
        

   كلية التربية       
  التربوية المجلة   

      *** 

 

 فاعلية برنامج في ضوء معايير الجودة الشاملة لتحسين 

 الأداء التدريسي والاتجاه نحو مهنة التدريس 

 للطلاب المعلمين شعبة التربية الفنية

 )كلية التربية النوعية(
 

 

 

 

 

 

 إعداد

أمنيه محمد إبراهيم /  د

 أحمد

 مدرس المناهج وطرق تدريس التربية الفنية
 جامعة أسيوط –كلية التربية 

 
 
 
 
 
 
 

 م5102 أبريل ـ  الأربعون العدد ـ التربوية المجلة

   



 م5402 أبريل( 04ــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 3 - 

 مقدمة:

لدديا نددلي تليدداب التربيددة  ،ُيعددد المعلدد  هددو السدداس الدديه تلددوي  ليددل العمليددة التعليميددة
 ،الديه تتملدف ندل ا ددا   مدا الناليدة التربويدةوالتربية النوعية تهت  باإل ددا  المهندل للمعلد  و 

مدا الد   بعض المهاراب الفنيدة وليلك ت  وضع برنامج التربية العملية ليمارس الطالب المعل  
الكفاياب التدريسية المتمللة نل تفاياب التخطيط والتنفيدي والتلدوي  للددرس بهددط ربدط ال اندب 

ال   الممارسة الفعلية للتددريس  االدف الميدداي النظره الكا يمل بال انب العملل التربوه ما 
 بتوجيل وإرشا  ما المشرط الكا يمل.

ويتطلب تعلي  وتعل  هي  الكفاياب وما تتضمنل ما أ اءاب تدريسية للطالب / المعل  أي 
 دددا  الطدد م المعلمدديا إلتتعددد  جوانددب ا دددا   أكا يميدداا وولابيدداا وتربويدداا وتتددداالف بيمددا بينهددا 

اي المعلدد  لتخههددل الكددا يمل هددو الم يددار لددات دلدد  ي لمهنددة التدددريس ليدد    يعدداإل دددا  ا
جددو أ أ ا ددل نال انددب المهنددل التربددوه أيضدداا لددل تدديوير ت يددر نددل تشدد يف  ىالوليددد للم دد   لدد

 ,Henary)هنددره روي ددر   ى ال اءاب التدريسددية للطدد م المعلمددديا ونددل هددديا السددياق تدددر 

Weber)  توعية الطالب بالفلسفة التربوية المرجوأ وبالهداط  ىدط الأي اإل دا  التربوه ته
تمدددا تددداو   بالمعلومددداب والمهددداراب  ،التربويدددة التدددل تن يدددل أي يمللهدددا  نددددما يهددد   معلمددداا 

الير وجل ونهد  ت ميدي  وإ راق رددراته   ىوا ت اهاب التل تم نل ما القياي بمهنة التدريس  ل
 .(Henary, Weber, 2010, 11)واستعدا اته  وميوله  وات اهاته  

ويمتف موضوع جو أ أ اء المعل  أهمية ت يرأ نل العال  نظراا لمدا للمعلد  مدا تديوير ت يدر 
نل بناء الم ، نالمعل  هو ل ر الااوية نل العملية التعليمية واللا   بتنفيي المنهج لديلك وجدب 

 تدري ل وتيهيلل بهورأ مستمرأ نل ضوء مفهوي ال و أ الشاملة. 
تض  مما س ق أهمية جو أ أ اء المعل  بهفة  امة وما تهمندا ندل هديا ال مد  جدو أ ت

 معل  التربية الفنية بهفة الاصة وتمدتد متطل اب ومعاتير جو أ أ ا ل.
ال اللة أي ا دا  أ اأ لتلوي  ال اء التدريسل لط م معلمل تلية التربيدة النوعيدة  ى وتر 

 و أ الشاملة تا ا  أهمية مع الايا أ الملموسة نل  دد  رس  التربية الفنية نل ضوء معاتير ال
 ى لد تلددمياهي  الكلياب والايدا أ الواضدمة ندل أ ددا  الطد م المعلمديا المنتظمديا نيهدا والم

 ى ا أ النظر نل برامج والطدط الدراسدة ندل تلدك الكليداب لتداا لتماق بها مما يستلاي ضرورأ 
مج لكدف مددا هددو جدتدد ومسددتمدل ندل م ددا  ا دددا  مسداترأ هددي  الخطددط وتلدك ال ددرا ىنطمدنا الدد

 المعل  وتلنيتل ونق معاتير ال و أ الشاملة.
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هماا نل لياأ الفر  با ت ارها م وناا ما م وناب الشخهدية ليد  ما ت اهاب  وراا  تؤ ه
ما موجهاب سلوق الفر  ولن اح الفر  نل لياتل سواء ندل  راسدتل أو ندل  ملدل  بدد مدا  دتع

(. ونددل 10، 5405اإلي ددابل لديددل نمددو  راسددتل أو  ملددل    يددر تمددا  مممددد،  تددوانر ا ت ددا 
ضوء ما س ق نلي ا ت ا  اإلي ابل نمو مهنة التدريس هو أساس العملية التعليمية والد امة 

لن اح الطالدب المعلد  بشد  ة التربيدة الفنيدة ندل مهنتدل وهدو العنهدر الساسدل والفعدا   ىالول
 ة المنشو أ.لتمليق الهداط التربوي

 :ل م مش لة ا
اي ا دا  المعلد  مدا أهد  اللضدايا الخاصدة بدالتطوير التربدوه ندل المؤسسداب التعليميدة 
نل العدتد ما  و  العال  لي  هناق العدتد ما التوجيهداب والدد واب المتتاليدة لتطدوير نوعيدة 

سددد  بدددالتيير وجددو أ التعلدددي  وضددرورأ ا ددددا  معلدد  يم ندددل القيدداي بدددي وار مختلفددة ندددل  ددال  تت
المستمر. اي ت ويد التعلي  أص    ملية ضرورية ما أجف مواجهة تمددياب العهدر وليد  أي 
كفاياب المعل  هل أ مدأ ال دو أ النوعيدة وهدل المتييدر النشدط ندل معا لدة اإلن دا  الكدا يمل 
نلندل  بددد مدا أي تتكدداتو ال هدو  وتتضدداعإ مدا أجددف ا ددا  المعلمدديا وندق السددس العلميددة 

 (.522، 5442ظرياب التربوية والنفسية    دالموجو  ، الميربل، والن
وبالنظر الل برامج ا دا  المعلميا نل تلياب التربيدة  لدل لدد  لد  ال اللدة أنهدا تعدانل 
أوجل رهور لي  تنلهها الكلير ما ال وانب والمهاراب العملية والتل تتملف نل التدريب  لل 

التدريسدية با ت دا  نمدو مهندة التددريس والتدل لهدا  يمدة  ال اء التدريسل وربط هدي  ال اءاب
 اليددة نددل الم تمددع ومددا هدديا المنطلددق ومددا وارددع الخطددة الدراسددية التددل تنلهددها ا هتمدداي 
بال اءاب التدريسية ندل ضدوء معداتير ال دو أ الشداملة وتمسديا ا ت دا  نمدو مهندة التددريس 

 تمد ب مش لة هي  الدراسة.
المشدد لة مددا الدد   نتددا ج وتوصددياب الدراسدداب السددابلة ومددا ألسددا ال اللددة ب تدديلكو 

المدامه  بمعداتير ال دو أ الشداملة الواجدب  ىال   ملاب ب الط م المعلمديا وسدؤاله   دا مدد
 ي تط ديله  لتلدك المعداتير وللدد أكدد معظمهد  أنهد  يمتداجو ىتوانرها نل أ ا هد  التدريسدل ومدد

أهدد  مددا  ىمددا سدد ق لاولددا ال اللددة الوصددو  الدد ىتلددك المعدداتر وتيكيددداا  لدد ىالتدددريب  لدد ىالدد
مدددا سدد ق رامددا ال اللدددة بل دددا  برنددامج تددددري ل  ىتددنلأ أ اء الطدد م المعلمددديا. بندداء  لدد
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التربية الفنية تلية التربية النوعية ندل ضدوء  ا ش  ةمعلميالط م للتمسيا ال اء التدريسل ل
 لتدريس.وأور ذلك نل ا ت ا  نمو مهنة امعاتير ال و أ الشاملة 

 أسئلة الدراسة:

نل ضدوء معداتير ال دو أ الشداملة لتمسديا ال اء التدريسدل ندل  تدري ل ما نا لية برنامج -0
 مرللة التخطيط؟

نل ضدوء معداتير ال دو أ الشداملة لتمسديا ال اء التدريسدل ندل  تدري ل ما نا لية برنامج -5
 مرللة التنفيي؟

الشداملة لتمسديا ال اء التدريسدل ندل نل ضدوء معداتير ال دو أ  تدري ل ما نا لية برنامج -3
 مرللة التلوي ؟

ندل ضدوء معداتير ال دو أ الشداملة لتمسديا ا ت دا  نمدو مهندة تددري ل ما نا ليدة برندامج  -0
 ش  ة التربية الفنية تلية التربية النوعية؟ امعلمياللط م لالتدريس 

 فروض الدراسة:

 لإلجابة  ا أسنلة ال م  تما صياغة الفروض التالية:
التربيدة  ا شد  ةمعلمديال( بيا متوسطل  رجداب الطد م 4042وجد نرق  ا  الها ياا >  ت -0

الل لل وال عده ل طاردة م لظدة ال اء التدريسدل ندل م دا  التخطديط  ياالفنية نل التط يل
 للتدريس لهال  التط يق ال عده لل طارة.

التربيدة  ا شد  ةمعلمديال( بيا متوسطل  رجداب الطد م 4042توجد نرق  ا  الها يا >   -5
الل لدل وال عددده ل طارددة م لظددة ال اء التدريسدل نددل م ددا  التنفيددي  ياالفنيدة نددل التط يلدد

 للتدريس لهال  التط يق ال عده لل طارة.
التربيدة  ا شد  ةمعلمديال( بيا متوسطل  رجداب الطد م 4042توجد نرق  ا  الها ياا >   -3

لظدة ال اء التدريسدل نددل م دا  التلددوي  الل لدل وال عدده ل طارددة م  ياالفنيدة ندل التط يلدد
 للتدريس لهال  التط يق ال عده لل طارة.

التربيدة  ا شد  ةمعلمديال( بيا متوسطل  رجداب الطد م 4042توجد نرق  ا  الها ياا >   -0
الل لددل وال عددده لمقيدداس ات اهدداب الطدد م المعلمدديا نمددو مهنددة  ياالفنيددة نددل التط يلدد

 التدريس لهال  التط يق ال عده.
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 عينة الدراسة:

طال داا وطال دة مدا الطد م المعلمديا شد  ة التربيدة الفنيدة  34الدراسة مدا   ينةتكونا 
بالفررة الرابعة، تد  االتيداره  بطريلدة  شدوا ية وتد  التط يدق الد   الفهدف الدراسدى اللدانى مدا 

 ي.5403/5400العاي الدراسى 

 دراسة:مصطلحات ال

 :الأداء  -

بددا منظددور، ا أ اء( ويعنددل رضدداء المددر  لددل أكمددف وجددل  (،  تي يددة(، ىنددل الليددة  أ 
0210 ،021.) 

ينل ما يهددر  دا الفدر  مدا سدلوق لفظدل أو مهداره بال مف  لو رنل ألمد الللانل و ل
معديا  ى مسدتو  ىاللفيدة معربيدة ووجدانيدة معيندة وهديا ال اء ي دوي  دا أ  لد ىوهو يستند  لد

، 0222عديا  ألمدد الللدانل،  لدل ال مددف، أ اء  مدف م ىردرتدل  لددويظهدر مدا ردرتدل أو  ددي 
05.) 

ينل السلوق الم لظ نل مو إ معديا ويسدتد   ليدل مدا م لظدة بو رنل  ا   الشو  
 (.107، 0211سلوق الفر    ا   الشو ، 

 * الأداء التدريسي :

أوناء  يامل بمهمة التددريس  نى ينل سلوق المعل بال اء التدريسل نا ية ابراهي   رنا 
ا ارأ  مليدة تددريس  ىنع اس لما لديل مدا تفداءاب تدريسدية والتدل تتملدف ندل ردرتدل  لداوهو 

تخطديط الموا دإ الدراسدية التدل تليدر اهتمامداب الطد م وتنمدل  ىالما أ بهورأ نعالة بناء  لد
ال م  المسدتمر لمواجهدة مشد  ب الميداأ وتمددياب  ىتفكيره  ومشا ره  وسلوته  وتدنعه  ال

 (.10، 5447راهي ، العهر  نا ية اب
ينددل سلسدلة اإلجددراءاب والتدددابير والممارسداب التددل يلددوي بويعرندل غددا ه رواردل ونالددروي 
هددا وتشددمف: التخطدديط، والتنفيددي، والتلددوي  ، وإ ارأ  أونانددى بهددا المعلدد  ر ددف المهددة الهددفية و 

لم درأ الهو وض طل والسلوق الشخهل للمعل ، والع رة المت ا لة بيندل وبديا ت ميدي   االدف ا
 (.032، 5442الهفية  غا ه روارل ونالروي، 

ونددل ضددوء ذلددك توصددلا ال اللددة للتعريددإ المددالل لددا اء التدريسددل بمددا تتناسددب مددع 
السدلوتية التدل يلدوي بهدا الطالدب المعلد  بشد  ة  ال اءابسلسدلة  وال م  المالل تما تلدل وهد
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ا ئ والنظريداب التربويدة التدل وتوظيإ معظد  المفداهي  والم د ةترجمبيرض التربية الفنية وذلك 
ل  د رسها نظرياا بمي  تظهر نل ش ف ممارساب  ملية يم ا م لظتها و ياسها مدا الد   أ ا

 نل الموا إ التعليمية المختلفة.

 :* المعايير

 رنتها و ارأ التربية والتعلي  بينهدا ممدد اب لمسدتوياب ال دو أ المنشدو أ ندل منظومداب 
 (.15، 5447 و ارأ التربية والتعلي ،  التربوية التعلي  والتعل  ب ف  ناصر

ألمد لسيا أنها سلسدلة مدا المواصدفاب القياسدية المتفدق  ليهدا والتدل تهددرها  ى وير 
الهينة اللومية لضماي ال و أ وا  تما  والتل تن يل توانرها نل النظاي التعليمل للتيكد مدا أي 

 تمددع  ألمددد لسدديا   ددد المعطددل، المطلوبددة وتملددق تورعدداب المالمخرجدداب تملددق الر  دداب 
5404 ،3.) 

ا تفاق لدو  مهدطل  المعداتير نلدد أالديب  وايدا  دتددأ ندل التعريدإ  ىنتلا  الاوهناق 
 اء، ونرص التعل ، والمنهج، ومن  رالهة مااولدة المهندة، ويتملدف الم يدار ل، واى ملف: الممتو 

والمهداراب ويمتدد أيضداا  ى لممتدو الم    والمرغوم ما اتلداي ا ى التعليمل نل أنل تمدتد للمستو 
 (.002، 5440لمعاتير التدريس  كما   يتوي، 

 :* الجودة 

جدو  ، وجدو ا  لء، وجا  الشدهءال و أ نل اللية تلمة أصلها "جو " وال يد نقيض الر 
 (.15، 0210با منظور، ا بال يد ما اللو  والفعف   ىأه صار جيداا، وأجا  أه أت

تلداي مدا الد   التمسديا المسدتمر للعمليدة إل تمليق الدردة واوتعرط جو أ التعلي  بينها 
 (.54، 5441التعليمية  السيد   دالعايا ال هواشل، 

 :* الجودة الشاملة

أنها  مليدة إل ارأ ال دو أ والتدل  ى ل Dexter A. Hansen رنها  تسترا أ  هانسا 
لمنلطدع ندل تدف مدا نلدوي  بد أي تكوي طريلة مستمرأ نل المياأ ونلسفة للتطوير الددا   غيدر ا

 .(Hansen Dexter A., 2009, 2)بل ما أ ما  
 امر الشدهرانل أي ال دو أ الشداملة ندل التعلدي  هدل أ اء العمدف بطريلدة صدميمة  ى وير 

جددو أ ولدددأ المنددتج  ى ونددق م مو ددة مددا المعدداتير والمواصددفاب التربويددة ال  مددة لرنددع  مسددتو 
 (.02، 5442،  التعليمل بيرف جهد وتكلفة   امر الشهرانل
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وتعرط ال اللة ال و أ الشاملة نل تددريس التربيدة الفنيدة اجرا يداا بينهدا الوصدو  بمعلد  
التدريسدددية واسدددتخدامها ندددل المو دددإ  رجدددة  اليدددة مدددا اتلددداي ال اءاب  ىالتربيدددة الفنيدددة الددد

تمسددينها وتفعليهددا نددل ضدوء معدداتير ال ددو أ الشدداملة لتدددريس التربيددة  ىالتدريسدل والعمددف  لدد
 لفنية.ا

 تجاه:لا* ا

اي للموضدوع د   ددل تلييدديندب Cregory, Geoffrey جيدونره وسديرجوره   رنل تف مدا
 ,Gregory, Geoffrey)المعلومدداب المعربيددة والوجدانيددة والسددلوتية  ىالدديه يعتمددد  لدد

2009, p. 4). 
تددف مددا  مممددو   مددر ونالددروي( أي ا ت ددا  ع ددارأ  ددا توجددل ذهنددل و هدد ل  ى ويددر 

و اسدتعدا  ل سدت ابة للموا ددإ أو الندرا  أو الشدياء أو النكدار بطريلدة معينددة ونفسدل للفدر  أ
 (.305، 5447 مممو   مر ونالروي، 

 ىويعرنل ألمد الللدانل و لدل ال مدف بيندل لالدة مدا ا سدتعدا  تولدد تديويراا  تنامي يداا  لد
أي باإلي دام بيمدا اتخاذ اللراراب المناس ة سواء أكاندا بدالرنض  ىست ابة الفر ، وتسا د   لا

 (.1، 5443تتعرض لل ما موا إ ومش  ب  ألمد الللانل و لل ال مف ، 

 * الاتجاه نحو مهنة التدريس:

تعرنل ناهد   د الفتاح أنل ا ستعدا  النفسل والعللل الم تسب اما بالسدلب أو اإلي دام 
د   ددد الفتدداح، بع ددس اسددت ابة الطالددب / المعلمددة لمااولددة المهنددة ومورفهددا منهددا  ناهددد مممدد

5405 ،021.) 
ينل الموا دإ التدل ي ونهدا الطالدب المعلد  نمدو مهندة التددريس بو رنل جم وح ولمداي 

ر ولدل أو ليدا   أو رنضدل أو ل دل أو تراهيتدل للعمدف ندل مهندة  ىوتظهر هي  الموا إ ندل مدد
 (.000، 5447التدريس  يمل جم وح، مممد   د الفتاح ، 

 ت ا  نمو مهنة التدريس:  للة للتعريإ التالل لونل ضوء ما س ق توصلا ال ا
سددتعدا   للددل ونفسددل م تسددب يع ددس اسددت اباب الطالددب المعلدد  بشدد  ة التربيددة اهددو 

 الفنية اإلي ابية أو السل ية ل عض الموا إ النفسية والتربوية المرت طة بمهنة التدريس.

 دراسة:أهداف ال
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 :دراسةال  هي ااستهدن
 ا شد  ةمعلمديالط م لشاملة الواجب توانرها نل ال اء التدريسل لتمدتد معاتير ال و أ ال -0

 ية الفنية ب لية التربية النوعية ب امعة أسيوط.الترب
التربيدة الفنيدة ب ليدة  للط م المعلمديا شد  ةا دا  بطارة م لظة لتليي  ال اء التدريسل  -5

 نل ضوء معاتير ال و أ الشاملة. ب امعة أسيوط التربية النوعية

التربيددة الفنيددة  للطدد م المعلمدديا شدد  ة دددا  برنددامج تدددري ل لتمسدديا ال اء التدريسددل ا -3
 ب امعة أسيوط. ب لية التربية النوعية

 للطدد م المعلمدديا شدد  ة يدداس نا ليددة ال رنددامج التدددري ل نددل تمسدديا ال اء التدريسددل  -0
 ية الفنية ب لية التربية النوعية ب امعة أسيوط.الترب

للطد م المعلمديا رنامج التدري ل نل تمسيا ا ت ا  نمو مهنة التددريس  ياس نا لية ال  -2
 ب امعة أسيوط. التربية الفنية ب لية التربية النوعية ش  ة

 دراسة:أهمية ال

لاهددداط التددل سدد ق  ا ددا السددنلة وتمقيلهدد انددل اجابتهدد دراسددةال  تتملددف أهميددة هددي
ما المدور واللضدايا المتعللدة بدل والتدل  نل ضوء أهمية  د  استمد أهميتهتاإلشارأ اليها تما 

 منها:
التربيدة الفنيدة  الط م المعلميا شد  ةأ اء  ى الكشو  ا نوالل الض و واللوأ نل مستو  -0

 ال اءاب التدريسية ال  مة للتدريس نل ضوء معاتير ال و أ الشاملة. نى
 .ءاب التدريسيةاا دا  بطارة لم لظة ال  -5

 .نة التدريسا دا  مقياس ا ت ا  نمو مه -3

تلدددي  برنددامج تدددري ل لتمسدديا ال اء التدريسددل لطدد م معلمددل التربيددة الفنيددة نددل ضددوء  -0
 معاتير ال و أ و ياس ات ا  الط م المعلميا نمو مهنة التدريس.

 شد  ة تخطديط وتنفيدي بدرامج ا ددا  وتددريب الطد م المعلمديا ىتوجيل أنظار اللدا ميا  لد -2
  اء التدريسل بمعاتير ال و أ الشاملة.التربية الفنية لهمية ربط ال

 أدوات الدراسة:

للطد م ست انة مفتولدة لتمدتدد أهد  معداتير ال دو أ الواجدب توانرهدا ندل ال اء التدريسدل ا -
 جامعة أسيوط. –تلية التربية النوعية  –التربية الفنية  المعلميا ش  ة
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 للط م المعلميا شد  ةتدريسل را مة بمعاتير ال و أ الشاملة الواجب توانرها نل ال اء ال -
 جامعة أسيوط. –تلية التربية النوعية  – التربية الفنية

ب ليدددة التربيدددة الفنيددة  للطدد م المعلمددديا شدد  ةبطارددة م لظدددة لقيدداس ال اء التدريسدددل  -
 نل ضوء معاتير ال و أ الشاملة.جامعة أسيوط  –التربية النوعية 

 التربيدة الفنيدة لطد م المعلمديا شد  ةتدريس لبطارة م لظة لقياس ا ت ا  نمو مهنة ال -
 جامعة أسيوط. –ب لية التربية النوعية 

 : الدراسةمنهج 

 المنهج الوصفل التمليلل نل  رض معاتير ال و أ الشاملة. -
 الت ري ل: نل تط يق ال رنامج الملترح ونل تط يق بطاراب الم لظة.ش ل المنهج  -

 لقياس ر لل وبعده. مو ة الوالدأ، وت  استخداي التهمي  الت ري ل ذى الم -

 الإطار النظري:

العهددر الدديه ن دي  بيددل هددو  هدر التلدددي التكنولددوجل والعلمدل الها ددف نددل جميددع  ديعد
جميع المؤسسداب التعليميدة أي تواكدب هديا التلددي ب دف مسدتمدواتل  ى ل يفرضالم ا ب وهيا 

لم دا ب وهندا يظهدر  ور المعلد  ا تتطلب ا دا  أجيا  واعية تواكب هيا التلدي نل جميدع امهم
العهدره المعدد ا دددا اا مهنيداا وأكا يميدداا جيدداا يسدتطيع أي تددتفه   ور  ندل  هددر العولمدة وملدد  

 أيضاا بيلدل أساليب التدريس المدتلة.
ونددل ضددوء مددا سدد ق أصدد   ا دددا  معلددد  المسددتل ف  مليددة باليددة الهميددة ليدد  مدددا 

ندوع اإل ددا  الديه  ى لد ىليمية تتو إ بالدرجة الولالمعروط أي ن اح المعل  نل العملية التع
أي المعلد  هدو طاردة اإلبدداع ندل  ىونل هيا السياق تؤتد مممد شورل ومممد مالدك  لد ،تللا 

ن دداح أه نظدداي  ىمددد ىالعمليددة التربويددة تهددل  بهدد لل وتهددا بوهنددل وإذا أر نددا أي نقددو  لدد
مددا ن  اليددل  ى  وارددع هديا النظدداي الدوصدو  تربدوه نعلينددا أي ن ددأ بددالمعل  نهدو العامددف الو  نددل

 (.01، 5440 مممد شورل، مممد مالك، 
أي بعددض المعلمدديا رددد تددؤوروي  (Parkey, Hardcastelle)ورددد أوضدد  تددف مددا 

مختلفدة  اا بش ف مدمر بيسلوبه  الض يإ نل التدريس مخلفديا وراءهد  ط بداا ردد ي رهدوي مدوا 
علي  ط بل السس والمهاراب ندل ما تدل بمدا ردد همة نل لياته  وهناق ما يفشف منه  نل تمو 



 م5402 أبريل( 04ــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 00 - 

يمط  نماله  وأل مه  ويللف ما تلدتره  ليواته  مما ردد يلو  هؤ ء الط م الل ه در التعلدي  
 .(Parkey,T, Hardcastelle, B. 1990, 17)ه راا تام ا نل توي ما 

 منها: ويتيور ال اء التدريسل للمعل  بش ف  اي بم مو ة ما العوامف والتل
 التيييراب نل الملرراب الدراسية.

 تطور المعرنة والمستمدواب العلمية والتلدي التكنولوجل.

 تورعاب الم تمع والتياجاتل الللابية وا جتماعية.

 (.  25، 5405نموه   شريا مممد غ م،  ى ط يعة المتعلميا ومستو 
يلدة الماضدية بيهميدة لظيا رضية ال و أ الشداملة ندل التعلدي  الد   السدنواب الللوللد 

 ى مسددتو  ىالمسددتوييا العددالمل واإلرليمددل والدديه اهتمددا بددل العدتددد مددا الدددو   لدد ىواسددعة  لدد
الددوطا العربددل والدديه يعددد مددا المددور التددل تن يددل اسددتلمارها بشدد ف سددلي  تخطددوأ نمددو وضددع 

رأسددها مؤسسدداب التعلددي   ىمعدداتير لضددماي جددو أ شدداملة نددل مؤسسدداب التعلددي  المختلفددة و لدد
الل اليه تت  بيدل ا ددا  المعلد  لعرندة مدواطا اللدوأ والضد و ندل بدرامج تديهيله  وإ ددا ه  الع

 وهو الخطوأ الكلر أهمية والتل تن يل ال دء بها لترجمة هيا ا هتماي.
ورد أشار مممد  لل نهر الل أي هناق م رراب لتطدوير بدرامج ا ددا  المعلد  ندل ضدوء 

 معاتير ال و أ هل:
نندا ن دي   هدراا يمدول بدالتييراب والتمدو ب لدرجدة أندل االعهر لي  تيييراب وتمو ب 

يطلددق  ليددل  هددر تعددد  مهددا ر المعرنددة ، العولمددة ، المعلوماتيددة، التكنولوجيددا نا لددة التلدددي، 
الهندسة الوراوية، الفضداء، والسدماواب المفتولدة، الفضدا ياب، الرمدار الهدناعية، ا تهدا ب 

 السريعة واللمظية.
مناهج التعلي  ب لياب ومعاهد ا ددا  المعلد  بللاندة الم تمدع المعاصدر ليد   رهور ربط

أي مناهج التعلي  ب ليداب التربيدة ومعاهدد ا ددا  المعلد   ىتشير الدراساب السابلة والمعاصرأ ال
 تن لق ما ولانة الم تمع المعاصر.

هدو الديه أي المدتعل   ىي النظدرأ الماليدة تشدير الدارهور تمليدق منظومدة ال اء ليد  
 ىتتممف ت عاب رهور التعلي  وأي ا متماناب هل الوسيلة التل تستطيع ما ال لها الم د   لد

ال اء ي ددب أي تنظددر اليددل بمفهومددل  أي لدديا أي النظددرأ المدتلددة تشددير الددلأ اء المددتعل  نددل 
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يدة( الشامف اليه تتضما أ اء تف ما المتعل  والمعل  واللس  العلمل والمؤسسة التعليميدة  الكل
 واإل ارأ التعليمية  ال امعة( نل ش ف منظومة متكاملة وشاملة.

بال امعدداب العربيددة والتددل تضدد  نددل وناياهددا تليدداب بوجددل  دداي رهددور ال مدد  العلمددل 
 معل .الومعاهد ا دا  

، 5447وجو  ن وأ بيا النظرية والتط يدق ندل بدرامج ا ددا  المعلد   مممدد  لدل نهدر، 
11 ،11.) 

 الأداء التدريسي للطالب المعلم: * المعايير وتقديم

أهمية وضع معاتير يم ا ا سدتنا  اليهدا  ىأجمعا معظ  الدراساب وال مول التربوية  ل
 نددد تليددي  أ اء الطالددب المعلدد  با ت ددار أي هددي  المعدداتير ممددد  لمسددتوياب ال ددو أ الشدداملة 

 المنشو أ نل منظومة التعلي  والتعل  ب ف  ناصرها.
م مو دة مدا مؤشدراب ال اء  مدا الد  ء ما ال   أ اء الطالدب المعلد  ويت  تليي  ال ا

والتدددل تع دددر  دددا أ اءاب رابلدددة للقيددداس والم لظدددة تؤ تهدددا الطددد م المعلمددديا وتوضددد  هدددي  
نر نددل هددي  االمؤشددراب تلدددي الطالددب المعلدد  صددوم تمليددق المعدداتير المنشددو أ وي ددب أي تتددو 

تملدق المعداتير    يدر  ىلق هي  المؤشراب  لالمؤشراب تف ما الهدق والل اب بمي  تد  تم
 (.12، 5405كما  مممد  لماي، 

ومما س ق تت يا أي ال و أ الشاملة نل التعلدي  تملدف معداتير  الميدة لقيداس مخرجاتدل 
سدريعة  ىولانة اإلتلاي والتميدا نهدل نللدة بخطد ىنتلا  ما ولانة المد ال نل الاونوات ل وهل 

 العمف وأسالي ل.رية جدتدأ وتطوير لكف وسا ف نمو المستل ف وهو وورأ ا ا

 * أهداف معايير الجودة الشاملة في التعليم:

 بعض هي  الهداط: Soliropoulosوتمد  
  الو  م ا  التدريس. ىتش يع النرا   ل -
 تمدتد مؤه ب معينة للسماح بمااولة المهنة. -

 نة.جو أ اإل دا  لما تلتمق بهي  المه ى ل ةجو أ ال اء الم ني -

 .(Soliropoulos, 2007, p. 31)ا ت ا  نمو المهنة والتملل بيال  ياتها  -
 وما و  نلي تط يق ال و أ نل النظاي التعليمل يم ا ما ال لها تمليق:

 أساس ا رتلاء ب ف  ناصرها. ىنللة نوعية نل العملية التعليمية تلوي  ل -



 م5402 أبريل( 04ــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 03 - 

 و ها.اتخاذ تانة اإلجراءاب الورا ية لت نل الالطاء ر ف ور -

أ اء المعلميا ما ال   المتابعة الفا لدة وإي دا  اإلجدراءاب التهدميمية  ى ا هتماي بمستو  -
 ىال  مة وتنفيي برامج التددريب الملنندة والمسدتمرأ وتط يدق التيهيدف ال يدد مدع الترتيدا  لد

 جميع أنشطة م وناب النظاي التعليمل.

ط ددق متطل دداب ال ددو أ الشدداملة التواصددف التربددوه مددع ال هدداب الم وميددة والهليددة التددل ت -
 ومعاتيرها.

أرض  ىالمشدد  ب التربويددة والنفسددية والتعليميددة واإل اريددة نددل الميددداي  لدد ىالورددوط  لدد -
الوارددع و راسددتها وتمليددف أبعا هددا بددالطرق العلميددة وارتددراح أنضددف الملددو  التددل تناسدد ها 

 (.0502-0501، 5441 برهامل   دالمميد، لمده   د العايا، 
د   ددد الددرلما الماايددا التددل تتملددق مددا تط يددق مفهددوي ال ددو أ الشدداملة نددل ولخدأ نهدد

 التدريس نل اآلتل:
 الوناء بمتطل اب التدريس. -0
 تلدي  الدمة تعليمية  لمية تناسب التياجاب الط م. -5

 مشارتة الط م نل العمف ووضوح أ واره  ومسنولياته . -3

 رسمية.اإل ارأ الديملراطية للهو  وي اإلال   بالتعليماب ال -0

 لتااي تف طرط ما أطراط العملية التعليمية بالنظاي الموجو  وروا د .ا -2

 تلليف الهدر التعليمل نل الموا إ التدريسية. -7

 سلوق الط م. ىوجو  نظاي شامف ومدرسل تنع س اي ابياا  ل -1

 تمليق التنانس الشريإ بيا الط م. -1

 تيكيد أهمية وضرورأ العمف ال ما ل. -2

 ملق الهداط التربوية الميمولة.تفعيف التدريس بما ي -04

 ي الت ميي ومشارتته  نل أالي اللراراب.اسها -00

ط يعة العملياب والنشاطاب وتمسينها وتطويرهدا بهدفة مسدتمرأ بدد ا مدا  ىالترتيا  ل -05
 التعلي  الل التعل  وإلل تورعاب  الية ما جانب المعلميا نمو ط به . ىالترتيا  ل

علومدداب وبياندداب لقيقيددة وار يددة يم ددا تمليلهددا م ىاتخدداذ رددراراب صددميمة بندداء  لدد -03
 وا ستد   منها.
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ولاندة المدد ال ندل ومدا الترتيدا   ا مداولانة اإلتلداي وال دو أ الشداملة بدد ىالتمو  ال -00
  لل التعلي  الل التعل  وإلل تورعاب  الية ما جانب المعلميا نمو ط به .

بددة منددي بدددء العمددف ومماولددة الررا ىالتمددو  مددا اكتشدداط الخطددي نددل نهايددة العمددف الدد -02
 (.02، 5443ت نب الوروع بيل  نهد   د الرلما الرويشيد ، 

 تدريس التربية الفنية والجودة الشاملة:

أنل م مو ة متشاب ة ما مهداراب  ى ملية تدريس التربية الفنية  ل ىنستطيع النظر ال
ء المو ددإ التعليمددل أونددا نددى تمليددق الهددداط التعليميددة المرجددوأ ىالتدددريس التددل تسددا د  لدد

أونداء ذلدك تمليدق  نى مة للمو إ التدريسل مراعياا ءنالمعل  يستخدي أكلر الطرق مناس ة وم 
مهاراب التفا ف وا تها  بينل وبيا الط م لخدمدة المو دإ التعليمدل ويوظدو المعلد  أسداليب 

مددع تددف ال ددرأ  أوندداء  مليددة التعلددي  والددتعل  بمددا تتناسددبنددى التلددوي  المختلفددة بهددورأ مسددتمرأ 
 تعليمية تلدي.

ويم ددا لمعلدد  التربيددة الفنيددة أي يملددق ال ددو أ الشدداملة نددل أ ا ددل التدريسددل مددا الدد   
  دأ نلاط هل: ىالمرص  ل

 التنوع نل أساليب التدريس والتلوي  بما يخدي المو إ التعليمل. -
 استخداي استراتي ياب تدريسية لدتلة. -

التفكيددر ا بتكدداره والتفكيددر الطدد م مددا الدد    ىلدددتطددوير وتنميددة اللدددراب العلليددة العليددا  -
 النارد والتفكير المر.

 الالي نل ا  ت ار تمليق  رجة  الية ما التفا ف وا تها  مع الط م. -

تطوير مهاراب الطد م بشد ف يسدم  لهد  بالتعامدف مدع المعلومداب مدا مهدا رها المختلفدة  -
 ف.وتوظيفها لكل تتوصلوا لملو  لما يلابله  ما مشاك

لب المعرنة والتعل  الياتل باستخداي مها ر التعل  بما يضما ن داح  ىتش يع الط م  ل -
 العملية التعليمية.

توظيإ تلنياب التعلي  المدتلة نل  ملياب التعلي  والدتعل  بمدا يضدما ن داح  ىالمرص  ل -
 (.0044، 5441العملية التعليمية  صا ق المايط ، غا ه الكي نل ، 

 بعض النلاط:وتضيإ ال اللة 
 نترنا نل التدريس.إل ا ستعانة بش  ة ا -



 م5402 أبريل( 04ــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 05 - 

 نترنا وتهميمها وتمهيلها.إل ا دا   وت هيا موارع نل ا ىاللدرأ  ل -

 استخداي الوسا ط المتعد أ بينوا ها المختلفة. ىاللدرأ  ل -

 ىالط م ات اهداب تسدا ده   لد ىاي ما أه  وظا و التربية بهفة  امة أي تكوي لد
تيييدر ا ت اهداب غيدر المرغوبدة والتدل ردد تعدوق  ىالعهدر وأي تعمدف  لدالتكيإ مدع مشد  ب 

 ىت اهاب الط م تؤور نل  ملية تعلمهد  ليد  أكدد  لداتطور الم تمع وأكد ألمد المهده أي 
نالط م اليتا لدته  ات اهداب اي ابيدة  اليدة نمدو  ، وراا ر يساا نل التعل  ؤ ىأي ا ت اهاب ت

أنضددف ممددا يمددر   أولنددك الدديتا لدددته   وي تلدددماا نددل الددتعل  الموضددوع الدديه تتعلمونددل يمددر 
، 5443 ألمدد المهدده،  لنفسدالموضدوع ات اهاب اي ابيدة منخفضدة أو ات اهداب سدل ية نمدو 

511.) 
ونظراا لتدنل نظرأ الم تمع للمعل  بش ف  اي نلي ا هتماي با ت ا  اإلي دابل نمدو مهندة 

 المعل  بش  ة التربية الفنية ب لية التربية النوعية. التدريس ضرورأ ملمة  ند ا دا  الطالب /
ال اللدة أندل يم دا تعددتف أو تيييدر ات اهداب الطد م المعلمديا  ى ونل ضوء ما س ق تدر 

 : لل النمو التاللبش  ة التربية الفنية نمو مهنة التدريس 
 م الطدد ىأ ضدداء هينددة التدددريس بلسدد  التربيددة الفنيددة واللددا ميا باإلشددراط  لددأي يلددوي  -0

المعلمدديا بتوضددي  أهميددة تخهددأ التربيددة الفنيددة و ورهدد  نددل ا دددا  تددوا ر بشددرية جيدددأ 
 وسوق العمف.والتل تسه  نل اإلنتال 

تاويدد الطد م المعلمديا برسد  التربيدة الفنيدة  ىأ ضاء هيندة التددريس المشدرنيا  لد ياي  -5
ها ندل الم تمدع لندل تها و ور ااي ابي ىبالمعلوماب المتعللة بمهنة التدريس مع الترتيا  ل

   يم ا الفهف بيا المعرنة وا ت ا  نالمعلوماب وسيلة لتكويا ا ت ا .

الطدد م المعلمدديا بشدد  ة التربيددة الفنيددة  ددا وجهددة نظددره  لددو  مهنددة القيدداي بمنارشددة  -3
رد تكوي السد ام بسديطة  ؟التدريس وما أتا أتا ا ت اهاب السل ية نمو مهنة التدريس

 ا بسهولة ويسر.يم ا التيلب  ليه

الملددرراب التربويددة المسددنولة  ددا ا دددا  الطالددب المعلدد  وتهينددته  لمهنددة القيدداي بتدددريس  -0
الطدد م المعلمدديا وإكسددابه   ىالتدددريس بطريلددة نعالددة وجيابددة لتكددويا ات اهدداب جيدددأ لددد

 ألسا وجل. ىالقياي بدوره   ل ىمهاراب التدريس الفعا  التل تسا ده   ل
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معلومدداب النظريددة الاصددة الملددرراب التربويددة التددل تدرسددها الطالددب ترجمددة ال ىالمددرص  لدد -2
أ اءاب تدريسدية وتوظيفهدا ندل توريتهدا الهدمي  وإتالدة الفرصدة لهد  للتددريب  ىالمعل  ال

  ليها وإتلانها.
برنددامج تدد  االتيددار ممتددوا  مددا الملددرراب  ل دددا ونددل ضددوء مددا سدد ق رامددا ال اللددة ب

أونداء نتدرأ ا ددا    ندى الطالب المعلد  - ما ا  تدرس بعضهاو  -الدراسية التربوية التل  رسها 
بالكليدة و  مددا ال رندامج بدد عض طدرق تنميددة ا ت اهداب نمددو مهندة التدددريس بهددط تمسدديا 

 وتعدتف وتدعي  ا ت ا  اإلي ابل للطالب المعل  بش  ة التربية الفنية نمو مهنة التدريس.

 الدراسات السابقة:

هدنا هدي  الدراسدة الدى اسدتخداي أنشدطة اللدراءأ  (1023دراسة حسن عمران حسن )
اإللكترونيددة نددل تنميددة ال اء التدريسددل وا ت ددا  نمددو الددتعل  اإللكترونددل لدددى معلمددل الليددة 
العربيددة تعدداه نا ليددة ال رنددامج نددل تنميددة ا ت ددا  نمددو التعلددي  اإللكترونددل لدددى معلمددل الليددة 

أنشطة اللدراءأ اإللكترونيدة والتددريس  ليدل تداي لدل العربية الى أي  راسة ال رنامج اللا    لى 
 ور نل ل  المعلميا م مو ة الدراسة  لى استخداي مهدا ر التعلدي  والدتعل  اإللكترونيدة وردد 
أسفرب النتا ج بعد تط يدق ال رندامج أي هنداق ارتفداع لدا اءاب التدريسدية  لدل  يندة الدراسدة 

امج  لددل مددا أ وريددل يم ددا اإلنددا أ منهددا نددل نددل التط يددق ال عددده ويرجددع هدديا إللتددواء ال رندد
 التدريس.

تمسدديا مسددتوى ال اءاب  (1021كمــا هــدفا دراســة عبيــر كمــاا محمــد ع مــان )
التدريسية وا ت ا  نمدو مهندة التددريس للطد م المعلمديا بشد  ة الم بدس ال داهاأ ندل ضدوء 

يا تمسدديا ال اءاب المسدتوياب المهاريدة وتوصدلا ال اللدة الدى وجدو    ردة ارت داط موج دة بد
 التدريسية وا ت ا  نمو المهنة لدى الط م المعلميا.

والتددل اسددتهدنا ا دددا  برنددامج تدددريس  (1021وأيضــاد دراســة  ــمين محمــد  لــاب )
ملترح لتمسيا ال اء التدريسى لمعلماب ا رتها  المنالل نل أوناء الخدمدة ندل ضدوء معداتير 

هناق انخفاضاا لا اءاب التدريسية لمعلمداب ا رتهدا   ال و أ الشاملة وتفسر نتا ج ال م  أي
المنالل نل أوناء الخدمة نل التط يدق الل لدل وأي هنداق ارتفا داا لدا اءاب التدريسدية لمعلمداب 
ا رتها  المنالل نل أوناء الخدمة نل التط يق ال عده ويرجع هيا الى وضوح أهدداط التددريب 

 نل بداية وتنفيي ال رنامج التدري ل.
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الل تلوي  ال اء التدريسل نل  (1021كذلك هدفا دراسة برهان نمر ومحمد نمر )
جامعة الطدا و ندل ضدوء اسدتراتي ياب التددريس المتمرتداأ لدو  الطالدب ومتطل اتهدا وتوصدلا 
النتا ج الى أي ممارسة أ ضاء هينة التدريس لمعظ  اإلستراتي ياب التدريسية المتمرتداأ لدو  

باسددتلناء اسددتراتي ية المنارشددة والتط يددق العملددل وأي ات اهدداب أ ضدداء الطالددب تانددا متدنيددة 
هينة التدريس نمو ممارسة اسدتراتي ياب التددريس المتمرتداأ لدو  الطالدب ندل ال امعدة تاندا 

 اي ابية ولدته  ر  ة نل تعلمها.
الدى تعدرط نا ليدة التددريس بدالفريق  (1021هدفا دراسة أبو الهاشم عبـد العييـي )

الكفاياب التدريسية وتنمية ا ت ا  نمدو مهندة التددريس والفدض رلدق التددريس لددى نل تنمية 
ط م التربية العملية بالفررة اللاللة رياضياب وتيلك تعرط تفا ة التددريس بدالفريق ندل تنميدة 
الكفايدداب التدريسددية وتنميددة ا ت ددا  نمددو مهنددة التدددريس والفددض رلددق التدددريس لدددى طدد م 

ررددة اللاللددة رياضددياب وتعددرط الع رددة ا رت اطيددة بدديا النمددو نددل الكفايدداب التربيددة العمليددة بالف
التدريسددية والتييددر نددل لالددة رلددق التدددريس وتدديلك تعددرط الع رددة ا رت اطيددة بدديا النمددو نددل 
الكفاياب التدريسية والتيير نل ا ت ا  نمو مهنة التدريس لدى طد م التربيدة العمليدة بالفرردة 

 اللاللة رياضياب.
هددنا هدي  الدراسدة الدى تلدوي  أ اء ( 1020ك دراسـة ناهـد محمـد عبـد الفتـا  )كـذل

طال اب تلية التربية بالرساي العلمية نل ما أ التربية العملية وإ دا  أ اأ لتلوي  أ اء الطال داب 
 نل ضوء معاتير ال و أ الشاملة وأور ذلك  لى ات اهاته  نمو مهنة التدريس.

راي ال ال  نيهدا بدراسدة اسدتهدنا التعدرط  لدل  والتل (1002ودراسة سامح جميل )
تمدتددد اشددتراطاب أساسددية  بددد أي تتددوانر لتمليددق ال ددو أ مددع اإلشددارأ الددى الوضدداع اللا مددة 
با ت ارهدا أوضدا اا  اعيدة الدى تمليدق ال دو أ الشداملة أو  ا لدة إلم انيدة تمقيلهدا. وتوصدلا 

تمسدديا المنددتج وإنمددا هددل تسددعى لتمسدديا الدراسددة الددل أي ال ددو أ ليسددا راصددرأ أبددداا  لددى 
مختلو  ناصدر العمليدة التعليميدة، أو المنظومدة التعليميدة وبالتدالل ندال و أ بد  شدك تلتضدل 

 معلماا جيداا وإ ارأ جيدأ ومدرسة بلم اناب ما ية جيدأ.
الددى ارتدددراح نمددوذل للخهدددا أ  (1002كمــا اســـتهدفا دراســة اليبيـــدي وكــا م )

المستل ف ورتاب  لى أهميدة التددريب الميددانل ر دف الخدمدة وبعددها  الشخهية والمهنية لمعل 
وتيلك ضرورأ تكويا ات اهاب اي ابية نمو مهنة التدريس. وهدنا تيلك الدى تمسديا مسدتوه 
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ال اءاب التدريسية وا ت ا  نمو مهنة التدريس للط م المعلميا بش  ة الم بس ال اهاأ نل 
ال اللددة الددل وجددو    رددة ارت دداط موج ددة بدديا تمسدديا ضددوء المسددتوياب المهاريددة وتوصددلا 

 ال اءاب التدريسية وا ت ا  نمو المهنة لده الط م المعلميا.

 إعداد أدوات الدراسة والمواد التعليمية:

ال رنامج التدري ل الملتدرح ندل ضدوء معداتير ال دو أ: تد  بنداء ال رندامج التددري ل  ا دا 
 لتالية:الخطواب اال   الملترح وض طل ما 

 [ تحديد الأهداف العامة للبرنامج:2]

 :ىيهدف البرنامج إل

التربيدددة الفنيدددة ب ليدددة التربيدددة النوعيدددة  لدددل تكنولوجيدددا  الطددد م المعلمددديا شددد  ةتددددريب  -0
 ا تها  والمعلوماب.

طددددرق  ىالتربيددددة الفنيددددة ب ليددددة التربيددددة النوعيددددة  لدددد الطدددد م المعلمدددديا شدددد  ةتدددددريب  -5
ستراتي ية الق عاب السدا اا  تدريس التربية الفنية باستخداي  ستراتي ياب لدتلة نل م إو 

 ، والتعل  التعاونل(.

التربيددة الفنيددة ب ليددة التربيددة النوعيددة  لددل مفهددوي الددتعل   الطدد م المعلمدديا شدد  ةتعريدإ  -3
 النشط وتيفية تط يلل نل م ا  التربية الفنية.

الفنية ب لية التربية النوعية نل التربية  للط م المعلميا ش  ةتطوير المهاراب الشخهية  -0
 مواجهة المش  ب الهفية.

التربية الفنية ب لية التربية النوعية با ت اهداب المدتلدة ندل  الط م المعلميا ش  ةالماي  -2
 تلوي  أ اء الط م.

 * أسس بناء البرنامج:

 ت  بناء ال رنامج التدري ل ونلاا لاسس التالية:
 لطد م المعلمديا شد  ةالواجب توانرها نل ال اء التدريسل ل ةرا مة معاتير ال و أ الشامل -0

 ىوالتدل تمدا ترجمتهدا الد التربية الفنية ب لية التربية النوعيدة ندل أونداء التددريب الميددانل
اكتسدام الطد م المعلمديا للمهداراب  ىأهداط اجرا ية لل رندامج التددري ل تدؤ ه ان ا هدا الد

 ة الفنية نل ضوء معاتير ال و أ الشاملة.تدريس منهج التربي ى ل  التل تسا ده
 نا دأ. ىستراتي ياب التدريس لتمليق أ لإالتنوع نل طرق و  -5
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تل يدا  ىالتعايا الفوره والتييية الراجعة بعد تف الطوأ ما الطواب ال رنامج للمسدا دأ  لد -3
 المعلومة وإلشعار الط م المعلميا بيهمية التعايا والتييية الراجعة.

نددل تخطيطددل وتنفيددي  لإلم اندداب الما يددة وال شددرية المتالددة بالكليددة التددل مرا دداأ ال رنددامج  -0
 سيت  التدريس نيها.

 * تحديد محتوي البرنامج:

أه برنامج تدري ل لما لد  لل ما أهداط ونل ضوء الهداط السابلة ت  تمدتدد يخضع 
 موضو اب ال رنامج وهل:

 الكم يوتر واستخدامل نل تدريس التربية الفنية. -0
 تي ياب الق عاب السا.ستراا -5

 التعل  التعاونل. -3

 مفهوي التعل  النشط وتيفية تط يلل نل م ا  التربية الفنية. -0

 بعض المش  ب اله  ة وتيفية تعامف ط م معلمل التربية الفنية معها. -2

 ات اهاب لدتلة نل تلوي  أ اء الط م. -7

 * تحديد طرق التدريس المستخدمة:

 نل ال رنامج بمسب ط يعة تف موضوع ومنها:اب استراتي ياستخدما ال اللة  دأ 
 ( المنارشة.5    ( المماضرأ.0
 ( التعل  التعاونل.0   ( لف المش  ب.3
 ( ا كتشاط الموجل.7   ( الكم يوتر التعليمل.2

 * تحديد الأنشطة التعليمية:

تتمددد  النشددطة التعليميدددة نددل ضدددوء أهددداط ال رنددامج وموضدددو اتل وطددرق التددددريس 
 دمة بيل وتمللا النشطة نل:المستخ
  ،اسددتخداي الكم يددوتر التعليمددل  الدددالو   لددل موارددع اإلنترنددا لل مدد   ددا المعلومدداب

 والتعامف مع ال ياناب(.
   كتابة ملخهاب  ا أهد  المشد  ب الهدفية التدل واجهتهدا ندل الماضدل وارتدراح للدو

 لتلك المش  ب.

 ل مد   دا طدرق جدتددأ لتددريس التربيدة  يا أ م ت اب تلية التربيدة والتربيدة النوعيدة وا
 الفنية وتمضير  روس ما ال   تط يق تلك الطرق.
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  ا دا  أنشدطة للطد م معلمدل التربيدة الفنيدة مدا الد   تط يدق ا ت اهداب المدتلدة ندل
 التلوي .

 * تحديد الوسائل التعليمية:

رنامج وذلدك ت  استخداي بعض ال واب والموا  والجهاأ التعليمية لتدريس موضو اب ال 
 إلم انية ت سيط المعلوماب للط م المعلميا وما أه  الوسا ف المستخدمة:

  اتاشو. - جها  تم يوتر و رض بوربوينا. -

 لولاب ور ية ونشراب. - نماذل الش ية وم سماب ور ية. -

 شفابياب. -

 * أساليب التقويم المستخدمة في البرنامج:

 الد   ناء تلوي  ال رندامج التددري ل وتملدق ذلدك مداأومرا اأ التنوع وا ستمرارية نى ت  
استخداي السنلة الشفهية والسنلة التمريرية وتتابدة الملخهداب وإبدداء ال اء والتليدي  الدياتل 

 وتمللا ا ستمرارية ما ال   ما تلل:
تط يددق طدد م معلمددل التربيددة الفنيددة ب ليددة  ىمددد ىالتليددي  الل لددل   الم ددد ل( للتعددرط  لدد -

النوعيددة لمعدداتير ال ددو أ الشدداملة نددل تدريسدده  وذلددك بتط يددق بطارددة الم لظددة  التربيددة
 ومقياس ا ت ا  نمو المهنة.

تيييدة راجعدة  ىالتلوي  ال نا ل  التكوينل( ويت  ذلك بش ف مت  ي مع ال رنامج للمهو   ل -
 الدل التعددتف المسدتمر والتمسديا وتد  ذلدك مدا الد   السدنلة التدل توجههدا ىمستمرأ تؤ 

تديلك وبعدد ا نتهداء منهدا أونداء  راسدة موضدو اب ال رندامج ندى ال اللة للط م المعلميا 
  مدددا الددد   ممارسدددة الطددد م المعلمددديا لانشدددطة اإلورا يدددة المختلفدددة للتيكدددد مدددا اتلدددانه

 للمهاراب المختلفة المتضمنة نل ال رنامج.

بعددد ا نتهدداء مددا تدددريس  التلددوي  النهددا ل متمددل ا نددل تط يددق أ واب ال مدد  تط يلدداا بعدددياا  -
 ال رنامج للتيكد ما تمسيا ال اء التدريسل نل ضوء معاتير ال و أ الشاملة.

 المعالجة الإحصائية:

 بطاقة الملاحظة وثباتها:صدق  -أولا

 صدق البطاقة: -أ
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للتملق ما صدق ال طارة ا تمدب ال اللة  لى نو يا ما الهدق وهما صدق        
 لدااللل:المم ميا وصدق ا تساق ا

 صدق المحكمين: -0

للتيكد ما صدق بطارة الم لظة ت   رضها نل صورتها الولية  لى م مو ة ما      
 المم ميا المختهيا، وبناءا  لى نرا ه  ت  تعدتف بعض نلراب ال طارة.

 صدق الاتساق الداخلي: -5

ام معامف ارت داط للتملق ما صدق ا تساق الدااللل ل طارة الم لظة راما ال اللة بمس     
 بيرسوي بيا  رجة تف نلرأ ما نلراب تف بند ما بنو  ال طاردة وبديا الدرجدة الكليدة  لدى ال ندد

يددل الفلددرأ والدرجددة الكليددة  لددى الم ددا  الدديه تنتمددل اليددل الفلددرأ وتدديلك الدرجددة الالدديه تنتمددل 
 ( ذلك:3( و  5( و  0توض  جدو    الكلية  لى بطارة الم لظة
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 (0جدو   
م ب ارت اط بيرسوي بيا  رجة تف نلرأ ما نلراب الممور الو   التخطيط للتدريس( وتف ما الدرجة الكلية  لى ال ند معا

 للتدريس( وتيلك الدرجة الكلية  لى بطارة الم لظة التخطيط  اليه تنتمل اليل الفلرأ والدرجة الكلية  لى الممور الو 

بنو  الممور 
 الو 

 التخطيط 
 (للتدريس
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  ا
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 تمدتد
أهداط 
 الموضوع
 بوضوح

 تدتمد **37.0 **37.1 **37.0 1
 الوسا ف
 التعليمية
 وال واب
 والخاماب
 ال  مة

1 37.1** 37..** 37.1** 
2 37..** 37.1** 370.* 2 37.2** 37.0** 37..** 
0 37..** 37.2* 370.* 0 37.0* 37.0** 37.1** 
4 37..** 37..** 37..** 4 37.2** 37..** 37..** 
. 37.4** 37..** 37.0** . 37.1** 37.0** 37.0** 

 تمليف
 ى الممتو 

 العلمل
 للموضوع

1 37..** 3743* 370.* . 370.* 37.0** 37.4** 
2 37.0** 37.0** 370.* . 37..* 3740** 37..** 
0 37..* 37.0* 370.* . 3700* 3740* 37.0** 
 تمدتد **.374 **37.2 **3740 4

 النشطة
 التعليمية

1 374.** 37.0** 374.** 
. 37.3** 3...** 37.3** 2 37..** 37..** 37.3** 
. 37.0** 37.1** 37.0** 0 37..** 37.0** 37.1** 
. 37..** 37.1** 370.* 4 370.* 37..** 370.* 
. 37..* 3700* 370.* . 370.* 37.0** 37..** 
0 37..** 37..** 37..** . 37..** 37..** 37.1** 
13 37..** 37..** 37.0** . 3..0** 37.2** 37.1** 
11 37..** 37.3** 370.** . 370.* 374.** 37..** 

 طرق  تمدتد
 واستراتي ياب

 التدريس
 المستخدمة

1 37..** 37.0** 370.*  0 374.** 370.* 37.1** 
2 37.0** 37.0* 3740** 13 370.* 37..* 3700* 
 تمدتد **..37 **37.2 **..37 0

 أساليب
 التلوي 

1 37..** 37.0** 37.1** 
4 37..** 37..** 37..** 2 37.1** 37..** 37.3** 
. 3.4.** 37.2** 37..** 0 37..** 37.0** 37.3** 
. 37..** 37..** 37..** 4 37..** 37..** 374.** 
. 37.3** 37..** 37.0** . 37..** 37.0** 37..** 

 . 37.0** 37..** 37..** 

 4040  لة  ى **  الة  ند مستو 
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 (5جدو   
التدريس( وتف ما الدرجة الكلية  لى ال ند  اللانل  تنفيي لممورمعام ب ارت اط بيرسوي بيا  رجة تف نلرأ ما نلراب ا

 التدريس( وتيلك الدرجة الكلية  لى بطارة الم لظة تنفيي  اللانل الفلرأ والدرجة الكلية  لى الممور اليلاليه تنتمل 
بنو  الممور اللانل 

  تنفيي التدريس(
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 جوانب من التمكن

 التعلم

استخدام  **3740 **37.0 **37.2 1

األنشطة 

 الصفية

1 374.** 37.2** 374.** 
2 37..** 37..** 37.0** 2 374.** 37.4** 37..** 
0 37..** 37..** 37..** 0 37..** 37..** 37..** 
4 37.0** 37..** 37..** 4 37.2** 3740** 37.4** 
. 374.** 37..** 37.3** . 37.0** 370.** 37.2** 
. 37..** 37.2** 37..** . 3740** 3700** 37.0** 
التفاعل  **37.0 *.370 **..37 .

 اإلنساني

1 37..** 37..** 37..** 
. 37..** 374.** 37.4** 2 37.4** 37.2** 37.0** 
0 374.** 37..** 37..** 0 37..** 37.1** 37..** 
13 374.** 3700** 37..** 4 37..** 37.0** 37..** 

تنويع مهارات 

 التدريس

1 370.* 37..** 37..** . 37.2** 37.4** 37..** 
2 3742* 374.** 374.** . 37..** 37.4** 374.** 
0 370.* 37..** 37.0** . 37.4** 37..** 37..** 
4 374.* 37..** 37..** . 37.0** 37.2** 37.0** 
. 37..** 37.2** 37.0** 0 37.4** 37..** 374.** 
. 37..** 37..** 374.** 13 3700** 37..** 37.0** 
. 37..** 3...** 37..** 11 374.** 37.0** 3740** 
. 37.2** 3740** 370.** 12 37.0** 37.4** 37..** 
0 37.0** 370.** 37.0** 10 37.0** 37.0** 3740** 
13 3740* 3700** 3700** 14 3740** 37.4** 374.** 
تنفيذ  **.374 **.374 **37.2 11

الجانب 

 العملي

1 374.** 37..** 37..** 
التطبيق الجيد 

والمبتكر لطرق 

 التدريس

1 37..** 3700** 37.0** 2 37.0** 37.2** 37..** 
2 374.** 370.** 37..** 0 37.0** 374.** 3740** 
0 37.3** 37..** 374.** 4 3742** 37.1** 37..** 
4 37..** 37.0** 37..** . 374.** 37.2** 37.0** 

استخدام الوسائل 

 التعليمية

1 37.0** 37..** 37.0**  

2 37..** 37.0** 37..** 
0 374.** 37..** 37..** 
4 37..** 3740** 37.0** 
. 37.0** 37..** 37.0** 
. 37..** 3740** 37.0** 

 4040  لة  ى **  الة  ند مستو 
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 (3جدو   
رسوي بيا  رجة تف نلرأ ما نلراب المموراللال   تلوي  التدريس( وتف ما الدرجة الكلية  لى ال ند معام ب ارت اط بي

 تلوي  التدريس( وتيلك الدرجة الكلية  لى بطارة الم لظة  الفلرأ والدرجة الكلية  لى المموراللال  اليلاليه تنتمل 

بنو  
الممور 

 اللال 
 تلوي  

 (التدريس

ا
راب

  ا
ل

 

 رت
ف ا

عام
م

ط 
 ا

 ند
بال

 

ط 
رت ا

 ا 
مف

معا
ور

مم
بال

جة  
لدر

ط با
رت ا

 ا 
مف

معا
لية

الك
 

ل 
اللا

ور 
مم

  ال
بنو

 
 

وي 
تل

 
س

دري
الت

) 

ا
راب

  ا
ل

ط  
رت ا

 ا 
مف

معا
 ند

بال
 

ط 
رت ا

 ا 
مف

معا
ور

مم
بال

جة  
لدر

ط با
رت ا

 ا 
مف

معا
لية

الك
 

تقويم 

عملية 

 التعلم

تقويم  **..37 **37.4 **37.1 1

المهارات 

 الحركية

1 37..** 37.3** 374.** 
2 3744* 37.1** 374.** 2 37.0** 37.0** 37..** 
0 370.* 37..** 37..** 0 37..** 37.2** 37.0** 
االستفادة  **37.0 **..37 **..37 4

من نتائج 

 التقويم

1 3740** 37.2** 374.** 
. 37..** 37.1** 37..** 2 37.3** 37..** 37.3** 
. 3702** 374.** 3.0.** 0 37.0** 37.1** 37.0** 
. 37.0** 37..** 37..** 4 37..** 37.0** 37..** 
. 370.* 37..* 370.* . 37..* 3742* 37..** 
تقويم  **.374 **..37 **3740 0

مهارات 

العمل في 

 فريق

1 37..** 37..** 37..** 
13 37.1** 37..** 37..** 2 37..** 37..** 37..** 
11 37..** 37..** 37..** 0 37..** 374.** 370.* 

تقويم 

البيئة 

 التعليمية

1 37.0** 37.4** 37..** 4 37..** 37.4** 37..** 
2 37..** 374.** 370.** . 37.0** 37.2** 37.0** 
0 37.0** 37.0** 37.0** . 37..** 37.1** 37..** 

 . 37.3** 37..** 37.3** 

 4040لة     ى **  الة  ند مستو 

( أي جميع معام ب ا رت اط  الة الها ياا  ند 3(،  5(،  0تتض  ما ال داو  رر   
مما يشير الى أي بطارة الم لظة متسلة  االلياا، وأي جميع  4042، 4040مستويل   لة 

 ال نو  منتمية لموضوع ال طارة.
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 ثبات البطاقة: -ب
عامف الل اب باستخداي معا لة ألفا ت  التيكد ما و اب ال طارة وذلك ما ال   لسام م

كرون اخ وباستخداي طريلة الت ا ة النهفية وبيما تلل جدو  توض  معام ب الل اب ل طارة 
 :وأبعا هاالم لظة 

 (0جدو   
 وأبعا هامعام ب و اب بطارة الم لظة 

م ا ب بطارة 
 الم لظة

معامف الفا 
 كرون اخ

 طريلة الت ا ة النهفية

 معا لة جتماي براوي  -رمايمعا لة س ي

 40111 40155 40112 التخطيط للتدريس
 40103 40150 40127 تنفيي التدريس

 40122 40112 40100 تلوي  التدريس

 40132 40155 40125 ال طارة ت ف

ي جميع معام ب الل اب تانا ت يرأ لي  تراولا  ي  أتتض  ما ال دو  السابق 
 ي بطارة الم لظة تتمتع بل اب مرتفع.أمما تد   لى  40112و 40150معام ب الل اب بيا 

لطلــاب المعلمــين نحــو مهنــة التــدريس   صــدق مقيــاج اتجاهــات ا -ثانيــا

 وثباته:

 صدق المقياج: -أ

صدق المم ميا وصدق ا تساق  ىللتملق ما صدق المقياس ا تمدب ال اللة  ل
 الدااللل:

 صدق المحكمين: -2

   رضل نل صورتل الولية  لى م مو ة ما المم ميا للتيكد ما صدق المقياس ت     
 المختهيا، وبناءا  لى نرا ه  ت  تعدتف بعض نلراب المقياس.
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 صدق الاتساق الداخلي: -1

للتملددق مدددا صدددق ا تسددداق الددددااللل للمقيدداس رامدددا ال اللدددة بمسددام معامدددف ارت ددداط      
 لمقياس وبيما تلل جددو ية  لى ابيرسوي بيا  رجة تف نلرأ ما نلراب المقياس والدرجة الكل

 توض  ذلك:
 (2جدو   

 معام ب ارت اط بيرسوي تف نلرأ ما نلراب المقياس مع الم موع الكلل لل

 معامف ا رت اط الفلرأ ي
 **4070 التدريس مهنة مشورة جدا. 0
 **4013 غير مهنة التدريس. ى الر أانتظر الفرصة  متها مهنة  1
 **4027 ة التدريس.با نتماء لمهن ىهات أ 3
 **4015 مهنة التدريس رغما  نل. نرضا  لى   4
 **4071 ألب مهنة التدريس برغ  رلة العا د الما ه. 5
 **4012 التدريس ن  يعاينل ذلك. ةمهما ارتفع العا د الما ه لمهن 6
 **4075 أجد مهنة التدريس مهنة مت  ة ومرهلة. 7
 **4012 مشلة المهنة.ستمتع بالعمف تمعل  بالرغ  ما أ 8
 **4010 ي تكوي رسالة.أمهنة التدريس وظيفة ر ف  9

 **4072 مهنة. ةمهنة التدريس مهنة مهمة   تلف  ا أي 01
 **4014 نترأ التربية العملية ل  تممسنل للعمف تمعل . 00
كسددام الطالددب المعلدد  المهدداراب الساسددية اتسددا د التربيددة العمليددة  لددى  01

 للتدريس.
4.22** 

 **4017 ي أكوي معلما.أاذا ل  أكا معلما لو  ب  03
التربية العملية نل تلياب التربية النوعيدة ضدماي لن داح المعلد  ندل  ملدل  04

 .بعد التخرل
4013** 

 **4015 التربية العملية نل ا تلا ه مضيعة للورا. 05
 4040  لة  ى **  الة  ند مستو 

 ى معام ب ا رت اط  الة الها ياا  ند مستو ( أي جميع 2تتض  ما ال دو  رر   
، مما يشير الى أي المقياس متسق  االلياا، وأي جميع نلراتل منتمية لما يقيسل 4040  لة 

 المقياس.
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 ثبات المقياج: -ب

ت  التيكد ما و اب المقياس وذلك ما الد   لسدام معامدف الل داب باسدتخداي معا لدة ألفدا      
وباستخداي طريلة الت ا ة النهفية لي  بليدا  يمدة معامدف الل داب باسدتخداي معا لدة  كرون اخ

بليا  يمة معامف الل داب باسدتخداي طريلدة الت ا دة النهدفية  نى ليا(، 40177الفا ترون اخ  
لمقيداس ات اهداب الطد م  مما تد   لى وجدو  و اب مرتفع 40155براوي( - معا لة س يرماي

 التدريس. المعلميا نمو مهنة
 نتائج الفرض الأوا:

  لة الها ية بيا متوسطل  رجاب  ووجد نرق ذتنل " أ تنأ الفرض الو   لى       
الم مو ة الت ري ية نل التط يليا الل لل وال عده ل طارة م لظة ال اء التدريسل نل م ا  

 التخطيط للتدريس لهال  التط يق ال عده " 
 الفرض استخدما ال اللة االت ار ب للعيناب المرت طةوللتملق ما صمة هيا        

dependent samples t test :وبيما تلل جدو  توض  نتا ج االت ار ب للعيناب المرت طة 
 (7جدو   

 ل طارة نتا ج االت ار ب للكشو  ا الفرق بيا متوسطل  رجاب الم مو ة الت ري ية نل التط يليا الل لل وال عده
 للتدريس التخطيط م ا  نل سلالتدري ال اء م لظة

 الم مو ة و ل بنو  الممور ا
المتوسط 
 المسابل

ا نمراط 
 الم ياره 

 رجاب 
  يمة ب المرية

ل   الور 
  اتتا تربيع(

 تمدتد اهداط الموضوع بوضوح
 

 **028.55 19 1..08 068.61 الت ري ية بعده
 

18.15 
 

 58.02 ..82. الت ري ية ر لل

 علمل للموضوعتمليف الممتوه ال
 

 **068111 19 58150 68511. الت ري ية بعده
 

18101 
 

 58611 0.8061 الت ري ية ر لل

تمدتد طرق واستراتي ياب التدريس 
 المستخدمة

 

 **0.8155 19 5..08 558211 الت ري ية بعده
 

18156 
 

 .5811 ..0581 الت ري ية ر لل

تمدتد الوسا ف التعليمية وال واب 
 خاماب ال  مةوال

 

 **058561 19 .5855 518.61 الت ري ية بعده
 

18..5 
 8111. 058661 الت ري ية ر لل 

 تمدتد النشطة التعليمية
 

 **..5081 19 58562 58511. الت ري ية بعده
 

18152 
 

 8105. 018111 الت ري ية ر لل

 تمدتد أساليب التلوي 
 

 **.01851 19 082.6 018161 الت ري ية بعده
 

181.0 
 

 58.52 018111 الت ري ية ر لل
الدرجة الكلية لممور التخطيط 

 للتدريس
 **.55855 19 8.1. 021801 الت ري ية بعده

 
18125 

 
 05865 5851. الت ري ية ر لل

 1.10  لة  ى **  الة  ند مستو 
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 تتض  ما ال دو  السابق ما تلل:
بددديا متوسدددطل  رجددداب  4040د مسدددتوى   لدددةوجدددو  ندددرق ذه   لدددة الهدددا ية  نددد 

التط يلدددديا الل لددددل وال عددددده للم مو ددددة الت ري يددددة وذلددددك بالنسدددد ة ل ميددددع بنددددو  الممددددور 
الو   التخطدددديط للتددددددريس( وتدددديلك بالنسددددد ة للدرجدددددة الكليددددة  لدددددى هدددديا الممدددددور، وذلدددددك 
لهدددددال  التط يدددددق ال عدددددده، ممدددددا تؤتدددددد نا ليدددددة ال رندددددامج التددددددري ل ندددددل تمسددددديا ال اء 

لتدددددريس ندددددل م دددددا  التخطدددديط للتددددددريس لدددددده الطددددد م المعلمدددديا  تربيدددددة ننيدددددة( ب ليدددددة ا
 التربية النوعية.

تددديلك تتضددد  مدددا ال ددددو  السدددابق أي جميدددع  دددي  ل ددد  الودددر  اتتدددا تربيدددع( تاندددا  
 (، ممددددا تؤتددددد أي ال رنددددامج40220( و 40115ك يدددرأ، ليدددد  تراولددددا  دددي  اتتددددا تربيددددع بددديا  

 التخطدددددديط م ددددددا  نددددددل التدددددددريس ال اء تمسدددددديا يددددددرأ نددددددلكدددددداي ذا نا ليددددددة ت  التدددددددري ل
 النوعية. التربية ب لية( ننية تربية  المعلميا الط م ىلد للتدريس

 التط يلدددديا نددددل الت ري يددددة الم مو ددددة  رجدددداب متوسددددطاب ويوضدددد  الشدددد ف التددددالل
 للتدريس: التخطيط م ا  نل التدريسل ال اء م لظة ل طارة وال عده الل لل

 

 
 (0ش ف  

وسطاب  رجاب الم مو ة الت ري ية نل التط يليا الل لل وال عده ل طارة م لظة ال اء التدريسل نل م ا  مت
 التخطيط للتدريس

 
 (:7للنتا ج الوار أ نل ال دو  رر    ىوبيما تلل  رض تفهيل
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ليدددددد  تت دددددديا أي هندددددداق نررددددددا بدددددديا متوسددددددطل م مددددددوع  رجدددددداب الم مو ددددددة   
دريس للتط يلدددديا الل لددددل وال عددددده لهددددال  التط يددددق الت ري يددددة نددددل م ددددا  التخطدددديط للتدددد

ال عدددددده، ليددددد  بلدددددب المتوسدددددط المسدددددابل لددددددرجاب الم مو دددددة الت ري يدددددة ندددددل التط يدددددق 
(، وتدددداي متوسددددط الفددددرق 02200بلددددب نددددل التط يددددق ال عددددده   نددددى لدددديا(، 1505الل لددددل  
( لهددددال  التط يددددق ال عددددده، ممددددا يشددددير الددددى تمسددددا واضدددد  نددددل م ددددا  17024بينهمددددا  

 الم مو ة الت ري ية. ىيط للتدريس لدالتخط
وبمسدددددام  يمدددددة "ب" تتضددددد  وجدددددو  ندددددرق  ا  الهدددددا يا بددددديا متوسدددددطل  رجددددداب 

 التدريسددددل ال اء م لظددددة نددددل التط يلدددديا الل لددددل وال عددددده ل طارددددة ةالم مو ددددة الت ري يدددد
(، ليددددد  4040للتدددددريس لهدددددال  التط يدددددق ال عددددده  ندددددد مسدددددتوى   التخطددددديط م دددددا  نددددل

، وهددديا تدددد  4040( وهدددل  الدددة  ندددد مسدددتوه   لدددة 500551سدددوبة  بليدددا  يمدددة "ب" المم
 لددددى أي هندددداق تمسددددنا نددددل م ددددا  التخطدددديط للتدددددريس لدددددى الم مو ددددة الت ري يددددة بعددددد 

 استخداي ال رنامج التدري ل.
ب نددددددو  التخطددددديط للتدددددددريس وبيدددددداي الفددددددروق بدددددديا  أمدددددا  ددددددا النتددددددا ج الخاصددددددة

ال رنددددامج التدددددري ل وبعددددد  بدددديم ا متوسدددطاب  رجدددداب الم مو ددددة الت ري يددددة ر ددددف اسدددتخداي 
( الدددديه توضدددد  المتوسددددط المسددددابل وا نمددددراط الم يدددداره 7بيانهددددا مددددا الدددد   ال دددددو   

و يمدددة "ب" و  لتهددددا لدددددرجاب أنددددرا  الم مو ددددة الت ري يدددة نددددل التط يلدددديا الل لددددل وال عددددده 
 نل ال نو  الخاصة بم ا  التخطيط للتدريس.

هـــداف الموضـــو  أ)تحديـــد خطـــيل للتـــدريس بالنســـبة للبنـــد الـــأوا لمجـــاا الت -أولـــاد 

ندددى (، 10233بلدددب متوسدددط  رجددداب الم مو دددة الت ري يدددة ندددل التط يدددق الل لدددل   بوضـــو (
(، وتدددداي متوسددددط الفددددرق 070171بلددددب متوسددددط  رجدددداب التط يددددق ال عددددده للمهددددارأ  لدددديا 

ي  يمددددددددة "ب" الممسددددددددوبة بليددددددددا أ(، ويت دددددددديا مددددددددا ال دددددددددو  السددددددددابق 1033بينهمددددددددا  
( وبمسددددددام  يمددددددة "ب" و  لتهددددددا 4040لقيمددددددة  الددددددة  نددددددد مسددددددتوى  ( وهددددددي  ا020305 

تتضددددد  وجدددددو  ندددددرق  ا  الهدددددا يا بددددديا متوسدددددطل  رجددددداب الم مو دددددة الت ري يدددددة ندددددل 
التط يلددددديا الل لدددددل وال عدددددده لل ندددددد الو  لم دددددا  التخطددددديط للتددددددريس لهدددددال  التط يدددددق 

ة بعددددد ال عدددده، ممددددا يشددددير الددددى تمسدددا واضدددد  نددددل هدددديا ال ندددد لدددددى الم مو ددددة الت ري يدددد
 استخداي ال رنامج التدري ل.
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ــا ــد بالنســبة -ثاني ــاني للبن ــاا ال  ــدريس التخطــيل لمج ــل) للت ــوي تحلي  العلمــي المحت

(، 010071بلدددب متوسدددط  رجددداب الم مو دددة الت ري يدددة ندددل التط يدددق الل لدددل   (للموضـــو 
(، وتدددداي متوسددددط الفددددرق بينهمددددا 3705بلددددب متوسددددط  رجدددداب التط يددددق ال عددددده  نددددى لدددديا 

( 070112ي  يمددددددة "ب" الممسددددددوبة بليددددددا  أويت دددددديا مددددددا ال دددددددو  السددددددابق (، 01043 
( وبمسدددددام  يمددددة "ب" و  لتهدددددا تتضدددد  وجدددددو  4040وهددددي  القيمدددددة  الددددة  ندددددد مسددددتوى  

نددددرق  ا  الهددددا يا بدددديا متوسددددطل  رجدددداب الم مو ددددة الت ري يددددة نددددل التط يلدددديا الل لددددل 
ال عددددده، ممددددا يشددددير  وال عددددده لل نددددد اللددددانل لم ددددا  التخطدددديط للتدددددريس لهددددال  التط يددددق

الددددى تمسددددا واضدددد  نددددل هدددديا ال نددددد لدددددى الم مو ددددة الت ري يددددة بعددددد اسددددتخداي ال رنددددامج 
 التدري ل.
ــــــا ــــــدال ال  بالنســــــبة -ثال  ــــــد) للتــــــدريس التخطــــــيل لمجــــــاا للبن  طــــــرق تحدي

بلددددب متوسددددط  رجدددداب الم مو ددددة الت ري يددددة  ( المســــتخدمة التــــدريس واســــتراتيجيات
بلدددددب متوسدددددط  رجددددداب التط يدددددق ال عددددددده ى لدددددديا نددددد(، 050233ندددددل التط يدددددق الل لدددددل  

ي  يمددددة أ(، ويت دددديا مددددا ال دددددو  السددددابق 00021(، وتدددداي متوسددددط الفددددرق بينهمددددا  5002 
( وبمسدددددام 4040( وهدددددي  القيمدددددة  الدددددة  ندددددد مسدددددتوى  010105"ب" الممسدددددوبة بليدددددا  

 يمددددة "ب" و  لتهددددا تتضدددد  وجددددو  نددددرق  ا  الهددددا يا بدددديا متوسددددطل  رجدددداب الم مو ددددة 
ة ندددل التط يلددديا الل لدددل وال عدددده لل ندددد اللالددد  لم دددا  التخطددديط للتددددريس لهدددال  الت ري يددد

التط يددق ال عدددده، ممدددا يشدددير الددى تمسدددا واضددد  ندددل هدديا ال ندددد لددددى الم مو دددة الت ري يدددة 
 بعد استخداي ال رنامج التدري ل.

ـــــد بالنســـــبة -رابعـــــا ـــــ  للبن ـــــدريس التخطـــــيل لمجـــــاا الراب ـــــد) للت  الوســـــائل تحدي

بلددددب متوسددددط  رجدددداب الم مو ددددة الت ري يددددة   (اللازمــــة والخامــــات دواتوالــــأ التعليميــــة
بلدددب متوسدددط  رجددداب التط يدددق ال عدددده للمهدددارأ ندددى لددديا (، 000771ندددل التط يدددق الل لدددل  

ي أ(، ويت ددددديا مدددددا ال ددددددو  السدددددابق 05014(، وتددددداي متوسدددددط الفدددددرق بينهمدددددا  510371 
( 4040مسدددددددتوى  ( وهدددددددي  القيمدددددددة  الدددددددة  ندددددددد 000072 يمدددددددة "ب" الممسدددددددوبة بليدددددددا  

وبمسددددام  يمددددة "ب" و  لتهددددا تتضدددد  وجددددو  نددددرق  ا  الهددددا يا بدددديا متوسددددطل  رجدددداب 
الم مو دددددة الت ري يدددددة ندددددل التط يلددددديا الل لدددددل وال عدددددده لل ندددددد الرابدددددع لم دددددا  التخطددددديط 
للتددددريس لهدددال  التط يدددق ال عدددده، ممدددا يشدددير الدددى تمسدددا واضددد  ندددل هددديا ال ندددد لددددى 

 ال رنامج التدري ل.الم مو ة الت ري ية بعد استخداي 
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ـــامس للبنـــد بالنســـبة -خامســـا ـــد) للتـــدريس التخطـــيل لمجـــاا الخ  الأنشـــطة تحدي

نددددى (، 01بلددددب متوسددددط  رجدددداب الم مو ددددة الت ري يددددة نددددل التط يددددق الل لددددل   (التعليميــــة
(، وتددددداي متوسدددددط الفدددددرق 3005بلدددددب متوسدددددط  رجددددداب التط يدددددق ال عدددددده للمهدددددارأ  لددددديا 

  السدددددددابق اي  يمدددددددة "ب" الممسدددددددوبة بليدددددددا (، ويت ددددددديا مدددددددا ال ددددددددو01054بينهمدددددددا  
( وبمسددددددام  يمددددددة "ب" و  لتهددددددا 4040( وهددددددي  القيمددددددة  الددددددة  نددددددد مسددددددتوى  500231 

تتضددددد  وجدددددو  ندددددرق  ا  الهدددددا يا بددددديا متوسدددددطل  رجددددداب الم مو دددددة الت ري يدددددة ندددددل 
التط يلدددديا الل لددددل وال عددددده لل نددددد الخددددامس لم ددددا  التخطدددديط للتدددددريس لهددددال  التط يددددق 

ير الددددى تمسدددا واضدددد  نددددل هدددديا ال ندددد لدددددى الم مو ددددة الت ري يددددة بعددددد ال عدددده، ممددددا يشدددد
 استخداي ال رنامج التدري ل.

 أســـاليب تحديـــد) للتـــدريس التخطـــيل لمجـــاا الســـادج للبنـــد بالنســـبة -سادســـا

نددددى (، 0402بلددددب متوسددددط  رجدددداب الم مو ددددة الت ري يددددة نددددل التط يددددق الل لددددل   (التقــــويم
(، وتدددداي متوسددددط الفددددرق 020271للمهددددارأ  بلددددب متوسددددط  رجدددداب التط يددددق ال عددددده لدددديا 

ي  يمددددددددة "ب" الممسددددددددوبة بليددددددددا أ(، ويت دددددددديا مددددددددا ال دددددددددو  السددددددددابق 2041بينهمددددددددا  
( وبمسددددددام  يمددددددة "ب" و  لتهددددددا 4040( وهددددددي  القيمددددددة  الددددددة  نددددددد مسددددددتوى  020041 

تتضددددد  وجدددددو  ندددددرق  ا  الهدددددا يا بددددديا متوسدددددطل  رجددددداب الم مو دددددة الت ري يدددددة ندددددل 
ه لل نددددد السددددا س لم ددددا  التخطدددديط للتدددددريس لهددددال  التط يددددق التط يلدددديا الل لددددل وال عددددد

ال عدددده، ممددددا يشددددير الددددى تمسدددا واضدددد  نددددل هدددديا ال ندددد لدددددى الم مو ددددة الت ري يددددة بعددددد 
 استخداي ال رنامج التدري ل.

نلددد بليدددا  يمدددة ل ددد   بالنســـبة للدرجـــة الكليـــة علـــى مجـــاا التخطـــيل للتـــدريس      
ي ال رنددددامج التدددددري ل تدددداي ذا نا ليددددة أ لددددى ، وهددددل  يمددددة ت يددددرأ ممددددا تددددد  40220الوددددر 

الم مو دددددة  ىك يدددددرأ ندددددل تمسددددديا ال اء التدريسدددددل ندددددل م دددددا   التخطددددديط للتددددددريس( لدددددد
 الت ري ية.

هـــداف الموضـــو  أ)تحديـــد  للبنـــد الـــأوا لمجـــاا التخطـــيل للتـــدريس بالنســـبة      

وهددددل  يمددددة ت يددددرأ ممددددا تددددد   لددددى اي  40120نلددددد بليددددا  يمددددة ل دددد  الوددددر  بوضــــو (
ال رندددامج التدددددري ل لددددل نا ليدددة ت يددددرأ نددددل تمسدددديا ال اء التدريسدددل نددددل م ددددا   التخطدددديط 

 ىهدددددددداط الموضدددددددوع بوضدددددددوح( لددددددددأللتددددددددريس( وذلدددددددك بالنسددددددد ة لل ندددددددد الو   تمدتدددددددد 
 الم مو ة الت ري ية.
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 المحتـــــوي )تحليـــــل للبنـــــد ال ـــــاني لمجـــــاا التخطــــيل للتـــــدريس بالنســــبة

ـــي وهدددل  يمدددة ت يدددرأ ممدددا تدددد   40204ودددر نلدددد بليدددا  يمدددة ل ددد  ال  للموضـــو ( العلم
ال رنددددامج التدددددري ل لددددل نا ليددددة ت يددددرأ نددددل تمسدددديا ال اء التدريسددددل نددددل م ددددا   أي لددددى 

للموضدددددوع(  العلمدددددل الممتدددددوه   التخطددددديط للتددددددريس( وذلدددددك بالنسددددد ة لل ندددددد اللانل تمليدددددف
 الم مو ة الت ري ية. ىلد

 رقطــــــ )تحديـــــد للبنـــــد ال الــــــ  لمجـــــاا التخطـــــيل للتــــــدريس بالنســـــبة

ــــدريس ســــتراتيجياتإو  وهددددل  40257نلددددد بليددددا  يمددددة ل دددد  الوددددر  المســــتخدمة( الت
ي ال رنددددامج التدددددري ل لددددل نا ليددددة ت يددددرأ نددددل تمسدددديا ال اء أ يمددددة ت يددددرأ ممددددا تددددد   لددددى 

 طــــرق تحديــــد  التدريسدددل ندددل م ددددا   التخطددديط للتدددددريس( وذلدددك بالنسدددد ة لل ندددد اللالددد 

 . مو ة الت ري يةالم ىلد المستخدمة( التدريس ستراتيجياتإو 
ـــــدريس بالنســـــبة ـــــ  لمجـــــاا التخطـــــيل للت ـــــد الراب ـــــد للبن  الوســـــائل )تحدي

وهددددل  40115نلددددد بليددددا  يمددددة ل دددد  الوددددر  اللازمــــة( والخامــــات والــــأدوات التعليميــــة
ي ال رنددددامج التدددددري ل لددددل نا ليددددة ت يددددرأ نددددل تمسدددديا ال اء أ يمددددة ت يددددرأ ممددددا تددددد   لددددى 

 الوسددددا ف  تمدتددددد وذلدددك بالنسدددد ة لل نددددد الرابددددع التدريسدددل نددددل م ددددا   التخطدددديط للتدددددريس(
 الم مو ة الت ري ية. ىال  مة( لد والخاماب وال واب التعليمية

 الأنشــــطة )تحديــــد للبنــــد الخــــامس لمجــــاا التخطــــيل للتــــدريس بالنســــبة

 أيوهددددل  يمددددة ت يددددرأ ممددددا تددددد   لددددى  40202نلددددد بليددددا  يمددددة ل دددد  الوددددر  التعليميــــة(
ليدددة ت يددددرأ نددددل تمسدددديا ال اء التدريسدددل نددددل م ددددا   التخطدددديط ال رندددامج التدددددري ل لددددل نا 

الم مو دددة  ىلدددد التعليميـــة( الأنشـــطة )تحديـــد للتددددريس( وذلدددك بالنسددد ة لل ندددد الخدددامس
 الت ري ية.

 أســـــاليب للبنـــــد الســـــادج لمجـــــاا التخطـــــيل للتدريس)تحديـــــد بالنســـــبة

ــــويم( ي ألددددى وهددددل  يمددددة ت يددددرأ ممددددا تددددد    40230نلددددد بليددددا  يمددددة ل دددد  الوددددر  التق
ال رندددامج التدددددري ل لددددل نا ليدددة ت يددددرأ نددددل تمسدددديا ال اء التدريسدددل نددددل م ددددا   التخطدددديط 

الم مو ددددة  ىلددددد التقــــويم( أســــاليب )تحديــــد للتدددددريس( وذلددددك بالنسدددد ة لل نددددد السددددا س
 الت ري ية.

تتضددددد  أي هنددددداق  لمهـــــارات التفكيـــــر الابتكـــــاري مدددددا الددددد   النتدددددا ج السدددددابلة
 –مهدددداراب التفكيددددر ا بتكدددداره  ط رددددة  تنميددددة نددددل ترونيددددةلكإل ا اللعددددام نا ليددددة  سددددتخداي

 صالة( لده الم مو ة الت ري ية.أ –تخيف  –مرونة 

 نتائج الفرض ال اني:
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  لة الها ية بيا متوسطل  رجاب  ووجد نرق ذتنل " أ ىتنأ الفرض اللانل  ل
تدريسل نل م ا  الم مو ة الت ري ية نل التط يليا الل لل وال عده ل طارة م لظة ال اء ال

 تنفيي التدريس لهال  التط يق ال عده " 
 وللتملق ما صمة هيا الفرض استخدما ال اللة االت ار ب للعيناب المرت طة       

dependent samples t test :وبيما تلل جدو  توض  نتا ج االت ار ب للعيناب المرت طة 
 (7جدو   

 ل طارة  رجاب الم مو ة الت ري ية نل التط يليا الل لل وال عدهنتا ج االت ار ب للكشو  ا الفرق بيا متوسطل 
 التدريس تنفيي م ا  نل التدريسل ال اء م لظة

المتوسط  الم مو ة اللانلبنو  الممور 
 المسابل

ا نمراط 
 الم ياره 

 رجاب 
 المرية

ل   الور   يمة ب
  اتتا تربيع(

 التم ا ما جوانب التعل 
 

 **510725 19 00102 330144 الت ري ية بعده
 

40272 
 

 50104 010371 الت ري ية ر لل
 تنويع مهاراب التدريس

 
 **020211 19 50502 370144 الت ري ية بعده

 
40235 

 
 30217 020144 الت ري ية ر لل

التط يق ال يد والم تكر لطرق 
 التدريس

 

 **070212 19 00411 000344 الت ري ية بعده
 

40200 
 

 00222 10144 ري ية ر للالت 

 استخداي الوسا ف التعليمية
 

 **500123 19 00313 500033 الت ري ية بعده
 

40202 
 50172 040044 الت ري ية ر لل 

 **010210 19 00127 540071 الت ري ية بعده استخداي النشطة الهفية
 

40251 
 

 30040 20144 الت ري ية ر لل

 **500570 19 30350 020133 الت ري ية بعده التفا ف ا نسانل
 

40205 
 

 00175 530244 الت ري ية ر لل

 **500541 19 00005 010233 الت ري ية بعده تنفيي ال انب العملل
 

40200 
 00117 20171 الت ري ية ر لل 

الدرجة الكلية لممور تنفيي 
 التدريس

 **510241 19 1001 024041 الت ري ية بعده
 

40271 
 

 01004 21053 الت ري ية ر لل

 1.10  لة  ى **  الة  ند مستو 
 يتضح من الجدوا السابق ما يلي:

بددديا متوسدددطل  رجددداب  4040وجدددو  ندددرق ذه   لدددة الهدددا ية  ندددد مسدددتوى   لدددة 
التط يلدددديا الل لددددل وال عددددده للم مو ددددة الت ري يددددة وذلددددك بالنسدددد ة ل ميددددع بنددددو  الممددددور 

( وتددديلك بالنسددد ة للدرجدددة الكليدددة  لدددى هددديا الممدددور، وذلدددك لهدددال  تددددريستنفيدددي الاللدددانل  
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التط يدددق ال عدددده، ممدددا تؤتدددد نا ليدددة ال رندددامج التددددري ل ندددل تمسددديا ال اء التددددريس ندددل 
 الط م المعلميا  تربية ننية( ب لية التربية النوعية. ىم ا  تنفيي التدريس لد

  الودددر  اتتدددا تربيدددع( تاندددا تددديلك تتضددد  مدددا ال ددددو  السدددابق أي جميدددع  دددي  ل ددد 
 (، ممددددا تؤتددددد أي ال رنددددامج40271( و 40200ك يدددرأ، ليدددد  تراولددددا  دددي  اتتددددا تربيددددع بددديا  

 تنفيددددي التدددددريس م ددددا  نددددل التدددددريس ال اء تمسدددديا كدددداي ذا نا ليددددة ت يددددرأ نددددل التدددددري ل
 النوعية. التربية ب لية( ننية تربية  المعلميا الط م ىلد

 التط يلدددديا نددددل الت ري يددددة الم مو ددددة  رجدددداب طابويوضدددد  الشدددد ف التددددالل متوسدددد
 تنفيي التدريس: م ا  نل التدريسل ال اء م لظة ل طارة وال عده الل لل

 

 
 (5ش ف  

متوسطاب  رجاب الم مو ة الت ري ية نل التط يليا الل لل وال عده ل طارة م لظة ال اء 
 التدريسل نل م ا  تنفيي التدريس

 (:1لنتا ج الوار أ نل ال دو  رر   وبيما تلل  رض تفهيلل ل
ليدددد  تت دددديا أي هندددداق نررددددا بدددديا متوسددددطل م مددددوع  رجدددداب م مو ددددة الدراسددددة   

ندددل م دددا  تنفيدددي التددددريس للتط يلددديا الل لدددل وال عدددده لهدددال  التط يدددق ال عدددده، ليددد  بلدددب 
(، بينمددددا 21053المتوسددددط المسددددابل لدددددرجاب الم مو ددددة الت ري يددددة نددددل التط يددددق الل لددددل  

( لهددددال  20013(، وتدددداي متوسددددط الفددددرق بينهمددددا  024041التط يددددق ال عددددده  بلددددب نددددل 
 ىالتط يدددددق ال عدددددده، ممدددددا يشدددددير الدددددى تمسدددددا واضددددد  ندددددل م دددددا  تنفيدددددي التددددددريس لدددددد

 الم مو ة الت ري ية.
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وبمسدددددام  يمدددددة "ب" تتضددددد  وجدددددو  ندددددرق  ا  الهدددددا يا بددددديا متوسدددددطل  رجددددداب 
 التدريسددددل ال اء م لظددددة طارددددةنددددل التط يلدددديا الل لددددل وال عددددده ل  ةالم مو ددددة الت ري يدددد

(، ليدددد  بليددددا 4040تنفيددددي التددددريس لهددددال  التط يددددق ال عددددده  ندددد مسددددتوى   م ددددا  ندددل
، وهدددديا تددددد   لددددى 4040( وهددددل  الددددة  نددددد مسددددتوه   لددددة 510241 يمدددة "ب" الممسددددوبة  

أي هندددداق تمسددددنا نددددل م ددددا  تنفيددددي التدددددريس لدددددى الم مو ددددة الت ري يددددة بعددددد اسددددتخداي 
 ل.ال رنامج التدري 

وبيددداي الفدددروق بددديا متوسدددطاب  ب ندددو  تنفيدددي التددددريس أمدددا  دددا النتدددا ج الخاصدددة
 رجددداب الم مو دددة الت ري يدددة ر دددف اسدددتخداي ال رندددامج التددددري ل وبعدددد  بددديم ا بيانهدددا مدددا 

( الددددديه توضدددد  المتوسدددددط المسدددددابل وا نمددددراط الم يددددداره و يمدددددة "ب" 1الدددد   ال ددددددو   
يددددة ندددل التط يلدددديا الل لدددل وال عددددده ندددل ال نددددو  و  لتهدددا لددددرجاب أنددددرا  الم مو دددة الت ري 

 الخاصة بم ا  تنفيي التدريس.
 الـــتعلم( جوانـــب مـــن )الـــتمكن بالنســـبة للبنـــد الـــأوا لمجـــاا تنفيـــذ التـــدريس -أولـــاد 

نددددى لدددديا (، 010371بلددددب متوسددددط  رجدددداب الم مو ددددة الت ري يددددة نددددل التط يددددق الل لددددل  
(، 07033توسددددط الفددددرق بينهمددددا  (، وتدددداي م3301بلددددب متوسددددط  رجدددداب التط يددددق ال عددددده  

( وهددددي  القيمدددددة 510725ي  يمدددددة "ب" الممسددددوبة بليدددددا  أويت دددديا مددددا ال ددددددو  السددددابق 
( وبمسددددددام  يمددددددة "ب" و  لتهددددددا تتضدددددد  وجددددددو  نددددددرق  ا  4040 الددددددة  نددددددد مسددددددتوى  

الهددددا يا بدددديا متوسددددطل  رجدددداب الم مو ددددة الت ري يددددة نددددل التط يلدددديا الل لددددل وال عددددده 
يددددي التدددددريس لهددددال  التط يددددق ال عددددده، ممددددا يشددددير الددددى تمسددددا لل نددددد الو  لم ددددا  تنف

 واض  نل هيا ال ند لدى م مو ة الدراسة بعد استخداي ال رنامج التدري ل.
ــا ــد بالنســبة -ثاني ــاني للبن ــدريس لمجــاا ال  ــذ الت ــ ) تنفي ــارات تنوي ــدريس مه بلددب  (الت

بلدددددب ا ندددددى لدددددي(، 0201متوسدددددط  رجددددداب الم مو دددددة الت ري يدددددة ندددددل التط يدددددق الل لدددددل  
(، ويت دددديا 01(، وتدددداي متوسددددط الفددددرق بينهمددددا  3701متوسددددط  رجدددداب التط يددددق ال عددددده  

( وهدددي  القيمدددة  الدددة  نددددد 020211ي  يمدددة "ب" الممسددددوبة بليدددا  أمدددا ال ددددو  السدددابق 
( وبمسدددددام  يمدددددة "ب" و  لتهدددددا تتضددددد  وجدددددو  ندددددرق  ا  الهدددددا يا بددددديا 4040مسدددددتوى  

تط يلددددديا الل لدددددل وال عدددددده لل ندددددد الو  متوسدددددطل  رجددددداب الم مو دددددة الت ري يدددددة ندددددل ال
لم دددا  تنفيدددي التددددريس لهدددال  التط يدددق ال عدددده، ممدددا يشدددير الدددى تمسدددا واضددد  ندددل هددديا 

 ال ند لدى م مو ة الدراسة بعد استخداي ال رنامج التدري ل.
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ـــا ـــد بالنســـبة -ثال  ـــ  للبن ـــاا ال ال ـــدريس لمج ـــذ الت ـــق) تنفي ـــد التطبي ـــر الجي  والمبتك

سدددددط  رجددددداب الم مو دددددة الت ري يدددددة ندددددل التط يدددددق الل لدددددل بلدددددب متو  (التـــــدريس لطـــــرق
(، وتدددداي متوسددددط 0003بلددددب متوسدددط  رجدددداب التط يددددق ال عدددده للمهددددارأ  ندددى لدددديا (، 101 

(، ويت ددددديا مدددددا ال ددددددو  السدددددابق اي  يمدددددة "ب" الممسدددددوبة بليدددددا 702الفدددددرق بينهمدددددا  
( وبمسددددددام  يمددددددة "ب" و  لتهددددددا 4040( وهددددددي  القيمددددددة  الددددددة  نددددددد مسددددددتوى  070212 

تتضددددد  وجدددددو  ندددددرق  ا  الهدددددا يا بددددديا متوسدددددطل  رجددددداب الم مو دددددة الت ري يدددددة ندددددل 
التط يلددديا الل لدددل وال عدددده لل ندددد الو  لم دددا  تنفيدددي التددددريس لهدددال  التط يدددق ال عدددده، 
ممددددا يشددددير الددددى تمسددددا واضدددد  نددددل هدددديا ال نددددد لدددددى م مو ددددة الدراسددددة بعددددد اسددددتخداي 

 ال رنامج التدري ل.
ـــــا ـــــد بالنســـــبة -رابع ـــــ للبن ـــــاا  الراب ـــــدريس لمج ـــــذ الت  الوســـــائل اســـــتخدام) تنفي

ـــة ندددى (، 0400بلدددب متوسدددط  رجددداب الم مو دددة الت ري يدددة ندددل التط يدددق الل لدددل   (التعليمي
(، وتدددداي متوسددددط الفددددرق 500033بلددددب متوسددددط  رجدددداب التط يددددق ال عددددده للمهددددارأ  لدددديا 

ي  يمدددددددة "ب" الممسدددددددوبة بليدددددددا أ(، ويت ددددددديا مدددددددا ال ددددددددو  السدددددددابق 00043بينهمدددددددا  
( وبمسددددددام  يمددددددة "ب" و  لتهددددددا 4040( وهددددددي  القيمددددددة  الددددددة  نددددددد مسددددددتوى  500123 

تتضددددد  وجدددددو  ندددددرق  ا  الهدددددا يا بددددديا متوسدددددطل  رجددددداب الم مو دددددة الت ري يدددددة ندددددل 
التط يلددديا الل لدددل وال عدددده لل ندددد الو  لم دددا  تنفيدددي التددددريس لهدددال  التط يدددق ال عدددده، 

لت ري يدددة بعدددد اسددددتخداي ممدددا يشدددير الدددى تمسدددا واضددد  ندددل هدددديا ال ندددد لددددى الم مو دددة ا
 ال رنامج التدري ل.

 الأنشــــطة اســــتخدام) تنفيــــذ التــــدريس لمجــــاا الخــــامس للبنــــد بالنســــبة -خامســــا

نددددى (، 201بلددددب متوسددددط  رجدددداب الم مو ددددة الت ري يددددة نددددل التط يددددق الل لددددل   (الصــــفية
(، وتدددداي متوسددددط الفددددرق 540071بلددددب متوسددددط  رجدددداب التط يددددق ال عددددده للمهددددارأ  لدددديا 

(، ويت ددددددديا مدددددددا ال ددددددددو  السدددددددابق اي  يمدددددددة "ب" الممسدددددددوبة بليدددددددا 04071بينهمدددددددا  
( وبمسددددددام  يمددددددة "ب" و  لتهددددددا 4040( وهددددددي  القيمددددددة  الددددددة  نددددددد مسددددددتوى  010210 

تتضددددد  وجدددددو  ندددددرق  ا  الهدددددا يا بددددديا متوسدددددطل  رجددددداب الم مو دددددة الت ري يدددددة ندددددل 
 يدددق ال عدددده، التط يلددديا الل لدددل وال عدددده لل ندددد الو  لم دددا  تنفيدددي التددددريس لهدددال  التط

ممددددا يشددددير الددددى تمسددددا واضدددد  نددددل هدددديا ال نددددد لدددددى م مو ددددة الدراسددددة بعددددد اسددددتخداي 
 ال رنامج التدري ل.
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ــدريس لمجــاا الســادج للبنــد بالنســبة -سادســا بلددب  (نســانيلإا التفاعــل) تنفيــذ الت
بلدددددب ندددددى لددددديا (، 5302متوسدددددط  رجددددداب الم مو دددددة الت ري يدددددة ندددددل التط يدددددق الل لدددددل  

(، وتددددداي متوسدددددط الفدددددرق بينهمدددددا 520133ال عدددددده للمهدددددارأ   متوسدددددط  رجددددداب التط يدددددق
( 500570ي  يمددددددة "ب" الممسددددددوبة بليددددددا  أ(، ويت دددددديا مددددددا ال دددددددو  السددددددابق 55053 

( وبمسدددددام  يمددددة "ب" و  لتهدددددا تتضدددد  وجدددددو  4040وهددددي  القيمدددددة  الددددة  ندددددد مسددددتوى  
لددددل نددددرق  ا  الهددددا يا بدددديا متوسددددطل  رجدددداب الم مو ددددة الت ري يددددة نددددل التط يلدددديا الل 

وال عددددده لل نددددد الو  لم ددددا  تنفيددددي التدددددريس لهددددال  التط يددددق ال عددددده، ممددددا يشددددير الددددى 
 تمسا واض  نل هيا ال ند لدى م مو ة الدراسة بعد استخداي ال رنامج التدري ل.

ـــد بالنســـبة -ســـابعا ـــدريس لمجـــاا الســـاب  للبن ـــذ الت ـــذ) تنفي ـــب تنفي ـــي الجان  (العمل
بلدددب ندددى لددديا (، 20171ندددل التط يدددق الل لدددل  بلدددب متوسدددط  رجددداب الم مو دددة الت ري يدددة 

(، وتددددداي متوسدددددط الفدددددرق بينهمدددددا 010233متوسدددددط  رجددددداب التط يدددددق ال عدددددده للمهدددددارأ  
( وهددددي  500541ي  يمددددة "ب" الممسددددوبة بليددددا  أ(، ويت دددديا مددددا ال دددددو  السددددابق 1041 

( وبمسدددام  يمدددة "ب" و  لتهدددا تتضددد  وجدددو  ندددرق  ا  4040القيمدددة  الدددة  ندددد مسدددتوى  
يا بدددديا متوسددددطل  رجدددداب الم مو ددددة الت ري يددددة نددددل التط يلدددديا الل لددددل وال عددددده الهددددا 

لل نددددد الو  لم ددددا  تنفيددددي التدددددريس لهددددال  التط يددددق ال عددددده، ممددددا يشددددير الددددى تمسددددا 
 واض  نل هيا ال ند لدى م مو ة الدراسة بعد استخداي ال رنامج التدري ل.

نلددددد بليددددا  يمددددة ل دددد   سم ددددا  تنفيددددي التدددددريبالنسدددد ة للدرجددددة الكليددددة  لددددى       
، وهددددل  يمددددة ت يددددرأ ممددددا تددددد   لددددى اي ال رنددددامج التدددددري ل تدددداي ذا نا ليددددة 40271الوددددر 

الم مو دددددة  ىلدددددد  تنفيدددددي التددددددريس( ك يدددددرأ ندددددل تمسددددديا ال اء التدريسدددددل ندددددل م دددددا 
 الت ري ية.

ـــأوا لمجـــاا تنفيـــذ التـــدريس بالنســـبة       ـــتعلم( جوانـــب مـــن )الـــتمكن للبنـــد ال  ال
ي ال رندددددامج أوهدددددل  يمدددددة ت يددددرأ ممدددددا تددددد   لدددددى  40272مددددة ل ددددد  الوددددر نلددددد بليدددددا  ي

 التدددددري ل لددددل نا ليددددة ت يددددرأ نددددل تمسدددديا ال اء التدريسددددل نددددل م ددددا   تنفيددددي التدددددريس(
 الم مو ة الت ري ية. ىلد (التعل  جوانب ما التم ا  وذلك بالنس ة لل ند الو 

نلدددد بليدددا  التـــدريس( راتمهـــا للبنـــد ال ـــاني لمجـــاا تنفيـــذ التـــدريس)تنوي  بالنسددد ة
ي ال رنددددامج التدددددري ل لددددل أوهددددل  يمددددة ت يددددرأ ممددددا تددددد   لددددى 40235 يمددددة ل دددد  الوددددر 
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نا ليدددة ت يددددرأ نددددل تمسدددديا ال اء التدريسددددل ندددل م ددددا   تنفيددددي التدددددريس( وذلددددك بالنسدددد ة 
 الم مو ة الت ري ية. ىالتدريس( لد مهاراب لل ند الو   تنويع
 والمبتكــــر الجيــــد فيـــذ التــــدريس)التطبيقللبنــــد ال الــــ  لمجــــاا تن بالنســـبة

وهدددل  يمدددة ت يدددرأ ممدددا تدددد   لدددى  40200نلدددد بليدددا  يمدددة ل ددد  الودددر  التـــدريس( لطـــرق
ي ال رندددامج التدددددري ل لدددل نا ليددددة ت يددددرأ ندددل تمسدددديا ال اء التدريسددددل ندددل م ددددا   تنفيددددي أ

 (التددددددريس لطدددددرق  والم تكدددددر ال يدددددد التط يدددددق  التددددددريس( وذلدددددك بالنسددددد ة لل ندددددد الو 
 الم مو ة الت ري ية. ىدل

نلدددد  التعليميـــة( الوســـائل )اســـتخدام للبنـــد الرابـــ  لمجـــاا تنفيـــذ التـــدريس بالنســـبة
ي ال رندددامج التددددري ل أوهدددل  يمدددة ت يدددرأ ممدددا تدددد   لدددى  40202بليدددا  يمدددة ل ددد  الودددر 

لدددددل نا ليدددددة ت يدددددرأ ندددددل تمسددددديا ال اء التدريسدددددل ندددددل م دددددا   تنفيدددددي التددددددريس( وذلدددددك 
 الم مو ة الت ري ية. ىلد (التعليمية الوسا ف استخداي  و بالنس ة لل ند ال 

ـــــذ التدريس)اســـــتخدام بالنســـــبة ـــــد الخـــــامس لمجـــــاا تنفي  الأنشـــــطة للبن

ي أوهددددل  يمددددة ت يددددرأ ممددددا تددددد   لددددى  40251نلددددد بليددددا  يمددددة ل دددد  الوددددر  الصــــفية(
 ال رنددددامج التدددددري ل لددددل نا ليددددة ت يددددرأ نددددل تمسدددديا ال اء التدريسددددل نددددل م ددددا   تنفيددددي

الم مو ددددة  ىلددددد (الهددددفية النشددددطة اسددددتخداي  لتدددددريس( وذلددددك بالنسدددد ة لل نددددد الو ا
 الت ري ية.

نلدددد  نســـاني(لإا )التفاعـــل للبنـــد الســـادج لمجـــاا تنفيـــذ التـــدريس بالنســـبة
ي ال رندددامج التددددري ل أوهدددل  يمدددة ت يدددرأ ممدددا تدددد   لدددى  40205بليدددا  يمدددة ل ددد  الودددر 

وذلدددددك  ريسدددددل ندددددل م دددددا   تنفيدددددي التددددددريس(لدددددل نا ليدددددة ت يدددددرأ ندددددل تمسددددديا ال اء التد
 .الم مو ة الت ري ية ىلد (نسانلإل ا التفا ف  بالنس ة لل ند الو 
ـــدريس بالنســـبة ـــذ الت ـــاا تنفي ـــد الســـاب  لمج ـــذ للبن ـــب )تنفي ـــي( الجان  العمل

ي ال رندددددامج أوهدددددل  يمدددددة ت يددددرأ ممدددددا تددددد   لدددددى  40200نلددددد بليدددددا  يمددددة ل ددددد  الوددددر 
تمسدددديا ال اء التدريسددددل نددددل م ددددا   تنفيددددي التدددددريس(  التدددددري ل لددددل نا ليددددة ت يددددرأ نددددل

 الم مو ة الت ري ية. ىالعملل( لد ال انب وذلك بالنس ة لل ند الو   تنفيي

 :ال نتائج الفرض ال 
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  لة الها ية بيا متوسطل  رجاب  ووجد نرق ذتنل " أ ى ل ل تنأ الفرض اللا       
ل عده ل طارة م لظة ال اء التدريسل نل م ا  الم مو ة الت ري ية نل التط يليا الل لل وا

 التدريس لهال  التط يق ال عده "  تلوي 
 وللتملق ما صمة هيا الفرض استخدما ال اللة االت ار ب للعيناب المرت طة

dependent samples t test :وبيما تلل جدو  توض  نتا ج االت ار ب للعيناب المرت طة 
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 (1جدو   
و  ا الفرق بيا متوسطل  رجاب الم مو ة الت ري ية نل التط يليا الل لل نتا ج االت ار ب للكش

 وال عده ل طارة م لظة ال اء التدريسل نل م ا  تلوي  التدريس
المتوسط  الم مو ة اللال بنو  الممور 

 المسابل
ا نمراط 
 الم ياره 

 رجاب 
 المرية

ل   الور   يمة ب
  اتتا تربيع(

 تلوي   ملية التعل 
 

 068.15 19 5815 1811.  ري ية بعدهالت
 

18116 
 2801 0.8.1 الت ري ية ر لل 

تلوي  ال ينة 
 التعليمية

 068112 19 1811 01861 الت ري ية بعده
 

18101 
 0821 2851 الت ري ية ر لل 

تلوي  المهاراب 
 المرتية

 068.1 19 18.1 01861 الت ري ية بعده
 

18112 
 .082 1..2 الت ري ية ر لل 

ا ستفا أ ما نتا ج 
 التلوي 

 508115 19 0851 .0182 الت ري ية بعده
 

18150 
 08.1 1851 الت ري ية ر لل 

تلوي  مهاراب العمف 
 نل نريق

 068521 19 5851 5.8.1 الت ري ية بعده
 

18116 
 5825 05811 الت ري ية ر لل 

الدرجة الكلية 
لممور تلوي  

 التدريس

 ...558 19 2855 .1182 ي ية بعدهالت ر 
 

18151 
 1811 20861 الت ري ية ر لل 

 4040  لة  ى **  الة  ند مستو 
 تتض  ما ال دو  السابق ما تلل:

بددديا متوسدددطل  رجددداب  4040وجدددو  ندددرق ذه   لدددة الهدددا ية  ندددد مسدددتوى   لدددة 
بنددددو  الممددددور  التط يلدددديا الل لددددل وال عددددده للم مو ددددة الت ري يددددة وذلددددك بالنسدددد ة ل ميددددع

اللدددانل  تلدددوي  التددددريس( وتددديلك بالنسددد ة للدرجدددة الكليدددة  لدددى هددديا الممدددور، وذلدددك لهدددال  
التط يدددق ال عدددده، ممدددا تؤتدددد نا ليدددة ال رندددامج التددددري ل ندددل تمسددديا ال اء التددددريس ندددل 

 الط م المعلميا  تربية ننية( ب لية التربية النوعية. ىم ا  تلوي  التدريس لد
ال ددددو  السدددابق أي جميدددع  دددي  ل ددد  الودددر  اتتدددا تربيدددع( تاندددا  تددديلك تتضددد  مدددا 

(، ممددددا تؤتددددد أي ال رنددددامج 40201( و 40204ك يدددرأ، ليدددد  تراولددددا  دددي  اتتددددا تربيددددع بددديا  
التدددددري ل تدددداي ذا نا ليددددة ت يددددرأ نددددل تمسدددديا ال اء التدددددريس نددددل م ددددا  تلددددوي  التدددددريس 

 وعية.الط م المعلميا  تربية ننية( ب لية التربية الن ىلد
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ويوضدددد  الشدددد ف التددددالل متوسددددطاب  رجدددداب الم مو ددددة الت ري يددددة نددددل التط يلدددديا الل لددددل 
 وال عده ل طارة م لظة ال اء التدريسل نل م ا  تلوي  التدريس:

 
 (3ش ف  

متوسطاب  رجاب الم مو ة الت ري ية نل التط يليا الل لل وال عده ل طارة م لظة ال اء التدريسل 
 تدريسنل م ا  تلوي  ال

 (:1وبيما تلل  رضا تفهيليا للنتا ج الوار أ نل ال دو  رر   
ليدددد  تت دددديا أي هندددداق نررددددا بدددديا متوسددددطل م مددددوع  رجدددداب م مو ددددة الدراسددددة   

نددددل م ددددا  تلددددوي  التدددددريس للتط يلدددديا الل لددددل وال عددددده لهددددال  التط يددددق ال عددددده، ليدددد  
ندددى (، 2007الل لدددل   بلدددب المتوسدددط المسدددابل لددددرجاب الم مو دددة الت ري يدددة ندددل التط يدددق

( 01023(، وتدددددداي متوسددددددط الفددددددرق بينهمددددددا  22023بلددددددب نددددددل التط يددددددق ال عددددددده   لددددديا
 ىلهدددال  التط يدددق ال عدددده، ممدددا يشدددير الدددى تمسدددا واضددد  ندددل م دددا  تلدددوي  التددددريس لدددد

 الم مو ة الت ري ية.
وبمسدددددام  يمدددددة "ب" تتضددددد  وجدددددو  ندددددرق  ا  الهدددددا يا بددددديا متوسدددددطل  رجددددداب 

ل التط يلدددديا الل لددددل وال عددددده ل طارددددة م لظددددة ال اء التدريسددددل الم مو ددددة الت ري يددددة ندددد
(، ليددد  بليددددا 4040ندددل م دددا  تلددددوي  التددددريس لهدددال  التط يددددق ال عدددده  ندددد مسددددتوى  

، وهدددديا تددددد   لددددى 4040( وهددددل  الددددة  نددددد مسددددتوه   لددددة 550331 يمدددة "ب" الممسددددوبة  
بعددددد اسددددتخداي  أي هندددداق تمسددددنا نددددل م ددددا  تلددددوي  التدددددريس لدددددى الم مو ددددة الت ري يددددة

 ال رنامج التدري ل.
ب نددددو  تلددددوي  التدددددريس وبيدددداي الفددددروق بدددديا متوسددددطاب  أمددددا  ددددا النتددددا ج الخاصددددة

 رجددداب الم مو دددة الت ري يدددة ر دددف اسدددتخداي ال رندددامج التددددري ل وبعدددد  بددديم ا بيانهدددا مدددا 
( الددددديه توضدددد  المتوسدددددط المسدددددابل وا نمددددراط الم يددددداره و يمدددددة "ب" 1الدددد   ال ددددددو   
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لددددرجاب أنددددرا  الم مو دددة الت ري يددددة ندددل التط يلدددديا الل لدددل وال عددددده ندددل ال نددددو  و  لتهدددا 
 الخاصة بم ا  تلوي  التدريس.

ـــاد  ـــدريس ) -أول ـــويم الت ـــأوا لمجـــاا تق ـــد ال ـــة تقـــويمبالنســـبة للبن ـــتعلم عملي بلدددب  (ال
بلدددددب  ندددددى لددددديا(، 0103متوسدددددط  رجددددداب الم مو دددددة الت ري يدددددة ندددددل التط يدددددق الل لدددددل  

(، ويت دددديا 01014(، وتددداي متوسددددط الفدددرق بينهمدددا  31ق ال عدددده  متوسدددط  رجددداب التط يدددد
( وهدددي  القيمدددة  الدددة  نددددد 070325ي  يمدددة "ب" الممسددددوبة بليدددا  أمدددا ال ددددو  السدددابق 

( وبمسدددددام  يمدددددة "ب" و  لتهدددددا تتضددددد  وجدددددو  ندددددرق  ا  الهدددددا يا بددددديا 4040مسدددددتوى  
لل ندددددد الو  متوسدددددطل  رجددددداب الم مو دددددة الت ري يدددددة ندددددل التط يلددددديا الل لدددددل وال عدددددده 

لم دددا  تلدددوي  التددددريس لهدددال  التط يدددق ال عدددده، ممدددا يشدددير الدددى تمسدددا واضددد  ندددل هددديا 
 بعد استخداي ال رنامج التدري ل. الم مو ة الت ري يةال ند لدى 

ــا ــدريس ) -ثاني ــويم الت ــاا تق ــاني لمج ــد ال  ــويمبالنســبة للبن بلددب  (التعليميــة البيئــة تق
بلدددددب  ندددددى لددددديا(، 2001لتط يدددددق الل لدددددل  متوسدددددط  رجددددداب الم مو دددددة الت ري يدددددة ندددددل ا

(، 2003(، وتدددددداي متوسددددددط الفددددددرق بينهمددددددا  0407متوسددددددط  رجدددددداب التط يددددددق ال عددددددده   
( وهددددي  القيمدددددة 070112 يمدددددة "ب" الممسددددوبة بليدددددا   أيويت دددديا مددددا ال ددددددو  السددددابق 

( وبمسددددددام  يمددددددة "ب" و  لتهددددددا تتضدددددد  وجددددددو  نددددددرق  ا  4040 الددددددة  نددددددد مسددددددتوى  
 رجدددداب الم مو ددددة الت ري يددددة نددددل التط يلدددديا الل لددددل وال عددددده الهددددا يا بدددديا متوسددددطل 

لم ددددا  تلددددوي  التدددددريس لهددددال  التط يددددق ال عددددده، ممددددا يشددددير الددددى تمسددددا  اللددددانللل نددددد 
 بعد استخداي ال رنامج التدري ل. الم مو ة الت ري يةواض  نل هيا ال ند لدى 

ـــا ـــة هـــاراتالم تقـــويمبالنســـبة للبنـــد ال الـــ  لمجـــاا تقـــويم التـــدريس ) -ثال    (الحركي
بلددددب  نددددى لدددديا(، 201بلددددب متوسددددط  رجدددداب الم مو ددددة الت ري يددددة نددددل التط يددددق الل لددددل  

(، 0014(، وتدددددداي متوسددددددط الفددددددرق بينهمددددددا  0407متوسددددددط  رجدددددداب التط يددددددق ال عددددددده   
( وهدددي  القيمدددة  الدددة 07031 يمدددة "ب" الممسدددوبة بليدددا   أيويت ددديا مدددا ال ددددو  السدددابق 

الهدددددا يا  مدددددة "ب" و  لتهدددددا تتضددددد  وجدددددو  ندددددرق  ا ( وبمسدددددام  ي4040 ندددددد مسدددددتوى  
 اللالددد  بددديا متوسدددطل  رجددداب الم مو دددة الت ري يدددة ندددل التط يلددديا الل لدددل وال عدددده لل ندددد

لم دددا  تلدددوي  التددددريس لهدددال  التط يدددق ال عدددده، ممدددا يشدددير الدددى تمسدددا واضددد  ندددل هددديا 
 الدراسة بعد استخداي ال رنامج التدري ل. الم مو ة الت ري يةال ند 
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ــــار  ــــدريس ) -ابع ــــويم الت ــــاا تق ــــ  لمج ــــد الراب ــــن الاســــتفادةبالنســــبة للبن ــــائج م  نت

ندددى (، 2051بلدددب متوسدددط  رجددداب الم مو دددة الت ري يدددة ندددل التط يدددق الل لدددل    (التقـــويم
(، وتدددداي متوسددددط الفددددرق بينهمددددا 01023بلددددب متوسددددط  رجدددداب التط يددددق ال عددددده    لدددديا

( وهددددي  500410ممسددددوبة بليددددا   يمددددة "ب" ال أي(، ويت دددديا مددددا ال دددددو  السددددابق 1051 
( وبمسدددام  يمدددة "ب" و  لتهدددا تتضددد  وجدددو  ندددرق  ا  4040القيمدددة  الدددة  ندددد مسدددتوى  

الهددددا يا بدددديا متوسددددطل  رجدددداب الم مو ددددة الت ري يددددة نددددل التط يلدددديا الل لددددل وال عددددده 
لم ددددا  تلددددوي  التدددددريس لهددددال  التط يددددق ال عددددده، ممددددا يشددددير الددددى تمسددددا  الرابددددعلل نددددد 

 بعد استخداي ال رنامج التدري ل. الم مو ة الت ري يةل ند لدى واض  نل هيا ا
 العمـــل مهـــارات تقـــويمبالنســـبة للبنـــد الخـــامس لمجـــاا تقـــويم التـــدريس ) -خامســـا

(، 05011بلدددب متوسددددط  رجدددداب الم مو ددددة الت ري يدددة نددددل التط يددددق الل لددددل   (فريــــق فــــي
الفدددرق بينهمددددا (، وتددداي متوسدددط 5301بلدددب متوسدددط  رجددداب التط يددددق ال عدددده    ندددى لددديا

( 070022 يمددددددة "ب" الممسددددددوبة بليددددددا   أي(، ويت دددددديا مددددددا ال دددددددو  السددددددابق 00043 
( وبمسدددددام  يمددددة "ب" و  لتهدددددا تتضدددد  وجدددددو  4040وهددددي  القيمدددددة  الددددة  ندددددد مسددددتوى  

نددددرق  ا  الهددددا يا بدددديا متوسددددطل  رجدددداب الم مو ددددة الت ري يددددة نددددل التط يلدددديا الل لددددل 
لتددددريس لهدددال  التط يدددق ال عدددده، ممدددا يشدددير الدددى لم دددا  تلدددوي  ا الخدددامسوال عدددده لل ندددد 

 بعد استخداي ال رنامج التدري ل. الم مو ة الت ري يةتمسا واض  نل هيا ال ند لدى 
ـــدريس       ـــى مجـــاا تقـــويم الت ـــة عل نلدددد بليدددا  يمدددة ل ددد   بالنســـبة للدرجـــة الكلي
نا ليددددة ال رنددددامج التدددددري ل تدددداي ذا  أي، وهددددل  يمددددة ت يددددرأ ممددددا تددددد   لددددى 4.201الوددددر 

الم مو ددددددة  ىك يدددددرأ ندددددل تمسدددددديا ال اء التدريسدددددل نددددددل م دددددا   تلدددددوي  التدددددددريس( لدددددد
 الت ري ية.

نلدددد  الـــتعلم عمليـــة تقـــويمللبنـــد الـــأوا لمجـــاا تقـــويم التـــدريس ) بالنســـبة      
ال رندددامج التددددري ل  أيوهدددل  يمدددة ت يدددرأ ممدددا تدددد   لدددى  40247بليدددا  يمدددة ل ددد  الودددر 

ل اء التدريسدددددل ندددددل م دددددا   تلدددددوي  التددددددريس( وذلدددددك لدددددل نا ليدددددة ت يدددددرأ ندددددل تمسددددديا ا
 الم مو ة الت ري ية. ى( لدالتعل   ملية تلوي بالنس ة لل ند الو   

نلدددد  (التعليميــة البيئـــة تقــويمبالنســبة للبنــد ال ـــاني لمجــاا تقـــويم التــدريس )      
 ل ي ال رندددامج التددددريأوهدددل  يمدددة ت يدددرأ ممدددا تدددد   لدددى  40204بليدددا  يمدددة ل ددد  الودددر 
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وذلدددددك  لدددددل نا ليدددددة ت يدددددرأ ندددددل تمسددددديا ال اء التدريسدددددل ندددددل م دددددا   تلدددددوي  التددددددريس(
 الم مو ة الت ري ية. ى( لدالتعليمية ال ينة تلوي  اللانلبالنس ة لل ند 

 (الحركيـــة المهـــارات تقـــويمبالنســـبة للبنـــد ال الـــ  لمجـــاا تقـــويم التـــدريس )        
ال رندددددامج  أي يددددرأ ممدددددا تددددد   لدددددى وهدددددل  يمدددددة ت 40242نلددددد بليدددددا  يمددددة ل ددددد  الوددددر 

 التدددددري ل لددددل نا ليددددة ت يددددرأ نددددل تمسدددديا ال اء التدريسددددل نددددل م ددددا   تلددددوي  التدددددريس(
 الم مو ة الت ري ية. ى( لدالمرتية المهاراب تلوي   اللال وذلك بالنس ة لل ند 

ــــدريس )         ــــويم الت ــــاا تق ــــ  لمج ــــد الراب ــــن الاســــتفادةبالنســــبة للبن ــــائج م  نت

ــــويم  أيوهددددل  يمددددة ت يددددرأ ممددددا تددددد   لددددى  40200نلددددد بليددددا  يمددددة ل دددد  الوددددر  (التق
ال رنددددامج التدددددري ل لددددل نا ليددددة ت يددددرأ نددددل تمسدددديا ال اء التدريسددددل نددددل م ددددا   تلددددوي  

الم مو ددددة  ى( لدددددالتلددددوي  نتددددا ج مددددا ا سددددتفا أ  الرابددددعالتدددددريس( وذلددددك بالنسدددد ة لل نددددد 
 الت ري ية.
ـــد الخـــامس لمجـــاا         ـــدريس ) بالنســـبة للبن  العمـــل مهـــارات تقـــويمتقـــويم الت

ـــي ـــق ف وهدددل  يمدددة ت يدددرأ ممدددا تدددد   لدددى اي  40247نلدددد بليدددا  يمدددة ل ددد  الودددر  (فري
ال رنددددامج التدددددري ل لددددل نا ليددددة ت يددددرأ نددددل تمسدددديا ال اء التدريسددددل نددددل م ددددا   تلددددوي  

( لدددده الم مو دددة نريدددق ندددل العمدددف مهددداراب تلدددوي  الخدددامسالتددددريس( وذلدددك بالنسددد ة لل ندددد 
 ت ري ية.ال

 نتائج الفرض الراب :

  رجاب متوسطل بيا الها ية   لة وذ نرق  وجدتنل " أتنأ الفرض الرابع  لى        
 نمو المعلميا الط م ات اهاب لمقياس وال عده الل لل التط يليا نل الت ري ية الم مو ة

 " ىال عد التط يق لهال  التدريس مهنة
 استخدما ال اللة االت ار ب للعيناب المرت طةوللتملق ما صمة هيا الفرض        

dependent samples t test :وبيما تلل جدو  توض  نتا ج االت ار ب للعيناب المرت طة 
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 (9جدو   
نتا ج االت ار ب للكشو  ا الفرق بيا متوسطل  رجاب الم مو ة الت ري ية نل التط يليا الل لل 

 التدريس مهنة نمو المعلميا الط م ات اهاب لمقياس وال عده
المتوسط  الم مو ة

 المسابل
ا نمراط 
 الم ياره 

 رجاب 
 المرية

ل     يمة ب
الور 
 اتتا 
 تربيع(

 ..181 **518652 19 5855 .5185 الت ري ية بعده
 .86. .5.81 الت ري ية ر لل 

 1.10  لة  ى **  الة  ند مستو 
 تتض  ما ال دو  السابق ما تلل:

بيا متوسطل  رجاب  4040  لة  ى الها ية  ند مستو    لة ووجو  نرق ذ
الم مو ة الت ري ية نل القياس الل لل وال عده لمقياس ات اهاب الط م المعلميا نمو مهنة 
التدريس لهال  التط يق ال عده، لي  بلب متوسط  رجاب الم مو ة الت ري ية نل القياس 

بلب متوسط  رجاب الم مو ة ليا نى ( 3073( وبانمراط م ياره ردر   51023الل لل  
( ورد بليا  يمة ب 0055( وبانمراط م ياره ردر   02003الت ري ية نل القياس ال عده  

ي ال رنامج أ، مما تد   لل 4040  لة  ى وهل  يمة  الة  ند مستو  540752الممسوبة 
بيما تلل ش ف ور نل تييير ات اهاب الط م المعلميا نمو مهنة التدريس، و أالتدري ل تاي لل 

توض  متوسطل  رجاب الم مو ة الت ري ية نل التط يليا الل لل وال عده لمقياس ات اهاب 
 الط م المعلميا نمو مهنة التدريس:

 
  (4ش ف  

متوسطل  رجاب الم مو ة الت ري ية نل التط يليا الل لل وال عده لمقياس ات اهاب الط م المعلميا نمو 
 مهنة التدريس
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م ل   الور باستخداي معا لة اتتا تربيع لي  بليا  يمة اتتا تربيع ورد ت  لسا
ال رنامج التدري ل تاي لل نا لية ت يرأ نل تييير  أيوهل  يمة ت يرأ مما تد   لى  40231

 ات اهاب الط م المعلميا نمو مهنة التدريس.

 تفسير النتائج:

 ىف ة بكلية التربية النوعية( انخفاض الأداء التدريسي لطلاب معلمين التربية الفني1

 :ىأثناء التدريب الميداني في التطبيق القبلي يرج  إل

 دي ا هتماي الكانل بالتخطيط للتدريس لي  أكد  دتد ما الط م المعلميا   ينة  -
بنلف لرنل لتمضير الدروس ما تمضيراب سابلة وينط ق ذلك أيضاا   ال م (  يامه

  م.تنفيي الدرس وتيلك تلوي  الط ى ل

أنها ليسا  ى دي اهتماي الط م بمهة التربية الفنية نل المدارس وتعامله  معها  ل -
ذاب أهمية ومنه   دي تفا له  مع الط م المعلميا أوناء التدريب الميدانل مما يهيب 

ال اء التدريسل للط م المعلميا  ىل اط وهيا تنع س  لإلالط م المعلميا بنوع ما ا
 لتنوع نل طرق التدريس أو استخداي وسا ف تعليمية.ا ى ل ي ن  يمرصو

ي  دي اوينع س تف ذلك أيضاا  لل ات ا  الط م المعلميا نمو مهنة التدريس لي   -
نى ب عض الملف  ي نل  وره  نمو المهنة ويشعرو ي التفا ف مع الط م ي عله  تتخاذلو

لتشوق والتممس لمهنة أوناء تي ية  وره  نل المدارس مما تولد  نده  ا ستياء و دي ا
 التدريس.

( ارتفا  الأداء التدريسي لطلاب معلمي التربية الفنية بكلية التربية النوعية في 2

 :ىالتطبيق البعدي يرج  إل

 وضوح أهداط التدريب نل بداية تنفيي ال رنامج التدري ل. -

 ه .تمدتد ط م معلمل التربية الفنية م مو ة ال م  التياجاته  التدري ية بينفس -

ال دتد نل  ىتنوع الموضو اب التل تتضمنها ال رنامج التدري ل والتل اشتملا  ل -
 م ا  طرا ق التدريس والكم يوتر والتلوي .

اشتراق م مو ة ال م  نل النشطة المختلفة ما ال   ورش العمف والمنارشاب  -
 والنماذل التدري ية والعمف ال ما ل.

 الكم يوتر و روض ال اوربوينا.استخداي الوسا ف التعليمية ملف جها   -
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تدعي  ا ت اهاب اإلي ابية نمو مهنة التدريس لده الط م المعلميا وذلك بتنظي   -
 للاءاب وورش  مف وندواب تخهأ لهيا اليرض.

 توصيات الدراسة:

 نل ضوء نتا ج ال م  توصل ال اللة بما تلل:
ة وتو يته  بيهمية الدوراب التربية الفني الط م المعلميا ش  ةنشر ولانة ال و أ بيا  -0

 التدريسية.  التدري ية نل صلف مهاراته
 لد  وراب تدري ية وورش  مف لتطوير تفاياب التدريس ل ضاء هينة التدريس  -5

بال امعة مع ا ستمرار نل تلدي  تلك الدوراب التدري ية ذاب ا رت اط بم ا  طرق 
نل أوراب  منية مناس ة لتل تتم ا ستراتي ياتل والتلوي  المدتلة وتلديمها إالتدريس و 

 ا ية.سما لضورها تتلديمها نل الفترأ الم

 التربية الفنية. ا ش  ةمعلميالط م لوضع نظاي نعا  وملاي لتلوي  ل -3

متطل اب الموا إ التعليمية المناس ة  ستخداي  ىتدريب ط م معلمل التربية الفنية  ل -0
 وسا ف التعلي  وتلنياتل.

 ا ش  ةمعلميالط م للفنل ل طاراب م لظة لتلوي  ال اء التدريسل لاستخداي التوجيل ا -2
 التربية الفنية نل ضوء معاتير ال و أ الشاملة.

 البحوث المقترحة:

 ضوء ما تلدي ما نتا ج نلي ال اللة تلترح القياي بالدراساب التالية: ى ل -0
 ال و أ الشاملة. تمليف مناهج التربية الفنية نل المرللة اإل دا ية نل ضوء معاتير -5
 تلوي  مناهج التربية الفنية نل المرللة اللانوية نل ضوء معاتير ال و أ الشاملة. -3

تلوي  الملرراب التربوية لط م التربية الفنية ب لية التربية نل ضوء معاتير ال و أ  -0
 الشاملة.

تهمي  برنامج نل ضوء متطل اب تنمية ات اهاب الط م نمو مهنة التدريس بش  ة  -2
 لتربية الفنية ب لية التربية الفنية.ا
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 المراج 

 أولاد: المراج  العربية:

 ، ال اء اللانل، اللاهرأ،  ار المعارط.لساي العرم(: 0984ابا منظور   (0
(: نا لية التدريس بالفريق نل تنمية الكفاياب 1101أبو الهاش    د العايا سلي    (1

ة العملية ش  ة الرياضياب وأور ذلك التدريسية وا ت ا  نمو المهنة لده ط م التربي
 لل الفض رلق التدريس، م لة تلية التربية بالسويس ، الم لد الخامس ، العد  

 اللانل ، تناتر.
(: أشتاب م تمعاب نل التربية والتنمية، اللاهرأ، 1113ألمد المهده   د الملي    (3

  ار الفكر العربية.
مع   المهطلماب التربوية  (:0999ألمد لسيا الللانل،  لل ألمد ال مف   (4

 ، الط عة اللانية، اللاهرأ،  ال  الكتب.المعرنة نل المناهج وطرق التدريس
(: تهور ملترح لتط يق المعاتير القياسية إل ارأ 1101ألمد لسيا   د المعطل   (5

-ISO)ال و أ بل ارأ الدراساب العليا بمهر نل ضوء المواصفاب الدولية لل و أ 

 أسيوط ، تلية التربية ، العد  اللانل، أكتوبر. ، م لة جامعة(9001
(: نموذل ملترح لتكويا معل  العلوي 5441برهامل   د المميد ، لمده   د العايا   (6

الت ارية نل مهر نل ضوء معاتير ض ط ال و أ ، ال م ية المهرية للمناهج وطرق 
عاتير ال و أ المؤتمر العلمل التاسع  شر تطوير مناهج التعلي  نل ضوء مالتدريس، 

 ، الم لد اللال ، جامعة  يا شمس.توليو 57-52ما 
(: تلوي  ال اء التدريسل ل ضاء هينة التدريس 1101برهاي نمر ، مممد نمر   (7

ب امعة الطا و نل ضوء استراتي ياب التدريس المتمرتا لو  الطالب ومتطل اتها 
د  الخامس والعشروي ، ونق مر ياته  ،  راساب  ربية نل التربية و ل  النفس، الع

 ال اء الو ، ماتو.
المؤتمر (: نل الطريق الى ال و أ: شروط أولية، 1117سام  جميف   د الرلي    (8

العلمل اللاما للتربية وجو أ وا تما  مؤسساب التعلي  العاي نل الوطا العربل ما 
 ، تلية التربية ، جامعة الفيوي.ماتو 14-13الفترأ 

(: مع   المهطلماب ل  تما  وضماي ال و أ 5441واشل  السيد   د العايا ال ه (9
 نل التعلي  العالل، اللاهرأ،  ال  الكتب.
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(: مده تل ف الطل ة معلمل التربية الرياضية 1117صا ق المايك، غا ه الكي نل   (01
المؤتمر لمهامه  التدريسية التل تطرلها مناهج التربية الرياضية نل  هر العولمة، 

للانل: التدريب الميدانل ب لياب التربية الرياضية نل ضوء مشروع العلمل الدولل ا
 جامعة الارا يق. مارس، 11-10ضماي ال و أ وا  تما  نل التعلي  ما 

، اللاهرأ، م ت ة الن لو موسو ة التربية الخاصة(: 0987 ا   ألمد  ا الشو    (00
 المهرية.

، صميفة الوطا ، العد  ألو (: ال و أ نل التعلي 5442 امر   د هللا الشهرانل   (01
 وومانية وأربعة  شر.

(: الها أ معل  المستل ف 1116  د اللوه سال  الابيده،  لل مهده تاظ    (03
نموذل ملترح للخها أ الشخهية والمهنية رس   ل  النفس جامعة السلطاي 

 رابوس، م لة جامعة  مشق للعلوي التربوية ، الم لد اللانل، تناتر.
(: ضوابط  لمية 1115د  اب ، الميربل، شيماء   د هللا    د الموجو ، ممم (04

إل دا  المعل  نل ضوء المستوياب الم يارية ، ال م ية المهرية للمناهج وطرق 
 التدريس،  راساب نل المناهج وطرق التدريس، الم لد الرابع.

(: نا لية تكامف بعض ملراب اإل دا  المهنل نل 1101  ير تما  مممد  لماي   (05
ال اء التدريسل للط م المعلميا بش  ة الم بس ال اهاأ وأور ذلك نل تمسيا 

 ات اهاته  نمو المهنة، رسالة  تتورا ، غير منشورأ، تلية التربية ، جامعة للواي.
(: تلوي  ال اء التدريسل للمعلماب لدتلل 1115غا ه ضيإ هللا روارل ونالروي   (06

ب نل سلطنة  ماي، م لة جامعة  مشق التخرل ما تلياب التربية للمعلميا والمعلما
 للعلوي التربوية، العد  اللانل، الم لد الوالد والعشروي، أكتوبر.

(: ال و أ الشاملة نل القيا أ المدرسية ونق 1113نهد   د الرلما الرويشيد   (07
 أساليب ويمنج ومعاتير بالدريدل، الم لة التربوية، تلية التربية بسوهال.

(: تمليف نلده لمعاتير ا دا  المعل  المتضمنة نل 5440ي  كما    د المميد  يتو (08
المؤتمر المعاتير اللومية للتعلي  بمهر، ال م ية المهرية للمناهج وطرق التدريس، 

، الم لد والد، جامعة  يا توليو 55-50العلمل السا س  شر تكويا المعل  ، ما 
 شمس.
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العشريا: االتيار  وإ دا   معل  اللري الما ه و (: 5440مممد شورل، مممد مالك   (09
 ، اللاهرأ،  ار الفكر العربل.نل ضوء التوجهاب اإلس مية

(: رؤية مستل لية ملترلة نمو تطوير ا دا  المعل  نل 5447مممد  لل نهر   (11
المؤتمر العلمل ضوء معاتير ال و أ، ال م ية المهرية للمناهج وطرق التدريس، 

، توليو 57-52معاتير ال و أ ما  التاسع  شر تطوير مناهج التعلي  نل ضوء
 الم لد الو ، جامعة  يا شمس.

(: معلمو الفلسفة يلوموي أ ا ه  التدريسل، ال م ية 1116نا ية لسا ابراهي    (10
 المهرية لللراءأ والمعرنة، م لة اللراءأ والمعرنة، العد  اللانل والخمسوي، مارس.

مستل لية، اللاهرأ، الهينة العامة (: السياسة ال1116و ارأ التربية والتعلي  بمهر   (11
 لشنوي المطابع الميرية.

 ثانياد: المراج  باللغة الانجلييية:
1) Alghamdi, I. (2006): comprehensive school evaluation and its 

impact on school improvement in Alaqeeq District, Albaha 

province, Saudi Arabia. Dissertation for the MA in School 

Effectiveness and School Improvement at the Institute of 

Education, University of London. 

2) Crosby, Philip B. Quality is free (1979): The Art of Making 

Certain, New York, Mc Craw Hill Book Company. 

3) Gregory R. Marion, Geoffrey Haddock (2009): The psychologe of 

Attiludes and Attitude change, U.S.A. London, SAGE Publication 

Ltd. 

4) Marvin A Henary, Ann (2010): Speervising student teachers the 

professional way, USA, A division of Rowman, Little field 

publishers in C.7 th Edition. 

5) Parkey T. Hard Castelle, P. (1990): Becoming a teacher, Accepting 

the challenge of preparation, Toronto, Allyn and Bacon. 

6) Sotinopoulos, Carol Strauss (2001): Where words fail: Rational 

Education Unravels in Maria Edgewor the,s The Good French 

Governes, Children's Literature in Education. 


