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 المستخمص
لػػا خخقيػاتخمهػػاتاتخالجػات تخالجػ مم  ظهػتالم حظػ خالخاليػػ  نخائجػالدخالاتااػاتخالاػػا   نخخمػفخالػ ؿ

خق ػػؿخالالامػػ  فاىم ػػ خ تئػػامدخقػػالـخىمػػ خااػػجتاج    خالجعػػتؼخىمػػ خخاػػعتخالاتااػػ خالحال ػػ خ لػػ خلؾ؛خلػػ معممػػ خالعمػػـا
خق ػؿخالالامػ خاتااػ خالػاتتخفػ  الجح  ػؽخذػ اخالهػاؼخجػـخاج ػػاعخنخجئم ػ خمهػاتاتخالجػات تخالجػ مم خلػا خمعممػػ خالعمػـا

 ىػػاااخ؛خمػػفخالػػ ؿخاء ػػتاتاتخالجال ػػ  خ عػػا  خ-)جيػػم ـخالم ماىػػ خالااحػػاةخمػػبخق ػػاتخق مػػ خالج ت  ػػ خػػ  خالمػػئهدخ
خق ػؿخالالامػ  مػا خجػاافتخمهػاتاتخخاالج ػات ىػاااخ-قالم خ مهاتاتخالجات تخالج مم خالاا بخجاافتذاخلا خمعمم خالعمـا

خق ػػؿخالالامػػ خاج ئ ئػػ   ىػػاااخ طاقػػ خم حظػػ خمػػا خجػػاافتخمهػػاتاتخالجػػات تخخ-الجػػات تخالجػػ مم خلػػا خمعممػػ خالعمػػـا
خق ؿخالالام خاج ئ ئها اىاااخكج بخالُمجاتبخاال ؿخالُماتبخل تئامدخقالـخىم خااجتاج    خ -الج مم خلا خمعمم خالعمـا

خق ػؿخالالامػ اتاا خالاتتخلجئم  خم خل ا خالاتااػ خىخػااخ االج ػاتخم ماىػخ-هػاتاتخالجػات تخالجػ مم خلػا خمعممػ خالعمػـا
اقػاخشخػاتتخنخانخاجط  ؽخج ت  خالاتاا خىم همفخط بخكم  خالجت   خ  ئاخالفتق خالتا ع خجعم ـخىاـخجاليياتخالعمـا

مهػػاتاتخالجػػات تخالجػػ مم خلػػا خمعممػػ خفػػ خجئم ػػ خخفاىم ػػ خ تئػػامدخقػػالـخىمػػ خااػػجتاج    خاتااػػ خالػػاتت لػػ خئجػػالدخال
خق ؿخالالام  ا طاقػ خم حظػ خخاالج ػاتىم خالاتاا خخلم ماى خاألاال فخال  م خاال عا ف اخكائتخالفتاؽخ  فخخ؛العمـا

خق ػػؿخالالامػػ خ نخ0...خااللػػ خاالػػ خاحيػػال ا خىئػػاخماػػجا مػػا خجػػاافتخمهػػاتاتخالجػػات تخالجػػ مم خلػػا خمعممػػ خالعمػػـا
خ.خخخخخخخخخخخخخخخخخمتجفب ح ـخج ث تخاخ
 

خمهاتاتخالجات تخالج مم .خ-الجات تخالج مم خ-اتاا خالاتتخ:الكممات المفتاحية
خ
خ

Abstract 
Based on self observation & previous studies' results, it appeared that there is 

a shortage in reflective teaching skills for pre-service science teachers, so this study 

tried to recognize the effectiveness of lesson study strategy based program in 

developing reflective teaching skills for pre-service science teachers, to achieve such 

aim; quasi-experimental approach (one group design with pre-post measuring), 

committed throgh next procedures: preparing a list of reflective teaching skills for 

pre-service science teachers- preparing a measure & an observation rating scale for 

measuring the extent to which pre-service science teachers have reflective teaching 

skills, Preparing the trainee's and trainer's guide for a lesson study strategy based 

program to develop reflective teaching skills for pre-service science teachers, choose 

the study group randomly among the 4
th

 year science specialties from Qena faculty of 

education, & apply the experiment of the study on them, results of the study indicate 

the effectiveness of lesson study strategy based program in developing reflective 

teaching skills for pre-service science teachers; the differences between pre- post 

performance of the study group at both the measure & observation rating scale for the 

extent to which pre-service science teachers have reflective teaching skills, were 

statistically significant at the level of .0.0 with high size effect. 

 
 

Keywords: lesson study - reflective teaching - reflective teaching skills. 
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 مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :
العمم ػػ خالجعم م ػػ ؛خألئػػ خالماػػلاؿخالػػتل تخىػػفخُ عج ػػتخالمعمػػـخشحػػاخالتكػػالقخالجػػ خج ػػاـخىم هػػاخخ

ىمػػػ خالئظت ػػاتخالجت ا ػػ خاخىمػػ خخجح  ػػؽخشذػػاافهانخائظػػتا خلمج ػػاـخالعممػػ خاالجكئالػػػا  خالػػ  خائعكػػت
شي حخمفخالضتات خاالذجماـخ إىػاااخل لؾخاشاال بخاااجتاج   اتخالجات تخاىم خط  ع خالج م  ؛خ

خ. خامجطم اج المعمـخ ماخ جئاابخمبخ لؾخالج اـخاائعكاااج
خ

خخ خالجغ تات؛ خ ه ه خج ثتا  خمفخشكثتخالمااا خُجعا خالعماـ خألفخمااة خاشامابخائظتا  ألفخمحجااذا
ائعكتخ لؾخىم خااتخالمعمـخخ ج اـخالعمـخاالجكئالا  اخاشاال بخاااالؿخالعتضنخف اخطاتج ا م خ ج

العمم  خلا خج م  هخخاال  ـخىام خامعمـخالعماـخالاي ؛خألئ خمالاؿخىفخغتتخالم اؿخااالج اذات
نخامفخ ؿخشي حخميمـخامئف خاما  خلمعمم  خالجعم م  خاقااةخلج م  هفمـخ عاخم تاخئاقؿخلممعتف نخ

ذئاخال اخشفخ حتصخالمعمـخىم خالاق خامااك  خالعيتخامتاىاةخشامابخج ا ـخالمااةخالعمم  خاطت   خ
خ.ةخايغ تةخف خالعمم  خالجعم م  لكؿخك  تخاشفعاؿخج م  هخجعامم خمبخج م  هنخاتاااخشفعال خ

خ
ألفخ ؛خ2 خ2..5خن.تخ.ا تاافخؾخ.اخ.) اتاائقختخاماتخالمعمـخال  اخمف تخالج مؿخا عجخ

 فخ لؾخ مكئ خمفخخح ثالمعمـخف خمماتااج خالجات ا  خ ااىاهخىم خالئماخالمهئ خالماجمت؛خخج مؿ
ا حجاجخمعمـخالعماـخ ل خ؛خ 52 خ2..5)حما خش االفجاحخىط ف نخخجا   خ اج خائ اذاخىئاخالحا  

خ فكالج خح ثل شفعاخف ت خمف خ فعؿ؛ خاك ؼ خالما ا خ فعؿ خما ا خ  خالج مم خ ُخخف ما؛ خ الجات ت عتؼ
خ خميطف خى االا ـن خ5.02)ى االا ـ خ5.2  خاالج اذاتخالج خجاجهاؼخمااىاةخ ن خشحا اذا

  بخنخل لؾخ 22-22 خ5.05)محماخقااـخىم خقحاافنخالمعمـخىم خجحا فخمماتااج خالمهئ  خ
خ  خشف خالمعمـ خج ا م ا خا ُخخمماتااج ج مؿ خجات ا  خالماج  م  لخا ؛جكا ئ خا خـ خمماتااج  خخخخخخخخخخخخخجحا ف

(Moore, 5.05: 032)فالمعمـخال  خالخ ماتتخالج مؿخ كتتخشالطال خنخ(Ryan & Cooper, 
ل لؾخ  بخشفخججضمفخم تتاتخكم  خالجت   خاقجا خ امحخلممعمم فخق ؿخالالام خخ ن(252 :.5.0 

امفخذئاخكافخال اخمفخخ ن522 خ2..5 جعمـخشاال بخمماتا خالج مؿخ)ىفتخميطف خالطئاا نخ
خ.ق ؿخالالام خمهاتاتخالجات تخالج مم خلا خمعمم خالعماـجئم  خجا   خاالذجماـخل

خ
ئ خالج خجتجكقخىم خاالج اذاتخالحا ث خلمجطا تخالمهخمفاتاا خالاتتخخااجتاج    خاجعج تخ

تاتخـخالج م  خ جا   خااىـخاآلالت فخ)فت ؽخال  فخلجحا فخالمماتااتخالجات ا  خاجعمج م تخالمعمم 
نخاجااىاخذ هخاالاجتاج    خالمعمـخىم خ قال خالحا قخ  فخ 52 خ5.02مختاعخالجطا تخالمهئ نخ

خا خاالجط  ؽخ) ااتخىااا خالئظت   خفت ؽخمفخالمعمم فخ خكؿخ 5.02لمغاما ن خح ثخ عمؿخف ها ن
جعاائ خلجحا اخ حا خمخك تخالجعمـخلا خالج م  نخثـخ  امافخ جالط طخاجئف  خاتتخئما   خلحؿخ
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خحؿخ خالاتتخف  خ ث تخئ اح خاىئاما خئفا ن خالفت ؽ خال ؿ خالاتتخمف خجئ  ح خا جـ خالمخكم ن جمؾ
خف خالمخكم خ جـخئختهخىم خئطاؽخاااب خخخ .خ052 خ5.05ئاتخآتؾخاآالتافنخ)جـا

شخاتتخف اخاذئاؾخىااخمفخالاتاااتخالج خشث جتخفاىم  خاشذم  خااجتاج    خاتاا خالاتت؛خخ
 خ ل خفاىم  خااجتاج    خاتاا خ5.02اتاا خالمااخ ئتخام مافخ فخى االتحمفخآؿخالخ خخ)خئجالد

خف خال اج   خ الكفاتة خالمتج ط  خالمعج اات خجئم   خف  خالاتت خالمعمماتخ  خالطال ات خلا  الجات ت
خاشايتخ-جاليصخ)ىمـا خ خت اض ات ن خالمعمم ف خجات ب خ ضتاتة خاتاا خااجالااـ ااجتاج    

خ ل خفاىم  خال تئامدخ5.02ذ  خمحماخمحمااخى االعاؿخ)نخااتاا خالاتت  خالج خشخاتتخئجال ها
خ خالط ب خلا  خالج مم  خالجفك ت خمهاتات خجئم   خف  خالاتت خاتاا  خىم  خاشايتخال الـ المعمم فن

خالاتتخف خ تخ خجضم فخئما جخاتاا  خاخ ضتاتة خالجت   ن خ كم   خالمعمـ  Collins اتاا امدخ ىااا
خخ (5.02) خالمهئ خلمعمم خالج خشخاتتخئجال ها خالاتتخحفقتخالئما خاتاا   ل خشفخااجتاج    
خح ثالف ق ات خمف خق ؛ خالج م    خجفك ت خىم  خالجتك ق خااة خن خااالؿ خجعم م  خااجالااـ اااجتاج   ات
خنالفهـخال  اخلممفاذ ـنخق ااةخج ا تخالمعمـخل اج نخاجغ  تخالئظتةخلجات تخالف ق اتخ خكؿخىاـةنخ ا ا

خشخاتتخئجالدخ اجفاؽخ ل خ Espinosa, Datukan, Butron & Tameta (5.02) اتاا كما
خجُخ خاالئجا    خالاتت خاتاا  خشف خىم  خالالام  خق ؿ خالك م ات خمعمم  خآتات خمهاتاتخاهـ خجحا ف ف 

خمفخى ا ها؛خ خ ل خىاا خشخاتاا خالكئهـ خلمك م اتن خالج م   خجحي ؿ خ ؤا خ ل خق ااة خمما الجات تن
خججطمبخاقتخطا ؿناالج شفخالاتتخالم حاثخال  خجـخائجا  خقاخ جئاابخف طخمبخاخخ خمئها خشئها

ذال خمحماخاا خاتخنخكماخشخاتتخئجالدخم ماى خمع ئ خمفخالج م  خاالخ مكفخجعم م خىم خال م ب
ال  فخجات ااخىم خااجالااـخئما جخخ خ ل خاتجفاعخماجا خجمكفخمعمم خالف ق ات5.02)جاف ؽخلطف خ
خالاتت خخاتاا  خم حظ  خل طاق  خال عا  خالجط  ؽ خالجات ا  ف  خالاتاا خالمماتاات خشايت خاقا ن

خالمئا خ ىااا خالاتتخىئا خ ئما جخاتاا  خكم اتخالجت    خاذجماـ خال كتخ ضتاتة خاجات ا خاالف  ذدن
خلمط بخالمعمم ف.

خ
ائظػػػتا خلفاىم ػػػ خااػػػجتاج    خاتااػػػ خالػػػاتتخفػػػ خجئم ػػػ خمهػػػاتاتخالجػػػات تخكمػػػاخشخػػػاتتخئجػػػالدخ

 ,Espinosa, Datukanاخن 5.02ذال خمحماخجاف ؽخلطفػ خ) نخاCollins (5.02)اتااات خ
Butron & Tameta (5.02)؛خكماخالمعمم فنخافاىم جهاخف خجئم  خالخعاتخ الكفاتةخال اج  خلا خ

فػإفخالاتااػ خالحال ػ خ؛خ 5.02المااخ ئػتخاػم مافخ ػفخى ػاالتحمفخآؿخالخػ خخ) شخاتتخئجالدخاتاا  
فػػػ خجئم ػػػ خمهػػػاتاتخالجػػػات تخالـخىمػػػ خااػػػجتاج    خاتااػػػ خالػػػاتتخفاىم ػػػ خ تئػػػامدخقػػػجاػػػع خلج يػػػ خ

خق ؿخالالام  خخ.الج مم خلا خمعمم خالعمـا
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خ
-ئ بخاءحااتخ المخكم خمفخال ؿ -وتحديدها : دراسةمشكمة ال   

خق ؿخالالام خجع  تخ نخف خالجت   خالعمم  خىفخقم هـخمفخمماتا خالجات تخا خاالممعمم خالعمـا
ىاـخ اتاؾخامفخال ؿخحضاتخ عضخالحيصخشثئاتخاءختاؼخىم خط بخالجت   خالعمم  خلاحظخ

خالعماـ خخمعمم  خالالام  خك ف  خق ؿ خف  خجفك تذـ خاىاـ خالجات تن خشثئات خف ها خ  عاف خالج  لألالطات
نخكماخجـخطتحخاجكتاتخالمماتا خمتذافخ الال تةخاألااتخال  اـ؛خ ؿخ ئهـخ عج تافخشفخجحا فخشااله

خاجالط طهـخ خالجات ا   خمماتااجهـ خجحم ؿ خف  خجفك تذـ خما  خحاؿ خجاات خالج  خاألالم  خمف ىاا
خج خالحؿخمخك تخالجات تخالج خقا خلجحا فخشاالهـ خالمماتااتخالجات ا   خشثئات خجعاؽخاا ههـ شا

ف خذ اخالخ فخاىاـخجفك تذـخخـخق ؿخالالام معمم خالعماخ ل خام   خخاآلتاتخشاالهـ؛خف خاتتخغال   
خ.شاالهـج   ـخشاخجحا فخف خ

خ
خشخاتت خالاتاااتخ ل خقياتخمهاتاتخالجات تخالج مم خلا خمعظـخخكما خمف ئجالدخىاا

كاثتخ م ؿخخاتاا خ ضتاتةخجات بخالمعمم فخىم خجمؾخالمهاتات؛خمثؿخاشايتخ عضهاالمعمم فخ
خ م اف خ.5.0)خاالـ خ  خشايت خالج  خ  ضتاتة خاالذجماـ خامعممات خمعمم  خىم خجات ب العمـا

خال اج  خلماخحاؿخخااالاجفااتخمماتا خمهاتاتخالج مؿخاالئ ا   تاتاتخالجات تخالج خ  امافخ ها؛
خMyers (5.05)اتاا خاخنخجهـخالجات ا  ااكفاتخالمهئ خهـشاالجحا فخمفخشثتخ   ا  خف خخل لؾ

خج ا مهاخ اااط خىخت فخجحم ؿخك ف خلج ات تخاتاا خاتتالج خجـخف هاخ ـّ معمم فخق ؿخمفخالمعمـخخج
ااتاا خ  تخ فخمحماخ فخنخ م جهـخكائتخىئاخشائ خالماجا ات ل خشفخجخهائجال الالام نخاشخاتتخ
خ) خال  ت خشايتخ5.03اااا خالج  خ  خم تتاتخطتؽ خجضم ف خماضاىاتخ ضتاتة جات تخالعماـ

الجات تخالج مم خاشاااج خاآل اتخجط    خاجفع م خمفخال ؿخالجات تخالميغتنخااتاا خىط  خالا اخ
 خالج خشايتخ5.02ىط  خى االعاؿخاىياـخشحماخمحماخش االال تخاىم خمحماخحا فخام مافخ)

خ خ ىااتخ خطا تج ضتاتة خامد خالطالبخالمعاا خ ااىا خ خكؿ خ كم اتخالجت    خىم خاكجاابخلمعمـ مـ
خلا   خالجات تخالج مم  خامهاتات خاخخناجئم   خامطااتاا  خش ا خفجح  خالئ   خاخى ا خش اخف خفؤاا محما

خ)ىاك خشخاتتخ ل 5.02ت خالج  خلا خمعممخفش   خالمماتااتخالج مم   خمجااط نالعمخ ات   خاـ
فاطم خخاتاا نخاخالجات ا  خخاجهـمماتاخؿج مخاـخىم عم خالمعممشايتخ ضتاتةخاالذجماـخ جات بخاخ

خ ل خشفخ5.02احابخالتخ ا خ) خالج خشخاتتخئجال ها ات  خااجالااـخالمماتااتخالج مم  خلا خ 
خمجااط ن خئظتذـ خا ه  خمف خالثائا   خالمتحم  خاخخمعمم  خ ضتاتة خااتخشايت خلممعمم اى ا خفت

خجط   ها خام االت خالج مم   خلممماتاات خشك ت خ فهـ خلجقا اذـ خاضتاتة خ  ل خن خجه ل  خىم  العمؿ
 .محفقةخلممماتااتخالج مم  خلا خالمعمم فخجعم م  

خ
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خ خالعتضخالاا ؽ خال ؿ خمف خجئم  جضح خحاالت خالج  خالاتااات خالجات تخقم  خمهاتات  
قياتخنخااجفاؽخئجالدخمعظـخالاتاااتخىم خ خحابخىمـخال احث لا خمعمم خالعماـخىمخالج مم 

 خ.العماـ لا خمعظـخمعمم مهاتاتخالجات تخالج مم خ
 

 السابق يمكن تحديد مشكمة الدراسة في:من خالل العرض 
 لدى معممي العموم قبل الخدمة مهارات التدريس التأممي قصور

 
 الجال  خاؤاؿ ا  خىفخالحاالتخالاتاا خالحال  خاء  -سؤال الدراسة:

فاىم  خ تئامدخقالـخىم خااجتاج    خاتاا خالاتتخف خجئم  خمهاتاتخالجات تخالج مم خماخ -
خ  ؟ق ؿخالالام لا خمعمم خالعمـا

خ
   فالجال خ فالاتاا خمفخال ؿخاالج اتخيح خالفتضخاؤاؿخ ا  خىفجمتخاء -الدراسة: افرض
خاالج اتال عا خلم ماى خالاتاا خىم خاألااتخال  م خاخختاألاا ا اخفتؽخااؿخاحيال ا خ  فخ -

خجاافت خالج مم خما  خالجات ت خالالام خمهاتات خق ؿ خالعماـ خمعمم  خالجط  ؽخ لا  ليالح
 .ال عا 

 طاق خال عا خلم ماى خالاتاا خىم خاألااتخال  م خاخخاتاألا ا اخفتؽخااؿخاحيال ا خ  فخ -
خ خجاافتم حظ  خالجات تخالج مم خما  خالالام خمهاتات خق ؿ خالعماـ خمعمم  ليالحخخلا 

 .الجط  ؽخال عا 
خ

خالاتاا خالحال  خ المحاا-الدراسة: تامحدد خ-  الجال خاتااؼخجمجـق  
خالمحكم ف - ختش خالاااة  مبخ؛خاذ خمهاتات خمهاتاتخالجات تخالج مم خالج خااج تخىم ها

خالمعمـخمعماماتخحاؿ خالج خجاا   خ جمؾخالمخكم خجحم ؿخالمعماماتخ-المخكم  خ-المجعم  
خالمعمامات خاألقماتخخ-الجالط طخلحؿخجمؾخالمخكم خ-الج مؿخف هاخ-ج   ـ الجالط طخءااتة

 جئف  خالالط خالماضاى .خ-الج خقاخجطتشخشثئاتخحؿخالمخكم 
خ - خمف خالالام ى ئ  خق ؿ خالعماـ خا  الا   خمعمم  خ  الا    خ-ف ق اتخ-جاليصخ)ىمـا

خ  ئا؛خك م ات  خالجت    خخ كم   خمب خ جعامماف خ)المتحمج فخألئهـ خالمتاذ   خاف خف  ج م  
 تاى خالمعمـخكؿخالطاةخف خخججطمبخشفحااا خىمت  خاءىااا  خاالثائا   خاذ خمتحم خ

العمم  خالجعم م  خق ؿخشفخ الطاذاخا جتقبخ حتصخج ث تخشقاال خاشفعال خىم خج م  هنخمبخ
خماتات خمهئ  خ خكؿ خجات ا   خمخكم  خش  خحؿ خالحتصخمخالحتصخىم  خجتؾخب ىم 

 .نخلماخل لؾخمفخج ث تخىم هـخف خجمؾخالمتحم خالائ  خالاق   ائط اىاتخ  اةخلا خج م  ه



7 

 

خق ؿخالالام . -   تئامدخم جتحخلجئم  خمهاتاتخالجات تخالج مم خلا خمعمم خالعمـا
 .ـ5.02/5.02العاـخال امع خ -

خ
 : جهاؼخالاتاا خالحال  خ ل -هدف الدراسة:

اىم  خ تئامدخقالـخىم خااجتاج    خاتاا خالاتتخف خجئم  خمهاتاتخالجات تخفالجعتؼخىم خ -
خق ؿخالالام   .الج مم خلا خمعمم خالعمـا

 
خقاخجف اخالاتاا خالحال  خف  -أهمية الدراسة:  

خ عضخمهاتاتخ - خلجئم   خالمعمـ خ ىااا خ تامد خمالطط  خئظت خلا جا    خالجات تخالج مم 
خق ؿخالالام   .معمم خالعمـا

ج    خاتاا خالاتتخىئاخجات بخالاجالااـخااجتاجا   خئظتخمالطط خ تامدخ ىاااخالمعمـخ -
خق ؿخالالام  خ.ىم خمهاتاتخالجات تخالمالجمف خمعمم خالعمـا

 خ. خالعماـمعممىاااخالم جتحخكم تتخمجطمبخءاالاجفااةخمفخال تئامدخ -
خ - خىم  خالالام  خشثئات خالمعمم ف خجات ب خف  خالم جتح خ ال تئامد خالجات تخاالاجعائ  مهاتات

 .الج مم 
خق ؿخالالام خمهاتاتخالجات تخالج مم خما خجاافتلخاالج اتجاف تخ -  .لا خمعمم خالعمـا
خ - خالج مم جاف ت خالجات ت خمهاتات خجاافت خما  خم حظ  خق ؿخخ طاق  خالعماـ خمعمم  لا 

 .الالام 
 

)جيم ـخالم ماى خالااحاةخالج ت   خخ  خىم خالمئهدخخالحال  خاىجماتخالاتاا  -الدراسة: منهج
خق م  خق ات خخ؛ عا  خ-مب خجط  ؽ ـّ خج خااالح ث خالم حظ  خ) طاق  خالاتاا  ىم خخ الج اتشااجا

خ خق م ا خم ماى  خالج ت   الاتاا  خلممجغ ت خجعت ضها خثـ خ ااجالااـخخن خالم جتح خال تئامد )جات ت
خالاتاا خجط  ؽخىااةخلفجتةخمفخالقمفنخثـخ خااجتاج    خاتاا خالاتت  الاتاا خم ماى خخىم شااجا

  ..55 خ5.00ش اى ـنخخالج ت   خ)ت اتخمحماا عا ا خلماقاؼخىم خشثتخالمجغ تخ
خ
 -القياس: تاأدا

خق ؿخالالام  طاق خم حظ خما خجاافتخمهاتاتخالجات تخالج مم خ -  .لا خمعمم خالعمـا
خق ؿخالالام خاالج ات -  .ما خجاافتخمهاتاتخالجات تخالج مم خلا خمعمم خالعمـا
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 -:)*( الدراسة امصطمح
 التدريس التأممي:
  ئ   خ  تال ا خف خالاتاا خالحال  خالجات تخالج مم خخ مكفخجعت ؼ

خالمعمـخ خا اجالاـخف خ ىااا خ الجات تخاالحؿخاال جكات خلممخك تن ماالؿخااج يال خ ئال خ هجـ
خ خجات ب خشا خالالام  خالالام ق ؿ خشثئات خىم خالمعمـ خجخ  ع  خال ؿ خالخمف خجفك ت مماتااج خحاؿ

خ خجحم م خئ ا خالجات ا   خ خكؿ خالمتاتخلجح  ؽخشذااؼخمع ئ  هاؼخجحا ئها خا لؾخمفخال ؿ ن
جحم ؿخخ-المخكم خالج خجاا  خالمعمـخ مبخمعماماتخحاؿمهاتةخف خشاالها؛خذ  خخججطمبخ الطاات
خ-المخكم جمؾخالجالط طخلحؿخخ-الج مؿخف هاخ-ج   ـخالمعماماتخ-المجعم  خ جمؾخالمخكم خالمعمامات
خ.جئف  خالالط خالماضاى خ-الج خقاخجطتشخشثئاتخحؿخالمخكم خااتةخاألقماتالجالط طخء

خ
 :الدرساستراتيجية دراسة 

خ ا ئه  تال ا خ ف خالاتاا خالحال  خااجتاج    خاتاا خالاتتخ مكفخجعت ؼخ
  جمػػبخف هػػاخفت ػػؽخمػػفخالمعممػػ فخلجحم ػػؿخىمم جػػ خالجعمػػ ـخاالػػجعمـخلحػػؿخخااػػجتاج    خلمجئم ػػ خالمهئ ػػ 

متا عػػ خاجئ ػػ حخخ-ئ ػػاخ-م حظػػ خ-جػػات تخ-مخػػكم خمع ئػػ خشاخجطػػا تخاتت؛خمػػفخالػػ ؿ خجالطػػ ط
خاالاياؿخلئجالدخ مكفخج االهاخمبخغ تذـخمفخالمعمم فخف خ اتخالجاليص.خخنالاتتخكم ماى 

خ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خ

خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
خالجايػػؿخلمجعت ػػؼخاء تالػػ خلميػػطمحخخ *) ـّ الاتااػػ خ عػػاخجحم ػػؿخامتا عػػ خالجعت فػػاتخالػػااتاةخخ جػػ
خطاتخالئظت ف خاءخماهل
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استراتيجية دراسة الدرس ودورها في تنمية مهارات التدريس التأممي                              
 لدى معممي العموم قبل الخدمة

 
 :التدريس التأمميتعريف 
اف  خجا هاتخ ىاااخالمعمـ؛خشحاخخئ   جعت ف خخ؛مئهامجات تخالج مم خىاةخجعت فاتخلخذئاؾاخ

خا  فخ خ  ئها خالمااقئ  خثـ خالجات ا   خ جحم ؿخمماتااج  خالالام  خشثئات خالمعمـ خشا خالطالبخالمعمـ   اـ
طتحخخُ عّتؼخ  ئ اخنخ 53 خ2..5)حما خش االفجاحخىط ف نخمماتااتخ ا م خجمكئ خمفخ ماغخشذااف خ

 :Tuckman & Monetti, 2.00)شالم خحاؿخمماتااجؾخالجات ا  نخامحاال خاء ا  خىئهاخ

خ)، (07 خ هاؼخجحا ئها خالجات ا   خلمماتااج  خئ ا  خجحم م  خ خكؿ خالمعمـ خجفك ت ى االا ـخاذا
خى االا ـ خميطف  خ5.02ن خاذا023  خاالحؿخ  ن خ الجات ت خ هجـ خ ئال  خااج يال  ماالؿ
خخ خ. 533 خ5.02)ى االا ـخميطف خى االا ـنخاال جكات خلممخك تخ

خ
ءىاااخخماالؿالجات تخالج مم خ  ئ خ يمحخك جضحخمفخال ؿخالعتضخالاا ؽخلجعت فاتخ

جات بخالمعمـخشثئاتخالالام نخا اجهاؼخجئااؿخالمماتااتخالجات ا  خ الجحم ؿخلالمعمـخق ؿخالالام خشاخ
خممخك تخالج خقاخجعجتضخالعمم  خالجات ا  .خاؿخا جكات  خلحممجايؿخلاالئ اخلجحا ئهاخشاخل

خ
 التدريس التأممي: أهمية

المعمػػػـخالػػػ  خ ئػػػامدخفػػػ خ عج ػػػتخنخاخلػػػجعمـخمػػػفخالال ػػػتاتجػػػجـخ هػػػاؼخاخىمم ػػػ خماػػػجمتةخالج مػػػؿ
خن)خ(Impedovo & Malik, 5.02: 0.2مجعممػا خطػااؿخح اجػ خالمهئ ػ خخ؛المماتاػاتخالج مم ػ 

جحا ػػػاخلجغ  ػػػتخ عػػضخمماتاػػػاج خالجات اػػػ  نخاخخخػػػ اى  اػػاىاخالج مػػػؿخالمعمػػػـخىمػػػ  خاجالػػا خقػػػتاتاتخاخ
قػاخجاا هػ خامحاالػ خحمهػاخ)شحػ ـخال ػاقخحاػفخاخالفتحػاج خالاػ اخمحمػاانخالمخك تخالجت ا  خالج خ

ا اػػاىاخج  ػػ ـخالمعمػػـخل اجػػ خمػػفخالػػ ؿخالمماتاػػاتخالج مم ػػ خىمػػ خجضػػ  ؽخخ ن525خ-520 خ2..5
امدخالج مػؿخفػ خ ػتامدخكماخ فخنخ(Mann & Walsh, 2.05: 20)الف اةخ  فخالئظت  خاالجط  ؽخ
خمفخالج مؿخف خالمماتااتخال  اةخالج خجؤثتخىم خجحيػ ؿخالج م ػ خ ىاااخالمعمـ؛خُ عاخالمعمـخلح اة

(Lupinski, Jenkins, Beard & Jones, 5.05: 20)خنخا مكػفخمػفخالػ ؿخمماتاػ خالج مػؿ
مػػػفخمحمػػػاخالئ ػػػا نخ)ش جعػػػا ؿخالمعج ػػػااتخااألفكػػػاتخاالئظت ػػػاتخالجت ا ػػػ خاجحاػػػ فخىمم ػػػ خالجػػػات تخ

جااىاخمماتا خالجات تخالج مم خىم خجئم ػ خالمهػاتاتخالجات اػ  خكمػاخشخػاتتخخنخكما 3.2 خ2..5
ش االػػػػاذبخال ػػػػات خىمػػػػ خاالالػػػػاخفػػػػاتاؽخالهػػػػاات خ اخن 2..5شمػػػػؿخالاػػػػ اخالمػػػػؼخ)ئجػػػػالدخاتااػػػػات خ

خ. 5.02)



0. 

 

ُ اػػجالمصخممػػاخاػػ ؽخشذم ػػ خالجػػات تخالجػػ مم خمػػفخىػػاةخئػػااح ؛خمئهػػا خق ػػااةخاالاػػجفااةخمػػفخ
جضػػػ  ؽخخ-حػػػؿخالمخػػػك تخالجػػػ خجاا ػػ خىمم ػػػ خالجػػػات تخ-الجات اػػ  خجعػػػا ؿخالمماتاػػػاتخ-الال ػػتات

خخ.جئم  خمهاتاتخالجات تخ-الف اةخ  فخالئظت  خاالجط  ؽ
 

 أدوات التدريس التأممي:
خذئاؾخىااخمفخاألاااتخالج خ اجالامهاخالمعمـخ غتضخالج مؿ؛خمثؿ 

ق ػػؿخئها ػػػ خخج م ػػ همػػػفخ خػػكؿخمئػػجظـخالمعمػػـخخهػػػااذػػ خشاتاؽخ طم شاتاؽخالػػاقالؽخالالمػػت؛خ -
نخاف هػػاخ طمػػبخالمعمػػـخمػػئهـخاء ا ػػ خىمػػ خ عػػضخاألاػػلم خالمفجاحػػ خالحيػػ خ المػػتخاقػػالؽ

ف ػ نخامػاخ تغ ػافخفػ خخالج خجااتخحاؿخماخ ج كتائ خمفخاتتخال ػاـنخاال ػقتخاألكثػتخجع  ػاا خ
ئػػ خفػػ خذػػ اخالماضػػاعنخاحػػاؿخاقجتاحػػاجهـخ خػػ فخمماتاػػاتخالمعمػػـخالجػػ خ ػػتافخاالاػػجقااةخم
 .ف هاخام الخالجمم  خكجا   اافخخلمجحا فنخا لؾحا جهاخ

ال ام ات؛خاذ خم حظاتخخالي  خ كج هاخالمعمـخ يف خ ام ػ خحػاؿخمماتاػاج خالجات اػ  خ -
 اائط اعخالج م  خىئ خاىفخالاتتخاىفخاال تاتاتخالج خ ج عهاخ هاؼخجئم  خ اج خمهئ ا .

الالطااتخالج خ ج عهاخالمعمـخ ئفا خلحؿخمخكم خجات ا  خمع ئ نخشاخخال حثخاء تال ؛خاذا -
؛خ25خ-22 خ2..5ج ت ػػػػػ خشاػػػػػمابخ ا ػػػػػاخفػػػػػ خالجػػػػػات تخ)محمػػػػػاخى ػػػػػاالهاا خحاػػػػػ فنخل

  .022خ-025 خ5.02ى االا ـخميطف خى االا ـنخ
خخخ- 522خ 2..5ىفػػتخميػػطف خالطئػػاا نخالخػػتالطخالاػػمع  خاال يػػت  خ) اءضػػاف خ لػػ خ -

الج ػػات تخ)طػػػاذتخمحمػػاخالهػػػاا خخ-االاػػػج  ائاتخ-الم ػػا  تخ-ممفػػاتخاءئ ػػػاقخ-المئجػػا ات
  .522 خ5.05محمانخ

خ
شفخىمم ػػػ خالج مػػػؿخقػػػاخجف ػػػاخق مجهػػػاخ  اخاقجيػػػتتخىمػػػ خالعمػػػؿخخ جضػػػحمػػػفخالػػػ ؿخمػػػاخاػػػ ؽخ

شاتاؽخالالمػػتخخالػػ ذئ خاافخجػػاا فخاجاث ػػؽخجمػػؾخالجػػ م تنخا لػػؾخمػػفخالػػ ؿخشاااتخمع ئػػ ؛خمثػػؿ 
ال ام ػػػات؛خالجػػػ خ ػػػاافخف هػػػاخ-الػػاتتخاشااتخالمعمػػػـائط اىػػػاتخالج م ػػػ خحػػػاؿخاقػػالؽ؛خلمجاقػػػؼخىمػػػ خ

ال حػثخاء تالػ ؛خلحػؿخخ-المعمـخم حظاجهػاخاائط اىاجػ خىػفخشاالػ خالجات اػ خاجفاىػؿخالج م ػ خمعػ 
خاغ تذا.خ...-الجا  ؿخالامع خاال يت خ-مخكم خجات ا  خمع ئ 

خ
 مهارات التدريس التأممي:

مئاقخػػػ خخ-مخػػػك تخالمماتاػػػ خاليػػػف  اخجحا ػػػججمثػػػؿخمهػػػاتاتخالجػػػات تخالجػػػ مم خفػػػ  خ
   لػػػػ خلمث افػػػػ خالاػػػػالاةخخمماتاػػػػ خالجػػػػات تخاف ػػػػا خخ-اضػػػػاتخاال ػػػػ ـخالمجضػػػػمئ خفػػػػ خالجػػػػات تاالفجتخ

خ-3.2 خ2..5)ش مػػػفخمحمػػػاخالئ ػػػا نخخالاػػػع خ  ػػػاخج ػػػاهخالئمػػػاخالمهئػػػ خالماػػػجمتخ-الجػػػات ت
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مهػػاتاتخالجػػات تخالجػػ مم خخ 522 خ5.05)خلهػػاا خمحمػػاطػػاذتخمحمػػاخا  ئمػػاخُ مالػػصخ نخ3.2
جئف ػػػ خخ-اضػػػبخالطػػػ خلجحا ػػػاخالمخػػػك تخالجػػػ خجاا ػػػ خالعمم ػػػ خالجعم م ػػػ خامحاالػػػ خحمهػػػافػػػ  خ
 متا ع خالالط خاجعا مهاخمفخاقتخآلالتخاالجعمـخمفخالال تاتخال ام  .خ-الالط 

 
خ ف خججمثؿخمهاتاتخالجات تخالج مم أن  Kevin (2.05: 059) ت خاخ
مػػبخكجا ػػ خش خم حظػػاتخىمػػ خخمػػاخحػػاثخ الػػاتتخ ػػاافخج  ػػ ـخجاضػػ حالايػػؼ خا ػػجـخف ػػ خ -

لػػػػـخجفعمػػػػ نخشاخمػػػػاخخئاػػػػ تخجضػػػػم ئ نخشاخمػػػػاخفعمجػػػػ خ خػػػػكؿخمالجمػػػػؼنخشامػػػػاخالػػػػاتت؛خمثػػػػؿ خ
 المخك تخالج خاا هجهانخشاخش خخ تخحاثخ خكؿخ الجمؼخىماخكئتخججاقب.

 خكؿخ  اخشاخا تخف خاتاؾ.اُ  ياخ  خ يااتخاألحكاـخحاؿخماخجـخجئف  هخ خالج   ـ  -
اف ػػ خجػػجـخمحاالػػ خجفاػػ تخلمػػا اخاػػمكتخ خػػكؿخمعػػ فخفػػ خالجػػات تنخلمػػا اخحيػػمتخخالجحم ػػؿ  -

ىم خئجالدخمع ئػ نخامػفخالمهػـخفػ خذػ هخالمتحمػ خشفخ كػافخالمعمػـخشم ئػا خمػبخئفاػ خحجػ خلػاخ
 .ل خكافخ لؾخغ تخمت ح

شذػػااؼخخت نخالطػػطخىمػػؿناؿخشالػػمػػىهخالمتحمػػ خ حػػااؿخالمعمػػـخاقجػػتاحخشافػػ خذػػ خاالقجتاحػػات  -
 .لجحا فخال ات

 
الاا ػبخخقالم خ مهاتاتخالجات تخالج مم ف خ ىاااخالعتضخالاا ؽخاالاجفااةخمفخختاقاخجم

خق ؿخالالام  خخف خالمهاتاتخالجال   ختمثماالج خجخنجاافتذاخلا خمعمم خالعمـا
خمػفخ مػبخمعمامػاتخحػاؿخالمخػكم خالجات اػ  خماضػبخالج مػؿ؛خا جمثؿخفػ خ مبخالمعمامات -

 ات.الال تخخشاخقم تنخشاخمفخالميااتخالمعماماتخالمجعااة
الاػػا ؽخ معهػػاخ ج قلجهػػاخ لػػ خماضػػاىاتخفتى ػػ خشاخجيػػئ فهاخفػػ خفلػػاتخخجحم ػػؿخالمعمامػػات -

 اف ا خلفاىم جهاخف خحؿخالمخكم .
جهانخمػػا خميػػااق ماضػػبخالج مػػؿنخاخ المخػػكم خخهػػامػػا خاتج اطخمػػفخح ػػثخج  ػػ ـخالمعمامػػات -

 شاخجطا  ها.اما خجضاتبخالمعماماتخالااتاةخمفخميااتخمالجمف خ
الجات اػػ خختاااألئ ػػاطخال ػػاةخاالضػػعؼخفػػ خ؛خاالػػ  خ ػػجـخمػػفخالػػ ؿ خج يػػ خالمعمػػـخلالج مػػؿ -

حػػتصخىمػػ خحضػػاتخحيػػصخلممجم ػػق فخمػػفخالػػقم ت/خ ا خالال ػػتة؛خ هػػاؼخنخااللجحاػػ ئ 
فػػ خالحيػػ خالحال ػػ خاالحيػػصخاج خالػػ  ػػ فخشاالػػ خالمعمػػـخخ  اتئػػنخاماالاػػجفااةخمػػفخشاالهػػـ

مػػػفخج م ػػػ هخكػػػؿخفجػػػتةخكجا ػػػ خائط اىػػػاجهـخاال  ا  ػػػ خاالاػػػم   خىػػػفخالمعمػػػـخطمػػػبخنخاخالاػػػا   
 ام ػػػػػاتخىػػػػػفخم حظاجػػػػػ خحػػػػػاؿخكػػػػػؿخحيػػػػػ خخ خالمعمػػػػػـ ػػػػػاكجنخاخالػػػػػاتتخاشاػػػػػمابخالجػػػػػات ت

خالمخػكم خالجػ خجاا هػ خمػبخالػقم ت/خ ئاقخػنخاماائط اىاتخج م  هخاالمخك تخالحااث خ هػا
 . ا خالال تة
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حػػتصخنخاالاجعق ػػقخئ ػػاطخقاجػػ خ  ااػػجمتاتخلج خػػ خئ ػػاطخضػػعف؛خا  ػػاـخ ػػ خالمعمػػـخالجالطػػ ط -
طخلجػػػػاف تخالمػػػػاااخااألاااتخ الطػػػػنخمػػػػبخالجىمػػػػ خالجالطػػػػ طخالػػػػاق ؽخلكػػػػؿخاتتخق ػػػػؿخجات اػػػػ 

 .لحؿخالمخكم خمجكامؿخـخجيات يمنخاجااأل هقةخالج خقاخجع ئ خىم خجح  ؽخشذااف 
الجغمػػػبخىمػػػ خاألقمػػػاتخالجػػػ خقػػػاخك ف ػػػ خخحػػػاؿخجيػػػاتالمعمػػػـخلضػػػبخجـخ اخ؛خاجػػػ ااتةخاألقمػػػات -

خنخاجيػػػاتخ...اغ تذػػػا -اػػػؤاؿخمحػػػتج-ئ ػػػصخمػػػاااخخ-شثئػػػاتخالجػػػات تخ)جمػػػؼخ هػػػاقخلػػػ جفا 
 .لتاااخفعؿخالج م  خالمالجمف خج اهخكؿخماقؼخجعم م 

الالطػػػ خالماضػػػاى خ  ػػػاتخخاةمتاىػػػمػػػبخخػػػتحخالػػػاتتخ؛خاالػػػ  خ ػػػجـخمػػػفخالػػػ ؿخجئف ػػػ خالالطػػػ  -
 .شثئاتخالجات تخاف ا خلمجطم اتخالماقؼخالجعم م خهامجعا نخمبخاءمكاف

خ
 استراتيجية دراسة الدرس:تعريف 

خشئهػػػاخااػػػجتاج    خلمجئم ػػػ خالمهئ ػػػ خ؛ىػػػاةخجعت فػػػاتخالاػػػجتاج    خاتااػػػ خالػػػاتتخمئهػػػاخاذئػػػاؾ
خ ػػػػاـ؛خح ػػػػثخ  طت  ػػػػ خمئه  ػػػػ خجعاائ ػػػػ   فحػػػػصخاجحاػػػػ فخمماتاػػػػاجهـخالجات اػػػػ  جاػػػػمحخلممعممػػػػ فخ

متا عػػػ خاجئ ػػػ حخخ-ئ ػػػاخ-م حظػػػ خ-جػػػات تخ-اتااػػػ خالػػػاتتخمعػػػا خمػػػفخالػػػ ؿ خجالطػػػ ط المعممػػػافخ
خ حػػا خكمػػاخُجعػػتؼخ  ئهػػاخن(.Yendol-Hoppey & Dana, 5.0.: 2)الػػاتتخكم ماىػػ خ

شخكاؿخالجئم  خالمهئ  خلممعمـ؛خاف هاخ  جمبخفت ؽخمفخالمعمم فخلجحم ؿخىمم ج خالجعم ـخاالػجعمـخلحػؿخ
الايػػاؿخلئجػػالدخ مكػػفخج االهػػاخمػػبخغ ػػتذـخمػػفخالمعممػػ فخفػػ خ اتخمخػػكم خمع ئػػ خشاخجطػػا تخاتتنخاخ

نخاُجعّتؼخش ضا خ  ئهاخئما جخلمجعاافخ  فخالمعمم فخف خ 5.02الجاليصخ) ااتخىاااخالمغاما نخ
خ.خخخ(Cheng, 5.02: 05)ظؿخم جمعاتخالجعمـخالمهئ نخاجعج تخمئي خءئجاجخالمعاتؼخ

خ
اػػػجتاج    خاتااػػػ خالػػػاتتخىمػػػ خشئهػػػاخاخ جضػػػحخمػػػفخالػػػ ؿخالعػػػتضخالاػػػا ؽخاجفػػػاؽخجعت فػػػاتخ

خشاػال بخالجئم ػ خالمهئ ػ خلممعمػـخالجػ خجػجـخمػفخالػ ؿخالعمػؿخالجعػاائ خ ػ فخىػااخمػفخالمعممػػ فخ حػا 
خلماياؿخ ل خمعماماتخ ا اةخلجطا تخشحاخالاتاتخشاخلحؿخمخكم خجات ا  خمع ئ .

خ
 أهمية استراتيجية دراسة الدرس:

ق ااةخاافع  خالمعمم فخلجحا فخمماتااجهـخالجات اػ  خخىم ااجتاج    خاتاا خالاتتخجااىاخ
تختخجات اػػ  خشفضػػؿخام اتئجهػػاخ مماتاػػاجهـخالالايػػ نخكمػػاخشئهػػاخجػػافلمماتاػػامخػػاذاجهـخمػػفخالػػ ؿخ
خخخخخخخخخخخخخخخف مػػػػػػاخ  ػػػػػػئهـخالمج ػػػػػػااؿخمػػػػػػفخالػػػػػػ ؿخالئ ػػػػػػا خ خلممعممػػػػػػ فخالاجكخػػػػػػاؼخاألفكػػػػػػاتخالمالجمفػػػػػػ الفتيػػػػػػ

(Doig & Groves, 5.00: 22)ػ فخالئظت ػ خاالجط  ػؽخ) ااػتخف اةخلج م ؿخااىاخىم خجاكماخخن 
مػػفخمئػػاذدخاطػػتؽخخالػػامدخالعممػػ خ ػػ فخم ػػاالتخالجت  ػػ جاػػاىاخىمػػ خاخ نخ5.02ىػػاااخالمغاماػػ نخ
جتك ػقخاالذجمػاـخىمػ خنخ اءضاف خ ل خئفا  خاشياؿخجت   خاجت   خم اتئ يح خجات تخاىمـخئفتخاخ
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خشخػاتتكمػاخنخ 222ن2..5شحماخمحماخ عفتخت حػافنخ)اامحخخالجمم  خاالمجا ع خالاالم خل لؾخجعمـ
خخخخخخخخخخخخخخئجػػػػػالدخاتااػػػػػ ئجػػػػػالدخىػػػػػااخمػػػػػفخالاتااػػػػػاتخ لػػػػػ خشذم ػػػػػ خااػػػػػجتاج    خاتااػػػػػ خالػػػػػاتت؛خف ػػػػػاخشخػػػػػاتتخ

Mee & Oyao (5.03)ل خشفخاتاا خالاتتخااىاتخىم خجحا فخاألااتخالجات اػ خلممعممػ فخخ 
نخكمػػػػاخشخػػػػاتتخئجػػػػالدخاتااػػػػ خمػػػػفخالػػػػ ؿخمماتاػػػػ خالجعػػػػاافخال مػػػػاى خفػػػػ خالجػػػػات تخاالػػػػجعمـخمعػػػػا خ

Kadroon & Inprasitha (5.03)فخااػجتاج    خاتااػ خالػاتتخاػاىاتخالمعممػ فخىمػ خ لػ خشخ
 ػ خم حظػ خاج اػ ـخاليػؼخممػاخُ اػهـخلػ تخف ػطخفػ خجكا فخآتاتخ ا اةخحاؿخك ف  خالجػات تنخاك ف
اشخػاتتخئجػالدخخنامػؿكف خجحا فخئظػاـخ ىػاااخالمعمػـخ الخجحا فخالمماتااتخالجات ا  نخالكفخش ضا خ

مػػػفخالػػػ ؿخجط  ػػػؽخااػػػج  افخىمػػػ خخMatanluk, Johari & Matanluk (2.03)اتااػػػ خ
خ ا ػاةخفػ خم ػاؿخطػتؽخالجػات تمامػاتخمعخممعممػ فاتاا خالاتتخقػاـخلخااجالااـ ل خشفخالمعمم ف؛خ

 & Yakarشخػػاتتخئجػػالدخاتااػػ خاخخااػػاىاخىمػػ خق ػػااةخمخػػاتك خالج م ػػ خفػػ خاألئخػػط خاليػػف  ن
Turgaut (5.02)لػػ خشفخااػػجتاج    خاتااػػ خالػػاتتخاػػاىاتخىمػػ خجحاػػ فخمعج ػػااتخمعممػػ خخ 

خ خػػكؿخ   ػػا  خممػػاخشثػػتخىمػػ خمماتاػػاجهـخال خق ػػؿخالالامػػ خحػػاؿخجعمػػ ـخاجعمػػـخالعمػػـا جات اػػ  خالعمػػـا
اجتاج    خاتاا خالاتتخ ل خشفخاخZhou & Yu (5.02)خشخاتتخئجالدخاتاا كماخخ خكؿخ   ا  ن

خافػػػػتتخلممعممػػػػ فخفػػػػتصخق مػػػػ خلممماتاػػػػ خالعمم ػػػػ خاالػػػػجعمـخمػػػػفخالػػػػ ؿخالعمػػػػؿخالجعػػػػاائ نالُميػػػػّغتةخ
شفخالمعممػػ فخ لػػ خخKanellopoulou & Darra (5.02)اشضػافتخئجػػالدخماػػحخش تجػػ خاتااػػ خ

جػػ ثتااخجػػ ث تا خ   ا  ػػا خ ػػالجالط طخالُمفّيػػؿخلمػػاتتنخا ئػػااخال ػػتاتخفػػ خفػػتؽخاتااػػ خالػػاتتخالمخػػاتك فخ
 & Coendersنخكمػاخشخػاتتخئجػالدخاتااػ خمف اةخامعاتؼخق مػ خشثئػاتخجئف ػ خمتاحػؿخاتااػ خالػاتت

Verhoef (5.02)نخ لػػ خشفخااػػجتاج    خاتااػػ خالػػاتتخشاػػهمتخفػػ خجئم ػػ خمحجػػا خالمعمامػػاتخ
لمعممػ فخالم جػال فخاالال ػتاتنخمػفخالػ ؿخالجخػاتؾخف مػاخ  ػئهـخفػ خالال ػتاتخااآلتاتخالجت ا  خلكؿخمفخا

خخخخااألفكاتخالمجعم  خ عمم ج خالجعم ـخاالجعمـ.
خ

جاػػاىاخُ اػػجالمصخممػػاخاػػ ؽخشفخالاػػجتاج    خاتااػػ خالػػاتتخشذم ػػ خك ػػت ؛خججمثػػؿخفػػ خشئهػػا خ
خ-الف اةخ  فخالئظت  خاالجط  ػؽخجض  ؽخ-ىم خق ااةخاافع  خالمعمم فخلجحا فخمماتااجهـخالجات ا  

الجايػػػؿخألفكػػػاتخ ا ػػػاةخحػػػاؿخخ-جحاػػػ فخاألااتخالجات اػػػ خ-الػػػت طخ ػػػ فخم ػػػاالتخالجت  ػػػ خالمالجمفػػػ 
جػاف تخالفتيػ خلمػجعمـخمػفخالػ ؿخخ-ق ػااةخمخػاتك خالج م ػ خفػ خاألئخػط خاليػف  خ-شاال بخالجػات ت
جػاف تخالفتيػ خلمجخػاتؾخ ػ فخخ- فجئم  خمحجا خالمعماماتخالجت ا ػ خلػا خالمعممػخ-المماتا خالعمم  

خالمعمم فخف خالال تاتخااألفكاتخالمتج ط خ عمم ج خالجعم ـخاالجعمـ.
خ
خ
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 خطوات استراتيجية دراسة الدرس:
خخ اا  خ  جمبخفت ؽخ جكػافخمػفف خالخ  الجال ؛خاف اخلمالطااتخاتاا خالاتتخجا تخااجتاج    

 خمعمم ف؛خاىااةخ جغ تخشفتااخالفت ؽخمفخىاـخآلالتخلجاف تخفتصخ ا اةخلمجعاافخمبخمالجمػؼخ3-2)
ذػااؼخشخحا ػاجنخثػـخ ػجـخاج ػاعخالجػال  خ(Lewis, Perry & Friedkin, 5..2: 022)الػقم تخ

جالطػػػ طنخجئف ػػػ نخم حظػػػ خالػػػاتتخماضػػػبخالاتااػػػ نخ خػػػكؿخ ح ػػػؽخخ- ع ػػػاةخالمػػػا خلػػػجعمـخالج م ػػػ 
ئاما هـخااماكهـخشثئاتخااخخ خلجعمـخالج م  الم حظ خالاق  خ-ذااؼخ ع اةخالما خالاا ؽخجحا اذااأل

نخ(YU, 5.00: 002)مئاقخػػػ خامتا عػػػ خالػػاتتخ ئػػػاتخىمػػػ خئجػػػالدخالم حظػػ خخ-خػػتحخالػػػاتت
مخػاتك خخ-ُمئّ حػ خمػفخالػاتتجػات تخالئاػال خالخ-متا عػ خالطػ خالػاتتخاُجضاؼخلمالطااتخالاا    

خ.(Satio, Murase, Tsukui & Yeo, 5.02: 3)لئاال خالُمئ ح خمفخالاتتخاآلتاتخحاؿخا
خ

خججـخااجتاج    خاتاا خالاتتخاف ا خلمالطااتخالجال   ؛خفي   خا خكؿخشكثتخج
 جحا اخالمخكم  خاف هاخ جـخجحا اخالمخكم خالج خجاا  خفت ؽخاتاا خالاتت. .0
لممتا ػػػػبخالجػػػػ خجئاالػػػػتخجالطػػػػ طخالػػػػاتت خاف هػػػػاخ عمػػػػؿخفت ػػػػؽخاتااػػػػ خالػػػػاتتخ عػػػػاخالت ػػػػاعخ .5

 المخكم نخىم خجالط طخالاتتخمبخاالاجعائ خ ال تاجهـخالخالي  .
جئف ػػػ خاج ت ػػػ خالػػػاتت خح ػػػثخ جطػػػاعخشحػػػاخشفػػػتااخفت ػػػؽخاتااػػػ خالػػػاتتخلجئف ػػػ خالػػػاتتخ  حػػػاخ .3

الفيػػاؿخفػػ خحضػػاتخ ػػاق خشفػػتااخالفت ػػؽخالػػ  فخ  امػػافخ جػػاا فخم حظػػاجهـخحػػاؿخالػػاتتخ
 اخلمختحخلمت اعخ ل  خف ماخ عاخىئاخالجحم ؿخاالمئاقخ .خاشااتخالج م  نخا مكفخجيا تخف ا 

 ج ا ـخالاتت خاججـخذ هخالالطاةخى بخالجئف  خلجاض حخئ اطخالضعؼخالج خلاحظت. .2
 .اف  خ جـخجعا ؿخجالط طخالاتتخف خضاتخماخظهتخمفخم حظاتخجئ  حخالاتت  .2
 اط خمعمـخآالت,خخاف  خ جـخجئف  خالاتتخالُمعّاؿخف خفيؿخآالتخ ااخ الُمعّاؿجات تخالاتتخ .2
اججـخف  خمئاقخ خماخلاحظخشثئاتخالجئف  خلماياؿخ لػ خاليػاتةخخ اجئ  حخالاتتخالُمعّاؿج ا ـخ .2

 الئهال  خلماتت.
) ااػػتخالم ماىػػ خىمػػ خ ػػاق خالمعممػػ فخخ ل ػػ اف هػػاخ ػػجـخئخػػتخمػػاخجايػػمتخمخػػاتك خالئجػػالد خ .2

  .خخخ5.02ىاااخالمغاما نخ
خ

ل تئػػامدخقػػالـخىمػػ خااػػجتاج    خجالطػػ طخالاالاػػجفااةخمػػفخالالطػػااتخالاػػا   خىئػػاخختاقػػاخجّمػػ
خق ؿخالالام  خ.اتاا خالاتتخلجئم  خمهاتاتخالجات تخالج مم خلا خمعمم خالعمـا

خ
خ
خ
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 العالقة بين استراتيجية دراسة الدرس وتنمية مهارات التدريس التأممي:
ججئػااؿخمخػك تخخمػاشفخكمجاذخالجػ مم خفػ لاتتخامهاتاتخالجات تخججفؽخااجتاج    خاتاا خا

 خ5.02ى االا ـخميطف خى االاػ ـنخ؛خ5.02الجات تخلمحاال خحمهاخ) ااتخىاااخالمغاما نخ
ى االاػػػ ـخميػػػطف خ)خ اػػػ  جحاػػػ فخمماتاػػػاج خالجاتخاػػػاىاخىمػػػ خالئمػػػاخالمهئػػػ خلممعمػػػـخاخجاخخن 533

ىمػ خخعمػؿجاخخن .Yendol-Hoppey & Dana, 5.0.: 2)خ نخا023 خ5.02نخى االاػ ـ
اخ ااػػتخىػػااا)خن(Mann & Walsh, 5.02: 50)خجضػػ  ؽخالف ػػاةخ ػػ فخالئظت ػػ خاالجط  ػػؽ

ا الجػػػال خفهئػػػاؾخشتضػػػ  خمخػػػجتك خىت ضػػػ خ ػػػ فخااػػػجتاج    خاتااػػػ خالػػػاتتنخخ ن5.02المغاماػػػ نخ
خ.امهاتاتخالجات تخالج مم 

خ
الجػػ مم خكمػػاخ اػػاىاخااػػجالااـخااػػجتاج    خاتااػػ خالػػاتتخىمػػ خجئم ػػ خمهػػاتاتخالجفك ػػتخكمػػاخ

ااػػجتاج    خاتااػػ خالػػاتتخكمػػاخشفخااػػجالااـخخن 5.02شخػػاتتخاتااػػ خذ ػػ خمحمػػاخمحمػػااخى ػػاالعاؿخ)
ذالػ خمحمػاخنخاخCollins (5.02)ات تخكمػاخشخػاتتخئجػالدخاتااػات ىمػ خجئم ػ خمهػاتاتخالجػ اػاىاخ

ائظػتا خخنEspinosa, Datukan, Butron & Tameta (5.02)خنخا 5.02جاف ػؽخلطفػ خ)
نخاجئم ػ خمهػاتاتخالجفك ػػتخجحاػ فخالمماتاػاتخالجات اػػ  اىاخىمػ خالجػات تخالجػ مم خجاػػخألفخمهػاتات

   اخف اخ مكفخجئم  خمهاتاتخالجات تخالج مم خ ااجالااـخااجتاج    خاتاا خالاتت.خالج مم 
خخ

مػػػفخالػػػ ؿخااػػػجتاج    خاتااػػػ خالػػػاتتخ ػػػجعمـخالمعممػػػافخالاػػػؤاؿخحػػػاؿخك ف ػػػ خجعمػػػـخئػػػ خكمػػػاخ 
نخكمػػاخُجمكػػفخجمػػؾخاالاػػجتاج    خ(Chenault, 5.02)ىػػفخمػػاخالػػ  خجعممػػاهخالج م ػػ ؛خالػػ تخف ػػطخ
ىم خجغ   ختا ع خمػفخالػقم تخمػفخالػ ؿخالئيػالحخاالجخػ  بخالػ  خ ئػالاهنخخالمعمم فخمفخالحياؿ

جمكئهـخمفخجم  خاألفكاتخحػاؿخك ف ػ خالجغمػبخىمػ خجحػا اجهـخاخكماخجمكئهـخمفخاكجخاؼخمخك جهـنخ
(Satio, Murase, Tsukui & Yeo, 5.02: 23)نخاكمهػاخُجاػاىاخالمعمػـخىمػ خالج مػؿخفػ خ

ىمم ػػ خالػػجعمـخافػػ خائط اىػػاتخاآلالػػت فخىػػفخشاالػػ نخاىػػفخالمخػػك تخالجػػ خجاا هػػ خاجاػػاىاهخىمػػ خ
خخالج مؿخف خآتال خاآتاتخفت ؽخاتاا خالاتتخال  خ ئجم خل خف خحؿخجمؾخالمخكم .

خخ
خخ -إجراءات الدراسة:

 جراءات التالية:؛ تّم اتباع اإلهايفرضسؤال الدراسة، والتحقق من صحة  جابة عمىلإل
بمهارات التدريس التأممي الواجب توافرها لدى معممي العموم قبل إعداد قائمة المرحمة األولى: 

  اعخماخ م  اجاءجماـخ لؾخجـخخالخدمة؛
خ.مهاتاتخالجات تخالج مم ط عخىم خالمتا بخاالاتاااتخالاا   خالج خجئاالتخشاال  خاال
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خق ؿخ خالعمـا خمعمم  خلا  خجاافتذا خالاا ب خالج مم  خالجات ت خ مهاتات خم ال   خقالم  خ ىااا ثائ ا  
خ ـّ خج اعخالجال  االالام نخالجح  ؽخذ هخالالطاةخج

o خجحا اخالهاؼخا لمت اخمفخقالم خ مهاتاتخالجات تخالج مم خالاا بخجاافتذاخلا خمعمم خالعمـا
خ .جئم  خمهاتاتخالجات تخالج مم خلا هـق ؿخالالام خ)

o . خق ؿخالالام  جحا اخمهاتاتخالجات تخالج مم خالاا بخجاافتذاخلا خمعمم خالعمـا
o خال خخمؤختاتجحا ا خالاماك   خخةمهاتخلكؿ خمهاتات خالاخمف خالج مم  خلا خالجات ت خجاافتذا ا ب

خق ؿخالالام .  معمم خالعمـا
؛خالاجط عختش هـخحاؿخي ح  خال الم نخ خىم خم ماى خمفخالاااةخالمحكم فثالثا  خىتضخال الم

نخاتاتخالجػات تخالجػ مم اتج ػاطخالمهػاتاتخالم جتحػ خ مهػاُطمبخمفخكؿخمئهـخ  ااتخالػتش خحػاؿخمػا خ
خق ػؿخالالامػ م جتحػ خلمعممػ خمػا خمئااػ  خالمهػاتاتخالاخ الاػػماك  خخمػا خمئااػ  خالمؤخػتاتنخاخالعمػـا

حػ ؼخشاخاخخنال ػ خلممؤخػتاتخالاػماك  خالم جتحػ مػا خاػ م خاليػ اغ خاء تخنخاخلممهاتاتخالم ا م خلها
  .5ؽ)ممحخلم الم ج مم خشاخمؤختاتخاماك  خخجعا ؿخشاخ ضاف خش خمهاتاتخجات ت

ـّخحاػػػابخمجااػػػطخمااف ػػػاتختا عػػا  خجعػػػا ؿخال المػػػ خفػػػ خضػػػاتخجا  هػػػاتخالاػػااةخالمح كمػػػ ف؛خح ػػػثخجػػػ
اجػػـخحػػ ؼخالمؤخػػػتاتخالاػػماك  خالجػػ خقمػػتخئاػػػ  خالاػػااةخالمحكمػػ فخلكػػؿخمؤخػػتخاػػػماك خ ال المػػ نخ

ـّخ؛خف ػػػاخ%22ىػػػفخالمااف ػػػ خىم هػػػاخ المؤخػػػتخ) فكػػػتخاالمػػػا خفػػػ خمماتاػػػاج خالجات اػػػ  خ هػػػاؼخخحػػػ ؼجػػػ
فػػ خخضػػعؼالائ ػػاطخخة ػػاخال ج يػػ خاالمػػا خئ ػػاطخ)خجطا  ػػ خمػػفخح ػػثخالمعئػػ خمػػبخالمؤخػػتجحاػػ ئها ؛خل

 .%ن.20,3ا مغخخمااف اجهـخىم خال الم خ خكؿخىاـخجـخحابخمجااطنخاخ شاال خالجات ا خلجحا ئ 
خالاماػػا  خالجايػػؿخ لػػ خقالمػػ خئهال ػػ خ  مهػػاتاتخالجػػات تخالجػػ مم خالاا ػػبخجاافتذػػاخلػػا خمعممػػ خالعمػػـا

خ .3)ممحؽخق ؿخالالام 
خ

مــدى تــوافر مهــارات التــدريس التــأممي لــدى معممــي العمــوم قبــل  اختبــارإعــداد  المرحمــة النانيــة:
خاءجماـخ لؾخجـخاج اعخماخ م  ، هضبطو  الخدمة
االطػػ عخىمػػ خ عػػضخالمتا ػػبخالجػػ خجئاالػػتخشئػػااعخاألاػػلم خاخػػتاطخيػػ اغجهاخ)محمػػااخشحمػػاخشاال  خ

 خ.20-322 خ.5.0ىمػػػتخاحيػػػػ خى ػػػػاالتحمفخفالػػػػتاخاجتكػػػ خالاػػػػ  ع خاآمئػػػػ خى ػػػػاا خجتكػػػػ نخ
 ىػػاااخ ػػااؿخماايػػفاتخل الج ػػاتخخاك ف ػػ نخ .22-232 خ5.00محمػػاانخخ )يػػ حخالػػا فخىتفػػا

 خ.5.0)محمػػػااخشحمػػػاخىمػػػتخاحيػػػ خى ػػػاالتحمفخفالػػػتاخاجتكػػػ خالاػػػ  ع خاآمئػػػ خى ػػػاا خجتكػػػ نخ
)حفئػػػ خ اػػػماى ؿخمحمػػػاخ نخا.22-232 خ5.00محمػػػاانخخ )يػػػ حخالػػػا فخىتفػػػا خ200-202

 . 22-22 خ5.02امحماخحافخى االخاف نخ
ما خجاافتخمهاتاتخالجات تخالج مم خلا خ ؛خال  خ جمثؿخف خق اتالج اتاالجحا اخالهاؼخمفخخثائ ا  

خق ؿخالالام  خ.معمم خالعمـا



07 

 

هاتاتخالجات تخالج مم خالاا بخ؛خفمفخال ؿخالمؤختاتخالاماك  خلمالج اتثالثا  خي اغ خمفتااتخاال
ي اغجهاخجمتخي اغ خم ماى خمفخاألالم خمفخجاافتذاخلا خمعمم خالعماـخق ؿخالالام نخاالاا ؽخ

جـخاء ا  خىئهاخف خئفتخاتق خاألالم نخجخ ح ثنخاشالم خالياابخاالالط ئاعخاالالج اتخمفخمجعاانخ
ف خك خالئاى فخمفخخىم خشفخ جـخ ىطاتخات  خااحاةخىفخكؿخئ ط خُم ابخىئهاخ  ا  خيح ح 

خم .األال
خ.خالج اتتا عا  خجحا اخاي اغ خجعم ماتخاال

خ؛خا لؾخىفخطت ؽخحاابخياق خاث اج خكالجال  الج اتاالخض طا  خالاما
خ
 :ختبارحساب صدق اال -

ـّخااجالااـخخالج اتاليااؽخذاخال  خ   تخماخاضبخل  اا نخالمج كاخمفخياؽخاالخاالالج ات ج
خفػ خج  ػ ـخمػا خاالالج ػاتشامابخياؽخالمحكم ف؛خح ثخجـّخىػتضخااػجط عختش خحػاؿخيػ ح  خ

خق ػػػػؿخالالامػػػػ خىمػػػػ خم ماىػػػػ خمػػػػفخالاػػػػااةخ جػػػػاافتخمهػػػػاتاتخالجػػػػات تخالجػػػػ مم خلػػػػا خمعممػػػػ خالعمػػػػـا
نخالج ػاتنخاُطمبخمفخكؿخمئهـخ  ااتخالتش خحاؿخما خا م خالي اغ خالمغا ػ خألاػلم خاالالمحكم ف

خق ػػػؿخالالامػػػ خالج ػػػاتالمػػػا خمئااػػػ  خشاػػػلم خااخ ل  ػػػاتخمػػػا خجػػػاافتخخجهامػػػا خمئااػػػ نخاخلمعممػػػ خالعمػػػـا
خق ػػؿخالالامػػ  شاػػلم خحػػ ؼخشاخجعػػا ؿخشاخ ضػػاف خش خنخاخمهػػاتاتخالجػػات تخالجػػ مم خلػػا خمعممػػ خالعمػػـا

 نخاقػػػاخاافػػػؽخمعظمهػػػـخىمػػػ خ2نخكمػػػاخالييػػػتخيػػػفح خلجػػػاا فخش ػػػ خم حظػػػاتخ)ممحػػػؽل الج ػػػات
خق ؿخخج   ـلخالج اتمئاا  خشالم خاال نخالالامػ ما خجاافتخمهاتاتخالجات تخالج مم خلا خمعمم خالعمـا

ـّخحاػػػابخمجااػػػطخمااف ػػػاتخالاػػػااةخالمحكمػػػ فخلكػػػؿخاػػػؤاؿخمػػػفخشاػػػلم خاال خئاػػػ  خ ػػػؿجخالػػػـنخالج ػػػاتاجػػػ
ـّخحاػػابخمجااػػطخمااف ػػاجهـخىمػػ خ22ىػػفخخ خش خاػػؤاؿخمػػفخشاػػلم خاالالج ػػاتالمااف ػػ خىمػػ %نخثػػـخجػػ

خ%.22,52خاالالج اتخ خكؿخىاـخا مغ
 عاخجعا ؿخي اغ خالاؤاؿ خ؛خح ثخجـخف خضاتخجا  هاتخالاااةخالمحكم فالج اتخاالتا عا  خجعا ؿخ

 عاخجالت  خمفخالكم  خفإئئ خمفخش ؿخئما خالمهئ خنخلجي ح خ...خجالت  خمفخالكم  خفإئئ خااؼ
 ...ااؼ

جػػاافتخمهػاتاتخالجػػات تخالجػػ مم خلػػا خمعممػػ خخمػػا خالج ػػاتالالاماػا  خالجايػػؿخ لػػ خاليػػاتةخالئهال ػ خ
خق ؿخالالام خ خ .2)ممحؽالعمـا

خق ػؿخخما خاالج اتجيح حخااااا  خ ىاااخمفجاحخ جاافتخمهاتاتخالجات تخالج مم خلا خمعممػ خالعمػـا
خ .2)ممحؽخالالام 

خ
خ
خ
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 :ختبارحساب نبات اال -
ـّخجط  ػػؽ خق ػػؿخىمػػ خخالج ػػاتاال لجح  ػػؽخذػػ اخالغػػتضخجػػ ى ئػػ خااػػجط ى  خمػػفخمعممػػ خالعمػػـا

خالج ػاتاال ىػااةخجط  ػؽخنخاجػـخااػجالااـخطت  ػ خالالام خقاامهاخىختخمعممػ فخمػفخغ ػتخى ئػ خالاتااػ 
 خشئهػػاخمػػفخاألاػػال بخالمهمػػ خفػػ خ305-.30 خ2..5؛خالجػػ خ ػػت خيػػفاتخفػػتجخ)ث ػػاتاللحاػػابخ

لػػئفتخالع ئػػ خ عػػاخفجػػتةخقمئ ػػ خالخج ػػؿخىػػفخشاػػ اعخاالخجق ػػاخىػػفخخالج ػػاتاال حاػػابخالث ػػاتخ ج ػػا ـخئفػػت
 ػػػؽخئفػػػتخاػػػج خشخػػػهتنخثػػػـخحاػػػابخمعامػػػؿخاالتج ػػػاطخ ػػػ فخشااتخالع ئػػػ خفػػػ خالجط   ػػػ فنخاقػػػاخجػػػـخجط 

ىم خئفتخالع ئ خ عاخفجتةخقمئ ػ خقػاتذاخث ثػ خشاػا  بخفػ خئفػتخجاق ػتخالجط  ػؽخاألاؿخمػفخخالج اتالا
خ خلضػػمافخشفخ كائػػااخال ػػـا لعػػاةخشاػػ ابخمئهػػا خفػػ خئفػػتخالحالػػ خاالظػػتاؼخج ت  ػػا نخافػػ خئفػػتخال ػػـا

ج ػػ تخشحػػاخخالج ػػاتاالنخكمػػاخشفخكػػؿخمفػػتاةخمػػفخمفػػتااتخاالج ػػاتيػػعا  خاضػػبخيػػ غخمجكافلػػ خمػػفخ
األذااؼخاء تال  خا الجال خلفخ ج ائتخالئيف ف؛خاله اخف اخكافخمفخاألفضؿخ ىااةخالجط  ؽخجحتخ

ىمػػ خات ػػ خخالج ػػاتممػػاخ اضػػحخشفخاالخ225,.خالج ػػاتاال ا مػػغخث ػػاتئفػػتخالظػػتاؼخ  ػػاتخاءمكػػافنخ
خمفخالث ات.خمتجفع 

خ
 :ختبارحساب الزمن المناسب لإلجابة عن أسئمة اال -

الع ئػ خاالاػجط ى  ؛خلمجايػؿخ لػ خالػقمفخشفػتااخجـخحاػابخمجااػطخاألقمئػ خالجػ خااػجغتقهاخ
نخا إضػػػاف خالمػػػتخاقػػػالؽخل ػػػتاتةخجعم مػػػاتخؽالاقػػػخ.0اكػػػافخخالج ػػػاتاال الم لػػػـخلب ا ػػػ خىػػػفخشاػػػلم 

خاق   .خ02خالج ات كافخالقمفخالم لـخلب ا  خىفخشالم خاالخالج اتاال
خ

خ:ختباراال ألسئمةحساب معامالت السهولة والصعوبة  -
ىمػػػ خشفػػػتااخالع ئػػػ خاالاػػػجط ى  خجػػػـخحاػػػابخمعػػػام تخخالج ػػػات ئػػػاتخىمػػػ خئجػػػالدخجط  ػػػؽخاال
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخنخطػػػػ  ا ػػػػاتخاليػػػػح ح خاالال؛خح ػػػػثخجػػػػـخجفت ػػػػغخاءالج ػػػػاتاال الاػػػػهال خااليػػػػعا  خلمفػػػػتااتخشاػػػػلم 

احتخمعام تخالاػهال خألاػلم خامفخشفتااخالع ئ خاالاجط ى  نخاجتخخجمم  االمفتااتخالمجتاك نخلكؿخ
نخ 220,.خ-552,.)نخاجتااحػػػػػتخمعػػػػػام تخاليػػػػػعا  خ ػػػػػ فخ 220,.خ-552,.)خ ػػػػػ فخالج ػػػػػاتاال

مئااػػ  خمػػفخح ػػثخات ػػ خاػػهالجهاخايػػعا جها؛خح ػػثخ ػػت خاػػام خخالج ػػاتا اضػػحخذػػ اخشفخشاػػلم خاال
 خشفخال احػػػػثخ  اخشتااخشفخ تفػػػبخث ػػػاتخاالج ػػػػاتهخخفعم ػػػ خجيػػػػم ـخ522-522 خ2..5محمػػػاخممحػػػـخ)

مػػػاخكػػػافخماػػػجا خخ نخاشفخشفضػػػؿخاألاػػػلم 22,.خ-52,.شاػػػلم خججػػػتااحخفػػػ خمػػػا خيػػػعا جهاخ ػػػ فخ)
خ .2,.يعا ج خ ااا خ)

خ
خ
خ
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خ:الختبارا حساب معامالت التباين ألسئمة -
جػػػـخحاػػػابخخالج ػػات عػػاخحاػػػابخمعػػػام تخالاػػهال خااليػػػعا  خلكػػػؿخمفػػتاةخمػػػفخمفػػػتااتخاال

 جمجػػػبخ  ػػػاتةخخالج ػػػاتنخممػػػاخ اضػػػحخشفخاال 52,.خ-022,.)احػػػتخ ػػػ فخامعػػػام تخالج ػػػا فنخاقػػػاخجتخ
خالضعاؼخااألقا ات.خج م  مئاا  خىم خالجم  قخ  فخال

خم  ػػػقاجمجػػػبخمفتااجػػػ خ معػػػاالتخاػػػهال خايػػػعا  خاجخالج ػػػاتاال  الج كػػػاخمػػػفخيػػػاؽخاث ػػػات
خنخاي ح ج خل اجالااـ.الج اتمئاا  نخجـخاالطملئافخ ل خمئاا  خاال

خ
إعداد بطاقة مالحظة مدى توافر مهارات التدريس التأممي لدى معممي العموم المرحمة النالنة: 

خاءجماـخ لؾخجـخاج اعخماخ م  ، اهضبطقبل الخدمة و 
ما خجاافتخمهاتاتخالجات تخالج مم خ الجعتؼخىم خاذا؛خ طاق خالم حظ جحا اخالهاؼخمفخخ شاال خ

خق ؿخالالام  خ.ف خشاالهـخالجات ا خلا خمعمم خالعمـا
خئ ثا خي اغ  خالم حظ ا   خل طاق  خالاماك   خلمالمؤختات خالاماك   خالمؤختات خال ؿ خفمف هاتاتخ؛

ي اغجهاخجمتخي اغ خالجات تخالج مم خالاا بخجاافتذاخلا خمعمم خالعماـخق ؿخالالام نخاالاا ؽخ
خلمم حظ نخىم خشفخم ماى خمفخ خال ا م  خجاا فخئجالدخالم حظ خ اضبخالمؤختاتخالاماك    جـ

خ) خ√ى م  خضع ؼخ–  اخ–ممجاق)خالاماؾخااقبخجاضحخالج خالالائ خشافؿ  خالمهاتةخشااتخف  
خق ؿخالالام خخج   ـخا جـخالم حظ نخماضاع كتتخالاماؾخالمطمابخ ج ا تخممجاقخ  اخماخمعمـخالعمـا

خمفخمتة خشكثت خمان خ  ا خ  ا خ ج ا ت خااحاةخاُ   ـ خالمطمابخمتة خالاماؾ خشظهت خ  ئما خ ج ا تخن ُ   ـ
خضع ؼخف خحال خىاـخاماك خ ماخ جئاابخمبخالمؤخت.

خ.خالم حظ خءتخااخال الـخ عمم  خالم حظ خ طاق جحا اخاي اغ خجعم ماتخثالثا  خ
خ طاق خالم حظ نخا لؾخىفخطت ؽخحاابخياقهاخاث اجهاخكالجال  خض طخ تا عا خ
خ

 حساب صدق بطاقة المالحظة: -
ىػتضخااػػجط عختش خحػػاؿخجػػـخالجح  ػؽخذػػ اخالغػتضخجػػـخااػجالااـخشاػػمابخيػاؽخالمحكمػػ فخح ػثخ

جاافتخمهاتاتخالجات تخالجػ مم خلػا خمعممػ خما خي ح  خ طاق خالم حظ خف خالكخؼخىفخما خ
خالعماـخق ؿخالالامػ نخىمػ خم ماىػ خمػفخالاػااةخالمحكمػ فنخاُطمػبخمػفخكػؿخمػئهـخ  ػااتخالػتش خحػاؿ

مػا خاػ م خاليػ اغ خاء تال ػ خلممؤخػتاتخنخاخما خقا م  خالمؤخػتاتخالاػماك  خالم جتحػ خلمم حظػ 
نخلمجع  ػػػتخىػػػفخمهػػػاتاتخالجػػػات تخالجػػػ مم خمػػػا خم لمػػػ خالمؤخػػػتاتخالاػػػماك  خالم جتحػػػ نخاخالاػػػماك  

 نخاقػاخ2ح ؼخشاخجعا ؿخشاخ ضاف خش خمهاتاتخجات تخج مم خشاخمؤختاتخاماك  خلم طاق خ)ممحؽاخ
مئااػػ  خ ئػػااخ طاقػػ خالم حظػػ خفػػ خالكخػػؼخىػػفخمػػا خجػػاافتخمهػػاتاتخالجػػات تخالجػػ مم خخشخػػاتااخ لػػ 

خق ؿخالالام نخاقا م  خجمؾخالمؤختاتخلمم حظ  خ.لا خمعمم خالعمـا
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خخ. اافخجعا ؿخ طاق خالم حظ ش ا خالاااةخالمحكم فخمااف جهـخىم خ ئااخثالثا  خ
جاافتخمهاتاتخالجات تخالج مم خلا خمعمم خختا عا  خالجايؿخلمياتةخالئهال  خل طاق خم حظ خما 

خق ؿخالالام خ)ممحؽ خ .2العمـا
خ

 حساب نبات بطاقة المالحظة: -
) الػ صخمحمػاخخلجح  ؽخذ اخالغتضخجـخااجالااـخشامابخاجفاؽخالم حظ فخاف ا خلمعاال خكػا ت

 ؛خح ثخجـخجط  ؽخ طاق خالم حظ خىم خى ئ خ532 خ2..5ى االحف ظخاميطف خحا فخ اذ نخ
معمم فخمفخغ ػتخى ئػ خالاتااػ نخاقػاخجمػتخختقاامهاخىخخق ؿخالالام خااجط ى  خمفخمعمم خالعماـ
خ ا خالال ػػػتةخ الماتاػػػ خالم حظػػػ خ معتفػػػ خال احثػػػ  نخامخػػػتؼخالجت  ػػػ خالعمم ػػػ خاشحػػػاخمعممػػػ خالعمػػػـا

%خممػػػاخ عئػػػ خشفخ طاقػػػ خ20,3.2ا حاػػػابخمجااػػػطخئاػػػبخاالجفػػػاؽخ ػػػ فخمػػػتاتخالم حظػػػ خكائػػػتخ
خخبخ ات  خث اتخمتجفع .الم حظ خججمج

 خمئااػػػػ جهاخايػػػػ ح جهاخ الج كػػػػاخمػػػػفخيػػػػاؽخاث ػػػػاتخ طاقػػػػ خالم حظػػػػ نخجػػػػـخاالطملئػػػػافخ لػػػػخخخخخخخ
خل اجالااـ.
خ
قائم عمى استراتيجية دراسة كتيب الُمتدرب ودليل الُمدرب لبرنامج اعداد ة: رابعالمرحمة ال

خ الجال اءجماـخ لؾخجـخ؛ الخدمةلتنمية مهارات التدريس التأممي لدى معممي العموم قبل  الدرس
خ خ كؿخمفخمهاتاتخالجات تخالج مم خشاال   خالمتج ط  خاالط عخىم خالمتا بخاالاتاااتخالاا     عا

خاىاااخكج بخالُمجاتبخاال ؿخالُماتبخل تئامدخقالـخىم خااجتاج    خ ـّ اااجتاج    خاتاا خالاتتنخج
خ خلا  خالج مم  خالجات ت خمهاتات خلجئم   خالاتت خذ هخاتاا  خالجح  ؽ خالالام ن خق ؿ خالعماـ معمم 

خالالطاةخجـخاج اعخالجال  
خقالم خمهاتاتخالجات تخالج مم خالاا بخ - خلم تئامدخف خضات خاألذااؼخالعام  جحا اخاي اغ 

خق ؿخالالام خالاا ؽخاىاااذا.  جاافتذاخلا خمعمم خالعمـا
   خلم تئامد. تالجحا اخاي اغ خاألذااؼخاء -
 ال تئامدخف خضاتخاألذااؼخاء تال  خالاا ؽخي اغجها.جحا اخاي اغ خمحجا خ -
خالااحاةخ - خلم ما  خالمجاح خالاقت خمب خ جئااب خ ح ث خال تئامد خ ماات خىم  خالمحجا  جاق ب

 )ااىج ف .
  هاخلجح  ؽخشذااؼخال تئامد.خاالاجعائ جحا اخالااالؿخالجعم م  خالج خ مكفخ -
 جغ   ختا ع خمئاا  خلم تئامد.جحا اخاألئخط خالجعم م  خالج خ مكفخ  تالهاخلجاف تخ -
 الجات تخالماجالام خ كؿخ ما خجات    خ ماخ جئاابخمبخجح  ؽخاألذااؼخالمت اة.خطتؽجحا اخ -
خجحا اخشاال بخج ا ـخجئاابخشذااؼخال تئامدخاج  اهانخمبخالحتصخىم خجئاعخجمؾخاألاال ب.خ -
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قػالـخىمػ خااػجتاج    خئػامدخكج ػبخالُمجػاتبخاال ػؿخالُمػاتبخل تخعختش خحػاؿخا  خجـّخىتضخااػجط ئ ثا
خق ػؿخالالامػ خاتاا خالاتت ىمػ خم ماىػ خمػفخخنلجئم  خمهاتاتخالجات تخالج مم خلػا خمعممػ خالعمػـا

تئػامدخلكػؿخاضػاحخشذػااؼخال  خمػا نخح ثخُطمبخمفخكؿخمئهـخ  ااتخالػتش خحػاؿخالاااةخالمحكم ف
خ- ما خمفخ مااتخال تئػامدذااؼخكؿخاق خاا م خالي اغ خاء تال  خألخ-مفخالُماتبخاالُمجاتب

مكائ ػ خجح   هػاخفػ خاخ-ألذااؼخلمعمم خالعماـخق ؿخالالامػ م خالم  لفجػتةخالقمئ ػ خااقع ػ خاألذػااؼخااك
ذػػػااؼخمػػػ خاأللم خ-ىمػػػ خماػػػجا اتخمجئاىػػػ خمػػػفخالم ػػػاالتخػػػماؿخاألذػػػااؼخخ-المحػػػااةخلم تئػػػامد
خ-المئط ػػ خلمماضػػاىاتاضػػاحخالججػػا بخخ-لألذػػااؼخالمت ػػاةمحجػػا خالجح  ػػؽخخ-لمحجػػا خال تئػػامد

تئػػػػامدخلكػػػػؿخمػػػػفخالُمػػػػاتبخاضػػػػاحخجعم مػػػػاتخال خ-متاىػػػػاةخال تئػػػػامدخلمفػػػػتاؽخالفتا ػػػػ خ ػػػػ فخالُمجػػػػات  ف
ثػػاتةخاافع جػػ خلاتااػػ خال خ-االُمجػػاتب تئػػامدخااكجاػػابخالمهػػاتاتخقػػاتةخالمحجػػا خىمػػ خ ػػ بخالمػػجعمـخااك
جعم م ػػػػ خلمحجػػػػا خااػػػػالؿخالمػػػػ خاللم خ-محجػػػػا خىمػػػػ خشئخػػػػط خجعم م ػػػػ خمجئاىػػػػ خػػػػماؿخالخ-المعئ ػػػػ 
خ .2)ممحؽالجعمـخخماؿخالج ا ـخل م بخ اائبخخ-جئاعخشاال بخالج ا ـخ-ال تئامد

خف.ف خضاتخجا  هاتخالاااةخالمحكم الالاصخ  خخالُماتب اال ؿا  خجعا ؿخال تئامدخثالث
خالـخىمػ خااػجتاج    كج ػبخالُمجػاتبخاال ػؿخالُمػاتبخل تئػامدخقػا  خالجايؿخ لػ خاليػاتةخالئهال ػ خلتا ع

خق ؿخالالام خخاتاا خالاتت خ .00اخ.0)ممحؽلجئم  خمهاتاتخالجات تخالج مم خلا خمعمم خالعمـا
خ

 ة الدراسة:عينة: اختيار خامسالمرحمة ال
خ  الا  ػػػ خىػػػاـخجاليػػػصخجػػػـخاالج ػػػاتخم ماىػػػ خالاتااػػػ خمػػػفخطػػػ بخالفتقػػػ خالتا عػػػ خ )ىمػػػـا

ال  فخااف ااخىم خاالئجظاـخف خحضاتخ مااتخخ خمفخكم  خالجت   خ  ئانخاك م اتنخاف ق اتا  الا   
جػـخالجحي ؿنخكمػاخنخاجـخااج عااخالط بخال اق فخلضمافخالجكافؤخمفخح ثخالافخاماجا خال تئامد

خُمجػاتبخ03؛خ ااقػبخُمجاتبخ32ااج عااخالط بخكث ت خالغ ابخل ي حخىااخشفتااخم ماى خالاتاا خ
خال  الا  ػػ خاال  الا  ػػ نخاخ مػػفخخُمجػػاتبخ05ك م ػػاتنخامػػفخخػػع  خالخُمجػػاتبخ05مػػفخخػػع  خالعمػػـا

خ.ف ق اتخع  خال
خ

 :تجربة الدراسةاالستعداد لتنفيذ : ةسادسالمرحمة ال
م ماىػػػ خالاتااػػػ خىمػػػ خجيػػػا تخشئفاػػػهـخف ػػػا اخشثئػػػاتخق ػػػامهـخ عمم ػػػ خشفػػػتااخجػػػـخاالجفػػػاؽخمػػػبخخشاال خ 

حجػ خجاػهؿخم حظػجهـخلجعػااخالمػااتتخالجػ خاشثئاتخ مااتخاتاا خالػاتتخالجات تخ الجت   خالعمم  خ
خ جات افخ ها.خ

خالالم تخ)خىج فخشا اى ا خلجات تخال تئامدثائ ا  خجـخجالي صخىااخاا  نخاقاختاى خجفػتغخ2-5 ـا
فػػ خئفػػتخالماىػػاخحجػػ خ ػػجـخالجػػات تخلهػػـخ م عػػا خفػػ خئفػػتخالماىػػا؛خ م ػػبخشفػػتااخم ماىػػ خالاتااػػ خ
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نخاضػػػمافخمػػػفخاقػػػتخآلالػػػتخاالُمجػػػات  فخ  ػػػ خلمُمػػػاتبلضػػػمافخىػػػاـخاالػػػج ؼخالحالػػػ خالئفاػػػ  خاالمقا
 ج ث تخالماىاخىم خكاف خالمجات  فخ ئفتخالات  .خجااا 

  .05ثالثا  خجالط طخ ااؿخلجاق بخ مااتخال تئامدخ)ممحؽ
خ

 ة: تنفيذ تجربة الدراسة:المرحمة السابع
خجـخجئف  خج ت  خالاتاا خاف ا خلمالطااتخالجال   

شاال  خجط  ؽخشااجاخالاتاا خق م ا خىم خم ماى خالاتاا ؛خح ثخجـخجط  ؽخ طاق خالم حظ خمفخالػ ؿخ
شثئػػاتخالجػػات بخالم ػػاائ خ الفيػػؿخالاتااػػ خاألاؿخلمعػػاـخخمجػػاتبم حظػػ خىػػااخثػػ ثخف ػػا اذاتخلكػػؿخ

افػػػػػ خشثئػػػػػاتخ ماػػػػػاتخجع ػػػػػاخلمئاقخػػػػػ خاحػػػػػؿخالم ماػػػػػاتخالجػػػػػ خ ع ػػػػػاائهاخخ5.02/5.02ال ػػػػػامع خ
 ىم هـ.خالج اتنخكماخجـخجط  ؽخاالتخالجات ا  خالج خجاا ههـالمخك 
لممجػػات  فخااػػجتاج    خاتااػػ خالػػاتتخال تئػػامدخلممجػػات  ف؛خح ػػثخقامػػتخال احثػػ خ خػػتحخخات تجػػثائ ػػا  خ

ثـخجمػتخ ااتةخال ماػاتخ ح ػثخجػااتخكػؿخمئهػاخحػاؿخ حػا خخنمفخح ثخالهاؼخمئهاخاك ف  خجط   ها
معممػػ خل هػػاخمػفخالػػ ؿخآتاتخشثئػاتخالجػػات تخاالجػػ خجػـخالجايػػؿخ خالمخػك تخالجػػ خجاا ػ خمعمػػـخالعمػػاـ

خق ػػػؿخالالامػػػ  ممػػػاخكػػػافخلػػػ خااتخفعػػػاؿخفػػػ خجح  ػػػؽخشذػػػااؼخخىمػػػ خمػػػا خىػػػاةخاػػػئااتخاػػػا   نخالعمػػػـا
 .لخعاتذـخ  ذم  خالماضاىاتخالج خجااتخحالهاخال مااتخ الئا  خلماج  مهـخالمهئ خال تئامد
خ عا ا خىم خم ماى خالاتاا .خالج اتجط  ؽخ طاق خالم حظ خااالثالثا  خ
جـخجحا ؿخالج ا تاتخالج خحيؿخىم هاخالمجاتبخف خ طاق خالم حظ خ ل خق ـختقم  خ إىطػاتختا عا  خ

نخاجػػـخيػػفتالج ػػا تخضػػع ؼخجػػـخ ىطػػاتخج ػػا تخ  ػػاخات ػػ خااحػػاةنخ  ئمػػاخالج ػػا تخممجػػاقخات جػػ فنخاال
ـّخحاػابخ  مبخالات اتخالج خحيؿخىم هػاخالمعممػافخلكػؿخمهػاتةخمػفخمهػاتاتخالجػات تخالجػ مم نخاجػ
خق ػؿخالالامػ ؛خا لػؾخحجػ خ الئا  خالملا  خلما خجػاافتخمهػاتاتخالجػات تخالجػ مم خلػا خمعممػ خالعمػـا

ال عػا خىمػ خ طاقػ خالم حظػ خ يػاتةخاألااتخال  مػ خاخختاألااخحاابخات ػاتخكػؿخمجػاتبخفػ خ مكف
خكم  .

مػػبخالج ك ػػاخىمػػ هـخخننخكجا ػػ ختش هػػـخفػػ خال تئػػامدمجػػات  فلئجهػػاتخال تئػػامدخُطمػػبخمػػفخاالاماػػا  خى ػػبخا
شفخ جضمفختش هـخك خمفخمم قاتخاى ابخال تئػامدنخمػبخىم خ  ذم  خشفخ جم قختش هـخ الماضاى  خ

خلمماضاى  .خىاـخكجا  خاالاـخطم ا خ
خ

 مالحظات عمى التطبيق:
اى ابخالُمجات افخ ااجتاج    خاتاا خالاتتخالج خااىاتخىم خجئم جهـخمهئ ا خكماخئمػتخ -

 لا هـخالث  خ الئفت.
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افتجهػاخلهػـخااػجتاج    خاتااػ خى تخالُمجػات افخىػفخاػعااجهـخ المهػاتاتخاال جماى ػ خالجػ خ -
 فاىم  خحاؿخماضاىاتخالجط  ؽ.الاتتخمفخال ؿخجاايمهـخمبخقم لهـخ خكؿخشكثتخ

فػػػ خجطػػػا تخشاػػػهـخااػػػجالاامهـخلمف ػػػا اخالُميػػػاتخلمماتاػػػاجهـخالجات اػػػ  خ الجت  ػػػ خالعمم ػػػ خ -
 الج   ـخال اج خلا هـ.ال اتةخىم خآاالهـخائماخ

 
 الصعوبات التي واجهت الباحنة أنناء تنفيذ إجراءات الدراسة:

o جكاتخ ااؿخالطػ بخ ػالماااخالاتااػ  نخالاػ ماخشفخالخػعبخالعمم ػ خجػاتتخمعظػـخالمػاااخىمم ػا خ
ائظت ا ؛خا الجال خكائااخقم  فخمػفخحضػاتخال تئػامدخالخػ  خضػ اعخالاقػتنخالكػفخ عػاخحضػاتذـخ

 حػػؿخالمخػػك تخالجػػ خقػػاخجعػػاقهـخفػػ خنخاشئػػ خمػػتج طخماضػػاىاتخال تئػػامدخشذم ػػ اطمػػ ئااخ لػػ خ
 المهئ نخمماخاىاذـخلمحضاتخاالمجا ع خ حماتخالقجئاىهـخ  ذم  خالماضاع.ماج  مهـخ

خ
 :دراسةنتائج ال

خلمجايؿخلئجالدخالاتاا خجـخاج اعخالالطااتخالجال   
  :وهوالدراسة  سؤالاالجابة عمى أواًل: 
فاىم  خ تئامدخقالـخىم خااجتاج    خاتاا خالاتتخف خجئم  خمهاتاتخالجات تخالج مم خلا خماخ

خق ؿخالالام  خ؟معمم خالعمـا
خ

خالاتاا خمفخال ؿخاالج اتخيح خفتض خالاتاا ؛خكالجال  خجمتخاء ا  خىم خاؤاؿ
   :وهو الفرض األولاختبار صحة 

مػا خخاالج اتال عا خلم ماى خالاتاا خىم خاألااتخال  م خاخخت ا اخفتؽخااؿخاحيال ا خ  فخاألاا -
خق ؿخالالام خليالحخالجط  ؽخال عا . خجاافتخمهاتاتخالجات تخالج مم خلا خمعمم خالعمـا

خ
األااتخال  مػ خاخااتخمفػتؽخ ػ فخاألجـخالجح ؽخمفخيػح خذػ اخالفػتضخ حاػابخق مػ خ ت خلاقاخ

خق ؿخخاالج اتم ماى خالاتاا خىم خال عا خل ما خجاافتخمهاتاتخالجات تخالج مم خلا خمعمم خالعمـا
 خ2..5اػجالااـخاالج ػاتخ ت خ)ى ػاخالمػئعـخشحمػاخالػاتا تنخاخػتاطخالجح ػؽخمػفخجػاافتخجػـخاخنخ الالام
؛خا حاابخااللجااتخ.3اقاخجح  تخجمؾخالختاط؛خفعااخشفتااخم ماى خالاتاا خشك تخمفخخن 22-22

مػػػا خجػػػاافتخمهػػػاتاتخالجػػػات تخا طاقػػػ خم حظػػػ خخاالج ػػػاتلػػػات اتخشفػػػتااخالم ماىػػػ خىمػػػ خكػػػؿخمػػػفخ
خق ػػؿخالالامػػ الجػ مم خلػػا خ ىمػػ خالجتج ػػبخممػاخ خػػ تخ لػػ خخ 22.,.)نخ 22.,.)نخ مػغخمعممػػ خالعمػـا

ائظػتا خألفخالجيػم ـخالج ت  ػ خالمج ػبخفػ خالاتااػ خالحال ػ خذػاخاىجاال  خجاق بخالات اتخف خكم همانخ
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 عػا  ؛خفػإفخالمعاالػ خخ-ق مػ )جيػم ـخالم ماىػ خالااحػاةخمػبخق ػاتخالج ت  ػ خخػ  خالمئهدخجيم ـخ
لهػػ اخالمػػئهدخجكػػافخمعاالػػ خاالج ػػاتخ ت خلحاػػابخالفػػتؽخ ػػ فخمجااػػط فخمػػتج ط فخشاخلع ئػػ خخالمئااػػ  

 خ.5.0 نخا)فػػؤااخش احطػػبخاآمػػاؿخيػػااؽنخ23-.2 خ2..5ااحػػاةخ)ى ػػاخالمػػئعـخشحمػػاخالػػاتا تنخ
 الئجالدخالج خجـخالجايؿخ ل ها الجال خخ ااؿال نخا اضحخ320-325

خ 0 ااؿخ)
ات اتخشفتااخم ماى خالاتاا خف خالجط    فخال  م خخ ؽخ  فخمجااطق م خ ت خالمحاا  خاال اال  خلمفتخ

خق ؿخالالام خالج اتال عا خالاألااتخاخ ات  خ)الخما خجاافتخمهاتاتخالجات تخالج مم خلا خمعمم خالعمـا
خ الج اتالكم  خل 

 ال  ات
مجااطخ
 الات ات

خاالئحتاؼ
 المع ات 

 ت خ
 المحاا  

مت بخمعامؿخ
خ5)   جاخ)

ح ـخ
خالج ث ت

ات  خ
خالحت  

 ت خال اال  خخخخخخخخخخخخخخ
خ0.,.خىئاخماجا خاالل 

خ.0,22خ3,222 ق م 
خ5,2.2خ32خ00,223خ225,.خ32,322

خ5,522خ52.,02خ عا 

 مػػػفخق مػػػ خ ت خال اال ػػػ خىئػػػاخخشك ػػػتُ  حػػػظخمػػػفخال ػػػااؿخالاػػػا ؽخشفخق مػػػ خ ت خالمحاػػػا  خ
ات ػػاتخخ  ؛خممػػاخ عئػػ خا ػػااخفػػتؽخ  خااللػػ خ حيػػال  خ ػػ فخمجااػػط0.,.ماػػجا خااللػػ خ)

مػػا خجػػاافتخمهػػاتاتخالجػػات تخخالج ػػاتم ماىػػ خالاتااػػ خفػػ خالجط   ػػ فخال  مػػ خاال عػػا خالشفػػتااخ
خق ػػؿخالالامػػ خ)الات ػػ خالكم ػػ خل   ال عػػا الجط  ػػؽخليػػالحخخ الج ػػاتالجػػ مم خلػػا خمعممػػ خالعمػػـا

خ. 0.,.ىئاخماجا خاالل خ)
 مت بخمعامؿخ  جاخ)خ ق م

 ؛خممػاخ خػ تخ لػ خشفخ225,.)خمغت خلمهاتاتخالجات تخالج مم خ  2
% خ22,5) خ خُ اػػهـخ ئاػػ ااػػجتاج    خاتااػػ خالػػاتتال تئػػامدخال ػػالـخىمػػ خالمجغ ػػتخالماػػج ؿخ)

امػػفخالػػ ؿخق مػػ خمت ػػبخنخ مهػػاتاتخالجػػات تخالجػػ مم مػػفخالج ػػا فخالكمػػ خفػػ خالمجغ ػػتخالجػػا بخ)
)شك ػػتخجػػـخحاػابخح ػػـخالجػػ ث تخكمػػاخذػاخماضػػحخ ال ػػااؿخالاػا ؽنخاكػػافخمتجفعػػا خخمعامػؿخ  جػػا

مهػػاتاتخالجػػات تخ)خمػػفخااحػػا ؛خممػػاخ ػػاؿخىمػػ خشفخئاػػ  خالج ػػا فخالُمفاػػتخفػػ خالمجغ ػػتخالجػػا ب
اتااػػ خااػػجتاج    خال تئػػامدخال ػػالـخىمػػ خ)خالجػػ خجت ػػبخ لػػ خجػػ ث تخالمجغ ػػتخالماػػج ؿخن الجػػ مم 
 نخا اضحخالخكؿخالجال خجمؾخالئجالدخ  ائ ا   متجفع خالاتت

خ
خ 0خكؿخ)

خاال عا خاا خف خالجط    فخال  م ات اتخشفتااخم ماى خالاتخمجااط خخكؿخ  ائ خ اضحخالفتؽخ  فخ
خق ؿخالالام خالج اتال خ الج اتل خ)الات  خالكم  خما خجاافتخمهاتاتخالجات تخالج مم خلا خمعمم خالعمـا

0
5

10
15

 القياس البعدي القياس القبلي

 القياس القبلي

 القياس البعدي



25 

 

خق ػػػؿخكػػػؿخمهػػػاتةخمػػػا خجػػػاافتخالمج كػػػاخمػػػفخ مهػػػاتاتخالجػػػات تخالجػػػ مم خلػػػا خمعممػػػ خالعمػػػـا
ات ػػاتخشفػػتااخم ماىػػ خخ ق مػػ خ ت خالمحاػػا  خاال اال ػػ خلمفػػتؽخ ػػ فخمجااػػط؛خجػػـخحاػػابخالالامػػ 

خخخخخخخمػا خجػاافتخكػؿخمهػاتةخمػفخمهػاتاتخالجػات تخالجػ مم خخخخخخخخخخخخخخخالج اتالاتاا خف خالجط    فخال  م خاال عا خال
خق ؿخالالام خ خكماخ جضحخمفخال ؿخال ااؿخالجال  لا خمعمم خالعمـا

خ 5 ااؿخ)
 خف خالجط    فخات اتخشفتااخم ماى خالاتااخ مجااطمفتؽخ  فخ ت خالمحاا  خاال اال  خلخق م 

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخمهاتاتخالجات تخالج مم خخكؿخمهاتةخمفخما خجاافتخالج اتال  م خاال عا خال
خق ؿخالالام لا خ خخمعمم خالعمـا

مهاتاتخالجات تخ
 ال  ات الج مم 

مجااطخ
 الات ات

خاالئحتاؼ
 المع ات 

 ت خ
 المحاا  

معامؿخمت بخ
خ5) )  جاخ

ح ـخ
خالج ث ت

ات  خ
خالحت  

 ت خال اال  خخخخخخخخخخخخخخ
خ0.,.خىئاخماجا خاالل 

خ مبخالمعمامات
 222,. 0,523 ق م 

خ3,222خ225,. 232,.0

 5,2.2خ32

 222,. 20.,3خ عا 

جحم ؿخ
خالمعمامات

خ202,.خ502,. ق م 
خ2,052خ222,. 02,232

خ323,.خ0,232خ عا 

خج   ـخالمعمامات
خ322,.خ032,. ق م 

خ2,023خ.22,.خ02,253
خ2.2,.خ.0,22خ عا 

خالج مؿ
خ.22,.خ0,252 ق م 

خ2,2.2خ222,.خ02,020
خ222,.خ3,222خ عا 

 الجالط ط
خ322,.خ022,. ق م 

خ2,202خ225,.خ03,220
خ222,.خ0,2.2خ عا 

خ ااتةخاألقمات
خ323,.خ025,. ق م 

خ2,222خ220,.خ..03,2
خ222,.خ0,2.2خ عا 

خجئف  خالالط 
خ.22,.خ.52,. ق م 

خ...,2خ..2,.خ20.,02
خ302,.خ0,220خ عا 

 مهاتةخمػفخمهػاتاتخالجػات تخالجػ مم خُ  حظخمفخال ااؿخالاا ؽخشفخق م خ ت خالمحاا  خلكؿخ
االلػ خخاؽخ ات ؛خمماخ عئػ خا ػااخفػتخ0.,.مفخق م خ ت خال اال  خىئاخماجا خاالل خ)خشك ت

م ماىػػػػ خالاتااػػػػ خفػػػػ خالجط   ػػػػ فخال  مػػػػ خاال عػػػػا خات ػػػػاتخشفػػػػتااخخ  حيػػػػال  خ ػػػػ فخمجااػػػػط
خق ػؿخالالامػ خهاتةخمفخمهاتاتخالجات تخالجػ مم ما خجاافتخكؿخمخالج اتال خلػا خمعممػ خالعمػـا

خ.صحة الفرض األول تنبتبذلك و نخ 0.,.ىئاخماجا خاالل خ) الجط  ؽخال عا ليالحخ
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 مت ػػبخمعامػػؿخ  جػػاخ)خقػػ ـخجتااحػػت
 ؛خ..2,.خ-225,. ػػ فخ)خلمهػػاتاتخالجػػات تخالجػػ مم خ  2

 خُ اػػهـخااػػجتاج    خاتااػػ خالػػاتتال تئػػامدخال ػػالـخىمػػ خالمجغ ػػتخالماػػج ؿخ)ممػػاخ خػػ تخ لػػ خشفخ
مهػػػاتاتخ% خمػػػفخالج ػػػا فخالكمػػػ خفػػػ خالمجغ ػػػتخالجػػػا بخ).,.2-%22,5)خججػػػتااحخ ػػػ فخ ئاػػػب

مهػػػاتةخمػػػفخمهػػػاتاتخنخامػػػفخالػػػ ؿخق مػػػ خمت ػػػبخمعامػػػؿخ  جػػػاخالم ا مػػػ خلكػػػؿخ الجػػػات تخالجػػػ مم 
الاػػا ؽنخاكػػافخمتجفعػػا خخنخجػػـخحاػػابخح ػػـخالجػػ ث تخكمػػاخذػػاخماضػػحخ ال ػػااؿالجػػات تخالجػػ مم 

مهػػػاتاتخ)خ)شك ػػػتخمػػػفخااحػػػا ؛خممػػػاخ ػػػاؿخىمػػػ خشفخئاػػػ  خالج ػػػا فخالُمفاػػػتخفػػػ خالمجغ ػػػتخالجػػػا ب
ااػجتاج    خال تئػامدخال ػالـخىمػ خ)خالجػ خجت ػبخ لػ خجػ ث تخالمجغ ػتخالماػج ؿخن الجات تخالج مم 
 نخا اضحخالخكؿخالجال خجمؾخالئجالدخ  ائ ا   متجفع خاتاا خالاتت

خ
 
 
 
 
 
 
 
 

خ 5خكؿخ)
ات اتخشفتااخم ماى خالاتاا خف خالجط    فخال  م خاال عا خخ مجااطخكؿخ  ائ خ اضحخالفتؽخ  فخ

خق ؿخالالام خكؿخمهاتةخمفخما خجاافتخالج اتال خمهاتاتخالجات تخالج مم خلا خمعمم خالعمـا
 

التـأممي فاعمية برنامج قائم عمى استراتيجية دراسة الـدرس فـي تنميـة مهـارات التـدريس حساب 
 :ختبار؛ كما يتضح من نتائج تطبيق االلدى معممي العموم قبل الخدمة
فاىم  خ تئامدخقالـخىم خااجتاج    خاتاا خالاتتخف خجئم  خمهاتاتخ مكفخالج كاخمفخما خ

خق ػػؿخالالامػػ  ألااتخشفػػتااخنخمػػفخالػػ ؿخحاػػابخالكاػػبخالمعػػاؿخالجػػات تخالجػػ مم خلػػا خمعممػػ خالعمػػـا
خق ػؿخالالامػ خاالج اتىم خخم ماى خالاتاا  خما خجاافتخمهاتاتخالجات تخالج مم خلا خمعمم خالعمـا

نخ 532 خ2..5 ظخاميػػػطف خحاػػػ فخ ػػػاذ نخ) الػػػ صخمحمػػػاخى ػػػاالحف ااػػػجالااـخمعاالػػػ خ ػػػ ؾخ
 ىم خالئحاخالجال  

 
خ
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خ 3 ااؿخ)
خخالكابخالمعاؿخألااتخشفتااخم ماى خالاتاا 

خق ؿخالالام ما خجاافتخمهاتاتخالجات تخالج مم خخاالج اتىم خ خلا خمعمم خالعمـا
مهاتاتخالجات تخ

 الج مم 
مجااطخ ال  ات

 الات ات
الئها  خ
 العظم 

الكابخ
 المعاؿ

الكابخخاالل 
 المعاؿ

خ مبخالمعمامات
 0,523 ق م 

2 0,052 

خااؿخاحيال ا خ

 20.,3خ عا 

خجحم ؿخالمعمامات
خ502,. ق م 

 0,202خ5
خ0,232خ عا 

خج   ـخالمعمامات
خ032,. ق م 

خ0,222خ5
خ.0,22خ عا 

خالج مؿ
خ0,252 ق م 

خ22.,0خ2
خ3,222خ عا 

 الجالط ط
خ022,. ق م 

خ0,522خ5
خ0,2.2خ عا 

خ ااتةخاألقمات
خ025,. ق م 

خ0,522خ5
خ0,2.2خ عا 

خجئف  خالالط 
خ.52,. ق م 

خ0,222خ5
خ0,220خ عا 

 كامؿخالج اتاال
خ3,222 ق م 

خ0,302خ02
خ52.,02خ عا 

مهػػػاتةخمػػػفخمهػػػاتاتخالجػػػات تخالجػػػ مم خالكاػػػبخالمعػػػاؿخلكػػػؿخخقػػػ ـُ  حػػػظخمػػػفخال ػػػااؿخالاػػػا ؽخشفخ
 نخاجػاؿخذػ هخال  مػ خىمػ خ5 خ0)اذػاخنخاج بخف خالما خال  خحااهخ ػ ؾخ متجفعخ  كمم خالج اتال 

الجػ مم خلػا خمعممػ خفاىم  خ تئامدخقالـخىم خااجتاج    خاتاا خالاتتخف خجئم ػ خمهػاتاتخالجػات تخ
خق ؿخالالام  خ.وبذلك تم تأكيد صحة الفرض األولنخالعمـا

خ
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   :ناني وهوالفرض الاختبار صحة 
ال عػػػا خلم ماىػػػ خالاتااػػػ خىمػػػ خ طاقػػػ خاألااتخال  مػػػ خاخخاتاألا ا ػػػاخفػػػتؽخااؿخاحيػػػال ا خ ػػػ فخ -

خق ػؿخالالامػ  الجط  ػؽخليػالحخ م حظ خما خجاافتخمهاتاتخالجات تخالج مم خلا خمعمم خالعمػـا
خال عا .

األااتخال  مػػ خاخااتخمفػػتؽخ ػػ فخاألاجػػـخالجح ػػؽخمػػفخيػػح خذػػ اخالفػػتضخ حاػػابخق مػػ خ ت خل
م ماى خالاتاا خىم خ طاق خالم حظ نخ ااجالااـخمعاال خاالج اتخ ت خلحاػابخالفػتؽخ ػ فخال عا خل

خا الئجالدخالج خجـخالجايؿخ ل هخال ااؿخالجال مجااط فخمتج ط فخشاخلع ئ خااحاةنخا اضحخ
خ 2 ااؿخ)

ات اتخشفتااخم ماى خالاتاا خف خالجط    فخال  م خخ  ت خالمحاا  خاال اال  خلمجااطق م خ
خ)الات  خالكم  خلم طاق  م حظ خالاال عا خل طاق خ

 ال  ات
مجااطخ
 الات ات

خاالئحتاؼ
 المع ات 

 ت خ
 المحاا  

معامؿخمت بخ
خ5)   جاخ)

ح ـخ
خالج ث ت

ات  خ
خالحت  

خخخخخخخخخخخ ت خال اال  خخخ
خ0.,.خىئاخماجا خاالل 

خ0,225خ52.,3 ق م 
خ5,2.2خ32خ05,520خ222,.خ32,2.3

خ.5,55خ02,0.2خ عا 

 حظخمفخال ػااؿخالاػا ؽخشفخق مػ خ ت خالمحاػا  خشك ػتخمػفخق مػ خ ت خال اال ػ خىئػاخماػجا خ  ُ
م ماىػ خات ػاتخشفػتااخخ  ؛خمماخ عئ خا ااخفتؽخ  خاالل خ حيال  خ  فخمجااط0.,.االل خ)

الاتااػػ خفػػ خالجط   ػػ فخال  مػػ خاال عػػا خل طاقػػ خم حظػػ خمػػا خجػػاافتخمهػػاتاتخالجػػات تخالجػػ مم خ
خق ػػؿخالالامػػ خ)الات ػػ خالكم ػػ خلم طاقػػ   ىئػػاخماػػجا خ الجط  ػػؽخال عػػا ليػػالحخخلػػا خمعممػػ خالعمػػـا

خ. 0.,.االل خ)
 (ق مػػ خمت ػػبخمعامػػؿخ  جػػاخ

 ؛خممػػاخ خػػ تخ لػػ خشفخ222,.لمهػػاتاتخالجػػات تخالجػػ مم خ مغػػتخ)خ  2
% خمػفخ22,2) خ خُ اػهـخ ئاػ ااػجتاج    خاتااػ خالػاتتال تئػامدخال ػالـخىمػ خالمجغ تخالماػج ؿخ)

نخامفخال ؿخق م خمت ػبخمعامػؿخ  جػاخ مهاتاتخالجات تخالج مم الج ا فخالكم خف خالمجغ تخالجا بخ)
)شك ػتخمػفخااحػا ؛خممػاخضحخ ال ااؿخالاػا ؽنخاكػافخمتجفعػا خجـخحاابخح ـخالج ث تخكماخذاخماخ

الجػ خجت ػػبخخن)مهػاتاتخالجػات تخالجػ مم  خ ػاؿخىمػ خشفخئاػ  خالج ػا فخالُمفاػتخفػ خالمجغ ػػتخالجػا ب
نخا اضػػحخمتجفعػػ ااػػجتاج    خاتااػػ خالػػاتت خال تئػػامدخال ػػالـخىمػػ خ)خ لػػ خجػػ ث تخالمجغ ػػتخالماػػج ؿ

 الخكؿخالجال خجمؾخالئجالدخ  ائ ا  
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خ
خ 3خكؿخ)

فخم ماى خالاتاا خف خالجط    ات اتخشفتااخمجااط خخكؿخ  ائ خ اضحخالفتؽخ  فخ
خ)الات  خالكم  خلم طاق  خم حظ الال  م خاال عا خل طاق خ

خ
خق ػػػؿخكػػػؿخمهػػػاتةخمػػػا خجػػػاافتخالمج كػػػاخمػػػفخ مهػػػاتاتخالجػػػات تخالجػػػ مم خلػػػا خمعممػػػ خالعمػػػـا

ات ػػاتخشفػػتااخم ماىػػ خخ اال اال ػػ خلمفػػتؽخ ػػ فخمجااػػطق مػػ خ ت خالمحاػػا  خ؛خجػػـخحاػػابخالالامػػ 
كػؿخمهػاتةخمػفخمهػاتاتخالجػات تخل طاق خم حظػ خمػا خجػاافتخالاتاا خف خالجط    فخال  م خاال عا خ
خق ؿخالالام خ خكماخ جضحخمفخال ؿخال ااؿخالجال  الج مم خلا خمعمم خالعمـا

خ 2 ااؿخ)
ات اتخشفتااخم ماى خالاتاا خف خالجط    فخخ ق م خ ت خالمحاا  خاال اال  خلمفتؽخ  فخمجااط

ل طاق خم حظ خما خجاافتخكؿخمهاتةخمفخمهاتاتخالجات تخالج مم خلا خمعمم خال  م خاال عا خ
خق ؿخالالام  خخالعمـا

مهاتاتخالجات تخ
 الج مم 

 ال  ات
مجااطخ
 الات ات

خاالئحتاؼ
 المع ات 

 ت خ
 المحاا  

مت بخمعامؿخ
خ5)   جاخ)

ح ـخ
خالج ث ت

ات  خ
خالحت  

 ت خال اال  خخخخخخخخخخخخخخ
خ0.,.خىئاخماجا خاالل 

خ مبخالمعمامات
 302,. 0.2,. ق م 

خ22.,2خ222,. .02,52

 5,2.2خ32

 0,222 0,222خ عا 

خجحم ؿخالمعمامات
 302,. 0.2,. ق م 

خ2,523خ250,. 05,223
خ0,523خ0,523خ عا 

خج   ـخالمعمامات
خ.22,.خ252,. ق م 

خ2,220خ202,.خ022,.5
خ5,222خ5,222خ عا 

خالج مؿ
خ220,.خ0,022 ق م 

خ53.,2خ252,.خ.50,02
خ3,222خ3,222خ عا 

 الجالط ط
خ220,.خ250,. ق م 

خ.2,22خ222,.خ02,222
خ5,222خ5,222خ عا 

خ ااتةخاألقمات
خ552,.خ220.,. ق م 

خ...,2خ..2,.خ20.,02
خ0,032خ0,032خ عا 

خجئف  خالالط 
خ202,.خ502,. ق م 

خ2,220خ222,.خ03,222
خ0,222خ0,222خ عا 

0
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 حظخمفخال ااؿخالاا ؽخشفخق م خ ت خالمحاا  خلكؿخمهاتةخمػفخمهػاتاتخالجػات تخالجػ مم خ  ُ
االلػ خخاؽخ ات ؛خمماخ عئػ خا ػااخفػتخ0.,.شك تخمفخق م خ ت خال اال  خىئاخماجا خاالل خ)

م ماى خالاتاا خف خالجط    فخال  مػ خاال عػا خل طاقػ خات اتخشفتااخخ  حيال  خ  فخمجااط
خق ػؿخالالامػ خ م حظ خما خجاافتخكؿخمهاتةخمفخمهاتاتخالجات تخالج مم خلا خمعممػ خالعمػـا

خ.صحة الفرض الناني تنبتبذلك و نخ 0.,.ىئاخماجا خاالل خ) الجط  ؽخال عا ليالحخ
 قػػ ـخمت ػػبخمعامػػؿخ  جػػاخ)خجتااحػػت

 ؛خ252,.خ-250,.لمهػػاتاتخالجػػات تخالجػػ مم خ ػػ فخ)خ  2
 خُ اػػهـخااػػجتاج    خاتااػػ خالػػاتتال تئػػامدخال ػػالـخىمػػ خالمجغ ػػتخالماػػج ؿخ)ممػػاخ خػػ تخ لػػ خشفخ

مهػػػاتاتخ% خمػػػفخالج ػػػا فخالكمػػػ خفػػػ خالمجغ ػػػتخالجػػػا بخ)25,2-%25,0)خججػػػتااحخ ػػػ فخ ئاػػػب
نخامػػػفخالػػػ ؿخق مػػػ خمت ػػػبخمعامػػػؿخ  جػػػاخالم ا مػػػ خلكػػػؿخمهػػػاتةخمػػػفخمهػػػاتاتخ الجػػػات تخالجػػػ مم 

الجػػات تخالجػػ مم نخجػػـخحاػػابخح ػػـخالجػػ ث تخكمػػاخذػػاخماضػػحخ ال ػػااؿخالاػػا ؽنخاكػػافخمتجفعػػا خ
)مهػػػاتاتخخ)شك ػػػتخمػػػفخااحػػػا ؛خممػػػاخ ػػػاؿخىمػػػ خشفخئاػػػ  خالج ػػػا فخالُمفاػػػتخفػػػ خالمجغ ػػػتخالجػػػا ب

ااػجتاج    خال تئػامدخال ػالـخىمػ خ)خالجػ خجت ػبخ لػ خجػ ث تخالمجغ ػتخالماػج ؿخنالجات تخالج مم  
 نخا اضحخالخكؿخالجال خجمؾخالئجالدخ  ائ ا  متجفع اتاا خالاتت خ

خ
 
 
 
 
 
 
 
 

خ 2خكؿخ)
اال عا خات اتخشفتااخم ماى خالاتاا خف خالجط    فخال  م خمجااط خخكؿخ  ائ خ اضحخالفتؽخ  فخ

خق ؿخالالام ل طاق خم حظ خما خ خجاافتخكؿخمهاتةخمفخمهاتاتخالجات تخالج مم خلا خمعمم خالعمـا
 

فـي تنميـة مهـارات التـدريس التـأممي ة الـدرس فاعمية برنامج قائم عمى استراتيجية دراسحساب 
 :المالحظة؛ كما يتضح من نتائج لدى معممي العموم قبل الخدمة

الاتتخفػ خجئم ػ خمهػاتاتخالجػات تخالجػ مم خااجتاج    خاتاا خ  مكفخالج كاخمفخما خفاىم  
خق ػػؿخالالامػػ  خنخمػػفخالػػ ؿخحاػػابخالكاػػبخالمعػػاؿخألااتخشفػػتااخم ماىػػ خالاتااػػ لػػا خمعممػػ خالعمػػـا
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خق ػػػػؿخالالامػػػػ خ طاقػػػػ خم حظػػػػ ىمػػػػ خ خمػػػػا خجػػػػاافتخمهػػػػاتاتخالجػػػػات تخالجػػػػ مم خلػػػػا خمعممػػػػ خالعمػػػػـا
خ ااجالااـخمعاال خ  ؾخىم خالئحاخالجال  

خ 2 ااؿخ)
خالكابخالمعاؿخألااتخشفتااخم ماى خالاتاا خ

خق ؿخالالام خ طاق خم حظ خىم  خما خجاافتخمهاتاتخالجات تخالج مم خلا خمعمم خالعمـا
مهاتاتخالجات تخ

 الج مم 
مجااطخ ال  ات

 الات ات
الئها  خ
 العظم 

الكابخخاالل  الكابخالمعاؿ
 المعاؿ

خ مبخالمعمامات
 0.2,. ق م 

5 0,322 

خااؿخاحيال ا خ

 0,222خ عا 

خجحم ؿخالمعمامات
 0.2,. ق م 

 0,022خ5
خ0,523خ عا 

خج   ـخالمعمامات
خ252,. ق م 

خ0,255خ3
خ5,222خ عا 

خالج مؿ
خ0,022 ق م 

خ0,320خ2
خ3,222خ عا 

 الجالط ط
خ250,. ق م 

خ0,252خ3
خ5,222خ عا 

خ ااتةخاألقمات
خ220.,. ق م 

خ22.,0خ5
خ0,032خ عا 

خجئف  خالالط 
خ502,. ق م 

خ0,235خ5
خ0,222خ عا 

خ طاق خالم حظ 
  كامم

 02,0.2 ق م 
خ0,322خ02

 52.,3خ عا 
ال طاق خمهاتةخمفخمهاتاتخالجات تخالج مم خالكابخالمعاؿخلكؿخخق ـُ  حظخمفخال ااؿخالاا ؽخشفخ

اجػػاؿخذػػ هخال  مػػ خىمػػ خخ ن5 خ0 ػػ ؾخ)نخاج ػػبخفػػ خالمػػا خالػػ  خحػػااهخ متجفعػػخا  كممهػػخالم حظػػ 
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ف خجئم ػ خمهػاتاتخالجػات تخالجػ مم خلػا خمعممػ خخ تئامدخقالـخىم خااجتاج    خاتاا خالاتتخفاىم  
خق ؿخالالام  خ.لنانيصحة الفرض ا يؤكدمما نخالعمـا

خخ
 تفسير نتائج الدراسة :

الػػػاتتخفػػػ خجئم ػػػ خفاىم ػػػ خ تئػػػامدخقػػػالـخىمػػػ خااػػػجتاج    خاتااػػػ خجخػػػ تخئجػػػالدخالاتااػػػ خ لػػػ خ
خنخح ثخكافخمجااطخالات اتخالجػ خحيػؿمهاتاتخالجات تخالج مم خلا خمعمم خالعماـخق ؿخالالام 

ما خجاافتخمهاتاتخالجات تخالجػ مم خلػا خخالج اتالخالجط  ؽخال  م خىم هاخشفتااخم ماى خالاتاا خف 
خكمػػػاخكػػػاف نخ52.,02)فػػػ خالجط  ػػػؽخال عػػػا خخ نخ  ئمػػػاخ مػػػغ3,222ـخق ػػػؿخالالامػػػ خ)معممػػػ خالعمػػػاخ

ـخق ػؿخمهاتاتخالجات تخالج مم خلا خمعمم خالعماخ طاق خم حظ خما خجاافتخخىم مجااطخات اجهـخ
ذ ػ خ خاتااػ اذػ اخ جفػؽخمػبخئجػالدخ نخ02,0.2)خالجط  ػؽخال عػا فػ خخ نخ  ئماخ مػغ52.,3الالام خ)

نخات مػػاخMyers (5.05) جئػػاقضخمػػبخئجػػالدخاتااػػ خلكئػػ خنخاخ 5.02محمػػاخمحمػػااخى ػػاالعاؿخ)
 خمعمػـخف ػطنخكمػاخ.5)خ هػاخ ت بخالجئاقضخمبخئجالدخالاتااػ خاألال ػتةخ لػ خضػال خالع ئػ خالماػجالام 
خMyers (5.05) االج خ ػت شئهاخاقجيتتخىم خج ات تخاتاا خالاتتخالج خكج هاخشاللؾخالمعممافخ

خ.شئهـخت ماخلـخ جمكئااخمفخالجع  تخىفخج م جهـخمفخال لهاخ خكؿخااضح
 

ااػجتاج    خاتااػ خالػاتتخفػ خجئم ػ خمهػاتاتخالجػات تخال تئػامدخال ػالـخىمػ خاقاخجت بخفعال ػ خ
خق ؿخالالام خ ل    الج مم خلا خمعمم خالعمـا

 حماتخال احث خلماضاعخالاتاا نخاال  خائعكػتخىمػ خشفػتااخم ماىػ خالاتااػ ؛خ  خشئهػاخئ مػتخ
االاػجتاج    خلهـخذ اخالحماتخمئ خ اا  خالجط  ػؽخ ػ فخشاضػحتخلهػـخيكجه لػ خلم تئػامديخشفخ

نخالج خااؼخ عممافخ هاخال ؿخجط  ؽخال تئامدخااؼخجاهـخ ل خحاخك  تخف خجئم جهـخمهئ ا خ
 .اجمكئهـخمفخالجايؿخ ل خحماؿخلمخك تخالمماتا خالمهئ  خالج خجعجتضهـ

 اقجئػػػاعخم ماىػػػ خالاتااػػػ خ  ذم ػػػ خماضػػػاعخال تئػػػامدخالجػػػات   خفػػػ خح ػػػاجهـخالمهئ ػػػ خكمعممػػػ خ
عؿخمخك تخالمماتا خالمهئ  خمحاتا ختل اا خل مااتخال تئامدخالػ  خالاي خمبخ الماج  ؿنخ

 .جااتخحال خاتاا خالاتت
 ااػػػجتاج    خاتااػػػ خالػػػاتتخالجػػػ خاػػػاىاجهـخىمػػػ خالئ ػػػا خحػػػاؿخمخػػػك تخالمماتاػػػ خط  عػػػ خخ

المهئ ػػػ خكػػػؿخمئهػػػػاخىمػػػ خحػػػاةخ خػػػػكؿخماضػػػاى نخممػػػػاخشاػػػهـخفػػػ خالج ػػػػاتبخ  ػػػئهـخاالجفك ػػػػتخ
جماى ػػ خمجعػػااةنخكػػالحااتخااالئيػػاتخااحجػػتاـخاآلالػػتخاالث ػػ خااكجاػػابخمهػػاتاتخا خال مػػاى 

 خ الئفت...خاغ تذا.خ
 نخممػاخجػـخجئاالهػاخ ال تئػامدخجط  ؽخالفعم خلحؿخكػؿخمخػكم اجفااةخمفخالجت   خالعمم  خف خالاال

 مماخشخعتذـخ  اا خاالاجتاج    .خئظت  ال تخم تاخاقجتاحاتخخا خ عؿخالحؿخااقعا خُمعاخ
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 خفخاػػػػػاىاالمػػػػػ  ااخفخججطم همػػػػػاخااػػػػػجتاج    خاتااػػػػػ خالػػػػػاتتنال مػػػػػاى خالمػػػػػ  العمػػػػػؿخاالجفك ػػػػػتخ
 .االاجتاج    ىم خاالاجفااةخمفخآتاتخ عضهـخال عضخمماخااذـخف ختفبخفعال  خخالمجات  ف

خ
 توصيات الدراسة ومقترحاتها: 

 توصيات الدراسة : (2
 الجاي اتخالجال   ف خضاتخالئجالدخالج خجايمتخ ل هاخالاتاا خالحال  نخ مكفخج ا ـخ

 .جئم  خمهاتاتخالجات تخالج مم خ تامدخ ىاااخالمعمـخ ل خامئف  خجا   خ ذجماـخمالطط  -
فخق ػػؿخالالامػػ خاشثئالهػػاخىمػػ خااػػجالااـخااػػجتاج    خاتااػػ خالػػاتتخاالذجمػػاـخ جػػات بخالمعممػػ  -

 ل اجفااةخمفخمم قاجهاخالمجعااةخف خالجئم  خالمهئ  .خ
ألذم ػػػػ خالعمػػػػؿخاالجفك ػػػػتخال مػػػػاى خلحػػػػؿخخالالامػػػػ خاشثئالهػػػػاق ػػػػؿخ جا  ػػػػ خاذجمػػػػاـخالمعممػػػػ ف -

 مخك تخالمماتا خالجات ا  .
خ

 مقترحات الدراسة : (1
خالجايؿخ ل هاف خضاخ ـّ خنخ مكفخاقجتاحخ  تاتخال حاثخالجال   تخالئجالدخالج خج

فاىم  خااجتاج    خاتاا خالاتتخف خجئم  خالمهاتاتخالجات ا  خااال جماى  خلا خ -
خ  .ق ؿخالالام معمم خالعمـا

فاىم  خااجتاج    خاتاا خالاتتخفػ خجئم ػ خمهػاتاتخالجفك ػتخالجػ مم خاالئاقػاخلػا خ -
خق ؿخالالام .  معمم خالعمـا

ج ػػػا ـخ ػػػتامدخ ىػػػاااخمعممػػػ خالعمػػػاـخ كم ػػػ خالجت  ػػػ خفػػػ خضػػػاتخمهػػػاتاتخالجػػػات تخ -
خالج مم .

خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
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 المراجع
 أواًل: المراجع العربية 

جئم  خلقالـخىم خالجات تخالج مم خ تئامدخ . 5.02فاتاؽخالهاات خ)ش االاذبخال ات خىم خاالالاخ
خ خاليؼ خ ااتة خمهاتات خالجعم ـ خف  خالفيح  خالمغ  خااجالااـ خئحا خالط بخااالج اه لا 

خالعت   خفخخع  معمم ال خالمغ  خالئفت. خاىمـ خالجت    خف  خ)اتاااتخىت    خ22ن خ-003 ن
خ.022

خ) خمحماا خالفتحاج خالا ا خال اقخحافخا خماالؿخجطا تخ .خ2..5شح ـ خالمهئ خلممعمـ  االىجماا
خاءاكئات   خااتخال امع خال ا اة.الجعم ـ.خ

خ) خ اذ  خحا ف خاميطف  خى االحف ظ خ2..5 ال صخمحما خ . خالعمـا خف  خاءحيال  الجحم ؿ
 .خال اذتة خمكج  خاألئ ماخالميت  .الجت ا  

خ ت ا اجلاختالمهاتاخعض خ  مجئلخم ا اخ خكممج لاختت تخالميغلجاا .خ2..5)شمؿخالا اخالمؼخ
خ.خ0.2خ-22 نخ22)05نخاتاااتخالطفال عمم .خالمخ  لطال خالا

خ) خالئ ا  خمحما خ2..5ش مف خالج . خلممااتتم جمعات خاألكاا م  خااالىجماا خالااتخعمـ خال اذتة  .
خالميت  خالم ئائ  .

.خجت م نخىم خالمعمـ خمماتتخمج مؿخا احثخ  تال  .خ2..5)خ.تخ.ا تاافخؾخ.اخ. اتاائقخت
ختخ اخالحائاا نخغقة خااتخالكجابخال امع .

جاـخف ئاتخآتؾخاجائ خااغئتخاتا تتخك غافخال قاخالخ خات جخاتاخل مائقخا ااخغاتئ   خاا  اتاخ
خ) ختاامااف خاذات  تخثات ت خذاا ؿ خاآئ  خالجغ  تخ .5.05ذ ما ئغ خىمم خق ااة خال ؿ  

خ.خجت م  خقذ تخالامهات .خالت اض خالع  كاف.لجطا تخمااتائا

حؿخجئم  خشاااتخالجات تخالج مم خف خفاىم  خااجالااـخخ. 5.03  تخ فخمحماخ فخااااخال  تخ)
خ خالط ب خلا  خاليف   خاءااتة خجاليصمعمم المخك ت خف  خالمعمم فخخالعماـخف  كم  

خ.052خ-20 نخ33نخ)ت ا  الم م خالاال  خلأل حاثخالج  امع خالممؾخاعاا.خ

خى االخاف  خحاف خامحما خمحما خ اماى ؿ خ5.02)خحفئ  خالمئاذد . خف  خالجت ا  .خاءحيات
خال اذتة خمكج  خاألئ ماخالميت  .

خ) خىط ف  خش االفجاح خالمؤاا خخ .2..5حما  خاجطا ت خالمعمـ خجمه ف خ ل  خطت ؽ خالعمؿ   حاث
خ.خال اذتة خااتخالئختخلم امعات.الجت ا  
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خ) خالخ خ خآؿ خى االتحمف خ ف خ ئتخام ماف خالاتتخىم خ5.02الماا خاتاا  خااجتاج     خفاىم   . 
المعج ااتخالمتج ط خ كفاتةخالجات تخلطال اتخاألقااـخالعمم  خالمعمماتخف خكم  خالجت   خ

خ.005-22 نخ5)02نخالم م خالميت  خلمجت   خالعمم   امع خ اة.خ

.خال اذتة خااتخ 2ط)خال حثخف خالعماـخالئفا  خاالجت ا  مئاذدخ .خ5.00ت اتخمحمااخش اى ـخ)
خالئختخلم امعات.

 .خاتاا خالاتت خالماالؿخال ا ائ خ ل خ2..5خش ت ؿخ02-03اامحخشحماخمحماخ عفتخت حافخ)
خ خف خضاتخمعا  تجكا فخالمعمـ. خجكا فخالمعمـ خالخامم خخالمؤجمتخالعمم خالثالث  ال ااة
خ.222خ-232نخكم  خالجت   خ  ئانخلجت ا  اخم م خالعماـخ كم اتخالجت   ن

خ .خال اذتة خمكج  خاألئ ماخالميت  .2)طخال  اتخالئفا  .خ2..5يفاتخفتجخ)

تؤ  خ خجعم ـخاجعمـخمهاتاتخالجات تخف خىيتخالمعمامات .خ5.00ي حخالا فخىتف خمحمااخ)
خ.خال اذتة خىالـخالكجب. 5ط)خجت ا  خمعايتة

خ) خمحما خالهاا  خمحما خ5.05طاذت خالمعايتة . خالمئاذد خلمئختخشات خالما تة خاات خىماف  .
خاالجاق ب.

ىاااخالمعمـخاجكامؿخالئظت  خاالمماتا  .خ5.02ى االا ـخميطف خى االا ـخ) خااك خجات تخالعمـا
خ.خال اذتة خااتخالفكتخالعت  . 5ط)

اال  اتامجت خف خاالج اتخفتاضخال حاثخاءحياتخال اتامجت خ .خ2..5ى االمئعـخشحماخالاتا تخ)
خ.خال اذتة خىالـخالكجب.الئفا  خاالجت ا  خااال جماى  

خ .خ5.02تخ)محماخفؤااخش اخىاكفخاخى اخالئ  خفجح خش اخامطا المماتااتخالج مم  خلمعمم خالعمـا
خغقة خخماؿ خ محافظ  خالعم ا خاألااا   خالمتحم  خف  خلأل حاثخ. خفماط ف خ امع  م م 

 .025خ-022 نخ0)2نخاالاتااات

 .خ5.02ىط  خالا اخىط  خى االعاؿخاىياـخشحماخمحماخش االال تخاىم خمحماخحا فخام مافخ)
خالجات تخ خمهاتات خجئم   خف  خالجات تخالُميّغت خىم  خقالـ خم جتح خجات    خ تئامد فاىم  

نخاتاااتخىت   خف خالجت   خاىمـخالئفتالج مم خلا خالط بخالمعمم فخ كم اتخالجت   .خ
خ.522خ-553 نخ22)

.2..5)ىفتخميطف خالطئاا خ خخخمئياتة خالمكج  خالعيت  .الخ .خمعا  تخال ااةخف خجعم ـخالعمـا
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ج ا تخات  خااجالااـخالمماتااتخالج مم  خلا خمعمم خالمتحم خخ. 5.02فاطم خاحابخالتخ ا خ)
الجت ا  خم م خكم  خالجت   خاألااا  خلمعماـخ.خالثائا  خف خمحافظ خ ت اهخمفخا ه خئظتذـ

خخ.522خ-522 نخ32نخ) امع خ ا ؿنخااءئاائ  

خ) خالمهئ  خالجطا ت خمختاع خال تات خ5.02فت ؽ خ حثخ . خالماتا   خىم  خال الـ خالمهئ  الجطا ت
خ.خنخاقاتةخالجعم ـ.خالت اض خالمتكقخالاطئ خلمجطا تخالمهئ خالجعم م الاتت

خ) خيااؽ خاآماؿ خش احطب خ.5.0فؤاا خ . خالجحم ؿ خاطتؽ خال حث خالعماـخمئاذد خف  اءحيال 
خ.خال اذتة خمكج  خاألئ ماخالميت  .الئفا  خاالجت ا  خااال جماى  

ما خ ج افخمعمم خالعماـخلمماتااتخالجات تخالج مم خاى قج خ .خ.5.0)خكاثتخ م ؿخاالـخ م اف
خلا هـ خالجات ا   خالكفاتة ختؤ خخ. ماجا  خالجعم ـ  خجطا ت خالالامتخىختن خالائا  الم ات

خالجت ا  خاالئفا  خنخامجطم اتائما جخ خ..23خ-2.2نخال مع  خالاعاا  خلمعمـا

ال مؾخالعمم خ ل خقاةخا ئات اذاتخاتاتخال كاتاتخالمجعااةنخ .خ2..5محماخى االهاا خحا فخ)
خ.خال اذتة خااتخالعماـخلمئختخاالجاق ب.خامام خال كاتاتخالمجعااة

لمعمم خالجعم ـخالثائا خالعاـخف خضاتخمعا  تخالجئم  خالمهئ  خ .خ5.05حماخقااـخىم خقحاافخ)م
خ.خىماف خااتخغ ااتخلمئختخاالجاق ب.ال ااةخالخامم 

 .خ.5.0محمػػػااخشحمػػػاخىمػػػتخاحيػػػ خى ػػػاالتحمفخفالػػػتاخاجتكػػػ خالاػػػ  ع خاآمئػػػ خى ػػػاا خجتكػػػ خ)
خ.خىماف خااتخالما تة.ال  اتخالئفا خاالجت ا 

 .خشثتخئما جخاتاا خالاتتخلمجئم  خالمهئ  خلمعمم خالف ق اتخف خ5.02ذال خمحماخجاف ؽخلطف خ)
خاج اهخ خىم  خاالجعتؼ خالثائا   خالمتحم  خط ب خلا  خلبئ اق خاالاافع   خالجحي ؿ جئم  

خ.خخ5.2خ-022 نخ2)50نخالم م خالميت  خلمجت   خالعمم  المعمم فخئحاه.خ

خى االعاؿخ) خمحماا خمحما خمهاتاتخالجفك تخ5.02ذ   خالاتتخلجئم   خىم خاتاا  خقالـ خ تئامد . 
خ خالجت   . خ كم   خت اض ات خخع   خالمعمم ف خالط ب خلا  خال ات خافاىم   م م خالج مم 

خ.خ022خ-022 نخ.0).5نخجت ا اتخالت اض ات

خ) خالمغاما  خىااا خ5.02 اات خمهئ ا خ . خالمعمـ خجطا ت خئحا خطت  ئا خالاتت خاتاا  .خااجتاج    
خ. 532)نخالمعتف 
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