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املشتخلص
مػػػف ػػػ ؿ الم حظػػػة الي ،ػػػيةئ ونتػػػااج الدراقػػػات القػػػابقةئ ظيػػػر ق،ػػػور ميػػػارات
التدريس التأممي لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة؛ لذلؾ قعت الدراقة الحالية إلػ التعػرؼ لمػ
فالميػة برنػػامج قػااـ لمػ اقػػتراتيجية دراقػة الػػدرس فػي تنميػػة ميػػارات التػدريس التػػأممي لػػدى
معممػػي العمػػوـ قبػػؿ ال دمػػةئ ولتحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ تػػـ اتبػػاع المػػنيج يػػبو التجريبػػي (ت،ػػميـ
المجمولة الواحدة مع قياس قبمي -بعدي)؛ مف

ؿ اإلجراءات التالية :إلداد قاامػة بميػارات

التػػدريس التػػأممي الواجػػب توافرىػػا لػػدى معممػػي العمػػوـ قبػػؿ ال دمػػة-إلػػداد ا تبػػار مػػدى ت ػوافر
ميارات التدريس التأممي لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة وتقنينػو -إلػداد بطاقػة م حظػة مػدى
المتػدرب
توافر ميارات التدريس التأممي لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة وتقنينيػا -الػداد كتيػب د

المػػدرب لبرنػػامج قػػااـ لمػ اقػػتراتيجية دراقػػة الػػدرس لتنميػػة ميػػارات التػػدريس التػػأممي
ودليػػؿ د
لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة -ا تيار مجمولة الدراقة ليوااياً مف ط ب كميػة التربيػة بقنػا

الفرقة الرابعة تعميـ لاـ ت ،،ات العموـئ وتطبيؽ تجربة الدراقػة لمييػائ وقػد أيػارت النتػااج
إلػ فالميػػة برنػػامج قػػااـ لمػ اقػػتراتيجية دراقػػة الػػدرس فػػي تنميػػة ميػػارات التػػدريس التػػأممي
لػػدى معممػػي العمػػوـ قبػػؿ ال دمػػة؛ فقػػد كانػػت الفػػروؽ بػػيف الدااػػيف القبمػػي والبعػػدي لمجمولػػة
الدراقة لم ا تبار وبطاقة م حظة مدى تػوافر ميػارات التػدريس التػأممي لػدى معممػي العمػوـ
قبؿ ال دمة دالة اح،ااياً لند مقتوى دل لة ...0ئ وبحجـ تأثير مرتفع.
الكممات المفتاحية :دراقة الدرس -التدريس التأممي -ميارات التدريس التأممي.
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Abstract
Based on self observation & previous studies' results, it
appeared that there is a shortage in reflective teaching skills for preservice science teachers, so this study tried to recognize the
effectiveness of lesson study strategy based program in developing
reflective teaching skills for pre-service science teachers, to achieve
such aim; quasi-experimental approach (one group design with prepost measuring), committed throgh next procedures: preparing a list
of reflective teaching skills for pre-service science teacherspreparing a measure & an observation rating scale for measuring
the extent to which pre-service science teachers have reflective
teaching skills, Preparing the trainee's and trainer's guide for a
lesson study strategy based program to develop reflective teaching
skills for pre-service science teachers, choose the study group
randomly among the th year science specialties from Qena faculty of
education, & apply the experiment of the study on them, results of
the study indicate the effectiveness of lesson study strategy based
program in developing reflective teaching skills for pre-service
science teachers; the differences between pre- post performance of
the study group at both the measure & observation rating scale for
the extent to which pre-service science teachers have reflective
teaching skills, were statistically significant at the level of
with
high size effect.

Keywords: lesson study - reflective teaching - reflective teaching
skills.
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مكدمـــــــــــــة :
ديعتبر المعمـ أحػد الركػااز التػي تقػوـ لمييػا العمميػة التعميميػة؛ لنػو المقػاوؿ الػرايس
لػف تحقيػؽ أىػدافيائ ونظػ ارً لمتقػدـ العممػػي والتكنولػوجي الػذي انعكػس لمػ النظريػات التربويػػة
ولمػػ وأقػػػاليب واقػػػتراتيجيات التػػدريس ولمػػػ طبيعػػػة الت ميػػػذ؛ لػػذلؾ أ،ػػػب مػػػف ال ػػػروري
الىتماـ بإلداد المعمـ بما يتناقب مع ذلؾ التقدـ وانعكاقاتو ومتطمباتو.
ونظ ارً لف مادة العموـ تدعد مف أكثر المواد تأث ارً بيذه التغيرات؛ لف محتواىا وأقموب
تقديمو يتطور بتقدـ العمـ والتكنولوجيا وأقاليب ووقااؿ العرضئ فقد انعكس ذلؾ لم دور
المعمـ لامة ومعمـ العموـ ا،ة؛ لنو مقاوؿ لف غرس الميوؿ والتجاىات والقيـ العممية
لدى ت ميذه فمـ يعد مجرد ناقؿ لممعرفةئ بؿ أ،ب

م،مـ ومنفذ وموجو لمعممية التعميمية

وقدوة لت ميذه ئ ومف ىنا لبد أف يحرص المعمـ لم الدقة ومواكبة الع،ر ومرالاة أقموب
تقديـ المادة العممية وطريقة تعاممو مع ت ميذهئ وردود أفعالو وأفعاؿ ت ميذه لكؿ كبيرة
و،غيرة في العممية التعميمية.
ويعتبر التأمؿ مف قمات المعمـ الجيد (بارقونز ر .د .وبراوف ؾ .س.ئ )2 :5..2؛
لف تأمؿ المعمـ في ممارقاتو التدريقية يقالده لم النمو الميني المقتمر؛ حيث إف ذلؾ
يمكنو مف توجيو ذاتو ونقدىا لند الحاجة (حمدي أبوالفتوح لطيفةئ )52 :5..7؛ ويحتاج
معمـ العموـ إل

التفكير في أفعالو؛ مف حيث :ماذا يفعؿ ولماذا وكيؼ يفعؿ؛ فيما ديعرؼ

بالتدريس التأممي (لبدالق ـ م،طف لبدالق ـئ )5.2 :5.06ئ وىو أحد التجاىات التي
تقتيدؼ مقالدة المعمـ لم تحقيف ممارقاتو المينية (محمد قاقـ لمي قحوافئ :5.05
قوـ تدريقو تقويماً تكوينياً؛ لتحقيف
وي ِّ
)76-72ئ لذلؾ يجب أف يتأمؿ المعمـ ممارقاتو د
(Moore,ئ فالمعمـ الذي ل يمارس التأمؿ
:
)
ممارقاتو المقتقبمية
(Ryan & Cooper,ئ لذلؾ يجب أف تت مف مقررات كمية

يكرر أ طااو )

:

التربية وقتاً يقم

لممعمميف قبؿ ال دمة بتعمـ أقاليب ممارقة التأمؿ (لفت م،طف

الطناويئ )596 :5..9ئ ومف ىنا كاف لبد مف توجيو الىتماـ لتنمية ميارات التدريس
التأممي لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة.
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وتعتبر اقتراتيجية دراقة الدرس مف التجاىات الحديثة لمتطوير الميني التي ترتكز
لم تأم ت المعمميف لتحقيف الممارقات التدريقية وتعميـ الت ميذ بتوجيو ودلـ اآل ريف
(فريؽ براء ميروع التطوير المينيئ )58 :5.07ئ وتقالد ىذه القتراتيجية المعمـ لم
إزالة الحاجز بيف النظرية والتطبيؽ (ياقر لواد المغامقيئ )5.02ئ حيث يعمؿ فييا فريؽ
مف المعمميف بيكؿ تعاوني لتحديد إحدى ميك ت التعمـ لدى الت ميذئ ثـ يقوموف بت طيط
وتنفيذ درس نموذجي لحؿ تمؾ الميكمةئ ويتـ تنقي الدرس مف
يثبت نجاح الدرس في حؿ الميكمة يتـ نيره لم

ؿ الفريؽ نفقوئ ولندما

نطاؽ واقع (توـ فيندر آرؾ وآ روفئ

.)058 :5.05
وىناؾ لدد مف الدراقات التي أثبتت فالمية وأىمية اقتراتيجية دراقة الدرس؛ فقد
أيارت نتااج دراقة

مود بنت قميماف بف لبدالرحمف آؿ الييخ ( )5.06إل

فالمية

اقتراتيجية دراقة الدرس في تنمية المعتقدات المرتبطة بالكفاءة الذاتية في التدريس لدى
الطالبات المعممات ت ،ص (لموـ -ريا يات)ئ وأو،ت ب رورة تدريب المعمميف باقت داـ
اقتراتيجية دراقة الدرسئ ودراقة ىبو محمد محمود لبدالعاؿ ( )5.07التي أيارت نتااجيا
إل فالمية البرنامج القااـ لم دراقة الدرس في تنمية ميارات التفكير التأممي لدى الط ب
المعمميفئ وأو،ت ب رورة ت ميف نموذج دراقة الدرس في برامج إلداد المعمـ بكمية التربيةئ
ودراقة )

(  Collinsالتي أيارت نتااجيا إل

أف اقتراتيجية دراقة الدرس حفزت

النمو الميني لمعممي الفيزياء؛ مف حيث :زيادة التركيز لم تفكير الت ميذئ اقت داـ وقااؿ
واقتراتيجيات تعميمية جديدةئ الفيـ الجيد لممفاىيـئ زيادة تقدير المعمـ لذاتوئ وتغيير النظرة
لتدريس الفيزياء بيكؿ لاـئ كما أيارت نتااج دراقة & Espinosa, Datukan, Butron
)

( Tametaإل

اتفاؽ آراء معممي الكيمياء قبؿ ال دمة لم

أف دراقة الدرس

النتاجية تدقيـ في تحقيف ميارات التدريسئ مما يؤدي إل زيادة تح،يؿ الت ميذ لمكيمياءئ
ولكنيـ أياروا إل لدد مف ليوبيا؛ والتي منيا :أنيا تتطمب وقت طويؿئ وأف الدرس المبحوث
الذي تـ انتاجو قد يتناقب فقط مع مجمولة معينة مف الت ميذ ول يمكف تعميمو لم
الجميعئ كما أيارت نتااج دراقة ىالو محمد توفيؽ لطفي ( )5.08إل ارتفاع مقتوى تمكف
معممي الفيزياء الذيف تدربوا لم اقت داـ نموذج دراقة الدرس في التطبيؽ البعدي لبطاقة
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م حظة الممارقات التدريقيةئ وقد أو،ت الدراقة قالفة الذكر ب رورة اىتماـ كميات التربية
بنموذج دراقة الدرس لند إلداد المناىجئ وتدريقو لمط ب المعمميف.
ونظ ارً لفالمية اقتراتيجية دراقة الدرس في تنمية ميارات التػدريس كمػا أيػارت نتػااج

دراقػػػات) :
)

(

Collinsئ و ىالػػػو محمػػػد توفيػػػؽ لطفػػػي ()5.08ئ و

Espinosa,

( Datukan, Butron & Tametaئ وفالميتيا في تنمية اليػعور بالكفػاءة الذاتيػة

لػػػدى المعممػػػيف؛ كمػػػا أيػػػارت نتػػػااج دراقػػػة :مػػػود بنػػػت قػػػميماف بػػػف لبػػػدالرحمف آؿ اليػػػيخ
()5.06؛ فػػإف الدراقػػة الحاليػػة تقػػع لتق،ػػي فالميػػة برنػػامج قػػااـ لم ػ اقػػتراتيجية دراقػػة
الدرس في تنمية ميارات التدريس التأممي لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة.

مظهلة الدراسة وحتديدٍا

 -:نبع اإلحقاس بالميكمة مف

ؿ-:

تعبير معممي العموـ قبؿ ال دمة دااماً لف قمقيـ مف ممارقة التدريس في التربية

العمميةئ ومف

ؿ ح ور بعض الح،ص أثناء اإليراؼ لم ط ب التربية العممية لوحظ

لدـ إدراؾ معممي العموـ قبؿ ال دمة لأل طاء التي يقعوف فييا أثناء التدريسئ ولدـ تفكيرىـ
في كيفية تحقيف أداايـ؛ بؿ إنيـ يعتبروف أف الداء الجيد مرىوف بال برة وتكرار الممارقةئ
كما تـ طرح لدد مف القامة التي تدور حوؿ مدى تفكيرىـ في تحميؿ ممارقاتيـ التدريقية
وت طيطيـ لتحقيف أداايـ ولحؿ ميك ت التدريس التي قد تواجييـ أثناء الممارقات
التدريقية أو تعوؽ أداايـ؛ فأيارت غالبية اآلراء إل قمبية معممي العموـ قبؿ ال دمة في
ىذا اليأف ولدـ تفكيرىـ في تقييـ أو تحقيف أداايـ.
كما أيارت نتااج لدد مف الدراقات إل ق،ور ميارات التدريس التأممي لدى معظـ
المعمميف وأو،ت بع يا ب رورة تدريب المعمميف لم تمؾ الميارات؛ مثؿ دراقة كوثر جميؿ
قالـ بمجوف ( )5.0.التي أو،ت ب رورة الىتماـ بتدريب معممي ومعممات العموـ لم
ممارقة ميارات التأمؿ والنقد الذاتي والقتفقار حوؿ إجراءات التدريس التي يقوموف بيا؛
لما لذلؾ مف أثر إيجابي في تحقيف أداايـ الميني وكفاءاتيـ التدريقيةئ ودراقة ( Myers
تـ تقديميا بواقطة ليريف معمـ مف
( التي تـ فييا تحميؿ كيفي لتقارير دراقة درس ّ
المعمميف قبؿ ال دمةئ وأيارت نتااجيا إل أف تأم تيـ كانت لند أدن المقتوياتئ ودراقة
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جبر بف محمد بف داود الجبر ( )5.09التي أو،ت ب رورة ت ميف مقررات طرؽ تدريس
العموـ مو ولات التدريس التأممي وأدواتو وآليات تطبيقو وتفعيمو مف

ؿ التدريس

الم،غرئ ودراقة لطية القيد لطية لبدالعاؿ ول،اـ أحمد محمد أبوال ير ولمي محمد
حقيف قميماف ( )5.02التي أو،ت ب رورة تطوير برامج إلداد المعمـ بكميات التربية
بيكؿ يقالد الطالب المعمـ لم اكتقاب وتنمية وميارات التدريس التأممي لديوئ ودراقة لبد
النبي فتحي أبو قمطاف ومحمد فؤاد أبو لقكر ( )5.07التي أيارت إل

أف درجة

الممارقات التأممية لدى معممي العموـ متوقطةئ وأو،ت ب رورة الىتماـ بتدريب معممي
العموـ لم

تأمؿ ممارقاتيـ التدريقيةئ ودراقة فاطمة قحاب الرييدي ( )5.08التي

أيارت نتااجيا إل أف درجة اقت داـ الممارقات التأممية لدى معممي المرحمة الثانوية مف
دورت لممعمميف لتزويدىـ بفيـ أكبر لمممارقات
وجية نظرىـ متوقطةئ وأو،ت ب رورة لقد ا
التأممية ومجالت تطبيقيائ و رورة العمؿ لم تيياة بياة تعميمية محفزة لمممارقات التأممية
لدى المعمميف.
يت

مف

ؿ العرض القابؽ قمة الدراقات التي حاولت تنمية ميارات التدريس

التأممي لدى معممي العموـ لم حقب لمـ الباحثةئ واتفاؽ نتااج معظـ الدراقات لم ق،ور
ميارات التدريس التأممي لدى معظـ معممي العموـ.

مً خالل العزض الشابل ميهً حتديد مظهلة الدراسة يف:
قصور مَارات التدريص التأملي لدى معلني العلوو قبل اخلدمة
 -سؤال الدراسة- :

حاولت الدراقة الحالية اإلجابة لف القؤاؿ التالي:

 ما فالمية برنامج قااـ لم اقتراتيجية دراقة الدرس في تنمية ميارات التدريسالتأممي لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة؟

فزضا الدراسة- :

تمت اإلجابة لف قؤاؿ الدراقة مف

ؿ ا تبار ،حة الفر يف

التالييف:
 يوجد فرؽ داؿ اح،ااياً بيف الداء القبمي والداء البعدي لمجمولة الدراقة لما تبار مدى توافر ميارات التدريس التأممي لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة ل،ال
التطبيؽ البعدي.
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 -يوجد فرؽ داؿ اح،ااياً بيف الداء القبمي والداء البعدي لمجمولة الدراقة لم

بطاقة م حظة مدى توافر ميارات التدريس التأممي لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة

ل،ال التطبيؽ البعدي.

حمددات الدراسة- :

قوؼ تمتزـ الدراقة الحالية بالمحددات التالية-:

 ميارات التدريس التأممي التي اقتقر لمييا رأي القادة المحكميف؛ وىي ميارات:جمع معمومات حوؿ الميكمة التي تواجو المعمـ -تحميؿ المعمومات المتعمقة بتمؾ
الميكمة -تقييـ المعمومات -التأمؿ فييا -الت طيط لحؿ تمؾ الميكمة -الت طيط
إلدارة الزمات التي قد تط أر أثناء حؿ الميكمة -تنفيذ ال طة المو ولة.
 لينة مف معممي العموـ قبؿ ال دمة ت ،ص (لموـ بيولوجية وجيولوجية -فيزياء-كيمياء) بكمية التربية بقنا؛ لنيـ يتعامموف مع ت ميذ في قف المراىقة (المرحمتيف
اإللدادية والثانوية) وىي مرحمة لمرية حقاقة تتطمب أف يرالي المعمـ كؿ طوة
في العممية التعميمية قبؿ أف ي طوىا ويترقب بحرص تأثير أقوالو وأفعالو لم
ت ميذهئ مع الحرص لم حؿ أي ميكمة تدريقية بيكؿ ميني مدروس مع الحرص
لم ترؾ انطبالات جيدة لدى ت ميذهئ لما لذلؾ مف تأثير لمييـ في تمؾ المرحمة
القنية الدقيقة.
 برنامج مقترح لتنمية ميارات التدريس التأممي لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة. العاـ الجامعي 5.09/5.08ـ.ٍدف الدراسة -:تيدؼ الدراقة الحالية إل :
 -التعرؼ لم

فالمية برنامج قااـ لم

اقتراتيجية دراقة الدرس في تنمية ميارات

التدريس التأممي لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة.

أٍنية الدراسة- :

قد تفيد الدراقة الحالية في:

 توجيو نظر م ططي برامج إلداد المعمـ لتنمية بعض ميارات التدريس التأممي لدىمعممي العموـ قبؿ ال دمة.
 توجيو نظر م ططي برامج إلداد المعمـ لقت داـ اقتراتيجية دراقة الدرس لندتدريب معممي العموـ قبؿ ال دمة لم ميارات التدريس الم تمفة.
 القتفادة مف البرنامج المقترح كمقرر متطمب إللداد معممي العموـ.- 972 -
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 القتعانة بالبرنامج المقترح في تدريب المعمميف أثناء ال دمة لم ميارات التدريسالتأممي.
 توفير ا تبار لمدى توافر ميارات التدريس التأممي لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة. توفير بطاقة م حظة مدى توافر ميارات التدريس التأممي لدى معممي العموـ قبؿال دمة.

ميَج الدراسة- :

التمدت الدراقة الحالية لم المنيج يبو التجريبي (ت،ميـ المجمولة

تـ تطبيؽ أداتا الدراقة (بطاقة الم حظة وال تبار)
الواحدة مع قياس قبمي -بعدي)؛ حيث ّ
لم مجمولة الدراقة قبمياًئ ثـ تعري يا لممتغير التجريبي (تدريس البرنامج المقترح
باقت داـ اقتراتيجية دراقة ا لدرس) لفترة مف الزمفئ ثـ إلادة تطبيؽ أداتا الدراقة لم

مجمولة الدراقة بعدياً لموقوؼ لم أثر المتغير التجريبي (رجاء محمود أبول ـئ :5.00

.)55.

أداتا الكياض- :
 بطاقة م حظة مدى توافر ميارات التدريس التأممي لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة. -ا تبار مدى توافر ميارات التدريس التأممي لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة.

مصطلحا الدراسة (*)- :
التدريص التأملي:
يمكف تعريؼ التدريس التأممي في الدراقة الحالية إجرااياً بأنو:

مد ؿ اقتق،ااي بنااي ييتـ بالتدريس والحؿ البتكاري لمميك تئ ويقت دـ في إلداد المعمـ
قبؿ ال دمة أو تدريب المعمـ أثناء ال دمة مف

ؿ تيجيعو لم التفكير حوؿ ممارقاتو

التدريقية بيكؿ تحميمي نقدي بيدؼ تحقينيا لتحقيؽ أىداؼ معينةئ وذلؾ مف

ؿ المرور

ب طوات تتطمب ميارة في أداايا؛ ىي :جمع معمومات حوؿ الميكمة التي تواجو المعمـ-
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
تـ التو،ؿ لمتعريػؼ اإلجرااػي لم،ػطمحي الدراقػة بعػد تحميػؿ ومراجعػة التعريفػات الػواردة
(*) ّ
ليما في اإلطار النظري
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تحميؿ المعمومات المتعمقة بتمؾ الميكمة -تقييـ المعمومات -التأمؿ فييا -الت طيط لحؿ تمؾ
الميكمة -الت طيط إلدارة الزمات التي قد تط أر أثناء حؿ الميكمة -تنفيذ ال طة المو ولة.

اسرتاتيجية دراسة الدرض:
يمكف تعريؼ اقتراتيجية دراقة الدرس في الدراقة الحالية إجرااياً بأنيا:

اقتراتيجية لمتنمية المينية يجتمع فييا فريؽ مف المعمميف لتحميؿ لمميتي التعميـ والػتعمـ لحػؿ
ميكمة معينة أو تطوير درس؛ مف

ؿ :ت طيط -تػدريس -م حظػة -نقػد -مراجعػة وتنقػي

الدرس كمجمولةئ والو،وؿ لنتااج يمكف تبادليا مع غيرىـ مف المعمميف في ذات الت ،ص.

اسرتاتيجية دراسة الدرض ودورٍا يف تينية مَارات التدريص التأملي لدى معلني العلوو
قبل اخلدمة
تعزيف التدريص التأملي:
وىناؾ لدة تعريفات لمتدريس التأممي منيا؛ تعريفو بأنو أحد توجيات إلداد المعمـ؛
وفيو يقوـ الطالب المعمـ أو المعمـ أثناء ال دمة بتحميؿ ممارقاتو التدريقية ثـ الموازنة بينيا
عرؼ
وبيف ممارقات بديمة تمكنو مف بموغ أىدافو (حمدي أبوالفتوح لطيفةئ )59 :5..7ئ د
وي ّ
بأنو طرح أقامة حوؿ ممارقاتؾ التدريقيةئ ومحاولة اإلجابة لنيا

)

& (Tuckman

 ،Monetti,وىو تفكير المعمـ بيكؿ تحميمي نقدي لممارقاتو التدريقية بيدؼ

:

تحقينيا (لبدالق ـ م،طف لبدالق ـئ )029 :5.06ئ وىو مد ؿ اقتق،ااي بنااي ييتـ
بالتدريس والحؿ البتكاري لمميك ت (لبدالق ـ م،طف لبدالق ـئ .)599 :5.06
يت

مف

ؿ العرض القابؽ لتعريفات التدريس التأممي بأنو ي،م

كمد ؿ

إللداد المعمـ قبؿ ال دمة أو لتدريب المعمـ أثناء ال دمةئ ويقتيدؼ تناوؿ الممارقات
التدريقية بالتحميؿ والنقد لتحقينيا أو لمتو،ؿ لحموؿ ابتكارية لمميك ت التي قد تعترض
العممية التدريقية.

أٍنية التدريص التأملي:
التأمؿ لممية مقتمرة تتـ بيػدؼ الػتعمـ مػف ال بػراتئ ويعتبػر المعمػـ الػذي ينػدمج فػي
الممارقػات التأمميػة؛ متعممػاً طػواؿ حياتػو المينيػة )

:

Impedovo & Malik,

(ئ ويقػػالد التأمػػؿ المعمػػـ لمػػ  :ات ػػاذ قػػ اررات يػػجالة لتغييػػر بعػػض ممارقػػاتو التدريقػػيةئ
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وتحديػػد الميػػك ت التربويػػة التػػي قػػد تواجيػػو ومحاولػػة حميػػا (أح ػ ـ البػػاز حقػػف و الفرحػػاتي
القػػيد محمػػودئ )565 -560 :5..8ئ ويقػػالد تقيػػيـ المعمػػـ لذاتػػو مػػف ػ ؿ الممارقػػات
التأممية لم ت ييؽ الفجوة بػيف النظريػة والتطبيػؽ )

:

(Mann & Walsh,ئ كمػا

إف دمػج التأمػػؿ فػي بػرامج إلػػداد المعمػـ؛ ديعػػد المعمػػـ لحيػاة مػػف التأمػػؿ فػي الممارقػػات الجيػػدة
(Lupinski, Jenkins, Beard & Jones,
التػي تػؤثر لمػ تح،ػيؿ الت ميػذ :
)

ئ ويمكف مف

ؿ ممارقة التأمؿ تعديؿ المعتقدات والفكػار والنظريػات التربويػة وتحقػيف

لممية التدريس (أيمف محمػد النبػويئ )9.9 :5..8ئ كمػا تقػالد ممارقػة التػدريس التػأممي
لم ػ تنميػػة الميػػارات التدريقػػية كمػػا أيػػارت نتػػااج دراقػػات :أمػػؿ القػػيد مػػؼ ()5..9ئ و
أبوالدىب البدري لمي و الد فاروؽ اليواري (.)5.07
ديقت مص مما قبؽ أىمية التدريس التأممي مػف لػدة نػواحي؛ منيػا :زيػادة القػتفادة
مػػف ال ب ػرات -تعػػديؿ الممارقػػات التدريقػػية -حػػؿ الميػػك ت التػػي تواجػػو لمميػػة التػػدريس-
ت ييؽ الفجوة بيف النظرية والتطبيؽ -تنمية ميارات التدريس.

أدوات التدريص التأملي:
ىناؾ لدد مف الدوات التي يقت دميا المعمـ بغرض التأمؿ؛ مثؿ:
 أوراؽ الدقااؽ ال مس؛ وىي أوراؽ يطمبيا المعمـ بيكؿ منتظـ مف ت ميذه قبػؿ نيايػةالح،ػػػة ب مػػػس دقػػػااؽئ وفييػػػا يطمػػػب المعمػػػـ مػػػنيـ اإلجابػػػة لمػػػ بعػػػض القػػػامة
المفتوحة التي تدور حوؿ ما يتذكرونو مف درس اليوـئ والجزء الكثر تعقيداً فيوئ ومػا
يرغبوف في القتزادة منو في ىذا المو وعئ وحوؿ اقتراحاتيـ بيأف ممارقات المعمػـ

التي يروف حاجتيا لمتحقيفئ وذلؾ بدوف كتابة التمميذ لقمو فييا.
 اليوميػػػات؛ وىػػػي م حظػػػات ي ،ػػػية يكتبيػػػا المعمػػػـ ب،ػػػفة يوميػػػة حػػػوؿ ممارقػػػاتوالتدريقػػية وانطبػػاع الت ميػػذ لنػػو ولػػف الػػدرس ولػػف الج ػراءات التػػي يتبعيػػا بيػػدؼ
تنمية ذاتو مينياً.

 البحػػث اإلجرااػػي؛ وىػػو ال طػػوات التػػي يتبعيػػا المعمػػـ بنفقػػو لحػػؿ ميػػكمة تدريقػػيةمعينػػةئ أو لتجربػػة أقػػموب جديػػد فػػي التػػدريس (محمػػد لبػػداليادي حقػػيفئ :5..7
25 -28؛ لبدالق ـ م،طف لبدالق ـئ .)082 -075 :5.06
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 باإل افة إل اليرااط القمعية والب،رية (لفت م،ػطف الطنػاويئ -)596 :5..9المنتديات -ممفات اإلنجاز -المقاب ت -القتبيانات -التقػارير (طػاىر محمػد اليػادي
محمدئ .)522 :5.05
ؿ مػا قػبؽ يت ػ أف لمميػة التأمػؿ قػد تفقػد قيمتيػا إذا اقت،ػرت لمػ العمػؿ

مف

الذىني دوف تدويف وتوثيؽ تمػؾ التػأم تئ وذلػؾ مػف ػ ؿ أدوات معينػة؛ مثػؿ :أوراؽ ال مػس
دقااؽ؛ لمتوقؼ لم انطبالات الت ميذ حػوؿ الػدرس وأداء المعمػـ-اليوميػات؛ التػي يػدوف فييػا
المعمـ م حظاتيا وانطبالاتو لف أدااو التدريقي وتفالؿ الت ميذ معو -البحث اإلجرااي؛ لحػؿ
ميكمة تدريقية معينة -التقجيؿ القمعي والب،ري ...-وغيرىا.

مَارات التدريص التأملي:
تتمثؿ ميارات التدريس التأممي في :تحديد ميك ت الممارقػة ال،ػفية -مناقيػة
الفت ار ات والقيـ المت منة في التػدريس -ممارقػة التػدريس وفقػاً لمثقافػة القػاادة ببياػة

التػػػدريس -القػػػعي بجػػػد تجػػػاه النمػػػو المينػػػي المقػػػتمر (أيمػػػف محمػػػد النبػػػويئ :5..8
)9.9 -9.8ئ بينمػػػػا ديم ػػػػص طػػػػاىر محمػػػػد اليػػػػادي محمػػػػد ( )522 :5.05ميػػػػارات
التػػػدريس التػػػأممي فػػػي :و ػػػع طػػػة لتحديػػػد الميػػػك ت التػػػي تواجػػػو العمميػػػة التعميميػػػة
ومحاولػػة حميػػا -تنفيػػذ ال طػػػة -مراجعػػة ال طػػة وتعػػديميا مػػػف وقػػت آل ػػر والػػتعمـ مػػػف
ال برات اليومية.
ويرى )

:

(  Kevinأن ميارات التدريس التأممي تتمثؿ في:

 الو،ؼ :ويتـ فيو تو ي ما حدث بالدرس بدوف تقييـ مع كتابػة أي م حظػات لمػالػػدرس؛ مثػػؿ :مػػا فعمتػػو بيػػكؿ م تمػػؼئ أو مػػا نقػػيت ت ػػمينوئ أو مػػا لػػـ تفعمػػوئ أو
الميك ت التي واجيتيائ أو أي ييء حدث بيكؿ ي تمؼ لما كنت تتوقع.
ويق،د بو إ،دار الحكاـ حوؿ ما تـ تنفيذه بيكؿ جيد أو قيء في درقؾ.
 التقييـ :د التحميػػؿ :وفيػػو تػػتـ محاولػػة تفقػػير لمػػاذا قػػمكت بيػػكؿ معػػيف فػػي التػػدريسئ لمػػاذاح،ػػمت لمػ نتػػااج معينػػةئ ومػػف الميػػـ فػػي ىػػذه المرحمػػة أف يكػػوف المعمػػـ أمينػاً مػػع

نفقو حت لو كاف ذلؾ غير مري لو.

 القتراحات :وفي ىذه المرحمة يحاوؿ المعمـ اقتراح ألماؿ أ ػرىئ طػط لمػؿئ أىػداؼلتحقيف الذات.
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وقػد تمػػت القػػتفادة مػػف العػػرض القػػابؽ فػػي إلػػداد قاامػػة بميػػارات التػػدريس التػػأممي
الواجب توافرىا لدى معممي العموـ قبؿ ال دمةئ والتي تمثمت في الميارات التالية:
 جمع المعمومات؛ ويتمثؿ فػي جمػع معمومػات حػوؿ الميػكمة التدريقػية مو ػع التأمػؿمف م،ادر المعمومات المتعددةئ أو مف الزم ء أو ال براء.
 تحميػػؿ المعمومػػات القػػابؽ جمعيػػا بتجزاتيػػا إل ػ مو ػػولات فرليػػة أو ت،ػػنيفيا فػػيفاات وفقاً لفالميتيا في حؿ الميكمة.

 تقييـ المعمومات مف حيث مدى ارتباطيا بالميكمة مو ع التأمػؿئ ومػدى م،ػداقيتيائومدى ت ارب المعمومات الواردة مف م،ادر م تمفة أو تطابقيا.
 -التأمؿ؛ والذي يتـ مف

ؿ :تق،ي المعمـ لنقاط القػوة وال ػعؼ فػي الداء التدريقػي

لتحقينوئ والحرص لم ح ور ح،ص لممتميزيف مػف الػزم ء /ذوي ال بػرة؛ بيػدؼ
القتفادة مف أداايـئ ومقارنة المعمـ بيف أدااو الذاتي فػي الح،ػة الحاليػة والح،ػص
القابقةئ وطمب المعمـ مف ت ميذه كؿ فتػرة كتابػة انطبالػاتيـ اليجابيػة والقػمبية لػف
الػػدرس وأقػػموب التػػدريسئ وكتابػػة المعمػػـ يوميػػات لػػف م حظاتػػو حػػوؿ كػػؿ ح،ػػة
وانطبالػػات ت ميػػذه والميػػك ت الحادثػػة بيػػائ ومناقيػػة الميػػكمة التػػي تواجيػػو مػػع
الزم ء /ذوي ال برة.
 -الت طيط؛ ويقوـ بو المعمـ باقتمرار لت يي نقاط

عفو وتعزيز نقاط قوتػوئ والحػرص

لم ػ الت طػػيط الػػدقيؽ لكػػؿ درس قبػػؿ تدريقػػوئ مػػع الت ط ػيط لتػػوفير الم ػواد والدوات
والجيزة التي قد تعينو لم تحقيؽ أىدافوئ وت،ميـ ت،ور متكامؿ لحؿ الميكمة.
 إدارة الزمات؛ وتتـ بو ػع المعمػـ لت،ػور حػوؿ كيفيػة التغمػب لمػ الزمػات التػي قػدتفاجاو أثناء التدريس (تمؼ جياز -نقػص مػواد -قػؤاؿ محػرج...-وغيرىػا)ئ وت،ػور
لردود فعؿ الت ميذ الم تمفة تجاه كؿ موقؼ تعميمي.
 تنفيذ ال طة؛ والػذي يػتـ مػف ػ ؿ يػرح الػدرس مػع مرالػاة ال طػة المو ػولة بقػدراإلمكافئ مع تعديميا أثناء التدريس وفقاً لمتطمبات الموقؼ التعميمي.
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تعزيف اسرتاتيجية دراسة الدرض:
وىناؾ لدة تعريفات لقتراتيجية دراقة الدرس منيا؛ أنيا اقتراتيجية لمتنميػة المينيػة
تقم لممعمميف بفحص وتحقػيف ممارقػاتيـ التدريقػية بطريقػة منيجيػة تعاونيػة؛ حيػث يقػوـ
المعمموف بدراقة الػدرس معػاً مػف ػ ؿ :ت طػيط -تػدريس -م حظػة -نقػد -مراجعػة وتنقػي

(Yendol-Hoppey & Dana,ئ كمػا تدعػرؼ بأنيػا إحػدى
الػدرس كمجمولػة ) :
أيكاؿ التنمية المينية لممعمـ؛ وفييا يجتمع فريؽ مف المعمميف لتحميؿ لمميتػي التعمػيـ والػتعمـ
لحؿ ميكمة معينة أو تطوير درسئ والو،وؿ لنتااج يمكف تبادليا مع غيرىـ مف المعممػيف فػي
ذات الت ،ػػص (ياقػػر ل ػواد المغامقػػيئ )5.02ئ وتدعػ ّػرؼ أي ػاً بأنيػػا نمػػوذج لمتعػػاوف بػػيف
(Cheng,
المعمميف في ظؿ مجتمعات التعمـ المينيئ وتعتبر من،ة إلنتاج المعارؼ :
)

.
يت

مف

ؿ العرض القػابؽ اتفػاؽ تعريفػات اقػتراتيجية دراقػة الػدرس لمػ أنيػا

إحػػدى أقػػاليب التنميػػة المينيػػة لممعمػػـ التػػي تػػػتـ مػػف ػػ ؿ العمػػؿ التعػػاوني بػػيف لػػدد مػػػف
المعمميف لمو،وؿ إل معمومات جديدة لتطوير أحد الدروس أو لحؿ ميكمة تدريقية معينة.

أٍنية اسرتاتيجية دراسة الدرض:
تقػػالد اقػػتراتيجية دراقػػة الػػدرس لم ػ زيػػادة دافعيػػة المعممػػيف لتحقػػيف ممارقػػاتيـ
التدريقية مف

ؿ مياىدتيـ لممارقات تدريقية أف ؿ ومقارنتيا بممارقاتيـ ال ا،ةئ كمػا

أنيا توفر الفر،ة لممعمميف لقتكياؼ الفكار الم تمفة مف
)

:

ؿ النقاش المتبادؿ فيمػا بيػنيـ

(Doig & Groves,ئ كمػا تقػالد لمػ تقميػؿ الفجػوة بػيف النظريػة والتطبيػؽ

(ياقر لواد المغامقيئ )5.02ئ وتقالد لم الدمج العممي بيف مجػالت التربيػة مػف منػاىج
وطػرؽ تػدريس ولمػـ نفػس و،ػحة نفقػية وأ،ػػوؿ تربيػة وتربيػة مقارنػةئ باإل ػافة إلػ تركيػػز
الىتمػػػاـ لمػػػ تعمػػػـ التمميػػػذ والمتابعػػػة الداامػػػة لػػػذلؾ (قػػػام أحمػػػد محمػػػد جعفػػػر ريحػػػافئ
227ئ)5..2ئ كما أيارت نتااج لدد مف الدراقات إل أىمية اقتراتيجية دراقة الػدرس؛ فقػد
أيػارت نتػااج دراقػة

)

(  Mee & Oyaoإلػ أف دراقػة الػدرس قػالدت

لم ػ تحقػػيف الداء التدريقػػي لممعممػػيف مػػف ػ ؿ ممارقػػة التعػػاوف الجمػػالي فػػي التػػدريس
والػػتعمـ مع ػاًئ كمػػا أيػػارت نتػػااج دراقػػة )

(  Kadroon & Inprasithaإل ػ أف

اقػػتراتيجية دراقػػة الػػدرس قػػالدت المعممػػيف لم ػ تكػػويف آراء جديػػدة حػػوؿ كيفيػػة التػػدريسئ
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وكيفية م حظة وتققيـ ال،ؼ مما ديقيـ ليس فقط فػي تحقػيف الممارقػات التدريقػيةئ ولكػف
أي اً في تحقػيف نظػاـ إلػداد المعمػـ بالكامػؿئ وأيػارت نتػااج دراقػة Matanluk, Johari
)

(  & Matanlukمف

ؿ تطبيػؽ اقػتبياف لمػ المعممػيف؛ إلػ أف اقػت داـ دراقػة

الػدرس قػػدـ لممعممػػيف معمومػػات جديػػدة فػػي مجػػاؿ طػػرؽ التػػدريس وقػػالد لمػ زيػػادة ميػػاركة
الت ميذ في النيػطة ال،ػفيةئ وأيػارت نتػااج دراقػة )

(  Yakar & Turgautإلػ أف

اقتراتيجية دراقة الدرس قالدت لم تحقيف معتقدات معممي العموـ قبؿ ال دمة حػوؿ تعمػيـ
وتعمػػـ العمػػوـ بيػػكؿ إيجػػابي ممػػا أثػػر لمػ ممارقػػاتيـ التدريقػػية بيػػكؿ إيجػػابيئ كمػػا أيػػارت
نتػػااج دراقػػة )

الم ،ػ ّغرة وفػػرت
(  Zhou & Yuإل ػ أف اقػػتراتيجية دراقػػة الػػدرس د

أجرتو دراقة )

(  Kanellopoulou & Darraإلػ أف المعممػيف الميػاركيف فػي فػرؽ

لممعمميف فرص قيمة لمممارقة العممية والتعمـ مف

ؿ العمؿ التعاونيئ وأ افت نتػااج مقػ

ف،ػػؿ لمػػدرسئ وجن ػوا ب ػرات مفيػػدة ومعػػارؼ
الم ّ
دراقػػة الػػدرس تػػأثروا تػػأثي ارً إيجابي ػاً بػػالت طيط د
قيمة أثناء تنفيذ مراحؿ دراقة الػدرسئ كمػا أيػارت نتػااج دراقػة Coenders & Verhoef
)

(ئ إل ػ أف اقػػتراتيجية دراقػػة الػػدرس أقػػيمت فػػي تنميػػة محتػػوى المعمومػػات التربويػػة

لكػػؿ مػػف المعممػػيف المبتػػدايف وال بػػراءئ مػػف ػػ ؿ التيػػارؾ فيمػػا بيػػنيـ فػػي ال بػػرات واآلراء
والفكار المتعمقة بعمميتي التعميـ والتعمـ.
ديقػػت مص ممػػا قػػبؽ أف لقػػتراتيجية دراقػػة الػػدرس أىميػػة كبػػرى؛ تتمثػػؿ فػػي أنيػػا:
تقػػالد لمػػ زيػػادة دافعيػػة المعممػػيف لتحقػػيف ممارقػػاتيـ التدريقػػية -ت ػػييؽ الفجػػوة بػػيف
النظرية والتطبيؽ -الػربط بػيف مجػالت التربيػة الم تمفػة -تحقػيف الداء التدريقػي -التو،ػؿ
لفكػػار جديػػدة حػػوؿ أقػػاليب التػػدريس -زيػػادة ميػػاركة الت ميػػذ فػػي النيػػطة ال،ػػفية -تػػوفير
الفر،ة لمتعمـ مف

ؿ الممارقة العممية -تنمية محتوى المعمومات التربوية لػدى المعممػيف-

توفير الفر،ة لمتيارؾ بيف المعمميف في ال برات والفكار المرتبطة بعمميتي التعميـ والتعمـ.

خطوات اسرتاتيجية دراسة الدرض:
تقػػير اقػػتراتيجية دراقػػة الػػدرس؛ وفقػػا لم ط ػوات التاليػػة :فػػي البدايػػة يجتمػػع فريػػؽ
يتكػػوف مػػف ( )6-9معممػػيف؛ ولػػادة يتغيػػر أفػراد الفريػػؽ مػػف لػػاـ آل ػػر لتػػوفير فػػرص جديػػدة
لمتعاوف مع م تمؼ الزم ء )

:

(Lewis, Perry & Friedkin,ئ ثـ يػتـ اتبػاع

التػػالي :تحديػػد أىػػداؼ بعيػػدة الم ػدى لػػتعمـ الت ميػػذ -ت طػػيطئ تنفيػػذئ م حظػػة الػػدرس مو ػػع
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الدراقةئ بيكؿ يحقؽ الىداؼ بعيدة المدى القابؽ تحديدىا -الم حظة الدقيقة لػتعمـ الت ميػذ
واندماجيـ وقموكيـ أثناء يرح الػدرس -مناقيػة ومراجعػة الػدرس بنػاء لمػ نتػااج الم حظػة
(YU,ئ وتد ػاؼ لم طػوات القػابقة :مراجعػة طػة الػدرس -تػدريس النقػ ة
:
)
المنقحػة مػف الػدرس (Satio, Murase,
المنقّحة مف الدرس -مياركة اآلراء حوؿ النقػ ة د
د
) :

.Tsukui & Yeo,

وبيكؿ أكثر تف،ي ً؛ تتـ اقتراتيجية دراقة الدرس وفقاً لم طوات التالية:

 .0تحديد الميكمة :وفييا يتـ تحديد الميكمة التي تواجو فريؽ دراقة الدرس.
 .5ت طػػيط الػػدرس :وفييػػا يعمػػؿ فريػػؽ دراقػػة الػػدرس بعػػد الرجػػوع لممراجػػع التػػي تناولػػت
الميكمةئ لم ت طيط الدرس مع القتعانة ب براتيـ الي ،ية.
 .9تنفيذ وتجربة الدرس :حيث يتطوع أحػد أفػراد فريػؽ دراقػة الػدرس لتنفيػذ الػدرس بأحػد
الف،وؿ في ح ور باقي أفراد الفريؽ الذيف يقوموف بتدويف م حظاتيـ حػوؿ الػدرس
وأداء الت ميػػػذئ ويمكػػػف ت،ػػػوير فيػػػديو لميػػػرح لمرجػػػوع إليػػػو فيمػػػا بعػػػد لنػػػد التحميػػػؿ
والمناقية.
 .2تقويـ الدرس :وتتـ ىذه ال طوة لقب التنفيذ لتو ي نقاط ال عؼ التي لوحظت.
 .2تنقي الدرس :وفيو يتـ تعديؿ ت طيط الدرس في

وء ما ظير مف م حظات.

عػدؿ فػي ف،ػؿ آ ػر بواقػطة معمػـ
الم ّ
الم ّ
عػدؿ :وفيػو يػتـ تنفيػذ الػدرس د
 .6تدريس الػدرس د
آ ر,
عػدؿ :وتػتـ فيػو مناقيػة مػا لػوحظ أثنػاء التنفيػذ لمو،ػوؿ إلػ
الم ّ
 .7تقويـ وتنقي الػدرس د
ال،ورة النيااية لمدرس.
 .8ميػػاركة النتػػااج :وفييػػا يػػتـ نيػػر مػػا تو،ػػمت إليػػو المجمولػػة لم ػ بػػاقي المعمم ػيف
(ياقر لواد المغامقيئ .)5.02
تمت القتفادة مف ال طوات القابقة لند الت طيط لبرنامج قػااـ لمػ اقػتراتيجية
وقد ّ
دراقة الدرس لتنمية ميارات التدريس التأممي لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة.
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العالقة بني اسرتاتيجية دراسة الدرض وتينية مَارات التدريص التأملي:
تتفػػؽ اقػػتراتيجية دراقػػة الػػدرس وميػػارات التػػدريس التػػأممي فػػي أف كمتاىمػػا تتنػػاوؿ
ميػػػك ت التػػػدريس لمحاولػػػة حميػػػا (ياقػػػر لػػػواد المغامقػػػيئ 5.02؛ لبدالقػػػ ـ م،ػػػطف
لبدالق ـئ )599 :5.06ئ وتقالد لم النمو الميني لممعمـ وتحقيف ممارقػاتو التدريقػية
(لبدالقػ ـ م،ػػطف لبدالقػ ـئ )029 :5.06ئ و ( Yendol-Hoppey & Dana,
:
)

)ئ وتعمػؿ لمػ ت ػييؽ الفجػوة بػيف النظريػة والتطبيػؽ (Mann & Walsh,
:

ئ و(ياقػر لػواد المغامقػيئ )5.02ئ وبالتػالي فينػاؾ أر ػية ميػتركة لري ػة

بيف اقتراتيجية دراقة الدرسئ وميارات التدريس التأممي.
كما يقالد اقت داـ اقتراتيجية دراقة الدرس لم تنمية ميارات التفكير التػأممي كمػا
أيػػارت دراقػػة ىبػػو محمػػد محمػػود لبػػدالعاؿ ()5.07ئ كمػػا أف اقػػت داـ اقػػتراتيجية دراقػػة
الػدرس يقػالد لمػ تنميػة ميػارات التػدريس كمػا أيػارت نتػااج دراقػات):

( Collinsئ

وىالػو محمػد توفيػؽ لطفػي ()5.08ئ و Espinosa, Datukan, Butron & Tameta
)

(ئ ونظ ػ ارً لف ميػػارات التػػدريس التػػأممي تقػػالد لم ػ تحقػػيف الممارقػػات التدريقػػيةئ

وتنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر التػػػأممي إذا فقػػػد يمكػػػف تنميػػػة ميػػػارات التػػػدريس التػػػأممي باقػػػت داـ
اقتراتيجية دراقة الدرس.
كما إنو مف

ؿ اقتراتيجية دراقة الدرس يتعمـ المعمموف القػؤاؿ حػوؿ كيفيػة تعمػـ

(Chenault,ئ كما تدمكػف تمػؾ القػتراتيجية
الت ميذ؛ وليس فقط لف ما الذي تعمموه )
المعممػػيف مػػف الح،ػػوؿ لم ػ تغذيػػة راجعػػة مػػف الػػزم ء مػػف ػ ؿ الن،ػػاا والتيػػجيع الػػذي
ينالوهئ كما تمكنيـ مف اكتياؼ ميك تيـئ وتمكنيـ مف تمقي الفكار حوؿ كيفية التغمػب لمػ
(Satio, Murase, Tsukui & Yeo,ئ وكميا تدقػالد المعمػـ لمػ
تحدياتيـ ) :
التأمػػؿ فػػي لمميػػة الػػتعمـ وفػػي انطبالػػات اآل ػػريف لػػف أدااػػوئ ولػػف الميػػك ت التػػي تواجيػػو
وتقالده لم التأمؿ في آرااو وآراء فريؽ دراقة الدرس الذي ينتمي لو في حؿ تمؾ الميكمة.

إجزاءات الدراسة
تـ اتباع اإلجراءات التالية:
لإلجابة لم قؤاؿ الدراقةئ والتحقؽ مف ،حة فر ييا؛ ّ
المرحمة الول  :إلداد قاامة بميارات التدريس التأممي الواجب توافرىا لدى معممي العموـ قبؿ
ال دمة؛ وإلتماـ ذلؾ تـ اتباع ما يمي:
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أولً :الط ع لم المراجع والدراقات القابقة التي تناولت ميارات التدريس التأممي.

ثانياً :إلداد قاامة مبداية بميارات التدريس التأممي الواجب توافرىا لدى معممي العموـ قبؿ

تـ اتباع التالي:
ال دمةئ ولتحقيؽ ىذه ال طوة ّ
 oتحديد اليدؼ المرجو مف قاامة بميارات التدريس التأممي الواجب توافرىا لدى معممي
العموـ قبؿ ال دمة (تنمية ميارات التدريس التأممي لدييـ).
 oتحديد ميارات التدريس التأممي الواجب توافرىا لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة.
 oتحديد المؤيرات القموكية لكؿ ميارة مف ميارات التدريس التأممي الواجب توافرىا لدى
معممي العموـ قبؿ ال دمة.

ثالث ػاً :لػػرض القاامػػة لم ػ مجمولػػة مػػف القػػادة المحكمػػيف؛ لقػػتط ع رأييػػـ حػػوؿ  ،ػ حية

القاامػػةئ وطدمػػب مػػف كػػؿ مػػنيـ إبػػداء الػػرأي حػػوؿ مػػدى ارتبػػاط الميػػارات المقترحػػة بميػػارات

التدريس التأمميئ ومدى مناقبة الميارات المقترحة لمعممي العموـ قبؿ ال دمةئ ومدى مناقػبة
المؤيػػػرات القػػػموكية لمميػػػارات المقابمػػػة ليػػػائ ومػػػدى قػػػ مة ال،ػػػياغة اإلجراايػػػة لممؤيػػػرات
القموكية المقترحةئ وحذؼ أو تعديؿ أو إ افة أي ميارات تػدريس تػأممي أو مؤيػرات قػموكية
لمقاامة (ممحؽ.)5

تػـ حقػاب متوقػط موافقػات
رابعاً :تعديؿ القاامة فػي ػوء توجييػات القػادة المحكمػيف؛ حيػث ّ
القادة المحكميف لكؿ مؤير قموكي بالقاامةئ وتـ حػذؼ المؤيػرات القػموكية التػي قمػت نقػبة
تـ حذؼ المؤير (يفكػر داامػاً فػي ممارقػاتو التدريقػية بيػدؼ
الموافقة لمييا لف %82؛ فقد ّ
تحقينيا)؛ لتطابقو مف حيث المعن مع المؤير (يتق ،دااماً نقػاط القػوة ونقػاط ال ػعؼ فػي
أدااػػػو التدريقػػػي لتحقػػػينو)ئ وتػػػـ حقػػػب متوقػػػط موافقػػػاتيـ لمػػػ القاامػػػة بيػػػكؿ لػػػاـ وبمػػػ
%90,9.ئ.
امقاً :التو،ؿ إل قاامة نيااية بميارات التدريس التأممي الواجب توافرىا لدى معممي العمػوـ

قبؿ ال دمة (ممحؽ.)9

املزحلة الجاىية :إعداد

ا تبار مدى توافر ميارات التػدريس التػأممي لػدى معممػي العمػوـ قبػؿ

ال دمة و بطوئ وإلتماـ ذلؾ تـ اتباع ما يمي:
أولً :الط ع لم بعض المراجع التي تناولت أنػواع القػامة ويػروط ،ػياغتيا (محمػود أحمػد

لمػر وح،ػة لبػدالرحمف ف ػرو وتركػػي القػبيعي وآمنػو لبػدات تركػػيئ )20.-977 :5.0.
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و( ،ح الديف لرفو محمودئ )22.-292 :5.00ئ وكيفية إلداد جدوؿ موا،فات ل

تبػار

(محمود أحمد لمػر وح،ػة لبػدالرحمف ف ػرو وتركػي القػبيعي وآمنػو لبػدات تركػيئ :5.0.
 )207-200و( ،ح الديف لرفو محمودئ )22.-292 :5.00ئ و(حفني إقماليؿ محمػد
ومحمد حقف لبداليافيئ .)76-62 :5.07
ثانياً :تحديد اليدؼ مف ال تبار؛ الذي يتمثؿ في قياس مدى توافر ميارات التدريس التأممي
لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة.

ثالثاً، :ياغة مفردات ال تبار؛ فمف

ؿ المؤيرات القموكية لميارات التدريس التأممي

الواجب توافرىا لدى معممي العموـ قبؿ ال دمةئ والقابؽ ،ياغتيا تمت ،ياغة مجمولة مف
القامة مف نوع ال تيار مف متعددئ وأقامة ال،واب وال طأئ بحيث تتـ اإلجابة لنيا في

نفس ورقة القامةئ لم أف يتـ إلطاء درجة واحدة لف كؿ نقطة دمجاب لنيا إجابة
،حيحة في ك النوليف مف القامة.
رابعاً :تحديد و،ياغة تعميمات ال تبار.
امقاً:

بط ال تبار؛ وذلؾ لف طريؽ حقاب ،دقو وثباتو كالتالي:

 -حشاب صدم االختبار:

ال تبػار ال،ػػادؽ ىػػو الػػذي يقػيس مػػا و ػػع لقياقػػوئ ولمتأكػد مػػف ،ػػدؽ ال تبػػار تػ ّػـ
تػـ لػرض اقػتط ع رأي حػوؿ ،ػ حية ال تبػار فػي
اقت داـ أقموب ،دؽ المحكمػيف؛ حيػث ّ
تقييـ مدى توافر ميارات التدريس التأممي لػدى معممػي العمػوـ قبػؿ ال دمػة لمػ مجمولػة مػف

القادة المحكميفئ وطدمب مف كؿ منيـ إبداء الرأي حوؿ مدى قػ مة ال،ػياغة المغويػة لقػامة

ال تبارئ ومدى مناقػبة أقػامة ال تبػار لمعممػي العمػوـ قبػؿ ال دمػةئ ومػدى مناقػبتيا لقيػاس
مػػدى ت ػوافر ميػػارات التػػدريس التػػأممي لػػدى معممػػي العمػػوـ قبػػؿ ال دمػػةئ وحػػذؼ أو تعػػديؿ أو
إ افة أي أقامة ل

تبارئ كمػا ،،ػت ،ػفحة لتػدويف أيػة م حظػات (ممحػؽ)2ئ وقػد وافػؽ

معظميـ لم مناقبة أقامة ال تبار لتقييـ مدى تػوافر ميػارات التػدريس التػأممي لػدى معممػي
العمػػوـ قبػػؿ ال دمػػةئ وتػ ّػـ حقػػاب متوقػػط موافقػػات القػػادة المحكمػػيف لكػػؿ ق ػؤاؿ مػػف أقػػامة
تػـ حقػاب
ال تبارئ ولـ تقؿ نقبة الموافقة لم أي قؤاؿ مف أقامة ال تبار لػف %82ئ ثػـ ّ
متوقط موافقاتيـ لم ال تبار بيكؿ لاـ وبم .%99,52
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رابعاً :تعديؿ ال تبار في

وء توجييات القادة المحكميف؛ حيث تـ تعديؿ ،ياغة القؤاؿ:

بعد ت رجي مف الكمية فإنني قوؼ ...ئ لت،ب  :بعد ت رجي مف الكمية فإنني مف أجؿ نموي

الميني قوؼ...
امقاً :التو،ؿ إل ال،ورة النيااية ل تبار مدى توافر ميارات التدريس التأممي لدى معممػي

العموـ قبؿ ال دمة (ممحؽ.)2

قادقاً :إلداد مفتاح ت،حي ا تبار مدى توافر ميػارات التػدريس التػأممي لػدى معممػي العمػوـ
قبؿ ال دمة (ممحؽ.)6

 -حشاب ثبات االختبار:

تـ تطبيؽ ال تبار لم لينة اقػتط لية مػف معممػي العمػوـ قبػؿ
لتحقيؽ ىذا الغرض ّ
ال دمػػة قواميػػا ليػػر معممػػيف مػػف غيػػر لينػػة الدراقػػةئ وتػػـ اقػػت داـ طريقػػة إلػػادة تطبيػػؽ
ال تبػػار لحقػػاب الثبػػات؛ التػػي يػػرى ،ػػفوت فػػرج ( )905-90. :5..7أنيػػا مػػف القػػاليب
الميمة في حقاب الثبات بتقديـ نفس ال تبار لنفس العينة بعد فترة زمنية ل تقػؿ لػف أقػبوع
ول تزيػد لػػف قػػتة أيػػيرئ ثػػـ حقػػاب معامػػؿ الرتبػػاط بػػيف أداء العينػػة فػػي التطبيقػػيفئ وقػػد تػػـ
تطبيؽ نفس ال تبػار لمػ نفػس العينػة بعػد فتػرة زمنيػة قػدرىا ث ثػة أقػابيع فػي نفػس توقيػت
التطبيؽ الوؿ مف اليوـ وفي نفس اليوـ ل ماف أف يكونوا فػي نفػس الحالػة والظػروؼ تقريبػاًئ

لعػػدة أقػػباب منيػػا، :ػػعوبة و ػػع ،ػػي متكافاػػة مػػف ا تبػػارئ كمػػا أف كػػؿ مفػػردة مػػف مفػػردات
ال تبػػار تقػػيس أحػػد الىػػداؼ اإلجراايػػة وبالتػػالي لػػف يتجػػانس الن،ػػفيف؛ وليػػذا فقػػد كػػاف مػػف
الف ؿ إلػادة التطبيػؽ تحػت نفػس الظػروؼ بقػدر اإلمكػافئ وبمػ ثبػات ال تبػار  .,965ممػا
يو

أف ال تبار لم درجة مرتفعة مف الثبات.

 -حشاب الزمً املياسب لإلجابة عً أسئلة االختبار:

تػػـ حقػػاب متوقػػط الزمنػػة التػػي اقػػتغرقيا أف ػراد العينػػة القػػتط لية؛ لمتو،ػػؿ إل ػ

الػػزمف الم اػػـ لإلجابػػة لػػف أقػػامة ال تبػػار وكػػاف  0.دق ػااؽئ وبإ ػػافة مػػس دقػػااؽ لق ػراءة
تعميمات ال تبار يكوف الزمف الم اـ لإلجابة لف أقامة ال تبار  02دقيقة.
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 حشاب معامالت الشَولة والصعوبة ألسئلة االختبار:بناء لمػ نتػااج تطبيػؽ ال تبػار لمػ أفػراد العينػة القػتط لية تػـ حقػاب معػام ت
القػػيولة وال،ػػعوبة لمفػػردات أقػػامة ال تبػػار؛ حيػػث تػػـ تفري ػ اإلجابػػات ال،ػػحيحة وال طػػأئ
وتروحػػت معػػام ت القػػيولة
والمفػػردات المتروكػػةئ لكػػؿ تمميػػذ مػػف أف ػراد العينػػة القػػتط ليةئ ا
لقػػػامة ال تبػػػار بػػػيف ().,770 -.,559ئ وتراوحػػػت معػػػام ت ال،ػػػعوبة بػػػيف (-.,559
).,770ئ ويو

ىذا أف أقامة ال تبار مناقبة مف حيث درجػة قػيولتيا و،ػعوبتيا؛ حيػث

يػػػرى قػػػامي محمػػػد ممحػػػـ ( )569-568 :5..9أف الباحػػػث إذا أراد أف يرفػػػع ثبػػػات ا تبػػػاره
فعميو ت،ميـ أقامة تتراوح فػي مػدى ،ػعوبتيا بػيف ().,72 -.,52ئ وأف أف ػؿ القػامة مػا
كاف مقتوى ،عوبتو يقاوي (.).,2

 حشاب معامالت التبايً ألسئلة االختبار:بعد حقاب معػام ت القػيولة وال،ػعوبة لكػؿ مفػردة مػف مفػردات ال تبػار تػـ حقػاب
تروحػت بػيف ().,52 -.,076ئ ممػا يو ػ أف ال تبػار يتمتػع بقػدرة
معام ت التبايفئ وقػد ا
مناقبة لم التمييز بيف الت ميذ ال عاؼ والقوياء.
بالتأكػػد مػػف ،ػػدؽ وثبػػات ال تبػػار وتمتػػع مفرداتػػو بمعػػدلت قػػيولة و،ػػعوبة وتمييػػز
مناقبةئ تـ الطماناف إل مناقبة ال تبارئ و ،حيتو ل قت داـ.

املزحلة الجالجة:

إلداد بطاقة م حظة مدى توافر ميارات التدريس التأممي لدى معممي

العموـ قبؿ ال دمة و بطيائ وإلتماـ ذلؾ تـ اتباع ما يمي:
أولً :تحديد اليدؼ مف بطاقة الم حظة؛ وىو التعرؼ لم

مدى توافر ميارات التدريس

التأممي لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة في أداايـ التدريقي.

ثانياً، :ياغة المؤيرات القموكية لبطاقة الم حظة؛ فمف

ؿ المؤيرات القموكية لميارات

التدريس التأممي الواجب توافرىا لدى معممي العموـ قبؿ ال دمةئ والقابؽ ،ياغتيا تمت

،ياغة مجمولة مف المؤيرات القموكية القابمة لمم حظةئ لم
الم حظة بو ع ل مة (√) أقفؿ ال انة التي تو

أف يتـ تدويف نتااج

واقع القموؾ (ممتاز– جيد–

عيؼ)

في أداء الميارة مو وع الم حظةئ ويتـ تقييـ معمـ العموـ قبؿ ال دمة بتقدير ممتاز إذا ما
ويقيـ بتقدير جيد إذا ما أظير القموؾ المطموب مرة
كرر القموؾ المطموب أكثر مف مرةئ د
واحدةئ بينما ديقيـ بتقدير عيؼ في حالة لدـ قموكو بما يتناقب مع المؤير.
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ثالثاً :تحديد و،ياغة تعميمات بطاقة الم حظة إلرياد القااـ بعممية الم حظة.
رابعاً:

بط بطاقة الم حظةئ وذلؾ لف طريؽ حقاب ،دقيا وثباتيا كالتالي:

 -حشاب صدم بطاقة املالحظة:

ولتحقيؽ ىذا الغرض تـ اقت داـ أقموب ،دؽ المحكميف حيث تػـ لػرض اقػتط ع رأي حػوؿ
مػػدى  ،ػ حية بطاقػػة الم حظػػة فػػي الكيػػؼ لػػف مػػدى ت ػوافر ميػػارات التػػدريس التػػأممي لػػدى
معممي العموـ قبػؿ ال دمػةئ لمػ مجمولػة مػف القػادة المحكمػيفئ وطدمػب مػف كػؿ مػنيـ إبػداء

ال ػرأي حػػوؿ مػػدى قابميػػة المؤيػػرات القػػموكية المقترحػػة لمم حظػػةئ ومػػدى ق ػ مة ال،ػػياغة
اإلجرااية لممؤيرات القموكيةئ ومدى م امة المؤيرات القموكية المقترحة لمتعبير لػف ميػارات
التدريس التػأمميئ وحػذؼ أو تعػديؿ أو إ ػافة أي ميػارات تػدريس تػأممي أو مؤيػرات قػموكية
لمبطاقة (ممحؽ)7ئ وقد أياروا إل مناقبة بنود بطاقة الم حظػة فػي الكيػؼ لػف مػدى تػوافر
ميارات التدريس التأممي لدى معممي العموـ قبؿ ال دمةئ وقابمية تمؾ المؤيرات لمم حظة.
ثالثاً :أبدى القادة المحكميف موافقتيـ لم بنود بطاقة الم حظة بدوف تعديؿ.

رابعاً :التو،ؿ لم،ورة النيااية لبطاقة م حظة مدى توافر ميارات التدريس التأممي لدى
معممي العموـ قبؿ ال دمة (ممحؽ.)8

حشاب ثبات بطاقة املالحظة:لتحقيػػؽ ىػػذا الغػػرض تػػـ اقػػت داـ أقػػموب اتفػػاؽ الم حظػػيف وفقػاً لمعادلػػة كػػوبر (إ ػ ص

محمد لبدالحفيظ وم،طف حقيف بػاىيئ )596 :5..2؛ حيػث تػـ تطبيػؽ بطاقػة الم حظػة
لمػ لينػػة اقػػتط لية مػػف معممػػي العمػػوـ قبػػؿ ال دمػػة قواميػػا ليػر معممػػيف مػػف غيػػر لينػػة
الدراقةئ وقد تمت الم حظة بمعرفة الباحثة وميػرؼ التربيػة العمميػة وأحػد معممػي العمػوـ ذوي
ال برة بالمدرقةئ وبحقاب متوقط نقب التفاؽ بػيف مػرات الم حظػة كانػت  %90,9.2ممػا
يعني أف بطاقة الم حظة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة.
بالتأكػػد مػػف ،ػػدؽ وثبػػات بطاقػػة الم حظػػةئ تػػـ الطمانػػاف إل ػ مناقػػبتيا و ،ػ حيتيا
ل قت داـ.
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المدرب لبرنامج قااـ لم
المتدرب ودليؿ د
املزحلة الزابعة :الداد كتيب د
الدرس لتنمية ميارات التدريس التأممي لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة؛ وإلتماـ ذلؾ تـ التالي:

اقتراتيجية دراقة

أولً :بعد الط ع لم المراجع والدراقات القابقة المرتبطة بكؿ مف ميارات التدريس التأممي

المدرب لبرنامج قااـ لم
المتدرب ودليؿ د
تـ الداد كتيب د
واقتراتيجية دراقة الدرسئ ّ
اقتراتيجية دراقة الدرس لتنمية ميارات التدريس التأممي لدى معممي العموـ قبؿ ال دمةئ
ولتحقيؽ ىذه ال طوة تـ اتباع التالي:
 -تحديد و،ياغة الىداؼ العامة لمبرنامج في

وء قاامة ميارات التدريس التأممي الواجب

توافرىا لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة القابؽ الدادىا.
 تحديد و،ياغة الىداؼ اإلجرااية لمبرنامج. -تحديد و،ياغة محتوى البرنامج في

وء الىداؼ اإلجرااية القابؽ ،ياغتيا.

 توزيع المحتوى لم جمقات البرنامج بحيث يتناقب مع الوقت المتاح لمجمقة الواحدة(قالتيف).
 تحديد الوقااؿ التعميمية التي يمكف القتعانة بيا لتحقيؽ أىداؼ البرنامج. تحديد النيطة التعميمية التي يمكف إجراايا لتوفير تغذية راجعة مناقبة لمبرنامج. تحديد طرؽ التدريس المقت دمة بكؿ جمقة تدريبية بما يتناقب مع تحقيؽ الىداؼالمرجوة.
 -تحديد أقاليب تقويـ تناقب أىداؼ البرنامج وتقيقيائ مع الحرص لم

تنوع تمؾ

القاليب.
المدرب لبرنامج قااـ لمػ اقػتراتيجية
المتدرب ودليؿ د
تـ لرض اقتط ع رأي حوؿ كتيب د
ثانياًّ :
دراقة الدرس لتنمية ميارات التدريس التأممي لدى معممػي العمػوـ قبػؿ ال دمػةئ لمػ مجمولػة
مػػف القػػادة المحكمػػيفئ حيػػث طدمػػب مػػف كػػؿ مػػنيـ إبػػداء ال ػرأي حػػوؿ مػػدى :و ػػوح أىػػداؼ

المتػدرب -دقػة وقػ مة ال،ػياغة اإلجراايػة لىػداؼ كػؿ جمقػة مػف
المػدرب و د
البرنامج لكؿ مػف د
جمقػػات البرنػػامج -م امػػة الىػػداؼ لمعممػػي العمػػوـ قبػػؿ ال دمػػة -واقعيػػة الىػػداؼ نوامكانيػػة
تحقيقيػػا فػػي الفتػػرة الزمنيػػة المحػػددة لمبرنػػامج -يػػموؿ الىػػداؼ لم ػ مقػػتويات متنولػػة مػػف

المجػػالت -م امػػة الىػػداؼ لمحتػػوى البرنػػامج -تحقيػػؽ المحتػػوى لألىػػداؼ المرجػػوة -و ػػوح
المتػػػدربيف -و ػػػوح
التتػػػابع المنطقػػػي لممو ػػػولات -مرالػػػاة البرنػػػامج لمفػػػروؽ الفرديػػػة بػػػيف د
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المتػدرب -قػدرة المحتػوى لمػ جػذب المػتعمـ نواثػارة دافعيتػو
المدرب و د
تعميمات البرنامج لكؿ مف د
لدراقة البرنامج واكتقاب الميػارات المعنيػة -يػموؿ المحتػوى لمػ أنيػطة تعميميػة متنولػة-
م امػػة الوقػػااؿ التعميميػػة لمحتػػوى البرنػػامج -تنػػوع أقػػاليب التقػػويـ -يػػموؿ التقػػويـ لجميػػع
جوانب التعمـ (ممحؽ.)9
وء توجييات القادة المحكميف.

المدرب ال اص بو في
ثالثاً :تعديؿ البرنامج ودليؿ د
المػػػدرب لبرنػػػامج قػػػااـ لمػػػ
المتػػػدرب ودليػػػؿ د
رابعػػػاً :التو،ػػػؿ إلػػػ ال،ػػػورة النياايػػػة لكتيػػػب د
اقػػتراتيجية دراقػػة الػػدرس لتنميػػة ميػػارات التػػدريس التػػأممي لػػدى معممػػي العمػػوـ قبػػؿ ال دمػػة
(ممحؽ 0.و.)00

املزحلة اخلامشة :اختيار عيية الدراسة:
تـ ا تيار مجمولػة الدراقػة مػف طػ ب الفرقػة الرابعػة لػاـ ت ،ػص (لمػوـ بيولوجيػة
وجيولوجيةئ وكيميػاءئ وفيزيػاء) مػف كميػة التربيػة بقنػا الػذيف وافقػوا لمػ النتظػاـ فػي ح ػور
جمقػػات البرنػػامجئ وتػػـ اقػػتبعاد الطػػ ب البػػاقيف ل ػػماف التكػػافؤ مػػف حيػػث القػػف ومقػػتوى
التح،ػػيؿئ كمػػا تػػـ اقػػتبعاد الط ػ ب كثيػػري الغيػػاب لي،ػػب لػػدد أف ػراد مجمولػػة الدراقػػة 97
دمتدرب؛ بواقع  09دمتدرب مف يعبة العمػوـ البيولوجيػة والجيولوجيػةئ و  05دمتػدرب مػف يػعبة
الكيمياءئ و 05دمتدرب مف يعبة الفيزياء.

املزحلة الشادسة :االستعداد لتيفيذ جتزبة الدراسة:

أولً  :تـ التفاؽ مع أفػراد مجمولػة الدراقػة لمػ ت،ػوير أنفقػيـ فيػديو أثنػاء قيػاميـ بعمميػة
التدريس بالتربية العممية وأثناء جمقات دراقػة الػدرس حتػ تقػيؿ م حظػتيـ لتعػدد المػدارس

التي يتدربوف بيا.
ثانياً :تـ ت ،يص لدد قالتيف أقبولياً لتدريس البرنػامج يػوـ ال مػيس ()2-5ئ وقػد رولػي

تفرغ جميع أفراد مجمولػة الدراقػة فػي نفػس المولػد حتػ يػتـ التػدريس ليػـ جميعػاً فػي نفػس

المتػػدربيف مػػف وقػػت آل ػػرئ
لممػػدرب و د
المولػػد؛ ل ػػماف لػػدـ ا ػػت ؼ الحالػػة النفقػػية والمزاجيػػة د
و ماف تقاوي تأثير المولد لم كافة المتدربيف بنفس الدرجة.
ثالثاً :ت طيط جدوؿ لتوزيع جمقات البرنامج (ممحؽ.)05
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املزحلة الشابعة :تيفيذ جتزبة الدراسة:
تـ تنفيذ تجربة الدراقة وفقاً لم طوات التالية:

أولً :تطبيؽ أداتا الدراقػة قبميػاً لمػ مجمولػة الدراقػة؛ حيػث تػـ تطبيػؽ بطاقػة الم حظػة مػف
ؿ م حظة لدد ث ث فيديوىات لكؿ متدرب أثنػاء التػدريب الميػداني بالف،ػؿ الدراقػي الوؿ

لمعاـ الجامعي  5.09/5.08ولمجمقات التي يعقدونيا وفي أثناء جمقات تعقد لمناقية وحػؿ
الميك ت التدريقية التي تواجييـئ كما تـ تطبيؽ ال تبار لمييـ.
ثانيػػػاً :تػػػدريس البرنػػػامج لممتػػػدربيف؛ حيػػػث قامػػػت الباحثػػػة بيػػػرح اقػػػتراتيجية دراقػػػة الػػػدرس

لممتدربيف مف حيث اليدؼ منيا وكيفية تطبيقيائ ثـ تمت إدارة الجمقات بحيث تػدور كػؿ منيػا
حوؿ إحدى الميك ت التي تواجو معمـ العموـ أثناء التدريس والتي تـ التو،ؿ إلييا مػف ػ ؿ
آراء معممػػي العمػػوـ قبػػؿ ال دمػػة لم ػ مػػدى لػػدة قػػنوات قػػابقةئ ممػػا كػػاف لػػو دور فعػػاؿ فػػي
تحقيػػؽ أىػػداؼ البرنػػامج ليػػعورىـ بأىميػػة المو ػػولات التػػي تػػدور حوليػػا الجمقػػات بالنقػػبة
لمقتقبميـ الميني.
ثالثاً :تطبيؽ بطاقة الم حظة وال تبار بعدياً لم مجمولة الدراقة.

رابع ػاً :تػػـ تحويػػؿ التقػػديرات التػػي ح،ػػؿ لمييػػا المتػػدرب فػػي بطاقػػة الم حظػػة إل ػ قػػيـ رقميػػة
بإلطػػاء التقػػدير ممتػػاز درجتػػيفئ والتقػػدير جيػػد درجػػة واحػػدةئ بينمػػا تػػـ إلطػػاء التقػػدير

ػػعيؼ

،ػػفرئ وتػػػـ جمػػع الػػػدرجات التػػي ح،ػػػؿ لمييػػا المعممػػػوف لكػػؿ ميػػػارة مػػف ميػػػارات التػػػدريس
وتـ حقاب النقبة الماوية لمػدى تػوافر ميػارات التػدريس التػأممي لػدى معممػي العمػوـ
التأمميئ ّ
قبؿ ال دمة؛ وذلؾ حت يمكف حقاب درجات كؿ متدرب فػي الداء القبمػي والداء البعػدي لمػ
بطاقة الم حظة ب،ورة كمية.
امقاً :لقب انتياء البرنامج طدمب مف المتدربيفئ كتابة رأييـ في البرنامجئ مع التأكيػد لمػييـ

بأىمية أف يتميز رأييـ بالمو ولية لم أف يت ػمف رأييػـ كػ مػف مميػزات وليػوب البرنػامجئ
مع لدـ كتابة القـ طمباً لممو ولية.

مالحظات على التطبيل:
المتدربوف باقتراتيجية دراقة الدرس التي قالدت لمػ تنميػتيـ مينيػاً كمػا
 الجاب دنمت لدييـ الثقة بالنفس.
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المتػػدربوف لػػف قػػعادتيـ بالميػػارات الجتماليػػة التػػي وفرتيػػا ليػػـ اقػػتراتيجية
 لبػػر ددراقة الدرس مف ؿ توا،ميـ مػع زم ايػـ بيػكؿ أكثػر فالميػة حػوؿ مو ػولات
التطبيؽ.
الم،ػػػور لممارقػػػاتيـ التدريقػػػية بالتربيػػػة العمميػػػة أقػػػيـ فػػػي
 اقػػػت داميـ لمفيػػػديو دتطوير آداايـ ونمو القدرة لم التقييـ الذاتي لدييـ.

الصعوبات اليت واجَت الباحجة أثياء تيفيذ إجزاءات الدراسة:
 oتكػػدس جػػدوؿ الط ػ ب بػػالمواد الدراقػػيةئ لقػػيما أف اليػػعب العمميػػة تػػدرس معظػػـ الم ػواد
لممياً ونظرياً؛ وبالتالي كانوا قمقػيف مػف ح ػور البرنػامج يػية

ػياع الوقػتئ ولكػف بعػد

ح ػػورىـ اطمػػأنوا إلػ أىميػػة مو ػػولات البرنػػامجئ وأنػػو مػػرتبط بحػػؿ الميػػك ت التػػي قػػد
تعوقيـ في مقتقبميـ المينيئ ممػا دلػاىـ لمح ػور والمتابعػة بحمػاس لقتنػاليـ بأىميػة

المو وع.

ىتائج الدراسة:
لمتو،ؿ لنتااج الدراقة تـ اتباع ال طوات التالية:

أوالً :االجابة على سؤال الدراسة وٍو:
ما فالمية برنامج قااـ لم اقتراتيجية دراقة الدرس في تنمية ميارات التدريس التأممي لدى
معممي العموـ قبؿ ال دمة؟
تمت اإلجابة لم قؤاؿ الدراقة مف

ؿ ا تبار ،حة فر ي الدراقة؛ كالتالي:

اختبار صحة الفزض األول وٍو:
 يوجد فرؽ داؿ اح،ااياً بػيف الداء القبمػي والداء البعػدي لمجمولػة الدراقػة لمػ ا تبػارمػػدى ت ػوافر ميػػارات التػػدريس التػػأممي لػػدى معممػػي العمػػوـ قبػػؿ ال دمػػة ل،ػػال التطبيػػؽ

البعدي.
وقػػد تػػـ التحقػػؽ مػػف ،ػػحة ىػػذا الفػػرض بحقػػاب قيمػػة ءتء لمفػػرؽ بػػيف الداء القبمػػي
والداء البعدي لمجمولة الدراقة لم ا تبار مدى توافر ميارات التدريس التأممي لدى معممػي
العمػػوـ قبػػؿ ال دمػػةئ وتػػـ التحقػػؽ مػػف ت ػوافر يػػروط اقػػت داـ ا تبػػار ءتء (لبػػد المػػنعـ أحمػػد
الدرديرئ )66-62 :5..6ئ وقد تحققت تمؾ اليروط؛ فعػدد أفػراد مجمولػة الدراقػة أكبػر مػف
- 995 -

فاعلية برنامج قائم على استراتيجية دراسة الدرس في تنمية مهارات ...............................................

9.؛ وبحقػػاب اللت ػواء لػػدرجات أف ػراد المجمولػػة لم ػ كػػؿ مػػف ا تبػػار وبطاق ػة م حظػػة مػػدى
ت ػوافر ميػػارات التػػدريس التػػأممي لػػدى معممػػي العمػػوـ قبػػؿ ال دمػػةئ بم ػ ().,.88ئ ().,.22
لم الترتيب مما ييير إل التدالية توزيع الدرجات في كمييمائ ونظػ ارً لف الت،ػميـ التجريبػي
المتبع في الدراقة الحالية ىو ت،ػميـ المػنيج يػبو التجريبػي (ت،ػميـ المجمولػة الواحػدة مػع

قيػاس قبمػي -بعػدي)؛ فػػإف المعادلػة المناقػبة ليػذا المػػنيج تكػوف معادلػة ا تبػار ءتء لحقػػاب
الفػػرؽ بػػيف متوقػػطيف مػػرتبطيف أو لعينػػة واحػػدة (لبػػد المػػنعـ أحمػػد الػػدرديرئ -7. :5..6
)79ئ و(فؤاد أبوحطب وآماؿ ،ػادؽئ )975-970 :5.0.ئ ويو ػ الجػدوؿ التػالي النتػااج
التي تـ التو،ؿ إلييا:
جدوؿ ()0
قيمة ءتء المحقوبة والجدولية لمفرؽ بيف متوقطي درجات أفراد مجمولة الدراقة في
التطبيقيف القبمي والداء البعدي ل تبار مدى توافر ميارات التدريس التأممي لدى معممي
العموـ قبؿ ال دمة (الدرجة الكمية ل
النح ار

ءتء

ؼ

المحقو

المعياري

بة

القيا

متوقط

س

الدرجات

قبمي

0,87. 9,922

بعدي

02,.5
7

5,578

92,96
7

تبار)

مربع معامؿ

حجـ

درجة

إيتا ( (

التأثير

الحرية

.,975

00,7
89

96

ءتء الجدولية
لند مقتوى
دللة .,.0
5,7.2

 دي حػظ مػػف الجػػدوؿ القػػابؽ أف قيمػػة ءتء المحقػػوبة أكبػػر مػػف قيمػػة ءتء الجدوليػػة لنػػد
مقتوى دللة ().,.0؛ مما يعني وجود فرؽ ذي دللة إح،ااية بيف متوقػطي درجػات
أفػػػراد مجمولػػػة الدراقػػػة فػػػي التطبيقػػػيف القبمػػػي والبعػػػدي ل تبػػػار مػػػدى تػػػوافر ميػػػارات
التػػدريس التػػأممي لػػدى معممػػي العمػػوـ قبػػؿ ال دمػػة (الدرجػػة الكميػػة ل

تبػػار) ل،ػػػال

التطبيؽ البعدي لند مقتوى دللة (.).,.0
 قيمة مربع معامؿ إيتا (  )لميارات التدريس التأممي بمغت ().,975؛ مما ييػير إلػ
أف المتغيػػر المقػػتقؿ (البرنػػامج القػػااـ لمػػ اقػػتراتيجية دراقػػة الػػدرس) ديقػػيـ بنقػػبة
( )%97,5مف التبايف الكمي في المتغير التابع (ميارات التدريس التػأممي)ئ ومػف ػ ؿ
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قيمة مربع معامؿ إيتا تـ حقػاب حجػـ التػأثير كمػا ىػو مو ػ بالجػدوؿ القػابؽئ وكػاف
المفقػػر فػػي المتغيػػر التػػابع
مرتفع ػاً (أكبػػر مػػف واحػػد)؛ ممػػا يػػدؿ لم ػ أف نقػػبة التبػػايف د

(ميارات التدريس التأممي)ئ التي ترجع إل تأثير المتغير المقتقؿ (البرنامج القػااـ لمػ
اقتراتيجية دراقة الدرس) مرتفعةئ ويو

اليكؿ التالي تمؾ النتااج بيانياً:
15
10
5
0

القياس القبلي
القياس البعدي
القياس البعدي

ميارات
التدري

القيا

متوقط

س

س

الدرجات

التأممي
جمع
المعموما
ت
تحميؿ
المعموما
ت
تقييـ
المعموما
ت
التأمؿ

النح ار

ءتء

ؼ

المحقو

المعياري

بة

قبمي

.,796 0,529

بعدي

.,792 9,.80

قبمي

.,207 .,506

بعدي

.,979 0,897

قبمي

.,926 .,092

0.,79
7
02,29
2
02,25

بعدي

.,2.2 0,22.

9

قبمي

.,22. 0,759

02,02

القياس القبلي

مربع معامؿ

حجـ

إيتا ( (

التأثير

.,765

.,868

.,87.
.,827
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درجة

ءتء الجدولية

الحري

لند مقتوى

ة

دللة .,.0

9,27
8
2,05
8
2,07
9
2,7.
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بعدي

.,887 9,862

0

الت طي

قبمي

.,997 .,089

09,82

ط

بعدي

.,297 0,2.2

0

إدارة

قبمي

.,979 .,065

09,8.

الزمات

بعدي

.,297 0,2.2

.

تنفيذ

قبمي

.,22. .,57.

08,.9

ال طة

بعدي

.,902 0,890

0

2
.,825
.,820
.,9..

2,60
6
2,29
9
6,..
.

يكؿ ()0
يكؿ بياني يو

الفرؽ بيف متوقطي درجات أفراد مجمولة الدراقة في التطبيقيف القبمي

والبعدي ل تبار مدى توافر ميارات التدريس التأممي لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة (الدرجة
الكمية ل

تبار)

ولمتأكد مف مػدى تػوافر كػؿ ميػارة ميػارات التػدريس التػأممي لػدى معممػي العمػوـ قبػؿ
ال دمة؛ تـ حقاب قيمة ءتء المحقوبة والجدولية لمفرؽ بيف متوقػطي درجػات أفػراد مجمولػة
الدراقػػة فػػي التطبيقػػيف القبمػػي والبعػػدي ل تبػػار مػػدى ت ػوافر كػػؿ ميػػارة مػػف ميػػارات التػػدريس
التأممي لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة كما يت

مف
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جدوؿ ()5
قيمة ءتء المحقوبة والجدولية لمفرؽ بيف متوقطي درجات أفراد مجمولة الدراقة في
التطبيقيف القبمي والبعدي ل تبار مدى توافر كؿ ميارة مف ميارات التدريس التأممي
لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة
"ت"
مهارات

االنح ار

القيا

متوسط

س

الدرجات

جمع

قبلي

002,1

,0790

المعلومات

بعدي

10,80

,079,

تحليل

قبلي

,0200

,0,07

المعلومات

بعدي

00817

,0171

تقييم

قبلي

,001,

,01,0

بعدي

00,,,

,0,,,

قبلي

00729

,0,,,

بعدي

1080,

,0887

قبلي

,0089

,0197

بعدي

00,,,

,0,97

إدارة

قبلي

,0002

,0171

األزمات

بعدي

00,,,

,0,97

تنفيذ

قبلي

,027,

,0,,,

الخطة

بعدي

00890

,010,

التدريس
التأملي

المعلومات
التأمل
التخطيط

ف
المعياري

"ت"

مربع معامل

حجم

درجة

المحسوبة

إيتا ( (

التأثير

الحرية

الجدولية
عند مستوى
داللة

,0,0
0,0717
0,0,1,
0,0,21
0,00,0
0108,0

,0702
,0808
,087,
,08,7
,08,2

0108,,

,08,0

080,90

,09,,
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10,7
8
,002
8
,007
1

,07,
,

,000
0
,0,9
9
00,,
,

10

207,,
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دي حػظ مػف الجػػدوؿ القػابؽ أف قيمػة ءتء المحقػػوبة لكػؿ ميػارة مػػف ميػارات التػدريس التػػأممي
أكبر مػف قيمػة ءتء الجدوليػة لنػد مقػتوى دللػة ().,.0؛ ممػا يعنػي وجػود فػروؽ ذات دللػة
إح،ااية بيف متوقػطي درجػات أفػراد مجمولػة الدراقػة فػي التطبيقػيف القبمػي والبعػدي ل تبػار
مػػدى تػوافر كػػؿ ميػػارة مػػف ميػػارات التػػدريس التػػأممي لػػدى معممػػي العمػػوـ قبػػؿ ال دمػػة ل،ػػال

التطبيؽ البعدي لند مقتوى دللة ().,.0ئ وبذلؾ ثبتت ،حة الفزض األول.
 تراوحػػػػت قػػػػيـ مربػػػػع معامػػػػؿ إيتػػػػا (  )لميػػػػارات التػػػػدريس التػػػػأممي بػػػػيف (-.,765
).,9..؛ مما ييير إل أف المتغير المقتقؿ (البرنامج القااـ لم اقتراتيجية دراقػة الػدرس)

ديقيـ بنقب تتػراوح بػيف ( )%9.,.-%76,5مػف التبػايف الكمػي فػي المتغيػر التػابع (ميػارات
التدريس التأممي)ئ ومف ؿ قيمة مربع معامؿ إيتا المقابمػة لكػؿ ميػارة مػف ميػارات التػدريس
التػػأمميئ تػػـ حقػػاب حجػػـ التػػأثير كمػػا ىػػو مو ػ بالجػػدوؿ القػػابؽئ وكػػاف مرتفعػاً (أكبػػر مػػف

المفقر فػي المتغيػر التػابع (ميػارات التػدريس التػأممي)ئ
واحد)؛ مما يدؿ لم أف نقبة التبايف د
التي ترجع إل تأثير المتغير المقتقؿ (البرنامج القااـ لم اقتراتيجية دراقة الدرس) مرتفعػةئ

اليكؿ التالي تمؾ النتااج بيانياً:

ويو
جمع المعلومات

4

تحليل المعلومات

3.5

3

تقييم المعلومات

2.5
التأمل

2
1.5

التخطيط

1

إدارة األزمات

0.5

تنفيذ الخطة

0
القياس القبلي

القياس البعدي

يكؿ ()5
يكؿ بياني يو

الفرؽ بيف متوقطي درجات أفراد مجمولة الدراقة في التطبيقيف القبمي

والبعدي ل تبار مدى توافر كؿ ميارة مف ميارات التدريس التأممي لدى معممي العموـ قبؿ
ال دمة
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حقاب فالمية برنامج قااـ لم اقتراتيجية دراقة الػدرس فػي تنميػة ميػارات التػدريس التػأممي
مف نتااج تطبيؽ ال تبار:

لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة؛ كما يت

يمكف التأكد مػف مػدى فالميػة برنػامج قػااـ لمػ اقػتراتيجية دراقػة الػدرس فػي تنميػة
ميػػارات التػػدريس التػػأممي لػػدى معممػػي العمػػوـ قبػػؿ ال دمػػةئ مػػف ػ ؿ حقػػاب الكقػػب المعػػدؿ
لداء أف ػراد مجمولػػة الدراقػػة لم ػ ا تبػػار مػػدى ت ػوافر ميػػارات التػػدريس التػػأممي لػػدى معممػػي
العموـ قبؿ ال دمة باقت داـ معادلة ب ؾ (إ

ص محمد لبػدالحفيظ وم،ػطف حقػيف بػاىيئ

)596 :5..2ئ لم النحو التالي:
جدوؿ ()9
الكقب المعدؿ لداء أفراد مجمولة الدراقة
لم ا تبار مدى توافر ميارات التدريس التأممي لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة
ميارات التدريس
التأممي
جمع المعمومات
تحميؿ المعمومات
تقييـ المعمومات
التأمؿ
الت طيط
إدارة الزمات

القياس

متوقط

النياية

الدرجات

العظم

قبمي

0,529

بعدي

9,.80

قبمي

.,506

بعدي

0,897

قبمي

.,092

بعدي

0,22.

قبمي

0,759

بعدي

9,862

قبمي

.,089

بعدي

0,2.2

قبمي

.,065
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الكقب المعدؿ

2

0,052

5

0,708

5

0,222

2

0,.79

5

0,579

5

0,597

دللة الكقب
المعدؿ

داؿ اح،ااياً
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تنفيذ ال طة
ال تبار كامؿ

بعدي

0,2.2

قبمي

.,57.

بعدي

0,890

قبمي

9,922

بعدي

02,.57

0,726

5

0,909

09

دي حظ مف الجدوؿ القابؽ أف قيـ الكقب المعدؿ لكػؿ ميػارة مػف ميػارات التػدريس التػأممي ول
بأكممو مرتفعةئ وتقع في المدى الذي حدده ب ؾ وىو ()5 :0ئ وتدؿ ىذه القيمة لمػ فالميػة برنػامج
تبػار

قػػااـ لم ػ اقػػتراتيجية دراقػػة الػػدرس فػػي تنميػػة ميػػارات التػػدريس التػػأممي لػػدى معممػػي العمػػوـ قبػػؿ

ال دمةئ وبذلؾ تـ تأكيد ،حة الفرض الوؿ.

اختبار صحة الفزض الجاىي وٍو:
 يوجد فػرؽ داؿ اح،ػااياً بػيف الداء القبمػي والداء البعػدي لمجمولػة الدراقػة لمػ بطاقػةم حظػػة مػػدى ت ػوافر ميػػارات التػػدريس التػػأممي لػػدى معممػػي العمػػوـ قبػػؿ ال دمػػة ل،ػػال

التطبيؽ البعدي.

وتػػـ التحقػػؽ مػػف ،ػػحة ىػػذا الفػػرض بحقػػاب قيمػػة ءتء لمفػػرؽ بػػيف الداء القبمػػي والداء

البعػػدي لمجمولػػة الدراقػػة لم ػ بطاقػػة الم حظػػةئ باقػػت داـ معادلػػة ا تبػػار ءتء لحقػػاب الفػػرؽ بػػيف
الجدوؿ التالي النتااج التي تـ التو،ؿ إلييا:

متوقطيف مرتبطيف أو لعينة واحدةئ ويو

جدوؿ ()2
قيمة ءتء المحقوبة والجدولية لمتوقطي درجات أفراد مجمولة الدراقة في التطبيقيف القبمي
والبعدي لبطاقة الم حظة (الدرجة الكمية لمبطاقة)
القيا

متوقط

س

الدرجات

قبمي

9,.57

بعدي

02,0.
8

النح ار

ءتء

مربع

ؼ

المحقو

معامؿ إيتا

المعياري

بة

( (

0,265
5,55.

96,8.
9

.,972
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حجـ
التأثير
05,52
0

درجة

ءتء الجدولية

الحري

لند مقتوى دللة

ة

.,.0

96

5,7.2
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 دي حػػظ مػػف الجػػدوؿ القػػابؽ أف قيمػػة ءتء المحقػػوبة أكبػػر مػػف قيمػػة ءتء الجدوليػػة لنػػد
مقػتوى دللػة ().,.0؛ ممػا يعنػي وجػود فػػرؽ ذي دللػة إح،ػااية بػيف متوقػطي درجػػات
أفراد مجمولػة الدراقػة فػي التطبيقػيف القبمػي والبعػدي لبطاقػة م حظػة مػدى تػوافر ميػارات
التدريس التأممي لدى معممي العمػوـ قبػؿ ال دمػة (الدرجػة الكميػة لمبطاقػة) ل،ػال التطبيػؽ
البعدي لند مقتوى دللة (.).,.0
 قيمة مربػع معامػؿ إيتػا (  )لميػارات التػدريس التػأممي بمغػت ().,972؛ ممػا ييػير إلػ
أف المتغيػػػر المقػػػتقؿ (البرنػػػامج القػػػااـ لمػػػ اقػػػتراتيجية دراقػػػة الػػػدرس) ديقػػػيـ بنقػػػبة
( )%97,2مػػف التبػػايف الكمػػي فػػي المتغيػػر التػػابع (ميػػارات التػػدريس التػػأممي)ئ ومػػف ػ ؿ
قيمػػة مربػػع معامػػؿ إيتػػا تػػـ حقػػاب حجػػـ التػػأثير كمػػا ىػػو مو ػ بالجػػدوؿ القػػابؽئ وكػػاف
المفقر في المتغير التػابع (ميػارات
مرتفعاً (أكبر مف واحد)؛ مما يدؿ لم أف نقبة التبايف د
التدريس التأممي)ئ التي ترجع إل تأثير المتغير المقتقؿ (البرنػامج القػااـ لمػ اقػتراتيجية
دراقة الدرس) مرتفعةئ ويو

اليكؿ التالي تمؾ النتااج بيانياً:

15
10
5
0

القياس القبلي
القياس البعدي
القياس البعدي القياس القبلي

يكؿ ()9
يكؿ بياني يو

الفرؽ بيف متوقطي درجات أفراد مجمولة الدراقة في التطبيقيف

القبمي والبعدي لبطاقة الم حظة (الدرجة الكمية لمبطاقة)
ولمتأكػػد مػػف مػػدى تػوافر كػػؿ ميػػارة ميػػارات التػػدريس التػػأممي لػػدى معممػػي العمػػوـ قبػػؿ
ال دمة؛ تـ حقاب قيمة ءتء المحقوبة والجدولية لمفرؽ بيف متوقػطي درجػات أفػراد مجمولػة
الدراقػػة فػػي التطبيقػػيف القبمػػي والبعػػدي لبطاقػػة م حظػػة مػػدى ت ػوافر كػػؿ ميػػارة مػػف ميػػارات
التدريس التأممي لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة كما يت
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مف
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جدوؿ ()2
قيمة ءتء المحقوبة والجدولية لمفرؽ بيف متوقطي درجات أفراد مجمولة الدراقة في
التطبيقيف القبمي والبعدي لبطاقة م حظة مدى توافر كؿ ميارة مف ميارات التدريس التأممي
لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة
ميارات
التدريس
التأممي
جمع
المعمومات
تحميؿ
المعمومات
تقييـ
المعمومات
التأمؿ
الت طيط
إدارة
الزمات

النح ار

ءتء

ؼ

المحقو

المعياري

بة

القيا

متوقط

س

الدرجات

قبمي

02,57 .,902 .,0.8

بعدي 0,229 0,229
قبمي

05,89 .,902 .,0.8

بعدي 0,529 0,529
قبمي

.

06,98 .,290 .,650

بعدي 5,628 5,628
قبمي

9

50,02 .,260 0,089

بعدي 9,286 9,286
قبمي

9

5.,09 .,22. .,759

بعدي 5,267 5,267
قبمي

.

.,.22
0

2

08,.9 .,559

بعدي 0,092 0,092

تنفيذ

قبمي

ال طة

بعدي 0,267 0,267

0

09,98 .,207 .,506
8
- 0..0 -

مربع
معامؿ

حجـ

إيتا (

التأثير

(
.,866

2,.82

.,850

2,589

.,908

6,690

.,952
.,889

.,9..

.,822

7,.59
2,66.

6,...

2,620

درجة
الحري
ة

96

ءتء
الجدولية
لند مقتوى
دللة .,.0

5,7.2
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 دي حػػظ مػػف الجػػدوؿ القػػابؽ أف قيمػػة ءتء المحقػػوبة لكػػؿ ميػػارة مػػف ميػػارات التػػدريس
التػػأممي أكبػػر مػػف قيمػػة ءتء الجدوليػػة لنػػد مقػػتوى دللػػة ().,.0؛ ممػػا يعنػػي وجػػود
فروؽ ذات دللة إح،ااية بػيف متوقػطي درجػات أفػراد مجمولػة الدراقػة فػي التطبيقػيف
القبمي والبعدي لبطاقة م حظة مدى توافر كؿ ميارة مف ميػارات التػدريس التػأممي لػدى
معممي العموـ قبؿ ال دمػة ل،ػال التطبيػؽ البعػدي لنػد مقػتوى دللػة ().,.0ئ وبػذلؾ
ثبتت ،حة الفرض الثاني.
 تراوحػػػػت قػػػػيـ مربػػػػع معامػػػػؿ إيتػػػػا (  )لميػػػػارات التػػػػدريس التػػػػأممي بػػػػيف (-.,850
).,952؛ مما ييير إل أف المتغيػر المقػتقؿ (البرنػامج القػااـ لمػ اقػتراتيجية دراقػة
الػدرس) ديقػيـ بنقػب تتػراوح بػػيف ( )%95,2-%85,0مػف التبػايف الكمػي فػي المتغيػػر
التابع (ميارات التدريس التأممي)ئ ومف ؿ قيمة مربع معامؿ إيتا المقابمػة لكػؿ ميػارة
مف ميارات التدريس التأمميئ تـ حقاب حجـ التأثير كما ىو مو ػ بالجػدوؿ القػابؽئ
المفقر في المتغيػر التػابع
وكاف مرتفعاً (أكبر مف واحد)؛ مما يدؿ لم أف نقبة التبايف د
(ميارات التدريس التأممي)ئ التي ترجع إل تأثير المتغير المقتقؿ (البرنامج القػااـ لمػ
اقتراتيجية دراقة الدرس) مرتفعةئ ويو

اليكؿ التالي تمؾ النتااج بيانياً:

جمع المعلومات

3.5

تحليل المعلومات

3
2.5

تقييم المعلومات

2

التأمل

1.5

التخطيط

1

إدارة األزمات

0.5

تنفيذ الخطة

0
القياس البعدي

يكؿ ()2
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يكؿ بياني يو

الفرؽ بيف متوقطي درجات أفراد مجمولة الدراقة في التطبيقيف القبمي

والبعدي لبطاقة م حظة مدى توافر كؿ ميارة مف ميارات التدريس التأممي لدى معممي العموـ
قبؿ ال دمة

حشاب فاعلية بزىامج قائه على اسرتاتيجية دراسة الدرض يف تينية مَـارات التـدريص
التأملي لدى معلني العلوو قبل اخلدمة ؛ ننا يتضح مً ىتائج املالحظة:
يمكػف التأكػػد مػػف مػػدى فالميػة اقػػتراتيجية دراقػػة الػػدرس فػي تنميػػة ميػػارات التػػدريس
التأممي لدى معممي العموـ قبؿ ال دمةئ مف ػ ؿ حقػاب الكقػب المعػدؿ لداء أفػراد مجمولػة
الدراقػػة لم ػ بطاقػػة م حظػػة مػػدى ت ػوافر ميػػارات التػػدريس التػػأممي لػػدى معممػػي العمػػوـ قبػػؿ
ال دمة باقت داـ معادلة ب ؾ لم النحو التالي:
جدوؿ ()6
الكقب المعدؿ لداء أفراد مجمولة الدراقة
لم بطاقة م حظة مدى توافر ميارات التدريس التأممي لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة
ميارات التدريس
التأممي
جمع المعمومات
تحميؿ المعمومات
تقييـ المعمومات
التأمؿ
الت طيط

القياس

متوقط

النياية

الدرجات

العظم

قبمي

.,0.8

بعدي

0,229

قبمي

.,0.8

بعدي

0,529

قبمي

.,759

بعدي

5,267

قبمي

0,089

بعدي

9,286

قبمي

.,650
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الكقب المعدؿ

5

0,989

5

0,067

9

0,255

2

0,990

9

0,257

دللة الكقب
المعدؿ

داؿ اح،ااياً
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بعدي

5,628

قبمي

.,.220

بعدي

0,092

قبمي

.,506

بعدي

0,267

بطاقة الم حظة

قبمي

02,0.8

كاممة

بعدي

9,.57

إدارة الزمات
تنفيذ ال طة

5
5
08

0,.92
0,295
0,922

دي حػػظ مػػف الجػػدوؿ القػػابؽ أف قػػيـ الكقػػب المعػػدؿ لكػػؿ ميػػارة مػػف ميػػارات التػػدريس التػػأممي
ولبطاقػػة الم حظػػة بأكمميػػا مرتفع ػةئ وتقػػع فػػي المػػدى الػػذي حػػدده ب ػ ؾ ()5 :0ئ وتػػدؿ ىػػذه
القيمػػة لمػ فالميػػة برنػػامج قػػااـ لمػ اقػػتراتيجية دراقػػة الػػدرس فػػي تنميػػة ميػػارات التػػدريس
التأممي لدى معممي العموـ قبؿ ال دمةئ مما يؤكد ،حة الفرض الثاني.

تفشري ىتائج الدراسة

:

تيير نتااج الدراقة إل فالميػة برنػامج قػااـ لمػ اقػتراتيجية دراقػة الػدرس فػي تنميػة
ميػػارات التػػدريس التػػأممي لػػدى معممػػي العمػػوـ قبػػؿ ال دمػػةئ حيػػث كػػاف متوقػػط الػػدرجات التػػي
ح،ؿ لمييا أفراد مجمولة الدراقػة فػي التطبيػؽ القبمػي ل تبػار مػدى تػوافر ميػارات التػدريس
التػػػػأممي لػػػػدى معممػػػػي العمػػػػوـ قبػػػػؿ ال دمػػػػة ()9,922ئ بينمػػػػا بمػػػػ فػػػػي التطبيػػػػؽ البعػػػػدي
()02,.57ئ كمػػا كػػاف متوقػػط درجػػاتيـ لم ػ بطاقػػة م حظػػة مػػدى ت ػوافر ميػػارات التػػدريس
التػػػػأممي لػػػػدى معممػػػػي العمػػػػوـ قبػػػػؿ ال دمػػػػة ()9,.57ئ بينمػػػػا بمػػػػ فػػػػي التطبيػػػػؽ البعػػػػدي
()02,0.8ئ وىػػذا يتفػػؽ مػػع نتػػااج دراقػػة :ىبػػو محمػػد محمػػود لبػػدالعاؿ ()5.07ئ ولكنػػو
يتناقض مع نتااج دراقة )
إل ػ

( Myersئ وربما يرجع التنػاقض مػع نتػااج الدراقػة ال يػرة

ػػالة العينػػة المقػػت دمة بيػػا ( )5.معمػػـ فقػػطئ كمػػا أنيػػا اقت،ػػرت لم ػ تقػػارير دراقػػة

الػدرس التػي كتبيػا أولاػؾ المعممػوف والتػي يػرى)
التعبير لف تأم تيـ مف

ليا بيكؿ وا

.
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وقػػد ترجػػع فعاليػػة البرنػػامج القػػااـ لم ػ اقػػتراتيجية دراقػػة الػػدرس فػػي تنميػػة ميػػارات
التدريس التأممي لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة إل :
 حماس الباحثػة لمو ػوع الدراقػةئ والػذي انعكػس لمػ أفػراد مجمولػة الدراقػة؛ إذ أنيػا
نقمػػت ليػػـ ىػػذا الحمػػاس منػػذ بدايػػة التطبيػػؽ بػػأف أو ػػحت ليػػـ كتيياػػة لمبرنػػامج أف
القتراتيجية التي قوؼ يعمموف بيا

ؿ تطبيػؽ البرنػامج قػوؼ تقػيـ إلػ حػد كبيػر

في تنميتيـ مينياًئ وتمكػنيـ مػف التو،ػؿ إلػ حمػوؿ لميػك ت الممارقػة المينيػة التػي

تعتر يـ.

 اقتناع مجمولة الدراقة بأىمية مو وع البرنامج التدريبي في حيػاتيـ المينيػة كمعممػي
المقتقبؿئ ا،ة مع جعؿ ميك ت الممارقػة المينيػة محػو ارً رايقػاً لجمقػات البرنػامج

الذي تدور حولو دراقة الدرس.


طبيعة اقتراتيجية دراقة الدرس التي قالدتيـ لم النقػاش حػوؿ ميػك ت الممارقػة
المينيػػة كػػؿ منيػػا لمػ حػػدة بيػػكؿ مو ػػوليئ ممػػا أقػػيـ فػػي التقػػارب بيػػنيـ والتفكيػػر
الجمالي واكتقاب ميارات اجتماليػة متعػددةئ كػالحوار والن،ػات واحتػراـ اآل ػر والثقػة
بالنفس ...وغيرىا.

 القتفادة مف التربية العممية في التطبيؽ الفعمي لحؿ كػؿ ميػكمة تػـ تناوليػا بالبرنػامجئ
ممػػػا جعػػػؿ الحػػػؿ واقعػػػاً دمعايػػػاً ولػػػيس مجػػػرد اقتراحػػػات نظريػػػة ممػػػا أيػػػعرىـ بجػػػدوى

القتراتيجية.

 العمػػؿ والتفكيػػر الجمػػالي المػػذيف تتطمبيمػػا اقػػتراتيجية دراقػػة الػػدرسئ والمػػذيف قػػالدا
المتػػػػدربيف لمػػػػ القػػػػتفادة مػػػػف آراء بع ػػػػيـ الػػػػبعض ممػػػػا قػػػػاىـ فػػػػي رفػػػػع فعاليػػػػة
القتراتيجية.
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توصيات الدراسة ومكرتحاتَا:
 )0توصيات الدراسة :
في

وء النتااج التي تو،مت إلييا الدراقة الحاليةئ يمكف تقديـ التو،يات التالية:

 توجيػػو إىتمػػاـ م ططػػي ومنفػػذي بػػرامج إلػػداد المعمػػـ إل ػ تنميػػة ميػػارات التػػدريسالتأممي.
 الىتمػػاـ بتػػػدريب المعممػػيف قبػػػؿ ال دمػػػة وأثناايػػا لمػػػ اقػػت داـ اقػػػتراتيجية دراقػػػةالدرس ل قتفادة مف مميزاتيا المتعددة في التنمية المينية.
 توجيػػو اىتمػػاـ المعممػػيف قبػػؿ ال دمػػة وأثناايػػا لىميػػة العمػػؿ والتفكيػػر الجمػػالي لحػػؿميك ت الممارقة التدريقية.

 )9مكرتحات الدراسة :
في

تـ التو،ؿ إلييائ يمكف اقتراح إجراء البحوث التالية:
وء النتااج التي ّ
 فالميػػػػػة اقػػػػػتراتيجية دراقػػػػػة الػػػػػدرس فػػػػػي تنميػػػػػة الميػػػػػارات التدريقػػػػػيةوالجتمالية لدى معممي العموـ قبؿ ال دمة.
 فالمية اقتراتيجية دراقة الدرس في تنمية ميػارات التفكيػر التػأممي والناقػدلدى معممي العموـ قبؿ ال دمة.
 تقويـ برامج إلداد معممي العموـ بكميػة التربيػة فػيالتأممي.
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املزاجع
أوالً :املزاجع العزبية
أبوالدىب البدري لمي و الد فاروؽ اليواري ( .)5.07برنامج قااـ لم

التدريس التأممي

لتنمية ميارات إدارة ال،ؼ والتجاه نحو اقت داـ المغة الف،ح في التعميـ لدى
الط ب المعمميف يعبة المغة العربية .دراقات لربية في التربية ولمـ النفسئ

()82ئ .062 -009

أح ـ الباز حقف و الفرحاتي القيد محمود ( .)5..8اللتماد الميني لممعمـ :مد ؿ تطوير
التعميـ .اإلقكندرية :دار الجامعة الجديدة.

إ

ص محمد لبدالحفيظ وم،طف حقيف باىي ( .)5..2التحميؿ اإلح،ااي في العموـ
التربوية .القاىرة :مكتبة النجمو الم،رية.

أمؿ القيد

مؼ ( .)5..9التدريس الم،غر التأممي كوقيمة لتنمية بعض الميا ارت

التدريقية لدي الطالبة المعممة .دراقات الطفولةئ )22(05ئ .0.2 -87

أيمف محمد النبوي ( .)5..8مجتمعات التعمـ واللتماد الكاديمي لممدارس .القاىرة :الدار
الم،رية المبنانية.

بارقونز ر .د .وبراوف ؾ .س .)5..2( .المعمـ :ممارس متأمؿ وباحث إجرااي .ترجمةئ لمي
رييد الحقناويئ غزة :دار الكتاب الجامعي.

توـ فيندر آرؾ وتوني واغنر وروبرت كيغاف ولي از ليي وريتيارد ليمونز وجود غارنييو

وديبو ار ىيمقين وآني ىوويؿ وىارييت ثوربر راقموقف ( .)5.05قيادة التغيير:

دليؿ لممي لتطوير مدارقنا .ترجمة :زىير القميوري .الرياض :العبيكاف.

جبر بف محمد بف داود الجبر ( .)5.09فالمية اقت داـ أدوات التدريس التأممي في تنمية
حؿ ميك ت اإلدارة ال،فية لدى الط ب المعمميف في ت ،ص العموـ بكمية المعمميف

بجامعة الممؾ قعود .المجمة الدولية لألبحاث التربويةئ ()99ئ .058 -90

حفني إقماليؿ محمد ومحمد حقف لبداليافي ( .)5.07اإلح،اء التربوي في المناىج.
القاىرة :مكتبة النجمو الم،رية.
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حمدي أبوالفتوح لطيفة ( .)5..7بحوث العمؿ :طريؽ إل تمييف المعمـ وتطوير المؤققة
التربوية .القاىرة :دار النير لمجامعات.

مود بنت قميماف بف لبدالرحمف آؿ الييخ ( .)5.06فالمية اقتراتيجية دراقة الدرس لم
المعتقدات المرتبطة بكفاءة التدريس لطالبات الققاـ العممية المعممات في كمية

التربية جامعة جدة .المجمة الم،رية لمتربية العمميةئ )5(09ئ .005-82

رجاء محمود أبول ـ ( .)5.00مناىج البحث في العموـ النفقية والتربوية (ط .)6القاىرة:
دار النير لمجامعات.

قام أحمد محمد جعفر ريحاف ( 02-09أبريؿ  .)5..2دراقة الدرس :المد ؿ الياباني

إل تكويف المعمـ .المؤتمر العممي الثالث :تكويف المعمـ في

وء معايير الجودة

الياممة بكميات التربيةئ مجمة العموـ التربويةئ كمية التربية بقنائ .228 -292

،فوت فرج ( .)5..7القياس النفقي (ط .)6القاىرة :مكتبة النجمو الم،رية.

 ،ح الديف لرفو محمود ( .)5.00تعميـ وتعمـ ميارات التدريس في ل،ر المعمومات:
رؤية تربوية معا،رة (ط .)5القاىرة :لالـ الكتب.

طاىر محمد اليادي محمد ( .)5.05أقس المناىج المعا،رة .لماف :دار المقيرة لمنير
والتوزيع.

لبدالق ـ م،طف

لبدالق ـ ( .)5.06تدريس العموـ ونالداد المعمـ وتكامؿ النظرية

والممارقة (ط .)5القاىرة :دار الفكر العربي.

لبدالمنعـ أحمد الدردير ( .)5..6اإلح،اء البارامتري وال بارامتري في ا تبار فروض
البحوث النفقية والتربوية والجتمالية .القاىرة :لالـ الكتب.

لبد النبي فتحي أبو قمطاف ومحمد فؤاد أبو لقكر ( .)5.07الممارقات التأممية لمعممي

العموـ في المرحمة القاقية العميا بمحافظة يماؿ غزة .مجمة جامعة فمقطيف

لألبحاث والدراقاتئ )0(7ئ .095 -069

لطية القيد لطية لبدالعاؿ ول،اـ أحمد محمد أبوال ير ولمي محمد حقيف قميماف
( .)5.02فالمية برنامج تدريبي مقترح قااـ لم
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ميارات التدريس التأممي لدى الط ب المعمميف بكميات التربية .دراقات لربية في

التربية ولمـ النفسئ ()68ئ .582 -559
لفت م،طف

الطناوي ( .)5..9معايير الجودة في تعميـ العموـ .المن،ورة :المكتبة

الع،رية.
فاطمة قحاب الرييدي ( .)5.08تقدير درجة اقت داـ الممارقات التأممية لدى معممي

المرحمة الثانوية في محافظة بريده مف وجية نظرىـ .مجمة كمية التربية القاقية

لمعموـ التربوية واإلنقانيةئ جامعة بابؿئ ()98ئ .592 -582

فريؽ براء ميروع التطوير الميني ( .)5.07التطوير الميني القااـ لم المدرقة :بحث
الدرس .الرياض :المركز الوطني لمتطوير الميني التعميميئ وزارة التعميـ.

فؤاد أبوحطب وآماؿ ،ادؽ ( .)5.0.مناىج البحث وطرؽ التحميؿ اإلح،ااي في العموـ
النفقية والتربوية والجتمالية .القاىرة :مكتبة النجمو الم،رية.

كوثر جميؿ قالـ بمجوف ( .)5.0.مدى إتقاف معممي العموـ لممارقات التدريس التأممي

ول قتو بمقتوى الكفاءة التدريقية لدييـ .المقاء القنوي ال امس ليرئ تطوير
التعميـ :رؤى ونماذج ومتطمباتئ

.79. -7.6

الجمعية القعودية لمعموـ التربوية والنفقيةئ

محمد لبداليادي حقيف ( .)5..7دليمؾ العممي إل

قوة قيناريوىات دروس الذكاءات

المتعددةئ قمقمة الذكاءات المتعددة .القاىرة :دار العموـ لمنير والتوزيع.

محمد قاقـ لمي قحواف ( .)5.05التنمية المينية لمعممي التعميـ الثانوي العاـ في
معايير الجودة الياممة .لماف :دار غيداء لمنير والتوزيع.

وء

محمود أحمد لمػر وح،ػة لبػدالرحمف ف ػرو وتركػي القػبيعي وآمنػو لبػدات تركػي (.)5.0.
القياس النفقي والتربوي .لماف :دار المقيرة.

ىالو محمد توفيؽ لطفي ( .)5.08أثر نموذج دراقة الدرس لمتنمية المينية لمعممي الفيزياء
في تنمية التح،يؿ والدافعية لإلنجاز لدى ط ب المرحمة الثانوية والتعرؼ لم

اتجاه المعمميف نحوه .المجمة الم،رية لمتربية العمميةئ )7(50ئ .5.8 -067
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 برنامج قااـ لم دراقة الدرس لتنمية ميارات التفكير.)5.07( ىبو محمد محمود لبدالعاؿ

 مجمة.التأممي وفالمية الذات لدى الط ب المعمميف يعبة ريا يات بكمية التربية

.089 -026 )ئ0.(5. تربويات الريا ياتئ

.ً اقتراتيجية دراقة الدرس طريقنا نحو تطوير المعمـ مينيا.)5.02( ياقر لواد المغامقي
.)599( المعرفةئ

: متاح لم
http://www.almarefh.net/index.php?CUV=
&Model=M
.ً مقاءا2:52  القالة5.09/0/59 الث ثاء
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