
  
  ـزةــــغ_ـرــــــــة األزهــعــامــــجــ

    لـــیا   ــات العـــــدراســـعمادة ال
  ــة ــــــــــــــــیـربـــــة التـــــــــــلیــــــك

  قسم المناهج وطرق التدریس
  
  
  

أثر استخدام املدخل املنظومي يف تنمية مهارات التدريس للطالبات 
  الرتبية جبامعة األزهر بغزةاملعلمات ختصص معلم صف يف كلية 

  
  

  
  

  إعداد الطالبة
   أبو حلیمة  سالمةرانیة عزام

  
  

  إشراف 
  عبد الكریم محمد لبد.علي محمد نصار                          د.  د

                  التدریسأستاذ المناهج وطرق                            أستاذ المناهج وطرق تدریس         
    جامعة األزهر -المساعد                         األزهرجامعة  - المساعدالریاضیات       

  
قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في المناهج 

  وطرق التدریس
  

  م٢٠١١ـــھـ ١٤٣٢       
  



 



ب  

  
  

  

 الرحيم الرمحن اهللا بسم
  
 
  

         ِوقل ُ ُاعملوا َ َ َفسیر ْ َ ُعملكمُ هللا ىَ َ َ ُورسولھ َ ُ ُ ُوالمؤمنون َ َِ ُ  
 

 صدق اهللا العظيم
 
 

 )105 ، التوبة(  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



ج  

  اإلهـــــــــــــداء
       

  :أهدي هذا اجلهد املتواضع إىل 

 محمد صلى اهللا علیه وعلى آله وصحبه وتابعیه ..... إلى حبیب قلوبنا 

ـــوالدي الغال ىـــإل             ــــــرمز الوف  ..... يـــ ــــــاء والعطـ  اءــــ

ــــإل                  ــى روح والـــــــ ـــرح ..... اهرةـــــدتي الطــــ ــــ   ها اهللاــــمــــ

ــــــإل                    أسكنه اهللا فسیح جناته......اهرةـــــ الطجديى روح ـــــ

ــــإل                 ـــــي العطـــــ ــــــوأخوات يـــــناوـــإخ..... ء الدائم والوافر اــــ   يــــ

ــــإل                    ــــ ــــصدی ىــــــ ــــقــ ــــ ــــــاتــ ــــ وأحيــ ــــ ــــــــبـ ــــــائــ ــي وأهــــ ــــ ــــ ـــــلـــ ــــ ــــ ــــ   يـ

ــــــإل                    ــــ ــــش أرواح يـــ ــــ ــهــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــدائنـ ــــــ ـــــالط اـ ــــ ــاهــ ـــ ــــ  رةــــ

ــــــإل               ــــ ــــ ـــــاأس يـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــواســـــالب رانــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  لــــ

ــــإل                        ـــــ ـــــح مــله من كل ىـ ــعل قـــــ  يــــــ

  ههلوج ًخالصا العمل هذا یجعل أن تعالى اهللا وأسأل هذا بحثي أهدي  

  العالمین رب هللا والحمد              

    

  
  

  



د  

  شكر وتقدير
  

 و صحبه لهآ على و محمد سیدنا المرسلین أشرف على السالم و الصالة و العالمین رب هللا الحمد
  . الدین یوم إلى بهدیه اهتدى ومن أجمعین
  .﴾  باهللا إال توفیقي ما و ﴿ تعالى لقوله الرسالة هذه النجاز وفقني أن هللا الحمد

 العمل هذا انجاز مرحلة في وساعدني جانبي إلى وقف من لكل ًووفاء ألهله بالفضل ًاعترافاو  
 كان من ﴾ الناس یشكر ال من اهللا یشكر ال ﴿ وسلم علیه اهللا صلى المصطفى قول من وانطالقا
 جامعة األزهر والقائمین به أعتز الذي الشامخ للصرح والعرفان الشكر بوافر أتقدم أن علي الواجب
وكلیة  العلیا الدراسات وأخص بالذكر عمادة مشرق، لمستقبل یؤسس الذي الدؤوب الجهد على علیها

   . الشامخ صرحها تحت العلم مسیرة أواصل بأن لي الفرصة إتاحة على فیها التربیة وجمیع العاملین
ضحیة مــا أتقــدم بعظــیم شــكري بعــد شــكر اهللا عــز وجــل إلــى والــدي الغــالي، رمــز الوفــاء والعطــاء والتــ  ك

وعلمنــي كیــف أواجــه الــصعوبات وربنــي علــي  ،ٕجــل ســعادتنا وارضــائناأالــذي بــذل كــل غــالي ونفــیس مــن 
أو حسن الخلق وعلمني أمور دیني،  إلى العین التي سهرت اللیـالي تعمـل دون كلـل أو ملـل، دون تعـب 

ُتذمر،والـذي غــرس فـي حــب العلـم وعلمنــي أن الجــد خیـر ســبیل للوصـول إلــى المجـد،أطال اهللا فــي عمــره 
  .ومتعه بالصحة والعافیة وجزاه اهللا خیر جزاء

التــي كنــت أتمنــى أن تــشاركني فرحتــي فــي _ ٕ  كمــا أتقــدم بــشكري واخالصــي إلــى روح والــدتي الطــاهرة 
  .جناته رحمها اهللا وادخلها فسیح _ هذه اللحظة 

 أن مــن ال  كمـا یطیـب لــي بـان أتقــدم بالـشكر إلــى العطـاء الــدائم والـوافر إخــواني وأخـواتي الــذین علمـوني
  .بد الدهر بین الحفر أیحب صعود الجبال یبقى 

 على محمد/ أصحاب الفضل على المشرفین الدكتور:من لكل الشكر والعرفان بعظیم  كما أتقدم
 أن اهللا اسأل وتوجیه، نصح من أسدیاه وما جهد من بذاله لى ماع عبد الكریم لبد ر،والدكتورنصا

كما یطیب لي أن أتوجه بأسمى آیات الشكر والتقدیر للذین تكرموا .حسناتهم میزان في ذلك یجعل
ه اقشة هذ الذین تقدما مشكورین لمنإسماعیل الفراوالدكتور ،محمد علیانلمناقشة الرسالة الدكتور 

  .تقدیر واالحترام فلهم مني كل الالدراسة 
إلي السادة المحكمین الذین بذلوا جهدا طیبا ومشكورا في تحكیم أدوات  والعرفان بالشكر   كما أتوجه
موصول للجامعة اإلسالمیة والعاملین فیها الذین أتاحوا لي الفرصة لالستفادة  والشكر.  هذه الدراسة
 /الدكتور بمدیره متمثال والتطویر التربوي ثللبح القطان كما أتقدم بشكري وتقدیري لمركز من مكتبتها



ه  

 المراجع توفیر وخاصة ومساعدة عون من لي لما قدموه فیه الموظفات واألخوات ملوح، أبو محمد
  . وعلمهم أعمارهم لهم في أن یبارك القدیر العلي اهللا أسأل للبحث، و الالزمة والكتب

التعلیم األساسي  طالبات معة األزهر وخصوصابجا التربیة كلیه لطالبات الشكر بوافر أتقدم كما   
   . الدراسة تطبیق في بجدهن

 لي ووفرت تحملتني التي أسرتي الكریمة شكرهم عن دوما أعجز لمن خاص بشكر أتقدم أن أنسى وال
 قدم من كل ٕوالى. یوما عني و المادي المعنوي عطاءه ینقطع لم الذي بوالدي سبل الراحة ممثلة كل
   . والتقدیر الحب كل مني فلهم هذه دراستي إعداد في لي عونا وكان المساعدة ید لي

  
  ....القصد وراء من واهللا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

  



و  

  قائمة المحتویات  
 الصفحة الموضوع

 ب االستهالل 
 ج اإلهداء

  د شكر وتقدیر
 و قائمة المحتویات 

 ي قائمة الجداول 
 ك قائمة المالحق 

 ل   العربیة ملخص الدراسة باللغة
    خلفیة الدراسة/ الفصل األول 

 ١ المقدمة 
 ٥ . وأسئلتهامشكلة الدراسة
 ٦  .فروض الدراسة
 ٦  .أهداف الدراسة
 ٧ .أهمیة الدراسة
 ٧ .حدود الدراسة 

 ٨ .مصطلحات الدراسة 
  ١١  اإلطار النظري/ الفصل الثاني 

 ١١ المدخل المنظومي /األولالمحور 

 ١١ .ي للمدخل المنظومي األساس الفلسف

  ١٢ .تعریف المدخل المنظومي

 ١٣ المقصود بالنظام 

  ١٤  .السمات الممیزة للنظام
 ١٤ .مقومات النظام أهم 

 ١٥ .خطوات بناء المنظومة

 ١٦ . النظمأسلوب

  ١٦  . النظمأسلوبخصائص 
 ١٧ .الفرق بین المدخل المنظومي ومدخل النظم 



ز  

 ١٨ .ومي أهداف توظیف المدخل المنظ

 ١٩ .أهمیة المدخل المنظومي للمعلم 

 ٢٠ .الفرق بین التدریس المنظومي والتدریس الخطي

 ٢١ .أهمیة استخدام المدخل المنظومي في التدریس 

 ٢٣ .نماذج لتخطیط التعلیم وفق المدخل المنظومي

 ٢٦ .المدخل المنظومي ومهارات التدریس 

 ٢٧ . ميخطوات إعداد درس وفق المدخل المنظو

 ٢٧ .معیقات التدریس بالمدخل المنظومي

  ٢٨  إعداد المعلم/ المحور الثاني 
 ٢٩ .برامج إعداد المعلم  
 ٣٣ .أسالیب إعداد المعلم

 ٣٥  . نظام إعداد المعلم في غزة
 ٣٥ .برنامج إعداد المعلمین طبقا ألسلوب النظم

 ٣٦ .المدخل المنظوميء منظومة إعداد المعلم في ضو
 ٣٧ . المعلمین قبل الخدمةاعدادهداف أ

 ٣٧ .ماهیة معلم الصف
 ٣٨ .مبررات وجود نظام معلم الصف

 ٣٩ .المتطلبات األساسیة لنجاح معلم الصف
 ٣٩ .أشكال معلم الصف

 ٤٠ .مزایا نظام معلم الصف
 ٤١ .المآخذ على نظام معلم الصف

 ٤٣ مهارات التدریس / المحور الثالث 
 ٤٤ .التدریستعریف مهارات 

 ٤٥ .تصنیف مهارات التدریس 
 ٤٧ .خطوات اكتساب مهارات التدریس

 ٤٩ .خصائص مهارات التدریس
 ٥٠ .تحلیل مهارات التدریس

 ٥١ .أسالیب التدریب على مهارات التدریس



ح  

 ٥٨ .تقویم مهارات التدریس 
 ٥٩ المعلمة / للطالبة لمهارات التدریسالمحتوى التدریسي مراحل بناء 

  ٦١  الدراسات السابقة/الفصل الثالث 
 ٦١ الدراسات المتعلقة بالمدخل المنظومي/ المحور األول

 ٧٧ تعقیب على دراسات المحور األول 
 ٧٩ مهارات التدریس ب المتعلقةدراسات ال/ المحور الثاني

 ٩٨ تعقیب على دراسات المحور الثاني 
 ٩٩ عام على الدراسات السابقةالتعقیب ال

 ١٠٠  استفادة الباحثة من الدراسات السابقةمدى
    إجراءات الدراسة/ الفصل الرابع

 ١٠٣  .منهج الدراسة
 ١٠٣  .لدراسةامجتمع 

 ١٠٤  .عینة الدراسة
 ١٠٤ .أدوات الدراسة

 ١٠٤ المعلمات لطالبات  على مهارات التدریس ل االحتیاج للتدریبةاناستب:أوال
 ١٠٨ .التدریسمعرفي لمهارات االختبار ال:ثانیا
 ١١٠ . األداءمالحظة بطاقة:ثالثا

 ١١٣ المحتوى التدریسي لمهارات التدریس
  ١١٥  .إجراءات الدراسة

  ١١٥  .إجراءات تطبیق المحتوى التدریسي
  ١١٦  .األسالیب اإلحصائیة

  نتائج الدراسة وتفسیرها/ الفصل الخامس
 

١١٨ 

 ١١٨ عرض نتائج الدراسة وتفسیرها
 ١٢٨ .نتائج الدراسة

 ١٢٩ .توصیات الدراسة
  .مقترحات الدراسة 

 
١٣٠ 



ط  

    المراجع
 ١٣١ .المراجع العربیة : أوال 
 ١٤٣ .المراجع األجنبیة : ثانیا

 ١٤٥ .المالحق
 ٢٥٥ .ملخص الدراسة باللغة االنجلیزیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ي  

  قائمة الجداول 
  الصفحة  ول االجد  الرقم 

  ١٧  .النظم ومدخل نظوميالم المدخل بین الفرق  ١
  ٢٠  .الخطي والتدریس المنظومي التدریس بین الفرق  ٢
  ٤٧  .نموذج خطوات اكتساب مھارات التدریس  ٣
  ١٠٥  . وتسلسل وعدد فقرات كل بعدةانأبعاد االستب  ٤
  ١٠٦  . االحتیاجات التدریبیة مع درجة البعد الذي تنتمي إلیهةانفقرات استبارتباطات   ٥
  ١٠٧  . لالستبانة مع الدرجة الكلیةةاناالستبمن أبعاد  اط درجة كل بعدمعامل ارتب  ٦
  ١٠٨   االختبار وتسلسل وعدد فقرات كل بعدأبعاد  ٧
  ١٠٩  .لالختبار االختبار المعرفي مع الدرجة الكلیةمن أبعاد  معامل ارتباط كل بعد  ٨
  ١١٠  .أبعاد بطاقة مالحظة األداء وتسلسل وعدد فقرات كل بعد   ٩

  ١١١  .بطاقة المالحظة مع الدرجة الكلیة للبطاقةمن أبعاد  معامل ارتباط درجة كل بعد  ١٠
  ١١٢  "ثبات االتفاق"ثبات بطاقة المالحظة عبر األفراد   ١١
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واألوزان النسبیة لالحتیاجات التدریبیة   ١٢

  " .التخطیط"لمهارات المجال األول 
١١٩  

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واألوزان النسبیة لالحتیاجات التدریبیة   ١٣
  " .التنفیذ"لمهارات المجال الثاني 

١٢٠  

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واألوزان النسبیة لالحتیاجات التدریبیة   ١٤
  ".التقویم"لمهارات المجال الثالث 

١٢٢  

درجات الطالبات على االختبار المعرفي لمهارات التدریس وسطي الفرق بین مت  ١٥
  .في التطبیقین القبلي والبعدي

١٢٤  

  ١٢٥  .وحجم التأثیر على الجانب المعرفي للطالبات)  2(مربع معامل إیتا   ١٦
تقدیرات درجات الطالبات على بطاقة المالحظة األداء الفرق بین متوسطي   ١٧

  .یقین القبلي والبعديلمهارات التدریس في التطب
١٢٦  

  ١٢٧  . وحجم التأثیر على الجانب األدائي للطالبات 2مربع معامل إیتا   ١٨



ك  

  قائمة المالحق
  

  الصفحة  المالحق  الرقم
  ١٤٥  . أسماء السادة المحكمین  ١
المعلمات / االحتیاجات التدریبیة لمهارات التدریس لدى الطالبات ةاناستب  ٢

  .األزهر بغزةفي جامعة تخصص معلم صف 
١٤٦  

  ١٥٠  .المعلمات لمهارات التدریس النظریة/اختبار قیاس تحصیل الطالبات   ٣
  ١٦١  .جدول المواصفات  ٤
  ١٦٢  .لالختبار المعرفي لمھارات التدریس النظریة  النموذجیة اإلجابة  ٥
  ١٦٣  .المعلمات/ للطالبات األداء بطاقة مالحظة  ٦
  ١٦٥  .ریس المحتوى التدریسي لمهارات التد  ٧
  ٢٤٥   . لتطبیق االستبانةكتاب تسهیل مهمة الباحثة  ٨
  ٢٤٦  . لتطبیق المحتوى التدریسي كتاب تسهیل مهمة الباحثة  ٩
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  ملخص الدراسة
تـدریس لـدى مهـارات ال تنمیـة فـي المنظـومي المـدخل اسـتخدام أثـر معرفـة إلـى الدراسـة هـذه هـدفت

 عـنخـالل اإلجابـة  من وذلك. المعلمات تخصص معلم صف بكلیة التربیة في جامعة األزهر/الطالبات
   : اآلتیة األسئلة

 المعلمــات تخــصص معلــم صــف بكلیــة التربیــة /مــا المهــارات التدریــسیة المــراد تنمیتهــا لــدى الطالبــات .١
 في جامعة األزهر؟

بــین متوســطي درجــات الطالبــات علــى االختبــار ) ٠.٠٥ ≤ α(ًهــل توجــد فــروق دالــة إحــصائیا عنــد  .٢
  ؟"المعرفي لمهارات التدریس في التطبیقین القبلي والبعدي لصالح التطبیق البعدي

 علـــى ا یقیــسهكمـــا للمــدخل المنظــومي فـــي تنمیــة الجانــب المعرفـــي لمهــارات التــدریس یوجــد أثـــرهــل  .٣
  ؟االختبار المعرفي

بــین متوســطي التقـــدیرات التقویمیــة علــى بطاقـــة ) ٠.٠٥ ≤ α(ًهــل توجــد فـــروق دالــة إحــصائیا عنـــد  .٤
مالحظــــة األداء لمهــــارات التــــدریس ألفــــراد العینــــة فــــي التطبیقــــین القبلــــي والبعــــدي لــــصالح التطبیــــق 

  ؟البعدي
 الســتخدم المــدخل المنظــومي فــي تنمیــة الجانــب األدائــي لمهــارات التــدریس كمــا تقــدر یوجــد أثــرهــل  .٥

  ؟على بطاقة مالحظة األداء
هــا أن لتحدیــد مهــارات التــدریس التــي تــشعر الطالبــة المعلمــة اســتبانهبــة عــن أســئلة الدراســة تــم بنــاء ولإلجا

یـــشمل دروس فـــي مهـــارات التـــدریس بـــشقیه )  تدریـــسيمحتـــوي(بحاجـــة للتـــدریب علیهـــا ،وكـــذلك تـــم بنـــاء 
مكونـة ة فقرة اختیار من متعدد وكـذلك بطاقـة مالحظـ) 60(  منالنظري والتطبیقي ، وبناء اختبار مكون

  .، وتم التأكد من صدقهما وثباتهما فقرة)٢٨(من 
تخـــــصص معلـــــم صـــــف مـــــستوى رابـــــع طالبـــــة ) 28(   وطبقـــــت أداة الدراســـــة علـــــى عینـــــة مكونـــــة مـــــن 

  . )٢٠١١-٢٠١٠( من العام األولي من الفصل الدراسي انوالمسجالت لمساق تدریب مید
 تطبیـق االختبـار وبطاقـة المالحظـة قبـل البـدء وتـم. المـنهج شـبه التجریبـي فـي دراسـتهااعتمدت الباحثة   و

تهاء من تنفیـذ المحتـوى تـم تطبیـق نفـس االختبـار وبطاقـة المالحظـة علـى نفـس نبتنفیذ المحتوى ، وبعد اال
 اإلحــصائیة علــى متوســط درجــات األســالیب وبعــد تطبیــق .يطالبــات عینــة الدراســة لتتمثــل بــالتطبیق البعــد

مـدخل المنظـومي  االیجـابي للاألثـرالدراسة  نتائج تطبیق البعدي أظهرتالتطبیق القبلي ومتوسط درجات ال
  : في تنمیة مهارات التدریس لدى الطالبات ،حیث توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة 

التدریس بین متوسطي درجات الطالبات على االختبار المعرفي لمهارات  ًتوجد فروق دالة إحصائیا .١
 ."ي، لصالح التطبیق البعديفي التطبیقین القبلي والبعد



م  

 یقیسها المعرفي لمهارات التدریس كما الجانبللمدخل المنظومي في تنمیة ایجابي  یوجد أثر .٢
  .االختبار المعرفي

بین متوسطي التقدیرات التقویمیة على بطاقة مالحظة األداء لمهارات  ًتوجد فروق دالة إحصائیا .٣
 .والبعدي، لصالح التطبیق البعديالتدریس ألفراد العینة في التطبیقین القبلي 

 األدائي لمهارات التدریس كما تقدر الجانبالستخدم المدخل المنظومي في تنمیة ایجابي  یوجد أثر .٤
  .على بطاقة مالحظة األداء

وفي ضوء ما توصلت إلیه الدراسة من نتائج تم وضع عدد من التوصیات أهمها ضرورة األخذ   
 أحد األسالیب الفعالة في تنمیة المهارات التدریسیة بوصفهلتعلیم ،بالمدخل المنظومي كأحد مداخل ا

  .وكذلك ضرورة تدریب المعلمین على استخدام المدخل المنظومي في التدریس .لدى المعلمین 
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  األول الفصل
  الدراســة خلفیــــة

  : المقدمة
 العــصور واألجیــال، فــالمعلم هــو رائــد ِّاإلنــسان علــى مــر مهنــة التعلــیم مــن المهــن التــي یعتــز بهــا     إن

ُتماعي یسهم في تطویر المجتمع وتقدمه عن طریـق تربیـة الطـالب تربیـة صـحیحة تتـسم بحـب الـوطن اج
 المعلــم هــو ن ولــذلك تتــضح الحاجــة إلــى معلــم جدیــد لمجتمــع جدیــد وألجیــال جدیــدة، وأل؛والحفــاظ علیــه

  . على أكمل وجهإعداده حتى یؤدي رسالتهصاحب رسالة مقدسة وشریفة فال بد من 
 أن اهللا یحـــب إذا عمـــل أحـــدكم عمـــال إن" لـــم األول الرســـول محمـــد صـــلي اهللا علیـــه وســـلمویقـــول المع   

 العمـــل، أي عمـــل ، فكیـــف إتقـــانوتوجیهـــات الرســـول صـــلي اهللا علیـــه وســـلم دعـــوة صـــریحة إلـــي " یتقنـــه 
 المعلمــین المــربین هــم المــسوؤلون عــن تحقیــق مــا أنبعمــل تكــون مخرجاتــه بنــاء أجیــال وأمــة؟ خاصــة و

األمـــة العربیـــة واإلســـالمیة مـــن الخـــروج  مـــن التخلـــف وبنـــاء أمـــة قویـــة بـــالعلم والحـــق وحـــب تـــصبو إلیـــه 
  ).١٠٨: ١٩٩٧،انالجب(الخیر

تتفق كافة أنظمة التعلـیم فـي جمیـع المجتمعـات البـشریة علـى الـدور الـذي یقـوم بـه المعلـم النـاجح فـي    
الرقي والتقـدم بــصفة عامـة ،لــذا تحقیـق أهــداف التعلـیم بــصفة خاصـة وتحقیــق تطلعـات وأمــاني المجتمـع بــ

  .فقد سعت هذه المجتمعات إلى االهتمام بإعداد المعلم إعدادا شامال ثقافیا وأكادیمیا وتربویا ومهنیا
 ألهـدافها، كمـا أنـه األداة التعلیمیة ، ومدى نجاحهـا ، وتحقیقهـافعلى المعلم یتوقف مستوى المؤسسات   

ث تغیـر نحـو األفـضل فـي التعلـیم ، فهـو ركـن هـام ، وفعـال مــن ٕواحـدا األولـى لتنفیـذ أي برنـامج تعلیمـي،
  .) ١: ١٩٩٧أبو دف، .(أركان العملیة التعلیمیة ، والنظام التعلیمي ككل

لذلك یعد إعداد المعلم عملیة بالغة األهمیة، فنجاح المعلم في عملـه یتوقـف بالدرجـة األولـى علـي نـوع   
یر العملیــة التعلیمیــة فــإن إعــداد المعلــم یمثــل حجــر الزاویــة ومهمــا تحــدثنا عــن تطــو اإلعــداد الــذي تلقــاه ،

 یقـدر المـسئولیة وال یجیـد مهـارات التـدریس، فیها،ألن أفضل المناهج قد یكتب لها الفشل على ید معلم ال
ًوقد یكون هناك منهج لیس علي قدر كبیر من الجـودة، یـستطیع معلـم قـدیرا معـدا إعـدادا تربویـا جیـدا أن  ً ً ً ً

لذلك فإن المسئولیة الملقاة علـى عـاتق مؤسـسات إعـداد المعلـم كثیـرة لمواكبـة  ًمثال یحتذي به؛یجعل منه 
التغیرات الحادثة في المجتمع ، حیث أن تنمیـة مهـارات التـدریس المختلفـة ضـرورة لمـساعدة المعلـم علـى 

ــــــوع مـــــــن المعلومـــــــات والمتغیــــــرات التـــــــي تـــــــأتي فــــــي المـــــــستقبل  د محمـــــــو.(التعامــــــل بفاعلیـــــــة مـــــــع أي ن
   ).١٥ :٢٠٠٦والبطراوي،

  
  



 ٢

 ،كلیات إلعداد المعلمین في كافة المراحـل التعلیمیـة ،حیـث المعلمینولهذا تعد كلیة التربیة، ومعاهد     
تتــضمن تلــك الكلیــات والمعاهــد فــي برامجهــا منــاهج لإلعــداد العلمــي والتربــوي تتمثــل فــي التربیــة العملیــة 

ـــــــــاهج وطـــــــــرق التدریس،وأصـــــــــول التربیـــــــــة وت ـــــــــاس والتقـــــــــویم، ،والمن ـــــــــنفس التربوي،والقی اریخهـــــــــا،وعلم ال
  ).١٤٤: ١٩٩٣الحریقي،(وغیرها

 الركیزة األساسیة في تطویر العملیة التربویة، كونه یسهم یعد المعلم أنومما سبق ترى الباحثة 
ه أنكما . بفعالیة كبیرة في تطویر أداء الطالب وتوجیههم الوجهة السلیمة نحو المواطنة الصالحة

  .والحركیة والوجدانیةة ینواحي المعرفالمع العقول واألفكار وصقلها وتدریبها في جمیع یتعامل 
 أن،١٩٩٨وقد أظهرت بعض مؤشرات تغییر المنهاج الحالي فـي خطـة المنهـاج الفلـسطیني األول عـام  

یـــة  علـــى جهـــاز التربیـــة والتعلـــیم كـــامال ،ممـــا أعطـــى الـــسلطة الوطنتـــشرف بنفـــسهاوزارة التربیـــة والتعلـــیم 
 ع یلبــــي احتیاجــــات المجتمـــــً مطــــوراً خاصــــاً فلـــــسطینیاً تبنــــي منهاجــــانالفلــــسطینیة الفرصــــة التاریخیــــة أل
 التعلیم الجیـد والمنهـاج الجیـد یوجـب علینـا أن من أهم المؤشرات وكانالفلسطیني ،ویستجیب لطموحاته ،

  ). ١٧-١٦: ١٩٩٨الفلسطیني،خطة المنهاج ( النظري والعمليالجانبین كوادر تعلیمیة جیدة تجمع بین إعداد

  النظري والعملي التطبیقيالجانبینولقد أكدت نتائج العدید من الدراسات على الفجوة الموجودة بین   
 األكادیمي ال یتفق تمام عداد ما یتعلمه الطالب الجامعي من خالل اإلأنوهذا یعني . عند إعداد المعلم

 ذلك إلى وجود خلل إما في منظومة التعلیم الجامعي ویرجع  العملي في المدارس،الجانباالتفاق مع 
: الجانبینعن العالقة بین مستویي )٢٠٠٠( حرب ومن تلك الدراسات دراسة.یات الواقعكانٕواما في إم

عن مشكالت )٢٠٠٤ (انحمدبجامعة األزهر بغزة ، ودراسة  المعلم إعدادالنظري والعملي في مجال 
 )٢٠٠٦(و اللولو ودراسة أبو دقة ین في جامعة األقصى بغزة،اإلشراف التربوي لدى الطالب المعلم

 المعلم بكلیة التربیة في الجامعة اإلسالمیة في غزة ودراسة حماد إعداد دراسة تقویمیة لبرنامج انبعنو
في مناطق جامعة القدس المفتوحة بمحافظات غزة من وجهة نظر  عن واقع التربیة العملیة ،)٢٠٠٥(

عن أداء طلبة مساق التربیة العملیة )١٩٩٩(حماد العاجز و التقویمیة لكل منالدارسین ،والدراسة
  . بكلیات التربیة في الجامعات الفلسطینیة

 یكون المهمة التي یجب أن إكساب المعلمین المهارات األساسیة في عملیة التعلیم والتعلم ینبغي نإ   
 المعلم یؤدي دوره بدرجة عالیة من الدقة فتحقیق هذا الهدف یسهم في جعل . نولیها جل اهتمامنا أن

  ).مقدمة: ١٩٩٧مجدي،. (والمسئولیة والتفاعل بینه وبین المتعلمین
علي أهمیة دور المعلم من خالل مهاراته التدریسیة باعتباره العنصر الجوهري والدعامة حنا    وقد أكد 

علم بینما تتوقف منه للم% ٦٠میة  نجاح العملیة التعلیأنحیث  الرئیسة في نجاح العملیة التعلیمیة،
شطة نعلي عدد من العوامل منها المقررات والكتب واإلدارة المدرسیة واأل%٤٠باقي النسبة وهي

  ).المقدمة: ١٩٨٧حنا ،(األخرى



 ٣

  معارف المناسب الذي یشمل إحداث تغییر مرغوب فيعداد المعلم اإلإعدادلذلك تقع مسئولیة     
ماط سلوكه وشخصیته بصفة عامة على أن وقدراته واتجاهاته ،وفي ومهاراته) المعلم/الطالب (

وتبرز . بما یكفل تطور المجتمع وتقدمه الجامعات التي یتخرج منها هذا المعلم لتحقیق أهداف التربیة ،
 جید یؤدي فعاليانوهنا دور المهارات التدریسیة كعنصر رئیسي لتأهیل المعلم لتوفیر مناخ اجتماعي 

 نجاح المعلم في مهنته یتجلى في قدرته على تحقیق نإلذلك ف ؛ ضل عائد تعلیمي تربويلى تحقیق أفإ
وذلك بمساعدة مختلف . الكمیة والكیفیة لعملیات التربیة والتعلیمالجوانبأحسن النتائج في جمیع 

 ًا المهارات التدریسیة عنصركانتٕواذا . الوسائل التربویة من تقنیات وبرامج وخطط دراسیة وغیر ذلك
 اللبنة األساسیة في فهي األساسیة لمعلم المرحلة تهانها تزداد أهمیإ لكافة المعلمین فً وأساسیاًاجوهری

   .هنمو شخصیة التلمیذ وسلوك
ه مهما أنحیث یرى كثیر من الباحثین  أظهرته العدید من الدراسات والبحوث التربویة، وهذا ما
لكي تساعد على تحقیق أهدافها ) األساسیة(لة األولىیات المادیة والفیزیقیة للمرحكانتوافرت اإلم
سالم (یات تظل قاصرة ،فالمهمة في المقام األول تقع على كاهل المعلم كان هذه اإلمنفإالموضوعة،

،٢٠٥: ١٩٩٠.(  
ه ما لم یعاد النظر جذریا في أن من منظور تحلیل النظم إلي coombsولقد خلص فلیب كومز     

لذلك یعد توافر المعلم المعد . هم فال یمكن تحدیث النظم التعلیمیة القائمة  المعلمین وتدریبإعداد
واإلسالمي   أحد التحدیات الرئیسة التي تواجه المؤسسة التربویة في وطننا العربيً جیداًاإعدادلوظیفته 

ه قبل الخدمة إعداد یتطلب تنمیة قدراته الشخصیة والعلمیة والمهنیة وذلك بتحسین ءهأن ارتقاو
وتشكل عناصر النظام في المدخل . باالستفادة من االتجاهات والتجارب الحدیثة في هذا المجال 

 یقوم بها،والتي منها مهام التخطیط المسبق لتعلم أنالمنظومي المهام األساسیة التي على المعلم 
وتنسیقه ثم ترتیب مایتم تحدیده ، بیئة التعلم ومكوناتها أبعادوتحدید  المحتوى المراد تعلمه،

وي المناهج  على مستمإانو،لیس على مستوى المنهج الواحد،أو المقرر الدراسي الواحد ،ًمیامنظو
: ٢٠٠٦الضبع،(لبناء منظومة واحدة تصب في نهایة األمر في متعلم واحد؛ مجتمعة جنبا إلى جنب

٧٣ .(  
معلومات إلي مخطط ومنظم لقد تغیر دور المعلم ، نتیجة الثورة المعرفیة والتقنیة من مجرد موزع لل  

 ًعلمیا یتمیز بالفاعلیة والكفایة؛ ًه لهذا الدور یتطلب منهجاإعداد ٕانومقوم للعملیة التعلیمیة التعلیمة و
 عداد والتدریب والتعلیم اقترح المدخل المنظومي طریقة في التفكیر واإلعدادولتحقیق الفاعلیة في اإل

ته في تعدیل مساراته،وقد بدأت بالدعوة إلیه كل من المنظمة والتدریب لشمولیته وتكامل مكوناته ومرون
 بهدف "السیسكو"،والمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم" الیونسكو"العالمیة للتربیة والثقافة والعلوم 

وتحقیق أعلى فاعلیة   البشریة وتطویر عملیة تصمیم المقررات والدروس،إعداد القوى والطاقاتتحسین 



 ٤

حقائب التعلیمیة ومجمعات الوسائل مدخل النظم وتطبیقاته التربویة بال  التعلیمیة ،واستخدمللعملیة
: ١٩٩٧الجبان،.( المدرسین والمعلمین وفي تطویر كفاءات التدریس لدیهمإعدادالمتعددة في مجال 

١٠٨.(  
ها ت تطبیقاتأثر برز النظریات المعرفیة التيونظریتي بیاجیه وأوزبل من أ، ئیة النظریة البنا وتعد  

 الذي یتسم برز تلك التطبیقات المدخل المنظومي في التدریس والتعلمالتربویة في طرق التدریس ومن أ
  ).٦٠ :٢٠٠١منى،عبد الصبور،(بخصائص أبرزها التفاعلیة واالستنتاجیة والتتابعیة 

 مخططات والمدخل المنظومي یساعد المعلم على تنظیم المحتوى بصورة استقصائیة من خالل  
مختصرة توفر بیئة غنیة بالمثیرات الحسیة تتیح للمتعلم التفاعل النشط معها،وممارسة االستدالل الذي 

 السابقة مما یساعد على زیادة فاعلیة ةیؤدي إلى تضمین المعرفة الجدیدة داخل بیئته وربطها بالمعرف
فهمي  (انقل عرضة للنسیأكثر ثباتا والتعلم ذي المعنى ، وبالتالي تحصیل المفاهیم واستیعابها بصورة أ

  . )٤ :٢٠٠٠وجوالجوكسي،
المداخل  الهامة  التي  تسعى  لتحقیق  الترابط والتتابع والتسلسل بین من   المدخل المنظوميویعد   

 أنالمفاهیم بصورة تحقق التفاعل الناجح والتكیف اآلمن مع البیئة التي یعیش فیها التلمیذ وذلك 
یسـاعد التلمیذ على التفكیر المنظومي فیجعله ینظر إلى المشكلة نظرة شاملة المدخل المنظومي 

ومتكاملة دون إهمال ألي عنصر من عناصرها في ضوء ماتعلمه سابقاً من مفاهیم وقواعد 
عتباره أداه للتعلیم والتعلم بإوالمدخل المنظومي یستخدم في التدریس ).١١٨: ٢٠٠٧الشریف،(نظریاتو

طریقة وظیفیة ذات معني ، مما یؤدي إلي الحصول علي نتائج ایجابیة لعملیة التعلم لتسهیل المحتوي ب
كما یستخدم في عملیة ربط األجزاء المختلفة من المنهج ببعضها ببعض وبما سبق دراسته في مراحل 

 یصبحوا أنكما یساعد المعلمین علي ، سابقة ویساعد علي تنمیة روح التعاون بین الطالب والمعلم 
  ).٧ : ٢٠٠٦ان،نبه( ر فعالیة وكفاءة في التدریسأكث

فاعلیته في التعلم  ومدى المنظومي المدخل أهمیة أثبتت التي الدراسات من العدید أجریت   وقد
 تحت المنظومي المدخل الدولي في المؤتمر مثل المؤتمرات من عدد في تناوله تم ،حیث والتدریس

 الطفیلة جامعة برعایة )٢٠٠٨ تموز ١٥-١٣ (في دعق الذي "العولمة عصر في التربیة " شعار
 في المنظومي المدخل حول الثاني المؤتمر العربي تناوله كما شمس، عین جامعة مع بالتعاون التقنیة

 التدریس في المنظومي المدخل استخدام على وأكد )م٢٠٠٢ـفبرایر١٠(في عقد والذي والتعلم التدریس
 السوق متطلبات مع بكفاءة التعامل على قادرین أفراد لتخریج التعلیم في الجودة الشاملة لتحقیق والتعلم

الحدیثة  التربویة المداخل كأحد المنظومي المدخل استخدام تشجیع على یؤكد كما المحلي والعالمي،
  .)٤: ٢٠١٠الشوبكي،(للتدریس



 ٥

 منها ات التعلیمیةوالدور والمؤتمرات الدراسات حیث من الشدید اإلقبال المنظومي المدخل لقي وقد   
 بجامعة األقصى باستخدام  العملیةوهدفت الدراسة إلى تطویر برنامج التربیة):٢٠٠٤یاسین،(دراسة
 ودراسة منظومیة، من رؤیة التدریس تصمیم كتابه في )١٩٩٩(زیتون دراسة .تحلیل النظم أسلوب
نظومي وأثرها على تنظیم وحدة الوراثة في مقرر األحیاء على ضوء المدخل الم) ٢٠٠٧(المولد

 )٢٠٠٨(البابا ودراسة التحصیل الدراسي وتنمیة التفكیر الناقد لدى طالبات الصف الثاني الثانوي،
بها، ودراسة  واالحتفاظ العلمیة المفاهیم لتنمیة المنظومي المدخل باستخدام محوسب برنامج
 توصیل مهارات تنمیة يف النظم منحى على قائم المتعددة بالوسائط برنامج فعالیة) ٢٠٠٨(شاهین
 استخدام المدخل المنظومي في تنمیة المفاهیم أثر) ٢٠١٠(ودراسة الشوبكي.ت الكهربائیةالتمدیدا

وقد أكدت ھذه الدراسات فعالیة المدخل . وغیرها من الدراسات.ومهارات التفكیر البصري في الفیزیاء
  .المنظومي في التدریس

بادرات والمؤتمرات واستجابة لتوصیات العدید من الم وث السابقة ،واستكماال للجهود المبذولة في البح  
المعلم مستقبال في تطویر قدرات / یقوم به الطالب أنا بالدور الذي یفترض انٕوایم ،السابقة الذكر

 یتدرب علیها أنالطالب من خالل استخدامه لطرائق التدریس الحدیثة والمتنوعة ،والتي یفترض 
ظهر للباحثة ضرورة إجراء دراسة تجریبیة   ،عداد في كلیة التربیة مرحلة اإلویمارسها بنفسه أثناء

بوصف هذه المعلمات /  استخدام المدخل المنظومي في تنمیة مهارات التدریس للطالباتأثرلمعرفة 
  . التربیة في الجامعةإعداد المعلمین في كلیةحد أهداف برامج المهارات أ

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها
  : في السؤال الرئیسي التالي مشكلة الدراسةتمثلت 

المعلمات تخصص معلم / المدخل المنظومي في تنمیة مهارات التدریس للطالباتمأثر استخداما    
  صف في كلیة التربیة بجامعة األزهر؟

  : حیث انبثق عن السؤال الرئیس السابق التساؤالت التالیة
المعلمات تخصص معلم صف بكلیة التربیة / الطالباتما المهارات التدریسیة المراد تنمیتها لدى  .١

 ؟ بغزةفي جامعة األزهر

بین متوسطي درجات الطالبات على االختبار ) ٠.٠٥ ≤ α(ًهل توجد فروق دالة إحصائیا عند  .٢
  ؟لصالح التطبیق البعدي یس في التطبیقین القبلي والبعديالمعرفي لمهارات التدر

 یقیسها المعرفي لمهارات التدریس كما الجانبمیة للمدخل المنظومي في تن یوجد أثرهل  .٣
  ؟االختبار المعرفي



 ٦

بین متوسطي التقدیرات التقویمیة على بطاقة ) ٠.٠٥ ≤ α(ًهل توجد فروق دالة إحصائیا عند  .٤
 لصالح التطبیق ینة في التطبیقین القبلي والبعديمالحظة األداء لمهارات التدریس ألفراد الع

  ؟البعدي
ما تقدر  األدائي لمهارات التدریس كالجانبتخدم المدخل المنظومي في تنمیة الس یوجد أثرهل  .٥

  ؟على بطاقة مالحظة األداء
  : الدراسةفروض

  :راسة تم صیاغة الفرضیات التالیة لإلجابة عن أسئلة الد  
بین متوسطي درجات الطالبات على االختبار ) ٠.٠٥ ≤ α(ًتوجد فروق دالة إحصائیا عند  .١

  . لصالح التطبیق البعديریس في التطبیقین القبلي والبعديت التدالمعرفي لمهارا
 االختبار  یقیسهارفي لمهارات التدریس كما المعالجانبللمدخل المنظومي في تنمیة  یوجد أثر .٢

  .المعرفي
بین متوسطي التقدیرات التقویمیة على بطاقة ) ٠.٠٥ ≤ α(ًتوجد فروق دالة إحصائیا عند  .٣

لصالح التطبیق  نة في التطبیقین القبلي والبعديالتدریس ألفراد العیمالحظة األداء لمهارات 
  .البعدي

 األدائي لمهارات التدریس كما تقدر الجانبالستخدم المدخل المنظومي في تنمیة  یوجد أثر .٤
 .على بطاقة مالحظة األداء

  
  :أهداف الدراسة

  : تهدف الدراسة إلي ما یلي  
المعلمات تخصص معلم صف /  تمتلكها الطالباتأن تحدید المهارات التدریسیة التي یجب .١

 . بغزةبكلیة التربیة في جامعة األزهر
المعلمات تخصص معلم صف بكلیة التربیة / للطالبات تنمیة مهارات التدریس نظریا وأدائیا  .٢

  .بغزةبجامعة األزهر 
المعلمات تخصص معلم صف باستخدام / یضم مهارات التدریس للطالبات) محتوي(بناء  .٣

  . لمدخل المنظوميا
مات المعل/  استخدام المدخل المنظومي في تنمیة مهارات التدریس للطالباتأثرتحدید  .٤

  . بغزةجامعة األزهرتخصص معلم صف بكلیة التربیة في 
  



 ٧

  :أهمیة الدراسة
  :قد تفید هذه الدراسة في    
لطالب المعلم  اى المهاري لدى أسلوب جدید في التدریس لرفع المستوأنها تسلط الضوء على -

 .بكلیة التربیة 

تعلیمي لتنمیة بعض مهارات التدریس الهامة للطالب المعلم من خالل المدخل تقدیم محتوى  -
 .المنظومي 

 . ظار المسئولین في كلیة التربیة إلى ضرورة االهتمام بتعلیم الطلبة بالمدخل المنظوميأنقد توجه  -

 .  المعلم بكلیة التربیةإعدادبیق لبرامج القضاء علي الفجوة الناشئة بین النظریة والتط -

 .تتمشى مع االتجاهات العالمیة التي تنادي باستخدام المدخل المنظومي في التدریس والتعلم  -

 علي عقد دورات لتأهیل معلمي التعلیم األساسي الستخدام المدخل المنظومي قد یشجع المشرفین -
 .في عملیة التعلیم

 . المناهج الفلسطینیة ٕاعدادة تطویر مهارات التدریس وقد تساعد هذه الدراسة في عملی -

طلبة الدراسات العلیا لتدریس قد تفید لمهارات اواختبار معرفي توفر الدراسة بطاقة مالحظة  -
 . أداتهم للبحثإعدادوالباحثین عند 

  

  :حدود الدراسة
تنمیة ومي ل بالمدخل المنظمحتوى تدریسيتقتصر الدراسة على استخدام : حدود موضوعیة - ١

  .طالبات أفراد العینة مهارات التدریس لدى 
 معلم صف صالمعلمات في كلیة التربیة تخص/ الدراسة على الطالبات تجرى: كانیةحدود م - ٢

 .في جامعة األزهر بغزة
 .م٢٠١١ - ٢٠١٠تم التطبیق في الفصل األول من السنة الدراسیة:یة انحدود زم - ٣

  
  
  
  



 ٨

  :مصطلحات الدراسة  
األسالیب التدریسیة التي تعتمد على التخطیط المنظم الذي تتبع فیه  حدهو أ: المدخل المنظومي .١

سبق دراسته مع ما یدرسه  خطوات منطقیة مترابطة ومتكاملة ،بحیث تتیح للطالب الفرصة على ربط ما
  ).٧٠ :١٩٩٩زیتون،.(وما سوف یدرسه من خالل خطة منظمة وواضحة ،

لیة للتخطیط ونظامیة تمكننا من التقدم نحو األهداف التي طریقة تحلی هأنویعرفه عبد الصبور ب     
وتتكامل  وذلك بواسطة عمل منضبط ومرتب لألجزاء التي یتألف منها النظام كله ، سبق تحدیدها ،

وتتشابك وتتفاعل تلك األجزاء وفقا لوظائفها التي تقوم بها في النظام الكلي الذي یحقق األهداف التي 
  )٧٤ :٢٠٠١عبد الصبور،(نظومة في حالة تغیر دینامیكي دائمتحدد للمهمة وهذه الم

دراسة المفاهیم أو الموضوعات من خالل منظومة متكاملة تتضح فیها كافة  :هأنبو یعرفه  فهمي     
ً أو الموضوعات مما یجعل الطالب قادرا ربط ماسبق ،العالقات بین أي مفهوم وغیره من المفاهیم 

    . )٥ص:٢٠٠٢،  حسب اهللا.(ي أي منهج معین أو تخصص معین دراسته مع ما سوف یدرسه ف
  تصمیمهم مدخل تدریس یترى انهتو وتتبنى الباحثة التعریف اإلجرائي التالي للمدخل المنظومي   

 دراسة قادرة على ة المعلم/ة الطالب بطریقة تحقق الترابط والتسلسل والتي تجعللتنظیم مهارات التدریس
ل منظومة متكاملة ،تتضح فیها كافة العالقات بین هذه المهارات بما یسهم في هذه المهارات من خال
طاقة المالحظة واالختبار للمهارات المراد تعلمها، وتقاس هذه المهارات من خالل بتكوین رؤیة شمولیة 

  .المعرفي
 : المهارات التدریسیة للمعلم .٢

بهدف ل عملیة التدریس وأثنائها وبعدها قبالمدرس /الممارسات السلوكیة التي سیقوم بها الطالبهي   
  )٦١ :٢٠٠٤العطاب،.(مساعدة الطلبة على تحقیق األهداف السلوكیة

 والتقویم بتفاصیلها، مثل هي المهارات المتعلقة بإجراءات التدریس وتتضمن مهارات التخطیط والتنفیذ   
بط الصف،والتفاعل على عمل التهیئة المناسبة وطرح األسئلة،وتسلسل األفكار،وضالقدرة 

  ).١٢٣ :١٩٩٩الناشف،.(الصفي،وغیرها من المهارات
  )المعلمات/الطالبات(سلوك مجملهي :   لمهارات التدریسوتتبنى الباحثة التعریف اإلجرائي التالي  

 الدقة السلوك ذلك في یتصف بحیث أدائهن على هأثر وینعكس مرورهن بالخبرات التعلیمیة  بعد
  .ویقاس هذا السلوك من خالل بطاقة المالحظة تقانإلوا المناسبة والسرعة
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هم طلبة السنة الرابعة لجمیع التخصصات ،یوزعون على المدارس للتدریب فترة :الطالب المعلم - ٣
هم أنمنفصلة یوما في األسبوع وأخري متصلة ،وهم ممن أتموا متطلبات وشروط الخروج للتدریب،أي 

یس عامة ،وكذلك طرق تدریس خاصة ،والتدریب الداخلي على هوا دراسة مساقات طرق وأسالیب تدرأن
  )٥٠٥ :٢٠٠٤،انحمد(التدریس المصغر

طبقت علیه شروط التأهیل لممارسة التربیة العملیة بإحدى مدارس ان طلبة كلیة التربیة الذي  أحد  هو
،بعد دراسته ة التربیةناهج وطرق التدریس بكلیالتعلیم التابعة لوزارة التربیة والتعلیم تحت إشراف قسم الم

  ).١٠١: ٢٠٠٠خلیل،(للمواد التخصصیة والتربویة
  یدرسن في يوهن الطالبات الالت :المعلمات/  للطالبات التاليوتتبنى الباحثة التعریف اإلجرائي  

جامعة األزهر بغزة في كلیة التربیة في المستوى الرابع ویتدربن التربیة العملیة في مدارس التدریب في 
  .يانتخصصهن بإشراف موجه التدریب المیدمجال 

 للصفوف مختلفة مواد لتدریس یعد الذي المعلم ذلك "هأنب العبادي ویعرفه :الصف معلم_ ٤
  )٢٤٤:  2004 العبادي،(والثالث ،الثانيو األول، الدنیا، األساسیة الثالث

 في األساسيفي قسم التعلیم متكامال  اإعداد یعد الذي المعلم ذلك أنهب ًإجرائیا الباحثة عرفته وقد  
 .) والثالثالثانيو األول،(األساسیة المرحلة تالمیذ یدرسها التي المباحث كافة أجل تدریس من الجامعة

.نجلیزیةاللغة اإل ستثناءبإ
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  الثانيالفصل 

  يراإلطـــار النظـــ

  
   :مقدمة

 أحـد التحـدیات الرئیـسة التـي تواجـه المؤسـسة التربویـة فـي ً جیداًاإعدادیعد توافر المعلم المعد لوظیفته    
ذلــك بتحــسین  یتطلــب تنمیــة قدراتــه الشخــصیة والعلمیــة والمهنیــة وأن ارتقــاءهوطننــا العربــي واإلســالمي و

  .ه قبل الخدمة باالستفادة من االتجاهات والتجارب الحدیثة في هذا المجال إعداد
فـي  معینـة أهـداف اتجـاه فـي مـا مـشكلة أبعـاد جمیع لتنسیق  منظمة محاولة عن عبارة التعلیمیة النظم إن 

 مـن المتاحـة تعلموالـ التعلـیم وخبـرات مـصادر كـل واسـتعمال تخطـیط وتنظـیم العملیـة هـذه وتعنـي التعلـیم،

 المنـشودة بأحـسن التعلیمیـة األهـداف لتحقیـق وذلـك وتجهیـزات ووسـائل وطرائـق تدریـسیة ومعلمـین طالب
  ) .١٨: ١٩٩٢لبیب وآخرون،( .وفاعلیة ممكنة كفاءة

 یقــوم بهــا، والتــي أنوتــشكل عناصــر النظــام فــي المــدخل المنظــومي المهــام األساســیة التــي علــى المعلــم 
 ثـم ترتیـب ، بیئـة الـتعلم ومكوناتهـاأبعـادط المسبق لتعلم المحتـوى المـراد تعلمـه، وتحدیـد منها مهام التخطی

 علـى مـإان، لیس على مستوى المنهج الواحد،أو المقرر الدراسـي الواحـد ،وًیتم تحدیده وتنسیقه منظومیا ما
تعلم واحـد حـدة تـصب فـي نهایـة األمـر فـي مـ المناهج مجتمعة جنبـا إلـى جنـب ، لبنـاء منظومـة وامستوى

  ) . ٧٣: ٢٠٠٦الضبع،(
    
 لتحویـل وذلـك تجدیـدها، تـم التـي التربویـة المجـاالت أبـرز مـن كانـت التـدریس مـداخل وطـرق أنبـ شـك وال

إكـساب  یصبح هدف تدریب المعلمـین هـو أنو معنى، يذ تعلم إلى واالستظهار الحفظ القائم على میالتعل
م والـتعلم بحیـث یـؤدي المعلـم  دوره بدرجـة عالیـة مـن الدقـة المعلمین المهارات األساسیة في عملیـة التعلـی
 الموقــف وتنظـیم تهیئــة یــساعد فـي  فالمــدخل المنظـوميوالمـسئولیة والتفاعــل بینــه وبـین المتعلمــین ،

 التقـویم بعملیـة یقـوم ثـم التعلـیم، ووسـائل التـدریس المحتـوى وطرائـق ویختـار األهـداف فیحـدد التعلیمـي،

  .األهداف تلك الالزمة لتحقیق التالتعدی إلدخال المستمر
    

مهارات التدریس لدى  تنمیة في المنظومي المدخل استخدام بمعرفة أثر تعنى الدراسة هذه أن وحیث
 المدخل التي تتضمنالدراسة  مفردات بتوضیح التفصیل من بشيء الباحثة ستقوم الطالبات المعلمات ،

  .ومهارات التدریس المنظومي
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  )Systemic Approach(مدخل المنظومي ال: المحور األول
 تطویر وتحسین العملیة التعلیمیة بجمیع إليالمدخل المنظومي هو أحد المداخل الحدیثة التي تسعي    

األخذ به أصبح ضرورة لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي والتكیف مع الواقع العالمي  مكوناتها ،وأن
  Systemخل المنظومي علي ما یسمي بالنظام أو النسق ویعتمد المد .اآلنالجدید الذي نعیشه 

 أو مجال معین وتوجد فیما میدانوالذي یعني في جوهره مجموعة من األشیاء تجمعت مع بعضها في 
بینها عالقات متفاعلة تستهدف تحقیق أهداف معینة ولذلك یشعر الباحثون في المجاالت التربویة 

 یمكنهم من مسایرة الطبیعة المعتمدة للمشكالت حتىل المنظومي المختلفة بالحاجة ألهمیة تبني المدخ
   ) .٥٨: ٢٠٠٦السعید، والنمر،(التربویة التي تتأثر بمجموعة متفاعلة من المتغیرات المختلفة 

  
  :األساس الفلسفي للمدخل المنظومي

عـالم األحیـاء   بواسـطة مـرة أول وضـع وقـد للمفـاهیم، المتكاملـة الرؤیـة علـى المنظـومي المـدخل یعمـل    
Lauding Von Bertalanff  باسـم نظریـة النظـام العـام )Heylighen،1998 ( متطـورة وفـي خطـوة 

 ًمولـودا المـدخل هـذا ویمكـن اعتبـار العـشرین القـرن أواخـر المنظومي المدخل مصطلح بلورة بدأ ومتزایدة
 ًوتطبیقا للدماغ التشریحیة راساتاألعصاب والد وعلم النمو وعلم المعرفي النفس علم بین للتزاوج ًطبیعیا

 أي أن تـرى والتـي الجـشطالت علـى فكـرة تـدریس كمـدخل المنظومي التوجه ویستند. االبستومولوجیا لعلم
 وتفاعالتهـا المكونـات، هـذه بـین حـصیلة العالقـات هـو مـإانو مكوناتـه، حـصیلة مجـرد مـن أكثـر هـو كـل

  ) .٦٤٢: ٢٠٠٤أبو الحدید،(تحقیق أهدافهوفي  الكل هذا تكوین في منها مكون كل مساهمة ومدى
المدخل المنظومي  یعتمد استراتیجي مخطط بوضع التطبیقیة كونج هونج جامعة قامت ذلك ضوء وفي

 المدخل یعتمد كما ) ,٣٣٠:١٩٩٧Willie(ظمتها أنفي تصمیم الخدمات التعلیمیة بتكنولوجیا التعلیم و

 بدراسة تهتم التي يالنفس المعرف علم نظریات على أساسي بشكل والتعلم التدریس في المنظومي
 لها،ًسلبیا  مستقبال ال  للمعلوماتًنشطا ًمعالجا المتعلم یكون أن وتؤكد على الداخلیة، العقلیة العملیات

المولد ( للذاكرة الهرمي التركیب رتباطیة ونظریةاإل الذاكرة ونظریة البنائیة النظریة النظریات هذه ومن
وعلى  فسهم،أنب المعارف إلى التالمیذ یتوصل أن أهمیة على تؤكد البنائیة نظریةفال ) .٢٣: ٢٠٠٧،

 التوصل إلى على وتشجیعهم تفكیرهم تتحدى أحداث وتقدیم أفكارهم توضیح على المعلمین مساعدتهم
المناقشة  وتحفزهم على متعددة، مواقف في التفسیرات هذه واستخدام ،المختلفة للظواهر متعددة تفسیرات

 على فتؤكد االرتباطیة الذاكرة نظریة أما .القرارات اتخاذ إلى وصوال بینهم فیما والفكري العلمي التواصلو

 المتشابكة والعالقات المفاهیم من كمجموعة يالبناء المعرف تصف فهي تفاعلیة، بطریقة المفاهیم بناء
 وارتباطات بعالقات متصلة لعقدةوا المفاهیمیة، الشبكة عقدة في یمثل فالمفهوم بعضها، مع والمتداخلة

 المعرفیة بالبنیة اهتمت التي التعلیمیة للمداخل ًاأساس هذه النظریة وتعد أكثر أو لمفهومین متداخلة
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لتكون  نتیجة یحدث الذي المعنىذي  التعلم على فتؤكد للذاكرة الهرمي التركیب نظریة  أما.للمتعلم
 نِالمعرفیة، وتكو بنیته في الموجودة الخبرات وبین للمتعلم متقد التي الجدیدة الخبرات بین تربط عالقات
  ).٢١٩-٢١٨، ٢٠٠٣الحكیمي،( الالحق التعلم لبناء األساسیة المتطلبات تمثل معنى ذات جدیدة معرفة

 تأثر المعرفیة التي النظریات أبرز من المعنى ذو اللفظي التعلم في وأوزوبل بیاجیه نظریة أن كما 
هي التفاعلیة   بخصائص یتسم وهو والتدریس، التعلم في المنظومي بالمدخل ویةالترب تطبیقاتها

Interactive واالستنتاجیة  Deductive والتتابعیة Sequence) ،٢١٣: ٢٠٠٣الحكیمي.(  
  

  : تعریف المدخل المنظومي
  :هأنوقد عرف المدخل المنظومي ب  
أو مكوناتــه حیــث تعمـــل كوحــدة واحـــدة    ائـــهمــن العالقـــات المتبادلــة بــین أجز أســلوب یقــوم علـــي أســاس  

  ).٧٠ :١٩٩٩حمدي،(جل أداء وظیفة معینة أو تحقیق هدف محددأفتتكامل في تفاعلها من 
 ًمعا، التعلیمیة المتفاعلة الخبرات مجموعة هأنب المنظومي المدخل) ٣٦٦: ٢٠٠٤صقر، ( ویوضح 

 المتبادلة أو العالقات االرتباطات من شبكة خالل من ًمعا وتترابط البعض، بعضها على تعتمد والتي
 سوف وما یدرسه مع ما دراسته سبق ما ربط على قادر المتعلم تجعل والتي محددة أهداف لتحقیق

  .یدرسه
ه عبارة عن تنظیم المفاهیم من خالل منظومة متكاملة یتضح فیها كافة العالقات بین أن ب الباباویعرفه 

ٕ الجدیدة ،وادراك تعلم قادرا على الربط بین المفاهیم السابقة والمفاهیمهذه المفاهیم وغیرها ،مما یجعل الم
  .)٨: ٢٠٠٨البابا، (العالقات بینها

 كافة فیه تتضح منظومي متكامل شكل في والموضوعات المفاهیم دراسة هأنب  نصربینما یعرفه  

  )٢٦٤: ٢٠٠٩ نصر، ( .المرجوة األهداف لتحقیق والمفاهیم الحقائق بین العالقات
  علـى النـواتج تظهـر والتـي والتعـدیل التقیـیم، التطـویر، التعریـف، هي مراحل أربع یصمم على بناء   وهو
  .)Herrold,1974 :5( واحدآنعناصر المنظومة في  مع التعامل على یعمل دائري شكل

لى یعتمد عالمدخل المنظومي هو مدخل تدریس أن  الباحثة ترىومن خالل مجموعة التعریفات السابقة 
المعلمات من خالل منظومة متكاملة تتضح فیها كافة العالقات /تعلیم مهارات التدریس للطالبات 

  .واالرتباط بین هذه المهارات 
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  :المقصود بالنظام  
یطلق اسم  : الستخالص السمات الممیزة للنظامهناك تعریفات كثیرة للنظام نذكر البعض منها   

ظمت فیه الشيء من خیط أو غیره ،والنظام هو انتبط بآخر ،أو مالنظام في اللغة على كل شيء ار
  ).١١٣: ٢٠٠٦عسقول،(الخیط الذي ینظم به اللؤلؤ أو غیره

اختلف العاملون في مجاالت النظم في إعطاء تعریف محدد له ، األمر الذي أدي إلي ظهور   
  : النظام أنإلى ) ٢٥٨-٢٥٦ص  :٢٠٠٣والدبس انعلی(تعریفات متنوعة ویشیر

  .عل المنظم أو االعتماد المتبادلأو أخر من أشكال التفاع لعناصر أو وحدات تتحدد في شكل تجم - ١
مجموعة من األشیاء تجمعت مع بعضها وتوجد بینها عالقات متفاعلة فیما بینها وتستهدف تحقیق  - ٢

 . هدف أو أكثر 

ات تبادلیة من أجل أداء  المتكامل الذي یتكون من أجزاء وعناصر متداخلة ، تقوم بینها عالقانالكی - ٣
 . شطة محصلتها النهائیة بمثابة الناتج الذي یحقق النظام كلهأنوظائف أو 

 ً موحداً أو أجزاء تشكل في مجموعها تركیبیامركب الذي یجمع ویربط بین أشیاءالكل المنظم وال - ٤
أحدهما عن   عزلبحیث ال یمكن. ظم في عالقات متبادلة ألجزاء التي یتكون منها النظام تنلتلك ا

 .ها في النهایة تشكل جزءا من كل متكامل أناألخر ومع ذلك یحتفظ بذاتیته وخصائصه إال 

أعضاء مصممة بإحكام بحیث تؤدي مكوناتها المتداخلة المتفاعلة وظیفتها في شكل متكامل  - ٥
 . لتحقیق أغراض محددة 

ین ان تتم ضمن قوالكل المركب من مجموعه من عناصر لها وظائف ، وبینها عالقات شبكیة - ٦
 ، وتكون له سمات ممیزة وعالقات تبادلیة مع ً هادفاً نشاطاوبذلك یؤدي الكل المركب في مجموعه

ي  ویكون مفتوحا یسمح بدخول المعلومات أو األفكار انخرى ،ویوجد في بعد مجالي وأخر زماألالنظم 
 .  أو الموارد إلیه ، ویكون له حدود وله مدخالت وله مخرجات 

 التعریف الذي نتبناه للنظام فهو عبارة كان ًه أیاأنتحلیل التعریفات المختلفة السابقة یمكن القول بومن 
عن طریقة تحلیلیة للتخطیط ونظامیه تمكننا من التقدم نحن األهداف التي حددتها مهمة النظام حني 

،وتتكامل تلك األجزاء یتم تحقیقها من خالل عمل منضبط ومرتب لألجزاء التي یتألف منها النظام كله 
  .وفقا لوظائفها التي تقوم بها في النظام الكلي الذي یحقق األهداف التي تحددت للمهمة 

ٍمجموعة من المكونات المترابطة في كل واحد و بینها : ( ه أنویمكن تقدیم التعریف التالي للنظام ب
وغ هدف أو مجموعة أهداف عالقات تفاعلیة منظمة و عالقات تبادلیة مع النظم األخرى بغرض بل

  ).محددة 
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  :السمات الممیزة للنظام 
  )٦٥، ١٩٨٣مرعي،: ( نحدد بعض السمات الخاصة للنظام كما یلي أنیمكن  
  للنظام حدود تمیزه عن البیئة المحیطة. 

  ،وتكون خارج حدوده ، وتشمل هذه البیئة كل ما یؤثر في هذا النظام وما للنظام بیئة تحیط به
 . به أثریت

  تتمیز عناصر النظام عن بعضها البعض بطبیعة الوظائف التي یقوم بها كل عنصر من العناصر
 . علي الرغم من وجود عالقات شبكیة فیما بینها 

 تترابط عناصر النظام وتتكامل ،لذا ال تدرس هذه العناصر إال في إطار الكل المتكامل. 

  ین منطقیة أو ریاضیة ولیس العشوائیة غیر ان بین عناصر النظام إلي قولةدالمتباتخضع العالقات
 .المنطقیة 

  یشتمل كل نظام علي مدخالتIN PUT  عبارة عن مصادر النظام ، ومخرجاتOUT PUT عبارة 
 وتتمثل بالعالقات الشبكیة التي تجري داخل النظام PROCESSESعن نواتج النظام، وعملیات 

وهناك من یستعملها في الصندوق .  محددة والتي یتم من خاللها تحویل المدخالت إلي نواتج
   . FEED BACK والتغذیة الراجعة  BLACK BOXاألسود 

  تكون النظم مغلقة أو مفتوحة ویكون النظام المفتوح في حركة دینامیكیة مستمرة مع البیئة نتیجة
 .العالقات التبادلیة الشبكیة بین عناصره وبین بقیة النظم 

  یتصف النظام بالمرونةFlexibility  والقابلیة للمراجعة والتعدیل. 

   یحتاج كل نظام إلي إدارةManagement  وتشتمل علي التخطیط ، Planning  والضبط
Controlling  والمراقبة ، فمن خالل التخطیط تحدد أهداف النظام ووظیفة كل عنصر والعالقات 

ط والمراقبة یتم اختیار ومتابعة التبادلیة بین العناصر ، وبیئة النظام وحدوده، ومن خالل الضب
تنفیذ خطة النظام ومراجعة التنفیذ بین الحین واألخر في ضوء تحقیق األهداف والشروط المحددة 

  . مسبقا 
  :أهم مقومات النظام

  . مجموعة من العناصر المترابطة تشكل الهیكل العام للنظام- ١
  .بین عناصر النظام مجموعة من العالقات المتشابكة والمتبادلة التي تربط - ٢
 مجموعة من المبادئ والقواعد والضوابط تحكم سلوك هذه العناصر، حیث یتم التحكم في تنفیذ - ٣

سیر العملیات بهیكل النظام من خالل عدة مبادئ وقواعد متعارف علیها، ویتم بناء وتصمیم النظام 
  .طبقا لها

ًضح سیر العملیات وفقا للقواعد  مجموعة من اإلجراءات تتمثل في تصمیم المراحل التي تو- ٤



 ١٥

  .والمبادئ الموضوعة
  . مجموعة من األسالیب لتنفیذ هذه اإلجراءات- ٥
 أهداف محددة یسعى النظام إلى تحقیقها، فكل نظام له هدف یصبو إلیه ویؤثر على هیكله - ٦

  ).٤٩: ١٩٩٠ن، االدهش. (ٕوسیاسته واجراءات التنفیذ، والوسائل التي تستخدم في تیسیر عملیاته
  

  :خطوات بناء المنظومة
  : یلي  كما) ٥٠٠: ٢٠٠٥السعید،(تبني المنظومة وفق مجموعة من الخطوات المتدرجة والمتتابعة أوجزها ،   
  الوحدة الدراسیة أو الموضوع المراد وضع المخطط المنظومي له تحدید.  
 تویات والمعاییر المسدید األهداف المراد تنمیتها لدي المتعلمین،من خالل دراستهم،وفق تح

Standards  الدالة علیه ، ، وال یحدث فیها تداخل بین الهدف والمؤشرات التي ال یحدها سقف مسبق 
   .ا تتوقف جمیع مراحل التطور األخرىاألهداف أكثر المراحل أهمیة وحیویة فعلیهوتعد خطوة تحدید 

 ه بالمدخل المنظومي ، وذلك تحلیل محتوي المقرر الدراسي أو الوحدة أو الموضوع المطلوب بناؤ
كیر المفاهیم الكبرى والمبادئ األساسیة وأسالیب التف" بهدف التعرف علي أوجه التعلم المختلفة 

  .  المراد تنمیتها لدي المتعلمین من خالل دراستهم للمنظومة ...واالتجاهات والقیم 
 رس تحدید مدلول كل مفهوم وفقا لما ورد في المقرر أو الموضوع  أو الد.  
  تحدید المفاهیم السابقة والالزمة لدراسة هذه الوحدة أو الموضوع .  
  ترتیب المفاهیم والمبادئ في مخطط منظومي ، بحیث یبرز العالقات بینها.  
 سهم تشیر إلي أ، باستخدام خطوط و بینهاوضع روابط بین المفاهیم والمبادئ إلبراز نوعیة العالقة

  . معین علي تلك األسهم یوضح نوع العالقة اتجاه العالقة ، مع كتابة تعبیر
  عرض المخطط المفاهیمي علي مجموعة من خبراء المادة الدراسیة والمتخصصین في التعلم

 . الكیف التقني للمحتوي انلتوجیه أو ترشید التطویر ، ولضم

سي خالل  تبني المخططات المنظومیة للمفاهیم والمبادئ علي مستویات مختلفة ، لمقرر دراأنویمكن  
وعات عام دراسي بأكمله ، أو فصل دراسي ، أو جزء من المقرر قد یستغرق تدریسه أسابیع ، أو لموض

ٕوهذه المنظومات تساعد المتعلمین علي تحدید المفاهیم وایجاد العالقات .تدرس في یوم أو عدة أیام 
، وتربط ما هو موجود متعلمینیة في البنیة المعرفیة للي والصور الذهنانبینها ، وتنظیم األفكار والمع

   ) .٧٥: ٢٠٠٢الشریف، ( ،بالبنیة المعرفیة السابقة مع الالحقة ، في أي مرحلة من مراحل التعلم
  
  
  



 ١٦

  :أسلوب النظم 
مفهوم النظم  وأن ببیئته، عالقاته اإلنسان بدأ حین التاریخ فجر من أصوله النظام مفهوم یستمد  

أي  منها باآلخر، كل یتصل األشیاء أن بمعنى األیكولوجي، جالنموذ علیه یطلق فیما برمته موجود
 إذا ولكن األیكولوجیا األیكولوجیا، من جزء في نؤثر أننا بحیث حیویة بطریقة ببعض بعضها یتصل
 الرازق جابر،وعبد(األجزاء األخرى في بدوره سیؤثر الجزئي التأثیر هذا نإف الكافي بالقدر متكاملة كانت

، ٣٨٠: ١٩٩٧ (  
 وتشابكها وتفاعلها وارتباطها مكوناته كل ٕوادراك للموقف الشمولیة ه النظرةأنأسلوب النظم ب یعرف و
  )٤ :2002 سالم،".(بصورة منظومیة التعلیمیة العملیة روتطو كفاءة رفع إلى یؤدي مما

 واضحة تفصل وحدود عالقة بینھا توجد ، العناصر من مجموعةأنھ  فیرى) ٨٠: 2002 كمال،( أما 
  ."النظام بیئة مع تبادلیة وعالقات المحیط، عن نظامال

نمط تفكیر وأسلوب معالجة له خطوات أو  هو)٧٧: ١٩٨٣(وأسلوب النظم كما یري توفیق مرعي
مراحل عمل هي تحدید الهدف وتحلیل عناصر النظام وتنفیذ النظام والتقویم والتغذیة الراجعة والمتابعة 

تحلیل النظام مرحلة أو خطوة واحدة من مراحل أسلوب "أن) ٧٩: ١٩٨٣(وعلى ذلك یرى توفیق مرعي 
اهتماماتنا ووصفه ،والعوامل المؤثرة فیه مي إلي تحدید مجال مایقع في نطاق ویر النظم وخطواته ،
 المعلم إعداد أسلوب النظم یتعامل مع عملیة إن المعلم فإعدادوفي مجال . مكوناتهوالتفاعالت بین 

 ومحتوى البرنامج المقدم لهم ،واألسالیب التي ،امل له مكوناته وهي الطلبةه یشكل نظام متكأنعلى 
یتضمنها البرنامج ،وعملیاته تتمثل في اإلجراءات والتفاعالت التي تحدث بین الطلبة والمحتوي وتهدف 
 إلي تحویل الطلبة المتقدمین للبرنامج إلى معلمین مؤهلین للقیام بمهمة التدریس للطلبة ،كما یتضمن

 أن المعلم تقدیم تغذیة راجعة عن مدى تحقیق األهداف وكفاءة مخرجات البرنامج ،كما إعدادنظام 
  .ب النظام المختلفةانب من جوانالتقویم یشمل كل ج

  :خصائص أسلوب النظم
 العدید من الخصائص التي تمیز بها أسلوب النظم ،وتجعل من استخدامه ضرورة  عندما یراد هناك  

فمن أهم الخصائص والممیزات التي تمیز بها هذا األسلوب ما أوردته  المقررات ،تطویر مقرر من 
  :ما یلي )٨١: ١٩٩١السمیري،(
  .االهتمام بالنظرة الكلیة لإلحداث والمواقف .١
  .القدرة على تحلیل السلوك والوظیفة والحدث والموقف والبناء العام للنظام .٢
  .الربط بین النظریة والتطبیق  .٣
  .طالق لعمل ودراسة الواقع دراسة دقیقة كانالبدء الواقعیة للنظام االهتمام بنقطة  .٤
  .إقامة العالقة المتبادلة بین عناصره  .٥



 ١٧

  .التفاعل المستمر بین عناصره  .٦
  .فتتیح التطویر والتعدیل والمراجعة إثناء التطبیق المرونة ، .٧
  .وضوح أهداف النظام وتحدیدها تحدیدا سلوكیا .٨
 . م البشري والماديتحدیده حاجات ومتطلبات النظا .٩

  . ووضعها في منزلة عالیةإلنسانیةتعزیز القیم ا .١٠
  . في اتخاذ القرار وحل المشكالتإلنسانیةـ تعزیز القدرات ا١١
  .ـ سیره في خطوات منظمة ومتتابعة١٢

  :بما یلي ) ٤٣٠ :٢٠٠٣نصر،(هذا األسلوب حسب فقد تمیز   التعلیمیة بالعملیةأما فیما یتعلق 
  .ف أكثر من الكم في العملیة التعلیمیة االهتمام بالكی .١
   إیجاد ترابط بین دراسة مقرر دراسي تربوي وغیره من المقررات الدراسیة  .٢
  . تضییق الفجوة بین النظریة والتطبیق في العملیة التعلیمیة .٣
  .النفسي والتقویمار إلى الفهم والتطبیق والتحلیل تحویل اهتمام الدارسین علي الحفظ واالستظه .٤
  .ق التقویم المنظومي في العملیة التعلیمیة تحقی .٥
  . تحسین نوعیة التدریس وجودة التعلیم  .٦
  . مساعدة المعلم على تحسین أدائه التربوي  .٧
  . تحقیق مزید من التعلم والتفكیر .٨

 Systemic Approach  المنظومي المدخل بین الفرق) ١٣٤: ٢٠٠٥ وآخرون، سعودي( ویوضح
  ) ١(جدول في كما System Approach النظم ومدخل

   )١( جدول
  النظم ومدخل المنظومي المدخل بین الفرق

  النظم مدخل  المنظومي المدخل
  الترتیب إلى یشیر نظام  بتكاریةواإل التلقائیة یتضمن الذي المنظم الكل
  والتخطیط والتكرار الوضوح على یؤكد  والتخطیط والتكرار الوضوح على یؤكد
 یبحـث الـذي العلم وهو االبستملوجیا علم على یستند

 ومــصدرها وطبیعتهــا اإلنــسانیة المعرفــة بمبــادئ

  .لخدمته اآللة سخر اإلنسان بمعنى وقیمتها

 واالتـصال التحكم علم وهو السیبرناطیقا لعلم تطبیق

 أفعالـه وكـل آلـة اإلنـسان بمعنـى.واآللة اإلنسانیة بین

 هـي دقیقـة تحكـم وحـدة تحكمـه محـدد نظـام وفـق تـتم

  .العقل
 المتعلم خصائص یضم تقانلإل التعلم نأ یرى

 والبنیـة الـسابقة، والخبـرات المختلفـة االتجاهـات و

  للمتعلم المعرفیة

 جیـد تـصمیم سـوى یحتـاج ال تقـانلإل الـتعلم أن یـرى

 یعوض مما مبرمجة تدریسیة وطرق التعلیمیة للمواد

  الفردیة الفروق مشكلة



 ١٨

 ومتـشابكة ومتناغمـة ومتداخلـة مترابطـة مكوناتهـا

 وأخالقیـة ودینیـة اجتماعیـة حـدود وتحـدها العالقـات

  االبتكار على تشجع مرنة وهي

 وحساب یاتكانواإلم للموارد الكمیة بالمعطیات یهتم

 مـن تتكـون فهـي ریاضـي بـشكل المتوقعـة النتـائج

 مـن توجیههـا ویـتم وعملیـات ومخرجـات مـدخالت

  الراجعة التغذیة خالل
 تناغمةوم ومتفاعلة مترابطة التدریس عملیة

 یلزم وال لألخرى منها كل یؤدي مترابطة وخطواتها

 الناجح المنظومي المعلم مإانو المراحل بتتابع المعلم

 ًتبعا المراحل ویكیف مبرمجة بخطوات یلتزم ال

  الدرس لطبیعة لرؤیته

 من بمجموعة بعضها مع النظم ترتبط
 والتواصلیة الهرمیة العالقات أهمها العالقات
 المفاهیم خرائط ستراتیجیاتهاا ومن والخطیة،

 فیها المعلم یلتزم بمعنى .ییهانلج التعلم ودورة
  متتابعة محددة بخطوات

  
من  المتعلم یتمكن حتى للمتعلم معنى ذا التعلم محتوى یكون أن ترى الباحثة أنھ ینبغي ذلك على  وبناء

متشابكة  عالقات صورة في ذلك ویتم الالحقة الخبرات لفھم وتوظیفھا السابقة خبراتھ استخدام
 .منظومیة وبطریقة ومتناغمة

  

  : توظیف المدخل المنظوميأهداف
  : إلي)٣٦: ٢٠٠٥عبید وآخرون،(نظر وجهة من التعلیمیة العملیة في المنظومي بالمدخل األخذ یهدف  
 وضوعاتالم بین المنظومي الربط على القدرة ماءإن. 

 ب التمهید انج إلى بأول أوال المسار لتصحیح لراجعةا والتغذیة السابقة التغذیة دور على التأكید
 .والتعلیم التعلم قابلیة من یزید مما السابقة الدراسة ضوء في الالحقة للدراسة

 الدافعیة واالستمتاع زیادة إلى یؤدي مما والمدارس الفصول داخل والتعلیم للتعلم صالحة بیئة تكوین 

 .الشاملة الجودةتحقق  تربویة تعلیمیة كمؤسسة الرائد دورها للمدرسة یعود وبذلك بالتعلم

 والتعلیم التعلم جودة من یزید مما الفصل داخل وموجه كمرشد المعلم دور تفعیل. 
 والتعلیممالتعل كفاءة رفع إلى یؤدي مما المدرسة فصول داخل والتعاوني النشط التعلیم تفعیل . 

 ودون إطار المنهج في التالمیذ بداعاتإ من وبعضها العملیات بین بعالقات التعبیر حریة إطالق 

 .والتعلیم التعلم جودة من یزید مما بعینها بمسائل التقید
 واألشكال الصور عن التعبیر على القدرة ماءأن. 

  الطالب لدى واإلبداعي المنظومي التفكیر مهارات تنمیة. 

 التعلیمي السلم بدایة منذ الجودة ثقافة على التأكید. 

  
  



 ١٩

 :على یعمل والتعلیم التعلم عملیة في المنظومي بالمدخل األخذ نأ الباحثة وتضیف

 .معنى ومتكاملة وذات مترابطة صورة في المحتوى یظهر بحیث الدراسیة المناهج محتوى تنظیم .١

 المختلفة المعرفیة، الخبرة جوانب فیها منظومیة تتمثل بصورة التعلیمیة الخبرات الطالب إعطاء .٢
 .حركیة والنفس الوجدانیة

 .والتركیب التحلیل على القدرة وتنمیة المختلفة التفكیر مهارات نمیةت .٣

 .ذلك أمكن كلما ًامنظومی ًاربط المختلفة المعرفة فروع ربط على التأكید .٤

 .تعلمها سیتم التي للمادة عامة منظومة إعطاء .٥
 حیث المنظومي من المدخل تبني عامة بصفة یتطلب التعلیم تطویر ن أ یتضح سبق ما علىء  وبنا

 العملیة لكل مكونات شاملة التطویر عملیة تكون أن یعني وهذا متكاملة، كمنظومة التعلیم إلى النظر

ًترابطا دینامیكیا تترابط التي مكوناتها لها فرعیة منظومة مكون كل واعتبار التعلیمیة  للنمو یسمح بما ً
  .المنظومة داخل من التلقائي

  
  :للمعلم  أهمیة المدخل المنظومي

     استخدام المـدخل المنظـومي فـي تـصمیم التـدریس یجنـب المـدرس الوقـوع فـي الكثیـر مـن الفوضـى نإ - ١
  .والعشوائیة واالرتجالیة واألخطاء 

  كما یسلحه بالطریقة العلمیة المنهجیة المنظمة في التدریس خاصة والتفكیر بشكل عام - ٢
  . كما یمكنه من تحدید أهدافه بدقة ووضوح- ٣
  .ار الطرق واألسالیب المناسبة لتحقیق هذه األهداف ویمكنه من اختی -٤
  . الوسائل المناسبة للطلبة واألهداف المنصوص علیها انتقاء یساعده علي -٥
  . یساعده علي رسم طرق التقویم المناسبة للطلبة -٦
،تـــــصمیم المفتوحة القــــدس( یمكنــــه مــــن الحكــــم بموضــــوعیة عالیــــة علــــى مــــدي تحقــــق أهــــداف الــــتعلم-٧

   ).١٦٦: ٢٠٠٨،التدریس
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 :الخطي والتدریس المنظومي التدریس بین الفرق

الفرق بین التدریس المنظومي والتدریس الخطي یمكن )٣٣_٣١: ٢٠٠٤ة والخزندار،انعف(یوضح  
  :)٢( رقمإیجازها في الجدول

  )٢(جدول رقم
  التدریس الخطي  التدریس المنظومي  عناصر التدریس

 من سلوك المتوقعة اتالتغیر تمثل  التدریس أهداف
 عواحدة لجمی تكون ال وقد المتعلمین،

  .الطالب

 المتعلم یؤدیه أن ینبغي ما تمثل
  .لجمیع الطلبة وتكون موحدة الفصل، داخل

  
 المحتوى اختیار

  وتحلیله وتنظیمه

 الخبراء من مجموعة فیه یشارك
 في تصمیم والتربویین المتخصصین

 تدریسال استراتیجیات في وخبراء البرامج،

 كانت ذا إ المعلم بها یقوم یمكن أن كما

  .لدیه الخبرة الكافیة لذلك

 لتربیــة اوزارة(العلیــا الــسلطات بــه تقــوم
 للعلـوم ویخـضع للتنظـیم المنطقـي ،)والتعلـیم
 مجـال فـي للخبـرة بالـضرورة امتالكهـا ولـیس

  .التصمیم

 المناسـبة حـسب اإلسـتراتیجیة اختیـار یـتم  التدریس طرق
یمي،حیث تتوفر فیهـا أسـالیب التعل الموقف

  .علمیة متنوعة

 وقـد التقلیـدي، الـشرح علـى یقتـصر مـا ًغالبا
  من األسئلة والحوار فترات تتخلله

 الوسائل

 ایوتكنولوج
  التعلیم

 ااختیارهـا واسـتخدامه ویـتم مهـم دور لهـا
 قواعـد ووفـق محـددة أهـداف ضـوء فـي

 .معینة

 ،وغالبـا تقتـصر االسـتخدام محـدودة تكـون
  .لوحات ،وال تختار طبقا للموقفعلى ال

  الـثالث القبلـي والتكـویني بأنواعـه یـدخل  التقویم

 ، والتنــوع ویتــسم باالســتمراریة والختــامي

المرجـع  محكیـة االختبـارات وتـستخدم فیهـا
  بمفرده طالب كل نجاح لتقویم

  

 فـصل نهایـة كـل في تتم التي باالمتحانات یتم

مـا  الیوقلـ فیـه االسـتمراریة وال تتـوفر دراسـي
عملیــة  تحــسین فــي التقــویم تــستخدم نتــائج

  التدریس
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 خصائص تحلیل
  المتعلمین

 هـي عملیـة المتعلمـین خـصائص تحدیـد
 مـدى یتعلـق بتحدیـد مـا وخاصـة مهمـة،
  .المتطلبات السابقة توفر

 المتعلمین، خصائص أهمیة لمعرفة یعطي ال
أسئلة  طرح یتم ٕالسابقة وانما المتطلبات أو

 المتطلبات عن للكشفالحصة  بدایة في 
  .السابقة

  
 باالهتمام بالمدخالت وذلك للتعلیم الجودة تحقیق إلى المنظومي یسعي التدریس أنویرى الشربیني   

 مدخالته له نظام هأن على التدریس ینظر إلى النظم فأسلوب ، المناسبة التعلیمیة للمخرجات ًوصوال
 وفق تعمل التي ، ًوظیفیا والمتكاملة ًتبادلیا مرتبطةالعناصر ال من مجموعة من یتكون حیث ، ومخرجاته

   ). ٣٥٣: ٢٠٠٢ ، الشربیني(محددة  أهداف لتحقیق معین نسق
ه نوذلك أل) التقلیدي( التدریس المنظومي أفضل من التدریس الخطي أن) ٣٨: ٢٠٠٨البابا،(ویرى   

  :یراعي النقاط التالیة
  .یهتم بسلوك المتعلمین  .١
  .ناهج الخبراء والمتخصصون التربویونیشارك في تصمیم الم .٢
  .تنوع استراتیجیات التدریس  .٣
  .له دور مهم في تكنولوجیا التعلیم والوسائل التعلیمیة .٤
 .ستمراریة عملیة التقویمیهتم بإ .٥
 

  :أهمیة استخدام المدخل المنظومي في التدریس
الحتماالت والعوامل المؤثرة یتصف النظام التربوي بتعقد العالقات بین عناصره المكونة له، وبتعدد ا  

وهذا ما شجع التربویین علي استخدام المدخل المنظومي قف الواحد،فیه واتساع فرص االختیار في المو
 في مجال التربیة والتعلیم كونه طریقة عملیة لحل المشكالت ووضع البدائل المالئمة لتحقیق األهداف،

ات ویطور كانوهو أسلوب واقعي یراعي اإلم التحلیل ،وبین التكامل و ،فهو یجمع بین النظریة والتطبیق
المختلفة للتربیة والتعلیم لقد تم تطبیق مبادئ المدخل المنظومي في المجاالت . برامجها المستقبلیة 

وتنظیم المواقف  التدریس،ٕاعداد المعلمین،والمناهج وطرائق ،وأعمال اإلدارة والموازنة المالیة:مثل
إلدارة التربویة یستعین اإلداري بهذا األسلوب في تحدید طبیعة مشكالته ومدى ففي مجال ا التعلیمیة ،

ات المتاحة واختیار البدائل كانشمولها وتحدید األهداف والغایات ،ثم البحث عن حلول تتمشى مع اإلم
 المعلمین یستخدم في إعدادفي ضوء معاییر مدروسة حتي یتم اختیار البدیل األفضل ،أما في مجال 

 الكفایات التي ینبغي علي أبعاد المعلمین حیث یتم تحدید أهداف البرنامج وتحلیل إعدادم برامج تصمی
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وفي مجال المناهج فقد تم استخدمه في تصمیم البرامج التعلیمیة وفي تقنیات تقویم  المعلم اكتسابها ،
   )٨٧: ١٩٩١السمیري،(ومراجعة البرامج 

هیئة وتنظیم الموقف التعلیمي ،فیحدد األهداف ویختار ویساعد استخدام المدخل المنظومي في ت  
 ةالمحتوى وطرائق التدریس ووسائل التعلیم ،ثم یقوم بعملیة التقویم المستمر إلدخال التعدیالت الالزم

لتحقیق تلك األهداف ،كما یساهم في تنمیة قدرات المتعلمین على حل المشكالت واتخاذ القرارات 
  ).٣٢٥ :١٩٨٦هندام وجابر،(في الموقف التعلیمي ویحقق األداء المتوقع منه،فتتحقق إیجابیة المتعلم 

ویستخدم المدخل المنظومي منذ بدایة دراسة الموضوع حتى نهایته ،ففي بدایة الدرس یستخدم لربط   
 إثناء دراسة هالمفاهیم الجدیدة بالمخزون المعرفي الموجود في البنیة المعرفیة للمتعلم ،ویستمر استخدام

الموضوع لتوضیح العالقات المتبادلة بین المفاهیم المختلفة الموجودة في المخطط المنظومي ،كما 
یستخدم في نهایة الدرس إلبراز العالقات بین المفاهیم ،والمساعدة في التمییز بینها ،ومن ثم تنمیة قدرة 

ساعد علي تنمیة الفكر مما ی التلمیذ علي استخدامها في مواقف جدیدة تتفق مع مدى فهمه للموضوع ،
 ).٧٧: ٢٠٠٢الشریف،.(خل المنظومي في التعلیم والتعلمالمنظومي لدیه الذي یعد من أهم أهداف المد

ویكتسب المدخل  المنظومي قیمة وحیویة في إبراز المفاهیم األساسیة واألفكار التي یتم تعلمها ،    
 إلي نتباهسلوب متكامل ال یشتت االویوضح العالقات بینها وبین ما سبق دراسته من مفاهیم بأ

الجزیئات الصغیرة، باعتباره محددا ترتكز علیه المناقشة بین المعلم والمتعلم ، وأداة لتسهیل تعلم 
كما . مما یؤدي إلي الحصول علي نتائج ایجابیة لعملیة التعلم  المحتوي بطریقة وظیفیة ذات معني ،

  وبما سبق دراسته في مراحل سابقة المنهج بعضها ببعضیستخدم في عملیة ربط األجزاء المختلفة من
كما یساعد المعلمین علي .   بین التلمیذ والمعلم  ( Cooperation)ویساعد علي تنمیة روح التعاون 

   ) .٣٢: ٢٠٠١فهمي وعبد الصبور (  یصبحوا أكثر فعالیة وكفاءة في التدریس أن
دریس إلي تغییر مهمة المدرس ، وجعلها ذات طبیعة هذا وقد أدي استخدام المنحى النظامي في الت  

جدیدة ، تأخذ علي عاتقها تحلیل النظم ،وتصمیم الدروس قبل عملیات التطبیق والتقویم كما ساهم 
ه صاحب الدور أن المتعلم هو محور عملیة التعلم ، وأناستخدامه في التدریس في تثبیت دعائم فكرة 

 المتعلمین  یندمجون في مهمات تعلیمیة تتناسب وحاجاتهم أن األساسي في عملیة التعلم ، من حیث
   )١٤٧ :١٩٨٨غزاوي وبدر ،(ومستویاتهم النمائیة 
( العدید من الدراسات أهمیة الدخل المنظومي في التدریس مثل دراسة كل من  ولقد أوضحت 

االحتفاظ بها لدى حیث أكدت علي فاعلیة المدخل المنظومي لتنمیة المفاهیم العلمیة و )٢٠٠٨البابا،
على فاعلیة المخل المنظومي في تدریس الهندسة )٢٠٠٦(وأكدت دراسة المالكي .طلبة الصف العاشر
المدخل  ستخداموبإ منظمة بصورة المفاهیم تقدیم أن على السابقة الدراسات وتشیر.لدى طلبة الریاضیات

  األسالیب العلمیة جمیع فیها توفرت للتدریس متنوعة تربویة علمیة استراتیجیات یتضمن عدة المنظومي
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 بعضها البعض مع المفاهیم لترابط وذلك طویلة لفترة بالمفاهیم االحتفاظ إلى تؤدي والتي  الالزمة 

 ).٣٦ : ٢٠٠٨البابا، (التقویم وأسالیب المستخدمة والوسائل والمحتوى التدریس ألهداف باإلضافة

ارات من خالل منظومة متكاملة تجمع بین الجانب  من حیث تقدیم المهسبق ما مع الباحثة وتتفق  
 تنمیة إلى والطرق والوسائل المتنوعة یؤدي األسالیب للمهارات مع توظیف األدائيالنظري والجانب 

  .هذه المهارات لدى الطالبات بشكل متكامل ومنظم 
  

  )٢٩٩: ١٩٩٩والدبس، علیان (: وفق المدخل المنظومي التعلیم لتخطیط نماذج

  :نموذج كمب: األولالنموذج

  
  )نموذج كمب(                                                  

خصائص  دراسة ثم ومن للموضوع العامة األھداف بتحدید بدأ ھأن النموذج ھذا على المالحظ من

ثم  ، الدراسیة المادة محتوى واختیار التعلیمیة األھداف وتحدید ، المتعلم خصائص ،وتحدید المتعلمین

بالتقویم  تھاءانو ، دةانالمس والخدمات التعلیمیة شطةناأل في الدخول وبعدھا ، القبلي االختبار إعداد

التعلیمیة  األھداف بعد التعلیمي المحتوى بوضع النموذج صاحب قام وقد ، الراجع إلیھ مضافا النھائي

  . التعلیمي المحتوى ظل في التعلیمیة األھداف وضع یتم بینما
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   ان حمدجنموذ:  ثانينموذج الال
  :وھو یتكون من عشر خطوات موضحة كما بالشكل 

  

  
  )نموذج حمدان                           (                

  
من المالحظ على النموذج السابق أنه یبدأ بتحدید خصائص التالمیذ ثم تهیئة البیئة الدراسیة ،ثم تحدید 

ندة وتحضیر التسهیالت االمس نولوجیا التعلیم ،الخدمات البشریةاألهداف المنهجیة،ثم وسائل وتك
 استخدام وانتهاءالمدرسیة وتنظیم التالمیذ وصوال للتعلم والتدریس بتكنولوجیا التعلیم ثم تقییم التعلم 

 عن حلقة متواصلة من هذه وسائل وتكنولوجیا العلیم ، ونالحظ أیضا أن هذه الخطوات عبارة
  .الخطوات
  : نموذج سیرس ولوثنیال: الثالثالنموذج 

  
  )نموذج سیرس ولوثنیال(
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ویتضح من الشكل أنه یتكون من عشر خطوات شاملة الموقف التعلیمي إال أنها متشابكة بعض 
  .الشيء وتبدأ بتحدید البیانات عن التلمیذ

  ) :١٢٦: ٢٠٠٣عسقول، (وایلي  نموذج جیر الش :رابعال النموذج
  :یلي كما وهي التعلیمي للموقف المنظمة الخطوات من مجموعة ویعرض

  .التعلیمیة واألهداف المحتوى تحدید - ١
  .المبدئي السلوك تقویم - ٢
 الزمن  تحدید وتوزیع _ العمل مجموعات تنظیم _ التعلم استراتیجیات تحدید ( وتشمل شطةنواأل اإلجراءات -٣

 ).التعلیمیة   ئلالتعلم والوسا مصادر اختیار _ وتنظیمه المكان تخصیص _ استیراتیجیة لكل

 . األداء تقویم إجراءات - ٤

  . نتائجها وتحلیل الراجعة التغذیة بأعمال القیام - ٥
  

  
  )وایلي نموذج جیرالش(

الش وایلي بتحدید المحتوى التعلیمي المراد تدریسه والذي على ضوئه یتم تبدأ منظومة التدریس عند جیر
تعلمین وذلك قبل القیام بعملیة التدریس تحدید األهداف ثم یتم تقدیر وقیاس السلوك المدخلي للم

 یتفاوتون في مستویاتهم التحصیلیة وقدراتهم لبة الطنونظرا أل .ویوضح الشكل السابق هذا النموذج 
فقد ركز هذا النموذج على ضرورة تحدید إستراتیجیة ك اهتماماتهم وخبراتهم السابقة ، العقلیة وكذل

اته وقدراته واهتماماته وبتقسیم كانتوى كل متعلم حسب إمالتعلیم التي تتناسب في مستواها مع مس
وتتفاوت استراتیجیات التدریس مابین .التالمیذ لمجموعات حسب تقارب مستویات كل أفراد المجموعة 
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فالتعلم بالحقائب التعلیمیة  إلى التعلم بالخطو الذاتي ، )التیومود(التدریس بنماذج التعلم الصغیرة 
  .حدث تلك االستراتیجیات دیة والتعلم بمساعدة الكمبیوتر بإعتباره من أریقة فر،فالتعلم المبرمج بط

هاء إن ، ویسمح للتلمیذ بان والزمكانوعبر تلك االستراتیجیات یقدم المتعلم بصورة مناسبة من حیث الم 
ال والبرنامج الدراسي وفق معدل سرعة التعلم لدیه ،إذا الیتكافأ الجمیع في معدالت سرعة تعلمهم 

ویتم تصحیح أداء المتعلم .ا لمعدل سرعة المعلم أو معدل سرعة مفروض علیهم قهائه طبإنون بیطالب
م سلوك المتعلم  وبذلك یقو سلوكه عن المسار الصحیح خالل عملیة التعلم ،انحرافویمنع  أوال بأول ،

 بأول معدال من  كذلك أوالءهویعالج أخطاء التعلم أوال بأول وبصورة مستمرة ویصحح المعلم أدا
زیتون، .(ومطورا من محتوى برنامجه بصفة مستمرة لیتناسب مع حاجات المتعلمین مسارات تدریسه ،

١٣٩: ٢٠٠٣ (.  
المنظومي  التعلیمي الموقف شمولیة خصائص من به یتسم لما جیرالش وایلي نموذج الباحثة تبنت وقد

 النموذج هذا توظیف تم وقد. لجانب العمليباإلضافة إلى ربطه بین الجانب النظري وا خطواته وترتیب

  :یلي كما
 . المتمثل في المهارات التدریسیة الالزمة لمعلمة الصف التعلیمي المحتوى تحدید  .١
 . التعلیمي المحتوى من السلوكیة األهداف اشتقاق .٢

المعلمات وبطاقة /خالل اختبار قبلي للطالبات  من المعلمات/للطالبات المبدئي السلوك تقویم .٣
  . الحظةم

 . شطةنواأل اإلجراءات تحدید .٤
 . البعدي واالختبار المالحظة بطاقة خالل المعلمات من/ للطالبات البعدي والتقویم التكویني التقویم .٥

   .نتائجها وتحلیل الراجعة التغذیة بأعمال القیام .٦
 :مهارات التدریس و المنظومي المدخل

المتشابكة  العالقات تبرز شاملة منظومیة ورةص في المنظومي المدخل وفق تنظم مهارات التدریس  
 من مجموعة الشاملة المنظومة هذه من تشتق أن عامة ویمكن بصفة بینها والمتكاملة والمتداخلة

 بین توضیح العالقات على التأكید مع حدة  علىةلكل مهار ةاألجزاء المختلف انلبی الفرعیة المنظومات

 ًطبقا المنظومي وفق المدخل )مهارات التدریس(موضوع بتنظیم الباحثة قامت وقد .الفرعیة المنظومات
 :اآلتیة للخطوات

 .المنظومي المدخل أدبیات على  االطالع -

  .تحقیقها المراد التعلیمیة األهداف  تحدید -
  .ًالحقا تدرسه سوف وما المعلمة/الطالبة تدرسه وما دراسته تم  ما ترابط مدى حول تصور  وضع -
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 )مهـارات التـدریس(موضـوع  تقـسیم وتـم یضم مهارات التدریس بشقیه النظري والعملـي )ىمحتو( إعداد  -
 الزمنـي التوزیـع والخبـرات الـسابقة، ، ء اللقـاانعنـو علـى لقـاء كـل یـشتمل بحیـث دروس أو لقـاءات إلـى

 عـهواأنب التقـویم التنفیـذ، خطـوات األهـداف الـسلوكیة، التعلیمیـة، والوسـائل المتـضمنة شطةنـاأل للقـاء،
التـي یتـضمنها  الفرعیـة والمنظومـات للموضـوع الكلیـة المنظومـة بتوضـیح الباحثـة قامـت كمـا .المختلفـة
   ).٧(مهارات التدریس كما في ملحق  موضوع

  :  درس وفق المدخل المنظوميإعدادخطوات 
 درس بالمدخل إعداد أنومن خالل االطالع على عدة مراجع للمدخل المنظومي تري الباحثة   

  : هذه الخطوات في األتيلظومي تسیر وفق خطوات محددة ونظامیة وتتمثالمن
  .ـ  تحدید المحتوي المراد تدریسه بالمدخل المنظومي١
 .تحدید األهداف السلوكیة المنشودةـ  ٢

 .تحدید واختیار التعلم القبلي للمتعلمینـ  ٣

     إطارها من مواد تعلیمیة وموارد  فيم یستخدراتیجیات والخبرات التعلیمیة وما االستداختیار وتحدیـ ٤
 .اتكانٕوام

 .تقویم تعلم التالمیذـ  ٥

 .التغذیة الراجعةـ  ٦

  :المنظومي بالمدخل معیقات التدریس
 :مایلي  )٤٠ : ٢٠٠٨ البابا، ( یراها كما المنظومي المدخل أمام العقبات من

 المنظومي بالمدخل الكافیة المعلم خبرة قلة. 
 التدریس في المنظومي المدخل استخدام على المعلم تعود عدم. 
 المنظومي بالمدخل المناهج تصمیم عدم. 
 التدریس في المنظومي المدخل استخدام في االستمراریة ضعف. 
  :ذلك على الباحثة ضیفوت        
 الخبرات للربط بین المراحل مختلف وعلى المختلفة  الدراسیةبالمناهج المعلم معرفة إلى یحتاج أنه 

 .للتعلم والالحقة ةالسابق
 المعلم بمهارات التدریس والعالقات بینها معرفة إلى بحاجة. 
  البعض بعضها مع المهارات عالقة معرفة على المعلمات/الطالبات تدریبقلة. 
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 :إعداد المعلم/ المحور الثاني
قدم األمم فإلیها یعزى تتعد مهنة التعلیم من المهن الهامة والمحوریة في أى مجتمع من المجتمعات،  

 الكوادر البشریة التي یقع على كاهلها بناء ونمو المجتمع في إعدادعتبارها أداة تعني بورقیها،بإ
قل هل "ي العلم واألخالق حیث قال تعالى انبیاء التي تحمل معنها مهنة األأنالمستقبل باإلضافة إلى 

  ).٩اآلیة :سورة الزمر"(یستوي الذین یعلمون والذین الیعلمون
عامل المؤثر في ة والسحد المكونات الرئیأتبر المعلم العنصر األساسي في أي نظام تربوي فهو ویع  

وبقدر مایكون المعلم مؤهال .،الذي یجعل العملیة التعلیمیة عملیة حیة فعالة ومتطورةالعملیة التربویة
مة التعلیمیة والذي  المنظوفيفهو أحد المدخالت المهمة . لهذا العمل بقدر ماینجح في تربیة األجیال 

 أي تحقیق أهداف المنظومة - الحصول على مخرجات أو نتاجات عالیة الجودة فيیلعب دورا أساسیا 
  .ٕ المعلم وتدریبه قبل واثناء الخدمةإعدادضرورة االهتمام ب ویتطلب ذلك -  خریجیها فيالتعلیمیة 

 اتضح دور المعلم أنة بعد  المعلم لمهنة التدریس من القضایا المهمة خاصإعدادقضیة  وتعد  
جسمي للتالمیذ وتزویدهم  النمو العقلي والنفسي وال لرعایةالوظیفي والمتمثل بقیامه بتربیة متوازنة

 وتدریبهم علیها،ومساعدتهم على التطبع االجتماعي والتكیف للحیاة،مات،والمهارات ،والمعلوبالمعارف
وتقویم مسارهم وقیادة  تعلیمهم ونموهم ،،وتشخیص صعوبات ٕوارشادهم وتوجیههم علمیا وعملیا 

   ).٢٨ :١٩٩٤عساس،.(تقدمهم
 "یقول إذ العملیة التعلیمیة على أثر من لذلك وما المعلم وتأهیل عدادإل حاجتنا مدى " عدس " وأوضح 
 من وتزوید فاعلیته وتقویة لمزاولة التعلیم الجید النوع من بشري مصدر لوجود ملحة الحاجة أصبحت قدل

 من أصبح حیث أجمع العالم تهم المعلم قضیة إعداد قضیة أصبحت وقد ، الالزم بالتدریب هیزاول

 ذلك إزاء به یقوم أن یجب وما التربویة في العملیة بدوره یتعلق ما كل إلى باستمرار النظر الضروري
 هإعداد يف إتباعها یجب التي األسالیب و الشخصیة عن خصائصه ًفضال ، له الالزمة المعلومات نوعوی

  ) .1996:46 ، عدس "( التدریب وهذا عداداإل هذا تعدد  أسالیب إلى أدى الذي األمر وتدریبه
في  التطویر التربوي مشروعات بین الصدارة تمثل المعلمین وتأهیل إعداد قضیة أصبحت  حیث 

 فلسفاتها ختالفعلى ا الدولیة المجتمعات أولت فقد .العالم دول من العدید في العالي التعلیم مؤسسات
 وبمهنة باألطر التربویة االرتقاء مهمة والسیاسیة واالقتصادیة االجتماعیة ونظمها وأهدافها
  ).٧٧: ١٩٩٩توم،(التعلیم

 المعلم عملیة مستمرة وتحتاج إلى تطویر لمسایرة التقدم والحضارة مادام هناك عملیة إعدادفعملیة   
عدهم للحیاة ،ویحتاجون إلى من یرشدهم ویوجههم ویأخذ تعلیمیة قائمة ومتعلمون یحتاجون إلي من ی

ها عملیة نها عملیة متجددة ومتطورة ألأن عداد عملیة اإلزوما یمی .بیدهم للسیر في الطریق الصحیح 
فال نستطیع القول  . متجددة ومتطورة اإلنسان وسائل ومتطلبات تربیة أن ،كما اإلنسانمرتبطة بتربیة 
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یحتاج إلى تدریب وتأهیل على  درجة الكمال في التدریب والتأهیل بحیث ال المعلم قد وصل إلى أن
ه یحتاج دائما إلى االطالع لیكون على درایة بما أن المعلم موهوبا فكانمدى عمره التعلیمي ، وحتى لو 

  .ب المعرفة المختصة بالعملیة التربویة انیضاف باستمرار إلى جو
یقوى على تهیئة المعلم لقضاء حوالي األربعین   جدیدا الكانا  تربوي أصلي مهمإعداد أي أنویبدو   

 المعارف التي ینبغي اكتسابها هائلة والثقافة أنفضال على  سنة من عمره في الفصل الدراسي ،
 ١٩٩٩عطا،.( التربوي خبرة عملیة وافیة في مجال التعلیمعدادواع اإلأنالدراسیة تتطور بحیث تتطلب 

:١٣٥.(  
 :لمعلما إعداد برامج 

 وما العملیة التعلیمیة، جاحنإل علیها التركیز یجب التي المدخالت عناصر أهم من ًعنصرا المعلم یعد   

 حتى المهنة لهذه بدایة دخوله منذ هٕاعدادو به االهتمام یجب هإنف ةكانوالم المركز هذا یشغل المعلم دام

 من إیجاده إلى جمیع المجتمعات تصبو يالذ المعلم بإیجاد الكفیلة والوسائل السبل كل توفیر نستطیع
 مع التعامل المعلم على یسهل بالمعلم وتدریبه االهتمام نأل وذلك بالمجتمعات، والرقي النهوض خالل

 هذه في للدخول الطالب من عدد كبر أ سوف یرغب هذا و ومبدعة فعالة بطریقة التعلیمیة المواقف

  .المهنة
 إعداد  برامجكانت حیث المتسارعة، والتغیرات التطورات مواكبةل المعلم إعداد برامج تطورت لقد   

 الكثیر إلیه االتجاه وجه هذا ولكن المعلم، إعداد عملیة بانجو من المعرفي الجانب على تركز المعلم
 طبیعة على تركز البرامج التي فظهرت التدریسیة، المهارة امتالك تعني ال المعرفة أن حیث النقد من

 المعلم إكساب" على هذا االتجاه ویركز وغایتها، التعلمیة التعلیمیة العملیة محور ارهعتببإ المتعلم
 واالجتماعیة یةانوالوجد حاجاته المعرفیة تنمیة على المتعلم الفرد مساعدة من تمكنه التي المهارات
  ).٢٢٣: ١٩٩٦زیتون،(والنفسیة

 على القائمة المعلمین رامج تربیةب خالل من المعلم إعداد نموذج ظهر السبعینیات نهایة وفي  
 المهنة لممارسة الكافیات الالزمة امتالك في المعلم مساعدة على یقوم الذي التعلیمیة الكفایات

 العربیة الدول منه الغربیة واستفادت الدول في ناآل حتى النموذج هذا واستمر محددة إتقان بمستویات
 ومع  .التعلیمیة للكفایات مستویات مناسبة إلى الخدمة وأثناء قبل المعلم وصول على حرصت إذ

 التعلیم أن على المبنیة التأملي على التفكیر القائمة المعلمین إعداد برامج ظهرت التربوي األدب تطور
 عملیات توظیف خالل من التعلیمي والتأمل بالموقف وظروفه، التعلیمي بالموقف ومقیدة معقدة عملیة
 التحلیل على للقدرة المعلم یصل بحیث التعدیالت المطلوبة ٕواجراء شطةنواأل األهداف لتحدید عقلیة
المعرفي  الجانبو المعلم شخصیة تنمیة تشمل التي التكاملیة البرامج ًأیضا ظهرت والتقییم، كما والنقد

 ).٢٠: ٢٠٠٣ة واللولو،انعف. (التخصصي واإللمام بالمجتمع وقضیاه
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 هأن إال مختلفة بانجو على التركیز في والتباین  المعلمعدادإ اتجاهات في االختالفات من وبالرغم  
      العلمي عداداإل :هي أساسیة مجاالت ثالثة المعلمین إعدادبرامج  تضمین ضرورة على اتفاق یوجد

 الذي المهني عدادواإل ،)ونظریة عملیة( تخصصیة مساقات علمیة دراسة یشمل الذي األكادیمي
 التعلمیة، التعلیمیة المواقف تنظیم من المعلم تمكن )وعملیة نظریة(یة ونفس تربویة دراسات یتضمن
 للمساقات المعلم دراسة یتضمن الذي العام الثقافي عدادواإل ،رالتغیر والتطو الدائم الموقف ومواجهة

 أهمیة على التربویون ویتفق والمجتمع، البیئة حاجات معرفة على عامة تساعده بثقافة تزوده التي
الحیاة  تعقیدات زیادة أن كما.مجال لكل النسبیة األهمیة في ولكنهم یختلفون الثالثة تالمجاال

 تعدیل ضرورة على تؤكد التربویة العملیة التربویة لمخرجات التوقعات معاییر بزیادة هاانواقتر المعاصرة
 الواقع جداتومست التربویة األصول مع لتتالءم بشكل مستمر المعلمین وتأهیل إعداد برامج وتطویر

 .)٤٦٧: ٢٠٠٦أبو دقة واللولو،(المستقبل وتحدیات
 إصالحب ، مخططاتها ونجاح التعلیمیة السیاسات تنفیذ في للمعلم الحیوي بالدور اناإلیم من طالقاانو  

 جید تكوین بدون تتحقق أن یمكن ال وتربیتهم األجیال وصناعة ، المعلم بجودة یرتبط وتجویده التعلیم

 عام بشكل العربي التعلیم واقع أن أكدت قد الدراسات من الكثیر نإف ذلك من بالرغم كنول . للمعلم

 یعج زال ال هأن إال األخیرة، العقود في حدثت التي الكبیرة التطورات من وبالرغم خاص بشكل والفلسطیني

 العالي التعلیم فلسفات في النظر إعادة ضرورة یقتضي مما وتطوره مسیرته تعیق التي المتعددة بالسلبیات

 توصلت وقد . المعلم إعداد بواقع یتعلق فیما وخاصة علیه جوهریة تعدیالت ٕ،وادخال وممارساته وأهدافه

   -: یلي ما إلى  الدراسات من الكثیر
 على قادر غیر یجعله الذي ،األمر الذاتي التعلم بمهارة المعلم تزوید عن والتدریب عداداإل برامج عجز .١

 العصر في والتكنولوجي العلمي للتقدم نتیجة المنهاج محتویات على تطرأ التي التغیرات متابعة

 . الحدیث

 النظري الجانب على التركیز حیث ، االهتمام من الكافي بالقدر التطبیقي العملي الجانب یحظى ال .٢

 على ینعكس الذي األمر ، المعلمین إعداد وببرامج التربیة بكلیات الملتحقین الطلبة كثرة بسبب فقط

 كبیرة إعداد تخریج في ینحصر التربیة كلیات دور زال فما ، التعلیم عملیة في أدواره أداء أثناء المعلم

 ، فقط التدریس لعملیة تقلیدیة نظریة بطریقة أعدوا والذین كافیة بدرجة المؤهلین غیر المعلمین من
 إلى إضافة المهنیة كفایاتهم فعیر الذي التطبیقي الجانب ٕواهمال تقلیدیة أسالیب استخدام خالل ومن

 إلى كله ذلك أدى مما ، المجتمع حاجات مع تتالءم االختیار طرق في علمیة معاییر وجود عدم

 تحسین بعملیات القیام أو ومواكبتها، والمستجدات التغیرات مع التأقلم على قادرین غیر معلمین تخریج

 .التربوي للنظام حقیقیة وتطویر
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 مجموعة هوكأن له ینظر حیث للبرنامج والمهنیة والثقافیة األكادیمیة الجوانب بین التنسیق ضعف   .٣

 .عداداإل عملیة على ًسلبا ینعكس وهذا ، المنفصلة الدراسیة المواد من

 ، المعلمین الطلبة تقویم عملیة في وكذلك والمتابعة والتوجیه اإلشراف في التقلیدیة األسالیب استخدام .٤
 .األخرى المهمة الجوانب من غیره دون التحصیلي انبالج تقویم على والتركیز

 األخرى بالمجاالت اهتمامها وقلة المعرفي المجال على وتركیزها المعلمین إعداد وبرامج مناهج جمود .٥

 . والتجدید االبتكار وتشجع اإلبداعیة القدرات وتكشف المهارات تنمي قد والتي

 بالتربیة یسمى ما أو العملي والتدریب التطبیق في لمینالمع الطلبة تواجه كثیرة مشكالت هناك زالت ال .٦

 یبرز الذي الفعلي انالمید فهي ، المعلمین إعداد عملیة من األساسي الجزء تعد والتي العملیة

 المهمة التربویة الفعالیات إحدى ولكونها الكفایات ویرفع المهارات ویكسب القدرات ویصقل المواهب
 ، التعلیم في المهني هدور طبیعیة تستلزمها تعلیمیة كفایات امتالك لىع المعلم الطالب تساعد التي
 ممارسة إلى النظریة معرفته المعلم الطالب فیها یترجم طبیعیة مواقف في للتدریس ممارسة عتبارهاوال

 -: الجانب هذا في المعلمین الطلبة تواجه التي المشكالت أهم ولعل. فعلیة عملیة

  .التخصص مادة في المعلمین للطلبة كادیمياأل عداداإل نقص    ـ أ 
     دراسة إتمام قبل العملیة التربیة أو التدریب في الطلبة من الكثیر یبدأ حیث التربوي عداداإل نقص ـ ب

 من ذلك وغیر صف ٕوادارة وضبط وتنظیم تخطیط من التدریس عملیة تتطلبه وما الخاصة التدریس طرق

  .التربویة واألمور العملیات
 للتربیة منهم البعض ینظر حیث ، المتدربین المعلمین الطلبة من الكثیر دافعیة وقلة المباالة عدمـ  ج

 . مؤكد شيء عالیة درجة على والحصول فیها والنجاح مهمة غیر زمنیة فترة هاأن على العملیة

 إلى إضافة المهنة هذه ممارسة من والخوف ، التدریس مهنة نحو المتدربین الطلبة اتجاهات ضعفـ  د

 .واستمراریتها تواصلها وعدم لذلك المخصصة الفترة قصر بسبب التدریب في للتدرج الفرصة إتاحة عدم

 نحو وكذلك العملیة التربیة نحو المضیفة المدارس في المتعاونین المعلمین لبعض السلبي االتجاه  ـ هـ

 راحة فترة هاأن أو التدریس یحسنون ال همأنو ، للوقت مضیعة هاأن منهم الكثیر یعتقد حیث المتدربین الطلبة

 وعدم ، بهم االكتراث وعدم ٕواهمالهم ، المدرسة على عاله همأن على والنظر ، بهم االهتمام وقلة ، لهم

 . المتوفرة الحدیثة والتقنیات الوسائل الستخدام لهم الفرصة إتاحة وعدم لهم المعنوي الدعم تقدیم

 ال معلمین اختیار یتم حیث ، المدرسة داخل المتدرب الطالب مع لیتعاون األفضل المعلم اختیار عدم ـ و
  .للمتدربین والتوجیه اإلرشاد وتقدیم المساعدة في منهم المطلوب بالدور یقومون

 خبراتهم تختلف المشرفین من لعدد والتوجیه اإلشراف مهمة تستند والتوجیه لإلشراف وبالنسبةـ  ز

 وخاصة باإلشراف، العهد حدیث هو من ومنهم قبل من اإلشرافي العمل ولیزا لم من ،فمنهم وتخصصاتهم

 وعمله أدائه على سلبا تنعكس والتي اإلشرافیة الكفایات بعض تنقصهم من ،ومنهم المهمة هذه تولیه عند



 ٣٢

 قیام إلى یؤدى مما التخصصات من عدد في المشرفین من كاف عدد وجود عدم كذلك اإلشرافي،

 هناك أن من وبالرغم المختلفة، التخصصات ذوى من المعلمین الطلبة من عدد لىع باإلشراف المشرف
 طبیعتها دراسیة ماده لكل أن إال التخصص، عن النظر بغض اإلشراف عملیة في علیها یتفق عدیدة ًأمورا

 . متخصص تربوي مشرف علیها باإلشراف یقوم أن یتطلب وهذا تدریسها، ومبادئ معرفتها وصنوف
 سن ووصلوا التعلیم حقل في عملوا الذین من خارجیین اسأن بندب التربیة كلیات بعض تقوم لكلذ ٕواضافة

 الحدیثة لألسالیب متابعتهم وعدم ، لإلشراف والتربویة العلمیة الخلفیة لدیه یتوافر لم منهم والبعض التقاعد

 األسلوب إشرافهم في سونیمار تجدهم ولذلك واإلشراف، التعلیم في التربویة للمستجدات مواكبتهم وعدم

 باعتباره الصفیة الزیارة أسلوب على فقط واعتمادهم األخطاء عن والبحث التصید على القائم التقلیدي

 الطالب مع قبلي لقاء یسبقها أن ودون تقلیدي بشكل بتنفیذها یقومون ،كما الوحید اإلشرافي األسلوب

 بعدي بلقاء والقیام للموقف تحلیلیة مناقشة ودون ، ةودی عالقة وخلق المناسب الجو تهیئة فیه یتم المعلم

 الوقت لدیهم لیس ممن المشرفین بعض وهناك .السلبیة والمالحظات تقاداتناال توجیه سوى فیه یتم ال

 بتقلیص یقومون كما الواحدة الحصة في طالب من ألكثر والزیارة بالحضور فیقومون لإلشراف الكافي
 التوجیه في حقهم من الطلبة من الكثیر انحرم على یؤثر مما لمطلوبةا . التوجیهیة الزیارات عدد

  .والمتابعة
 مثل المتعددة والمتابعة التدریب أسالیب على الجامعة داخل عدادواإل التدریب برامج اعتماد عدم ـ  ح

 ).٣: ٢٠٠٦دیاب،(.العملیة بالتربیة الطلبة قیام قبل وغیرها اناألقر ٕواشراف المصغر التعلیم

 التربیة كلیات في نلمعلمیا إعداد برامج في قصور هناك زال ال هأن یرى دیاب سبق ما ضوء وفي  

 أوجه أن ویرى وتدریبهم، نوعیتهم وتحسین المعلمین إعدادب اهتمامها من بالرغم الفلسطینیة بجامعاتنا

  :یلي فیما إجمالها یمكن هذه القصور
 التطبیقي، الجانبب االهتمام وقلة المعلم، لتكوین الزمال النظري الجانب على عداداإل برنامج احتواء .١

 وتكامل تنسیق دون البعض بعضهما عن بمعزل الجانبین مع والتعامل الكافي، الوقت إعطائه وعدم

 في للنجاح هٕاعدادو الطالب المعلم شخصیة تكامل یحقق بما سهاان وتجمزجها على العمل ودون

 .مهنته

 حصارانو العلیا، المستویات إهمال مع مستویاتها أدنى وفي المعرفیة فباألهدا التربیة كلیات اهتمام .٢

 .اتاناالمتح أجل من هاانواختز والنظریات والمعلومات المعارف بحفظ البرنامج اهتمام

 لتحقیق یمهن لم تدریسه في المتبعة واألسالیب مضمونه حیث من البرنامج في األكادیمي الجانب .٣

 .فیها المرغوب التربویة لألهداف ًاوفق المعلم إعداد في وظیفته

 الطالب لمساعدة موجهة غیر عامة بصورة تدریسه یتم والنفسیة التربویة بمفرداته المهني الجانب   .٤

 .تخصصه مواد تدریس على المعلم



 ٣٣

  .وتكوینه المعلم إعداد في دوره مع یتناسب بما الثقافي الجانبب القلیل االهتمام .٥
 أو توافرها لعدم وذلك المطلوب باالهتمام یحظ لم الحدیثة التربویة اتالتقنی وتوظیف التقني الجانب .٦

   )٦: ٢٠٠٦دیاب، (.النظري العرض على واالقتصار واستخدامها، لتوظیفها السلیمة المعرفة عدم

 ، مهنتهم قبل مزاولتهم تعد التي البرامج على تعتمد المعلمین  نوعیةأن تري الباحثة هنا ومن 

 إعداد خاللها من التي تستطیع والوسائل األسالیب وأحدث أفضل توفیر علیهم یجب علیها فالقائمون

 سوف لمن والصحیح االختیار السلیم علیهم یجب كما ، شخصیته بانجو جمیع في متكامل معلم
 تحدید في ویسهم التربوي النظام فاعلیة من یزید المعلم إعداد ببرامج فاالرتقاء . المهنة بهذه یقومون
  .األجیال مستقبل نوعیة

 : التالیة النقاط تتضمن المعلمین إعداد لبرامج خطة " الرشید"ویقترح   
 . للتدریس المهني المفهوم تأصیل .١

 . العامة ویةانالث طالب من متمیزة نوعیة استقطاب .٢
 .في المدارس والتعلیمیة التربویة العملیة تخدم التربویة الكلیات في جدیدة تخصصات إدخال .٣

 . المعلمین من متمیزة ةنوعی تخریج .٤

 . المختصین وغیر التربویین غیر المعلمین تأهیل .٥
 . والسلبیة اإلیجابیة بالحوافز وربطها المعلمین أداء تقویم أسالیب تطویر .٦

 وبین المؤسسات جهة من المعلمین إعداد مؤسسات بین والتكامل والتعاون التنسیق فاعلیة زیادة .٧

 . أخرى جهة من المستفیدة

  )1996:27 الرشید،"(التربیة كلیات في التدریس هیئة أعضاء من المتمیزة الكفاءات استقطاب .٨
  : المعلمإعدادأسالیب 

 حیث ظهرت ، األخرى المجاالت من كغیرها والتجدید بالتطویر المعلم إعداد برامج أسالیب حظیت لقد  

 -: هما اننمط المعلم عدادوإل المعلمین وتأهیل لتكوین جدیدة وأسالیب برامج

 : -هما أسلوبین على ویحتوي : المعلم إعداد في التقلیدي النمط:  األول النمط
 : التكاملي اإلعداد أسلوب 1- 

التربویة  المقررات الطالب فیه یتلقى حیث العامة ویةانالث على الحصول بعد عداداإل هذا ویكون
 ، ویحظى التربیة كلیات إحدى في سنوات خمس أو أربع لمدة الفترة هذه وتستمر والثقافیة والتخصصیة

 هذا ویصلح .من المعلمین األكبر العدد تأهیل طریقه عن یتم حیث المربین من كثیر بتأیید األسلوب هذا

  . الواحد الفصل ومعلم األولى األساسیة الفصول لمعلمي عداداإل
  
 



 ٣٤

 : التتابعي اإلعداد أسلوب 2- 

 التربویة الالزمة المقررات الطالب فیه یتلقى حیث ، ةالجامعی المرحلة هواأن الذین للطالب هذا ویكون

 علیه ویطلق الجامعیة ، الدرجة على الحصول بعد دراسي عام لمدة فیه الدراسة وتكون المهني عدادلإل

 ومدرس المعلم المشارك لتأهیل یصلح و جزئي أو كامل تفرغ نظام أو التربیة في العام الدبلوم اسم
  . ويانوالث يعداداإل التعلیم
 : المعلم إعداد في التقدمي النمط:  الثاني النمط

 تطویر أسالیب من بد ال هأن التربیة على القائمون رأى فقد فیه نعیش الذي والعصر الجاري للتقدم نتیجة

 في جدیدة فهناك أسالیب لذلك ، المعلمین إعداد في التقلیدیة األسالیب قدرة لضعف نتیجة المعلم إعداد

  -: ومنها التجریب مرحلة
 Competency_Based Teacher الكفایاتإتقان المعلمین القائم على إعدادأسلوب  – ١

Educationوتدریب إعداد المستحدثات التعلیمیة في مجال  أحد یعد التعلم على أساس الكفاءات 
كفایات تربیة المعلمین القائمة على ال"ویبر"و"كوبر"فقد عرف كل من .الدارسین على المهارات الخاصة 

والذي یوضح المعاییر التي   یظهرها المعلم ،أنها البرنامج الذي یحدد الكفایات المتوقع أنالتعلیمیة ب
ه یضع مسئولیة الوصول إلى المستوى المطلوب من الكفایات أنیمكن اتخاذها في تقویم الكفایات ،كما 

ه مجموعة الخبرات التي أنرائیا ب البرنامج القائم على الكفاءات تعریفا إج ویعرف.على المتدرب نفسه
وذلك لتطویر  صممت لغرض التعلیم والتدریب بطریقة مترابطة من خالل صفات العمل التعلیمي ،

یوالت تحتوي على دوهو یقوم على مجموعة من المو كفاءات المعلمین إلى مستوى أداء معین ،
میة ،واألدوات والوسائل التعلیمیة شطة التعلینعناصر أساسیة هي األهمیة،واألهداف ،والمحتوي ،واأل

  .)١٧: ٢٠٠١جامل، (لى تفرید التعلیم والتعلم الذاتي،والقراءات والمراجع ،والتقویم ،وتركز هذه الوحدات ع
تاج ،كفایة الفهم نكفایة اإل ویعتمد هذا األسلوب علي مفهومي األداء والتمكن مثل كفایة األداء ،

ویحتاج هذا األسلوب للتدریب العقلي   )٥٠ :١٩٩٦عدس، (....واالستیعاب ،كفایة معرفة وتذكر
  . الطلبةوالتمكن من المهارة وكذلك مراعاة الفروق الفردیة بین

 وهذا األسلوب یتعامل مع أي نشاط تعلیمي System Analysisأسلوب منهج تحلیل النظم  - ٢
ته بالنظم األخرى وتغذیته  یكون النظام متكامال ؛أي له مدخالته ومخرجاته وعملیاته وعالقاأنویشترط 
ویتم  .یحتاجه المعلم أو المتدرب تشخیص ما:إعداد المعلم كاألتي لنظم فيویستخدم أسلوب ا.الراجعة

ومن ثم بناء على الحاجات   والمقابالت مع المتدرب أو من خالل المالحظة،ستبیاناتذلك باستخدام اال
 من التدریب ضمن خطة محددة یتم من خاللها التي تم تحدیدها في مرحلة التشخیص یتم تحدید سلسلة

  ).٤٤٥ :١٩٩٤األغا،.(تقال إلى أخرىنالتدرب على مهارة ثم اال
 



 ٣٥

   :  المعلم في غزةإعدادنظام 
 انم تمنح١٩٥٥شاء دار المعلمین ودار المعلمات سنة إن المعلم في غزة بإعدادلقد بدأ برنامج   

وفي سنة .یة عدادل الطالب على شهادة الدراسة اإلدبلوما متوسطا نظام السنوات الثالث بعد حصو
م تحول هذا النظام إلى نظام السنوات الخمس بعد حصول الطالب على شهادة الدراسة ١٩٥٨

م تحولت الدراسة في دار المعلمین والمعلمات إلى نظام ١٩٧٤وفي سنة .م ١٩٧٤یة حتي سنة عداداإل
یة عدادنظام مع نظام السنوات الخمس لخرجي الدراسة اإلویة العامة واستمر هذا الانالسنین لخریجي الث

  .م ١٩٩٣ویة العامة حتي سنة انواستمر نظام السنتین لمنح الدبلوم المتوسط لخرجي الث
سئت كلیة التربیة بغزة نتیجة لتطویر دور المعلمین والمعلمات إلى كلیات تمنح أنم ١٩٩١في سنة 

ویة العامة انس في اآلداب ،والغي نظام السنین لخریجي الثانشهادة البكالوریوس في العلوم أو اللیس
وكذلك یوجد بها برنامج للدبلوم العام في التربیة لتأهیل المعلمین .م ١٩٩٣الذي یمنح الدبلوم في سنة 

  .والنظام المتبع في الكلیة هو نظام الساعات المعتمدة. نواة الدراسات العلیا یعدوالذي 
م حیث اقتصرت في بدایة األمر على ١٩٧٩ بالجامعة اإلسالمیة بغزة سنة وكذلك تأسست كلیة التربیة

دبي تخصص اللغة العربیة وفي العام الجامعي التالي أضیف القسم العلمي وفي العام ألالقسم ا
الجامعي التالي توسع قسم اآلداب لیشمل على تخصصین تخصص اللغة العربیة وتخصص 

ربیة لتأهیل م تم افتتاح برنامج الدبلوم العام في الت١٩٩٠عام في ).تاریخ وجغرافیا (االجتماعیات 
  . والنظام المتبع في الكلیة هو نظام الساعات المعتمدة. نواة للدراسات العلیا المعلمین والذي یعد

م لتمنح خریجي ١٩٩١وكذلك تأسست كلیة التربیة في جامعة األزهر بقسمیها العلمي واألدبي سنة 
األزهر بغزة الذي تأسس /س منبثقة من معهد فلسطین الدینيانادة البكالوریوس واللیسویة العامة شهانالث

ویة العامة منذ سنة ان یمنح شهادة الدبلوم المتوسط نظام السنتین لخریجي الثكانم والذي ١٩٥٤سنة 
ي وكذلك یوجد بها برنامج للدبلوم العام في التربیة لتأهیل المعلمین والذ.م ١٩٩٣م حتى سنة ١٩٧٤

  .والنظام المتبع في الكلیة هو نظام الساعات المعتمدة .یعتبر نواة الدراسات العلیا 
م والذي تمنح ١٩٩١ المعلمین في جامعة القدس المفتوحة في غزة عدادوكذلك افتتح برنامج التربیة إل  

  .) ٢٣: ١٩٩٩دار،الخزن.(وكذلك تمنح الجامعة دبلوم التأهیل التربوي.الدارس فیها بكالوریوس في التربیة 

  :النظم ألسلوب طبقا المعلمین إعداد برنامج   
  ) ١١٢: ١٩٩٤الجبر،( المعلمین طبقا ألسلوب النظم یتطلب ما یليإعدادبناء برنامج   
 تحدید األهداف التعلیمیة في ضوء األدوار التي سیقوم بها المعلم وصیاغتها صیاغة سلوكیة قابلة - ١

  .للتنفیذ والقیاس والتقویم
 تجمیع األهداف السلوكیة الخاصة بكل مادة دراسیة وعزلها وذلك لبناء المواد التي یتكون منها - ٢

  .البرنامج 



 ٣٦

  .المعارف والمهارات والقدرات ،التي یتكون منها البرنامج" بناء المنظومات - ٣
 عدادإي للبرنامج في مؤسسات ان وضع البرنامج في مرحلة التجریب األولى ثم االستخدام المید- ٤

  .المعلمین
ه المسئول عن نللمعلم أهمیة خاصة في المنظومة التعلیمیة، ذلك أل أنومن خالل ذلك یتضح    

 أدوات التقویم إعداده المسئول عن أنتصمیم المواقف التعلیمیة، وتنفیذها بمشاركة الطالب، كما 
ب ان التي یسعى لتنمیتها، ومن جیةان المعرفیة والمهاریة والوجدالجوانبالمالئمة لتقویم أداء طالبه في 

ب القوة من خالل تصمیم انب الضعف وتعزیز جوانأخر هو المسئول عن تشخیص أدائهم ومعالجة جو
  .ائیة وأخرى عالجیة وتنفیذهااثربرامج 

  
  :المنظومي المدخل ضوء في المعلم إعداد منظومة     

مت علیها العملیة التعلیمیة خالل العقد یعد المدخل المنظومي من األسالیب المهمة جدا ،التي قا    
 التعلیم في المجال التربوي ،ویتعامل هذا استجابة لتأثیرات تكنولوجیألخیر من القرن السابق، فقد جاء اا

ه یشكل نظاما متكامال له عناصره ومكوناته وعالقاته أناألسلوب مع أیة ظاهرة أو نشاط تعلیمي على 
  :األهداف المحددة داخل هذا النظام ،ویتكون أسلوب النظم  منوعملیاته التي تسعى إلى تحقیق 

هي إحدى مكونات أسلوب النظم ،وتشمل جمیع العناصر التي تدخل النظام من اجل : المدخالت .١
تحقیق هدف أو عدة أهداف محددة،وتعد األهداف المراد تحقیقها من المدخالت وفي هذه الدراسة یعد 

 .وى واألسالیب التعلیمیة من مدخالت النظامالطالب المعلم واألهداف والمحت

 المعلم وتكوینه،هو إعدادوهي النتائج النهائیة التي یحققها هذا النظام ومخرجات نظام :المخرجات .٢
 .المعلم ذو المواصفات المرغوبة في ضوء أهداف الدراسة

  .وهي جملة التفاعالت والعالقات واألفعال الناتجة بین مكونات النظام :العملیات  .٣

وهي جملة من المعلومات التي تأتي نتیجة تصنیف المخرجات وتحلیلها في ضوء :التغذیة الراجعة  .٤
األهداف الخاصة الموضوعة للنظام ،وهي تظهر المؤشرات على مدى تحقیق األهداف 

 أنجازها،وتبین نواحي القوة والضعف في أي جزء من األجزاء المختلفة ،ومن خالل ذلك یمكن انو
      )  ٣٩- ٣٨: ٢٠٠٤زغلول،ومحمد،.(رر ونطونعدل ونغی
 المعلم إعداد التكامل والتفاعل والترابط بین المدخالت والعملیات والمخرجات في إنسبق ف في ضوء ما

 المعلم وتطویره بما یحقق األهداف التربویة العامة إعدادبأسلوب النظم یؤدي إلى تحسین عملیة 
  .الةالمنشودة من منظومة التدریس بصورة فع

  
  



 ٣٧

  : المعلمین قبل الخدمةإعدادأهداف 
 ینظم تعلم أن الهدف األساسي والنهائي لبرامج تدریب المعلمین هو توفیر معلم فعال قادر على    إن

ٕواحداث تغیرات مرغوبة في سلوكهم ولكي نتوصل إلى  تالمیذه ویوفر الجو المناسب لنموهم المتكامل ،
قل عمومیة والتي تعتبر أهدافا لتدریب المعلمین وفیما یلي أف هذا الهدف البد من ترجمته إلى أهدا

  )٤٣٠: ١٩٩٤األغا،وعبد المنعم،(أهم هذه األهداف
 یصبح كل متدرب معلما كفؤا ومتحمسا ،بحیث یمتلك مجموعة متماسكة من الكفایات التدریسیة أن - ١

 ومسلكیة تمكنه من ترجمة ٕاألساسیة تؤدي إلى نمو مطرد في حیاته المسلكیة واكسابه مهارات عقلیة
  .قیمه إلى عمله كمعلم

  . احتیاجات نمو التالمیذ في المرحلة التي یتدرب فیهاوضح یأن - ٢
 یستوعب األسس الفلسفیة والنفسیة واالجتماعیة والتاریخیة واالقتصادیة للمرحلة التي یتدرب أن - ٣

  .فیها
  .ذي یعیش فیه  االحتیاجات الثقافیة واالجتماعیة للمجتمع الیفسر أن - ٤
  . یكون قادرا على إجراء دراسات وبحوث للتعرف على احتیاجات التالمیذ ودوافعهم ومیولهمأن - ٥
  . یكون قادر على استیعاب الطرق واألسالیب لمختلف المواقف البیئیة الضروریة لتعلم التالمیذأن - ٦
لتعلم اإلبداعي  یكون قادر على تخطیط مناشط وخبرات لوحدات دراسیة تشجع على اأن - ٧

  .واالبتكاري
  . یتفهم العوامل التي تؤثر في عملیة التعلیم وكذلك في تطویر المجتمع ونموهأن - ٨
  .ح یستطیع التعبیر عن أفكاره بوضوح بكالم متزن وصحیأن - ٩

  . یكون قادر على بناء مواد تعلیمیة مناسبة للتالمیذ أن  -١٠
  .ه بطرق فردیة وزمریة یكون قادر على تنظیم تعلم تالمیذأن  -١١

  : ماهیة معلم الصف
فهي الركیزة والدعامة األساسیة التي ترتكز علیها باقي   لمرحلة التعلیم االبتدائي أهمیة خاصة ،  إن

 ركیزة سلیمة وقویة تمكن كانت أدت هذه المرحلة مهمتها على الوجه السلیم إنف مراحل التعلیم ،
ًهي بذلك تكون سندا قویا یمكن االعتماد علیه بحیث تتم العملیة ف المراحل األخرى من تحقیق أهدافها،

 االهتمام بالتعلیم االبتدائي ومشاكله لرفع كانالتعلیمیة التربویة بأكملها على خیر وجه ، ومن هنا 
  ) .٨٣: ١٩٩٦محمد،.(مستواه إلى الحد المطلوب كخطوة أولى في سبیل إصالح التعلیم 

ربویة الحدیثة المنادیة باالتجاه واستجابة لالتجاهات الت ة وخطورتها ،ونتیجة لحساسیة هذه المرحل 
جاء األخذ بنظام معلم  التكاملي في تنظیم الخبرات التعلیمیة للطفل في المرحلة األساسیة األولى ؛

 معلم أنونظرا إلى .  یقدمه هذا النظام من بیئة تربویة مستقرة ومناخ صفي ایجابيأنالصف لما یتوقع 



 ٣٨

 المعلم یصبح عندئذ مطلبا إعداد تطویر برنامج إنف حلة االبتدائیة یشكل حجر زاویة التعلیم ،المر
  .وطنیا كبیرا

 تحقیق نظام معلم الصف ألهدافه یتوقف بال شك على توفیر معلم كفء یتمتع بشخصیة مستقرة  إن
ویتفهم  ي متنوع وكاف ، أكادیمٕاعدادمتفتحة قادرة على البذل والعطاء واالبتكار یتصف بثقافة عامة و

 ومؤهال ولدیه القدرة على اكتشاف مشكالتهم ونقاط ضعفهم ، حاجات التالمیذ وخصائص نموهم،
 وفق متطلبات التربیة ً ومسلكیاً وأكادیمیاً مهنیاًاإعدادوهذا یتطلب ٕلتوجیههم وارشادهم 

  . )١٣: ١٩٨٥مرعي،وآخرون ،.(الحدیثة
شطتهم الصفیة أن یقوم بإدارة تعلم التالمیذ وً معلما واحداأن ویالحظ في طبیعة وبنیة معلم الصف  

 المعلم في هذه المرحلة إعدادویتضمن برنامج  معظم یومهم الدراسي وعلى مدار العام الدراسي ،
ومتطلبات النمو في كل مرحلة عمریة وهذا بدوره یساعد  معرفة طبیعة خصائص التلمیذ النمائیة ،

لتحقیق أهداف التعلم  البرامج والنشاطات التعلیمیة المناسبة وأسلوب تنفیذها ،المعلم على تحدید طبیعة 
والنمو والتطور لدى الطلبة وتوفیر الظروف المناسبة للنمو والتطور وفق ظروف آمنة مستقرة تضمن 

  .)٤٨: ١٩٩٨أحمد ،.(أمكن  ب الشخصیة ماانلهم نموا متكامال لمختلف جو
  :مبررات وجود نظام معلم الصف

 ،ذه ومـــراقبتهم ومتـــابعتهم  إن التربیـــة بمفهومهـــا الحـــدیث تتطلـــب مـــن المعلـــم تـــسهیل وتیـــسیر تعلـــم تالمیـــ
 عـن االرتجــال ًوتكـون مبنیــة علـى الموضــوعیة والواقعیـة بعیــدا. حتـى یــستطیع تكـوین فكــرة متكاملـة عــنهم

تبعـا لالعتبـارات . دنیاواالنطباع الذاتي ولذالك تأتي مبررات وجـود معلـم الـصف فـي المرحلـة األساسـیة الـ
  :التالیة 

  . النفسي للتلمیذ عن طریق االعتماد على معلم واحد ان  االطمئن-
  .  تمكین المعلم من الوقوف على اهتمامات التالمیذ وقدراتهم واتجاهاتهم-
  . الالزم لمعالجة المشكالت المختلفة للتالمیذ ت  توفیر الوق-
 في طریق الحضارة اتسعت بیئته وتعددت اإلنسانتعقید فكلما تقدم   البیئة البشریة كثیرة التبدیل وال-

  .متطلبات حیاته وكثرت مشكالته 
هـا وتـدعیم أثرتقف حاجة المجتمع عند االحتفاظ بالثقافـة بـل تتعـدى ذلـك إلـى تعزیـز هـذه الثقافـة و ال  و-

   )١٧-١٦: ٢٠٠٠منسي،.( االیجابیة وتطویرهاالجوانب
  :ارات األخرى منهاوتضیف الباحثة بعض االعتب

 .واالقتصادیة النفسیة واالجتماعیة أحوالهم واستقصاء أطفاله لتعرف للمعلم الكافي الوقت إتاحةـ  

 .األطفال سرأ مع وثیقة عالقات إلقامة الصف لمعلم الفرصة ـ إتاحة 



 ٣٩

  .وقدراتهم باتهمورغ میول التالمیذ مع ینسجم تنظیما الدراسي الیوم لتنظیم المعلم أمام المجال إفساح ـ  
  . للطفل فعالينواال واألكادیمي النفسي النمو مع الصف معلم سجامان ـ  
  

  :المتطلبات األساسیة لنجاح معلم الصف
 أي معلم أنه شأنتوجد متطلبات أساسیة لنجاح معلم الصف وتحسین العملیة التربویة في المدرسة ش  

ه أنألمور التي تتعلق بنظام معلم الصف كما آخر ولكنه یحتاج بشكل خاص إلى التركیز على بعض ا
 تتوافر فیه صفات خاصة تعینه على النجاح في مهمته ومن هذه الصفات الخاصة التي یجب أنیجب 

  : تتوافر فیهأن
  . یتعرف على تالمیذه وعلي خصائص نموهمأن -
  .بهاان جمیع جو اإللمام بالمبادئ العامة المتعلقة بنمو األطفال في مرحلة الطفولة الوسطي من-
  . القدرة على تقدیم العون الالزم في مجال التوجیه واإلرشاد-
  . یقف على الفروق الفردیة بین الطلبة لیعطي كال منهم حاجتهأن -
  . یعرف مبادئ سیكولوجیة األطفال في المرحلة األساسیة أن -
  .داف المرصودة  تكون له القدرة على توجیه عملیة التعلم والتعلیم نحو تحقیق األهأن -
  . یعرف واقع المدرسة وواقع المجتمع المحلي الموجودة فیه أن -
  . تكون لدیه الرغبة في العمل مع األطفال واالستعداد النفسي لذلك أن -
  . یكون محبا لألطفال أن -
  . یجد المتعة في صحبتهم ورعایتهم-
  .فیه مصلحة أبنائهم یقیم مع اآلباء عالقات سلیمة وودیة والتعاون معهم لما أن -
  ). ١٢١-١١٩: ١٩٩٨المشرخ،(بروح معنویة تؤدي به إلى النجاح حب العمل والرغبة فیه حتى یتمتع -

  :الصف معلم أشكال
 :یلي لما ًتبعا وذلك آخر إلى بلد من الصف معلم شكل یختلف  
  .البلد هذه في المتبعة التربویة الفلسفة اختالف  -
 .المجتمع لثقافة ًتبعا  -
 .المعلمین تقبل ومدى المتبع، للنظام المربین تأیید  -

 -:هي أشكال ثالثة الصف معلم نظام ویأخذ
 .م واحداع لمدة الواحد الصف لتالمیذ جمیعها الدراسیة المواد بتعلیم یقوم الذي الصف معلم  1-
 .ثالثة أو عامین لمدة أعلى صف إلى طالبه مع ینتقل الذي الصف معلم  2-



 ٤٠

 من المعلمین غیره یقوم حین في األساسیة الدراسیة المواد كل بتعلیم یقوم الذي لصفا ومعلم  3-
: ٢٠٠٠منسي،(جلیزیة نواللغة اال الفنیة، والتربیة الریاضیة، والتربیة كالموسیقى، المواد األخرى بتعلیم
١٨_ ١٧(  

 الذي النظام هو نیةالفلسطی الوطنیة السلطة مناطق في لدینا المتبع الشكل أن بالذكر الجدیر ومن 
 دراسي عام الریاضیة، لمدة والتربیة جلیزیةناال اللغة إال باحثالم جمیع  التالمیذبتدریس المعلم به یقوم
 ومعلم الصف معلم بین الخبرات تبادل من البد هإنف ولذلك.أعلى صفوف إلى معهم ینتقل وال فقط واحد
 أنب وذلك واحدة خبرة لدیهم تكون فال تالمیذلل ونقلها في الخبرات ینوع حتى المدرسة في آخر صف
 لكي والریاضیات، العلوم :مثل المعلمین من غیرها من أكثر مادة یجیدها بتدریس منهما كل یقوم

  .بخبرات األخر  منهما كل یستفید
 :الصف معلم نظام مزایا

 قدرة:مثل إلیها نتطرق أن یجب التي المزایا من العدید له آخر نظام كأي الصف معلم نظام یعتبر  
 لحلها على مساعدتهم والقدرة مشكالتهم وتعرف األساسیة وحاجاتهم الطلبة سمات فهم على المعلم
 أن :هي أخرى مزایا توجد المزایا هذه إلى باإلضافة.الدراسي الیوم في طویلة لفترة معهم تواجده بحكم
 قد الذي الضعف معالجة إلى اخالله من یهدف األمد خطة طویلة لیضع الكافي الوقت للمعلم یوفر

 ذلك ویتم الموضوعات مختلف في طالب لكل والذاتي الفردي الفرصة للتعلیم ویهیئ طالبه، منه يانیع
  )٢٢:  2000 منسي،(والموضوعات العدد مختلفة إلى مجموعات طالبه بتقسیم
 -:فرعیة محاور إلى الصف معلم نظام مزایا تصنیف ویمكن

 التالمیذ ومعالجة بین الفردیة الفروق ومراعاة للطفل مستقرة نفسیة بیئة فیرتو :للتلمیذ  بالنسبة -
 .المحلیة البیئة خالل من التفكیر وتنمیة بینهم الدراسي التأخر مشكلة

المختلفة  المشكالت لمعالجة الالزم الوقت توفیر في الصف معلم نظام یسهم :للمنهاج بالنسبة  -
 .المنهاج محتوى معالجة عند التعلیمیة النشاطات توظیف في التكامل على والعمل الدراسة ضمن

ومیول  اهتمامات على الوقوف من المعلم یمكن الصف معلم نظام أن نجد :للمعلم بالنسبة  -
اكتشاف  في التشخیصي بالدور القیام وكذلك والتقویم المتابعة بعملیات القیام على ویساعد التالمیذ

  ). ٢٠٢_ ٢٠١:  ١٩٩١ ،انسلیم(لاألطفا لدى المبكرة المشكالت
  
  
  
  



 ٤١

 :الصف معلم نظام على المآخذ
 لها یجب التطرق التي علیه، المآخذ من العدید هناك إنف الصف معلم لنظام المزایا استعرضنا وكما   

 :الصف معلم نظام تواجه التي المآخذ هذه ومن
 .طویلة فترة اآلخر هما من كل لمالزمة بالملل والمعلم الطالب من كل  شعور -أ

 .فقط واحد معلم بخبرات الطالب خبرة  حصر -ب
 .العملیة التعلیمیة في تأخر إلى یؤدي مما البدیل وجود عدم مع اناألحی بعض في المعلم  غیاب -ت
 .وتنفیذه النظام هذا لممارسة المؤهلین المعلمین عدد  قلة -ث
 اقتناعهم وتفهمهم وعدم الصف، معلم بنظام التعلیمیة العملیة على للقائمین الواضحة الرؤیا غیاب" -ج

 وعدم الفئة، المختصین لهذه المشرفین وندرة النظام، هذا في للمعلم الشدید واإلرهاق الفكرة، لهذه
  ) 207:1991 ،انسلیم(معلم الصف به یقوم الذي اإلیجابي الدور تدعیم في األمور أولیاء مشاركة

 :ومنها مآخذال بعض  ).٢٢_٢١  :٢٠٠٠منسي، ( ویضیف  
 تنقـصهم ةعـاد هنـأل النظـام هـذا لممارسـة المـؤهلین وئینالكفـ المعلمـین مـن المدرسـة حاجـات تلبیـة قلـة_ 

  .المیدانیة الخبرة
 .الطلبة على ًسلبا یؤثر آخر لسبب أو مرض بسبب المدرسي الدوام عن المعلم غیاب _ 

 .ًإیجابیا وأ ًسلبیا كانأ سواء معین نمط على واقتصارها الخبرة ترسیخ _ 

  .جازناال مستوى تدني إلى یؤدي مما التعلیم متعة وزوال الحماس فقد_ 
ها أن المعلمین في قطاع غزة في فلسطین،في المعاهد والجامعات یتبین إعدادوبالرجوع إلى برامج  

فرصة  المعلمین في كثیر من كلیات التربیة في الدول العربیة، تركز على إتاحة الإعدادمثل بقیة برامج 
أمام الطلبة لدراسة عدد معین من المواد الدراسیة،مع اعتبار الدرجات التي یحصل علیها الطالب 

 المقررات ال ولكن نجاح الطالب في هذه المعلم هي المعیار الوحید الذي یتحدد به تأهل المعلمین،
   ).٥٧ ،٢٠٠١لو،اللو.(اءة وفاعلیة ه أصبح قادرا على أداء دوره التعلیمي بكفأنیعني بالضرورة 

 المعلم وذلك من خالل العدید من المؤتمرات واللقاءات نذكر منها علي إعدادتعددت الجهود في    و
 تحت الثانيالحصر عقدت الجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس المؤتمر العلمي  سبیل المثال ال

 انمؤتمرا بعنو)٢٠٠٤(في عام ،وعقدت أیضا )١٩٩٠( المعلم التراكمات والتحدیات عام إعداد "انعنو
،كما عقدت )المعلمین/الطالب( برامج عالجیة لتدریب إعدادحیث أوصت بضرورة "تكوین المعلم "

وتحدیات القرن الحادي "المعلم الفلسطیني " حول) م١٩٩٧(الجامعة اإلسالمیة بغزة یوما دراسیا 
 يان المعلم من فلسفة واضحة المعإعداد ینطلق أنبرز توصیات الیوم الدراسي وكان من أوالعشرین ،

  .محددة المبادئ



 ٤٢

 لتدریب المعلم ًحیث اقترح برنامجا)٢٠٠٠عسقول،( وهناك دراسات أجریت أیضا مثل دراسة  
  .المعاصر في ظل المنهج التكنولوجي على بعض المهارات التدریسیة

 المعلمین إعداد ضرورة استخدام التكنولوجیا في عملیة" على)٢٠٠١اللولو،(كما أكدت دراسة   
،واستخدام إستراتیجیة التدریس المصغر في عملیة تدریبهم داخل الكلیات حتى یصلوا إلى مستویات 

  ."تقاناإل
إلي وجوب االهتمام بمساق التربیة العملیة وذلك من خالل تدریب ) ١٩٩٩(وأوصت دراسة عسقول  

علمین نحو مهنة التدریس وذلك باالبتعاد الطالب المعلم علي مهارات التدریس وزیادة دافعیة الطالب الم
إلى )١٩٩٥( عمیرة  بینما هدفت دراسة أبو. المعلمإعدادعن النمطیة والفتور التي تمر بها ظروف 

 . معلمات الریاضیات في المرحلة االبتدائیةإعداد یكون علیه برامج أنوضع تصور مقترح لما ینبغي 
الطالب المعلمین قبل الخدمة لیكونوا معلمین جیدین على أهمیة تدریب )١٩٩١كایم،(وأكدت  دراسة 

  .إثناء عملیة التدریس
وهناك دراسات حدیثة أكدت على المدخل المنظومي ووجد فیه طریقة فعالة في تطویر وبناء برامج   

 مدخل تحلیل النظم  في تطویر مإلى فاعلیة استخدا) ٢٠٠٤(دراسة یاسین  المعلمین حیث أشارتإعداد
فاعلیة نموذج تدریسي في ) ١٩٩٩(وأوضحت دراسة حمدي. بیة العملیة بجامعة األقصىبرامج التر

فاعلیة )١٩٨٥(صارينوكذلك أظهرت دراسة األ. تاجها وفق مدخل النظمٕانتصمیم التقنیات التعلیمیة و
 استخدام منهج تحلیل النظم في وضع برنامج للتربیة العملیة للطالبات قسم العلمي في معهد التربیة في

 معلم عدادإلي تحدید الكفایات األدائیة األساسیة الالزمة إل) ١٩٨١(كذلك هدفت دراسة مرعي. الكویت
 تحلیل النظم ، وبناء برنامج لتطویر هذه الكفایات قبل ىالمرحلة االبتدائیة في األردن في ضوء منح

  .الخدمة ، وفي أثنائها 
التربوي و الدراسات التربویة التي تناولت سبق ومن خالل االطالع على األدب  وتعلیقا على ما  

 المعلمین عداد استخدام المدخل المنظومي في تصمیم برنامج إلأنترى الباحثة  المدخل المنظومي ،
جل تطویر مستوى األداء عند المعلمین وتحسین مستوى مهنة التدریس یكون على النحو وتدریبهم من أ

  :التالي
  ).المعلم تحت التدریب(ي  تحدید مدخالت النظام وتتمثل ف-
  ). المطلوب من المعلمتقانمستوى اإل( تحدید مخرجات النظام وتتمثل في -
  ). للتطبیق واإلدارة والتقویمعدادالتصمیم واإل( تحدید عملیات النظام وتشمل-
 التغذیة الراجعة والتي تربط بین مدخالت النظام ومخرجاته،كما تربط بین جمیع عملیات -

  .ي یتم التعدیل على أساسهاالنظام،والذ



 ٤٣

 المعلمین،/ةاء إعداد الطلبثنتركیز علیها أ أهمیة تنمیة المهارات التي یجب الكانتومن هنا    
طالقا انو ،تي تؤهلهم للقیام بدورهم بفاعلیةوضرورة إكسابهم مجموعة من المهارات العامة والخاصة ال

 ًتنمیة مهارات التدریس للطالبات المعلمات،نظرامن هذه األهمیة قد تبنت الباحثة المدخل المنظومي ل
ه لما یتمتع به المدخل المنظومي من ممیزات في ربط هذه المهارات ببعضها البعض وهذا ما أكدت

  .العدید من الدراسات التربویة 

  :مهارات التدریس  :المحور الثالث
امـــه فـــي مجـــال تربیـــة وتعلـــیم أبنـــاء  الطالـــب المعلـــم الیـــوم لمقابلـــة أدواره ومهإعـــدادیـــستدعي االهتمـــام ب  

ًمجتمعـــه غـــدا؛ تهیئتـــه وتزویـــده بالمعـــارف والمهـــارات الالزمـــة لمواجهـــة العدیـــد مـــن المواقـــف والتحـــدیات 
  ).٧: ٢٠٠٣علي، . (التربویة المختلفة، واتخاذ القرارات المناسبة إزاءها

لم نعد لها  ر قد ال تتحقق ماًوالتربیة العلمیة المطلوبة تبعا لمتطلبات الحاضر المتسارع في التطو 
 التربیة، وعلیه انمیدعدتها من المعرفة واألداء والقیادة الحكیمة، والمعلم الناجح هو القائد المطلوب في 

یتوقف واجب تحقیق أهداف المجتمع من خالل المنهج الذي یدیره، وألجل ذلك تسعى الجامعات 
إعدادهم ات التعلیمیة والمهنیة واألكادیمیة في أثناء  المعلم إلى تنمیة الكفایإعدادوالكلیات ومؤسسات 

والحرص على  للتدریس وتسعى من خالل مقررات طرق التدریس إلى ممارسة التخطیط .لطلبتهم
مالحظة دفاتر تحضیر الدروس الیومیة ومتابعة الخطة وطریقة تدریس المعلم من خاللها 

  ). ٧٠-٦٩: ٢٠٠٦الكندري،(
ولكي یتمكن من القیام بدوره بشكل فعال ،البد من  ذي یقوم به المعلم في العملیة التعلیمیة ، الدور الألهمیةنظرا    

وهذا یتطلب  .ومهارات التقویم  مثل مهارات التخطیط ،ومهارات التنفیذ ،ةالتدریسی المھارات امتالكه لمجموعة من 
  .بالمناس عداداإل همإعدادبالمزید من االهتمام 

 تربیة المعلم في  وأصبحتم بالمهارات التدریسیة ضرورة تؤكدها التوجیهات التربویة الحدیثة، االهتماأصبحلقد    
 المعلمین القائمة علي المهارات التدریسیة إعداد سادت حركة إذالعصر الحدیث قائمة علي االهتمام بمهارات التدریس ،

 عملهم التدریسي على نحو أداءهرین قادرین على  معلمین ماإعدادبهدف  معظم برامج المعلمین في الوالیات المتحدة ،
  ).٩: ٢٠٠٠ ،إمام( سلیم
حد االتجاهات الحدیثة في مجال أم على االهتمام بمهارات التدریس  المعلم القائإعدادویمثل مدخل   

 ىالقادر عل المعلم الكفء إعداد إلى تشكل حركة تربویة تهدف أصبحت هاأنذلك   المعلم ،إعداد
 ظهور أن إلى المعلم إعدادوتشیر أدبیات برامج .رات السریعة في عصر التفجر المعرفيمواجهة التغی



 ٤٤

 تزوید المعلم أن المعلم،والتي تفترض إعداد التقلیدیة في لألسالیب بال شك رد فعل كانهذه الحركة 
 لىإ تؤدي يانالمید المجال للتدریب العملي ٕواتاحة والمهنیة األكادیمیةبقدر مناسب من المعارف 

 أن العملیة التدریسیة التي ینبغي أنوتقوم هذه الحركة على مسلمة رئیسیة مؤادها . تخریج معلم مؤهل 
 أمكن السلوك فإذا انوألو  مجموعة من المهارات ،إلىیقوم بها المعلم بعد تخرجه یمكن تحلیلها 

تستخدم  لیة مرتبطة بعضها ببعض ،استخالص هذه المهارات وتدریب الطلبة المعلمین علیها في مواقف تعلیمیة متتا
 إعداد ذلك یضمن نإثناء عملیة تعلمه فأب بالتغذیة الراجعة في  الفنیة التي تزود الطالب المتدرواألسالیبفیها الطرائق 

 یمكن األسسوتستند هذه الحركة على مجموعة من  . األداء في تقانواإلمعلمین على مستوى عال من الكفاءة 
  . )٧٤٤ :١٩٩٠جامع،( :تلخیصها فیما یلي

 یقوم بها أن التي ینبغي لألدوار عداداإل تستمد المهارات المطلوب التدریب علیها من تصور برامج - ١
  .المعلم 

  .تراعي فیها مبدأ الفروق الفردیة بین الطلبة المعلمین ـ  ٢
  . یعلم بها المعلم أنیتم التعلیم بالطریق التي یتوقع ـ  ٣
  . التعلم الذاتي الذي یعتمد فیه الطالب المعلم على نفسهأسلوب البرامج من خالل یتم التعلیم بهذهـ  ٤
  . النظریة والتطبیقیة الجوانب یحدث التكامل بین ـ ٥
 :Mastry learning تقاناإل التعلم من أجل إستراتیجیةیتم التقویم فیها من خالل ـ 6 

  .ق بتعلمهم یشترك الطلبة المعلمین في صنع القرارات التي تتعلـ ٧
 الحكم على البرنامج نإومن ثم ف  من تركیزها على العملیة التعلیمیة،أكثرتركز على نتائج التعلم ـ  ٨

  .لطالب المعلم ا أداءیتم من خالل 
   :تعریف مهارات التدریس

  :اختلف التربویون في تعریف مهارات التدریس حیث     
لكي   الضروریة للمعلم ،األساسیة المهام  أداء  على القدرةهاأن ب)٦٤٥: ١٩٩٠،األغا،انإحس(یعرفها  

  . الدرس أهدافیصبح قادرا على المساعدة في تحقیق 
 المهــــارة التدریــــسیة مجموعــــة مــــن االداءات المحــــددة التــــي تتطلبهــــا أن) ٣٤٢ : ١٩٩٧عجیــــز،(ویــــري

  . عملیة التدریس الفعال في الموقف التعلیمي
ارة التدریسیة مجموعة من السلوكیات التدریسیة الفعالة التي  المهأنفیرى   )٤٦٥: ١٩٩٨راشد ،( أما

 محددة تصدر من أهدافیظهرها المعلم في نشاطه التعلیمي داخل حجرة الدراسة وخارجها لتحقیق 
 وتظهر في هذه االستجابات عناصر الدقة ،  لفظیة ،أوالمعلم دائما في شكل استجابات حركیة 

  . روف الموقف التدریسيظف مع والتكی  ،األداءوالسرعة في ضوء 



 ٤٥

 قدرة المعلم على أداء سلوكیات تدریسیة مثل الشرح هاأنبالمهارات  )٤١٩ :١٩٩٩، انسلیم(ویعرف   
  تدریب أو ،أحكام إصدار أو الصیاغة والتركیبات ،إعادة أو التحلیل ،أو ،األسئلة أو أو التفسیر ،

 وغرس قیم واتجاهات واإلبداع تقاناإلأو   الممارسة ،التجریب أو والتقلید أو التالمیذ على المالحظة ،
  . مرغوبة في الطالب من خالل مجاالت التدریس المتعددة

نشاط معین ذي عالقة بتخطیط التدریس ، تنفیذه ، /القدرة على أداء عمل: " ها أنویعرفها زیتون ب   
 المعرفیة أو الحركیة أو )األداءات(تقویمه، وهذا العمل قابل للتحلیل لمجموعة من السلوكیات 

 والقدرة على جازهاناالجتماعیة ، ومن ثم یمكن تقییمه في ضوء معاییر الدقة في القیام به وسرعة 
 بأسلوب المالحظة المنظمة ، ومن ثم یمكن تحسینه ةانباالستعالتكیف مع المواقف التدریسیة المتغیرة 

    . )١٢: ٢٠٠١زیتون، "( من خالل البرامج التدریبیة
ها الممارسات السلوكیة التي  ستقوم أنومن خالل التعریفات السابقة تعرف الباحثة مهارات التدریس ب 

المعلمات قبل عملیة التدریس وأثناءها وبعدها بهدف مساعدة التالمیذ على تحقیق / بها الطالبات 
                                 . األهداف السلوكیة 

 أن المعلم یستطیع ال للمهارات التدریسیة حیث المعلمات/ الطالباتاكتساب  أهمیة ویتبین مما سبق  
المهارات تعد  وهذه  له ،الالزمة   وجه بدون تمكنه من المهارات التدریسیةأكملیقوم بعمله على 

  . فشل المعلمأو لنجاح األساسيالمحك 
  :التدریس مهارات تصنیف 

بــرز یس وتقــسیمها إلـى عــدة مجـاالت ومــن أرات التـدراجتهـد التربویــون والمتخصـصون فــي تـصنیف مهــا 
  :هذه التقسیمات مایلي 

ــــأداء المعلــــم النظــــري :مهــــارة التخطــــیط/ المجــــال األول   ویقــــصد بهــــا المهــــارات التدریــــسیة الخاصــــة ب
العدیـــد مـــن المهـــارات ومـــن وتـــشمل التخطیطـــي قبـــل دخولـــه الفـــصل الدراســـي وتـــشمل مهـــارات التخطـــیط 

تحلیــل المحتــوى وتنظــیم تتابعــه،وتحلیل خــصائص المتعلمــین ،واختیــار األهــداف : یــةأهمهــا المهــارات التال
، تحدیـد الواجـب تحدیـد أسـالیب التقـویم .التدریسیة ، وتحدید إجراءات التـدریس واختیـار الوسـائل التعلیمیـة

  ).١٢: ٢٠٠١زیتون،حسن،.(المنزلي
  :لیة في مجال التخطیط أما في مجال هذه الدراسة فقد تناولت الباحثة المهارات التا 

  .ةمهارة صیاغة األهداف السلوكیة حسب مجاالتها الثالثة ومستویاتها المختلف .١

  .یل المحتوى مهارة تحل .٢
 .للتالمیذ) المتطلبات السابقة(مهارة تحدید التعلم القبلي .٣

ن مـواد  فـي إطارهـا مـمالتعلمیة وما یـستخد/ مهارة اختیار وتحدید االستراتیجیات والخبرات التعلیمیة .٤
 .كانات ٕووسائل تعلیمیة وموارد وام



 ٤٦

 .واختیار أسالیب التقویم وأدواته مهارة تحدید  .٥

 .الراجعةمهارة توظیف التغذیة  .٦

 . خطة یومیة متكاملة العناصرإعدادمهارة  .٧

  
وتشمل استخدام طرق وأسالیب التدریس ووسـائط تعلیمیـة متنوعـة، ومـن   :مهارات التنفیذ/الثانيالمجال 

التمهیـد، واسـتخدام األسـئلة، واسـتخدام المـواد والوسـائل التعلیمیـة ، واسـتخدام اللغـة :یلـي ات مـاهذه المهـار
العربیــــــة ، والتعزیــــــز، وتنویــــــع الحركــــــة والــــــصوت، والتقیــــــد بالخطــــــة الزمنیــــــة، وتنــــــسیق إجــــــراءات تنفیــــــذ 

  )٦٦: ١٩٩٧الحصین،وقندیل،.(التدریس
  :ات التالیة في مجال مهارات التنفیذ و في مجال هذه الدراسة فقد تناولت الباحثة المهار

 .مهارة التهیئة .١

  ).الشرح(مهارة تقدیم المادة التعلیمیة بشكل واضح ومتسلسل .٢
 .هارة إدارة الفصل وضبطه م .٣

 .مهارة إثارة دافعیة المتعلمین للتعلم .٤

 .مهارة طرح األسئلة  .٥

 .مهارة التعزیز .٦

 .مهارة االتصال والتواصل الصفي  .٧

 .مهارة غلق الدرس  .٨

 .رة تعیین الواجبات المنزلیة مها .٩

  :ویندرج تحت إطارها المهارات الفرعیة التالیة :مهارات التقویم/ المجال الثالث
ة التـــــــشخیص، ومهــــــارات تتعلـــــــق بعملیـــــــة   مهــــــارات تتعلـــــــق بعملیــــــة القیـــــــاس ، ومهــــــارات تتعلـــــــق بعملیــــــ

  ).١٠٣: ١٩٩٢المفتي،(لعالجا
  :هارات التالیة في مجال مهارات التقویمو في مجال هذه الدراسة فقد تناولت الباحثة الم

 ).التشخیصي ـ المرحلي ـ  الختامي(مهارة توظیف أسالیب التقویم .١

 . االختباراتإعدادمهارة  .٢

 . أسئلة تشخیصیة إعدادمهارة  .٣

 . أسئلة مقالیة إعدادمهارة  .٤

 . أسئلة موضوعیة إعدادمهارة  .٥

 . أسئلة شفویةإعدادمهارة  .٦

  .إعداد جدول المواصفات مهارة  .٧



 ٤٧

 فیمـا هـا تتفـقإنف التصنیفات هذه من تصنیف كل علیها بني التي النظر وجهات اختالف من الرغم علي  

 المهـارات فـي كلهـا التـدریس العامـة مهـارات تجمع وهي والتقویم والتنفیذ التخطیط مهارات وجود علي بینها

 )والتقویم والتنفیذ التخطیط( السابقة األساسیة الثالث

 للطالبات المحتوى التدریسيخالل  من  مفصللشرح المهارات التدریسیة بشكوقامت الباحثة ب
 منها فكل البعض بعضها عن فصلها یعني ال المهارات لهذه الترتیب إن ،)٧(المعلمات في ملحق رقم/

  .لها السابقة المهارة على مهارة تبنى كل نأل ووثیقة متبادلة وذو عالقة ببعض متصل
  :تدریسخطوات اكتساب مهارات ال

  :التدریسیة المهارة اكتساب خطوات ًموضحا  )٣( رقم  في النموذج )١٥:  ٢٠٠١، زیتون (یبین    
  
  

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   نموذج خطوات اكتساب المهارة              
  
  
  
  
  

 المهارة افهم

 للمهارة فهمك ّووسع اختبر

 للمعلم )ریكاتوریةكا( صورة على ّتعرف

  المهارةأداءیجیدالالذي
 المهارة یؤدي مثالي نموذج یاتكسلو ادرس

 أولي بشكل المهارة أداء على ًتدریبا مارس

 للمهارة أدائك عن ّمفصلة معلومات اجمع

 المهارة على التدریب أعید

 نالمیدا في المهارة طبق



 ٤٨

  :الخطوات شرح
 حیث أهمیتها من رةالمها من المعلومات اكتساب مدى على الخطوة هذه تعتمد  :هارةالم فهم 1- 

 .مفاهیم وأفكار من بها یرتبط وما للمتعلمین، المعلم قبل من إكسابها إلى والحاجة
 خالل من تنفیذ التدریس في توظیفها بكیفیة للمهارة فهمه اءأثر المعلم على  :للمهارة الفهم توسیع 2- 

  .متعددة أسالیب
 ألداء نماذج بعرض یتم : المهارة أداء دیجی ال الذي للمعلم كاریكاتوریة صورة على التعرف 3- 

  ال( تقلیدها من الفرد ّینفر معلم ألداء ونماذج .)المعلم هذا مثل كن( بها لالقتداء ممیز بشكل المعلمین
  ).المعلم هذا مثل تكن

 معلم لسلوكیات توضیح على الخطوة هذه تنطوي  :المهارة یؤدي مثالي موذجأن سلوكیات دراسة 4- 
 .مثالي توضیحي بشكل مهارةال هذه یؤدي
 ویمكـن الكتـساب المهـارة، األسـاس هـو التـدریب یعتبـر :أولـي بـشكل المهـارة أداء علـى التـدریب  5-

 یـدونها التـي المالحظـة بطاقـة قبـل الـزمالء، أو مـن األداء تقـویم ّالمـصغر، التـدریس بأسـلوب ةاناالسـتع
  يانالمید التدریب أثناء يانالمید المشرف

 تم التي بطاقة المالحظة تحلیل خالل من وذلك  :للمهارة المعلم أداء عن مفصلة ماتمعلو جمع  6-
 أن یمكن التقییم خالل ومن  .ي للتدریبانالمید المشرف قبل من للمهارة األولي األداء تقویم خاللها من

 .منها یتمكن لم التي منها والسلوكیات تمكن التي السلوكیات على یتعرف
 مما تقانلمستوى اإل  وصوال للمهارة األداء تحسین بهدف وذلك : المهارة على التدریب إعادة 7- 
  . والسادسة الخامسة الخطوتین تكرار یتطلب
 في هذه المهارة ممارسة المعلم من يانالمید المشرف یطلب فیها : انالمید في المهارة تطبیق 8- 

 مع زمالؤه علیه یدونها المالحظة التي بطاقة خالل من أدائه تقویم ویتم الفعلیة، الدراسیة الفصول
 حالة وفي  .الكلي أدائه على التعرف ثم یمكنه ومن الذاتي، التقویم إلى باإلضافة  .يانالمید المشرف

 .المطلوب تقاناإل مستوى إلى یصل حتى السابقة حسب الخطوات التدریب إعادة یمكنه تمكنه عدم
علـى عاتقـه   عملیـة التـدریس ، حیـث تقـعفـيیقـوم بـه المعلـم  الـذي الـدور الهـام وبناء على ما سبق نالحـظ

لتــدریس ، ملمــا بمهــارات ا  لــم یكــن المعلــمنٕوامــسئولیة التخطــیط لعملیــة التــدریس ، وتنفیــذها وتقویمهــا ، 
  تفتقـد إلـىالتـيالتـدریس لالرتجـال والعفویـة  فـسوف تخـضع عملیـة متمكنـا منهـا، ، تخطیطا وتنفیذا وتقویما



 ٤٩

رسـم األسـلوب وطریقـة العمـل ، ممـا یقلـل مـن فـرص تحقیـق   یهـدف إلـىالـذيوالتنظیم  ، التخطیط المحكم
 .المرغوبة األهداف المحددة أو

التخطـیط، ومرحلـة التنفیـذ  تـضمن ثـالث مراحـلی نظامها أنویمكن النظر إلى عملیة التدریس على أساس  
 أن یجــب التــيات التدریــسیة مــن المهــار ، وتتــضمن كــل مرحلــة مــن هــذه المراحــل عــددا،ومرحلــة التقــویم

 ،قـدة تـشمل علـى العدیـد مـن المهـاراتوالتـدریس عملیـة مع ، عـداد مرحلـة اإلفـيیمتلكهـا الطالـب المعلـم 

 إكـساب المعلـم وعنـد وقـت آخر،فـي، وقـد تكـون منفـصلة ا موقـف مـفـيوهـذه المهـارات قـد تكـون متداخلـة 
 الرئیــسیة إلــى عــدد مــن المهــارات  المهــارة نفــصل بینهــا بحیــث نقــوم بتفتیــتأنهــذه المهــارات فــال بــد مــن 

بسیطة ، وفى وقت قـصیر ، وتحـت ظـروف معینـة  الفرعیة المحددة ، حتى یمكن التركیز على كل مهارة
وتعـــد مهــارة التخطــیط للتــدریس مــن المهـــارات .  األخــرى ، یــتم فیهــا تــدریب الطالــب علیهــا مهـــارة تلــو

 یــؤدى إلــى بلــوغ الــذيتهــدف إلــى تحدیــد خطــوات العمــل بــالتنظیم ، و  تمثــل عملیــة عقلیــةالتــياألساســیة 
  .   إكساب المتعلمین مجموعة من الخبرات التربویة الهادفةفيتتمثل  التياألهداف المرجوة 

  :خصائص مهارات التدریس
المدرس على درجة / یكون الطالب أنتمتاز المهارات التدریسیة بعدد من الخصائص التي یجب    

 . )٤٢: ١٩٩٥عبد الرازق،(: تي باالتتحدد خصائص المهاراتمن الوعي بطبیعتها و

 وظائف أن إلىویرجع ذلك  تمتاز مهارات العمل داخل حجرة الدراسة بالعمومیة ، :العمومیة  .١
وفي كل المواد التدریسیة وطبیعة التدریس فیها  المعلم تكاد تكون واحدة من كل المراحل التعلیمیة ،

یؤدیه المعلم في مراحل التعلیم  ر على شكل سلوك التدریس الذي االختالف یظهأن إالمتشابهة 
 .وكل مادة دراسیة  في كل مرحلة تعلیمیة ،األهداف وذلك بسبب اختالف  المختلفة ،

 بعوامـــل التطـــور فـــي أهـــداف المـــواد أثربـــل تتـــ  المهـــارات التدریـــسیة غیـــر ثابتـــة ،نإ: عـــدم الثبـــات  .٢
 .في المجتمع عن عملیات التعلم والتعلیم التدریسیة وكذلك في المفاهیم السائدة 

 السلوك التدریسي الذي یعبر عن المهارات المختلفة هو سلوك معقد ومركب وبالتالي نإ: التداخل  .٣
 إلي السلوك المعبرة عن كل مهارة بسبب التداخل الحاصل بینها نقسم المهارات ماطأنیمكن عزل  ال

 . فرعیة وأخري أساسیةمهارات 

 من المعلمین السلوك نفسه فـي عـرض مهـارة معینـة حتـى اناثن یسلك أنیمكن  ال:ابة  االستجماطأن .٤
 ســـــلوكه أســـــالیب لكـــــل معلـــــم شخـــــصیته الممیـــــزة ،أن إذمـــــدة الخبـــــرة ،و عـــــداداإللـــــو تـــــشابها فـــــي نـــــوع 

 السلوك المعبر عن مهـارة التـدریس لـدى المعلـم الواحـد أن للمواقف التعلیمیة كما إدارتهالخاصة،طریقة 
 .نوع المرحلة التعلیمیة باختالف المحتوى الدراسي ،یختلف 



 ٥٠

ــتعلم  .٥  المهنــي والســیما فــي بــرامج التربیــة العملیــة عــداداإلتكتــسب مهــارات التــدریس خــالل بــرامج : ال
والقــدرات  المــدرس للمهــارات التدریــسیة بتــوافر الــسمات ،/ویــرتبط اكتــساب الطالــب ،وبــرامج التــدریس ،

 .عداداإلمقررات برامج العقلیة لدیه فضال عن فاعلیة 

 المهنــي فـي كلیـات التربیـة فــي عـدادوفـي ضـوء معرفتنـا لخـصائص المهــارات التدریـسیة تبـرز أهمیـة اإل  
ٕالمدرســـین علـــى المهـــارات التدریـــسیة واكـــسابهم مهـــارات نوعیـــة تـــساعدهم علـــى التـــدریس /تـــدریب الطلبـــة 

  .وخصائص المادة ومرحلة التعلیمة بدرجة عالیة من الكفایة ، وتحدد تلك المهارات تبعا لطبیع
المعلمة للمهارات التدریسیة مؤشـر للحكـم علـى مـدى نجاحهـا فـي عملهـا وقـدرتها /ویعد امتالك الطالبة   

أن لكــي تتحقــق فاعلیــة التــدریب علــى المهــارات التدریــسیة البــد  علــى ممارســة التــدریس بكفایــة وفاعلیــة ،
ن مكونـــات المهـــارة التـــي تتـــدرب علیهـــا وهمـــا المعرفـــة  أساســـین مـــجـــانبینتتعـــرف الطالبـــة المعلمـــة علـــى 

ریـــة ومواقـــف التـــدریس وتبعـــا والتطبیـــق الـــسلیم للمعرفـــة النظ  المعرفـــي لهـــذه المهـــارة ،الجانـــبالنظریـــة أو 
علمـــات علـــى تعلــــم الم/ت تــــساعد الطالبـــاأنها أنوضـــعت الباحثـــة بعـــض اإلجــــراءات التـــي مـــن شـــلـــذلك 

  :التدریسیة وهي واكتساب المهارات 
 .وضع إطار نظري لكل مهارة من المهارات التدریسیة المحددة  .١

 .في ظروف محكمة   .تقانالتدریب العملي على ممارسة المهارة حتى اإل .٢

     المعلمــــات علــــى اكتــــساب المهــــارات/اســــتخدام األســــالیب والوســــائل المعینــــة التــــي تــــساعد الطالبــــات  .٣
        المـــــصغر، الـــــتعلم الــــسمعیة والبـــــصریة،وأسلوبفیــــدیو، الكتـــــب ،الوســـــائل .(التدریــــسیة وتعزیزهـــــا لـــــدیهم

 ).وعقد بعض اللقاءات مع الطالبات

 الراجعة لتحسین األداء ةتقویم مستوى أداء الطالبة للمهارة في أثناء التدریب والتزوید بالتغذی .٤
  .وتطویره

  :تحلیل مھارات التدریس
  :تتكون مهارة التدریس من ثالث مكونات هي 

توجیــه أســئلة   الــسلوكیة ،األهـدافمهــارة وهــو العمـل الــذي یؤدیــه المعلـم مثــل صــیاغة  للاألول الجانـب ١
  .توضیحیة ،تصمیم التجارب وهكذا

 السلوك المالحظ واعأن لمهارة التدریس هو المؤشرات التي تدل على المهارة ،أي الثاني الجانب ٢
  . السلوك الذي یمكن التعرف علیه من الناتج التعلیميأومباشرة 

 الجانب ویتضمن هذا التدریسي العمل أداء الثالث لمهارة التدریس هو مدى السهولة في لجانبا ٣
 المهارة أداء حكم شامل على السهولة في ٕواصدار عن طریق مالحظة مؤشرات السلوك األداءتقدیر 

  .)١٧: ٢٠٠٠حمیدة،وآخرون،.(یتطلب نوعا من القیاس لمؤشرات تلك المهارة
  



 ٥١

  :مهارات التدریسأسالیب التدریب على 
 نـا أنإالرغم وجود العدید مـن األسـالیب التـي یمكـن عـن طریقهـا تنمیـة مهـارات التـدریس لـدى المعلمـین   

  : ومنها األسالیب التالیة تشاراان األكثر شیوعا واألكثر بیلألسالسنتعرض 
  
  :التربیة العملیة   ـ١

 النظري عداد اإلبانج متكاملین ،جانبین  المعلمین في كلیات التربیة علىلبة الطإعدادترتكز عملیة 
 األخر فهو الجانبفي المادة العلمیة والتربویة الذي یشكل اإلطار المعرفي الالزم له في المستقبل ،أما 

 على لبة والذي یطلق علیه مصطلح التربیة العملیة وخالله یتم تدریب الطيانالمید التطبیق الجانب
 التدریس في مواقف فعلیة داخل الفصول ویبدأ ذلك ابتداء من السنة المهارات األساسیة الالزمة لمهنة

 الطالب المعلم من مرحلة الدراسة داخل كلیات التربیة إلى مجال التطبیق تقالانالثالثة  حیث یبدأ 
 واالحتكاك بالواقع الحقیقي الذي سوف یعمل فیه بعد تخرجه من كلیات التربیة ولكي یكون يانالمید
 كل أسبوع للقیام ً واحداً تدریجیا یخرج الطالب المعلمون ابتداء من السنة الثالثة یوماتقالناالهذا 

وفي أواخر العام الدراسي للسنة الرابعة  ة من التعلیم األساسي ،الثانیبالتدریس في مدارس الحلقة 
تربیة یسمى بال  متصلة وهو ماًیستمر الطالب في عملیة التدریس بمدارسهم لمدة خمسة عشرة یوما

المتصلة ویكون خروج الطلبة المعلمین إلى المدارس تحت إشراف متخصصین في المادة الدراسیة أو 
وتؤكد التربیة العملیة  .التربیة من بین أعضاء هیئة التدریس بكلیات التربیة أو وزارة التربیة والتعلیم 

حظة والعمل على تنمیة  یبدأ من المالأن المعلمین یجب لبة تدریب الطأنبمفهومها الحالي على 
 مواقف فعلیة للتدریس ثناءأ األدائیةوتحلیل المهارات   مختلفة من عمل المعلم ،بانجومهاراتهم في 
 أو التربیة من هیئة التدریس بكلیات التربیة أوحد المتخصصین في المادة العلمیة أ إشرافوذلك تحت 

وخالل   المعلمین،لبةسلوك التدریس لدى الطوذلك من اجل تعدیل وتحسین  وزارة التربیة والتعلیم ،
 المعلمین في لبة تدریب الطثناءوأ المعلمین على ترجمة سلوك التدریس لبةالتربیة العملیة یتم تدریب الط

 أدائهمالمواقف الفعلیة للتدریس یتم تدریجیا تعدیل وتحسین سلوك التدریس عن طریق تصحیح مسار 
  . السلیم األداء الخاطئ وتدعیم األداءوذلك بحذف 

  : یهیأ الطالب المعلمون قبل خروجهم لمدارس التربیة العملیة على النحو التاليأنویمكن 
 المعلم وأدلةویمكن توفیر الكتب المدرسیة : التعرف على المقررات التي سوف یقومون بتدریسها -

ا مكتبات مدرسیة نسخ ه یوجد في المدارس التي بهأنالخاصة بتلك المقررات في مكتبة الكلیة علما ب
  .  المعلم ویمكن للطالب المعلمین االطالع علیهاأدلةمن هذه الكتب وكذلك نسخ من كتب 

 إلى بعد وصوله ةیقوم طالب التربیة العملیة بعملیة التدریس مباشر عادة ال:  دروس المالحظة والنقد -
 أكثرین بالمدرسة حصة أو المدرسة التي سوف یتدرب فیها ولكنه یحضر مع احد المدرسین األصلی



 ٥٢

 یدون أنویجب على طالب التربیة العملیة في دروس المشاهدة   عمله مع تالمیذه  ،إثناءفي 
مالحظاته لتصبح تلك المالحظات أساس المناقشة والتحلیل في االجتماع الذي یعقد مع زمالئه ومع 

   )٢٨- ٢٧: ٢٠٠٠، ،وآخرونحمیدة.(المشرف عقب نهایة الیوم الدراسي
  :همیة التربیة العملیةأ

 الطلبة وتأهیل إعداد على وتأثیرها كثیر من الدراسات والبحوث مدي أهمیة التربیة العملیة أكدتلقد 
المعلمین لمهنة التعلیم من الناحیة العملیة والنفسیة والفنیة ،وقد كتب العدید من الباحثین موضحین هذه 

  -: تكمن في النقاط التالیة المیدانیةلیة  التربیة العمأهمیة أن" راشد "وأوضح ،األهمیة
 تعتبر خبرة فریدة لمعلم المستقبل حیث تتح له التفاعل مع الطالب في المدرسة في مواقف تعلیمیة -

  .حقیقیة
 ٕوادارة للتدریس كتحضیر الدروس األساسیة تؤهل الطالب المعلم الكتساب بعض المهارات هاأن -

  .غیر ذلك مما یلزم المعلم عملیات التقویم وٕواجراءالمناقشة 
 تعرض الطالب المعلم لتغیرات في سماته الشخصیة حیث یتحول خالل فترة قصیرة من دور هاأن -

  . دور المعلم والقائد والمسئولإلىالطالب 
 – یكتسب تحت توجیه المشرف المتخصص أن وهو أساسي تعد الطالب المعلم لمواجهة تحد هاأن -

  . التعلیم ومعرفة مشكالت التعلیم أیضافهما واسعا وعمیقا لعملیة
 الطالب المعلم ألول مرة لتنمیة عالقات مباشرة مع معلم الفصل إمام الفرصة الفریدة المتاحة هاأن -

   .اإلداریةومع الهیئة 
 ویختبر رغبته الحقیقیة ومیوله الصادقة نفسه الفرصة الوحیدة التي یختبر فیها الطالب المعلم هاأن -

علما بالفعل وبالتالي هي الفرصة لیكون فیها معلم الغد اتجاهات ایجابیة نحو مهنة لكي یصبح م
  .التدریس

 إلى للطالب المعلم حیث یسمح له بنقل النظریات والمبادئ والمفاهیم التربویة أساسیا تعتبر عنصر -
  . عمله في المستقبلانمیدمجال التطبیق والممارسة في حجرات الدراسة التي هي 

 على تطویر مهارة الطالب المعلم الخاصة بالتقییم الذاتي لقدراته ومدى تقدمه في التدریس  تعمل-
  .وتطویر ما یلزمه لذلك

 التعلیم لیس حرفة یسهل أن لتأكید الصفة المهنیة للتعلیم واألول تعد المحك الرئیس والمعیار -
  .)٣٩-٢٩: ١٩٩٦راشد، (.أخالقي دراسة متعمقة وذات دستور إلىاكتسابها بل هي مهنة تحتاج 

 نفسه إیجادجل أ عملیة تأهیل للطالب المعلم من ي هالمیدانیة التربیة العملیة أنلذلك یمكن القول   
فهي تدریب وتمرین له من اجل تعلیم نفسه واالستفادة من غیره في المواقف المختلفة  .واثبات ذاته 

 للطالب جاهزة بل علیه اكتشاف الواقع بنفسه تقدم المعلومات وكیفیة مواجهتها،فالتربیة العملیة ال



 ٥٣

 طریقة معینة وفي نفس الوقت تتیح له إتباع على إجبار أو دون تقلید اآلخرینواالستفادة من خبرات 
درسه من نظریات ومبادئ نظریة من خالل تطبیقه على ارض الواقع  الفرصة لیختبر صحة ما

ه بالرغم من أنفي دراسته )٢٠٠١الرنتیسي،(ویبین  .فسهمأنوالتعامل المباشر مع المسئولین والطالب 
 ها الأن  الكثیر من التربویین یؤكدون على أنأهمیة التربیة العملیة في تنمیة مهارات التدریس ،إال 

للمهارات التدریسیة )المعلم/الطالب(الیتم التركیز على اكتساب   وتقانتنمي تلك المهارات إلى حد اإل
 ، وكذلك تعدد فئات المشرفین على المهارات التدریسیة بالوسائل العلمیة الحدیثة،وكذلك الیتم التدریب 

 من العملیة دوال یستفی )المعلم/الطالب(،وعدم توحد فكرهم ،یؤدي إلى بلبلة )المعلم/الطالب(على
ة على المهارات التدریسیة قبل النزول للتربی)المعلم/الطالب (لذلك نحن بحاجة إلى تدریب .اإلشرافیة 

  .العملیة حتى تكون االستفادة أكثر
 : التدریس المصغر - ٢

 أن عملیة التدریس عملیة معقدة ومركبة ،وأن على مسلمة قوامها ءنشأة فكرة التدریس المصغر بنا   
ي وفي فصل دراسي مزدحم انالتدریب علیها ألول مرة من قبل الطالب المعلم من خالل التدریب المید

 ومشكلة كبیرة قد یؤدي به إلى الشعور بالعجز في قیامه ً ومرعباًمخیفا ًبالمتعلمین یعد أمرا
ه یمكن تجزئة عملیة التدریس إلى عدد من المهارات أنبالتدریس،وتقوم فكرة التدریس المصغر على 

ه یمكن التدرب على كل مهارة منها على حدة من خالل موقف تدریس مصغر یتم فیه أنالفرعیة ،و
اد الذین یواجههم ا الموقف عن طریق اختصار زمن هذا الموقف وتقلیل عدد األفرالتقلیل من تعقد هذ

 یتم تسجیل أدائه للمهارة حتى یسهل تزویده بمعلومات أنثناء عملیة التدریب على الطالب المعلم أ
 یحسن أدائه للمهارة في ضوء هذه المعلومات من خالل أنعن هذا األداء ومن ثم علیه )تغذیة راجعة(

 في التربویة االبتكارات أهم من ًواحدا ّالمصغر التدریس یعتبرو .ة التدریب على هذه المهارة إعاد
 مهارات على )المعلمین /الطالب (لتدریب صمم  اإلبداع فهذا مهارات التدریس،  على التدریب مجال

 الدراسیة لالفصو في التدریس على تدریبهم تسبق الخطوة وهذه ,المعلمین معاهد وكلیات في التدریس
  ).٣٢: ٢٠٠٠حمیدة ،(.العملیة التربیة أو يانالمید التدریب برنامج خالل من وذلك ,الفعلیة بالمدارس

 ممارسة حقیقیة للتدریس على مقیاس هأنب" التدریس المصغر  )١٠٤، ١٩٩٦راشد،(وقد عرف    
یح مهارات سابقة وتنق وهو مصمم لتنمیة مهارات جدیدة ،  وقت التعلیم ؛أومصغر في حجم الصف ،

  "وتطویرها
المعلمین  لتدریب حدیث أسلوب تقني"ه أنالتدریس المصغر ب) ١٦٧: ٢٠٠٢الحیلة،( ویعرف   

 في التعقیدات العادیة تخفیض فیه یتم التدریس، على التدریب وأسس بالمعلومات، والمدربین، وتزویدهم
 متعلم مابین محدد وحجم الصف بقةسا مهارات وتنقیح جدیدة مهارات لتطویر مصمم وهو الدرس غرفة
  ."دقائق)  ١ـ_ ٥(بین ما محدد التعلیم ووقت المتعلمین من وعدد واحد



 ٥٤

 تبسیط إلى تهدف طریقة:عن عبارة ّالمصغر التدریس أنب) ٨٥: ٢٠٠٥،وجمل الدریج (ویوضح  
 جزئیة مواقف في شطةأنب المتدرب إذ یقوم العادیة، والتعلم التعلیم عملیات في الموجودة التعقیدات
محددة،  تدریسیة مهمة ویتناول الدرس، من أقل المتاح أقل والزمن الحاضرین عدد حیث كبیر، وبتركیز
 تستخدم أن یمكن توثیقیة مادة تبقى هاأن الدرس،كما بناء إعادة في الراجعة المتدرب التغذیة وتساعد

  .جدد تدریب معلمین في
 :ّالمصغر للتدریس اننوع وهناك

 .المتعلمین إلى الموجه التعلیم -أ
 .الزمالء إلى الموجه التعلیم -ب

 :الخدمة قبل المعلمین تدریب في ّالمصغر التدریس فوائد
فوائد التدریس المصغر في تدریب المعلمین قبل الخدمة ) ١٧٦ -١٧٥: ٢٠٠٢(یلخص الحیلة  

  :بالتالي
 التعلیم بین الفجوة بردم ّالمصغر التدریس یقوم وبذلك ):المعلم /الطالب( قبل من المهارة ممارسة -١

 .یةانمید عملیة التعلیم یجعل مما والعملي النظري

 برللمد یتیح مما سویة یعملون یجعلهم مما ):المعلمین /الطلبة( لدى والضعف القوة نواحي إدراك -٢
 .قدرتهم وضعفهم نواحي ٕوادراك یدربهم الذین المعلمین الطلبة إلى التعرف

 في ثمارها تؤتي المتدرب والمعلم المشرف بین تقوم التي فالمناقشات  :اآلخرین ورحض في الممارسة - ٣

  .المفیدة النقاش بأسالیب ُّوتسلحه هانلس طالقة
 إلى محسوس نشاط من المعلم ینتقل عندما یتم وهذا :والضروریة المصاحبة المهارات بعض إتقان -٤

 حاسة إلى السمع حاسة منتقال ناال أي ،هدةالمشا إلى االستماع من تقالنكاال ،آخر محسوس نشاط

 بعض الطلبة إعطاء أو ،السبورة على للكتابة طالب إخراج :مثل الیدوي النشاط إلى أو ،البصر

 على والسیطرة والتفاعل الحركة في المرونة المعلم للطالب یتیح مما كراساتهم في لیدونوها المالحظات

  .أو السرعة المرتفع الصوت
 المختلفة التحدیات على للسیطرة ًاواسع ًمجاال ّالمصغر التدریس یتیح : الصعبة تالمشكال حل -٥

  .الواقعیة المشكالت ومواجهة
حد األسالیب المناسبة في تدریب الطالب المعلمین على أن التدریس المصغر هو أوترى الباحثة     

ة مع مجموعات صغیرة من دقیق) ١٥- ١٠(بحیث یتم ذلك في فترات زمنیة قصیرة  مهارات التدریس ،
التالمیذ أو مجموعة من الزمالء كبدیل عن التالمیذ ویقوم بالتدریس لهذه المجموعة ،ثم یتبع ذلك 

 تفید في أنمناقشة حول األداء التدریسي ویحصل المتدرب وزمالؤه على تغذیة راجعة من الممكن 
  .تحسین األداء



 ٥٥

فاعلیة التدریس المصغر في تنمیة  )٢٠٠٩(المالكي ولقد أوضحت العدید من الدراسات ومنها دراسة   
لدى الطالب المعلمین ) التهیئة،استخدام السبورة،توجیه األسئلة الصفیة،إدارة الصف(مهارات التدریس

وأوصت الدراسة بضرورة استخدام التدریس المصغر في مهارات وتطبیقات تدریسیة أخرى واستخدام 
 .ي وعالجيأسلوب التدریس المصغر كأسلوب تشخیص

  : ّالمصغر التدریس خصائص
 :یلي ما غرالمص التدریس خصائص من
 ها فینتقلإتقان یتم وحتى ، واحدة تدریسیة مهارة على التدریب على غرالمص التدریس یركز .١

 .أخرى مهارة إلى التدریب
دقیقة ) ٣٠_١٥ (من التدریب زمن فیها یكون غرةمص دروس هیئة على المهارة على التدریب یتم .٢

من الزمالء في مجموعة التدریب مضاف لهم المشرف على ) ١٠ _٤(عدد الحضور منو
 .التدریب

 .المعلمین وتدریبهم إعداد كلیات أو معاهد أو بمراكز التدریب قاعات داخل عادة التدریب یتم .٣
  :التالیة بالخطوات النموذجیة صورته في المهارة على التدریب یمر  .٤
 .)ًانظری(ًمعرفیا المهارة دراسة   -

 .التدریسي الموقف ظروف مع ویتكیف وبسرعة بدقة المهارة یؤدي نموذج مشاهدة -
 .المهارة على للتدریب التخطیط -
 .لها المتدرب أداء وتسجیل غرةمص دروس شكل في المهارة ممارسة  -
 .أدائه عن )راجعة تغذیة(المعلومات المتدرب وتلقي التسجیل عرض إعادة -
 )٥٦٨: ٢٠٠١زیتون،( تقاناإل لدرجة الوصول تىح المهارة على التدریب إعادة  -

  :ممیزات التدریس المصغر
  :ممیزات التدریس المصغر في األتي) ٣٠: ٢٠٠٠حمیدة،(أوجز   
 ه یقدم تغذیة راجعة فوریة ومن مصادرأن یمتاز عن غیره من أسالیب تعلیم وتدریب المعلمین في - ١

 وتحلیل سلوكه ومعرفة األخطاء التي وقع فیها  مثل مشاهدة الطالب المعلم لنفسه مرة أخرىمتعددة
  . ومناقشات المشرف وكذلك مناقشات التالمیذ وغیرها من المصادر المتوافرة في الموقف التعلیمي 

 موقف التعلیم أو التدریب الذي یستخدم فیه أسلوب التدریس المصغر موقف أنه بالرغم من أن - ٢
 نصل بها إلى مستوى أنات التدریس بصورة حقیقیة ویمكن ه یتم فیه التدریس على مهار أنصناعي إال

  . المطلوبتقاناإل



 ٥٦

 صــغر حجــم الفــصل وعـــدد التالمیــذ والوقــت الـــذي یــستغرق فــي عملیــة التـــدریس یــؤدي إلــى خفـــض -٣
یـستغرق الــدرس  التعقیـدات إلــي حـد كبیــر ویـوفر وقــت المـشرفین علــى تـدریب الطــالب المعلمـین حیــث ال

 .مناقشة الدرس التالي وهكذاأكثر من خمس دقائق ثم 

ـ لعب األدوار٣   :  

 فـي بعـض یكـون حیـث ، ّالمـصغر التـدریس ألسـلوب المكملـة األسـالیب مـن األدوار لعـب أسـلوب یعتبـر

 مهـارة علـى خاللهـا التـدریب مـن یـتم التـي األسـالیب أحـد وهـو ، بـدیال عنـه المهـارات على التدریب حاالت

 ،الحقیقـي الدراسـي الصف في فعلي یحدث تدریس موقف یحاكي يتدریب موقف تنظیم طریق عن تدریسیة
 مجموعـة فـي زمالئـه مـن عـدد ویلعـب ،هذه المهـارة سلوكیات یطبق الذي المعلم دور المتدرب یلعب حیث

 علـى أدوارهـم تقتـصر الـذین الطـالب دور یلعبـون مجموعـة التـدریب أفـراد وبقیـة ،الطـالب أدوار التـدریب

 .قف التدریبيالمو في یحدث ما متابعة

  :أسلوب لعب األدوار مزایا
  :برز مزایا أسلوب لعب األدوار فمنهاأ) ٥٧٣: ٢٠٠١زیتون،(  یلخص 

  فـي الواقـعًافعلیـ المهـارة فیـه تمـارس الـذي للموقـف ًمـشابها المهـارة علـى التـدریب موقـف فیـه یكـون  1-
  .العملي

 تقـاداتنواال والتهدیـد الـسخریة عـن ًابعیـد المهـارة، علـى للتـدریب ضـاغط وغیـرًنـسبا  ًاًجوا آمنـ یوفر  2-
 .المدارس في الفعلیة التدریس مواقف في المهارة أداء على تدرب لو المتدرب یالقیها أن یمكن التي
 .تمثیلیة مثیرة هوكأن یبدو لكونه ًانظر واإلیجابیة، المشاركة على ویحفزهم المتدربین انتباه یثیر  3-
 مـع التكیـف والمـسئولیة وتحمـل ، فوریـة قـرارات واتخـاذ المبـادأة، علـى ةالقـدر المتـدربین لـدى ینمـي  4-

 .المتغیرة التدریس مواقف ظروف
  : ـ المودیول٤
وحدة تعلیمیة صغیرة ضمن مجموعة من الوحدات المتتابعة والمتكاملة التي یتضمنها برنامج " هو  

ردیة خالل فترة زمنیة یدرسها تعلیمي ،صمم محتواها لتحقیق أهداف تعلیمیة محددة تدرس بطریقة ف
المتعلم وفق سرعته وقدرته وتشتمل على مجموعة من األهداف قریبة المدى مصاغة في صورة إجرائیة 

شطة التربویة وتدریبات تیسر على الطالب عملیة التعلم ویمكن قیاسها عن ن،وتتضمن مجموعة من األ
 )٢١ :٢٠٠٦محمود والبطراوي،( .طریق بطاقة مالحظة مرجعیة المحك

 الوحدة نهو وحدة تعلیم وتدریب نموذجیة مصغرة تحتوي على مشتمال) ٣٥ ،٢٠٠٠حمیدة،(ویعرفه   
التعلیمیة یتضمنها برنامج تعلیمي منظم في صورة مودیوالت متتابعة وتسمح للمتعلم باختیار مجاالت 
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ریب كجزء من النشاط التي تناسب قدرته وسرعته على ممارستها ذاتیا،وذلك بهدف تحقیق غرض ق
  .هدف بعید

وحدة تدریس صغیرة تشمل مجموعة من "هو:وعلى ذلك یمكن تعریف المودیول على النحو التالي 
م الذاتي حسب قدرته وسرعته لتحقیق أهداف تعلیمیة  والتقویمیة تسمح للمتعلم بالتعلالمناشط التعلیمیة

  .محددة 
  :أهمیة المودیول في تنمیة مهارات التدریس 

  .أهمیة المودیول في تنمیة مهارات التدریس كما یلي) ٣٧-٣٦ :٢٠٠٠حمیدة ،(یوضح    
 والتنظیم وبالتالي یمكن بناء مودیوالت تركز عدادیتمیز المودیول بالمرونة في طریق اإل : المرونة -ا

ة ثناء الخدمدراسة الجامعیة أو لدى المعلمین أثناء النمیة مهارات التدریس لدى الطالب أأساسا على ت
  .وبالتالي فهي توفر المرونة لكل من المعلم والمتعلم 

یشمل المودیول مجموعة من األهداف السلوكیة  : التمركز حول األهداف المباشرة وقریبة المدى – ٢
 للمتعلم والمعلم وبذلك یضع المودیول األهداف التعلیمیة في بؤرة اهتمام ً واضحاًالمحددة تحدیدا

  . السواءالمعلمین والمتعلمین على
 ذلك كانیتیح المودیول استخدام استراتیجیات التدریس الحدیثة والمتنوعة سواء :  تنوع الخبرات - ٣

للتعلم الذاتي الفردي أو التعلم في مجموعات صغیرة أو كبیرة كما یشتمل على مجموعة من المناشط 
اشط التعلیمیة البدیلة إذا رغب في التعلیمیة والبدائل والتوجیهات واإلرشادات التي توجه المتعلم إلى المن

  .ذلك
یعتبر التعلم الذاتي من أهم األسس التي یقوم علیها المودیول حیث ایجابیة المتعلم  : التعلم الذاتي- ٤

ٕونشاطه الذاتي مسترشدا بما یتضمن المودیول من تعلیمات وارشادات والتغذیة الراجعة لتصحیح مسار 
 المشرف هو المتابعة وتصحیح المسار ومساعدة المتعلمین المتعلم وبذلك یكون دور المعلم أو

المتعثرین علي تخطي العقبات التي تصادفهم ومساعدة المتقدمین في دراستهم علي المزید من التعمق 
ویحقق استخدام  في الدراسة حیث یضع المودیول الجزء األكبر من مسئولیة التعلم على عاتق المتعلم ،

ًتعلیمیة مبدأ التعلم الذاتي بصورة أفضل وأكثر ضبطا واحكاماالمودیول في البرامج ال  عن غیره من ٕ
  .أشكال تفرید التعلیم األخرى

 الفــرص لمراعــاة  أفــضلتتــیح البــرامج التعلیمیــة التــي تــنظم علــى هیئــة مودیــوالت:  الفــروق الفردیــة – ٥
أو بعــضها بالكامــل إذا اثبــت حــد المودیــوالت أ یتخطــى أنفــالتعلم یمكــن  الفـروق الفردیــة بــین المتعلمــین ،

مــا یتــرك لكــل مــتعلم كامــل ٕانتهــاء مــن دراســة المودیــول أو كلــه ونه معینــا لالأنــاالختبــار القبلــي للمودیــول 
 وسـرعته وفـي نفـس هتهاء من دراسة المودیوالت المكونة للبرنامج حسب قدراتـه واسـتعداداتنالحریة في اال
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لمتعلمین یثیر فیهم االیجابیة والنـشاط وضـرورة إعمـال الفكـر الوقت الذي یراعي فیه الفروق الفردیة بین ا
  . لدیهمةفسهم مما یهیئ المناخ لتنمیة المهارات المطلوبأنواتخاذ القرارات ب

فجار المعرفي الذي یتسم بها هذا العصر نیفید استخدام المودیول في عالج اال: فجار المعرفي ن اال- ٦
ه یركز على التعلم الذاتي والدراسة نتفرید التعلیم األخرى ألبصورة أكثر فعالیة عن غیره من أشكال 

 في المتعلمین مهارات تمكنهم من مسایرة التطورات العلمیة ومالحقتها ،ویعمق لدیهم ىالمستقلة وینم
  .االتجاه نحو التعلیم المستمر مدى الحیاة

 أهمیة من بالرغم هأن لباحثةا للمعلم استنتجت بالنسبة وأهمیتها التدریس لمهارات السابق العرض ومن
 یتم هأن إال ؛ التقنیات واألسالیب الحدیثة من خالل التدریسیة للمهارات )المعلمة /الطالبة(اكتساب
 األسالیب الحدیثة في استخدام ضرورة على دراسات علمیة أثبتت هأن مع التقلیدیة بالطرق التدریب
، باعتبار هذه المرحلة هي األساس )ألساسيالتعلیم ا(الصف معلمي وخاصة  المعلمینإعداد عملیة

  .الذي یبنى علیه النجاح في المراحل التعلیمیة التالیة 
  

  :تقویم مهارات التدریس 
 ؛التــــي تتــــصل بــــسلوك األفــــراد بیانــــاتتعتبــــر المالحظــــة مــــن أدوات القیــــاس ؛التــــي تــــستخدم لجمــــع ال  

 التي یمر بها الباحـث ،فتعمـل علـى جمـع ،والمالحظة هي نشاط یقوم به الباحث خالل المراحل المتعددة
الحقائق التي تساعده على تعیین المشكلة وتحدیدها ،وذلك عن طریق استخدامه لحـواس الـسمع والبـصر 

 انتـــم مالحظتـــه ومـــشاهدته بالـــضبط دون زیـــادة أو نقـــص والـــشم واإلحـــساس والتـــذوق ،ویـــتم تـــسجیل مـــا
  :هاأنب بیاناتوتتمیز المالحظة عن غیرها من أدوات جمع ال

  .ان تتعرض للنسیأن التي یحتمل اإلنسان عن ذاكرة ًتسجیل السلوك بعیدا .١

 من المقاومة للباحث ویرفضون ً في األحوال التي یبدي فیها المبحوثون نوعابیاناتجمع ال .٢
 .اإلجابة عن األسئلة

 . بعض المواقف الواقعیة والحیویةي التي تتصل بسلوك األفراد الفعلي فبیاناتجمع ال .٣

 .)٤٧: ٢٠٠١البحیصي،.( .تخدمها الباحث في الدراسات الكشفیة،والوصفیة ،والتجریبیةیس .٤
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  :المعلمة /  للطالبةالتدریسي لمهارات التدریس مراحل بناء المحتوى
 المعلمــة وتــدریبها نظـــام كلــى متكامــل ،لـــذلك اتبعــت الباحثــة عـــدة خطــوات لبنـــاء/ الطالبـــة إعــداد    یعــد
 المعلمـــات ،وتمثلـــت هـــذه /ریس وذلـــك لتنمیـــة المهـــارات التدریـــسیة لـــدى الطالبـــاتمهـــارات التـــدل محتـــوى

  :الخطوات في
ارات التدریس هالمتدربات من التعلیم والتدریب على م/ تعیین احتیاجات الطالبات المعلمات .١

 . االحتیاج لمهارات التدریس استبانةوذلك من خالل 

،وفي الغالب تكون هذه األهداف لتدریس  المتضمن مهارات اللمحتوىوضع األهداف العامة  .٢
 .مة یصعب تقدیر مدى تحققها لذلك تحول إلى أغراض سلوكیة غائ

 المحتوىتحویل األهداف العامة إلى أهداف سلوكیة إجرائیة تصاغ لكل مهارة من مهارات  .٣
وتمكن من التقدیر الموضوعي لفاعلیة  وتكون هذه الصیاغة قابلة للمالحظة والقیاس ،

 . بالمدخل المنظوميالتدریس

أى ترجمة األهداف إلى واقع دراسي من خالل تحدید المعلومات ) :المحتوي(تعین المضمون  .٤
 .والمهارات والقیم المرغوبة في تدریب الطالبات المعلمات

وتوضع البدائل وفق العوائق التي تواجه أثناء ): استراتیجیات(وضع بدائل تعلیمیة وتدریبیة  .٥
وهناك عوائق تحول دون التدریس  فهناك عوائق إداریة ،. التطویر التجریبيالتصمیم والتنفیذ و

 .ویمكن التفكیر ببدائل أخرى في األسالیب  بأسلوب معین ،

التقویم البنائي أو ( النظامي یعتمد على التقویم المستمرطبناء أدوات القیاس والتقویم فالتخطی .٦
 داللة كانتفإذا .تحقیق األهداف السلوكیة ،حیث یبین مسار التغذیة الراجعة مدى )التكویني 

 داللة التدریس كانتأما إذا . التدریس ویثبت مساره ة ذلك یؤكد فاعلیإنالتقویم صحیحة ف
 .ه عن المسارانحرافخاطئة فیجرى تصحیح المسار قبل 

 .جل التطویر والتعدیللمحتوى على الطالبات المعلمات من أتجریب تدریس ا .٧

  
لنظــري للدراســة ، تعــرض الباحثــة فــي الفــصل الثالــث الدراســات والبحــوث الــسابقة  وبعــد عــرض اإلطــار ا

ـــــــــان مـــــــــدي عالقتهـــــــــا بالدراســـــــــة وأوجـــــــــه االســـــــــتفادة منهـــــــــا . المرتبطـــــــــة بمجـــــــــال الدراســـــــــة الحالیـــــــــة لبی



 

 
 

  
  
  

  الفصل الثالث
  السابقة الدراسات

  

 المنظومي المدخلب المتعلقة دراساتال  /األول المحور.  
 
 مهارات التدریس ب المتعلقة دراساتال  /الثاني المحور. 
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 الثالث الفصل

  السابقة الدراسات

/  اســتخدام المــدخل المنظــومي فــي تنمیــة مهــارات التــدریس للطالبــاتأثــرتهــدف هــذه الدراســة إلــى معرفــة 
ة انلـذلك قامـت الباحثـة بـاالطالع علـى مجموعـة مـن الدراسـات لالسـتع. المعلمات تخصص معلم صـف 

  : ،وصنفت هذه الدراسات في محورین الدراسة في تحدید أدوات الدراسة واالستفادة منها في آلیة بها
 .المدخل المنظوميب المتعلقةدراسات ال -

  . مهارات التدریسب المتعلقةدراسات ال -

  : المدخل المنظومي ب المتعلقةدراسات ال: المحور األول
 من قبل الباحثین والباحثات والمهتمین بالتربیة ریسمهارات التدتنوعت الدراسات التي تناولت موضوع 

 ال توجد – ة وفي حدود علم الباحث–والتعلیم، وقد شملت هذه الدراسات موضوعات متعددة ولكن 
 نٕافي كلیات المعلمین، والمدخل المنظومي في تنمیة مهارات التدریس دراسات محلیة تناولت موضوع 

ك یمكن استعراض بعض الدراسات المشابهة والمباشرة التي لها لذل.  هناك دراسات وثیقة الصلةكانت
وفیما یلي .  مراجعتها من خالل األدب التربويةعالقة بموضوع الدراسة الحالیة والتي تسنى للباحث

  : ة ها الباحثتعرض لبعض الدراسات التي تابع
  )  :٢٠١٠(ـ دراسة الشوبكي ١

المدخل المنظومي في تنمیة المفاهیم ومهارات التفكیر  توظیف أثرهدفت هذه الدراسة إلى معرفة     
وتكونت  ، التجریبي المنهج الباحثة استخدمت وقد.البصري بالفیزیاء لدى طالبات الصف الحادي عشر

 ،)أ( ویةانالثالمدائن  زهرة مدرسة في عشر الحادي الصف طالبات من طالبة )٦٨ (عینة الدراسة من
 ویبلغ واألخرى ضابطة طالبة، ) ٣٢ ( عددها تجریبیة إحداهما مجموعتین على العینة وزعت حیث

 الحركة، في نیوتن ینانقو موضوعي لدروس الطالب ودلیل المعلم دلیل بناء  وتم.طالبة ) ٣٦ ( عددها
 المفاهیم اختبار بناء تم كما  .األول الدراسي بالفصل الحادي عشر الصف كتاب من الشغل والطاقة،

 من وكالهما فقرة، )٣٠( من یتكون والذي البصري التفكیر واختبار مهارات فقرة، )٣٥(من یتكون الذي
 الضابطة المجموعتین على طبق وقد وثباتهما، صدقهما من وتم التأكد متعدد، من اختیار نوع

 تكافؤ دىم لتحدید القبلي االختبار تطبیق  وتم.مرتفع االختبارین  ثباتوكان ،ًوبعدیا ًاقبلی والتجریبیة
 المنظومي المدخل توظیف أثر لقیاس البعدي االختبار بینما أجري والتجریبیة، الضابطة مجموعتینال

لقیاس الفروق بین   )T– test(اختبار الباحثة استخدمت  وقد.التجریبیة والضابطة المجموعتین على



 ٦٢

 تنمیة في المنظومي المدخل فاعلیة الدراسة نتائج وأظهرت متوسطي درجات طالبات المجموعتین ،
  :توصلت إلى النتائج التالیة حیت البصري، التفكیر المفاهیم ومهارات

 درجات المجموعة متوسطي بین) ٠.٠٥(α≤ مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد -١
  .المفاهیم اختبار في الضابطة والمجموعة التجریبیة

 درجات المجموعة متوسطي بین) ٠.٠٥(α≤ ى مستو عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد -٢
  .اختبار التفكیر البصري في الضابطة والمجموعة التجریبیة

  :إليوفي ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة 
 التعلم كأحد أسالیب خاصة، والفیزیاء العامة العلوم تعلم في المنظومي المدخل استخدام ضرورة - ١

   .علومال تدریس أهداف من العدید تحقیق على تعمل والتي الفعالة
 العالقات بین وتحدید المنظومي المدخل باستخدام العلوم كتب محتوى تنظیم إعادة ضرورة - ٢

  .واضحة بصورة المفاهیم
 .تدریس الفیزیاء في المنظومي المدخل استخدام كیفیة لتوضیح بمعلومات المعلم أدلة تضمین -٣
 اسـتخدام المـدخل علـى للتـدریب تلفـةالمخ التعلیمیـة بالمراحـل العلـوم لمعلمـي تدریبیـة دورات عقـد -٤

  .العلوم تدریس في المنظومي
  ):٢٠٠٩(حماد  ـ دراسة٢

 لـــدى طلبـــة الـــصف جلیزیـــةناالإلـــى تطـــویر مهـــارات القـــراءة والكتابـــة فـــي اللغـــة هـــدفت هـــذه الدراســـة     
تبــع الباحــث المــنهج ٕ وا.نظــوميم المــدخل الىالــسادس فــي فلــسطین مــن خــالل اســتخدام برنــامج قــائم علــ

 طالــب وطالبــة مــن طــالب الــصف )٢٥٦ ( مــنلتجریبــي فــي تطبیــق الدراســة ، وتكونــت عینــة الدراســة ا
تــم تقــسیمها إلــى أربــع مجموعــات د الــسادس فــي مــدیریتي التعلــیم فــي القــدس وبیــت لحــم فــي فلــسطین وقــ

 وحــدات مــن الكتــاب المدرســي المقــرر للــصف ثوقــد تــم اختیــار ثــال .تجریبیــة وأربــع مجموعــات ضــابطة
ـــة مـــن قبـــل جلیزیـــةناالدس فـــي اللغـــة الـــسا  یـــتم تـــدریس المجموعـــات التجریبیـــة بواســـطة الوحـــدات المعدل

وتمثلـــت  ،  التقلیدیـــةةالباحـــث لتناســـب المـــدخل المنظـــومي ویـــتم تـــدریس المجموعـــات الـــضابطة بالطریقـــ
بلـي ختبـار قإ لطلبـة الـصف الـسادس یـستخدم كجلیزیـةناال اختبـار تحـصیلي فـي اللغـة أدوات الدراسة في 

وأشــارت نتــائج .وبعــدي وتــم معرفــة درجــة الــصدق والثبــات لــه وتحكیمــه مــن قبــل محكمــین قبــل اســتخدامه
  :الدراسة إلى ما یلي

  توجد فروق دالة إحصائیا بین المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة من طالب الصف - ١
التدریس بواسطة المدخل ة  تعزى لطریقجلیزیةناال اللغة في القراءة والكتابة فيالسادس بفلسطین 

 في التطبیق البعدى لالختبار التحصیلى المستخدم فيلصالح المجموعة التجریبیة ، وذلك  المنظومي،
  .البحث
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 في جلیزیةناال اللغة في القراءة والكتابة في اثنواإل ال توجد فروق دالة إحصائیا بین الذكور - ٢
تدریس بواسطة المدخل  البحث، تعزى لطریقة الفيالتطبیق البعدى لالختبار التحصیلى المستخدم 

  .المنظومي
 في القدس وبیت لحم بفلسطین في التربیة والتعلیم مدیریتي توجد فروق دالة إحصائیا بین طالب - ٣

 البحث، في التطبیق البعدى لالختبار التحصیلى المستخدم في جلیزیةناال اللغة فيالقراءة والكتابة 
  .سطة المدخل المنظوميتعزى لطریقة التدریس بوا

  :ــــ وفي ضوء نتائج الدراسة توصي الدراسة ب
 لتطویر جلیزیةناال استخدام البرنامج القائم على استخدام المدخل المنظومي في تدریس اللغة - ١

  .مهارات القراءة والكتابة لدى طلبة الصف السادس
التي عاد عن الطرق الخطیة التقلیدیة  تدریس الطلبة بطریقة منظومیة عن طریق ربط المفاهیم واالبت- ٢

  .ال تؤدي إلى تعلم فعال
 وخصوصا في كیفیة استخدام المدخل المنظومي في جلیزیةناال اللغة تطویر النمو المهني لمعلمي - ٣

 . في تطویر قدرات الطلبة االبتكاریة وتزویدهم بمفاهیم عقلیة علیاأثرالتدریس لما له من 

   : )٢٠٠٨( ـ دراسة  البابا ٣
 برنامج محوسب باستخدام المدخل المنظومي لتنمیة المفاهیم أثرهدفت هذه  الدراسة إلى معرفة    

ولتحقیق أهداف الدراسة قام الباحث بتحلیل . العلمیة واالحتفاظ بها لدي طلبة الصف العاشر األساسي 
التجریبي ، حیث تم تجریب  األدوات واستخدام المنهج ٕاعدادالوحدة الدراسیة لتحدید المفاهیم العلمیة و
طالبا وطالبة من طلبة الصف العاشر األساسي في  ) ١٤٠(البرنامج علي عینة الدراسة المكونة من 

طالبا  ) ٧٠(و تكونت المجموعة التجریبیة من . مخیم البریج في المنطقة الوسطي من قطاع غزة 
دوات الدراسة البرنامج المحوسب  من أوكان. طالبا وطالبة  ) ٧٠(وطالبة والمجموعة الضابطة من 

من كتاب العلوم الجزء األول للصف ) الطاقة ( متضمنا المدخل المنظومي لدروس الوحدة األولي 
فقرة وتم التأكد من صدقه وثباته وقد  ) ٤٦(كذلك تم بناء اختبار المفاهیم العلمیة مكون من . العاشر 

 ثبات وكان البرنامج المحوسب في التدریس أثردي طبق علي المجموعتین قبلیا وبعدیا وآجال لقیاس م
  :  من بین نتائج الدراسة  مایليوكاناالختبار مرتفع ، 

 فاعلیة البرنامج المحوسب في تنمیة المفاهیم العلمیة واالحتفاظ بها لدي طلبة الصف العاشر - ١
  .األساسي 

 والضابطة في االختبار ةیبی توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین درجات طلبة المجموعة التجر– ٢
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین درجات  وأیضا ال.البعدي تعزى الستخدام البرنامج المحوسب 

  .طلبة المجموعة التجریبیة لالختبار المؤجل تعزى للجنس
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  :وتوصي الدراسة  إلى
من قبل المعلمین  ضرورة استخدام البرامج المحسوبة وأسلوب المدخل المنظومي في تعلم العلوم - ١

 فوالموجهین والطلبة كأحد األسالیب الفعالة للتعلم والتي یؤدي استخدامها الي تحقیق العدید من أهدا
  .التربیة العلمیة المرجوة

مفاهیم في جمیع المباحث  برامج الحاسوب باستخدام المدخل المنظومي لتنمیة الإعدادضرورة - ٢
م بشرح تفصیلي یوضح كیفیة استخدام أسلوب النظم في تضمین أدلة معلم العلووكذلك . العلمیة

  .التدریس والمراجعة والتقویم
   ):    ٢٠٠٨(  دراسة أبو حاصل -  ٤

سجة لــدى نــهــدفت الدراســة إلــى تحدیــد التــصورات البدیلــة للمفــاهیم العلمیــة المتــضمنة بوحــدة علــم األ    
، وتعــرف " الــسعودیة"ات جامعــة الملــك خالــدطالبــات الفرقــة األولــى قــسم الكیمیــاء بكلیــات التربیــة للمعلمــ

مــدى فاعلیــة إســتراتیجیة  قائمــة علــى المــدخل المنظــومي فــي تنمیــة التحــصیل وتعــدیل التــصورات البدیلــة 
 اختبــار لتحدیــد التــصورات البدیلــة إعــدادولتحقیــق أهــداف الدراســة قامــت الباحثــة ب. لــدى هــؤالء الطالبــات

 طالبــات الفرقــة األولــي بقــسم نیقــه علــى عینــة اســتطالعیة مــسجة وتطبنــثنــائي الــشق فــي وحــدة علــم األ
ــــة ،كمــــا قامــــت ب)١٣٠(الكیمیــــاء بلغــــت  ــــى المــــدخل ة إســــتراتیجیة تدریــــسیإعــــدادطالب  مقترحــــة قائمــــة عل

 دلیــل ٕاعــدادالمنظــومي فــي ضــوء العــصف الــذهني والــتعلم التعــاوني ونمــوذج بوســنر للتغیــر المفــاهیمي ،و
سجة نــ دلیــل الطالبــة فــي وحــدة علــم األٕاعــدادســتراتیجیة المقترحــة ،وسجة وفــق اإلنــلتــدریس وحــدة علــم األ

طالبــة تــم تقــسیمهم إلــى مجمــوعتین )١٠٠( اختبــار تحــصیلي ،وتكونــت عینــة الدراســة مــن إعــداد،كمــا تــم 
 )٥٠(وتـم تدریـسها باإلسـتراتیجیة المقترحـة ،ومجموعـة ضـابطة وعـددها )٥٠(ة وعددها ی،مجموعة تجریب

وبتطبیــق اختبـار تحدیــد التـصورات البدیلــة واالختبـار التحــصیلي فبـل التجریــب .ادة درسـت بالطریقــة المعتـ
 إلــى النتــائج توصــلت الدراســة بیانــاتوبعــد التجریــب واســتخدام األســالیب اإلحــصائیة المناســبة لمعالجــة ال

  .التالیة
التحصیل  فاعلیة اإلستراتیجیة التدریسیة المقترحة القائمة على المدخل المنظومي في تنمیة -١ 

 لدى طالبات الدراسي عند المستویات المعرفیة الدنیا،والمستویات المعرفیة العلیا ،والتحصیل الكلي
  .المجموعة التجریبیة

  . تعدیل التصورات البدیلة للمفاهیم العلمیة لدى طالبات المجموعة التجریبیة- ٢
ة لدي طالبات المجموعة وجود عالقة ارتباطیه بین التحصیل الدراسي وتعدیل التصورات البدیل - ٣

 .التجریبیة

وتوصي الدراسة بتدریب الطالبات المعلمات قبل الخدمة ،والمعلمات في إثناء الخدمة على استخدام  
  .المدخل المنظومي في تدریس العلوم
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    ): ٢٠٠٨(ـ دراسة شاهین ٥
نظم فـي تنمیـة مهـارات هدفت الدراسة إلي معرفة فاعلیة برنامج بالوسائط المتعددة قـائم علـى منحـي الـ   

ولإلجابــة عــن أســئلة الدراســة تــم  .توصــیل التمدیــدات الكهربائیــة لــدى طالبــات الــصف التاســع األساســي 
 بناء البرنـامج المقتـرح بـشقیه النظـري والتطبیقي،وبنـاء أدوات الدراسـة والتـي تمثلـت فـي اختبـار مكـون مـن

أداة الدراسـة علـى العینـة القـصدیة المكونـة وطبقـت  .فقرة اختیار من متعدد وكذلك بطاقة مالحظة) ٣٠(
طالبـة مـن طالبـات الـصف التاسـع األساسـي فـي مدرسـة الـسیدة خدیجـة اإلسـالمیة للبنـات مـن  )٥٦( من

وأظهـرت . ،واعتمدت الباحثة المنهج البنائي ،والمـنهج التجریبـي فـي دراسـتها )م ٢٠٠٨( الفصل الدراسي
  :راسة مایلينتائج الد

إحصائیا بین متوسط تحصیل الطالبات في المجموعة الضابطة ومتوسط تحصیل وجود فروق دالة - ١
  .الطالبات في المجموعة التجریبیة للتمدیدات الكهربائیة المنزلیة لصالح المجموعة التجریبیة 

  .فعالیة البرنامج المقترح في التدریس - ٢
المتعددة القائمة على منحى وتوصي الدراسة بالقیام بمزید من الدراسات حول برامج الوسائط      

النظم وكذلك توظیف منحى النظم في العدید من الوحدات الدراسیة وكذلك العدید من المقررات لما له 
  .من فاعلیة في التعلم 

 ): ٢٠٠٧(مي انـ دراسة أب٦

 الكـــریم ،باســـتخدام أســـلوب الـــنظم فـــي تحـــصیل آن تـــدریس مقـــرر القـــرأثـــرهـــدفت الدراســـة إلـــي معرفـــة    
وتـم اختیـار   ،ةة علي اتجاه الطالب وأدائهـم بكلیـات المعلمـین فـي المملكـة العربیـة الـسعودیأثر ،والطالب

واسـتخدمت الدراسـة المـنهج التجریبـي  طالبـا، )٢٢(عینة الدراسة من كلیـة المعلمـین فـي الریـاض وعـددهم
  ضـابطةى،واألخـرإحداهما تجریبیة تدرس باسـتخدام أسـلوب الـنظم :القائم علي التصمیم ذي المجموعتین
 انمــــ(اختبــــار:واســــتخدمت الدراســـة المعالجــــات اإلحــــصائیة التالیــــة تـــدرس باســــتخدام الطریقــــة التقلیدیــــة ،

  : من بین النتائج مایلي،والكسب المعدل،وكان)ت(،واختبار)وكسونویلك(واختبار )وتني
المجموعة وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین تحصیل المجموعتین التجریبیة والضابطة لصالح  - ١

  .وبذلك یثبت عدم صحة الفرض األول) ٨،٣٦٣٦( بفارق زیادة ةالتجریبی
زیادة نسبة الكسب المعدل لدى طالب المجموعة التجریبیة عن المجموعة الضابطة بمقدار  - ٢

)٠١٧١٩، .(  
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین تحصیل المجموعتین التجریبیة والضابطة لصالح المجموعة  - ٣

 .الثانيوبذلك یثبت عدم صحة الفرض  )١٣،٥٤٥٤(فارق زیادة التجریبیة ب

زیادة نسبة الكسب المعدل لدي طالب المجموعة التجریبیة عن المجموعة الضابطة  - ٤
 ).٠،٦٢١٨(بمقدار
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وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین تحصیل المجموعتین التجریبیة والضابطة لصالح المجموعة  - ٥
 .وبذلك یثبت عدم صحة الفرض الثالث )٧،٥٤٥٥(التجریبیة بفارق زیادة 

 باستخدام أسلوب النظم في كلیات المعلمین آنوتوصي الدراسة بتدریس مقرر طرق تدریس القر
 الكریم في آنواإلفادة من البرنامج التدریسي في تطویر مقرر طرق تدریس القر والكلیات التربویة ،

  . كلیة المعلمین
  ) :٢٠٠٧( ـ دراسة المولد٧

 و يالمنظـوم المـدخل ضـوء علـى األحیـاء مقرر يف وحدة تنظیم أثر معرفة إلى هذه الدراسة هدفت     
 مكـة بمدینـة ويانالثـ الثـاني الـصف طالبـات علـى الناقـد ٌرالتفكیـ وتنمیـة التحـصیل الدراسـي علـى هـاأثر

  یدوأع األحیاء مقرر من موضوعات تسع اختیار على الباحثة  الدراسة عمدتأهدافولتحقیق  المكرمة
 إرشـادیا وكتـاب  دلـیال لهـا وأعـدت هــ ١٤٢٨/هـ ١٤٢٨   لعام األول الدراسي للفصل منظومیا تنظیمها
 المراحل متعددة عشوائیة عینة على التجریبي شبه المنهج إتباع تم وقد ، تقدیمها  كیفیةیوضح الطالب 

 وقـد ، المكرمـة مكـة ةینـبمد علمـي ويانالثـ الثـاني الـصف جمیـع طالبـات شـمل الذي الدراسة مجتمع من
 المجموعـة : مجمـوعتین علـى وقـسمت ویـةانالث طالبـات مـن طالبـة )٦٤( العینـة طالبـات عـدد بلـغ

 درسـت الـضابطة والمجموعـة طالبـة) ٣٣(وضـمت  يالمنظـوم المـدخل  بطریقـة درسـت التجریبیـة
 التفكیـر اختبـار : همـا تـیناأد دراسـتها فـي الباحثـة  ،واسـتخدمت طالبـة) ٣١(بالطریقة التقلیدیة وضـمت 

 صـدقة مـن التأكـد بعـد ، الباحثة إعداد من ) بعدي ، قبلي ( تحصیلي واختبار ،) بعدي ، قبلي ( الناقد
وتمـت المعالجـة اإلحـصائیة باسـتخدام تحلیـل التبـاین المـصاحب،ومعامل ارتبـاط بیرسـون  . ثباته وحساب

  : النتائج التالیة إلى،وتوصلت الدراسة 
 المجموعـة لـدرجات البعدیـة  المتوسـطات بـین)٠.٠٥(α≤(مـستوى  عنـد إحـصائیا دالـة فـروق  ـ توجـد١

 بالمـدخل درسـن الـضابطة الالتـي المجموعـة وطالبـات المنظـومي، بالمـدخل درسـن الالتـي التجریبیـة
 ، ،االسـتنباط المناقـشات تقـویم التفـسیر، ، االفتراضـات معرفة ( الناقد التفكیر مكوناتل التقلیدي الخطي
  . ) اجاالستنت

 المجموعـة لـدرجات البعدیـة المتوسـطات بـین )٠.٠٥(α≤ مـستوى د عنـئیاإحـصا دالـة فـروق توجـد  ـ٢
 بالمـدخل درسـن يالالتـ الـضابطة المجموعـة وطالبـات ، المنظـوم بالمـدخل درسـن يالالتـ ةالتجریبیـ
 ، تطبیـقال ، الفهـم ، التـذكر ( بلـوم تـصنیف مـن المعرفیـة األهـداف عنـد مـستویات  التقلیـدي الخطـي
  ) التحلیل

 المجموعـة لطالبـات الناقـد والتفكیـر الدراسـي التحـصیل بـین إحـصائیة داللـة ذات عالقـة  ـ توجـد٣
   . .المنظومي بالمدخل درسن الالتي التجریبیة
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 االهتمام: أهمها من كان ، والمقترحات التوصیات من مجموعة الباحثة قدمت ، النتائج هذه ضوء وفي
  . الطبیعیة العلوم یستدر يفي المنظوم خلالمد استخدام بتفعیل
  ):٢٠٠٦(ـ  دراسة المالكي٨
 اســـتخدام المـــدخل المنظـــومي فـــي تـــدریس الهندســـة علـــي التفكیـــر أثـــر إلـــىهـــدفت الدراســـة التعـــرف    

 إعـدادولتحقیق هـدف الدراسـة قـام الباحـث ب.الریاضي لدى طالب الریاضیات بكلیة المعلمین بالطائف 
وحــدة الــدائرة فــي مقــرر الهندســة المــستویة والتحــویالت وتــم التأكــد مــن صــدقه دلیــل منظــومي لمحتــوي 

وكــذلك بنــاء اختبــار فــي التفكیــر الریاضــي وتــم التأكــد مــن صــدقه  بعرضــه علــى عــدد مــن المحكمــین ،
  . براونانبعرضه على عدد من المحكمین وحساب ثباته باستخدام معادلة سبیر م

طالبا ،واستخدم ) ٤٢(یاضیات بكلیة المعلمین بالطائف عددوطبقت الدراسة على عینة من طالب الر
  وأشارت نتائج الدراسة إلى مایلي.الباحث المنهج التجریبي لتطبیق الدراسة 

 بـــین متوســـطات درجـــات المجموعــــة )٠.٠٥(α≤ وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیا عنــــد مـــستوى - ١
الــذین درســـوا (ت المجموعــة الـــضابطة ،ومتوســـطات درجــا) المنظــومي لالــذین درســـوا بالمــدخ(التجریبیــة 

 -مهـارة التعبیـر بــالرموز(وهـي .فـي مهـارات التفكیـر الریاضــي الرئیـسة األربـع )بـالتنظیم الخطـي التقلیـدي 
وفـي مهـارات التفكیـر الریاضـي ككـل  )يكـان مهارة التصور البـصري الم- مهارة االستدالل-انمهارة البره

  .مین بالطائف لصالح المجموعة التجریبیةلدي طالب كلیة الریاضیات في كلیة المعل
 مرتفع في تنمیة التفكیر الریاضي لدي طـالب الریاضـیات فـي كلیـة المعلمـین أثر للوحدة المنظومیة - ٢

  :وفي ضوء نتائج الدراسة یوصي الباحث ببعض التوصیات منها. بالطائف
تعـــریفهم بالمـــدخل المنظـــومي  عقـــد دورات تدریبیـــة ونـــدوات ولقـــاءات للمهتمـــین بتـــدریس الریاضـــیات ل-١

  .،وكیفیة االستفادة منه في تعلیم وتعلم الریاضیات
  . إعادة تنظیم وصیاغة محتوى مناهج الریاضیات بالتعلیم العام والجامعي بطریقة منظومیة -٢
  . المعلمین التدریب على صیاغة المحتوى الریاضي بصورة منظومیة إعداد تضمین برامج -٣
   ) :٢٠٠٦ ( اندراسة نبه -٩

ه أثــرات وانــهــدفت الدراســة إلــي معرفــة مــدي فاعلیــة المــدخل المنظــومي فــي تــدریس العالقــات واالقتر    
علي التفكیر في ضوء منهج الریاضیات لدي طالب الـصف التاسـع بقطـاع غـزة ، ولـذلك طبقـت الدراسـة 

ات ، واختبـــار انـــ مـــن أدوات الدراســـة اختبـــار تحـــصیلي حـــول العالقـــات واالقتروكـــانطالبـــا ) ١٨٠( علـــي
 أراء طــــالب المجموعــــة التجریبیــــة حــــول منظومــــة المــــنهج المعطــــي لهــــم انهالتفكیــــر المنظــــومي ، واســــتب

 نتـــائج وكانـــت،واســـتخدم الباحـــث المـــنهج التجریبـــي فـــي الدراســـة، واشـــتملت الدراســـة علـــي ثالثـــة فـــروض 
  :الدراسة تشیر إلي
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 متوســطات درجــات طــالب المجموعــة )٠.٠٥(α≤ وق  ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى  وجــود فــر١
التجریبیـــة الـــذین تعلمـــوا باســـتخدام المـــدخل المنظـــومي وطـــالب المجموعـــة التجریبیـــة الـــضابطة لـــصالح 

  طالب المجموعة التجریبیة عند قیاس تحصیلهم وعند قیاس التفكیر المنظومي لدیهم 
تخدام المـــدخل المنظـــومي  أراء طـــالب المجموعـــة التجریبیـــة تـــشیر إلـــي ایجابیـــة عالیـــة نحـــو اســـ كانـــت٢

  .والتفكیر المنظومي في تنظیم منهج الریاضیات
 وجــود عالقــة ایجابیــة وواضــحة بــین توظیــف المــدخل المنظــومي والتفكیــر المنظــومي وعملیــة تطــویر ٣

  .منهج ریاضیات الصف التاسع
  : وتوصي الدراسة بما یلي

ى علــــى كیفیــــة اســــتخدام المــــدخل  ضــــرورة تــــدریب معلمــــي الــــصف التاســــع والمراحــــل التعلیمیــــة األخــــر١
  . الریاضیاتمالمنظومي في تعلیم وتعل

هـــا أثر المعلمـــین لیـــصل إعـــداد مـــواد وطـــرق تتـــضمن المـــدخل المنظـــومي وتـــضمینها فـــي بـــرامج إعـــداد ٢
  .للطالب ویتعرف على أسسها النظریة وطرق تطبیقها

    ):٢٠٠٥( ر عمدراسة -١٠
تخدام المدخل المنظومي في تدریس مقرر األحیاء على هدفت الدراسة إلى تحدید مدى فعالیة اس    

تمثلت عینة البحث في  و ویةانالثالتحصیل المعرفي وتنمیة التفكیر اإلبداعي لطالب المرحلة 
مجموعتین متكافئتین إحداهما تجریبیة واألخرى ضابطة ، تم اختیارهما بطریقة عشوائیة من بین خمسة 

سماء بنت أبي بكر بمحافظة سوهاج ،وتمثلت أدوات الدراسة في  بمدرسة أويانالثفصول للصف األول 
ًوفقا للمدخل المنظومي في التدریس )  بناء الكائن الحي(  دلیل المعلم للباب موضوع البحثإعداد

ًوالتعلم، كتیب الطالبة للباب موضوع البحث وفقا للمدخل المنظومي في التدریس والتعلم،واختبار 
الوصفي ،والمنهج  واستخدم الباحث منهجین المنهج.ر التفكیر اإلبداعيالتحصیل المعرفي ،اختبا

 إستراتیجیة  المدخل المنظومي علي التحصیل المعرفي للطالبات  ،وكذلك تحدید أثرالتجریبي لمعرفة 
مدى فعالیة المدخل المنظومي في تدریس مقرر األحیاء على تنمیة التفكیر اإلبداعي ،و تحدید نوع 

.  ويانالث التحصیل المعرفي في مجال األحیاء والتفكیر اإلبداعي  لطالبات الصف األول االرتباط بین
  : وأشارت نتائج الدراسة إلى

بین متوسطات درجات المجموعة )٠.٠٥(α≤ توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة -
في لصالح المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في التطبیق البعدي الختبار التحصیل المعر

والتحصیل  ) التحلیل والتركیب والتقویم(التجریبیة وذلك في المستویات الثالثة للتحصیل المعرفي 
  .المعرفي ككل
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التحلیل  ( المدخل المنظومي في التحصیل المعرفي ككل ومستویاته الثالثةأثر بلغت قیمة حجم -
 (1.67)و (1.82)و (2.60)و (2.60) لطالبات مجموعة البحث التجریبیة )والتركیب والتقویم

 كبیر في التحصیل أثر المدخل المنظومي له حجم أنبالترتیب، وهذه القیم جمیعها تدل على 
  .(0.80).ها أكبر من التحلیلنالمعرفي بمستویاته الثالثة أل

 (الة بلغت فعالیة المدخل المنظومي في التفكیر اإلبداعي ككل ومستویاته الثالثة والمرونة واألص-
، لبالكبالترتیب مقاسه بمعادلة نسبة الكسب المعدل  (1.36) و (1.32)و (1.25)و (1.29) 

               ). ٢(إلى  (1)وهذه القیم جمیعها تقع في المدى الذي حدده بلیك للفعالیة وهو من 
   ):  ٢٠٠٤(یاسینـ  دراسة ١١
معة األقصى باستخدام أسلوب تحلیل النظم  بجا العملیةوهدفت الدراسة إلى تطویر برنامج التربیة    

واعتمد الباحث في الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي لوصف طبیعة الظاهرة كما هي في الواقع .
،والمنهج البنائي الذي یهدف إلي تطویر برنامج أو هیكل معرفي جدید،وتكونت عینة الدراسة من 

بواقع ) تربیة فنیة-مواد اجتماعیة- جلیزیةانلغة –لغة عربیة - علوم–ریاضیات ( طالبة تخصص) ٢٣٠(
بطاقة تقویم مذكرات الدروس لطالبة التربیة ( في ةمن المجتمع األصلي، وتمثلت أدوات الدراس%)٥٠(

-وبطاقة مالحظة األداء التدریسي لطالبة التربیة العملیة داخل حجرة الدراسة- العملیة بجامعة األقصى
  . األقصىةحو التربیة العملیة بجامعالمعلمات ن/ه أراء الطالباتاناستب

  :وأشارت نتائج الدراسة إلى 
مهارة التخطیط ، ومهارة (المعلمات بجامعة األقصى هي / تكتسبها الطالبات أن المهارات التي یجب -

  )ٕاالستعداد وادارة الذات ،مهارة تنفیذ الدروس،مهارة تفعیل الوسائل التعلیمیة ،ومهارة غلق الدرس
ي تقانالمعلمات لتلك المهارات بشكل عام یقل عن المعدل اإل/امتالك الطالبات مستوي كان -

  %.٨٠ي االفتراضي تقان ال تختلف عن قیمة المعدل اإلكانتماعدا مهارة التخطیط % ٨٠االفتراضي 
ي تقان اقل من المعدل اإلبعادالمعلمات لبرنامج التربیة العملیة على جمیع األ/ تقییم الطالباتكان -

  :وتوصي الدراسة بالتي% . ٨٠تراضي االف
  ).يعملي ونظر(  الدروس الیومیةإعداد التأكید على المهارات الخاصة ب-
 اختیار - صیاغة األسئلة-عرض الدرس( المهارات اآلتیةىالمعلمین عل/ االهتمام بتدریب الطلبة -

  ). مهارة غلق الدرس–واستخدام الوسائل التعلیمیة 
  .ب المشرفینان لتحسین أدائهم التدریسي وذلك من جةن بالمقترحات الالزمالمعلمی/ تزوید الطلبة-
  .  استخدام األسالیب الحدیثة في تطویر برنامج التربیة العملیة-
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  ):٢٠٠٣( الحكیميـ  دراسة ١٢
 استخدام المدخل المنظومي في تدریس علوم الحیاة في التحصیل أثر"هدفت الدراسة إلى معرفة   

وقام الباحث  باختیار ". التعلم لدى طلبة الصف التاسع األساسي في الیمنأثریة وبقاء والمیول العمل
وقام . طالبا وطالبة بالطریقة العشوائیة وهم من طلبة الصف التاسع األساسي) ٢٤٠(عینة مكونة من 

 اختبار تحصیلي من اجل تحدید المستوي المعرفي لطلبة المجموعتین ،بحیث تدرس إعدادالباحث ب
وتوصلت الدراسة .لمجموعة التجریبیة وفقا للمدخل المنظومي والضابطة تم تدریسها بالطریقة التقلیدیة ا

  :إلى النتائج التالیة
  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات تحصیل الطلبة في المجموعة التجریبیة ١

  . درست باستخدام المدخل المنظوميوالضابطة في االختیار البعدي لصالح المجموعة التجریبیة والتي
 بین متوسطات أداء أفراد مجموعتي البحث في التطبیق )٠.٠٥(α≤  توجد فروق داله إحصائیا عند٢

  .البعدي لمقیاس المیول العلمیة نحو مادة علوم الحیاة لصالح التالمیذ الذین درسوا بالمدخل المنظومي
  :وتوصي الدراسة بما یلي

 استخدام المدخل المنظومي في التدریس أثر من الدراسات والبحوث حول ضرورة إجراء المزید -
  . في المیول العلمیةموالتعل

 یدرسوا المعرفة العلمیة بمستویات المفاهیم وتفسیر الظواهر وحل أن یكون مناسبا لمدرسي العلوم -
ي إلى تحسین  ذلك قد یؤدأنالمشكالت باستخدام المدخل المنظومي المزود بأسلوب التساؤل ؛حیث 

  .تعلم طلبة النمط المعتمد واحتفاظهم بالتعلم لمدة أطول
   ) :٢٠٠٣(دراسة الشحات وآخرون  ـ ١٣
تصنیف العناصر واالتحاد الكیمیائي باستخدام المدخل "  تدریس وحدتي أثروهدفت إلي معرفة    

 ثالث مدارس بمحافظة ویة العامة ، وقام الباحثون باختیار عینة منانالمنظومي في تحصیل طالب الث
طالبا وطالبة  ) ٢٤٠( عدد أفراد العینة وكانوتم اختیار فصلین من كل مدرسة، " القاهرة والجیزة " 

وفي كل مدرسة فصل یمثل المجموعة التجریبیة واآلخر یمثل المجموعة الضابطة، بحیث تدرس 
 ، والمجموعة الضابطة تدرس المجموعة التجریبیة الوحدتین المعدتین في استخدام المدخل المنظومي

وقام الباحثون بإعادة صیاغة الوحدتین وفقا للمدخل المنظومي ، وبعد . من الكتاب المدرسي العادي 
  :وأشارت نتائج الدراسة إلى.  االختبارات التحصیلیة إعدادذلك 

وعة  تفوق طالب المجموعة التجریبیة التي درست الوحدتین بالمدخل المنظومي علي طالب المجم
  . الضابطة 
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   ) :٢٠٠٣(ـ دراسة علي ١٤
 كما الریاضیات الحیاتیة، مفاهیم تنمیة في المنظومي المدخل فاعلیة على التعرف إلى الدراسة تهدف   

 الباحث استخدم البیئیة ، وقد المفاهیم تنمیة في المنظومي المدخل فاعلیة على التعرف إلى یهدف

 عینة بلغتو .المقترحة الوحدة عند تطبیق التجریبي والمنهج ،الدراسة مراحل بعض في الوصفي المنهج
 تلمیذ، ) ٤٠ ( ویبلغ عددها تجریبیة إحداهما مجموعتین إلى وزعت تلمیذ ) ٧٧ ( المختارة الدراسة

 .البیئیة والمفاهیم الریاضیات الحیاتیة مفاهیم اختبار على ًمستندا تلمیذ )٣٧ ( من ضابطة ومجموعة
 أطفال درجات متوسطي بین ًإحصائیا دالة فروق وجود أهمها النتائج من عدد إلى الباحث وتوصل

 الحیاتیة مفاهیم الریاضیات الختبار البعدي التطبیق في الضابطة والمجموعة التجریبیة المجموعة

  .التجریبیة المجموعة لصالح البیئیة والمفاهیم
   ) :٢٠٠٢( اندراسة إبراهیم وری - ١٥
 تدریس وحدة البیئة باستخدام المدخل المنظومي في تحصیل طالب أثر معرفة وهدفت الدراسة إلي   
وأخذ  فصلین من كل " القاهرة والجیزة " وتم اختیار ثالث مدارس من محافظتي .  العامة ویةانالث

 عدد أفراد العینة  وكانمدرسة أحدهما یمثل المجموعة التجریبیة واآلخر یمثل المجموعة الضابطة ،
وقام الباحث بهذا الخصوص .  ضابطة ىم تقسیمهم إلي مجموعتین واحدة تجریبیة واألخروت ) ٢٣٦(
  : التالي إعدادب
 ) .منظومة البیئة (  كتاب الطالب لوحده إعداد -

 . دلیل المعلم لالسترشاد به أثناء عملیة التدریس إعداد -

  . االختبارات التحصیلیة إعداد -
  :وتوصلت الدراسة إلي

رتفاع دال إحصائیا في متوسط درجات الطالب في التطبیق البعدي الختبار التحصیل  هناك ا أن-
  . والتي درست باستخدام المدخل المنظومي ، لصالح المجموعة التجریبیة 

   ) :٢٠٠٢(  المنوفي  دراسة- ١٦
یر ه علي التفكأثرهدفت الدراسة إلي معرفة فعالیة المدخل المنظومي في تدریس حساب المثلثات و   

طالب وطالبة  في  الصف ) ١٠٤( ، وتكونت عینة الدراسة من ویةانالمنظومي لدي طالب المرحلة الث
 من كل مدرسة واختیار نوي اختیروا عشوائیا من مدرستین وتم اختیار فصلین عشوائییاناألول الث

م علي تصحیح واستخدام المنهج التجریبي القائ.احدهما عشوائیا أیضا لیكون تجریبیا واألخر ضابطا 
المجموعتین المتكافئتین وتم تدریس المجموعة التجریبیة باستخدام المدخل المنظومي بینما تم تدریس 

 من أدوات الدراسة اختبار تحصیلي وكان. المجموعة الضابطة بدراسة نفس المقرر بالطریقة المعتادة 
 التي أسفر عنها تطبیق أدوات بیاناتولتحلیل ال. في حساب  المثلثات واختبار التفكیر المنظومي 
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 المعیاریة لوصف درجات واإلنحرافاتالمتوسطات " البحث تم استخدام األسالیب اإلحصائیة التالیة 
 وهو أسلوب إحصائي ثر حجم األ-طالب مجموعتي البحث علي االختبار وحساب الداللة اإلحصائیة 

  :وأشارت  نتائج الدراسة إلى. مكمل للداللة اإلحصائیة 
وجود فرق دال إحصائیا بین متوسطي درجات طالب مجموعتي البحث على االختبار التحصیلي  -

  .في حساب المثلثات لصالح طالب المجموعة التجریبیة
 وجود فرق دال إحصائیا بین متوسطي درجات طالب مجموعتي البحث على االختبار التفكیر -

   .ةالمنظومي لصالح طالب المجموعة التجریبی
 المدخل المنظومي في تدریس حساب المثلثات على التفكیر المنظومي لدى أفراد أثر حجم  ارتفاع-

  . العینة التجریبیة
  وتوصي الدراسة بما یلي

 ینبغي تدریب معلمي الریاضیات في مراحل التعلیم قبل  الجامعي على كیفیة استخدام المدخل - ١
  .المنظومي في تعلیم وتعلم الریاضیات 

 المعلم عامةـ ومعلم الریاضیات خاصة من خالل مقرر إعدادل المنظومي في برامج  تضمین المدخ- ٢
  .خل وأسسه النظریة وكیفیة تطبیقهالمعلم معارف حول هذا المد/طرق التدریس حتى یكتسب الطالب

 تدریب القائمین باإلشراف على طالب التربیة العملیة بكلیات التربیة على كیفیة استخدام المدخل - ٣
  .ومي في تعلیم وتعلم الریاضیاتمنظال
 یتم هذا التطویر وفق المدخل المنظومي وخاصة أن عند تطویر المناهج یجب األخذ في االعتبار - ٤

ه یراعي كل من المدى والتتابع والتنسیق ویظهر المحتوى في صورة نفي تنظیم محتوى المناهج أل
  . مترابطة ومتكاملة وذات معنى مع استبعاد الحشو والتكرار

  : )Rosnay، 2001 (دراسة - ١٧
وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلیة استخدام المدخل المنظومي الذي یتضمن األهداف التعلیمیة    

 استخدام المدخل المنظومي والذي أنوتؤكد الدراسة علي .  ترنتنشطة التعلم على شبكة االأنلتصمیم 
ویجعل التعلم ، یوفر الوقت ، ترنت نعلي شبكة االشطة التعلم أنیتضمن األهداف التعلیمیة لتصمیم 

، واع الخبرات التي تقدم للتالمیذ أنفاألهداف التعلیمیة هي عبارات محددة تعبر عن  . أكثر فاعلیة 
من أجل ) في  ضوء األهداف  ( وبالتكنولوجیا المناسبة یمكنك اختیار مصادر التعلم من الشبكة 

شطة التعلم أنالمنظومي هذا  یقدم باختصار سبع خطوات لتصمیم والمدخل . تحسین تعلم التالمیذ 
 یشرح كیف تفكر في  المقرر  وتحدد بوضوح مخرجات ٤:١فالخطوات من ، ترنت نعلي شبكة اال

وتقترح ،  تستخدم للربط بین األمثلة الموجودة علي الشبكة ٧:٥والخطوات من ،  تحققها أنالتعلم التي 
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الخطوات . شطة تعلیمیة مختلفة أنعدید من استخدامات التكنولوجیا في كیف یمكنك كمعلم تكییف ال
  :السبعة هي 

 .تحدید األهداف التعلیمیة العامة للمقرر  )١

 .ربط األداء التعلیمي للدرس باألهداف العامة للمقرر  )٢

 .تصمیم اإلجراءات السلیمة للتقییم  )٣

 .لیها إتقدیم التغذیة الراجعة لمن یحتاج  )٤

 .یات تدریس مناسبة اختیار استراتیج )٥

 .شطة التي یشارك فیها التالمیذ نبناء أو اختیار األ )٦

  .شطة التعلیمیة ناختیار الوسائط المعینة المناسبة لأل )٧
   ) :٢٠٠١(ین انالزع ة وانـ دراسة عف١٨

في   اء مقرري الریاضیات والعلوم للصف السادس األساسي في فلسطینأثرهدفت هذه الدراسة إلي 
 بتحلیل مقرري الریاضیات والعلوم لتحدید المفاهیم انحیث قام الباحث. لمنظومي ضوء االتجاه ا

الریاضیة والعلمیة المتضمنة فیهما ، ثم وضع منظومات مفاهیمیة للمقررین ، وذلك لتحدید الفجوات 
ي  بتطویر المنظومات المفاهیمیة للمقررین ، علانالتي تتخلل منظومات هذین المقررین ، ثم قام الباحث

 هذه المنظومات یمكن ترجمتها إلي مضامین ریاضیة وعلمیة مثراة، هذا فضال عن تحدید أناعتبار 
المنظومات المفاهیمیة التي تشكل معني تكاملیا بین مقرري الریاضیات والعلوم للصف السادس 

  :وأشارت  نتائج البحث إلى . األساسي في فلسطین 
 واضعي أنهیم المقررین بصورة مرضیة ، مما یدل علي عدم وجود عناصر وخیوط تكاملیة بین مفا-

 مشتركة تسعي إلیجاد خیوط تكاملیة بین هذین المقررین ، مما أدي ذلك انالمناهج لم یكن بینهم لج
بینما المفاهیم الریاضیة )  مفهوما ١٦٣( المفاهیم العلمیة أنفصال مفاهیم هذین المقررین حیث انإلي 

  ) . مفهوما ٦٢(
  ): ٢٠٠٠(  التودريـ دراسة١٩

هدفت الدراسة إلي معرفة فاعلیة التدریس المنظومي لوحدة مقترحة في برمجة الریاضیات لطالب   
كلیة التربیة بجامعة أسیوط علي تنمیة التفكیر في الریاضیات ، واالحتفاظ بمهارات البرمجة المكتسبة 

 البرامج من خالل الكمبیوتر واختبارا  واختبارًولتحقیق غرض الدراسة أعد الباحث اختبارا تحصیلیا .
للتفكیر في الریاضیات وبطاقة مالحظة لمالحظة أداء الطالب لمهارة التصمیم ، وتكونت عینة الدراسة 

وفصل مجموعة ضابطة ) درست الوحدة باستخدام التدریس المنظومي ( من فصل مجموعة تجریبیة 
  أوضحت نتائج الدراسة  إليوقد ) . درست الوحدة باستخدام الطریقة العادیة (
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 وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطي درجات مجموعتي الدراسة في التطبیق البعدي لالختبار -
التحصیلي ، واختبار التفكیر لصالح طالب المجموعة التجریبیة ، كما أوضحت احتفاظ طالب 

  . المجموعة التجریبیة بمهارات البرمجة 

  ):٢٠٠٠( ـ  دراسة القدري ٢٠
 استخدام التدریس المنظومي لوحدة مقترحة في برمجة الریاضیات لطالب أثروهدفت إلى استقصاء   

واعد الباحث .كلیة التربیة على تنمیة التفكیر في الریاضیات ،واالحتفاظ بمهارات البرمجة المكتسبة
واختار  .ر الریاضي واختبارا للتفكی، وبطاقة مالحظة  ،ًة في الریاضیات ،واختبارا تحصیلیاوحدة مبرمج

 ،ثم طبق ً وبعدیاًعینة الدراسة من طالب الفرقة الثالثة شعبة تكنولوجیا التعلیم وطبق األدوات قبلیا
   .تهاء التجربة مرة أخرىان أربعة أسابیع من داالختبار التحصیلي وبطاقة المالحظة بع

   إلي ةوأشارت نتائج الدراس
بیق البعدي ،وكذلك في تطبیق البطاقة البعدي ،واختبار  ارتفاع مستوى تحصیل الطالب في التط_ ١

  .مهارات التفكیر،كما ثبت احتفاظ الطالب بمهارات البرمجة 
 وجود فروق ذات عالقة ارتباطیه موجبة بین درجات الطالب في اختبار التفكیر في الریاضیات _ ٢

   .ودرجاتهم في كل من االختبار لتحصیلي وبطاقة المالحظة

  .)٢٠٠٧(نقال عن المولد) Freeman &Others 1999( آخرون نا فریم ـ دراسة٢١
على  بالتعرف هدفت الدراسة إلى تحسین نتائج التالمیذ المعرضین للرسوب أو الفشل األكادیمي   

 لهذا الخطر في مدرستین ،واستخدم المدخل  التالمیذ الظروف الحقیقیة التي تعرض العدید من
لمدرسة األولى قامت بتحلیل العوامل المرتبطة بالقدرة على االحتفاظ المنظومي في حل المشكلة ،ا

  :ت مباشرة على نجاح الطالب النهائي وهيأثروحددت أربعة عوامل  ٕواصدار القرارات ،
  مستوى نضج الطالب  – معتقدات المعلم عن مقدرة الطالب على النجاح - ١

  .یمیة د المقدرة األكا–دة الوالدین ان  مس- ٢
 ت العجــز واإلخفــاق فــي النجــاح إلــى عــدم المواظبــة علــى الحــضور ،ونقــص فــي مهــارات القــراءة ،وأســند

ة فحـصت سـجالت الطـالب لمعرفـة وتحدیـد لمـاذا رسـبوا  الثانیـونقص فـي مهـارات الریاضـیات ،والمدرسـة 
وا  مـــرحلتین هـــامتین جـــدا كـــان الـــصف الثالـــث والـــصف الـــسابع أنفـــي العـــشر ســـنوات الماضـــیة ،ووجـــد 

وا قـد واجهـوا  كـان نصف الطالب تقریبا الذین رسبوا فـي نهایـة المرحلـة نسبة للعاملین في المدرسة ،ألبالن
 قـد تعرضـوا ان  ممـن رسـبوا فـي االمتحـ%90أو تعرضوا لصعوبة شـدیدة وهامـة فـي الـصف الثالـث ، و 

  .لصعوبات شدیدة في الصف السابع 
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ســـتخدام المـــدخل المنظـــومي فـــي تطـــویر وتنفیـــذ وبنـــاء علـــى هـــذه المعلومـــات قامـــت المـــدارس المحلیـــة با
اســتراتیجیات لزیــادة النجــاح وتقلیـــل نــسبة الرســوب متــضمنة مـــستوى الــصف ،ضــمن جــداول المواعیـــد ، 

  .حجرات النجاح ،اتصال المعلمین عبر جمیع المراحل ونموذج المدرسة للسرعة 
  ) :م١٩٩٩حمدي(ـ  دراسة ٢٢
تاجها وفق منحي ٕاندریسي في تصمیم التقنیات التعلیمیة وهدفت هذه الدراسة إلى تطویر نموذج ت   

ه في تحصیل الطلبة الذین أثرالنظم ، وسعت إلي تقویم فعالیة هذا النموذج من خالل استقصاء 
 متغیري الجنس أثراستخدموه في تطویر مشاریعهم ، ودراسة اتجاهاتهم نحو استخدامه ، ثم بحثت في 

تاج الوسائل ٕان وقد تم اختیار شعبتین من طلبة مادة تصمیم ووالتخصص في تشكیل تلك االتجاهات
ة الثانیالتعلیمیة التي تدرس في الجامعة اختیارا عشوائیا ، ولتشكل أحداهما العینة الضابطة ،بینما تمثل 

العینة التجریبیة كما تم تطویر مجموعة أدوات استخدمت في الدراسة ، وأولها النموذج التدریسي 
ه انتاجها وأخیرا استبٕانمنحي النظامي ونموذج تقویم مشروع تصمیم التقنیات التعلیمیة والمطور وفق ال

  : وأسفرت نتائج الدراسة عما یلي. اتجاهات الطلبة نحو النموذج المطور 
  تفوق طلبة العینة التجریبیة التي استخدمت النموذج المطور علي العینة الضابطة في تصمیم -

  .تاجهإانالتقنیات التعلیمیة و
  . تمتع طلبة العینة التجریبیة باتجاهات ایجابیة نحو النموذج -
 عدم وجود فروق ذات دالله في اتجاهات الطلبة نحو النموذج المطور تبعا لمتغیري الجنس -

  . والتخصص 
وأوصت الدراسة بالعمل علي تبني النموذج المطور في تصمیم التدریس وفق المنحي النظامي علي 

 یكسب مستخدمیه من منهجیة علمیة منظمة في التفكیر ، كما أن نعات ، وذلك لما یمكمستوي الجام
أوصت بضرورة إجراء المزید من الدراسات التي  تبحث في تطویر نماذج تدریسیة منوعة في مختلف 

   .اإلنسانیةالتخصصات العلمیة 
   ):م١٩٨٥(صارين دراسة األ- ٢٣  

ج تحلیل النظم في وضع برنامج للتربیة العملیة لطالبات القسم هدفت هذه الدراسة إلي استخدام منه   
 عینة الدراسة طالبات شعبة العلوم في معهد التربیة كانتوقد . العلمي في معهد التربیة في الكویت 

وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي وكذلك المنهج التجریبي ، . ٨٣/٨٤للمعلمین والمعلمات للعام 
  : متعددة شملت استبیانات وقد أعدت الباحثة

 .أعضاء هیئة التدریس شعبة العلوم والریاضیات في معهد التربیة للمعلمین والمعلمات  - أ

  ت والتقنیات التربویةطرق تدریس العلوم والریاضیا( أعضاء هیئة التدریس لقسم التربیة وعلم النفس( 

  ٨٣/٨٤طالبات شعبة العلوم للفصل الدراسي الرابع لعام. 
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  ٨٣/٨٤-٨٢/٨٣شعبة العلوم لألعوام الدراسیة خریجات. 

 .ب التربیة العملیة انبطاقة مالحظة شملت جو  -  ب

  .اختبار تحصیلي إلحدى وحدات المقرر الدراسي  -  ت
  : من نتائج الدراسة ما یلي وكان

 .عدم الترابط بین المقررات النظریة للتربیة العملیة والمقررات العملیة  )١

   المعرفي أكثر من الجانب المعلم ولكنها تركز علي عدادكافیة إل المقررات الدراسیة التخصصیة أن )٢
 . السلوكي الجانباالهتمام ب

 تدرس شیئا عن التربیة، أو علم النفس ، أو أني قبل انالمعلمة للتدریب المید/خروج الطالبة  )٣
 . بضع لقاءات أو محاضرات سریعة ىالمناهج ،أو الوسائل ، أو طرق التدریس سو

 . الطرق الحدیثة في التدریس عدم استخدام )٤

تفوق طالبات المجموعة التجریبیة : ه أن وقد أشارت الباحثة إلي فاعلیة النظام المقترح حیث تبین  )٥
 .في االختبار التحصیلي إلحدى وحدات المقرر الدراسي المقرر علي الطالبات 

  : من أهم توصیات الدراسة ما یلي وكان )٦
 ثناء الخدمة أریب المعلمین قبل واستخدام أسلوب تحلیل النظم في تد. 

  وصیاغة محتوي مقرر طرق تدریس العلوم بدال من المقرر الحالىإعدادإعادة النظر في كیفیة .  
   ):١٩٨١(ـ دراسة مرعي ٢٤
 معلم المرحلة االبتدائیة في عدادهدفت هذه الدراسة إلي تحدید الكافیات األدائیة األساسیة الالزمة إل   

وبناء برنامج لتطویر هذه الكافیات قبل الخدمة ، وفي أثنائها  ،  تحلیل النظم ىنحاألردن في ضوء م
شملت " عینة عشوائیة "  عینة الدراسة وكانتوأجریت الدراسة في األردن واتبعت المنهج التجریبي ، 

مجاالت تمثل  ) ٦(ه مكونه من انولجمع المعلومات استخدم الباحث استب. معلما ومعلمة  ) ٤٦٧(
وتحقیق  شطة ونظمها ، وأجزاء التقویم ، وتحقیق ذات المعلم ،ناصر المادة الدراسیة ، واختیار األعن

  بهدف تدریب  Modlsكما قام الباحث بتطبیق بعض المودیوالت ، أهداف التربیة لدي المتعلمین 
  : من بین نتائج الدراسة ما یلي  وكان.عینة الدراسة علي الكفایات السابق ذكرها 

 ا قدمت قائمة بالكافیات التعلیمیة الالزمة لمعلمي المرحلة االبتدائیة هأن. 

 برامج تعلیمیة لتنمیة الكفایات المتدنیة لدي هؤالء المعلمین إعداد .  
 تحدد كل كفایة بالعدد المناسب لها من األهداف اإلجرائیة والعنایة أن من أهم توصیات الدراسة وكان

  . تعلیم وكفایات تحقیق أهداف التربیة لدي المتعلمین بالكفایات في مجال التخطیط لل
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  : على دراسات المحور األولقیبتع  
  : من خالل الدراسات التي تم عرضها في هذا المحور یمكن الخروج بما یلي   
،  وأخرها دراسة )١٩٨١(فكانت أولها دراسة مرعي  أجریت هذه الدراسات في فترات زمنیة متباینة ،- ١

، وكان معظمها في األلفیة الثانیة مما یدل بشكل واضح على تزاید االهتمام )٢٠١٠(الشوبكي 
  .باستخدام المدخل المنظومي في التعلیم

 دراســــة  یــــسهم فــــي تحــــسین التحــــصیل كمــــا فــــي أظهــــرت الدراســــات الــــسابقة أن التــــدریس المنظــــومي-٢
، ) ٢٠٠٢إبــراهیم وریــان (ودراســة )٢٠٠٣الــشحات وآخــرون،(ودراســة) ٢٠٠٣الحكیمــي،(،)٢٠٠٧أبــانمي،(

، وأثبتـت هـذه الدراسـات أن المـدخل )٢٠٠١عفانـة والزعـانین(ودراسـة ) ٢٠٠١فهمي وجوالجوسكي(ودراسة 
المنظومي له نتائج ایجابیة على  متغیر التحصیل وهي تفیـد بوجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین نتـائج 

حـــصیل  لــصالح المجموعـــة التجریبیــة والتـــي األســلوب المعتــاد وأســـلوب المــدخل المنظـــومى فــي اختبــار الت
  .تدرس باستخدام أسلوب المدخل المنظومى

 الدراسات بالمدخل المنظومي ومعرفة أثره على تنمیة المفاھیم ،كما في دراسة بعضاھتمت _٣
،وأشارت نتائج ھذه الدراسات إلي النتائج االیجابیة الستخدام ) ٢٠٠٨البابا ( ،ودراسة)٢٠١٠الشوبكي(

 المنظومي على متغیر تنمیة المفاھیم وھي تفید بوجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط المدخل
  .درجات طلبة المجموعة التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي وذلك لصالح المجموعة التجریبیة 

 اهتمــت بعــض الدراســات ببنــاء بــرامج فــي ضــوء المــدخل المنظــومي ودراســة فاعلیتهــا ،مثــل دراســة - ٤
المنــــــــوفي (،)٢٠٠٢فهمــــــــي،(،)٢٠٠٤یاســــــــین،(،)٢٠٠٦المــــــــالكي،(،)٢٠٠٨شــــــــاهین،(،)٢٠٠٨البابــــــــا،(
وأشـــارت نتــائج هـــذه الدراســات إلـــى ).١٩٨٥األنــصاري،(،)١٩٩٩حمـــدي،(،) ٢٠٠٠التــودري،(،)٢٠٠٢،

  .الفاعلیة االیجابیة لهذه البرامج على المجموعة التجریبیة 
عفانــة (بقة تالمیــذ مــن المرحلــة االبتدائیــة مثــل دراســة  كانــت عینــة الدراســة فــي بعــض الدراســات الــسا-٥

( وبعــض العینــات األخــرى مــن التالمیــذ فــي المرحلــة اإلعدادیــة والثانویــة مثــل دراســة )٢٠٠١والزعــانین
 ٢٠٠٢المنــوفي،(  ،)٢٠٠٢إبــراهیم وریــان ( ،)  ٢٠٠٣الحكیمــي،( ،)٢٠٠٨البابــا،( ،)٢٠٠٨شــاهین، 

الب، وبعـــــــــض العینـــــــــات األخـــــــــرى مـــــــــن ) ـــــــــو (فـــــــــي الجامعـــــــــات والمعلمـــــــــین مثـــــــــل دراســـــــــة الط أب
القــــدري،(،)٢٠٠٠التــــودري،)(٢٠٠٤یاســــین،(،)٢٠٠٦المــــالكي،(،)٢٠٠٦الخزنــــدار،(،)٢٠٠٨حاصــــل،
  ). ١٩٨٥األنصاري،(، )١٩٩٩حمدي،(،)٢٠٠٠

 تنوعـت الدراســات الــسابقة باســتخدامها للمــنهج منهــا مــن اســتخدم المــنهج التجریبــي الــذي یعتمــد علــى -٦
جموعـــــة ضـــــابطة تـــــدرس بالطریقـــــة المعتادة،ومجموعـــــة تجریبیـــــة تـــــدرس بالمـــــدخل نظـــــام مجمـــــوعتین ،م

ــــــــشحات( ،)٢٠٠٣الحكیمــــــــي( ،)٢٠٠٦نبهــــــــان( ،)٢٠٠٨البابــــــــا(دراســــــــة  المنظــــــــومي مثــــــــل ، )٢٠٠٣ال
، )٢٠٠٢المنـــــــــــوفي(، )٢٠٠٢فهـــــــــــي( ،)٢٠٠٢حـــــــــــسانین( ،)٢٠٠٢(،إبـــــــــــراهیم وریـــــــــــان)٢٠٠٣علــــــــــى(
  ).١٩٨١مرعي( ،)١٩٩٩حمدي(
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منهجین البنائي وذلك لبناء برنامج بالمدخل المنظومي لتوصیل )٢٠٠٨اهینش( بینما استخدمت دراسة
مهارة التمدیدات الكهربائیة المنزلیة،والمنهج التجریبي وذلك لمعرفة أثر المدخل المنظومي على تنمیة 

استخدمت المنهج الوصفي )٢٠٠١ ،عفانة والزعانین(أما دراسة .مهارات التمدیدات الكهربائیة
بینما استخدمت دراسة  استخدمت منهجین وصفي وتجریبي،)١٩٨٥األنصاري ( اسةالتحلیلي،ودر

استخدم المنهج الوصفي التحلیلي )٢٠٠٤یاسین( به التجریبي،وفي دراسةالمنهج ش)٢٠٠٠ ،القدري(
  .    والمنهج البنائي

لواحدة مع وقد تناولت الدراسة الحالیة المنهج شبه التجریبي ،وذلك باستخدام المجموعة التجریبیة ا
  .اختبار قبلي وبعدي

 مثــل ً تحـصیلیاًفـبعض الدراســات تناولـت اختبــارا  تنوعـت األدوات المـستخدمة فــي الدراسـات الــسابقة ،-٧
(،المنــــوفي)٢٠٠٢(،فهمــــي)٢٠٠٢(نینا،حـــس)٢٠٠٢(،وریــــان)٢٠٠٣(،الحكیمـــي)٢٠٠٦المــــالكي(دراســـة
ــــــاك دراســــــات اســــــتخدمت اختبــــــارا).٢٠٠٢ ــــــامج مثــــــل دً تحــــــصیلیاًوهن  أبــــــو، )٢٠٠٨(راســــــة البابــــــا وبرن
،دراســة )٢٠٠٦( واسـتبانه مثـل دراســة نبهـانً تحــصیلیاًك دراســات اسـتخدمت اختبـارااوهنـ).٢٠٠٨(حاصـل
برنـامج وبطاقـة تقـویم واستبانه،واسـتخدمت دراسـة )١٩٩٩(،بینما استخدمت دراسة حمـدي)١٩٨١(مرعي 

ســـــــــتخدمت دراســـــــــة بینمـــــــــا ا.اختبـــــــــار وبطاقــــــــة مالحظـــــــــة)٢٠٠٠(،ودراســـــــــة القـــــــــدري )٢٠٠٨(شــــــــاهین
  .بطاقة تقویم وبطاقة مالحظة واستبانه)٢٠٠٤(یاسین

 أشارت نتائج الدراسات السابقة إلى فاعلیة استخدام المدخل المنظومي في التدریس وفي تطویر -  ٨
  .برامج إعداد المعلمین

شبه المنهج  وهو المستخدم المنهج حیث من السابقة الدراسات معظم مع الدراسة  هذه تقاربت- ٩
 .التجریبي

 المنظومي المدخل كون حیث من السابقة الدراسات معظم مع تتفق الحالیة الدراسة كانت  -١٠
 محتوى تدریسي الباحثة بتدریس تقوم حیث المختلفة، التعلیم أنماط على أثره قیاس ویراد ًمستقال، ُمتغیرا

 والحظت ، ات التدریسوهو مهار ، تابع متغیر على أثره لقیاس واستخدامه المنظومي، بالمدخل 
 .إحصائیة داللة ذات أنها الدراسات هذه في الباحثة

  .  اإلحصائي المستخدم واألسلوب ، اختبار بناء في السابقة الدراسات معظم مع الدراسة اتفقت  -١١
یعني  مما الحالیة الدراسة وفرضیات أسئلة عن اإلجابة السابقة الدراسات من أي تتناول  لم- ١٢

 .أهمیة تناوله
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  : مهارات التدریسب المتعلقةدراسات ال:  المحور الثاني

  ):٢٠١٠( دراسة نجم -١
/ هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلیة برنامج مقترح في تنمیة مهارات التربیة العملیة لدى الطلبة  

فردا ) ٣٣(وتكونت عینة الدراسة من . المعلمین في قسم الدراسات اإلسالمیة بجامعة األزهر بغزة
طالبة ، واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجریبي ،ولتحقیق هدف الدراسة ) ١٧(طالبا و) ١٦(منهم و

 برنامج ٕاعداد التدریبیة الخاصة بمهارات التربیة العملیة ،ولإلحتیاجات استبیان إعدادقامت الباحثة ب
مالحظة لقیاس أداء الطلبة  بطاقة ٕاعداد المعرفي والمهاري ،والجانبینلتنمیة مهارات التربیة العملیة في 

ب النظري لقیاس المعرفة التي ان اختبار تحصیلي معرفي للجٕاعدادالمعلمین لمهارات التربیة العملیة،و/
  : وأشارت نتائج الدراسة إلى .المعلمین من تعلم وحدات البرنامج/حصل علیها الطلبة

تربیة العملیة كما تقدر على بطاقة  األدائي لمهارات الالجانب فاعلیة البرنامج المقترح في تنمیة -
  .مالحظة األداء

،كما تقــدر علــى االختبــار رات التربیــة العملیــة المعرفــي لمهــاالجانــب فاعلیـة البرنــامج المقتــرح فــي تنمیــة -
  .المعرفي

بین متوسطي رتب درجات مجمـوعتي الطـالب والطالبـات علـى )٠.٠٥( عندً توجد فروق دالة إحصائیا-
مهــارات التربیــة العملیــة ألفــراد العینــة فــي التطبیقــین القبلــي والبعدي،لــصالح التطبیــق االختبــار المعرفــي ل

  .البعدي
  :وفي ضوء نتائج الدراسة توصى الدراسة بما یلي

 ضـــرورة األخـــذ بفكـــرة البرنـــامج وتطبیقـــه فـــي كلیـــات التربیـــة فـــي جمیـــع جامعـــات قطـــاع غـــزة لجمیــــع -
 ي التربیــة العملیــة باســتخدام التــدریس المــصغر الـــذتخصــصات كلیــة التربیــة ،مــن خــالل تطــویر برنــامج

  . الطلبة المعلمین عداداثبت فعالیته كأسلوب إل
  ):٢٠٠٩( ـ دراسة أبو دیة٢
 االستماع في تدریس مهارات بعض لتنمیة محوسب برنامج وتجریب بناء إلى الدراسة هذه هدفت   

 الباحثة اتبعت و.بغزة التطبیقیة للعلوم یةالجامع الكلیة في )المعلمات /الطالبات (لدى العربیة اللغة
 البرنامج بناء تم أسئلة الدراسة؛ عن ولإلجابة الدراسة، أهداف لتحقیق والتجریبي البنائي المنهج

 موزعة فقرة ( 16 ) على المالحظة،والتي تحتوي بطاقة في المتمثلة الدراسة أداة وبناء المحوسب،
 ِطبقت ولقد. الغلق المثیرات،ومهارة تنویع التمهید، ومهارة ارةمه :الترتیب على مهارات،وهي على ثالث

 معلم تخصص( التربویة العلوم قسم طالبات من طالبة ( 19 ) من العینة،والمكونة على الدراسة أداة
 تطبیق ،وتم)٢٠٠٨/٢٠٠٩(الثاني الدراسي الفصل من يانمید تدریب لمساق ،والمسجالت)صف
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 تطبیق من تهاءناال وبعد المحوسب، البرنامج تنفیذ الدراسة قبل نةعی طالبات على المالحظة بطاقة
 البعدي، بالتطبیق لتتمثل الدراسة عینة طالبات نفس على بطاقة المالحظة نفس تطبیق تم البرنامج

 التطبیق درجات ومتوسط القبلي التطبیق درجات متوسط على المعالجات اإلحصائیة تطبیق وبعد
  : مایلي أظهرت النتائج .البعدي

 وبعده البرنامج المحوسب تطبیق قبل التمهید مهارة درجات متوسط بین ًاإحصائی دالة فروق وجود -١
 البعدى التطبیق إلى بغزة تعزى التطبیقیة للعلوم الجامعیة الكلیة في )المعلمات /الطالبات( لدى

 اللغة في االستماع یسلتدر المثیرات تنویع مهارة درجات متوسط بین ًاإحصائی دالة فروق توجد -٢
 للعلوم الجامعیة في الكلیة )المعلمات /الطالبات(لدى وبعده المحوسب البرنامج تطبیق قبل العربیة

  . البعدي التطبیق لصالح بغزة التطبیقیة
 قبل العربیة اللغة في االستماع لتدریس الغلق مهارة درجات متوسط بین ًإحصائیا دالة فروق توجد -٣

 بغزة التطبیقیة للعلوم الكلیة الجامعیة في)المعلمات /الطالبات( لدى وبعده المحوسب البرنامج تطبیق
  .البعدي التطبیق لصالح

  :ــــــوفي ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة ب
 ان إتقانلضم كمقرر ٕوادراجه ,الجامعیة للكلیة التخصصات جمیع في االستماع بفن االهتمام -١

 .ًاعملی وتطبیقها علیها التدریب وكیفیة اعاالستم لمهارات الطالبات
  .خالل الحاسوب من الطالب لدى الجید االستماع مهارات غرس كیفیة على المعلمین تدریب -٢
 إعداد  وكیفیة،الحاسوب مع التفاعل مهارات على الخدمة أثناء و قبل للمعلمین تدریبیة دورات عقد -٣

  .لتدریسا بمهارات المتعلقة الحاسوبیة البرامج بعض
      Ahmet Ihan sen)٢٠٠٩( سناندراسة أحمت إیه - ٣

ء واالقتراحات للطلبة المعلمین عن مدى تأثیر الممارسة العملیة هدفت الدراسة إلي تحدید اآلرا   
هم بطریقة التدریس المصغر ،وقد تم جمع المعلومات من خالل عمل مقابالت تمت وجها لوجه انألقر

فسهم واكتساب الخبرة ، حیث ساعدت الممارسة العملیة أنصة لمالحظة  هذه الطریقة فرأن،ووجد 
بطریقة التدریس المصغر في تطویر المهارات التدریسیة ،وأجریت هذه الدراسة بجامعة هیستیب الواقعة 

المعلمین الذین یدرسون / من الطلبة)٣٩(قرة ،والتي تعد من اكبر جامعات تركیا ،وتكونت العینة من أنب
-٢٠٠٦ )(٢٠٠٦-  ٢٠٠٥( األخیر لهم في قسم العلوم والریاضیات ،خالل العامین في العام

 من وكانعاما )٢٣-٢١(ذكور وتراوحت أعمارهم مابین %)٧،٣٥(اث إن%)٣،٦٤(،من بینهم )٢٠٠٧
  :بین النتائج مایلي 

روحة المعلمین إثناء تسجیل الفیدیو لدروسهم المش/ویر بالكامیرا تأثیر علي بعض الطلبة كان للتص - ١
  . مطلقا بالتصویرأثر،ومنهم من لم یت
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 اغلب المشاركین قد أعطوا رد ایجابي ألهمیة وضرورة التصویر إثناء األداء التدریسي أنوجد  - ٢
  .حیث جعلهم یدركون أخطائهم بشكل أفضل 

 اغلب المشاركین اكتسبوا الثقة بالنفس والخبرة وتغلبوا علي القلق حیث أعطاهم تسجیل أنوجد  - ٣
 .فسهم في الممارسة العملیة أنفرصة مالحظة الفیدیو 

وتوصي الدراسة بعمل تدریب عملي للتدریس المصغر لما له من فاعلیة في اكتساب مهارات التدریس 
  .المعلمین/للطلبة

  ):٢٠٠٩(المالكي  دراسة -٤
هدفت الدراسة إلى التعرف على  فاعلیة التدریس المصغر في إكساب الطالب المعلمین مهارات    

) ٢٠(ٕالتهیئة،واستخدام السبورة،وتوجیه األسئلة الصفیة ،وادارة الصف،وتم اختیار عینة بسیطة عددها
طالبا من قسم الریاضیات في كلیة المعلمین بجامعة الملك عبد العزیز ،ویمارسون تدریس مادة 

د على المجموعتین الریاضیات إثناء فترة التربیة العملیة ،واستخدم الباحث المنهج التجریبي ،الذي یعتم
وتم إجراء حساب قیم المتوسطات الحسابیة  التجریبیة والضابطة ،والمالحظة القبلیة والبعدیة ،

وتم حساب تحلیل التباین المصاحب للفروق بین متوسطات   المعیاریة لجمیع المهارات ،االنحرافات
  :لي من بین النتائج ما ی وكانالطالب في المجموعة التجریبیة والضابطة ،

  . فاعلیة أسلوب التدریس المصغر في إكساب الطالب المعلمین مهارات التدریس- ١
،في إكساب الطالب المعلمین بعض مهارات )٠.٠٥( داللة إحصائیة عند مستوى ت توجد فروق ذا- ٢

ي بلغ المتوسط الحسابي في أداء الطالب في المجموعة تالتدریس باستخدام التدریس المصغر ح
،مقارنة بالمتوسط الحسابي في أداء الطالب في المجموعة التجریبیة الضابطة الذي )٨٦.٥(التجریبیة 

وتوصي الدراسة باستخدام التدریس المصغر في مهارات وتطبیقات تدریسیة أخرى  ).٥٦.١(بلغ 
  .واستخدام التدریس المصغر كأسلوب تشخیصي وعالجي،

  ):٢٠٠٨( دراسة البورنو ـ ٥
 برنـــامج محوســــب لتنمیـــة مهــــارات تــــدریس التكنولوجیـــا لــــدي الطالبــــات رأثــــهـــدفت إلــــي الكـــشف عــــن    

مـــن طالبـــات التكنولوجیـــا  طالبـــة )١٧(وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن . المعلمـــات بالجامعـــة اإلســـالمیة بغـــرة
بالجامعــــة اإلســــالمیة ،واتبعــــت الباحثــــة فــــي هــــذه الدراســــة منهجــــین همــــا المــــنهج البنــــائي لبنــــاء البرنــــامج 

 اسـتخدام البرنــامج أثـرمهـارات التـدریس لـدى الطالبــة المعلمـة،والمنهج التجریبـي لدراسـة المحوسـب لتنمیـة 
المحوســــب فــــي تنمیــــة مهــــارات التمهیــــد وصــــوغ األســــئلة وتوجیــــه األســــئلة فــــي تــــدریس التكنولوجیــــا لــــدي 

 برنـــامج محوســـب وفـــق خطـــوات إعـــدادولتحقیـــق أهـــداف الدراســـة قامـــت الباحثـــة ب . الطالبـــات المعلمـــات



 ٨٢

) ٢٨(عـدت الباحثـة بطاقـة مالحظـة تكونـت مـن أ،وطبقت البرنامج علي عینة الدراسة ،و منطقیةةمتسلسل
وأشـارت ).مهـارة التمهیـد،ومهارة صـیاغة األسـئلة ،ومهـارة توجیـه األسـئلة (فقرة موزعة على ثالث مهارات 

  :نتائج الدراسة إلي
د فـي تـدریس التكنولوجیـا لـدى فـي مهـارة التمهیـ )٠.٠٥(α≤  وجـود فـروق دالـه إحـصائیا عنـد مـستوى ١

  .الطالبات المعلمات قبل وبعد تطبیق البرنامج المحوسب لصالح التطبیق البعدي
فــي مهــارة صــوغ األســئلة الــصفیة فــي  )٠.٠٥(α≤ روق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى  توجــد فــ٢

ح التطبیــــق تـــدریس التكنولوجیــــا لـــدى الطالبــــات المعلمـــات قبــــل وبعـــد تطبیــــق البرنـــامج المحوســــب لـــصال
  .البعدي

فــي مهــارة توجیــه األســئلة الــصفیة فــي تــدریس  )٠.٠٥(α≤ ود فــروق دالــه إحــصائیا عنــد مــستوى وجــ٣
  .التكنولوجیا لدى الطالبات المعلمات قبل وبعد تطبیق البرنامج المحوسب لصالح التطبیق البعدي

  :وفي ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما یلي
مج التعلیمیــة التــي تـــساعد الطالبــات المعلمــات علـــى تغطیــة المقــررات التعلیمیـــة  االهتمــام بتــوفیر البـــرا-

  .والدراسیة
تطبیقیـــة باســــتخدام ق لتربیــــة كافـــة مهــــارات التـــدریس بطــــر تـــضمین مقــــررات مهـــارات التــــدریس بكلیـــة ا-

  .وتوظیف الحاسوب
  ):٢٠٠٨(ـ دراسة أبو حجر٦
على الكفاءات لتنمیة بعض المهارات التكنولوجیة هدفت هذه الدراسة إلى بناء وتجریب برنامج قائم    

طالبة ) ٢٤(لدى الطالبة المعلمة في الجامعة اإلسالمیة ،ولقد طبقت الدراسة على العینة المكونة من 
تاج وسائل ٕانمن طالبات قسم العلوم التطبیقیة وتكنولوجیا التعلیم المسجالت ضمن مساق تصمیم و

 ،واتبعت الباحثة المنهج الوصفي حیث ٢٠٠٧/٢٠٠٨من العام تعلیمیة من الفصل الدراسي األول 
قامت بتحلیل كل من وحدة الكهرباء الخاصة بتكنولوجیا الصف التاسع،ووحدة االلكترونیات الخاصة 

واتبعت المنهج .بتكنولوجیا الصف العاشر،وذلك الستخراج المهارات التي سیتم تناولها في الدراسة
الحظة على طالبات وتم تطبیق بطاقة الم.اء البرنامج وبطاقة المالحظةالبنائي والتجریبي وذلك لبن

تهاء من تطبیق البرنامج تم تطبیق نفس بطاقة المالحظة نوبعد اال ل تنفیذ البرنامج،عینة الدراسة قب
  :وأشارت نتائج الدراسة إلى.على نفس الطالبات كتطبیق بعدي

بین متوسط درجات الطالبات في المهارات ) ٠.٠١( عند مستوى داللةً توجد فروق دالة إحصائیا- ١
  .االلكترونیة قبل تطبیق البرنامج وبعده لصالح التطبیق البعدي

بین متوسط درجات الطالبات في )٠.٠١( توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة - ٢
  .المهارات الكهربائیة قبل تطبیق البرنامج وبعده لصالح التطبیق البعدى
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بین متوسط درجات الطالبات في )٠.٠١( فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة توجد - ٣
  .المهارات التكنولوجیة قبل تطبیق البرنامج وبعده لصالح التطبیق البعدى

  :ـ ـــوفي ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة ب
 إعدادویة الحدیثة في  معلم التكنولوجیا وكیف یستفید من االتجاهات التربإعداد تطویر برنامج - ١

  .المعلم والتركیز على المهارات التكنولوجیة 
ي والمهاري ان المهني للطلبة معلمي التكنولوجیا في المجال المعرفي والوجدو االهتمام بالنم- ٢

  .واالهتمام بوصوله له إلي مستوي من الكفاءة الالزمة لممارسة المهنة
لوجیا التعلیم في الجامعة اإلسالمیة بغزة على تنفیذ المهارات  تدریب طلبة قسم العلوم التطبیقیة تكنو- ٣

التكنولوجیة التي تساعد على تدریس منهاج التكنولوجیا المقرر في المدارس التابعة لوزارة التربیة 
  .والتعلیم ووكالة الغوث الدولیة

  ):٢٠٠٦( و مصطفى مـ دراسة سال٧ 
مقترح في تنمیة مهارات التقویم التربوي لدى طالب  إلى معرفة فاعلیة برنامج تعلیمي ههدفت هذ   

 انواستخدم الباحث.شعبة اللغة الفرنسیة بكلیة التربیة في ضوء المعاییر القومیة لجودة المعلم في  مصر
 Gerlach "ٕجیرالش وایلى"في البحث أسلوب النظم، وذلك بإتباع خطوات نموذج التصمیم التعلیمي لـ 

& Ely المنهج الوصفي فى بعض خطوات هذا النموذج لتحدید المعاییر القومیة ، وهذا المنهج تضمن 
وأهم مؤشراتها لجودة المعلم فئ مجال التقویم، ومهارات التقویم التربوي الالزمة للطالب المعلم بشعبة 

ل اللغة الفرنسیة وفق المعاییر القومیة ، وبناء البرنامج المقترح، كما تضمن المنهج التجریبي فى المراح
النهائیة للنموذج للتأكد من فاعلیة البرنامج عن طریق تنفیذه، وتم استخدام التصمیم التجریبي المعروف 
بتصمیم القیاسین القبلي والبعدى للمجموعة الضابطة غیر المتكافئة حیث تم اختیار عینة من طالب 

: وتقسیمها إلى مجموعتینوطالبات الفرقة الرابعة شعبة اللغة الفرنسیة بكلیة التربیة جامعة أسیوط 
مجموعة تجریبیة وأخرى ضابطة، وتم تطبیق البرنامج المقترح على المجموعة التجریبیة، ودرست 

االختبار (المجموعة الضابطة بالطریقة المعتادة، وتم تطبیق أدوات البحث قبلیا وبعدیا على المجموعتین 
وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار .ج المقترحلقیاس فاعلیة البرنام) الموضوعي، بطاقة تقویم المهارات

 األدائي لمهارات التقویم الجانبموضوعي لقیاس التحصیل المعرفي للتقویم التربوي،وبطاقة تقویم 
  :وأشارت نتائج البحث إلى.التربوي

بین متوسطي درجات طالب المجموعة الضابطة )  ٠.٠١ ( فرق دال إحصائیا عند مستوىد یوج- ١
  .جریبیة في اختبار التحصیل المعرفي للتقویم التربوي لصالح طالب المجموعة التجریبیةوالمجموعة الت

بین متوسطي درجات طالب المجموعة الضابطة ) ٠.٠١ ( فرق دال إحصائیا عند مستوىد یوج- ٢
  ".والمجموعة التجریبیة في مهارات التقویم التربوي لصالح طالب المجموعة التجریبیة
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لتقویم التربوي في تنمیة التحصیل المعرفي لمهارات التقویم التربوي من        فاعلیة برنامج ا- ٣
  )٢,١(> القیمةوتلك) ٧٨,١ (خالل قیم الكسب المعدل للطالب في التطبیق البعدى حیث بلغت

  . وهو المدى الذي حدده بالك لفعالیة البرامج التدریبیة 
  :ـــوفي ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة ب

لطالب الفرقة الرابعة مهارات التقویم التربوي التي كشف " القیاس والتقویم" تضمین مقرر ضرورة - ١
ألهمیتها )  مهارات التغذیة الراجعة-  مهارات تقویم التالمیذ-مهارات التقویم الذاتي(عنها البحث الحالي 

  .هذه المهارات المعرفي لالجانب وتكوین معلم اللغة الفرنسیة، وعدم االعتماد فقط على إعدادفي 
 معلم اللغة الفرنسیة في كلیات التربیة في ضوء إعدادضرورة اهتمام المسئولین بتطویر برامج  - ٢

المعاییر القومیة بحیث تطابق محتویاتها وعملیاتها معاییر أداء المعلم التي تنص علیها وثیقة المعاییر 
 علیه المعاییر ومؤشراتها وقواعد  یحقق الحد األدنى المقبول الذي تنصأنالقومیة لیستطیع الخریج 

  .    التقدیر المدرجة
   ):٢٠٠٦( ـ  دراسة محمود والبطراوي ٨
 المودیوالت التعلیمیة في تنمیة بعض مهارات التدریس واالتجاه أثرهدفت هذه الدراسة إلى معرفة    

 إعداد بانقام الباحثوقد . نحو مهنة التدریس لدى الطالب المعلم في كلیة التربیة بجامعة قناة السویس
التهیئة،التواصل اللفظي "بطاقة مالحظة لقیاس أداء الطالب المعلمین في أداء بعض مهارات التدریس 

وكذلك مقیاس اتجاه . وطبقاها على العینة قبل التدریب وبعده " ٕوالغیر لفظي،ضبط وادارة الفصل،الغلق
– الطالب المعلمین بكلیة التربیة بالسویس وتكونت العینة من. ان الباحثإعدادنحو مهنة التدریس من 

 المنهج الوصفي لتحدید المهارات التدریسیة المراد ان واستخدم الباحثالثانیة ابتدائي ادبيالفرقة 
 المودیوالت التعلیمیة في بعض مهارات التدریس أثرتنمیتها،وكذلك المنهج التجریبي وذلك للتحقق من 

  :الدراسة إلىوأشارت نتائج  .لدى الطالب المعلم
التــي درسـت المودیــوالت التعلیمیــة فــي المهــارات التدریــسیة )عینــة الدراســة (تفـوق الطــالب المعلمــین _  ١

  .مما یدل على أهمیة دراسة المودیوالت التعلیمیة في تحسین المهارات التدریسیة لدى الطالب
  .ل في مهارة إدارة وضبط الفص) عینة الدراسة (تفوق الطالب المعلمین _  ٢
نحـو مهنـة التـدریس قـد نمـى بعـد )عینـة الدراسـة( اتجـاه الطـالب المعلمـین أنأوضحت نتائج الدراسـة _ ٣

  .دراستهم المودیوالت التعلیمیة مما یدل على أهمیة هذه المودیوالت
  : من أهم التوصیات التي أدرجت في نهایة البحثوكان

ة بكلیـــات التربیـــة خاصـــة الثانیـــب الفرقــة إعــادة النظـــر فـــي مقـــرر مهــارات التـــدریس الـــذي یدرســـه طـــال -
هــم یمارســون التــدریس بخــروجهم الــى التربیــة العملیــة فــي هــذه الــسنة دون أنشـعبة التعلــیم االبتــدائي حیــث 

  .دراسة مادة طرق التدریس 
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الت التعلیمیــــة ضــــمن الطــــرق المــــستخدمة فــــي تــــدریس مــــادة مهــــارات و إدخــــال نظــــام الدراســــة بــــالمودی-
  .كلیات التربیةالتدریس لدى طالب 

  ): ٢٠٠٥( ـ دراسة حسن٩
هدفت الدراسة إلى بناء وتجریب برنامج تقني لتنمیة المهارة العملیة في تدریس التكنولوجیا لدى    

ولإلجابة على أسئلة الدراسة تم بناء البرنامج التقني  .غزة_الطالبة المعلمة في الجامعة اإلسالمیة 
فقرة )٦٠( الدراسة المتمثلة في بطاقة المالحظة والتي تحتوي على بشقیه النظري والتطبیقي،وبناء أداة

مهارة التحضیر للعروض العملیة،ومهارة التنفیذ (موزعة على ثالث مهارات فرعیة على الترتیب 
طالبة من )١٨(،وطبقت أداة الدراسة على العینة المكونة من)للعروض ،ومهارة تقویم التعلم بالعروض

تطبیقیة وتكنولوجیا التعلیم والمسجالت لمساق مهارات التدریس من الفصل طالبات قسم العلوم ال
 على نفس طالبات عینة ا وبعدیهً،وتم تطبیق بطاقة المالحظة فبلیا)٢٠٠٥( للعام الثانيالدراسي 
  :وأظهرت نتائج الدراسة  .الدراسة 

د التطبیق لدى  وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسط درجات مهارة العروض العملیة قبل وبع .١
  .الطالبة المعلمة تعزى إلى البرنامج التقني

وهذه النسب ) ٠,٠٤٩(وللتقویم) ١,١١١(والتنفیذ) ١,١٠٩( نسبة الكسب المعدل للتحضیر هي أن .٢
  . للبرنامج فاعلیة عالیة أنعالیة مما یعني 

برنامج التقني في وفي ضوء النتائج السابقة والتي توصل إلیها الباحث یوصي بضرورة االستفادة من ال
تدریس مساق مهارات التدریس لطالبات قسم العلوم التطبیقیة وتكنولوجیا التعلیم في الجامعة اإلسالمیة 

  .بغزة وجامعات الوطن

  ) :٢٠٠٤( دراسة بدر- ١٠
 استخدام برنامج تدریبي مقترح في تنمیة المهارات التدریسیة لدي أثرهدفت الدراسة إلي معرفة    

م الریاضیات في كلیة التربیة بمكة المكرمة ،من خالل بناء برنامج تدریبي لتدریب الطالبات بقس
الطالبات المعلمات على بعض مهارات تخطیط الدروس وتنفیذها وتقویمها ،وتكونت عینة الدراسة من 

رمة طالبة من طالبات الفرقة الرابعة بقسم الریاضیات في كلیة التربیة األقسام العلمیة بمكة المك )٦٠(
،واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجریبي ،حیث صممت التجربة باستخدام مجموعتین األولي تجریبیة 

 بطاقة إعدادة ضابطة لم یتم تدریبها علي البرنامج وتم الثانیتم تدریبها علي البرنامج المقترح و
امت الدراسة بمعالجة المالحظة والبرنامج التدریبي ومن ثم تطبیقها علي عینة الدراسة التجریبیة ،ق
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للفروق بین )ت( المعیاریة وقیم االنحرافات إحصائیا عن طریق المتوسطات الحسابیة ،بیاناتال
  : من بین النتائج ما یلي وكانمتوسطي درجات أفراد المجموعتین ،

تفوق أداء الطالبات المعلمات في التطبیق البعدي عنه في التطبیق القبلي في المهارات التدریسیة  - ١
  .تهاء بالتقویم انلرئیسة والفرعیة بدءا من التخطیط وا

تفوقت المجموعة التجریبیة التي نفذت البرنامج علي المجموعة الضابطة التي لم تنفذ البرنامج  - ٢
 . ثبت تكافؤهم قبل تطبیق البرنامج أن،وبعد 

  .ة المندرجة تحتها ایجابي في تنمیة المهارات التدریسیة الرئیسة والمهارات الفرعیأثر للبرنامج كان - ٣
وتوصي الدراسة باالهتمام بتدریب الطالبات المعلمات بكلیة التربیة علي مهارات التخطیط والتنفیذ 

  .والتقویم للدرس ؛بما یسهم في زیادة كفائتهن التدریسیة بعد التخرج
  ):٢٠٠٣(ینانـ  دراسة حس١١
ه في تنمیة أثرت التدریس اإلبداعي و برنامج تدریبي قائم على مهاراأثرهدفت الدراسة إلي معرفة    

وطبق البحث خالل العام .هذه المهارات لدى معلمي العلوم بمراحل التعلیم العام بمحافظة سوهاج
وقد اختیرت مجموعة البحث  .الثاني األول ون علي مدار الفصلین الدراسیی٢٠٠١/٢٠٠٢الجامعي 

بالدبلوم الخاصة في التربیة في العام بالطریقة المقصودة حیث شملت جمیع طالب الفرقة األولي 
ت انواستع. طالبا وطالبة٢٠م تخصص العلوم بكلیة التربیة بسوهاج وعددهم ٢٠٠١/٢٠٠٢الجامعي 

الباحثة بكل من المنهج الوصفي التحلیلي وذلك بغرض تحلیل األداء السلوكي اإلبداعي لتحدید مهارات 
تحدید التصمیم التجریبي ذو المجموعة الواحدة وذلك وأیضا المنهج التجریبي وبال. التدریس اإلبداعي

 البرنامج التدریبي القائم علي مهارات التدریس اإلبداعي على تنمیة حصیلة ومستوي أثربغرض دراسة 
واستخدمت الباحثة مجموعة من االختبارات التحصیلیة . أداء أفراد مجموعة البحث لهذه المهارات 

ة البحث من مهارات التدریس اإلبداعي وكذلك مجموعة من لقیاس مستوي حصیلة إفراد مجموع
وأشارت .بطاقات المالحظة لتقویم مستوي أداء أفراد مجموعة البحث لبعض مهارات التدریس اإلبداعي 

   :أننتائج البحث إلى 
 إلى تنمیة حصیلة ىالبرنامج المعد من قبل الباحثة والقائم على مهارات التدریس اإلبداعي قد اد - ١
  .راد مجموعة البحث في هذه المهارات أف
  . تنمیة مستوى أداء المجموعة التجریبیة  في استخدام هذه المهارات في تدریس العلوم- ٢

مام معلمي العلوم وذلك من اجل تنمیة األداء أ من أهم توصیات البحث فتح أبواب كلیات التربیة وكان
عض البرامج المطورة والتي تقوم علي مهارات اإلبداعي للعلوم لدیهم وذلك من خالل تدریبهم علي ب

  . التدریس اإلبداعي ،وذلك في المواعید المناسبة
 



 ٨٧

   ):٢٠٠٢( ةـ  دراسة حماد١٢
 في تنمیة مهارات تخطیط وتنفیذ وتقویم انهدفت الدراسة إلي معرفة فاعلیة إستراتیجیة تدریس األقر  

لدي الطالب المعلمین في كلیة التربیة بجامعة  تعلمهما أثرتقال وبقاء اندروس مادة الریاضیات وفي 
وقد تم اختیار العینة بطریقة عشوائیة من بین طالب الفرقة الرابعة شعبة الریاضیات الذین .انحلو

 )٥٩( حیث بلغ عدد الطالب ٢٠٠١/٢٠٠٢یدرسون مقرر طرق تدریس الریاضیات بالفصل األول 
جموعتین متكافئتین إحداهما تجریبیة وقد بلغ عدد طالبا وطالبة تم تقسیمهم بطریقة عشوائیة إلي م

طالبا  )٢٩(واالخري ضابطة وقد بلغ عدد أفرادها ) طالبة٢٠-طالب١٠(طالبا وطالبة  )٣٠(أفرادها 
 من أدوات الدراسة بطاقتي مالحظة لقیاس مستوي أداء الطالب وكان)طالبة١٩-طالب ١٠(وطالبة

واستخدم .وكذلك اختبار مواقف التدریس الفعلیة .الدروسالمعلمین في مهارات تخطیط وتنفیذ وتقویم 
الباحث المنهج الوصفي التحلیلي في تحدید مهارات تخطیط وتنفیذ وتقویم دروس الریاضیات لدي معلم 

 في تنمیة انالریاضیات ،والمنهج التجریبي وذلك لقیاس مدي فعالیة استخدام إستراتیجیة تدریس األقر
 تعلمهما وقد أثرتقال وبقاء انویم دروس الریاضیات لدي الطالب المعلم وفي مهارات تخطیط وتنفیذ وتق

تم استخدام المجموعتین التجریبیة والضابطة مع التطبیق القبلي والبعدي ألدوات البحث علي كل 
   :أنوأشارت نتائج الدراسة إلي .منهما

  .لدي الطالب المعلمین قد أسهمت في نمو المهارات التدریسیة انـ إستراتیجیة تدریس األقر١
 تدریبهم إلي التدریس الفعلي في مدارس التربیة أثرتقال ان  في انة تدریس األقریأسهمت إستراتیج.٢

  . هذا التدریب لفترة زمنیةأثرالعملیة وفي بقاء 
 من أهم التوصیات إجراء دراسات أخري باستخدام عینات من كلیات التربیة االخري أو شعب وكان

خفاض مستوي قلق انمدي تأثیر أسالیب التدریس المختلفة علي مهارات التدریس وأخري لمعرفة 
  . التدریس لدي الطالب المعلمین بجامعة طنطا

  ): ٢٠٠٢( ـ  دراسة شحاتة والشیخ١٣
هدفت الدراسة إلي معرفة فاعلیة برنامج تدریبي مقترح في تنمیة المهارات التدریسیة لدى معلمات   

وقد تم اختیار عینة من معلمات الریاضیات من المدارس النموذجیة .ة االبتدائیةالریاضیات في المرحل
 سنة ١١-٢معلمة من مختلف سنوات الخبرة تراوحت بین) ٢٣( بدولة قطر وقد بلغ عدد أفراد العینة

  . سنة للمؤهالت االخري ١٢-١٠ومن .للمؤهل العلمي العالي
 عینة البحث قبل وبعد تطبیقه البرنامج التدریبي  بطاقة مالحظة المعلم وطبقت علىانواعد الباحث

  :وأشارت نتائج البحث إلى.المقترح وذلك بعد حساب صدقها وثباتها 
  .  الحاجة إلى رفع مسوي أداء عینة البحث في معظم المهارات الرئیسیة والفرعیة- ١
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جات بین متوسط در)٠.٠٠١)(٠.٠٥( وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة- ٢
تخطیط : التطبیق البعدي في المهارات التالیة على الترتیبحالمعلمات قبل وبعد تطبیق البرنامج لصال

  ).التقویم–عرض الدرس –التمهید للدرس –استخدام الوسائل التعلیمیة –توجیه األسئلة -الدرس
معلمي المرحلة  من أهم التوصیات االهتمام بتطویر البرامج التدریبیة وورش العمل التي تزود وكان

  . االبتدائیة بمستحدثات المادة وأسالیب تعلیمها بصفة مستمرة

   ):٢٠٠٢( ـ دراسة  صادق١٤
تیجیة مقترحة لتطویر المهارات التدریسیة لدي طالب التربیة اهدفت الدراسة إلي معرفة فاعلیة إستر  

ا من طالب السنة الرابعة طالب ) ٢٠( وتكونت العینة من.العملیة بكلیة التربیة ،جامعة المنصورة 
 واستخدم الباحث ٢٠٠١/٢٠٠٢جامعة المنصورة للعام ، علمي شعبة العلوم البیولوجیة بكلیة التربیة 

وتطبیق األدوات علي العینتین قبل وبعد التجربة ، ، المنهج شبة التجریبي ذو المجموعتین المتكافئین 
معلمین أثناء التدریس تتضمن عدد من  من أدوات البحث قائمة مالحظة ألداء الطالب الوكان

  .المهارات التدریسیة األساسیة ومهارات تدریسیة مساعدة ألداء المهارات األساسیة بكفاءة وفاعلیة 
تیجیة المقترحة علي تطویر المهارات األساسیة والمساعدة ا وأشارت نتائج الدراسة علي فاعلیة اإلستر

وتوصي الدراسة باستخدام هذه اإلستراتیجیة مع . یولوجیة  الطالب المعلمین بشعبة العلوم الب-لدي
  . المعلمین في شعب أخري بكلیات التربیة –الطالب 

  ):٢٠٠١( الیزید وـ  دراسة أب١٥
ـــــدریس بـــــالعروض     ـــــة مهـــــارات  الت ـــــرح فـــــي تنمی ـــــامج مقت ـــــة برن ـــــي استقـــــصاء فاعلی هـــــدفت الدراســـــة إل

وتكونــت . لــدي طــالب الفرقــة الثالثــة تخــصص أحیــاء "مهــارات التخطــیط ،ومهــارات التنفیــذ"االستقــصائیة 
( العینـــة مــــن طــــالب الفرقــــة الثالثـــة تخــــصص أحیــــاء حیــــث تــــم التطبیـــق علــــي جمیــــع الطــــالب وعــــددهم

طالبـــة ومجموعـــة ضـــابطة )٢٠( طالبـــة وتـــم تقـــسیمهم إلـــي مجمـــوعتین ،مجموعـــة تجریبیـــة وعـــددهم)٤٠
 بواسـطة بطاقـة تقـویم تخطـیط بیانـاتت الوقد جمع . ٢٠٠٠/٢٠٠١طالبة للعام الدراسي ) ٢٠( وعددهم

 الباحثة،وكـــذلك بطاقـــة مالحظـــة أداء الطـــالب إعـــداددروس العـــروض العملیـــة االستقـــصائیة وهـــي مـــن 
  :وأشارت النتائج إلي. للعروض االستقصائیة داخل حجرة الدراسة في التربیة العملیة 

  .یة یة تنمیة مهارات التدریس بالعروض العلمیة االستقصائكان إم- ١
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مهــارات " فاعلیــة البرنــامج المقتــرح فــي تنمیــة مهــارات التــدریس بــالعروض العلمیــة االستقــصائیة ككــل_ ٢
  "التخطیط ومهارات التنفیذ

 مــن أهــم التوصــیات التــي أدرجــت فــي نهایــة البحــث تــضمین مقــرر طــرق تــدریس العلــوم تــدریبات وكــان
  .عملیة الستراتیجیات تدریس مختلفة 

   ) :٢٠٠١( البحیصيدراسة - ١٦
هدفت الدراسة إلي معرفة فاعلیة برنامج مقترح لتنمیة بعض مهارات التدریس لدي معلمي كلیة   

 واستخدم الباحث ٢٠٠١ /٢٠٠٠معلما ومعلمة للعام  )٢٥( فلسطین التقنیة وتكونت عینة الدراسة من
 فلسطین التقنیة  األول المنهج الوصفي في تحلیل مهارات التدریس الالزمة لدي معلمي كلیةانمنهج

 المنهج التجریبي لمعالجة مدي فعالیة البرنامج الثانيو. وكذلك مراجعة البحوث والدراسات السابقة 
ه ان من أدوات الدراسة استبوكان. المقترح الخاص بمهارات التدریس لدي معلمي كلیة فلسطین التقنیة 

مهارات التدریسیة العامة ال، یة العامة المهارات التدریس"  واشتملت علي ثالث مهارات بیاناتلجمع ال
وكذلك بطاقة مالحظة قام الباحث " ني ت التدریسیة الخاصة للتعلیم التقالمهارا، للتعلیم التقني 

  :ودلت نتائج الدراسة علي . ها إعدادب
بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة في  ) ٠.٠٥< a(  وجود فروق دالة إحصائیا عند مستوي  .١

 .والخاصة التقنیة ، والعامة التقنیة ، هارات التدریسیة العامة  المإتقان

 لدي أفراد لبین التطبیقین البعدي  والمؤج ) ٠.٠٥<a( وجود فروق دالة إحصائیا عن مستوي  .٢
 . المجموعة التجریبیة 

  :وتوصي الدراسة بعدة توصیات منها
، اصة في مجال المهارات التدریسیة وخ،  في كلیة فلسطین التقنیة إعداد دورات تربویة للمعلمین - ١

  .بحیث تكون متواصلة وتشتمل جمیع المهارات
  .خذ النتائج بعین االعتبارتدریسیة التي احتوتها الدراسة ،وأ االهتمام بقائمة المهارات ال- ٢
ولم ، والتي لم تشتمل علیها قائمة المهارات ،  بطاقات مالحظة مماثلة في المهارات االخري إعداد  ٣
  .ضمنها بطاقة المالحظة أو الدراسة العملیة تت

   ):٢٠٠١(ـ   دراسة الرفاعي١٧
 فاعلیة برنامج للتدریس المصغر في تنمیة بعض مهارات التدریس أثرهدفت الدراسة إلى معرفة  

  : عینة الدراسة على النحو التاليوكانت.اإلبداعي لدى الطالب المعلمین بكلیة التربیة بطنطا
ب المعلمین بالفرقة الرابعة شعبة علوم طبیعیة وكیمیاء بكلیة التربیة بطنطا وبلغ عینة من الطال-١ 

  .)١عینة تجریبیة.(طالبا وطالبة)٢٨(عددهم 
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ي وشملت ثالثة فصول من بعض مدارس عداد اإلالثانيمن تالمیذ الصف )٢عینة تجریبیة  (- ٢
ي العام الجامعي وطبقت الدراسة ف. تلمیذا وتلمیذة)١١٦(مدینة طنطا وبلغ عددهم 

س للتفكیر اإلبداعي وبطاقة مالحظة األداء ان اختبار توربیاناتواستخدم الباحث لجمع ال١٩٩٩/٢٠٠٠
  :التدریسي  وأشارت نتائج الدراسة إلي

بین متوسطات درجات الطالب المعلمین في التطبیق )٠.٠٠١(  وجود فروق دالة إحصائیا عند مستوى
یة حدوث نظة،وذلك لصالح التطبیق البعدي وتشیر هذه النتائج إلي إمكاالقبلي والبعدي لبطاقة المالح

 یتحقق ذلك من أننمو آو تحسن في بعض مهارات التدریس اإلبداعي لدى الطالب المعلمین ،ویمكن 
  .خالل العوامل والظروف المناسبة لتطبیق بعض البرامج التي تركز على هذه المهارات 

بیة للمعلمین المبتدئین أو الجدد على جمیع المراحل التعلیمیة لتنمیة ویوصي الباحث بعقد دورات تدری
  .مهاراتهم التدریسیة واطالعهم على الجدید في مجال طرائق التدریس 

  ):٢٠٠١(ـ دراسة سالمة ١٨
ي في تنمیة المهارات التدریسیة لدى الطالب المعلمین ان التدریب المیدأثرهدفت الدراسة إلى معرفة   

وتكونت العینة من الطالب المعلمین بالفرقة الرابعة .یة الریاضیة بجامعة طنطا بلترفي كلیة ا
واتبع .٢٠٠٠/٢٠٠١طالب للعام الدراسي )٨٠(بكلیة التربیة الریاضیة قوامها )تخصص تدریس (

 بطاقة تقویم إعدادوقام الباحث ب. الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمناسبته لطبیعة البحث
  :وأشارت نتائج الدراسة إلي.رات التدریسیة للطالب المعلمین في التربیة الریاضیةالمها

 ایجابي في تنمیة جمیع المهارات التدریسیة قید البحث باإلضافة أثري ذات ان فترة التدریب المیدأن 
  .إلي الدرجة الكلیة للبطاقة

یسیة للطالب المعلمین ،واستخدام ویوصي الباحث العمل على سرعة بناء أدوات لتقویم المهارات التدر
التدریسیة للطالب المعلم بطاقة التقویم المقترح لمساعدة القائمین بالتوصیة في عملیة تقویم المهارات 

 یتضمن منهج طرق التدریس نماذج إجرائیة لكیفیة إعادة التدریس أنقرب إلي الموضوعیة ،وبطریقة أ
ویتدربون علیه عملیا من خالل دروس التربیة العملیة  عدادبحیث یتعرف الطالب علي خطوات هذا اإل

  .من منهج طرق التدریس بالفرقة الثالثة
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           ) :   ٢٠٠١(  دراسة العطاب - ١٩
المدرس للمهارات / العملیة في أداء الطالب ةهدفت الدراسة إلي معرفة فاعلیة برنامج تعلیمي للتربی   

واتبع الباحث المنهج التجریبي في ) . الیمن(یس في جامعة أب التدریسیة واتجاهه نحو مهنة التدر
 من أدوات وكان، ٢٠٠٠/٢٠٠١طالبا وطالبة للعام الدراسي  ) ٣٨(الدراسة وتكونت العینة من 

  :وأشارت نتائج الدراسة إلي .  ومقیاس االتجاه نحو مهنة التدریس، بطاقة المالحظة(الدراسة 
 .داء الكلي للمهارات التدریبیة فاعلیة البرنامج التعلیمي في األ -

لمهارات التدریسیة عدا مجال إدارة وضبط افاعلیة البرنامج التعلیمي في كل مجال من مجاالت  -
 . الصف 

ه أنالمدرسین إال / تأثیر البرنامج التعلیمي في االتجاهات االیجابیة نحو مهنة التدریس علي الطلبة  -
   . ًلم یكن داال إحصائیا

  :تيأل باوأوصت الدراسة
 . استخدام أسلوب النظم في تحلیل البرامج التعلیمیة وتصمیمها  -

جامعة آب لتنفیذ برنامج / ي تابع لقسم المناهج وطرق التدریس في كلیة التربیة ملاستحداث فرع ع -
 .التربیة العلمیة یتكون من فرق عمل إداري وأكادیمي متفرع للتخطیط والتنفیذ والتطویر والتقویم 

  
  ):٢٠٠٠ (انسة كامل وحمد درا- ٢٠

 التربوي واألكادیمي ،التي یتلقاها الطالب المعلمون عدادهدفت الدراسة إلى فحص فعالیة برامج اإل  
في كلیة التربیة بجامعة الملك سعود بأبها ،في إكسابهم مهارات األداء التدریسي الفعال للمواد 

لیة التربیة بجامعة الملك سعود  في كلثالثمن طالب المستوي ا)١٠٦(ة من االجتماعیة ،وتكونت العین
 في الفصل الدراسي األول ،واتبعت المیدانیة التاریخ،یقضون فترة التربیة  وسمي الجغرافیابأبها في ق

 إحصائیا بحساب اإلحصاء الوصفي والتكراري بیاناتالدراسة المنهج شبه التجریبي ،وتم تحلیل ال
مي ومهارات كات األداء ،ومعامالت االرتباط بین المعدل التراللفروق بین متوسط) ت( ،وقیم بیاناتلل

  :التقویم ،وأشارت نتائج الدراسة إلى مایلي
عكس هذا ان المعلم في كلیة التربیة التي سحبت منها عینة الدراسة،وإعدادقصور في فعالیة برنامج  .١

 ).الدراسةموضوع (القصور على تدني مستوى تمكن الطالب المعلمین من مهارات التدریس 

 .مقرر التقویم التربوي غیر فعال في إكساب الطالب المعلمین المهارات التي یحتاجون إلیها .٢

  .یركز بدرجة مناسبة علي مهارات التدریس   الطالب التااألسلوب المتبع في تقویم ادء .٣
ئیة  الطالب  المعلمین للتدریس في صورة إجراإعدادوتوصي الدراسة بضرورة صیاغة أهداف برنامج 

 المعلم العربي ،وتقویم فعالیتها إعدادیسهل تقویم مدى تحققها،ودراسة سبل تطویر أسالیب تنفیذ برامج 
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 الثقافیة والتربویة الجوانب المعلمین الذي تتالزم فیه إعداد،وضرورة إتباع النظام التكاملي في 
  .واألكادیمیة

 ).١٩٩٩(لعسقو  دراسةـ ٢١ 

 بعض على اإلسالمیة بالجامعة التربیة كلیة في الطلبة تدریب تأثیر تحدید إلى الدراسة هذه هدفت  

 طالب )١٠٠( من الدراسة عینة تكونت،و التدریس مهنة نحو اتجاهاتهم  تغییرفي التدریس مهارات
 كلیة في ث الثال المستوى وطالبات طالب على الدراسة ،واقتصرت طالبة )٥٠(ب وطال )٥٠(وطالبة

-١٩٩٦( الدراسي للفصل )١(العملیة التربیة مساق لتلقي المسجلین بغزة المیةاإلس بالجامعة التربیة
ا علي العینة ه لقیاس االتجاهات نحو مهنة التعلیم وطبقهانوقد قام الباحث بتصمیم استب. . )١٩٩٧

  :وأسفرت نتائج الدراسة إلي . قبل التدریب وبعده 
  .رات التدریس عنها قبل التدریب  ـ ارتفاع اتجاهات الطلبة بعد تدریبهم علي بعض مها١
 ـ وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین اتجاهات الطالب واتجاهات الطالبات نحو مهنة التدریس ٢

  .وذلك لصالح الطالبات 
 على المعلم الطالب تدریب خالل من وذلك العملیة التربیة بمساق االهتمام بوجوب الدراسة وأوصت

 والفتور النمطیة عن باالبتعاد وذلك التدریس مهنة نحو المعلمین الطالب دافعیه ،وزیادة التدریس مهارات

  .المعلم إعداد ظروف بها تمر التي

  ):١٩٩٩(  دراسة الناشف وبات- ٢٢
هدفت الدراسة إلي معرفة فاعلیة التدریس المصغر في صقل مهارات التدریس وتحسینها لدى   

یا یدرسون تخصص انطالبا عم)٥٨( العینة من تكونت .انالطالب في كلیات التربیة في سلطنة عم
یة،في الفصل األول من العام اناللغة العربیة في سنتهم الرابعة في كلیة التربیة في مدینة صور العم

 بواسطة بطاقة مالحظة تم تطویرها من قبل بیانات وقد جمعت ال١٩٩٨/١٩٩٩الدراسي 
 والثبات ،واستخدم تصمیم المجموعة فقرة تحقق لها  معیار الصدق )٣٧(الباحثین،وتكونت من

  ).ت(الضابطة واالختبار البعدي فقط ، ولإلجابة على السؤال الرئیسي للدراسة استخدم اختبار 
 فاعال في تحسین مهارات التدریس وتنمیتها لدى الطلبة ا للتدریس المصغر دورأنوأشارت النتائج إلى 

 الطالب المعلم ودافعتیه للظهور على الشاشة بدرجة عالیة،ویعود هذا إلى أسباب عده أهمها حرص
  .أمام زمالئه بأفضل مظهر ممكن

 من أهم التوصیات التي أدرجت في نهایة البحث تعمیم تطبیق فكرة التدریس المصغر علي جمیع وكان
   .انالكلیات وفي جمیع التخصصات والمستویات في سلطة عم
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  )HadFild 1998( دراسة هاد فیلد- ٢٣
مـن خـالل التعلـیم )التربیـة العملیـة(اسة إلي معرفة فاعلیة تدریب معلمي المـدارس االبتدائیـة هدفت الدر   

المصغر في تدریس الریاضیات ،وقـام الطـالب المعلمـون فـي المرحلـة االبتدائیـة بتـسجیل ثـالث حـصص 
ة هم ،ثــم عرضــها علــي زمالئــه ،وقــام أســاتذة طرائــق تــدریس الریاضــیات بالمرحلــإعــدادتعلــیم مــصغر فــي 

  .االبتدائیة بتقییم هذه التسجیالت وفحص التوقعات المحتملة لتقییم أشرطة الفیدیو المسجلة 
 دورات التــــدریب مــــن خــــالل التــــدریب المــــصغر فــــي أســــالیب البحــــث وتــــدریس أنوأشــــارت النتــــائج إلــــي 

  .الریاضیات ناجحة مع معظم الطالب 
دریب معلمي مـا قبـل الخدمـة أثنـاء التربیـة وتوصي الدراسة بأهمیة األخذ بأسلوب التدریس المصغر في ت

  .العملیة

  ) :١٩٩٧(  دراسة محمود ومحمد - ٢٤
هدفت الدراسة إلي تقویم مهارات التدریس العامة والنوعیة في ضوء أراء القائمین بطرائق التدریس   

خدم دا ،واستاناللغة العربیة بكلیات التربیة ، وتكونت الدراسة من تسعة عشر مدرسا وأستاذا مس
ه المهارات التدریسیة العامة والنوعیة للقائمین علي تعلیم مادة طرق تدریس اللغة ان استبانالباحثت

العربیة وكذلك دلیل المقابلة للقائمین علي تعلیم مقرر طرق تدریس اللغة العربیة وبعض طالب 
ث المنهج الوصفي لبحواستخدم ا) تخصص اللغة العربیة ( وطالبات الفرقة الثالثة بكلیات التربیة 

ة العربیة ورصد لي واقع إجراءات التدریس في كلیات التربیة في مقرر طرق تدریس اللغبهدف التعرف إ
  : وأشارت نتائج البحث  . ١٩٩٥/١٩٩٧بحث عام  مهارات التدریس لل

علي  % ٤١ المهارات  العامة المستخدمة في دروس اللغة العربیة وصلت نسبة تحقیقها إلي أن  .١
 % .٢٧خفضت المهارات النوعیة المستخدمة في هذه الدروس الي ناحین 

 تقدم في دروس طرائق تدریس اللغة العربیة وصلت نسبتها إلي أن المهارات العامة التي یجب أن .٢
 المهارات النوعیة الالزمة لمادة طرائق تدریس اللغة العربیة وصلت نسبتها المئویة إلي أنكما % ١٠٠
٨٦.٤. % 

ن الباحثین لمعرفة األسباب الكامنة وراء الوعي واإلدراك بالمهارات التدریسیة التي وفي محاولة م
یمتلكها المعلم الجامعي في مادة طرق تدریس اللغة العربیة من جهة وبین عدم استخدامها أو التدریب 

اء  بعرض هذه النتیجة علي بعض أعضانیة ، قامت الباحثتانعلي هذه المهارات التدریسیة من جهة ث
  :  أجباتهم كما یلي وكانت، ة معهمانهیئات التدریس الذین تم تطبیق االستب



 ٩٤

ات تكنولوجیة مثل جهاز عرض فوق الرأس ، أو أجهزة التدریس المصغر أو كان عدم وجود إم .١
 .الكمبیوتر 

 . ارتفاع كثافة الطالب في محاضرة طرائق التدریس وعدم تقسیمهم إلي مجموعات صغیرة  .٢

 . یتضاعف هذا الوقت أن أسبوعیا والمفروض انخصص لطرق التدریس وهو ساعتقلة الوقت الم .٣

 .عدم وجود مواد تعلیمیة حدیثة في مكتبات كلیات التربیة مثل الدوریات والكتب الحدیثة  .٤

عدم وجود برنامج موحد في طرائق التدریس یهتم بهذه المهارات ویوضح أسالیب اكتساب الطالب  .٥
 .لها 

 أنادة طرق التدریس إلي خبرة عضو هیئة التدریس ومعلوماته السابقة دون یخضع التدریس في م .٦
  . یتعرض لتدریب قبل قیامه بتدریس مادة طرق التدریس 

   ):١٩٩٧(   دراسة الشهراني-٢٥
للمهـــارات )بمنطقــة عـــسیر (هــدفت الدراســـة إلــي معرفـــة مـــدى إلمــام معلمـــي العلــوم بالمرحلـــة المتوســـطة    

. تــدریس النــاجح كمــا یراهــا مــشرفو العلــوم ومــدیرو المــدارس المتوســطة ومعلمــو العلــومالتدریــسیة الالزمــة لل
عــد وأ.معلــم علــوم)١٢٨(مدرســة متوســطة و مــدیر )٧٤(و )علــوم(مــشرفا تربویــا ) ٢٠( وتكونــت العینــة مــن

ــــــسة ان اســــــتبثالباحــــــ ــــــسیة رئی ــــــضم ســــــبع مهــــــارات تدری  واســــــتخدام الوســــــائل إعــــــدادالتخطیط،التنفیذ،(ات ت
وتحــت كــل مهــارة منهـــا )،التقویم،إدارة الــصف والتحفیز،النمــو العقلــي والمهنــي ،المهـــارات العلمیــة التعلیمیــة

ة ویتمثـل فــي ان األداة بعـدة خطـوات وهـي تحدیـد الهـدف مـن االسـتبإعـدادوقـد مـر .مهـارات تدریـسیة فرعیـة 
مــدي إلمــام آو الحــصول علــي أراء مــشرفي العلــوم ومــدیري المــدارس فــي المرحلــة المتوســطة فیمــا یتعلــق ب

مـصادر  الموجهـة لمعلـم العلـوم التعـرف إلـي ةانتمكن معلمي العلوم من هذه المهارات وكذلك تهدف االسـتب
  :وأشارت النتائج إلي.اكتسابهم لهذه المهارات

 وجـود اخـتالف فـي وجهـات نظـر كـل مـن مـشرفي العلـوم ومـدیري المـدارس فیمـا یتعلـق بمـدي إلمــام - ١
  . التدریسیة الالزمةمعلمي العلوم بالمهارات

 بعــض المهــارات التدریــسیة تكــون متــوفرة بدرجــة عالیــة أو متوســطة لــدى المعلمــین وقــد أن مالحظــة -٢
یرجـع ذلــك إلــى وجــود مقــررات طـرق التــدریس العامــة والخاصــة التــي بـدورها تــزود الطالــب فــي إثنــاء فتــرة 

خــــر كــــذلك عــــدم التــــرابط بــــین  علــــي بعــــضها دون األز قبــــل الخدمــــة بــــبعض المهــــارات والتركیــــعــــداداإل
 المعلمــین والمقــررات التــي تقــدم فــي مراحــل التعلــیم عــدادالمقــررات التــي تــدرس فــي المرحلــة الجامعیــة إل

  .العام
  المعلمـــین مـــن خـــالل زیـــادة عـــدد المقـــررات التربویـــة إعـــدادوتوصـــي الدراســـة بإعـــادة النظـــر فـــي بـــرامج 

 التطبیقــي لهــذه الجانــب النظــري والجانــبالــربط بــین والتركیــز علــي مهــارات التــدریس المختلفــة ومحاولــة 
  .المقررات 



 ٩٥

  ):١٩٩٧( دراسة عجیز- ٢٦
هدفت هذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى مـدى مـساهمة التـدریس المـصغر ،ببـرامج كلیـات التربیـة فـي تنمیـة 

. ربیــة  لطــالب الــدبلوم العــام فــي التةالالزمــمهــارات التــدریس ،باإلضــافة إلــى معرفــة المهــارات التدریــسیة 
طالبـــا )٤٠(وقــد اختـــار الباحـــث عینـــة عـــشوائیة ،مـــن طلبـــة الـــدبلوم العـــام فـــي التربیـــة یـــصل عـــددها إلـــى 

  :وقد اتبع الباحث مجموعة من الخطوات منها ) .طالبا وطالبة٨٥٩(وطالبة من مجتمع أصلي تعداده 
  . بناء قائمة مبدئیة بالمهارات ١
  .جیه  معرفة األسالیب الشائعة في التدریس،والتو٢
 بنـــاء وتطبیـــق بطاقـــة مالحظـــة قبلیـــة فـــي ضـــوء تحلیـــل المهـــارات الرئیـــسة ،الـــى مهـــارات فرعیـــة علـــى ٣

  .المجموعتین التجریبیة ،والضابطة
  :وأشارت نتائج الدراسة إلى 

ـــ عــدم وجــود فــروق بــین المجمــوعتین التجریبیــة والــضابطة، فــي الــتمكن مــن المهــارات التدریــسیة خــالل ١
  .لي فترة التطبیق القب

 المجمــوعتین التجریبیــة والــضابطة ،فــي مــستوى الــتمكن مــن المهــارات ،لــصالح أفــرادـــ وجــود فــروق بــین ٢
  .المجموعة التجریبیة

  :وأوصت الدراسة باالتي
  .ـ استخدام التدریس المصغر ببرامج إعداد المعلمین في اإلعداد التكاملي ١
  . فیة استخدامه في المجاالت التعلیمیة األخرىـ إجراء المزید من الدراسات حول التدریس المصغر،وكی٢
ـــــ وضــــع أســــس ومعــــاییر،یمكن فــــي ضــــوئها اســــتخدام التــــدریس المــــصغر فــــي تــــدریب المعلمــــین اثنــــاء ٣

  .الخدمة
  ):١٩٩٣( دراسة عبد الحافظ - ٢٧  
ـــة االبتدائیـــة بالمملكـــة العربیـــة     هـــدفت الدراســـة إلـــى معرفـــة مـــدى تمكـــن معلمـــي اللغـــة العربیـــة بالمرحل

معلمــا مـن معلمـي اللغــة ) ١٥(وتكونـت العینـة مــن عـدد خمـسة عـشر.لـسعودیة مـن مهـارة توجیــه األسـئلةا
معلمـا ) ١٥( وخمـسة عـشر،١٩٩١/١٩٩٢العربیة بالمرحلة االبتدائیة بمنطقة الجوف في العام الدراسـي 

ي  المعلمــین بــالجوف تخــصص لغــة عربیــة المــسجلین بــسجالت فــي العــام الدراســإعــدادمــن طــالب كلیــة 
 والمتوقــع الثــاني خــالل الفــصل الدراســي المیدانیــة فــي الفــصل الدراســي األول فــي التربیــة ١٩٩١/١٩٩٢

 مـن أدوات الدراسـة بطاقـة مالحظـة طبقـت علـى المجمــوعتین وكـان.الثـانيتخـرجهم بعـد الفـصل الدراسـي 
  :في خمس مدارس وأظهرت نتائج الدراسة 

فــي مهــارة الــصیاغة اللغویــة الــصحیحة )فــي إثنائهــاقبــل الخدمــة و( ضــعف مــستوي المعلمــین بــصفة عامــة
  .لألسئلة والمیل إلي استخدام اللغة العامیة أكثر من استخدام اللغة الفصحى



 ٩٦

لــذا یوصــي الباحــث بــضرورة تــدریب هــؤالء ،المعلمــین علــي االســتراتیجیات الــصحیحة للــصیاغة اللغویــة 
  .وتدریبهم على اإللقاء الصحیح والسلیم للسؤال 

  ):١٩٩٣( ة قزامل دراس- ٢٨
 برنامج مقترح لتنمیة بعض مهـارات التـدریس لـدي الطلبـة المعلمـین أثرهدفت هذه الدراسة إلى معرفة    

وركـزت هـذه الدراسـة علـى تنمیـة ثـالث مهـارات رئیـسیة . ،بكلیة التربیة ،شعبة التاریخ في جامعة المنوفیة
) ٣٠( وتكونــت عینــة الدراســة مــن .ئط الزمنیــة هــي مهــارة التهیئــة ،ومهــارة الغلــق، ومهــارة اســتخدام الخــرا

 ةالمــنهج الوصــفي فــي تحلیــل مهــارات التــدریس الالزمــ:طالــب ،ولقــد اســتخدمت الباحثــة منهجــین للدراســة 
وأشــارت نتــائج  .للطــالب المعلمــین ،والمــنهج التجریبــي عنــد تطبیــق بطاقــة المالحظــة تطبیقــا قبلیــا وبعــدیا

  :الدراسة إلى
عینـــــــة الدراســـــــة لمهـــــــارة ) المعلمـــــــین/ الطـــــــالب( لـــــــة إحـــــــصائیة ،بـــــــین أداء وجـــــــود فـــــــروق ذات دال.١

  .التهیئة،والغلق،واستخدام الخرائط الزمنیة ،وكلها لصالح التطبیق البعدى
 اسـتخدام لمهـارة %)١٠٠:(بالترتیـب للمهـارات )المعلمـین /الطـالب(أداء فـي التحـسن نـسبة كانـت ــ٢

  التهیئة لمهارة (% 78 ) الغلق، لمهارة (% 96 ) الزمنیة، الخرائط
  : من أهم التوصیات التي أشارت إلیها الدراسة وكان

 بطاقـــة مالحظـــة ،لمالحظـــة أداء الطـــالب المعلمـــین فـــي بـــاقي المهـــارات العامـــة والنوعیـــة التـــي إعــداد ١
  .یحتاجها المعلم

ریب فــي ة ببطاقــات المالحظــة المقننــة ،فــي اإلشــراف علــي الطــالب المعلمــین فــي إثنــاء التــدان االســتع٢
  . السلبیات والمآخذأنلدورها في تحسین أسالیب التدریس ،واالرتقاء بها عن طریق بی.التربیة العملیة 

 لعملهـم فـي مرحلـة التربیـة ة وجوب التركیز على اكتساب الطالب المعلمـین للمهـارات التدریـسیة الالزمـ٣
   .عدادي برنامج اإل العملي ،فالجانب النظري بالجانبالعملیة ،وذلك لن یهیئ إال بربط 

  ):١٩٩٢(  دراسة لملوم- ٢٩
هدفت هذه الدراسة إلي محاولـة البحـث عـن صـیغ وأسـالیب جدیـدة فـي تنمیـة مهـارات التدریس،وكـذلك    

محاولـــة البحـــث عـــن أســـالیب أكثـــر موضـــوعیة تقویمیـــة ؛لقیـــاس األداء الـــسلوكي للطـــالب المعلمـــین فـــي 
  .رات في محاولة لضبط هذه المتغیراتالتربیة العملیة ،والعمل على استكشاف متغی

وقـد اسـتعرض الباحـث عبـر مجموعـة مـن الدراسـات الـسابقة ،والتـي اعتمـد علیهـا مجموعـة مـن المهـارات 
التدریـــــسیة شــــــارحا هـــــذه المهــــــارات ومعلقــــــا علیهـــــا ،ومــــــن ضـــــمن هــــــذه المهــــــارات التـــــي اعتمــــــد علیهــــــا 

األســــئلة ،وأســــالیب التــــدریس ،ومهــــارة ٕمهــــارات التــــدریس بــــشكل عــــام ،وأســــالیب توجیــــه والقــــاء :(الباحــــث
  ).استخدام التعزیز



 ٩٧

 ت كلیــا لطـالبةوقـد اعتمـد الباحـث فـي دراسـته علـى المـنهج الوصــفي مـن حیـث معرفـة المهـارات الالزمـ
واسـتخدم المـنهج التجریبـي فـي معرفـة أداء .المعلمین والمعلمات ،من خالل استعراض الدراسـات الـسابقة 

ٕتي توجیــه والقــاء األســئلة ومهــارة اســتخدام التعزیــز وكالهمــا بعــد تعرضــهم المجموعــة التجریبیــة فــي مهــار
  :ومن توصیات الدراسة .للبرنامج 

ماط المتنوعة ،من األسئلة الـشفهیة داخـل حجـرة الدراسـة ،مـن المهـارات التـي ن یكون استخدام األأن_  ١
  .یجب التركیز علیها في أثناء التدریب العملي 

نامج ،لتنمیـة مهـارات المـشرفین علـى التربیـة العملیـة ،فـي عملیـات التوجیـه فـي  برإعدادالعمل على _  ٢
  .أثناء التدریب العملي للطالب المعلمین

  . االهتمام باستخدام التقنیات التي تسهم في تنمیة المهارات التدریسیة_  ٣
      ): T0llerud and toni ،١٩٩٠( دراسة تولورد و طوني - ٣٠
ي ضرورة ،اكتساب مهارات تدریسیة ذاتیة ؛لدى طلبة الدراسات العلیا هدفت هذه الدراسة إل   

والخرجین الجدد ،حیث قام هؤالء الطلبة ،بتطویر واكتساب المهارات التدریسیة بطریقة ذاتیة وذلك 
هؤالء الطلبة لدیهم استعداد ذاتي؛لتطویر مهاراتهم التدریسیة  :أنباالعتماد على خبرات سابقة ،بمعنى 

 طریق االكتساب باالعتماد على بعض الخبرات المسبقة،وقد تكونت عینة الدراسة من ،وذلك عن
طالبا من طالب الدراسات العلیا والخرجین الجدد ،الذین قاموا باالستجابة ؛لبحث متخصص ) ١٩٣(

ى تطویر النزعة في وصف اكتساب مهارات التدریس بطریقة ذاتیة وقد تضمنت الخطوة األولى إل
  :وقد دلت نتائج الدراسة إلى. دریسالذاتیة للت

 یتم أن التدریب في مجال تنمیة ،وتطویر مهارات التدریس یجب أن هؤالء الطلبة وافقوا على أن ـ ١
  .تدریسه من خالل برامج تعلیمیة علیا 

 النزعة الذاتیة تزداد بصحبة خبرة تدریسیة سابقة، مع دورات تعلیمیة في مجال طرق التدریس أن ـ  ٢
 طالب الدكتوراه ،مع ثالث خبرات مصاحبة ،أو أكثر یبدون نزعة ذاتیة علیا نحو أنتبین ب،حیث 

  .اكتساب مهارات التدریس
  ): Miller and jane، ١٩٨٩( ـ دراسة میلر وجین٣١

 الهدف من هذه الدراسة یكمن في اكتشاف الدرجة أو الحد الذي یستطیع عنده تعلم أو تحویل إن     
واالستراتیجیات التدریسیة من أماكن عمل غیر هادفة الي ممارسة تطبیقیة في مهارات التدریس ،

ة  هذه الدراسة هي دراسة تقویمیة لمنطقة معینة ،وقد تضمنت عینة الدراسأنالفصل الدراسي ،علما ب
  :بع مجموعات معلما وتم تقسیمهم إلى أر)١٢(من

م یتلقوا أي تدریب نظم مادة الریاضیات مجموعة غیر مدربة من المعلمین الذین ل:المجموعة األولى 
  .للصف الرابع
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  .یا فقط انمجموعة من المعلمین ذوي المعرفة ،والذین تلقوا تدریبا ابتدائیا مید: ةالثانیالمجموعة 
المجموعة الثالثة تضمنت معلمین مخططین ،قاموا بعملیة المتابعة ؛للتدریب على تعمیم دروس 

  .الریاضیات للصف الرابع
 في ان مجموعة داعمة ؛للمعلمین بعد العملیة التدریبیة، ولقد اعتمد الباحثكانت: عة الرابعةالمجمو

 واختبار،قد تضمن خمسة وعشرین استبیانتحصیل ،وجمع المعلومات ،وحل مشكلة الدراسة على 
  : افتراضات عدة منهاانسؤاال ولقد افترض الباحث

  :لمون المعكان درجة وضوح المنهج عالیة كانتكلما . ١
  . قادرین على التعبیر عن مواقف ایجابیة ،نحو الریاضیات للصف الرابع-
  . معرفة الحقائق والمبادئ العاملة؛لریاضیات الصف الرابع-
  . استخدام خطط الدروس الواقعیة في مادة الریاضیات ؛للصف الرابع-

  .؛للصف الرابعولقد أوضحت نتائج االختبار عن تقدم حقیقي ؛للمعرفة في مادة الریاضیات 
 المعلمین استطاعوا تحویل المهارات التدریسیة،من ورشة أن انومن النتائج التي توصل إلیها الباحث
  .عمل نظریة إلي خطط دروس حقیقیة

  
 : مهارات التدریس الثانيتعقیب على دراسات المحور 

فــي تنمیــة مهــارات مــن خــالل العــرض الــسابق لدراســات هــذا المحــور ،التــي اســتخدمت أســالیب متنوعــة    
  :التدریس ،یمكن تسجیل الملحوظات التالیة

 بعــض البــرامج علــى اكتــساب بعــض مهــارات التــدریس أثــر ـ هنــاك بعــض الدراســات اهتمــت بدراســة ١
 شـــــــحاته(،)٢٠٠٣ین،انحـــــــس(،)٢٠٠٤بـــــــدر،(،)٢٠٠٨البورنـــــــو،(،)٢٠١٠نجـــــــم،(وتنمیتهـــــــا مثـــــــل دراســـــــة

كامــل (،)٢٠٠١العطــاب،(،)٢٠٠١الرفــاعي،(،)٢٠٠١البحیــصي،(،)٢٠٠١الیزیــد،أبــو (،)٢٠٠٢والــشیخ،
وأشــارت هــذه الدراســات إلــى النتــائج االیجابیــة لهــذه ).١٩٩٣قزامــل،(، )١٩٩٣الحــبش،(،)٢٠٠٠،انوحمـد

  .البرامج في تنمیة مهارات التدریس
 ـ أكـــدت بعـــض الدراســـات علـــى أهمیـــة التـــدریس المـــصغر فـــي تنمیـــة مهـــارات التـــدریس للمعلمـــین مثـــل ٢

هـــــــــــــــاد (،)١٩٩٩الناشــــــــــــــف،(،)٢٠٠١الرفــــــــــــــاعي،(،)٢٠٠٢صــــــــــــــادق،(،)٢٠٠٩ ســــــــــــــن،انإیهــــــــــــــ(دراســــــــــــــة
أهمیـة المودیـوالت التعلیمیـة فـي )٢٠٠٦والبطـراوي، محمـود(بینمـا أكـدت دراسـة).١٩٩٧عجیـز،(،)١٩٩٨فیلد،

،أكــدت دراســـة انأكــدت علــى فاعلیــة إســتراتیجیة تــدریس األقر)٢٠٠٢حمــادة،(تنمیــة مهــارات التدریس،ودراســة
  . تنمیة مهارات التدریس يي فانة التدریب المیدعلى فاعلی) ٢٠٠١سالمة،(
 ـ بالنــسبة لــألدوات البحثیــة التــي اســتخدمت فــي الدراســات الــسابقة فقــد غلــب علیهــا اســتخدام بطاقــة ٣

،كمـا یوجـد دراسـات أخـرى )٢٠٠١العطـاب،(،)٢٠٠٤بـدر،(،دراسـة)٢٠٠٨البورنـو،(المالحظة مثل دراسـة
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ة واالختبـــارات التحـــصیلیة مثـــل دراســـة ان االســـتبلة مثـــب بطاقـــة المالحظـــانـــاســـتخدمت أدوات أخـــرى بج
  ).٢٠٠٩ سن،انایه(،ومنها من استخدم المقابالت مثل دراسة)٢٠٠١البحیصي،(،)٢٠١٠نجم،(
 ـ تنوعـت الدراسـات الـسابقة فـي اسـتخدامها للمـنهج منهـا مـن اسـتخدم المـنهج التجریبـي كمـا فـي دراسـة ٤
،ومنهـــا مـــن اســـتخدم المـــنهج )٢٠٠١العطـــاب،(،)٢٠٠١أبـــو الیزیـــد،(،)٢٠٠٢شـــحاته،(،)٢٠٠٢حمـــادة،(

،وهنـاك دراسـات اسـتخدمت )٢٠٠٢صـادق،(، )٢٠٠٤بـدر،(،)٢٠١٠نجـم،(شبه التجریبـي كمـا فـي دراسـة
 )١٩٩٣الحـــــــبش،(، )١٩٩٧محمـــــــود ومحمـــــــد،(،)٢٠٠١ســـــــالمة،(المــــــنهج الوصـــــــفي كمـــــــا فـــــــي دراســــــة

التـي اسـتخدمت )٢٠٠٨ورنـو،الب(وبعض الدراسات استخدمت منهجـین كمـا فـي دراسـة  ،)١٩٩٣قزامل،(،
التــي اســتخدمت المــنهج الوصــفي ) ٢٠٠٦محمــود و البطــراوي،(المــنهج البنــائي والمــنهج التجریبي،دراســة

  .والتحلیلي
ــــق بعینــــة الدراســــة فقــــد تنوعــــت العینــــات مــــابین الطلبــــة المعلمــــین مثــــل دراســــة .٥ نجــــم ( أمــــا فیمــــا یتعل
ـــــدر،(،دراســـــة)٢٠١٠، ـــــة مثـــــل دراســـــة،والمعلـــــین ا)٢٠٠١العطـــــاب،(،)٢٠٠٤ب شـــــحاته (لمـــــزاولین للمهن

ي،انالـــــــشهر(،)١٩٩٧ومحمـــــــد،،محمود(،)١٩٩٨عــــــسقول،(،)٢٠٠١البحیـــــــصي،(،)٢٠٠٢والــــــشیخ،
  ).١٩٩٣الحافظ،(،)١٩٩٧

  . ـ تنوعت المعالجات اإلحصائیة وفقا لطبیعة المشكلة واألدوات المستخدمة٦
یـرات المقترحـة فـي تنمیـة مهــارات  ـ توصـلت معظـم نتـائج الدراسـات الــسابقة إلـى فاعلیـة البـرامج والمتغ٧

  .التدریس
  

  :السابقة الدراسات العام علىالتعقیب 
 محور كل دراسات عن ومالحظات نتائج من استخلص وما دراسات، من عرضه تم ما ضوء في    

 أثر لىإ التعرف في السابقة الدراسات عن اختلفت الحالیة الدراسة أنب القول یمكن السابقة المحاور من
 لدى الطالبات المعلمات تخصص معلم صف ، التدریس مهارات تنمیة في المنظومي المدخل اماستخد

 الدراسات معظم أن الباحثة الحظت وقد . الباحثة على حد علم الموضوع هذا إلى التطرق یتم ولم

تدائیة یة واالبعدادویة واإلاناستخدام المدخل المنظومي ومعرفة فاعلیته  في مراحل التدریس الث تناولت
، كما وجدت الباحثة دراسات استخدمت المدخل المنظومي على المستوي الجامعي ولكن لیس لتنمیة 

 .مهارات التدریس

 المنظومي استخدام المدخل حیث من الهدف، حیث من الدراسات من عدد مع الحالیة الدراسة تشابهت

 ،الثاني المحور دراسات في مهارات التدریس كما تنمیة حیث ومن األول، المحور دراسات في كما
 المنهج بعض الدراسات استخدمت فقد المنهجیة حیث من السابقة الدراسات مع الحالیة الدراسة واتفقت
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انة باإلضافة ستب المالحظة واالتاختبار وبطاقا باستخدام األدوات حیث من اتفقت كما التجریبي، شبه
  .إلى إعداد محتوى تدریسي

  
  : الدراسات السابقةمدى استفادة الباحثة من

  :یلي السابقة مادراسات ال الباحثة من   استفادت
  .ـ  تكوین إطار مرجعي نظري حول الدراسة١
  .ومهارات التدریس المنظومي، المدخل من كل مفهوم تحدید ـ٢
  .ـ  تحدید مهارات التدریس المراد تنمیتها بالمدخل المنظومي٣
  .اسة الحالیة ـ اختیار التصمیم التجریبي المناسب للدر٤
  .ـ  تحدید أدوات الدراسة المناسبة واألسالیب اإلحصائیة المالئمة٥
.ـ  كیفیة إجراءات  الدراسة من الناحیة التطبیقیة٦
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 الرابع الفصل
  واإلجراءات الطریقة

  :مقدمة
 شملت منهج والتي الدراسة هذه في إتباعها تم التي اإلجراءات الفصل هذا في الباحثة تتناول       

الدراسة  اء أدواتبن انوبی اختیارها، وأسلوب الدراسة وعینة لمجتمع ووصف الدراسة، في المتبع البحث
والمنهجیة التي اتبعتها الباحثة في  )المعرفي االحتیاجات، ، وبطاقات المالحظة، واالختبار ةاستبان(

  على والمحتوى التدریسي إعداد  على كیفیةیحتوي كما الكشف عن مدى صدق وثبات هذه األدوات ،
 تفصیل یلي ما وفي .بیاناتال حلیلت في استخدمت التي اإلحصائیة  واألسالیب، الدراسة تنفیذ كیفیة
  :ذلك

  :الدراسة منهج) ١(
 اســـتخدام المـــدخل المنظـــومي فـــي تنمیـــة مهـــارات أثـــر الهـــدف مـــن الدراســـة هـــو معرفـــة مـــدى أنبمـــا    

  :فقد استخدمت الباحثة وفقا لطبیعة الدراسة  المعلمات تخصص معلم صف ،/التدریس لدى الطالبات
حد العوامل أو أنهج الذي یدرس ظاهرة حالیة مع إدخال تغیرات في الم هو ذلك:التجریبي المنهج شبه

 ) .٨٣: ٢٠٠٧األغا واألستاذ ،.(أكثر ورصد نتائج هذا التغیر 
 استخدام المدخل أثرلمعرفة  المجموعة الواحدة ذو التجریبي التصمیم حیث اتبعت الباحثة    

 تطبیق یتم  تخصص معلم صف بحیثالمعلمات/المنظومي في تنمیة مهارات التدریس لدى الطالبات
 اختبار إلى المعلمات/الطالبات تخضع المنهج هذا وفي .على نفس المجموعة والبعدي القبلي االختبار

 للتعلم نفسها المجموعة تخضع ثم التجربة، من مدى امتالكهن للمهارات التدریسیة قبل للتحقق قبلي
 الدراسة في المستقل والمتغیر.بعدي الختبار ا نفسهالمجموعة تخضع ثم ، المنظومي المدخل بأسلوب
التابع  والمتغیر ،) عینة الدراسة(المجموعة التجریبیة به درست الذي المنظومي المدخل استخدام

  . مهارات التدریس
  :مجتمع الدراسة ) ٢(
 االولمستوى رابع الفصل بغزة  معلم صف بجامعة األزهر قسممجتمع الدراسة من طالبات  تكون  
  .طالبة ) ١٨٣(والبالغ عددهن ) م٢٠١١- ٢٠١٠(بیة العملیة للعام الجامعي التي یدرسن التروال
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   :سةالدرا عینة) ٣(
  ":لإلحتیاجاتالعینة االستكشافیة  "األولىالعینة االستطالعیة . أ

هـا عینـة اسـتطالعیة قوامعلـى   االحتیاجات للتدریب علـى مهـارات التـدریساستبانةتطبیق قامت الباحثة ب
واستكـــشاف  ،ا وثباتهـــســـتبانة التحقـــق مـــن صـــدق االبهـــدف،  مـــن مجتمـــع الدراســـة األصـــليطالبـــة) ٧٦(

   .االحتیاجات التدریبیة للطالبات على مهارات التدریس
  : الثانیةالعینة االستطالعیة. ب
 قوامهاعشوائیة عینة استطالعیة على  تطبیق االختبار المعرفي وبطاقة المالحظةقامت الباحثة ب  
على للتطبیق أدوات الدراسة  بهدف التحقق من صالحیة ، من مجتمع الدراسة األصليطالبة) ٣٢(

، كما تم تطبیق  بالطرق اإلحصائیة المالئمةها وثباتهامن خالل حساب صدقوذلك ، أفراد العینة الكلیة
الزمیالت  ثنتین منٕمن أفراد العینة االستطالعیة من خالل الباحثة وا) ٤(بطاقة المالحظة على 

  .المتخصصات لتقدیر ثبات البطاقة عبر األفراد
:المیدانیةالعینة . ج  
عینــة الدراســة بطریقـة قــصدیه مــن طالبــات قـسم معلــم صــف بجامعـة األزهــر بغــزة والالتــي  اختیــار تـم  

 مـــستوى رابـــع ،) ٢٠١٠/٢٠١١(مـــن الفـــصل الدراســـي الثـــاني للـــسنة الجامعیـــة) 2(یدرســـن تربیـــة عملیـــة
فقـد تبنـت الباحثـة المـنهج شـبه التجریبـي الـذي یعتمـد علـى القیاسـین . طالبـة ) ٢٨(العینـة حیث بلغ عدد 

  .القبلي والبعدي ألداء العینة التجریبیة
ولقد . ولقد تم اختیار عینة الدراسة بعد الحصول على إذن من عمادة كلیة التربیة بجامعة األزهر بغزة 

ة وذلك بفصل طالبات العینة عن باقي الشعبة ،ولقد تم  مع الباحثة في اختیار العینونتعاون المشرف
) الدورة التدریبیة(اختیار الطالبات على أساس مدى مناسبة برنامجهن الدراسي مع موعد المحاضرة

  .الخاصة بهذه الدراسة 
  :أدوات الدراسة) ٤(

 فـــي تحقیـــق  ،والتـــي ســـاعدتبیانـــاتفیمـــا یلـــي تـــستعرض الباحثـــة األدوات التـــي اســـتخدمتها لجمـــع ال    
  :ٕ واجراءات الصدق والثبات كما یليعدادأهداف الدراسة ،وتبین الباحثة األدوات من حیث الوصف واإل

   الباحثة إعداد: االحتیاج للتدریب على مهارات التدریساستبانة: أوال
قامــت الباحثــة بالبحــث عــن بعــض المهــارات التدریـــسیة عبــر االنترنــت وثنایــا الكتــب ومراجعــة الدراســـات 

أبـو دیـة (ودراسـة) ٢٠١٠نجم ،(المعلمون مثل دراسة /لسابقة التي اهتمت بمهارات التدریس لدى الطلبة ا
 لإلحتیاجــــات ةاســــتبان فــــي مجــــال بنــــاء ،) ٢٠٠٦البطــــراوي،(ودراســــة) ٢٠٠٨البورنــــو،(ودراســــة) ٢٠٠٩،

ــــة المــــستخدم البــــات  فــــي الدراســــة الحالیــــة ، لغــــرض معرفــــة مهــــارات التــــدریس التــــي تــــشعر الطةالتدریبی
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 تتكونــــأنهـــم بحاجـــة إلیهـــا و فــــي الفـــصل األول مـــن المـــستوى الرابــــع تخـــصص معلـــم صـــفالمعلمـــات /
مجـال :  یتـضمن كـل بعـد مجموعـة مـن المهـارات وهـي أبعاد،توزعت على ثالث ) فقرة٤٤( من ةستباناال

مـــا یبـــین ك) . ١٣(،والتقـــویم وعـــدد مهاراتـــه) ١٨(،والتنفیـــذ وعـــدد مهاراتـــه ) ١٣(التخطـــیط وعـــدد مهاراتـــه
  ):٤(رقمالجدول 

)٤(جدول   

  وتسلسل وعدد فقرات كل بعدأبعاد اإلستبانةیبین 
 عدد الفقرات تسلسل الفقرات أبعاد اإلستبانة

 ١٣ ١٣ – ١  التخطیط

 ١٨ ٣١ – ١٤  التنفیذ

 ١٣ ٤٤ – ٣٢  التقویم

  
   : كالتالي وفقا لتدرج خماسي ةستبانإل على ااإلجابةوتتم 
 .في التصحیح ) ٥(ذ درجة رقمبدرجة كبیرة جدا وتأخ .١
 .في التصحیح) ٤(بدرجة كبیرة  وتأخذ درجة رقم .٢
 .في التصحیح) ٣(بدرجة متوسطة وتأخذ درجة رقم .٣
 .في التصحیح) ٢(بدرجة قلیلة وتأخذ درجة رقم .٤
  .في التصحیح) ١(بدرجة قلیلة جدا وتأخذ درجة رقم .٥
 ككل للحصول على ستبیان االویتم احتساب درجة المفحوص بجمع درجاته على جمیع فقرات    

  فقرات عكسیة التصحیحدوال توجالدرجة الكلیة للمفحوص ،وجمیع الفقرات تصحح بنفس االتجاه ،
 وتعبر الدرجة ،)220 - 44( التدریبیة عند المفحوص بینلإلحتیاجات الكلیة الدرجةوتتراوح 
 فیما ریب على مهارات التدریس لالحتیاج للتد عن احتیاجات تدریبیة مرتفعةفما فوق%) ٧٠(المرتفعة

  . على مهارات التدریس االحتیاج للتدریب لدى أفراد العینةضعفتعبر الدرجة المنخفضة عن 
من المجتمع  االحتیاج للتدریب على مهارات التدریس على عینة ةاستبانقامت الباحثة بتطبیق وقد 

 ، وللكشف عن ا وثباتهةستبانطالبة ، بهدف التحقق من صدق اال) 76(وبلغ عددها األصلي 
  .االحتیاجات التدریبیة لمهارات التدریس

   :ا وثباتهةستباناإلصدق 
 .  أى شيء أخرس تقیس األداة ما وضعت لقیاسھ وال تقیأن و ھاألداة بصدق یقصد : الصدق  .١

 :وقد قامت الباحثة بحساب الصدق من خالل ما یلي
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   ):الصدق الظاهري (صدق المحكمینأ ـ 
المتخصصین في  المحكمین من مجموعة على عرضها تم ةاناإلستب بنود كتابة من تهاءناال بعد  

  ( 17 ) من مكونة وكانت المحكمین مجال المناهج وطرق التدریس والتربیة العملیة إلجراء صدق
 كل مالءمة مدى وتحدید ةانستبلإل اللغویة و العلمیة الصحة على للوقوف وذلك )١(رقم  ملحقمحكم 
في ضوء  الباحثة مجالها وكذلك للتحقق من مدى قیاسها للهدف الذي وضعت لقیاسه ، وقامتل عبارة

 ًمناسبا یرونه ما ٕواضافة المحكمین غالبیة یتفق علیها لم التي العبارات باستبعاد أراء السادة المحكمین
  . ةاناالستب إلثراء

    : التالیةتم حساب صدق االتساق الداخلي بالطرق :ب ـ صدق االتساق الداخلي
  : مع درجة المجال الذي تنتمي إلیھ كل فقرة ستبانة حساب ارتباطات فقرات اال ١-ب
بعـد تطبیقـه علـى العینـة   االحتیاجـات التدریبیـةسـتبانةال بحساب صـدق االتـساق الـداخلي قامت الباحثة  

ع الدرجــة بــین فقــرات كــل بعــد مــ  بیرســونارتبــاطمعامــل بحــساب وذلــك ، ) طالبــة٧٦= ن( االســتطالعیة
  :)٥(رقم، كما یبین الجدول ستبانةالكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه من اال

  ) ٥ (جدول 
   التي تنتمي إلیهابعادحتیاجات التدریبیة مع األلإل  اإلستبانةفقراتیبین ارتباطات 

  رقم  البعد
  الفقرة

  معامل
 االرتباط

  رقم  البعد  مستوى الداللة
  الفقرة

  معامل
 االرتباط

  ةمستوى الدالل

  ٠.٠١دالة عند  0.655  ٢٣  ٠.٠٥دالة عند  0.264  ١
  ٠.٠١دالة عند  0.513 ٢٤  ٠.٠١دالة عند  0.779  ٢
  ٠.٠١دالة عند  0.677 ٢٥  ٠.٠١دالة عند  0.672  ٣
  ٠.٠١دالة عند  0.748 ٢٦  ٠.٠١دالة عند  0.806  ٤
  ٠.٠١ة عند دال 0.828 ٢٧  ٠.٠١دالة عند  0.764  ٥
  ٠.٠١دالة عند  0.770 ٢٨  ٠.٠١دالة عند  0.555  ٦
  ٠.٠١دالة عند  0.538 ٢٩  ٠.٠١دالة عند  0.768  ٧
  ٠.٠١دالة عند  0.726 ٣٠  ٠.٠١دالة عند  0.488  ٨
  ٠.٠١دالة عند  0.706  ٩

 - ٢یتبع
  التنفیذ

  ٠.٠١دالة عند  0.746 ٣١
  ٠.٠١ دالة عند 0.710 ٣٢  ٠.٠١دالة عند  0.672  ١٠
  ٠.٠١دالة عند  0.633 ٣٣  ٠.٠١دالة عند  0.765  ١١
  ٠.٠١دالة عند  0.769 ٣٤  ٠.٠١دالة عند  0.732  ١٢

١- 
  التخطیط

  ٠.٠١دالة عند  0.318  ١٣

٣ - 
 التقویم

  ٠.٠١دالة عند  0.763 ٣٥
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  ٠.٠١دالة عند  0.674 ٣٦  ٠.٠١دالة عند  0.421  ١٤
  ٠.٠١دالة عند  0.681 ٣٧  ٠.٠١دالة عند  0.770  ١٥
  ٠.٠١دالة عند  0.546 ٣٨  ٠.٠١دالة عند  0.738  ١٦
  ٠.٠١دالة عند  0.710  ٣٩  ٠.٠١دالة عند  0.699  ١٧
  ٠.٠١دالة عند  0.607  ٤٠  ٠.٠١دالة عند  0.729  ١٨
  ٠.٠١دالة عند  0.670  ٤١  ٠.٠١دالة عند  0.702  ١٩
  ٠.٠١دالة عند  0.604  ٤٢  ٠.٠١دالة عند  0.747  ٢٠
  ٠.٠١دالة عند  0.682  ٤٣  ٠.٠١دالة عند  0.611  ٢١

٢- 
  التنفیذ

  ٠.٠١دالة عند  0.740  ٤٤  ٠.٠١دالة عند  0.495  ٢٢
  ٠.٣٠٢= ٠.٠١، وعند ٠.٢٣٣= ٠.٠٥عند ) ٧٤= ح.د(قیمة ر الجدولیة 
حققت )  فقرة٤٣( االحتیاجات التدریبیة استبانةمعظم فقرات  أنیتبین من الجدول السابق 

) ١(وحققت الفقرة رقم ). ٠.٠١ ( عند مستوى داللةالبعد الذي تنتمي إلیهارتباطات دالة مع درجة 
    .٠.٠٥ عند مستوى داللة البعد الذي تنتمي إلیه مع درجة ً داالًارتباطا

 صادقة ستبانة االتائج التي سیتم جمعها من خالل هذه النأنوبذلك تكون الباحثة قد تحققت من 
صلح الستكشاف االحتیاجات التدریبیة لدى ستبانة ت االأني  لقیاسه، أستبانة االتوتعبر عما صمم
  .أفراد عینة الدراسة

   :لإلستبانةحساب ارتباطات درجات كل مجال مع الدرجة الكلیة   ٢-ب
 مقارنة ،ةاناالستب أبعاد من كل درجات بین) Pearson (بیرسون  ارتباط معامل إیجاد تم لقد    

 یعطي مما (0.01) داللة مستوى عند ًإحصائیا دالة جمیعها وكانت ، الثالثة بعادلأل الكلي بالمجموع
 االتساق ارتفاع درجة ذلك یؤكد والذي ، المقیاس هذا أبعاد بین الداخلي االتساق قوة على داللة

  )٦(جدول رقم .  الثالثة بعاداأل بین الداخلي
  )٦(جدول 

رجة الكلیةاإلستبانة مع الد أبعادمن  معامل ارتباط درجة كل بعدیبین   

اإلستبانة أبعاد  مستوى الداللة معامل االرتباط 
 ٠.٠١دالة عند  0.897  التخطیط

 ٠.٠١دالة عند  0.971  التنفیذ
 ٠.٠١دالة عند  0.864  التقویم

  ٠.٣٠٢= ٠.٠١، وعند ٠.٢٣٣= ٠.٠٥عند ) ٧٤= ح.د(قیمة ر الجدولیة 
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 تتــراوح ســتبیانكــل مجــال مــن مجــاالت اال معــامالت االرتبــاط لــدرجات أن )٦(رقــم یتـضح مــن الجــدول   
ـــــین  ـــــد مـــــستوى) 0.971 -0.864(ب ـــــة إحـــــصائیا عن ـــــضح  .0.01،وجمیعهـــــا دال ـــــذلك یت  مجـــــاالت أنوب

 األداة تقـــیس مـــا وضـــعت مـــن اجـــل أن تتـــسم بدرجـــة عالیـــة مـــن صـــدق االتـــساق الـــداخلي ،أى ســـتبانةاال
  .قیاسه 

  
  :س  االحتیاج للتدریب على مهارات التدریةاناستب ـ ثبات 2
  :یلي ما عن طریق االستبانة ثبات حساب تم لقد
   :ألفامعادلة كرونباخ  
= عدد الفقرات ( االحتیاجات التدریبیة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ةاستبانحساب ثبات تم كما   

  . ٠.٠١ وهي دالة عند مستوى )٠.٩٦٠( قیمة ألفا تساوي وكانت) ٤٤
طمئن الباحثة ی  مماتمتع بدرجة عالیة من الثباتت جات التدریبیة االحتیاةاستبان أنویتضح مما سبق   

لتحدید االحتیاجات التدریبیة على  ستبانةاال التي سیتم الحصول علیها وتظهر صالحیة بیاناتلصحة ال
  .مهارات التدریس

   إعداد الباحثة:  لمهارات التدریسي االختبار المعرف:ثانیا
ار المعرفي في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة، وقد تكون  االختبإعدادب الباحثة       قامت
من  النوع ھذا واختارت الباحثةها على شكل اختیار من متعدد، إعدادتم )  سؤال٦٠(من االختبار 

المحتوى  من كبیر جزء ولتغطیتھ التخمین، نسبة ویقلل المصحح، بذاتیة أثرالت من لخلوه االختبارات
 وتتوزع فقرات االختبار المعرفي .المعلمات فیھ /ھ الباحثة  المراد اختبار الطالبات التدریسي الذي أعدت

  ):٧(الجدول رقم ، كما یبین أبعادعلى ثالثة 
  )٧(جدول

  االختبار وتسلسل وعدد فقرات كل بعدأبعادیبین 

 عدد الفقرات تسلسل الفقرات  االختبار المعرفيأبعاد
 ٢٤ ٢٤ – ١  التخطیط

 ١٨ ٦٠ – ٤٣  التنفیذ

 ١٨ ٤٢ – ٢٥  التقویم
  
  

ختیار اإلجابة الصحیحة من بین البدائل األربعة، وتصحح بإوتتم االستجابة على فقرات االختبار 
  . یجیب المفحوص إجابة صحیحة وتصحح درجة أو إجابة خاطئة وتصحح صفرأناألسئلة إما 
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، وتعبر الدرجة ) درجة٦٠ – ٠(وتتراوح درجة المفحوص على االختبار في صورته النهائیة بین 
عن تدني المعرفة بمهارات التدریس، أما الدرجة المرتفعة فتعبر عن معرفة %)٣٠(أقل المنخفضة 

  . بمهارات التدریسمرتفعة
  

  :صدق وثبات االختبار المعرفي
  : االختبارصدق -١

 یعنــي ، فهــو)٢٥٤ :١٩٩٧فــرج، ( یقــیس االختبــار مــا صــمم لقیاســه أنیقــصد بــصدق االختبــار هــو    
لحــساب صـــدق التالیـــة واتبعــت الباحثـــة الطــرق  .درجــة تحقیــق األهـــداف التربویــة التـــي صــمم مـــن أجلهــا

  :االختبار
  : صدق المحكمین)أ

قامت الباحثة بعرض االختبار على عدد من األساتذة الجامعیین المتخصصین في مجال المناهج     
للهدف الذي وضع مدى قیاس كل سؤال من وطرق التدریس وفي مجال التربیة العملیة وذلك للتحقق 

وفي ضوء المالحظات التي أبداها المحكمون، قامت الباحثة  األسئلة، مدى مالءمة صیاغة، ولقیاسه
  .بعض الفقرات بتعدیل

  :االتساق الداخليصدق  )ب
،  االختبار المعرفي مع الدرجة الكلیة لالختبارأبعادقامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بین  

  ) :٨(رقموذلك كما یبین الجدول 
  )٨(جدول 

  مع الدرجة الكلیةاالختبار المعرفي أبعادمن  معامل ارتباط كل بعدیبین 
 مستوى الداللة معامل االرتباط  االختبار المعرفيأبعاد

 ٠.٠١دالة عند  0.865  التخطیط

 ٠.٠١دالة عند  0.780  التنفیذ

 ٠.٠١دالة عند  0.911  التقویم

  ٠.٤٤٩  =٠.٠١، وعند مستوى ٠.٣٤٩ = ٠.٠٥عند مستوى ) ٣٠= ح .د( الجدولیة قیمة ر

  
 أبعادًه توجد ارتباطات دالة إحصائیا بین درجة كل بعد من أنیتبین من الجدول السابق 

 – 0.780(االختبار المعرفي لمهارات التدریس والدرجة الكلیة لالختبار، فقد تراوحت قیم االرتباط بین 
االختبار  من صدق ت قد تحققةكون الباحثتوبذلك  .٠.٠١ عند مستوى یعها قیم دالة، وجم)0.911
  .المعرفي
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  : ثبات االختبار- ٢
  : كما یليمعادلة كرونباخ ألفاقات الباحثة بحساب ثبات االختبار باستخدام 

  :معادلة كرونباخ ألفا
حساب معامل ألفا كرونباخ لفقرات  في صورته النهائیة باالختبار المعرفيقامت الباحثة بتقدیر ثبات    

 .٠.٠١، وهي دالة عند مستوى )٠.٨١٦(، وقد بلغت قیمة معامل ألفا ) فقرة٦٠(االختبار ككل 

 موضوع الدراسة یتسم بدرجة عالیة من الصدق االختبار المعرفي أنمما سبق اتضح للباحثة   
  .نهائیة للدراسةوالثبات؛ تعزز النتائج التي سیتم جمعها للحصول على النتائج ال

  
  إعداد الباحثة: بطاقة مالحظة األداء :ثالثا

العلمي،وبعض  البحث كتب من العدید على اإلطالع من خالل المالحظة بطاقة فقرات بناء تم      
المعلمات قبل وبعد تطبیق /الدراسات السابقة ،وذلك لتحدید  مدى تنمیة مهارات التدریس لدى الطالبات

فقرة في ) 30(المعد وفق المدخل المنظومي ،وقد تكونت بطاقة المالحظة من المحتوى التعلیمي 
 ،وبعد عرض البطاقة على مجموعة من المحكمین الجامعیین المتخصصین في مجال األولیةصورتها 

،تم تعدیل البطاقة لتصبح والتربیة العملیة معلم الصفالمناهج وطرق التدریس وفي مجال تخصص 
 مهارة 28 في صورتها النهائیة من األداءوتتكون بطاقة مالحظة ) . مهارة28(عدد المهارات فیها 
  ):٩(رقم كما یبین الجدول  ، أبعادموزعة على ثالث 

)٩( جدول   

  بطاقة مالحظة األداء وتسلسل وعدد فقرات كل بعدأبعادیبین 
 عدد الفقرات تسلسل الفقرات  بطاقة المالحظةأبعاد

 ٨ ٨ – ١  التخطیط
 ١٥ ٢٣ – ٩  التنفیذ
 ٥ ٢٨ - ٢٤  التقویم

  
المعلمة / تضع التقدیر المناسب لممارسة الطالبةكانت العینة من قبل الباحثة التي أفراد أداءیتم تقدیر 

   . ضعیف-  متوسط- جید- جید جدا-ازممت" على كل مهارة ،وفقا لتدرج خماسي على طریقة لكرت 
 المفحوص أداء ،ویتم احتساب درجة التواليعلى )٥-٤-٣- ٢-١(وتصحح هذه الخیارات بالدرجات   

بجمع درجات تقدیر مهارات المفحوص على فقرات البطاقة ككل للحصول على الدرجة الكلیة 
عن %)٧٠(اقل منوتعبر الدرجة المنخفضة ) ١٤٠ - ٢٨( وتتراوح  الدرجة للمفحوص بین.للمفحوص

  . مرتفع لمهارات التدریسأداء عن %)٧٠( أكثر من فیما تعبر الدرجة المرتفعة  منخفض ،أداء
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 :صدق وثبات بطاقة المالحظة
  :تم حساب صدق البطاقة بالطرق التالیة: البطاقةصدق -١
       : صدق المحكمین-أ 

المتخصصین في مجال  المحكمین من مجموعة على المبدئیة صورتها في البطاقة عرض  تم  
 ،  البطاقةأبعاد من بعد كل تحت المدرجةالفقرات  من والتأكد لتحكیمها المناهج وطرق التدریس 

 كان إذا عبارة أي إضافة أو حذف وكذلك األمر، لزم إذا وتعدیلها الفقرات صیاغة من التأكد وكذلك
  حیث تم المحكمون بها أوصى الفقرات التي تعدیل بعض تم ولقد ، المحكمین نظر وجهة من ضروریا

 فقرات عدد بلغ وقد الفقرات بعض وصیاغة تعدیل تم كذلك ، بطاقة المالحظة من فقرات عدة حذف
فقرة  لكل أعطى حیث ،أبعاد  ثالث على موزعة فقرة ( 28 ) النهائیة صیاغتها المالحظة بعد بطاقة
مهارات  لتقویم). ضعیف متوسط، جید، ًجدا، جید ممتاز، ( خماسي متدرج سلم وفق مدرج وزن

ف بحیث تكون درجة الطالبة محصورة بین المعلمات تخصص معلم ص/التدریس لدى الطالبات 
 . یبین بطاقة المالحظة في صورتها النهائیة )٦(والملحق رقم ) ١٤٠-٢٨(

       : صدق االتساق الداخلي-ب
 على العینة ا بعد تطبیقهلبطاقة المالحظةقامت الباحثة بحساب صدق االتساق الداخلي    

مع الدرجة الكلیة بطاقة المالحظة  فقراتت  الباحثة بحساب ارتباطاتاالستطالعیة، وقد اكتف
 ):١٠(الجدول رقمیبین  كما،للبطاقة

  )١٠(جدول 
بطاقة المالحظة أبعادمن  معامل ارتباط درجة كل بعدیبین   

بطاقة المالحظةأبعاد   مستوى الداللة معامل االرتباط 
 ٠.٠١دالة عند  0.979  التخطیط

 ٠.٠١دالة عند  0.994  التنفیذ

 ٠.٠١دالة عند  0.964  التقویم
  ٠.٤٤٩  =٠.٠١، وعند مستوى ٠.٣٤٩ = ٠.٠٥عند مستوى ) ٣٠= ح .د(قیمة ر الجدولیة 

  
لبطاقة الدرجة الكلیة لو بطاقة المالحظة معامالت االرتباط بین فقرات أنیتبین من الجدول السابق 

 مما .٠.٠١لة عند مستوى دالوهي ارتباطات موجبة قویة دالة  ،)٠.٩٩٤ – ٠.٩٦٤(تراوحت بین 
  . البطاقة تتسم بصدق االتساق الداخليأنیشیر إلى 
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 :بطاقة المالحظة ثبات -٢
  : الثبات عبر األفراد- أ

یقصد به مدى االتفاق بین نتائج المالحظة التي یتوصل لها الباحث ألداء العینة ونتائج المالحظة    
الزمیالت ذوات الخبرة من المتخصصات  من اثنتینالتي یتوصل لها باحث آخر، وقد اختارت الباحثة 

التدریس من أفراد العینة االستطالعیة في أدائهم لمهارات ) ٤(في التربیة العملیة، وتم القیام بمالحظة 
 .كما وردت في بطاقة المالحظة

  : الباحثة معادلة هولیستي للتحقق من الثبات عبر األفراد، وهيتوقد استخدم
  اط االتفاقعدد نق

الثبات عبر األفراد 
عدد نقاط + عدد نقاط االتفاق   =

 االختالف
X١٠٠  

  :یبین ذلك )١١(رقموالجدول 
)١١(جدول   

"ثبات االتفاق"یبین ثبات بطاقة المالحظة عبر األفراد   

الباحثة 
والمالحظ 

  األول

الباحثة 
والمالحظ 

  الثاني

المالحظ األول 
ظ والمالح
  المتغیر  الثاني

  عدد
  الفقرات

عدد 
مرات 
االتفاق 
  الثبات  االتفاق  الثبات  االتفاق  الثبات  االتفاق  وعدمه

  معامل
الثبات 
  الكلي

 ١٠٤ ١١٢  ٢٨ مالحظة األداء ككل
٠.٩
٣  

٠.٩  ١٠١
٠  

٠.٨  ٩٦
٥  

٠.٨٩  

 
، وهـي قیمــة )٠.٨٩(ن المالحظـین الثالثـة بلغـت نـسب االتفـاق بـی أنیتبـین مـن الجـدول الـسابق 

  .عالیة تدلل على ثبات جید لبطاقة المالحظة
 الثاني، وبین الباحثة والمالحظ )٠.٩٣( نسبة االتفاق بین الباحثة والمالحظ األول كانتفقد 

 معامل الثبات وكان، )٠.٨٥ (الثاني نسبة االتفاق بین المالحظ األول والمالحظ وكانت، )٠.٩٠(
  .، وجمیعها قیم جیدة تشیر إلى ثبات بطاقة مالحظة أداء أفراد العینة)٠.٨٩(الكلي 
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  :معادلة كرونباخ ألفا  -ب
 النهائیـة بحــساب معامـل ألفـا كرونبــاخ ا فـي صـورتهبطاقـة المالحظــةقامـت الباحثـة كـذلك بتقــدیر ثبـات   

  .٠.٠١وهي دالة عند مستوى ، )٠.٩٨٢(وبلغت قیمة معامل ألفا )  فقرة٢٨(البطاقة ككل لفقرات 
تسم بدرجة عالیة من الصدق والثبات؛ ت موضوع الدراسة بطاقة المالحظة أنمما سبق اتضح للباحثة   

  .تعزز النتائج التي سیتم جمعها للحصول على النتائج النهائیة للدراسة
  المحتوي التدریسي   

 دریـسيمحتـوى ت إعـداد كیفیـة فـي لـسابقةا والدراسـات التربـوي األدب علـى بـاالطالع الباحثـة قامـت    
 ملحـق رقـمكمـا هـو مبـین فـي )التخطـیط ،التنفیـذ ،التقـویم ( ي لمهارات التدریسالمنظوم المدخل باستخدام

  :التدریسي بوصفه نظاما على مجموعة من العناصر هي اعتمد المحتوى حیث ،)٧(
 التدریسیة المراد إكسابها  تم تحدید المحتوى الذي یصف المهارات:التدریسيتحدید المحتوى  .١
 االحتیاج لمهارات ت تضمنتي الةانستببناء على نتائج االالمعلمات تخصص معلم صف / لطالباتل

في ثالث وحدات تعلیمیة؛ الوحدة ) المعرفي والمهاري(التدریس ، وبناء على ذلك تم تقدیم المحتوى 
مهارات التقویم، وتضمنت كل :  الوحدة الثالثةمهارات التنفیذ،: ، الوحدة الثانیةطمهارات التخطی: األولى

الهدف ،عنوان اللقاء(وتم تدریس كل مهارة بناء عدد من الخطوات تمثلت في.وحدة عدد من المهارات
األنشطة التعلیمیة والواجب ،استراتیجیات تعلیم تعلم المهارة،محتوى المهارة ،األهداف الخاصة، العام

  ).البیتي
ومن للمحتوى التعلیمي؛ تم صیاغة األهداف العامة : ة العامة والسلوكیةتحدید األهداف التعلیمی .٢

  . بطریقة محددة وقابلة للقیاسالمحتوىثم صیاغة األهداف اإلجرائیة لكل درس من دروس 
 أي تحدید المتطلبات السابقة التى یجب أن تكتسبها الطالبة قبل :تقییم السلوك المدخلي للطالبات .٣
 لتحدید المتطلبات  المعرفي القبلي، قیاس السلوك المدخلى باالختبارلجدید، وتملبدء بتعلم المحتوى اا

 لتحدید ما تمتلكه الطالبات من المعلومات والمهارات التى المحتوىالسابقة للطالبات قبل دراسة 
 لمدى اداء الطالبات لمهارات التدریس تحدید المتطلبات األولیة  تم، ومن جانب آخرالمحتوىیتضمنها 

  .ذلك من خالل بطاقة المالحظة القبلیةو
 علــى تحدیــد إســتراتیجیة التعلــیم التــى تتناســب مــع مــستوى المحتــوى یركــز هــذا :تحدیــد اإلســتراتیجیة .٤

تحصیل الطالبات وقدراتهم العقلیة واهتماماتهم، وعند تحدید اإلستراتیجیة المناسـبة اعتمـدت الباحثـة علـى 
ــــسعي لمــــساعدة ا ــــوغ األهــــداف المنــــشودة وهــــذه /لطالبــــاتعــــدة اســــتراتیجیات وذلــــك لل المعلمــــات علــــى بل

  :االستراتیجیات هي
أ ـ اإللقاء والمحاضرة لفترات قصیرة تتخلل أوجه النشاط المختلفة وذلك لعرض وتوضیح األفكار 

  .والمفاهیم والحقائق األساسیة المتصلة بالموضوع وأبعاده وأهمیته التربویة والمهنیة 
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األسئلة المختلفة وذلك لبلورة األفكار المطروحة وتوضیح المفاهیم والحقائق ب ـ المناقشة باستخدام 
والمهارات الجدیدة وفي تحلیل النصوص المختلفة التي تدور حولها والواردة في ورقة العمل تحت 

  ". المحتوى"
كیــر ربات و تنــشیط عملیــة التفأســلوب العــصف الــذهني لترســیخ المواضــیع التدریبیــة فــي أذهــان المتــدد ـ 
  .ن والمناقشة الجماعیة لدیه

ٕج ـ التدریب العملي على المهارات التدریسیة وما یستخدم في إطارها من وسائل وموارد وامكانات 
  . واستخدام األنشطة التعلیمیة والواجبات المنزلیة لبعض المباحث الدراسیة للمرحلة التي تعلم بها

یة إضافیة مطبوعة تتصل بالموضوعات  ومواد تعلیمpower point عروض توضیحیة على هـ ـ
 .ویستطیع الدارس الرجوع إلیها واإلفادة منها عند الحاجة

تـم تنظـیم الطالبـات بكلیـة التربیـة فـي جامعـة األزهـر بطـرق مختلفـة :تنظـیم الطالبـات فـي مجموعـات ـ ٥
األهـداف سواء عن طریق التعلم الذاتي أو في مجموعـات صـغیرة أو فـي مجموعـات كبیـرة وذلـك لتحقیـق 

  .التعلیمیة بشكل مناسب
تم االلتزام بالوقت المناسب لكـل مهـارة ، وتـم ذلـك فـي الفـصل الدراسـي :تحدید وتوزیع وقت التدریس. ٦

  . ٢٠١١ -٢٠١٠األول للعام الجامعي 
 فـي قاعـات المحاضـرات، وفـى معامـل علـم المحتـوىتـم تـدریس :تحدید المكان الذي سیتم فیـه الـتعلمـ ٧

 .جامعة األزهرفي ل التعلیمیة وفي غرفة التدریس المصغر لتنفیذ الدراسة بكلیة التربیة النفس والوسائ

تم االستعانة بمصادر تعلیم وتعلم متنوعة ومناسبة لتعلیم وتعلم الوحدات :اختیار مصادر التعلمـ ٨
 ). الالب توب ، الفیدیو ،الكتب المدرسیة،بطاقات المالحظة(المختلفة منها 

 أخذ التقویم أشكال مختلفة منها التقویم القبلي و التقویم البنائي والتقویم النهائي للتأكد :اءتقویم األدـ ٩
وتم . من تحصیل الطالبات ونمو مهاراتهم في مجال مهارات  التدریس أي التأكد من تحقق األهداف

                                                                                                                                                                                                                                                                ) .       عرفيبطاقة المالحظة،واالختبار الم(ا وهم أداتین لقیاس أثر المحتوىإعداد
 وهــي عملیــة مــستمرة للتأكــد مــن فاعلیــة الــتعلم، وبنــاء علیهــا تــم إجــراء تعــدیالت : التغذیــة الراجعــة.١٠

  .  من خالل التقویم البنائي والختامي المحتوىخطوات تدریسعلى بعض 
المتخصـصین فـي مجـال  المحكمـین مـن مجموعـة علـى المبدئیـةه صـورت  فـي المحتـوىعـرض تـم ثـم

داء ،المنـاهج وطـرق التـدریس  م وإب ھ آرائھ ةكانإم وحول حول ھ ی ارات وجود أو تعدیل زم أخرى مھ  یل

ا ة ربطھ ربط وكیفی م .ال ة قامت ث دیلب الباحث وى تع ى المحت اء عل ین رأي بن قامـت الباحثـة  ثـم، المحكم
  .)٧(موضح في ملحق  كما هو المنظومي المدخل باستخدام الدروس تنفیذب
  
 



 ١١٥

  :إجراءات الدراسة) ٥(
كلیة التربیة عمادة من  كتاب  بإیصال النهائیة قامت الباحثةها في صورتأدوات الدراسة إعدادبعد     
الحصول على موافقة وقد تم  للسماح للباحثة بتطبیق الدراسة،  بغزةامعة األزهرالدراسات العلیا بجإلى 

المحتوى  والستخدام المدخل المنظومي في تدریس المیدانیةإلجراء الدراسة  الجامعة یة فينالجهات المع
  ).٨(ملحق رقم  التدریسي

 من مجتمع الدراسة األصلي طالبة) ٧٦(االحتیاجات التدریبیة على استبانة قامت الباحثة بتطبیق    
منهم ) ٣٢(، وطبق على ستبانةكعینة استطالعیة لیتم من خاللها التحقق من صدق وثبات اال
  .االختبار المعرفي وبطاقة المالحظة للتحقق من صدق وثبات األدوات

عیة  العینة االستطالبیاناتتم استخدام   االحتیاجات التدریبیةاستبانةبعد التحقق من صدق وثبات   
  .التدریسالستكشاف االحتیاجات التدریبیة على مهارات 

 قامت الباحثة بتحدید االحتیاجات مما ساعد في بناء االختبار المعرفي وبطاقة بیاناتوبعد جمع ال
وتم بعد ذلك تحدید العینة التي سیتم . كنظام متكامل )المحتوى التدریسي (المالحظة والدروس التدریبیة

  .المدخل المنظومي لالرتقاء بمستوى مهاراتهم على أداء مهارات التدریستدریسها باستخدام 
  

  . التدریسي تطبیق المحتوىإجراءات
  المحتوىتم األخذ بعین االعتبار اإلجراءات واالحتیاطات التي تساعد على نجاح عملیة تطبیق    
  ).٢٠١١ (الجامعیةمن للسنة ) ٢٠/٤ - ٢٧/٣( في الفترة قامت الباحثة بتطبیق أدوات الدراسة_ ١
وأوضحت للطالبات الهدف من .  حرصت الباحثة على تطبیق االختبار القبلي في اللقاء األول - ٢

   .الدروس التدریبیة وكیفیة تنفیذها ،وأهمیتها في اكتساب مهارات التدریس نظریا وأدائیا
من أیام تطبیق ي الثان األول وءحرصت الباحثة على تطبیق بطاقة المالحظة القبلیة في اللقا_ ٣

المحتوى لتكون المالحظة القبلیة، حیث تم جمع دفاتر التحضیر الخاصة بالطالبات المعلمات وذلك 
 الثانيلتقییم مهارات التخطیط على بطاقة المالحظة ،ثم طلبت الباحثة من الطالبات في اللقاء األول و

هارات التقویم من خالل مدى مراعاة  مهارات التنفیذ لدیهن ، وتم مالحظة مویمبتنفیذ درس وذلك لتق
  .الدرس الطالبات لمهارات التقویم في تحضیر خطة الدرس ،واستخدام التقویم في أثناء تنفیذ

لكل مجموعة لمدة ثالث اسابیع في  لقاءات ٩ تم تقسیم الطالبات إلي ثالث مجموعات، وتم عقد - ٤
  .) األحد ، الثالثاء ،األربعاء( أیامكل أسبوع ثالث 

  . طبقت األدوات وتم مراعاة الزمن الكلى للمحتوى - ٥
 اإلحصائیة الرزمرنامج ٕ وادخالها وتصفیتها باستخدام ببیاناتتهاء من التطبیق تم جمع النوبعد اال   

  . والتوصل لنتائج الدراسةبیانات لتحلیل الSPSS االجتماعیة لعلومل
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  : اإلحصائیةاألسالیب) ٦(
 االجتماعیة لعلوملزم اإلحصائیة الربرنامج بواسطة باستخدام الحاسوب  بیانات تمت معالجة اللقد    

SPSSبهدف اختبار صحة فرضیات الدراسة وذلك بالطرق اإلحصائیة التالیة :  
 :وفیما یلي األسالیب المستخدمة في الصدق والثبات

ین ٕللكشف عن صدق االتساق الداخلي لألدوات وایجاد االرتباط ب :بیرسون طاالرتبامعامل  -
  .النصفین في ثبات التجزئة النصفیة

 . براون لحساب الثبات بطریقة التجزئة النصفیة- سبیرمانمعادلة  -

 .معادلة كرونباخ ألفا إلیجاد ثبات األدوات -

  : للنتائج، فهي كما یلياألسالیب المستخدمة في التحلیل اإلحصائيأما 
  .وهو عبارة عن مجموع القیم على عددها: المتوسط الحسابي -
  . القیم عن متوسطها الحسابيانحرافوهو عبارة عن  :المعیاري إلنحرافا -
، وهـــو متوســـط الدرجـــة للفقـــرة التـــدریسللتحقـــق مـــن االحتیاجـــات التدریبیـــة لمهـــارات  : النـــسبیةاناألوز -

ًمقسوما على الدرجة القصوى لها مضروبا في مائة ً.  
 .لعینتین مرتبطتین" ت "اختبار -

. التـــدریب فـــي تنمیـــة مهـــارات التـــدریس لـــدى أفـــراد العینـــةأثـــر مـــن للتحقـــق:  2 مربـــع معامـــل إیتـــا -



 

 
 

  
  

  الفصـل الخامـس
  نـتائـج الدراسة وتفسیرها  

  
  
  عرض نتائج الدراسة وتفسیرها.  

 توصیات الدراسة .  

 مقترحات الدراسة .  
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة وتفسیرها

  
تطبیق أدوات الدراسة على  إلیها الباحثة، فقد تم ًیتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت  

 تم تفریغ البیانات باستخدام برنامج الرزم وقدأفراد العینة، والتي ورد ذكرها بالتفصیل في الفصل الرابع، 
 اثرللتحقق من م عدد من األسالیب اإلحصائیة ااستخدوتم ، SPSSاإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

وفق المدخل المنظومي في االرتقاء بمستوى مهارات التدریس لدى أفراد  المعد یسيالمحتوي التدر
  :العینة، وجمیعها أسالیب تساعد على التحقق من الفروض والتوصل للنتائج النهائیة للدراسة

  :عرض النتائج وتفسیرها
  :للدراسة األول السؤال إجابة: أوال 

المعلمات تخصص معلم صـف بكلیـة التربیـة فـي  /ما المهارات التدریسیة المراد تنمیتها لدى الطالبات
 ؟ة بغزاألزهرجامعة 

ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بالبحث عن بعض المهارات التدریسیة عبر االنترنت وثنایا   
المعلمون مثل دراسة /الكتب ومراجعة الدراسات السابقة التي اهتمت بمهارات التدریس لدى الطلبة 

،  حیث ) ٢٠٠٦البطراوي،(ودراسة) ٢٠٠٨البورنو،(ودراسة) ٢٠٠٩أبو دیة ،(ودراسة) ٢٠١٠نجم ،(
 لتحدید مدى االحتیاج للتدریب على مهارات التدریس، وتم تحدید المهارات األساسیة ةاناستبتم بناء 

 على عرضھا ثم.التي تهم الطالبة المعلمة كونها ستقوم بمزاولة هذه المهارات في مهنة التدریس 
  . تعدیلھا لیتم واالختصاص الخبرة ذوي من المحكمین من مجموعة

ولكل مجال مهاراته )  ، التنفیذ ، التقویم طالتخطی( مجاالت رئیسة ة من ثالثةانستباالتكونت وقد    
   ).٢( ملحق رقم الفرعیة 

  
  :االحتیاجات التدریبیة

تـدریس لـدى طالبـات المـستوى  تحدیـد االحتیـاج للتـدریب علـى مهـارات الاسـتبانةقامت الباحثة بتطبیـق    
 االنحرافــات  و، وتــم تقــدیر المتوســطات الحــسابیةطالبــة) ٧٦(معلــم صــف والبــالغ عــددهاالرابــع تخــصص 

  :تبین ذلك) ١٤-١٣-١٢(والجداول رقم، ستبانة النسبیة لكل فقرة من فقرات االواألوزانالمعیاریة 
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 )١٢(جدول 

  اریة االنحرافات المعیویبین المتوسطات الحسابیة 
  " التخطیط"واألوزان النسبیة لإلحتیاجات التدریبیة لمهارات المجال األول 

رقم 
  الفقرة

 فقراتال
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

  الترتیب

1 
 خطة فصلیة أو سنویة لتنظیم المحتوى إعداد

 .التعلیمي
3.88 0.966 77.6 4 

 1  81.1  0.893  4.05  . خطة یومیة متكاملة العناصرإعداد 2

3 
حقائق ومفاهیم "تحلیل محتوى الدرس إلى 

 ......وتعمیمات
3.80 0.938 76.1 8 

 2 79.5 1.070 3.97 .صیاغة األهداف السلوكیة المناسبة للدرس 4

5 
التعــــــرف إلــــــى مجــــــاالت األهــــــداف الــــــسلوكیة 

  ).، مهاریةیةانوجدمعرفیة، (
3.79 1.075 75.8 9 

6 
مــا یلزمــه مــن محتــوى الــربط بــین كــل هــدف و

 .وأسالیب ومناشط ووسائل تعلیمیة وتقویم
3.87 0.929 77.4 5 

 6 77.4 1.100  3.87 .تحدید المتطلبات األساسیة للدرس 7
 11 70.8 0.958 3.54 .التعرف إلى خیارات التهیئة المتاحة 8
 7 76.6 1.112 3.83 .ترتیب خطوات الدرس بشكل متسلسل 9

10 
الیب التـــــدریس المناســـــبة اختیـــــار طریقـــــة وأســـــ

 .لموضوع الدرس
3.92 0.990 78.4 3 

 12 70.0 1.137 3.50  .معرفة وسائل التقویم المناسبة للدرس 11

12 
ـــــــتعلم  ـــــــة المعـــــــززة لل تحدیـــــــد الواجبـــــــات المنزلی

 .الصفي
3.38 1.395 67.6 13   

١٣ 
ًتحــــــضیر درســــــا تطبیقیــــــا لكــــــل مبحــــــث مـــــــن  ً

  . الدنیااالبتدائیةمباحث المرحلة 
3.66 1.078 73.2 10 

  
 العینـة علـى فقـرات مجـال التخطـیط أفـرادالوزن النسبي السـتجابات  أن السابق الجدول من یتضح        

ة الثانیـــ للفقـــرة %)٨١.١( االحتیـــاج للتـــدریب علـــى مهـــارات التـــدریس جمیعهـــا تراوحـــت بـــین اســـتبانةمـــن 



 ١٢٠

د الواجبــات المنزلیــة المعــززة للــتعلم تحدیــ) "١٢(للفقــرة %) ٦٧.٦(،إلــى " خطــة متكاملــة العناصــرإعــداد"
  . جمیع مهارات هذا المجال تشكل حاجات تدریبیة مرتفعة  أنإلى رمما یشی ).الصفي

 عــشر المتعلقــة بتحدیــد الواجبــات المنزلیــة ةالثانیــ النــسبة التــي حــصلت علیهــا الفقــرة أنوتــرى الباحثــة 
 النــسبة تظهــر نــسبة احتیــاج ال بــأس بهــا أن إال لمهــارات مجــال التخطــیط نــسبة اقــل هــاأنعلـى الــرغم مــن 

 وأخــذت ةالثانیــ عنــصر مــن عناصــر الخطــة الیومیــة التــي تقابــل الفقــرة المنزلــي تحدیــد الواجــب ننظــرا أل
المعلمة عینـة الدراسـة ممـا یـدل / احتیاجا لدي الطالبةاألكثر هاأننسبة أكبر من الوزن النسبي وتدل على 

 جیــــدا لمهنــــة التــــدریس اإعــــدادلبــــة ا الطإعــــدادفــــي النفــــسیة علــــى ضــــعف مــــساهمة المقــــررات التربویــــة و
 النظــري والعملــي فــي مــساق طــرق التــدریس العــام ،والتركیــز الجانــب ضــعف الــربط بــین إلــى باإلضــافة،

  . العمليالجانب النظري على حساب الجانبعلى 
ارات مجال  مهأن إلىوتعود النسبة المرتفعة الحتیاج أفراد العینة لمهارات مجال التخطیط     

 قبل البدء بتنفیذ ا التدریسیة خطتهالمعلمة/الطالبةضع فیه تالذي  التخطیط متعلقة بدفتر التحضیر
 الطالبة إتقان للمشرف في إصدار حكم على مدي وألهمیتها ،التدریس داخل غرفة الفصل عملیة

تدرب ت م ول.ى اإلبداع المعلمات في قدرتها عل/للتحضیر المتكامل للتدریس وكذلك التمیز بین الطالبات
خطة یومیة متكاملة العناصر بحیث  إعداد من خالل مساق طرق التدریس على كیفیة المعلمة/ةالطالب

  .تكون مرنة وتوضح خاللها شخصیة المعلمة 
 )١٣(جدول 

   المعیاریة واإلنحرافاتیبین المتوسطات الحسابیة 
  " التنفیذ "الثانيال  التدریبیة لمهارات المجلإلحتیاجات النسبیة واألوزان

رقم 
  الفقرة

 فقراتال
المتوسط 
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

  الترتیب

 14 73.4 0.823 3.67 .استخدام أسالیب التهیئة 1
  3 82.1 0.858 4.11 . التالمیذ للتعلمانتباهجذب  2
  9 78.4 1.017 3.92 .ربط محتوى الدرس بخبرات المتعلمین السابقة  3
  2 82.4 0.894 4.12 .تقدیم المادة التعلیمیة بشكل واضح ومثیر 4
  8 78.7 1.087 3.93  .استخدام لغة صحیحة ومناسبة للتالمیذ 5

6 
اســــتخدام األمثلـــــة والتــــشبیهات لتیـــــسیر الفهــــم لـــــدى 

 .التالمیذ
3.97 0.993 79.5 5  

  6 79.2 1.026 3.96  .إدارة الفصل بفاعلیة 7
  4 81.6 0.829 4.08 .ذ باستمرارإثارة دافعیة التالمی 8



 ١٢١

 16 70.0  0.917 3.50 واع األسئلة الصفیةأنلى إالتعرف  9

10 
 الفـــروق ًتوزیـــع األســـئلة إلـــى جمیـــع التالمیـــذ مراعیـــا

 .الفردیة
3.78 1.115 75.5 11  

11 
لفظـــــــي وغیـــــــر (مـــــــاط االتـــــــصال الـــــــصفي أنتنویـــــــع 

 ).لفظي
3.37 1.018 67.4 17 

 13 73.7 0.867 3.68 .لمین باهتمام وبشكل نشطاستقبال استجابات المتع 12
 15 73.2 1.195 3.66 .إعطاء الفرصة للتالمیذ لالستفسار والتساؤل  13

14 
إدخــال عنــصر التــشویق فــي عــرض الــدرس لجــذب 

 . التالمیذانتباه
3.92 0.977 78.4 10  

15 
اســــــتخدام أســــــالیب التعزیــــــز المناســــــبة فــــــي الوقــــــت 

 .المناسب
3.96 1.113 79.2 7 

 1 82.6 0.885 4.13 .توزیع الوقت على عناصر الدرس بشكل متوازن 16

17 
 األهـــــــداف ًغلــــــق الــــــدرس بنـــــــشاط ختــــــامي مراعیــــــا

 .والمحتوى
3.76 1.118 75.3 12 

 18 65.3 1.269 3.26 .تكلیف التالمیذ بالواجبات البیتیة الهادفة 18

  
 استبیانعینة على بعد التنفیذ من  الوزن النسبي الستجابات أفراد الأنیبین الجدول السابق 

 توزیع الوقت على ) "١٦(للفقرة %) ٨٢.٦(االحتیاجات التدریبیة على مهارات التدریس تراوحت بین 
. المیذ بالواجبات البیتیة الهادفةتكلیف الت) "١٨(للفقرة %) ٦٥.٣(، إلى "عناصر الدرس بشكل متوازن

  . تكون أساس للتدریب على مهارات التدریسنأل جمیع فقرات هذا البعد تصلح أنمما یشیر إلى 
 مهارات أن التنفیذ تعود إلى النسبة المرتفعة الحتیاج أفراد العینة لمهارات مجال أن  ترى الباحثة 

 الجانببشخصیة المعلمة بشكل كبیر فمهارات التنفیذ تعد الخطوة التي تربط متعلقة  ذالتنفیمجال 
  . العملي الجانبالنظري ب

  
  
  
  
  
  



 ١٢٢

 )١٤(دول ج

   المعیاریة واالنحرافاتیبین المتوسطات الحسابیة 
  " التقویم" التدریبیة لمهارات المجال الثالث لإلحتیاجات النسبیة واألوزان

رقم 
  الفقرة

 فقراتال
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

  الترتیب

1 
 - بنـــائي-تشخیــصي(التعــرف إلــى  مراحــل التقــویم 

  . متطلبات الدرسحسب) ختامي
3.68 1.110 73.7 10 

2 
قـــویم التشخیـــصي للوقـــوف علـــى قـــدرات تتوظیـــف ال

  .وحاجات المتعلمین قبل الدرس
3.67 0.915 73.4 11 

3 
اســتخدام التقــویم المرحلــي أثنــاء التــدریس للتأكــد مــن 

 .تحقق األهداف
3.86 0.989 77.1 3 

4 
إجــــراء التقــــویم الختــــامي لتحدیــــد نتــــائج الــــتعلم فــــي 

 .ضوء أهداف الدرس
3.78 1.138 75.5 6 

 9 74.2 1.129 3.71  .اختیار الوقت المناسب واألسلوب المناسب للتقویم 5

6 
تحـصیلیة ـ "الختبـارات اسـتخدام أنـواع مختلفـة مـن ا

 .....شفویة
3.55 1.136 71.1 13 

7 
ـــــــــة  إعـــــــــداد اختبـــــــــارات تحـــــــــصیلیة لـــــــــدروس المرحل

 .االبتدائیة
3.75 0.981 75.0 7 

8 
ــــــصدق والتنویــــــع فــــــي إعــــــداد م راعــــــاة الــــــشمولیة وال

  .االختبارات التحصیلیة
3.99  1.026  79.7  1 

 12 71.8 1.035 3.59 .تحلیل االختبار وتفسیر النتائج 9

10 
لـــى األخطـــاء الـــشائعة للتالمیـــذ فـــي ضـــوء إالتعـــرف 

 .نتائج االختبارات
3.91 0.982 78.2 2 

 8 74.5 0.961 3.72 .ختبارإعداد خطة عالجیة بناءا على نتائج اال 11

12 
ـــــة راجعـــــة فـــــي ضـــــوء نتـــــائج  ـــــذ بتغذی ـــــد التالمی تزوی

 .االختبارات
3.83 1.012 76.6 4 

 5 75.8 1.236 3.79 .االستفادة من التغذیة الراجعة  ١٣

  



 ١٢٣

 استبانة الوزن النسبي الستجابات أفراد العینة على بعد التقویم من أنیبین الجدول السابق 
مراعاة الشمولیة "للفقرة الثامنة %) ٧٩.٧(بیة على مهارات التدریس تراوحت بین االحتیاجات التدری

%) ٧١.١(، وهي حاجة تدریبیة بدرجة عالیة إلى " االختبارات التحصیلیةإعدادوالصدق والتنویع في 
  جمیعأنمما یشیر إلى  )....تحصیلیة ـ شفویة" االختبارات واع مختلفة منأناستخدام "للفقرة السادسة 

  . تكون أساس للتدریب على مهارات التدریسنفقرات هذا البعد تصلح أل
المعلمات عینة الدراسة /  في الجداول السابقة الحتیاج الطالباتة النسب الموضحأنترى الباحثة    

  .لمهارات المجاالت الثالثة السابقة یعود لألسباب التالیة 
 بالمجاالت وقلة اهتمامها المعرفي المجال على وتركیزها المعلمین إعداد وبرامج مناهج جمود 

  . والتجدید االبتكار القدرات اإلبداعیة وتشجع وتكشف المهارات تنمي قد والتي األخرى
 الطلبة تقویم في عملیة وكذلك والمتابعة والتوجیه اإلشراف في التقلیدیة األسالیب استخدام 

 .األخرى المهمة الجوانبمن  غیرهدون  التحصیلي الجانب تقویم على والتركیز ، المعلمین/
 إتمام قبل العملیة أو التربیة التدریب في الطلبة من الكثیر یبدأ حیث التربوي اإلعداد نقص 

 ٕوادارة وضبط وتنظیم تخطیط من عملیة التدریس تتطلبه وما الخاصة التدریس طرق دراسة
  .التربویة العملیات واألمور من ذلك وغیر صف

 المتعدد  والمتابعة أسالیب التدریب على الجامعة داخل واإلعداد تدریبال برامج اعتماد عدم
  .العملیة بالتربیة الطلبة قبل قیام وغیرها األقران ٕواشراف المصغر التعلیم مثل

  
  :الدراسة  أسئلةن مالثاني السؤال  عناإلجابة:ثانیا 

لبات على االختبار بین متوسطي درجات الطا) ٠.٠٥ ≤ α(ًهل توجد فروق دالة إحصائیا عند " 
   ."المعرفي لمهارات التدریس في التطبیقین القبلي والبعدي، لصالح التطبیق البعدي

) ٠.٠٥ ≤ α(ًتوجد فروق دالة إحصائیا عند  :   ولإلجابة عن هذا السؤال تم صیاغة الفرض التالي
ین القبلي والبعدي،  في التطبیقالتدریسبین متوسطي درجات الطالبات على االختبار المعرفي لمهارات 

  ."لصالح التطبیق البعدي
  

) ٢٨= ن(الطالبات  ي درجاتمتوسطبین قامت الباحثة بالمقارنة للتحقق من هذا الفرض 
 للفروق )ت(، باستخدام اختبار على االختبار المعرفي لمهارات التدریس في التطبیقین القبلي والبعدي

  :)١٥( یبین الجدول  وذلك كماعینتین مرتبطتین،بین متوسطات درجات 
  



 ١٢٤

  
  )١٥(جدول 

  درجات الطالبات على االختبار الفرق بین متوسطي 
  المعرفي لمهارات التدریس في التطبیقین القبلي والبعدي

متوسط  العدد التطبیق االختبار المعرفي
 الدرجات

 االنحراف
 المعیاري

مستوى  )ت(قیمة 
 الداللة

 التخطیط  2.250  13.61 ٢٨ قبلي
 3.316 19.57 ٢٨ بعدي

د دالة عن  7.88
٠.٠١ 

 التنفیذ 1.660 11.36 ٢٨ قبلي
 3.781 14.00 ٢٨ بعدي

دالة عند   3.39
٠.٠١ 

 التقویم 2.168 9.04 ٢٨ قبلي
 3.088 14.86 ٢٨ بعدي

دالة عند   8.16
٠.٠١ 

الدرجـــــــة الكلیـــــــة لالختبـــــــار   4.018 34.00 ٢٨ قبلي
 9.442 48.43 ٢٨ بعدي المعرفي

دالة عند  7.44
٠.٠١ 

  ٢.٧٧ = ٠.٠١، وعند مستوى داللة ٢.٠٥ = ٠.٠٥عند مستوى داللة ) ٢٦= درجات حریة(الجدولیة ) ت(قیمة 
  
 بین ٠.٠١ات داللة إحصائیة عند مستوى  ذًایتبین من الجدول السابق أنه توجد فروق

لقبلي والتطبیق متوسطات درجات الطالبات على االختبار المعرفي لمهارات التدریس في التطبیق ا
  .البعدي، وكانت الفروق لصالح التطبیق البعدي

من الدروس التدریبیة  ) العینةأفراد( المعلومات التي اكتسبتها الطالبات إلىولعل ذلك یرجع 
 االختبار ، وهذا یشیر إلى حدوث أسئلة نفس ٕواجابةالتي شملها المحتوى والمتعلقة بمهارات التدریس 

أداء الطالبات من أفراد العینة بعد تطبیق التدریس باستخدام المدخل تحسن واضح وملموس في 
 المعرفیة ألفراد العینة في الجوانبفي تنمیة   للمدخل المنظوميا إیجابیا هناك تأثیرأنالمنظومي، أي 

  .التدریسمهارات 
  

  :الدراسة  أسئلةن ملثالثا السؤال  عناإلجابة:ثالثا
 االختبــار یقیــسهالتــدریس كمــا ي تنمیــة الجانــب المعرفــي لمهــارات ا للمــدخل المنظــومي فــثــریوجــد أهــل " 

  .المعرفي
 للمــدخل المنظــومي فــي تنمیــة الجانــب یوجــد أثــر : هــذا الــسؤال تــم صــیاغة الفــرض التــاليولإلجابــة عــن

  . االختبار المعرفي كما یقیسهاالمعرفي لمهارات التدریس



 ١٢٥

 لدى أفراد العینة، لمهارات التدریس المعرفي انبالج المدخل المنظومي في تنمیة أثرمن  تحققلل      
الل المعادلة ، من خ)٥٧: ١٩٩٧منصور،  ()2(تم حساب حجم التأثیر باستخدام مربع معامل إیتا 

  :التالیة
t2 

t2 + df  = 2   

  :وقد اعتمدت الباحثة مستویات حجم التأثیر كما یلي
األداة   حجم التأثیر

  كبیر  متوسط  صغیر  المستخدمة
2  ٠.١٤  ٠.٠٦  ٠.٠١  

  
  : یبین ذلك)١٦(والجدول 

  )١٦(جدول 
   المعرفي للطالباتالجانبوحجم التأثیر على )  2(ومربع معامل إیتا ) ت(قیمة 

  حجم التأثیر   2  )ت(قیمة   االختبار المعرفي

  كبیر 0.70 ٧.٨٨ التخطیط

  كبیر 0.31 ٣.٣٩ التنفیذ

  كبیر 0.72 ٨.١٦ التقویم

  كبیر 0.68 ٧.٤٤  لالختبار المعرفيالدرجة الكلیة 

  
 – ٠.٣١( كبیرة وتراوحت بین كانت قیم مربع معامل إیتا أنیتبین من الجدول السابق 

 المعرفي الجانب حجم تأثیر التدریس باستخدام المدخل المنظومي على تنمیة أن، مما یبین )٠.٧٢
الدرجة الكلیة لالختبار المعرفي لدى  المعرفیة وعلى الجوانبً كبیرا على جمیع كان التدریسلمهارات 

  .أفراد العینة
وتتفق نتائج هذا الفرض مع كل من الدراسات التالیة في أن هناك فروق دالة إحصائیا على 

  :لصالح التطبیق البعدي،وهذه الدراسات هي ) لمهارات التدریس(االختبار المعرفي 
، أبو حاصل )٢٠٠٨(،البورنو)٢٠٠٨(،شاهین)٢٠٠٨(، البابا)٢٠٠٨(،أبو حجر) ٢٠١٠(الشوبكي 

ویمكن تفسیر ذلك بأن استخدام أسلوب التدریس بالمدخل المنظومي من ).٢٠٠٦(،المالكي )٢٠٠٨(
حیث تقدیم المهارات كمنظومة متكاملة وربط المهارات مع بعضها البعض وتقدیم مفهوم كل مهارة 

 الطالبات وتوظیف التغذیة الراجعة بطریقة واضحة واالستفادة من المعلومات السابقة الموجودة عند



 ١٢٦

والتنویع في الوسائل واألنشطة وطرق التدریس أدي الى تنمیة الجانب المعرفي لدیهن عن مهارات 
  .التدریس 

  
  :الدراسة  أسئلةن مالرابع السؤال  عناإلجابة:رابعا

لى بطاقة بین متوسطي التقدیرات التقویمیة ع) ٠.٠٥ ≤ α(ًهل توجد فروق دالة إحصائیا عند " 
  ؟مالحظة األداء لمهارات التدریس ألفراد العینة في التطبیقین القبلي والبعدي، لصالح التطبیق البعدي

   :ولإلجابة على هذا السؤال تم صیاغة الفرض التالي 
بین متوسطي التقدیرات التقویمیة على بطاقة مالحظة ) ٠.٠٥ ≤ α(ًتوجد فروق دالة إحصائیا عند "

  .التدریس ألفراد العینة في التطبیقین القبلي والبعدي، لصالح التطبیق البعدياألداء لمهارات 
على بطاقة  ي التقدیرات التقویمیةمتوسطبین قامت الباحثة بالمقارنة للتحقق من هذا الفرض    

، في التطبیقین القبلي والبعدي) ٢٨= ن(مالحظة األداء لمهارات التدریس لمجموعة الطالبات 
  ):١٧(ول  وذلك كما یبین الجدعینتین مرتبطتین،للفروق بین متوسطات درجات ) ت(بار باستخدام اخت

  
  )١٧(جدول 

  تقدیرات درجات الطالبات على الفرق بین متوسطي 
   في التطبیقین القبلي والبعديالتدریسبطاقة المالحظة األداء لمهارات 

 العدد التطبیق بطاقة مالحظة األداء
متوسط 
 الدرجات

اإلنحراف 
 المعیاري

 )ت(قیمة 
مستوى 
 الداللة

 التخطیط 2.861 20.04 ٢٨ قبلي
 1.795 36.96 ٢٨ بعدي

 دالة عند  26.52
٠.٠١ 

 التنفیذ 4.524 36.39 ٢٨ قبلي
 3.833 70.11 ٢٨ بعدي

 دالة عند  30.08
٠.٠١ 

 التقویم 1.982 12.32 ٢٨ قبلي
 0.900 24.07 ٢٨ بعدي

 دالة عند  28.56
٠.٠١ 

 جة الكلیة لألداءالدر 8.365  68.75 ٢٨ قبلي
 5.352 131.14 ٢٨ بعدي

33.24 
 دالة عند
٠.٠١ 

  ٢.٧٧ = ٠.٠١، وعند مستوى داللة ٢.٠٥ = ٠.٠٥عند مستوى داللة ) ٢٦= درجات حریة(الجدولیة ) ت(قیمة 
  



 ١٢٧

متوسطات ، بین ٠.٠١عند مستوى  ه توجد فروق ذات داللة إحصائیةأنیتبین من الجدول السابق     
،  في التطبیق القبلي والتطبیق البعديالتدریسدرجات الطالبات على بطاقة مالحظة األداء لمهارات 

  . التطبیق البعدي الفروق لصالحوكانت
مما یشیر إلى حدوث تحسن واضح وملموس في أداء الطالبات من أفراد العینة بعد التدریس   

 األدائیة  الجوانبر إیجابي للمدخل المنظومي في تنمیة  هناك تأثیأنباستخدام المدخل المنظومي، أي 
  . لدى أفراد العینةالتدریسلمهارات 

  :الدراسة  أسئلةن مالخامس السؤال  عناإلجابة:خامسا
الستخدم المدخل المنظومي في تنمیة الجانب األدائي لمهارات التدریس كما تقدر على  یوجد أثرهل "

  "؟بطاقة مالحظة األداء
  :عن هذا السؤال تم صیاغة الفرض التاليولإلجابة 

 األدائي لمهارات التدریس كما تقدر على الجانبالستخدم المدخل المنظومي في تنمیة  یوجد أثر"
  ."بطاقة مالحظة األداء

 لدى أفراد العینة، تم حساب حجم التدریس المدخل المنظومي في تنمیة مهارات أثرمن  تحققلل    
  :یبین ذلك) ١٨(، والجدول )2(إیتا التأثیر باستخدام مربع 

  )١٨(جدول 
   األدائي للطالباتالجانب وحجم التأثیر على  2ومربع معامل إیتا ) ت(قیمة 

  حجم التأثیر  2  )ت(قیمة   بطاقة مالحظة األداء
  كبیر 0.96 26.52 مهارات التخطیط 

  كبیر 0.97 30.08 مهارات التنفیذ 
  یركب 0.97 28.56 مهارات التقویم 

  كبیر 0.98 33.24  مالحظة األداء ككل 
  

 – ٠.٩٦(ً كبیرة جدا وتراوحت بین كانت قیم مربع معامل إیتا أنیتبین من الجدول السابق 
ً كبیرا على جمیع كان التدریس المقترح لتنمیة مهارات المحتوي حجم تأثیر أن، مما یبین )٠.٩٨

  .د العینةالمهارات وعلى بطاقة مالحظة األداء ككل لدى أفرا
وتتفق نتائج هذا الفرض مع كل من الدراسات التالیة في أن هناك فروق دالة إحصائیا عل بطاقة 

  :لصالح التطبیق البعدي،وهذه الدراسات هي ) لمهارات التدریس(المالحظة 
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، ویمكن ) ٢٠٠٩(، أبو دیة )٢٠٠٨(،البورنو)٢٠٠٨(،،شاهین)٢٠٠٨(،أبو حجر) ٢٠١٠(نجم 
 المدخل المنظومي في تنمیة الجانب األدائي لمهارات التدریس لعدد من األسباب مخداتفسیر فاعلیة است

  :منها
سواء من خالل األنشطة أو ) التخطیط،والتنفیذ ،والتقویم(الممارسة العملیة لمهارات التدریس  -

  .الواجبات البیتیة
 لباحثة بأداء المالحظة والمشاهدة ،حیث توفرت فرصة المالحظة لكل الطالبات أثناء قیام ا -

 .    المهارات 

 ....).قاعات الدراسة المناسبة،والوسائل واألجهزة واألنشطة ( توفیر البیئة التعلیمیة المناسبة  -

 البور (الطرق المشوقة في عرض المحتوى التعلیمي والتي جذبت انتباه الطالبات منها  -

  ).L.C.Dوجهاز .    بوینت،و

  فعال في تصحیح مسار أداء المهارة كما تعطي فرصة أداء    كان للتغذیة الراجعة الفوریة دور -

 .    التدریب ، وممارسة المهارة حتى اإلتقان
 

  :نتائج الدراسة 
 :   توصلت الدراسة الى النتائج اآلتیة

  بین متوسطي درجات الطالبات على االختبار المعرفي لمهارات  ًتوجد فروق دالة إحصائیا - ١
 .یقین القبلي والبعدي، لصالح التطبیق البعديفي التطب    التدریس 

   یقیسها المعرفي لمهارات التدریس كما الجانبللمدخل المنظومي في تنمیة ایجابي   یوجد أثر- ٢
  .الختبار المعرفي    ا

  بین متوسطي التقدیرات التقویمیة على بطاقة مالحظة األداء لمهارات  ًتوجد فروق دالة إحصائیا - ٣
 .فراد العینة في التطبیقین القبلي والبعدي، لصالح التطبیق البعديالتدریس أل    

  األدائي لمهارات التدریس كما الجانبالستخدم المدخل المنظومي في تنمیة ایجابي  یوجد أثر - ٤

  .تقدر على بطاقة مالحظة األداء     
لتدریس معرفیا وأدائیا على أن استخدام المدخل المنظومي أدى إلى تنمیة مهارات االدراسة دلت نتائج  

  :المعلمات تخصص معلم صف وقد یرجع هذا التفوق إلى األسباب التالیة /لدى الطالبات
 التفاعـل علـى الطالبـات یـسهل ممـا ومنطقـي متسلـسل بـشكل المحتـوى مهـارات التـدریس عـرض 

 .معها
 احبةالمـص األنـشطة مـن العدیـد علـى اشـتمل المحتـوى التعلیمـي المعـد وفـق المـدخل المنظـومي 

 .مكن الطالبات من الممارسة العملیة للمهارات  مما
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 األدائي العملي بالجانب النظري للمهارات الجانب ربط. 
 إلـى نتقـالالاقبل  منها والتمكن مهارة أي وممارسة لفهم للطالبة الكافیة الفرصة یعطي المحتوى 

  .أخرى مهارة
  ب توب ـ وبرامج البور بوینت الال(مثل جهاز.وسائل تعلیمیة مشوقةاعتماد المحتوى على

بعد المرور بالخبرات   الدنیا ،األساسیةالمشوقة ، والتطبیق المباشر على مباحث المرحلة 
  .المعلمات في بطاقة المالحظة/لبات ارتفاع درجات الطاإلى أدىالتعلیمیة التي تتعلق بالمهارة 

  االرتقاء بمهارات التدریساستراتیجیات متنوعة أدت إليتنفیذ المحتوى التعلیمي باستخدام . 
  

  :توصیات الدراسة 
 لتنمیـة سـتخدام المـدخل المنظـومي األثـر االیجـابي ال أثبتـت والتـية الحالیـ الدراسـة نتـائج ضـوء فـي  

  ،بغـزةالتربیـة فـي جامعـة األزهـر  كلیـةب  تخصص معلم صف)المعلمـات /الطالبات(لدى تدریسال مهارات
  -:ةالتالی باألمور أوصت الباحثة فإن
 التعلـیم فـي المـدخل المنظـومي اسـتخدام علـي للتأكیـد المعلمـات/للطالبـات  عمـل ورشـات عقـد -

 والتخلص التدریس في جدیدة طرق تبني وضرورة. التربویة العملیة علي تطبیقاته التأكید وضرورة
 .القدیمة لطرقامن 

 تطبیقیـة باسـتخدام قـةبطری التـدریس مهـارات كافـة التربیة بكلیات التدریس مهارات مقررات تضمین -
  .المدخل المنظومي  وتوظیف

المـدخل المنظـومي فـي  اسـتخدام علـي المعلمـات الطالبـات علـي نالتربـویی ینالمـشرف تأكیـد أهمیـة -
  .التدریس

تطویر برنامج إعداد معلم الصف بحیث یستفید مـن االتجاهـات التربویـة الحدیثـة فـي إعـداد المعلـم  -
  .والتركیز على مهارات التدریس 

حـــد أ المـــدخل المنظـــومي فـــي الـــتعلم مـــن قبـــل المعلمـــین والمـــوجهین كإســـتراتیجیةرورة اســـتخدام ضـــ -
 التربیـــة العلمیـــة أهـــداف تحقیـــق العدیـــد مـــن إلـــى الفعالـــة للـــتعلم والتـــي یـــؤدى اســـتخدامها األســـالیب

  .المرجوة
  .في كلیة التربیة الحدیثة في تطویر برنامج التربیة العملیة األسالیباستخدام بعض  -
  .ضمین برامج إعداد المعلمین التدریب على صیاغة المحتوى بصورة منظومیة ت -
تدریس الطلبة بطریقة منظومیة عن طریق ربط المفاهیم واالبتعاد عن الطرق الخطیة التقلیدیة  -

  .التي ال تؤدي إلى تعلم فعال
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لتدریس  في كیفیة استخدام المدخل المنظومي في اًتطویر النمو المهني لمعلم الصف وخصوصا -
 .لما له من أثر في تطویر قدرات الطلبة االبتكاریة وتزویدهم بمفاهیم عقلیة علیا

  : الدراسة مقترحات
أهمیة  حول معلومات من الباحثة لدي تجمع وما الحالیة الدراسة إلیه توصلت ما ضوء في    

 لما توصلت استناداو المعلمات/ لدى الطالبات التدریس مهارات المدخل المنظومي في تنمیة ماستخدا
  :بدراسات جدیدة مثل  القیام بإمكانیة الباحثة تقترح ، البحث موضوع في نتائج من الدراسة إلیه
  .التدریسیة خل المنظومي لتنمیة بعض المهاراتبالمد محوسبة برامج باستخدام دراسات  إجراء - ١
   .األخرى دراسة مماثلة للدراسة الحالیة على طلبة التخصصات  - ٢
  . برامج إعداد المعلمأهدافیق بعض قعالیة المدخل المنظومي في تح دراسة ف - ٣
  . استخدام المدخل المنظومي في تحدید االحتیاجات التدریبیة لطلبة التربیة العملیة بكلیات التربیة - ٤
  . اتجاهات معلم الصف في فلسطین نحو استخدام المدخل المنظومي في التدریس  - ٥
.فلـــسطین النمـــو المهنـــي ألداء معلـــم الـــصف فـــيظـــومي فـــي تطـــویر  دراســـة أثـــر اســـتخدام المـــدخل المن-٦
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  قائمة المراجع
  

  :المراجع العربیة: ًأوال
اثر تدریس مقرر طرق تدریس القرآن الكریم باستخدام أسلوب النظم في .)٢٠٠٧(فهد أبانمي ، .١

ل الطالب في المقرر واتجاهاتهم نحوه وأدائهم التدریسي بكلیات المعلمین في المملكة تحصی
  .،جامعة الملك سعود ،السعودیةغیر منشورةرسالة دكتوراه العربیة السعودیة ،

 باستخدام المدخل "البیئة"معرفة اثر تدریس وحدة  .)٢٠٠٢ (،عفافریانو هللاعبدا،إبراهیم .٢
المؤتمر العربي الثالث حول المدخل المنظومي في ،ثانویة العامةالمنظومي في تحصیل طالب ال

 .٢٢٠- ٢١٤ أبریل ،ص٦-٥ ،جامعة عین شمس التدریس والتعلم
 ضوء في المرحلة االبتدائیة في الریاضیات منهج تطویر  .) ٢٠٠٤ ( فاطمة ، الحدید أبو .٣

 ،مركز والتعلم دریسالت المنظومي في المدخل حول الرابع العربي المؤتمر ،المنظومي المدخل
  .ابریل ٤- ٣تدریس العلوم،جامعة عین شمس،

 فاعلیة برنامج مقترح في تنمیة مهارات التدریس بالعروض العلمیة .)٢٠٠١(سامیة   الیزید،أبو .٤
،الجمعیة المصریة جامعة طنطا– بكلیة التربیة أحیاءاالستقصائیة لدي طالب الفرقة الثالثة قسم 

  .)٨٢-٤٧(،ص)٤(ددع،)٤(لدمجللتربیة العلمیة،
 مقترحة قائمة على المدخل المنظومي في تنمیة إستراتیجیةفاعلیة . )٢٠٠٨( ،بدریة أبو حاصل .٥

  ،رسالة ماجستیرالتحصیل الدراسي وتعدیل التصورات البدیلة لدى طالبات كلیات التربیة للمعلمات
  .جامعة الملك خالد،السعودیة،كلیة التربیة ،غیر منشورة

اثــر برنـامج قـائم علــى الكفـاءات فــي تنمیـة بعــض المهـارات التكنولوجیــة .)٢٠٠٨(بـو حجر،الهـام أ .٦
ــدى الطالبــة المعلمــة فــي الجامعــة  ،كلیة التربیة،الجامعــة ة غیــر منــشور،رســالة ماجــستیراإلســالمیةل

          .غزة،اإلسالمیة
وار األد المعلم الفلسطیني على أعتاب القرن الحادي والعشرین  .)١٩٩٧(أبو دف ، محمود  .٧

 ، ورقة عمل مقدمة في الیوم الدراسي المنعقد بقاعة المؤتمرات ، الجامعة والسمات والمقومات
  .غزة،اإلسالمیة

 المعلم بكلیة التربیة بالجامعة إعداددراسة تقویمیة لبرنامج .)٢٠٠٦(فتحیة اللولو، و سناء  دقة،أبو .٨
  )٥٠٤-٤٦٥(ص )١(ع،)١٥(مج،)یةللدراسات اإلنسان( اإلسالمیةمجلة الجامعة  في غزة،اإلسالمیة
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 اللغة في االستماع تدریس مهارات بعض لتنمیة محوسب برنامجفاعلیة .)٢٠٠٩( دیة،هناءأبو .٩
ماجستیر ،رسالة بغزة التطبیقیة للعلوم الجامعیة الكلیة في )المعلمات /الطالبات(لدى العربیة

  .غزة،،كلیة التربیة،الجامعة اإلسالمیةغیر منشورة
مكتبـــــة االنجلـــــو :القـــــاهرة، ٢ط ، االختبـــــارات التحـــــصیلیة.)١٩٩٨(ح الـــــدین صـــــال أبـــــو ناهیـــــة ، .١٠

   .٥٢٩-٥٢٥ص ،المصریة 
مكتبــــة النهــــضة :القــــاهرة  ،١ط، األساســــيالتعلــــیم  .)١٩٩٨(میرفــــت،وعبــــد الفتــــاح  أحمد،شــــاكر .١١

  . المصریة
 ،غـزة،١ط ، التربـوي البحـث تـصمیم فـي مقدمـة ).٢٠٠٧(ودمحمـ ،األسـتاذ و إحـسان ، األغـا .١٢

  .الطالب مكتبة،اإلسالمیة معةالجا
  .مكتبة الیازجي:،غزة ٢،طالبحث التربوي عناصره منهاجه أدواته .)١٩٩٧(حسان إ،األغا .١٣
الجامعـــــة : غـــــزة،٣،طالتربیـــــة العملیـــــة وطـــــرق التـــــدریس.)١٩٩٤(،إحـــــسان وعبـــــد المـــــنعماألغا .١٤

  . مكتبة الیازجياإلسالمیة
 .اإلسالمیة الجامعة :غزة،٢ ط ،یسالتدر طرق و العملیة التربیة ).١٩٩٠ (  إحسان األغا، .١٥
وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي، خطــة المنهــاج الفلــسطیني األول، ). ١٩٩٨(اإلدارة العامــة للمنــاهج  .١٦

 .فلسطین 
استخدام منهج تحلیل النظم في وضع برنامج التربیة العملیة .)١٩٨٥(األنصاري،سامیة .١٧

،كلیة دكتوراه غیر منشورة رسالة ، الكویتلطالبات القسم العلمي في معهد التربیة للمعلمات في
  .التربیة ،جامعة عین شمس،القاهرة

برنـامج محوسـب باسـتخدام المـدخل المنظـومي لتنمیـة المفـاهیم العلمیـة . )٢٠٠٨(البابا، سـامي .١٨
  . ،غزةاإلسالمیة،الجامعة  غیر منشورةرسالة ماجستیر.واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف العاشر

برنــامج مقتــرح لتنمیــة بعــض مهــارات التــدریس لــدى معلمــي كلیــة .)٢٠٠١(البحیــصي،محمد  .١٩
،جامعة عـــین شـــمس باالشـــتراك مـــع كلیـــة التربیـــة ماجـــستیر غیـــر منـــشورة،رســـالة فلـــسطین التقنیـــة

 .الحكومیة بغزة
اثر استخدام برنامج محوسب في تنمیة بعض مهارات تدریس  .)٢٠٠٨(البورنو،نرمین .٢٠

،كلیة غیر منشورة ،رسالة ماجستیر  بغزةاإلسالمیةبالجامعة التكنولوجیا لدى الطالبات المعلمات 
   ،فلسطیناإلسالمیةالتربیة،الجامعة 

ــــي برمجــــة .)٢٠٠٠(التــــودري، محمــــد .٢١ ــــدریس المنظــــومي لوحــــدة مقترحــــة ف ــــر اســــتخدام الت اث
الریاضــیات لطــالب كلیــة التربیــة علــى تنمیــة التفكیــر فــي الریاضــیات واالحتفــاظ بمهــارات البرمجــة 
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-١٨ "(الـدور المتغیـر للمعلـم العربـي فـي مجتمـع الغـد رؤیـة عربیـة"المـؤتمر العلمـي الثـاني  ،المكتـسبة
  .)٦٣٦-٥٨٦( ،ص،أسیوطكلیة التربیة ،جامعة :مصر،)" ابریل٢٠
ع ، " قطر "التربیة مجلة  ،إعداد وتدریب المعلم وفق مدخل النظم .)١٩٩٧(ان، عارف ّالجب .٢٢

    .)١١٧-١٠٨(ص،)١٢٠(
فاعلیــة اإلعــداد التربــوي فــي الموقــف المهنــي للمعلمــین والمعلمــات  .)١٩٩٣(الحریقــي ، ســعد  .٢٣

  .)٥(عمجلة مركز البحوث التربویة ، قبل التخرج ،
اثر استخدام المدخل المنظومي في تدریس علوم الحیاة في .)٢٠٠٣(جمیل  الحكیمي، .٢٤

 التربیة كلیة،األساسيالتحصیل والمیول العلمیة وبقاء اثر التعلم لدي طلیة الصف التاسع 
 . )٢٣٩-٢١٣(،ص)٤(ع،)٦(مج،)٨(وعةم مجلة التربیة العلمیة،المج،،الیمنروكسي

  والتوزیع للنشر لمسیرةا دار :عمان ،٢ط ،الصفي التدریس هاراتم).٢٠٠٧( محمد الحیلة، .٢٥
 المـسیرة  دار:عمـان ،١ط ،التعلمیـة التعلیمیـة الوسـائل ٕوانتاج تصمیم . )٢٠٠٢(محمد الحیلة، .٢٦

 والتوزیع للنشر
 التدریس المصغر في اداء بعض المهارات أسلوب اثر استخدام.)١٩٩٩(الخزندار ،نائلة .٢٧

 رسالة ماجستیر ،فلسطین_التدریسیة لدى طلبة شعبة الریاضیات بكلیة التربیة الحكومیة بغزة 
  .الجامعة اإلسالمیة،كلیة التربیة،غیر منشورة

   ،١ط،  دلیل اآلباء مـن المعلمـین.تعدیل لسلوك األطفال المعتدین  ).١٩٩٤(الخطیب ، جمال .٢٨
  .التوزیع إشراق للنشر ودار:األردن

 ،للمعلمـین والتنمیـة المهنیـة التكـوین المـصغر التـدریس).٢٠٠٥(جهـاد  ،وجمـل محمـد ، الـدریج .٢٩
  .الجامعي الكتاب دار :اإلمارات العین

  . العبیكات مكتبة :الریاض ، 1 ط ، ؟ أین إلى تعلیمنا. )١٩٩٦(محمد ، الرشید .٣٠
فاعلیة برنامج للتدریس المصغر في تنمیة بعض مهارات  .)٢٠٠١(لرفاعي،عبد الملك ا .٣١

مجلة التربیة العلمیة ،جامعة عین  لدى الطالب المعلمین بكلیة التربیة بطنطا،اإلبداعيالتدریس 
  . )٦٣-٣٩(،ص) ٣(ع،)٤(مجشمس،

لبة الدراسات  لطاألسئلة مهارة طرح إلكساببرنامج تقني مقترح .)٢٠٠١(الرنتیسي،محمود .٣٢
  . ،غزةاإلسالمیة،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،الجامعة  بغزةاإلسالمیةاالجتماعیة بالجامعة 

 ، تطــویر المنــاهج الدراســیة تطبیقــات ونمــاذج منظومیــة .) ٢٠٠٦(الــسعید، رضــا والنمر،محمــد .٣٣
  .دار الفكر العربي: القاهرة،   ٢ط



 ١٣٤

 ،المنـاهج المدرسـیة محتـوى لتنظـیم دالبعـ ثالثـي منظـومي نمـوذج .) ٢٠٠٥ ( رضـا الـسعید، .٣٤
 التعلـیم منظومـة نحـو تطـویر والـتعلم التـدریس فـي المنظـومي المـدخل حـول" الخـامس العلمـي المـؤتمر

    . شمسنعی جامعة العلوم، تدریس تطویر مركز:القاهرة، )  ابریل١٧-١٦(،"العربي الوطن في
  .دار عالم الكتب:دیة ،السعو ١ط،النماذج في بناء المناهج.)١٩٩١(السمیري،لطیفة .٣٥
تــــصنیف العناصــــر واالتحــــاد "معرفــــة اثــــر تــــدریس وحــــدتي .)٢٠٠٣(وآخــــرون الــــشحات،محمد .٣٦

 المـؤتمر العربـي الثالـث،الكیمیائي باستخدام المدخل المنظومي في تحصیل طالب الثانویة العامة
 جامعـة عـین، كلیـة التربیـة :القـاهرة،  )أبریـل٦-٥ (،"حول المدخل المنظـومي فـي التـدریس والـتعلم"

  .) ٢٠٥-١٩٥(شمس  ،ص
ـــدین  .٣٧ ـــى .)٢٠٠٢(الـــشربیني،محي ال ـــر اســـتخدام المـــدخل المنظـــومي بمـــساعدة الكمبیـــوتر عل اث

حـول المـدخل المنظـومي فـي " المـؤتمر العربـي الثالـث  ،التحصیل لدى الطـالب بالمرحلـة الثانویـة
  .مسجامعة عین ش، كلیة التربیة :القاهرة،  )أبریل٦-٥ (،"التدریس والتعلم

قــسم المنــاهج وطـــرق ، المـــدخل المنظــومي والبنــاء المعرفـــي  .)٢٠٠٧(عبــد الــرحیم ،الــشریف  .٣٨
  .كلیة التربیة بسوهاج ، التدریس 

:// http4=page/35810=t2php.showthread/1vb/net.moeforum.www  
  

المـــدخل المنظـــومي والبنـــاء المعرفـــي ،المـــؤتمر العربـــي الثـــاني حـــول .)٢٠٠٢(وثر الـــشریف ،كـــ .٣٩
  .١٢٧-١١٣،صالقاهرة)فبرایر  ١١-١٠ (،المدخل المنظومي في التدریس والتعلم 

، مكتبــــة الطالــــب الجــــامعي ١،طمحاضــــرات فــــي القیــــاس والتقــــویم ) .٢٠٠٨( الــــشریف، محمــــد .٤٠
  . ،غزة،فلسطین األقصى،جامعة 

المهارات التدریسیة لدى معلمى العلوم بالمرحلة .)١٩٩٧ (ومحمد،الشهرانيالشهراني،عامر  .٤١
) ٤٥(عالتربیة المعاصرة ،مجلة ،المتوسطة بمنطقة عسیر ومصادرها ودرجة التمكن منها

  ).٢٧٨-٢٤١(،ص
اثــر توظیــف المــدخل المنظــومي فــي تنمیــة المفــاهیم ومهــارات .)٢٠١٠(الــشوبكي،فداء محمــود .٤٢

،كلیة  منـشورةرماجـستیر غیـرسـالة ،اء لـدى طالبـات الـصف الحـادي عـشرالتفكیر البصري بالفیزی
 .غزة،التربیة، الجامعة اإلسالمیة

التربیة  ویر المهارات التدریسیة لدى طالب مقترحة لتطإستراتیجیة.)٢٠٠٢(الصادق،ممدوح  .٤٣
  ).٤ (ع،)٥( مجمجلة التربیة العملیة ،،جامعة المنصورة،العملیة بكلیات التربیة 

مكتبــة االنجلــو : ،القــاهرة١ط ،المنــاهج التعلیمیــة صــناعتها وتقویمهــا .)٢٠٠٦(محمــودالــضبع ،  .٤٤
  .المصریة



 ١٣٥

 دار  مكتبـة:األردن،١ط،ةالتربیـ في والتقویم القیاس مبادئ .) ١٩٩٩ ( وآخرون زكریا الظاهر، .٤٥
  .والتوزیع للنشر الثقافة

 تخـصص فـي والمعلمـون الطلبـة یراهـا كمـا العملیـة التربیة مشكالت  ).٢٠٠٤(دحام العبادي،  .٤٦
 )٣١(مج التربویـة، العلـوم دراسـات مجلـة،التـدریس مهنـة نحـو باتجاهاتهم وعالقتها الصف معلم
  .)٢٥٣ـ ٢٤٢(، ص )٢ (،ع

 الطالب المدرس أداءفاعلیة برنامج تعلیمي للنربیة العملیة في .)٢٠٠١(العطاب،نادیة  .٤٧
المؤتمر العلمي السادس اتربیة أب ،للمهارات التدریسیة واتجاهه نحو مهنة التدریس في كلیة ال

  .)٢(مج جامعة عین شمس ،:القاهرة)یولیو٢٢-٢١( ،"تكوین المعلم"عشر 
  .دار الشروق: األردن  ،١ط، التدریسإلىالمدخل .)٢٠٠٣(سهلیة الفتالوي، .٤٨
أثر استخدام التدریس المنظومي لوحدة مقدمـة فـي برمجـة الریاضـیات .)٢٠٠٠(القدري ،عوض  .٤٩

ــــر فــــي الریاضــــیات واالحتفــــاظ بمهــــارات البرمجــــة ،لطــــالب كلیــــة الت ــــة علــــى تنمیــــة التفكی ربی
 .المكتسبة،الوسائل والتكنولوجیا في التعلیم ،للدكتور محمد عسقول

 للطباعـة لفكـر ا دار ، 2 ط ، " التـدریس تـصمیم )٢٠٠٢(  :آخـرون و یوسـف ، قطـامي  .٥٠
 .القاھرة ، التوزیع و النشرو

دروس لمعلمي  أهداف تدریس العلوم في دفاتر تحضیر المدى تمثیل. )٢٠٠٦(الكندري، علي  .٥١
  . )٨٠(، ع)٢٠(مجالمجلة التربویة، ، العلوم بدولة الكویت

اثــر برنــامج مقتــرح فــي ضــوء الكفایــات علــى النمــو المهنــي لطلبــة العلــوم .)٢٠٠١(اللولو،فتحیــة .٥٢
  .األقصىعة جامباالشتراك مع  غیر منشورة،جامعة عین شمس،دكتوراهرسالة  ،بكلیات التربیة

 اإلدارة،وزارة التربیة والتعلیم العالي، برنامج تدریب المعلمین الجدد ):٢٠١٠(المادة التدریبیة  .٥٣
  .،غزة والتأهیل التربوي، دائرة التدریب التربويلإلشرافالعامة 

 الریاضیات معلمي الطالب إكسابفاعلیة التدریس المصغر في .)٢٠٠٩(المالكي ،سلطان  .٥٤
 القرى،المملكة أمجامعة ،كلیة التربیة،غیر منشورةماجستیر رسالة  ،سبعض مهارات التدری

  .العربیة السعودیة 
اثر استخدام المدخل المنظومي في تدریس الهندسة المستویة على  .)٢٠٠٦(المالكي،عوض  .٥٥

كلیة ،غیر منشورة اه،رسالة دكتور التفكیر الریاضي لطالب الریاضیات بكلیة المعلمین بالطائف
  .امعة ام القرى،المملكة العربیة السعودیة ج،التربیة

 العربیة مجلة اإلمارات ، الصفیةاإلدارةمعلم الصف ودوره في  ).١٩٩٨(المشرخ، فاطمة  .٥٦
   ).١٣٠-١١٧،ص ص )١٥٢-١٥٠ع(المتحدة ،

 .جامعة عین شمس،القاهرة،١ط،كلیة التربیة ،التدریس المصغر.)١٩٩٢(المفتي،محمد .٥٧



 ١٣٦

ة المــدخل المنظــومي فــي تــدریس حــساب المثلثــات وأثــره علــي فعالیــ . )٢٠٠٢(ســعید، المنــوفي  .٥٨
منـاهج التعلـیم فـي "المؤتمر العلمـي الرابـع عـشر ،  التفكیر المنظومي لدي طالب المرحلة الثانویة

  ).١(ع،)٢(مج، جامعة عین شمس،كلیة التربیة،)یولیو ٢٥-٢٤"(األداءضوء مفهوم 
 المنظومي ضوء المدخل على األحیاء مقرر في الوراثة وحدة تنظیم .) ٢٠٠٧ ( هاجر المولد، .٥٩

 مكة بمدینة علمي ثانوي الصف الثاني طالبات لدى الناقد التفكیر وتنمیة التحصیل على وأثرها
 .السعودیة المملكة العربیة القرى، أم جامعة ،كلیة التربیة، منشورةرماجستیر غی رسالة ،المكرمة

ــ.)١٩٩٩(اشف،ســلمى ّالن .٦٠ ــدریس المــصغر ف ــدى طــالب فاعلیــة الت ي تحــسین مهــارات التــدریس ل
  دراسـات فـي العلـوم التربویـةمجلـة كلیة التربیة الحكومیة للمعلمین والمعلمـات فـي سـلطنة عمـان،

  . )١٢٩-١٢٢(، ص)١(ع،)٣٤( مج،
  . دار الكتاب الجامعي:العین،١ط ،مهارات التدریس الفعال).٢٠٠٢(الهویدي، زید .٦١
 تــدریبي مقتــرح فــي تنمیــة المهــارات التدریــسیة لــدى اثــر اســتخدام برنــامج.)٢٠٠٤(بـدر ،بثینــة . .٦٢

 جامعـة عـین مجلـة القـراءة والمعرفـة،الطالبـات بقـسم الریاضـیات فـي كلیـة التربیـة بمكـة المكرمـة،
  ).٢١٠-١٧٩(،ص)٤٦(عشمس ،

مجمــع تعلیمــي حــول المنحــى النظــامي لتنظــیم الــتعلم واســتخدامه فــي .) ١٩٩٨(بلقیس،أحمــد .٦٣
  . التربیة والتعلیم ،معهد التربیة ،االنروا الیونسكودائرة،إعداد مذكرات الدروس

   .الدولي الناشر دار :لریاضا ،٢ط ،المعلمین إعداد برامج هیكلة إعادة.) ١٩٩٩ ( آالن توم،  .٦٤
 ٢ط، النظم بین التعلیم والتعلمأسلوب.)١٩٩٧(جابر،عبد الحمید وطاهر ،عبد الرازق .٦٥

  .بدار غری:القاهرة
 العربیة النهضة دار :القاهرة ،١ط،التدریس مهارات ).١٩٨٦(نووآخر الحمید عبد جابر، .٦٦

  .والتوزیع والنشر للطباعة
  .  ، برنامج التربیةتصمیم التدریس): ٢٠٠٨(جامعة القدس المفتوحة  .٦٧
، الكفایات التعلیمیة في القیاس والتقویم واكتـسابها بـالتعلم الـذاتي .)٢٠٠١(جامل، عبد الرحمن .٦٨

  .  دار المناهج للنشر:األردن، ٢ط
 للنشر الصفا دار :عمان ،١ط ، " الفعال التدریس .)٢٠٠٨(آخرون و عزت ، جرادات .٦٩

 .والتوزیع
استخدام أسلوب النظم فـي حـل بعـض مـشكالت التعلـیم األساسـي فـي  .)١٩٩٠( جمـال،الدهشان .٧٠

 .رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة المنوفیةمحافظة المنوفیة، 
 المعلم إعدادالنظري والعملي في مجال :القة بین مستویي الجانبینالع.)٢٠٠٠(حرب،سلیمان .٧١

 .فلسطین،جامعة األزهر، غزة  ، غیر منشورة، كلیة التربیةماجستیررسالة  ،األزهربجامعة 



 ١٣٧

 فـي تنمیـة وأثـره اإلبـداعيریبي قـائم علـي مهـارات التـدریس د برنـامج تـ.)٢٠٠٣(حـسانین،بدریة  .٧٢
الجمعیــة . . المـؤتمر بمراحــل التعلـیم العـام بمحافظـة سـوهاج،هـذه المهـارات لـدي معلمـي العلـوم 

) ٤(عكلیـة التربیـة ،جامعـة عـین شـمس،القاهرة، ،،٢٠٠٨، ابریـل المصریة للمناهج وطرق التدریس
 . )٦٤-١٥(ص

استخدام التدریس المنظومي العالجي في تدریس بعض المفاهیم .)٢٠٠٢(حسب اهللا ،محمد  .٧٣
 " حول المدخل المنظومي في التدریس والتعلم"لمؤتمر العربي الثانيا ،اإلعدادیةالعلمیة بالمرحلة 

 .جامعة عین شمس، كلیة التربیة :القاهرة، )فبرایر١١-١٠ (،
 جدیـــدة الســـتخدام مـــدخل الكفایـــات التدریـــسیة فـــي تحـــسین إســـتراتیجیة.)١٩٩٩(حـــسن،جامع .٧٤

ــة التربیــة أداءمــستویات  ــة وطالبــات كلی ــة الكویــتاألساســیة طلب  يؤتمر العلمــي الثــانالمــ،  بدول
 الجمعیـة المـصریة للمنـاهج وطـرق التـدریس ،) یولیـو١٨-١٥(،" المعلم التراكمات والتحدیاتإعداد"
 .جامعة عین شمس،كلیة التربیة  ،

برنامج تقني لتنمیة مهارة العروض العملیة في تدریس التكنولوجیا لدى .)٢٠٠٥(حسن ،منیر  .٧٥
 .،غزةاإلسالمیةالجامعة ، شورة، كلیة التربیة منر غیماجستیررسالة الطالبة المعلمة ،

واقع التربیة العملیة في مناطق جامعة القدس المفتوحة بمحافظات ). ٢٠٠٥(حماد ،شریف .٧٦
المجلد ) سلسلة الدراسات اإلنسانیة(مجلة الجامعة اإلسالمیة غزة من وجهة نظر الدارسین ،

 . نالثالث عشر ،العدد األول ،جامعة القدس المفتوحة ،فلسطی

 تالمیذ الصف ىة والكتابة باللغة االنجلیزیة لدتطویر مهارتي القراء.)٢٠٠٩(حماد،خالد  .٧٧
،كلیة التربیة غیر منشورةه رسالة دكتوراالسادس في فلسطین باستخدام المدخل المنظومي،

 .،جامعة عین شمس،القاهرة
تخطیط وتنفیذ  في تنمیة مهارات األقران  تدریس إستراتیجیةفاعلیة .)٢٠٠٢(حماده،محمد  .٧٨

وتقویم دروس مادة الریاضیات في انتقال وبقاء اثر تعلمها لدى الطالب المعلمین بكلیة التربیة 
 ).٨٣(عدراسات في المناهج وطرق التدریس،مجلة في جامعة حلوان،

 التربـوي لـدى الطـالب المعلمـین فـي جامعـة االقـصى اإلشـراف مـشكالت .)٢٠٠٤(حمدان ،محمد .٧٩
ــــ،بغــــزة  ــــسطین ومتغیــــرات العــــصر"األولوي المــــؤتمر الترب ــــة فــــي فل ــــة التربیــــة :، غــــزة  " التربی  كلی

 .)١(ج،اإلسالمیة،الجامعة 
ٕتطویر وتقویم نموذج تدریس في تصمیم التقنیات التعلیمیة وانتاجها .)١٩٩٩(نرجس ، حمدي  .٨٠

 . )٩٠-٧٠(ص،  ) ١(ع ،)٢٦(مجمجلة الدراسات في العلوم التربویة ،، وفق منحي النظم 
 .مكتبة زهراء الشرق للنشر: ،القاهرة١ط ،مهارات التدریس.)٢٠٠٠( وآخرون إمامحمیدة،  .٨١



 ١٣٨

 . مكتبة االنجلو المصریة:، القاهرة٢ط، دراسات نفسیة وتربویة.)١٩٨٧(حنا ، داوود عزیز  .٨٢
المعلم بكلیة التربیة النوعیة جامعة /المشكالت التي تواجه الطالب .)٢٠٠٠(خلیل ،عنایات  .٨٣

دراسات في المناهج وطرق التدریس مجلة  فترة التربیة العملیة ،أثناء"قىقسم الموسی"عین شمس 
 .)٦١(ع،)١٩(،المجموعة 

 .دار الشروق:،عمان١ط ،النظریة في التدریس وترجمتها عملیا ).٢٠٠٠(دروزة،افنان  .٨٤
 الدراسـي للیـوم مقدمـة  عمـلورقـة  "العملیـة التربیـة برنـامج على اإلشراف)."٢٠٠٦(لسهی دیاب، .٨٥

 .یونس خان ،المفتوحة القدس بجامعة المنعقد قالنظریة والتطبیبین  العملیة بیةالتر حول
 األدوار لهذه ممارسته ومدى العملیة التربیة مشرف أدوار أهمیة ).٢٠٠١( رزق سهیل دیاب، .٨٦

 ).١٨٠-١٤٤(ص، )٦(ع غزة،الفلسطینیة، التربویة والدراسات البحوث مجلة، "
 .النشر دار الفكر العربي للطباعة و: القاهرة،١ط ،ٕواعدادهاختیار المعلم  .)١٩٩٦(راشد ،علي  .٨٧
، ٢ط ، وتأهیل معلم التربیـة الریاضـیةإعدادتكنولوجیا .)٢٠٠٤ (ومحمد،مـصطفى زغلول ،محمد .٨٨

 .دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر:مصر 
 .عالم الكتب: ،القاهرة ١ط،مهارات التدریس رؤیة في تنفیذ التدریس.)٢٠٠١(زیتون،حسن  .٨٩
عالم الكتب، الكتاب :لقاهرةا  ،٢ط رؤیة منظومیة،تصمیم التدریس ، .)١٩٩٩(ون، حسنزیت .٩٠

 .األول
 .الشروق دار:عمان ،١ط ،العلوم تدریس أسالیب.)١٩٩٦ ( عایش زیتون، .٩١
 عـالم :القـاهرة ١ط،المعلومـات واالتـصاالت عـصر فـي التعلـیم تكنولوجیـا .)٢٠٠٣(زیتون،كمـال  .٩٢

 .الكتب
 .عالم الكتب:لقاهرةا، ١ط ،ریس ،نماذجه ومهاراتهالتد.)٢٠٠٣(زیتون،كمال  .٩٣
فاعلیة برنامج تعلیمي مقترح في تنمیة مهارات التقویم  .)٢٠٠٧(سالم،محمد وسید،مصطفى .٩٤

التربوي لدى طالب شعبة اللغة الفرنسیة بكلیة التربیة في ضوء المعاییر القومیة لجودة المعلم 
 جامعة الملك ،،كلیة التربیة )جستن ( لنفسیة السعودیة للعلوم التربویة واالجمعیة ، في مصر

 .سعود ، الریاض ، اللقاء السنوي الثالث عشر
 .الفكر العربي دار :ة القاهر ،١ ط ،التعلیم وسائل و تقنیات .)٢٠٠٢ ( مهدي ، سالم .٩٥
فعالیة تدریس العلوم بإستخدام المدخل المنظومي في تنمیة .)٢٠٠٥(سعودي،منى وآخرون  .٩٦

معلومات وتقییمها والتفكیر فوق المعرفي لدي تالمیذ المرحلة االعدادیة مهارات تولید ال
 حول المدخل المنظومي في التدریس والتعلم "المؤتمر العربي الخامسبجمهوریة مصر العربیة ،

،مركز تطویر تدریس العلوم ) ابریل١٧- ١٦( ،"نحو تطویر منظومة التعلیم في الوطن العربي
 .،جامعة عین شمس



 ١٣٩

مجلـة مركـز البحـوث، جامعـة قطـر  ، إعـداد معلـم التعلـیم األساسـي .)١٩٩٠(د الحمید سالم ،عب .٩٧
 .)٢(مج

فاعلیــة التـــدریب المیــداني فـــي تنمیــة المهـــارات التدریــسیة لـــدى .)٢٠٠١(ســالمة ،جمــال احمـــد .٩٨
 .)٢(ج)٣( ععالم التربیة،مجلة ،الطالب المعلمین في كلیة التربیة الریاضیة بجامعة طنطا

تقویم مهارات التدریس لمعلم التربیة الفنیة للمرحلة المتوسطة .)١٩٩٩(سلیمان، علي  .٩٩
جامعة الملك عبد العزیز بالمدینة المنورة ،المؤتمر العلمي –في كلیة التربیة –وللطالب المعلمین 

تربیة كلیة ال ،" الثالثةاأللفیة مع مطلع وتدریبه المعلم العربي إعدادتطویر نظم "السنوي السابع
 .حلوان 

  رسـالة،العربـي الخلـیج بدول الفصل معلم نظام حول شاملة دراسة).١٩٩١( ممـدوح یمان،سل .١٠٠
 .الخلیج بدول العربي التربیة مكتب :الریاض منشورة، ماجستیر

 بالوسائط المتعددة قائم علي منحي النظم في تنمیة فعالیة برنامج.)٢٠٠٨(شاهین ،اآلء   .١٠١
 غیر رسالة ماجستیربات الصف التاسع األساسي،مهارات توصیل التمدیدات الكهربائیة لدي طال

 .،غزةاإلسالمیةمنشورة ،الجامعة 
فاعلیة برنامج تدریبي مقترح في تنمیة المهارات  .)٢٠٠٢(شحاته،محمد ونوال،الشیخ .١٠٢

دراسات في المناهج وطرق مجلة ، التدریسیة لدي معلمات الریاضیات في مرحلة االبتدائیة
 . )١٣٩ - ٨٦(، ص)٨٣(ع ،التدریس

 على الماء وحدة كیمیاء تدریس في المنظومي المدخل فعالیة .) ٢٠٠٤ ( محمد صقر، .١٠٣
 العلمي المؤتمر ،واتجاهاتهم نحوها بالجوف العامة الثانویة طالب تعلم أثر وبقاء التحصیل

 للتربیة  المصریة الجمعیة ، "العربي بالوطن العلوم مناهج في الغائبة األبعاد حول "الثامن
 ).٢(مج شمس، عین جامعة التربیة، لیةك علمیة ،ال
مدى تمكن معلمي اللغة العربیة بالمملكة العربیة السعودیة من .)١٩٩٣( عبد الحافظ،فؤاد .١٠٤

 .)١٩(ع،دراسات في المناهج وطرق التدریسمجلة  ،األسئلةمهارة توجیه 
  الثانویة في ضوءللمرحلة مدرسي التاریخ أداءتقویم .)١٩٩٥ (عبدا هللاعبد الرزاق ، .١٠٥

 كلیة التربیة ،،جامعة بغداد غیر منشورة دكتوراهرسالة ،المهارات التدریسیة وبناء برنامج وتنمیته
 .ابن رشد

،المؤتمر العربي األول  المدخل المنظومي وتدریس المعلومات .)٢٠٠١(عبد الصبور،منى   .١٠٦
 . )٧٤(القاهرة، ص) فبرایر ١٨ - ١٧( ،"حول المدخل المنظومي في التدریس والتعلم"
 وطرح األعداد وجمع والعشرات اآلحاد وحدتي تدریس أثر .) ٢٠٠٥ ( وآخرون ولیم عبید، .١٠٧

 حول العربي الخامس المؤتمر ،االبتدائي األول الصف تالمیذ تحصیل في المنظومي بالمدخل



 ١٤٠

-١٦ (،"العربي في  الوطن التعلیم منظومة تطویر نحو والتعلم التدریس في المنظومي المدخل"
 .شمس عین جامعة العلوم، تدریس تطویر كزمر ، )لابری١٧

فاعلیة استخدام التدریس المصغر لبرامج كلیات التربیة على تنمیة .)١٩٩٧(عجیز،عادل .١٠٨
المؤتمر العلمي التاسع،الجمعیة المصریة للمناهج ، "المهارات التدریسیة لطالب الدبلوم العام

 .وطرق التدریس ،القاهرة
 .دار الفكر:،عمان ١،طلتدریس الفعالالمعلم الفاعل وا).١٩٩٦(عدس،محمد .١٠٩
 التربیة العملیة بكلیات التربیة للبنات من قبل أداء تقویممعاییر . )١٩٩٤(عساس،فتحیة، .١١٠

  .)٥١(عرسالة الخلیج العربي،مجلة المشرفات والمدیرات ،
 الفلسفي اإلطارالوسائل والتكنولوجیا في التعلیم بین  .)٢٠٠٦(عسقول ،محمد عبد الفتاح .١١١

 .غزة ،ق دار آفا،٢،ط التطبیقي رواإلطا
 علي مهارات اإلسالمیةاثر تدریب الطلبة المعلمین في الجامعة .)١٩٩٩(عسقول ،محمد .١١٢

) ٧(مج  بغزة ،اإلسالمیةمجلة الجامعة  ،التدریس في تغییر اتجاهاتهم نحو مهنة التدریس
 . )١٣١-١٠٨(ص ،)١(ع،
مكتبة النهضة :القاهرة، ١ط،رة والمعاصاألصالةالمناهج بین . )١٩٩٩ (إبراهیمعطا ، .١١٣

 .المصریة
غزة  ١ط ،بالذكاءات المتعددة الصفي التدریس. ) ٢٠٠٤ ( نائلة والخزندار، عزو عفانة، .١١٤
 .والتوزیع للنشر قدار آفا:
 التدریب مشكالت في التأملي التفكیر مستوى ).٢٠٠٣ ( فتحیة واللولو، عزو عفانة، .١١٥

 ).٣٦- ١(ص،)١(ع،العلمیة التربیة مجلة ،اإلسالمیة بالجامعة التربیة كلیة طلبة لدى المیداني
 مقرري الریاضیات والعلوم للصف السادس إثراء.)٢٠٠١(عفانة، عزو والزعانین ،جمال  .١١٦

مجلة البحوث والدراسات التربویة الفلسطینیة  في فلسطین في ضوء االتجاه المنظومي ،األساسي
 . )١١٢- ٤٣(،ص)٦(ع،
   .دار النهضة العربیة: لبنان ، ١ط، لأفضنحو تقویم  .)٢٠٠١(أنورعقل ، .١١٧
 دار :انّ،عمــــ٢ط،وســــائل االتــــصال وتكنولوجیــــا التعلــــیم.)٢٠٠٣(علیــــان،ربحي والدبس،محمــــد .١١٨

 .صفاء للنشر
 .دار المسیرة: ّ، عمان١، طالتربیة العلمیة وتدریس العلوم). ٢٠٠٣(علي، محمد  .١١٩
علیم الریاضیات الحیاتیة فعالیة المدخل المنظومي في ت.)٢٠٠٣(عبدا هللا،على، محمد و وائل .١٢٠

 )١٢(مج، المعرفة مجلة القراءة والمفاهیم البیئیة لدى أطفال مرحلة الریاض، في تنمیة
 . )١٢٨-٨٥(،ص )٢٣(ع،



 ١٤١

فعالیة استخدام المدخل المنظومي في تدریس مقرر األحیاء  ):٢٠٠٥(عمر،عاصم محمد .١٢١
غیر رسالة ماجستیر .الثانویةعلى التحصیل المعرفي وتنمیة التفكیر اإلبداعي لطالب المرحلة 

 .مصر،،كلیة التربیة سوهاجمنشورة 
 مجلة العلوم ،التصمیم النظامي للمجمعات التعلیمیة).١٩٨٨(بدر،غزاوي،محمد ،وقاسم   .١٢٢

  ).١٧٩- ١٤٧(االجتماعیة ،جامعة الكویت، ص
 . األنجلو المصریة:، القاهرة٣، طالقیاس النفسي .)١٩٩٧(فرج، صفوت  .١٢٣
المدخل المنظومي لتدریس كیمیاء المركبات  .)٢٠٠٠(جوكسي وجوالأمینفهمي،  .١٢٤

 ١٨- ١٧(،  حول المدخل المنظومي في التدریس والتعلماألولالمؤتمر العربي ،االلیفاتیة
 .القاهرة،)فبرایر

المدخل المنظومي في مواجهة التحدیات التربوبة .)٢٠٠١(فهمي،أمین وعبد الصبور، منى .١٢٥
 .دار المعارف:رةالقاه ،١ط،المعاصرة والمستقبلیة 

 المعلمـین الطـالب لدى التدریس مهارات بعض لتنمیة مقترح برنامج .)١٩٩٣ (سونیا قزامل، .١٢٦
 .المنوفیة جامعة ،ةكلیة التربی منشورة، غیر ماجستیر رسالة التاریخ، شعبة التربیة بكلیة

ــــدیل ،یس،والحــــصین .١٢٧ ــــداهللا،قن ــــدریس .)١٩٩٧(عب ــــداني"مهــــارات الت ــــدریب المی ــــل الت ، ١،ط"دلی
 .مكتبة الملك فهد الوطنیة :لسعودیة ا
 إكساب في واألكادیمي التربوي اإلعدادفعالیة برامج .)٢٠٠٠(كامل ،مصطفى ومبارك،حمدان .١٢٨

  طرق دراسات في المناهج ومجلة  التدریسي للمواد االجتماعیة،األداءالطالب المعلمین مهارات 
 ).٦٨(عالتدریس ،

 دار مطبعـة :بیـروت ،١ط ،للتـدریس یـةالعلم األسـس .)١٩٩٢(وآخـرون  لبیـب ، رشـدي .١٢٩
 .  العربیة النهضة

دراسة تقویمیة لتنمیة مهارات التدریس لطالب دور المعلمین .)١٩٩٢(لملوم ،سعد.  .١٣٠
 .،كلیة التربیة ،جامعة عین شمسغیر منشورةرسالة دكتوراة والمعلمات ،

 .نجلو المصریة مكتبة اال:،القاهرة١ط ، مهارات التدریس الفعال .)١٩٩٧ (إبراهیممجدي،  .١٣١
برنامج مقترح لتنمیة بعض الكفایات التدریسیة التخصصیة الالزمة .)١٩٩٦(محمد،عزة .١٣٢

،كلیة غیر منشورةرسالة ماجستیر  ،األساسيللطالب المعلم بقسم الریاضیات شعبة التعلیم 
 .التربیة ،جامعة عین شمس

 .ركز الكتاب م:،القاهرة ١ط،  في الفصلوأدوارهالمعلم ).١٩٩٦(محمد،فارعة حسین .١٣٣



 ١٤٢

أثر استخدام المودیالت التعلیمیة في تنمیة .)٢٠٠٦(محمود، إبراهیم وعبد الحمید،البطراوي  .١٣٤
مهارات التدریس واالتجاه نحو مهنة التدریس لدى الطالب المعلم بكلیة التربیة في جامعة قناة 

 .٤٩-١٥،ص)١١٨(عالجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس،السویس،
 أراءتقویم مهارات التدریس العامة والنوعیة في ضوء .)١٩٩٧(تن،محمدمحمود،ثریا وفا .١٣٥

لتربیة مجلة ا ،واألزهرالقائمین بطرائق تدریس اللغة العربیة بكلیات التربیة بجامعة عین شمس 
 ).٤٨(عالمعاصرة ،
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  المــالحــــق



 ١٤٥

  )١(ملحق رقم 
  أسماء السادة المحكمین

  م اسم المحكم التخصص الجامعة
  ١   عبد المنعمعبدا هللا.د  تاذ مشارك مناهج وبحث علميأس  القدس المفتوحة

  ٢  عطا درویش/د. أ  أستاذ مشارك مناهج وطرق تدریس  األزهر
  ٣  الحوليانعلی/د.أ مناهج وطرق التدریس اإلسالمیة
  ٤ عبد المعطي األغا/ د.أ مناهج وطرق التدریس اإلسالمیة
  ٥  إیاد عبد الجواد/ د.أ  مناهج وطرق التدریس  األقصى
  ٦ راشد أبو صواوین/ د. مناهج وطرق تدریس اللغة العربیة األزهر

  ٧ داوود حلس/د مناهج وطرق تدریس اللغة العربیة اإلسالمیة
  ٨ محمد أبو شقیر. د مناهج وتكنولوجیا المعلومات اإلسالمیة

مدیریة التربیة 
  والتعلیم الوسطى

  ٩  فتحي كلوب. د  مناهج وطرق التدریس اللغة العربیة

  ١٠  إبراهیم المشهراوي.د  مناهج وطرق تدریس الریاضیات  القدس المفتوحة
  ١١ انماجد الزی.د مناهج وطرق تدریس اللغة العربیة األزهر

  ١٢ محمد أبو ملوح.د جلیزیةنمناهج وطرق تدریس اللغة اال انالقطمركز 
  ١٣ صدیقة حلس.د مناهج وطرق التدریس األزهر

  ١٤ خالد عبد الدایم.د التدریسمناهج وطرق  ةالقدس المفتوح
  ١٥ انمحمد علی.د علم نفس األزهر
  ١٦ جمال الفلیت.د مناهج وطرق التدریس األزهر

مشرفة في وزارة 
التربیة 
 الشمال/والتعلیم

  ١٧ یسرى الكحلوت ماجستیر مناهج وطرق التدریس

  
  
  
  
  
  



 ١٤٦

   )٢( ملحق رقم 
  

ـــر    بغـــزة-جامعـــة األزهـــ
ـــــ ـــةكلیـــــ ــــ     ــــة التربیـــ

ــــــا ــــ ــــات علیـ ــــ   دراســـ
  تخصص المناهج وطرق التدریس

  
المعلمـات فـي قـسم التعلـیم األساسـي / االحتیاجات التدریبیة لمهارات التـدریس لـدى الطالبـات ةاستبان

  .في جامعة األزهر بغزة
  

  المعلمات في قسم التعلیم األساسي /األخوات الطالبات 
  لسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته،،،،،،    ا

أثر استخدام المدخل المنظومي في تنمیة مهارات التدریس للطالبات "  تقوم الباحثة بدراسة بعنوان
وذلك للحصول على درجة " المعلمات تخصص معلم صف في كلیة التربیة بجامعة األزهر بغزة

االستبیان إلى تحدید مهارات هدف ی،و بغزةالماجستیر في المناهج وطرق التدریس في جامعة األزهر 
    .التدریس التي تشعر الطالبة المعلمة أنها بحاجة للتدریب علیها

    برجاء قراءة كل فقرة من فقرات قائمة المهارات التالیة ،ثم فكري في أهمیة هذه المهارة بالنسبة 
ة في المرحلة األساسیة الدنیا معلم/هذه المهارة كطالبة  للتدریب على لك،فإذا شعرت أنك تحتاجین

أمام الفقرة وفي المكان الذي یعكس درجة أهمیتها بالنسبة إلیك،علما بأن الهدف من )×(ضعي عالمة
  .هذه الدراسة هو البحث العلمي

  
  

    الباحثة             
  یة عزام أبو حلیمةانر

  
  
  

  



 ١٤٧

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
تخـصص تعلـیم أساسـي فـي المعلمات /التدریس لدى الطالبات  االحتیاجات التدریبیة لمهارات ةاناستب

  .جامعة األزهر بغزة
  مهارات التخطیط:ًأوال

  درجة االحتیاج للتدریب
قلیلة 
 جدا

 كبیرة متوسطة قلیلة
كبیرة 
 جدا

 الرقم مهارات التدریس

إعــداد خطــة فــصلیة أو ســنویة لتنظــیم المحتــوى      
 .التعلیمي

١ 

 ٢ .ة متكاملة العناصرإعداد خطة یومی     

حقـــــائق ومفـــــاهیم "تحلیـــــل محتـــــوى الـــــدرس إلـــــى      
 ..... "وتعمیمات

٣ 

 ٤ .صیاغة األهداف السلوكیة المناسبة للدرس     

التعــــــــرف إلــــــــى مجــــــــاالت األهــــــــداف الــــــــسلوكیة      
 ٥ ).معرفیة، وجدانیة، مهاریة(

الـــربط بـــین كـــل هـــدف ومـــا یلزمـــه مـــن محتـــوى      
 .ووسائل تعلیمیة وتقویموأسالیب ومناشط 

٦ 

 ٧ .تحدید المتطلبات األساسیة للدرس     
 ٨ .التعرف إلى خیارات التهیئة المتاحة     
 ٩ .ترتیب خطوات الدرس بشكل متسلسل     

اختیـــــــار طریقـــــــة وأســـــــالیب التـــــــدریس المناســـــــبة      
 .لموضوع الدرس

١٠ 

 ١١  .معرفة وسائل التقویم المناسبة للدرس     
 ١٢ .تحدید الواجبات المنزلیة المعززة للتعلم الصفي     

ًتحــضیر درســا تطبیقیــا لكــل مبحــث مــن مباحــث       ً
  .المرحلة األساسیة الدنیا

١٣  

 
 
 
 
  



 ١٤٨

  مهارات التنفیذ: ًثانیا
 درجة االحتیاج للتدریب

قلیلة 
 جدا

كبیرة  كبیرة متوسطة قلیلة
 جدا

 الرقم مهارات التدریس

 ١٤ .الیب التهیئةاستخدام أس     
 ١٥ .جذب انتباه التالمیذ للتعلم     
 ١٦ ربط محتوى الدرس بخبرات المتعلمین السابقة      
 ١٧ .تقدیم المادة التعلیمیة بشكل واضح ومثیر     
  ١٨  .استخدام لغة صحیحة ومناسبة للتالمیذ     

ـــم لـــدى       ـــشبیهات لتیـــسیر الفه اســـتخدام األمثلـــة والت
 ١٩ .ذالتالمی

  ٢٠  .إدارة الفصل بفاعلیة     
 ٢١ .إثارة دافعیة التالمیذ باستمرار     
 ٢٢ التعرف على أنواع األسئلة الصفیة     

ــع التالمیــذ مراعیــا الفــروق       ــع األســئلة إلــى جمی ًتوزی
 ٢٣ .الفردیة

 ٢٤ ).لفظي وغیر لفظي(تنویع أنماط االتصال الصفي      

ات المتعلمـــین باهتمـــام وبـــشكل اســـتقبال اســـتجاب     
 ٢٥ .نشط

 ٢٦ .إعطاء الفرصة للتالمیذ لالستفسار والتساؤل      

إدخـــــال عنـــــصر التـــــشویق فـــــي عـــــرض الـــــدرس      
 .لجذب انتباه التالمیذ

٢٧ 

اســـتخدام أســـالیب التعزیـــز المناســـبة فـــي الوقـــت      
 .المناسب

٢٨ 

توزیــــــع الوقــــــت علــــــى عناصــــــر الــــــدرس بــــــشكل      
 .متوازن

٢٩ 

 ٣٠ .ًغلق الدرس بنشاط ختامي مراعیا األهداف والمحتوى     

   
 

 ٣١ .تكلیف التالمیذ بالواجبات البیتیة الهادفة   



 ١٤٩

  

  مهارات التقویم: ًثالثا
 درجة االحتیاج للتدریب

قلیلة 
كبیرة  كبیرة متوسطة قلیلة ًجدا

 جدا
 الرقم لتدریسامهارات 

 -تشخیــــــصي(التعــــــرف إلــــــى  مراحــــــل التقــــــویم      
 .حسب متطلبات الدرس)  ختامي-بنائي

٣٢ 

ــــــف التقــــــویم التشخیــــــصي للوقــــــوف علــــــى       توظی
  ٣٣  .قدرات وحاجات المتعلمین قبل الدرس

اســتخدام التقــویم المرحلــي أثنــاء التــدریس للتأكــد      
 .من تحقق األهداف

٣٤ 

إجــراء التقــویم الختــامي لتحدیــد نتــائج الــتعلم فــي      
 ٣٥ .رسضوء أهداف الد

اختیـــــار الوقـــــت المناســـــب واألســـــلوب المناســـــب      
  .للتقویم

٣٦  

ـــــــــواع مختلفـــــــــة مـــــــــن االختبـــــــــارات       اســـــــــتخدام أن
 ٣٧ ........تحصیلیة ـ شفویة"

إعـــــداد اختبــــــارات تحـــــصیلیة لــــــدروس المرحلــــــة      
 .االبتدائیة

٣٨ 

مراعـــاة الـــشمولیة والـــصدق والتنویـــع فـــي إعـــداد      
 ٣٩ .ةاالختبارات التحصیلی

 ٤٠ .تحلیل االختبار وتفسیر النتائج     

التعـــــرف إلـــــى األخطـــــاء الـــــشائعة للتالمیـــــذ فـــــي      
 .ضوء نتائج االختبارات

٤١ 

 ٤٢ .إعداد خطة عالجیة بناءا على نتائج االختبار     

تزویـــد التالمیـــذ بتغذیـــة راجعـــة فـــي ضـــوء نتـــائج      
 .االختبارات

٤٣ 

 ٤٤ . الراجعةاالستفادة من التغذیة     



 ١٥٠

      
  

  )٣( ملحق رقم 
  المعلمات لمهارات التدریس النظریة/اختبار قیاس تحصیل الطالبات 

  
  :المعلمة/الطالبة عزیزتي

 وبركاته،،، اهللا ورحمة علیكم السالم  

 المـدخل المنظـومي اسـتخدام أثـر " بعنـوان الماجـستیر درجـة علـى للحـصول دراسـة بـإجراء الباحثـة تقوم
 .المعلمات تخصص معلم صف بكلیة التربیة بجامعة األزهر/ارات التدریس للطالباتتنمیة مه في

 لـه عالقـة وال فقـط للدراسـة بأنـه وضـع تؤكـد وأنهـا .االختبـار فقـرات علـى اإلجابـة الباحثـة منـك ترجـو إذ

  .بدرجاتك
  .االختبار تعلیمات اقرئي باإلجابة الشروع قبل

  ).٤٠(زمن االختبار 
  .فقرة ) ٦٠(یتكون االختبار من 

  
  
  
  
  

   أبو حلیمة عزامیةانر:الباحثة 
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥١

  :تعلیمات االختبار 
 المعلمات لمهارات التدریس النظریة في قسم /یهدف هذا االختبار إلى قیاس تحصیل الطالبات

 ).مرحلة دنیا(التعلیم األساسي 

  صفحة بما فیها صفحات الغالف والتعلیمات واإلجابة) ١٢(یقع االختبار في. 

 وقتا أكثر من الالزم في اإلجابة عن بعض فقرات االختبار ق تحاولى التخمین وال تنفال 
 حاولي أن توزع وقتك على جمیع الفقرات بحیث التترك فقرة دون إجابة .

 دقیقة) ٤٠(الزمن الكلي لالختبار. 
  ن ار م ون االختب داد ) ٦٠(یتك ا باإلع شار إلیھ دد ،وی ن متع ار م وع االختی ن ن رة م فق

٦٠.............١،٢،٣. 
  تحتوى كل فقرة على أربعة أبدال یشار إلیها بالحروف أ، ب، ج، د من بینها إجابة واحدة

 .صحیحة فقط

  في المكان المناسب لإلجابة الصحیحة ) ×(اقرأ الفقرات بعنایة وتخیر اإلجابة ثم ضع إشارة
 . وذلك في ورقة اإلجابة فقط 

 ألسئلة بعد االنتهاء من اإلجابة سلم كراسة ا. 

  
  : وضوح الخطة الیومیة یعنى أنه: مثال 

  .تغطي الخطة جمیع جوانب المقرر_ ب.        یمكن ألي معلم أخر أن ینفذ الخطة_ أ
  .تنبع الخطة الیومیة من الخطة السنویة_ د.    تتضمن الخطة عناصر محددة ودقیقة _ ج

  :في صفحة اإلجابة
      د            ج          ب         أ  الرقم

                ×         
  

  
  
  
  
  

  
  



 ١٥٢

  ارـــبــــتـاالخ
  

  :اختاري اإلجابة الصحیحة مما یلي
  :                    تختلف الخطة الیومیة عن الخطة السنویة في أن الخطة الیومیة  .١

  .تتضمن أهداف تربویة قابلة للمالحظة والقیاس_ أ
  .التحتوي على المراجع_ ب
   .ًقل تحدیدات التربویة أالنشاطات والخبرا _ ج
  .تحتوي على مالحظات المعلم  ال_ د 

  :یفشل بعض المدرسین في االلتزام بالخطة السنویة بسبب .٢
  .اختالف الطلبة في قدراتهم من سنة إلى أخرى _ أ

  .زیادة أعباء المعلمین واختالفها باختالف اإلدارة _ ب
  .تغیر وتطور المناهج من سنة إلى أخرى _ ج
  .عتبار المعلمین الطول الحقیقي للعام الدراسي عدم ا_ د

  :الناتج السلوكي مصطلح یطلق على  .٣
  .الفعل السلوكي والقائم به _ أ

  .الفعل السلوكي ومعیاره_ب
  .الفعل السلوكي ومحتواه_ج
  .الفعل السلوكي وشرطه_د

  ":الهدف السابق ینقصه تحدید"أن یكتب الطالب بدایة لقصة معطاة من أربعة اسطر  .٤
  األداء  _الشرط           د_ المحتوى      ج_المعیار       ب_أ    
  :من مستوى ) التفاؤل(الهدف أن یفسر التلمیذ سبب كتابة الهمزة على واو في كلمة  .٥

  التقویم _ التطبیق                                   ب_ أ    
  ب التركی_ الفهم واالستیعاب                        د_ ج    

  : علىمتتمثل أهمیة األهداف التعلیمیة في أنها تساعد المعل .٦
  .وضع معاییر لتنظیم محتوى الدرس _ أ

  .اختیار معاییر لتقییم جودة المحتوي _ ب
  .اختیار الخبرات التعلیمیة المقدمة للطالب _ ج
  .تحدید الفروق الفردیة بین الطالب _ د

  



 ١٥٣

  :    یعد مستوى التحلیل متطلب سابق لمستوى .٧

   الفهم_التذكر              د_ التركیب          ج_التطبیق       ب_         أ
  : واحد مما یلي هو الترتیب الصحیح لهرم كراثول لألهداف الوجدانیة .٨

  .التقبل،التقدیر،االستجابة ،التنظیم ،االلتزام بنظام قیمي_ أ    
  . بنظام قیميالتقبل ،االستجابة ،التنظیم ،التقدیر ،االلتزام_ ب    
  .التقبل ،االستجابة ،التقدیر ، التنظیم ،االلتزام بنظام قیمي _ج    

  .التقبل ،التنظیم ،التقدیر ،االستجابة ،االلتزام بنظام قیمي_د     
  . واحدة فقط من األهداف التالیة مصاغ صیاغة سلوكیة صحیحة  .٩

  .أن یدرس الطالب فوائد الحاسوب_ أ     
  .طالب أجزاء الحاسوب شارحا وظیفة كل منها أن یحدد ال_ ب     
  .اشرح أجزاء الحاسوب _ ج     
  .أن یحدد الطالب أجزاء الحاسوب _ د     
  : جمیع الممارسات التالیة في صیاغة الهدف السلوكي خاطئة عدا واحدة فقط .١٠

  .صیاغة األهداف بطریقة تنصب على المحتوى _ أ
   .صیاغة األهداف في صورة نشاط تدریسي_ ب
  .وجود ناتج تعلیمي واحد في العبارة_ ج
  .وجود أكثر من ناتج تعلیمي في العبارة _ د

 ثم یطلب منهم التعبیر عنها بصورة عندما یطلب المعلم من التالمیذ تفحص أشكال بیانیة  .١١

  ..........تقریریة فأنه بذلك یخاطب جانب مستوى القدرة على      
  التطبیق   _ د المعرفة         _  الفهم       ج_  التقییم      ب-أ
  :  التعرف على أجزاء المحتوى التعلیمي یجعل المعلم قادرا على  .١٢

  تحدید األهداف التعلیمیة التعلمیة المناسبة _ أ
  .اختیار الطرق التعلیمیة المالئمة لتعلیم كل جزء منه_ ب
  .تعیین الطرق المناسبة للتقویم _ ج
  .جمیع ما سبق صحیح_ د
  :لى معلومات تم إقرارها واالتفاق علیها بشكل اللبس فیه والخالف هي تشیر إ .١٣
   التعمیمات_ المبادئ         د_ المفاهیم            ج_ الحقائق          ب_   أ
  :یعتبر تمثیل دور شخصیة معینة  .١٤
  مهارة    _ قیمة             د_  اتجاه             ج_ میل          ب_ أ   



 ١٥٤

  
  :اتیجیات التي یستخدمها المعلم لتحدید المتطلبات األساسیة ما یلي من االستر .١٥

  .أسئلة لها عالقة بالدرس الجدید _ أ
  .صیاغة األهداف السلوكیة _ ب
  .تحلیل محتوى الدروس السابقة _ ج
  .تحدید نضج التالمیذ _ د

  .أي مما یلي یعبر عن الفرق بین السلوك القبلي والبعدى للطالب .١٦
  .التدریس _ یم                         بالتعل_ أ      
  التعلم _ التربیة                        د_ ج      

 أراد احد المعلمین تدریس موضوع الحیوانات الفقاریة فعرض صورة توضح موضع العمود  .١٧

  " :اإلستراتیجیة التي اتبعها المعلم هي"الفقاري لمجموعة من الحیوانات       
  .لمجرد إلى شبه المحسوس التسلسل من ا_أ

  .التسلسل من المجرد إلى المحسوس _ ب
  .التسلسل من المحسوس إلى المجرد _ ج
  .التسلسل من شبه المحسوس إلى المجرد_ د 

  :تشترك جمیع أسالیب التدریس بـ  .١٨
  مرحلة التقویم _ مرحلة التمهید                                     ب_ أ     

  الشرح والتمهید _ التمهید والتقویم                           د مرحلة _ ج       
  :النشاط الذي ینمي الثقة بالنفس وتحمل المسئولیة هو النشاط الذي تكون  .١٩

  . أهدافه محددة وطریقة اجرءاته واضحة_ أ 
  .طریقة اجرءاته واضحة والمواد الخام والوسائل الالزمة متوفرة _ ب
  .مجال تحدید الطریقة والوسائل إلى التالمیذأهدافه واضحة ویترك _ ج
  .أهدافه ووسائله وطریقة إجراءاته محددة _ د

  :أحسن طریقة تؤدي إلى تعلیم فعال هي  .٢٠
  .االستجابة لمتطلبات التالمیذ_ أ

  .معرفة الفروق الفردیة لدي التالمیذ _ ب
  .تخطیط األنشطة لتعلم التالمیذ _ ج
  .تهیئة بیئة صفیة جیدة _ د
  



 ١٥٥

  ما یأتي ال یعتبر من المعاییر المناسبة الختیار طریقة التدریس ؟أي م .٢١
  .سهولة استخدامها في جمیع الظروف _ أ

  .مراعاتها مبدأ تكامل الخبرات التعلیمیة _ ب
  .قابلیتها للتعدیل تبعا للمتغیرات التي قد تطرأ_ ج
  .ممكنة وقابلة للتنفیذ في حدود الزمن المعطى لها_ د

  عتبر من مزایا طریقة المناقشة ؟أي مما یأتي ال ی .٢٢
  .تزید من ایجابیة التلمیذ في العملیة التعلیمیة _ أ

  .تنمي لدي التلمیذ مهارات اجتماعیة _ ب
  .تنمي لدى التالمیذ الثقة بالنفس _ ج
  .تنمي المهارات الحركیة لدى التالمیذ _ د
  :من معاییر اختیار الوسائل التعلیمیة في عملیة التدریس ما یلي .٢٣

  .أن تكون وثیقة الصلة بالدرس _ أ
  .أال یزدحم الدرس بعدد كبیر منها _ ب
  .أن یخطط لعرضها في الوقت المناسب _ ج
  .جمیع ماسبق صحیح _ د
  :للمحافظة على استمراریة تعلم التالمیذ  .٢٤

   .ساستخدم طریقة واحدة في التدری_ أ
  .أركز على الكتاب المدرسي خوفا من تشتت ذهن التالمیذ _ب
  .استخدم أسالیب متنوعة حسب ما یقتضیه الحال لتوصیل الخبرات_ ج
  .اعتمد على خبراتي في الطریقة المناسبة لتعلم التالمیذ _ د

  :واحدة فقط من العبارات التالیة تحتوي خطأ علمي  .٢٥
  .التقویم یؤثر في كل من األهداف والمحتوى وطرق التدریس _ أ

  .ظر في العناصر األخرى في ضوء نتائج التقویم یمكن إعادة الن_ ب
    .عناصر المنهج تترابط فیما بینها ترابطا وثیقا _ ج
   .یمكن مراعاة التوازن في عناصر المنهج في مرحلتي التنفیذ والتقویم_ د

  :تعد اختبارات التحصیل من أهم أدوات قیاس األهداف  .٢٦
  المعرفیة _نیة      دالمعرفیة والوجدا_ النفس حركیة         ج_الوجدانیة        ب_      أ

  :الخطوة األولى في بناء االختبار هي تحدید  .٢٧
  الهدف من االختبار _ نوع األسئلة                 ب_أ      



 ١٥٦

  الفئة المستهدفة من االختبار _ عدد أسئلة االختبار        د _ ج     
  :ــ ــترتبط أسئلة االختبارات التحصیلیة ب .٢٨

  أسلوب التدریس _             ب األهداف التعلیمیة _ أ      
   الوسائل التعلیمیة_ األنشطة التعلیمیة            د _ ج      

 أي المعاییر التالیة یرجع إلیها لتحدید الوزن النسبي عند إعداد جدول المواصفات لالختبارات  .٢٩

  :التحصیلیة       
  عدد أسئلة االختبار _ زمن االختبار                ب_ أ     
  أهمیة الموضوع _ نوع أسئلة االختبار          د_ ج     
  :من خصائص التقویم االعتماد على أسس علمیة یقصد بذلك  .٣٠

  صدق التقویم _ موضوعیة التقویم           ب_ أ      
  التقویم موضوعي وصادق وثابت _ ثبات التقویم                د_ ج      

  :اریر التي كتبها المعلمون اآلخرون عن التلمیذ یعتبرقراءة معلمة الصف السجالت والتق .٣١
  مقابلة    _ مالحظة غیر مباشرة     د_ اختبارا شفویا       ج_ اختبارا تشخیصیا     ب_ أ      

  :یعتبر إعداد جدول المواصفات من خطوات  .٣٢
  تصمیم الوسیلة التعلیمیة _ تصمیم االختبار                   ب _ أ     
  إعداد المقابلة _ إعداد بطاقة المالحظة            د _ ج     
  :یعتبر تلخیص األفكار األساسیة واستخالص النتائج من االختبارات  .٣٣

  المقالیة _ التشخیصیة      د_ الموضوعیة     ج_ الشفویة      ب_ أ     
  : تهدف إلى التعبیر عن السلوك المتوفر بصورة كمیة أو كیفیة هي .٣٤

  المقابالت  _ االستبیان    د_ االختبارات       ج_الحظة     ب الم_ أ     
  :یسمي االختبار الموضوعي بهذا االسم ألن  .٣٥

  .ألن المطلوب فیه محدد بشكل دقیق ال یختلف علیة المصححون _ أ 
  .الیتأثر بذاتیة المصحح_ ب 
  .یمكن ألي أنسأن أن یقوم بعملیة تصحیحه _ ج
  .جمیع ما ذكر صحیح _ د
ئلة التي تهتم بشمولیة األهداف المعرفیة من تذكر وفهم واستیعاب وعملیات عقلیة علیا األس .٣٦
   :هي
  أسئلة الصواب والخطأ _االختیار من متعدد             ب_ أ   
  االختیار من بدیلین وأسئلة الصح والخطأ_ أسئلة التكمیل                 د_ ج   



 ١٥٧

   :یكون االختبار صادقا إذا .٣٧
  .ا وضع لقیاسه قاس م_ أ 
  .كانت درجات الطلبة مرتفعة _ ب
  .كانت النتائج مستقرة بتكرار القیاس _ ج
  .حصل الطالب على نفس الدرجة مهما اختلف المصححون _ د
  :في أسئلة المطابقة یراعى أن تزید إحدى القائمتین عن األخرى  .٣٨
  لتجانس القائمین _ لیقل احتمال التخمین            ب_ أ    
  لتكامل القائمتین_ للترتیب المنطقي للقائمتین     د_ ج   
  :طرح سؤال في بدایة الحصة حول الخبرات السابقة هو غرض من أغراض التقویم  .٣٩
  العالجي _ التكویني           د_ الختامي        ج_ التشخیصي       ب_ أ   
ینه فــأن أفــضل طریقــة إذا كنـت بــصدد التعــرف علــى اتجاهــات التالمیــذ نحـو المقــرر الــذي تدرســ .٤٠

  : لذلك تتمثل في
  . اختبار تحصیلي یقیس معارفهم ومهاراتهم في المقرر _ أ

  .استبانه تتضمن أرائهم حول المادة _ ب
  .إجراء مقابالت مع عینات من التالمیذ _ ج
  .المناقشة المفتوحة مع التالمیذ _ د
  :ا واحدة فقط العبارات التالیة تتعلق بالتغذیة الراجعة وجمیعها صحیحة عد .٤١

  .تسمح بمقارنة أداء الفرد بنفسه _ أ
  .تعتبر معزز لسلوك الفرد _ ب
  .یجب أن تلي السلوك مباشرة _ ج
  .تسهم في تقلیل الفروق الفردیة بین األفراد_ د
ٕداف واعــادة بنائهـا مــن یـتم قیـاس مــستوى تحـصیل التالمیـذ وتتبــع مـواطن ضــعفهم لتعـدیل األهـ .٤٢

  :خالل
   التقویم والتغذیة الراجعة_ التغذیة الراجعة         د_ المقابلة          ج_    بالتقویم    _     أ
  :من أسالیب التهیئة للدرس  .٤٣

  .عرض مجسم أو صورة ممتعة وطرح بعض األسئلة علیها _ أ
  .طرح بعض األسئلة المفتوحة حول موضوع الدرس _ب
  .لجدید استرجاع بعض المعلومات المدروسة ذات العالقة بالدرس ا_ ج
  .جمیع ما سبق صحیح _ د



 ١٥٨

  أى من العبارات التالیة تعتبر األفضل لتحقیق أكبر قدر ممكن للتعلم المفید للتالمیذ ؟ .٤٤
  .التركیز على الواجبات _ أ

  .التسلسل في شرح الموضوعات _ ب
  .التعرف على العالقات بین المواد المدروسة _ ج
  .حفظ المعلومات الواردة في الكتاب المدرسي _ د
  :تتمثل إدارة الفصل في المهام التالیة  .٤٥

  .حفظ النظام وتوفیر الخبرات التعلیمیة _ أ
  .تنظیم البیئة الفیزیقیة _ ب
  .توفیر مناخ تعلیمي مناسب للقیام بعملیة التعلیم والتعلم _ ج
  .جمیع ما ذكر صحیح _ د 

  :من الحاالت التي یكون فیها الطالب محفزا  .٤٦
  .ة  الیطرح أسئلة استفساری-أ

  .یخالف قواعد النظام _ ب
  .الیهتم لمعرفة إجابته _ ج
  .یبدو منتبها ومتحمسا _ د
  :تعرف اإلدارة الصفیة بأنها  .٤٧

  .سلوكیات المعلم ونشاطاته التي من شأنها أن تشجع عملیة التعلم داخل الفصل _ أ
  .لداخلي عند الطلبةعملیة التوافق بین الطلبة وقوانین المدرسة وتعلیماتها مما یولد االنضباط ا_ ب
  .توفیر الخبرات التعلیمیة التعلمیة المتنوعة للتالمیذ _ ج
  .ال شئ مما ذكر _  د
  :قیام المعلم بخصم عالمة من عالمات الطالب الذي لم یؤد واجبه یسمى  .٤٨

  تعزیز سلبي _ تعزیز ایجابي                  ب _ أ     
  ب سلبي عقا_ عقاب ایجابي                  د_ ج    
  : التعزیز الذاتي یعرف على أنه  .٤٩

  .نوع من االتصال الشفوي واستخدام عبارات تشجیعیة _ أ
  .هو ما یعقب االستجابة الناجحة للمتعلم من شعور باالرتیاح أو اإلشباع _ ب
  .یتم عقب العمل الناجح أو االستجابة الصحیحة مباشرة _ ج
  . الجزء األخر الغیر صحیح تعزیز جزء صحیح من إجابة التلمیذ وتعدیل_ د
   :عند استخدام األسئلة الصفیة یجب مراعاة .٥٠



 ١٥٩

  .عدم إشراك جمیع التالمیذ في اإلجابة على األسئلة _ أ
  .أن تشجع األسئلة الحفظ والتذكر _ ب
  .أن تغیر في طریقة إلقاء األسئلة _ ج
  .ال شئ مما ذكر _ د
 :من شروط الرسالة التعلیمیة الناجحة أن  .٥١

  .لمرسل ملما بالرسالة یكون ا_ أ
  .یكون المرسل عارفا بخصائص المستقبل _ ب
  .تثیر في المستقبل شعورا بحاجته لمحتوى الرسالة _ ج
   .یكون المستقبل ماهرا في فك الرموز اللفظیة وغیر اللفظیة_ د
  : یعرف االتصال في العملیة التربویة بأنه العملیة التي یتم عن طریقها  .٥٢

  .من شخص إلى أخر وتؤدي إلى التفاهم بینهما انتقال المعرفة _ أ
  .تحقیق األهداف العقائدیة والثقافیة _ ب
  .انتقال المهارات بین شخصین _ ج
  .جمیع ماذكر صحیح _ د
  :إثابة المتعلم أثناء عملیة التعلم  .٥٣

  .تقلل من االستجابة المتعلمة _ أ
  .لیس لها تأثیر على االستجابة _ ب
  .تقوي دافعیة المتعلم _ ج
  .تؤثر على ذاكرة المتعلم _ د
  :من وسائل إثارة الدافعیة للتعلم  .٥٤

  .وضوح الغرض من المادة _ أ
  .صیاغة الدروس في صورة مشكالت _ ب
  .النجاح والتعزیز _ ج 
  .جمیع ما ذكر صحیح _د
  :یهدف الواجب البیتي إلى تنمیة عادة الدراسة الذاتیة ویتم ذلك عن طریق  .٥٥

  .ٕدة الدراسیة واعداد تقاریر عن بعض جوانبهاالتحضیر المسبق للما_ أ
  .مواجهة الفروق الفردیة الموجودة بینهم _ ب
  .تعمیق ثقافة الطالب بمعلومات مرتبطة بموضوع الدرس _ ج
  .تثبیت وتعزیز المفاهیم األساسیة الواردة في المادة الدراسیة _ د



 ١٦٠

  :من خصائص الواجبات المنزلیة  .٥٦
  .ة لدى التالمیذ ترتبط بأهداف محددة معروف_ أ

  تتناسب مع قدرات التالمیذ _ ب
  .تسهم في إشباع میول ورغبات التالمیذ _ ج
  .جمیع ما ذكر صحیح _ د
  :من أسالیب غلق الدرس  .٥٧

  .تلخیص النقاط األساسیة للموضوع _ أ
  .طرح بعض األسئلة على موضوع الدرس _ ب
  .مساعدة الطالب على تنظیم معلومات الدرس في صورة نقاط _ ج
    .جمیع ماسبق صحیح _ د
مجموعـة األقـوال واألفعـال التــي تـصدر عـن المعلــم ویقـصد بهـا أن ینتهــي عـرض الـدرس بــشكل  .٥٨

  :مناسب تسمى 
  الواجب البیتي  _الغلق           د_ إثارة الدافعیة          ج_ التعزیز        ب_ أ    
  :من الفوائد التربویة ألسلوب طرح السؤال  .٥٩

  .لتحدي لدى المتعلم إثارة عنصر ا_ أ
  .یشارك في تحقیق األهداف السلوكیة _ ب
  .یكسب المعلومة قوة في البروز _ ج
  .جمیع ماذكر صحیح _ د
  :تتطلب الصیاغة الجیدة لألسئلة من المعلم مراعاة بعض المعاییر منها  .٦٠

  .أن تستدعي فكرة واحدة _ أ
  .أن تتنوع األسئلة في مستویاتها _ ب
  .سؤال في أقل عدد ممكن من الكلمات أن یتم صیاغة ال_ ج
  .جمیع ما ذكر صحیح _ د

  
  
  
  
  
  



 ١٦١

  
  

  )٤(ملحق رقم
  

  :جدول المواصفات
 المجموع المستویات المعرفیة

 مستویات دنیا مستویات علیا

  األبعاد
 

  مهارات ٩ ١٥ ٢٤
 التخطیط

  مهارات ٧ ١١ ١٨
 التنفیذ

  مهارات ١٠ ٨ ١٨
 التقویم

 المجموع ٢٦ ٣٤ ٦٠

  
  
  "٢٤ إلى ١"من .سؤال) ٢٤(د أسئلة التخطیط ـ عد١
  "٦٠ إلى ٤٣" من.سؤال) ١٨(ـ عدد أسئلة التنفیذ  ٢
 "٤٢الى  ٢٥"من .سؤال) ١٨(ـ عدد أسئلة التقویم٣
  
  
 
 
 
 
  
  



 ١٦٢

  )٥(ملحق رقم 
  

  .لالختبار المعرفي لمھارات التدریس النظریة  النموذجیة اإلجابة
  :مفتاح تصحیح االختبار

 م أ ب ج د م  أ ب ج د م أ ب ج د
*    ١ *     ٢١ *    ٤١ 
 *   ٢    * ٢٢    * ٤٢ 

 *    ٣   *  ٢٣ *    ٤٣ 
   *  ٤ *     ٢٤   *  ٤٤ 

*    ٥   *  ٢٥    * ٤٥ 
*    ٦   *  ٢٦   *  ٤٦ 

   * ٧  *    ٢٧  *    ٤٧ 
 *   ٨   *  ٢٨ *     ٤٨ 
   *  ٩    * ٢٩    *  ٤٩ 
 *    ١٠   *  ٣٠     *  ٥٠ 
 *   ١١  *   ٣١   *  ٥١ 

*    ١٢    *  ٣٢ *      ٥٢ 
  *   ١٣ *    ٣٣    * ٥٣ 

 *   ١٤    * ٣٤   *   ٥٤ 
    * ١٥ *     ٣٥     * ٥٥ 
*    ١٦    * ٣٦ *    ٥٦ 

 *    ١٧     * ٣٧ *     ٥٧ 
 *   ١٨   *   ٣٨ *     ٥٨  

 *    ١٩    *  ٣٩ *     ٥٩  
*    ٢٠   *   ٤٠  *    ٦٠  

  
  



 ١٦٣

   ) ٦( ملحق رقم
  : المعلمات تخصص معلم صف من قبل الباحثة /نموذج بطاقة مالحظة أداء الطالبات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ـــــــــــــ التاریخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الیوم: المعلمة/الطالبة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــــ   موضوع اللقاء: اللقاء

    التقدیر
  م

  مهارات التدریس
  ممتاز

٥  
  جید جدا

٤  
  جید
٣  

  متوسط
٢  

  ضعیف
١  

  مهارات التخطیط
            .الخطة الیومیة سلیمة متكاملة العناصر  ١
            .الدرس مرتب بشكل متسلسل  ٢
األهــــداف الـــــسلوكیة مـــــصاغة حـــــسب مجاالتهـــــا   ٣

  .الثالثة ومستویاتها 
          

 مـــن هالـــربط المناســـب بـــین كـــل هـــدف ومـــا یلزمـــ  ٤
  .محتوي وأسالیب ومناشط ووسائل تعلیمیة

          

            .المتطلبات األساسیة للدرس محددة ومنتمیة  ٥
            .طرائق وأسالیب التدریس منوعة ومناسبة  ٦
            .أسالیب التقویم وأدواته مناسبة ومتنوعة وكافیة  ٧
 البیتیــة محـــددة ومخطــط لهــا ومرتبطـــة الواجبــات  ٨

  . باألهداف
          

  مهارات التنفیذ
            .التهیئة مناسبة للدرس وتثیر انتباه التالمیذ  ٩

            .ربط محتوى الدرس بخبرات المتعلمین السابقة  ١٠
            .تقدم المادة التعلیمیة بشكل واضح ومتسلسل  ١١
            .میذتعرض الدرس بلغة صحیحة مناسبة للتال  ١٢
تــستخدم األمثلـــة والتــشبیهات لتیـــسیر الفهــم لـــدى   ١٣

  .التالمیذ
          

            .تدیر الفصل بفاعلیة  ١٤



 ١٦٤

            .تثیر دافعیة التالمیذ باستمرار  ١٥
 الــصیاغة توجــه ةاألسـئلة الــصفیة منوعــة ومحـدد  ١٦

  .لجمیع التالمیذ مراعیة الفروق الفردیة
          

لفظي وغیر (لصفيتنوع في أنماط االتصال ا  ١٧
  ).لفظي

          

            .تستقبل استجابات التالمیذ باهتمام  ١٨
            .تعطي الفرصة للتالمیذ لالستفسار والتساؤل  ١٩
            .تستخدم التعزیز بفاعلیة  ٢٠
            توزع الوقت على عناصر الدرس بشكل متوازن   ٢١
            .غلق الدرس جید ومناسب للموقف التعلیمي  ٢٢
ف التالمیــذ بالواجبــات البیتیــة و تعــزز الــتعلم تكلــ  ٢٣

  .الصفي
          

  مهارات التقویم
توظف التقویم التشخیصي للوقوف على قدرات   ٢٤

  . وحاجات التالمیذ قبل الدرس
          

تستخدم التقویم المرحلي أثناء التدریس للتأكد   ٢٥
  .من تحقق األهداف

          

التعلم في إجراء التقویم الختامي لتحدید نتائج   ٢٦
  .ضوء أهداف الدرس 

          

            .تختار الوقت واألسلوب المناسب للتقویم   ٢٧
تحصیلیة، (تعد أنواع مختلفة من األسئلة    ٢٨

  ).الخ...، تشخیصیة.شفویة
          

  
  

  
  
  
  



 ١٦٥

   )٧( ملحق رقم 
   لمهارات التدریسالمحتوى التدریسي

   :المحتوىمقدمة 

واألساسیة العامة مجموعة من المهارات الطالبة /عزیزتي المعلمة    الذي یسعدنا أن نضعه بین یدیك 
  رئیسیة وهي مهارات مجاالت  ثالثفيوتتركز هذه المهارات ا ، له  التدریس مهنةت ارتضةلكل معلم
 هذه المهارات تمثل مهارات أن إلى ة اإلشاروتجدر. ، ومهارات التنفیذ ، ومهارات التقویم التخطیط

 هناك مهارات خاصة ترتبط بطبیعة أنتخصصاتهم، كما   مهما تنوعتمات المعل/تالباعامة لكل الط
  .  الصفةتخصص معلم

  . الحبیبأجیال ووطننا رسالتك في تنشئة أداء یعینك على أن بهذا العمل وك ینفعأناهللا نسأل 

  :الهدف من إعداد المحتوى 
المعلمـــات تخـــصص معلـــم /طالبـــاتإن الهــدف مـــن هـــذا  المحتـــوى هــو تنمیـــة مهـــارات التـــدریس لــدى ال  

صــف التـــي أثبتــت أداة الدراســـة األولــى ؛ وهـــي االســتبانة أن هنـــاك بعــض المهـــارات لیــست علـــى درجـــة 
اهتمـت بمهـارات  التـي الـسابقة الدراسـات مـن العدیـد علـى االطـالع وبعـد. كافیـة مـن اإلتقـان لـدیهن

بالمــدخل المنظــومي  محتــوى ببنــاء  التــدریس والعمــل علــى تنمیتهــا باألســالیب المتنوعــة قامــت الباحثــة
 اتبعـت ذلـك ضـوء فـي و المعلمـات تخـصص معلـم صـف،/لتنمیـة مهـارات التـدریس لـدى الطالبـات 

  : التالیة الخطوات الباحثة
 :  المحتوى إلعداد الفكریة المنطلقاتـ  ١
 ومن المعلمة/ لطالبة محتوى التدریس للتصمیم فكریة منطلقات عدة إلى الباحثة استندت لقد  

  :أهمها
 . التي تنادي بأهمیة المدخل المنظومي في التدریس والتعلم الحدیثة االتجاهات   - أ
برنامج           المختلفة في التدریس مهارات ممارسة في والتطبیق الفجوة بین النظریة تجسیر   -  ب
 .المیداني لتدریبا

 .  التعلیمیةالعملیةم في  الدور الذي یقوم به المعلألهمیة نظرامهارات التدریس للمعلم  أهمیة   -  ت
 .اكتساب مهارات التدریس في عن المدخل المنظومي وأهمیته العلمیة والدراسات األبحاث ندرة   -  ث
  
  



 ١٦٦

  : ثالث وحدات كالتاليالمحتوىیتضمن /عناصر المحتوى -٢
  : وتتحدث عن مهارات التخطیط وتتضمن الدروس التالیة : الوحدة األولى

  .ة حسب مجاالتها الثالثة ومستویاتها المختلفمهارة صیاغة األهداف السلوكیة .١

  .مهارة تحلیل المحتوى  .٢
  .مهارة تحدید التعلم القبلي .٣
 في إطارها من مالتعلمیة وما یستخد/ مهارة اختیار وتحدید االستراتیجیات والخبرات التعلیمیة .٤

  .ٕمواد ووسائل تعلیمیة وموارد وامكانات
 .اته مهارة تحدید واختیار أسالیب التقویم وأدو .٥
 .مهارة توظیف التغذیة الراجعة .٦
  .مهارة إعداد خطة یومیة متكاملة العناصر .٧

  :وتتحدث عن مهارات التنفیذ وتشمل : الوحدة الثانیة  
 .التمكن من مهارة التهیئة  .١
 ).العرض(مهارة تقدیم المادة التعلیمیة .٢
  .مهارة إدارة الفصل وضبطه  .٣
 .مهارة إثارة دافعیة المتعلمین للتعلم .٤
 .ة طرح األسئلة مهار .٥
 .مهارة التعزیز  .٦
 .مهارة االتصال والتواصل الصفي  .٧
 .مهارة غلق الدرس  .٨
  .مهارة تعیین الواجبات المنزلیة  .٩

  :وتحدثت عن مهارات التقویم وتشمل : الوحدة الثالثة 
 ).التشخیصي ـ المرحلي ـ  الختامي(مهارة توظیف أسالیب التقویم .١

  .مهارة إعداد االختبارات  .٢
 .اد أسئلة تشخیصیة مهارة إعد .٣

  .مهارة إعداد أسئلة مقالیه  .٤
 .مهارة إعداد أسئلة موضوعیة  .٥

 .مهارة إعداد أسئلة شفویة  .٦

 .مهارة إعداد جدول المواصفات .٧

  



 ١٦٧

  : المحتوىـ تصمیم ٣
تقـاء أحـد نمـاذج التـصمیم التعلیمـي الـذي ان وبنـاءه بطریقـة منظومیـة؛ المحتـويتتطلب عملیــة تـصمیم     

صحوب بوصف لكیفیـة تطبیقـه مـن خـالل إتبـاع مراحلـه وخطواتـه حتـى یبتعـد المـصمم یقدم رسم خطي م
عن العشوائیة وتتحقق األهداف المنشودة منه، ومـن هـذا المنطلـق راجعـت الباحثـة نمـاذج عدیـدة لتـصمیم 

 (Gerlach & Ely1980)ٕ وایلــى شالبـرامج التعلیمیــة والتدریبیــة، ووقــع اختیارهــا علــى نمـوذج جیــر ال
ٕســــهولة خطواتــــه واتباعــــه للمنحــــى :  المقتــــرح وذلــــك لألســــباب التالیــــةالمحتــــوى التدریــــسيوبنــــاء لتــــصمیم 

المنظــومي، اتفــاق خطواتــه مــع طبیعــة الدراســة  المقترحــة وأهــدافها، تركیــزه علــى أهمیــة تحدیــد المتطلبــات 
ــــار اإلســــتراتیجیة المناســــبة، واهتمامــــه بال . تغذیــــة الراجعــــةالــــسابقة والتقــــویم المــــستمر وتقــــویم األداء واختی

  . ٕ وایلى عشر مكونات أو خطوات كما في الشكل التالي شویتضمن نموذج جیر ال
 

  
  
  

 : المقترح وبناءه في ضوء هذا النموذج كما یليالمحتوى التدریسيوتم تصمیم 

 تم تحدید المحتوى التعلیمي الذي یصف المهارات التدریسیة المراد :تحدید المحتوى التعلیمي -١
 االحتیاج ت تضمنتي الةانستبالمعلمات تخصص معلم صف  بناء على نتائج اال/ للطالباتإكسابها 

في ثالث وحدات تعلیمیة؛ ) المعرفي والمهاري(لمهارات التدریس ، وبناء على ذلك تم تقدیم المحتوى 
لتقویم، مهارات ا: مهارات التنفیذ، الوحدة الثالثة: ، الوحدة الثانیةطمهارات التخطی: الوحدة األولى

  .وتضمنت كل وحدة عدد من المهارات
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تم صیاغة األهداف بأسلوب سلوكي حتى یظهر : تحدید األهداف التعلیمیة العامة والسلوكیة -٢
 المقترح ومن ثم صیاغة األهداف اإلجرائیة  للمحتوى تم صیاغة األهداف العامةفقدالنتاج التعلیمي؛

  .لة للقیاس بطریقة محددة وقابالمحتوىلكل درس من دروس 
 أي تحدید المتطلبات السابقة التى یجب أن تكتسبها الطالبة قبل :تقییم السلوك المدخلي للطالبات -٣

 تم إعداد اختبار  حیثالبدء بتعلم المحتوى الجدید، ویمكن قیاس السلوك المدخلى باالختبار القبلي،
لتحدید ما تمتلكه الطالبات من  المقترح المحتوىلتحدید المتطلبات السابقة للطالبات قبل دراسة 

، ومن جانب آخر تحدید المتطلبات األولیة التي یجب أن لمحتوىالمعلومات والمهارات التى یتضمنها ا
  .تكون لدى الطالبات قبل الدراسة وذلك من خالل بطاقة المالحظة القبلیة

التــى تتناســب مــع مــستوى  علــى تحدیــد إســتراتیجیة التعلــیم  یركــز هــذا المحتــوى:تحدیــد اإلســتراتیجیة -٤
تحـــصیل الطالبـــات وقـــدراتهم العقلیـــة واهتمامـــاتهم، وعنـــد تحدیـــد اإلســـتراتیجیة المناســـبة اعتمـــدت الباحثـــة 

المعلمــات علــى بلــوغ األهــداف المنــشودة وهــذه /علــى عــدة اســتراتیجیات وذلــك للــسعي لمــساعدة الطالبــات
  :االستراتیجیات هي

تخلل أوجه النشاط المختلفة وذلك لعرض وتوضیح األفكار أ ـ اإللقاء والمحاضرة لفترات قصیرة ت
  .والمفاهیم والحقائق األساسیة المتصلة بالموضوع وأبعاده وأهمیته التربویة والمهنیة 

ب ـ المناقشة باستخدام األسئلة المختلفة وذلك لبلورة األفكار المطروحة وتوضیح المفاهیم والحقائق 
دة في ورقة العمل تحت صوص المختلفة التي تدور حولها والواروالمهارات الجدیدة وفي تحلیل الن

  .محتوى كل مهارة"
ربات و تنــشیط عملیــة التفكیــر أســلوب العــصف الــذهني لترســیخ المواضــیع التدریبیــة فــي أذهــان المتــدد ـ 
  .ن والمناقشة الجماعیة لدیه

ٕوسائل وموارد وامكانات ج ـ التدریب العملي على المهارات التدریسیة وما یستخدم في إطارها من 
  . واستخدام األنشطة التعلیمیة والواجبات المنزلیة لبعض المباحث الدراسیة للمرحلة التي تعلم بها

 ومواد تعلیمیة إضافیة مطبوعة تتصل بالموضوعات power point عروض توضیحیة على هـ ـ
 .ویستطیع الدارس الرجوع إلیها واإلفادة منها عند الحاجة

تـم تنظــیم الطالبـات بكلیـة التربیـة فــي جامعـة األزهـر بطـرق مختلفــة :لطالبـات فــي مجموعـات تنظـیم ا-٥
سواء عن طریق التعلم الذاتي أو في مجموعـات صـغیرة أو فـي مجموعـات كبیـرة وذلـك لتحقیـق األهـداف 

 .التعلیمیة بشكل مناسب

تم ذلك في الفصل الدراسي تم االلتزام بالوقت المناسب لكل مهارة ، و:تحدید وتوزیع وقت التدریس -٦
 . ٢٠١١ - ٢٠١٠األول للعام الجامعي 
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 المقتـرح فـي قاعـات المحاضـرات، وفـى معامـل المحتوىتم تدریس :تحدید المكان الذي سیتم فیه التعلم -٧
 .علم النفس والوسائل التعلیمیة وفي غرفة التدریس المصغر لتنفیذ الدراسة بكلیة التربیة جامعة األزهر

تم االستعانة بمصادر تعلیم وتعلم متنوعة ومناسبة لتعلیم وتعلم الوحدات :صادر التعلماختیار م - ٨
 ). بطاقات المالحظة الالب توب ، الفیدیو ،الكتب المدرسیة،(المختلفة منها 

 أخذ التقویم أشكال مختلفة منها التقویم القبلي و التقویم البنائي والتقویم النهائي للتأكد :تقویم األداء - ٩
وتم . ن تحصیل الطالبات ونمو مهاراتهم في مجال مهارات  التدریس أي التأكد من تحقق األهدافم

) .                                                                                                   طاقة المالحظة،واالختبار المعرفيب(ا وهم أداتین لقیاس اثر المحتوىإعداد
 وهــي عملیــة مــستمرة للتأكــد مــن فاعلیــة الــتعلم، وبنــاء علیهــا تــم إجــراء تعــدیالت : التغذیــة الراجعــة-١٠

  . من خالل التقویم البنائي والختامي المحتوى على بعض خطوات تدریس
  

  : كانت المنهجیة المتبعة كالتالي:ارات المنهجیة المتبعة في التدریب على المه
لــك بهـدف التعـرف علــى المـشاركات وخلـق حالــة ذوعمــل نـشاط إحمـائي و) الجمـود(كـسر الجلیـد  -

 .من التوافق والتناغم بینهم 

 Multimediaعــــرض بوربوینــــت للمــــادة التدریبیــــة لجمیــــع المواضــــیع عـــــن طریــــق جهــــاز  -

Projector) LCD.( 

أســلوب العــصف الــذهني لترســیخ المواضــیع التدریبیــة فــي (ة منهــااســتخدام أســالیب تــدریس متنوعــ -
 . أذهان المتدربات و تنشیط عملیة التفكیر لدیهن وأسلوب المناقشة والمحاضرة والتدریب العملي

 .عرض تجارب حیة وضرب األمثلة الواقعیة لشرح المواضیع التدریبیة -

 حالة عملیـة و تطلـب مـن المتـدربات بحیث تستعرض المدربة، )المحاكاة(التمثیل ولعب األدوار  -
 .معایشتها و التدرب عملیا من خالل التجربة) المشاركات(

 .إفساح المجال لألسئلة و االستفسارات من المشاركات خالل التدریب -

 .عمل مجموعات صغیرة لمناقشة المهارة إلثراء الموضوع التدریبي  -

  .عمل أنشطة وتمارین مناسبة لموضوع التدریب و تقییمها -

 لـــشرح بعـــض النقـــاط و White Board أو ســـبورة بیـــضاء flipchartاســـتخدام حامـــل ورقـــي  -
 .كتابة العناوین والنقاط الهامة
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  
  ــــزةــــــغــــــ_ جامعة األزهر 

  الدراسات العلیا والبحث العلمي  
   كــــلیـــــــــــــــــة التربــــیــــــــــــــــة

  ــســــرق تدریــــج وطـــــــاهــمن
  

  المحتوى التدریسي
  

  المدخل المنظومي لدراسة موضوع مهارات التدریس 
  

  .مهارات التخطیط / الوحدة األولى 

  .مهارات التنفیذ / ة الثانیالوحدة 

  .مهارات التقویم / الوحدة الثالثة 

  

  إعداد الباحثة
  رانیة عزام سالمة أبو حلیمة 
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  ل المنظومي لدراسة موضوع مهارات التدریسالمدخ
  

  مهارات التخطیط  / الوحدة األولى 
  .ةمهارة صیاغة األهداف السلوكیة حسب مجاالتها الثالثة ومستویاتها المختلف : اللقاء األول

   : أن تكون قادرة على أنهاء هذه الفعالیة إنیتوقع منك بعد : المعلمة/ عزیزتي الطالبة:ـ األهداف ١
یـزي بـین الهــدف التربـوي التعلیمــي والهـدف الــسلوكي التعلمـي بأمثلــة توضـیحیة علــى ذلـك مــن تم -

  .مقررات المرحلة التي تعلمین فیها
  .صوغي أهدافا سلوكیة تشتقها من أهداف عامة مختارة من المنهاج المقررت -
لوكي ختــاري مــن المقــررات أهــدافا ســلوكیة متكاملــة لدروســك تتمثــل فیهــا مواصــفات الهــدف الــست -

 .وتضمنیها مذكرة الدروس الیومیة الجید،

 المعلمـة قبــل البــدء بهـذه الفاعلیــة علیــك مراجعـة المعلومــات التــي / عزیزتــي الطالبــة : ـ الــتعلم القبلـي٢
  : تعلمتها من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتیة أنسبق لك 
  ربوي؟ـما الفرق بین الهدف السلوكي والهدف الت و ما مفهوم الهدف السلوكي؟ -
  أهمیة تحدید األهداف السلوكیة ؟ ا ـم -
  ا معاییر صیاغة األهداف السلوكیة ؟  م -
 . ذكري تصنیفات األهداف التعلیمیة ا -

  :ـ المحتـوي٣ 
 یظهره المتعلم من أنأو ما یعرف بالهدف طویل األمد وهو عبارة عن كل ما یستطیع : الهدف التربوي

في فترة  واالتجاهات بعد تعلمه لوحدة تعلیمیة أو منهج دراسي،والمهارات ،والمیول والرغبات  القدرات ،
  ) ٥٩ :٢٠٠٠دروزة،.( وأقصاها فصل دراسي أو سنة أكادیمیةان أقلها أسبوعًزمنیة طویلة نسبیا

  :وتصاغ األهداف التربویة بعبارات عامة جدا ومن أمثلة األهداف العامة 
  . یفكر التلمیذ بطریقة واعیة وناقدة أنـ 
  .یكتسب التلمیذ المهارات األساسیة في القراءة والكتابة  أنـ  

 هو نتاج تعلمي یؤدي إلى تغیر ملموس في سلوك المتعلم یمكن مالحظته :الهدف السلوكي
ویكون الهدف السلوكي قصیر المدى اى یتحقق في فترة  ) .٦٤: ١٩٩٧األغا وعبد المنعم،(وقیاسه
ومن أمثلة .  الحصص ویكون قابل للمالحظة والقیاسمن قصیرة قد تكون حصة أو عدد محدود زمنیة

  :األهداف السلوكیة 
  . بشكل صحیح  ث ت ،  یمیز التلمیذ بین الحروف ب ،أنـ 
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  .  یمیز التلمیذ بین الحروف ج ، ح ، خ بدقةأنـ 
  :أهمیة تحدید األهداف التربویة على هیئة نتاجات سلوكیة 

ات سلوكیة منتظرة من التالمیذ یعتبر من المهمات الرئیسة  تحدید األهداف السلوكیة على هیئة نتاجإن
ًم باعتبارها نظاما متكامال ، وهي المنوطة بالمعلم ویعتبر كذلك حجر الزاویة لعملیة التعلیم والتعل ً

  :إضافة إلى ذلك كله تساعد المعلمین على
 واحــدة أو عــدد ترجمـة األهــداف التربویــة العامــة إلــى أهــداف خاصــة محـددة یمكــن بلوغهــا فــي حــصة )١

 .محدود من الحصص ، ومن ثم تسهل عملیة تحقیق المنهج وعملیة التحقق من ذلك

ه نـفسهم ،وهذا یـدفع تحـصیل التالمیـذ إلـى األمـام ویحـسنه ، ألأنإیضاح السلوك المتوقع من التالمیذ  )٢
 .جازنیجعل التلمیذ نفسه قادرا على تقویم تحصیله والشعور بالنجاح واال

التعلمیـة التـي تناسـب األهـداف المخططـة /یار للنـشاطات والخبـرات والمـواد التعلیمیـة التخطیط واالخت )٣
 .وتساعد التالمیذ على تحقیقها

 ).أسئلة(وذلك عن طریق بناء بنود اختباریه تسهیل عملیة التقویم ،وقیاس مدى تحقق األهداف ، )٤

 .تقدیر الوقت الالزم لبلوغ تلك النتاجات والتخطیط في ضوء ذلك )٥

  :ر صیاغة األهداف السلوكیةمعایی
  . یتضمن فعل یدل على عمل أو سلوك یقوم به المتعلم ولیس المعلمأن -١
  . یكون الفعل قابال للمالحظة والقیاس أن -٢
  .جاز في فترة قصیرةن یكون الفعل قابال لإلأن -٣
  . تحتوى العبارة على فعل واحدأن -٤
  .موضوع المراد تعلمه تتضمن العبارة إشارة إلى محتوى محدد للأن -٥
  . یصف نواتج التعلم ولیست طریقة التعلمأن -٦
  .ب الطفل المختلفةانلتتناول جو) یة والمهاریةانالمعرفیة والوجد( تتنوع األهدافأن -٧
  . اتهم كانٕ یتناسب الهدف السلوكي وقدرات التالمیذ وامأن -٨

  :مكونات الهدف السلوكي
  : النحو التاليیصاغ الهدف صیاغة سلوكیة صحیحة على

  .معیار األداء  +شرط األداء + المحتوى التعلیمي + الفاعل + الفعل السلوكي  + أن
  .للتأكید على مالحظة السلوك أو األداء: أن ـ ١
 یكـون وصـفا لـسلوك الطالـب أنویشیر إلى الفعل الذي یقوم به المتعلم ویـشترط فیـه :  ـ الفعل السلوكي٢

  .هل قیاسه،ویمكن مالحظته في الصف ویس
  ).التلمیذ(ویشیر إلى القائم بالفعل السلوكي: ـ  الفاعل٣



 ١٧٣

  .محتوى السلوك في الدرس الذي یتطلب من الفاعل تحقیقه: ـ  المحتوى التعلیمي٤
  .ویشیر إلى الظروف التي یتم من خاللها تحقیق مستوى األداء: ـ  شرط األداء٥
بـــــشكل - بطالقــــة-بدقــــة(ألداء مقبــــوال مثــــل هــــو المعیــــار الــــذي فــــي ضـــــوئه یكــــون ا: ـــــ معیــــار األداء٦

  ).٧١_٦٨ :١٩٩٧األغا وعبد المنعم،).(جید
  : الهدف الجیدتأمثلة على أهداف سلوكیة تتمثل فیها مواصفا

  . اإلسالم بدقةكان یعدد التلمیذ أرأن -
  . عن مضمون صورة الدرس بشكل صحیحة تعبر التلمیذأن -
  .  إعرابا تاما صحیحارخب یعرب التلمیذ جملة مكونة من مبتدأ وأن -
  . یكتب التلمیذ جمل الدرس بدقةأن -
  . یرسم التلمیذ زهرة بطریقة صحیحةأن -

  :مجاالت األهداف السلوكیة
نوعة،بقــصد المــساعدة فــي اهـتم المربــون بتــصنیف األهــداف التربویــة والــسلوكیة إلــى مجــاالت مختلفــة ومت

  :ثالثة هيٕفهمها وادراك تنوعها وأهمیتها، إلى مجاالت كبرى 
وهو المجـال الـذي یكتـسب فیـه المـتعلم المعرفـة والمهـارات العقلیـة والقـدرات الذهنیـة : ـ المجال المعرفي ١

القــدرة علــي التــذكر،الفهم،التحلیل التفــسیر والتطبیــق والتقــویم :ویعمــل علــى تنمیتهــا وتطویرهــا ،مثــال ذلــك 
  .وغیرها

المـــتعلم المیـــول ، والرغبـــات ،والمبـــادئ واألخـــالق هـــو المجـــال الـــذي یكتـــسب فیـــه : يانــــ المجـــال الوجـــد٢
  .واالتجاهات االیجابیة ویعمل على تطویرها وتنمیتها 

وهــو المجــال الــذي یكتــسب فیــه المــتعلم المهــارات الحركیــة التــي لهــا عالقــة بالحركــة : ـــ المجــال الحركــي ٣
  ).٦٣ :٢٠٠٠دروزة،. (العضلیة وتوافقها مع الجهاز العصبي

  مستویات األهداف
 )٤٤: ٢٠٠٢الهویدي ،(المستویات الرئیسیة للمجال المعرفي

  الرقم  ىلمستو  أفعاله  أمثلة ألفعال سلوكیة
 أن یــسمي الطالــب  الحاصــالت الزراعیــة -

  .في فلسطین بشكل صحیح
 أن یمیـــــــز الطالـــــــب بـــــــین وســـــــائل النقـــــــل -

  .القدیمة ووسائل النقل الحدیثة بدقة 
ثـــة  أن یـــذكر الطالـــب وســـائل النقـــل الحدی-

 .كما جاء في الدرس

یتعرف على، یـذكر 
  ،یحدد، یعرف،
  ، یمیز، یسترجع

 یسمي،

تعنــي تــذكر المعلومــات : التــذكر أو المعرفــة
ــــذ ســــابقا أي اســــتدعائها  التــــي تعلمهــــا التلمی

  .من الذاكرة أو التعرف علیها 
  
 

١ 



 ١٧٤

  .  یعطي التلمیذ معنى جملة بلغته-
 . أن یفسر التلمیذ معاني معینة بدقة-

 ،یعطي مثال یحول
 یفسر، ،یشر،یعبر، 

القـــدرة علـــى إدراك معنـــى المـــادة أو  :الفهـــم
الـــــنص الــــــذي یدرســــــه الطالــــــب وبحیــــــث ال 

  .یتجاوز ذلك حدود ذلك النص

٢  
  
 

 یعــــرب التلمیــــذ جملــــة تعطــــى لــــه إعرابــــا أن -
  .صحیحا

ــى أن - ــة منوعــة عل ــب مــسائل لفظی  یحــل الطال
 . باالستالف٩٩الطرح ضمن

ي،یـــــــــــوظ،یجریطبق
سب،یبرهن، ف،یحــــــ
 .یستخدم

وهــو قــدرة المــتعلم علــى اســتخدام : التطبیــق
مــــــا تعلمــــــه مــــــن مفــــــاهیم  أو إجــــــراءات أو 
مبـــادئ أو تعمیمـــات أو غیرهـــا فـــي مواقـــف 

  .جدیدة
 

٣  
  
 

 یحلــــل الطالــــب القــــصیدة إلــــى األفكــــار أن-
  .الرئیسیة التي تتضمنها بشكل منظم

 یبـــــــین التلمیـــــــذ العالقـــــــة بـــــــین أجـــــــزاء أن -
 .الزهرة

یحلل، یوضح،
یقارن ،یفرق، یشیر 

 .، یجزئ

ــلا هــو تجزئــة المــادة إلــى العناصــر  : لتحلی
المكونـــة لهـــا وتتبـــع العالقـــات بـــین األجـــزاء 

  .والطریقة التي نظمت بها
  

 

٤  
 

 یكتـــــب التلمیــــــذ قــــــصة مــــــن عناصــــــر أن -
  .تعطى له عن التعاون في حدود صفحتین

 . یرسم التلمیذ زهرة بشكل جیدأن -

–یكتب - یرسم
 -لفیؤ-یصمم
 یعید -یلخص
 .ترتیب

وهــــو وضــــع العناصــــر واألجــــزاء : التركیــــب
معـا بحیــث تؤلــف كــال واحــدا ، وهــي عملیــة 
تتعامــل مــع العناصــر واألجــزاء وربطهــا معــا 
بطریقة تجعلهـا تكـون نمطـا أو بنیـة لـم تكـن 

 .موجودة من قبل بوضوح 

٥  
  
 

 یبــــــین الطالــــــب المحاســــــن والمــــــساوئ أن -
  .للكمبیوتر

  .لى صورة في دقیقتین یصدر حكم عأن -
  
 

یحكــم علــى، ینــاقش 
 یبـدى رأیــه - یقـیم-

 .ـ یبرهن ،یفرق

 وهــــو قــــدرة المـــتعلم علــــى إصــــدار :التقـــویم
أحكــــــام لغــــــرض مــــــا حــــــول قیمــــــة األفكــــــار 

 .الخ....واألعمال واألسالیب  والمادة

٦  
 

  )٤٨: ٢٠٠٢الهویدي،(يانالمستویات الرئیسیة للمجال الوجد                           
 یـصغي التلمیـذ إلــى أسـئلة المعلــم أن -

  .باهتمام
 یــــــــستمع إلــــــــى قطعــــــــة موســــــــیقیة أن -

 .باهتمام

ــــــــــستمع –یــــــــــصغي   – ی
 - یـصغي إلـى-یهتم ب

 یبدي اهتماما

فـــي هـــذا المـــستوي  : االســـتقبال أو التقبـــل
یكـــــــون المـــــــتعلم علـــــــى درجـــــــة عالیـــــــة مـــــــن 
الحــساسیة بوجــود ظــواهر أو مثیــرات معینــة 

 قبالها واالنتباه لها غبا في است،أي یكون را

١ 

  . یفضل السباحة على الركض-
ـــــــاء - ـــــــة والوف ـــــــصص البطول ـــــــار ق  یخت

 – یوافق على - یتطوع
یتحمس  یستجیب 

یتضمن هذا المجال تلك : االستجابة 
األهداف التي تتصل بقبول التالمیذ 

٢ 



 ١٧٥

الستجابات الغیر والمیل إلى االستجابة   یشارك في-یتذوق .للمطالعة
 .ستجابةوالقناعة في اال

  . جعل دراسة العلوم هوایة سائدة -
  . الركضى یفضل السباحة عل-
ـــــــاء - ـــــــة والوف ـــــــصص البطول ـــــــار ق  یخت

 .للمطالعة

 -یتخلى،یهجـــــــــر یقـــــــــدر
 یختار– یفضل -یثمن

وفیه یظهر التلمیـذ : تقبل القیمة أو التقدیر
ســــــلوكه بدرجــــــة كافیــــــة مــــــن االتــــــساق فــــــي 

وســــلوك الفـــــرد لـــــیس .  المواقــــف المالئمـــــة 
مــا نتیجــة أنصیاع أو الطاعــة نــومــا باالمحك

 .التزام الفرد بقیمة أو اتجاه 

٣ 

  . ینظم أفكاره بطریقة علمیة -
 ینتقـــي مـــن الكتـــب مایناســـب مبادئـــه -

 .الخلقیة

 -  یوازن ینتقي–ینظم 
 یفضل

 قـــدرة الفـــرد علـــى تنظـــیم القـــیم فـــي :التنظـــیم
نسق ومعرفة العالقات التي بین القیم وبنـاء 

نــــع بـــه ویتغیــــر هــــذا النــــسق نظـــام قیمــــي یقت
 .تدریجیا كلما ظهرت قیمة جدیدة

٤ 

  . یتقبل  أراء زمالئه أن -
  .یتنازل عن فكرة اكتشف خطأها-
 یواظـب الطالـب أداء الـصالة فـي أن -

 .أوقاتها

  یغیر ،یعدل ،
یتقبــــــل، یعمــــــم ،یمیــــــز ، 

 .یبرز

وفیـــه یتكـــون لـــدى ):التمییـــز (تجـــسید القـــیم
ه لفتـرة طویلـة الفرد نظامـا قیمیـا یحكـم سـلوك

 .ویحدد له نمط حیاته
 

٥ 

 )٦٧: ٢٠٠٠منسي،) .(النفس حركي(المجال المهاري 

 وهــو ادنــي مــستوى یــشغل بــه الفــرد أعــضاء :اإلدراك . لصنع خریطة مجسمةةـ یحدد الطالب األدوات الالزم
 الحس بعد إثارتها

١ 

ـــــ یــــستعد الطالــــب إللقــــاء قــــصیدة شــــعریة أمــــام الطــــالب 
  .داخل الفصل

یكــون الطالــب بهــذا المــستوى مــستعدا عقلیــا : تهیــؤال
  .فعالیا للبدء بالقیام بالسلوك الحركيانوجسمیا و

٢  

ــ یعیــد الطالــب الحركـات الریاضــیة التــي یقـوم بهــا المعلــم 
  .أمامه

یكـــون فیــــه الطالـــب قــــادر علــــى : االســـتجابة الموجــــه
القیــام بالــسلوك الحركــي المرغــوب فیــه أو قــادرا علــى 

  .تقلید السلوك

٣  

ـ یقوم الطالب بتشغیل جهـاز الفیـدیو لعـرض علمـي أمـام 
  .الطالب عندما یطلب منه

ـــــب بهـــــذا المـــــستوى :اآللیـــــة أو التعـــــود یـــــستطیع الطال
ـــــشكل إلـــــى  ـــــر المعقـــــدة وتكـــــون ب ـــــة غی ـــــام الحركی القی

  .بالنسبة له لكثرة تكراره القیام بها

٤  

وهــــــن ینجــــــز الطالـــــــب :لنیــــــة المعقـــــــدةاالســــــتجابة الع  .ـ یعمل الطالب نموذجا دقیقا لخریطة العالم
الحركــات المعقــدة وبدرجــة عالیــة مــن الدقــة والكفــاءة 

  .وبسرعة فائقة

٥  



 ١٧٦

ــــ یرتـــب الطالـــب أدوات التربیـــة الفنیـــة لتـــشغیل حیـــزا اقـــل 
  .داخل المشغل عند القیام بالرسم

یـتم فیـه إعـادة تـشكیل الـسلوك الحركـي بمـا : التكیف 
ه هـــــذا یناســـــب األوضـــــاع المـــــستجدة مـــــع مـــــا یتطلبـــــ

  .السلوك من دقة

٦  

یــــصنع الطالـــــب وســــیلة تعلیمیـــــة مــــن خامـــــات البیئـــــة _ 
  )٦٧: ٢٠٠٠منسي،.(المحلیة تستعمل في العلوم

ـــــداع  یقـــــوم بتطـــــویر ســـــلوك حركـــــي : األصـــــالة واإلب
 أنیظهــــر فیــــه اإلبــــداع واألصــــالة ،ولــــم یكــــن ألحــــد 

  .وصل لمثل هذا العمل المبدع قبله

٧  

  
  :شطة تعلیمیة أنعلم وما یستخدم في إطارها من مواد وـ استراتیجیات التعلیم والت٤
المعلمات على بلوغ األهداف المنشودة في مهارة / م عدة استراتیجیات لمساعدة الطالباتاتم استخد 

  :صیاغة األهداف السلوكیة وتتمثل هذه االستراتیجیات في 
ذلك لعرض وتوضیح األفكار أ ـ اإللقاء والمحاضرة لفترات قصیرة تتخلل أوجه النشاط المختلفة و

  .ه وأهمیته التربویة والمهنیة أبعادوالمفاهیم والحقائق األساسیة المتصلة بالموضوع و
ب ـ المناقشة باستخدام األسئلة المختلفة وذلك لبلورة األفكار المطروحة وتوضیح المفاهیم والحقائق 

شطة التعلیمیة  نا والواردة في األوالمهارات الجدیدة وفي تحلیل النصوص المختلفة التي تدور حوله
  ".المحتوى"تحت 

  .ج ـ التدریب العملي على صیاغة األهداف السلوكیة من المقررات الدراسیة للمرحلة التي تعلم بها
  ومواد تعلیمیة إضافیة مطبوعة تتصل بالموضوع power pointد ـ عروض توضیحیة على 

  . عند الحاجةویستطیع الدارس الرجوع إلیها واإلفادة منها 
  :المعلمات وضعت  الباحثة األسئلة التالیة /للتأكد من فهم الطالبات :شطة التعلیمیةناأل
 كـال منهـا یحتـوي علـى عـدد أنوالشـك .ـ إلیك فیما یلي بعض األهداف التعلیمیة المصوغة بشكل عام ١

ث أهـداف خاصـة حـددي ثـال. من األهداف المحددة الخاصة التي تشكل بمجموعها هـذا الهـدف المركـب
  . تكون أهدافا فرعیة نحو هذه األهداف العامةنتصلح أل

  .ب ـ یفهم نصا قرائیا معینا                 .أ ـ یفكر بطریقة واعیة وناقدة
  ).المربع والمثلث(ج ـ یحل المسائل الحسابیة المتعلقة بمساحة األشكال الهندسیة 

  . یكتسب التلمیذ مهارات القراءة والكتابة أنهـ               .عداد یقارن التلمیذ بین اإلأند ـ 
بالرجوع إلـى أحـد الموضـوعات التـي تدرسـینها یرجـى صـوغ األهـداف التعلیمیـة المنـشودة : الواجب البیتي

  : لموضوع محدد مخطط له
  : ـ تنظیم الطالبات في مجموعات٥

  .یة بشكل مناسبتم تنظیم الطالبات في مجموعات صغیرة وذلك لتحقیق األهداف التعلیم



 ١٧٧

 .دقیقة ) ١٥(استغرق تدریس المھارة :ـ تحدید وتوزیع وقت التدریس٦
دریس المھ: الــذي سـیتم فیــه الــتعلمكـان تحدیــد المــ٧ م ت ة الوسائل   ت ي غرف ي ارة ف ة ف التعلیمی

  .  األزھرةجامع
وتعلـم المهـارة ة بمـصادر تعلـیم وتعلـم متنوعـة ومناسـبة لتعلـیم انتم االسـتع :ـ اختیار مصادر التعلم ٨

 )الالب توب،الفیدیو، والكتب المنهجیة للمرحلة األساسیة الدنیا، السبورة ،بطاقات المالحظة (منها
ـــ تقـــویم األداء٩ د الباحثـــة شـــفویا، ومـــن خـــالل بطاقـــة نقـــ(المتدربـــة مـــن خـــالل / تـــم تقـــویم الطالبـــة :ـ

  )نقد الزمالء شفویا  -المالحظة
           إجــراء تعـدیالت علــى بعـض خطــوات تـدریس المهــارة مـن خــالل بنـاء علیهــا تـم:ــ التغذیــة الراجعــة١٠

  .لتقویم البنائي والختامي ا
  

 لتحدیـد مـدى الحاجـة ًللتالمیذ تمهیـدا) المتطلبات السابقة(  مهارة تحدید التعلم القبلي:الثانياللقاء 
  :للتعلم الجدید واالستعداد له

  :أن تكوني قادرة على أنهاء هذه الفعالیة إن منك بعد یتوقع: المعلمة/ عزیزتي الطالبة: ـ األهداف١
  ).المتطلب السابق(تحددي مفهوم التعلم القبلي  -
تبینـــي أهمیـــة تحدیـــد اســـتعداد التالمیـــذ لـــتعلم األهـــداف المخططـــة فـــي إطـــار المحتـــوى المقـــرر  -

  .باعتباره متغیرا یؤثر في سرعة تعلم التلمیذ 
 اســــتخدامها فــــي اختبــــار الــــتعلم القبلــــي لتحدیــــد  بعــــض الطرائــــق واألدوات التــــي یمكــــني تحــــدد -

  .استعداد التالمیذ للتعلم الجدید
تكتسبي مهارة تحدید التعلم القبلي للتالمیذ لتعلم األهداف المخططـة ، وتـضمني ذلـك فـي مـذكرة  -

 .الدروس التي تعدها لهذه الغایة 

علیة علیك مراجعة المعلومات التي المعلمة قبل البدء بهذه الفا/ عزیزتي الطالبة   : ـ التعلم القبلي٢
  : تعلمتها عنأنسبق لك 

 .ـ استراتیجیات تحدید التعلم القبلي        ج أهمیة تحدید التعلم القبلي     ب ـ .التعلم القبلي أـ    

  :ـ المحتوى٣
 التعلم أني أوهو المتطلب األساسي الذي هو متطلب سابق للتعلم الجدید ، :تعریف التعلم القبلي

 یفهمه التلمیذ إذا لم یكن قد أتقن المبادئ السابقة والتي یبنى علیها هذا التعلم أنجدید الیمكن ال
  .الجدید

 أول المهارات التي ینبغي على المعلم امتالكها والتدریب علیها ،مهارة إن: أهمیة تحدید التعلم القبلي
  :لما لها من أهمیة في تحدید الخبرات السابقة ذات الصلة بموضوع الدرس لدى التالمیذ ؛ 

  . ـ صیاغة األهداف ١
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 ـ تحدید مستوى النمو العقلي للتالمیذ ، ومعرفة خصائص نمو المرحلة ، بما فیهـا مـن نمـو عقلـي ٢
  ) .١٧: ٢٠٠٩إبراهیم،(الخ .....وحسي وحركي ولغوي

  :استراتیجیات تحدید المتطلبات السابقة
  :ستعداد التالمیذ للتعلم أهمهایستخدم المعلم استراتیجیات مختلفة في تحدید ا

 ـ مالحظة اداءات التالمیذ ،مما یتطلب من المعلم مالحظة سلوك التالمیذ بعد القیام بالنشاطات ١
  .التي یخططها المعلم للتعرف إلى مدى استعداد التالمیذ لتعلم الخبرة المراد تعلمها

 یعبروا شفهیا عن أنب من التالمیذ  یكتبوا تفسیرات لموضوع معین،أو یطلأن یطلب من التالمیذ كان
  .طباعاتهم أو مشاعرهم لموضوع معین ان
   ـ طرح عدة أسئلة ومناقشتها ،وتشیر إجابات التالمیذ علیها إلى استعدادهم لتعلم موضوع معین ٢
 ـ استخدام االختبارات المقننة في حالة توافرها ،بحیث یجب اختیار األسئلة بدقة ،بحیث تؤدى إلى ٣

  ) ٥١: ١٩٩٧األغا،.(الغرض المطلوب منهاتحقیق 
  :موذج یوضح موقع المتطلبات األساسیة في خطة الدرس أن

  ٩٩٩ ضمن عدادمراجعة اإل: الدرس األول للصف الثالث االبتدائي
  المتطلبات األساسیة   المحتوى  األهداف السلوكیة المتوقعة 

                       )الهدف السابق (
  البند االختباري

 مكونـة إعـداد یقرأ التلمیذ أنـ ١
  من رقمین قراءة سلیمة

ا مكونة إعداد یكتب أن ـ ٢
من رقمین أو ثالثة أرقام 

  ةكتابة صحیح
 ممثلة إعداد ـ یكتب ٣

  . بالمعداد
 یعبر عن الصیغة أن ـ ٤

  اللغویة للعدد بصیغة رقمیة
 ـ یكتب قیمة الرقم حسب ٥

 مكونة من إعدادمنزلته في 
  .أرقام٣
 عداد یقارن بین اإلنأ ـ ٦

  =، < ،> باستخدام 

   عداداإل -
  
  
  اتانالخ -
  
الترتیب  -

التصاعدي 
  والتنازلي 
  المقارنة

إعداد مكونة لتالمیذ أ ایقر_ 
-٢- ١( من رقم واحد

٩...٣   (  
  ات العدانیمیز خ-

ـ یحدد قیمة الرقم حسب 
  .نزلتهم

 بالترتیب عدادیقرأ اإل_ 
  تصاعدیا 

 بالترتیب عدادیقرأ اإل_ 
  تنازلیا 

 المنزلة إعدادـ یقارن بین 
  .الواحدة

  :ـ أكمل الفراغ ١
  ـــــــــــ٧ـــــــــــــــــــــــــ٥ـــــــــــــــــــــ٣ـــــــــــــــ١
  ـــــــــــــــــــــــــــــ٩
  صحة الكتابة ـ مالحظة ٢
  :ـ أكمل باألرقام ٤

  ــــــــــــــــــــــــــــ= عشرة 
   .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ=اثنا عشر 

  .ـ مالحظة صحة الكتابة٥
= ، < ،> ـ ضع إشارة ٦

  :في الدائرة
٢٥٢٠.   
١٠عشرة.  
١٨٢٠.  
  :ـ رتب تصاعدیا٧
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 یجد العدد السابق والعدد أن.٧
  . من رقمین مكونةعدادالتالي إل

  

٥،٨،٩،٦،٤،١٠،٢ .  

  
  : شطة تعلیمیة أنتخدم في إطارها من مواد و ـ استراتیجیات التعلیم والتعلم وما یس٤

المعلمـــات علـــى بلـــوغ األهـــداف المنـــشودة /اســـتخدمت الباحثـــة عـــدة اســـتراتیجیات لمـــساعدة الطالبـــات    
  :لمهارة تحدید التعلم القبلي وتتمثل هذه االستراتیجیات في 

لــك لفتـرات قـصیرة تتخلــل وذ.قامـت الباحثــة بـشرح محتـوى المهــارة لتحقیـق أهـداف اللقـاء : أ ـ المحاضـرة 
أوجه النشاط المختلفة وذلـك لعـرض وتوضـیح األفكـار والمفـاهیم والحقـائق األساسـیة المتـصلة بالموضـوع 

  .ه وأهمیته التربویة والمهنیة أبعادو
ب ـ المناقــشة باســتخدام األســئلة المختلفــة وذلــك لبلــورة األفكــار المطروحــة وتوضــیح المفــاهیم والحقــائق 

  .یدة والمهارات الجد
  . المتدربات و تنشیط عملیة التفكیر لدیهن ان العصف الذهني لترسیخ المواضیع التدریبیة في أذهأسلوبج ـ 

  .د ـ التدریب العملي على مهارة تحدید التعلم القبلي من المباحث الدراسیة للمرحلة التي تعلم بها
 :شطة التعلیمیةناأل

 االبتــدائي الثــاني لــدرس جدیــد فــي الحــساب للــصف حــد األهــداف التــي وضــعها المعلــمأ أنلنفــرض  -١
فمــا هــو الــتعلم القبلــي الــالزم لــتعلم هــذا ). ٢٩ -٢٠( عــداد مــن یتعــرف التلمیــذ علــى حقــائق اإلأن( هــو

 .الهدف

قسمة عدد مكون من (  احد األهداف التي وضعها المعلم لدرس جدید في الحساب هوأنلنفرض  - ٢
 . زم لتعلم هذا الهدف فما هو التعلم القبلي الال). رقمین

 یـستخدم التلمیـذ أن( احد األهداف التي وضعها المعلم لدرس جدید في اللغـة العربیـة هـوأن لنفرض - ٣
فمـا هــو الـتعلم القبلـي الـالزم لـتعلم هــذا ).  وأخواتهـا اسـتخداما صـحیحا عنــدما یتحـدث وعنـدما یكتـب كـان

  . الهدف 
  :ألهداف التالیةوضحي المتطلبات األساسیة ل :الواجب البیتي

  . یجمع الطالب عددین مع الحمل أن ـ ١
  . صحیحااـ یوظف خاصیة التبدیل في الجمع توظیف ٢

  :ـ تنظیم الطالبات في مجموعات٥
  .الطالبات في مجموعات صغیرة وذلك لتحقیق األهداف التعلیمیة بشكل مناسبتنظیم تم 
 .دقیقة ) ١٥(استغرق تدریس المهارة : ـ تحدید وتوزیع وقت التدریس٦
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تم التدریب على المهارة في غرفة الوسائل التعلیمیة :  الذي سیتم فیه التعلمكانـ تحدید الم٧
 .في جامعة األزهر

الكتــب المنهجیــة (ة بمــصادر تعلــیم وتعلــم متنوعــة ومناســبة منهــا انتــم االســتع :ـــ اختیــار مــصادر الــتعلم٨
بطاقــات ،ائیــة ،الــالب تــوب، الــسبورة اثرریبات شطة المطبوعــة كتــدنــللمرحلــة األساســیة الــدنیا ، بعــض األ

  ). المالحظة 
  : تم تقویم الطالبة المتدربة من خالل  :ـ تقویم األداء٩

  .ـ تعلیق الباحثة شفویا، ومن خالل بطاقة المالحظة١
  .ـ تعلیق الزمالء شفویا ٢
ــ التغذیــة الراجعــة١٠ هــارة مــن خــالل بنــاء علیهــا تــم إجــراء تعــدیالت علــى بعــض خطــوات تــدریس الم  :ـ

   .التقویم البنائي والختامي
  فـيمالتعلمیـة ومـا یـستخد/ شطة التعلیمیـةنـمهارة اختیـار وتحدیـد االسـتراتیجیات واأل/ اللقاء الثالث

  : اتكانٕإطارها من مواد ووسائل تعلیمیة وموارد وام
  :أن قادرة على  تكونأنهاء هذه الفعالیة إنیتوقع منك بعد : المعلمة/ عزیزتي الطالبة:ـ األهداف١

  .تعطي تعریف إلستراتیجیة التدریس ـ 
  .شطة التعلیمیة نـ تحددي مفهوم األ

  .التعلیمیةشطة ناألوـ تحددي االعتبارات التي ینبغي األخذ بها عند التفكیر في اختیار الخبرات 
  .ّـ تحددي الوسائل والموارد التعلمیة المستخدمة في نطاق الخبرات التعلیمیة

  .ّالتعلمیة بشكل فعال/لوسائل السمعیة والبصریة المتوافرة في الخبرات التعلیمیة ـ  توظفي ا
ـ تقترحي حصة صفیة تحددي فیها العالقة العضویة بـین الخبـرات واألهـداف واسـتعداد التالمیـذ لـتعلم 

  .ألهداف المخططةا
مراجعة المعلومات التي المعلمة قبل البدء بهذه الفاعلیة علیك / عزیزتي الطالبة  :ـ التعلم القبلي٢

  : تعلمتها عنأنسبق لك 
  ) .واعها،معاییر تحدید طریقة أو أسلوب التدریسأنتعریفها و(ـ طرائق التدریس 

 ).واعها،وأسالیب اختیارها ،وطرق استخدامهاأنتعریفها،وأهمیتها، و(ـ الوسائل التعلیمیة 

  :  ـ المحتوي٣
یب والوسائل والطرائق التعلیمیة التي یؤدي استخدامها وهي مجموعة األسال:مفهوم إستراتیجیة التدریس

فهي تشمل جمیع العوامل التي تقع تحت سیطرة المعلم ویستطیع تكییفها وتوظیفها . إلى حدوث التعلم 
   .بفاعلیة في سبیل تحقیق الهدف المنشود

 الخطط الدراسیة  العملي والتنفیذي منالجانب تحدید االستراتیجیات والخبرات خطوة هامة تتناول أن 
  :وهي تشتمل على خمسة عناصر هي 
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  :اختیار االستراتیجیات التعلیمیة المناسبة  .١
  :تتنوع االستراتیجیات التي یختارها المعلم لتوظیفها في الموقف التعلیمي منها

 محاضـــرة أم عرضـــا كانـــتوالتـــي یكـــون فیهـــا دور المعلـــم هـــو األســـاس ســـواء : إســـتراتیجیة العـــرض  -
  الخ....توظیف شریط سینمائي أو تلفازيتوضیحیا أم 

 كـــانومـــا تتطلبـــه هـــذه اإلســـتراتیجیة مـــن وقـــت وأجهـــزة ومـــصادر وأدوات وم:إســـتراتیجیة االستكـــشاف -
  .یختلف تماما عما تتطلبه إستراتیجیة العرض

وفیها یكون االتصال بین معلم مرسل ومستقبل وطلبة مرسلین :  إستراتیجیة الحوار والمناقشة-
 حیث تكون األفكار واألسئلة التي تدور حولها هي محور النقاش مما یساعد الطلبة على ومستقبلین

  .امتالك مهارات الحوار وطرح األفكار والدفاع عنها واالستماع ألفكار اآلخرین
المادة (ومحتواه ) الهدف(وتعتمد عملیة اختیار االستراتیجیات التعلیمیة على نوع السلوك المنتظر 

  .وعلى مدى استعداد الدارس لبلوغ الهدف المحدد) موضوعالتعلیمیة وال
  : سة من حیث االستعداد والحاجات انتنظیم التالمیذ في فرق عمل متج .٢

،فا ستلزم ذلك ضرورة ات األساسیة التي تحقق هدفا معینهم للمتطلبإتقانیختلف الطالب في 
وتتنوع هذه الفرق إلى .اتهاته واحتیاجكانتوزیعهم إلى فرق عمل ،بحیث یعمل كل طالب بحسب إم

  ) .التعلم التعاوني ـ الزمري ـ العمل في مجموعات (
  : تحدید الوقت الالزم لبلوغ األهداف  .٣
 الذي سیتم التعلم فیه تبعا للهدف كانیختلف الم: الذي یجري فیه التعلمكانتحدید وتنظیم الم .٤

 من خالل الرحالت، أو في حدیقة غرفة الفصل، أو المعمل ،أو( یعلم فيأنالمحدد فقد یختار المعلم 
  ) .الخ....المدرسة

  :اختیار الموارد التعلیمیة الالزمة وتوفیرها  .٥
 قیمة الوسائل والموارد التعلیمیة المخططة مرهونـة بقـدرة المعلـم علـى اختیارهـا وتوظیفهـا فـي نـشاطات إن

ف النــشاطات  المخــصص فــي دفتــر تحــضیر الــدروس مختلــكــان یحــدد فــي المأنوعلــى المعلــم .الــدرس 
التــي ســیقوم بهــا هــو نفــسه والتــي ســیقوم بهــا تالمیــذه كــي تــساعدهم علــى تحقیــق األهــداف المختلفــة التــي 

  )٤٧-٤٦: ١٩٩٨بلقیس ،.(التعلمي/وضعت للموقف التعلیمي
  :شطة التعلیمیةنمفهوم األ 

 النشط للمتعلم یقصد بها عملیة التفاعل بین المتعلم والموقف التعلیمي،فالتعلم یحدث من خالل السلوك
  .أي من خالل ما یقوم به المتعلم نفسه ولیس من خالل ما یقوم به المعلم

ه وتدفعه للتفاعل انتباهلذلك ینحصر دور المعلم في توفیر البیئة التعلیمیة التي تستثیر اهتمام التلمیذ و 
لسیطرة على الخبرات واالستجابة على النحو المخطط ،وفي توظیفه لألسالیب والمثیرات المختلفة  وفي ا
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 البد من توفیر كانمن هنا . التعلیمیة وتنظیمها بشكل ییسر التعلم ویوجه نحو األهداف المخططة
شطة تعلمیه متنوعة ، لتمكن مختلف التالمیذ في الموقف الواحد من التفاعل،كال حسب أنخبرات و

   .میوله وقدراته وحاجاته وسرعة تعلمه
  

  :شطة التعلیمیةن مبادئ اختیار الخبرات واأل
تماء الخبرة التعلیمیة للهدف بشكل صادق بحیث تتیح للمتعلم الفرصة لممارسة السلوك المتوقع ان -١

في إطار الهدف المخطط، فالتلمیذ الیتعلم حل المسائل إال عن طریق إتاحة الفرصة له لحل المسائل 
  .یا خالل الموقف التعلیميبممارسة هاتین المهارتین عملإال  التحلیل والتركیب م،وال یتعل

 تتیح الخبرة التعلیمیة المخططة لهدف معین، للتلمیذ فرص التفاعل مع محتوى أنینبغي  - ٢
الهدف بحقائقه ومفاهیمه،فمثال التحلیل والتركیب في المسائل الریاضیة یختلف عن التحلیل 

  .والتركیب في األجهزة العلمیة 
 المخططة في مستوى قدرات التلمیذ وباستطاعته تنفیذها  تكون الخبرات التعلیمیةأن ینبغي - ٣

  . ذلك سوف یعیق تحقیق األهدافندون عناء أو إحباط ،أل
بلقیس (من التالمیذ وذلك بسبب االختالف فیما بینهم في المیول والقدرات وسرعة التعلم   - ٤
،٤٩- ٤٨: ١٩٩٨(  
  :تعلیمیة ّالوسائل والموارد التعلمیة المستخدمة في نطاق الخبرات ال 
ــــم ضــــمن :مفهــــوم الوســــیلة التعلیمیــــة    هــــي مجموعــــة األجهــــزة واألدوات والمــــواد التــــي یــــستخدمها المعل

هـي كـل مـا یعـین المعلـم علـى توضـیح الـدرس إجراءات استراتیجیات التدریس من أجل تحقیـق الهـدف أو 
  . الطلبة لتسهیل عملیة التعلیم والتعلمانأذهوتقریبه إلى 

  :التعلمیة / علیمیةواع الوسائل التأن
  ...)یة، الخرائط، الرسوم التخطیطیة،انالبی(الرسومات   -
ــــة  - ــــسمعیة:األجهــــزة التعلیمی جهــــاز عــــرض (مثــــل : ، البــــصریة) الرادیــــو، الهــــاتف المــــسجل(مثــــل : ال

التلفــاز (مثــل : ،الــسمعیة البــصریة) الــشفافیات، جهــاز عــرض الــشرائح، جهــاز عــرض الــصور المعتمــة
 ).الفیدیو، الحاسوب

لوحـة الجیـوب، اللوحـة المغناطیـسیة ،اللوحـة الوبریـة ،اللوحـة القالبـة ،اللوحـة ( اللوحات التعلیمیة منها -
  )الكهربائیة 

ـــــشمعیة (منهـــــا:المجـــــسمات  - ،الفحـــــم، الزجـــــاج، )البالســـــتیكیة(المجـــــسمات األســـــفنجیة ،المجـــــسمات ال
  )الخ.... الصخور، أوراق النبات

  .واعهاأنالصور بشتى   -
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  والنشرات الصحف والمجالت  -

 الوثائق والمعاهدات واالتفاقیات   -

 المتاحف والمعارض  -

 الخ. واعها مثل عینة من التربة والمحاصیلأنالعینات بمختلف   -

 )كسار الضوء انتشریح أرنب، دراسة (مثل : العروض التوضیحیة  -

 ) . ٤٢ـ ٤١ص: ٢٠٠٩المادة التدريبية ،( األلعاب التربوية  -

  :أهمیة الوسیلة التعلیمیة 
 أبعاده إلــى الحــصة الدرســیة،وانتباهــتــساعد فــي تــشویق الطالــب ،واالحتفــاظ بناشــطة،وجذب  .١

 .الملل عنه

 . الوسیلة التعلیمیة توفر خبرات اقرب إلى الواقعیةنتساعد على تعلم التالمیذ ؛أل .٢

یــسهل  یــة انحیــث تحــول الكــالم النظــري إلــى رســوم بی،تــساعد فــي توضــیح المــادة الدراســیة  .٣
 .ها وسهولة استرجاعها وتذكرها اننسیحفظها وعدم 

 .توفر الوقت والجهد على المعلم والطالب في التعلم والتعلیم  .٤

 .ها تقدم خبرات متنوعة متفاوتةنتساعد في تحقیق مبدأ مراعاة الفروق الفردیة ؛أل .٥

  ).١٣٦: ٢٠٠٢الهویدي،(مرغوب فیها عند التالمیذتكوین میول ایجابیة وقیم سلیمة واتجاهات  .٦
  :یر اختیار الوسائل التعلیمیة في عملیة التدریس معای
 . تكون وثیقة الصلة بالدرس وصادقة المضمون أن .١

 . تكون في حالة جیدة تسمح باالستفادة منهاأن .٢

 .أال یزدحم الدرس بعدد كبیر منها  .٣

 . تتناسب مع مستوى نضج التالمیذ العقليأن .٤

 . یخطط لعرضها في الوقت المناسب أن .٥

 ).٩٣: ٢٠٠١األستاذ،(تثیر اهتمام التالمیذ تكون مشوقة وأن .٦
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  :التعلمیة التي تساعد على تحقیقهاواألنشطة ،ف تعلمیة محددة في نتاجات تعلمیةمثال على أهدا
 الثالث االبتدائي :الصف           في المطار: الدرس         اللغة العربیة:المبحث

  األلعاب التربویة ، التعلیم التكاملي، وار والمناقشة الح :طرائق التدریس المقترحة  ٢ :عدد الحصص
  لوحة جداریه للدرس ، بطاقات ، صور، الكتاب المدرسي: الوسائل التعلیمیة

  
أهداف مبنیة على شكل نتاجات تعلمیة  خبرات تعلمیة تساعد على تحقیق األهداف 

 بالنسبة إلى التالمیذ

   قراءة صامتة سریعة وأسئلة شفهیة ،مثل -
  لم ذهب سمیر إلى المطار؟ أین ذهب سمیر؟

 كیف ذهب سمیر إلى المطار؟

 یعبــــــر التلمیــــــذ عــــــن المعنــــــى االجمــــــالى أنــــــ ١
 .للنص القرائي

ي الممكنــــة لهــــذه انالــــسؤال عــــن المعــــ:ــــ نــــشاط شــــفهي 
  .الكلمات وشرحها

اكتـب الكلمــة المناسـبة مقابـل كـل مــن : نـشاط كتـابي -
  :العبارات التالیة

  "ّ بشره ـ برقیة قه ـانمدرج ـ ع"
  .............رسالة تصل بسرعة

  ................. الذي تهبط علیه الطائرة كانالم
  ................ضمه إلى صدره
 ..................ّخبره خبرا مفرحا 

برقیــة :ي الكلمــات التالیـةان یتعـرف إلــى معـأنــ ٢
 . قهانً، یبشره،مدرج ،ع

ّطت الطائرة؟على على ماذا ح:ـ أمثلة شفهیة مثل 
ماذا یحط العصفور؟على ماذا تطل مدرستنا ؟ على 

  ماذا یطل بیتك ؟
امأل الفراغات بكلمات مناسبة تختارها : ـ تمرین كتابي

  )  علیه ،على، یطل، حطت،المطار(من بین األقواس 
  .خفضت الطائرة سرعتها،ثم ـــــ على ارض ـــــ 

  . الذي تحط ـــ الطائراتكانالمدرج هو الم
مدرستنا تطل ــــ .نسكن في بیت جمیل ــــ على البحر

 . جمیل انبست

 یستعمل النمطین اللغویین التالیین أن ـ ٣
 یطل على ، حط على : استعماال صحیحا

وأعد كتابة الفقرة " سمیر"بدال من "سمیرة "ـ ضع   یحول فقرة من فقرات الدرس إلى أن ـ ٤
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 یث أنالت .ة كتابة صحیحةالثانی

 المدرسة تبدأ في كانتإذا : أسئلة شفهیة مثلطرح 
 تحضر إلى أنالساعة الثامنة صباحا ،فمتى یجب 

  المدرسة؟ لماذا؟
 تسافر في طیارة ستقلع في الرابعة أنإذا أردت 

 تذهب إلى المطار ؟ ماذا أنعصرا فمتى یجب 
 یحدث لو تأخرت ؟

 . یعدد أهمیة المحافظة على المواعید أن ـ ٥

عبارات التالیة بخط واضح كما هو مبین  یكتب الأنـ 
  :على السبورة

  .تسلم سمیر برقیة من عمه 
 .لبس سمیر أجمل ثیابه

 یكتب عبارة مختارة من الدرس بخط أن ـ ٦
 . واضح مقرؤ

  
  : شطة تعلیمیة أن ـ استراتیجیات التعلیم والتعلم وما یستخدم في إطارها من مواد و٤

المعلمات على بلوغ األهداف المنشودة لمهارة /  لمساعدة الطالباتتم استخدام عدة استراتیجیات    
  .اتكانٕتحدید الخبرات التعلیمیة وما یستخدم في إطارها من وسائل وموارد وام

قامت الباحثة بشرح المحتوى،ویتم التركیز فیه على المهارة المطلوبة من خالل تحقیق :أ ـ الشرح
  . األهداف المحددة للقاء

 باستخدام األسئلة المختلفة وذلك لبلورة األفكار المطروحة وتوضیح المفاهیم والحقائق ب ـ المناقشة
والمهارات الجدیدة وفي تحلیل النصوص المختلفة التي تدور حولها والواردة في ورقة العمل تحت 

  ".المحتوى"
طارها من وسائل شطة التعلیمیة وما یستخدم في إنج ـ التدریب العملي على مهارة تحدید الخبرات واأل

  .ات لبعض المباحث الدراسیة للمرحلة التي تعلم بهاكانٕوموارد وام
اقترحــي نــشاطین .إلیــك قائمــة مــن األهــداف الــسلوكیة الخاصــة بــبعض الــدروس :شطة التعلیمیــةنــاأل

  :محددین یرتبطان بكل من هذه األهداف
  :تحلل التلمیذة كلمات محددة إلى حروف أ ـ 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ـــ ــــ ــــ ــــ   ـ
ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ    .ـ
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  .] ا ـ نحنأن[ ئر  تقارن الطالبة بین الضماأنب ـ 
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــــ   ـ
ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ
  : یكتب الطالب العدد الزوجي على صورة عددین متساویینأنج ـ 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ
  :  یمیز الطالب بین العدد الفردي والعدد الزوجيأند ـ 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ   ــ
ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ــ

اقترحـي نـشاطین محـددین .إلیك قائمة من األهداف السلوكیة الخاصة ببعض الـدروس :الواجب البیتي
  : بكل من هذه األهدافانیرتبط
  . ٩٩ تجد الطالبة ناتج جمع عددین من رقمین دون حمل ضمن أنأ ـ 

  . أفقیا٩٩ تجد الطالبة ناتج جمع عددین من رقمین ضمن أنب ـ 
  =، < ، >  عداد تمیز الطالبة بین اإلأنج ـ 
  . تكون الطالبة جمل مفیدة من كلمات غیر مرتبةأند ـ 
ــ تنظــیم الطالبــات فــي مجموعــات٥ ــ :ـ ات بطــرق مختلفــة ســواء عــن طریــق الــتعلم تــم تنظــیم الطالب

  .الذاتي أو في مجموعات صغیرة وذلك لتحقیق األهداف التعلیمیة بشكل مناسب
 . دقیقة ) ١٥(استغرق تدریس المهارة: ـ تحدید وتوزیع وقت التدریس٦
 .یة تم تنفیذ المهارة في معمل علم النفس والوسائل التعلیم:  الذي سیتم فیه التعلمكانـ تحدید الم٧
ة بمـصادر تعلـیم وتعلـم متنوعـة ومناسـبة لتعلـیم وتعلـم المهـارة منهـا انتم االسـتع :ـ اختیار مصادر التعلم٨
ائیة،بطاقــــــة اثرشطة المطبوعــــــة كتــــــدریبات نــــــالكتــــــب المنهجیــــــة للمرحلــــــة األساســــــیة الــــــدنیا ، بعــــــض األ(

  ).المالحظة،الفیدیو
  : ل تم تقویم الطالبة المتدربة من خال :ـ تقویم األداء٩
  .ـ تعلیق الباحثة شفویا، ومن خالل بطاقة المالحظة١
  .ـ تعلیق الزمالء شفویا ٢

تم تزوید الطالبات المعلمات بالتغذیة الراجعـة مـن خـالل طـرح األسـئلة المـستمرة و  :ـ التغذیة الراجعة١٠
  .شطة والتدریبات المستمرة لمعالجة مواطن الضعف وتعزیز فهم الطالبات ناأل
  
  
  



 ١٨٧

   :مهارة تحدید واختیار أسالیب التقویم وأدواته  /لرابع  اءاللقا
   :أن تكون قادرة على أنهاء هذه الفعالیة إنیتوقع منك بعد : المعلمة/ عزیزتي الطالبة:ـ األهداف١

  .تحددي وتبیني أهمیة التقویم ـ 
  .ـ تبیني بعض طرائق التقویم األساسیة وخطواته وأدواته

  . والبنود اإلختباریة وقیاس التعلم وتقویمهـ تفسري العالقة بین األهداف
  .َـ تبني البنود اإلختباریة التي تعین على قیاس وتقویم أهداف تعلمیة محددة تتمثل فیها صفة الصدق

ــ تــضمني مــذكرة الــدروس التــي تعــدها بعــض أدوات القیــاس والتقــویم لقیــاس بعــض أنمــاط الــتعلم التــي  ـ
  .ه الممارسة في إعداد مذكرات الدروسوتلتزم بهذ.َتحدث في موقف تعلمي معین

ــ الــتعلم القبلــي٢ المعلمــة قبــل البــدء بهــذه الفاعلیــة علیــك مراجعــة المعلومــات التــي / عزیزتــي الطالبــة  :ـ
  : تعلمتها عنأنسبق لك 

  ).واع التقویم أن- أغراض التقویم  -مفهوم التقویم (
  : ـ المحتوى٣

  . التقدم والنجاح في بلوغ النتاجات التعلیمیة المنشودة إصدار حكم على مدى عملیةهو :تعریف التقویم 
وتأتي مهمة تحدید واختیار أسالیب التقویم وأدواته في إطار التفكیر بكل هدف تعلیمي وتحدید محتواه   

  .والسلوك المدخلي لتعلمه واستراتیجیات تعلیمه ثم تحدید طرائق تقویمه
 من الموقف ، بل یواكب خطوات الدرس ونشطاته  التعلم الیحدث في لحظة معینةأنفمن المعروف 
 تكون عملیة التقویم التي تخطط للموقف التعلیمي التعلمي عملیة أنومن هنا ینبغي . بشكل متدرج 

 ترتبط أن طریقة التقویم وأدواته التي یختارها المعلم ینبغي أنكما .متدرجة ونامیة تواكب التعلم نفسه 
  .وكیة الخاصة بالدرس أو الموقف التعلیميارتباطا مباشرا باألهداف السل

  :یحقق التقویم الصفي أغراضا متعددة أهمها:أغراض التقویم
 .ي مستوي تحققت تلك األهداف أیقیس التقویم الصفي مدى تحقق األهداف والى  .١

 .التعرف إلى مستوى التلمیذ وبالتالي التعرف إلى قدرات التالمیذ   .٢

قق عند التالمیذ مما یؤدي إلى التعرف على نقاط الصعوبة التي التعرف إلى األهداف التي لم تتح .٣
 .واجهت التالمیذ والتي تحتاج إلى معالجة أو إعادة شرح

شطة وذلك في أثناء عملیة التدریس وكذلك لمعالجة ناختیار أفضل الوسائل واألسالیب واأل .٤
 .صعوبات التعلم ،ولتعزیز األهداف التي تحققت 

 مستوي التالمیذ في نهایة العام أو نهایة الموضوع أو نهایة المرحلة ومن ثم یفید التقویم في تحدید .٥
 . صف أعلى أو إلى موضوع جدید أو إلى مرحلة جدیدةإلىتقال نتعزیز مقدرة التلمیذ في اال



 ١٨٨

 التقویم یحث التالمیذ إلى أن یتقنها وبالتالي فأنیوجه التقویم التالمیذ إلى النقاط المهمة التي علیه  .٦
 للدروس وتمییز األهداف المهمة واستیعابها وفهمها وذلك لمواجهة تلك المواقف في تباهناال

  ).١٤٥: ٢٠٠٢الهویدي،.(االختبارات 
واع عدیدة من التقویم تبعا ألغراضه والهدف منـه ویمكـن تـصنیفها إلـى أنتوجد :واع التقویمأن

  ). ٤٧ ـ ٤٦: ٢٠٠٥ملحم ،:(األتي
   :التقویم القبلي:أوال 

النوع من التقویم یجري قبل عملیة التعلم وتبرز أهمیة التقویم القبلي من خالل ما یكشفه من هذا   
متطلبات سابقة لدى التالمیذ وخلفیاتهم المعرفیة لموضوع التعلم بحیث یمكن إعادة النظر في األهداف 

لقبلي تبعا التعلیمیة التي وضعت أساسا لتحقیقها من خالل عملیة التعلم ویمكن تصنیف التقویم ا
  .ألغراضه إلى قسمین رئیسین

  . تقویم االستعداد ویهدف إلى تحدید مدى استعداد التالمیذ لبدء عملیة التعلم -
  .ن ووضعهم في مجموعات أكثر نجاحا التقویم ألغراض تحدید مستوى التالمیذ المنقولین أو الخریجی-

  التقویم التكویني أو البنائي  : ثانیا
 فــي أثنــاء عملیــة الــتعلم ویــتم بــشكل دوري حیــث یزودنــا بمعلومــات مــستمرة عــن ســیر یجــري هــذا التقــویم 

العملیــة التعلیمیــة وتطویرهــا ویهــدف إلــى تحدیــد فاعلیــة طرائــق الــتعلم المختلفــة مــن اجــل تطویرهــا نحـــو 
 األفـضل وتحدیـد نقـاط القـوة ومـواطن الـضعف للمـستویات التعلیمیـة للتالمیـذ ممـا یجعلنـا نعتبـر هـذا النـوع

  .من التقویم تقویما تشخیصیا لما اكتسبه التلمیذ من خبرات
  : التقویم الختامي:ثالثا

یجــري التقــویم الختــامي مــع نهایــة عملیــة التعلــیم لوحــدة دراســیة أو فــصل دراســي أو ســنة دراســیة بهــدف 
  .تحقیق الوظائف األساسیة لعملیة التقویم 

  : أدوات التقویم التربوي
ع المعلومات عن سلوك التلمیذ من خالل السمع والمشاهدة ومراقبة هي طریقة لجم:المالحظة - 

 . األداء
  :واع المالحظة أن
 .بحیث یالحظ المعلم سلوك تالمیذه في الفصل بشكل مباشر: المالحظة المباشرة  .١

مــن خــالل قــراءة الــسجالت والتقــاریر التــي كتبهــا المعلمــون اآلخــرون عــن : المالحظــة الغیــر مباشــرة  .٢
 .التلمیذ

تــــتم حــــین یقــــوم المعلــــم بجمــــع معلوماتــــه ومالحظاتــــه باعتبــــاره عــــضوا فــــي : مالحظــــة بالمــــشاركة ال .٣
 .المجموعة التي یجمع المعلومات عنها 



 ١٨٩

  . تتم حین یجمع المعلم معلوماته من خالل القیام بدور المراقب: المالحظة بدون مشاركة  .٤
 یسألها أنجموعة أسئلة یمكن إحدى أدوات جمع المعلومات عن التلمیذ ، وتتمثل بم :المقابلة  -

 أنالمعلم للتلمیذ ، وفیها یقوم المعلم بتسجیل إجابات التلمیذ في المقابلة قبل إجرائها، وعلى المعلم 
یبدأ المقابلة بحدیث مشوق غیر مصطنع للوصول التدریجي نحو أهداف المقابلة ،كما یمكن إقامة 

على معلومات الیمكن الحصول علیها بأیة أداة عالقات ودیة مع التالمیذ تمكن المعلم من الحصول 
 .أخرى 

 أمام العبارة التي √هي أداة تستخدم للحصول على معلومات عن طریق وضع إشارة   :االستبیان -
 في الحصول على معلومات تتعلق بمیول واتجاهات الطالب ، ستبیانتتفق مع رأیه ویستخدم اال

 التالمیذ إلى دراسة ما یمیلون إلیه وفق قدراتهم  تحلیل النتائج یفید في توجیهأنوبالتالي ف
 .واستعداداتهم 

االختبار من أهـم أدوات القیـاس والتقـویم وهـو مجموعـة مـن األسـئلة الـشفویة أو الكتابیـة :  االختبارات   -
   ).١٤٩ـ ١٤٦: ٢٠٠٢الهویدي،(، تهدف إلى التعبیر عن السلوك المتوفر بصورة كمیة أو كیفیة

 اختیار أنتقویم هي عبارة عن وسائل یتم من خاللها الحصول على المعلومات حیث  أدوات الإنلذا ف
 هدف المعلم في الصف األول كانفإذا .وسیلة التقویم تحتاج إلى دقة وموضوعیة في اختیارها 

حین یرونها في إشكالها )سامي ،باب ، سیارة ،مطار،الوطن( یجید تالمیذه لفظ الكلمات أناالبتدائي 
 اصح الطرق لتقریر مدى تحقیق هذا الهدف هو االستماع إلى التالمیذ وهم یحاولون أن فالمطبوعة

  .لفظها عند النظر إلى أشكالها المطبوعة 
 طریقـة أنالقـدرة علـى إجـراء تجربـة علمیـة فـ: العلوم في احد الصفوف االبتدائیـة م هدف معلكانأما إذا  

وقـد یكـون احـد األهـداف .یقومون بهذه التجربـة العملیـة  تقوم على مالحظة التالمیذ وهم أنالتقویم یجب 
الخاصة تمكین التالمیذ من الكتابة الصحیحة للكلمات الجدیـدة فـي الـدرس ،فـي هـذه الحالـة یمكـن تقـدیر 

  .مستوى التحصیل باستخدام اختبار من نوع اإلمالء االختباري التقلیدي 
 في ضوء سـلوك یمكـن مالحظتـه وقیاسـه ترشـدنا  األهداف الخاصة إذا عبر عنهاأنوهكذا یمكن القول ب

 تتنــوع هــذه األدوات ثــم یــتم أنومــن المستحــسن .عــادة علــى أكثــر الطــرق المباشــرة لتحدیــد مــدى تحقیقهــا 
االسـتفادة مـن النتـائج لمعرفـة أوجـه الـضعف وعالجـه أو أوجـه القـوة وتـدعیمها فعملیـة التقـویم هـي عملیـة 

  .وقائیة ونمائیة وعالجیة
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سب أسالیب االختبار والتقویم واألدوات والبنود التي یمكن اعتمادها أنلتوضیح العالقة بین  مثال
   : لقیاس وتقویم األهداف

  الماء :العلوم العامة                            الدرس:  االبتدائي         المبحثالثاني: الصف
 األهداف  یم المقترحأسلوب القیاس والتقو األداة أو البند االختباري المناسب 

ـ ماذا تشاهدین في الصورة 
  األولى؟

  .ـ كم رجل في الصورة 
 ـ ماذا تفعل األم؟

أسئلة شفویة حول صور 
الدرس مع مالحظة صحة 

 .التعبیر 

 تعبر الطالبة عن مضمون أنـ 
 .صور الدرس بصورة صحیحة

ـ اذكري أشیاء تحتوي على 
  .الماء

  .ـ كیف یتحول الماء إلى جلید
لي الفراغ من بین أكم

  )الجلیدالثلج،(األقواس
هو الحالة الصلبة للماء ونحصل 

  ـــــــــــــــــــــــ الشدید  ــــــدعلیة بالتبری
عبارة عن الهطول الناتج عن 

تحول بخار الماء إلى مادة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــمتجمدة ـــ

أمام العبارات ×أو   √ضع إشارة  ــ ـ 
  :اآلتیة

     )( ـ یتجمد الماء عند تسخینه١
ـ نشرب الماء المثلج في ٢

  (   )الصیف
ـ نعمل أشكاال مختلفة من ٣

  (    )الثلج

أسئلة شفویة أو كتابیة حول 
  .حاالت الماء 

 تتعرف الطالبة على الحاالت أنـ 
  .الثالثة للماء

  ـ حل تدریبات الكتاب 
  ـ كیف یتحول الماء إلى غاز؟

ض مواقف تمثیل ادوار وعر
  .حیة أو متلفزة لعملیة التبخر 

 تفسر الطالبة سبب تحول أنـ 
  . الماء إلى غاز 

مناقشة صور الكتاب باإلضافة   ١٢٣ـ حل أسئلة الكتاب ص 
   ةإلى أسئلة شفویة وكتابی

ـ أن تعدد الطالبة استخدامات الماء 
  بشكل صحیح 
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  : شطة تعلیمیة أنا من مواد و ـ استراتیجیات التعلیم والتعلم وما یستخدم في إطاره٤
استخدمت الباحثة عدة استراتیجیات لمساعدة الطالبات المعلمات على بلوغ األهداف المنشودة في    

  .مهارة تحدید واختیار أسالیب التقویم وأدواته ومنها
ق قامت الباحثة بشرح المحتوى، ویتم التركیز فیه على المهارة المطلوبة من خالل تحقی: أ ـ الشرح

  . األهداف المحددة للقاء
ب ـ المناقشة باستخدام األسئلة المختلفة وذلك لبلورة األفكار المطروحة وتوضیح المفاهیم والحقائق 
والمهارات الجدیدة وفي تحلیل النصوص المختلفة التي تدور حولها والواردة في ورقة العمل تحت 

  ".المحتوى"
یار أسالیب التقویم وأدواته ، لبعض المباحث الدراسیة مهارة تحدید واخت ج ـ التدریب العملي على

شطة في نشطة والواجبات البیتیة وسوف تتمثل هذه األنحل األومن خالل .للمرحلة التي تعلم بها
  :مجموعة التدریبات التالیة 

  :ـ  ضعي بنودا اختباریه تناسب كال من األهداف التالیة ١:شطة التعلیمیةناأل
 األهداف السلوكیة  مناسبة لها البنود االختباریة ال

 . یمیز التلمیذ بین األسماء واألفعال أنـ ١ 
 بالترتیب الصحیح ١٠ـ ١ یعد التلمیذ من أنـ ٢ 

 ودون خطأ 
 یمیز التالمیذ المجموعة األكبر من أنـ ٣ 

 له في أحداهما ثالثة عناصر انمجموعتین تعطی
 وفي األخرى خمسة

، ٥: التالیةعدادا اإل یرتب التلمیذ تصاعدیأن ـ ٤ 
٨،٤،٩،٢،٦ 

اختاري درسا من احـد المباحـث للمرحلـة األساسـیة وصـیغي األهـداف الـسلوكیة المناسـبة  :الواجب البیتي
  .هدفكل له ، وحددي أسلوب التقویم المناسب لتحقق 

ي أو تم تنظیم الطالبـات بطـرق مختلفـة سـواء عـن طریـق الـتعلم الـذات  :ـ تنظیم الطالبات في مجموعات٥
  .في مجموعات صغیرة وذلك لتحقیق األهداف التعلیمیة بشكل مناسب

  .دقیقة ) ١٥(استغرق تدریس المهارة:  ـ تحدید وتوزیع وقت التدریس٦
تـم تـدریس المهـارة فـي غرفـة الوسـائل التعلیمـة بكلیـة التربیـة فـي :  الذي سیتم فیه التعلمكانـ تحدید الم٧

 .جامعة األزهر
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ة بمـــصادر تعلـــیم وتعلـــم متنوعـــة ومناســـبة لـــتعلم المهـــارة  منهـــا انتـــم االســـتع :تعلمــــ اختیـــار مـــصادر الـــ٨
ائیة،بطاقــــــة اثرشطة المطبوعــــــة كتــــــدریبات نــــــالكتــــــب المنهجیــــــة للمرحلــــــة األساســــــیة الــــــدنیا ، بعــــــض األ(

  )الفیدیو ،السبورة،المالحظة
  : تم تقویم الطالبة المتدربة من خالل :ـ تقویم األداء٩
  .ویا، ومن خالل بطاقة المالحظةـ نقد الباحثة شف١
  .ـ نقد الزمالء شفویا ٢

تم تزوید الطالبات المعلمات بالتغذیة الراجعة من خالل إعطـاء بعـض المالحظـات :ـ التغذیة الراجعة١٠
  .والتوجیهات أثناء التقویم البنائي والختامي

  : توظیف الراجعة/اللقاء الخامس
   : أن تكون قادرة على أنهاء هذه الفعالیة إنتوقع منك بعد ی: المعلمة/ عزیزتي الطالبة :ـ األهداف١

  .ـ تعرفي التغذیة الراجعة وتحددي بعض أسالیب توظیفها في التعلیم والتعلم
المعلمــة قبــل البــدء بهــذه الفاعلیــة علیــك مراجعــة المعلومــات التــي / عزیزتــي الطالبــة  :ـــ الــتعلم القبلــي ٢

  )ه وكیفیة توظیفه التقویم وأهمیت( تعلمتها عنأنسبق لك 
  :ـ المحتـــوى٣

یطلـق مـصطلح التغذیـة الراجعـة علـى مـا یتلقـاه المـتعلم مـن مالحظـات أو توجیهـات أو : التغذیة الراجعـة
  .تقادات حول نوع أو مستوى أدائه التعلمي نتیجة التقویم انإیضاحات أو تعزیز أو 

یة فــي عملیــة العــالج والمتابعــة مــن اجــل الخطــوة األساســ فــي أنهــا تعتبــر  التغذیــة الراجعــةوتتمثــل أهمیــة
  .فهي تعمل على تحسین أداء التالمیذ بشكل مستمر .التطویر والتحسین في عملیة التعلیم والتعلم 

  : شطة تعلیمیة أنـ استراتیجیات التعلیم والتعلم وما یستخدم في إطارها من مواد و٤
ت علـــى بلـــوغ األهـــداف المنـــشودة لمهــــارة تـــم اســـتخدام عـــدة اســـتراتیجیات لمـــساعدة الطالبــــات المعلمـــا  

  .التغذیة الراجعة 
قامــت الباحثــة بــشرح المحتــوى،ویتم التركیــز فیــه علــى المهــارة المطلوبــة مــن خــالل تحقیـــق : أ ـ الــشرح

  . األهداف المحددة للقاء
ئق ب ـ المناقــشة باســتخدام األســئلة المختلفــة وذلــك لبلــورة األفكــار المطروحــة وتوضــیح المفــاهیم والحقــا

والمهـــارات الجدیـــدة وفـــي تحلیـــل النـــصوص المختلفـــة التـــي تـــدور حولهـــا والـــواردة فـــي ورقـــة العمـــل تحـــت 
  ".المحتوى"

مهـارة اسـتخدام التغذیـة الراجعـة ،لـبعض المباحـث الدراسـیة للمرحلـة التـي تعلـم  ج ـ التـدریب العملـي علـى
  :شطة التعلیمیة التالیةنمن خالل التفاعل مع األ.بها
  :علیمیةشطة التناأل
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ـــیم مـــا األدوات التـــي یمكـــن اســـتخدامها للحـــصول علـــى معلومـــات حـــول األداء  فـــي أثنـــاء التخطـــیط للتعل
  التعلمي للطالب والطالبات؟

  :الواجب البیتي
ختــاري درســا مــن احـــد المباحــث للمرحلــة األساســـیة وصــیغي األهــداف الـــسلوكیة المناســبة لــه ،وحـــددي ا

  .دف وحددي التغذیة الراجعة المناسبةأسلوب التقویم المناسب لتحقق هذا اله
تم تنظیم الطالبات بطرق مختلفة سواء عن طریق الـتعلم الـذاتي  :ـ تنظیم الطالبات في مجموعات٥

  .أو في مجموعات صغیرة وذلك لتحقیق األهداف التعلیمیة بشكل مناسب
 .دقائق )٧(استغرق تدریس المھارة: ـ تحدید وتوزیع وقت التدریس٦
 .تم تنفیذ المهارة عي غرفة الوسائل التعلیمیة :  الذي سیتم فیه التعلمكانـ تحدید الم٧
الكتـب المنهجیـة، ( المهـارة منهـامة بمصادر تعلیم وتعلم متنوعة لتعلانتم االستع:اختیار مصادر التعلمـ ٨

 تـــوب لعـــرض بعـــض الخطـــط الدراســـیة التـــي تمثـــل بائیـــة جهـــاز الـــالاثروالناشـــطة المطبوعـــة كتـــدریبات 
  .). ارةالمه
  : المتدربة من خالل /تم تقویم الطالبة  :ـ تقویم األداء٩

  .ـ نقد الباحثة شفویا، ومن خالل بطاقة المالحظة
  .ـ نقد الزمالء شفویا 

تــم تزویـــد الطالبــة المعلمـــة بالتغذیــة الراجعـــة مــن خـــالل النقــد والتوجیهـــات أثنـــاء  :ـــ التغذیـــة الراجعـــة١٠
  . يالتقویم البنائي والتقویم الختام

  
  : خطة یومیة متكاملة العناصر إعداد /اللقاء السادس

    : تكون قادرة علىأنهاء هذه الفعالیة إنیتوقع منك بعد : المعلمة/ عزیزتي الطالبة :ـ األهداف
  . تعرفي مفهوم الخطة الیومیة  أن  -
  . الخطة الیومیة  إعداد تعرفي أهمیة أن  -
  .ة تحددي عناصر الخطة الیومیأن  -
  .خطة یومیة متكاملة العناصر  تعدي أن  -
المعلمـة قبـل البـدء بهـذه الفاعلیـة علیـك مراجعـة المعلومـات / عزیزتـي الطالبـة  : ـ الـتعلم القبلـي الـالزم٢

  : تعلمتها عن أنالتي سبق لكي 
  .لوكیة وأنواعها  وكیفیة صیاغتها األهداف الس   ب ـــــــ ).واعه ، أهمیتهأنتعریفه ،(التخطیط أ ـــــــ 

  . التعلم القبلي د  ــــــــــ.                 المحتوى التعلمي  ــــــــــ ج
  . لتحقق كل هدف مالزمن الالز    وـــــــــ )الطرق واألسالیب والوسائل(ـ استراتیجیات التعلیم ه 

  . التغذیة الراجعة ز ــــــــ أدوات التقویم و
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  :وىــــــــــــ ـ المحت٣
ٕشطة واجراءات أن تصور مسبق لما سیقوم به المعلم من أسالیب و"هو:تدریستعریف التخطیط لل 

الهویدي ، (واستخدام أدوات أو أجهزة أو وسائل تعلیمة من أجل تحقیق األهداف التربویة المرغوبة 
٨٧: ٢٠٠٥.(  

   -:یلخص كمال زیتون أهمیة التخطیط للتدریس في النقاط التالیة :أهمیة التخطیط 
 التدریس عملیة لهـا متخصـصوها ویلغـي أنا یشعر غیره من العاملین في المهن األخرى یشعر المعلم كم .١

  ". مهنة ال مهنة لها "  التدریس أنالفكرة التي سادت عن التدریس زمن طویل ب
یجنب المعلم الكثیر من المواقف الطارئة المحرجة ، التي ترجع إلى الدخول في التدریس الیومي  .٢

  .دون وضع تصور واضح 
ؤدي ذلك إلى نمو خبرات المعلم العملیة والمهنیة بصفة دوریة ومستقرة ،وذلك لمروره بخبرات ی .٣

  .متنوعة في أثناء القیام بتخطیط الدروس 
یؤدي إلى وضوح الرؤیة أمام المعلم ، إذ یساعد على تحدید دقیق لخبرات التالمیذ السابقة و  .٤

  .أهداف التعلیم الحالیة 
ف عیوب المنهج المدرسي ؛ سواء ما یتعلق باألهداف أو المحتوى أو یساعد المعلم على اكـتشا .٥

طرق التدریس ، أو أسالیب التقویم ، ومن ثم یمكنه من العمل على تالفیها، ویساعده عـلى 
  .تحسین المنهج بنفسه أو عن طریق تقدیم المقترحات الخاصة بذلك للسلطات المعنیة 

 المادة والتثبیت منها وتحري وجوه الصواب فیها عن یتیح التخطیط للمعلم فرصة االستزادة من .٦
  .طرق رجوعه إلى المصادر المختلفة 

  .یساعد المعلم على التمكن من المادة ، وتحدید مقدار المادة الذي یناسب الزمن المخصص .٧
یكشف التخطیط للمعلم مایحتاج إلیه من وسائل تعلیمیة تثیر تشوق التالمیذ إلیها ، وتوضح  .٨

  .  وتشجـع على المشاركة اإلیجابیة فیه محتوى الدرس
ب المعلم ، أم التالمیذ ، وهذا السجل ان ذلك من جكانشطة التعلیم سواء أنًیعد التخطیط سجال أل .٩

 یذكره فیما أنًیفید المعلم إذ یمكن الرجوع إلیه إذا نسى شیئا في أثناء سیر الدرس ، كما یمكن 
  . ا في الموضوع بعد بالنقاط التي تمت تغطیتها أو  دراسته

یعد التخطیط وسیلة یستعین بها الموجة الفني أو مشرف التربیة العملیة في متابعة الدرس  .١٠
  .وتقویمه 

 ٢٠٠٣زیتون، . (ییسر التخطیط على المعلم عملیة المراجعة والتعدیل إذا وجد ضرورة لذلك .١١
:٣٧٤- ٣٧٣.(   
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   :وتضیف الباحثة الفوائد التالیة للتخطیط
ات المتعلم كانم محتوى المادة التعلیمیة ومستلزماته بشكل یجعلها أكثر مالئمة إلمإعادة تنظیـ 

  .واحتیاجاته
ـ  تجنب إهدار الوقت والجهد الناتجین عن عدم التخطیط وبالتالي التخبط وترك األمور تحت رحمة 

  .الصدفة وتحد من االرتجال والعشوائیة
یقبلون على التفاعل مع الخبرات المنظمة بایجابیة ـ جعل عملیة التعلیم عملیة ممتعة للمتعلمین ف

  .ویسر دون ملل أو إحباط
  .اتهمكانٕـ تحقیق الترابط والتكامل بین أهداف التعلیم ووسائله وطرائقه واحتیاجاته وبین المتعلمین وام

  .إلى تحقیق األهداف المعلن عنها   المتعلمینانتباهـ یوجه 
لتخطیط للتدریس باختالف الفترة الزمنیة التي یتم فیها تنفیذ یختلف ا :مستویات التخطیط التدریسي

  الخطة ، فهناك      
  . التخطیط الفصلي  .١
  .خطة الوحدة .٢
  ). الیومیة(الخطة الدرسیة  .٣

هو تخطیط طویل المدى حیث یحتاج تنفیذه إلى مدة قد تكون فصال دراسیا أو سنة :التخطیط الفصلي
لى المنهاج ، حیث یقوم بتحلیل المنهاج إلى عناصره وفي هذه الخطة یطلع المعلم ع.دراسیة 

ثم یحدد .ین أنالمحتوى وما یتضمنه من مفاهیم وحقائق ومعلومات واصطالحات ونظریات وقو:
كما یحدد القیم واالتجاهات التي یهدف المنهاج إلى تحقیقها عند .المهارات التي یحتویها المنهاج 

نوي تحقیقها خالل الفصل الدراسي كما یحدد أسالیب التقویم التي التالمیذ ویحدد المعلم األهداف التي ی
  ).٧٧: ٢٠٠٢الهویدى ،.(سیستخدمها لتحقیق تلك األهداف

تعد الخطة الیومیة من الخطط قصیرة المدى التي یضعها المعلم لحصة   :مفهوم الخطة الیومیة
واع الخطط التي أنمن أهم واحدة أو حصتین حسب المقتضیات لذلك ویعد التخطیط للتدریس الیومي 

تقاء الخبرات الالزمة أنیحتاج إلیها المعلم لما لها من دور فعال في تسهیل عمله ،وتسهل علیه عملیة 
تقاء انوالوسائل التعلیمیة المناسبة وتجعله على وعى تام بما یرید تحقیقه وتسهل علیه عملیة التقویم و

من حیث التفصیل والقرب )السنویة والفصلیة(طط األخرى وتمتاز الخطة الیومیة عن الخ.أداته المناسبة
من الواقع الیومي للتدریس، ومن حیث سهولة تنفیذ أهدافها خالل حصة أو حصتین ،ویري الكثیر من 

 تكون أنه الخطط الیومیة للدروس ویفضل إعداد نجاح المعلم في التدریس یتوقف على أنالتربویین 
  ).١٧٩: ٢٠٠٣الفتالوي،.(ذهن  یعتمد وضعها في الأنمكتوبة ال 

  



 ١٩٦

  : الخطة الیومیة إعدادأهمیة 
ینمـــي قـــدرة المعلـــم العلمیـــة بـــصورة عامـــة وعلـــى وجـــه الخـــصوص فـــي المـــادة التعلیمیـــة وموضـــوع  .١

 .الدرس 

 .ائها بما تم االطالع علیه من كتب ومصادر متنوعةأثریمكن المعلم من مادته من خالل  .٢

ادتـــه وعناصـــرها والتأكـــد مـــن صـــحة مـــا ورد فیهـــا مـــن یـــساعد المعلـــم فـــي التعـــرف علـــى أجـــزاء م .٣
 .معلومات 

 .یساعد المعلم على ترتیب عناصر مادته ترتیبا منطقیا یساعد التالمیذ على استیعاب المادة  .٤

 .یساعد على مراعاة وتحدید الوقت الالزم لكل فقرة من فقرات الدرس التي سیشرحها  .٥

  .التعلیمیة المالئمة لمادته وطالبه النشاط واإلجراءات انیساعد على اختیار ألو .٦
  :عناصر خطة التدریس الیومیة 

  .مثل الیوم والتاریخ والصف والموضوع والحصص المقترحة : األولیةبیاناتـ ال١
  .وهي المتطلبات األساسیة للتعلم : ـ التعلم القبلي ٢
مكونات خطة الـدرس فهـو  المحدد من أهم ي الهدف التعلیمأن): السلوكیة (تحدید األهداف التعلیمیةـ ٣

شطة التعلـیم والـتعلم المناسـبة والبـد أنـه یقتـرح أنـیحدد ما یتعین على التالمیذ عمله في نهایـة الـدرس كمـا 
ٕ یـــأتي لیعبـــر عـــن وصـــف دقیـــق واجرائـــي ألشـــكال األداء المختلفـــة والمتوقعـــة مـــن التالمیـــذ فـــي نهایـــة أن

 یـشمل ناتجـا واحـدا مـن نـواتج أنفعل سـلوكي و تكون هذه األهداف محددة وواضحة أى تبدأ بأنالدرس و
  . یكون الهدف قابال للمالحظة والقیاسأن تكون مناسبة لمستویات التالمیذ وأنالعلم و

 یقـسم محتـوى المـادة الدراسـیة ألي درس مـن دروسـه إلـى حقـائق أنالمعلـم مطالـب بـ :محتوى المـادة ـ ٤
  .ومفاهیم وتعمیمات ومبادئ ونظریات بشكل منطقي 

  . التي سیمارسها التالمیذ أو المعلم أثناء الدرسشطة التعلیمیة التعلمیةناأل  ـ٥
ب مـن انـویـتم اختیارهـا فـي ضـوء األهـداف المحـددة للـدرس ، ولكـل ج:أسالیب التعلیم واسـتراتیجیاته ـ ٦

 ب التعلم المختلفة طریقة معینة وقد یضطر المعلم إلـى اسـتخدام أكثـر مـن طریقـة فـي الـدرس الواحـدانجو
  .كاإللقاء والمناقشة والتدریب العملي أو غیرها من الطرق المستخدمة في التدریس

 األساسـیة لخطـة أي درس مـن الدروس،ولـذلك یجـب علـى كـانوهي تعد مـن األر :الوسائل التعلیمیة ـ ٧
 یحــدد الوســائل التعلیمیــة المناســبة والتــي إذا تكاملــت مــع طــرق التــدریس والمحتــوى الدراســي أنالمــدرس 

 الوسـیلة التعلیمیـة هـي أداة ن لها دور فعال في تحقیق التالمیذ ألهـداف الـدرس ألكانشطة األخرى نألوا
ي وكــشف الغمــوض ،وتــرتبط الوســیلة عــادة بأهــداف الــدرس ،وتكــون مناســبة لمــستویات انلتوضــیح المعــ
  . في نفوسهمأثرالتالمیذ وذات 



 ١٩٧

 قــد حــدد أهــدافا كــان قبــل البــدء بالتــدریس فــإذا  یولیهــا المعلــم أهمیــة كبیــرةأنعملیــة یجــب  :التقــویم ـ ٨
 أنلــذلك ینبغــي . یــضع األســئلة أو البنــود اإلختباریــة للتأكــد مــن مــدى تحقــق األهــداف أنللــدرس فالبــد 

 تتمیــز بالوضــوح حتــى یــدرك التالمیــذ اإلجابــة المطلوبــة بیــسر أنتكــون هــذه األســئلة مرتبطــة باألهــداف و
  .وسهولة

لــدرس واجبــات یكلــف التالمیــذ بأدائهــا خــارج الفــصل وهــذه الواجبــات فـــي  تــشمل خطــة ا:التعیینــات -٩
 تراعـــى هـــذه التعیینـــات أنصـــورة تمـــارین أو مـــشروعات یقـــوم بهـــا التالمیـــذ فـــرادى أو جماعـــات ویجـــب 

  .الفروق الفردیة بین التالمیذ
ه علــى لیعــین المعلــم علــى االلتــزام بوقــت الحــصة ، ویــساعد:  هــدف جــاز كــلنالــزمن المتوقــع ال - ١٠

  .تنظیم األداء بشكل جید
   ) ١٩٩٨بلقیس،( خطة یومیة متكاملة العناصر وفق  خطوات المدخل المنظومي إعدادنموذج 

  الخامس االبتدائي  :  الصفعلوم                                       : المادة
  : عدد التالمیذ النار                                   : لموضوع ا

  :    التاریخ                             :               ةالحص
  .المحافظة على البیئة والوقایة من أخطار الحرائق :الهدف التربوي العام

 :ینتظر من التالمیذ بعد مرورهم بالخبرات التعلیمیة المخططة مایلي  :األهداف السلوكیة .١

  . والحرائق وتحدیدها ان النیر یذكر الطالب األخطار والخسائر التي تسببهاأنأ ـ 
  . بشرح الطالب اإلجراءات الوقائیة التي تقلل من أخطار الحرائق والخسائر الناجمة عنهاأنب ـ 
 یــذكر بعــض المعلومــات والمهــارات األولیــة فــي إســعاف الحــروق والمــساعدة فــي إخمــاد الحرائــق أنج ـ 

  .المختلفة
  .طار الحرائق المختلفة التي قد یتعرضون لهاد ـ بناء قائمة من اإلجراءات الوقائیة من أخ

 : یكون التالمیذ قبل الشروع بتعلم األهداف الجدیدة قادرین على أنینبغي  :التعلم القبلي .٢

  .وبعض األماكن المعرضة لذلك وذلك نتیجة الخبرات الشخصیة السابقة" حریق " أ ـ تحدید معنى
  .تعددة ،وتنبغي مكافحتها الحرائق ضارة وتسبب خسائر مأنب ـ اإلشادة إلى 

  .ج ـ معنى الوقایة واإلجراءات الوقائیة
  .د ـ تحدید بعض األسباب التي تكمن وراء نشوب الحرائق

  .هـ ـ الشعور بالمسؤولیة اتجاه أخطار الحرائق 
  .و ـ المیل لمساعدة اآلخرین والتعاون معهم 

عمال الـــوظیفي للوســـائل والمـــواد التعلمیـــة المخططـــة لبلـــوغ األهـــداف واالســـت /الخبـــرات التعلیمیـــة .٣
 .التعلیمیة والموارد المتوافرة



 ١٩٨

  .إحداث حرائق صغیرة متنوعة ، ودعوة التالمیذ إلى مشاهدتها أ ـ 
  .ب ـ إعطاء معلومات حول الخسائر والتلف الذي تحدثه الحرائق ومناقشة التالمیذ فیها

  .یذأعاله ومناقشتها مع التالم) ب(ج ـ عروض توضیحیة مختلفة تعزز
   .كانواع مختلفة من الحرائق التي تحدث في كل مند ـ مناقشة األسباب المحتملة أل

  .ه ـ استمطار أفكار التالمیذ حول طرق الوقایة من الحرائق المختلفة في ضوء مسببات كل منها
و ـ اشـــتراك التالمیـــذ فـــي تقـــدیم مقترحـــات تبـــین مـــسؤولیاتهم وأدوارهـــم بالنـــسبة للحرائـــق التـــي تحـــدث ، 

  .وتدریبهم على بناء قوائم إلجراءات وقائیة مقترحة ،ومناقشة تلك المقترحات 
  
 :الوسائل والموارد التعلیمیة المقترح استخدامها في نطاق الخبرات التعلیمة .٤

 التالمیــذ أو إعـدادمـن (ع مـن الكرتـون ان كبریـت ، صـینیة معدنیـة ، نمـاذج لعمـارات ومنــازل ومـصانعیـد
  .الخ.....ل ، صور، أفالم، كتب حول اإلسعافات ، ضماداتقطن ،صوف ، كحو).المعلم

 : تقویم تعلم التالمیذ .٥

  .أـ أسئلة شفویة وكتابیة حول أخطار الحرائق  
  .ب ـ تمثیل أدوار ومالحظة أداء التالمیذ 
 :وتتمثل في المالحظات حول خطة الدرس بعد تنفیذها :التغذیة الراجعة  .٦

   .شطةندماج التالمیذ باألانـ مالحظة 
  .ـ مالحظات حول تحقق األهداف 

  فـ مالحظات حول فاعلیة الطرق المستخدمة في إثارة اهتمام التالمیذ ومساعدتهم على بلوغ األهدا
  : شطة تعلیمیة أنـ استراتیجیات التعلیم والتعلم وما یستخدم في إطارها من مواد و٤
مـــات علـــى بلـــوغ األهـــداف المنـــشودة اســـتخدمت الباحثـــة عـــدة اســـتراتیجیات لمـــساعدة الطالبـــات المعل   

  : الخطة الیومیة وهيإعدادلمهارة 
  .حیث قامت الباحثة بشرح المحتوى السابق لتحقیق أهداف اللقاء :الشرح لفترات قصیرة أ ـ 

ب ـ المناقــشة باســتخدام األســئلة المختلفــة وذلــك لبلــورة األفكــار المطروحــة وتوضــیح المفــاهیم والحقــائق 
  .حتى تتمكن الطالبات من المهارةوالمهارات الجدیدة 

 الخطــة الیومیــة ،لــبعض المباحــث الدراســیة للمرحلــة التــي تعلــم إعــدادمهــارة  ج ـ التــدریب العملــي علــى
  :شطة التعلیمیة التالیةنمن خالل التفاعل مع األ.بها
اختــاري درســا مــن الــدروس المقــررة فــي صــفوف المرحلــة االبتدائیــة وضــعي لــه  :شطة التعلیمیــةنــاأل
  .طة تدریس متكاملة العناصر خ
  



 ١٩٩

  :الواجب البیتي
اختـــاري درســـا مـــن الـــدروس المقـــررة فـــي صـــفوف المرحلـــة االبتدائیـــة وضـــعي لـــه خطـــة تـــدریس متكاملـــة 

  .العناصر 
تـم تنظـیم الطالبـات عـن طریـق الـتعلم الـذاتي و فـي مجموعـات وذلـك :تنظیم الطالبات فـي مجموعـات ـ٥

  .سبلتحقیق األهداف التعلیمیة بشكل منا
 .دقیقة)١٥(ستغرق تدریس المھارة ا :تحدید وتوزیع وقت التدریسـ ٦
المعلمات على المهارة فـي غرفـة التـدریس /تم تدریب الطالبات : تحدید المكان الذي سیتم فیه التعلمـ ٧

 .المصغر في كلیة التربیة بجامعة األزهر
عــة ومناســبة لتعلــیم وتعلــم المهــارة ة بمــصادر تعلــیم وتعلــم متنوانتــم االسـتع:ـــ اختیــار مــصادر الــتعلم٨

ـــدنیا ، بعـــض األ(منهـــا  ـــة األساســـیة ال ائیـــة جهـــاز اثرشطة المطبوعـــة كتـــدریبات نـــالكتـــب المنهجیـــة للمرحل
  ). الالب توب لعرض بعض الخطط الدراسیة التي تمثل المهارة،الفیدیو ،السبورة ،بطاقة المالحظة

  :  خالل تم تقویم الطالبة المتدربة من  :ـ تقویم األداء٩
  .ـ نقد الباحثة شفویا، ومن خالل بطاقة المالحظة

  .ـ نقد الزمالء شفویا 
تــم تزویــد الطالبـة المعلمــة بالتغذیـة الراجعــة مـن خــالل النقـد والتوجیهــات أثنــاء  :ــ التغذیــة الراجعــة١٠

  .تقویم البنائي والتقویم الختاميال
  

  مهارات التنفیذ/ ةالثانیالوحدة 
  : من مهارة التهیئةالتمكن:اللقاء األول

   : أن تكون قادرة على أنهاء هذه الفعالیة إنیتوقع منك بعد : المعلمة/ عزیزتي الطالبة :ـ األهداف١
  .تبیني مفهوم التهیئة للدرس -
  .واع التهیئة للدرسأن تمیزي بین  -
  .تستخدمي أسالیب مناسبة للتهیئة للدرس -
  . تحددي زمن التهیئة -

یتوقـع منـك قبـل البـدء بهـذه الفعالیـة علیـك مراجعـة المعلومـات : المعلمـة/ لطالبـةعزیزتـي ا  :ـ الـتعلم القبلـي٢
  . تعلمتها عن مهارة التهیئة من خالل اإلجابة على األسئلة التالیةأنالتي سبق لكي 

  .ـ ما أهداف التهیئة          ب .مامفهوم التهیئة.أ 
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  :وى ـــــــــ ـ المحت٣
لــه المعلــم أو یفعلــه أو یوجــه بــه الطــالب قبــل بــدء تعلــم محتــوى درس هــي كــل مــا یقو: مفهــوم التهیئــة 

یا وجـسمیا لـتعلم هــذا ان الطـالب عقلیـا ووجـدإعـدادجدیـد أو تعلـم إحـدى نقـاط محتـوى هـذا الـدرس بغــرض 
  ).٧٣: ٢٠٠١زیتون،.(المحتوى أو إحدى نقاطه ،وجعلهم في حالة قوامها االستعداد للتعلم

  :واع التهیئة أن
   التالمیذ نحو موضوع الدرس الجدید أو إثارة اهتمامهم بهانتباهوتستخدم لتوجیه : وجیهیة التهیئة الت -
تقـــال التـــدریجي مـــن المـــادة التـــي ســـبقت معالجتهـــا إلـــى نوتـــستخدم لتـــسهیل اال: تقالیـــة نالتهیئـــة اال -

  .المادة الجدیدة ،أو من نشاط تعلیمي إلى نشاط آخر 
جــابر (شطة أو خبــرات جدیـدة أنـتقـال إلــى ن تــم تعلمـه فبــل االوتـستخدم لتقــویم مـا:التهیئـة التقویمیــة  -

  )١٢٨ـ١٢٧: ١٩٨٦وآخرون،
  :أهداف التهیئة 

 الطــالب علــى موضــوع الــدرس الجدیــد أو إحــدى نقاطــه عــن طریــق إثــارة الدافعیــة لــدیهم انتبــاهتركیــز  -
 .نحو هذا الدرس أو إحدى نقاطه 

 .ا الدرس ،وما سوف یحققونه من أهدافتكوین توقعات لدى الطالب لما سیتعلمون من محتوى هذ -

 .تحفیز ما لدى المتعلمین من متطلبات التعلم السابقة ، واستدعائها -

تزوید التالمیذ بإطار تنظیمي أو مرجعي لما سوف یتضمنه محتوي الدرس من نقاط وما یربطها  -
 .من عالقات 

ید أو إحدى نقاطه ، وهذا تستهدف عملیة التهیئة تقویم ما سبق تعلمه وربطه بموضوع الدرس الجد -
 ) ٧٤: ٢٠٠١زیتون ،.(یساعد على توفر االستمراریة في العملیة التدریسیة

المعلم هو سید الموقف في تحدید الزمن ،ومن خالل مالحظة أداء المعلمین المتفوقین :زمن التهیئة 
 دقائق ١٠  إلي٢  الفترة تتراوح بینأنفي كثیر من فصول الدراسة بالمدارس األساسیة المحلیة ،نجد 

األغا ( دقیقة ٤٥ـ ٤٠ دقائق في الحصة التي تتراوح بین ٥الي ٣،وقد تنحصر في معظم األوقات بین 
  ) .١١٠: ١٩٩٧وعبد المنعم،

  : أسالیب التهیئة
 لخدمة الجاریة األحداث استغالل یستطیع الذي هو الناجح فالمعلم:الجاریة األحداث استخدام -

 واإلذاعة، ویمكن والتلیفزیون، كالصحف، الحدیثة اإلعالم سائلو تطور بعد وخاصة ، موضوعه
 .رسمیة ٕواحصاءات ومعلومات بیانات استغالل للمعلم

 یصغون نجدهم حیث ،الطالب انتباه تجذب التي األمور من القصة تعتبر: معبرة  قصة سرد -
 یختار أن مالمعل على ولكن ًمجدیا، یعتبر كأسلوب القصة فاستخدام .القصة سرد عند للمعلم
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 جیدة صیاغة تصاغ أنو تربوي، مدلول ذات تكون أنو الدرس، بموضوع عالقة لها التي القصة
 وینبغي الطالب نفوس في أعمق هاأثر یكون حتى حقیقیة تكون أن ویفضل .مرجوة أهداف لتحقیق

  .األساسي الموضوع على تطغى ال حتى القصة سرد أثناء الزمن عامل یراعي أن
 الدرس،حیث في موضوع من أكثر في التعلیمیة الوسیلة استخدام یتم:  ة تعلیمیةوسیل استخدام -

 إذا الحالي للدرس تمهیدیة وسیلة استخدام إلى المعلم یلجأ فقد وأحجامها، هذه الوسائل أشكال تتنوع
 .الحالي للدرس كتمهید السابق الدرس وسائل استخدام إلى یلجأ لذلك سابق بدرس  یرتبطكان

 :وهي درسه في التعلیمیة الوسائل استخدامه عند أمور عدة مراعاة المعلم على ویجب
 .الدرس عن وینصرفون الطالب ّیملها ال حتى الوسائل استخدام في التنوع •
 . الطالبانأذه یتشتت ال حتى ,التعلیمیة بالوسائل الدرس ازدحام عدم على الحرص •
 .ونظافتها ترتیبها على افظیح أن علیه اإلیجابي االستخدام السبورة استخدام عند •
 .مشاهدتها للجمیع یسمح كانم في تكون أن یراعي أن علیه الوسیلة عرض عند •
 متابعـة عـن ینـصرف الطـالب ال حتـى یغطیهـا، أو یرفعهـا أن علیـه الوسیلة عرض من تهاءناال بعد •

 .الدرس
 : األسئلة طرح ألسلوب التربویة الفوائد من: األسئلة طرح -
 . المتعلم لدى ديالتح عنصر إثارة   •
 . البروز في قوة المعلومة یكسب •
 . الثالثة السلوكیة األهداف تحقیق في یشارك •
  . المعلومة الكتساب سریعة تعلیمیة تربویة صورة •
  .بالدرس إال حال لها لیس مشكلة أمام الطالب وضع   -
 .األدوار ولعب )الدراما(تمثیلیة مواقف توظیف  -
 .ومناقشتها صورة  عرض -
أبو دیة .(یطرح األسئلة ثم قصة یسرد أو علیها، األسئلة یطرح ثم وسیلة المعلم یعرض أن ویمكن -

  ).٥٧ـ٥٦: ٢٠٠٩،
  : شطة تعلیمیة أن ـ استراتیجیات التعلیم والتعلم وما یستخدم في إطارها من مواد و٤

 مهارة اتبعت الباحثة عدة استراتیجیات لمساعدة الطالبات المعلمات على بلوغ األهداف المنشودة في
  :التهیئة للدرس وتتمثل هذه االستراتیجیات في 

أ ـ اإللقـــاء والمحاضـــرة لفتـــرات قـــصیرة تتخلـــل أوجـــه النـــشاط المختلفـــة وذلـــك لعـــرض وتوضـــیح األفكـــار 
  .ه وأهمیته التربویة والمهنیة أبعادوالمفاهیم والحقائق األساسیة المتصلة بالموضوع و
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ة وذلك لبلورة األفكار المطروحة وتوضیح المفاهیم والحقائق ب ـ المناقشة باستخدام األسئلة المختلف
شطة التعلیمیة تحت نوالمهارات الجدیدة وفي تحلیل النصوص المختلفة التي تدور حولها والواردة في األ

  ".المحتوى"
  .ج ـ التدریب العملي على استخدام أسالیب التهیئة ألحد الدروس في المباحث التي تقوم بتدریسها 

  ومــواد تعلیمیـــة إضـــافیة مطبوعـــة تتـــصل بالموضـــوع power pointعـــروض توضـــیحیة علـــى  د ـ 
  . وتستطیع الطالبة الرجوع إلیها واإلفادة منها عند الحاجة

  .ـ اختاري درسا من احد المباحث التي تدرسینها وضعي التهیئة المناسبة لها:شطة التعلیمیةناأل
  .ث التي تدرسینها وضعي التهیئة المناسبة لهااختاري درسا من احد المباح: الواجب البیتي

تــم تنظــیم الطالبــات فــي مجموعــات صــغیرة وذلــك لتحقیــق األهــداف :ـــ تنظــیم الطالبــات فــي مجموعــات٥
  .التعلیمیة بشكل مناسب

 .دقیقة)١٥ـ ١٠(استغرق التدریب على المھارة : ـ تحدید وتوزیع وقت التدریس٦
المعلمات علـى المهـارة فـي غرفـة التـدریس /تم تدریب الطالبات :  الذي سیتم فیه التعلمكانـ تحدید الم٧

 .المصغر في كلیة التربیة بجامعة األزهر
ة بمصادر تعلیم وتعلم متنوعة ومناسبة لتعلیم وتعلم المهارة انتم االستع:ـ اختیار مصادر التعلم٨

 ). سبورة،بطاقة المالحظة الالب توب ،والفیدیو،والكتب المنهجیة للمرحلة األساسیة الدنیا، ال(منها 
  : تم تقویم الطالبة المتدربة من خالل : ـ تقویم األداء٩

  .ـ نقد الباحثة شفویا، ومن خالل بطاقة المالحظة
  .ـ نقد الزمالء شفویا 

بنـاء علیهـا تـم إجـراء تعـدیالت علـى بعـض خطـوات تـدریس المهـارة مـن خـالل  :ـ التغذیة الراجعـة١٠
   التقویم البنائي والختامي

  
  

  :مهارة تقدیم المادة التعلیمیة بشكل واضح ومتسلسل: الثانياللقاء 
   : أن تكون قادرة على أنهاء هذه الفعالیة إنیتوقع منك بعد : المعلمة/ عزیزتي الطالبة :ـ األهداف١

  .ـ تعطي مفهوما لتقدیم المادة التعلیمیة 
  .واع تقدیم الدرس أنـ تحددي 

  .هارة تقدیم الدرس ـ تحددي سلوكیات المعلم في م
المعلمـة قبـل البـدء بهـذه الفاعلیـة علیـك مراجعـة المعلومـات التـي / عزیزتي الطالبة   :ـ التعلم القبلي٢

  .) طرق التدریس المالئمة لتقدیم المادة التعلیمیة -ـ مهارة التهیئة ( تعلمتها عنأنسبق لك 
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  :وىـــــــــ المحت٣
داءات اللفظیــة والحركیــة التــي یقــوم بهــا المعلــم وكیات أو األلــسلمجموعــة مــن ا :مفهــوم تقــدیم الــدرس ـــ 

( بفاعلیة ودقة ،وبقدرة على التكیف مـع معطیـات الموقـف التدریـسي ؛بغیـة إیـضاح محتـوى تعلیمـي معـین
ة فــي انللطـالب ،بقـصد إفهـامهم هــذا المحتـوى مـع االسـتع)ون، نظریــة،مهارةانحقیقـة ،مفهوم،مبدأ،قاعـدة قـ

  .دة ،وتظهر هذه السلوكیات في أداء المعلمانلدرس المسذلك بأدوات عرض ا
  
  )١٨٤: ٢٠١٠نجم،: (ماط عروض تقدیم المادة التعلیمیة أنـ 
نوع 

  العرض
  :العروض اإلیضاحیة

هـــــــي التـــــــي توضـــــــح ماهیــــــــة،          
األلفاظ،واألفكار،واألشـــــــــــــــــــــــیاء 
وعـــــــــــــادة مـــــــــــــا تمثـــــــــــــل هـــــــــــــذه 
الـشروحات إجابــة عـن األســئلة 

  .ام ما التي تبدأ بأداة االستفه
  

  :العروض الوصفیة
هـــــــــــي الـــــــــــشروحات التـــــــــــي 
تـــصف عملیـــة أو إجـــراء أو 
تركیبــــا وغالبــــا ماتــــأتي هــــذه 
الـــــــشروحات كإجابـــــــة عــــــــن 
ســـؤال یبـــدأ بـــأداة االســـتفهام 

  .كیف 

  :العروض المبینة للسبب
ــــــــي  ــــــــشروحات الت هــــــــي ال
توضــــــــــــــــــح أســــــــــــــــــباب أو 
مــــــــــــــــــــسوغات حــــــــــــــــــــدوث 
الظـــــــــــــــواهر واإلحـــــــــــــــداث 
وغالبـــــــا مــــــــا تــــــــأتي هــــــــذه 

ــــشروحات كإجابــــة  عــــن ال
سؤال یبدأ بأداة االستفهام 

  .لماذا 
هـوت (مـا معنـى الكلمـات التالیـة  مثال علیه

  )ـ موطن ـ درب
  كیف یتبخر الماء؟
  كیف یتجمد الماء؟
  كیف أقیس طولي؟

لماذا تسقط األشـیاء علـى 
  األرض؟

  لماذا نلعب ریاضة؟

وقـد یـشمل 
العـــــــــــــرض 
الواحـــــــــــــــــــد 
جمیع هـذه 
  العروض 

  
  :عرض الدرسـ سلوكیات المعلم في مهارة 

  . الدس ونقاطه األساسیة على السبورة أو غیرها من أدوات العرض انیكتب عنو ـ ١
  . التالمیذ قبل عرضه ألي نقطة انتباه ـ یتأكد من ٢
  . ـ یشیر إلى النقطة محل الشرح قبل قیامه بشرحها٣
  . ـ یمهد لعرض كل نقطة بفقرة تمهیدیة ٤
  .ائل التعلیمیة في العرض ـ یستعین باألمثلة والتشبیهات والوس٥
  . ـ یكتب أمام كل نقطة ملخصا لها٦
  . ـ یتأكد من فهم التالمیذ لكل نقطة٧
  . ـ یعید تفسیر النقطة التي لم یفهمها التالمیذ٨
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  .ـ یربط نقاط الدرس ببعضها٩
  .ضي المصطلحات الصعبة أثناء العران ـ یوضح مع١٠
  . ـ یتسم عرضه بالتسلسل والترابط١١
  . صیاغة بعض الجمل والعبارات بإفهام التالمیذ بشكل أفضل  ـ یعید١٢
  .بیة ان ـ الیكثر من االستطراد في أحادیث ج١٣
  . ـ یراعي خصائص المتعلمین أثناء العرض١٤
  . ـ یحسن اإللقاء ویظهر حماسا أثناء الشرح١٥
  . ـ یستخدم السبورة بشكل جید ١٦
  ).١١٣ـ ٩٠: ٢٠٠١ن ،زیتو.( ـ یزود المتعلمین ببعض مصادر التعلم١٧

  :وتضیف الباحثة بعض السلوكیات األخرى لتقدیم الدرس عن طریق عدة مداخل مثل
  .مدخل المراجعة للموضوع السابق للموضوع الحالي ـ 

ـ مدخل الوسیلة التعلیمیة حیث تقوم المعلمة بعرض وسیلة تعلیمیة قد تكون مجسم أو لوحة تعلیمیة أو 
  .رسغیرها مما یناسب موضوع الد

ـ المدخل الفكاهى بعرض موقف ظریف ولكن لیس بطریقة السخریة واالستهزاء وضیاع وقت الحصة 
  .الدراسیة

  : شطة تعلیمیة أن ـ استراتیجیات التعلیم والتعلم وما یستخدم في إطارها من مواد و٤
نــشودة لمهــارة المعلمــات علــى بلــوغ األهــداف الم/ اتبعــت الباحثــة عــدة اســتراتیجیات لمــساعدة الطالبــات   

  :عرض الدرس وتتمثل هذه االستراتیجیات في 
أ ـ اإللقاء والمحاضرة لفترات قصیرة تتخلل أوجه النشاط المختلفة وذلك لعرض وتوضیح األفكار 

  .ه  وأهمیته التربویة والمهنیة أبعادوالمفاهیم والحقائق األساسیة المتصلة بالموضوع و
تلفة وذلك لبلورة األفكار المطروحة وتوضیح المفاهیم والحقائق ب ـ المناقشة باستخدام األسئلة المخ

والمهارات الجدیدة وفي تحلیل النصوص المختلفة التي تدور حولها والواردة في ورقة العمل تحت 
  ".المحتوى"

شطة التعلیمیة التي تطرحها نج ـ التدریب العملي على مهارة عرض الدرس من خالل ممارسة األ
  .الباحثة

 قــومي بتطبیـــق الخطــة الدرســـیة التــي قمتــي بتخطیطهـــا مــسبقا مراعیـــة فــي تنفیـــذها :ة التعلیمیـــةشطنــاأل
  .سلوكیات المعلم الحافز

  .ماط الثالثة لعرض الدرسن مراعیة في عرضه األس قومي بتحضیر در:الواجب البیتي
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م الـذاتي أو تـم تنظـیم الطالبـات بطـرق مختلفـة سـواء عـن طریـق الـتعل:ـ تنظـیم الطالبـات فـي مجموعـات٥
  .في مجموعات صغیرة وذلك لتحقیق األهداف التعلیمیة بشكل مناسب

 .دقیقة) ٢٥(استغرق التدریب على المهارة: ـ تحدید وتوزیع وقت التدریس٦
المعلمـات علـى المهـارة فـي غرفـة التـدریس / تم تدریب الطالبـات : الذي سیتم فیه التعلمكانـ تحدید الم٧

  .جامعة األزهرالمصغر في كلیة التربیة ب
ة بمـصادر تعلـیم وتعلـم متنوعـة ومناسـبة لتعلـیم وتعلـم المهـارة منهـا انتـم االسـتع:ـ اختیار مـصادر الـتعلم٨
ـــدنیا ، بعـــض األ( ـــة األساســـیة ال ائیـــة،الالب تـــوب اثرشطة المطبوعـــة كتـــدریبات نـــالكتـــب المنهجیـــة للمرحل

  ). ،بطاقة المالحظة،السبورة
  : لطالبة المتدربة من خالل یتم تقویم ا  :ـ تقویم األداء٩
  .ـ نقد الباحثة شفویا، ومن خالل بطاقة المالحظة١
  .ـ نقد الزمالء شفویا ٢

 بنـاء علیهـا تـم إجـراء تعـدیالت علـى بعـض خطـوات تـدریس المهـارة مـن خـالل :ـ التغذیة الراجعـة١٠
  .التقویم البنائي والختامي

  :مهارة إدارة الفصل وضبطه : اللقاء الثالث
   :أن تكون قادرة على أنهاء هذه الفعالیة إنیتوقع منك بعد : المعلمة/  عزیزتي الطالبة:دافـ األه١
ّ تعرفأن -  . مفهوم إدارة الصفيُ

 . تمیزي بین مفهوم إدارة الصف وضبط الصفأن -

  . أهمیة مهام إدارة الصفي تحددأن -
  . عناصر عملیة إدارة الصفيّ توضحأن -
  .الصف تحدد دور المعلم في عملیة إدارة أن -
المعلمــة قبــل البــدء بهـذه الفاعلیــة علیــك مراجعــة المعلومــات التــي / عزیزتـي الطالبــة  : ـ الــتعلم القبلــي٢

   :السؤال التالي تعلمتها عن التخطیط من خالل اإلجابة عن أنسبق لك 
  ـ ما األمور التي یجب مراعاتها عند التخطیط إلدارة الفصل؟

  :ويـــــــ ـ المحت٣
  :ها عند التخطیط إلدارة الصفأمور یجب مراعات

  .ٕتنظیم البیئة المادیة المالئمة وادارتها لحدوث التعلم .١
  .التخطیط لتوفیر بیئة نفسیة واجتماعیة تسودها األلفة والثقة .٢
  .التخطیط إلدارة وقت الحصة من حیث تحدید الوقت الالزم لتعلم كل مهمة .٣
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البتعاد عن صرف الوقت في قضایا إتاحة الفرصة أمام جمیع الطلبة الستثمار هذا الوقت وا .٤
ها هدر الوقت، كمعالجة المشكالت السلوكیة إضافة إلى االستفادة من أوقات أنعرضیة من ش

  ).٩٩: ٢٠٠٩المادة التدریبیة،. (الطلبة خارج غرفة الصف
 تــشجع عملیــة الــتعلم داخــل أنها أنالمعلــم ونــشاطاته التــي مــن شــ هــي ســلوكیات :مفهــوم إدارة الــصف

 لتحقیـق شطة الـصفیة وتـوجههم نحـو العمـلن في األخراط المتعلمیناندرجة وتشیر إدارة الصف  . الفصل
  .السلوك المرغوب فیه

 لــإلدارة الــصفیة أهمیـــة خاصــة فــي العملیــة التعلیمیــة التعلمیـــة أن) ٩٤: ٢٠٠٨جــرادات وآخــرون،(یــري 
المادیـة الالزمـة لحـدوث عملیــة هـا تـسعى إلـى تـوفیر جمیــع األجـواء والمتطلبـات النفـسیة واالجتماعیــة ونأل

مجموعـــة النـــشاطات التـــي یقـــوم بهـــا المعلـــم لتـــأمین "هـــا أنالـــتعلم بـــصورة فعالـــة ،وتعـــرف اإلدارة الـــصفیة ب
  .شطة الصفیةنالنظام في غرفة الصف تفاعل الطلبة مع األ

  :مفهوم ضبط النظام 
 تطـویر فـي تـساعد التـي یـةالبیئ والعوامـل الممارسـات كـل هأن ضبط النظام) 45 : 2000 منسي،(یعرف 

 التـي النمائیـة و والوقائیـة العالجیـة اإلجـراءات یتـضمن فهـو الطـالب لـدى ذاتیـا هـادف منـضبط سـلوك
 ضباطنـاال یولـد ممـا وتعلیماتهـا المدرسـة ینانوقو الطلبة بین التوافق أیضا یتضمن وهو یمارسها الطلبة،

   .الطلبة عند الذاتي الداخلي

 :ل إدارة الصف في المهام التالیةتتمث  :مهام إدارة الصف

یحتــاج المعلــم والطلبــة إلــى جــو یتــسم بدرجــة مناســبة مــن الهــدوء كــي تــتم عملیــة _  حفــظ النظــام :ًأوال
فـسهم، وال یعنـي الهـدوء ذلـك الـصمت الـذي یكـون أنالتفاعل بین المعلم وطلبتـه مـن ناحیـة وبـین الطلبـة 
  . یتعلمواأنفسهم بأن رغبة الطلبة مصدره الخوف من المعلم بل الهدوء الذي ینبع من

للقیام بعملیة التعلیم والتعلم، وهذا یشیر إلى الجو العـام الـذي  توفیر المناخ التعلیمي المناسب ؛ :ثانیا
یــسود غرفـــة الـــصف، وال یقتـــصر علــى المنـــاخ المـــادي المتمثـــل فـــي تنظــیم وترتیـــب غرفـــة الـــصف بمـــا 

بــل تتعــدى إلــى تــوفیر .ٕرجــة حــرارة مناســبة واضــاءة جیــدةتحتویهــا مــن مقاعــد وأدوات وأثــاث، أو تــوفیر د
  . نحو التعلمالدافعیة في تقویة ثرالمناخ النفسي واالجتماعي مما له األ

ــا ــة الفیزیقیــة، :ًثالث وهــذه تحتــاج إلــى فهــم لطبیعــة المتعلمــین واحتیاجــاتهم باإلضــافة إلــى  تنظــیم البیئ
غرفـــة الـــصف، وتوزیـــع األدوات والتجهیـــزات مهـــارة التخطـــیط بحیـــث یـــتم االســـتفادة مـــن جمیـــع أجـــزاء 

شطة وبما یسهل حركة المعلم و الطلبة فیـؤدون نـشاطاتهم بطریقـة نوالوسائل مما یتناسب مع طبیعة األ
  .تعاونیة فاعلة
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یعــد تــوفیر خبــرات تعلمیــة تعلیمیــة متنوعــة مهمــة أساســیة :  تــوفیر الخبــرات التعلیمیــة والتعلمیــة:ًرابعــا
راعـاة الفـروق الفردیـة بـین الطلبـة بحیـث تعطـي فرصـة لجمیـع الطلبـة بالمـشاركة للمعلم یتم مـن خـالل م

  .اتهمكانٕشطة تناسب قدراتهم وامأنفي تحقیق أهداف التعلم من خالل 
تتطلـب عملیـة تقـویم مـدى تقـدم _  وضع خطة عملیة لتقویم مدى تقدم الطلبة نحـو األهـداف :ًخامسا

 تـــزود بمعلومـــات دقیقـــة عـــن ســـیر عملیـــة الـــتعلم الطلبـــة نحـــو تحقیـــق األهـــداف وضـــع خطـــة واضـــحة
ویتطلــب ذلــك اســتخدام أســالیب متنوعــة كالمالحظــة واالختبــارات القــصیرة، واألســئلة الــشفویة واألعمــال 

  ).٩٩: ٢٠٠٩برنامج تدریب المعلمین الجدد،(.الكتابیة والنشاطات المتنوعة
  :عناصر عملیة اإلدارة الصفیة

شطة أنــــیط المعلــــم وتحــــضیره لدرســــه، محتــــوى وطرائــــق ووســــائل وویقــــصد بــــه تخطــــ _ التخطــــیط: ًأوال
ومواقــف فهــو یحــضر المــادة واألســئلة التــي یــرى إثارتهــا والتــدریبات التــي ینــوي توظیفهــا ویــضع تــصوره 

التـي سـوف یـستخدمها وهكـذا یـضع  ٕلكیفیة تحفیز طالبه واثارة دافعیتهم، كما یحضر األدوات والوسائل
  .یب، ویجعلها مرنة وقابلة للتنفیذ ویحرص على إشراك طالبه في تنفیذهاالمعلم خططه للمستقبل القر

فــالمعلم یحــرص علــى االســتفادة مــن المــوارد المادیــة المتاحــة فــي المدرســة  _ التنظــیم والتنــسیق: ثانیــا
فـــسهم فهـــو یحـــرص علـــى تنظـــیم مـــشاركتهم وتنـــسیق أدوارهـــم أنوالمـــوارد البـــشریة المتمثلـــة فـــي الطـــالب 

  .ه تولید التناقضات والمنافسات غیر االیجابیة فیما بینهمأنا من شواستبعاد كل م
فقیــــادة المعلــــم للعملیــــة التعلیمیــــة والتعلمیــــة فــــي صــــفه مــــن أهــــم األعمــــال التربویــــة،  _القیــــادة : ًثالثــــا

وبنجاحها تشرع التربیـة فـي تحقیـق أهـدافها والمعلـم النـاجح هـو الـذي یحـسن قیـادة طالبـه فـي المؤسـسة 
  . قبلوا على التعلم والنشاط التعلیمي برغبة وحماسة وبثقة ومودة دون قصر أو إكراهالصفیة كي ی

فالمعلم یوجه طالبه ویشرف على تعلمهم وتفـاعلهم ویتـابع مختلـف  _ التوجیه والضبط والمراقبة: ًرابعا
 یــؤدي كــل مــنهم المهمــة الموكلــة إلیــه، وهــو الــذي یــصحح مــسارات العمــل أنأعمــالهم ویحــرص علــى 

  .والریادةتوضیح والشرح بال
یـات الـسابقة ممـا یقـدم بـه هـو نفـسه أو یؤدیـه طالبـه فـي لفالمعلم یقوم بمواجهـة العم _ التقویم: ًخامسا

المؤسسة الصفیة للتأكد من مدى إسهامها فـي تحقیـق األهـداف المرسـومة وتـشخیص قـصورها إذا وجـد 
م الختــامي ویــستفید مــن التغذیــة الراجعــة وتــصحیح مــسارها وهــو یجــري التقــویم المتــدرج المــستمر والتقــوی

فـي إعـادة النظــر فـي تخطیطــه أو تنظیمـه وقیادتـه وتوجیهــه أو فـي تقــویم ذاتـه، كمـا یعمــل المعلـم علــى 
ات ویحرص علـى حفـز الطـالب ومحاسـبة المـسيء مـنهم وتـشجیع المحـسن كانمدى كفایة الموارد واإلم

  ).١٠١: ٢٠٠٩المادة التدریبیة، (.وتعزیز أدائه
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  : دور المعلم في عملیة إدارة الصف
  . الصفیةینانالقو تعزیز .١
 .التخطیط الجید للحصة الصفیة .٢

 .احترام مشاعر الطالب وتعزیزهم وتذكیرهم بدورهم الفاعل في المستقبل .٣

 .استخدام التعزیز المستمر .٤

  .إثارة دافعیة المتعلمین .٥
  : شطة تعلیمیة أناد و ـ استراتیجیات التعلیم والتعلم وما یستخدم في إطارها من مو٤

المعلمات على بلوغ األهداف المنشودة في مهارة / اتبعت الباحثة عدة استراتیجیات لمساعدة الطالبات
  .إدارة الصف

  .قامت الباحثة بشرح محتوى المهارة لتحقیق أهداف اللقاء :المحاضرة  - أ 
وحة وتوضیح المفاهیم والحقائق  المناقشة باستخدام األسئلة المختلفة وذلك لبلورة األفكار المطر- ب

والمهارات الجدیدة وفي تحلیل النصوص المختلفة التي تدور حولها والواردة في ورقة العمل تحت 
  ".المحتوى"

یمثل الضبط والنظام الذي یوفر الهدوء التام للطلبة أثناء قیام المعلم بمهمة التدریس :شطة التعلیمیةناأل
  ما رأیك في هذا القول؟  ـ.المعنى التنفیذي إلدارة الصف

التخطـــیط والتنظـــیم والقیـــادة والتوجیـــه و الـــضبط :  الـــصفیة هـــياإلدارةعناصـــر عملیـــة :الواجـــب البیتـــي
  :ناقش مع أفراد مجموعتك دور المعلم في كل منها .والمراقبة والتقویم

  عناصر العملیة اإلداریة  دور المعلم
  :التخطیط  
  : التنظیم والتنسیق  
  : ضبط والمراقبةالتوجیه و ال  
  :التقویم  

  
تــم تنظــیم الطالبــات عــن طریــق الــتعلم الــذاتي و فــي مجموعــات : ـ تنظــیم الطالبــات فــي مجموعــات٥

  .صغیرة وذلك لتحقیق األهداف التعلیمیة بشكل مناسب
  دقائق) ١٠(استغرق شرح وتطبیق المهارة : ـ تحدید وتوزیع وقت التدریس٦
 .تم التدریب على المهارة في غرفة التدریس المصغر : التعلم الذي سیتم فیه كانـ تحدید الم٧

ة بمصادر تعلیم وتعلم متنوعة ومناسبة لتعلیم وتعلـم المهـارة منهـا انتم االستع:ـ اختیار مصادر التعلم٨
  ). الكتب المنهجیة للمرحلة األساسیة الدنیا ، بطاقة المالحظة،السبورة(
  : متدربة من خالل تم تقویم الطالبة ال :ـ تقویم األداء٩
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  .ـ نقد الباحثة شفویا، ومن خالل بطاقة المالحظة
  .ـ نقد الزمالء شفویا 

 بناء علیها تم إجراء تعدیالت على بعض خطوات تدریس المهارة من خالل :ـ التغذیة الراجعة١٠
  .التقویم البنائي والختامي

  :مهارة إثارة دافعیة المتعلمین للتعلم : اللقاء الرابع   
  :أن تكون قادرة على أنهاء هذه الفعالیة إنیتوقع منك بعد : المعلمة/ عزیزتي الطالبة:األهداف -١

  . تعطي مفهوم لمهارة إثارة الدافعیة للتعلم -
  .تحددي وسائل إثارة الدافعیة -
  .تتعرف على السلوكیات التدریسیة للمعلم الحافز -
  .تتعرف على الحاالت التي یكون فیها المتعلم محفزا -

المعلمة قبل البدء بهذه الفاعلیة علیك مراجعة المعلومات التي / عزیزتي الطالبة   :تعلم القبليال -٢
ـ . خصائص المتعلمین - التعلم القبلي للمتعلمین والمتطلبات السابقة للدرس( تعلمتها عنأنسبق لك 

  ).إدارة الفصل 
  : ـ المحتـــــــوى٣

التدریسیة التي یقوم )داءاتألا( مجموعة من السلوكیات أوهي:المقصود بمهارة إثارة الدافعیة للتعلم 
شطة أنبها المعلم بفاعلیة وبدقة، بهدف إثارة رغبة المتعلمین لتعلم موضوع ما ، وتحفیزهم على القیام ب

فالدافعیة حالة داخلیة في الفرد . تعلیمیة تتعلق به واالستمرار فیها حتى تتحقق أهداف ذلك الموضوع
 تحقیق الهدف المنشود، ویمكن إثارة الدافعیة من خالل استخدام وسائل وتوجهه نحتستثیر سلوكه و

 تنوع - صیاغة الدروس في صورة مشكالت - وضوح الغرض من المادة-التعزیز(:متعددة منها
كل تلك الوسائل وأخرى غیرها تضع أمام المتعلم أهدافا معینة یسعى ) طرائق التدریس في أثناء الدرس

ها تزید من حیویة الغرض ووضوحه وقربه أو بعده ، وتمد السلوك بالطاقة وتثیر أنال عن لتحقیقها فض
  ). ٦٨: ٢٠٠٣الفتالوي،.(النشاط وتوجهه

  :السلوكیات التدریسیة للمعلم الحافز
یة آنیحث الطالب من حین آلخر على طلب العلم واالستزادة منه ویستشهد في ذلك باآلیات القر ـ ١

  .الصالحینواألحادیث وأقوال 
 ـ یحرص على تهیئة مناخ الصف الفیزیقي واالجتماعي؛لیكون ایجابیا ومدعما لعملیة التعلم وسارا ٢

  :في ذات الوقت ، ویتم ذلك من خالل مایلي 
  الــصف، المقاعـــد علــى نحـــو یثیـــر انالضوء،الــصوت، التهویـــة ،جـــدر(تهیئــة البیئـــة الــصفیة الفیزیقیـــة 

 .الدافعیة ویحقق التعلم الفعال
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 یا محفزا للتعلم ،وذلك عن طریق جعل هذا المناخ یسوده ما یليانسٕانیوفر مناخا اجتماعیا و: 

  .یة والتفاهم والتسامحانسنـ المعاملة اإل
  .انینة والدفء والحنأنـ اإلثارة والتشجیع والتعاون والطم

  .ـ العدل والمساواة والعفویة وعدم التصنع
  .واالهتمام المشترك ـ التفاعل المتبادل المفتوح والمتشعب 

  .ـ الدعابة والمرح واالحترام والتقدیر المتبادل
  . ـ یعمل على استثارة حالة التشویق والرغبة في االكتشاف وحب االستطالع لدى الطالب٣
  .ـ یستخدم األسالیب المختلفة للتهیئة الحافزة٤
 بأهــداف دراســتهم لهــذا  یخبــرهم مقــدماأن ـ یحــرص عنــد تهیئــة طالبــه لــتعلم موضــوع الــدرس الجدیــد ٥

  .الموضوع
  .  أداء طالبهأن ـ یعبر بصراحة عن توقعاته المرغوبة بش٦
  .جاز مهام التعلم بنجاح ویساعدهم في تحقیقهأن ـ یشجع طالبه على ٧
 . ـ یتأكد من تمكن طالبه من متطلبات التعلم المسبقة عند تدریس موضوع الدرس الجدید٨

آلخــر بمــشكالت ویطلــب مــنهم حــال لهــا ، بحیــث یــشترط فــي هــذه  ـ یتحــدى قــدرات طالبــه مــن حــین ٩
  . تكون مناسبة لنمو التالمیذ ، ومثیرة الهتمام غالبیة الطالب ،ومرتبطة بواقع حیاتهمأنالمشكالت ب

شطة ومهـام فـي حیـاتهم أنـ ـ یبرز قیمة ما تعلمه الطالب من معلومات ومهارات ،وما یقومون به مـن ١٠
  .الحالیة والمستقبلیة

  : ـ یحاول الحد أو التقلیل من شعور الطالب بحالة الملل أو التعب ولتحقیق ذلك١١
  یـــــستخدم طـــــرق تـــــدریس متنوعـــــة تجعـــــل الطالـــــب فـــــي حالـــــة نـــــشاط وتـــــیقظ وتكـــــون شـــــیقة فـــــي ذات

 ة العلمـــــــي ،االكتـــــــشاف ،حـــــــل المـــــــشكالت ،االســـــــتنباطیانالمناقـــــــشة ،البیـــــــ:الوقـــــــت،ومن هـــــــذه الطـــــــرق 
 .،االستقرائیة،وغیرها 

 ات وموقـــع تنویـــع الحركـــات واإلشـــار -الفكاهـــة(  والتـــي منهـــانتبـــاهدم أســـالیب االســـتحواذ علـــى االیـــستخ
نویـع ت-غییـر نبـرات صـوته وشـدتها ونوعیتهـات-بتدریـسه إظهار الحماس لمـا یقـوم -المعلم في حجرة الدراسة

  ) آلخر تقال من نشاطنإعطاء فترات توقف أو راحة قصیرة عند اال -أنماط االتصال أثناء الدرس 
  .شطة جماعیة یتفاعل فیها الطالب مع بعضهم بعضا أن ـ یوفر ١٢
  .شطة تنافسیة كلما سمحت الفرصة بذلك أن ـ یوفر ١٣
 الحـوافز الداخلیـة غیـر أنـ یستخدم المكافآت من حین آلخر لتحفیز الطالب على الـتعلم ،إذا شـعر   ١٤

  .كافیة وحدها 
  :بأول ومن األسالیب التي یستخدمها لهذا الغرض ما یلي ـ یزود الطالب بنتائج تعلمهم أوال ١٥
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  یعید أوراق اإلجابة على االختبارات وكراسات الواجب المنزلي بأسرع ما یمكن ، بعد تحدید نقاط
 .الصواب ونقاط الخطأ ،وكتابة الدرجات والتعلیقات المناسبة

  فسهم أول بأولأنشطة تعلم تقویمیة یقومون فیها بتقویم أنیوفر للطالب فرص ممارسة. 

  یعرف أنشطة التعلم الطویلة إلى أجزاء صغیرة ،بحیث ینتقل الطالب إلى الجزء التالي بعد أنیقسم 
 . دون المستوى المطلوبكاننتائجه في الجزء السابق ،ویحاول تحسین أدائه فیه إذا 

 ائجهم، ویقدم لهم یجرى مقابالت فردیة مع الطالب الذین لدیهم صعوبات في التعلم یعرفهم فیها بنت
   )١٨٢ـ١٨٠: ٢٠١٠نجم ،.(ید العون المطلوب ،ویشجعهم على مزید من الجهد في التعلم

  :  ـ الحاالت التي یكون فیها الطالب محفزا٣
  .یبدو منتبها متحمسا -
  . یطرح األسئلة االستفساریة  -
  .یثابر على العمل ویتابع عمله -
  .شطة ومهام إضافیةأنیطلب القیام ب -
  .عد النظامیلتزم بقواـ -
  ). ٣٥٦ـ ٣٣٦: ٢٠٠١زیتون،.(یطلب معرفة صحة إجابتهـ -
  : شطة تعلیمیة أن ـ استراتیجیات التعلیم والتعلم وما یستخدم في إطارها من مواد و٤

المعلمات على بلوغ األهداف المنشودة لمهارة إثارة /اتبعت الباحثة عدة استراتیجیات لمساعدة الطالبات 
  :ل هذه االستراتیجیات في دافعیة المتعلمین وتتمث

أ ـ المحاضرة لفترات قصیرة وذلك لعرض وتوضیح األفكار والمفاهیم والحقائق األساسیة المتصلة 
  .ه  وأهمیته التربویة والمهنیة أبعادبالموضوع و

ب ـ المناقشة باستخدام األسئلة المختلفة وذلك لبلورة األفكار المطروحة وتوضیح المفاهیم والحقائق 
  ".المحتوى"شطة التعلیمیة والواردة في ورقة العمل تحت نارات الجدیدة وفي تحلیل األوالمه

  .ج ـ استخدام استراتیجیات تعلیمیة متنوعة 
  :شطة التالیةند ـ التدریب العملي على مهارة إثارة الدافعیة ، من خالل ممارسة األ

 :شطة التعلیمیةناأل

  .ثارة فعالیة التالمذة بإحدى سلوكیات التدریس الحافزةك معلمة في حجرة الدراسة قومي بإأنتصوري 
  :الواجب البیتي

  .اذكري الوسائل التي یمكن من خاللھا إثارة دافعیة المتعلمین
تم تنظیم الطالبات بطرق مختلفة سواء عن طریق التعلم الذاتي أو  :ـ تنظیم الطالبات في مجموعات٥

  .علیمیة بشكل مناسبفي مجموعات صغیرة  وذلك لتحقیق األهداف الت
 .دقیقة) ٧(استغرق تعلیم المهارة: ـ تحدید وتوزیع وقت التدریس٦
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تـم التـدریب علـى المهـارة فـي غرفـة التـدریس المـصغر بكلیـة :  الذي سـیتم فیـه الـتعلمكانتحدید المــ ٧
 .التربیة جامعة األزهر

ناســبة لتعلــیم وتعلــم المهــارة ة بمــصادر تعلــیم وتعلــم متنوعــة ومانتــم االســتع :ـــ اختیــار مــصادر الــتعلم٨
  ). والكتب المنهجیة للمرحلة األساسیة الدنیا ، الفیدیو ،السبورة،بطاقة المالحظة(منها 

  : تم تقویم الطالبة المتدربة من خالل :ـ تقویم األداء٩
  .ـ نقد الباحثة شفویا، ومن خالل بطاقة المالحظة١
  .ـ نقد الزمالء شفویا ٢

بنـاء علیهـا سـوف یـتم إجـراء تعـدیالت علـى بعـض خطـوات تـدریس المهـارة مـن و : ـ التغذیـة الراجعـة١٠
  .خالل التقویم البنائي والختامي 

  :مهارة طرح األسئلة: للقاء الخامس ا
   :أن تكون قادرة على أنهاء هذه الفعالیة إنیتوقع منك بعد : المعلمة/ عزیزتي الطالبة:ـ األهداف١

  .تعطي مفهوم لمهارة لطرح السؤال -
  .طي مفهوم لمهارة صیاغة السؤالتع -
  .تحددي شروط األسئلة الجیدة  -
  .ـتعطى مفهوم لتوجیه السؤال -
  .تحدد موقف المعلم من أجوبة المتعلمین -

المعلمـة قبـل البـدء بهـذه الفاعلیـة علیـك مراجعـة المعلومـات التــي / عزیزتـي الطالبـة  :ــ الـتعلم القبلـي٢
  :ل اإلجابة عن األسئلة التالیة تعلمتها عن مهارة األسئلة من خالأنسبق لك 

  واع األسئلة؟أنو ما  ـ ماأهمیة األسئلة الصفیة ؟ ١
  : وىــــــ المحت٣

 فعالـة وسـیلة لكونهـا وذلـك نـاجح تـدریس ألي والرئیـسیة المهمـة المكونـات مـن األسـئلة: األسـئلةأهمیـة 
 بـین بالتفاعـل تعـج نـشطة بیئـة الـصفیة البیئـة جعـل عـن ًفـضال الـصف فـي الفكریـة اإلثـارة علـى للحفـاظ
 فهـي للـدرس  المختلفـة المراحـل فـي األسـئلة وتـستخدم .بعـض مـع بعـضهم الطـالب وبین والطالب المعلم

 في أیضا وتستخدم الدرس أهداف تحقیق إجراءات تنفیذ أثناء في تستخدم كما واإلثارة التهیئة في تستخدم

 فـي األسـئلة وتـستخدم .خارجهـا أو الدراسة غرفة داخل لفكر الطالب الدائم المتحدى هو فالسؤال التقویم،
 المناقـشة فـي وأساسـیة اإللقـاء مـع تـدخل فهـي المـستخدمة التـدریس طریقـة عـن النظـر بـصرف التـدریس

 ًتقریبـا معینـة دراسـیة بمجـاالت الخاصـة التـدریس طـرق مـن كـل إلـى تـضاف كمـا العـرض إلـى وتـضاف
 قلیـل أو كبیـر قـدر من خالیة ما درس لتدریس راتیجیةإست  نجدأن الصعب من هأن القول یمكن ذلك وعلى

  .عقلیة عملیات من تتطلبه ما عمق مستوى هدفها وفي في المتنوعة األسئلة من
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 لدي تنمیه التفكیر في الفعالة الوسائل أهم من لدرسه أدائه أثناء المعلم یستخدمها التي األسئلة وتعد

 عملیه خالل یستخدم األسئلة هأنف تدریسه في المعلم خدمهیست الذي المدخل نوعیه كانت ،فمهما التالمیذ

 للتعامل جدیدة بطرق ومد التالمیذ المیول وتكوین المرغوبة االتجاهات تنمیه تعمل علي فهي. التدریس
   .الدراسیة المواد مع
  :واع األسئلة أن

لیـة التعلیمیـة سـواء مـن وهي األسئلة التي تهتم أساسا بمدى تتبـع الطـالب للعم :ختباریةاإل ـ األسئلة ١
أو التــي یكــون الهــدف منهــا اختبــار معلومــات الطــالب حــول مــسألة مـــن .حیــث االســتیعاب أ و الفهــم 

  .المسائل
ونستعملها في عملیة التمهید للدرس ویشترط فیها اإلیجاز والتركیز واالختصار  : ـ األسئلة التمهیدیة٢
 تثیر فیهم الشوق والتطلع أنقة بالدرس الجدید، و تمس معلومات الطالب السابقة السیما ماله عالأن،و

  .إلى ما سیلقى علیهم
ل مرحلـة مـن مراحلـه ،ویـشترط وتكون في نهایة عرض الدرس ،أو في نهایة كـ :  ـ األسئلة التلخیصیة٣

  :فیها
 . الطالبانالتركیز حول العناصر الرئیسیة ،وحول المعلومات التي نرید تثبیتها في أذه -
 . منها كذلك تعوید الطالب على تنظیم المعلومات وجمع أجزائها المشتتة یكون الهدف -

 .أسئلة التدریب وتثبیت المعلومات -

 .أسئلة المراجعة -
 الطالب ودفعهم إلى التفكیر المنظم انتباهوهي األسئلة التي تهدف إلى إثارة  : ـ األسئلة التفكیریة ٤

وصل إلى حل المشاكل المعقدة وابتكار الحلول المالئمة واالستدالل الصحیح، وتعویدهم على كیفیة الت
فبواسطتها یستدرج .،وهذه العملیة هي التي تلعب الدور الرئیسي في إشراك الطالب في بناء الدرس 

والهدف من هذه األسئلة تنمیة روح النقد واالبتكار .األستاذ الطالب لمعایشة الدرس ،والمشاركة في بنائه
  ).٣٣٤ـ ٣٣٣: ٢٠٠٣الدریج،.( المشاكل واتخاذ الحلول المالئمة،والقدرة على مواجهة
  : مفهوم طرح السؤال

مجموعة اإلجراءات التي یقوم بها المعلم في الموقف التدریسي ،وتظهر : مهارة طرح األسئلة هي    
،ومدى ) صیاغة السؤال(من خاللها مدى معرفته باألساسیات الواجب إتباعها عند التخطیط للسؤال

ٕماط األسئلة واجادته ألسالیب توجیه السؤال ،واألسالیب المتبعة في معالجة إجابات أندامه لجمیع استخ
  ).٤٨٦: ٢٠٠٣زیتون ،. (التالمیذ

تعد صیاغة األسئلة الجیدة مهارة من مهارات طرح األسئلة التي یجب : مفهوم مهارة صیاغة السؤال 
لیة التدریس ،والصیاغة الجیدة للسؤال ترتبط  یلم بها المعلم ویراعیها عند قیامه بممارسة عمأن
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: ٢٠٠٣زیتون،(بالمصطلحات وبعدد الكلمات المستخدمة فیه وبالترتیب الذي ترد فیه هذه الكلمات
٤٨٨(  

  :  شروط صیاغة األسئلة الجیدة
 . المطالب ومحدده واضحة -
 "مركبه غیر" بسیطة األسئلة -

 .ال أو بنعم إجابتها تنحصر ال -

 .بةباإلجا موحیة غیر -

 .للمتعلمین محبطه ألفاظ بها لیس -
 .الفصحى العربیة باللغة مصاغه -

 "المركب إلي البسیط من مرتبه"منطقیه -

  . لها طاألهداف المخط مستویات تقیس -
ماط استجابة مالئمة أنیقصد بها طریقة توجیه األسئلة بحیث تؤدى إلى :  مفهوم مهارة توجیه السؤال 

وجیه األسئلة تذهب إلى ما هو ابعد من معرفة ما تعلمه التالمیذ ب التالمیذ ،والمهارة في تانمن ج
 أن مطلوبا ویمكن كان،فهي ترفع من مستوى إجابات التالمیذ بحیث تغیر من طریقة اإلجابة إذا 

تقالهم إلى مستویات انب التالمیذ ،وانتاج استجابات أطول وأكثر عمقا من جأنیظهر هذا التغییر في 
  ) ٤٩٤: ٢٠٠٣زیتون،(لحقائق والمعلومات أعلى من مجرد تذكر ا

  :وتتكون هذه المهارة من مجموعة من السلوكیات أو المهارات الفرعیة،وهي
 ینظم جلوس الطالب بشكل یسهل إلقاء األسئلة واإلجابة عنها. 

 یختار األوقات المناسبة لتوجیه األسئلة. 

  یلقي السؤال بلغة سهلة ومفهومة. 

 حماس والودیلقي السؤال بنبرة فیها ال. 

 یلقي السؤال بالسرعة المناسبة حسب مستوى السؤال المطروح. 

 یوجه السؤال إلى جمیع الطالب ولیس لطالب معین أو مجموعة من الطالب. 

 یوجه أسئلة متنوعة ویراعي العدالة في توزیعها على الطالب. 

 یشجع جمیع الطالب على المشاركة في اإلجابات. 

  یــسمح للطالـب باإلجابــة ،وهــذه الفتــرة تتــیح أنقبــل ) یــةان ث١٥ ســكوت فتـرة(ینتظـر فتــرة مــن الوقــت 
 .له الفرصة للتفكیر

 اأن(عدم السماح باإلجابات الجماعیة ،وفرقعة األصابع وتردید كلمة. ( 

 یطلب من احد الطالب اإلجابة عن السؤال وینادیه باسمه. 
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 صحى ینظر باهتمام إلي الطالب المجیب وحثه على اإلجابة باللغة الف. 

 الیسمح بمقاطعة الطالب المجیب من قبل زمالئه. 

  ٢٠٠٣زیتون،( . ذلك ضروریاكانتسجیل بعض عناصر إجابة الطالب على السبورة إذا :
٤٩٤. (  

  : موقف المعلم من أجوبة المتعلمین
  فــإذا أظهــر األســتاذ امتعاضــه مــن األجوبــة وقلــة اكتراثــه بهــا :االهتمــام بأجوبــة الطــالب ،واحترامهــا
 . ذلك سیضعف مشاركة الطالب في الدرسنأ،ف

  هذا خطأ، ناقص(تصحیحها بطریقة التحرج شعور الطالب المجیب فینبغي تجنب عبارات(... 

 من األحسن ترك الفرصة للطالب لمناقشة أجوبة أصدقائهم. 

 تعزیز الجواب ،وتكراره بتسجیله على السبورة أو إعادته. 

 ٣٣٦: ٢٠٠٣الدریج، .(درساخذ األجوبة بعین االعتبار في بناء ال.(  
  : شطة تعلیمیة أن ـ استراتیجیات التعلیم والتعلم وما یستخدم في إطارها من مواد و٤

ستخدمت الباحثة عدة استراتیجیات لمساعدة الطالبات المعلمات على بلوغ األهداف المنشودة في    ا
  :مهارة طرح األسئلة وتتمثل هذه االستراتیجیات في 

لمحاضرة لفترات قصیرة تتخلل أوجه النشاط المختلفة وذلك لعرض وتوضیح األفكار أ ـ اإللقاء وا
  .ه وأهمیته التربویة والمهنیة أبعادوالمفاهیم والحقائق األساسیة المتصلة بالموضوع و

ب ـ المناقشة باستخدام األسئلة المختلفة وذلك في سعیه لبلورة األفكار المطروحة وتوضیح المفاهیم 
المهارات الجدیدة وفي تحلیل النصوص المختلفة التي تدور حولها والواردة في ورقة العمل والحقائق و

  ".المحتوى"تحت 
  .شطة التعلیمیةنج ـ التدریب العملي على مهارة طرح األسئلة من خالل ممارسة األ

  ومواد تعلیمیة إضافیة مطبوعة تتصل بالموضوع power pointد ـ عروض توضیحیة على 
  . الدارس الرجوع إلیها واإلفادة منها عند الحاجةویستطیع 

        ما أهمیة األسئلة الصفیة بالنسبة للمعلم وبالنسبة للتلمیذ ؟ :شطة التعلیمیةناأل
 : اختر أحد دروس من مقرر تدرسه وقم بما یلي: الواجب البیتي

 طریقة التدریس المالئمة، والعوامل التي دفعتك الختیارها دون غیرهاحددي .  
 باختیار نمط تهیئة مالئم واذكر موقف التهیئةومي ق .  
  األسئلة الصفیة التي ستوجهها لتالمیذكاكتبي .  

تـم تنظـیم الطالبـات بطـرق مختلفـة سـواء عـن طریـق الـتعلم الـذاتي أو :ـ تنظـیم الطالبـات فـي مجموعـات٥
  .اسبفي مجموعات صغیرة أو في مجموعات كبیرة وذلك لتحقیق األهداف التعلیمیة بشكل من
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 .دقائق  ) ١٠( مدة المهارة من : ـ تحدید وتوزیع وقت التدریس٦
  . المهارة في غرفة التدریس المصغرتم تطبیق التدریب على:  الذي سیتم فیه التعلمكانـ تحدید الم٧
  )الكتب المنهجیة ، الفیدیو ،السبورة ،بطاقة المالحظة:( ـ اختیار مصادر التعلم٨

  :  الطالبة المتدربة من خالل تم تقویم :ـ تقویم األداء٩
  .ـ نقد الباحثة شفویا، ومن خالل بطاقة المالحظة١
  .ـ نقد الزمالء شفویا ٢

بنـاء علیهـا تـم إجـراء تعـدیالت علـى بعـض خطـوات تـدریس المهـارة مـن خـالل  :ـ التغذیة الراجعـة١٠
  .التقویم البنائي والختامي 

  
  :مهارة التعزیز /ساللقاء الساد

   : أن تكون قادرة على أنهاء هذه الفعالیة إنیتوقع منك بعد : المعلمة/  الطالبةعزیزتي:األهداف
  .تحددي العوامل المؤثرة في فاعلیة التعزیزـ 

  ) .لفظي ـ غیر لفظي(ـ تستخدمي أسالیب تعزیز متنوعة
  .ـ تراعي عدد مرات التعزیز المعطى طبقا لحاجات المتعلمین

  .مین بصورة متوازنةـ توزعي أسالیب التعزیز على المتعل
المعلمـة قبـل البـدء بالفاعلیـة علیـك مراجعـة المعلومـات التـي سـبق / عزیزتـي الطالبـة :  ـ الـتعلم القبلـي٢

  )ماط التعزیزأن -  أهمیة التعزیز -مفهوم التعزیز( تعلمتها عن أنلك 
  : ـ المحتـــــوي ٣

التدریسیة التي یقوم ) االداءات (كیات مجموعة من السلو: مهارة التعزیز هي  :  مفهوم مهارة التعزیز 
بها المعلم بكفاءة بغرض تشجیع الطالب على تكرار السلوك المرغوب فیه ،األمر الذي یؤدي إلى تقویة 

  ).٤٠٣: ٢٠٠١زیتون، .(هذا السلوك مرة أخرى
  : ماط التعزیز أن

ینـــشأ عـــن عمـــل ممتـــع أو مـــریح :التعزیـــز االیجـــابي
   .فیؤدي إلى زیادة احتمال حدوثه

  .التصفیق أو المدح عقب إجابة سلیمة: مثال 

ینــشأ نتیجــة الختفــاء عمــل ضــار  :التعزیــز الــسلبي
أو مــؤذ عقــب الفعــل ممــا یــؤدي إلــى تقلیــل احتمــال 
حــدوث هــذا الفعــل تجــاه التلمیــذ مــن العقــاب نتیجــة 

  .لنجاحه في اإلجابة عن سؤال ما 
یتم من خالل تقدیم مكافـأة عینیـة  : التعزیز المادي

وهنـــاك التعزیـــز المعنـــوي .  مالیـــة قیمـــة أو رمزیـــةأو
 عــن حــصول ناإلعــال:المثــال.ذو المــردود المــادي 

تلمیـــذ علـــى تقـــدیر امتیـــاز قـــد یعـــود علیـــة بـــالجوائز 

یــتم بتقـدیم مكافــأة أدبیــة كالمــدح : التعزیــز المعنــوي
   .والتصفیق
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القیمــــــــة واالمتیــــــــازات كاإلعفـــــــــاء مــــــــن الرســـــــــوم أو 
  .یةانالمشاركة في رحلة مج
وهـــــــو یـــــــأتي مـــــــن األفـــــــراد أو :التعزیـــــــز الخـــــــارجي

الجماعات التي یتعامل معها المتعلم لعمـل مرغـوب 
ومـــن صـــوره ایجابیـــا أو ســـلبیا . فیـــه قـــام بـــه المـــتعلم

  .،مادیا أو معنویا

هو ما یعقب الفعل أو االستجابة :التعزیز الذاتي
الناجحة للمتعلم من شعور باالرتیاح أو اإلشباع 

  .یز الخارجيوهو أفضل من التعز

ــــــز اللفظــــــي ــــــشفوي : التعزی ــــــصال ال ــــــوع مــــــن االت ن
  . واستخدام عبارات تشجیعیة 

  .أحسنت ، ممتاز، اهللا یفتح علیك ، صح: مثال

یــتم باســتخدام إشــارات علنیــة : التعزیــز غیــر لفظــي
التـصفیق ، كتابـة إجابـة التلمیـذ : مثال. غیر شفویة

ـــــى لوحـــــة  ـــــذ عل ـــــة اســـــم التلمی ـــــسبورة ، كتاب علـــــى ال
  .فالشر

تعزیز إجابة التلمیذ كمـا هـي دون  : التعزیز الكامل
  .إدخال أى تعدیالت علیها 

ــز المعــدل  تعزیــز جــزء صــحیح مــن إجابــة : التعزی
  .التلمیذ وتعدیل الجزء األخر غیر الصحیح 

یــــــتم عقـــــب العمــــــل النــــــاجح أو : لتعزیـــــز الفــــــوريا
  .االستجابة الصحیحة مباشرة

ـــــز الالحـــــق ـــــتم عقـــــب العمـــــ : التعزی ـــــاجح الی ل الن
. مــــا فــــي وقــــت الحــــق أو موقــــف تــــال ٕانمباشــــرة ،و

ــــذ فــــي حــــصة : مثــــال  ــــة تلمی ــــذكیر الــــصف بإجاب ت
اختیـــار تلمیـــذ كأحـــسن إجابـــة فـــي مـــسابقة .ســـابقة 

  )١٧٠: ١٩٩٧األغا، .(تعلن نتائجها بعد مدة 
  :أهمیة التعزیز

  .لتحقیق أهدافهإثارة الدافعیة للتعلم لدى الطالب ویدفعه إلى بذل مجهود أطول وأداء أعظم  .١
شطة التعلیمیـة المختلفـة وهـي تـؤدى بـدورها إلـى نـ وسیلة فعالة في زیـادة مـشاركة المتعلمـین فـي األ .٢

  .زیادة التعلم
  . یساعد التعزیز المتعلم على تقدیر نجاحه ویزید من مفهوم الذات لدیه ومن شعوره بالنجاح .٣
  . یلعب التعزیز دورا مهما في حفظ النظام وضبطه في الفصل  .٤
مـا یتعـدى ذلـك إلـى التـأثیر أن  تأثیر عملیة التعزیز ال تقف عنـد سـلوك التلمیـذ المعـزز وحـده و أن  .٥

  ).٢٥٦: ١٩٨٦جابر،.(في سلوك بقیة أفراد الفصل 
  :العوامل المؤثرة في فاعلیة التعزیز 

السلوك ، من أهم العوامل التي تزید فاعلیة التعزیز و تقدیمه مباشرة بعد حدوث  : التعزیز الفوري. ١
فالتأخر في تقدیم المعزز قد ینتج عنه تعزیز سلوكیات غیر مرغوبة قد تكون حدثت في الفترة بین 
حدوث السلوك المستهدف و تقدیم المعزز و عندما ال یكون تقدیم المعزز مباشرة بعد حدوث السلوك 
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) لرمزیة أو الثناء كالمعززات ا( ه ینصح بإعطاء الفرد معززات وسطیة أنالمستهدف أمرا ممكنا ، ف
  . التعزیز آت أنبهدف اإلیحاء ب

ین معینة یتم ان و یكون التعزیز أكثر فاعلیة إذا استخدم على نحو منظم وفقا لقو:ثبات التعزیز . ٢
 نعطي المعزز مباشرة بعد حدوث السلوك بتواصل في مرحلة اكتساب السلوك أنتحدیدها ، فال یكفي 

  .ظة على استمراریة السلوك و بشكل متقطع في مرحلة المحاف
 كمیة التعزیز كانتتتحدد فاعلیة التعزیز في الكمیة التي تعطى منه للفرد ، فكلما  : كمیة التعزیز. ٣

  . فاعلیته أكثر ، ما دامت الكمیة ضمن حدود معینة كانتأكبر ، 
اع لدى الفرد فكلما  ـ اإلشبانتعتمد فاعلیة التعزیز على مستوى الحرم:  ـ  اإلشباع انمستوى الحرم. ٤

  . المعزز أكثر فاعلیة كان الفرد أكبر ان حرمكان
من العوامل التي تؤثر في فاعلیة التعزیز مالءمته لدرجة تعقید السلوك و  : درجة صعوبة السلوك. ٥

  . لكن التعزیز الكثیر قد یؤدي إلى اإلشباع 
معزز واحد ، كذلك استخدام أشكال استخدام معززات متنوعة أكثر فاعلیة من استخدام  : التنویع. ٦

  .مختلفة من المعزز نفسه یكون أكثر فاعلیة من استخدام شكل واحد منه 
یتطلب استخدام المعززات في تحلیل الظروف البیئیة التي یعیش فیها الفرد و  : التحلیل الوظیفي. ٧

د المعززات الطبیعیة و یزید دراسة احتماالت التعزیز المتوفرة فیها تلك البیئة ، فذلك یساعد على تحدی
  .من احتمال تعمیم السلوك المكتسب 

ا و لذلك ینصح بمحاولة استخدام أشیاء غیر انكون الشيء جدیدا یكسبه میزة التعزیز أحی : الجدة. ٨
   ) .٢١٦: ١٩٩٤الخطیب ،  .( كانمألوفة قدر اإلم

  : شطة تعلیمیة أن و ـ استراتیجیات التعلیم والتعلم وما یستخدم في إطارها من مواد٤
استخدمت الباحثـة عـدة اسـتراتیجیات لمـساعدة الطالبـات المعلمـات علـى بلـوغ األهـداف المنـشودة فـي     

  :مهارة استخدام التعزیز وتتمثل هذه االستراتیجیات في 
  .وذلك لشرح محتوى المهارةأ ـ اإللقاء والمحاضرة 

سعیه لبلورة األفكار المطروحة وتوضیح المفاهیم ب ـ المناقشة باستخدام األسئلة المختلفة وذلك في 
والحقائق والمهارات الجدیدة وفي تحلیل النصوص المختلفة التي تدور حولها والواردة في ورقة العمل 

  ".المحتوى"تحت 
  .شطة التي تقدمها الباحثةنج ـ التدریب العملي على مهارة استخدام التعزیز وذلك من خالل ممارسة األ

ك أمـــام التالمیـــذ فـــي حجـــرة الدراســـة قـــومي بتوجیـــه ســـؤاال مـــا واســـتقبلي أنـــتـــصوري :تعلیمیـــةشطة النـــاأل
  .اإلجابة من التالمیذ ووجهي التعزیز المناسب إلجابتهم 

  . تحدثي عن أهمیة التعزیز للمعلم وللتالمیذ : الواجب البیتي
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طریـق الـتعلم الـذاتي أو تـم تنظـیم الطالبـات بطـرق مختلفـة سـواء عـن :ـ تنظـیم الطالبـات فـي مجموعـات٥
  .في مجموعات صغیرة أو في مجموعات كبیرة وذلك لتحقیق األهداف التعلیمیة بشكل مناسب

 دقائق)١٠(استغرق تدریس المهارة: ـ تحدید وتوزیع وقت التدریس٦
 .تم التدریب على المهارة في عرفة التدریس المصغر:  الذي سیتم فیه التعلمكانـ تحدید الم٧
ة بمــصادر تعلــیم وتعلـم متنوعــة ومناســبة لتعلـیم وتعلــم الوحــدات انتــم االسـتع:صادر الــتعلمـــ اختیــار مــ٨

 )الفیدیو، الالب توب ، والكتب المنهجیة للمرحلة األساسیة الدنیا، السبورة(المختلفة منها 
  : تم تقویم الطالبة المتدربة من خالل : ـ تقویم األداء٩
  .وكذلك نقد الزمالء شفویا.المالحظة نقد الباحثة شفویا، ومن خالل بطاقة -

ــ التغذیــة الراجعــة١٠  بنــاء علیهــا ســوف یــتم إجــراء تعــدیالت علــى بعــض خطــوات تــدریس المهــارة مــن :ـ
  .خالل التقویم البنائي والختامي

  
  :مهارة االتصال والتواصل الصفي: اللقاء السابع

   :أن تكون قادرة على أنء هذه الفعالیة هاإنیتوقع منك بعد : المعلمة/ عزیزتي الطالبة :داف ـــــاأله-١
 . الصفي تعرف مفهوم االتصالأن -

 . تعرف الدور الهام الذي یؤدیه االتصال الفعال في تحسین التعلیمأن -

 .أهداف االتصال الصفي -

 .تحدد أفضل طرق االتصال  -

 .عناصر عملیة االتصال الصفي -

  . معوقات االتصال الصفي -
  :المعلمة قبل البدء بهذه الفاعلیة علیك اإلجابة عن األسئلة التالیة/ بة عزیزتي الطال : التعلم القبلي-٢

 .ّلكي تتحقق عملیة التعلم والتعلیم بشكل فاعل، ال بد من عنصر االتصال -

  :من وجهة نظرك أجب عن اآلتي
  : االتصال هو •
  لالتصال أهداف عدة منها •
 :طرق االتصال هي •

  :المحتـــــــوى-٣
مــع ضــرورة  مــن أحــد الطــرفین باتجــاه الطــرف األخــر إرســال الرســالةة تــتم فیهــا عملیــ  :مفهــوم االتــصال

  .فهم هذه الرسالة من قبل الطرف األخر
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 : عناصر عملیة االتصال

هـو الفـرد الـذي یقـوم بإلقـاء الرسـالة فـي موقـف االتـصال التـي یترتـب علیهـا  ): مـن یقـول(المرسـل ـ ١
،وكذلك رســـالة والقـــائم بـــصیاغتها لیفهمهـــا المـــستقبلمـــصدر ال د یعـــفهـــو.التفاعـــل فـــي موقـــف االتـــصال

  .المتلقي لرد الفعل الناتج عن الرسالة
 أثـرهـي نـسق مـن الرمـوز اللفظیـة والغیـر لفظیـة التـي صـیغت  بغـرض إحـداث :)ماذا یقول(الرسالة  ـ ٢

  . یشاركه فیه المستقبلأنأو هي المحتوى الذي یرغب المرسل في ،معین في المستقبل 
ــاة  ـ ٣  القنــوات هــيهــي األداة التــي تحمــل الرســائل وتعتبــر الحــواس الخمــس  :)الوســیلة(االتــصال قن

هنــاك العدیــد مــن الوســائل الخاصــة باالتــصال، فمنهــا المنطــوق أو  والناقلــة للرســائل فــي عملیــة االتــصال
وبــة وهنــاك االتــصاالت المكت.  والتلفــون والنــدواتانواللجــالــشفهي كالمقــابالت الشخــصیة واالجتماعــات، 

  .كالخطابات والمذكرات والتقاریر والمجالت والمنشورات الدوریة واللوائح
 وهنـا یجــب مراعــاة هــو الـشخص المتلقــي للرسـالة والمــستهدف مـن المرســل :)لمـن یقــول(المــستقبل  ـ ٤

 یـدرك الرسـالة أنالمـستقبل یجـب ــ - یناسـب خـصائص المـستقبلأنمحتـوى الرسـالة یجـب (:األمور التالیة
  ).واهاویفهم محت

 فهـم أنهـي مـا یتلقـاه المرسـل مـن رد فعـل الرسـالة علـى المـستقبل ، فـ :)التغذیـة الراجعـة (ثـرمـا األ ـ ٥
 أن ســلبیة، وعنــدها علــى المرســل كانــت لــم یفهمهــا أن التغذیــة الراجعــة إیجابیــة وكانــتالمــستقبل الرســالة 

إذا فهـم المـستقبل تكـون الرسـالة — رسـالة المـستقبل المرتـدة إلـى المرسـلهـي أو.یغیر أو یعـدل مـن رسـالته
 -تحریـك الـرأس لألمـام و الخلـف:(  سـلبیة وتظهـر الرسـالة فـي صـور متعـددةكانـتإیجابیة و إذا لم یفهـم 

  .) االستفسارات– اناالستحس

 :أهمیة عملیة االتصال الصفي
 تؤدي إلى تبادل األفكار والمشاعر بین المعلم والطالب..  
 لمنشودةاق األهداف ى مساعدة المعلم لتحقیتعمل عل. 

  المتعلمین واثارتهم لمجریات الدرسانتباهجذب ٕ. 

 جعل العملیة التعلیمیة عملیة تفاعلیة.  
  طالبال  من قبلفاعلةالمشاركة التحقیق.  
 إیضاح محتوى الموقف التعلیمي.  
 فسهمأنتكوین عالقات حسنة بین المعلم والطالب وبین الطالب و  
 تنمیة روح العمل الجماعي. 

 ة المعلم في الكشف عن احتیاجات الطالبمساعد. 

 ماط السلوك المرغوب فیهأنتعزیز المتعلم و.  
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 قیاس وتقویم تعلم الطالب.  
 تنمیة اتجاهات إیجابیة لدى المتعلمین نحو المدرسة والمعلم والصف والطالب.  
 تربیة المتعلمین تربیة فعلیة على كیفیة التخاطب والحدیث واإلصغاء. 

  
 :في الفعالشروط التواصل الص

 تكون مفهومة لدى أطراف أن اللغة تعبر عن مضمون الرسالة فیجب نأل: وجود لغة مشتركة 
 عملیة التواصل

 تتوافر مهارات اإلصغاء وهى أكثر المهارات فعالیة في التفاعل أن أي: حسن اإلرسال واالستقبال 
  رسائلاللفظي ، وحسن تفسیر الرسالة الصادرة ، ووضوح التعبیر والدقة في ال

 ثقة المعلم بقدرات الطالب وثقة الطالب بما یصدره المعلمأي:  المتبادلةةالثق   
 ألداءات الطالب اإلیجابیة، هاناستحس یعبر المعلم عن أن أي: تزوید الطلبة بالتغذیة الراجعة 

   یزود المعلم الطالب بإرشادات وتوجیهات بناءة وهادفةأنو
 بتحدید أهداف الموقف التواصلي ووضوحها لجمیع :وضوح الهدف لكل من المرسل والمستقبل 

  بها دون عوائقطالقنواالاألطراف المشاركة، 

 تكون اللغة لفظیة وغیر لفظیة وكتابیة ، وتعدد األجهزة والمواد أن أي: تعدد قنوات االتصال 
  واألدوات التعلیمیة

 واأللفة وسیادة المحبة انواألم توفر األمن أي: توافر أجواء نفسیة واجتماعیة  
  :  االتصالمعوقات

  .عنصر الوقت ـ  للمرسلاإلصغاءعدم الصف ـ  حجم  ـ العوائق النفسیة ـ غموض الرسالة ـ اللغة
لالتصال طـرق عدیـدة یـتم مـن خاللهـا نقـل المعلومـات مـن المرسـل إلـى المـستقبل، ومـن  :طرق االتصال

یـــر الطـــرق غ-.طـــرق الـــشفهیةال-الطـــرق المكتوبـــة(:أهمهـــا تبـــرز ثـــالث طـــرق ووســـائل بـــشكل رئـــیس هـــي
  )جسدیة"المكتوبة ولیست شفهیة 

  : شطة تعلیمیة أنـ استراتیجیات التعلیم والتعلم وما یستخدم في إطارها من مواد و٤
اســتخدمت الباحثــة عــدة اســتراتیجیات لمــساعدة الطالبــات المعلمــات علــى بلــوغ األهــداف المنــشودة فــي   

  .مهارة االتصال والتواصل الصفي 
  .وذلك لشرح محتوى المهارة لقاء والمحاضرة لفترات قصیرة أ ـ اإل

ب ـ المناقــشة باســتخدام األســئلة المختلفــة وذلــك لبلــورة األفكــار المطروحــة وتوضــیح المفــاهیم والحقــائق 
والمهـــارات الجدیـــدة وفـــي تحلیـــل النـــصوص المختلفـــة التـــي تـــدور حولهـــا والـــواردة فـــي ورقـــة العمـــل تحـــت 

  ".  المحتوى"
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  . المعلمات لها/ االتصال الصفي من خالل ممارسة الطالبات مهارة ریب العملي علىج ـ التد
 شطة فـــينـــوســـوف تتمثـــل هـــذه األ.كتغذیـــة راجعـــة مـــستمرة : شطة والواجبـــات البیتیـــة نـــد ـ اســـتخدام األ

  :مجموعة األنشطة  التالیة 
  . في رأیك يلالتصال الصفما أفضل طریقة ـ ١

  .ات فاعلیة االتصال الصفيتحدثي عن مقوم:الواجب البیتي
تـم تنظـیم الطالبـات بطـرق مختلفـة سـواء عـن طریـق الـتعلم الـذاتي أو :ـ تنظـیم الطالبـات فـي مجموعـات٥

  .في مجموعات صغیرة أو في مجموعات كبیرة وذلك لتحقیق األهداف التعلیمیة بشكل مناسب
 قةدقی) ١٥(استغرق التدریب على المهارة: ـ تحدید وتوزیع وقت التدریس٦
  .تم التدریب على المهارة في غرفة التدریس المصغر:  الذي سیتم فیه التعلمكانـ تحدید الم٧
منهـا  المهـارةة بمـصادر تعلـیم وتعلـم متنوعـة ومناسـبة لتعلـیم وتعلـم انتـم االسـتع:ـ اختیار مـصادر الـتعلم٨
ائیــة جهــاز الـــالب اثرشطة المطبوعـــة كتــدریبات نــلكتــب المنهجیــة للمرحلــة األساســـیة الــدنیا ، بعــض األا(

   . )الفیدیو بطاقة المالحظةتوب ،
  : تم تقویم الطالبة المتدربة من خالل :تقویم األداءـ ٩

  .نقد الزمالء شفویا وكذلك .ـ نقد الباحثة شفویا، ومن خالل بطاقة المالحظة
شطة نــاألولة تـم تزویـد الطالبـات المعلمــات بالتغذیـة الراجعـة مـن خــالل طـرح األسـئ:ــ التغذیـة الراجعــة١٠

  . إلى الواجبات البیتیة ةوالتدریبات المستمرة لمعالجة مواطن الضعف وتعزیز فهم الطالبات باإلضاف
  :مهارة غلق الدرس: اللقاء الثامن

   :أن تكون قادرة على أنهاء هذه الفعالیة إنیتوقع منك بعد : المعلمة/ عزیزتي الطالبة : ـ ألهداف١
  .ـ تعطي مفهوما للغلق 

  .ري أهمیة الغلقـ تذك
  .واع الغلقأنـ تتعرفي 

  ..ـ تعددي أسالیب غلق الدرس
المعلمة قبل البدء بهذه الفاعلیة علیك مراجعة المعلومات التي / عزیزتي الطالبة  : ـ التعلم القبلي ٢

  :على السؤال التالي تعلمتها عن مهارة غلق الدرس من خالل اإلجابة أنسبق لك 
  . درسـ تحدثي عن مهارة غلق ال

  : ـ المحتوى٣
 الدرس عرض ینهي أن بها یقصد والتي المعلم، عن تصدر التي األقوال أو األفعال تلك: مفهوم الغلق

  )١٤٠: ١٩٨٩وآخران،  جابر( "مناسبة نهایة
تهاء عرض أنتعبیرا عن  )المعلمات /الطالبات(بها تقوم التي السلوكیات ها مجموعةأنوتعرفها الباحثة ب 

 .اسبالدرس بشكل من
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  : أهمیة غلق الدرس
 . التالمیذ وتوجیههم إلى نهایة الدرس انتباهجذب  .١
 .یساعد التالمیذ على تنظیم المعلومات في عقولهم وبلورتها  .٢
 .إبراز النقاط الهامة في الدرس وتأكیدها وربطها مع بعضها  .٣
 .التأكد من تحقق األهداف أول بأول  .٤
  .زتعقیب على الدرس بإیجا .٥
  ) .١٦٩: ٢٠٠١األستاذ،.( الدرستهاءاناإلیحاء ب .٦
 .النقل وغلق ,المراجعة غلق : وهما اننوع للغلق :الغلق واعأن
 المعلم، قدمه الذي في العرض الرئیسیة النقاط لمراجعة الغلق یستخدم النوع هذا في :المراجعة غلق -أ

 ویربط نمعی موضوع حول مناقشاتهم للدرس، ویلخص منطقیة نهایة لنقطة الطالب انتباه ویجذب
 .سبق دراسته رئیسي بمفهوم الدرس

 من في الدرس،ویطلب النهایة نقطة إلى الطالب انتباه یجذب أن النوع هذا یحاول :النقل غلق -ب
 أن سبق ما بممارسة للطلبة یسمح هأن دراستها، كما سبق مفاهیم من جدیدة معارف ینموا أن الطالب
   .)١٢٧ :2007 الحیلة،( علیه تدربوا أو تعلموه

  
  :أسالیب غلق الدرس

 .للموضوع األساسیة النقاط تلخیص .١
 .الدرس موضوع على األسئلة بعض توجیه .٢
 .نقاط صورة في الدرس معلومات تنظیم على الطالب مساعدة .٣
قدرة  وعلى الدرس، في الواردة المعلومات وضوح درجة على الغلق المعلم في مهارة نجاح ویتوقف  

حیث یستخدم الغلق لمساعدة المتعلمین على تنظیم .الدرس أثناء وهاستوعب ما على استخالص الطالب
المعلومات في عقولهم ویتح لهم استیعاب ما تم عرضه أثناء الحصة الدراسیة وإلبراز النقاط الهامة في 

  . الموضوع والربط والتكامل بین هذه النقاط
  : شطة تعلیمیة أنـ استراتیجیات التعلیم والتعلم وما یستخدم في إطارها من مواد و٤

تم استخدام عدة استراتیجیات لمساعدة الطالبات المعلمات علـى بلـوغ األهـداف المنـشودة فـي مهـارة غلـق 
  :وتمثلت فيالدرس 

  اإللقاء والمحاضرة لفترات قصیرة لشرح محتوى المهارةأ ـ 
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لمفاهیم والحقائق ب ـ المناقشة باستخدام األسئلة المختلفة وذلك لبلورة األفكار المطروحة وتوضیح ا
والمهارات الجدیدة وفي تحلیل النصوص المختلفة التي تدور حولها والواردة في ورقة العمل تحت 

  ".المحتوى"
  .شطة التعلیمیة المطلوبةنمهارة الغلق من خالل ممارسة األ ج ـ التدریب العملي على

  :والواجبات في شطة نوسوف تتمثل هذه األ:.شطة والواجبات البیتیة ند ـ استخدام األ
  :شطة التعلیمیةناأل

  . اختاري درسا في احد المباحث للمرحلة التي تدرسین فیها ،وضعي له أسلوبا من أسالیب الغلق
  .اختاري درسا من احد المباحث للمرحلة األساسیة ، وضعي أسلوب الغلق المناسب له :الواجب البیتي

 بطـرق مختلفـة سـواء عـن طریـق الـتعلم الـذاتي أو تـم تنظـیم الطالبـات:ـ تنظیم الطالبـات فـي مجموعـات٥
  .في مجموعات صغیرة أو في مجموعات كبیرة وذلك لتحقیق األهداف التعلیمیة بشكل مناسب

  .دقائق) ١٠(استغرق التدریب على المهارة: ـ تحدید وتوزیع وقت التدریس٦
  .ة التدریس المصغرتم التدریب على المهارة في غرف:  الذي سیتم فیه التعلمكانـ تحدید الم٧
ــتعلم٨ ــار مــصادر ال ــ اختی ة بمــصادر تعلــیم وتعلــم متنوعــة ومناســبة لتعلــیم وتعلــم الوحــدات انتــم االســتع:ـ

ائیــة اثرشطة المطبوعــة كتــدریبات نــوالكتــب المنهجیــة للمرحلــة األساســیة الــدنیا ، بعــض األ(المختلفــة منهــا 
  .للمهارة

  :  من خالل تم تقویم الطالبة المتدربة  :ـ تقویم األداء٩
  .ـ نقد الباحثة شفویا، ومن خالل بطاقة المالحظة١
  .ـ نقد الزمالء شفویا ٢

شطة نــتــم تزویــد الطالبــات المعلمــات بالتغذیــة الراجعــة مــن خــالل طــرح األســئلة األ:ـــ التغذیــة الراجعــة١٠
  .البیتیة  إلى الواجبات ةوالتدریبات المستمرة لمعالجة مواطن الضعف وتعزیز فهم الطالبات باإلضاف

  :مهارة تعیین الواجبات المنزلیة: اللقاء التاسع
   :أن تكون قادرة على أنهاء هذه الفعالیة إنیتوقع منك بعد : المعلمة/ عزیزتي الطالبة : ـ ألهداف١
 .تعرفي مهارة تعیین الواجبات المنزلیة .١

 .تعددي أهداف الواجبات المنزلیة  .٢

 .تعددي خصائص الواجبات المنزلیة  .٣

  . لیات متابعة الواجبات البیتیةآتحدي  .٤
المعلمـة قبـل البـدء بهـذه الفاعلیـة علیـك مراجعـة المعلومـات / عزیزتـي الطالبـة  : ـ الـتعلم القبلـي الـالزم٢

   تعلمتها عن التخطیط من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتیةأنالتي سبق لك 
ُبیت حیث یفرط بعض المعلمین من أسالیب متابعة الطلبة هو تكلیفهم بواجبات یتم تنفیذها في ال .١

ٍّحین  یفرفي إعطاء الواجبات البیتیة في      نفسك مع تبریر إجابتك؟يأین تجد  . آخرون بهاطُ
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بین بنقاط مختصرة أهمیة .من الواجبات البیتیة ما هو معقول ومقبول ومنها ما هو غیر ذلك .٢
 .الواجبات البیتیة المعقولة

 على يمن وجهة نظرك كیف ستعمل.  بیتي معقولیقوم المعلمون بتكلیف الطلبة بواجب  .٣
  .متابعته

  : ـ المحتوى٣
هــي مجموعــة مــن الــسلوكیات أو االداءات التــي یقــوم بهــا المعلــم بدقــة  :مهــارة تعیــین الواجبــات  المنزلیــة

وبــسرعة ،وبقــدرة علــي التكیــف مــع معطیــات المواقــف التدریــسیة المتعلقــة بوضــع اللــوائح المنظمــة للواجــب 
 والتخطــیط لــه وطرحــه وتــصحیحه ومناقــشته مــع الطــالب ،بمــا یحقــق أفــضل نتــائج تعلیمیــة منــه المنزلــي ،

  ) ٥٣٥: ٢٠٠١زیتون،.(لدى الطالب ، وتظهر هذه السلوكیات في أداء المعلم
  : أهداف الواجبات المنزلیة

وتطبیقــات تثبیـت وتعزیــز المفـاهیم األساسـیة الــواردة فـي المـواد الدراســیة عـن طریـق إعطــاء تـدریبات  ـ ١
  .علیها یجریها الطالب في بیته إضافة لما یتم داخل الصف 

  . ـ تعمیق ثقافة الطالب بتكلیفه بواجبات بیتیة تعتمد على البحث والدراسة وتقدیم التقاریر المحدودة٢
 ٕاعــداد ـ تنمیــة عــادة الدراســة الذاتیــة عنــد الطــالب عــن طریــق التحــضیر المــسبق للمــادة الدراســیة ، و٣

  .بهاانر عن بعض جوالتقاری
  . التطبیقیة والعملیةالجوانبٕ ـ تهیئة فرص االستماع واشباع رغبات الطالب الذین یمیلون إلى ٤
  . ـ إشباع میول الطالب عن طریق تنویع الواجبات البیتیة لمواجهة الفروق الفردیة الموجودة بینهم٥
المــسبق للمــادة الدراســیة مــن الكتــاب  عــداد ـ تولیــد الثقــة بــالنفس عنــد الطالــب عــن طریــق تكلیفــه باإل٦

  .المدرسي ،ومن المراجع المناسبة ، حیث یمكنه ذلك من المشاركة الفعالة في النشاطات الصفیة
ــــة المهــــارات اـلـــضروریة المرتبطــــة بطبیعــــة المــــواد الدراســــیة عــــن طریــــق الواجبــــات العملیــــة ٧  ـ تنمی
  .)٣٧: ١٩٩٦،انری.(

  :خصائص الواجبات المنزلیة
  . بأهداف محددة معروفة لدى الطالبترتبط ـ ١
  . ـ تتناسب مع قدرات الطالب٢
  ).٣٨ـ٣٧: ١٩٩٦ان ،ری.( ـ تسهم في إشباع میول ورغبات الطالب٣
  : آلیات متابعة الواجبات البیتیة 
 .بما ال یزید عن خمس زمن الحصة) والتعلیق علیها(تفقد الواجبات البیتیة   )١

  . بشكل دوري ومنظممتابعة عمل الواجبات البیتیة ) ٢
  .لواجبات البیتیة ضمن نموذج متابعة ألهم أعمال الطلبةلتدوین المتابعة  ) ٣
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  .تدوین عالمات لتحفیز الطلبة لعمل الواجبات البیتیة ) ٤
  .من ثم المشرف للواجبات البیتیةومتابعة المعلم والمدیر  ) ٥
  .لطلبةإشراك أسر الصف والمجموعات الصفیة وذلك لتفعیل دور ا ) ٦
  .إشعار أولیاء أمور الطلبة بأهمیة الواجبات البیتیة وذلك للمتابعة ) ٧
  .التنسیق مع إدارة المدرسة والمعلمین المسؤولین عن الطالب بآلیة المتابعة للواجبات البیتیة )٨
  . یجدد معلومة سابقة أو یفتح الباب لمعلومة الحقةأن ) ٩

  ).٤٥: ٢٠١٠المادة التدریبیة، (  نین، حتى ال یأخذ وقتا طویال یعالج أمرا محددا أو أمرین اثأن ) ١٠
  
  : شطة تعلیمیة أن ـ استراتیجیات التعلیم والتعلم وما یستخدم في إطارها من مواد و٤ 

ستخدم الباحثة عدة استراتیجیات لمساعدة الطالبات المعلمات على بلوغ األهداف المنشودة في ا
  :وتتمثل هذه االستراتیجیات في مهارة تعیین الواجبات المنزلیة 

أ ـ اإللقاء والمحاضرة لفترات قصیرة تتخیل أوجه النشاط المختلفة وذلك لعرض وتوضیح األفكار 
  .وأهمیته التربویة والمهنیة ألساسیة المتصلة بالموضوع وأبعاده والمفاهیم والحقائق ا

 األفكار المطروحة وتوضیح المفاهیم ب ـ المناقشة باستخدام األسئلة المختلفة وذلك في سعیه لبلورة
والحقائق والمهارات الجدیدة وفي تحلیل النصوص المختلفة التي تدور حولها والواردة في ورقة العمل 

  ".المحتوى"تحت 
  .شطة التي تطرح علیهانج ـ التدریب العملي على مهارة تعیین الواجبات المنزلیة  من خالل األ

  ومـــواد تعلیمیـــة إضـــافیة مطبوعـــة تتـــصل بالموضـــوع power pointد ـ عـــروض توضـــیحیة علـــى 
  . ویستطیع الدارس الرجوع إلیها واإلفادة منها عند الحاجة

ـــاأل ـــةن  للمهـــارة ضـــعي الواجـــب المنزلـــي المناســـب لـــدرس مـــن احـــد كللتأكـــد مـــن فهمـــ :شطة التعلیمی
  .المباحث التي تقومي بتدریسها

  .تي تدرسینها اختاري الواجب البیتي المناسببالرجوع إلى أحد الموضوعات ال: الواجب البیتي
 تنظـیم الطالبـات بطـرق مختلفـة سـواء عـن طریـق الـتعلم الـذاتي أو تـم:تنظیم الطالبـات فـي مجموعـاتـ ٥

  .في مجموعات صغیرة أو في مجموعات كبیرة وذلك لتحقیق األهداف التعلیمیة بشكل مناسب
 دقائق) ١٠(ارةاستغرق تدریس المه: ـ تحدید وتوزیع وقت التدریس٦
تــم التـــدریب علــى المهــارة  فـــي غرفــة التـــدریس :  الـــذي ســیتم فیـــه الــتعلمكــانتحدیـــد المـــ ٧

  .المصغر
 منها المهارةة بمصادر تعلیم وتعلم متنوعة ومناسبة لتعلیم وتعلم انتم االستع:ـ اختیار مصادر التعلم٨
 ). ا، السبورة  ،الفیدیو، والكتب المنهجیة للمرحلة األساسیة الدنیالالب توب (
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  : تم تقویم الطالبة المتدربة من خالل  :ـ تقویم األداء٩
  .ـ نقد الباحثة شفویا، ومن خالل بطاقة المالحظة

  .ـ نقد الزمالء شفویا 
عـن طریــق إجـراء تعــدیالت علـى بعـض خطــوات تـدریس المهــارة مـن خــالل  تـم:ــ التغذیــة الراجعــة١٠

  .التقویم البنائي والختامي
  

 مهارات التقویم/ لثةالوحدة الثا

  ).التشخیصي ،المرحلي ، الختامي(مهارة توظیف أسالیب التقویم : اللقاء األول
    : أن تكون قادرة على أنهاء هذه الفعالیة إنیتوقع منك بعد : المعلمة/ عزیزتي الطالبة:ـ األهداف١
 .توظیفي التقویم التشخیصي للوقوف على قدرات وحاجات المتعلمین قبل الدرس -

 .ستخدام التقویم المرحلي أثناء التدریس للتأكد من تحقق األهداف ا -

 .إجراء التقویم الختامي لتحدید نتائج التعلم في ضوء أهداف الدرس -

 .اختیار الوقت واألسلوب المناسب للتقویم  -

ـــتعلم القبلـــي٢ ـــ ال یتوقـــع منـــك قبـــل البـــدء  بهـــذه الفعالیـــة علیـــك مراجعـــة : المعلمـــة/ عزیزتـــي الطالبـــة : ـ
  - أغـراض التقـویم -مفهـوم التقـویم ( تعلمتها عن مهارة التقـویم والمتمثلـة فـيأنلمعلومات التي سبق لك ا

  )ـأسالیب التقویم وأدواته 
  :وى ـــــــــــ المحت٣

یــتم قبــل البــدء فــي عملیــة التــدریس حیــث یــتم مــن خاللــه التــزود بمعرفــة  : )التشخیــصي(التقــویم القبلــي
فعـــالي ، ومعرفـــة میـــولهم نة للتالمیـــذ ، ومعرفـــة مـــستوي نـــضجهم العقلـــي واالكافیـــة عـــن الخبـــرات الـــسابق

واهتمامــــــــــــاتهم ممــــــــــــا یــــــــــــساهم فــــــــــــي تحدیــــــــــــد واختیــــــــــــار األســــــــــــالیب التدریــــــــــــسیة والمــــــــــــواد التعلیمیــــــــــــة 
  ).١٩٢: ٢٠٠١األستاذ،.(المناسبة

 :إليدف ویقوم التقویم القبلي كما تدل التسمیة علي تقویم العملیة التعلیمیة قبل بدئها ویه      

  .تحدید مستوي استعداد الطلبة للتعلم .١
     . السابق الضعف في تعلم الطلبةأو كشف نواحي القوة  .٢
  .كشف المشكالت الدراسیة التي تعوق تقدم تعلم الطلبة  .٣
  .تحدید مستوي قدرات واهتمامات ومیول الطلبة .٤
 أو موضوع أوس معین  المدخالت السلوكیة لدي الطلبة قبل البدء بعملیة التدریس لدرإليالتعرف  .٥

  .وحدة تعلیمیة 
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 عملیة القسمة الطویلة هو إجراء السبب في ضعف الطلبة عند أنقد یكتشف معلم الریاضیات :  مثال 
 النظر والتخطیط في  المواقف إعادة إليعدم تمكنهم من معرفة القسمة القصیرة، هذا مما یضطره 

 . تعریف الطلبة بالقسمة القصیرةل من خالطاءاألخوتصحیح والنشاطات التعلیمیة لمعالجة القصور 

وهو الذي یصاحب األداء أو التنفیذ حیث یركز على بناء المهارة أو السلوك :) بنائي ال( المرحليالتقویم
المراد تعلمه ویساهم في تكوینها بشكل متدرج جنبا إلى جنب أثناء عملیة التدریس ،وهذا التقویم یزود 

 ).١٩٢: ٢٠٠١األستاذ،.(م التلمیذ نحو األهدافالمعلم بمعرفة عن مدى تقد

ارها ویهدف بوجه عام س خالل مالتعلیمةعلي مبدأ تقویم العملیة التعلیمیة التقویم المرحلي  ویقوم 
لموضوع تعلیمي   ومدي استیعابهم وفهمهمالمنشودة التعلیمیة األهداف تحدید مدي تقدم الطلبة نحو إلي

 .بغرض تصحیح العملیة التدریسیة وتحسین مسارها) سیة  وحدة دراأوحصة دراسیة (محدد 

  ) : التشكیليأوالبنائي ( التقویم التكویني أدوات
  . الدرسأثناء المختلفة التي یطرحها المعلم األسئلة .١
  )Quiz( القصیرة اتاناالمتح .٢
 .التمارین الصفیة  .٣

 .الوظائف البیتیة  .٤

 المعلمین والمتعلمین على السواء فالمعلمون واع التقویم ألفة لدىأنوهو أكثر  :التقویم الختامي
تهاء من تدریس وحدة أو مقرر كامل في نهایة نویتم بعد اال.یعتمدون علیه غالبا في تقویم تالمیذهم 

ومن خالل هذا التقویم یتم تقدیر مدى تحصیل التالمیذ في نهایة العام .الفصل أو العام الدراسي 
 ).١٩٢: ٢٠٠١األستاذ، .(الدراسي وتوفیر األسس لوضع الدرجات

یقوم علي مبدأ تقویم العملیة التعلمیة بعد  التقویم الختامي  أنومن خالل التعریف السابق نجد   
 المرسومة ویقوم أو التعلیمیة والتربویة المنشودة األهداف معرفة ما تحقق من إلي ویهدف تهائهاان

 نهایة أو نصف الفصل أومعلم في نهایة الشهر التقویم الختامي علي نتائج االختبارات التي یعطیها ال
  . نهایة وحدة تعلیمیة معینة أو نهایة السنة أوالفصل 

  : شطة تعلیمیة أن ـ استراتیجیات التعلیم والتعلم وما یستخدم في إطارها من مواد و٤
في استخدمت الباحثة عدة استراتیجیات لمساعدة الطالبات المعلمات على بلوغ األهداف المنشودة 

  :مهارة توظیف أسالیب التقویم وتتمثل هذه االستراتیجیات في 
اإللقاء والمحاضرة وذلك لعرض وتوضیح األفكار والمفاهیم والحقائق األساسیة المتصلة بالموضوع أ ـ 
  .ه وأهمیته التربویة والمهنیة أبعادو
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وتوضیح المفاهیم والحقائق ب ـ المناقشة باستخدام األسئلة المختلفة وذلك لبلورة األفكار المطروحة 
شطة تحت نوالمهارات الجدیدة وفي تحلیل النصوص المختلفة التي تدور حولها والواردة في األ

  ".المحتوى"
  .التدریب العملي على استخدام أسالیب التقویم ألحد الدروس في المباحث التي تقوم بتدریسها ج ـ 

یـــة إضـــافیة مطبوعـــة تتـــصل بالموضـــوع   ومــواد تعلیمpower point د ـ عـــروض توضـــیحیة علـــى 
  . ویستطیع الدارس الرجوع إلیها واإلفادة منها عند الحاجة

  :شطة التعلیمیةناأل
ـــه تقـــویم تشخیـــصي، وتقـــویم بنـــائي، وتقـــویم  اختـــاري درســـا مـــن احـــد المباحـــث التـــي تدرســـینها وضـــعي ل

  .ختامي
  :الواجب البیتي 

 عیوب هذا النوع من اذكري المدرسي فقط، اناالمتحئج یقیم بعض المعلمین طالبهم باالستناد إلى نتاـ 
  ؟ التقویم

 تم تنظیم الطالبات في مجموعـات صـغیرة لتحقیـق األهـداف التعلیمیـة :ـ تنظیم الطالبات في مجموعات٥
  .بشكل مناسب

 .دقائق) ١٠(استغرق التدریب على المهارة : ـ تحدید وتوزیع وقت التدریس٦
تم تنفیذ المهارة في غرفة الوسائل التعلیمیـة فـي كلیـة : یه التعلم الذي سیتم فكانـ تحدید الم٧

  .التربیة
ــتعلم٨ ــار مــصادر ال ــ اختی ة بمــصادر تعلــیم وتعلــم متنوعــة ومناســبة لتعلــیم وتعلــم الوحــدات انتــم االســتع:ـ

 ). الالب توب ، الفیدیو، والكتب المنهجیة للمرحلة األساسیة الدنیا، السبورة (المختلفة منها 
  : سیتم تقویم الطالبة المتدربة من خالل   :ویم األداءـ تق٩

  .ـ نقد الباحثة شفویا، ومن خالل بطاقة المالحظة
  .ـ نقد الزمالء شفویا 

علــى بعـــض  الراجعــة مــن خــالل النقـــد والتوجیهــات ةتــم تزویــد المتــدربات بالتغذیـــ:ـــ التغذیــة الراجعـــة١٠
  . ختامي خطوات تدریس المهارة من خالل التقویم البنائي وال

 
  :مهارة إعداد االختبارات : اللقاء الثاني

  :   تكوني قادرة علىأنهاء هذه الفعالیة إنیتوقع منك بعد : المعلمة/ عزیزتي الطالبة:ـ األهداف١
  . تطبیق خطوات بناء  االختبار الجید -
یـــك مراجعـــة یتوقـــع منـــك قبـــل البــدء بهـــذه الفعالیـــة عل: المعلمـــة/  عزیزتـــي الطالبــة :ــــ الـــتعلم القبلـــي٢

 . تعلمتها عن االختبارات التعلیمیة من خالل اإلجابة على السؤال التاليأنالمعلومات التي سبق لكي 
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هنالك العدید من الخصائص التي یجب مراعاتها عند بناء االختبار، من خالل النقاش مع  ـ ١
 : المجموعة، یرجى توضیح المقصود بالخصائص اآلتیة

  : الصدق •
  : الثبات  •
  : وعیةالموض •
 :سهولة االستخدام  •

  :وىـــــــ المحت٣
 وهــو مجموعــة مــن األســئلة الــشفویة أو الكتابیــة ، تهــدف إلــى التعبیــر عــن الــسلوك المتــوفر :االختبــار 

  ).١٤٩ـ ١٤٦: ٢٠٠٢الهویدي،(بصورة كمیة أو كیفیة 
 
 

 :  خصائص االختبار الجید

 لقیاســه، أو مــدى تأدیــة االختبــار للوظیفــة مــدى قیــاس االختبــار فعلیــا لمــا وضــع ونعنــي بــه :الــصدقأ ـ 
ٕ یحققــه، ویمكــن توضــیح ذلــك بطــرح أســئلة مثــل مــاذا یقــیس االختبــار؟ والــى أي أنوالغــرض الــذي یجــب 

تكـون للفحـص هـذه الدرجـة مـن  مدى یقیس هذه القدرة أو الصفة ؟ وفي أي موقف أو ضـمن أیـة ظـروف
 : المختلفة لحسابه، منهاواع الصدق أو الطرقأنالصدق؟ وتتحدث معظم الكتب عن 

ًأي عنـدما تكـون األسـئلة الموضـوعة ممثلـة تمثـیال صـادقا لمختلـف أجـزاء المـادة   :صدق المحتـوى • ً
  .واألهداف

ًأي عنـدما یبـدو  الفحـص صـالحا فـي ظـاهرة بـصورة مبدئیـة مـن خـالل النظـر  : الصدق  الظاهري •
  .فقرات لألهداف المقاسة وتعلیماته والوظیفة التي یقیسها ومدى تمثیل الهانعنوإلى 

 .واع أخرى كثیرة منها صدق المفهوم، والصدق التجریبي والتنبؤي  والتالزمي والعامليأن  وهنالك  •

ه یعطي أنونعني به االستقرار، أي بإعادة تطبیق االختبار على نفس العینة من الطلبة ف : الثباتـ ب 
الف بین نتائج الفرد نفسه في المرات المختلفة  الثبات نسبي، فقد یوجد اختنًنفس النتائج تقریبا، أل

ًإلجراء االختبار، ولكن تبقى رتبته كما هي، أي قد تختلف العالمة قلیال ولكن الرتبة ال یجري علیها 
  .التغییر 

وتعني إخراج رأي المصحح أو حكمه الشخصي من عملیة التصحیح، أو عدم  :الموضوعیةج ـ 
ً یكون الجواب محددا سلفا بحیث ال أنًمصححین كما تعني أیضا   باختالف الة الطالباختالف عالم ً
 . كما الحال في األسئلة الموضوعیةاناثنیختلف علیه 

 : ویمكن تلخیصها في األمور التالیة :سهولة التطبیقد ـ 

  .استخدام االختبار بسهولة ویسر •
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  .توفر إرشادات كافیة إلعطاء االختبار أو الستخدامه •
  .فیة لتفسیر المعلومات التي یزودنا بها االختبارتوفر  إرشادات كا •
  . تكون كلفة االختبار معقولة ومناسبةأن •
 .ً یكون الوقت المخصص لالختبار مناسباأن •

  ).١٠٢: ٢٠٠٩المادة التدریبیة،. ( تكون أسئلة االختبار شاملة للمحتوى أنویعني :هـ  ـ الشمولیة
 :  الخطوات التالیةإتباعتبار جید یفضل  عند التخطیط لبناء اخ:  االختباربناءخطوات 

أو الوظیفـــة التـــي ســـوف تـــستخدم مـــن أجلهـــا العالمـــات، فقـــد یكـــون ،  تحدیـــد الغـــرض مـــن االختبـــار-١
  .اتاناالمتحالغرض من 

  .قیاس تحصیل الطلبة) أ 
  .قیاس تقدم الطلبة) ب
ف المناسـب كفحـص وضع الطلبة المنقولین من نظام تعلیمي معین إلـى نظـام تعلیمـي آخـر فـي الـص) ج

  .تراكمي في اللغات والریاضیات
  .التشعیب) د 
  . االختبار یدفع الطلبة للدراسیةأنتنشیط الدافعیة إذا شعر المعلم ب) هـ 
  .التشخیص) و
  .تحدید مستویات الطلبة والمدارس) ز
  .الحصول على عالمات للترفیع والترسیب ومنح الشهادات) ي
ا األهــداف الــسلوكیة الخاصــة التــي ســتتناولها  األســئلة كمــا وردت حلــل أهــداف التــدریس واشــتق منهــ -٢

 .في األیام السابقة

  . حلل محتوى مادة التدریس بما یناسب المادة التعلیمیة كما مر معنا في األیام السابقة-٣
" جــدول المواصـــفات"مــع المحتـــوى یطلــق علیــه )مــستوى األهــداف( الـــسلوكجوانــببط ً نظــم جــدوال یــر-٤

  .  وعدد األسئلة المقترحة لكل منهاة السلوكیلألهدافًیاه صیغا  مختصرة ي خالوحدد ف
تقــیس ) أســئلة( یعــد فقــرات أن جــدول المواصــفات، علــى المعلــم أو واضــع االختبــار إعــداد تــم أنبعــد  -٥

ه لیس هنـاك قاعـدة محـددة الختیـار نـوع أن نتذكر أنویجب . مدى تحقق األهداف التعلیمیة بشكل مباشر
 موضــوعیة كانــت، وفیمــا لــو مقالیــه موضــوعیة أم كانــتالتــي ســیختارها واضــع االختبــار ســواء أالفقــرات 

  .ماذا یختار؟ نمط الصواب والخطأ أم االختیار من متعدد أم المزاوجة أم أسئلة التكمیل
 الفقــرات ومراجعتهــا وتنقیحهــا، وتــصبح معــدة لتجمیعهــا فــي إعــداد ینتهـي واضــع األســئلة مــن أنبعــد  ـ ٦

 یقرر الترتیب األفضل لهذه الفقـرات ،وهنـاك أمـور یمكـن مراعاتهـا عنـد الترتیـب أن علیه أنر واحد فاختبا
 :وهي
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 یتم تجمیع الفقـرات مـن نفـس النـوع معـا، أي توضـع فقـرات الـصواب والخطـأ معـا، أنیفضل : نوع الفقرة •
ل عملیـــة وضـــع واع الفقـــرات، والغـــرض مـــن ذلـــك، تـــسهیأنـــوفقـــرات التكمیـــل معـــا، وكـــذلك الحـــال لبـــاقي 

 .التعلیمات لكل مجموعة، ولتسهیل عملیة التصحیح وعملیة تحلیل النتائج

ویتم ذلك بتجمیع كل الفقرات التي تغطـي الموضـوعات المتـشابهة مـن محتـوى الكتـاب : محتوى الفقرات •
  .معا

فــالفقرات التــي تقــیس نفــس الهــدف ترتــب مــع بعــضها الــبعض، وهــذا الترتیــب : مــستوى األهــداف للفقــرة •
  .یساعد في تشخیص صعوبات التعلم لدى الطالب

 تتــدرج الفقــرات فــي المجموعــة الواحـــدة مــن الــسهل إلــى الــصعب وذلـــك أنویــتم ذلــك بـــ: صــعوبة الفقــرة •
ًإلعطـــاء الطالـــب دافعـــا ایجابیـــا لإلجابـــة ولحمایـــة الطالـــب الـــضعیف مـــن االرتبـــاك عنـــد مواجهـــة الفقـــرات  ً

 ).٨٩ـ ٨٨: ٢٠٠٩المعلمین ،برنامج تدریب (.االختباریة الصعبة في بدا

  
  : شطة تعلیمیة أن ـ استراتیجیات التعلیم والتعلم وما یستخدم في إطارها من مواد و٤

استخدمت الباحثة عدة استراتیجیات لمساعدة الطالبات المعلمات على بلوغ األهداف المنشودة في 
  : االختبار وتتمثل هذه االستراتیجیات في إعدادمهارة 

المحاضرة لفترات قصیرة وذلك لعرض وتوضیح األفكار والمفاهیم والحقائق األساسیة أ ـ اإللقاء و
  .ه وأهمیته التربویة والمهنیة أبعادالمتصلة بالموضوع و

ب ـ المناقـــشة باســـتخدام األســـئلة المختلفـــة وذلـــك لبلـــورة األفكـــار المطروحـــة وتوضـــیح المفـــاهیم والحقـــائق 
  ".المحتوى" األنشطة تحتالمختلفة التي تدور حولها والواردة فيوالمهارات الجدیدة وفي تحلیل النصوص 

 أسـئلة ٣ مـن خـالل معرفتـك لخطـوات بنـاء االختبـار قـومي ببنـاء اختبـار یتكـون مـن :شطة التعلیمیـةناأل
  . االبتدائيالثانيلثالثة دروس من كتاب اللغة العربیة للصف 

 أسئلة لثالثة ٣ قومي ببناء اختبار یتكون من من خالل معرفتك لخطوات بناء االختبار: الواجب البیتي
  . االبتدائيالثانيدروس من مبحث الریاضیات للصف 

 تـم تنظـیم الطالبـات بطـرق مختلفـة سـواء عـن طریـق الـتعلم الـذاتي أو :ـ تنظیم الطالبات في مجموعـات٥
  .في مجموعات صغیرة أو في مجموعات كبیرة وذلك لتحقیق األهداف التعلیمیة بشكل مناسب

  .دقیقة)١٥(استغرق عرض المهارة: تحدید وتوزیع وقت التدریسـ ٦
 .تم التدریب على المهارة في غرفة الوسائل التعلیمیة :  الذي سیتم فیه التعلمكانـ تحدید الم٧
ــتعلم٨ ــار مــصادر ال ــ اختی ة بمــصادر تعلــیم وتعلــم متنوعــة ومناســبة لتعلــیم وتعلــم الوحــدات انتــم االســتع:ـ

 ). لالب توب ، والكتب المنهجیة للمرحلة األساسیة الدنیا، السبورة ا(المختلفة منها 
  : تم تقویم الطالبة المتدربة من خالل :ـ تقویم األداء٩

  .ـ نقد الباحثة شفویا، ومن خالل بطاقة المالحظة



 ٢٣٣

  .ـ نقد الزمالء شفویا 
 إجـراء تعـدیالت علـى بعـض  علیهـا تـموبنـاء وتعني تزوید المتـدربین بمعرفـة النتـائج:ـ التغذیة الراجعة١٠

  . خطوات تدریس المهارة من خالل التقویم البنائي والختامي
  :مهارة إعداد أسئلة تشخیصیة  : اللقاء الثالث

  :أن تكون قادرة على أنهاء هذه الفعالیة إنیتوقع منك بعد : المعلمة/ عزیزتي الطالبة :ـ األهداف١
 .تعطي تعریفا للسؤال التشخیصي -

  .شكالت لدى التالمیذ واقتراح الحلول لها تشخیص بعض الم -
یتوقـع منـك قبـل البـدء  هـذه الفعالیـة علیـك اإلجابـة عـن : المعلمـة/  عزیزتـي الطالبـة :ـ التعلم القبلـي٢

 ). اذكري أهمیة التشخیص التدریسي(السؤال التالي

  :وى ــــ المحت٣
عف التلمیذ في تعلم هو ذلك السؤال الذي یؤدى إلى تفسیر أو تحلیل ض:السؤال التشخیصي

   .الموضوعات ، وتحدید األسباب التي تكمن وراء هذا الضعف
  :أهمیة التشخیص 

  .ـ تحدید نقاط الضعف والقوة لدى المتعلمین١
  . ـ تحدید مدى تحقق األهداف والتعرف على األخطاء أو نقاط الضعف في التعلیم والتعلم٢
 تبدأ أنا یساعد على تحدید المستوى الذي یمكن وهذ. ـ تحدید مستوى الطالب قبل عملیة التعلیم٣

  ..منه عملیة التعلم سواء في صف دراسي أو مقرر دراسي جدید
 التي س ـ تحدید األهداف التربویة أو السلوكیة العامة او الخاصة وكذلك اختیار طریقة التدری٤

  .تناسب مستوى وقدرات واستعدادات ومیول واتجاهات التالمیذ
  : شطة تعلیمیة أنت التعلیم والتعلم وما یستخدم في إطارها من مواد و ـ استراتیجیا٤

اسـتخدمت الباحثـة عـدة اسـتراتیجیات لمـساعدة الطالبـات المعلمـات علـى بلـوغ األهـداف المنـشودة فــي 
  : األسئلة التشخیصیة وتتمثل هذه االستراتیجیات في إعدادمهارة 

ه النـــشاط المختلفـــة وذلـــك لعـــرض وتوضـــیح األفكـــار أ ـ اإللقـــاء والمحاضـــرة لفتـــرات قـــصیرة تتخلـــل أوجـــ
  .ه وأهمیته التربویة والمهنیة أبعادوالمفاهیم والحقائق األساسیة المتصلة بالموضوع و

ب ـ المناقــشة باســتخدام األسـئلة وذلــك لبلــورة األفكــار المطروحـة وتوضــیح المفــاهیم والحقــائق والمهــارات 
  ".المحتوى"شطة تحت ن تدور حولها والواردة في األالجدیدة وفي تحلیل النصوص المختلفة التي

  . ج ـ التدریب العملي على تحلیل بعض المشكالت التي تواجه التالمیذ في المرحلة االبتدائیة
  
  



 ٢٣٤

  أن أثناء التدریس وجدتي :شطة التعلیمیةناأل
    ) .٨  ، ٧( و   )  ٦  ،  ٢( ـ التلمیذ ال یفرق بین رمز العدد 

  ) .ب ،  ن ، ث ، ي ( اءة بین ال یفرق في القرـ 
  .أ ـ إلى أي سبب تعزى كل ظاهرة مما سبق

  .ب ـ ما الذي تستطیعین فعله لمعالجة ما وقع من التلمیذ من أخطاء
  : الواجب البیتى

  .عملیتي الجمع والطرح على لنحو التالي  یجري  طالباأنمن خالل تدریسك للتالمیذ الحظت 
          ٤  ٢        _                ٨    ٤  
    +  ٣  ٥                     ١    ٨  
       ١  ٣      ٩    ١٢  

  .إلى أي سبب تعزى كل ظاهرة مما سبقأ ـ 
  .ب ـ ما الذي تستطیعین فعله لمعالجة ما وقع من التلمیذ من أخطاء في إجراء عملیتي الجمع والطرح

  
   بـات بطـرق مختلفـة سـواء عـن طریـق الـتعلم الـذاتي أو  تـم تنظـیم الطال:ـ تنظیم الطالبات في مجموعـات٥

  .في مجموعات صغیرة أو في مجموعات كبیرة وذلك لتحقیق األهداف التعلیمیة بشكل مناسب
   دقیقة) ١٥(استغرق تدریس المهارة :ـ تحدید وتوزیع وقت التدریس٦
  .ائل التعلیمیة في الجامعةتم تطبیق المهارة في غرفة الوس:  الذي سیتم فیه التعلمكانـ تحدید الم٧
ــتعلم٨ ــار مــصادر ال ــ اختی ة بمــصادر تعلــیم وتعلــم متنوعــة ومناســبة لتعلــیم وتعلــم الوحــدات انتــم االســتع:ـ

 ). الكتب المنهجیة للمرحلة األساسیة الدنیا،بعض االختبارات السابقة وكالة وحكومة(المختلفة منها 
  : خالل تم تقویم الطالبة المتدربة من : ـ تقویم األداء٩
  .ـ نقد الباحثة شفویا، ومن خالل بطاقة المالحظة١
  .ـ نقد الزمالء شفویا ٢

ــة الراجعــة١٠ ــ التغذی تــم إجــراء تعــدیالت علــى بعــض خطــوات تــدریس المهــارة مــن خــالل بنــاء علیهــا  :ـ
   .التقویم البنائي والختامي

  : أسئلة مقالیة إعدادمهارة  : اللقاء الرابع
  : أن تكون قادرة على أنهاء هذه الفعالیة إنیتوقع منك بعد : المعلمة/ لبةعزیزتي الطا :ـ األهداف١

  .تذكري مفهوم األسئلة المقالیة -
  .تتعرفي طبیعة األسئلة المقالیة -
  . أسئلة مقالیةإعداد -



 ٢٣٥

هذه الفعالیة علیك مراجعة المعلومات یتوقع منك قبل البدء : المعلمة/ عزیزتي الطالبة:ـ التعلم القبلي٢
  ).میزات وعیوب االختبارات المقالیة م(: تعلمتها عن أن لكي التي سبق

  :ـ المحتوى ٣
وهي التي یجیب فیها الطالب كتابة عن السؤال المطروح ویعبر عن فهمه للسؤال : المقالیة األسئلة

وتستخدم في المقارنة بتحدید التشابهات واالختالفات ،لربط  .بحریة من خالل كتابة جملة أو موضوع 
موسى .(ب بالنتائج ، تبریر الموافقات والمواقف ،تلخیص األفكار األساسیة ،استخالص النتائجاألسبا

،٢٦٠ : ١٩٩٨(  
 وفي األسئلة المقالیة یطلب من الطالب أو الطالبة اإلدالء بما عنده من معلومات أو یمارس مظاهر 

، یشرح ، یعلل ، یمیز  یذكر كانالتفكیر وفق ما تقتضیه األسئلة ،وقد تطول اإلجابة أو تقتصر، 
  .،یطبق، یحلل ، تركب أو یقوم

  :أمثلة توضیحیة
  .ـ اذكر حاالت الماء الثالثة

  ـ كیف نقیس الطول؟
  .ات بشكل سلیم تحتاج إلىانـ حتى تنمو الحیو

ات بعــدة ممیــزات انــتمتــاز األســئلة التحریریــة المقالیــة عــن غیرهــا مــن االمتح :ممیــزات األســئلة المقالیــة 
  )٣٢ـ ٣١: ٢٠٠١عقل،(من أهمها 

 .حریة الطالب في االستجابة وتنظیم وترتیب المعلومات واستخالص ما یراه من نتائج .١

 .یة التمییز بواسطتها بین الطالب المفكر والطالب الذي یعتمد على الحفظ دون الفهمكانإم .٢

الموضوع یة معرفة مدى قدرة الطالب على االبتكار وتنظیم المعلومات واستبعاد ما الیخدم كانإم .٣
 .المطلوب

القدرة على قیاس االتجاهات التي تكونت أو تعدلت نتیجة لدراسة معینة كما تقیس قوتها وعالقتها  .٤
  .باتجاهات المتعلم األخرى

  :عیوب األسئلة المقالیة 
 .ات غیر شاملة لموضوعات المفحوصانامتح .١

 .ها موحدة لجمیع  الطالب نعدم مراعاة الفروق الفردیة بین الطالب ،أل .٢

 .ذاتیة التصحیح  .٣

 .عدیمة الصدق والثبات  .٤

 .غیر اقتصادیة ،فهي تستغرق كثیر من الوقت في التصحیح .٥

  
 



 ٢٣٦

  
  : شطة تعلیمیة أن ـ استراتیجیات التعلیم والتعلم وما یستخدم في إطارها من مواد و٤
ة فـي مهـارة استخدم الباحثة عدة استراتیجیات لمساعدة الطالبات المعلمات على بلوغ األهـداف المنـشود  

  :التهیئة للدرس وتتمثل هذه االستراتیجیات في 
اإللقاء والمحاضرة لفترات قصیرة تتخلل أوجه النشاط المختلفة وذلك لعرض وتوضیح األفكار أ ـ 

  .ه وأهمیته التربویة والمهنیة أبعادوالمفاهیم والحقائق األساسیة المتصلة بالموضوع و
ك لبلورة األفكار المطروحة وتوضیح المفـاهیم والحقـائق والمهـارات الجدیـدة ب ـ المناقشة باستخدام األسئلة وذل

  ".المحتوى"شطة تحت نوفي تحلیل النصوص المختلفة التي تدور حولها والواردة في األ
  . أسئلة اختبارات مقالیه من بعض المباحث التي تقوم بتدریسها إعدادج ـ التدریب العملي على 

   أسئلة مقالیة لثالثة دروس في اللغة العربیة للصف الرابع األساسي اعدي:شطة التعلیمیةناأل
  : الواجب البیتي

  اعدي أسئلة مقالیة لثالثة دروس في مبحث العلوم للصف الرابع األساسي 
تـم تنظـیم الطالبـات بطـرق مختلفـة سـواء عـن طریـق الـتعلم الـذاتي أو فـي :تنظیم الطالبات في مجموعاتـ ٥

  . مجموعات كبیرة وذلك لتحقیق األهداف التعلیمیة بشكل مناسبمجموعات صغیرة أو في
  دقائق) ١٠(استغرق تدریس المهارة: ـ تحدید وتوزیع وقت التدریس٦
 .تم التدریب على المهارة في غرفة الوسائل التعلیمیة:  الذي سیتم فیه التعلمكانـ تحدید الم٧
علـــم متنوعـــة ومناســـبة لتعلـــیم وتعلـــم الوحـــدات ة بمـــصادر تعلـــیم وتانتـــم االســـتع:ــــ اختیـــار مـــصادر الـــتعلم٨

بعــــــض األوراق  والكتـــــب المنهجیــــــة للمرحلـــــة األساســـــیة الــــــدنیا، الـــــسبورة الــــــالب تـــــوب ،(فـــــة منهـــــا المختل
  ). المطبوعة

 
 
  : تم تقویم الطالبة المتدربة من خالل :ـ تقویم األداء٩

  .ـ نقد الباحثة شفویا، ومن خالل بطاقة المالحظة
  .فویا ـ نقد الزمالء ش

تـم إجـراء تعـدیالت علـى  علیهـا وبناء  بمعرفة النتائجبات تزوید المتدرمن خاللها تم:ـ التغذیة الراجعة١٠
  . بعض خطوات تدریس المهارة من خالل التقویم البنائي والختامي 

  
  : أسئلة موضوعیةإعدادمهارة : اللقاء الخامس

  :  تكون قادرة علىأنهاء هذه الفعالیة إن یتوقع منك بعد: المعلمة/ عزیزتي الطالبة:ـ األهداف١
 .ة یتذكري مفهوم األسئلة الموضوع .١

 . تحددي طبیعة األسئلة الموضوعیة  .٢

 .أشكال األسئلة الموضوعیة .٣



 ٢٣٧

  .  أسئلة موضوعیة إعداد .٤
یتوقع منك قبل البدء بهـذه الفعالیـة علیـك مراجعـة المعلومـات : المعلمة/ یزتي الطالبةعز:ـ التعلم القبلي٢

  .)ممیزات وعیوب األسئلة الموضوعیة(:  تعلمتها عن أنسبق لك التي 
  :ـ المحتوى ٣

 بالمصحح عند وضع أثره یخرج عن ذاتیة المصحح ،وال یتنسمي بهذا االسم أل :األسئلة الموضوعیة 
 یقوم بعملیة تصحیحها إذا أعطي له مفتاح اإلجابة ،وطریقة أن انسإنالعالمة ،كما یمكن ألي 

   . )١٠٦: ٢٠٠٨یف ،الشر( اإلجراء
فالمطلوب فیها محدد بشكل دقیق الیختلف علیه المصححون ،واإلجابة عنها تكون عادة إما صحیحة 
أو خطأ فال یختلف المصححون ، وبذلك تتحقق فیها الموضوعیة بدرجة عالیة التخضع لذاتیة 

  .المصحح وأرائه الخاصة
  :أشكال األسئلة الموضوعیة

 .الصواب والخطأ  -                    المزاوجة  -
 .اإلكمال  -         . من متعدد االختیار -

  
  :ممیزات األسئلة التحریریة الموضوعیة

 .موضوعیة التصحیح ،ویعني التخلص من الرأي الشخصي للمصحح تماما .١

 .یة تمثیل المادة الدراسیة تمثیال حقیقیا لكثرة عدد األسئلةكانإم .٢

 .الواحد من السهل إلى الصعب  انیة تدرج األسئلة في االمتحكانإم .٣

 .تمتاز بقدر كبیر من الصدق والثبات نظرا للتصحیح الموضوعي وشمولیتها للموضوع الدراسي .٤

 .تتطلب وقت قصیر في التصحیح .٥

  :ات التحریریة الموضوعیةان عیوب االمتح
 .ات لكثیر من الوقت والجهد من قبل المعلمانیحتاج هذا النوع من االمتح : عدادصعوبة اإل .١

فهــي تـــشجع الطــالب علــى التخمـــین فــي حالــة عـــدم تمكــنهم مــن التعـــرف علــى اإلجابـــة : التخمــین .٢
 .الصحیحة للسؤال

 . من الورق عند الطباعة عددفهي تتطلب: مكلفة اقتصادیا .٣

  .فبوسع الطالب معرفة الجواب من زمیله بمجرد النظر للحظة واحدة لورقة زمیله: سهولة الغش .٤
 : شطة تعلیمیة أنالتعلم وما یستخدم في إطارها من مواد وـ استراتیجیات التعلیم و٤

استخدم الباحثة عدة استراتیجیات لمساعدة الطالبات المعلمات على بلـوغ األهـداف المنـشودة فـي مهـارة 
  : وتتمثل هذه االستراتیجیات في ةموضوعیال األسئلة إعداد



 ٢٣٨

ختلفـــة وذلـــك لعـــرض وتوضـــیح األفكـــار اإللقـــاء والمحاضـــرة لفتـــرات قـــصیرة تتخلـــل أوجـــه النـــشاط الم -أ 
  .ه وأهمیته التربویة والمهنیة أبعادوالمفاهیم والحقائق األساسیة المتصلة بالموضوع و

 المناقــشة باســتخدام األســئلة المختلفــة وذلــك فــي ســعیه لبلــورة األفكــار المطروحــة وتوضــیح المفــاهیم  -ب
 التــي تــدور حولهــا والــواردة فــي ورقــة العمــل والحقــائق والمهــارات الجدیــدة وفــي تحلیــل النــصوص المختلفــة

  ".المحتوى"تحت 
  .شطة التي تقدمها الباحثةن التدریب العملي على بناء أسئلة موضوعیة وذلك من خالل ممارسة األ-ج
  
  :شطة التعلیمیةناأل

  .لثالثة دروساختاري احد المباحث التي تقومي بتدریسها وضعي أسئلة موضوعیة 
  : الواجب البیتي

  .ري احد المباحث التي تقومي بتدریسها وضعي أسئلة موضوعیة لوحدة دراسیةاختا
تـم تنظـیم الطالبـات بطـرق مختلفـة سـواء عـن طریـق الـتعلم الـذاتي أو :ـ تنظـیم الطالبـات فـي مجموعـات٥

  .في مجموعات صغیرة أو في مجموعات كبیرة وذلك لتحقیق األهداف التعلیمیة بشكل مناسب
 دقائق) ١٠(استغرق التدریب على المهارة: التدریسـ تحدید وتوزیع وقت ٦
  .تم التدریب على المهارة في غرفة الوسائل التعلیمیة:  الذي سیتم فیه التعلمكانـ تحدید الم٧
م وتعلــم الوحــدات ة بمــصادر تعلــیم وتعلــم متنوعــة ومناســبة لتعلــیانتــم االســتع :ـــ اختیــار مــصادر الــتعلم٨

 ). لمرحلة األساسیة الدنیا، السبورة لوالكتب المنهجیة(المختلفة منها 
  : سیتم تقویم الطالبة المتدربة من خالل   :ـ تقویم األداء٩
  .ـ نقد الباحثة شفویا، ومن خالل بطاقة المالحظة١
  .ـ نقد الزمالء شفویا ٢

وبنــاء علیهــا تــم إجــراء تعــدیالت علــى بعــض خطــوات تــدریس المهــارة مــن خــالل  :ـــ التغذیــة الراجعــة١٠
  .م البنائي والختامي التقوی

  
  : أسئلة شفویة إعدادمهارة : اللقاء السادس

   : أن تكون قادرة على أنهاء هذه الفعالیة إنیتوقع منك بعد : المعلمة/  عزیزتي الطالبة:ـ األهداف١
  .تعطي مفهوما للسؤال الشفوي ـ 

  .ـ تذكري مزایا األسئلة الشفویة 
  .ـ تذكري عیوب األسئلة الشفویة

المعلمــة قبــل البــدء بهــذه الفاعلیــة علیــك مراجعــة المعلومــات التــي / عزیزتــي الطالبــة   :لم القبلــيـــ الــتع٢
   . تعلمتها عن االختبارات الشفویةأنسبق لك 

  :ـ المحتوى٣
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 لقیـــاس قـــدرة األســـئلةًوفیهـــا یجیـــب الطالـــب شـــفهیا ، ویلجـــأ المعلـــم إلـــى هـــذا النـــوع مـــن  :الـــسؤال الـــشفوي
  .قدرة على التعبیرالطالب في القراءة أو ال
طباعـات واضـحة عـن قـدرات التالمیـذ ال انهـا تعطـي أنتفیـد االختبـارات الـشفویة  :مزایا األسـئلة الـشفویة

هـــا تمكننـــا مـــن معرفـــة مـــستوى التلمیـــذ مباشـــرة أنكمـــا . تعطینـــا إیاهـــا أنتـــستطیع أدوات  القیـــاس األخـــرى 
وتقــدیم التغذیــة الراجعــة مباشــرة للتلمیــذ كمــا هــا تمكــن المعلــم مــن المعالجــة أنومعرفــة األخطــاء وبالتــالي ف

 یـــستفیدوا مـــن إجابـــات بعـــضهم بحیـــث یحـــصل نـــوع جدیـــد مـــن الـــتعلم التعـــاوني أثنـــاء أنیمكـــن للتالمیـــذ 
  ) ١٤٩: ٢٠٠٢الهویدي،.( الشفوي اناالمتح

  :عیوب األسئلة الشفویة
 .ها بالتقدیر الذاتي أثرت .١

 .عدم القدرة على إعادة تصحیحها .٢

طاقـــــــة المالحظـــــــة كـــــــأداة لتقویمهـــــــا مـــــــن اجـــــــل التخفیـــــــف مـــــــن عیـــــــوب التقـــــــدیر یجـــــــب اســـــــتخدام ب .٣
 ).٢٥٩: ١٩٩٨موسى،.(الذاتي

  : شطة تعلیمیة أنـ استراتیجیات التعلیم والتعلم وما یستخدم في إطارها من مواد و٤
 الباحثـــة عـــدة اســـتراتیجیات لمـــساعدة الطالبـــات المعلمـــات علـــى بلـــوغ األهـــداف المنـــشودة فـــي اســـتخدمت

  .وضع األسئلة الشفویةمهارة 
اإللقـــاء والمحاضــرة لفتـــرات قـــصیرة تتخلـــل أوجـــه النـــشاط المختلفـــة وذلـــك لعـــرض وتوضـــیح األفكـــار أ ـ 

  .ه وأهمیته التربویة والمهنیة أبعادوالمفاهیم والحقائق األساسیة المتصلة بالموضوع و
لمفــاهیم والحقــائق والمهــارات ب ـ المناقــشة باســتخدام األسـئلة وذلــك لبلــورة األفكــار المطروحـة وتوضــیح ا

  ".المحتوى"الجدیدة وفي تحلیل النصوص المختلفة التي تدور حولها والواردة في ورقة العمل تحت 
  .شطة التعلیمیة المطلوبةنالمهارة من خالل ممارسة األ ج ـ التدریب العملي على

  :ت في شطة والواجبانوتتمثل هذه األ:.شطة والواجبات البیتیة ند ـ استخدام األ
  :شطة التعلیمیةناأل
  .ختاري مجموعة من الدروس وضعي لها أسئلة الختبار شفويا

  :الواجب البیتي
  . ـ اختاري وحدة من احد المباحث للمرحلة األساسیة ، وضعي لها أسئلة الختبار شفوي١ 
  . ـ متى نستخدم االختبار الشفوي٢ 
رق مختلفـة سـواء عـن طریـق الـتعلم الـذاتي أو تـم تنظـیم الطالبـات بطـ:ـ تنظـیم الطالبـات فـي مجموعـات٥

  .في مجموعات صغیرة أو في مجموعات كبیرة وذلك لتحقیق األهداف التعلیمیة بشكل مناسب
  دقائق)٧(استغرق التدریب على المهارة: ـ تحدید وتوزیع وقت التدریس٦
 ..ائل التعلیمیةتم التدریب على المهارة في غرفة الوس : الذي سیتم فیه التعلمكانتحدید المـ ٧
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  المهـــارةة بمـــصادر تعلـــیم وتعلـــم متنوعـــة ومناســـبة لتعلـــیم وتعلـــمانم االســـتعتـــ:ــــ اختیـــار مـــصادر الـــتعلم٨
ائیــة اثرشطة المطبوعـة كتــدریبات نــوالكتــب المنهجیـة للمرحلــة األساســیة الـدنیا ، بعــض األ(المختلفـة منهــا 

  .للمهارة
نقـــد الباحثــــة شــــفویا، ومـــن خــــالل بطاقــــة (  خــــاللتـــم تقــــویم الطالبــــة المتدربـــة مــــن :ـــــ تقــــویم األداء٩

  )نقد الزمالء شفویا  و-المالحظة 
شطة نــم تزویـد الطالبـات المعلمـات بالتغذیـة الراجعــة مـن خـالل طـرح األسـئلة األتــ :ــ التغذیـة الراجعـة١٠

  . إلى الواجبات البیتیة ةوالتدریبات المستمرة لمعالجة مواطن الضعف وتعزیز فهم الطالبات باإلضاف
  : جدول المواصفاتإعدادمهارة : اللقاء السابع

  : تكون قادرة علىأنهاء هذه الفعالیة إنیتوقع منك بعد : المعلمة/ عزیزتي الطالبة :ـ األهداف١
 .دراسیة معینة أو جزء منها  تحصیلي في مادةالختبارم جدول مواصفات یصمتـ 

 .ةمعین  النسبیة للموضوعات في مادة دراسیةاناألوزب احسـ 

 . النسبیة لألهداف في مادة دراسیة معینةاناألوزب احسـ 

  .المعرفیة  عدد األسئلة في كل موضوع في مستوى معین من مستویات األهدافـ تحدید
ـــي ٢ ـــتعلم القبل ـــ ال یتوقـــع منـــك قبـــل البـــدء  هـــذه الفعالیـــة علیـــك مراجعـــة : المعلمـــة/ عزیزتـــي الطالبـــة :ـ

  :ن  تعلمتها عأنالمعلومات التي سبق لكي 
  . حصیليتمفهوم جدول مواصفات االختبار الـ 
 . لتحصیلي االختبار إعدادفي  أهمیة جدول المواصفاتـ 

  .شاء جدول المواصفاتأنـ خطوات 
  :ـ المحـــــتوى ٣

 هو عبارة عن مخطط تفصیلي یتم فیه ربط محتوى المادة الدراسیة :تعریف جدول المواصفات

  . النسبیة المناسبة لكل منها اناألوزید باألهداف التعلیمیة السلوكیة وتحد
 مفهوم جدول المواصفات یعني ،المقیاس الذي یقیس مدي تحقق صدق المحتوي ،والصدق یحتوى أن

  .على عنصرین أساسین هما الشمولیة ،التمثیل 
  . تكون فقرات االختبار تغطي جمیع مكونات المحتوى من أهدافأنوتعني یجب : الشمولیة 

ب ان تكون فقرات االختبار تمثل عینة المحتوى تمثیال صادقا لجمیع جوأنیعني یجب أما التمثیل ف
  :وهو جدول یحتوي عل بعدین. ئلذلك من الضروري جدا تحلیل المحتوى قبل كل نش.التحصیل 

 ویسجل مقابل كل موضوع الوزن النسبي لذلك لموضوعات الرئیسیة والفرعیةا  فیهتسجل:  األول
  .یه عدد األسئلة التي تمثل الوزن النسبي لذلك الموضوع الموضوع أو یسجل ف



 ٢٤١

معرفة وفهم وتطبیق وتحلیل وتركیب وتقویم،حیث  : مستویات األهداف التعلیمیة فیهتسجیلو: الثاني 
یدون تحتها أیضا عدد األسئلة من كل مستوى أو الوزن النسبي لكل مستوي من هذه المستویات والتي 

  ).١٥٥: ٢٠٠٢الهویدي،( والفرعیة وذلك حسب تقسیم المحتوىتقابل الموضوعات الرئیسیة
  مستویات األهداف حسب المادة التعلیمیة

  األهداف                            
 المحتوى

 الخ... تطبیق فهم تذكر

     - أ

     -ب

     - ج

ب 
حس

سة 
لرئی

ى ا
حتو

 الم
وین

عنا
میة

علی
 الت

ادة
الم

 

     -د

  
 : المواصفات جدول إعدادوات خط

 . جازها انتحدید األهداف التعلیمیة المطلوب قیاس مدى  ـ ١

 ـ تحلیل كل هدف إلى محتوى ومهارة بحیث تحصل على كافة المحتویات والمهارات المطلوب ٢
 . قیاسها

عدد األسئلة التي ترغب في طرحها والخاصة بكل خلیة من خالیا المحتوي من المهارة تحدید  ـ ٣
 .  )٥٣٠: ١٩٩٨ي ،مقطا( تبقى فارغةأنالخالیا ،ویمكن لبعض 

نسبة التركیز لكل جزء من المادة الدراسیة ،وذلك من خالل معرفة عدد الحصص المقررة تحدید  ـ ٤
   :أنأى % ١٠٠للوحدة الدراسیة مقسومة على عدد الحصص الكلیة للمادة الدراسیة مضروبة بـ 

  %١٠٠ ×   عدد حصص الوحدة الدراسي    = نسبة التركیز  
                    عدد حصص جمیع المادة الدراسیة

   : لكل جزء من المادة وذلك حسب المعادلة التالیةتحدید عدد األسئلة  ـ ٥
 ).٥٠: ١٩٩٨أبو ناهیة،.(نسبة الهدف×نسبة التركیز×عدد األسئلة الكلي = عدد األسئلة لكل جزء 

 :مثال تطبیقي
 ):الثانيالجزء /للصف الثالث( السادسة  للوحدة مكونات جدول المواصفات

 ٦،٧،٨،٩ عدادحقائق الضرب لإل

المحتوى یتكون من جمیع دروس الوحدة التي  : - أول عمود في الجدول -المحتوى والوزن النسبي  ـ ١
 جدول مواصفات ، بحیث یشتمل الدرس على الحقائق والمفاهیم والتعمیمات والمهارات  نبني لهاأننرید 
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 .صوعدد الحص.

  : الوزن النسبي لكل درس والمثال اآلتي یوضح كیف یحسب
  ،٨المقابلة لها وعدد الحصص یساوي   والقسمة٦حقائق الضرب للعدد  " انبعنوالدرس األول 

  ،٨والقسمة المقابلة لها وعدد الحصص یساوي  ٧حقائق الضرب للعدد " انبعنو الثانيالدرس 

   ،٨ والقسمة المقابلة لها وعدد الحصص یساوي ٨دد للع حقائق الضرب" انبعنوالدرس الثالث 

   ،٨ والقسمة المقابلة لها وعدد الحصص یساوي ٩الضرب للعدد  حقائق" انبعنوالدرس الرابع 

 .٥شطة وعدد الحصص یساوي أنمسائل و " انبعنوالدرس الخامس 
 

 : يیكون الوزن النسبي لكل درس كما یأت حصة ، وبذلك ) ٣٧(مجموع الحصص یساوي

 . %١٠٠× ) مجموع الحصص لجمیع الوحدات  ÷ عدد حصص الوحدة= (الوزن النسبي للدرس 

 %٢٢%=١٠٠× )٣٧ ÷٨(=فالوزن النسبي للدرس األول 

 . %٢٢% = ١٠٠×  ) ٣٧÷٨ = (الثانيو الوزن النسبي للدرس 

 %٢٢% =١٠٠×  ) ٣٧÷٨= ( و الوزن النسبي للدرس الثالث 

  %٢٢% =١٠٠×  ) ٣٧÷٨ = ( النسبي للدرس الرابع و الوزن
 %١٢%=١٠٠×)٣٧÷٥=(و الوزن النسبي للدرس الخامس

 %١٠٠=  المجموع أنالحظ 

 ، في الریاضیات هناك ثالث قدرات -  أول صف في الجدول –وزنها النسبي والقدرات والمعارف  ـ  ٢
 یمیة تعني ؛ القدرةفالمعرفة المفاه. المفاهیمیة ، المعرفة اإلجرائیة ، حل المشكالت المعرفة: رئیسه 

المتعددة ، ومعرفة  على معرفة المفاهیم ،قراءتها ، كتابتها ، تصنیفها ، تمییزها ، معرفة تمثیالتها
إجراء وتطبیق الخوارزمیات والقواعد  أما المعرفة اإلجرائیة تعني ؛ القدرة على. عالقة المفاهیم ببعض 

میمات أما حل المشكالت تعني ؛ القدرة على حل التع  والمبادئ على المفاهیم والحقائق وینانوالقو
 . حل جاهز لها وتعرض أول مرة على الطلبة المسائل الریاضیة و التي ال یوجد

 
النسبي لكل معرفة أو قدرة حیث یقوم المعلم بإحصاء عدد جمیع  أما بالنسبة لكیفیة تحدید الوزن

شكالت ، ثم یحسب الوزن النسبي لها كما وكذلك عدد جمیع اإلجراءات و عدد الم المفاهیم في الوحدة
  : یلي

عدد + اإلجراءات  عدد+عدد المفاهیم(÷ ) عدد المفاهیم({= الوزن النسبي للمعرفة المفاهیمیة 
 . %١٠٠× ) المشكالت 

 )٤(و عدد المشكالت  ) ٨( وعدد اإلجراءات  ) ٨( الوحدة یساوي   عدد جمیع المفاهیم فيكانفإذا 

  %٤٠%=١٠٠×)٤+٨+٨(÷٨=للمعرفة المفاهیمیة النسبي   الوزنأنف
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 . %٤٠=الوزن النسبي للمعرفة المفاهیمیة 

 %٤٠=للمعرفة اإلجرائیة  الوزن النسبي

  %٢٠=الوزن النسبي لحل المشكالت 
 %١٠٠=  المجموع أنالحظ 

 
األول في ) السطر ( تقاطع العمود األول مع الصف   وهي ناتجة من–خالیا جدول الموصفات   ـ ٣

 تكون في االختبار الذي سوف یتم بنائه وفي هذا المثال أنیجب   وتمثل عدد الفقرات التي–الجدول 
 .  فقرة١٥تم تحدید مسبقا 

المواصفات وذلك  یجب دائما تحدید عدد فقرات االختبار الكلیة قبل بناء جدول: مالحظة مهمة  (
 )حسب ما یراه المعلم مناسبا

 : لقاعدة اآلتیةا ویتم حساب عدد الفقرات حسب

  .االختبار الكلیة عدد فقرات× الوزن النسبي للقدرة × الوزن النسبي للوحدة 

فقرات المعرفة المفاهیمیة في الدرس األول  عدد: ویتم توظیف التقریب في حساب عدد الفقرات ، فمثال 
  . من الواحد صحیح ، وهكذا  وهذا العدد قریب١و٣٢ = ١٥× % ٤٠× %٢٢= 
 
   :یجیات التعلیم والتعلم وما یستخدم في إطارها من مواد وأنشطة تعلیمیة ـ استرات ٤

اسـتخدم الباحثـة عـدة اسـتراتیجیات لمـساعدة الطالبـات المعلمــات علـى بلـوغ األهـداف المنـشودة فـي مهــارة 
  : وتتمثل هذه االستراتیجیات في إعداد جدول المواصفات

ه النـــشاط المختلفـــة وذلـــك لعـــرض وتوضـــیح األفكـــار اإللقـــاء والمحاضــرة لفتـــرات قـــصیرة تتخلـــل أوجـــأ ـ 
  .ه وأهمیته التربویة والمهنیة أبعادوالمفاهیم والحقائق األساسیة المتصلة بالموضوع و

ب ـ المناقــشة باســتخدام األسـئلة وذلــك لبلــورة األفكــار المطروحـة وتوضــیح المفــاهیم والحقــائق والمهــارات 
  ".المحتوى"شطة تحت ن تدور حولها والواردة في األالجدیدة وفي تحلیل النصوص المختلفة التي

   جدول المواصفات لوحدة دراسیة في احد المباحث التي تقوم بتدریسها إعدادج ـ التدریب العملي على 
  ومــواد تعلیمیـــة إضـــافیة مطبوعـــة تتـــصل بالموضـــوع power pointد ـ عـــروض توضـــیحیة علـــى  

  . ا عند الحاجةویستطیع الدارس الرجوع إلیها واإلفادة منه
  :شطة التعلیمیةناأل

  .اختاري وحدة دراسیة ألحد المباحث التي تدرسینها وقومي بعمل جدول مواصفات
 تم تنظیم الطالبات بطـرق مختلفـة سـواء عـن طریـق الـتعلم الـذاتي أو :تنظیم الطالبات في مجموعاتـ ٥

  لیمیة بشكل مناسبفي مجموعات صغیرة أو في مجموعات كبیرة وذلك لتحقیق األهداف التع
 دقیقة) ٢٠(استغرق التدریب على المهارة : ـ تحدید وتوزیع وقت التدریس٦
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  .تم التدریب على المهارة في غرفة الوسائل التعلیمیة:  الذي سیتم فیه التعلمكانـ تحدید الم٧
ة بمصادر تعلیم وتعلم متنوعـة ومناسـبة لتعلـیم وتعلـم انتم االستع:ـ اختیار مصادر التعلم٨
 ).  والكتب المنهجیة للمرحلة األساسیة الدنیا، السبورة الالب توب (لمهارة منها ا

ــ تقــویم األداء٩   نقــد الباحثــة شــفویا، ومــن خــالل بطاقــة (تــم تقــویم الطالبــة المتدربــة مــن خــالل  :ـ
  .)نقد الزمالء شفویا . المالحظة

ات تـدریس المهـارة مـن خـالل بنـاء علیهـا تـم إجـراء تعـدیالت علـى بعـض خطـوو:ـ التغذیة الراجعـة١٠
  . التقویم البنائي والختامي 
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   )١٠( ملحق رقم 
  صور من تطبیق البرنامج 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effect of using the portal systemic on 
developing teaching skills for class students / teachers, in the  Faculty of Education at Al-
Azhar University, and that by answering the following questions: 
1. What teaching skills to be developed for  class students / teachers in the  Faculty of 
Education at Al-Azhar University? 
 
2. Are there statistical significant differences at (α ≤ 0.05) between the mean scores of the 
cognitive testing for teaching skills in pre and post applications for the favor of the post? 
 
3. Is there an effectiveness to portal systemic on developing the cognitive skills of teaching 
as estimated by  the cognitive test?  
 
4. Are there statistical significant differences at (α ≤ 0.05) between the average estimates 
performance on the observation sheet for teaching skills to members of the sample in two 
applications pre and post, for the favor of the post.?  
 
5. Is there an effectiveness to the use of the portal systemic on the developing the 
performance of teaching skills, as estimated on the observation sheet? 

  
To answer the questions of the study, a questionnaire was designed to determine teaching 
skills requested by the students / teachers. Also a guide of the portal systemic approach 
including teaching skills, was designed in both theoretical and applicable domains. 
The tools of the study included a test of (60) multiple – choice items besides observation 
sheet. The validity and reliability of them were checked. 
 
      The Tools were applied on a sample of (28) female students from the department of 
basic education  in the fourth level recorded in the field training course of the second 
semester of the year (2010-2011).     
 
    The researcher adopted a constructivist approach, the methodology of quasi-
experimental study.  The test and the observation sheet were applied before the 
implementation of the content, and after carrying out the content ,the same test and the 
observation sheet were applied on the same female sample of the  study as a post 
application. The statistical treatments were done for the average degree of the pre and the 
average scores of the post application.  
 
The  results of the study showed the effectiveness of the portal systemic on developing 
teaching skills among female students, where the study found the following results: 
 
1. There are statistical significant differences at (α ≤ 0.05) between the mean scores of the 
cognitive testing for teaching skills in pre and post applications for the favor of the post ? 
 
2. There is an effectiveness to portal systemic on developing the cognitive skills of 
teaching as estimated by  the cognitive test?  
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3. There are statistical significant differences at (α ≤ 0.05) between the average estimates 
performance on the observation sheet for teaching skills to members of the sample in two 
applications pre and post, for the favor of the post.? 
4-There is an effectiveness to the use of the portal systemic on the developing the 
performance of teaching skills, as estimated on the observation sheet? 
 
  In the light of the findings of the results of the  study, a number of recommendations have 
been  set including the necessity of adopting the portal systematic approach as one of the 
teaching access  , as one of effective methods in the developing teaching skills of teachers. 
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