػػب المينػػػة كمحركيػػا األةاةػػي، فيػػػك المةػػئكؿ األكؿ عػػػف
تحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ التعمػػػػيـ التكنكلػػػػكجي الصػػػػناعي، كعامػػػػؿ مػػػػف عكامػػػػؿ التطػػػػكير الصػػػػناعي 

 لممجتمع كتنميتو 

كتتتػػػ  أىميػػػة تكظيػػػؼ تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاالتصػػػاالت فػػػي تنميػػػة كفػػػا ة معمػػػـ 
التعمػػيـ التكنكلػػكجي مػػف  ػػمؿ التػػدريب االلكتركنػػي، لمػػا لػػو مػػف أةػػاليب ككةػػائؿ إلكتركنيػػة 

يػػا مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي إلنتشػػارىا كةػػيكلة اةػػت داميا كالتػػي عبػػر الكيػػب كمػػف أىم
تتغمب عمي صعكبات كمعكقات التدريب التقميدم ليػذه الفئػة مػف المعممػيف الػذيف يحتػاجكف 
إلػػػػي تػػػػدريبات مةػػػػتمرة منظمػػػػة ذاتيػػػػة لكػػػػؿ مػػػػا ىػػػػك معاصػػػػر كحػػػػديث فػػػػي مجػػػػاؿ تصػػػػميـ 

دكره عمػػي جػػدارات طػػمب التعمػػيـ كتكنكلكجيػػا إنتػػاج المشػػغكالت المتنكعػػة، كالػػذم يػػنعكس بػػ
الصناعي في تنفيذ المنتجػات مػف  ػمؿ المشػركعات التدريبيػة الػذم يصػمميا ليػـ معمميػـ 
فػػي الت صصػػات المتنكعػػة بػػالتعميـ الصػػناعي كالتػػي منيػػا ت صػػ  الصػػناعات ال شػػبية 
كالػذم يةػيـ فػي المشػاركة المجتمعيػة بمنتجػات كقطػع أثػاث متعػددة مثػؿ األثػاث المدرةػػي 

ذم ينفذه الطمب بإشراؼ معمميـ الذم يقـك بتصميـ ىػذا األثػاث كجميػع المنتجػات التػي ال
تنفذ في كرشة المدرةة، كمػف ثػـ أصػب  مػف التػركرم أف يكتةػب ىػذا المعمػـ القػدرة عمػي 
التصميـ األرجكنكمي مف  مؿ تنمية إدراكو األرجكنكمي الذم يػنعكس عمػي إتقػاف مراحػؿ 

تقػاف تنفيػذىا فػي بيئػة متكافقػو مػع المعمػـ  تصميـ منتجات تحقؽ الراحة الشاممة لانةػاف، كا 
كالطػمب فػي المرةػـ كالكرشػة كمعػرد المدرةػة تحقػؽ األمػف كتػكفر الجيػد كالكقػت، كمػػف 
ثػػػـ أصػػػب  مػػػف أىػػػـ متطمبػػػات االحتياجػػػات المعاصػػػرة لمعمػػػـ التعمػػػيـ التكنكلػػػكجي التدريبيػػػة 

 Ergonomics designجكنكمية التصػميـ تنمية إدراكو األرجكنكمي لتصميـ المنتجات، كأر 
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تطبيػػػػؽ لمنظريػػػػات كالقػػػػكانيف فػػػػي تصػػػػميـ المنتجػػػػات كاألدكات كالماكينػػػػات كالػػػػنظـ كالميػػػػاـ 
 كبيئات العمؿ لمحصكؿ عم  اةت داـ كؼ  امف كمري  لانةاف  

حيث يقـك األفراد الزائركف لمعارد المدرةة الثانكية الصناعية با تيػار األثػاث الػذم 
اجػػػػاتيـ كيةػػػػاعدىـ عمػػػػي أدا  أنشػػػػطتيـ الم تمفػػػػة براحػػػػة كأمػػػػاف، كمػػػػف ثػػػػـ فػػػػإف يمبػػػي احتي

اإلدراؾ األرجكنػػكمي لمعمػػـ التعمػػيـ التكنكلػػكجي الصػػناعي يمكنػػو أثنػػا  تصػػميـ األثػػاث مػػف 
مراعػػاة أنشػػطة اإلنةػػاف المتنكعػػة كأكتػػاعيا الصػػحيحة، كمقاةػػاتو التشػػريحية، كالمم مػػة 

ت لصحة اإلنةاف كمراحمو العمرية كالبنػا  المكرفكلػكجي، البيئية، كممئمة التصميـ كال اما
مػػػػع تحقيػػػػؽ الراحػػػػة الةػػػػيككلكجية، ممػػػػا يكػػػػكف لػػػػو أكبػػػػر األثػػػػر عمػػػػي العائػػػػد االقتصػػػػادم 

 كالةيككلكجي لممعمـ كالطالب كالمدرةة بالتعميـ الثانكم الصناعي    

نيػا "نطػػاؽ كيكتػ  المجمػس التنفيػذل لرابطػة األرجكنكميػات العالميػة األرجكنكميػات بأ
مػػف العمػػـ يتعمػػؽ بفيػػـ التفاعػػؿ بػػيف البشػػر كالمككنػػات األ ػػرل فػػي نظػػاـ حيػػاتيـ كأنػػو ىػػك 
المينة التي تطبؽ النظريات العممية كالمبادئ كالبيانات كاألةاليب المناةػبة فػي تصػميـ مػا 
 يمكف اف يحقؽ لمبشر حياة مريحة امنة كأدا  أفتؿ لمياـ حياتيـ الش صية كالعممية"  

األرجكنكميات في تصميـ كتقيػيـ الميػاـ كالكظػائؼ كالمنتجػات كالبيئػات كالػنظـ  كتةيـ
بغػػرد جعميػػا متكافقػػة مػػع احتياجػػات كقػػدرات كمعكقػػات أدا  المعمػػـ كالطػػمب فػػي التعمػػيـ 

 التكنكلكجي الصناعي 

كلتحقيػػؽ ذلػػؾ لػػدم معممػػي التعمػػيـ التكنكلػػكجي الصػػناعي يتطمػػب األمػػر تنميػػة أنكاعػػا 
لتػػي مػػف أىميػػا التفكيػػر التػػأممي لمػػا لػػو مػػف أثػػر كبيػػر فػػي الرنيػػة المتأممػػة مػػف التفكيػػر كا

المتعمقػػة لجميػػع مراحػػؿ التصػػميـ األرجكنػػكمي لقطػػع األثػػاث كالمشػػغكالت ال شػػبية بغػػرد 
جعميػػػػا متكافقػػػػػة مػػػػػع احتياجػػػػػات كقػػػػػدرات أدا  المعمػػػػـ كالطػػػػػمب فػػػػػي التعمػػػػػيـ التكنكلػػػػػكجي 

 مصمـ كالطالب المنفذ كاألفراد المةت دمكف  الصناعي لتحقيؽ الراحة األمنة لممعمـ ال

كقػد أكػػد جػػكف ديػػكم عمػي أف الفػػرد الػػذم يةػػت دـ التفكيػر التػػأممي يمكػػف أف يكاجػػو اك 
يحؿ العديد مف العقبات الش صية كالكظيفية ليةيطر عمي البيئة التي ينشػأ بيػا ) الز بػي، 

2214 ،49 ) 

كاالةػتنتاج التػي يجػب أف يكتةػبيا كيتتمف التفكير التأممي ميػارات الت يػؿ كالتحميػؿ 
معمـ التعميـ التكنكلكجي الصناعي ليتمكف مف اإلدراؾ األرجكنكمي لمراحؿ تصػميـ األثػاث 
التػي تػػدعميا مراحػػؿ عمميػة التأمػػؿ مػػف  ػمؿ مرحمػػة الػػػتأمؿ قبػؿ تصػػميـ األثػػاث، كمرحمػػة 

ؿ تفكيػػر معمػػـ الػػػتأمؿ أثنػػا  تصػػميـ األثػػاث، كمرحمػػة الػػػتأمؿ بعػػد تصػػميـ األثػػاث، مػػف  ػػم
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التعمػػيـ التكنكلػػكجي الصػػناعي التػػأممي الػػذم يحقػػؽ اإلدراؾ األرجكنػػكمي الشػػامؿ المتعمػػؽ 
 لعمميات تصميـ األثاث 

( إل  أف ميارات التطبيػؽ الفعمػي لمتفكيػر التػأممي seung ،2222حيث أشار ةكنج )
لتفةػيرات  ىي الرنية البصرية، كاكتشاؼ األ طا ، كالتكصؿ إلػي االةػتنتاجات، كالكصػكؿ

قتراح حمكؿ عممية، كتعمؿ ىذه الميارات عم  إكةػاب معمػـ التعمػيـ التكنكلػكجي  منطقية، كا 
الصػػػػناعي اإلدراؾ األرجكنػػػػكمي لتصػػػػميـ األثػػػػاث كتنفيػػػػذه بشػػػػكؿ يحقػػػػؽ الراحػػػػة كاألمػػػػاف 

  لانةاف 

 اإلحسبس ببملشكلة:

 نبع اإلحساس بمشكمة البحث من خالل المصادر التالية:

:الحػظ ال باحػػث مػف متابعػػة كتقيػػيـ معممػي التعمػػيـ التكنكلػكجي الصػػناعي ت صػػ  أكالن
الصػػػػناعات ال شػػػػبية أثنػػػػا  تدريةػػػػيـ المػػػػكاد التكنكلكجيػػػػة كالرةػػػػـ التكنكلػػػػكجي كاليندةػػػػػي 
كالتػػػػدريبات المينيػػػػة، كتقيػػػػيـ تصػػػػميماتيـ لمشػػػػركعات األثػػػػاث ال اصػػػػة بتػػػػدريب الطػػػػمب، 

طػػػع األثػػػاث المعركتػػػة بالمعػػػارد كتصػػػميماتيـ ألثػػػاث مشػػػركعات رأس المػػػاؿ، كتقيػػػيـ ق
الةنكية ببعد المدارس الثانكية الصناعية، كذلؾ مف  ػمؿ العديػد مػف الزيػارات الميدانيػة 
لمدارس ثانكية صناعية كفنية متقدمة بمحافظة القػاىرة كالجيػزة، أف قطػع األثػاث تفتقػد إلػي 

لم صػػائ  كثيػػر مػػف عكامػػؿ األرجكنػػكمكس، النػػاتج عػػف افتقػػاد تصصػػميات ىػػذا األثػػاث 
األرجكنكمية، كما  مت مكاصفات مشركعات ىػذا األثػاث مػف اإلشػارة إلػي مراعػاة العكامػؿ 
األرجكنػػػكمكس، ممػػػا كػػػاف لػػػو أكبػػػر األثػػػر فػػػي تػػػدني مةػػػتكم جػػػكدة ىػػػذا األثػػػاث، كتػػػعؼ 
العائػػد الةػػيككلكجي كاالقتصػػادم، كالػػذم أكػػد عمػػي التػػركرة الممحػػة الكةػػاب معمػػـ التعمػػيـ 

إلدراؾ األرجكنػػكمي المتأمػػؿ المتعمػػؽ لتصػػميـ األثػػاث بمشػػركعات التكنكلػػكجي الصػػناعي ا
المدرةػػػة الثانكيػػػة الصػػػناعية كالمدرةػػػة التكنكلكجيػػػة المتقدمػػػة،كما تبػػػيف أف تػػػدريبات ىػػػنال  
المعمميف تتـ بصكرة شكمية تقميدية  مت مف الجانب األكػاديمي كب اصػة المتعمػؽ بتصػميـ 

 األثاث 

ب: الذراسة االستطالعية:
ً
 حبني

قػػد قػػاـ الباحػػث بدارةػػة اةػػتطمعية مػػف  ػػمؿ القيػػاـ بػػإجرا  عػػدة مقػػابمت ش صػػية ك 
مػػػع مجمكعػػػة مػػػف مػػػكجيي كمعممػػػي التعمػػػيـ التكنكلػػػكجي الصػػػناعي ت صػػػ  الصػػػناعات 

 ال شبية، كتمثمت أىداؼ المقابمة فيما يمي:
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أ( التعػػػػرؼ عمػػػػي محػػػػاكر مكتػػػػكعات التػػػػدريبات التػػػػي تقػػػػدـ لممعممػػػػيف فػػػػي الجانػػػػب 
 كاليندةي كب اصة المرتبطة بتصميـ األثاث  التكنكلكجي

ب( التعػػػرؼ عمػػػي أىميػػػة اةػػػت داـ أةػػػاليب التػػػدريب االلكتركنػػػي فػػػي تنميػػػة التفكيػػػر 
التػػأممي كاإلدراؾ األرجكنػػكمي لتصػػميـ األثػػاث لػػدم معممػػي التعمػػيـ التكنكلػػكجي الصػػناعي 

 ت ص  الصناعات ال شبية 

لتفكيػػر التػػأممي كاإلدراؾ األرجكنػػكمي جػػػ( تحديػػد العقبػػات التػػي قػػد تحػػكؿ دكف تنميػػة ا
 لتصميـ األثاث لدم معممي التعميـ التكنكلكجي الصناعي ت ص  الصناعات ال شبية 

د( التعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػي اقتراحػػػػػػػات مػػػػػػػكجيي التعمػػػػػػػيـ التكنكلػػػػػػػكجي الصػػػػػػػناعي ت صػػػػػػػ  
الصػػػناعات ال شػػػبية لتنميػػػة التفكيػػػر التػػػأممي كاإلدراؾ األرجكنػػػكمي لتصػػػميـ األثػػػاث لػػػدم 

 تعميـ التكنكلكجي الصناعي ت ص  الصناعات ال شبية معممي ال

كقػػػد أشػػػارت نتػػػائج تطبيػػػػؽ المقػػػابمت مػػػع أربعػػػة مػػػػف المػػػكجييف كثمثػػػة عشػػػرة مػػػػف 
 المعمميف إلي اآلتي:

قصػػكر التػػدريبات التػػي تقػػدـ لممعممػػيف فػػي الجانػػب اليندةػػي كالتكنكلػػكجي عػػف تنميػػة 
لتصػػػميـ األثػػػاث، كعػػػف اةػػػت داـ أةػػػاليب التػػػدريب  التفكيػػػر التػػػأممي كاإلدراؾ األرجكنػػػكمي

االلكتركنػػػي، كأكتػػػحت النتػػػائج أىػػػـ العقبػػػات التػػػي قػػػد تحػػػكؿ دكف تنميػػػة التفكيػػػر التػػػأممي 
كاإلدراؾ األرجكنػػػػػكمي لتصػػػػػميـ األثػػػػػاث أبرزىػػػػػا عػػػػػدـ تػػػػػكفر الةػػػػػاعات التدريبيػػػػػة الكافيػػػػػة 

البعػػد المكػػاني لكثيػػر  لممعممػػيف، كتػػعؼ االمكانػػات كالتجييػػزات الماديػػة لقاعػػات التػػدريب،
رتبػػاط ىػػنال  المعممػػيف بميػػاـ  مػػف المعممػػيف كب اصػػة القػػاطنيف فػػي المحافظػػات البعيػػدة، كا 
أعمػػاليـ التدريةػػية ككظػػائفيـ فػػي المحافظػػات الم تمفػػة بأنحػػا  الجميكريػػة، كقػػد تػػـ اقتػػراح 

 تركرة اةت داـ أةاليب التدريب االلكتركني في تدريب ىنال  المعمميف    

كقد أكػد المعممػيف عمػي أىميػة اةػت داـ أةػاليب التػدريب االلكتركنػي كب اصػة القائمػة 
عمػػػي مكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي إلنتشػػػارىا كةػػػيكلة اةػػػت داميا عمػػػي أف يػػػنظـ التػػػدريب 
ذاتينػػػا، لمػػػا لػػػذلؾ مػػػف أىميػػػة فػػػي إكةػػػاب ميػػػارات التفكيػػػر التػػػأممي كاإلدراؾ األرجكنػػػكمي 

 ي إنجاز مشركعات األثاث بالمدرةة الثانكية الصناعية لتصميـ األثاث كأثر إيجابي ف

ثالثنػػػػا: اإلطػػػػمع عمػػػػ  نتػػػػائج كتكصػػػػيات البحػػػػكث كالدراةػػػػات الةػػػػابقة التػػػػي اىتمػػػػت 
بػػػالتفكير التػػػأممي كاإلدراؾ األرجكنػػػكمي لتصػػػميـ األثػػػاث، كالتػػػدريب االلكتركنػػػي كب اصػػػة 

 ىذه الدراةات ما يمي:القائمة عمي مكاقع التكاصؿ االجتماعي كالتنظيـ الذاتي كمف 
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( التػػي أشػػارت إلػػي أىميػػة إكةػػاب Bures, Marek ،2214دراةػػة بػػكرس، مػػارؾ )
اإلدراؾ األرجكنػػكمي فػػي التصػػميـ كاليندةػػة الصػػناعية، كدراةػػة  ميػػؿ، كائػػؿ محمػػد  ميػػؿ 

( التػػػػي أكػػػػدت عمػػػػي تػػػػركرة بنػػػػا  اإلدراؾ األرجكنػػػػكمي كمػػػػد ؿ لتعمػػػػيـ تصػػػػميـ 2214)
(  التػي إرتكػزت عمػي دراةػة Zheng, Jiannan ،2217يانػاف )األثػاث،  كدراةػة تشػنج، ج

التصميـ األرجكنكمي ألثاث المةنيف باةػت داـ التكنكلكجيػة الذكيػة، كدراةػة لػكدانتي، إيمينػا 
(Laudante, Elena 2217 التػػػي كانػػت مػػف نتائجيػػا تحقيػػػؽ أرجكنكميػػة التصػػميـ مػػػف )

  مؿ اةت داـ الكاقع االفتراتي 

اىتمػػػػت بالتػػػػدريب االلكتركنػػػػي لػػػػدم المعممػػػػيف دراةػػػػة إبػػػػراىيـ،  كمػػػػف الدراةػػػػات التػػػػي
(، 2212(، حةػػػػيف، ىشػػػػاـ كالةػػػػعدني، محمػػػػد )2213(، البػػػػاز، مػػػػركة )2212عاصػػػػـ )

( فقػػد اىتمػػت 2219(، أمػػا دراةػػة الدىشػػاف، جمػػاؿ عمػػي )2215كدراةػػة حةػػف النجػػار )
ميػة، كىػدفت دراةػة بتكظيؼ شبكات التكاصؿ االجتماعي في  دمة العممية التربكية كالتعمي

( إلػػػي تكظيػػػؼ شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي فػػػي 2213حةػػػانيف، بدريػػػة محمػػػد محمػػػد )
التعمػػيـ كالػػتعمـ، كمػػف الدراةػػات التػػي اىتمػػت بتنميػػة التفكيػػر التػػأممي دراةػػة المقابمػػة، محمػػد 

(، كدراةػػػػة عمػػػػكاف، ةػػػػالي 2212(، كدراةػػػػة العةاةػػػػمو، ةػػػػييمة كبشػػػػارة، مكفػػػػؽ )2219)
 (     2218أال  طالب )طالب كالدليمي، 

 Problem of the Studyمشكلة البحج: 

 تمخصت مشكمة البحث فيما يمي :
إفتقػػاد معممػػػي التعمػػػيـ التكنكلػػكجي الصػػػناعي ت صػػػ  الصػػناعات ال شػػػبية لػػػادراؾ 
األرجكنػػكمي كالتفكيػػر التػػأممي ممػػا أدم إلػػي قصػػكر التصػػميـ األرجكنػػكمي لألثػػاث لػػدييـ، 

نجػػػػػا نتػػػػاج األثػػػػػاث الػػػػػذم يحقػػػػػؽ الراحػػػػػة الجةػػػػػمية ممػػػػا أثػػػػػر عمػػػػػي تػػػػػدريس كا  ز تصػػػػػميـ كا 
 كالةيككلكجية كاألماف كالةممة لانةاف 

   Questions of the Studyأسئلة البحج:  

 حاكؿ ىذا البحث اإلجابة عف األةئمة التالية : 

مػػػا التصػػػكر المقتػػػرح لبرنػػػامج تػػػدريبي إلكتركنػػػي قػػػائـ عمػػػي مكاقػػػع التكاصػػػؿ   1
ظػػيـ الػػذاتي لمعممػػي التعمػػيـ التكنكلػػكجي الصػػناعي االجتمػػاعي كميػػارات التن

 ت ص  الصناعات ال شبية ؟
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مػػػػػػػا فعاليػػػػػػػة البرنػػػػػػػامج التػػػػػػػدريبي اإللكتركنػػػػػػػي المقتػػػػػػػرح فػػػػػػػي تنميػػػػػػػة اإلدراؾ   2
تقاف تصميـ األثاث األرجكنكمي؟  األرجكنكمي كالتفكير التأممي كا 

عمػػػيـ مػػػا أثػػػر البرنػػػامج التػػػدريبي اإللكتركنػػػي المقتػػػرح عمػػػي إتقػػػاف معممػػػي الت  3
 التكنكلكجي الصناعي ت ص  الصناعات ال شبية لتصميـ األثاث؟

   Hypotheses of the Studyفزًض البحج  : 

 حاكؿ ىذا البحث التحقؽ مف صحة الفركد التالية:

( بػػػػيف متكةػػػػطي درجػػػػات  21 2يكجػػػػد فػػػػرؽ داؿ إحصػػػػائينا عنػػػػد مةػػػػتكل )  1
قيػػاس اإلدراؾ المعممػػيف) مجمكعػػة البحػػث( فػػي التطبيقػػيف القبمػػي كالبعػػدم لم

 األرجكنكمي لصال  التطبيؽ البعدم 

( بػػػػيف متكةػػػػطي درجػػػػات  21 2يكجػػػػد فػػػػرؽ داؿ إحصػػػػائينا عنػػػػد مةػػػػتكل )  2
المعممػػيف ) مجمكعػػة البحػػث( فػػي التطبيقػػيف القبمػػي كالبعػػدم لمقيػػاس التفكيػػر 

 التأممي لصال  التطبيؽ البعدم 

ت ( بػػػػيف متكةػػػػطي درجػػػػا 21 2يكجػػػػد فػػػػرؽ داؿ إحصػػػػائينا عنػػػػد مةػػػػتكل )  3
المعمميف) مجمكعة البحث( في التطبيقيف القبمػي كالبعػدم لمعيػار أرجكنكميػة 

 تصميـ األثاث لصال  التطبيؽ البعدم 

( بػيف  21 2يكجد معامؿ إرتباط مكجػب مرتفػع داؿ إحصػائينا عنػد مةػتكل )  4
درجػػػات ) مجمكعػػػة البحػػػث( فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم لكػػػؿ مػػػف مقيػػػاس اإلدراؾ 

 ر التأممي، كمعيار أرجكنكمية تصميـ األثاث األرجكنكمي، كمقياس التفكي

يصػػؿ حجػػـ تػػأثير البرنػػامج التػػدريبي اإللكتركنػػي المقتػػرح القػػائـ عمػػي مكاقػػع   5
( أك أكثػػػر عنػػػد  8 2التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي كميػػػارات التنظػػػيـ الػػػذاتي إلػػػ  ) 

( فػي إتقػاف تصػميـ األثػاث األرجكنػكمي لػدم  ²القياس بمعادلة مربع إيتا  )
 ـ التكنكلكجي الصناعي معممي التعمي

   Delimitations of the Studyحذًد البحج:     

 اقتصر تجريب هذا البحث عمى:

عينػػػػػة مػػػػػف لمعممػػػػػي التعمػػػػػيـ التكنكلػػػػػكجي الصػػػػػناعي ت صػػػػػ  الصػػػػػناعات   1
 ال شبية بمدارس القاىرة، كالجيزة، كالبحيرة، كاالةكندرية، كةكىاج  
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 تصميـ األثاث ال شبي   2

 Aims of the Studyأىداؼ البحث:   3

 هدف هذا البحث إلى تحقيق ما يمي :

تصػػػػميـ برنػػػػامج تػػػػدريبي إلكتركنػػػػي قػػػػائـ عمػػػػي مكاقػػػػع التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي   1
 كميارات التنظيـ الذاتي لدم معممي التعميـ التكنكلكجي الصناعي 

تنميػػة اإلدراؾ األرجكنػػكمي كالتفكيػػر التػػأممي لػػدم معممػػي التعمػػيـ التكنكلػػكجي   2
 الصناعي 

ة البرنػػػػػامج التػػػػػدريبي االلكتركنػػػػػي المقتػػػػػرح فػػػػػي تنميػػػػػة اإلدراؾ قيػػػػػاس فعاليػػػػػ  3
 األرجكنكمي كالتفكير التأممي 

قيػػاس أثػػر البرنػػامج التػػدريبي االلكتركنػػي المقتػػرح عمػػي إتقػػاف معممػػي التعمػػيـ   4
 التكنكلكجي الصناعي ت ص  الصناعات ال شبية لتصميـ األثاث   

 Significance of the Studyأىمية البحج: 

 فيد البحث الحالي فيما يمي :قد ي

إثرا  التنمية المينية لمعممي التعميـ التكنكلكجي الصناعي مػف  ػمؿ برنػامج   1
 تدريبي إلكتركني منظـ ذاتينا 

زيػػادة كفػػا ة معممػػي التعمػػيـ التكنكلػػكجي الصػػناعي مػػف  ػػمؿ تنميػػة اإلدراؾ   2
 األرجكنكمي لتصميـ األثاث 

كنكلػػكجي الصػػناعي مػػف  ػػمؿ تقػػديـ المةػػاىمة فػػي تقػػكيـ معممػػي التعمػػيـ الت  3
مقيػػاس اإلدراؾ األرجكنػػكمي، كمقيػػاس التفكيػػر التػػأممي، كمعيػػار أرجكنكميػػة 

 تصميـ األثاث 

 Terminology of the Studyمصطلحبت البحج:  

 تـ تعريؼ مصطمحات البحث إجرائيان كفقان لما يأتي:

 البرنامج التدريبي اإللكتركني:
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لت طػػػيط المػػػنظـ ذاتينػػػا القػػػائـ عمػػػي مكاقػػػع التكاصػػػؿ يعػػػرؼ فػػػي ىػػػذا البحػػػث بأنػػػو " ا
االجتماعي بالكيػب لم بػرات النظريػة، كالعمميػات اإلجرائيػة ، كالعمميػات التقكيميػة المرتبطػة 
بػػاإلدراؾ األرجكنػػكمي لتصػػميـ األثػػاث الػػمـز لتػػدريب معمػػـ الصػػناعات ال شػػبية أكاديميػػان، 

مي لألثػػػػػاث لجميػػػػػع ت صصػػػػػات كالتػػػػػ  تمكنػػػػػو مػػػػػف تػػػػػدريس كتنفيػػػػػذ التصػػػػػميـ األرجكنػػػػػك 
 –الحفػػػػر عمػػػػ  ال شػػػػب  –التطعػػػػيـ كالمػػػػاركترم  –الصػػػػناعات ال شػػػػبية  )نجػػػػارة األثػػػػاث 
 ال رط عم  ال شب كالةف كالمدائف (" 

 مواقع التواصل االجتماعي:

تطبيقػػات تكنكلكجيػػة إلكتركنيػػة قائمػػة عمػػ  نظػػـ الجيػػؿ  تعػػرؼ فػػي ىػػذا البحػػث بأنيػػا "
ؿ كالتفاعؿ عف بعد بيف عتػك ىيئػة التػدريس كمعممػي التعمػيـ الثان  لمكيب لتحقيؽ التكاص

الصػػػناعي المنتشػػػريف بمػػػدارس محافظػػػات القػػػاىرة كالجيػػػزة كالبحيػػػرة كاالةػػػكندرية كةػػػكىاج 
بالمراةػػػمت المكتكبػػػة كالمةػػػمكعة كالمرئيػػػة مػػػع تحقيػػػؽ التنظػػػيـ الػػػذاتي كاالتصػػػاؿ الفػػػكرم 

رجكنػكمي كالتفكيػر التػأممي ليػنال  المعممػيف كالمرجأ بما يحقؽ أكبر فائدة لتنميػة اإلدراؾ األ
 .تمكينيـ مف تدريس كتنفيذ التصميـ األرجكنكمي لألثاث"ك 

 مهارات التنظيم الذاتي:

تعرؼ في ىذا البحث بأنيا " األدا ات اإلجرائية الفعالػة التػي يقػـك بيػا معممػي التعمػيـ 
لتكاصػػػؿ االجتمػػػاعي، الصػػػناعي إلكتركنينػػػا لمػػػتحكـ فػػػي تنظػػػيـ بيئػػػة تعمميػػػـ عبػػػر مكاقػػػع ا

كمتمكننػػػا مػػػف ت طػػػيط كتنظػػػيـ مياراتػػػو كمعارفػػػو كاىتماماتػػػو لتحقيػػػؽ اإلدراؾ األرجكنػػػكمي 
 .التصميـ األرجكنكمي لألثاث"المتأمؿ لتدريس كتنفيذ 

 اإلدراؾ األرجكنكمي ال اصة بتصميـ األثاث:

اةػبة لتكػكيف عممية عقمية لتطبيؽ النظريات العممية كالمبادئ كالبيانات كاألةػاليب المن
معممي التعميـ الصناعي صكر ذىنية لتصميمات أثاث  شبي يمكف اف يحقؽ لمبشػر حيػاة 

 مريحة امنة كأدا  أفتؿ لمياـ حياتيـ الش صية كالعممية   

 التفكير التأممي:

لتصػػػػميمات األثػػػػاث إلػػػػي عناصػػػػر  عمميػػػػة عقميػػػػة ترتكػػػػز عمػػػػي التحميػػػػؿ األرجكنػػػػكمي
كمككنػػػات ىػػػذا األثػػػاث، كدراةػػػة جميػػػع التصػػػميمات األرجكنكميػػػة الممكنػػػة لمكصػػػكؿ إلػػػي 

 التصميـ األرجكنكمي األمثؿ لألثاث ال شبي  
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  Method and Procedures of the Studyمنيج البحج ًإجزاءاتو : 

عمػي أةػئمتو، كذلػؾ كفػؽ اتبع البحث المنيج الكصفي كالمنيج شػبو التجريبػي لاجابػة 
 ال طكات التالية:

أكالن: إجػػرا  دراةػػة نظريػػة تحميميػػة لممراجػػع كالبحػػكث كالدراةػػات الةػػابقة ذات العمقػػة 
 بمكتكع البحث، كذلؾ مف  مؿ المحاكر اآلتية:

المحػػػكر األكؿ: طبيعػػػة معممػػػي التعمػػػيـ التكنكلػػػكجي الصػػػناعي ت صػػػ  الصػػػناعات 
 التربية كالتعميـ كالتعميـ الفني ال شبية ككاقع تدريبيـ بكزارة 

 –أىدافػػو  –أىميتػػو –المحػػكر الثػػاني: اإلدراؾ األرجكنػػكمي لتصػػميـ األثػػاث )مفيكمػػو 
 مككناتو  ( 

مةػػػػػتكياتو  - صائصػػػػػو -أىميتػػػػػو –المحػػػػػكر الثالػػػػػث: التفكيػػػػػر التػػػػػأممي ) مفيكمػػػػػو 
 كمراحمو( 

 لتكاصؿ االجتماعي المحكر الرابع: التدريب االلكتركني المنظـ ذاتينا عبر مكاقع ا

ثانيػػان: بنػػػا  التصػػػكر المقتػػرح لبرنػػػامج تػػػدريبي قػػػائـ عمػػي مكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي 
كميػػػػارات التنظػػػػيـ الػػػػذاتي لمعممػػػػي التعمػػػػيـ التكنكلػػػػكجي الصػػػػناعي ت صػػػػ  الصػػػػناعات 

 ال شبيةو كذلؾ كفؽ ما يم  :

 اإللكتركني المقترح   الفمةفة القائـ عمييا البرنامج التدريبي -1

 أةس بنا  البرنامج التدريبي اإللكتركني المقترح  -2

 أىداؼ البرنامج التدريبي اإللكتركني المقترح  -3

 محتكم البرنامج التدريبي اإللكتركني المقترح   -4

 ا تيار المصادر التدريبية اإللكتركنية   -5

 اةتراتيجيات التدريب اإللكتركنية   -6

 لكتركنية األنشطة التعميمية التدريبية اإل -7

 أةاليب ككةائؿ التقكيـ  -8

تػػبط البرنػػامج التػػدريبي اإللكتركنػػي المقتػػرحو كذلػػؾ بعرتػػو عمػػ  مجمكعػػة مػػف  -9
 ال برا  المحكميف مع إجرا  التعديؿ في تك  ارائيـ كمقترحاتيـ  
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 ثالثنا: إعداد كتصميـ أدكات تقكيـ البحث:

 الباحث(  إعداد مقياس اإلدراؾ األرجكنكمي) إعداد كتصميـ  -1

 إعداد مقياس التفكير التأممي) إعداد كتصميـ الباحث(   -2

 إعداد معيار أرجكنكمية تصميـ األثاث) إعداد كتصميـ الباحث(  -3

التأكػػػػد مػػػػف صػػػػدؽ مقياةػػػػػيف اإلدراؾ األرجكنػػػػكمي، كالتفكيػػػػر التػػػػأممي، كمعيػػػػػار  -4
 أرجكنكمية تصميـ األثاث  

مي، كمقيػػػػاس التفكيػػػػر التػػػػأممي، كبطاقػػػػة قيػػػػاس ثبػػػػات مقيػػػػاس اإلدراؾ األرجكنػػػػك  -5
 ممحظة تصميـ األثاث 

تمػػػت إجػػػرا ات رابعنػػػا: التجريػػػب االةػػػتطمعي لػػػألدكات التعميميػػػة كالتقكيميػػػة لمبحػػػث: 
التجريػػػػػب االةػػػػػتطمعي لمقػػػػػائيف إلكتػػػػػركنييف، بيػػػػػدؼ التقنػػػػػيف العممػػػػػي لمبرنػػػػػامج التػػػػػدريبي 

 المقترح، كأدكات تقكيـ البحث  

ػػػػػا: تجريػػػػػب  لقػػػػػا ات البرنػػػػػامج التػػػػػدريبي اإللكتركنػػػػػي المقتػػػػػرح، كتطبيػػػػػؽ أدكات  امةن
 البحث:

 تحديد التصميـ التجريبي ذم المجمكعة الكاحدة    -1

ا تيػػػػػار عينػػػػػة البحػػػػػث مػػػػػف معممػػػػػي التعمػػػػػيـ التكنكلػػػػػكجي الصػػػػػناعي ت صػػػػػ   -2
 الصناعات ال شبية بالقاىرة  

 تبط المتغيرات  ير التجريبية    -3

لمقياةػػػػػػيف اإلدراؾ األرجكنػػػػػػكمي، كالتفكيػػػػػػر التػػػػػػأممي، كمعيػػػػػػار التطبيػػػػػػؽ القبمػػػػػػي  -4
 أرجكنكمية تصميـ األثاث 

 المقترحة  تدريس لقا ات البرنامج التدريبي اإللكتركنية -5

التطبيػػػػػؽ البعػػػػػدم لمقياةػػػػػيف اإلدراؾ األرجكنػػػػػكمي، كالتفكيػػػػػر التػػػػػأممي، كمعيػػػػػار  -6
 أرجكنكمية تصميـ األثاث   

 كتفةيرىا كمناقشتيا ةادةنا: رصد نتائج البحث 

 ةابعنا: تكصيات البحث، كالبحكث المقترحة 
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 اإلطبر النظزي

يتنػػاكؿ اإلطػػار النظػػرم مجمكعػػة مػػف المحػػاكر العمميػػة المرتبطػػة بالبحػػث، مػػف  ػػمؿ 
 دراةة مجمكعة مف المراجع كالبحكث المرتبطة، كالتي يمكف إيجازىا فيما يمي:

المحػػػكر األكؿ: طبيعػػػة معممػػػي التعمػػػيـ التكنكلػػػكجي الصػػػناعي ت صػػػ  الصػػػناعات 
 ال شبية ككاقع تدريبيـ بكزارة التربية كالتعميـ كالتعميـ الفني:

إف جػػػكدة التعمػػػيـ الثػػػانكم الصػػػناعي ككفا تػػػو ال يمكػػػف أف تتحقػػػؽ إال بػػػالمعمـ القػػػادر 
اتيػػة كالتكنكلكجيػػة التػػ  تطػػرأ عمػػ  عمػػ  أدا  دكره بكفػػا ة كفاعميػػة كفقػػا لممتغيػػرات المعمكم

المجتمػػػع، ككفقػػػان لتمبيػػػة احتياجػػػات الةػػػكؽ المحمػػػي العػػػالمي، لػػػذلؾ تصػػػب  قتػػػية تػػػدريب 
أثنػػػا  ال دمػػػة  -كب اصػػػة معمػػػـ الصػػػناعات ال شػػػبية-معممػػػ  التعمػػػيـ الثػػػانكل الصػػػناع  

مشػكمت مطمبنا أةاةينا، كذلؾ لارتقا  بمةتكاه الميني كاألكاديمي، كمةػاعدتو عمػ  حػؿ ال
دراكػو األرجكنػكمي فػ  تػدريس  الت  قد تكاجيو أثنا  عممػو، كبالتػال  رفػع كفا تػو األدائيػة كا 
نتاج األثاث الػذم يحقػؽ الراحػة الجةػمية كالةػيككلكجية كاألمػاف كالةػممة  نجاز تصميـ كا  كا 

 لانةاف إل  أقص  حد يمكف تحقيقو 

  كب اصػة معمػـ الصػناعات كيتةـ كاقع نظػاـ تػدريب معممػ  التعمػيـ الثػانكل الصػناع
ال شػػػبية دا ػػػؿ مصػػػر بالشػػػكمية كالعشػػػكائية كالتقميديػػػة كالمركزيػػػة، حيػػػث أكػػػدت كثيػػػر مػػػف 

(، كدراةػػػة 2218الدراةػػػات كالبحػػػكث الةػػػابقة مثػػػؿ دراةػػػة عبػػػد الػػػرحيـ، ةػػػممة حةػػػني )
( عمػي عػدـ اإلىتمػاـ بتطػكير عمميػة الت طػيط كالتنفيػذ كالتقػػكيـ 2218زركؾ، ةػيد محمػد )

ج التدريبيػػػة ةػػػكا  مػػػف حيػػػث حصػػػر كتحديػػػد كتقػػػدير االحتياجػػػات التدريبيػػػة لمعممػػػي لمبػػػرام
التعمػػيـ الصػػناعي، كقمػػة التجييػػزات كال امػػات كمةػػتمزمات عمميػػة التػػدريب، كالتركيػػز عمػػي 
عممية الحتكر كالغياب كجعميا أةػاس اجتيػاز الػدكرات التدريبيػة، كاعتمػاد عمميػة التػدريب 

قيمػة، دكف اةػت داـ الكةػائؿ التكنكلكجيػة كاإللكتركنيػة العصػرية عم  األةاليب التقميديػة الع
بػالر ـ مػف إنتشػارىا كاةػت داميا فػي كافػة المجػاالت، حيػث أظيػرت جائحػة ككركنػا أىميػػة 
ىػػذه الكةػػػائؿ االلكتركنيػػػة فػػػي العمميػػة التعميميػػػة، كمػػػف ثػػػـ تػػركرة اةػػػت داميا فػػػي تػػػدريب 

 معممي التعميـ الثانكم الصناعي   

عمػػػػيـ الصػػػػناع  كب اصػػػػة معمػػػػـ الصػػػػناعات ال شػػػػبية ركيػػػػزة أةاةػػػػية لتقػػػػدـ فمعمػػػـ الت
كنيػػكد المجتمػػع مػػف  ػػمؿ إعػػداد جيػػؿ قػػادر عمػػي تحقيػػؽ التقػػدـ الصػػناعي كالتكنكلػػكجي 
لمبمد، كمف ثـ كجب اإلرتقا  بمةتكاه المين  كاألكاديمي كالثقػافي بحيػث يكػكف قػادرنا عمػ  

مػػف  ػػمؿ تصػػميـ بػػرامج تػػدريب إلكتركنيػػة التفاعػػؿ مػػع متطمبػػات العصػػر الحػػديث كذلػػؾ 
ترتقػػي بمةػػتكم ىػػذا المعمػػـ المتميػػز عػػف كافػػة المعممػػيف بتحممػػو ميػػاـ عديػػدة منيػػا تػػدريس 
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عػػدة مػػكاد فنيػػة كتكنكلكجيػػة كليةػػت مػػادة كاحػػدة، كقػػد أكػػدت دراةػػة إيمانكيػػؿ، إيػػدم كأريػػك، 
 ( عمػػي تػػركرة تحديػػدEmmanuel, Ede1 and Ariyo, Samson 2215ةامةػػكف )

االحتياجػػػات التدريبيػػػة لمعممػػػي التعمػػػيـ الصػػػناعي كالمرتبطػػػة بػػػالتعميـ الرقمػػػي االلكتركنػػػي، 
 Hansen, John W. andكىػػدفت دراةػػة ىانةػػف، جػػكف دبميػػك كلكفػػديؿ، جيرالػػد جػػي )

Lovedahl, Gerald G  2214 إلػػػي تطػػػكير نظػػػاـ التنميػػػة المينيػػػة لمعممػػػي التعمػػػيـ )
 التكنكلكجي 

التعمػػػيـ التكنكلػػػػكجي الصػػػناعي فػػػي مصػػػر (عبػػػد الػػػػرحيـ،  أ( أىػػػداؼ تػػػدريب معممػػػي
 (:2218،471ةممة حةني، 

 إكةاب معمـ التعميـ الصناع  ميارات التعمـ الذاتية   (1

التعريػػؼ بمفيػػـك التعمػػػيـ المةػػتمر كالػػػتعمـ مػػدل الحيػػاة كجعمػػػو مبػػدأ أةاةػػػ   (2
 لدل معمـ التعميـ الصناع  

 مبات العمؿ الجديدة  مةاعدة معمـ التعميـ الصناع  ف  مكاجية متط (3

تنميػػػػػة ميػػػػػارات معمػػػػػـ التعمػػػػػيـ الصػػػػػناع  فػػػػػ  اةػػػػػت داـ تكنكلكجيػػػػػا التعمػػػػػيـ  (4
 كاالتصاؿ  

إعػػػادة تأىيػػػؿ معمػػػـ التعمػػػيـ الصػػػناع  أثنػػػا  ال دمػػػة فػػػ  مجػػػاؿ الت صػػػ   (5
 ك يره مف المجاالت 

 مةاعدة المعمميف الجدد ف  التعميـ الصناع  عم  تعزيز الثقة بأنفةيـ   (6

 صكر ف  إعداد معمـ التعميـ الصناع  قبؿ التحاقو بالمينة  تمف  أكجو الق (7

 تحديث  برات معمـ التعميـ الصناع  كتطكيرىا   (8

تنمية اةتعداد معمـ التعمػيـ الصػناع  لمقيػاـ بػأدكار جديػدة كتحمػؿ مةػئكليات  (9
 إتافية 

 ب(أىـ برامج تدريب معمم  التعميـ الثانكل الفن  الصناع  ف  مصر:

 األكاديمية المهنية لممعممين:(برامج 1

كتيدؼ األكاديمية المينية لممعمميف إل  تحقيؽ التنميػة المينيػة ألعتػا  ىيئػة التعمػيـ 
ال اتػعيف ألحكػػاـ قػانكف التعمػػيـ كقػػانكف إعػادة تنظػػيـ األزىػػر، كاإلرتقػا  بكفػػا اتيـ بصػػكرة 

 ػػػمؿ مشػػػاركة مةػػػتمرة بمػػػا يػػػندل إلػػػ  رفػػػع مةػػػتكل العمميػػػة التعميميػػػة، ككاقػػػع األمػػػر مػػػف 
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الباحػػث فػػي تػػدريب المعممػػيف كالمػػديريف فػػي ىػػذه الػػدكرات حيػػث أف التػػدريب يػػتـ لممعممػػيف 
المحػػدديف لمترقػػي تبعنػػا لمبػػدأ األقدميػػة، مػػع التركيػػز عمػػي عمميػػة الحتػػكر كالغيػػاب كجعميػػا 
أةػػاس اجتيػػاز الػػدكرات التدريبيػػة، كفػػي ظػػؿ جائحػػة ككركنػػا اجتػػاز المعممػػيف الػػدكرات عػػف 

نظػرم ىػك فػي األصػؿ لػيس بحػث بػالمفيـك العممػي كلكػف مجػرد تجميػع لمػادة  طريؽ بحث
عممية، ككؿ مف قدـ المةمي بالبحث اجتاز الدكرة كحصؿ عمػي الترقيػة، كترتػب عمػي ىػذا 

 تعؼ النمك الميني لممةتيدفيف مف ىذه الدكرات بالمنظكمة التعميمية  

 (التدريب عف بعد باةت داـ شبكة الفيديك ككنفرانس:2

يػػتـ باةػػت داـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كالتقنيػػات الحديثػػة، فيػػتـ تجييػػز كػػكادر التطػػكير ك 
 التكنكلكج  الرئية  بكزارة التربية كالتعميـ بجميع المعدات

كالتجييػػزات التػػػ  تحقػػؽ تنفيػػػذ ال طػػط التدريبيػػػة بكفػػا ة كبػػػالر ـ مػػف أنػػػو يػػتـ إ طػػػار 
ة التدريب شيريان كأحيانػان أةػبكعيان، المةئكليف عف كحدة التدريب عف بعد باةتمرار عف  ط

إال أف المتػػدربيف ال يمتزمػػكف بالبرنػػامج كبالتػػال  عػػدـ فعاليػػة ىػػذه البػػرامج فػػ  تحقيػػؽ النمػػك 
 المين  لمقائميف عم  العممية التعميمية 

 ( إيفاد بعثات لتدريب المعمميف ف  ال ارج:3

ات، أمػػػا معممػػػي التعمػػػيـ ك البنػػػا تػػػتـ لممعممػػػيف فػػػ  مجػػػاالت الرياتػػػيات كالعمػػػـك كالمغػػػ
التكنكلػػكجي الصػػناعي فمػػيس ليػػـ مكػػاف فػػي ىػػذه البعثػػات بػػالر ـ مػػف أىميػػة األةػػتفادة مػػف 
 برات كثير مف الدكؿ الرائدة في التعميـ التكنكلكجي الصناعي مثػؿ ألمانيػا لتحقيػؽ التنميػة 

 المينية لينال  المعمميف 

 عميمية:( برامج كحدات التدريب بالمديريات كاإلدارات الت4

نػػادرنا مػػا تقػػـك ىػػذه الكحػػدات عمػػي تنفيػػذ الػػدكرات التدريبيػػة لمعممػػي التعمػػيـ التكنكلػػكجي 
الصػناعي، نظػػرنا لتػعؼ ميزانيتيػػا كاعتمادىػا عمػػي المػدربيف المتطػػكعيف مػف المػػكجييف أك 
أعتا  ىيئة التدريس بكميات التربية حيث شػارؾ الباحػث متطكعػا فػي ىػذه الػدكرات بػإدارة 

التعميمية، كفي كثير مف األحياف تكتفي ىذه الكحدات بكتػع ال طػط التدريبيػة دكف حمكاف 
 تحديد احتياجات المعمميف كدكف تنفيذىا 

( بػػػػرامج كحػػػػدات التػػػػدريب بػػػػبعد المػػػػدارس مثػػػػؿ مدرةػػػػة اإلنتػػػػاج الحربػػػػي الفنيػػػػة 5
 الصناعية:
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اكف تمػػت عػػدة دكرات لتػػدريب معممػػي مدرةػػة االنتػػاج الحربػػي مػػف  ػػمؿ برتككػػكؿ تعػػ
بيف المدرةة ككمية التربيػة حيػث شػارؾ الباحػث فػي التػدريب بيػذه الػدكرات التػي لػـ تةػتمر 

 بالر ـ مف أىميتيا لتحقيؽ النمك الميني لينال  المعمميف  

 ج(اةتراتيجيات تدريب معمم  التعميـ الثانكل الفن  الصناع  ف  مصر:

مػػػاد عمػػػي األةػػػتراتيجيات أدم تػػػعؼ الت طػػػيط كالتنفيػػػذ لمػػػدكرات التدريبيػػػة إلػػػي االعت
التقميديػة مثػؿ المحاتػرة، كالمناقشػة، كنػادرنا مػػا تةػت دـ االةػتراتيجيات الحديثػة التػي تعتمػػد 
عمػػي أةػػاليب التػػدريب اإللكتركنػػي، بػػالر ـ مػػف أىميتيػػا فػػي تحقيػػؽ التمػػك المينػػي فػػي ىػػذا 

أك ال ارجيػػة  العصػػر اإللكتركنػػي، باإلتػػافة إلػػي عػػدـ اةػػت داـ الزيػػارات الميدانيػػة الدا ميػػة
كالكاقعيػػػػة أك االفتراتػػػػية لممصػػػػانع كالشػػػػركات كالمنةةػػػػات بػػػػالر ـ مػػػػف أىميتيػػػػا لتحقيػػػػؽ 

 التكاصؿ لمعممي التعميـ التكنكلكجي الصناعي بةكؽ العمؿ المحمي كالعالمي 

 د(المدربكف القائمكف بالتدريب:

التكنكلػكجي يتـ االةتعانة بالمكجييف كبعد المعمميف القدامي لتدريب معممػي التعمػيـ 
الصػػػػناعي، كنػػػػادرنا مػػػػايتـ االةػػػػتعانة بأعتػػػػا  ىيئػػػػة التػػػػدريس المت صصػػػػيف فػػػػي التعمػػػػيـ 
الصػػناعي بالجامعػػات، كبعػػد إنشػػا  األكاديميػػة المينيػػة لممعممػػيف اشػػترطت الحصػػكؿ عمػػ  

( برنػػامج تػػدريب المػػدربيف ، كالحصػػكؿ عمػػ  منىػػؿ تربكل،ككػػذلؾ أف يكػػكف TOTشػػيادة )
 كاجتياز التدريبات الت  تعقدىا األكاديمية لممدربيف المعمميف  مف العامميف بالتعميـ، 

 صائصػو  –أىميتػو –المحكر الثاني: اإلدراؾ األرجكنكمي لتصػميـ األثػاث )مفيكمػو 
 مةتكياتو(  –

 أ(مفيـك اإلدراؾ األرجكنكمي لتصميـ األثاث:

 Wojeichإف العػػػػػػػػػػالـ كالفيمةػػػػػػػػػػكؼ البكلنػػػػػػػػػػدل ككجيػػػػػػػػػػؾ جاةترزيبكةػػػػػػػػػػك   

Jastrzebowsk أكؿ مػػػف حػػػاكؿ اشػػػتقاؽ لفػػػظ األرجكنػػػكميكسErgonomics  مػػػف لفظػػػيف
 بمعني قانكف أك تنظيـ    Nomosبمعني عمؿ، ك  Ergonيكنانييف ىما 

ثػػػػـ شػػػػاع اةػػػػت داـ المفػػػػظ عمػػػػ  نطػػػػاؽ محػػػػدكد مػػػػف قبػػػػؿ مجمكعػػػػو مػػػػف العممػػػػا   
فيمػػا تمػػ  البريطػػانييف كاألكركبيػػيف الميتمػػيف بكفػػا ة االةػػت داـ اليػػدكم لممعػػدات العةػػكرية 

انتيػػػا  الحػػػرب العالميػػػة الثانيػػػة، كد ػػػؿ األرجكنكميػػػات )ىندةػػػة العكامػػػؿ البشػػػرية( مجػػػاؿ 
عامػا، كتػـ االعتػراؼ بػو كاةػت دامو 62تصميـ المنتجات كأماكف العمؿ منػذ نحػك أكثػر مػف

كاالعتػػراؼ بقيمتػػػو دكليػػػا ككاحػػد مػػػف أىػػػـ مقكمػػات إعػػػداد طػػػمب التصػػميـ كتػػػكفير بيانػػػات 
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المنتجػػات كالػػنظـ الصػػناعية، بػػؿ كتعػػد البيانػػات اإلرجكنكميػػة كقياةػػات التصػػميـ فػػي بنػػا  
 ـ أدكات المصمميف في شت  بقاع العالـ هالجةـ البشرل مف أ

تطبيػؽ ىػذا الكػـ مػف المعمكمػػات  Ergonomics designكتعنػي أرجكنكميػة التصػميـ 
ةػػػت داـ فػػػي تصػػػميـ األدكات كالماكينػػػات كالػػػنظـ كالميػػػاـ كبيئػػػات العمػػػؿ لمحصػػػكؿ عمػػػ  ا

كػػػؼ  امػػػف كمػػػري ، فػػػإف ا ػػػر تعريػػػؼ رةػػػم  لألرجكنكميػػػات يمكػػػف االعتػػػداد بػػػو عممينػػػا 
كأكاديمينػػا ىػػك التعريػػؼ الػػذم قػػد أصػػدره المجمػػس التنفيػػذل لرابطػػة األرجكنكميػػات العالميػػة 
الذم يعػرؼ األرجكنػكمي بأنػو "نطػاؽ مػف العمػـ يتعمػؽ بفيػـ التفاعػؿ بػيف البشػر كالمككنػات 

اتيـ كأنو ىك المينػة التػي تطبػؽ النظريػات العمميػة كالمبػادئ كالبيانػات األ رل في نظاـ حي
كاألةػػاليب المناةػػبة فػػي تصػػميـ مػػا يمكػػف اف يحقػػؽ لمبشػػر حيػػاة مريحػػة امنػػة كأدا  أفتػػؿ 

 لمياـ حياتيـ الش صية كالعممية" 

(( تعػرؼ The Ergonomics Society Europeأما جمعية األرجكنكميػات األكركبيػة 
بػػالتكافؽ كالممئمػػة كالمطابقػػة، التكافػػؽ بػػيف البشػػر كاألشػػيا  التػػي يةػػت دمكنيا  اإلرجكنكميػػة

ذا مػػا تحقػػؽ  كاألشػػيا  التػػي يفعمكنيػػا كالبيئػػة التػػي يعممػػكف  مليػػا كينتقمػػكف فػػي أرجائيػػا، كا 
ىػػػذا التكافػػػؽ كالممئمػػػة بشػػػكؿ جيػػػد فػػػإف التػػػغكط التػػػي تقػػػع عمػػػ  البشػػػر تقػػػؿ كيشػػػعركف 

أدا  ميػػػاميـ أةػػػرع كأةػػػيؿ كةػػػػيقعكف فػػػي عػػػدد أقػػػؿ مػػػػف  بالراحػػػة أكثػػػر، كةػػػيمكنيـ مػػػػف
 األ طا  

 The International Ergonomics Associationكرابطػة األرجكنكميػات العالميػة 

IEA تعػػرؼ األرجكنكميػػات أك العكامػػؿ البشػػرية بأنيػػا نطػػاؽ عممػػي يتعمػػؽ بفيػػـ التفاعػػؿ ))
لنظريػة كالمبػادم  كالبيانػات بيف اإلنةػاف كعنصػر الػنظـ األ ػرل كىػك المينػة التػي تطبػؽ ا

كاألةػػاليب فػػي التصػػػميـ بغػػرد لتحةػػػيف معيشػػة البشػػػر كأدا  الػػنظـ التػػػي يشػػكمكف جانبػػػان 
 منيا 

كيةيـ األرجكنكميات في تصميـ كتقيػيـ الميػاـ كالكظػائؼ كالمنتجػات كالبيئػات كالػنظـ 
بغػػػرد جعميػػػا متكافقػػػة مػػػع احتياجػػػات كقػػػدرات كمعكقػػػات 

 أدا  الناس   

أمػػا عمميػػة اإلدراؾ فيػػي عمميػػة معرفيػػة عقميػػة نفةػػية 
معقػػػػػدة تشػػػػػمؿ مجمكعػػػػػة ميػػػػػارات إدراكيػػػػػة حةػػػػػية تػػػػػرتبط 
بحاةػػة أك أكثػػر، كتتػػد ؿ فييػػا عكامػػؿ عديػػدة كالػػذكا ات 

 المتعددة كالذاكرة كالت يؿ كالبنية المعرفية 
 (1)شكل 
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يػػػة كممػػػا ةػػػبؽ يمكػػػف تعريػػػؼ اإلدراؾ األرجكنػػػكمي لتصػػػميـ األثػػػاث بأنػػػو عمميػػػة معرف
عقميػػػة كجدانيػػػة مركبػػػة يةػػػت دـ فييػػػا معمػػػـ التعمػػػيـ الصػػػناعي حكاةػػػة الم تمفػػػة كمياراتػػػػو 
الذىنيػػة كالمعرفيػػة لمبػػادئ كنظريػػات كأةػػس التصػػميـ بغػػرد تصػػميـ أثػػاث  شػػبي يتكافػػؽ 

 مع مقاييس اإلنةاف كيحقؽ الراحة الصحية بدنينا كنفةينا 

 ب(أىمية اإلدراؾ األرجكنكمي لتصميـ األثاث:

تنبع أىمية اإلدراؾ األرجكنكمي لتصميـ األثاث مف أىمية أرجكنكمية التصػميـ 
في حياة األنةاف، حيث يقكـ اإلنةاف با تيار األثاث الػذم يمبػي احتياجاتػو كيحقػؽ 
الراحػػة البدنيػػة الصػػحية كالنفةػػية كيتػػي  لػػو أدا  أنشػػطتو بػػأمف كةػػممة، كفػػي ةػػبيؿ 

األكتاع المثالية لكؿ أنشطة األنةػاف،  ذلؾ يجب أف يعرؼ معمـ التعميـ الصناعي
كمقاةػػػػػػات جةػػػػػػمو، كال امػػػػػػات الصػػػػػػديقة لمبيئػػػػػػة، كالعمميػػػػػػات الصػػػػػػناعية الممئمػػػػػػة 
الةػػت دامات األنةػػاف اآلمنػػة، كتكافػػؽ التصػػميـ كمم متػػو لممراحػػؿ العمريػػة كالحالػػة 

بػػػديف (، كتحقيػػػؽ الراحػػػة  -الصػػػحية لانةػػػاف كنكعػػػو كالبنػػػا  المكرفػػػكلجي ) نحيػػػؼ
كاألماف، فعند تصميـ االثاث يراع  أشػكاؿ جةػـ االنةػاف لكػؿ قطعػو أثػاث  النفةية

عم  حةب اةت داـ االنةاف ليا ليحقؽ لػو الكثيػر مػف الراحػة كأيتػا مراعػاة عمميػة 
تفكيػر االنةػػاف فػ  كيفيػػة اةػت داـ قطػػع األثػػاث، حيػث يكػػكف التصػميـ أكثػػر نجاحػػا 

ـ، فمػػثم عنػػد تصػػميـ كرةػػ  فػػي جماليػػات الشػػكؿ كتحقيػػؽ الراحػػة البدنيػػة لممةػػت د
( يجػػػب أف ين ػػػذ فػػػ  االعتبػػػار شػػػكؿ ككتػػػع الجةػػػـ فػػػ  حالػػػة 1لمجمػػػكس شػػػكؿ )

 جمكةو كمدة اةت داـ اإلنةاف ليذا الكرة  لفترة طكيمة أك قصيرة 
ا قػي تحقيػؽ األمػاف حيػث تجػرم العديػد  كتت  أىمية أرجكنكمية التصميـ أيتن

مػؿ البشػرية عمػ  األمػاف كالحػد مػف مف األبحاث في مجاالت تػأثير أرجكنكميػة العكا
اإلصابات في جميع مفاصؿ الحياة ةكا  في العمػؿ أك المكاصػمت أك المكاتػب أك 

 أماكف ال دمات العامة أك أماكف التةمية أك المنزؿ 
  Karwowski, W., Jamaldin, Bفقػػد أكتػػ  كاركةػػكي، كجامالػػديف )

دكات كأمػاكف العمػؿ، أدم ماؿ تطبيؽ مبادئ أرجكنكمية التصميـ لػأله( أف إ2222
إلػػػػ  الكثيػػػػر مػػػػف اإلصػػػػابات فػػػػي األجيػػػػػزة الداعمػػػػة ألجةػػػػاـ العػػػػامميف، بػػػػد نا مػػػػػف 

 122بتكػاليؼ تتعػدل  LBDالصدمات كالجركح، كانتيا ن بآالـ أةفؿ الظيػر الحػادة 
 مميار دكالر في الكاليات المتحدة األمريكية  

مجػػػػاالت دراةػػػػة ( Tylor & Francis ،2219كمػػػػا يكتػػػػ  تػػػػايمكر كفرانةػػػػيس )
األرجكنػػكميكس كمنيػػا الطبيعػػة البشػػرية، كعػػرد المعمكمػػات كاالتصػػاالت، كتصػػميـ شاشػػة 
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العػػػرد كالػػػػتحكـ، كتصػػػميـ أدكات العمػػػػؿ كمكػػػاف العمػػػػؿ، كالبيئػػػة المحيطػػػػة، ك صػػػػائ  
 النظاـ، كالصحة كاألماف، كالتأثيرات االجتماعية كاالقتصادية لمنظاـ 

 يـ األثاث:ج( صائ  اإلدراؾ األرجكنكمي لتصم

يجػب أف يراعػػي معمػـ التعمػػيـ الصػناعي عنػػد تصػميـ األثػػاث كتعمػيـ أةػػاليب التصػػميـ 
كطػػرؽ تنفيػػذه ال صػػائ  األرجكنكميػػة المتعمقػػة ب صػػائ  األفػػراد المةػػت دميف كقػػدراتيـ 
الجةػػػمانية كتحقيػػػؽ الراحػػػة التامػػػة ليػػػـ، كذلػػػؾ بدراةػػػة قياةػػػات الجةػػػـ البشػػػرم، كالكتػػػع 

 كمجاؿ األدا  الحركي ألعتا  اإلنةاف  األمثؿ لمجةـ البشرم،

( عػػػدة اعتبػػػارات مػػػف حيػػػث األدا  الحركػػػي 3، 2216كينكػػػد  ميػػػؿ، كائػػػؿ محمػػػد ) 
لانةػػػػاف يأ ػػػػذىا المصػػػػمـ عنػػػػد تصػػػػميـ محطػػػػات العمػػػػؿ اإلداريػػػػة كذلػػػػؾ بيػػػػدؼ  فػػػػد 
كتقمػػػي  نةػػػبة ظيػػػكر اتػػػطرابات لمعتػػػمت المحركػػػة لألطػػػراؼ كتيػػػتـ ىػػػذه االعتبػػػارات 

يػػػزات جيػػػدة كمر كبػػػة لمحطػػػات العمػػػؿ ال اصػػػة بآليػػػات حركػػػة اإلنةػػػاف بطػػػرؽ إيجػػػاد تجي
كبشػػكؿ عػػاـ تيػػدؼ ىػػذه االعتبػػارات إلػػي تحةػػيف المظػػاىر المتعمقػػة باألكتػػاع كالتحركػػات 
 يػػػر الممئمػػػة كالتػػػغط المتمركػػػز لمتككينػػػات التشػػػريحية لألطػػػراؼ كاةػػػت داـ القػػػكة الزائػػػدة 

 أثنا  العمؿ كالعمؿ عمي تجنبيا 

 اإلدراؾ األرجكنكمي لتصميـ األثاث عدة عكامؿ مف أىميا: كتشمؿ  صائ 

 العكامؿ األنثركمترية لممةت دميف  (1

 العكامؿ األرجكنكمية البيئية  (2

 العكامؿ األرجكنكمية التكنكلكجية  (3

 العكامؿ األرجكنكمية الجمالية لمتصميـ  (4

 العكامؿ األرجكنكمية ل امات كعمميات قطع األثاث  (5

 رتفاعات كزكايا األجيزة المةت دمة العكامؿ األرجكنكمية إل (6

 العكامؿ األرجكنكمية لمجاؿ الحركة اآلمنة لممةت دـ  (7

كأما  صائ  أرجكنكمية قطع األثاث فتشمؿ ا تيػار قطػع األثػاث بنػا ن عمػي معػايير 
كقياةػػػات أرجنكميػػػة محةػػػكبة بدقػػػة عمميػػػة بحيػػػث تتكافػػػؽ مػػػع المةػػػت دـ كطبيعػػػة الميػػػاـ 

 لتي مف أىميا:كاألنشطة التي يقـك بيا، كا
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أبعاد قطع األثاث ) الطػكؿ كالعػرد كاإلرتفػاع ( الممئمػة لقياةػات المةػت دـ، قابميػة 
تػػػػبط قطػػػػع األثػػػػاث لتحقيػػػػؽ الراحػػػػة لممةػػػػت دـ، نػػػػكع ال امػػػػات كالمػػػػكاد الممئمػػػػة لبيئػػػػة 
المةت دـ كطبيعتو، جمالية شكؿ كلكف التصميـ بما يحقؽ الراحة النفةػية لممةػت دـ، حجػـ 

المناةػػػػب لمبيئػػػػة المحيطػػػػة بمػػػػا يحقػػػػؽ ةػػػػيكلة الحركػػػػة كالتنقػػػػؿ، العمميػػػػات  قطػػػػع األثػػػػاث
الصػػناعية الممئمػػة الةػػت دامات قطػػع األثػػاث، المكاصػػفات كاألصػػكؿ الفنيػػة لقطػػع األثػػاث 

 التي تحقؽ الكظيفية اآلمنة المريحة بدنينا كنفةينا لممةت دـ 

 د( مةتكيات اإلدراؾ األرجكنكمي لتصميـ األثاث:

تمػػر عمميػػة بنػػا  اإلدراؾ األرجكنػػكمي لمعمػػـ التعمػػيـ التكنكلػػكجي الصػػناعي بالمراحػػؿ 
 كالمةنكيات التالية:

 المرحمة األكلي: تككيف البنية المعرفية المرتبطة بأرجكنكمية التصميـ: 

تيػػدؼ ىػػذه المرحمػػة إلػػي فيػػـ كاةػػتنتاج المعمػػـ لنظريػػات كمبػػادئ كمفػػاىيـ أرجكنكميػػة 
 حظتو لتصميمات أثاث تحقؽ المبادئ األرجكنكمية تصميـ األثاث، كمم

 المرحمة الثانية: الكظيفية األرجكنكمية لتصميـ األثاث:

تقػاف تصػميـ  تيدؼ ىذه المرحمػة إلػي ممارةػة المعمػـ لعمميػة التصػميـ األرجكنػكمي، كا 
 األثاث األرجكنكمي  

 المرحمة الثالثة: التقكيـ األرجكنكمي التطكعي لتصميمات األثاث:

دؼ ىػػػػذه المرحمػػػػة إلػػػػي الدراةػػػػة التطكعيػػػػة لكتالكجػػػػات األثػػػػاث، كأثػػػػاث المكجػػػػكد تيػػػػ
 بالمعارد كتحميؿ تصميات األثاث بيا كنقدىا أرجكنكمينا 

 المرحمة الرابعة: اإلبداع األرجكنكمي لتصميـ األثاث:

تيػػدؼ ىػػذه المرحمػػة إلػػي إنتػػاج تصػػميمات جديػػدة تحقػػؽ معػػايير األرجكنكميػػة بمثاليػػة 
 الراحة البدنية كالنفةية المثمي لممةت دـ  كعممية تحقؽ

مةػػػػػتكياتو  - صائصػػػػػو -أىميتػػػػػو –المحػػػػػكر الثالػػػػػث: التفكيػػػػػر التػػػػػأممي ) مفيكمػػػػػو 
 كمراحمو( 

 أ( مفيـك التفكير التأممي:
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كيحممػػػو لعناصػػػره كيرةػػػـ  التفكيػػػر التػػػأممي يتطمػػػب تأمػػػؿ الفػػػرد لممكقػػػؼ الػػػذم يكاجيػػػو
ال طط المزمة لفيمو بيدؼ الكصكؿ إلي النتائج التي يتطمبيػا المكقػؼ كتقػكيـ النتػائج فػي 

 ( 51،  2223تك  ال طط المكتكعة )عبيد، كليـ كعفانة، عزك ،

( أف التفكيػػر التػػأممي "ىػػك نشػػاط عقمػػي كاع كمتػػأف 2212كيػػذكر العةاةػػمة كبشػػارة )
اتػو المعرفيػة فػي تػك  الكاقػع الػذم يتعامػؿ معػو بحيػث يةػتطيع يةت دـ فيو معتقداتػو ك بر 

يصاليا لمرحمة الكعي بمعنػي جديػد لتقػكده فيمػا بعػد إلػي تكػكيف نظريػة  أف يحؿ مشكمتو كا 
  اصة بو لمممارةات التي يريد تحقيقيا في المةتقبؿ" 

ميػؿ ( التفكير التػأممي بأنػو عمميػة عقميػة تقػـك عمػي تح2225كيعرؼ إبراىيـ، مجدم )
المكقػػػؼ المشػػػكؿ إلػػػي مجمكعػػػة مػػػف العناصػػػر، كدراةػػػة جميػػػع الحمػػػكؿ الممكنػػػة كتقكيميػػػا 

 كالتحقؽ مف صحتيا قبؿ اال تبار أك الكصكؿ إلي الحؿ الصحي  لممكقؼ المشكؿ  

كيعرؼ الباحث التفكير التػأممي لتصػميـ األثػاث إجرائينػا عمػي أنػو عمميػة عقميػة ترتكػز 
ات األثػاث إلػي عناصػر كمككنػات ىػذا األثػاث، كدراةػة عمي التحميؿ األرجكنػكمي لتصػميم

جميع التصميمات األرجكنكمية الممكنة لمكصكؿ إلي التصميـ األرجكنػكمي األمثػؿ لألثػاث 
 ال شبي  

تنبػع أىميػة التفكيػر التػأممي ككنػو أةػمكبنا يزيػد مػف فاعميػة ب( أىمية التفكيػر التػأممي: 
قة المتبادلة بػيف المعمػـ كالمػتعمـ، كربػط التعمػيـ العممية التعميمية، كيتت  ذلؾ مف  مؿ الث

بكاقػػػػع الحيػػػػاة، كحةػػػػف صػػػػيا ة األةػػػػئمة، كاالةػػػػتقمؿ الػػػػذاتي، كاالةتقصػػػػا  ) العةاةػػػػمة، 
 (    2212كبشارة، 

كيعتبر التفكيػر التػأممي مػف أنمػاط التفكيػر التػي تعتمػد عمػي المكتػكعية كمبػدأ العميػة 
الظػػػكاىر كاألحػػػداث كلقػػػد اةػػػتحكذ التفكيػػػر كالةػػػببية فػػػي مكاجيػػػة المشػػػكمت التػػػي تفةػػػر 

التأممي عمي اىتماـ المػربيف فػي كتابػاتيـ فػي عمػـ الػنفس التربػكم مػف بيػنيـ بينيػو كجػيمس 
كديػػكم، كلكػػف االىتمػػاـ ا تفػػي مػػف الدراةػػات التربكيػػة فػػي عيػػد ازدىػػار المدرةػػة الةػػمككية 

 التي لـ تعط االىتماـ بيذا

لتفكيػػر التػػأممي بػػالظيكر مػػرة أ ػػرل عمػػي يػػد العػػالـ النػػكع مػػف التفكيػػر الراقػػي، ثػػـ بػػدأ ا
جكف منطمقا مف أف التفكير التأممي تفكير مكجو نحك العمميات العقميػة إلػي أىػداؼ محػددة 
كيتطمػػب تحميػػؿ المكقػػػؼ إلػػي عناصػػره الم تمفػػػة كالبحػػث عػػف العمقػػػات الدا ميػػة )المرشػػػد 

 ( 116، 2215كصال  ، 
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(،) 2218الي طالػب كالػدليمي، اال  طالػب، )عمكاف، ةج(  صائ  التفكير التأممي
 (:2215الز بي، أحمد محمد، 

إف مػػف أىػػـ  صػػائ  التفكيػػر التػػأممي العقمنيػػة القائمػػة عمػػي التبصػػر النقػػدم كشػػدة 
االنتبػػاه، كمػػا أنػػو تفكيػػر فػػكؽ معرفػػي يتتػػمف تحميػػؿ عممػػي لعناصػػر المكاقػػؼ كالمشػػكمت 

كتفةػير النتػائج لمكصػكؿ لمحمػكؿ المثمػي، لحميا، كفرد الفركد كات اذ القػرارات كمناقشػة 
مكانػػػػات الفػػػػرد كنشػػػػاطو العممػػػػي، كيتطمػػػػب إكةػػػػاب  باإلتػػػػافة إلػػػػي أنػػػػو يػػػػرتبط ب بػػػػرات كا 
الطمب التفكير التأممي تنمية مياراتػو لػدم معممػي التعمػيـ التكنكلػكجي الصػناعي كتػدريبيـ 

الصػبر حيػث أف التأمػؿ عمي اةتراتيجيات تعميـ التفكير التػأممي، كتػكفر المثػابرة كالطمػكح ك 
يةػػتمـز كقػػت كػػاؼ، مػػع تػػركرة اةػػت داـ الكةػػائؿ االلكتركنيػػة عبػػر الكيػػب ل مػػؽ الدافعيػػة 

 لمتعمـ كاالنجاز في التصميمات المتنكعة لألثاث األرجكنكمي كتنفيذه       

 د( ميارات التفكير التأممي في تصميـ األثاث األرجكنكمي:

 ألةاةية في تصميـ األثاث األرجكنكمي مايمي:إف مف أىـ ميارات التفكير التأممي ا

كتشػػاؼ العمقػػات 1 ( ميػارة التأمػػؿ كالممحظػػة: كيقصػد بيػػا دراةػػة مككنػات األثػػاث كا 
 بينيا التي يمكف أف تحقؽ المعايير األرجكنكمية 

(  ميػػارة تحديػػد البػػدائؿ التصػػميمية لألثػػاث: كيقصػػد تحديػػد عػػدة تصػػميمات لألثػػاث 2
 كمية تحقؽ المعايير األرجكن

( ميػػػارة التكصػػػؿ لمتصػػػميـ المناةػػػب: كيقصػػػد التكصػػػؿ لمتصػػػميـ المناةػػػب لألثػػػاث 3
 المحقؽ لممعايير األرجكنكمية 

( ميػػػػػارة التفةػػػػػير المقنػػػػػع: كيقصػػػػػد اةػػػػػتنتاج تفةػػػػػيرات منطقيػػػػػة لتصػػػػػميـ األثػػػػػاث 4
األرجكنػػػػػكمي بنػػػػػا ن عمػػػػػي ال بػػػػػرات كالمعمكمػػػػػات كالميػػػػػارات الةػػػػػابقة أك طبيعػػػػػة التصػػػػػميـ 

 ك صائصو  

 ق( مةتكيات كمراحؿ التفكير التأممي في تصميـ األثاث األرجكنكمي:

 ترتبط مراحؿ التفكير التأممي بمةتكيات عقمية كما يمي:

المرحمػػػة األكلػػػي: الشػػػعكر بػػػالمكقؼ أك المشػػػكمة كتػػػرتبط بمةػػػتكم التطبيػػػؽ العممػػػي -
كتكظيػؼ اإلمكانػات الش صػية مػف ميػارات متقنػة  لم برات المعرفيػة لممعػايير األرجكنكميػة

 لتصميـ األثاث 
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المرحمػػػة الثانية:التحديػػػد التفصػػػيمي لممكقػػػؼ أك المشػػػكمة كتػػػرتبط بمةػػػتكم الكصػػػؼ -
 كالتحميؿ العممي لعناصر التصميـ األرجكنكمي 

المرحمػػػػة الثالثػػػػة: الحمػػػػكؿ المتنكعػػػػة لممكقػػػػؼ أك المشػػػػكمة كتػػػػرتبط بمةػػػػتكم فػػػػرد -
 بال برات كالقيـ كاالتجاىات لمتصميـ األرجكنكمي الفركد كربطيا 

المرحمػػة الرابعػػػة: ا تيػػار كت طػػػيط كتنفيػػػذ الحػػؿ األفتػػػؿ كتػػرتبط بمةػػػتكم ا تبػػػار  -
جػػػرا  التصػػػميمات األرجكنكميػػػة كا تيػػػار التصػػػميـ األفتػػػؿ مػػػف  ػػػمؿ  صػػػحة الفػػػركد كا 

 الحكار اةت داـ التفكير الناقد في تك  معايير عممية محددة 

 لرابع: التدريب االلكتركني المنظـ ذاتينا عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي:المحكر ا

إف بيئػػة التػػدريب االلكتركنػػي لمعممػػي التعمػػيـ التكنكلػػكجي الصػػناعي تعتبػػر مػػف أنةػػب 
البيئات الممئمة لتنمية ميارات التنظيـ الذاتي لدييـ،  يث أف ىذه البيئة تتػي  ليػذا المعمػـ 

ية يرتبيػػػا كيتػػػيؼ إلييػػػا كيعػػػدليا حةػػػب احتياجاتػػػو ك براتػػػو أنشػػػطة تفاعميػػػة كمثيػػػرات حةػػػ
المعرفيػػة التػػي ت تمػػؼ مػػف معمػػـ إلػػي ا ػػر، ممػػا يةػػيـ فػػي إتاحػػة الفرصػػة لممعمػػـ لتنظػػيـ 
عمميػػػة تدريبػػػو ذاتينػػػا عبػػػر الكيػػػب، كبيػػػذا يكػػػكف معمػػػـ التعمػػػيـ التكنكلػػػكجي الصػػػناعي كاعينػػػا 

ات كطػرؽ الحصػكؿ عمييػا مػف  ػمؿ باحتياجاتو كمتطمبػات تدريبػو مػف المعمكمػات كالميػار 
التبادؿ كالمشاركة الفعالة عبر مكاقع التكاصؿ االجتمػاعي مػع المػدرب كالمتػدربيف زمػم ه، 

 كؿ ىذا ينكد اإلدارة الذاتية لمتدريب االلكتركني 

فإف مكاقع التكاصؿ االجتماعي تمثؿ حالػة مةػتحدثة مػف التكنكلكجيػا متنكعػة األنمػاط 
، Customization، كالت صػػػػػػػػػي   Individualityرديػػػػػػػػػة كال صػػػػػػػػػائ : ك اصػػػػػػػػػية الف

 (383،  2216المكتةبيف مف ميزة رئيةة ليا ىي "التفاعمية") العمرم، ةالـ بف تماف، 

إف التنظػػػػيـ الػػػػػذاتي لمتػػػػػدريب االلكتركنػػػػػي مفتػػػػاح الش صػػػػػية االنةػػػػػانية فػػػػػي م تمػػػػػؼ 
ة الذاتيػػة مػػف حيػػث مجاالتيػػا المعرفيػػة ك يػػر المعرفيػػة، كيتتػػمف ثمثػػة أبعػػاد ىػػي: المراقبػػ

ا تيار الةمكؾ كأنماط التفكير، كالحكـ عمي الذات مف  مؿ مقارنػة الػذات بمعيػار معػيف، 
كاالةػػػػتجابة الذاتيػػػػة مػػػػف  ػػػػمؿ إدارة الػػػػذات كمكافأتيػػػػا أك معاقبتيػػػػا ) رزؽ، محمػػػػد عبػػػػد 

 (   2229الةميع، 

ىػػداؼ منطقيػػة كالمعمػػـ المػػنظـ ذاتينػػا ىػػك الػػذم يمتمػػؾ دافعيػػة إلنجػػاز الميػػاـ، ككتػػع أ
تتصػؿ بتمػػؾ الميػاـ، كاةػػت داـ اةػتراتيجيات محػػددة لتحقيػؽ ىػػذه األىػداؼ ) جمجػػؿ، نصػػره 

 (    2227محمد، 
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 مراحل التدريب االلكتروني المنظم ذاتًيا:

تتنػػكع مراحػػؿ التػػدريب المػػنظـ ذاتينػػا تبعنػػا لممػػد ؿ الػػذم يتبنػػاه كػػؿ نمػػكذج مػػف نمػػاذج 
تاج مراحػػؿ التػػدريب المػػنظـ ذاتينػػا باالةػػتفادة مػػف دراةػػة التػػدريب المػػنظـ ذاتينػػا، كيمكػػف اةػػتن

،  كدراةػػػػة  2226، كمرجػػػػع رشػػػػكاف، أحمػػػػد ربيػػػػع،  Zimmerman,B ،2222زيمرمػػػػاف 
، 2211، كدراةػػػػة عبػػػػد الحميػػػػد، عبػػػػد العزيػػػػز طمبػػػػة، 2229رزؽ، محمػػػػد عبػػػػد الةػػػػميع، 

 كيمكف عرد ىذه المراحؿ كما يمي:

 ( مرحمة الت طيط لمتدريب االلكتركني:1

يقػػـك المعمػػـ بتحديػػد األىػػداؼ المػػراد تحقيقيػػا، كتنشػػيط ال مفيػػة المعرفيػػة كميػػارات مػػا 
كرا  المعرفػػة لديػػو فػػي تػػك  إمكانياتػػو الش صػػية، كت طػػيط الكقػػت كالجيػػد الػػمـز لعمميػػة 
التػػػدريب، كالمشػػػاركة فػػػػي تنظػػػيـ بيئػػػة التػػػػدريب كنظػػػـ التفاعػػػؿ مػػػػع األ ػػػريف عبػػػر مكاقػػػػع 

 التكاصؿ االجتماعي 

 مرحمة تنفيذ الت طيط المنظـ ذاتينا:( 2

ي تار المعمـ األةمكب األفتؿ لمتدريب كينفذه مف  مؿ ممحظػة نفةػو لمػدم تقدمػو 
فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ، كتنظػػيـ ةػػمككو لمتغمػػب عمػػي الصػػعكبات التػػي تكاجيػػو بمػػا يزيػػد مػػف 

ع التكاصػؿ دافعيتو الذاتيو، كطمب المةاعدة األكاديمية مف المدرب كمف الزمم  عبػر مكاقػ
 االجتماعي 

 ( مرحمة التفكير التأممي في التدريب االلكتركني: 3

يتأمػػػؿ المعمػػػـ أدا اتػػػو الةػػػابقة فػػػي عمميػػػة التػػػدريب كيقيميػػػا ذاتينػػػا فػػػي تػػػك  المعػػػايير 
المحػػددة، لتحديػػد نقػػاط القػػكة كنقػػاط التػػعؼ فػػي عمميػػة تدريبػػو، كيحػػدد األةػػاليب األكثػػر 

 كفا ة في عممية تدريبو  

اةػػتراتيجية التفصػػيؿ   -اةػػتراتيجية التةػػميع راتيجيات التػػدريب المػػنظـ ذاتينػػا: أىػػـ اةػػت
 –اةػػػػػػتراتيجية مكافػػػػػػأة الػػػػػػذات  –اةػػػػػػتراتيجية المراقبػػػػػػة الذاتيػػػػػػة  –اةػػػػػػتراتيجية التنظػػػػػػيـ  –

 –اةػػػػػػتراتيجية التقػػػػػػكيـ الػػػػػػذاتي  –اةػػػػػػتراتيجية إدارة الكقػػػػػػت  –اةػػػػػػتراتيجية تعمػػػػػػـ األقػػػػػػراف 
 كمات  اةتراتيجية البحث عف المعم

 األساليب الداعمة لعممية التدريب االلكتروني المنظم ذاتًيا:

 يمكن ترتيب هذه األساليب ترتيًبا منطقًيا كما يمي:
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( عمػػػؿ عصػػػؼ ذىنػػػي إلكتركنػػػي عبػػػر مكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي حػػػكؿ مكتػػػكع 1
 تينا التدريب لتنشيط ال مفية الةابقة لمعممي التعميـ التكنكلكجي الصناعي ليفكركا فيو ذا

( عقػػػد مناقشػػػات إلكتركنيػػػة  يػػػر متزامنػػػة بػػػيف المعممػػػيف المتػػػدربيف لمناقشػػػة الميػػػاـ 2
 المطمكبة في مكتكع التدريب 

( تقػػديـ الػػػدعـ كاإلرشػػاد األكػػػاديمي اإللكتركنػػي، كمتابعػػػة أدا  المعممػػيف المتػػػدربيف، 3
نجازاتيـ   كتقديـ التغذية المرتدة كتعزيز كتدعيـ أدا اتيـ كا 

لػػػذاتي المةػػػتقؿ لكػػػؿ معمػػػـ متػػػدرب لمميػػػاـ المحػػػددة لمكتػػػكعات التػػػدريب ( األدا  ا4
 االلكتركني   

 إجزاءات البحج

أكالن: تصػػػميـ البرنػػػامج التػػػدريبي اإللكتركنػػػي القػػػائـ عمػػػي مكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي 
كميػػػػارات التنظػػػػيـ الػػػػذاتي لمعممػػػػي التعمػػػػيـ التكنكلػػػػكجي الصػػػػناعي ت صػػػػ  الصػػػػناعات 

  مؿ تحديد ما يم  :ال شبيةو كذلؾ مف 

 أ( الفمةفة القائـ عمييا البرنامج التدريبي اإللكتركني المقترح:

ترتكػػػز فمةػػػفة البرنػػػامج التػػػدريبي المقنػػػرح عمػػػي عػػػدة مػػػدا ؿ عالميػػػة أىميػػػا كمحكرىػػػا 
التنظػػػػػيـ الػػػػػذاتي لمػػػػػتعمـ كالتعمػػػػػيـ االلكتركنػػػػػي عبػػػػػر الكيػػػػػب مػػػػػف  ػػػػػمؿ مكاقػػػػػع التكاصػػػػػؿ 

 االجتماعي 

 نامج التدريبي اإللكتركني المقترح:ب( أةس بنا  البر 

ت طيط المحتكم العممي لمبرنامج التدريبي المقترح فػي صػكرة لقػا ات إلكتركنيػة قائمػة 
عمػػػي التنظػػػيـ الػػػذاتي، كاةػػػت داـ مكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي عبػػػر الكيػػػب ) الفػػػيس بػػػكؾ، 

  كالػػػػػػكاتس اب، كالتميجػػػػػػراـ ( لتمكػػػػػػيف معممػػػػػػي التعمػػػػػػيـ التكنكلػػػػػػكجي الصػػػػػػناعي ت صػػػػػػ
  الصناعات ال شبية مف اإلدراؾ األرجكنكمي كالتفكير التأممي المرتبط بتصميـ األثاث 

 أىداؼ البرنامج التدريبي اإللكتركني المقترح:ج( 

حػػػدد الباحػػػث األىػػػداؼ التعميميػػػة لمبرنػػػامج التػػػدريبي المقتػػػرح، كصػػػا يا فػػػي عبػػػارات 
قيقػو لػدل معممػي التعمػيـ ةمككية تصؼ بصػكرة محػددة ككاتػحة الةػمكؾ النيػائي المػراد تح

 التكنكلكجي الصناعي ت ص  الصناعات ال شبية، كأىـ ما ركعي في تحديدىا ما يمي:
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أف تتميػػػػػز بػػػػػالتنكع بحيػػػػػث تشػػػػػمؿ الجكانػػػػػب المعرفيػػػػػة كالمياريػػػػػة كالكجدانيػػػػػة   1
 لادراؾ األرجكنكمي لتصميمات األثاث ال شبي كعمقتيا بالتفكير التأممي 

ممػػي التعمػيـ التكنكلػػكجي الصػناعي ت صػػ  أف تتمشػي مػع طبيعػػة مينػة مع  2
 الصناعات ال شبية بالمدرةة الثانكية الصناعية 

أف تراعػػػػػػ  التنظػػػػػػيـ الػػػػػػذاتي لمقػػػػػػا ات االلكتركنيػػػػػػة عبػػػػػػر مكاقػػػػػػع التكاصػػػػػػؿ   3
 االجتماعي 

 أف تتصؼ بالكاقعية حت  يمكف تحقيقيا عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي   4

التكنكلػػػكجي الصػػػناعي ت صػػػ  أف تحػػػدد الةػػػمكؾ النيػػػائي لمعممػػػي التعمػػػيـ   5
 الصناعات ال شبية 

 د( المحتكل العممي لمبرنامج التدريبي المقترح:

 كقد ركعي في ا تيار كتحديد عناصر المحتكل عدة معايير فيما يمي:

 أف يرتبط المحتكل إرتباطان كثيقان باألىداؼ كمةتكياتيا الم تمفة   1

يػة كالنفةػية كاالجتماعيػة أف يراعي المحتكم طبيعة جميػع جكانػب النمػك العقم  2
كالمغكيػػػػػػػة كالجةػػػػػػػمية لمعممػػػػػػػي التعمػػػػػػػيـ التكنكلػػػػػػػكجي الصػػػػػػػناعي ت صػػػػػػػ  

 الصناعات ال شبية، كيرتبط بالكاقع الثقافي الذم يعيشكف فيو 

أف يككف المحتكل صادقان كلو داللػة، كمػرتبط بػالكاقع العممػي لمعممػي التعمػيـ   3
 التكنكلكجي الصناعي ت ص  الصناعات ال شبية 

أف يةاىـ المحتكل في إكةاب معممي التعميـ التكنكلػكجي الصػناعي اإلدراؾ   4
األرجكنػػكمي لتصػػميـ األثػػاث كالتفكيػػر التػػأممي اعتمػػادنا عمػػي التنظػػيـ الػػذاتي 

 لمقا ات التدريبية عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي 

أف يكػػكف ىنػػاؾ تػػكازف بػػيف شػػمكؿ كعمػػؽ المحتػػكل، كتحقيػػؽ لمبػػدأ التكامػػؿ   5
 ت البرنامج اإللكتركنية بيف لقا ا

أف يراعػػ  المحتػػكل التػػدرج فػػي المقػػا ات التدريبيػػة مػػف الةػػيؿ إلػػ  الصػػعب،   6
 كمف البةيط إل  الُمركب 

كيكتػػػ  الجػػػػدكؿ التػػػػالي المقػػػػا ات التدريبيػػػػة االلكتركنيػػػػة لمحتػػػػكم البرنػػػػامج التػػػػدريبي 
 اإللكتركني المقترح كعناصر محتكاىا:



 

 

 

تصميـ برنامج تدريبي إلكتركني قائـ عمي مكاقع التكاصؿ االجتماعي كميارات التنظيـ الذاتي لتنمية 
اإلدراؾ األرجكنكمي كالتفكير التأممي كأثره عمي تصميـ األثاث األرجكنكمي لدم معممي التعميـ 

 التكنكلكجي الصناعي

 

 2020العدد يوليو      والعشرون  السادسالمجمد 
521 

 امج التدريبي المقترح( المحتوى العممي لمبرن 1جدول ) 

المقاء 
 االلكتروني

 عناصر المقاء االلكتروني
المقاء 

 االلكتروني
 عناصر المقاء االلكتروني

اإلدراك  -1
األرجونومي 
وأرجونومية 

 التصميم

( مفهوم اإلدراك 1)
 األرجونومي.

( مفهوم أرجونومية 2)
 التصميم.

( العالقة بين اإلدراك 3)
 األرجونومي وأرجونومية

 التصميم.

3- 
التصميم 

األرجونومي 
 لألثاث

( التصميم األرجونومي لألثاث 1)
 المنزلي.

( التصميم األرجونومي لألثاث 2)
 المكتبي.

( التصميم األرجونومي لألثاث 3)
 متعدد األغراض

خصائص  -2
أرجونومية 
 التصميم

( العوامل األنثرومترية 1)
 لممستخدمين.

 ( العوامل األرجونومية2)
 البيئية.

( العوامل األرجونومية 3)
 التكنولوجية.

( العوامل األرجونومية 4)
 الجمالية لمتصميم.

( العوامل األرجونومية 5)
 لخامات وعمميات قطع األثاث.

( العوامل األرجونومية 6)
إلرتفاعات وزوايا األجهزة 

 والمعدات المستخدمة.

( العوامل األرجونومية 7)
لمجال الحركة اآلمنة 

 ستخدم.لمم

التقويم  -4
األرجونومي 
لتصميمات 

 األثاث.

 

( تأمل وتحميل تصميمات األثاث 1)
 أرجونومًيا.

 ( تقييم قطع األثاث أرجونومًيا.2)

 ( التصميم المناسب أرجونومًيا.3)

األبداع  -5
األرجونومي 
لتصميم 
 األثاث

( مقترحات وأفكار جديدة لقطع 1)
 أثاث تحقق المعايير األرجونومية.

( إنتاج تصميمات جديدة لقطع 2)
 أثاث تحقق المعايير األرجونومية .

 

 ىػ( ا تيار المصادر التدريبية اإللكتركنية:
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اإللكتركنيػة كفػؽ إتاحتيػا عبػر الكيػب كةػيكلة اةػت داميا  تػـ ا تيػار مصػادر التػدريب
كمناةػػػبة تحقيقيػػػا لألىػػػداؼ التعميميػػػة المحػػػددة، كطبقػػػان لةػػػيكلة كدقػػػة عػػػرد مكتػػػكعات 

 المقا ات االلكتركنية الت  تـ ا تيارىا ككانت كالتال  :

مجمكعػػػػػػػػػػة اإلدراؾ األرجكنػػػػػػػػػػكمي لمعممػػػػػػػػػػي التعمػػػػػػػػػػيـ التكنكلػػػػػػػػػػكجي الصػػػػػػػػػػناعي   -1
Facebook Group/. 

 اةت دمت المجمكعة لمتكاصؿ مع مجمكعة المعمميف كمشاركة الممفات كالرةائؿ 

 . WhatsApp/ +201030501743مجمكعة أرجكنكمية تصميـ األثاث  -2

اةت دمت المجمكعة لمتكاصؿ مع مجمكعػة المعممػيف بةػيكلة عبػر الجػكاؿ الش صػي 
 كمشاركة الممفات كالرةائؿ 

 /Telegramالتكنكلػػػػػػػػػػػكجي الصػػػػػػػػػػػناعي مجمكعػػػػػػػػػػػة معممػػػػػػػػػػػي التعمػػػػػػػػػػػيـ  -3

+201030501743 

اةت دمت المجمكعة لمتكاصؿ مع مجمكعػة المعممػيف بةػيكلة عبػر الجػكاؿ الش صػي 
 كمشاركة الممفات كالرةائؿ 

كىػػك منصػػة اجتماعيػػة تعميميػػة مجانيػػة كفػػر لمباحػػث   Edmodoتطبيػػؽ إدمػػكدك  -4
 بادؿ المحتكل التعميمي كتطبيقاتو كالمعمميف المتدربيف بيئة امنة لمتصاؿ كالتعاكف، كت

اةػػػػت دمو الباحػػػػث فػػػػي المقػػػػا ات االلكتركنيػػػػة المتزامنػػػػة مػػػػع  zoomتطبيػػػػؽ زكـك -5
المعممػػػػيف المتػػػػدربيف لمناقشػػػػة الميػػػػاـ كالتقػػػػكيـ الشػػػػفكم التكػػػػكيني لمراحػػػػؿ إنجػػػػاز الميػػػػاـ 

 المحددة 

 مقاطع فيديك تعميمية حكؿ األثاث األرجكنكمي التاري ي كالمعاصر  -6

مكاقع الكيب العممية كالمنصات االلكتركنية التعميميػة المتاحػة لممعممػيف مثػؿ بنػؾ  -7
 المعرفة المصرم

 المكاقع االفتراتية لمتاحؼ األثاث التاري ي  -8

 المكاقع االفتراتية لمعارد األثاث المعاصر  -9

 تالية:تـ اتباع االةتراتيجيات التعميمية الك( اةتراتيجيات التدريب اإللكتركنية:: 
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العصؼ الذىني اإللكتركني كذلؾ الةتمطار أفكػار المعممػيف المتػدربيف مػف أجػؿ  -1
األفكػػػػػار الجديػػػػػدة التػػػػػ  يػػػػػتـ إتػػػػػافتيا أثنػػػػػا  المشػػػػػاركة الذاتيػػػػػة فػػػػػي مناقشػػػػػة مكتػػػػػكعات 

 التصميمات األرجكنكمية عبر الكيب 

العمقػػات ال ػػرائط الذىنيػػة االلكتركنيػػة لمشػػاركة المعممػػيف المتػػدربيف فػػي تكتػػي   -2
 بيف محتكم مكتكعات المقا ات االلكتركنية 

المناقشات االلكتركنية  ير المتزامنة كذلؾ لمناقشة ما ُيةتجد أثنػا  إنجػاز الميػاـ  -3
 المحددة 

الفصػػؿ المعكػػكس حتػػ  يمكػػف لممعمػػـ المتػػػدرب الػػتعمـ الػػذاتي كالػػتحكـ فػػ  كقػػػت  -4
 غرد منيا بنجاح المشاركة بالمقا ات االلكتركنية بحيث يتـ أدا  ال

الت يػػػػػػؿ المكجػػػػػػو لتػػػػػػدريب المعممػػػػػػيف ذاتينػػػػػػا عمػػػػػػي تأمػػػػػػؿ كانجػػػػػػاز التصػػػػػػميمات  -5
 األرجكنكمية لألثاث ال شبي عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي 

اةػػتراتيجية التفصػػيؿ   -اةػػتراتيجيات التػػدريب المػػنظـ ذاتينػػا )اةػػتراتيجية التةػػميع  -6
 –اةػػػػػػتراتيجية مكافػػػػػػأة الػػػػػػذات  –بػػػػػػة الذاتيػػػػػػة اةػػػػػػتراتيجية المراق –اةػػػػػػتراتيجية التنظػػػػػػيـ  –

 –اةػػػػػػتراتيجية التقػػػػػػكيـ الػػػػػػذاتي  –اةػػػػػػتراتيجية إدارة الكقػػػػػػت  –اةػػػػػػتراتيجية تعمػػػػػػـ األقػػػػػػراف 
      اةتراتيجية البحث عف المعمكمات( 

   :اإللكتركنيةاألنشطة التعميمية التدريبية ز ( 

لبرنػػػػامج التػػػػدريبي، تػػػػـ ا تيػػػػار األنشػػػػطة التعميميػػػػة المصػػػػاحبة التػػػػي تحقػػػػؽ أىػػػػداؼ ا
كتتناةػػػب مػػػع المحتػػػكل العممػػػي ك بػػػرات المعممػػػيف المتػػػدربيف، كقػػػد تػػػـ تصػػػميـ عػػػدد مػػػف 

 األنشطة التعميمية كما يمي:

عمػػؿ عصػػؼ ذىنػػي إلكتركنػػي عبػػر مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي حػػكؿ مكتػػكع  -1
 و ذاتينا التدريب لتنشيط ال مفية الةابقة لمعممي التعميـ التكنكلكجي الصناعي ليفكركا في

 إعداد أبحاث عف المعايير األرجكنكمية في تصميـ إنتاج األثاث ال شبي  -2

 عقد ندكات إلكتركنية حكؿ أىمية اإلدراؾ األرجكنكمي في تصميـ األثاث   -3

عمػػؿ مةػػابقات إلكتركنيػػة عبػػر الكيػػب حػػكؿ طػػرؽ مكافحػػة الحرائػػؽ دا ػػؿ كرشػػة  -4
 نجارة األثاث 
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لػػبعد المتػػاحؼ كمعػػارد األثػػاث لمتعػػرؼ عمػػي مػػدم  زيػػارات افتراتػػية تأمميػػة -5
نتاج األثاث   مراعاة المعايير األرجكنكمية في تصميـ كا 

إعداد كةائؿ لنشر الكعي بأىمية اإلدراؾ األرجكنكمي كأثػره عمػي صػحة األنةػاف  -6
 الجةدية كالنفةية 

عمػػػػؿ مةػػػػابقة بػػػػيف معممػػػػي التعمػػػػيـ التكنكلػػػػكجي الصػػػػناعي لممارةػػػػة التصػػػػميـ  -7
 رجكنكمي لألثاث األ

عقد مناقشات إلكتركنية  ير متزامنة بػيف المعممػيف لمناقشػة الميػاـ المطمكبػة فػي  -8
 مكتكع التدريب 

 التقكيـ الذاتي لمراحؿ التدريب عمي التصميـ األرجكنكمي   -9

يجػػب أف يػػرتبط التقػػكيـ الفعػػاؿ باألىػػداؼ المحػػددة، كأف  ح( أةػػاليب ككةػػائؿ التقػػكيـ:
 ية كالشمكؿ كالدينامية كالتنكع كاالقتصادية كالصدؽ كالثبات يتصؼ بالمكتكع

 ويقسم التقويم في البحث الحالي إلى :

كتػػػـ ذلػػػؾ مػػػف  ػػػمؿ :   Pre – Evaluationالتقػػػكيـ القبمػػػي ) التش يصػػػي ( -1
التطبيػػؽ قبمينػػا لمقيػػاس اإلدراؾ األرجكنػػكمي، كمقيػػاس التفكيػػر التػػأممي، كمعيػػار أرجكنكميػػة 

 تصميـ األثاث 

ىػػػػدؼ التقػػػػكيـ :   Formative Evaluationالتقػػػػكيـ التكػػػػكيني ) المرحمػػػػي (  -2
التكػػػكيني إلػػػ  التحقػػػؽ المةػػػتمر مػػػف مػػػدل تحقيػػػؽ معممػػػي التعمػػػيـ التكنكلػػػكجي الصػػػناعي 
لألىػػداؼ المنشػػكدة، كمػػػدل اكتةػػابيـ اإلدراؾ األرجكنػػكمي كالتفكيػػػر التػػأممي، كيػػتـ التقػػػكيـ 

 التككيني مف  مؿ:

 كتركنية  ير المتزامنة مع المعمميف المتدربيف المناقشة االل 

  ) حافظة المياـ االلكتركنية) البكرتكفميكPortfolio   

   التقييـ الذاتي، كتقييـ األقراف 

تػػػـ التقػػػكيـ النيػػػائي مػػػف  ػػػمؿ التطبيػػػؽ بعػػػدينا لمقيػػػاس اإلدراؾ التقػػػكيـ النيػػػائي:  -3
 مية تصميـ األثاث األرجكنكمي، كمقياس التفكير التأممي، كمعيار أرجكنك 
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 ط( تبط البرنامج التدريبي اإللكتركني المقترح: 

لمتأكػػػد مػػػف مػػػدل صػػػمحية البرنػػػامج التػػػدريبي اإللكتركنػػػي المقتػػػرح، تػػػـ عرتػػػو فػػػي 
صػػكرتو المبدئيػػة عمػػ  مجمكعػػػة مػػف الةػػادة ال بػػرا  المحكمػػػيف، كذلػػؾ بيػػدؼ التأكػػد ممػػػا 

 يمي: 

  صحة صيا ة األىداؼ 

  المقترحة لمبرنامج التدريبي اإللكتركني المقترح مدل مناةبة األىداؼ 

  مػػدل مم مػػة محتػػكل البرنػػامج التػػدريبي اإللكتركنػػي المقتػػرح لمعممػػي التعمػػيـ
 التكنكلكجي الصناعي 

  مػػدل مناةػػبة المحتػػكل كاألنشػػطة التعميميػػة كاةػػتراتيجيات التػػدريس كمصػػادر
 لمقترحة  التعمـ كالتدريب كأةاليب التقكيـ ،كذلؾ لتحقيؽ األىداؼ ا

   إتافة أم مقترحات في المكاف الم ص  لذلؾ 

كقػػػد أبػػػدل الةػػػادة المحكمػػػكف مجمكعػػػة مػػػف المقترحػػػات التػػػي تركػػػزت حػػػكؿ مراجعػػػة 
الصيا ة المغكية لبعد األىداؼ التعميمية كاألنشطة كمصادر الػتعمـ كالتػدريب، باإلتػافة 

لتعميميػػة التدريبيػػة إلػػ  بعػػد التعػػديمت التػػي شػػممت الحػػذؼ كاإلتػػافة لػػبعد األنشػػطة ا
كاةػػتراتيجيات التػػدريس، كقػػد تػػـ إجػػرا  المقترحػػات كالتعػػديمت المطمكبػػة، كأصػػب  البرنػػامج 

)1التػػػدريبي اإللكتركنػػػي المقتػػػرح فػػػي صػػػكرتو النيائيػػػة
*

يتتػػػمف  مػػػس لقػػػا ات إلكتركنيػػػة  (
عنصػرنا تػـ تػرتيبيـ تبعػان آلرا  المحكمػيف، كبػذلؾ يكػكف الباحػث قػد أجػػاب  18تحتػكل عمػ  

مػا التصػكر المقتػرح لبرنػامج تػدريبي قػائـ عمػي  عمػ  الةػناؿ الثػاني مػف أةػئمة البحػث كىػك
مكاقع التكاصؿ االجتمػاعي كميػارات التنظػيـ الػذاتي لمعممػي التعمػيـ التكنكلػكجي الصػناعي 

 ت ص  الصناعات ال شبية؟

ب: إعذاد ًتصميم أدًات تقٌيم البحج:
ً
 حبني

تػـ إعػداد مقيػػاس اإلدراؾ األرجكنػكمي لمعممػػي  :أ( إعػداد مقيػاس اإلدراؾ األرجكنػػكمي
 التعميـ التكنكلكجي الصناعي ت ص  الصناعات ال شبية تبعان لم طكات التالية : 

                                                 
1(

*
)

 (  البرنامج التدريبي اإللكتروني المقترح فى صىرته النهائيت . 1ملحك ) 
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ييدؼ ىػذا المقيػاس إلػ  التعػرؼ عمػ  مػدل إدراؾ  ( تحديد اليدؼ مف المقياس :  1
ككعػػػػي معممػػػػي التعمػػػػيـ التكنكلػػػػكجي الصػػػػناعي ت صػػػػ  الصػػػػناعات ال شػػػػبية لممعػػػػايير 

 األرجكنكمية لتصميـ األثاث 

( تحديػػد مةػػتكيات الػػتعمـ كالتػػدريب لمقيػػاس اإلدراؾ األرجكنػػكمي لتصػػميـ األثػػاث:  2
اؾ األرجكنػػكمي لتصػػميـ األثػػاث، بيػػدؼ يشػػتمؿ ىػػذا المقيػػاس عمػػ  مةػػتكم المعرفػػة كاإلدر 

التحقػػؽ مػػف تمكػػف معممػػي التعمػػيـ التكنكلػػكجي الصػػناعي مػػف الجكانػػب المعرفيػػة اإلدراكيػػة 
 لممعايير األرجكنكمية لتصميـ األثاث 

تػػـ صػػيا ة عبػػارات المقيػػاس لتناةػػب أعمػػار  ( إعػػداد كصػػيا ة عبػػارات المقيػػاس : 3
عي، كفػػػ  تػػػك  دراةػػػة العديػػػد مػػػف البحػػػكث كمةػػػتكل معممػػػي التعمػػػيـ التكنكلػػػكجي الصػػػنا

كدراةػػػة  (،2216كالدراةػػػات التػػػ  تتػػػمنت مقػػػاييس اإلدراؾ مثػػػؿ  ميػػػؿ، كائػػػؿ محمػػػد ) 
(، كدراةػة فكةػبر، ىيمػيف، كىيجنػت، ةػك، Tylor & Francis ،2219تػايمكر كفرانةػيس )

((، كدراةػة 2218و Vosper, Helen; Hignett, Sue & Bowie, Paulكبػكم، بػكؿ 
((، كدراةػػة زكنػػج، شػػيميف، كشػػيف، ميػػنج، كليػػك، Peteri, Virve ،2217فيػػرؼ بيتػػرم، 
((، كاشػتمؿ ىػذا 2219و Zhong, Shilin; Chen, Ming & Lyu, Jianhuaجيػانيكا  

( عبارة ، كقد حدد الباحث درجة لكػؿ بنػد مػف بنػكد 22المقياس في صكرتو المبدئية عم  )
 -متػردد  3 -أكافػؽ  4 -أكافػؽ بشػدة  5يجابية )المقياس كفقان لمقياس التقدير لمعبارات اإل

 3 -ال أكافػؽ  4 -ال أكافػؽ بشػدة  5ال أكافؽ بشدة( كالعبارات الةػمبية )  1 –ال أكافؽ  2
 أكافؽ بشدة(    1 -أكافؽ   2 -متردد 

( التأكػػػػػد مػػػػػف صػػػػػدؽ مقيػػػػػاس اإلدراؾ األرجكنػػػػػكمي لمعممػػػػػي التعمػػػػػيـ التكنكلػػػػػكجي  4
تـ عػرد المقيػاس عمػ  مجمكعػة مػف المحكمػيف ف الممئـ: الصناعي كثباتو كحةاب الزم

%( مػػػف  85إلكتركنينػػػا لتػػػبطو كالتأكػػػد مػػػف صػػػدقو، كاةػػػتبعد كػػػؿ عبػػػارة ال تصػػػؿ إلػػػ  )
اةػتجابات المحكمػيف ، كمػف ثػـ تػـ حػذؼ عبػارتيف، كتعػديؿ صػيا ة بعػد العبػارات طبقػػان 

( 22يتكػػكف مػػف ) (*)2القتراحػػات المحكمػػيف، كبالتػػال  أصػػب  المقيػػاس فػػ  صػػكرتو النيائيػػة
-18-17-15-13-12-12-9-8-7-6-2-1عبارة، ثمث عشرة عبػارة إيجابيػة ىػـ)

(،  كدرجػػػة المقيػػػاس الكميػػػة 19-16-14-11-5-4-3(، كةػػػبع عبػػػارات ةػػػمبية ىػػػـ)22
( درجػػػػة ، كلمتأكػػػػد مػػػػف ثبػػػػات المقيػػػػاس تػػػػـ تطبيقػػػػو إلكتركنينػػػػا عمػػػػ  عينػػػػة الدراةػػػػة 122)

، 13المقيػػاس عمػػ  نفػػس العينػػة بفاصػػؿ زمنػػ  )االةػػتطمعية، ثػػـ أعيػػد تطبيػػؽ نفػػس  ( يػػـك
ثػػػػػـ تػػػػػـ حةػػػػػاب معامػػػػػؿ االرتبػػػػػاط باةػػػػػت داـ معادلػػػػػة بيرةػػػػػكف )إةػػػػػماعيؿ محمػػػػػد الفقػػػػػي، 

                                                 
2(*)

 ( الصىرة النهائيت  لمقياس اإلدراك األرجىنىمي  لمعلم التعليم التكنىلىجي الصناعي. 2ملحك )  



 

 

 

تصميـ برنامج تدريبي إلكتركني قائـ عمي مكاقع التكاصؿ االجتماعي كميارات التنظيـ الذاتي لتنمية 
اإلدراؾ األرجكنكمي كالتفكير التأممي كأثره عمي تصميـ األثاث األرجكنكمي لدم معممي التعميـ 

 التكنكلكجي الصناعي

 

 2020العدد يوليو      والعشرون  السادسالمجمد 
527 

( 92 2( بػػػيف درجػػػات التطبيقػػػيف األكؿ كالثػػػان ، فكػػػاف معامػػػؿ االرتبػػػاط )2213كأ ػػػركف،
 ػػمؿ ممػػا يػػدؿ عمػػ  ثبػػات المقيػػاس، كتػػـ حةػػاب الػػزمف المناةػػب لتطبيػػؽ المقيػػاس مػػف 

حةػػاب متكةػػط الػػزمف الػػذل اةػػتغرقو المعممػػيف عينػػة الدراةػػة االةػػتطمعية، ككػػاف النػػاتج 
 ( دقيقة 28)

تػػـ إعػػداد مقيػػاس التفكيػػر التػػأممي لمعممػػي التعمػػيـ  ب( إعػػداد مقيػػاس التفكيػػر التػػأممي:
 التكنكلكجي الصناعي ت ص  الصناعات ال شبية تبعان لم طكات التالية : 

ييدؼ ىذا المقياس إل  التعػرؼ عمػ  مػدل إكةػاب المقياس :  ( تحديد اليدؼ مف 1
معممػػػػي التعمػػػػيـ التكنكلػػػػكجي الصػػػػناعي ت صػػػػ  الصػػػػناعات ال شػػػػبية لميػػػػارات التفكيػػػػر 

 التأممي 

 ( تحديد مةتكيات التعمـ كالتدريب لمقياس التفكير التأممي:  2

مكػػػف يشػػػتمؿ ىػػػذا المقيػػػاس عمػػػ  مةػػػتكيات التفكيػػػر التػػػأممي، بيػػػدؼ التحقػػػؽ مػػػف ت 
 معممي التعميـ التكنكلكجي الصناعي مف ميارات التفكير التأممي 

تػػـ صػػيا ة عبػػارات المقيػػاس لتناةػػب أعمػػار ( إعػػداد كصػػيا ة عبػػارات المقيػػاس:  3
كمةػػػتكل معممػػػي التعمػػػيـ التكنكلػػػكجي الصػػػناعي، كفػػػ  تػػػك  دراةػػػة العديػػػد مػػػف البحػػػكث 

(، كدراةػػة 2219مقابمػػة، محمػػد )كالدراةػػات التػػ  تتػػمنت مقػػاييس التفكيػػر التػػأممي مثػػؿ ال
(، كدراةػة نػكيجي، إيمػاف عبػد الكػريـ  2218عمكاف، ةالي طالب كالدليمي، أال  طالب ) 

((، كدراةػػػػػة Erdogan, Fatma ،2219(، كدراةػػػػػة إردك ػػػػػاف، فاطمػػػػػة 2212كامػػػػػؿ )
 ,Davoudi, Mohammad & Heydarnejadدافػػكدم، محمػػد، كىيػػدارنيجاد، طػػاىره 

Tahereh2222 اةػػة فكجيػػا، ةػػمطانا، كشػػير، بػػنج لػػيـ، كمػػيف، ليػػانج  )((، كدرFoujia, 

Sultana; Cher, Ping Lim; & Min, Liang 2222 كاشػػتمؿ ىػػذا المقيػػاس فػػي ،)
( عبارة، كقد حدد الباحث درجة لكؿ بنػد مػف بنػكد المقيػاس كفقػان 31صكرتو المبدئية عم  )

 1 –ال أكافػػؽ 2-متػػردد  3-افػػؽ أك  4-أكافػػؽ بشػػدة 5لمقيػػاس التقػػدير لمعبػػارات اإليجابيػػة )
  2 -متػػػػردد  3 -ال أكافػػػػؽ  4 -ال أكافػػػػؽ بشػػػػدة  5ال أكافػػػػؽ بشػػػػدة( كالعبػػػػارات الةػػػػمبية ) 

 أكافؽ بشدة(    1 -أكافؽ 

( التأكػػد مػػف صػػدؽ مقيػػاس التفكيػػر التػػأممي لمعممػػي التعمػػيـ التكنكلػػكجي الصػػناعي  4
كعػة مػف المحكمػيف إلكتركنينػا : تػـ عػرد المقيػاس عمػ  مجمكثباتو كحةػاب الػزمف الممئػـ

%( مػػػف اةػػػتجابات  85لتػػػبطو كالتأكػػػد مػػػف صػػػدقو، كاةػػػتبعد كػػػؿ عبػػػارة ال تصػػػؿ إلػػػ  )
المحكمػػيف ، كمػػف ثػػـ تػػـ حػػذؼ عبػػارة، كتعػػديؿ صػػيا ة بعػػد العبػػارات طبقػػان القتراحػػات 



 

 

 

تصميـ برنامج تدريبي إلكتركني قائـ عمي مكاقع التكاصؿ االجتماعي كميارات التنظيـ الذاتي لتنمية 
اإلدراؾ األرجكنكمي كالتفكير التأممي كأثره عمي تصميـ األثاث األرجكنكمي لدم معممي التعميـ 

 التكنكلكجي الصناعي

 

 2020العدد يوليو      والعشرون  السادسالمجمد 
528 

( عبػػػارة، 32يتكػػػكف مػػػف ) (*)3المحكمػػػيف، كبالتػػػال  أصػػػب  المقيػػػاس فػػػ  صػػػكرتو النيائيػػػة
-18-17-15-13-12-11-12-9-7-5-4-3-2-1إيجابيػػػػػػػة ىػػػػػػػـ) ( عبػػػػػػػارة22)

-25-23-16-14-8-6( عبػػػػػارات ةػػػػػمبية ىػػػػػـ)12(، ك)19-22-21-22-24-27
( درجة، كلمتأكد مف ثبػات المقيػاس تػـ 152(،  كدرجة المقياس الكمية )26-28-29-32

  تطبيقػػو إلكتركنينػػا عمػػ  عينػػة الدراةػػة االةػػتطمعية، ثػػـ أعيػػد تطبيػػؽ نفػػس المقيػػاس عمػػ
، ثػػػـ تػػػـ حةػػػاب معامػػػؿ االرتبػػػاط باةػػػت داـ معادلػػػة 13نفػػػس العينػػػة بفاصػػػؿ زمنػػػ  ) ( يػػػـك

( ممػػا يػػػدؿ 89 2بيرةػػكف بػػيف درجػػات التطبيقػػيف األكؿ كالثػػػان ، فكػػاف معامػػؿ االرتبػػاط )
عمػػػ  ثبػػػات المقيػػػاس، كتػػػـ حةػػػاب الػػػزمف المناةػػػب لتطبيػػػؽ المقيػػػاس مػػػف  ػػػمؿ حةػػػاب 

( 33عينػػػة الدراةػػػة االةػػػتطمعية، ككػػػاف النػػػاتج )متكةػػػط الػػػزمف الػػػذل اةػػػتغرقو المعممػػػيف 
 دقيقة 

ىػػػدؼ ىػػػذا المعيػػػار إلػػػ  تقيػػػيـ إتقػػػاف ج( إعػػػداد معيػػػار أرجكنكميػػػة تصػػػميـ األثػػػاث: 
معممػػي التعمػػيـ التكنكلػػكجي الصػػناعي تصػػميـ األثػػاث األرجكنػػكمي، كقػػد تػػـ صػػيا ة فقػػرات 

عي، كفػ  تػك  دراةػة المقياس لتناةب أعمػار كمةػتكل معممػي التعمػيـ التكنكلػكجي الصػنا
العديد مف البحكث كالدراةات الت  تتمنت معػايير أرجكنكميػة تصػميـ األثػاث مثػؿ دراةػة 

، ةػػكتانيت 2214 ميػػؿ، كائػػؿ محمػػد  ميػػؿ ) (، كدراةػػة ككثيةػػرينككؿ، ثيػػدارات، كبكتابػػانـك
(Wutthisrisatienkul, Thidarat & Puttapanom, Sutanit 2219 كدراةػػػة ، )

((، M. S. Parvez, A. Rahman & N. Tasnim 2219حمف، كتةػنيـ بػارفز، كعبػد الػر 
 ;.Obinna, Fidelis Pكدراةة أكبينا، فيدليس، كةاندام، أدالككف، كباباتكند، أكجػكنمد  )

Sunday, Adelakun A. & Babatunde, Ogunlade 2222 ،كدراةػػة ةػػكىرابي،)
 Sohrabi, Mohammad Sadegh& Anbarian, Mehrdadمحمػد، كأنباريػاف، ميػرداد )

( بنػػد ، كقػػد حػػدد الباحػػث 13( ، كاشػػتمؿ ىػػذا المعيػػار فػػي صػػكرتو المبدئيػػة عمػػ  )2222
 -جيػد جػدنا  4 -ممتػاز   5درجة لكؿ بند مػف بنػكد المعيػار كفقػان لمقيػاس التقػدير لمبنػكد ) 

تعيؼ (، ، كتػـ عػرد المعيػار عمػ  مجمكعػة مػف المحكمػيف  1 –مقبكؿ   2 -جيد  3
%( مػػػػف اةػػػػتجابات  92د مػػػػف صػػػػدقو، كاةػػػػتبعد كػػػػؿ بنػػػػد ال يصػػػػؿ إلػػػػ  )لتػػػػبطو كالتأكػػػػ

المحكمػػػػيف ، كمػػػػف ثػػػػـ تػػػػـ حػػػػذؼ ثمثػػػػة بنػػػػكد، كتعػػػػديؿ صػػػػيا ة بنػػػػديف طبقػػػػان القتراحػػػػات 
( بنػػػكد، 12يتكػػػكف مػػػف ) (**)4المحكمػػػيف ، كبالتػػػال  أصػػػب  المعيػػػار فػػػ  صػػػكرتو النيائيػػػة

صػميـ األثػاث  ػمؿ تطبيقػو ( درجة، كقد تـ حةاب ثبػات معيػار أرجكنكميػة ت52كدرجتو )
                                                 

3(*)
 ( الصىرة النهائيت  لمقياس التفكير التأملي لمعلمي التعليم التكنىلىجي الصناعي. 3ملحك ) 

4(**)
 ( الصىرة النهائيت  لمعيار أرجىنىميت تصميم األثاث لمعلمي التعليم التكنىلىجي الصناعي. 4ملحك ) 
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عمػػػػ  تصػػػػميات المعممػػػػيف عينػػػػة التجربػػػػة االةػػػػتطمعية، كاةػػػػت دـ الباحػػػػث طريقػػػػة نةػػػػبة 
االتفػاؽ ) تكػرار الممحظػيف( ، حيػث  صػ  لكػؿ تصػميـ نةػ تيف مػف المعيػار إحػداىما 
مػػع الباحػػث، كالثانيػػة مػػع زميػػؿ الباحػػث، كتػػـ حةػػاب نةػػبة االتفػػاؽ بحةػػاب معادلػػة كػػكبر 

Cooper (، كبالتػػػال  8 92نػػػت نةػػػبة االتفػػػاؽ لمعيػػػار أرجكنكميػػػة تصػػػميـ األثػػػاث ) ،ككا
 أصب  معيار أرجكنكمية تصميـ األثاث صال  لمتطبيؽ عم  المعمميف عينة البحث 

 ثالثنا: التجريب االةتطمعي لألدكات التعميمية كالتقكيمية لمبحث:

لتقنػػػػيف العممػػػػي تمػػػػت إجػػػػرا ات التجريػػػػب االةػػػػتطمعي لمقػػػػائيف إلكتػػػػركنييف، بيػػػػدؼ ا
لمبرنػػػامج التػػػدريبي المقتػػػرح، كأدكات تقػػػكيـ البحػػػث حيػػػث تػػػـ تنفيػػػذ لقػػػائيف إلكتػػػركنييف فػػػي 
تػػػػػػػدريس مكتػػػػػػػكع اإلدراؾ األرجكنػػػػػػػكمي كأرجكنكميػػػػػػػة التصػػػػػػػميـ، كمكتػػػػػػػكع  صػػػػػػػائ  

يػـك اةػتطمعيان عمػ  13أرجكنكمية التصػميـ، كتطبيػؽ أدكات البحػث مػرتيف بفاصػؿ زمنػي 
التكنكلكجي الصناعي ت ص  الصػناعات ال شػبية، كىػذه العينػة عينة مف معممي التعميـ 

( معمػػـ، كذلػػؾ فػػ  بدايػػة الفصػػؿ الدراةػػ  الثػػاني مػػف العػػاـ 11دكف عينػػة البحػػث كعػػددىا )
 ـ  2219/  2218الدراة  

ككػػػػػاف اليػػػػػدؼ مػػػػػف التجربػػػػػة االةػػػػػتطمعية التعػػػػػرؼ عمػػػػػ  مػػػػػدل تحقيػػػػػؽ المقػػػػػا ات 
االلكتركنيػػػة لمبرنػػػامج التػػػدريبي المقتػػػرح القػػػائـ عمػػػي مكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي كميػػػارات 
التنظيـ الذاتي ألىدافػو، كالتعػرؼ عمػ  نػكاح  القػكة لتػدعيميا ، كنػكاح  التػعؼ لتقكيتيػا، 

كاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي لمتأكػػد مػػف ةػػممة التشػػغيؿ، كتجريػػب اةػػت داـ االنترنػػت عبػػر م
كمناقشػػػػة المعممػػػػيف فػػػػ  مكتػػػػكعات المقػػػػا ات االلكتركنيػػػػة عبػػػػر الكيػػػػب، كالتعػػػػرؼ عمػػػػ  
 بػػػراتيـ الةػػػابقة بيػػػذه المكتػػػكعات، كأيتػػػان بيػػػدؼ حةػػػاب زمػػػف كثبػػػات أدكات البحػػػث ، 

تعمػػػيـ كمعرفػػة مػػدل كتػػػكح التعميمػػات كأل شػػػ   أ ػػر قػػد يكػػػكف  ػػامد عمػػػ  معممػػي ال
 التكنكلكجي الصناعي ت ص  الصناعات ال شبية 

ظيػرت أمػاـ  كقد أفادت التجربػة االةػتطمعية فػ  عػمج الصػعكبات كالمعكقػات التػ 
المعممػػػػيف، كتػػػػـ إنشػػػػا  مجمكعػػػػات مكاقػػػػع التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي، كتحديػػػػد أةػػػػس كقكاعػػػػد 
المشاركة في المناقشات كالتعامػؿ مػع الػزمم ، كالقػيـ األ مقيػة التػي يجػب مراعاتيػا أثنػا  
المقػػػػا ات االلكتركنيػػػػة، كتكتػػػػي  ال طػػػػكات اإلجرائيػػػػة لمراحػػػػؿ اةػػػػت داـ مكاقػػػػع التكاصػػػػؿ 

تي  بعد المفاىيـ، كمػا أفػادت التجربػة االةػتطمعية فػ  التعػرؼ عمػ  االجتماعي، كتك 
 مةتكل المعمميف المتدربيف، كأفادت أيتان ف  حةاب زمف كثبات أدكات البحث 

رابًعاااا: تجرياااب لقااااءات البرناااامج التااادريبي اإللكتروناااي المقتااارح  وتطبياااق أدوات 
  البحث:
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فعاليػػػػػة البرنػػػػػامج التػػػػػدريبي  قػػػػػاـ الباحػػػػػث بالتجريػػػػػب الميػػػػػدان  لمبحػػػػػث بيػػػػػدؼ قيػػػػػاس
االلكتركنػػػػي المقتػػػػرح فػػػػي تنميػػػػة اإلدراؾ األرجكنػػػػكمي كالتفكيػػػػر التػػػػأممي المػػػػرتبط بتصػػػػميـ 
األثػػػػاث، كقيػػػػاس أثػػػػر اإلدراؾ األرجكنػػػػكمي كالتفكيػػػػر التػػػػأممي عمػػػػي إتقػػػػاف معممػػػػي التعمػػػػيـ 
التكنكلػػػػكجي الصػػػػناعي لتصػػػػميـ األثػػػػاث، كقػػػػد اعتمػػػػد ىػػػػذا البحػػػػث عمػػػػ  التصػػػػميـ شػػػػبو 

، كتػػـ One Group Pre-Test, Post-Test Designجريبػػ  ذل المجمكعػػة الكاحػػدة الت
ا تيػػػػػار عينػػػػػة البحػػػػػث عشػػػػػكائيان مػػػػػف معممػػػػػي التعمػػػػػيـ التكنكلػػػػػكجي الصػػػػػناعي ت صػػػػػ  
الصػػػػناعات ال شػػػػبية بمحافظػػػػات القػػػػاىرة كالجيػػػػزة كالبحيػػػػرة كاالةػػػػكندرية كةػػػػكىاج، ككػػػػاف 

 معممنا   37عددىـ 

 2222/  2219صؿ الدراة  األكؿ مػف العػاـ الدراةػ  كتـ الت طيط لمتطبيؽ ف  الف
ـ ، كطبؽ الباحث أدكات البحث ) مقيػاس اإلدراؾ األرجكنػكمي، كمقيػاس التفكيػر التػأممي، 
كمعيػػػػار أرجكنكميػػػػة تصػػػػميـ األثػػػػاث( قبػػػػؿ البػػػػد  فػػػػ  تػػػػدريس لقػػػػا ات البرنػػػػامج التػػػػدريبي 

فػػ  التكقيػػت المحػػدد بال طػػة  اإللكتركنيػػة المقترحػػة لممعممػػيف المتػػدربيف عينػػة البحػػث كذلػػؾ
الزمنيػػػة، ثػػػـ قػػػاـ الباحػػػث كالمعممػػػيف المتػػػدربيف بتنظػػػيـ تػػػدريس لقػػػا ات البرنػػػامج التػػػدريبي 
اإللكتركنػػي المقتػػرح باةػػت داـ مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي عبػػر الكيػػب فػػ  تػػك  ال طػػة 

فػػػي (، كتػػػـ مناقشػػػة المعممػػػيف المتػػػدربيف عينػػػة البحػػػث 2الزمنيػػػة المكتػػػحة بالجػػػدكؿ رقػػػـ )
محتػػكم المقػػا ات االلكتركنيػػة، ثػػـ قػػػاـ الباحػػث بػػالتطبيؽ البعػػدل ألدكات البحػػث ) مقيػػػاس 
اإلدراؾ األرجكنػػكمي، كمقيػػاس التفكيػػر التػػأممي، كمعيػػار أرجكنكميػػة تصػػميـ األثػػاث( عمػػ  
المعممػيف المتػػدربيف عينػػة البحػػث طبقػػان لم طػػة الزمنيػػة المكتػػحة، كذلػػؾ لمتأكػػد مػػف تحقيػػؽ 

 ية المحددة  األىداؼ التعميم
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

تصميـ برنامج تدريبي إلكتركني قائـ عمي مكاقع التكاصؿ االجتماعي كميارات التنظيـ الذاتي لتنمية 
اإلدراؾ األرجكنكمي كالتفكير التأممي كأثره عمي تصميـ األثاث األرجكنكمي لدم معممي التعميـ 

 التكنكلكجي الصناعي

 

 2020العدد يوليو      والعشرون  السادسالمجمد 
531 

 ( الخطة الزمنية لمتطبيق2جدول رقم )

 الزمن المقترح االجراء م

1 

 التطبيق القبمى اإللكتروني ألدوات البحث :

 تطبيق مقياس اإلدراك األرجونومي. -أ

 تطبيق مقياس التفكير التأممي. -ب

 تطبيق معيار أرجونومية تصميم األثاث. -جا

 

 ( دقيقة28)

 ( دقيقة33)

 

2 

 المقاء االلكتروني األول: اإلدراك األرجونومي وأرجونومية التصميم. -أ

 المقاء االلكتروني الثاني: خصائص أرجونومية التصميم. -ب

 االلكتروني الثالث: التصميم األرجونومي لألثاث. -ج

 المقاء االلكتروني الرابع: التقويم األرجونومي لتصميمات األثاث. -د

 ي الخامس: اإلبداع األرجونومي لتصميم األثاث.المقاء االلكترون -ه

الزمن الالزم لتدريس 
موضوعات المقاءات 
االلكترونية ثمانية 

أسابيع بمعدل يومان 
 في األسبوع.

3 

 التطبيق القبمى اإللكتروني ألدوات البحث :

 تطبيق مقياس اإلدراك األرجونومي. -أ

 تطبيق مقياس التفكير التأممي. -ب

 تطبيق معيار أرجونومية تصميم األثاث. -جا

 

 ( دقيقة28)

 ( دقيقة33)

 

ب: رصذ نتبئج البحج ًتفسريىب ًمنبقشتيب: 
ً
 خبمس

 تـ رصد نتائج تطبيؽ أدكات البحث قبمينا كبعدينا، كتفةيرىا كمناقشتيا:

قػػػاـ الباحػػػث بتحميػػػؿ كاةػػػت م  نتػػػائج تجربػػػة البحػػػث، كذلػػػؾ لقيػػػاس قيػػػاس فعاليػػػة 
البرنػػػامج التػػػػدريبي االلكتركنػػػي المقتػػػػرح فػػػي تنميػػػػة اإلدراؾ األرجكنػػػكمي كالتفكيػػػػر التػػػػأممي 
المػػػرتبط بتصػػػميـ األثػػػاث، كالتحقػػػؽ مػػػف أثػػػر اإلدراؾ األرجكنػػػكمي كالتفكيػػػر التػػػأممي عمػػػي 

كجي الصػػناعي لتصػػميـ األثػػاث، كذلػػؾ باإلجابػػة عػػف األةػػئمة إتقػػاف معممػػي التعمػػيـ التكنكلػػ
 التالية : 

( مػػػػػا التصػػػػػكر المقتػػػػػرح لبرنػػػػػامج تػػػػػدريبي إلكتركنػػػػػي قػػػػػائـ عمػػػػػي مكاقػػػػػع التكاصػػػػػؿ 1
االجتمػػػػاعي كميػػػػارات التنظػػػػيـ الػػػػذاتي لمعممػػػػي التعمػػػػيـ التكنكلػػػػكجي الصػػػػناعي ت صػػػػ  

 الصناعات ال شبية ؟

( مػػا فعاليػػػة البرنػػػامج التػػػدريبي اإللكتركنػػػي المقتػػػرح فػػػي تنميػػػة اإلدراؾ األرجكنػػػكمي 2
تقاف تصميـ األثاث األرجكنكمي؟  كالتفكير التأممي كا 
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( مػػػػػا أثػػػػػر البرنػػػػػامج التػػػػػدريبي اإللكتركنػػػػػي المقتػػػػػرح عمػػػػػي إتقػػػػػاف معممػػػػػي التعمػػػػػيـ 3
 التكنكلكجي الصناعي ت ص  الصناعات ال شبية لتصميـ األثاث؟

د تػػـ اإلجابػػة عػػف الةػػناؿ األكؿ مػػف  ػػمؿ تصػػميـ برنػػامج تػػدريبي إلكتركنػػي قػػائـ كقػػ
عمػػػي مكاقػػػػع التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي كميػػػارات التنظػػػػيـ الػػػػذاتي لتنميػػػػة اإلدراؾ األرجكنػػػػكمي 

 كالتفكير التأممي كقد تـ عرتو مةبقان 

فػػػػ  معالجػػػػة درجػػػػات محمكعػػػػة البحػػػػث  SPSSكتػػػػـ اةػػػػت داـ البرنػػػػامج اإلحصػػػػائي 
)*( كالتكصػػؿ لنتػػائج تجربػػة قيػػاس الفعاليػػة كاألثػػر، كذلػػؾ لاجابػػة عمػػ  الةػػناليف 5إحصػػائيان 

 الثاني كالثالث كالتحقؽ مف صحة الفركد المرتبطة بيما كفقان لما يم  : 

(  21 2يكجػد فػرؽ داؿ إحصػائينا عنػد مةػتكل ) التحقؽ مف صحة الفرد األكؿ:-1
التطبيقػػيف القبمػػي كالبعػػدم لمقيػػاس بػػيف متكةػػطي درجػػات المعممػػيف) مجمكعػػة البحػػث( فػػي 

 اإلدراؾ األرجكنكمي لصال  التطبيؽ البعدم 

( نتائج التطبيق القبمى والتطبيق البعدى لمقياس اإلدراك األرجونومي لمعممي التعميم  3جدول رقم ) 
 التكنولوجي الصناعي عينة البحث

 التطبيق

 العدد

 

N 

متوسط 
 الدرجات

Mean 

االنحراف 
 المعيارى

Std. 

Deviation 

درجات 
 الحرية

Df 

 قيمة ت

t 

مستوى داللة 
 االختبار

Sig.(2-

tailed) 

الداللة 
 اإلحصائية

 4.65007 23.6486 37 القبمى
 دالة 0.001 43.583 36

 8.38632 82.9459 37 البعدى

( بػػػيف  21 2( كجػػػكد فػػػرؽ داؿ إحصػػػائينا عنػػػد مةػػػتكل )3يتتػػػ  مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ )
متكةػػػػطي درجػػػػات المعممػػػػيف) مجمكعػػػػة البحػػػػث( فػػػػي التطبيقػػػػيف القبمػػػػي كالبعػػػػدم لمقيػػػػاس 
اإلدراؾ األرجكنػػكمي لصػػال  التطبيػػؽ البعػػدم، كىػػذا مػػا يثبػػت صػػحة الفػػرد األكؿ، كيػػدؿ 

رنػػػػامج التػػػػدريبي المقتػػػػرح أدم إلػػػػي تنميػػػػة ذلػػػػؾ عمػػػػ  أف تػػػػدريس المقػػػػا ات اإللكتركنيػػػػة لمب
 اإلدراؾ األرجكنكمي لدم معممي التعميـ التكنكلكجي الصناعي  

                                                 
( نتائج املعاجلات اإلحصائية لتجربة قياس فعالية برنامج تدرييب إلكرتوين قائم علي مواقع التواصل االجتماعي ومهارات 5ملحق ) (*)5

 األرجونومي والتفكري التأملي وأثره علي تصميم األثاث لدي معلمي التعليم التكنولوجي الصناعي.التنظيم الذايت لتنمية اإلدراك 
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يكجػػػػد فػػػػرؽ داؿ إحصػػػػائينا عنػػػػد مةػػػػتكل  التحقػػػػؽ مػػػػف صػػػػحة الفػػػػرد الثػػػػاني : -ب
( بػػػػيف متكةػػػػطي درجػػػػات المعممػػػػيف ) مجمكعػػػػة البحػػػػث( فػػػػي التطبيقػػػػيف القبمػػػػي  21 2)

 ممي لصال  التطبيؽ البعدم كالبعدم لمقياس التفكير التأ

 ( نتائج التطبيق القبمى والتطبيق البعدى لمقياس التفكير التأممي 4جدول ) 

 التطبيق

 العدد

 

N 

متوسط 
 الدرجات

Mean 

االنحراف 
 المعيارى

Std. 

Deviation 

درجات 
 الحرية

Df 

 قيمة ت

t 

مستوى داللة 
 االختبار

Sig.(2-

tailed) 

الداللة 
 اإلحصائية

 9.13060 42.4865 37 القبمى
 دالة 0.001 49.399 36

 8.62368 137.5135 37 البعدى

( بػيف  21 2( أنػو يكجػد فػرؽ داؿ إحصػائينا عنػد مةػتكل )4يتت  مف الجػدكؿ رقػـ )
متكةػػػطي درجػػػات المعممػػػيف ) مجمكعػػػة البحػػػث( فػػػي التطبيقػػػيف القبمػػػي كالبعػػػدم لمقيػػػاس 

 ما يثبت صحة الفرد الثاني  التفكير التأممي لصال  التطبيؽ البعدم، كىذا

كيػػدؿ ذلػػؾ عمػػ  أف تػػدريس المقػػا ات اإللكتركنيػػة لمبرنػػامج التػػدريبي المقتػػرح أدم إلػػي 
 تنمية التفكير التأممي لدم معممي التعميـ التكنكلكجي الصناعي 

 21 2يكجد فرؽ داؿ إحصائينا عنػد مةػتكل )التحقؽ مف صحة الفرد الثالث :  -ج
( بيف متكةطي درجات المعمميف) مجمكعػة البحػث( فػي التطبيقػيف القبمػي كالبعػدم لمعيػار 

 أرجكنكمية تصميـ األثاث لصال  التطبيؽ البعدم  

 ( نتائج التطبيق القبمى والتطبيق البعدى لمعيار أرجونومية تصميم األثاث 5جدول ) 

 التطبيق

 العدد

 

N 

متوسط 
 الدرجات

Mean 

االنحراف 
 المعيارى

Std. 

Deviation 

درجات 
 الحرية

Df 

 قيمة ت

t 

مستوى داللة 
 االختبار

Sig.(2-

tailed) 

الداللة 
 اإلحصائية

 2.97941 9.8919 37 القبمى
 دالة 0.001 42.028 36

 3.29938 42.9459 37 البعدى

( بػيف  21 2( أنػو يكجػد فػرؽ داؿ إحصػائينا عنػد مةػتكل )5يتت  مف الجػدكؿ رقػـ )
متكةػػػػطي درجػػػػات المعممػػػػيف) مجمكعػػػػة البحػػػػث( فػػػػي التطبيقػػػػيف القبمػػػػي كالبعػػػػدم لمعيػػػػار 
 أرجكنكمية تصميـ األثاث لصال  التطبيؽ البعدم، كىذا ما يثبت صحة الفرد الثالث  
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يكجػػػػد معامػػػػؿ إرتبػػػػاط مكجػػػػب مرتفػػػػع داؿ التحقػػػػؽ مػػػػف صػػػػحة الفػػػػرد الرابػػػػع :  -د
( بػيف درجػات ) مجمكعػة البحػث( فػي التطبيػؽ البعػدم لكػؿ  21 2إحصائينا عند مةتكل )

مػػػف مقيػػػاس اإلدراؾ األرجكنػػػكمي، كمقيػػػاس التفكيػػػر التػػػأممي، كمعيػػػار أرجكنكميػػػة تصػػػميـ 
 األثاث 

ونومي  والتفكير التأممي  ( نتائج قيم معامل إرتباط بيرسون بين كل من اإلدراك األرج 6جدول ) 
 وتصميم األثاث األرجونومي.

 التطبيق البعدى

 العدد

N 

37 

 Pearsonقيمة معامل إرتباط بيرسون  

Correlation 

مستوى 
داللة 
 االرتباط

Sig.(2-

tailed) 

الداللة 
اإلدراك  اإلحصائية

 األرجونومي

التفكير 
 التأممي

تصميم األثاث 
 األرجونومي

قيمة معامل 
إرتباط بيرسون  

Pearson 

Correlation 

اإلدراك 
 األرجونومي

1 

6**
.855 .852

**
 

 دالة 0.001

التفكير 
 التأممي

.855
**

 1 .908
**

 

تصميم 
األثاث 

 األرجونومي

.852
**

 .908
**

 1 

مكجػب مرتفػع داؿ إحصػائينا عنػد  ( أنو يكجد معامؿ إرتبػاط6يتت  مف الجدكؿ رقـ )
( بػػيف درجػػات ) مجمكعػػة البحػػث( فػػي التطبيػػؽ البعػػدم لكػػؿ مػػف مقيػػاس  21 2مةػػتكل )

اإلدراؾ األرجكنػػكمي، كمقيػػاس التفكيػػر التػػأممي، كمعيػػار أرجكنكميػػة تصػػميـ األثػػاث، كىػػذا 
 ما يثبت صحة الفرد الرابع  

 التحقؽ مف صحة الفرد ال امس : -ق

يصػػؿ حجػػـ تػػأثير البرنػػامج التػػدريبي اإللكتركنػػي المقتػػرح القػػائـ عمػػي مكاقػػع التكاصػػؿ  
( أك أكثػر عنػد القيػاس بمعادلػة مربػع إيتػا   8 2االجتماعي كميارات التنظػيـ الػذاتي إلػ  ) 

(²  في إتقاف تصميـ األثاث األرجكنكمي لدم معممي التعميـ التكنكلكجي الصناعي ) 

                                                 
6
. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**
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كبحةاب حجـ تأثير البرنامج التدريبي اإللكتركني المقترح القائـ عمػي مكاقػع التكاصػؿ 
االجتمػػاعي كميػػارات التنظػػيـ الػػذاتي فػػي إتقػػاف تصػػميـ األثػػاث األرجكنػػكمي لػػدم معممػػي 
التعميـ التكنكلكجي الصناعي ف  تك  قيمػة "ت" لمتطبيػؽ القبمػ  كالتطبيػؽ البعػدل لمعيػار 

، كجػد  36، كدرجػة حريػة 228 42اث، كالتػ  بمغػت )قيمػة "ت"(  أرجكنكمية تصميـ األثػ
، كتشػػػير ىػػػذه النتيجػػػة  فػػػ  تػػػك   982226128 2( تةػػػاكل  2أف قيمػػػة إيتػػػا تربيػػػع )

ػا  2الجدكؿ المرجع  لقيـ ) ( إل  أف حجـ التأثير كبير جدنا، حيػث تػدؿ ىػذه النتيجػة أيتن
)إتقػػاف تصػػميـ األثػػاث األرجكنػػكمي % تقريبنػػا مػػف التبػػايف فػػ  المتغيػػر التػػابع 98عمػػ  أف 

لػػدم معممػػي التعمػػيـ التكنكلػػكجي الصػػناعي( ترجػػع إلػػ  تػػأثير المتغيػػر المةػػتقؿ )البرنػػامج 
التػػػدريبي اإللكتركنػػػي المقتػػػرح القػػػائـ عمػػػي مكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي كميػػػارات التنظػػػيـ 

 الذاتي(، كىذا ما يثبت صحة الفرد ال امس   

التدريبي اإللكتركني المقترح في تنمية اإلدراؾ األرجكنػكمي قياس فعالية البرنامج  -ك 
تقػػػػاف تصػػػػميـ األثػػػػاث األرجكنػػػػكمي، باةػػػػت داـ معادلػػػػة نةػػػػبة الكةػػػػب  كالتفكيػػػػر التػػػػأممي كا 

 المعدؿ لبمؾ: 

كبحةػػػػػاب نةػػػػػبة الكةػػػػػػب المعػػػػػدؿ لػػػػػػبمؾ كجػػػػػد أف نةػػػػػػبتيا لنتػػػػػائج مقيػػػػػػاس اإلدراؾ 
تػػػػػائج مقيػػػػػاس التفكيػػػػػر التػػػػػأممي تةػػػػػاكل ( تقريبػػػػػان، كنةػػػػػبتيا لن37 1األرجكنػػػػػكمي تةػػػػػاكل )

( تقريبػػان 49 1( تقريبػػان، كنةػػبتيا لنتػػائج معيػػار أرجكنكميػػة تصػػميـ األثػػاث تةػػاكل )52 1)
كتشػػػير ىػػػذه النتػػػائج إلػػػ  فعاليػػػة البرنػػػامج التػػػدريبي اإللكتركنػػػي المقتػػػرح فػػػي تنميػػػة اإلدراؾ 

اث األرجكنػػػكمي لػػػدم األرجكنػػػكمي كالتفكيػػػر التػػػأممي، كالتػػػي أةػػػيـ فػػػي إتقػػػاف تصػػػميـ األثػػػ
معممي التعميـ التكنكلكجي الصناعي، حيث أف قيـ نةػبة الكةػب المعػدؿ الناتجػة أكبػر مػف 

 ( كىك الحد المقبكؿ الذم حدده بمؾ لمفعالية 2 1)

كبػػػػذلؾ يكػػػػكف البرنػػػػامج التػػػػدريبي اإللكتركنػػػػي المقتػػػػرح القػػػػائـ عمػػػػي مكاقػػػػع التكاصػػػػؿ 
لمتطبيػػػؽ لتػػػدريب معممػػػي التعمػػػيـ التكنكلػػػكجي االجتمػػػاعي كميػػػارات التنظػػػيـ الػػػذاتي قابػػػؿ 

كةػػػػػابيـ اإلدراؾ األرجكنػػػػػكمي كالتفكيػػػػػر  الصػػػػناعي عبػػػػػر مكاقػػػػػع التكاصػػػػػؿ االجتمػػػػاعي، كا 
تقػػانيـ تصػػميـ األثػػاث األرجكنػػكمي، كبيػػذا يكػػكف الباحػػث قػػد أجػػاب عمػػ  الةػػناؿ  التػػأممي كا 

الفػػرد األكؿ الثػػاني كالةػػناؿ الثالػػث لمبحػػث كتحقػػؽ مػػف صػػحة الفػػركد المرتبطػػة بيمػػا )
 كالفرد الثاني كالفرد الثالث كالفرد الرابع كالفرد ال امس لمبحث( 

تقػػاف  -ق العكامػػؿ التػػ  قػػد يعػػزل إلييػػا تنميػػة اإلدراؾ األرجكنػػكمي كالتفكيػػر التػػأممي كا 
لػػػػدم معممػػػػي التعمػػػػيـ التكنكلػػػػكجي الصػػػػناعي ت صػػػػ   تصػػػػميـ األثػػػػاث األرجكنػػػػكمي

 الصناعات ال شبية:
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يػػػب الميػػػدان  البرنػػػامج التػػػدريبي اإللكتركنػػػي المقتػػػرح القػػػائـ عمػػػي أةػػػفرت نتػػػائج التجر 
مكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي كميػػػارات التنظػػػيـ الػػػذاتي عػػػف إكةػػػاب اإلدراؾ األرجكنػػػكمي 
كالتفكيػػػر التػػػأممي لمعممػػػي التعمػػػيـ التكنكلػػػكجي الصػػػناعي ت صػػػ  الصػػػناعات ال شػػػبية، 

 كتحقيؽ إتقاف تصميـ األثاث األرجكنكمي لدييـ 

جػػع ىػػػذه النتػػائج إلػػػ  اعتمػػاد الباحػػػث عنػػد تصػػػميـ البرنػػامج التػػػدريبي اإللكتركنػػػي كتر 
القائـ عمي مكاقع التكاصؿ االجتماعي كميارات التنظيـ الذاتي عم  مجمكعة  مف األةػس 
اةتمدت مف طبيعة تدريب معممي التعميـ التكنكلػكجي الصػناعي، كطبيعػة ىػنال  المعممػكف 

 ككاقع بيئة التعمـ االلكتركني الُمحيطة بيـ ك صائصيـ كميكليـ كقدراتيـ، 

كمػػا ترجػػع ىػػذه النتػػائج إلػػ  كتػػكح مراحػػؿ برنػػامج التػػدريب االلكتركنػػي المػػنظـ ذاتينػػا 
عبػػر الكيػػب، كالتػػ  تػػـ تحديػػد  طكاتيػػا بدقػػة ككاقعيػػة لرفػػع كفػػا ة العمميػػة التدريبيػػة لمعممػػي 

ةػػػت داـ مكاقػػػع التكاصػػػػؿ التعمػػػيـ التكنكلػػػكجي الصػػػناعي، ممػػػػا كػػػاف لػػػو أكبػػػر األثػػػػر فػػػ  ا
االجتمػػػاعي عبػػػر الكيػػػب إلكةػػػاب اإلدراؾ األرجكنػػػكمي، كالتفكيػػػر التػػػأممي، كتحقيػػػؽ إتقػػػاف 

( ، 2219تصميـ األثاث األرجكنكمي، كىذا مػا أشػارت إليػو دراةػة حػرب، ةػميماف أحمػد )
 (   2213(، كدراةة الباز، مركة )2215كدراةة حةف النجار )

أةاليب كاةػتراتيجيات التػدريب االلكتركنػي المػنظـ ذاتينػا  كما ترجع ىذه النتائج إل  أف
التػػػػي تػػػػـ اةػػػػت داميا فػػػػي تػػػػدريب معممػػػػي التعمػػػػيـ التكنكلػػػػكجي الصػػػػناعي، كمنيػػػػا المراقبػػػػة 
دارة الكقت، كمكافػأة الػذات، كالتقػكيـ الػذاتي، كالبحػث عػف المعمكمػات، ةػاىـ فػي  الذاتية، كا 

الجيػد أثنػػا  تدريبػو، كتقػػديـ الػدعـ كاإلرشػػاد  جعػؿ المعمػػـ نشػطنا إيجابينػػا فػي بػػذؿ المزيػد مػػف
)، 2211األكػاديمي االلكتركنػػي كىػذا مػػا اتفػؽ مػػع دراةػة عبػػد الحميػد، عبػػد العزيػز طمبػػة (

(، كدراةػػػة رزؽ، محمػػػد عبػػػد الةػػػميع 2217) Zheng, Jiannanكدراةػػػة زيػػػنج جيانػػػاف  
 (    2216(، كما أشار إليو أةامة محمد عبد العميـ) 2229)

ىذه النتائج إل  ا تيار الباحػث لمجمكعػة متنكعػة مػف األنشػطة التعميميػة /  كما ترجع
التعمميػػة المناةػػبة لممحتػػكل العممػػ  لكػػؿ لقػػا  إلكتركنػػي، كالمناةػػبة لمةػػتكل معممػػي التعمػػيـ 
التكنكلػػكجي الصػػناعيو كمػػا أف التنػػكع فػػ  المقػػا ات االلكتركنيػػة كاألنشػػطة التعميميػػة عبػػر 

ارد كالمتاحؼ االفتراتية عمؿ عم  مراعػاة الفػركؽ الفرديػة بػيف االنترنت مثؿ زيارة المع
ثػػارة دافعيػػتيـ  المعممػػيف المتػػدربيف، كأبعػػدىـ عػػف الممػػؿ، ممػػا أدل إلػػ  مزيػػد مػػف التشػػكؽ كا 

 ,Dylanلتصػميـ األثػاث األرجكنػكمي، كىػذا مػا اتفػؽ مػع دراةػة ديػمف، ألجػرم، كأ ػركف 

A. H. Alegrı´a et al (2214 ،كدراةة زركؾ )( 2218ةيد محمد ) 
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كترجػػع ىػػذه النتػػائج أيتػػان إلػػ  اةػػت داـ مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي عامػػة كالتعميميػػة 
 اصػػة األكثػػر إنتشػػارنا عمػػي شػػبكة اإلنترنػػت فػػي عمميػػة تػػدريب معممػػي التعمػػيـ التكنكلػػكجي 
الصناعي، قد أتاح قنكات إتصاؿ جذابة ت طػت حػكاجز الزمػاف كالمكػاف ببةػاطة كةػيكلة، 

عممػػيف المتػػدربيف مػػف تكػػكيف حمقػػات كصػػؿ مةػػتمرة بيػػنيـ الػػبعد كبػػيف المػػدرب مكنػػت الم
لمشػػػػاركة المػػػػكارد كالمصػػػػادر العمميػػػػة المرتبطػػػػة بػػػػاإلدراؾ األرجكنػػػػكمي لتصػػػػميـ األثػػػػاث، 
كالحصػػكؿ عمػػي التغذيػػة المرتػػدة كالمتنكعػػة كالفعالػػة، حيػػث تتػػي  ىػػذه المكاقػػع المةػػاىمات 

نػػة ك يػػػر المتزامنػػة مػػػع اإلقتصػػاد فػػػي الجيػػد كالكقػػػت كالتعميقػػات النصػػية كالصػػػكتية المتزام
كالمػػػػاؿ، باإلتػػػػافة إلػػػػي تعزيػػػػز العمقػػػػات االجتماعيػػػػة بيػػػػنيـ، كىػػػػذا مػػػػا اتفػػػػؽ مػػػػع دراةػػػػة 

(، كدراةػة العمػرم،  2218(، كدراةػة  الػد صػمح حنفػ ) 2219الدىشاف، جماؿ عمي )
    (2213(، كدراةة الشرنكبي، ىاشـ ةعيد إبراىيـ )2216ةالـ بف تماف )

كمػا ترجػع نتػائج البحػث إلػ  اةػت داـ العصػؼ الػذىني االلكتركنػي فػي بدايػة التػػدريب 
أدم إلػػػػي لتنشػػػػيط ال مفيػػػػة المعرفيػػػػة كالمياريػػػػة، كالتفكيػػػػر فػػػػي مكتػػػػكعات التػػػػدريب ذاتينػػػػا 
بفعاليػػة، كاةػػت داـ المنافشػػات االلكتركنيػػة  يػػر المتزامنػػة بػػيف المعممػػيف أدم إلػػي الممارةػػة 

يػػػة لمميػػػاـ المطمكبػػػة كالتبػػػادؿ المعمكمػػػاتي المػػػرتبط بػػػاإلدراؾ األرجكنػػػكمي التفاعميػػػة اإليجاب
لتصػػػميـ األثػػػاث بكافػػػة أنػػػكاع الكةػػػائط مػػػف صػػػكت كصػػػكر كنصػػػك  كفيػػػديكىات كرةػػػـك 

 & M. S. Parvez, A. Rahmanبيانية ثنائيػة كثمثيػة األبعػاد، كىػذا مػا اتفػؽ مػع دراةػة 

N. Tasnim (2219( كدراةػة زركؾ، ةػيد محمػد ،)كدراةػة محمػد، كال  أحمػد 2219 ،)
 (  2216 ريب ) 

كما ترجع نتائج البحث إل  اةتناد البرنامج التدريبي اإللكتركني المقتػرح عمػي التنظػيـ 
الػػػذاتي، ممػػػا كػػػاف لػػػو أثػػػر عمػػػي اكةػػػاب المعمػػػـ المتػػػدرب اإلدراؾ األرجكنػػػكمي، كالتفكيػػػر 

كقادرنا عمي تحديد أىػداؼ تعممػو،  التأممي، كجعمو مةئكالن عف تعممو كتدريبو، كمةتقمن فيو،
كمػػػػف ثػػػػـ زيػػػػادة كعيػػػػو بعمميػػػػة تعممػػػػو كتدريبػػػػو كطػػػػرؽ تعاممػػػػو مػػػػع المعمكمػػػػات كالميػػػػارات 
المتتمنو بمكتكعات القا ات االلكتركنيػة، كىػذا مػا اتفػؽ مػع دراةػة عبػد الػرحيـ، ةػممة 

(، كدراةػػػة رشػػػكاف، أحمػػػد ربيػػػع 2227(، كدراةػػػة جمجػػػؿ، نصػػػره محمػػػد )2218حةػػػني )
 Zimmerman,B( ،2222     )(، كدراةة زيمرماف 2226)

ػػػا إلػػػ  ا تيػػػار الباحػػػث لمكةػػػائؿ التعميميػػػة كمصػػػادر الػػػتعمـ  كترجػػػع ىػػػذه النتػػػائج أيتن
االلكتركنيػػػػة عبػػػػر مكاقػػػػع التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي المناةػػػػبة لمحتػػػػكم المقػػػػا ات االلكتركنيػػػػة 

مناةػػبة لتنميػػة اإلدراؾ كطبيعػػة معممػػي التعمػػيـ التكنكلػػكجي كاألىػػداؼ المطمػػكب تحقيقيػػا كال
األرجكنػػكمي، كالتفكيػػر التػػأممي، لتحقيػػؽ إتقػػاف تصػػميـ األثػػاث األرجكنػػكمي، كىػػذا مػػا اتفػػؽ 
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، ةػكتانيت )  ,Wutthisrisatienkulمػع دراةػة كدراةػة ككثيةػرينككؿ، ثيػدارات، كبكتابػانـك

Thidarat & Puttapanom, Sutanit 2219 كدراةػػة حةػػانيف، بدريػػة محمػػد محمػػد،)
(2213)    

ػػػا إلػػػي أف تصػػػميـ البرنػػػامج التػػػدريبي المفتػػػرح إرتكػػػز عمػػػي  كترجػػػع ىػػػذه النتػػػائج أيتن
التػػػدريب الػػػذاتي لممعمػػػـ، كالقيػػػاـ بأنشػػػطة كميػػػاـ تتطمػػػب منػػػو التفكيػػػر كالتأمػػػؿ، كممارةػػػة 
ميػػػػػػارات الممحظػػػػػػة كاالةػػػػػػتنتاج كالتفةػػػػػػير كاكتشػػػػػػاؼ العمقػػػػػػات بػػػػػػيف مككنػػػػػػات األثػػػػػػاث 

تنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر التػػػأممي لديػػػو، فقػػػد مػػػارس األرجكنػػػكمي، كقػػػد إنعكػػػس ذلػػػؾ عمػػػي 
المعممكف المتػدربكف التفكيػر التػأممي مػف  ػمؿ تػأمميـ فػي تصػميمات األثػاث األرجكنػكمي 
كبحػػػثيـ عػػػف المعمكمػػػات ذاتينػػػا كبتػػػأني، كعمػػػؿ المناقشػػػات االلكتركنيػػػة حكليػػػا، كتحديػػػدىا 

تػػػػػػػافة األفكػػػػػػػار، كعقػػػػػػػد المقارنػػػػػػػات، كتقػػػػػػػديـ البػػػػػػػدائؿ لتصػػػػػػػميمات األثػػػػػػػاث  كتحميميػػػػػػػا كا 
األرجكنػػكمي، كػػؿ ذلػػؾ أةػػيـ فػػي تنميػػة ميػػارات التفكيػػر التػػأممي لػػدييـ، كىػػذا مػػا إتفػػؽ مػػع 

 & Davoudi, Mohammadدراةػػػة كدراةػػػة دافػػػكدم، محمػػػد، كىيػػػدارنيجاد، طػػػاىره 

Heydarnejad, Tahereh2222 ،كدراةػػػة فكجيػػػا، ةػػػمطانا، كشػػػير، بػػػنج لػػػيـ، كمػػػيف ،))
(، كدراةػػة Foujia, Sultana; Cher, Ping Lim; & Min, Liang 2222ليػػانج  )

 (    2215المرشد ، يكةؼ بف عقم كصال  ، صال  محمد )

نتػػػائج البحػػػث إلػػػ  اةػػػت داـ الباحػػػث ألةػػػاليب تقػػػكيـ متعػػػددة تػػػـ تطبيقيػػػا  كمػػا ترجػػػع
إلكتركنينػػػا لمتغمػػػب عمػػػي حػػػكاجز الزمػػػاف كالمكػػػاف كلظػػػركؼ جائحػػػة ككركنػػػا، بيػػػدؼ قيػػػاس 
فعاليػػػػة البرنػػػػامج التػػػػدريبي اإللكتركنػػػػي المقتػػػػرح القػػػػائـ عمػػػػي مكاقػػػػع التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي 

ممػػي التعمػػيـ التكنكلػػكجي الصػػناعي اإلدراؾ كالتنظػػيـ الػػذاتي، كالحكػػـ عمػػ  مػػدل إكةػػاب مع
األرجكنػػػكمي كالتفكيػػػر التػػػأممي، كتحقيػػػؽ إتقػػػاف تصػػػميـ األثػػػاث األرجكنػػػكمي، كقػػػد اةػػػت دـ 
أةػػاليب تقػػكيـ مناةػػبة كفعالػػة كذلػػؾ لمتحقػػؽ المةػػتمر مػػف مػػدل تحقيػػؽ المعممػػيف لألىػػداؼ 

عمجيػػػا كتػػػدعيـ المنشػػػكدة  ػػػمؿ تنفيػػػذ المقػػػا ات االلكتركنيػػػة، لمعرفػػػة نػػػكاح  التػػػعؼ ك 
(، كدراةػة لػكداف، 2216جكانب القكة، كىذا مػا اتفػؽ مػع دراةػة  ميػؿ، كائػؿ محمػد  ميػؿ )

(،كدراةػػة ةػػكىرابي، محمػػد صػػديؽ، كأنباريػػاف، ميػػرداد  2217) Laudante, Elenaإلينػػا  
Sohrabi, Mohammad Sadegh& Anbarian, Mehrdad (2020). 
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ب: تٌصيبت البحج، ًالبحٌث امل
ً
 :قرتحةسبدس

 تٌصيبت البحج :-أ
فػػ  تػػك  مناقشػػة نتػػائج البحػػث كتفةػػيرىا تػػـ التكصػػؿ إلػػ  مجمكعػػة مػػف التكصػػيات  

الت  قد تةاعد فػ  الكصػكؿ بنتػائج البحػث إلػ  التطبيػؽ العممػ  فػ  ميػداف تػدريب معممػي 
 التعميـ التكنكلكجي الصناعي، كفيما يم  عرد ليذه التكصيات :

ة لممعممػػيف إلػػ  اةػػت داـ بػػرامج التػػدريب االلكتركنيػػة أف تةػػع  األكاديميػػة المينيػػ -1
عبػػػػػر تطبيقػػػػػات شػػػػػبكات التكاصػػػػػؿ االجتمػػػػػاع  التعميميػػػػػة مػػػػػف  ػػػػػمؿ كةػػػػػائؿ االتصػػػػػاؿ 

الشاشات التفاعمية ( لتفعيػؿ عمميػات االتصػاؿ  –التابمت  -التكنكلكجية الحديثة )المحمكؿ 
 كالتدريب لكافة معممي التعميـ التكنكلكجي الصناعي 

د دليػػػؿ إةترشػػػادل مرجعػػػ  لمعممػػػي التعمػػػيـ التكنكلػػػكجي الصػػػناعي يكتػػػ  إعػػػدا -2
أكجػػػػو اإلةػػػػتفادة مػػػػف شػػػػبكات التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاع  عامػػػػة كالتعميميػػػػة  اصػػػػة، كطريقػػػػة 

 اةت داميا بصكرة مفيدة في التنمية المينية الذاتية  

أف يككف ىناؾ نكع مف الشراكة كالتعاكف بػيف األكاديميػة المينيػة لممعممػيف ككزارة  -3
التربيػػػة كالتعمػػػيـ ككزارة التعمػػػيـ العػػػال  كالبحػػػث العممػػػ ، كبػػػيف الػػػكزارات كالمراكػػػز البحثيػػػة 
األ ػػرل دا ميػػان ك ارجيػػان، لمنيػػكد كمةػػايرة التطػػكر العػػالم  الحػػادث فػػ  كةػػائؿ االتصػػاؿ 

 كتكفيرىا لمعممي التعميـ التكنكلكجي الصناعي  التكنكلكجية، 

أف يكػػكف ىنػػاؾ نػػكع مػػػف الشػػراكة كالتعػػاكف بػػػيف كزارات كمنةةػػات الدكلػػة كبػػػيف  -4
كزارة التربيػػػػػة كالتعمػػػػػيـ كالتعمػػػػػيـ الفنػػػػػي لتمكػػػػػيف معممػػػػػي التعمػػػػػيـ التكنكلػػػػػكجي مػػػػػف تصػػػػػميـ 

دا ػؿ مػدارس التعمػيـ احتياجات ىذه الكزارات كالمنةةات مػف األثػاث األرجكنػكمي كتنفيػذه 
 الصناعي  

تػػػركرة تفعيػػػؿ اليػػػات التكاصػػػؿ بػػػيف التعمػػػيـ التكنكلػػػكجي الصػػػناعي، كمنةةػػػات  -4
المجتمػػػع المحمػػػي بكافػػػة أشػػػكاليا فػػػي مجػػػاؿ تصػػػميـ كتنفيػػػذ األثػػػاث األرجكنػػػكمي الممئػػػـ 

 لممجتمع المصرم 

كالبحػػػػث  عقػػػػد شػػػػراكة بػػػػيف األكاديميػػػػة المينيػػػػة لممعممػػػػيف ككزارة التعمػػػػيـ العػػػػالي -5
العممػػي، لاةػػتفادة مػػف أبحػػاث ك بػػرات المت صصػػيف فػػي مجػػاؿ تصػػميـ بػػرامج التػػدريب 
االلكتركنيػػػػة لمعممػػػػي التعمػػػػيـ التكنكلػػػػكجي الصػػػػناعي، لتحقيػػػػؽ التقػػػػدـ كالنيػػػػكد بػػػػالتعميـ 

 التكنكلكجي الصناعي  
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تػػػػػركرة اةػػػػػت داـ أةػػػػػاليب تقػػػػػكيـ إلكتركنيػػػػػة جديػػػػػدة كمتنكعػػػػػة لمعممػػػػػي التعمػػػػػيـ  -6
الجكانػػػػب  -جي الصػػػػناعي بحيػػػػث تشػػػػمؿ جميػػػػع الجكانػػػػب ) الجكانػػػػب المعرفيػػػػة التكنكلػػػػك 
الجكانػػػب الكجدانيػػػة ( مػػػع التركيػػػز عمػػػ  مقػػػاييس كا تبػػػارات التفكيػػػر كاإلدراؾ  -المياريػػػة 

 األرجكنكمي المقننو عممينا 

العمػػؿ عمػػػ  إعػػػادة تأىيػػػؿ شػػػبكات االتصػػاؿ بػػػالتعميـ التكنكلػػػكجي الصػػػناعي فػػػ   -7
ر البنيػػػة التحتيػػػة المناةػػػبة لتكظيػػػؼ شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاع  مصػػػر مػػػف  ػػػمؿ تػػػكفي

 التعميمية عم  مةتكل المدارس كاإلدارات التعميمية كمديريات التربية كالتعميـ 

 البحٌث املقرتحة : -ة

فعاليػػػػة بيئػػػػة تعمػػػػـ الكتركنيػػػػة مقترحػػػػة إلعػػػػداد طػػػػمب شػػػػعب التعمػػػػيـ الصػػػػناعي  -1
 إتفاف التصميـ األرجكنكمي أكاديمينا بكمية التربية كأثره عم  

تكظيػػػؼ كةػػػائؿ التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي التعميميػػػة باةػػػت داـ اليكاتػػػؼ النقالػػػة، فػػػي  -2
 التنمية المينية كاألكاديمية لمعممي التعميـ التكنكلكجي الصناعي 

تصػػػميـ بيئػػػة تعميميػػػة افتراتػػػية قائمػػػة التنظػػػيـ الػػػذاتي لتنميػػػة اإلدراؾ البصػػػرم،  -3
رىػػػػػا عمػػػػػي الكفػػػػػا ة التصػػػػػميمية لػػػػػدم لمعممػػػػػي التعمػػػػػيـ التكنكلػػػػػكجي كالػػػػػذكا  الفرا ػػػػػي، كأث

 الصناعي 
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 المراجع
 المراجع العربية

(: برنامج تدريبي مقترح لتنمية كفايات اةت داـ أدكات الجيؿ 2212إبراىيـ، عاصـ )
الثاني لمتعميـ اإللكتركني في تعميـ العمـك كتعمميا لدل الطمب المعمميف  مجمة 

  134-65(، 1)15التربية العممية، مصر، 

تعريفو كطبيعتو كمياراتو  –( : التفكير مف منظكر تربكم 2225إبراىيـ، مجدم )
 كأنماطو، عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع، القاىرة  

(: اإلدارة اإللكتركنية: مد ؿ إل  اإلدارة التعميمية  2216أةامة محمد عبد العميـ) 
 منشر كالتكزيع، عماف، األردف الحديثة، دار المناىج ل

-Spss(: التحميؿ االحصائي لمبيانات باةت داـ 2213إةماعيؿ محمد الفقي، كأ ركف )

Win الرياد، مكتبة العبيكاف  1، ط ، 

في تنمية  2 2(: فعالية برنامج تدريبي قائـ عم  تقنيات الكيب 2213الباز، مركة )
دل معممي العمـك اثنا  ال دمة  ميارات التدريس االلكتركني كاالتجاه نحكه ل

  162-113(، 2)16مجمة التربية العممية، مصر، 

(: أثر التدريب عمي اةتراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتينا في 2227جمجؿ، نصره محمد )
تقدير الذات كالدافعية لمتعمـ كاألدا  األكاديمي عمي الحاةب اآللي لدم طمب 

نكعية، مجمة البحكث النفةية كالتربكية، كمية شعبة الحاةب اآللي بكمية التربية ال
 التربية جامعة المنكفية، ديةمبر  

(: فاعمية التعمـ التعاكني المتزامف (اإللكتركني/المزيج) في 2219حرب، ةميماف أحمد )
تنمية التحصيؿ كميارات تكظيؼ التعمـ النشط لدل طمبة كمية التربية في جامعة 

( العدد 2لمبحكث في العمـك التربكية، المجمد )األقص  بغزة، المجمة الدكلية 
(2 ،)http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.2.9  

(: "تكظيؼ شبكات التكاصؿ االجتماعي في تعميـ 2213حةانيف، بدرية محمد محمد )
ممي العربي الةابع )الدكلي الرابع( العمـك كتعمميا"، بحث مقدـ لممنتمر الع

 25- 24التعميـ كثقافة التكاصؿ االجتماعي  المنعقد في ةكىاج في الفترة مف 
 ـ  2213أبريؿ 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.2.9
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(: فاعمية برنامج تدريبي في تنمية ميارات التدريس اإللكتركني 2215حةف النجار )
، 21مجمد كاالتجاىات  نحكىا لدل معممي المرحمة الثانكية بغزة، المنارة، ال

   2215، 2العدد 

(: فاعمية برنامج تدريبي مقترح في تحقيؽ 2212حةيف، ىشاـ كالةعدني، محمد )
االحتياجات المينية ألعتا  ىيئة التدريس بالجامعات العربية في عصر 

  64-31، 11المعمكماتية  مجمة كمية التربية، بكرةعيد، 

مية التفاعمية أدمكدك ثكرة ف  مجاؿ (: ىؿ تمثؿ الشبكة التعمي 2218 الد صمح حنف ) 
( متاح 19شبكات التكاصؿ، مجمة التعميـ اإللكتركن ، جامعة المنصكرة،)

   http://emag.mans.edu.egعم ،

(: اإلدراؾ األرجكنكمي كمد ؿ لتطكبر تعميـ تصميـ 2214 ميؿ، كائؿ محمد  ميؿ )
نكميا بالدكؿ الةائرة األثاث، فعاليات الممتقي الدكلي الثاني حكؿ: تطبيؽ األر 

مايك  29 -28في طريؽ النمك " األر نكميا في  دمة التنمية، الجز  الثاني، 
 ، الجزائر 2214

(: األرجكنكميكس القائـ عم  المشاركة كأثره في زيادة 2216 ميؿ، كائؿ محمد  ميؿ )
فاعمية نظـ التأثيث المعدني بمحطات العمؿ اإلدارية، مجمة العمارة كالفنكف، 

  5ع

(: تكظيؼ شبكات التكاصؿ االجتماعي في  دمة العممية 2219الدىشاف، جماؿ عمي )
التربكية كالتعميمية لماذا؟ في ماذا؟ ككيؼ؟، المجمة الدكلية لمبحكث في العمـك 

،  1،العدد 2أةتكنيا، المجمد-التربكية، تاليف
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.1.1. 

(: اةتراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتينا كفاعمية الذات لدم 2229رزؽ، محمد عبد الةميع )
المتفكقيف دراةينا كالعادييف مف طمب الجامعة، مجمة كمية التربية بالمنصكرة، 

 ( ةبتمبر 71(، العدد )1الجز  )

ـ ذاتينا كتكجيات أىداؼ اإلنجاز، القاىرة، عالـ (: التعمـ المنظ2226رشكاف، أحمد ربيع )
 الكتب 

(: نمكذج مقترح الةت داـ الجكالت المتحفية االفتراتية في 2218زركؾ، ةيد محمد )
تنمية المعرفة الفنية كالقيـ الجمالية لدم الطمب/المعمميف بشعبة الصناعات 

التعميمية لدييـ، المجمة  ال شبية بكمية التربية كأثرىا عم  الدافع المعرفي كالكفا ة

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.1.1
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.1.1
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ـ، 2218(، أكتكبر 4( العدد )1الدكلية لمبحكث في العمـك التربكية، المجمد )
http://dx.doi.org/10.29009/ijres 1 4 5  

(: اةت داـ المناقشات الجماعية  ير المتزامنة عبر الكيب في 2219زركؾ، ةيد محمد )
ث في التعميـ الصناعي )متقدـ( تنمية القيـ األ مقية البحثية كميارات البحك 

لدم دارةي الدكتكراة بكمية التعميـ الصناعي كأثرىا عمي اتجاىاتيـ نحك التعمـ 
( العدد ) 2عبر الكيب، المجمة الدكلية لمبحكث في العمـك التربكية، المجمد ) 

4،) http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.4.6  

ـ المةتند إل  الدماغ في تنمية ميارات التفكير (: أثر التعم2215الز بي ، احمد محمد )
التأممي لدل المكىبيف في الصؼ الثامف ، مجمة العمـك التربكية كالنفةية ، مجمة 

 ، البحريف   1العدد  16

(: فاعمية تكظيؼ الشبكات االجتماعية عبر 2213الشرنكبي، ىاشـ ةعيد إبراىيـ ) 
اط الرةائؿ االلكتركنية في التحصيؿ االنترنت المصاحبة لممكاقع التعميمية كأنم

كتنمية ميارات تشغيؿ كاةت داـ األجيزة التعميمية الحديثة كالقيـ األ مقية 
االلكتركنية لدم طمب تكنكلكجيا التعميـ بكميات التربية، مجمة دراةات عربية 

 ، الجز  األكؿ، فبراير 34العدد  –( ASEPفي التربية كعمـ النفس )

): أثر تصميـ اةتراتيجية لمتعمـ االلكتركني قائمة 2211عبد الحميد، عبد العزيز طمبة (
عمي التكليؼ بيف أةاليب التعمـ النشط عبر الكيب كميارات التنظيـ الذاتي 
لمتعمـ عمي كؿ مف التحصيؿ كاةتراتيجيات التعمـ االلكتركني المنظـ ذاتينا 

 75كمية التربية جامعة المنصكرة، العدد كتنمية ميارات التفكير التأممي، مجمة 
 ،الجز  الثاني، يناير  

(: تصكر مقترح لتطكير برامج التدريب لمعممي التعميـ 2218عبد الرحيـ، ةممة حةني )
الثانكم الفني الصناعي بمصر عمي تك   برة دكلة ألمانيا، مجمة جامعة الفيـك 

  3، ج11لمعمـك التربكية كالنفةية ع

(: التفكير كالمنياج المدرةي ، الطبعة األكلي، 2223و ك عفانة، عزك )عبيد، كليـ 
 الصفاه، مكتبة الفمح لمنشر كالتكزيع 

(: أثر برنامج تدريبي عمي ميارات التفكير 2212العةاةمة، ةييمة كبشارة، مكفؽ ) 
الناقد في تنمية التفكير التأممي لدم طالبات الصؼ العاشر األةاةي في 

  7ع 26جامعة النجاح لألبحاث لمعمـك االنةانية، المجمد األردف، مجمة 
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(: أثر برنامج تدريبي عمي ميارات التفكير الناقد 2212العةاةمو، ةييمة كبشارة، مكفؽ )
في تنمية التفكير التأممي لدم طالبات الصؼ العاشر األةاةي في األردف، 

  7، ع26مجمة جامعة النجاح لألبحاث في العمـك االنةانية، المجمد 

(: التفكير التأممي لدم طمبة المرحمة  2218عمكاف، ةالي طالب كالدليمي، أال  طالب ) 
  2، ع29االعدادية، مجمة كمية التربية لمبنات ج بغداد، المجمد 

(: دكر مكاقع التكاصؿ االجتماعي في تنمية الكعي 2216العمرم، ةالـ بف تماف )
 -حكليات اداب عيف شمس  الةياةي لدم طمبة جامعة الةمطاف قابكس،

 يكنية  –(ابريؿ  44المجمد 

فاعمية اةت داـ لكحة المناقشات اإللكتركنية  ير  (: 2216محمد، كال  أحمد  ريب ) 
المتزامنة في تنمية القرا ة الفمةفية كاالتجاه نحك مقرر التفكير الفمةفي كالعممي 

ة الجمعية التربكية مجم لطمب الدبمـك العاـ بكمية التربية جامعة بكرةعيد،
 ، أكتكبر  8ع  مصر،–لمدراةات االجتماعية 

(: مةتكيات التفكير التأممي 2215المرشد ، يكةؼ بف عقم كصال  ، صال  محمد )
لدل طمب الجامعة الجكؼ ، دراةة نمائية، مجمة كمية التربية أةيكط ، مجمد 

  2العدد  31

القدـ لميارات التفكير التأممي في  (: مدم اكتةاب العبي كرة2219المقابمة، محمد )
  2، ع25جامعة اليرمكؾ، مجمة المنارة مجمد 

(: فاعمية اةت داـ بحكث الفعؿ )فردية/ 2212نكيجي، إيماف عبد الكريـ كامؿ )
تشاركية( في تنمية األدا  التدريةي كمةتكم التفكير التأممي لدم الطمب/ 

نية لممعمـ ، مجمة دراةات عربية المعمميف بشعب العمـك في تك  المعايير المي
 ، الجز  الثالث، أبريؿ 24العدد  –( ASEPفي التربية كعمـ النفس )
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