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 : الملخص

طالبات ال إكسابفي فاعلية التدريس المصغر على  تعرفالإلى هدفت الدراسة 
وبالتالي اإلجابة  دبلوم التربية العام بعض مهارات التدريس،ببرنامج  قبل الخدمة المعلمات

 عن األسئلة التالية:
 ما فاعلية التدريس المصغر في إكساب الطالبات المعلمات مهارة التهيئة؟
 سئلة الصيية؟ما فاعلية التدريس المصغر في إكساب الطالبات المعلمات مهارة توجيه األ
 ما فاعلية التدريس المصغر في إكساب الطالبات المعلمات مهارة الغلق؟

 تألف مجتمع الدراسة من طالبات برنامج دبلوم التربية العام بالمستوى الثاني 
وقد تكونت عينة البحث من طالبة(،  261والبالغ عددهن ) والالتي يقمن بالتطبيق الميداني

( معلمة طالبة11( بالمجموعة التجريبية و)معلمة طالبة 11ع )بواقطالبة معلمة(،  66)
 بالمجموعة الضابطة.

 تم حساب معامل الثبات ألداة الدراسة باستخدام معامل الثبات كرونباخ أليا وقد بلغت
التصميم شبه التجريبي وهو تصميم المجموعة الضابطة غير المتكافئة  ، وقد استخدم0.66

non equivalent control group design  . 
( α≤0.00فروق ذات داللة إحصائية عند ) على وجودوقد أسيرت نتائج الدراسة 

في إكساب الطالبات المعلمات مهارة التهيئة باستخدام إستراتيجية التدريس المصغر وأقرانهم 
( في α≤0.00ولصالح المجموعة التجريبية، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند )

بات المعلمات مهارة طرح األسئلة الصيية باستخدام إستراتيجية التدريس المصغر إكساب الطال
( α≤0.00وأقرانهم ولصالح المجموعة التجريبية، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند )

في إكساب الطالبات المعلمات مهارة الغلق باستخدام إستراتيجية التدريس المصغر وأقرانهم 
 جريبيةولصالح المجموعة الت

اســتخدام اعتمــاد ضــرورة  أهمهــامجموعــة مــن التوصــيات  إلــىوقــد خلصــت الدراســة 
تـدريب بالمؤسسات التربوية وبالجامعات وكليـات التربيـة المعنيـة باستراتيجية التدريس المصغر 

ــى المهــارات  ــر ايجــابي عل ــى مــن أث ــي ذل ــا ف ــة لم ــام الخدم ــة وأثن ــل الخدم الطــالب المعلمــين قب
 ة باستخدام هذه االستراتيجية .التدريسية المكتسب

 التدريس المصغر ، مهارات التدريس ، برنامج دبلوم التربية العاملكلمات المفتاحية : ا 
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The Effectiveness of Micro-teaching in Student Teachers’ 

Acquisition of Some Teaching Skills in the General Education 

Diploma Program 

Abstract 
The study aimed to identify the effectiveness of micro-teaching in 

the student teachers’ acquisition of some teaching skills in the pre-service 
General Education Diploma program, and thus answer the following 
questions: 

What is the effectiveness of micro-teaching in the student teachers’ 
acquisition of the preparation skill? 
What is the effectiveness of micro-teaching in the student teachers’ 
acquisition of the classroom questioning skill? 
What is the effectiveness of micro-teaching in the student teachers’ 
acquisition of the closure skill? 
  The study group consisted of the General Education Diploma 
Program students at the second level who were performing field training 
and their number was (143 students), and the research sample included 
(64 student teachers) of which (32 student teachers) were in the 
experimental group and (32 student teachers) in the control group. 
The reliability coefficient of the study tool was calculated using 
Cronbach's alpha reliability coefficient and it stood at 0.88, and the semi-
empirical design was used which is the non equivalent control group 
design. 

Results of the study showed that there are statistically significant 
differences at (α≤0.05) in the student teachers’ acquisition of the 
preparation skill by using the micro-teaching strategy and their peers in 
favor of the experimental group, and there were also statistically 
significant differences at (α≤0.05) in the student teachers’ acquisition of 
the classroom questioning skill by using the micro-teaching strategy and 
their peers in favor of the experimental group, and there were also 
statistically significant differences at (α≤0.05) in the student teachers’ 
acquisition of the closure skill by using the micro-teaching strategy and 
their peers in favor of the experimental group. 

The study concluded with a set of recommendations most 
important of which is the need to adopt the use of the micro-teaching 
strategy in educational institutions, universities, and educational colleges 
concerned in training student teachers during their pre-service and in-
service, because of the positive impact on the acquired teaching skills using 
this strategy. 
Key words: micro-teaching, teaching skills, General Education Diploma 
Program. 
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 المقدمة:

تهتم العديد من المؤسسات التعليمية والعلمية إلى تحسين وتطوير مهارات وقدرات 
عن طريق برامج التدريب كخيار استراتيجي إلحداث جودة  ،أفرادها قبل االلتحاق بميدان العمل

يخضعون لساعات طويلة من التدريب كجزم على سبيل المثال نوعية، فالطيارون واألطبام 
؛ لضمان الجاهزية والقدرة على العمل بكيامة بالخدمة االلتحاقعدادهم قبل أساسي من إ

أعلى، وكذلى المعلمون كونهم الركيزة األساسية لتخريج أطياف المجتمع كافة، ومن هنا ال بد 
من إعدادهم وتدريبهم ليتم الحصول على مخرجات تعليمية ونواتج تعلمية ذات جودة وكيامة 

  (1002.)المالكي،عالية
 لتقنيات الكبير االستخدام بيضل معرفي ضخم نمو من العصر هذا ونظرًا لما يشهده  

 والتعلم األقران، تعلم :مثل المعلمين وتدريب والستراتيجيات التدريس الحديثة، لتأهيل التعليم
العديد من  كدتفقد أ (،1021)التوم،وغيرها المصغر والتدريس التعاوني، والتعلم التأملي،
التدريس  إستراتيجية جدواهاالتدريب التي أثبتت  استراتيجياتأن من واألبحاث  الدراسات
رائدا  Allenو     Copperومن أبرز هذه األبحاث ما قام به  .microteachingالمصغر 

التدريس المصغر فقد ذكرا أنه من خالل برامج التدريب المعتمدة على التدريس المصغر لقرابة 
ي رت النتائج أنها صالحة للمعلمين باختالف المراحل التعليمية التمهارة تدريسية أظه (10)

 (Bruce 1976) (1000)طعيمة،يقومون بتدريسها. 
 قبل المعلمين الطلبة لتدريب توظييها يمكن تقنية هيو  المصغر التدريس فإستراتيجية

 بقس مهارات وتعديل وتنقيح جديدة مهارات وتطوير إتقان خاللها من يتم بحيث الخدمة
 يكون  الدرس ووقت محدودا، يكون  الصف أفراد عدد وأن كما، (Frenandz ,2005)مهاتعل

 والتدريب التدريس قاعات في النظري  اإلعداد بين يربط جسرا اعتباره يمكن كما أيضا، محدودا
 به االستعانة مكنومن الم. (Frenandz, Robinsom,2006)المدارس في الميداني
واليكرة  أثنائها، في أو الخدمة قبل سوام للمعلم المهني والنمو اداإلعد برامج من كبرنامج
 من مكونا سلوكا باعتباره التدريس إلى النظرة المصغر التدريس عليها بني التي األساسية
 هذا تحليل من خالل عليها والتعرف تحديدها يمكن التي المعقدة المهارات من مجموعة
 بالوسائل تعانةباالس فيها التحكم يمكن معينة ظروف تحت منها كل على التدريب ثم السلوى
 .(1021.)عبدهللا،المناسبة واألجهزة
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حيث  ،فالتدريس المصغر تدريس تطبيقي حقيقي ال يختلف كثيرًا عن التدريس الكامل
كالمعلم والطلبة أو من يقوم مقامهم والمشرف  :يحتوي على جميع عناصر التدريس المعروفة

جعة والتعزيز والتقويم والنقد الذاتي وتبادل والتغذية الراوالوسائل المعينة  والمهارات التعليمية
  (.1021)مهدي،األدوار

 يمكن سلوى التدريسأن  أبرزها منطلقات، عدة على المصغر التدريس فكرة وترتكز
 مهارات معظم اكتساب الممكن منو  ، كبير حد إلى تطوير يمكن كما مهارات، إلى تحليله

 يشوبه جو في التدريس، ناهيى عن أن بعض المعلمين يمارسون كبيرة امةبكي التدريس
 .(1021)عبدهللا، االحيان معظم في التوتر

 من تمكنال بتتطل يفه ذال د،التعقي نم ركبي مستوى  على سلوكية عملية التدريسف
 نأ التدريب طريق عن الممكن منو . الطالب مع والتياعل واالتصال التيكير مهارات من كثير

كما . كبير حد إلى فيه والتحكم نقد،الو  التدريسي، سلوكهم تحليل على القدرة المعلمون  يكتسب
 األنماط من العديد المعلمون  يكتسب طريقه فعن مزدحما، دورا عادةيلعب  التدريبأن 

 .منها الخاطئ تصحيح يتم أيضا طريقه وعن السلوكية،
 عمل كل على معنى تضيي متعددة راتبخب المعلم العملية الممارسة ديتزو إضافة إلى 

 مستوى  إلى الممارسة في التجربة مستوى  من تنقله فهي داللة له وتجعل ،صفال في به يقوم
 ( 1002)مازن،أدام  كل ومغزى  عمل، كل سبب به يعرف

 التدريسية المهارات على التدريب إن ،تهومنطلقا المصغر التدريس ميهوم من يتضحو 
 من الميدانية، العملية التربية مجال في المصغر التدريس يؤديها لتيا الرئيسية المهام احد
عداد تخطيط مهارة : مثل  وتيسير شرح ومهارة الدرس لموضوع التمهيد ومهارة الدرس، وا 

دارة ضبط ومهارة الدرس،  صياغة ومهارة التعليمية، السبورة استخدام ومهارة الصف، وا 
 . (1008)العصيلي،وغيرها  ةسئلاأل وتوجيه
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 مشكلة الدراسة:

تنطلق مشكلة الدراسة من مالحظة الباحثة كونها مشرفة قسم المناهج وطرق 
التدريس بالجامعة ومشرفة وحدة التدريب الميداني بكلية التربية، عن وجود بعض االختالفات 

ني والتباينات في نتائج تقييم أدام الطالبات المعلمات في الميدان أثنام مرحلة التدريب الميدا
بالمدارس المختلية من قبل المشرفات على التدريب الميداني المنتدبات من الجامعة ومديرات 
المدارس المتعاونة مقارنة بأدائهن عند اجتيازهن للمقررات النظرية الخاصة بمقررات المناهج 
وطرق التدريس، حيث الحظت الباحثة وجود تباين بأدام وكيامة الطالبات المعلمات أثنام 

يذ الدروس بالميدان داخل القاعات الصيية بالمدارس، على الرغم من النتائج األعلى التي تني
يحققونها عند اجتيازهن للمقررات النظرية، ومالحظة الباحثة عن خلو بعض المقررات النظرية 
الخاصة بمواد المناهج وطرق التدريس على تقييم عملي ألدام الطالبات بعض المهمات 

س داخل القاعات الدراسية، ومن هنا برزت مشكلة الدراسة لمعرفة هل هناى الخاصة بالتدري
أثر أو فاعلية عند استخدام التدريس المصغر مع الطالبات المعلمات على تنييذهن لبعض 

 مهارات التدريس.  
 أسئلة الدراسة:

ربية ما فاعلية استخدام التدريس المصغر في إكساب الطالبات المعلمات ببرنامج دبلوم الت
 العام بعض مهارات التدريس؟

 وتيرع عن السؤال الرئيس األسئلة اليرعية اآلتية:
 ما فاعلية استخدام التدريس المصغر في إكساب الطالبات المعلمات مهارة التهيئة؟

ما فاعلية استخدام التدريس المصغر في إكساب الطالبات المعلمات مهارة توجيه األسئلة 
 الصيية؟

 ام التدريس المصغر في إكساب الطالبات المعلمات مهارة الغلق؟ما فاعلية استخد
 فروض الدراسة:

( في إكساب الطالبات المعلمات مهارة α≤0.00توجد فروق ذات داللة إحصائية عند )ال  -
 التهيئة باستخدام إستراتيجية التدريس المصغر وأقرانهم بالطريقة التقليدية 

( في إكساب الطالبات المعلمات مهارة α≤0.00عند )فروق ذات داللة إحصائية ال توجد  -
 طرح األسئلة الصيية باستخدام إستراتيجية التدريس المصغر وأقرانهم بالطريقة التقليدية 
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( في إكساب الطالبات المعلمات مهارة α≤0.00فروق ذات داللة إحصائية عند )ال توجد  -
 م بالطريقة التقليديةالغلق باستخدام إستراتيجية التدريس المصغر وأقرانه

 أهمية الدراسة: 

 المعلم على وتركيزها المعاصرة التربوية األنظمة اهتمام من الدراسة هذه أهمية تأتي
 المخطط الياعل التعلم على القائمة الشاملة التربوية للعملية الدعائم األساسية من باعتباره
 المؤسسات قبل من المتزايد هتمامواال الجهود من خالل أيًضا أهميتها تأتي كما له، والمنظم
 الداخلية ورفع كيايته التعليمي النظام نوعية لتحسين في كافة الدول العربية التربوية

 الشاملة ويتوافق مع معايير الجودة العالمية. التنمية متطلبات ليلبي والخارجية
 حدود الدراسة:

مهارة التهيئة والغلق وطرق تم تناول عدد من مهارات التدريس وهي:  الحدود الموضوعية:
 األسئلة الصيية فقط.

الطالبات المعلمات بالمستوى الثاني لبرنامج دبلوم التربية العام التابع لعمادة  الحدود المكانية:
 خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة حائل.

 .1020/1026اليصل الدراسي األول من العام الجامعي  الحدود الزمانية:
 لدراسة:مصطلحات ا

 فيه ويشترى في المتوسط دقائق( ٠١ (قصير وقت في يتم تدريسي موقف التدريس المصغر:
 تدريب أو ميهوم معين بتقديم خالله المدرب يقوم )٠١  -٥ ( المتدربين من قليل عدد

 محددة. مهارة علي المشاركين
وهذا  وتقويمه، تنييذه، الدرس، له عالقة بتخطيط معين نشاط أو عمل أدام مهارة التدريس:

 االجتماعية. أو الحركية أو المعرفية ) االدامات ( السلوكيات من لمجموعة للتحليل قابل العمل
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 مجتمع وعينة الدراسة: 

تألف مجتمع الدراسة من طالبات برنامج دبلوم التربية العام بالمستوى الثاني والالتي 
 66وقد تكونت عينة البحث من )طالبة(،  261يقمن بالتطبيق الميداني والبالغ عددهن )

طالبة معلمة( بالمجموعة 11طالبة معلمة( بالمجموعة التجريبية و) 11طالبة معلمة(، بواقع )
 الضابطة.

 االطار النظري:
  المصغر التدريس تعريفأوالً: 

 حوالي(قصير وقت في يتم تدريسي موقف بأنه) ٠١١ ص ، ٠٩٩٥ (عيد، عرفه
 )٠١  -٥ ( بين عاًدة يتراوح المتدربين من قليل عدد فيه ويشترى المتوسط في دقائق( ٠١
 مهارة علي المشاركين تدريب أو معين ميهوم بتقديم خالله المدرب يقوم

  (2220)عيد،.محددة
 وتنمية إكساب علي يعمل أسلوب بأنه ( ٥٢ ص ،٥١١٥ البغدادي، ) عرفه كما

 بالتدريس المعلم أو التدريب البط فيه ويقوم األخرى  المهارات وصقل جديدة، تدريس مهارات
 الييديو مع درسه فيه ويسجل دقائق، ٠١ الى ٥ من تتراوح ليترة الطلبة من صغيرة لمجموعة

  .(1000)البغدادي،تدريبهعلى  مشرفمع ال فيه جام ما ويحلل بنيسه يشاهد ثم ومن
 فيه يتم بسيط تدريسي عن موقف عبارة بأنه (0ص  ، 1020 )اللطيف  عبد وعرفه

-20صغيرة ) زمنية وليترة طالب( 20-0) الطالب عدد من في صغيرة بمجموعه التدريس
   الييديو. أشرطة على التعليمي الموقف تسجيل دقيقة( ويتم 20

 (0222(،)طعيمة،8791)أوليفر، : دواعي استخدام التدريس المصغر ومبرراتهثانياً: 

بسط ومصغر وبالتالي ال تكون تمكن المبتدئ من تلمس تعقيدات التعليم في سياق م -
 المشكلة معقدة بقدر ما هي عليه بالصف العادي.

يتيح التدريس المصغر فرصة التدريب والتمرين واإلعادة دون االكتيام بالمشاهدة السلبية  -
  والنقد.

يلجأ المدرب إلى االستعانة بزمالم المتدرب نظرًا لتعذر الحصول على طلبة حقيقيين وهذا  -
 .simulated teachingبـ: ما يسمى 

 يخيف التدريس المصغر من حدة الموقف التعليمي الذي يثير الرهبة لدى المتدربين الجدد. -
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التدرج في عملية التدريب حيث يبدأ المتدرب بالتدريس المصغر بمهارة واحدة أو بميهوم  -
 واحد ثم يتدرج للدرس بشكل كامل.

 تعتبر من أهم عناصر التدريب في التدريس المصغر.اليرصة للتغذية الراجعة التي  إتاحة -
اليرصة للمتدرب إلدخال التعديالت التي يراها مناسبة عن طريق اإلعادة والتكرار  إتاحة -

 نتيجة للتغذية الراجعة المقدمة له .
 يتيح التدريس المصغر للمتدربين للتركيز على كل مهارة تعليمية بشكل مكثف ومستقل  -

  (1020، )حلس، داود، أبوشقير، محمدالمصغر:  خطوات التدريس
تحديد الجانب التعليمي أو المهارة المراد من المدرب تدريب الطالب المعلم عليها من 
مثل: مهارة التهيئة للدرس، مهارة طرح األسئلة الصيية، مهارة إثارة الدافعية ، مهارة غلق 

 الدرس وغيرها.
 من سالمتها. تحضير أدوات التسجيل والعرض والتأكد 

 على المهارات المحددة مسبقا ويشتمل هذا التخطيط على: التخطيط للتدريس المصغر
 صياغة األهداف السلوكية المراد تحقيقها -
 ذكر المهام واألنشطة التي سيقوم بها الطلبة -
 ذكر أسلوب التدريس المراد استخدامه من مثل: المناقشة، االكتشاف، ... -
 مكتوبة أو أسئلة شيهية أو غيرها إجابةمن مثل:  إتباعهيم الذي سيتم ذكر كييية التقو -
 تنييذ التدريس المصغر بهدف تطبيق المهارات التي تم التدرب عليها وتسجيل هذا األدام -
التغذية الراجعة والتي يتلقاها الطالب المعلم أثنام أدائه ويشترى بذلى المشرف واإلقران ومن  -

 حيية تقويم .الممكن االستعانة بص
عادة تنييذ المهارة مرة أخرى. -  صقل المهارات من خالل إعادة التخطيط وا 
 .(2ويظهر مخطط التدريس المصغر بخطواته في شكل ) 
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 (1شكل )

 مخطط التدريس المصغر

وللتغلب على مشكالت الخجل عند طالب الجامعة بشكل عام يجب على عضو هيئة 
ثقة بالنيس من خالل تشجيعهم، وعدم انتقاد تصرفاتهم أو إجابـاتهم أمـام التدريس منحهم ال

اآلخـرين أو وصيهم بأي صية سلبية أمام أقرانهم، مع تشجيعهم على المشاركة والحوار من 
خـالل إعطـائهم أدوارا محددة في القاعات الدراسية، وتكلييهم بأعمال تظهر حديثهم الشيهي، 

الطالب على االختبارات فقط. حيث أنه كلمـا قـل عـدد الطالب في  وعدم االقتصار في تقويم
(. وهذا 1021اليصول كانت هناى فرصة ومجاال أكثر للطالب للمشاركة والتياعل. الخمايسة )

 ما توفره لنا طريقة التدريس المصغر. 
 التدري مهارةثالثاً: تعريف 

 تنييذ، الدرس، ة بتخطيطله عالق معين نشاط أو عمل أدام على القدرة بأنها  (2
أو الحركية  المعرفية ) تمااالدا ( السلوكيات من لمجموعة للتحليل قابل وهذا العمل تقويمه،

 (1020)على،االجتماعية. أو
تقان، ، بيعالية شيم عمل على القدرة ( بأنها 1001مرعي والحيلة، ( وعرفها   وا 
 تكون  وقد معرفية الكياية تكون  وقد وكلية، ووقت جهد وبأقل األدام وبمستوى من

  (1001)مرعي والحيلة،أدائية.

 االنجاز

 التخطيط

 التغذية المشاهدة
 الراجعة

 اإلعادة
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 (1006الخليية والمطاوع،):التي ستركز عليها الدراسة مهارات التدريسمن أنواع و 
  (1006)الربيعي،
 التهيئة: 

تعد التهيئة أول مهارات عرض الدرس فهي تمثل نقطة االنطالق التي يبدأ  مفهوم التهيئة:
المتعلمين للدرس  إعدادعلم فهي كل ما يقوم به المعلم وييعلهـ بهدف منها كل من المعلم والمت

الجديد حتى يكونوا في حالة ذهنية وانيعالية وجسمية جيدة تسمح لهم بتلقي الدرس والتياعل 
 معه. 

 أنواع التهيئة:

لتوجيه انتباه المتعلمين نحو موضوع الدرس، باستخدام أساليب عديدة  التهيئة التوجيهية :-
يطرح أسئلة أو يوظف حدثًا جاريًا أو يعرض نموذجًا أو يمارس نشاطًا معينًا أو يحكي  كأن

 غير ذلى من هذه األساليب.  إلىقصة  
 إلىيستخدمها المعلم لتسهيل االنتقال التدريجي من شرح نقطة في الدرس  التهيئة االنتقالية:-

ثل هذا النوع من التهيئة على ويعتمد المعلم عادة في م أخر إلى يمليأخرى أو من نشاط تع
األمثلة واألنشطة التعليمية التي يعرف أن طلبته مولعون بها وحريصون على ممارستها وذلى 

 لتحقيق االنتقال التدريجي من نقطة ألخرى حتى نهاية الدرس.
أنشطة أو خبرات جديدة ويعتمد هذا  إلىلتقويم ما تم تعلمه قبل االنتقال  التهيئة التقويمية: -

 المتمركزة حول المتعلم. األنشطةالنوع من التهيئة 
 من أهم المهارات اليرعية للتهيئة:

 ربط الخبرة التعليمية الجديدة بالخبرات السابقة بصورة بنائية. -
 التحقق من توافر المتطلبات السابقة للتعلم الجديد. -
 توفير بيئة تعليمية مواتية للتعلم اليعال. -
 ارية في التمهيد للدرس.توظيف األحداث الج -
 جذب انتباه المتعلمين للدرس بأساليب مشوقة. -
 تنويع أساليب التهيئة وفقًا لطبيعة الدرس. -
 عرض الدرس. إلىاالنتقال التدريجي من التهيئة  -
 قضام وقت مناسب في التمهيد للدرس. -
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 مهارة توجيه األسئلة الصفية:-0

اة استيهام تتطلب استجابة دأ وأ إجرائيكي السؤال هو عبارة مثيرة تبدأ بيعل سلو 
 معينة باللغة أو بالحركة أو بهما معًا واللغة قد تكون منطوقة وقد تكون مكتوبة.

 أهمية األسئلة الصفية:

الطلبة من المتطلبات السابقة لهذا الدرس بواسطة  إلمامالتمهيد للدرس الجديد بالتأكد من  -
 لبة بالخبرات الجديدة.خبرات السابقة للطلاألسئلة وربط ا

انتباه الطلبة وجذب انتباههم بجعلهم في حالة تأهب دائم لتوقع كل طالب بتوجيه  إثارة -
 سؤال له من قبل المعلم.

 تنمية مهارات التيكير لدى الطلبة . -
 تقويم مدى تحقق أهداف الدرس بالنسبة للطلبة. -
 ارهم تشجع األسئلة لكل من المعلم والطلبة على طرح أفك -
 عليها. باإلجابةضبط الصف تربويًا عن طريق األسئلة التي يشارى الطلبة  -
 تكوين اتجاهات ايجابية نحو المادة الدراسية.  -
تقويم مدى نجاح المعلم في عملية التدريس وتعديل أوجه القصور عن طريق األسئلة  -

 الموجه للطالب.
 شروط صياغة األسئلة الصيية: 

 ل باألهداف المنشودة.ط السؤاأن يرتب -
 أن يكون السؤال واضح ومحدد -
 أن يكون السؤال مناسب لمستوى المتعلمين. -
 أال يكون السؤال مربكًا للمتعلمين. -
 .باإلجابةأال يوحي السؤال للمتعلم  -
 أن يتجنب المعلم أسئلة التخمين. -

 أساليب توجيه األسئلة للطلبة:
 السؤالفترة االنتظار عند توجيه  إطالة -
 المتعلم. إجابةلزوم الصمت بعد  -
 التنويع العادل لألسئلة الصيية. -
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 توجيه السؤال. إعادة -
 توجيه السؤال قبل اختيار المجيب. -
 التدرج في توجيه األسئلة. -
 اختيار التوقيت المناسب لتوجيه السؤال. -
 المهارات اليرعية المكونة لمهارة األسئلة الصيية: أهم
 سئلة وثيقة الصلة بموضوع الدرستوجيه أ -
 أسئلة واضحة وميهومة للمتعلمين إثارة -
 طرح السؤال قبل تحديد المتعلم الذي سيجيب عنه. -
 عقب طرح السؤال. اإلجابةكير في يالمتعلمين وقت كافي للت إعطام -
 توزيع األسئلة على المتعلمين بصورة عادلة. -
 ال.مراعاة التوقيت المناسب لتوجيه السؤ  -
 .باإلجابةاألسئلة التي توحي  إلقامعدم  -
 الجماعية التي تؤدي لليوضى. لإلجاباتعدم السماح  -
 تطوير األسئلة الصيية من خالل التغذية الراجعة باستمرار. -
 مهارة الغلق:-3

ويقصد بالغلق األقوال واألفعال التي يقوم بها لمعلم مع طلبته بغية االنتهاء من 

مناسبة تساعد المتعلمين على تنظيم المعلومات وبلورتها في أذهانهم  الدرس بصورةعرض 
 بما يحقق لهم استيعاب ما تم عرضه في الدرس. 

 أهمية غلق الدرس:

النهاية واليائدة  إلىأن أحداث التدريس في طريقها  إلىيجذب غلق الدرس انتباه المتعلمين  -
 األكيدة.

 لمتعلمين.لنيسيًا وعلميًا  إشباعاً يحدث الغلق  -
 يشعر المعلم بالغلق باالنجاز وبتحقق الهدف التي سبق أن حددها في خطة درسه.   
الجو  إلىيسهم غلق الدرس باالنتقال السلس لكل من المعلم والمتعلم من جو الحصة  -

 األخر الجديد .
 أهم المهارات اليرعية المكونة لمهارة غلق الدرس:
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 التخطيط المسبق لكييية غلق الدرس. -
 نهاية طبيعية ألحداث الدرس. إلىجذب انتباه المتعلمين  -
 تلخيص الدرس بصورة تظهر عناصره األساسية. -
 استخدام أساليب شائقة وجذابة لغلق الدرس. -
 االنتهام من الدرس في الوقت المحدد له. -
 من الدرس. واإلفادةباالنجاز  اإلحساسمين على لمساعدة المتع -

 الدراسات السابقة

 المصغر التدريس استعمال أثر ( والتي هدفت إلى معرفة1021ي دراسة عبدهللا )ف
،  الحياة علوم التربية قسم كلية في المعلمين/للطلبة األساسية التدريس اكتساب مهارات في

 التدريس أن توصلت الدراسة إلى طالب وطالبة،  وقد 54)) من عينة الدراسة حيث تألف
 التدريسية  للمهارات بالنسبة إحصائية داللة ذو أثرا لمصغر احدثا التدريس أسلوب باستخدام

 ، األسئلة طرح مهارة التعزيز، مهارة العرض، مهارة التقديم، مهارة للدرس، التخطيط مهارة(
 . التجريبية المجموعة الوسائل( ولصالح مهارة استخدام

 رفع في المصغر التدريس استخدام أثر لبيان ( والتي هدفت1021وفي دراسة التوم )
 الهدف هذا ضوم وعلي الحصاحيصا، بمحلية مرحلة األساس لمعلمي التدريسية الكيايات
 الدراسة عينة تكونت. والخبرة النوع، والتأهيل، متغيرات تناولت التي الدراسة فرضيات صيغت
 في اإلنساني التحليل اإلحصائي برنامج البحث استخدم  وقد ومعلمة، معلًما ( ١١ ) من
 إحصائية بين داللة ذات فروق  توجد ال مؤداها، لنتائج الدراسة نتائج وتوصلت لتحليٍل،ا

 أسلوب استخدموا الذين األساس مرحلة لمعلمي التدريسية الكيايات درجات متوسطات
 بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد أنثى، ذكر النوع، لمتغير المصغر تعزى  التدريس
 المؤهلين وغير تربوًيا المؤهلين األساس مرحلة لمعلمي دريسيةالت الكيايات درجات متوسطات

 درجات متوسطات بين إحصائية ذات داللة فروق  توجد تربوًيا، المؤهلين لصالح تربوًيا
 .قصيرة خبرة ، خبرة طويلة الخبرة، لمتغير تعزى  األساس مرحلة لمعلمي التدريسية الكيايات

 تطوير في المصغر التدريس دور توضيح إلى اسةالدر  ( والتي هدفت1020وفي دراسة عجيز)
 قائم هو ما تيسير فى الوصيي المنهج الباحث استخدم إذ . العملية فى التربية الطالب أدام

 . التربية العملية مجال فى المصغر التدريس يؤديها أن يمكن التى الوظائف مسح فضاًل عن
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  أفراد بين فروق  توجد ومنها ال اتوالتوصي النتائج من مجموعة إلى الحالي البحث وتوصل
 القبلي التطبيق فى التدريسية من المهارات التمكن مستوى  في والضابطة التجريبية المجموعة
 التجريبية  المجموعة أفراد بين فروق  األول للدراسة وتوجد الغرض هو وهذا المالحظة لبطاقة

التجريبية.كما  المجموعة لصالح التدريسية  من المهارات التمكن مستوى  فى والضابطة
المهارات  نمو في التقليدي التدريس من أفضل  أدام المصغر يحقق التدريس  أظهرت أن
 التدريسية.

( والتي هدفت إلى التعرف على فاعلية التدريس المصغر 1002وفي دراسة المالكي)
شبه  في إكساب الطالب معلمي الرياضيات بعض مهارات التدريس، فقد تم استخدام المنهج

التجريبي ويعتمد على المجموعتين التجريبية والضابطة و المالحظة القبلية والبعدية وقد تم 
استخدام بطاقة المالحظة كأداة للدراسة، وقد أظهرت نتائج الدراسة فاعلية التدريس المصغر 
 في إكساب الطالب معلمي الرياضيات لبعض مهارات التدريس ولصالح المجموعة التجريبية. 

 تدريبي برنامج فعالية على مدى التعرف ( التي هدفت إلى1006دراسة عقيلي ) في
 معلمي لدى العلوم الالزمة لتدريس العملية المهارات تنمية في المصغر التدريس على قائم

 العملية المهارات لتحديد التحليلي الوصيي المنهج مااستخد وتم االبتدائية، بالمرحلة العلوم
 كما العلوم بكتب العلمية األنشطة تحليل خالل االبتدائية من بالمرحلة علومال لتدريس الالزمة

 المهارات تنمية في البرنامج المقترح فعالية مدى لتعرف التجريبي شبه المنهج استخدام تم
 . االبتدائية بالمرحلة العلوم معلمي لدى العلوم لتدريس الالزمة العملية

 بالمرحلة العلوم لتدريس الالزمة العملية المهارات تتضمن مالحظة بطاقة إعداد وتم
 تدن بها التي المهارات تحديد تم حيث العلوم، معلمي من معلماً ٠٥  على وتطبيقها االبتدائية

 المهارات لتنمية المصغر التدريس باستخدام تدريبي برنامج إعداد تم كما العينة، هذه لدى
 االبتدائية وتدرب بالمرحلة العلوم معلمي لدى تدنان بها  التشخيصية الدراسة أظهرت التي
 اإلحصائية األساليب استخدام وتم العلوم، معلمي من معلماً   ٥٢  البرنامج هذا استخدام على

 بين وجود فروق دالة احصائيًا  ( إلى الدراسة توصلت وقد لتطبيق الدراسة، المناسبة
 المالحظة لبطاقة والبعدي القبلي ينالتطبيق في الدراسة عينة العلوم معلمي درجات متوسطي
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 معلمي درجات متوسطي بين إحصائية دالة فروق  وجود وكذلى البعدي، التطبيق لصالح
 . المالحظة ببطاقة رئيسة مهارة لكل والبعدي القبلي التطبيقين من كل في الدراسة عينة العلوم

دريس المصغر في ( التي هدفت إلى معرفة فاعلية الت1008)وونترز وفي دراسة الناشف
صقل مهارات التدريس وتحسينها لدى الطالب في كليات التربية في سلطنة عمان. حيث 

( طالبا عمانيا يدرسون تخصص اللغة العربية في سنتهم  06تكونت عينة الدراسة من ) 
، وقد جمعت البيانات بواسطة بطاقة مالحظة  2222الرابعة في كلية التربية في مدينة صور 

( فقرة أشارت النتائج إلى أن للتدريس المصغر دورا فاعال في  18رها، وتكونت من ) تم تطوي
 تحسين مهارات التدريس وتنميتها لدى الطلبة بدرجة عالية. 

 تعقيب على الدراسات السابقة: 

الطلبة المعلمين في  ( الذي تناول1021دراسة عبدهللا)تختلف الدراسة الحالية عن 
( الذي 1006عقيلي)دراسة ، و وم الحياة في المرحلة الجامعية األولىكلية التربية تخصص عل

 الناشفدراسة ة في المرحلة االبتدائية، و متناول معلمي ومعلمات العلوم أثنام الخد
( 1021ودراسة التوم)( الذي تناول طالب كلية التربية تخصص لغة عربية، 1008)وونترز

تناولت الطلبة قد  الدراسة الحالية كون  ة،الذي تناول معلمي ومعلمات المرحلة األساسي
ما في مرحلة هم على مقاعد الدراسة في برنامج دبلوم التربية العام و المعلمين قبل الخدمة 

تنوع التخصصات المختلية للطالبات المعلمات مع بعد الحصول على الدرجة الجامعية األولى، 
 الحاصلين على الشهادة الجامعية األولى يلتحق به الطلبةكون أن برنامج دبلوم التربية العام 

أنه في الدراسة الحالية ، كما أال يكونوا خريجين كلية التربية شريطة من مختلف التخصصات
ميدانيا من خالل بطاقة وطالبات المجموعة الضابطة متابعة طالبات المجموعة التجريبية  تتم

يضا يختلف عن دراسة كل من المالحظة والتي تناولت ثالث من مهارات التدريس وهذا أ
( الذي تناول جميع مهارات التدريس وتختلف أيضا عن دراسة عبدهللا 1008الناشف)

 التعزيز، مهارة العرض، مهارة التقديم، مهارة للدرس، التخطيط مهارة( الذي تناول 1021)
 (1006الوسائل. وتختلف أيضا عن دراسة عقيلي ) استخدام مهارة ، األسئلة طرح مهارة

 الذي تناول المهارات العملية للعلوم.
 منهج الدراسة:
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 nonتم استخدام التصميم شبه التجريبي وهو تصميم المجموعة الضابطة غير المتكافئة 
equivalent control group design  

 أداة الدراسة: 

(، لجمع المعلومات الخاصة بالدراسة وقد 2تم استخدام بطاقة مالحظة ملحق )
المالحظة من ثالثة محاور، وقد تناول كل محور منها مهارة من مهارات  تكونت بطاقة

 التدريس التي تمت تناولها بالدراسة.
 ( 6إلى فقرة  2)من فقرة  فقراتالمحور األول: التهيئة وقد اشتمل على ثماني 

 (28إلى فقرة  2)من فقرة  فقراتالمحور الثاني: طرح األسئلة الصيية وقد اشتمل على تسع 
 (11إلى فقرة  26)من فقرة  فقراتمحور الثالث: الغلق وقد اشتمل على ست ال

ثبات أداة الّدراسة، استخدمت الباحثة طريقة االتساق الداخلي كرونباخ  من وللتأكد
 (2( والجدول)0.66, وقد بلغ معامل الثبات ألداة الدراسة ككل )(Cronbach Alpha)اليا

 ر أداة الدراسة.يبين معامالت ثبات االستبانة لمحاو 
 ( 1جدول )

 معامالت الثبات على محاور أداة الدراسة المختلفة

 قيمة الثبات كرونباخ الفا المهارة

 0.86 التهيئة

 0.87 توجيه األسئلة الصفية

 0.89 الغلق

 0.88 أداة الدراسة ككل
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 نتائج الدراسة

لى التعرف على فاعلية يتناول هذا الجزم عرضًا لنتائج الدراسة التي هدفت الدراسة إ
التدريس المصغر في إكساب الطالبات المعلمات ببرنامج دبلوم التربية العام بعض مهارات 

 التدريس،  وذلى من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية
 السؤال األول: ما فاعلية التدريس المصغر في إكساب الطالبات المعلمات مهارة التهيئة؟

ل السابق تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن السؤا        
ألدام مجموعتي الدراسة على مهارة التهيئة باختالف طريقة التدريس)التدريس المصغر، 

 ( يبين ذلى.1االعتيادية(، والجدول )
 (2الجدول )

لتهيئة باختالف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة على مهارة ا

 طريقة التدريس)التدريس المصغر ، االعتيادية(

 العدد المجموعة

 بعدي قبلي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 االنحراف المعياري

 0.68 8.28 0.75 6.22 32 ضابطة

 0.95 22.25 0.00 6.00 32 تجريبية

 7.09 15.27 0.54 6.11 64 الكلي

( أن المتوسط الحسابي ألدام أفراد الدراسة على مهارة التهيئة، 1يالحظ من الجدول )         
(، وهو أعلى من 11.10للمجموعة التجريبية التي تعلمت بالتدريس المصغر قد بلغ )

المتوسط الحسابي ألدام أفراد الدراسة المجموعة الضابطة التي تعلمت بالطريقة االعتيادية 
(، ولمعرفة ما إذا كانت اليروق بين المتوسطات 6.16الحسابي )والذي بلغ متوسطهم 

( تم إجرام تحليل التباين المصاحب α  =0.00الحسابية ذات داللة عند مستوى الداللة )
(ANCOVA( والجدول ،)يبين نتائج التحليل.1 ) 
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 (3الجدول )

رة التهيئة باختالف ( ألداء مجموعتي الدراسة على مهاANCOVAنتائج تحليل التباين المصاحب )

 طريقة التدريس)التدريس المصغر ، االعتيادية(

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

 درجات

 الحرية 

متوسط 

 المربعات
 ف

مستوى 

 الداللة

 مربع ايتا 

 0.058 0.057 3.758 2.465 1 2.465 القبلي

 0.987 0.000 4579.725 3003.417 1 3003.417 طريقة التدريس

    0.656 61 40.004 الخطأ 

     63 3164.484 الكلي المعدّل

( أن قيمة ) ف ( بالنسبـة لطريقة التدريس على مهارة التهيئة 1يالحظ من الجدول )
(، و بمستوى 6082.810باختالف طريقة التدريس)التدريس المصغر، االعتيادية( بلغت )

ية بين متوسطات أدام (، ومما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائ0.000داللة يساوي )
مجموعتي الدراسة على مهارة التهيئة باختالف طريقة التدريس)التدريس المصغر، 

(، ومن أجل معرفة عائدية اليروق تم 0.268) 1ايتا االعتيادية(، كما بلغ حجم التأثير
حساب المتوسطات الحسابية المعدلة، واألخطام المعيارية ألدام مجموعتي الدراسة على مهارة 

 ( يبين ذلى.6لغلق باختالف طريقة التدريس)التدريس المصغر، االعتيادية( ، والجدول )ا
 (4الجدول )

ألداء مجموعتي الدراسة على مهارة التهيئة المتوسطات الحسابية  المعدلة واألخطاء المعيارية 

 باختالف طريقة التدريس)التدريس المصغر ، االعتيادية(

 الخطأ المعياري  عدلالم المتوسط الحسابي المجموعة

 0.14 8.32 ضابطة

 0.14 22.22 تجريبية

( أن المتوســـط الحســـابي ألدام أفـــراد الدراســـة علـــى مهـــارة 6يالحـــظ مـــن الجـــدول )
(، وهـو أعلـى 11.11التهيئة ، للمجموعة التجريبيـة التـي تعلمـت بالتـدريس المصـغر قـد بلـغ )

الضابطة التي تعلمت بالطريقـة االعتياديـة من المتوسط الحسابي ألدام أفراد الدراسة المجموعة 
(. مما يعني أن اليرق كان لصالح المجموعـة التجريبيـة 6.11والذي بلغ متوسطهم الحسابي )
 التـي تعلمـت بالتـدريس فـي مهـارة التهيئـة. كـد فاعليـة، وهـذا يؤ التي تعلمت بالتـدريس المصـغر

اردة فــي الدراســة الحاليــة مــن مثــل والنتيجــة الســابقة تتوافــق مــع كــل مــن الدراســات الســابقة الــو 
وتيسـير  (1008)وونتـرز ( ودراسـة الناشـف1002( ودراسـة المـالكي )1006دراسة العقيلي )
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ذلــى أنــه أثنــام التــدريب باســتخدام اســتراتيجية التــدريس المصــغر بالنســبة لمهــارة التهيئــة، فــان 
عـادة  التـدرب علـى المهـارة مهمة عضـو هيئـة التـدريس مراعـاة لليـروق اليرديـة بـين الطلبـة، وا 

حتى يصل الطالب إلى مستوى اإلتقان، باإلضافة إلى تخلص الطالب من الخـوف والخجـل نظـرا 
ألدائه مهارة التهيئـة أمـام المحاضـر والطلبـة وتكرارهـا مـع تعرضـه كمـا جميـع الطلبـة إلـى النقـد 

ضـو هيئـة البنام الذي مـن شـأنه طـرد الخـوف والخجـل، كـذلى تقـويم الطالـب للطالـب وتقـويم ع
 التدريس للطالب بعد أدائه للمهارة واقتراح الطريقة األفضل لتنييذ مهارة التهيئة 

السؤال الثاني: ما فاعلية التدريس المصغر في إكساب الطالبات المعلمات مهارة توجيه 
 األسئلة الصفية ؟

معيارية لإلجابة عن السؤال السابق تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال        
ألدام مجموعتي الدراسة على مهارة توجيه األسئلة الصيية باختالف طريقة التدريس)التدريس 

 ( يبين ذلى.0المصغر، االعتيادية(، والجدول )
 (5الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة على مهارة توجيه األسئلة 

 دريس)التدريس المصغر ، االعتيادية(الصفية باختالف طريقة الت

 العدد المجموعة

 بعدي قبلي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 االنحراف المعياري

 0.54 9.31 0.55 9.34 32 ضابطة

 0.98 23.50 0.55 9.38 32 تجريبية

 7.19 16.41 0.55 9.36 64 الكلي

المتوسط الحسابي ألدام أفراد الدراسة على مهارة توجيه  ( أن0يالحظ من الجدول )         
(، وهو 11.00األسئلة الصيية ، للمجموعة التجريبية التي تعلمت بالتدريس المصغر قد بلغ )

أعلى من المتوسط الحسابي ألدام أفراد الدراسة المجموعة الضابطة التي تعلمت بالطريقة 
(، ولمعرفة ما إذا كانت اليروق بين 2.12االعتيادية والذي بلغ متوسطهم الحسابي )

( تم إجرام تحليل التباين α  =0.00المتوسطات الحسابية ذات داللة عند مستوى الداللة )
 ( يبين نتائج التحليل.6(، والجدول )ANCOVAالمصاحب )
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 (6الجدول )
ألسئلة ( ألداء مجموعتي الدراسة على مهارة توجيه اANCOVAنتائج تحليل التباين المصاحب )

 الصفية باختالف طريقة التدريس)التدريس المصغر ، االعتيادية(

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

 درجات
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

 ف
مستوى 
 الداللة

 مربع ايتا 

 0.126 0.004 8.767 4.885 1 4.885 القبلي

 0.990 0.000 5761.961 3210.639 1 3210.639 طريقة التدريس

    0.557 61 33.99 الخطأ 

     63 3259.438 الكلي المعدّل

( أن قيمة ) ف ( بالنسبـة لطريقة التدريس على مهارة توجيه 6يالحظ من الجدول )  
األسئلة الصيية باختالف طريقة التدريس)التدريس المصغر ، االعتيادية( بلغت 

وق ذات داللة (، ومما يدل على وجود فر 0.000(، و بمستوى داللة يساوي )0862.262)
إحصائية بين متوسطات أدام مجموعتي الدراسة على مهارة توجيه األسئلة الصيية باختالف 

(، ومن 0.220) 1طريقة التدريس)التدريس المصغر ، االعتيادية(، كما بلغ حجم التأثير  ايتا
ألدام أجل معرفة عائدية اليروق تم حساب المتوسطات الحسابية المعدلة، واألخطام المعيارية 

مجموعتي الدراسة على مهارة توجيه األسئلة الصيية باختالف طريقة التدريس)التدريس 
 ( يبين ذلى8المصغر، االعتيادية( ، والجدول )

 (7الجدول )

ألداء مجموعتي الدراسة على مهارة توجيه األسئلة المتوسطات الحسابية  المعدلة واألخطاء المعيارية 

 يس)التدريس المصغر ، االعتيادية(الصفية باختالف طريقة التدر

 الخطأ المعياري  المعدل المتوسط الحسابي المجموعة

 0.13 9.32 ضابطة

 0.13 23.49 تجريبية

( أن المتوسط الحسابي ألدام أفراد الدراسة على على مهارة 8يالحظ من الجدول )
غر قد بلغ توجيه األسئلة الصيية، للمجموعة التجريبية التي تعلمت بالتدريس المص

(، وهو أعلى من المتوسط الحسابي ألدام أفراد الدراسة المجموعة الضابطة التي 11.62)
(. مما يعني أن اليرق كان 2.11تعلمت بالطريقة االعتيادية والذي بلغ متوسطهم الحسابي )
كد فاعلية التي تعلمت ، وهذا يؤ لصالح المجموعة التجريبية التي تعلمت بالتدريس المصغر 

وتتوافق نتائج الدراسة الحالية مع جميع الدراسات  تدريس في مهارة توجيه األسئلة الصييةبال
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( وتيسير ذلى ألن 1021السابقة التي تم ذكرها، ومن هذه الدراسات دراسة عبدهللا )
استراتيجية التدريس المصغر توفر اليرصة للطلبة للتدرب على  اختيار السؤال والوقت 

يار كلماته وعباراته التي تناسب مستوى الطالب، كما أن الطالب الذي المناسب لطرحه، واخت
يتم تدريسه باستخدام استراتيجية التدريس المصغر فيما يخص مهارة توجيه األسئلة الصيية 
يتدرب على صياغة السؤال صياغة سليمة وموجزة، والتأكد من فهم الطالب له، ويتدرب على 

على كييية اإلجابة عن  أيضا الطالب ويتدرب، عمق واالبتكارتنويع األسئلة من حيث الطول وال
سؤال الطالب؛ إجابة موجزة أو كاملة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وهذا ال يتوافر أثنام 

 التدريس باستخدام الطريقة االعتيادية أو التقليدية.
 مهارة الغلق ؟السؤال الثالث: ما فاعلية التدريس المصغر في إكساب الطالبات المعلمات 

لإلجابة عن السؤال السابق تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية         
ألدام مجموعتي الدراسة على مهارة الغلق باختالف طريقة التدريس)التدريس المصغر، 

 ( يبين ذلى.6االعتيادية(، والجدول )
 (8الجدول )

ية ألداء مجموعتي الدراسة على مهارة الغلق باختالف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار

 طريقة التدريس)التدريس المصغر ، االعتيادية(

 العدد المجموعة

 بعدي قبلي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 االنحراف المعياري

 0.88 6.41 0.75 6.22 32 ضابطة

 1.02 16.50 0.00 6.00 32 تجريبية

 5.17 11.45 0.54 6.11 64 يالكل

( أن المتوسط الحسابي ألدام أفراد الدراسة على مهارة الغلق، 6يالحظ من الجدول )         
(، وهو أعلى من 26.00للمجموعة التجريبية التي تعلمت بالتدريس المصغر قد بلغ )

قة االعتيادية المتوسط الحسابي ألدام أفراد الدراسة المجموعة الضابطة التي تعلمت بالطري
(، ولمعرفة ما إذا كانت اليروق بين المتوسطات 6.62والذي بلغ متوسطهم الحسابي )

( تم إجرام تحليل التباين المصاحب α  =0.00الحسابية ذات داللة عند مستوى الداللة )
(ANCOVA( والجدول ،)يبين نتائج التحليل.2 ) 



 م1026أكتوبر ( 66ـــــــــــــ العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 208 - 
 

 (9الجدول )

( ألداء مجموعتي الدراسة على مهارة الغلق باختالف ANCOVAنتائج تحليل التباين المصاحب )

 طريقة التدريس)التدريس المصغر ، االعتيادية(

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

 درجات

 الحرية 

متوسط 

 المربعات
 ف

مستوى 

 الداللة

 مربع ايتا 

 0.302 0.000 26.443 16.849 1 16.849 القبلي

طريقة 

 0.977 0.000 2556.296 1628.88 1 1628.88 التدريس

    0.637 61 38.869 الخطأ 

الكلي 

     63 1685.859 المعدّل

( أن قيمة ) ف ( بالنسبـة لطريقة التدريس على مهارة الغلق 2يالحظ من الجدول )
(، و بمستوى 1006.126باختالف طريقة التدريس)التدريس المصغر ، االعتيادية( بلغت )

على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أدام  (، ومما يدل0.000داللة يساوي )
مجموعتي الدراسة على مهارة الغلق باختالف طريقة التدريس)التدريس المصغر ، االعتيادية(، 

(، ومن أجل معرفة عائدية اليروق تم حساب 0.288) 1كما بلغ حجم التأثير  ايتا
ام مجموعتي الدراسة على مهارة الغلق المتوسطات الحسابية المعدلة، واألخطام المعيارية ألد

 ( يبين ذلى.20باختالف طريقة التدريس)التدريس المصغر، االعتيادية( ، والجدول )
(11الجدول )  

تالف واألخطاء المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة على مهارة الغلق باخ الحسابية المعدلةالمتوسطات 

االعتيادية( المصغر،طريقة التدريس)التدريس   

 الخطأ المعياري المعدل المتوسط الحسابي المجموعة

 0.14 6.30 ضابطة

 0.14 16.61 تجريبية

( أن المتوسط الحسابي ألدام أفراد الدراسة على مهارة 20يالحظ من الجدول )
(، وهو أعلى من 26.62الغلق، للمجموعة التجريبية التي تعلمت بالتدريس المصغر قد بلغ )

م أفراد الدراسة المجموعة الضابطة التي تعلمت بالطريقة االعتيادية المتوسط الحسابي ألدا
(. مما يعني أن اليرق كان لصالح المجموعة التجريبية 6.10والذي بلغ متوسطهم الحسابي )

، كد فاعلية التي تعلمت بالتدريس في مهارة الغلقؤ التي تعلمت بالتدريس المصغر، وهذا ي
بيرة التي يتدرب بها الطالب المعلم في المجموعة التجريبية وتيسير ذلى مرده إلى اليرصة الك

والتي درست باستخدام استراتيجية التدريس المصغر على مهارة الغلق من حيث الطريقة 
األمثل للقيام بها وأنواع الغلق وتكرار ذلى والتدرب عليه وتعرضه للتقويم في كل مره وعلى 
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س ومن قبل تقويم األقران داخل القاعة التدريسية التغذية الراجعة من قبل عضو هيئة التدري
مما يوفر اليرصة لرؤية األخطام أو الثغرات وتعديلها وتحسينها وتطويرها ليتحقق األدام 

 األمثل للمهارة.
 النتائج تفسير

لصالح المجموعة  إحصائياوجود فروق دالة  إلىأشارت نتائج الدراسة الحالية 
ما  إلىلتدريسية موضوع البحث ، وتعزو الباحثة هذه النتيجة التجريبية في جميع المهارات ا

 يأتي: 
بهدف التحسين  ،وجود التغذية الراجعة في الوقت المناسب من خالل النقد الجماعي البنام -

عينة الدراسة في المجموعة التجريبية للمواقف  أفرادوالتطوير من قبل الباحثة والطلبة 
وتسجيل للثغرات أو للنقص أثنام  ،عدد من المرات ادتهاإعالتي تم  ،التعليمية المصغرة

 تنييذ الطلبة مما كان له األثر في تنمية هذه المهارات.
استخدام بطاقة المالحظة كأداة رئيسية في الدراسة الحالية ساهمت في صقل المهارات  -

 اناإلتقمستوى  إلىالتي تم تناولها لدى الطلبة المعلمين للوصول بهم  ،يسيةر التد
 والتمكن من المهارة مع مراعاة اليروق اليردية بين الطلبة المعلمين.

التدريس المصغر من شأنها تقليل حدة الموقف التدريسي  إستراتيجيةكما أن استخدام  -
ة تركيز الطالب المعلم على المهار  الحقيقي ومن شأنه زيادة ثقة الطالب المعلم بنيسه مع

 تأديتها على النحو األمثل.  إلى يؤديا مما التدريسية المراد التدرب عليه
التدريس المصغر تمكن الطلبة المعلمين من معرفة مستواهم الحقيقي  إستراتيجيةكما أن  -

كما أن الطالب المعلم يستييد بشكل كبير من التوجيهات ونقاط القوة والضعف لديه 
التدريس المصغر  تراتيجيةإسالمقدمة له داخل القاعة التدريبية أثنام تنييذ  واإلرشادات

 وهذا ما ال يتوفر لدى طلبة المجموعة الضابطة.
 : حاتوالمقتر التوصيات

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة اعتماد استخدام 
إستراتيجية التدريس المصغر بالمؤسسات التربوية وبالجامعات وكليات التربية المعنية بتدريب 

ين قبل الخدمة وأثنام الخدمة، لما في ذلى من أثر ايجابي على تمكن الطلبة الطالب المعلم
 للمهارات التدريسية مما ينعكس بشكل ايجابي على أدائهم داخل المواقف الحقيقة بالصف.

 في الحديثة األساليب توظيف على المعلمين الطلبة وكذلى من التوصيات تدريب
 باعتبار من عضو هيئة التدريس بتوجيه التطبيقي وباألسلوب المحدد وفق الموضوع التدريس

 .للطالب المعلم االستقاللية أولى عتبات التدريس المصغر هي إستراتيجية
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 المراجع

، التعليم المصغر وسيلة لالرتياع بمستوى التدريس (8791أوليفر.جيمس. ترجمة محمد عبدالعزيز ) -
 الكويت دار البحوث العلمية(

 دار الثانية، الطبعة ،العملية التربية ميدان في المصغر التدريس ( ٥٠٠٢ ) ارض محمد البغدادي، -
 .القاهرة:العربي الفكر

 األساس مرحلة لمعلمي التدريسية الكيايات إكساب في وأثره المصغر التدريس( 2182أنس)التوم،  -
السودان للعلوم جامعة  ،مجلة العلوم االنسانية واالقتصادية، الحصاحيصا محلية  الجزيرة بوالية

 .والتكنولوجيا، العدد االول يوليو
-www.soetware labs.com  cited on 5/9/2015( 2182حلس، داود، أبوشقير، محمد) -

 )محاضرات في مهارات التدريس(
 ، مكتبة الرشد: الرياض  المدخل الى التدريس( 2182الخليفة، حسن، مطاوع ضياء الدين) -
دى امتالى طلبة كلية التربية في جامعة حائل لمهارات التعبير الشيوي م( 2182)الخمايسة، اياد  -

مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات ، من وجهة نظرهم، والصعوبات التي تواجههم داخل المحاضرة
 .242ص –287التربوية والنفسية، المجلد العشرين ، العدد األول، ص

  877ص ،المعاصرةطرائق وأساليب التدريس ( 2112الربيعي، محمود) -
. مصر دار الفكر العربي. ص المعلم، كياياته، اعداده ، تدريبه (2111طعيمة، رشدي احمد ) -

211 
 االدام وتحسين- التحصيل على المصغر التدريس استخدام اثر (2181) اشرف ، اللطيف عبد -

 ، التربية كلية ، التعليم لوجياو تكن شعبة طالب لدى الضوئية العروض اجهزة استخدام في العلمي
 .2صاالزهر، جامعة

 االساسية التدريس مهارات اكتساب في المصغر التدريس استعمال اثر( 2182عبدهللا، سماء) -
 اإلنسانية ساتار لدل / كركوك جامعة مجلة، الحياة علوم قسم كالر التربية كلية في المعلمين للطلبة
 .السابعة السنة /2 العدد /السابع المجلد

 على التربية كليات ببرامج المصغر التدريس استخدام فعالية (2181) محمد أحمد عادل عجيز، -
 االلكتروني الموقع على ، العامة الدبلوم لطالب التدريس مهارات بعض تنمية

.com www.esraa 
 جامعة ، اللغات األجنبية يدانم في المصغر التدريس( 2119) إبراهيم بن العزيز عبد ، العصيلي - 

 2، ص  اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام

http://www.esraa/
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برنامج تدريبي قائم على التدريس المصغر لتنمية المهارات العملية لدى ( 2111عقيلي، عثمان) -
 ، عثمان عقيلي، رسالة ماجستير غير منشورة معلمي العلوم في المرحلة االبتدائية

االلكتروني  –الموقع وعلى ، المصغر التدريس مهارات كتيب (1218) ابراهيم محمد وسام علي، -
http://wessam.allgoo.us/ 

 خالل من التربية دبلوم طالبات أدام تحسين علي الراجعة التغذية أثر (٥٩٩٢) أحمد، رجاء عيد، -
، الرياض :سعود الملك جامعة التربية، كلية منشورة، ماجستير دراسة ،المصغر التدريس استخدام

 18 العدد العربي الخليج مجلة
 .المعلمين برامج إعداد ، الرشد مكتبة  ر،المصغ التدريس (2117د)محم حسام ، مازن  -
فاعلية التدريس المصغر في اكساب الطالب معلمي الرياضيات بعض ( 2117المالكي، سلطان) -

 ير غير منشورة، جامعة أم القرى.،  رسالة ماجستمهارات التدريس
 المسيرة دار  8 ط ، العامة التدريس طرائق (2112) الحيلة ومحمد والحيلة احمد توفيق مرعي، -

 . االردن ، للنشر
، أثر استخدام برنامج التدريس المصغر في تنمية بعض مهارات التدريس( 2182مهدي، محمد) -

 .ة جامعة النجفبحث تجريبي طلبة الكلية التربوية المفتوح
فاعلية التدريس المصغر في تحسين مهارات التدريس ( 2119الناشف، سلمى زكي، ونتز، بات ز ) -

. مجلة دراسات، الجامعة لدى طالب كليات التربية الحكومية للمعلمين والمعلمات في سلطنة عمان
 .8، العدد 14االردنية ، المجلد 

 المراجع األجنبية: 
- Olivero Shore Bruce (1976) Micro teaching in hand book on contem 

porary education E ditejby seven and good man new yourk Bowker 

Company P373. 

- Frenandz, Maria L(2005) Learning through microteaching lesson study 

in Teacher preparation , Rowman and little field publishing group. 
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