
 تكنىنىجيا انقائم ػهًفاػهيح انتذريس انمصغر 

 انتذريسيحانتؼهم اننقال فً تنميح انمهاراخ 

 انترتيح انفنيحنحى مهنح انتذريس نذي طالب  هواألتجا

 تكهيح انترتيح 

 إعداد
 () عبد العزيزمحمد /ىدى أنور  د

   : انثحجا خهفيح

 لتطوير األمـ تسعىف ،األمـو  الشعوب تقدـ في األساسية الدعامة التعميـ يمثؿ     
صار لزاما عمى المعنييف بأمر العممية  و ،ول جديدة طرؽ بإيجاددائما وباستمرار  تعميميا

 .بيالمثمى لالرتقاء ا الطرؽأف يبحث عف ،هدبممف يعنيو مستقبؿ بؿ عمى كؿ التعميمية 
 يساعدأسموبا واتبعىتماـ االالخدمة بالمزيد مف قبؿ  وتدريبو  حظي موضوع إعداد المعمـف    

المعموماتي والخبرات وتنظيميا واستيعابيا في ضوء االنفجار  ارؼالمعمـ عمى فيـ المع الطالب
 (5102:)تيسيرالقيس األياـاليائؿ الذي نالحظو ىذه 

يتوقؼ بالدرجة األولى عمى احداث ،الذى نعيشوعصر الالمعمـ فى الطالب وعميو فاف نجاح     
مكية والالسمكية دوف الس قنياتكى يتعامؿ مع الت ،تدريسوميارات ال نقمة نوعية فى كفاءات

فى الفترة  سيطر عمى كافة مناحى الحياة، ألف التطور التكنولوجى والتقنى الذى رىبة أو قمؽ
بالجيؿ الثالث أو الجيؿ ،جعؿ النظـ التقميدية بالتعميـ  ال تتفؽ مع احتياجات المتعمميف  األخيرة
  البحث عف بدائؿ تتمشى مع ىذا العصر.لذا وجب  ،الشبكى

وجد فالجامعات التي ال ت يا،توظيفو  الحديثة التقنياتسابؽ ألكتشاؼ العالـ اليـو يتو     
ذا ،بال روح ابيا تقنيات تصبح جسدً   اجسدً تصبح  ةتوافرت التقنية ولـ توظفيا الجامع وا 

 التكنولوجية،ستحدثات وقد ظيرت الكثير مف الم ،(5105ىانى ابو الفتوح :) أقداـبال
لتركيز عمى استراتيجيات وا ،ةيو محور العممية التعميمى اليدؼ منيا ىو جعؿ المتعمـ

و  (5105: )مندور فتح اهلل .المعمومة لممتعمـ بأقؿ وقت وجيد وأكبر فائدةإليصاؿ التعمـ،
الدوؿ تقنية والتطور الذي أحدثتو ، تنفؽ الثورة ال ( أنو في ظؿ5102)فراس عودة  يؤكد

إعادة النظر في أساليب ينبغى  لذلؾ النامية والمصنعة المميارات عمى التقنية في العالـ،
 .التدريس التقميدية المتبعة فييا واستبداليا بأنماط تتواكب مع تطمعات الجيؿ الجديد 

اف تكنولوجيا األتصاالت تساىـ فى تحسيف ب (5101) المطيؼ الجزارعبد ويدعـ ذلؾ
وتبادؿ الممفات بيف  نشر االعماؿ االلكترونية  وامكانية،وتبادؿ الخبرات ؿ ميارات االتصا
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الالسمكي، و  تضمف االتصاؿ السمكيت اتقنيالتإف ( 5113)أحمد سالـ  ويرىالمتعمميف ، 
ىو ، فإف الواقع الحالي والمستقبمى بت فاعميةحقؽ نجاحا وأثقدإذا كاف االتصاؿ السمكي ف

 .لالتصاؿ الالسمكي
 ، التعمـ النقاؿ فى العممية التعميميةسبؽ يتضح أىمية النظر فى دمج تكنولوجيا  مما    

 ماوأن بالشكؿ الحديث وليس بالشكؿ التقميدى،كاألستعانة بالممصقات والصور والرسـو ،
تتسـ بخصائص تجعميا تجربة  ،ألنيابالفصؿ جنبا الى جنب مع التدريس  ياأستخدام

 .أضيفت الى التعمـ األلكترونىيئة غنية باألدوات مختمفة مف خالؿ ما توفره مف ب
إال أف الثورة بالرغـ مف قصر عمر التميفوف المحموؿ انو  (5100) محمد سميماف يرىو     

نيا نجحت في تغيير أل  المستحدثاتقى تزيد في أىميتيا عف با األتصاالتالتي أحدثيا في 
 Shortالرسائؿ القصيرة وظير شكؿ جديد مف التواصؿ عف طريؽ  ،مفيـو االتصاؿ

Message Service ”SMS” ( 5102: )ىياـ حايؾ وتؤكد ،التي تستخدـ لألخبار الموجزة
فى اكتساب مساعدة مل، رفةفي التعامؿ مع المع اجديدً  الشكأوجد جيزة الذكية األانتشار بأف 

 .التي يحتاجيا لمنجاح في عالـ متحرؾ االتصاالت المعرفة ىلإميارات الوصوؿ 
فالتعمـ النقاؿ أحد أنواع التعمـ االلكتروني الذي  ،النقاؿ داخؿ ىذه المنظومة التعمـ ويأتي    

عقد عدد  كما ،(Brown,T.,5112) النقاؿ يئات الخط المباشر وبيئات التعمـيتضمف بداخمو ب
 منيا المؤتمر العالمى الخامس بكندا M Learningمتعمـ النقاؿ لالعالميةمف المؤتمرات 

والثانى بالمممكة المتحدة  ،(5112) والثالث بايطاليا (5112) الرابع بجنوب أفريقياو  ،(5113)
في مبادرة التعميـ النيوزلندية لتفَعيؿ استخداـ التعمـ النقاؿ، قامت اإلدارة بتفعيؿ و  ،(5112)

 Study TXT) خاصية التعمـ عف طريؽ الرسائؿ النصية القصيرة عبر موقع أطمقت عميو
(www.studytxt.com(5102:فايؽ الغامدى). 

  مف مصادر التعمـ الحديثة الذي تـ إضافتو امصدرً يعد النقاؿ ؼ الياتبواسطة التعمـ ف     
مف منطمؽ إيمانيا بدور  ني التي توفرىا الجامعة لطالبيا.مؤخرا إلى منظومة التعمـ االلكترو 

 ،(5105)التعمـ الجواؿ: .يةمـ ذات جودة عالالتقنيات الحديثة في تحقيؽ خبرات تعميـ و تع
رساؿ  تمكننا (SMS) الرسائؿ القصيرة بأف (5105) فراس عودة ويؤكد ذلؾ مف التواصؿ وا 
 Multble Message (MMS) المتعددة ألشخاص، كما تسمح رسائؿ الوسائطلالمعمومات 

Service النقالةعبر األجيزة الفيديو ومقاطع  بنقؿ الصور. 
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 أجيزة عمى استخداـ تقنيات ركز يlearning  mobileالنقاؿ  التعمـيتضح أف  وعميو    
وضرورة األستفادة منيا فى تدريس المقررات التى تركز عمى أكتساب  ،االتصاؿ الالسمكية

التطور التقنى ألف  ،اليـو الحادثة لمظروؼ المتغيرة ايعد ىذا األسموب مالئمو  ،ةالميار 
ساىمت التى  تكمفتو الزىيدةمع خاصة  ،النقاؿ أوالعالـ الى العصر المتنقؿ  أدخؿ اليائؿ

وذلؾ  فى مراحؿ التعميـ وخاصة المرحمة الجامعية ،  تدعيـ دوافع التعمـ النقاؿلحد كبير ب
يوضع  صغير ية المتعددة فى جيازبتزويد المتعمـ بمناخ تعميمى تتوفر فيو الوسائؿ التعميم

ة والمسايرة بيدؼ تطوير التعميـ المواكبوجب ي الذى ،رعصمع ال ذلؾ يتمشىو يبو فى ج
التعمـ التقنيات المتطورة بصفة عامة و معبو تايمانا بالدورالذى  ،مستوى مخرجاتوورفع 
 .االخرىدوات األلكترونية األبأعتباره أكثر أنتاجا ومالئمة مف  بصفة خاصة  النقاؿ
  أسسف أىـ أ (5112البغدادى ) وأنطالقا مف رؤية العديد مف التربوييف ومنيـ رضا     
مف  المتدرب تمكفو ة الراجعة يـ والتغذييالمالحظة والتقو  تسجيؿ األداء  ىىس المصغر يالتدر 
فرصة  وذلؾ إلعطائو و،يديبواسطة الف ايميوذلؾ مف خالؿ تسج ،وبنفس مويوتقو  وأدائدة ىمشا
 .نفسو ـيتقو 
ميارات بما يمتمكو مف  دالطالب المعمـ تتحد ومف األمور التى ال يمكف أنكارىا أف كفاءة    

 رؤيتو ع مستوى األداء الميارى نتيجةتى أرتفاأوي ،التى يصؿ بيا الى حد األتقاف التدريس
 كفاءة في تؤثرف ، فمف السيؿ رؤية األخطاء وتصحيحيا ،ألدائو مف خالؿ التسجيؿ المرئى

يترؾ التدريس فالمعمـ الذى يمتمؾ ميارات ،مينة النحو ه تعديؿ األتجاعمى الطالب المعمـ 
 .مبياسيجعمو و  االتجاهيؤثرعمى  التدريسية وغياب ىذه الكفاءةعمى المتعمـ  بصماتو
فمشاعر المعمـ واتجاىاتو نحو مينة التدريس ومدى إيمانو بيا سوؼ يحدد خطاه      

فالمعمـ يدخؿ  لنفسو لإلسياـ الفعاؿ كشخص لو مينتو ومكانتو وقيمتو، االتي يرسمي
تبطًا مر  طالبية عريضة مف ميوؿ واتجاىات وخبرات ويكوف موقفو مف الالفصؿ ومعو خمف

  (5102وأخروف: ومحمد الوجي. )بيذه الخمفية ومتأثرًا بيا
 مشكهح انثحج :

أف تبيف  لطالب كمية التربية، التربية العممية مجموعاتعمى مف خالؿ اشراؼ الباحثة    
ولتدعيـ ىذه  ،منخفض الفصؿ الميارات التدريسية داخؿمف  الطالبمستوى تمكف 

أجرت الباحثة دراسة استطالعية  ،أكثر تحديدا لممشكمة لى صورةإالمالحظة والوصوؿ 
عمى عينة تكونت مف  داخؿ الفصؿتشخيصية لتحديد مدى توافر الميارات التدريسية 
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وأوضحت النتائج أنخفاض  وطالبة مف طالب التربية العممية، اخمسة عشر طالبً  (02)
 أمتالؾ الميارات التدريسية.مستوى 

لى طريقة تدريس مقرر التدريس المصغر التى تعتمد إوترى الباحثة أف السبب قد يرجع    
 ،ة الميارات التدريسية التنفيذيةوخاصوبعدىا عف الجانب العممى  عمى الطريقة النظرية،
وايصالو  المنيج ىلمعمـ فى تقديـ ما لديو وتفعيؿ محتو لمطالب اسة يالتى تعتبر األداة الرئ

 ،حيث أف تمؾ الميارات ال يمكف تنميتيا وصقميا اال مف خالؿ التدريب والممارسة لممتعمـ،
 ،تجعؿ التدريب أكثر جدوى التى التكنولوجيا الالسمكية مف ىنا يمكف األستفادة مف

ناء ( لتسجيؿ أداء الطالب المعمـ أثMMS) خدمة رسائؿ الوسائط المتعددة أستخداـب
النقالة مف أدوات   ما يتوافر باألجيزةلمميارات التدريسية بو لمقرر التدريس المصغر دراست

والممفات بيف المتعمميف وتبادؿ الخبرات مف خالؿ ارساليا تسمح بتبادؿ مقاطع الفيديو 
باستخداـ بطاقة مالحظة األداء التابعة لكؿ  ،عمى األقراف لحدوث عممية التقييـوعرضيا 

لى مستوى األداء الميارى إواحداث التغذية الراجعة ، لموصوؿ  تدريسال ميارة مف ميارات
لى كاميرا الفيديو وشاشة العرض التى قد إبدال مف حاجتنا األكثر فعالية وأكثر جودة، 

أو عدـ قدرة الطالب المعمـ  ،وتعذر أستخداميا أو غياب المسئوؿ الفنىيتعذر وجودىما، 
كؿ ىذه المعوقات  ،ميارات محددة لضبط الصورة ونقائيالى إعمى أستخداميا ألنيا تحتاج 

تعديؿ وتطوير  لىإالذى يؤدى  ،لمجانب العممى التدريس المصغر مقرر تؤدى الى فقداف
وعدـ  ،قبؿ دخوؿ ميداف التدريس الفعمى ميارات التدريس ىبالتدرب عم الميارىاألداء 
 ألتقاف .لى أعاقة الممارسة واإيؤدى السابقة   الخطواتبالمرور 

التى أصبحت  والوسائط الرقميةعدـ توظيؼ التقنيات مشكمة البحث فى وعميو تمثمت     
 مستوى تمكف فى ضعؼالتدريس المصغر لعالج ال فى تدريس مقرر ،فى متناوؿ الجميع

لى إومحاولة ازالة األسباب التى تؤدى  واألداء العممى ليا، لميارات التدريس الطالب المعمـ
فى ممارسة األداء العممى، بنقص التمكف نحو مينة التدريس المقرونة  جاهاالتسمبية 

 اعمية التدريس المصغر القائـ عمىلتعرؼ فىذا البحث وليذا ظيرت الحاجة ألجراء 
لدى نحو مينة التدريس  االتجاهفى تنمية الميارات التدريسية و  التعمـ النقاؿ تكنولوجيا

 .طالب التربية الفنية بكمية التربية
 مشكهح انثحج :تحذيذ 

 وفي ضوء ما سبؽ تحددت مشكمة البحث في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي: 
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تكنولوجيػػػا الػػتعمـ النقػػػاؿ فػػى تنميػػػة الميػػػارات القػػائـ عمػػػى مػػا فاعميػػػة التػػدريس المصػػػغر 
 ؟بكمية التربية  التربية الفنيةنحو مينة التدريس لدى طالب ه واألتجاة يالتدريس

 :فاف التاليال و السؤايتفرع منو          
التعمـ النقاؿ فى تنمية الميارات تكنولوجيا  القائـ عمىما فاعمية التدريس المصغر  -

 ؟ بكمية التربية التربية الفنية التدريسية لدى طالب 
نحو  االتجاهالتعمـ النقاؿ فى تنمية تكنولوجيا القائـ عمى صغر مما فاعمية التدريس ال -

 ؟ ربيةبكمية الت التربية الفنيةلدى طالب مينة التدريس 
  :لىإىدؼ البحث الحالى     أهذاف انثحج: 

فى تنمية  التعمـ النقاؿتكنولوجيا القائـ عمىفاعمية التدريس المصغر التعرؼ عمى  - 
 بكمية التربية. التربية الفنيةالميارات التدريسية لدى طالب 

التعمـ النقاؿ فى تنمية  تكنولوجيا ئـ عمىالقاالتعرؼ عمى فاعمية التدريس المصغر  -
 بكمية التربية. التربية الفنيةنحو مينة التدريس لدى طالب  االتجاه

 أهميح انثحج:

  عدة مجاالت عمى النحو التالى :أىمية البحث الحالى فى  تكمف 
  مجال انثحج انؼهمً:فً  -1      

  .لتعمـ النقاؿ فى التعميـ الجامعىا لوضع الخطط والسياسات لتطبيؽ افاقا جديدةفتح ي -أ 
 تطوير برامج وخدمات تفاعمية ومحاولة تقديـ تطبيقات مجدية وغير مكمفة أقتصاديا  -ب

 انمؼهم:فً مجال ـ  2    

ألنو يتمتع بمساحة واسعة مف المرونة فيد فى التوعية بأىمية استخداـ التعمـ النقاؿ ت-أ
 .بما يوفره مف فورية وسرعة وصوؿ

 وعدـ أغفػاؿ الجوانػب المياريػة وأتقانيا، اث اثراء فى ممارسة الميارات التدريسيةحدال-ب
 العممية داخؿ الفصؿ واألكتفاء بالدراسة النظرية. 

 :انطانة/انمؼهمفً مجال  - 3    
 وؿ ػفيى تح لى طبيعة التقنيات الالسمكية ،إتساعد فى تعديؿ نظرةالطالب المعمـ  -أ 

 الؾ الى األستثمار.األمر مف األستي     
 .وفؽ الخطوات الذاتيةوتنفيذىا بسيولة ويسر المصغرةلقدرة عمى اعداد الدروس ا-ب
 .MMSالوسائط المتعددة  رسائؿ خدمة  ومنيا النقاؿ خدمات معالجة المشكالت مف خالؿ -ج

 ػينح انثحج : 
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 فنية شعبة التربية ال ،طالب الفرقة الثالثةفى  لمتمثؿا ،المجتمع األصمى كمو 
والمقسميف حسب الجدوؿ الدراسى ، اطالب 31وعددىـ  5102/ 5102بالعاـ الدراسى 
تـ تخصيص  عشوائية بطريقةو  ،إلى مجموعتيف مقرر التدريس المصغرالخاص بتدريس 

  .تجريبيةال واألخرى لتمثؿ المجموعة ضابطةأحداىما لتمثؿ المجموعة ال
 متغيراخ انثحج: 

 :تغير انمستقم انم

 .التعمـ النقاؿتكنولوجيا القائـ عمىمقرر التدريس المصغر  تدريس  تمثؿ فىي     
 :تتمثؿ فى  ح:ؼاتتانمتغيراخ ان

ميػارة التييئػة الحػافزة وميػارة  سػت ميػارات: وتشػمؿ :الميارات التدريسية داخؿ الفصػؿ -
ـ النظػا وميارة تنفيذ العروض العممية وميارة ضػبط الشرح وميارة طرح االسئمة الشفيية

  الغمؽوميارة 
 ،ممارسػة التػدريسو  ،صػفات المعمػـ :نحو مينة التدريس ويتناوؿ ثػالث محػاور االتجاه -

  والمكانة األجتماعية لممينة
 حذود انثحج:

 جامعة المنيا –كمية التربية  –مكانيًا: قسـ التربية الفنية 
 . 5102/   5102زمانيًا : الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسى

 ( فى الميارات التدريسية التنفيذية لطالب الفرقة الثالثة.5مقرر التدريس المصغر ) ا :موضوعي
     انمـادج انتؼهيمـيح وأدواخ انثحج:

                                                                     تـ إعداد المادة التعميمية وأداتى البحث التالية:    
                                                                                              ة:المادة التعميمي-0
                                               دليؿ المعمـ الخاص بمقرر التدريس المصغر القائـ عمى تكنولوجيا التعمـ النقاؿ -
                                                                                                            البحث: اأدات -5
 س االتجاه نحو مينة التدريس.مقيابالتدري -ب     ميارات التدريس. بطاقة مالحظة -أ

    مصطهحاخ انثحج :

عمػػى اكسػػاب أسػػموب يعمػػؿ  بأنػػو (5112البغػػدادى )رضػػا ويعرفػػو  صــغر:انتــذريس انم
لفتػرة  ،طػالبيقـو فيو الطالب المعمـ بالتػدريس لمجموعػة صػغيرة مػف ال ،وتنمية ميارات التدريس

 ويحمؿ ما جاء فيو.ومف ثـ يشاىد نفسو  ويسجؿ درسو عمى شريط الفيديو، قصيرة،

    أسػػموب الكسػػاب وتنميػػة ميػػارات التػػدريس لػػدى الطالػػب المعمػػـويعػػرؼ أجرائيػػا بأنػػو     
 (بة التربية الفنية بكمية التربيةطالب الفرقة الثالثة شع)
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 انتؼهم اننقال:

الحديثة في التربية ويشير إلى مف المصطمحات ( بأنو 5102) يعرفو جماؿ الدىشاف     
دارة العممية التعميمية،أج استخداـ وما يميز ىذا  يزة الجواؿ في عمميتي التعمـ والتعميـ وا 

النوع مف التعمـ عدـ ارتباطو ببرتوكوالت خاصة وضرورة توفر أجيزة ومكاف لمتعمـ، مثؿ 
 التعمـ اإللكترونى.

لػتعمـ مػف أدوات اكأداة  األستفادة مف تكنولوجيا الياتؼ النقاؿ ، ويعرؼ أجرائيا بأنو       
مقػاطع الفيػديو  التػى تحتػوى ،MMSرسػائؿ الوسػائط المتعػددة  بأرساؿ وأسػتقباؿ بعد،عف 

 لمطالب المعمـ عبر األجيزة النقالة.  التدريسلميارات 
 :انتذريس اخمهار

أمكانية أداء عمؿ معيف مف األعماؿ التدريسػية  (0655) جابر عبد الحميد عرفيا        
مسػػاعدة المتعممػػيف عمػػى تحقيػػؽ بالتػػدريس لاء وبعػػد قيامػػو التػػي يقػػـو المعمػػـ قبػػؿ وأثنػػ

 األىداؼ الموضوعة بدقة وبسرعة.
مجموعة األداءات السػموكية التػى يقػـو بيػا الطالػب المعمػـ أثنػاء بأنيا  عرؼ أجرائياتو      

ميارة التييئة الحافزة وميارة الشرح وميارة طػرح االسػئمة وتشمؿ  -حصص التربية الفنية 
لمسػػاعدة – يػػارة تنفيػػذ العػػروض العمميػػة وميػػارة ضػػبط النظػػاـ وميػػارة الغمػػؽوم الشػػفيية

،وتقاس بالدرجػػة التػػى يحصػػؿ التالميػػذ عمػػى الػػتعمـ وتحقيػػؽ أىػػداؼ تػػدريس التربيػػة الفنيػػة
 فى بطاقة مالحظة األداء. المعمـ عمييا الطالب
 :نحى مهنح انتذريس االتجاه

تجابة الموجبػة أو السػالبة نحػو ( بأنػو اسػتعداد نفسػي لالسػ0665يعرفو قطػامي ) 
 .مثيرات مف أفراد أو أشياء تستدعي ىذه االستجابة ويعبر عنيا عادة بأحب أو أكره 

الطالػب  تػوجييى عمػى اسػتجابة لو تػأثير نسبيا   استعداد مكتسب ثابتويعرؼ أجرائيا بأنو       
األبعػػاد مػػف خػػالؿ ذلػػؾ ويظيػػر المرتبطػػة بمينػػة التػػدريس  بالموافقػػة أو الػػرفض لممواقػػؼالمعمػـػ 
التػي  ةدرجػال، وتقػاس بالمكانػة األجتماعيػة لممينػةو  ،ممارسػة التػدريسو ، صفات المعمـػ التالية :

 المعد ليذا الغرض.  في مقياس االتجاه نحو مينة التدريسالطالب يحصؿ عمييا 
 االطار اننظري وانذراساخ انساتقح :

 ،التدريسػية، الميػارات التدريس المصػغر، اؿالتعمـ النق محاور تتناوؿ ةتنقسـ الى اربع    
 .التدريس مينةنحو ه تجاواال 

 :انتؼهم اننقال :أوال
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قػـو عمػى يي ذالتعمـ النقاؿ يعد في مجممػو ترجمػة حقيقيػة وعمميػة لفمسػفة الػتعمـ عػف بعػد الػ    
ديػػة، نظـ التقميالػػتوسػػيع قاعػػدة الفػػرص التعميميػػة أمػػاـ األفػػراد، وتخفػػيض تكمفتيػػا بالمقارنػػة مػػع 

باعتبارىا فمسفة تؤكد حؽ األفراد في االستفادة مف الفرص التعميمية المتاحة وغير المقيػدة بوقػت 
أو مكاف وال بفئة مف المتعمميف، وغيػر المقتصػرة عمػى مسػتوى أو نػوع معػيف مػف التعمػيـ، األمػر 

 الذي يسيـ في ترسيخ مفيـو ديمقراطية التعميـ
 (5101فات:تعريؼ التعمـ النقاؿ : )ىشاـ عر  -0
التعمـ النقاؿ ىو نظاـ تعمـ إلكتروني يقـو عمى أساس االتصاالت الالسمكية يمكػف المػتعمـ مػف    

الوصوؿ لممواد التعميمية والندوات في أي وقػت وأي مكػاف، كمػا يشػير الػتعمـ النقػاؿ إلػى اسػتخداـ 
لتقنيػػات المتػػوفرة األجيػػزة المحمولػػة فػػي عمميػػة التعمػػيـ والػػتعمـ، حيػػث أنػػو يركػػز عمػػى اسػػتخداـ ا

 بأجيزة االتصاالت الالسمكية لتوصيؿ المعمومة خارج القاعات التدريسية
تعنػػي متحػػرؾ أي قابػػؿ  Mobile نجػػد أف كممػػةOxfordالػػتعمـ النقػػاؿ : فػػي قػػاموس   -

 (.Oxford, 5101لمحركة أو لمتحرؾ )
ؿ الجػواؿ الحصوؿ عمى أي معرفة أو ميارة خالؿ اسػتعما M Learningالتعمـ النقاؿ   -

 (.Jung,5114ويتـ ذلؾ في أى وقت وأى مكاف  )
وبشػػكؿ عػػاـ يشػػمؿ ميػػداف الػػتعمـ النقػػاؿ العديػػد مػػف التطبيقػػات واألطػػر الجديػػدة           

لتقنيات التعميـ والتعمـ. والقيمة التي يضيفيا الػتعمـ النقػاؿ عمػى العمميػة التعميميػة البػد أف 
 (Attewell:5113الميارى )و  والوجدانيتشمؿ ثالث جوانب: المعرفي 

 ( 5102لمتعمـ النقاؿ الفعاؿ : )ىياـ حايؾ: + -5
 وضع اتحاد شبكة المدارس األمريكية ىذه الخطوط العريضة متمثمة في سبع خطوات: 

 الخطوة األولى: االستطالع والتحري
 الخطوة الثانية: تحديد اليدؼ والنطاؽ

 الخطوة الثالثة: التخطيط
 حضير لمتنفيذالخطوة الرابعة: الت

 الخطوة الخامسة: التداوؿ واالنتشار

 الخطوة السادسة: التعمـ والتعميـ
 الخطوة السابعة: التقييـ والضبط

 (5101،ىشاـ عرفات:5113)أحمد سالـ : الخدمات التي تقدميا اليواتؼ النقالة:-2
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 Short Message Service (SMS) خدمة الرسائؿ القصيرة• 

لنقاؿ بتبادؿ رسػائؿ نصػية قصػيرة فيمػا بيػنيـ بحيػث ال تسمح لمستخدمي الياتؼ ا
  .حرفا  531تتجاوز حروؼ الرسالة الواحدة

 Wireless Application Protocol  خدمة بروتوكوؿ التطبيقات الالسمكية• 

ىو معيار عالمي يتضمف مواصفات وقواعد اتصاالت محػددة اتفقػت عميػو مجموعػة مػف 
لػػدخوؿ إلػػى اإلنترنػػت السػػمكيا باسػػتخداـ األجيػػزة الالسػػمكية الشػػركات ويسػػاعد المسػػتخدميف فػػي ا

   .الصغيرة المحمولة مثؿ اليواتؼ النقالة والمساعدات الرقمية الشخصية الخ
 (GPRS) خدمة التراسؿ بالحـز العامة لمراديو• 

ىػػي تقنيػػة مبتكػػرة جديػػدة تسػػمح لميواتػػؼ النقالػػة بالػػدخوؿ إلػػى اإلنترنػػت  GPRSتقنيػػة 
امكانية استقباؿ البيانات والممفػات وتخزينيػا واسػترجاعيا وتبادليػا السػمكيا بسػرعة بسرعة فائقة و 

كيموبايت في الثانية والوصوؿ إلى كـ أكبر مف المعمومػات المتاحػة مػف خدمػة  5.540في حدود 
 .الواب وبتكمفة أقؿ وجيد أقؿ 

 Bluetooth خدمة البموتوث• 

تػربط  Bluetooth Wireless Technologyتقنية االتصاؿ الالسمكي بموتوث 
مجموعة مف أجيزة االتصاؿ المحمولة مػع بعضػيا الػبعض بػروابط السػمكية قصػيرة المػدى 

 مثؿ اليواتؼ النقالة، والحاسوب الجيبي لتبادؿ البيانات والممفات بينيا السمكيا .
 MMS خدمة الوسائط المتعددة• 

حيػػث  MMSددة الوسػػائط تتػػيح ىػػذه الخدمػػة لممسػػتخدـ إرسػػاؿ واسػػتقباؿ الرسػػائؿ متعػػ
يمكػػف تبػػادؿ الرسػػائؿ النصػػية، ولقطػػات الفيػػديو، والرسػػـو المتحركػػة، والصػػور الممونػػة . وتتػػيح 

إمكانية تقديـ مجموعة مف الخدمات الالسمكية كػإجراء اتصػاالت مرئيػة  2Gخدمات الجيؿ الثالث 
 ميجا بايت فى الثانية . 0تفاعمية ونقؿ البيانات بسرعة عالية تصؿ إلى 

 (5113 أحمد سالـ: ، 5101)جماؿ الدىشاف: فوائد التعمـ النقاؿ الطراؼ العممية التعميمية: -2
 وقد تمثمت ىذه الفوائد فيما يمى :          

 يمكف بث المحاضرات إلى الطالب وذلؾ مف خالؿ اتصاؿ ىذه األجيزة بشبكة االنترنت. -أ
وؿ عمػػى المعمومػػات بشػػكؿ لمحصػػ  SMSيمكػػف اسػػتخداـ خػػدمات الرسػػائؿ القصػػيرة  -ب

 أسيؿ وأسرع مف المحادثات  الياتفية أو البريد اإللكتروني 



 
 

212 

( أو بالصػػػوت SMSمػػػف خػػػالؿ ) Handwrittenيمكػػػف تػػػدويف المالحظػػػات باليػػػد  -ج
Voice مباشرة عمى الجيازDevice .أثناء الدروس الخارجية أو الرحالت 

سػػواء الكتػػب والػػدروس وكػػذلؾ يسػػاعد الطػػالب والبػػاحثيف عمػػى إنشػػاء مكتبػػة صػػغيرة  -د
 المراجعات والشروح ، إضافة إلى مقاطع الفيديو الخاصة بمجاؿ معيف.

يمكف لمعديػد مػف الطػالب والمعمػـ تمريػر الجيػاز بيػنيـ أو اسػتخداـ الشػبكة الالسػمكية  -ى
  Bluetoothمثؿ البموتوث 

دي خاصػة فػي أف األجيزة المتنقمػة تحقػؽ عنصػر التجديػد فػي أسػموب التػدريس التقميػ -و
 المدارس القديمة والتي لـ تتمتع بالقدر الكافي مف تطورات التقانة في تجييزاتيا.

التعمػػيـ المتنقػػؿ يثػػري الػػتعمـ بمسػػاحة واسػػعة مػػف القػػدرة والمرونػػة حيػػث يػػتمكف المػػتعمـ مػػف  -ز
 . -just-in " timeمتابعة تعممو وقت وجوده بما يوفره مف فورية وسرعة وصوؿ "

ي التغمػػب التػي يشػػعر بيػا المػػتعمـ تجػاه جيػازه المتنقػػؿ الشخصػي تسػػاعد فػ إف األلفػة -ح
 محو أمية التعامؿ مع التكنولوجيا .عمى الرىبة، و 

 (5101)ىشاـ عرفات: :صعوبات التي تواجو التعمـ النقاؿالتحديات أو ال -2
فػػى األجيػزة المتنقمػة وخاصػة اليواتػؼ النقالػػة  Small Screenصػغر حجػـ الشاشػة  -

 جيزة الرقمية الشخصية مما يقمؿ مف كمية المعمومات التي يتـ عرضيا.واأل
 سعة التخزيف محدودة وخاصة فى اليواتؼ النقالة واألجيزة الرقمية الشخصية. -
يستغرؽ عمؿ البطاريات مدة قصيرة ولػذلؾ تتطمػب الشػحف بصػفة مسػتمرة، ويمكػف فقػد  -

 البيانات إذا حدث خمؿ عند شحف البطارية.
المػػوديالت واختالفيػػا يػػؤدى إلػػى عػػدـ األلفػػة السػػريعة مػػع األجيػػزة وخاصػػة مػػع كثػػرة  -

 اختالؼ أحجاـ الشاشات وأشكاليا.
 اقؿ قوة ومتانة مف أجيزة الحاسبات المكتبية. -
 قديمة بشكؿ سريع. ياتغير سوؽ بيع ىذه األجيزة المتنقمة بسرعة مذىمة، مما يجعم -
 د المستخدميف لمشبكات الالسمكية.قد تقؿ كفاءة اإلرساؿ مع كثرة أعدا -
 يحتاج المعمموف والطالب إلى تدريب الستخداـ تمؾ األجيزة بإتقاف وفاعمية. -
 (5101مبررات استخداـ التعمـ المتنقؿ: )سناء الغامدي : -3
 يقؼ وراء الدعوة إلى االستفادة مف األجيزة النقالة في التعميـ عوامؿ وأسباب كثيرة منيا   
 متزايد الستخداـ األجيزة النقالة عموماً.. والجواؿ عمى وجو الخصوص في العالـالنمو ال -
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 تعدد الخدمات التي يمكف أف يقدميا الجواؿ في مجاؿ التعميـ والتعمـ -
 شيوع وانتشار أساليب وأنماط التعميـ عف بعد، وحاجة المجتمعات الضرورية ليا -
 .التقميدي مف مشكالت المساىمة في التغمب عمى ما يعانيو التعميـ -

 انذراساخ انساتقح :

،منيػػػا دراسػػػة /الجواؿالمتنقؿ /وقػػػد أجريػػػت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات حػػػوؿ الػػػتعمـ النقػػػاؿ         
(5103 )Domingo, Antoni Garganté  Marta  حػوؿ تػأثير تكنولوجيػا اليػاتؼ النقػاؿ

أشػػارت النتػػائج زيػػادة  واسػػتخداـ  مجموعػػة مػػف تطبيقاتػػو فػػي الفصػػوؿ الدراسػػية،و فػػي الػػتعمـ،
المشػػػػاركة فػػػػي الػػػػتعمـ مػػػػف خػػػػالؿ تكنولوجيػػػػا اليػػػػاتؼ النقػػػػاؿ فػػػػي الفصػػػػوؿ الدراسية.ودراسػػػػة 

Mohamed Sarrab&Other  (5103)  لػى مجموعػة عوامػؿ سػياقية لمجػودة إالتػى تشػير
أف ىنػػاؾ عالقػػات سػػببية بػػيف رضػػا المػػتعمـ والنمػػوذج و  ة التػػي تػػؤثر عمػػى الػػتعمـ النقػػاؿ،الفنيػػ
  Mostafaدراسػة   و  ،عمى نتػائج عمميػة الػتعمـ الشػاممة رح.ألف النموذج لو تأثير إيجابيالمقت

Al-Emra&Oth)5103تخداـ ( تيػػدؼ إلػػى استكشػػاؼ أتجاىػػات الطػػالب والمعممػػيف نحػػو اسػػ
أف الػتعمـ النقػاؿ يمكػف و  وكشفت النتائج فروؽ ذات داللػة إحصػائية ، ،التعمـ النقاؿ في الجامعات

مػػف التقنيػػات التربويػػة الواعػػدة السػػتخداميا فػػي بيئػػات التعمػػيـ العػػالي فػػي دوؿ أف تكػػوف واحػػدة 
وتحػاوؿ ىػذه الدراسػة التركيػز  (Quan Chen Zheng Yan )5103 ودراسة الخميج العربية،

عمػػػى ثالثػػػة أسػػػئمة تتعمػػػؽ بتػػػأثير اليػػػاتؼ المحمػػػوؿ متعػػػدد الميػػػاـ عمػػػى األداء األكػػػاديمي،. 
وكػػػذلؾ ىػػػذا البحػػػث  ،تؼ المحمػػػوؿ فػػػي ثالثػػة جوانػػػب رئيسػػػةاواسػػتعراض الميػػػاـ المتعػػػددة لميػػػ

الػذى تنػاوؿ عػدة مقػاالت عػف  Zydney Janet  ،Zachary Warne( 5103) الوصػفى
. تػـػ اسػػتخداـ 5102إلػػى  5114تطبيقػػات المحمػػوؿ لػػتعمـ العمػػـو التػػي نشػػرت فػػي الفتػػرة مػػف 

)أمػؿ الحنفػى  وقػد أجػرت ، وجياتحميؿ المحتوى النوعي بما في ذلؾ السقاالت القائمة عمى التكنول
( بحث ىدؼ إلى تصميـ برنامج قائـ عمػى الػتعمـ المتنقػؿ المخػتمط وتقصػي فاعميتػو فػي 5102:

 أمػا ،وأظيػرت النتػائج فاعمبػة البرنػامج تنمية مستويات التفكير اليندسي لدى الطالب المعممػيف ،
إحػػدى اسػػتراتيجيات ( فتنػػاوؿ بحثػػو وضػػع المبنػػات األولػػي السػػتخداـ  5102مصػػطفى عػػوض :)

)الػػتعمـ الجػػواؿ(. وقػػد أظيػػرت النتػػائج أف اسػػتخداـ  التػػدريس مػػف خػػالؿ تقنيػػات الحوسػػبة النقالػػة
يجابيػػة فػػي التفاعػػؿ ، بينمػػا دراسػػة )سػػوزاف يالػػتعمـ الجػػواؿ  سػػاعد عمػػى التوجيػػو الػػذاتي لممػػتعمـ وا 
 ي المواقػؼ التعميميػة،( ىدفت لبناء النموذج المقترح  لتوظيؼ التعمـ المتنقؿ ف5102الشحات : 

عمػى تحقيػؽ الجانػب  بياف فعاليتو. وقدأسفرت النتػائج فاعميػة عاليػة فػى التػأثير بصػورة إيجابيػةو 
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( بحػػػث 5102وأجػػػرى )عػػػاطؼ يوسػػػؼ : ،وجػػػداني لطػػػالب المجموعػػػة التجريبيػػػةالتحصػػػيمى وال
ي توصػػمت نتائجػػو إلػػى وجػػود فػػرؽ ذي داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي التجريبيػػة و الضػػابطة فػػ

المنتػدى التعميمػي و  عػة التجريبيػة،البعدي لالختبار التحصيمي  ولبطاقػة المالحظػة لصػالح المجمو 
( ىػػػدفت الػػػى 5102المقتػػػرح لػػػو فاعميػػػة وحجػػـػ أثػػػر، وفػػػى دراسػػػة أجراىػػػا )جمػػػاؿ الدىشػػػاف :

لػى اسػتخداـ اليػاتؼ المحمػوؿ فػى العمميػة التعميميػة ،وكػذلؾ إأستعراض ومناقشة مبررات الدعوة 
( 5102:فػػايؽ الغامػػدي ) ، أمػػا دراسػػةفػػى األغػػراض التعميميػػةدة مػػف تطبيقاتيػػا العديػػدة األسػػتفا

، فػػي الؿ خدمػػة الرسػػائؿ النصػػية القصػػيرةىػػدفت إلػػى قيػػاس أثػػر اسػػتخداـ الػػتعمـ المتنقػػؿ مػػف خػػ
تنميػػة الميػػارات العمميػػة والتحصػػيؿ. كشػػفت النتػػائج عػػف وجػػود فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية فػػي 

عف عدـ وجود فرؽ ذو داللة فػى مقيػاس الميػارات العمميػة، وأجػرت )ليمػى االختبار التحصيمي، و 
س بعػض مفػاىيـ التعمػيـ ( بحث ىدؼ إلى قياس فاعمية التعمـ المتنقػؿ فػي تػدري5102الجينى :
، وكػاف مػف أىـػ النتػائج وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي تعمـػ المفػاىيـ، وأجػرى اإللكتروني

التعػرؼ عمػى صػورة البرنػامج المقتػرح فػي لغػات البرمجػة  بحث ىػدؼ ( 5102)مصطفى غنيـ :
بإسػػتخداـ الػػتعمـ المتنقػػؿ وأثػػر تطبيقػػو فػػي تنميػػة االتجاىػػات التقنيػػة لطػػالب المرحمػػة الثانويػػة، 

ىػدفت  (5102البػاقى: حمػد عبػدأوفػى دراسػة أجراىػا ) ،النتائج فاعمية البرنامج المقتػرحوأظيرت 
عمـ المتنقؿ  وتاثيره في تعمـ بعػض ميػارات الجمبػاز لطػالب التعرؼ عمي برنامج باستخداـ الت ىلإ

المػػدراس الذكيػػة فػػي ضػػوء تكنولوجيػػا االتصػػاالت، وأوصػػت بالمزيػػد مػػف األىتمػػاـ بػػالتعمـ المتنقػػؿ 
( فكػاف ىػدفيا ىػو بنػاء منظومػة 5105تيسػير انػدراوس :) أما دراسػة ألكتساب واتقاف الميارات،

 وجيػا الػتعمـ المتنقػؿ وبيئتػو وخصائصػو وميزاتػو وفوائػده،معرفية، تتضح فييا مالمح صػورة تكنول
التعميمػي وتػوفر االجيػزة  وقد ظير باف التحػديات تتمحػور مػا بػيف تقنيػات امػف وحمايػة المحتػوى

عينة مػف خبػراء تكنولوجيػا التعمػيـ  ى( عم5105وفى دراسة أجرتيا  )نيى عبد الباقى : ،وقدرتيا
، وتوصػمت الدراسػة ألبعػاد الػتعمـ بمركز التطوير التكنولػوجيلتعميـ وعينة مف أخصائي تكنولوجيا ا
( 5105دراسػػة )أحمػػد بػػدر:، و ينيػػة ألخصػػائيي تكنولوجيػػا التعمػػيـالجػػواؿ الرئيسػػة فػػي التنميػػة الم

عمميػة التعميميػة بالبيئػة أستيدفت التعرؼ عمى جدوى /عدـ جدوى أستخداـ الياتؼ المتنقؿ فػى ال
صػػطمحات فػػى تػػدريس موضػػوع الػػوعى بم  SMSالقصػػيرةوأسػػتخدـ خدمػػة الرسػػائؿ  ،المصػػرية

، واجػػػرت ) زينػػػب ئج عػػػف جػػػدوى خدمػػػة الرسػػػائؿ القصػػػيرةوأسػػػفرت النتػػػا ،تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ
(  بحث يعتبر مف البحوث األولى التي اىتمػت بتوظيػؼ تكنولوجيػا الػتعمـ النقػاؿ 5105الشربينى:
وأسػفرت  نتػائج البحػث عػف وجػود  ،ت تصػميـ ونشػر المحتػوى االلكترونػيكال مػف  ميػارا لتنمية
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لبطاقػػػػة تقيػػػػيـ المنػػػػتج لصػػػػالح ولبطاقػػػػة المالحظػػػة و لالختبػػػػار التحصػػػػيمي  فػػػرؽ داؿ إحصػػػػائيا
لػػى : تحديػػد المعػػالـ إ( ىػػدفت 5100نػػدى العجمػػى:) المجموعػػة التجريبيػػة، وفػػى  دراسػػة أجرتيػػا

اـ بالمعػايير التربويػة العامة والخصائص المميزة لمتعمـ المتنقؿ. في دولة الكويػت وأوصػت باالىتمػ
واالىتمػاـ باسػتخداـ تكنولوجيػا الػتعمـ المتنقػؿ وتطبيقاتػو، وتحػددت مشػكمة  ،متعمـ المتنقؿوالفنية ل

( فى توظيؼ إمكانػات التميفػوف المحمػوؿ لتنميػة مفػاىيـ البرمجػة 5100دراسة )محمد سميماف: 
المقتػرح لتوظيػؼ التميفػوف ومػا التصػور  لدى طػالب الصػؼ الثالػث اإلعػدادى بالمعاىػد األزىريػة،

)جمػػاؿ   المحمػػوؿ فػػي تنميػػة مفػػاىيـ البرمجػػة الشػػيئية ؟ مػػا أثػػر توظيفػػو ؟وفػػى دراسػػة  أجراىػػا
(  اسػػتخدمت األجيػػزة المحمولػػة فػػي بػػث المحاضػػرات والمناقشػػات عػػف بعػػد. 5100الدىشػػاف :

فػػي زيػػادة وتوصػػمت  نتػػائج الدراسػػة إلػػى أف الجػػواؿ يمكػػف توظيفػػو فػػي التعمػػيـ والتػػدريب ويسػػيـ 
مػف أىػدافيا  بنػاء وحػدة تعميميػة  (5101فعالية العممية التعميميػة، أمػا دراسػة )سػناء الغامػدي :
وتوصػمت  ،قػاؿ وقيػاس ميػارات التفكيػر الناقػدقائمة عمى أنظمة اليواتؼ النقالة لتطبيػؽ الػتعمـ الن

 Singh:5101) إلػى أف الػتعمـ النقػاؿ  يسػاعدفى السػير وفػؽ خطػواتيـ الذاتية،ودراسػة أجراىػا
Mandeepوالمنػػػاطؽ الريفيػػػة  (  عمػػػى مجموعػػػة مػػػف المشػػػاريع اليامػػػة بالمػػػدارس والمتػػػاحؼ
، أنو فى السنوات العشر الماضية حدث نمػو فػى الػتعمـ النقػاؿ ، ولكػى يحػدث التقػدـ بانحاء العالـ

ب فػػػى التعمػػػيـ النفػػػاؿ يتطمػػػب التغييػػػر فػػػى األسػػػاليب التدريسػػػية بالفصػػػوؿ التقميديػػػة الػػػى األسػػػمو 
 Luvai Motiwallaأجػرى )المتعممػيف مػف خػالؿ الجػواؿ، و  التعميمى الرقمػى التػى تتناسػب مػع

 SMS( دراسة بعنػواف الػتعمـ النقػاؿ :أطػار وتقػويـ، أوضػحت أف خدمػة الرسػائؿ القصػيرة 5114
( أكتسػبت شػعبية وشػيرة عالميػة، وجػاءت نتػائج WAPخدمة بروتوكوؿ التطبيقات الالسػمكية )و 

 .د الدور المثمر لمتعمـ النقاؿ فى المقررات الثالث الجامعية الالتى تـ دراستيـ الدراسة لتأكي
 :انتذريس انمصغـــر :  حانيا

مجاؿ التدريب عمى ميارات يعد التدريس المصغر واحدا مف ابرز األبداعات التربوية فى     
معقدة  وفد نشأت فكرتو بناء عمى مسممة قواميا أف عممية التدريس عممية ،التدريس

ومركبة،وأف التدريب عمييا ألوؿ مرة مف قبؿ الطالب المعاـ يعد أمرا مخيفا ومرعبا وأشكاال كبيرا 
قد يؤدى الى الشعور بالعجز وعدـ الرغبة فى التدريس،فيو أتاح الفرصة لمكشؼ عف أوجة 

ف خالؿ القصور فى التدريس  ومحاولة  معالجتيا مف خالؿ الممارسة الفعمية والتغذيةالراجعة م
 (5110)حسف زيتوف: البحث عف أنسب الطرؽ لألداء المميز لمميارات التدريسية.

 تؼريفاخ انتذريس انمصغر :-1
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إكسػػػاب وتنميػػػة ميػػػارات  ى( بأنػػػو أسػػػموب يعمػػػؿ عمػػػ5112يعرفػػو رضػػػا البغػػػدادي )      
تدريس جديػدة، وصػقؿ الميػارات األخػرى ويقػوـ فيػو طالػب التػدريب )أو المعمػـ( بالتػدريس 

دقػػائؽ، ويسػػجؿ فيػػو درسػػو مػػع  01- 2مجموعػػة صػػغيرة مػػف الطػػالب لفتػػرة تتػػراوح مػػف ل
                      02الفيديو تب ومف ثـ يشاىد بنفسو ويحمؿ ما جاء فيو .

أنو تػدريس حقيقػي ب (5112و)ليمى حسنى:(5113يعرفو )عبد العزيز العصيمى:و         
اؼ لمجموعػة بتدريس درس مصغر محدد األىد، حيث يقـو الطالب المعمـ ذو أبعاد مصغرة

( أفػػراد  01 – 2مػػف زمػػالء الطالػػب المعمػػـ ( يتػػراوح عػػددىـ بػػيف )صػػغيرة مػػف المتعممػػيف )
دقػائؽ، وعػادة مػا يػتـ تسػجيؿ ىػذه الػدروس  (01 – 2لمدة قصيرة مف الزمف تتراوح مف )

عػػادة المشػػاىدة  لالسػػتفادة مػػف النقػػد مػػف  والطالػػب المعمػػـ  قبػػؿ المشػػرؼبكػػاميرا الفيػػديو وا 
، ويعيد الطالب تدريسو مرة أخرى لالستفادة مف التغذية الراجعة الناتجػة مػف عمميػات نفسو

 النقد في محاولة لتحسيف مياراتو وأدائو .
 (5115صالح عبد السميع: ،5112)رضا البغدادى : أنواع التدريس المصغر : -5

، واليػدؼ مػف ف خاللػومػ يختمؼ التدريس المصغر بػاختالؼ البرنػامج الػذي يطبػؽ
، ويمكػػف ة أو الميمػػة المػػراد التػػدرب عمييػػا، ومسػػتوى المتػػدربيفالميػػار  وطبيعػػة  التػػدريب،

 حصر ىذه التقسيمات في األنواع التالية :
 التدريس المصغر المبكر : وىو التدريس المصغر الذي يبدأ التدرب عميو أثناء الدراسة . -أ
المعممػػػيف الػػػذيف يمارسػػػوف الطػػػالب ا النػػػوع يشػػػمؿ : وىػػػذالمصػػػغر أثنػػػاء الخدمػػػةالتػػػدريس -ب

 التدريس 
 .غالبًا ما يرتبط بمقررات و التدريس المصغر المستمر : يستمر مع الطالب حتى تخرجو . -ج
  .التدريس المصغر الختامي : يقـو بأدائو في السنة النيائية أو الفصؿ األخير مف البرنامج -د
يقػػـو فيػػو المشػػرؼ لطالبػػو المعممػػيف أنموذجػػًا  التػػدريس المصػػغر الموجػػو : ىػػو الػػذي-ىػػػ

 لمتدريس المصغر، ويطمب منيـ أف يحذوا حذوه ،.
 .التدريس المصغر الحر : ىذا النوع مف التدريس غالبًا ما يقابؿ بالنوع السابؽ )الموجو( -و
التػػي تتطمبيػػا مينػػة  التػػدريس المصػػغر العػػاـ : ييػػتـ ىػػذا النػػوع بالميػػارات األساسػػية-ز

عػػف طبيعػػة التخصػػص، ألف اليػػدؼ منػػو التأكػػد مػػف قػػدرة  بعيػػداعػػاـ،  بوجػػو التػػدريس
 المتدرب عمى ممارسة المينة .
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رضا البغدادى  ،5110)حسف زيتوف: :خصائص انتذريس انمصغر-3
:5112) 
 إكتساب الدارس ميارات جديده وتنميو معموماتو.  1
 أفراد. 01-2ضيا مف ( أفراد وبع5-3قمو عدد الطالب المعمميف داخؿ المجموعو )   1
 دقائؽ(. 2قمو الوقت المخصص لمتعميؽ عمى الموقؼ التعميمى ) 1
نتياء بالوصوؿ إلى حد اإلتقاف.  1  قياـ المياره عمى أسس عمميو بدايو مف المعرفو بالمياره وا 
سيولو المالحظو والتحميؿ سواء مف جانب الطالب المعمـ ذاتيا أو مف جانب المشرؼ        1

ستخداـ  ذلؾ فى التغذيو المرتجعو الفرديو والجماعيو وذلؾ مف خالؿ تسجيؿ االداء. وا 
 التدريب عمى المياره يكوف داخؿ قاعات التدريب المخصصو.   1
 تحديد بعض اجزاء الدرس وتصميـ كيفيو تقديميا وتقويميا.  1
 يركز فى التدريب عمى  مياره تدريسيو حتى يتـ إتقانيا بشكؿ جيد .   1
 (5115صالح عبد السميع: ،5110)حسف زيتوف:عممية التدريس المصغر خطوات-2
 اتيامكونات، أىميتيا و تعريفيا و  إعطاؤؾ خمفية معرفية )نظرية( عف الميارة محؿ التدريس-أ
 كاف حيا أو مصورا في شريط فيديو مشاىدتؾ لنموذج درس مثالي يمارس الميارة سواء  -ب
تجييػػز  –ناتيػػا السػػموكية ف جميػػع جوانبيػػا )مكو التخطػػيط لمتػػدريب عمػػى الميػػارة مػػ- ج

 التعميمية استيعاب أي المفاىيـ(الوسائؿ 
مػف  01إلػى  2دقيقػة وبحضػور  21تنفيذ الميارة عمى شكؿ درس مصػغر بػزمف ال يتعػدى  -د 

 صورة .يـ المشرؼ عمى التدريب وتسجيؿ ىذا الدرس صوتا و الزمالء مضافا إلي
المناقشػة مػدى تمكنػؾ التسػجيؿ ومػؿء بطاقػات المالحظػة و  إعادة عرض الػدرس مػف خػالؿ - ىػ

 مف الميارة    
 (   5112، محمد الزىرانى:5112مميزات التدريس المصغر : )رضا البغدادى: -2
يعد اسموبا متطوراً  في تدريب الطالب المعمـ عمى ميارات التدريس األساسيو عمى    1

 حده.نحو تدريجى يتناوؿ الميارات الجزئيو ككؿ عمى 
 .يعطى عائداً  مباشراً  وممموساً  لعمميو التعميـ والتعمـ   1
 .يساعد عمى تنميو وتطوير ميارات التدريس لدى الطالب المعمميف  1
 .يساعد عمى التخمص مف األخطاء الشائعو بيف المعمميف المبتدئيف  1
 .يساعد عمى كسب الثقو نحو الذات  1
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 .تدريسىالتقميؿ مف تعقيدات الموقؼ ال   1
 .عمى حؿ مشكمو عدـ توافؽ الزمف المحدد لمحصو مع زمف عرض الدرس يساعد   1
 سنوات 2يساعد في إبقاء أثر التعمـ  فتره ممكف أف تكوف    1
 يفيد فى الوصوؿ إلى مستوى التمكف.1
 (5115صالح عبدالسميع: ،5112ممصغر )رضا البغدادى:لاإلنتقادات الموجيو  -3
 ب اإلجتماعيو لمعمميو الندريسيوأىماؿ الجوان -أ  
 تقسيـ العمميو التدريسيو إلى ميارات صغيره يفقد تكامميا مما يصعب إستعابيا  - ب 
 التدريب عمى المياره بشكؿ منفصؿ دوف ربطيا بالميارات األخري -ج 
 المعمـ ال يقدـ التدريس المصغر عينو المتعمميف الذيف سيواجيـ الطالب -د 
 لب المعمـ موقفاً  صعباً  مف خالؿ وجود طالب كبار فى السف يواجو الطا  -ىػ

 انذراساخ انساتقح: 

 Sümeyra منيا دراسة وقد أجريت العديد مف الدراسات حوؿ التدريس المصغر،          
 Bağatur  (5102)  وقػػد وضػػعت ىػػذه الدراسػػة مػػف أجػػؿ التحقيػػؽ فػػي أىميػػة التػػدريس

( فػي جامعػة ىاسػتيب، تركيػا. وأظيػرت نتػائج ELTالمصغرعمى مواقؼ  الطالب في قسـ )
وقػػد أجػػرت )اركػػاف  ،ـ تصػػور إيجػػابي نحوالتػػدريس المصػػغرالبحػػث أف جميػػع الطمبػػة لػػديي

لػػى اعػػداد خطػػط تدريسػػية عمػػى وفػػؽ تقنيػػة التعمػػيـ المصػػغر إ( بحػػث ىػػدؼ 5102موسػػى:
ىػػـ أو  ة،لتطػػوير ميػػا رات التفاعػػؿ الصػػفي لػػدى الطمبػػة المطبقػػيف فػػي مػػادة التربيػػة الفنيػػ

نتائجو تفوؽ طمبة التجريبية عمى أقرانيـ طمبة المجموعة الضػابطة فػي االختبػار المعرفػي 
بحػػث ييػػدؼ التعػػرؼ عمػػى تػػػأثير  (5102)السػػيد فػػتح اهلل: كمػػا أجػػرى واالداء الميػػاري،

المعرفػػي وبعػػض اسػػتخداـ الػػتعمـ التعػػاوني والتػػدريس المصػػغر عمػػى مسػػتوى التحصػػيؿ  
ح القيػػاس أسػػفرت النتػػائج عػػف وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا لصػػالو  ،الميػػارات التدريسػػية

ت بػػأقميـ كردسػػتاف يػػ( أجر 5102وفػػى دراسػػة )أراز صػػالح :  ،البعػػدى لمتػػدريس  المصػػغر
وأىػـ النتػائج  ،عمػى نػواتج الػتعمـ لػبعض الميػارات العراؽ لقياس فعاليػة التػدريس المصػغر

)محمػد  ، وكػذلؾ دراسػةتدريس المصغربية التى استخدمت الأرتفاع قيـ حجـ التأثير لمتجري
بعنواف تأثير برنامج مقترح باسػتخداـ أسػموب التػدريس المصػغر المػدعـ  (5102حسونو :

بالحاسب اآللى عمى الميارات التدريسية لمطالب المعمـ ، وجاءت نتائجيػا موضػحو أرتفػاع 
)محمػد  أجػرىكما  قيـ حجـ التأثير لممجموعة التجريبية التى استخدمت التدريس المصغر،
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( بحػث ييػدؼ إلػى التعػرؼ عمػى تػأثير اسػتخداـ  التػدريس المصػغر عمػى 5102الموافى :
تعمـ الميارة ، أدى استخداـ أسػموب )المصػغر( الخػاص بالمجموعػة التجريبيػة إلػى تحسػف 

(  دراسػػة بعنػػواف  تػػدريب 5102واضػػح فػػى المسػػتوى الميػػارى ، وأجػػرى  )محمػػد لفتػػة :
والتػى أثبتػت  ،ة التعميـ المصغر وتعرؼ فاعميتيػاستخداـ إستراتيجيمدرسي التربية الفنية بإ

 Perihan( 5105) وكػػػذلؾ دراسػػػة نتائجيػػػا جػػػدوى األسػػػتراتيجية لمتػػػدريس النػػػاجح ،
Savas  .التى كاف اليػدؼ منيػا التحقػؽ مػف فعاليػة أشػرطة الفيػديوفى التػدريس المصػغر

تػػدريس الوأف إجػػادة ميػػارات  ،جػػدوى الفيػػديو فػػى التػػدريس المصػػغر وجػػاءت النتػػائج تؤكػػد
 Yasmin, Volkan, Dilber (2012 ) دراسػة كمػا تناولػت ،تتعػزز بأسػتخداـ  الفيػديو

 ،المصغرالمصغر والغرض الرئيسي ىو تطوير أداة موثوقة وصحيحة و تقيس تأثير تقنية 
يمكػف االعتمػاد عميػو لتحديػد دور تقنيػة المصػغر لتنميػة قاعػدة  أكدت النتائج أف المقيػاس
كانػػت النقطػػة  Tezcan Kartal&oth ( 5105) ودراسػػة المعرفػػة لمطالػػب المعمػػـ ،

المحورية ليا التركيػز عمػى المشػاكؿ التػي يعانييػا معممػي العمػـو قبػؿ الخدمػة ووفقػا ليػذه 
وي النتػػائج يتضػػح أف ممارسػػات التػػدريس المصػػغر تسػػيـ كثيػػرا فػػي معرفػػة المحتػػوى التربػػ

تـ التحقؽ مف تأثير وحػدة  Timmerman &other (5105) وفى دراسة ،بنسبة عالية
النتائج تدعـ فعالية ىذه الوحدة التدريبية و  ،طالب المعمميفصوت مزدوجة( في ال) التدريب

( 5105وفػػى دراسػػة أجراىػػا )أنػػس حػػاج التػػـو : ،متػػدريس المصػػغر وتفضػػمو فػػي التعمػػيـل
وتوصمت نتائجيا وجود ، لمصغر في رفع الكفايات التدريسيةىدفت الى بياف أثر التدريس ا

أمػا بحػث  ،خػرى تعػزى لمتغيػر الخبػرةألػة إحصػائية تعػزى لممؤىػؿ التربػوى، و فروؽ ذات دال 
فحققت المجموعة التجريبية التي استخدمت ألية التدريس المصغر  (5105)سناف عباس:

تفػػوؽ المجموعػػة ارات التػػدريس لمطػػالب المطبقػػيف، و المبكػػر نتػػائج ايجابيػػة فػػي تطػػوير ميػػ
بحػػث ىػػدؼ لرفػػع الكفػػاءة التدريسػػية لمطالبػػات  ( 5105بيػػة. وأجػػرت )رشػػا السػػيد :التجري

 فى تحصػيؿ الطالبػات المعممػات و ةمثممالنتائج  جاءتو  ،تدريسالالمعممات واالتجاه نحو 
 وجاءت نتػائج بحػث أجػراه ،تحسيف اتجاىات الطالبات المعممات ولكفاءات التدريسيةاأداء 

ر عػػف أثػػ مركػػز النجػػؼ، –الكميػػة التربويػػة المفتوحػػة  ( عمػػى طمبػػة5100)محمػػد ميػػدى: 
، أسػفرت عػف وجػود فػروؽ ذات داللػة احصػائية لصػالح استخداـ برنامج التدريس المصغر

( أكػدت نتائجػو  5100التجريبية عمى مستوى الميػارات، وفػى بحػث أجرتػو )نػرميف وىيػو:
تػػدريس المصػػغر لػػو اف اسػػموب الػػنظـ لػػو تػػاثير ايجػػابى مػػف الجانػػب النظػػرى واف اسػػموب ال
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وفى دراسػة أجراىػا كػال  ،ات التدريسيو مف الجانب التطبيقىتاثير ايجابى عمى تنمية الميار 
س المصػغر ومعممػي  المسػتقبؿ يتناولت التدر  ( Lakshmi & Digumarti2009مف )

ة األسموب فػي يفاعم عمىدؿ يو  المصغر، سيالتدر  نحو جابييإ موقؼنتائجيا أوضحت و  ،
كسابيلطالب المعممب ايمجاؿ تدر   .سيالتدر  راتلميا ـيف وا 

  يح:انمهاراخ انتذريس حانخا :

أف لكػػؿ مينػػة مياراتيػػا الفنيػػةالتى تمكػػف صػػاحبيا مػػف  (5110يػػرى حسػػف زيتػػوف )     
فمينة الطػب ليػا العديػد مػف الميػارات كقيػاس الضػغط والنػبض  بنجاح وفاعمية، ممارستيا
وكػذلؾ الحػاؿ بالنسػبة  مخططػات وتقػدير التكمفػة،لوضػع ال وكػذلؾ مينػة اليندسػة والحرارة،

لمينػػة التػػدريس التػػى يتعػػيف عمػػى المعمػػـ الػػتمكف منيػػا حتػػى يسػػتطيع ممارسػػة التػػدريس 
 2بنجاح وفاعمية واال تعرض لمفشؿ.

  : يةميارات التدريسالتعريؼ -0
اط معػػػيف ذى عالقػػػة ( القػػػدرة عمػػػى أداء عمػػػؿ / نشػػػ5112) زيتػػػوف كمػػػاؿعرفيػػػا       

، وىذا العمؿ قابػؿ لمتحميػؿ لمجموعػة مػف السػموكيات تنفيذه ، وتقويموو  ،التدريس بتخطيط
دقػة ، ومف ثـ يمكف تقييمو فى ضوء معػايير الالمعرفية / الحركية / االجتماعية)األداءات( 

ؼ مػػع المواقػػؼ التدريسػػية المتغيػػرة، ، والقػػدرة عمػػى التكيػػ، وسػػرعة إنجػػازهفػػى القيػػاـ بػػو
  05، ومف ثـ يمكف تحسينو مف خالؿ البرامج التدريبية . المنظمةباالستعانة بالمالحظة 

  :مهاراخ انتذريسأنىاع 

يػػذخر الفكػػر التربػػوى بعشػػرات مػػف المحػػاوالت واألجتيػػادات المتعمقػػةبأنواع التػػدريس،      
والميػػارات  األنػػواع الثالثػػة لمميػػارات التدريسػػيةوىى الميػػارات التخطيطيػػة ، وتحػػددت  فػػى

ى لتدريسػػيا،التخطيطية قبػػؿ نػػملميػػارات التقويمية،وحػػدد لكػػؿ منيػػا توقيػػت ز وا التنفيذيػػة،
وسوؼ يركز البحث الحالى عمػى  الحصة. بعدقويمية توال ،والتنفيذية أثناء الحصة ،الحصة
 سوؼ نتناوليا بشئ مف التفصيؿ.ميارات بعض ال

( 05240665) يعرؼ جابر عبد الحميد وآخروف       :الحافزةميارة التييئة  -0
لمدرس الجديد،  طالبالتػييئة بأنيا  كؿ ما يقولو المعمـ أو يفعمو، بقصد إعداد ال

 بحيث يكونوف فػي حالة ذىنية وانفعالية وجسمية قواميا التمقي والقبوؿ.
 (5110زيتوف: حسف:)ولمتييئة أساليب متعددة يمكف أف يستخدميا المعمـ، منيا         

         عرض األحداث الجارية. األسموب الثاني-    .يزيةاألسموب األوؿ: طرح األسئمة التحف-
 .            حكى القصصاألسموب الرابع: -   ممارسة األستكشافية. ال األسموب الثالث:-
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 تقديـ األقواؿ المأثورة.األسموب السادس : -                  األسموب الخامس: الطرائؼ.-
 ىو متوقع منيـ أف يتعمموه أو يحققوه مف أىداؼ.األسموب السابع :اعالـ الطالب بما - 
 46-42األسموب الثامف :تقديـ المنظـ المتقدـ فى صورة لفظية.- 
 ميارة الشرح: -5

 فى: (5112زيتوف: كماؿ) ويحددىا بعض مواقؼ التدريس تتطمب توظيؼ ميارة الشرح،    
 شرح النقاط الصعبة فى محتوى الدرس.-0 
 ئمة الغامضة .األجابةعف  بعض األس-5 
 . طالبتصحيح بعض المعمومات الخاطئة الشائعة لدى ال-2 
  56-52تغطية جزء كبير مف المادة الدراسية فى أقؿ وقت ممكف .-2 

 بأنيا : ميارة الشرح  (5110) يعرؼ حسف زيتوف        
اح ايض بيدؼ مجموعة مف األداءات المفظية والحركية التى يقـو بيا المعمـ بدقة وبسرعة 

 وىى: محتوى تعميمى مع األستعانة باألدوات المساندة
الوسائؿ التعميمية : أكثر األدوات أىمية وانتشارا ألنيا تعطى معنى وداللة لمعبارة المفظية -

 صعوبة فى الفيـ . طالبحتى ال يجد ال
 باطى.توضح معانى المفاىيـ أو المبادئ أو القواعد،باألسموب األستقرائى أو األستن األمثمة:-
مػف خػالؿ تشػبييو بشػئ  طػالبتسػتخدـ اليضػاح شػئ صػعب الفيػـ عمػى ال التشبييات :-

)المشػػبو والمشػػبو بػػو وسػػمات  ولمتشػػبييات أربعػػة عناصػػر أساسػػية أخػػر مػػألوؼ لػػدييـ،
 66-61و وسمات األختالؼباشتال
 ميارة طرح األسئمةالشفيية:   -2

تمثػؿ وسػيط و  ،يػا الطػالب والمعممػوفلتػي يتواصػؿ بتعد األسػئمة الشػفيية األداة ا         
يتوقػػؼ مشػػاركة الطػػالب  ،يقػػدـ ليػػـ مػػف خبػػرات ومػػواد تعميميػػةالمناقشػػة بػػيف الطػػالب ومػػا 

 (5112)زيد اليويدى : وتفاعميـ في الصؼ عمى نوعية األسئمة وحسف صياغتيا .
مجموعػػػة األداءات  :( ميػػػارة طػػػرح األسػػػئمة بأنيػػػا5110) فويعػػػرؼ حسػػػف زيتػػػو        
 األنتظار عقب توجيو السؤاؿ، توجيو السؤاؿ، ،التى تتعمؽ بكؿ مف اعداد السؤاؿ يسيةالتدر 

معالجػػة  األنتظػػار عقػػب سػػماع األجابػػة، لػػى األجابػػة،إاألسػػتماع  أختيػػار الطالػػب المجيػػب،
  055-050وتشجيع الطالب عمى توليد األسئمة.
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ا،مف أبرزىػػػا األسػػػئمة بيػػػوتتعػػػددأنواع األسػػػئمة تبعػػػا لموظػػػائؼ أو األدوارالتػػػى تقػػػـو       
 واألسػػئمة األبداعيػػة، ،مة المتابعػػة، واألسػػئمة التقويميػػةواسػػئ ،األستكشػػافية، وأسػػئمة الػػربط

أمػا بالنسػبة لمسػتويات األسػئمة فينػاؾ العديػد مػف المحػاوالت بػذلت  ،وأسئمة ضبط السموؾ
 وأشيرىا : ،تقسيـ األسئمة فى مستويات متدرجةل
  .ر وأعادة الصياغةنيا وتشمؿ التذكاألسئمة الد-
  .األسئمة المتوسطة وتشمؿ التفسير والمقارنة والتصنيؼ والتعميـ والتطبيؽ-
 255-201(5112كماؿ زيتوف: )األسئمة العميا وتشمؿ التحميؿ والتقويـ واالبداع.-
 ميارة تنفيذ العروض العممية:-2

 و عمػػؿ،لعمميػػة أ أداء فعمػػى يقػػـو بػػو المعمػػـ ( بأنيػػا:5112) يعرفيػػا كمػػاؿ زيتػػوف      
ويتوقػع مػف الطالػب  ،يشاىد الطالب كيفيػة اجػراء العمػؿ كى ،متبعا مجموعة مف األجراءات

  عمى أعادة العمؿ بعد قياـ المعمـ بالعرض العممى اأف يكوف قادرً 
 (:0665)كوثر كوجاؾ : :ىناؾ العديد مف األستخدامات التدريسية لمعروض العممية، أبرزىا   
 وتحفيز الطالب عمى تعمـ موضوعو.التمييد لمدرس -
 تنمية قدرة الطالب عمى التفكير وحؿ المشكالت.- 
 أغالؽ الدرس ومراجعة ما درس فيو مف نقاط.- 
 تقويـ مدى تعمـ الطالب لما درسوه.- 
  563-562.بديؿ لمدروس المعممية عندما ال تتوافر األجيزة واألدوات- 

 فيما يمى: ،ر ألستخداميا فى التدريسجو القصو أو  (5110) حسف زيتوف بينما حدد
 بؿ البد مف ممارستيـ ليذه الميارات بأنفسيـ. ،عروض العممية وحدىا لتعمـ الطالبال تكفى ال-
 يصعب رؤية الطالب لمعروض العممية وسماع الشرح المفظى مع كثرة أعداد الطالب.- 
خاؿ  كوف العرض العممىعندما ي أحتماؿ أف يقؼ بعض الطالب موقفا سمبيا )الالمباالة(- 

 .وجذب األنتباه مف االثارة
يصػػػػعب أحيانػػػػا ضػػػػبط النظػػػػاـ وخاصػػػػة المعمػػػػـ حػػػػديث الخبػػػػرة أثنػػػػاء تقػػػػديـ العػػػػروض -

  514العممية.
 : ضبط النظاـميارة -2

مجموعػػػة األداءات  ميػػػارة ضػػػبط النظػػػاـ بأنيػػػا: (5110يعػػػرؼ حسػػػف زيتػػػوف )        
التعػػرؼ عميػػو وفيػػـ أسػػبابو و  ،لشػػغب قبػػؿ حدوثػػوبيػػا المعمػػـ لمنػػع االتػػى يقػػـو  التدريسػػية
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ومف ثػـ التعامػؿ معيػا باألسػموب الػذى يناسػبيا بيػدؼ التخفيػؼ مػف حػدتيا أو  ومعالجتو.
  222ايقافيا تماما.

حاوؿ بعض التربوييف تقسيـ سموكيات الشغب الصفى الى مجموعات حتى يمكف         
 :تسييؿ التعرؼ عمييا وضبطيا،ومف أبرز التصنيفات 

 (0665)كوثر كوجاؾ : :لى إ تصنيؼ سموكيات الشغب حسب حدتيا: أوال:
 .المشكالت التافية.  المشكالت البسيطة تشمؿ:المشكالت العامة-
 254-252المشكالت الخاصة : تشمؿ الوقاحة أو التصرؼ بطريقة غير ألئقة مع المعمـ.-

 (5112يتوف:)كماؿ ز  لى:إ ثانيا: تصنيؼ سموكيات الشغب فردية أـ جماعية:
 المفظى والجسدى.والعدواف  عصياف األوامر، ،تشمؿ السخرية عمنا المشكالت الفردية: - 
 226-224عدـ ألتزـا القواعد والقوانيف. ،تشمؿ صراعات المجموعات المشكالت الجماعية: -
  ميارة الغمؽ : -3

اءات التػى مجموعػة األد ميارة غمؽ الدرس، بأنيػا: (5110) حسف زيتوف عرؼوي        
يقـو بيا المعمـ بدقػة وبسػرعة وبقػدرة عمػى التكيػؼ مػع معطيػات التػدريس باعػداد ممخػص 
لمػػدرس وتقديمػػو لمطػػالب بمػػا يحقػػؽ أغػػرض ىػػذا الممخػػص وتظيرىػػذه السػػموكيات فػػى أداء 

 202المعمـ.
 (021، 0665)جابر عبد الحميد جابر وآخروف، : الغمؽ يحقؽ وظائؼ عديدة منياو        

 وتوجيييـ إلى نياية الدرس . طالبانتباه ال جذب -0  
 عمى تنظيـ المعمومات في عقوليـ وبمورتيا . طالبيساعد ال -5  
 إبراز النقاط اليامة في الدرس وتأكيدىا وربطيا مع بعضيا     -2  

 انذراساخ انساتقح:

 Johann Sommer منيػػػا ،التدريسػػػية ميػػػارات الأجريػػػت الدراسػػػات والبحػػػوث حػػػوؿ 
 ىػػػو تطػػػوير أداة وصػػػفية السػػػتعراض ميػػػارات التػػػدريس لألقػػػراف، يػػػاوكػػػاف اليػػػدؼ من (5102)

 وأظيػػرت النتػػائج أف ىػػذه األداة تحتػػوي عمػػى سػػتة عشػػر وحػػدة تغطػػي عمميػػة ومحتػػوى االشػػراؼ
ومواصػػفات تحػػدد سػػموكيات التػػدريس المتوقػػع وكانػػت ىػػذه األداةالخاصػػة لػػدييا موثوقيػػة عاليػػة، 

ىػػدفت التعػػرؼ عمػػى القضػػايا الحرجػػة لتنميػػة  Tang Keow &Other (5102)  ودراسػػة
نتػائج أف العوامػؿ ال الميارات مف خالؿ التعميـ والتدريب الميني فػي الجامعػات الماليزيػة، وكشػفت
 ،األكاديميػػػة فتػػػرةو  التػػػى أدت الػػػى فشػػػؿ تنميػػػة الميػػػارات كانػػػت ترجػػػع الػػػى أف حجػػـػ الطبقػػػة ،
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عيػة الخبػرات الميدانيػة خػالؿ تػدريب نو دراسػة تػرى أف   Antje B, &Others(2015)أجػرتو 
، وأوضػػحت ي ألمانيػاعامػؿ ميػـػ لتطػوير ميػارات التػدريس. بالمػػدارس الثانويػة فػ تعتبػرالمعممػيف 

 Loredana وكػذلؾ دراسػة ،النتائج التبايف في التنبؤ بميػارات التػدريس مػف سػمات الشخصػية
Sofia Tudor (5102) ميػة والبحثيػة فػي تطػوير التعمي األنشػطة  ىدفت إلى  تحميؿ دور التى

نتػػائج أف بعػػػض المتغيػػػرات التعميميػػػة حاسػػمة مػػػف أجػػػؿ تػػػدريب الوأظيػػػرت  الميػػارات المينيػػػة ،
سػػعت إلػػى التعػػرؼ عمػػى التػػى ( 5102:ف قػػديسير يشػػ) دراسػػةوكػػذلؾ المينيػػة،  الميػػارات ر وتطوي

 ،ممػي العمػـو قبػؿا لػدى معيػة لميػارات التفكيػر العميبي في تنمية الكفايات التدريسيأثر برنامج تدر 
تحديػد لػى إىػدؼ  (5102: خالػد الكموشػى)وجاء بحث  ،ة البرنامجينتائج إلى فاعمالوقد أشارت 

ؿ إلػى قائمػة وتـ التوصػ،نيات التعميمية فػي عمميػة التػدريسأىـ الكفايات التدريسية الستخداـ التق
ضػػعؼ لػػدى  فػػى وجػػود بحثيػػابمػػورت مشػػكمة ف (5102:يوسػػؼ)ىالػػة  أمػػا، بالكفايػػات التدريسػػية

النتػػائج األثػػر اإليجػػابى لمبرنػػامج  وأظيػػرت ،بكميػػات التربيػػة عبة المغػػة العربيػػةشػػ المعمػـػب الػػالط
لمعممػيف، ممػا يػدؿ عمػى األساسية المستيدؼ تنميتيا لػدى الطػالب ا التدريبى فى تنمية الميارات

الكفػاءات  لى التعػرؼ عمػىإىدؼ الذى ( 5102:أسعد الخفاجى) وكذلؾ بحث ،البرنامجفعالية ىذا
واسػػتنتج وجػػود عالقػػة ارتباطيػػة عكسػػية دالػػة  ،التدريسػػية وعالقتيػػا بالعوامػػؿ الخمسػػة لمشخصػػية

ىػدؼ بحػث  (5102:عمػىمحمػود )بينما أجرى  ،الكفاءة التدريسيةو العصبية احصائيا بيف عامؿ 
 ،يسػيةالتدر الكفػاءة  قترح باستخداـ التعمـ االلكترونػي فػىلى التعرؼ عمى فاعمية تدريس مقرر مإ

التأثير اإليجػابي لممقػرر اإللكترونػي المقتػرح المبنػى عمػى معػايير الجػودة فػى  عمىالنتائج  توأكد
 (5102: نجيػػة سػػميماف)وفػػى بحػػث أجرتػػو  ،أداء الطالػػب المعمػـػريسػػية و تحسػػيف الكفػػاءات التد

ور فػى المطػ  الفصػؿ لتنميػة أدائيـػ التدريسػى لتنفيػذ المػنيج بعنواف برنامج تدريبى مقتػرح لمعمـػ
 منصػور) وقػد أجػرى ،التعمػيـ  ـ نظػا وأسفرت النتائج عف تحسيف المعمـػ وبالتػالى تحسػيف  ليبيا،

( بحث بعنواف فاعمية برنامج مقترح عمػى وفػؽ التػدريس المصػغر فػي إكسػاب  5105: المفرجى
مت طمبة أقساـ المغة العربية الميارات التدريسية واتجاىيـ نحػو المينػة ، جامعػة اليرمػوؾ، وتوصػ

 صػػػداـ الحديػػػدى)،وفػػػى دراسػػػة أخػػػرى أجراىػػػا وجػػػود فػػػروؽ ذات دالؿ إحصػػػائية  لػػػىإالنتػػػائج 
المدرسػػيف بعػػض  تعػػرؼ فاعميتػػو فػي إكسػػاب الطمبػة وىػدفت إلػػى بنػاء برنػػامج مقتػرح  (5105:

كػال  التدريس وتنمية اتجاىاتيـ نحو مينة التدريس، وأظيرت النتائج الفاعمبة فػى تنميػة  ميارات
(  بعنػواف  5105:سػحر ابػراىيـ )نحو مينة التدريس ،أمػا دراسػة  االتجاهلتدريس و مف ميارات ا

يس لمعممػي مػدارس التػدر بمس واثػره فػي أكتسػاب ميػارات كار  -برنامج تدريبي وفؽ أنموذج اتكف
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، وجاءت النتائج مؤكدة لفاعمية البرنامج فى اكتساب معممى الرياضػيات فػى  سػتة التعميـ المسرع
( دراسػػة ىػػدفت إلػػى استقصػػاء أثػػر 5105:غسػػاف  قطػػيط  )التػػدريس، وأجػػرى  قواطػػع  لميػػارات

وأظيػرت النتػائج وجػود  ،الصػفية فػي تنميػة ميػارات التػدريس تدريس مساؽ أنماط التعميـ والبيئة
إيػػاد ) لصػػالح القيػػاس البعػػدي، وفػػى دراسػػة أجراىػػاثػػة الثال بالمنػػاطؽ فػػروؽ ذات داللػػة أحصػػائية 

العمػـو فػي كميػة المعممػيف بالقنفػدة ،تحػاوؿ اإلجابػة عػف مػا مػدى  (  عمى معممػي5105:النجار 
 امتالؾ الطالب المعمميف تخصص عمػـو لميػارات التػدريس اإلبػداعي؟ مػا عالقػة امػتالؾ الطػالب
المعممػػيف تخصػػص عمػػـو لميػػارات التػػدريس اإلبػػداعي بتحصػػيميـ األكػػاديمي فػػي الكميػػة؟، وفػػى 

 فمعممػػػيال(  ىػػػدفت إلػػػى معرفػػػة درجػػػة اسػػػتفادة 5100:سػػػالـ  السػػػنانى )دراسػػػة اخػػػرى أجراىػػػا 
نػػة يؽ ىػػذا اليػػدؼ فقػػد تػـػ بنػػاء اسػػتبانة وزعػػت عمػػى عيػػولتحق ،والتعػػرؼ عمػػى أبػػرز المعوقػػات

( اسػتيدفت الكشػؼ 5100:فلاير أبوسػتو )أما دراسة  الدراسة والتي تكونت مف المجتمع كاماًل. ،
، وذلػؾ إلبػداعي وخفػض قمػؽ التػدريستػدريس اعف فاعميػة برنػامج تػدريبي فػي تنميػة ميػارات ال

 وفىتػوفير الفػرص المالئمػة ليـػ لإلبػداع والتميػز فػي التػدريس،لمف خالؿ برنامج تدريبي يسػعى 
تنميػػػة الكفػػػاءات لفاعميػػػة برنػػػامج تػػػدريبي  لتعػػػرؼ ىػػػدفت (5100:إيمػػػاف احمػػػد )دراسػػػةأجرتيا 
فػػػى الػػػو احصػػػائيا نتػػػائج عػػػف وجػػػود فػػػروؽ دال، واسػػػفرت نحػػػو االنترنػػػت االتجػػػاهالتدريسػػػية و 

تػأثير  بعنػواف (5101:رشػا والػى) وكػذلؾ دراسػة ،دائيمالحظة الجانب االبطاقة و  االختبارالمعرفى
 ةسػاىموقد أسفرت النتػائج عػف مػدى م ،برنامج عمى تحسيف الكفاءات التدريسية لمطالب المعمـ 

ة السػػػمات كفػػػاء فػػػى بنػػػات بزيػػػادة نسػػػبة التحسػػػف/ بنػػػيف البرنػػػامج المقتػػػرح لمطػػػالب المعممػػػيف
 .الشخصية 

  :نحو مينة التدريس االتجاهرابعا:
 ألف ىػذه تػو اإليجابيػة نحػو مينتػو،أف كممة السر لنجاح المعمـ في عممو ىػي اتجاىا     

اتجػاه المعمػـ  رتبطيػو  ،ات ىي القاعدة التي ينبني عمييػا معظػـ النشػاطات التربويػةاالتجاى
تربويػػػة لممعمػػػـ انعكػػػاس لوجيػػػة نظػػػره أو ات الاالتجاىػػػنحػػػو مادتػػػو بإعػػػداده األكػػػاديمي، و 

، والضػبط والعقػاب، وممارسػات التػدريس، طالػبمعتقداتو نحو التدريس، وعالقػة المعمػـ بال
 (5102محمد الوجيو وأخروف:) ومعينات التدريس، والمنيج.

إف مينػػػة التػػػدريس تبقػػػى أكثػػػر إلحاحيػػػة عمػػػى ضػػػرورة تػػػوفر اتجػػػاه إيجػػػابي منيػػػا       
 ،تسػتمـز الرضػا والرغبػة فػي العمػؿينػة تركػز عمػى عالقػات تفاعميػة لخصوصيتيا ، فيي م
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التعمميػػة ىػػي عمميػػة وجدانيػػة أيضػػا وتتػػأثر بػػالمواقؼ والعواطػػؼ   إضػػافة إلػػى أف العمميػػة
 (5101خالد فارس:) والتمثالت .

  www.britannica.comاتاالتجاىتعريؼ -0
 (2004)ات حسب ما جاء في الموسوعة البريطانية االتجاىتعرؼ       

 .بانيا الميؿ لتصنيؼ المواضيع واالحداث وذلؾ لالنسجاـ معيا وفقا لدرجة ثبات تقييمية
 ) Gordon Allport) 0622تعريؼ جوردوف آلبورت و      

التػي  ىو حالة مف االستعداد العقمي والعصبي التػي تػنظـ أو تتكػوف خػالؿ التجربػة والخبػرة
تسبب تأثيرًا موجيًا أو ديناميًا عمى استجابات الفرد لكؿ الموضوعات والمواقؼ التي تػرتبط 

 .االتجاهبيذا 
متعممػة وتتمثػؿ فػي ثبػات ات مكتسػبة و االتجاىػولقد اتفقت جميع التعػاريؼ عمػى أف       

 نسبي مف خالؿ احتكاؾ الفرد ببيئتو ومجتمعو .
 (تصنيؼ الجمفة بالجزائر :)( 5100) طيطغساف ق ات : االتجاىطرؽ قياس -5
 LIKET0623طريقة ليكرت  -أ
  GUTTMAN(0621-0624)طريقة جتماف :  -ب
 THURSTONE0622طريقة ثيرستوف  -ج
 BOGARDIES1925طريقة بوجاردس  -د

 مقاييس، وىى ثالث لى إ طرؽ القياس (5112) بينما قسمت أكاديمية عمـ النفس     
 .المصادقة مقاييس الموافقة أو-0
 . مقاييس التبايف المفظي -5 
 :وسوؼ نتناولو بشئ مف التفصيؿ  مقاييس ليكرت -2 

ات العمميػػة االتجاىػػعة االسػػتخداـ فػػي قيػػاس ئتعػػد طريقػػة ليكػػرت مػػف الطػػرؽ الشػػا
 والبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية ، الختصارىا الوقت والجيد .

تصػميـ ف مقيػاس ليكػرت يتميػز بالسػيولة فػي ال( بقولػو أ0655يؤكد ذلؾ زيتػوف )       
 درجة ثباتو وصدقو . والتطبيؽ والتصحيح وارتفاع

 تصميـ بطريقة ليكرت وىي : العداد و اإلوىناؾ بعض الشروط التي ينبغي مراعاتيا عند    
 ، وتوزيعيا بشكؿ عشوائي .قرات اإليجابية والسمبية لممقياسالتوازف بيف الف-
 ة عبارات المقياس ينبغي أف تكوف :عند كتابة أو صياغ-

http://www.britannica.com/
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 قصيرة بحيث ال تزيد عمى عشريف كممة .• 
 غير مصوغة بالماضي .• 
 ال تعبر عف حقيقة أو أف تفسر عمى شكؿ حقيقة .• 
 تحتوي عمى فكرة واحدة بسيطة غير مركبة .• 
 مكتوبة بمغة سيمة وواضحة المعنى .• 
 ة حسب الموضوع المراد قياسو .، شعوريأف تكوف جماًل اعتقادية، انفعالية• 
 لالتجاه . الثالثةالمراد قياسو بحيث تتضمف المكونات الفرعية  االتجاهتعكس تعريؼ • 
 استخداـ بعض الكممات بحذر شيد ) أو اعتداؿ ( كما في : فقط ، إطالقًا .• 
 (5105:)وجيو أبو لبف:اتاالتجاىتكويف -2

 :تدريجي وفؽ االنماط االفتراضية االتيةات لدى الفرد بشكؿ االتجاىتتكوف         
معينػػة  اثنػػاء محاولػػة الفػػرد إشػػباع حاجاتػػو، فاالنسػػاف يسػػعى دومػػا إلػػى إشػػباع حاجػػات-0

 ويصادؼ في مسعاه العديد مف الخبرات اإليجابية وغير اإليجابية 
تكػػويف  تتكػػوف عنػػد الفػػرد حسػػب المعمومػػات المتػػوفرة لديػػو ، فالمعمومػػات ىػػي اسػػاس - 5

 ات.االتجاىات وبدونيا يصعب تكويف االتجاى
 تعتبر محصمة معتقدات وقيـ البيئة االجتماعية التي ينتمي الييا الفرد. - 2

iua.edu.sd/iua_abstracts/else/1050.doc 2-مكونات االتجاه نحو التدريس  
نحو -الطالب  -ات مف فراغ ولكنيا تتضمف دائما عالقة بيف الفرد االتجاىال تتكوف  -0

 .االتجاهالتدريس وموضوع  مينة
يستدؿ عمى وجوده  ليس لو وجود مادي ممحوظ بؿ ىو مجرد تكويف فرضي االتجاه -5

  .مف السموؾ الذي يعبر عنو بصور لفظية أو موقفية
 ومؤثر. بينيا أثر ويالحظ (الوجداني والسموكيالمعرفي، )مف مكونات االتجاهيتكوف  -2
األخػر  تعممػة وليسػت فطريػة، بينمػا يعتبرىػا الػبعض. يعتبرىا بعض الباحثيف مكتسػبة وم2

 وراثية. استعدادا فطريا إلى جانب كونيا تعمميو مكتسبو، ويحدد آخروف أنو
نما 2 . يؤكد ذوو النظرة الوراثية لالتجاه أنو ثابت، بينما ال يوافقيـ اآلخروف في ثباتو،وا 

 ات بشكؿ نسبي.االتجاىيمكف أف تتغير 



 
 

251 

 ا بيف طرفيف متقابميف أحدىما موجب واآلخر سالب في حالةات دائماالتجاى. تقع 3
القبوؿ التاـ أو الرفض التاـ، بينما يمكف معرفة تدرج الشدة بيف الطرفيف بعداستخداـ 

 .تأحد المقاييس المختمفة ومنيا مقياس ليكر 
 انذراساخ انساتقح:

 Sabriye Şener منيا دراسة نحو مينة التدريس، االتجاهحوؿ  أجريت البحوث        
وقد أظير تحميؿ  ،التى تبحث في مواقؼ المعمميف المتدربيف نحو مينة التدريس (5102)

لتطػوير ص أكثػر توفير فػر وينبغي أف الطالبات أكثر إيجابية مف الذكور.   النتائج والبيانات
 دراسػة بعنػواف ( Hamed M.Alkalthem :5102)قػد أجػرى و الوعي في مينػة التدريس.

مج تػػػدريبى قػػػائـ عمػػػى اسػػػتراتيجية التػػػدريس التبػػػادلى فػػػى تنميػػػة الميػػػارات فاعميػػػة برنػػػا
التدريسػػية واألتجػػاة نحػػو مينػػة التػػدريس وتوصػػمت إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية 

التعرؼ عمى اتجاىات طالب ىدفت  (5102:حمداف الغامدي)أما دراسة  ،لصالح التجريبية
 االتجاهات إلى االتجاى ميؿأوضحت النتائج و  ،بالرياض نحو مينة التدريس المعمميف كمية

 ) بحػػػػثو  ،نحػػػػو مينػػػػة التػػػػدريس االتجػػػػاهفػػػػي  دالػػػػةليسػػػػت ىنػػػػاؾ فػػػػروؽ و  ،الموجػػػػب
5102Daniel Andronache, (  ىػػدؼ الستكشػػاؼ المواقػػؼ نحػػو مينػػة التػػدريس

لممعمميف فػي المسػتقبؿ. وتظيػر النتػائج أف ىنػاؾ عالقػة طرديػة ذات داللػة إحصػائية بػيف 
( ىػػدفت التعػػرؼ عمػػى 5102:حسػػف  عبػػد الحكػػيـ)أمػػا دراسػػة  والبعػػد العػػاطفي،المعرفػػي 

العينػة نحػو و أظيرت النتائج أف اتجاه أفراد نحو مينة التدريس،اتجاىات الطمبة المعمميف 
 كما أظيرت النتائج عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا يعػزى لمتخصػص ،مينة التدريس إيجابية

تنميػة التحصػيؿ  وىدفػفكػاف  ( 5102:والء عبد الحميػد)أجرتو  الذىحث بالو  ،أو لمبرنامج
، وتوصػػؿ البحػػث الػػى  وجػػود فػػرؽ داؿ إحصػػائيًا تػػدريس النحػػو مينػػو  االتجػػاهواآلداء و 

لصػالح  نحوالمينػة االتجػاهاء التدريسى ولمقياس لإلختبار التحصيمي ولبطاقة مالحظة األد
 المحوسػبمعممػي التعمػيـ عمػى  (5102: وفاء البركػات)و دراسة أجرتيا  التطبيؽ البعدي،

التعمػيـ  وجػود عالقػة ارتبػاط بػيف اتجاىػاتيـ نحػوالػى  توصػمتو  ،وأقرانيـ بالتعميـ التقميدي
بحػػث وفػػى  ،جمت لصػػالح معممػػي التعمػػيـ المحوسػػبالمينػػة س ػػالمحوسػػب و دافعيػػتيـ نحو 

 االداءعمػى تحسػيف  أثػره  وتعػرؼلى  بناء برنامج إ( ىدؼ 5102:محمد ياسميف أجرتو )
فػرؽ داؿ احصػائيا فػي بطاقػة  وجػودو وأىػـ نتائجػ نحػو التػدريس، االتجػاهعمى و  التدريسى

وأجػػرى  نحػػو مينػػة التػػدريس لصػػالح التقػػويـ البعػػدي، االتجػػاهمقيػػاس  و ءمالحظػػة االدا
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رنػامج إعػداد معمػـ التربيػة تعػرؼ مػدى فاعميػة ب إلى ىدؼ ابحثً ( 5102:محمد الطنطاوى)
مالحظػػو  بطاقػػة فػػىفػػرؽ ذو داللػػة احصػػائية  وجػػودعػػف  نتػػائج البحػػثوأسػػفرت  ،الفنيػػة

 Masoud Azizin& Other ودراسػة ،نحػو مينػو التػدريس االتجػاهمقيػاس و الميػارات 
(2013) 

تبحػػث ىػػذه الورقػػة العالقػػة بػػيف المعممػػيف والمواقػػؼ وأسػػاليب التػػدريس ونػػوع الفصػػوؿ  
يب سػػتخداـ وتطبيػػؽ أسػػالتجػػاه ا الدراسػػية وتشػػير النتػػائج إلػػى أف المعممػػيف لػػدييـ مواقػػؼ 

اتجاىػػات بعنػػواف ( Hammad, N.:5105) ودراسػػة ،التػػدريس فػػي أحجػػاـ فئػػة مختمفػػة
أسػػػاليب التػػػدريس فػػػي ىػػػذه طمبػػػة الجامعػػػة االردنيػػػة نحػػػو مينػػػة التػػػدريس وأثػػػر مػػػادة 

 ،لػػو دور ايجػػابي تػػدريس الحضػػور مػػادة أسػػاليب أف  نتػػائج إلػػىالوقػػد أشػػارت ،اتاالتجاى
مػا إذا كانػت مواقػؼ  التحقػؽىػو  ووالغػرض منػ EsmaYildirm(5105)    ثوكذلؾ بح

وأظيػرت  .ر والجنس، وأنواع برنامج التعميـمينة التدريس تبعا لكؿ مف العم المعمميف نحو
النتائج وجود فروؽ ذات داللة أحصائية بيف البنيف والبنات مف حيػث الموقػؼ تجػاه مينػة 

ىو تحديد اآلثػار  منيااليدؼ و ( Aysem, Fatma Merve5105 ) ودراسة . التدريس
المترتبة عمى أبعاد العالقة بػيف األشػخاص مػف المعممػيف قبػؿ الخدمػة عمػى مػواقفيـ تجػاه 

بحػػث  (5105: طيػػابمحمػػد )وأجػػرى  ،بينيمػػا وجػػود العالقػػةوأظيػػرت النتػػائج  ،التػػدريس
 توأسػفر  ،التدريسػيتجاىات نحو مينة التدريس واألداء اال العالقة بيف  ةطبيعىدؼ تعرؼ 

 ،تؤثر بايجابية عمى االداء،تدريس الالنتائج امتالؾ األساتذة التجاىات إيجابية نحو مينة 
حقػػػؽ مػػػف فاعميػػػة برنػػػامج فػػػي التنميػػػة الت ىإلػػػفيػػػدؼ بحثيػػػا ( 5105:جنيػػػدي   ليمػػػي)و

 البعػدي فػي االختبػارداللة إحصػائية لصػالح  ذود فرؽ و وج ىلإ لنتائجا توتوصم ،المينية
( بحػث 5105:عبيػر عثمػاف ) أجػرتو  ،التػدريسنحػو  االتجػاهيػاس مالحظةو مقبطاقة الو 

تحسػيف االداءات ، توصػؿ صور عممي يعمؿ في حػاؿ تطبيقػو عمػي التوصؿ لوضع ت ىدؼ
 االتجاهو رحػة فػي تحسػيف االداءات التدريسػيةفاعمية الموديوالت المتكاممػة المقت لىإالبحث 

إلػى بنػاء برنػامج ىػدؼ بحػث  (5100:وحيػد عيػد الرشػيد) وقد أجرى ،نحو مينة التدريس
نتػػائج الوأظيػػرت  ،مينػػةالنحػػو  االتجػػاهالمينيػػة و وذلػػؾ لتنميػػة الكفايػػات  ،تػػدريبي مقتػػرح

أحمػػد )دراسػػة و  ،االتجػػاهومقيػػاس المالحظػػة  فػػي كػػؿ مػػف بطاقػػة ،فاعميػػة وكفػػاءة البرنػػامج
واألداء النمطػػي ومػػف خػػالؿ تػػدنى ميػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي  تتحػػدد فػػي (5100:حسػػبو

 االداء التدريسػػىمينػػة وتحسػػف الاتجاىػػات موجبػػة نحػػو  اكسػػابتأكػػد نتػػائج السػػتعراض ا



 
 

255 

وقػػػد أجريػػػت ىػػػذه الدراسػػػة  (Sahin)5105 ودراسػػػة ،وانمػػػاء ميػػػارات التفكيػػػر االبػػػداعى
لمتعػػرؼ عمػػى مواقػػؼ المعمػػـ نحػػو مسػػتويات مينػػة التػػدريس والرضػػا عػػف الحيػػاة. وجػػاءت 

 الموقػػػؼ اإليجػػػابي نحػػػو مينػػػة التػػػدريس،و  ،نػػػاؾ معامػػػؿ ارتبػػػاطالنتػػػائج موضػػػحة أف ى
 ( تتحػػػدد 5101:مػػػروة سػػػعادة) أمػػػا دراسػػػة ،مسػػػتويات عاليػػػة مػػػف الرضػػػا عػػػف الحيػػػاة.و 

 ،نحػو مينػة التػدريس االتجػاهو  ،الدراسػةمػف الرضػا عػف  د فروؽ فػى كػالو وجفى المشكمة 
 ،ئيةئجو وجود فروؽ ذات داللة أحصػاوالتحصيؿ الدراسى واألداء التدريسى وقد اظيرت نتا

اتجاىػات طمبػة برنػامج  عمػى التعػرؼ الػى  ىػدفتدراسػة  (5101: سناء أبػو دقػةوأجرت )
ف اتجاىػات طمبػة نتائج أالوأظيرت  معة اإلسالمية نحو مينة التعميـ،التأىيؿ التربوي بالجا

  .قويةالمينة وكفاية اإلعداد والتدريب  ات نحواالتجاىالعالقة بيف و  ،البرنامج ايجابية
 :ً االطار اننظري وانذراساخ انساتقحانتؼهيق ػه

يتضح مف العرض السابؽ أف ىناؾ محاوالت عديدة بػدأت مػع األلفيػة الثالثػة بظيػور      
ممػػا الثػػورة اليائمػػة فػػى تكنولوجيػػا المعمومػػات واألتصػػاالت وغزوىػػا جميػػع ميػػاديف الحياة،

سػػية لدراواد اتضػػمينيا فػػى منظومػػة التعمػػيـ والػػتعمـ لتعػػديؿ وتحسػػيف مكانػػة المػػ يسػػتوجب
بالفصػوؿ التقميديػة لتػتـ  تبعا لتوظيؼ التقنيػات الالسػمكية فػى العمميػة التعميميػة ،والتربوية

والػتعمـ التشػاركى  ،أللكترونى، والػتعمـ النقػاؿالتعمـ ا ومف أمثمتيا: وتعزز التعمـ وتطبيقاتو،
 .باألضافة الى أنماط عديدة

لػػػدمج ومػػػزج    ور األتجاىػػػات المعاصػػػرةيرجػػػع اليػػػو الفضػػػؿ فػػػى ظيػػػوالػػػتعمـ النقػػػاؿ       
لتطوير نمط التعمـ مف خالؿ الوسائط  وأستخداـ التقنيات التكنولوجية مع المواجية الصفية

 ،MMS وخدمػػػة رسػػػائؿ الوسػػػائط المتعػػػددة ، SMSكخدمػػػة الرسػػػائؿ القصػػػيرة الرقميػػػة 
ـ أداء وقيػػاس وتقيػػي ،وأكتسػػاب الميػػارات التػػدريس اليصػػاؿ ودعػػـ وتعزيػػزوخػػدمات أخػػرى، 

ومعالجػة مشػكمة عػدـ تػوافر  ،ج الػتعمـواتالمػتعمـ ونػ اثػراء خبػرةلػى إمما يػؤدى  المتعمميف،
لػػػى تعزيػػػز إباالضػػػافة  ،وخاصػػػة فػػػى الػػػبالد الناميػػػة لكترونيػػػةاأل بيئػػػة توافرالأو  االمكانيػػػات

كػػذلؾ و  بعضػػيـ لػػبعض  المتعممػػيف ،والعالقػػات االنسػػانية واالجتماعيػػةبيف المعمػػـ والمػػتعمـ
نظرا لتوافر الجياز النقاؿ فى أيدى الطمبة الذى يوفر بيئة  الوقت والجيد والتكمفة، أختصار

 . ومحاولة تقديـ تطبيقات مجدية أقتصادياوغير مكمفة لمطالب تعميمية جذابة
ـ الػػذى يعطػػى الفرصػػة لتقػػديـ أىميػػة مقػػرر التػػدريس المصػػغر بالنسػػبة لمطالػػب المعمػػ     

وتػوفير التغذيػة  ى،فعمػلمتقميػؿ مػف تعقيػدات التػدريس ال ،مف ميارات التػدريسواحدة ميارة 
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ومراجعػػة التسػػجيؿ مػػف قبػػؿ األقػػراف والمعمػػـ  مشػػاىدة تصػػوير أداء الميػػارة، الراجعػػة خػػالؿ
 وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعؼ التى يمكف تحسينيا.

 يجػب ستجابات إيجابية نحو المينػة،ولكي يصؿ طالب كمية التربية إلى مرحمة تكويف ا    
البيئػػة العمميػػة والثقافيػػة والتربويػػة المناسػػبة ليػػتمكف الطالػػب مػػف خالليػػا مػػف تنميػػة  تييئػػة

 االتجاىػات مثممػا يمكػف ديؿاتجاىاتو، ىذا ما تراه نظريات التعمـ في أنو يمكف إكسػاب وتعػ
 إكساب وتعميـ أي شيء آخر.

فػػى المحػػاور جنبيػػة وقػػد أسػػتفادت الباحثػػة مػػف نتػػائج الدراسػػات والبحػػوث العربيػػة واأل     
والبعض األخر تناوؿ  فبعضيا جاء وصفى وتحميمى ونقدى وتطبيقى لمتعمـ النقاؿ، ،األربعة

وكػذلؾ العالقػة بػيف  ،ات التدريسػيةمدى تأثير أحد المحاور كالتدريس المصغر عمى الميػار 
ى وخاصػػة المرتبطػػة بالتربيػػة الفنيػػةف ،ريسػػية واألتجػػاه نحػػو مينػػة التػػدريسالميػػارات التد

 .أعداد األدوات وصياغة الفروض واجراءات البحث
 فروض انثحج :

 مف خالؿ الدراسات والبحوث السابقة تـ صياغة  فروض البحث الحالى التالية :    
الضػابطة جات طالب المجموعتيف التجريبيػة و يوجد فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسطى در  -0

 لصالح المجموعة التجريبية .  ميارات التدريسيةلم فى التطبيؽ البعدى لبطاقة مالحظة االداء
الضػابطة و  جات طػالب المجمػوعتيف التجريبيػةيوجد فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسطى در -5

 التجريبية .  حو مينة التدريس  لصالح المجموعةن االتجاهفى التطبيؽ البعدى لمقياس 
 اتبعت الخطوات التالية:  ءاخ انثحج: إجرا
 دليؿ المعمـ : عدادإػ  أوال

التعمـ  تكنولوجيا  صياغة دليؿ المعمـ لتدريس مقرر التدريس المصغر القائـ عمى       
عدد مف الميارات التدريسية، التى تمثؿ ب الخاص  النقاؿ مف خالؿ أختيار المحتوى العممى

ارات التى تؤىمو لمتدريس الطالب المعمـ لممارسة المي الدعامة األساسية فى أعداد
 واليدؼ منو اكتساب المفاىيـ األساسية المرتبطة بالمحتوى بصورة تفاعمية، ،حقيقىال

بتحديد زمف التدريب عمى  ،عمى كيفية ممارسة ميارات التدريسوتدريب الطالب المعمـ 
وتنمية القدرة ألستخداـ  ومراجعة مكوناتيا  السموكية وكيفية أداء كؿ منيا، ،الميارة

التى تتيح لممستخدـ  ،MMSالوسائط المتعددة،مف خالؿ خدمة النقاؿ التعمـ تكنولوجيا
مع سرعة  ،ولقطات الفيدي كف تبادؿ،حيث يمارساؿ واستقباؿ الرسائؿ متعددة الوسائط 
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وأعادة عرض التسجيؿ  لتسجيؿ أداء الميارة، وتحديد األنشطة ،أنجاز ىذه الخدمات
 المالحظةبطاقة  مؿء مف خالؿ ةالتقييـ لكؿ ميارة مف ميارات التدريس عمى حدب القياـو 

ثـ داخؿ كؿ مجموعةالتى  بيف كؿ زوجيف مف الطالب،ويحدث ذلؾ  الخاصة بالميارة،
أرساؿ وأستقباؿ  وأخيرا وأختيارأفضؿ نموذج مف كؿ مجموعة، تتكوف مف خمس أزواج،

ت وبذلؾ يتبادؿ أفراد المجموعا لى المجموعتيف،إالنموذج الذى تـ أختياره مف كؿ مجموعة 
 أراءوأستطالع  ،رسائؿ الوسائط المتعددة الثالثة الذيف يمثموف أفراد المجموعة التجريبية

وأصبح الدليؿ فى صورتو  ،،لمتأكد مف صالحيتو  دليؿ المعمـ ىعم المحكميف السادة
 . (0ممحؽ ) النيائية
  :ميارات التدريسبطاقة مالحظة إعداد :ثانيا
 :بإتباع الخطوات التالية ميارات التدريسبطاقة مالحظة لتـ التوصؿ إلى الصورة النيائية   
شعبة  طالب الفرقة الثالثة،أداء بطاقة إلى مالحظة ال تىدف :بطاقةتحديد اليدؼ مف  -0

 ،طرح األسئمة الصفية ،فزة، الشرح)التييئة الحا مميارات التدريسية الستةلالتربية الفنية 
 ؽ(والغم ،ضبط النظاـ ،تنفيذ العروض العممية

 :  بطاقةلمإعداد الصورة األولية  -5
التييئة  لميارة 5بواقع ة در فم( 20والتي تكونت مف ) بطاقةتـ إعداد الصورة األولية لم    

تنفيذ العروض لميارة  05، طرح األسئمة الصفيةلميارة  02، الشرحلميارة  4، الحافزة
عبارات ات فى صورة در فالم، وتـ صياغة الغمؽلميارة  2،ضبط النظاـلميارة  5 ،العممية
، وتـ وضع ثالث اختيارات أماـ مالحظتوبحيث تكوف توصيفا واضحا لألداء المراد إجرائية 

 عف تعبرإحداىا والتي  المالحظلكي يختار  (لـ يؤدى – أخط أدى - أدى)وىي  ميارة كؿ 
 لمعمـ لمميارة. اأداء الطالب 

 : بطاقةالتقدير الرقمى لعناصرال -2
وبيا أدى الميارة إذا  ، ونصؼ درجةأدى الميارةلب المعمـ درجة واحدة إذا يعطى الطا

 وصفرا إذا لـ يؤد الميارة . ،خطأ
 :البطاقةحساب صدؽ  -2

مجموعة مف  ىاألولية عم افي صورتي البطاقة تـ عرض البطاقةلحساب صدؽ     
بيدؼ  نفسالمناىج وطرؽ التدريس وعمـ ال قسمىب مف أعضاء ىيئة التدريسالمحكميف 

معمـ لعناصر البطاقة وقدرتيا عمى التعبير عف أداء الطالب ال جرائيةالصياغة اإلمف التأكد 



 
 

252 

ضافة أو حذؼ بعض العبارات إعادة صياغة بعض العبارات  ى، وقد أشار المحكميف إلوا 
، وعبارة طرح األسئمة الصفيةمف ميارة وعبارة  ،التييئة الحافزة ميارةعبارتيف مف وحذؼ 
أصبحت  وأجريت التعديالت التي اشار الييا المحكموف ،تنفيذ العروض العمميةارة مف مي

 .(5ممحؽ رقـ )  ميارة( 24) البطاقة بصورتيا النيائية مكونة مف
  البطاقة :ثبات  حساب- 2

لحسػاب ثبػات بطاقػة المالحظػة، حيػث قامػت  تـ اسػتخداـ طريقػة اتفػاؽ المالحظػيف.      
لمعمميف بواقػع حصػة لكػؿ مى حدة  بمالحظة ثالثة  مف الطالب االباحثة وزميؿ آخر كؿ ع

، وفػػى كػػؿ مالحظػػة تػػـ حسػػاب عػػدد مػػرات االتفػػاؽ بػػيف المالحظػػيف عمػػى اداء  طالػػب معمػػـ
، وحساب نسبة االتفػاؽ بػيف المالحظػيف ؿ طالب معمـوعدد مرات عدـ االتفاؽ لكالميارات 

وضػػػج نسػػػبة االتفػػػاؽ بػػػيف ي (0)جػػػدوؿ و  Cooperمعادلػػػة كػػػوبر  لكػػػؿ فػػػرد باسػػػتخداـ
 .ميارات التدريس المالحظيف لكؿ طالب معمـ  فى اداء

(0جدوؿ )  
  التدريسية. المياراتنسبة االتفاؽ بيف المالحظيف لكؿ طالب معمـ  فى اداء  

 3 2 1 المالحظ

 92.3 97.96 97.91 نسبة االتفاق

وأعمػػى  ، 46.40اتفػػاؽ بػػيف المالحظػػيف ىػػى يتػػبف أف أقػػؿ نسػػبة  (0) جػػدوؿمػػف 
اتفػػاؽ بػػيف المالحظػػيف نسػػبة وأف متوسػػط   ،56.53اتفػػاؽ بػػيف المالحظػػيف ىػػى نسػػبة 

 مما يدؿ عمى بطاقة المالحظة عمى درجة عالية مف الثبات .  52.63=
:التدريس نحو مينة االتجاهمقياس  :الثاث  
    :يةنحو مينة التدريس بإتباع الخطوات التال التجاهلتـ التوصؿ إلى الصورة النيائية   
                                                       تحديد اليدؼ مف المقياس:-0

شعبة  طالب الفرقة الثالثة، لدى نحو مينة التدريس االتجاهقياس ىدؼ المقياس إلى 
                                                                           .التربية الفنية

: ممقياسل إعداد الصورة األولية-5     
عبارات لكؿ بعد  01عبارة بواقع ( 21والتي تكونت مف ) مقياسلمتـ إعداد الصورة األولية 

 لمينػةالمكانػة االجتماعيػة  ،ممارسػة التػدريس، صػفات المعمػـمف أبعاد المقيػاس الثالثػة )
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خمسػػة اختيػػارات ، وتػػـ وضػػع نحػػو مينػػة التػػدريس االتجػػاه مكونػػاتوالتػػي تمثػػؿ  (التػػدريس
ال -غيػػر متأكػػد-اوافػػؽ–أوافػػؽ بشػػدة لإلجابػػة أمػػاـ كػػؿ عبػػارة مػػف عبػػارات المقيػػاس وىػػي )

إحػػداىا والتػػي تعبػػر عػػف رأيػػو وذلػػؾ حسػػب  طالػػبلكػػي يختػػار ال (ال اوافػػؽ بشػػدة  -اوافػػؽ
 مقياس ليكرت لقياس السموكيات والتفضيالت.  

  طريقة تقدير درجات المقياس:-2
ال -غيػر متأكػد-اوافػؽ–أوافػؽ بشػدة )ة فئػات اإلجابػة الخمسػة  عند التصػحيح تـػ ترجمػ

 -2 – 2)  تأخػذ الػدرجاتالعبارة الموجبػة بالنسبة  كالتالى :إلي درجات  (ال اوافؽ بشدة  -اوافؽ
 (   2 – 2-2 -5 -0 ) تأخذ الدرجات ةالعبارة السالبو  ،(عمى الترتيب 0 -5 – 2
 حساب صدؽ المقياس :-2

ـ عػػرض المقيػػاس فػػي صػػورتو األوليػػة عمػػي مجموعػػة مػػف حسػػاب صػػدؽ المقيػػاس تػػل
بيػدؼ التأكػد  قسمى المناىج وطرؽ التدريس وعمـ النفسبمف أعضاء ىيئة التدريس المحكميف 

 ،والسػالمة المغويػة وكػذلؾ الصػحة العمميػة ،قيػاسالتى يتكوف منيا الم عادألبلمف أنتماء العبارات 
وبػذلؾ أصػبح  ،التعػديالتىػذه جػراء إتـػ و  عبػاراتإعادة صياغة بعػض ال ىف إلووقد أشار المحكم

 ( 2ممحؽ رقـ ) عبارة، (21) مف اونً المقياس بصورتو النيائية مك
ثبات المقياس:حساب -2   

 اطالًبػػ 02تكونػػت مػػف  مجموعػػة اسػػتطالعية المقيػػاس تػـػ تطبيقػػة عمػػى ثبػػات لحسػػاب
   خخداـ " معادلػػة ألفػػا كرونبػػاـ حسػػاب ثبػػات المقيػػاس بإسػػتثػػ، الفرقػػة الثالثة،شػػعبة التربيػػة الفنيػػةب
 .مما يشير إلي أف االختبار ذو ثبات عاؿ 1.62وجد أف معامؿ الثبات لممقياس = ف

 البحث: اتىالتطبيؽ القبمى ألد رابعا:
نحػو  االتجػاهمقيػاس  -لميػارات التدريسػيةا بطاقػة مالحظػة) البحػث اتػىأدتطبيػؽ تـ      
شػػػػير فػػػػى بدايػػػػة  يبيػػػػة والضػػػػابطةالتجر  عمػػػػى طػػػػالب المجمػػػػوعتيف (التػػػػدريس ةمينػػػػ
المجمػوعتيف  طػالبداللة الفػرؽ بػيف متوسػطي درجػات ( يوضح 5وجدوؿ ) ،5102فبراير

مقيػػاس و لميػػارات التدريسػػية البطاقػػة مالحظػػة  القبمػػىالتطبيػػؽ الضػػابطة والتجريبيػػة فػػي 
 .التدريس نحو مينة االتجاه

 (5جدوؿ )
التطبيؽ الضابطة والتجريبية في المجموعتيف  طالبداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات 

 التدريس نحو مينة االتجاهمقياس و لميارات التدريسية البطاقة مالحظة  القبمى
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قيمة  داللة "ت"
 "ت"

االنحراف 
 المعيارى

      البيانات أداة البحث العدد المتوسط
 المجموعة

بطاقة  33 16.39 1.99 3.13 غير دالة
 المالحظة

 الضابطة

 التجريبية 33 16.43 1.76

مقياس  30 99.19 4.79 3.59 غير دالة
 االتجاه

 الضابطة

 التجريبية 30 99.73 4.96

( يتبيف لنا أف الفرؽ بيف متوسػطي درجػات طػالب المجمػوعتيف الضػابطة 5مف جدوؿ )   
 االتجاهمقياس و  لميارات التدريسيةابطاقة مالحظة لكؿ مف  القبمىالتطبيؽ في والتجريبية 
وىػذا يؤكػد تكػافؤ المجمػوعتيف فػى متغيػرى البحػث  غير داؿ إحصػائيا، التدريس ةنحو مين

 قبؿ تجربة البحث.

مقػػرر التػػدريس المصػػغر بتػػدريس تػػـ تنفيػػذ تجربػػة البحػػث : تجربػػة البحػػثتطبيػػؽ  خامسػػا:
 :النحو التالى  مجموعتيف وذلؾ عمىلطالب ال

  بالطريقة المعتادةالتدريس المصغر :درست الضابطةالمجموعة 
  التدريس المصغر القائـ عمى  تكنولوجيا التعمـ النقاؿ درستالتجريبية المجموعة 

تنفيػػذ تجربػػة البحػػث وفييػػا تػػدرس المجموعػػة التجربيبػػو مقػػرر التػػدريس المصػػغر تػػـ       
طبقػا لتوصػيؼ المقػرر طػواؿ  ،تكنولوجيا الػتعمـ النقػاؿ لمػدة سػاعتيف أسػبوعيا  القائـ عمى

والمجموعة الضابطة تدرس نفػس المقػرر بالطريقػة  5102/ 5102الفصؿ الدراسى الثانى
 لمدة ساعتيف، التقميدية

بو فػػى ليسترشػػد مػػف خػػالؿ دليػػؿ المعمػـػ المعػػد تػـػ تػػدريس المقػػرر  لممجموعػػة التجريبيػػة
،التى تتػيح لممسػتخدـ  MMSاستخداـ خدمة الوسائط المتعددةو تدريس المقرر مف خالؿ توظيؼ 

بأسػػتخداـ  الرقميػػة الفيػػديومقػػاطع حيػػث يمكػػف تبػػادؿ  ،متعػػددة الوسػػائطواسػػتقباؿ الرسػػائؿ ارسػػاؿ 
 واألستفادة منو فى تسػجيؿ ميػارات التػدريس التنفيذيػة ،النقاؿ الذى يمتمكو جميع الطالب الياتؼ

 ،داخػػؿ الفصػػؿالتػػدريس  تنفيػػذل الػػبعض تكامميػػا مػػع بعضػػياىميتيػػا و التػػى تػـػ تحديػػدىا نظػػرا أل
( ميػػارات فرعيػػة 4وسػػبع ) ، ميػػارات فرعيػػة لمتييئػػة الحػػافزة (3) سػػتبيانيػػا كالتػػالى والميػػارات 

( ميػارة  فرعيػة لتنفيػػذ 00وأحػد عشػػر ) ( ميػارة فرعيػة لطػػرح األسػئمة،05ر )شػػتػا عوأثن ،لمشػرح
 ( ميػػارات فرعيػػة لمغمػػؽ،2وثػػالث ) ،ألدارة القصػػؿ( ميػػارة فرعيػػة 5وثمػػاف ) ،عمميػػةالعػػروض ال

 وكػػؿ مجموعػػة تحتػػوى عمػػى خمسػػة أزواج مػػف الطػػالب،وتقسػػيـ الطػػالب الػػى ثػػالث مجموعػػات 
وأعػػادة التسػػجيؿ  ،راجعػة كتغذيػػةقرينػػو احب مقطػػع الفيػػديو مػف أراء المعمػـػ صػالطالػػب   وأسػتفادة

 ،التػػػدريسمػػػف ممارسػػػة ميػػػارات  ممسػػػتوى األمثػػػؿلصػػػوؿ مػػػرة أخػػػرى لتصػػػحيح األخطػػػاء والو 
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ثػـػ  ،األداء األمثػػؿ لميػػارة التػػدريس اروأختيػػ واألسػػتفادة مػػف التغذيػػة الراجعػػة لممجموعػػة بأكمميػػا،
ثـػ  والػذى يمثػؿ المجموعػة، كؿ عمى حده،وأختيار المقطع األكثر أتقانػا تكويف المجموعات الثالثة

فبرايػر  05لمػدة عشػرة اسػابيع مػف تػدريس المقرر   وأسػتمرتبادؿ ىػذه المقػاطع بػيف المجموعػات 
لمجموعػػة الضػػابطة نفػػس المقػػرر بينمػػا تػػدرس ا .الثػػانى الفصػػؿ الدراسػػىب 5102أبريػػؿ 55الػػى 

 .بالطريقة النظرية التقميدية
كالت التػى تمكنػت مػف معالجتيػا مثػؿ عػزوؼ بعػض بعض المشػ وقد صادؼ الباحثة      

والتي والتخوؼ مف تحميؿ مقاطع الفيديو ،  التعمـ النقاؿ تكنولوجيا الطالبات عف أستخداـ 
 .ع الجديد مف التعمـتغير ثقافة المجتمع عف ىذا النو  ضرورة تتمثؿ في

 انثحج: اتًألدسادسا :انتطثيق انثؼذي  

بطاقػة مالحظػة  )البحث  اتىتطبيؽ أدأعيد بعد االننياء مف تطبيؽ تجربة البحث    
 عمػػػى طػػػالب المجمػػػوعتيف (التػػػدريس نحػػػو مينػػػة االتجػػػاهمقيػػػاس  -لميػػػارات التدريسػػػيةا

 .تطبيؽ بعدىك 5102/5102فى نياية الفصؿ الدراسى الثانى   ةالتجريبية والضابط
  نتائج انثحج وتفسيرها:

فاعميػػة التػػدريس المصػػغر القػػائـ عمػػى تكنولوجيػػا الػػتعمـ النقػػاؿ فػػى تنميػػة الميػػارات : أوال
 التدريسية لدى طالب التربية الفنية بكمية التربية .

يوجػػد فػػرؽ ذو داللػػة "والػػذي يػػنص عمػػى: لمتحقػػؽ صػػحة الفػػرض األوؿ مػػف فػػروض البحػػث     
ى التطبيػػؽ البعػػدى الضػػابطة فػػجػػات طػػالب المجمػػوعتيف التجريبيػػة و ة بػػيف متوسػػطى در أحصػػائي

اختبػػار "ت" تػـػ اسػػتخداـ "،  "المجموعػػة التجريبيػػةلصػػالح  لميػػارات التدريسػػيةالبطاقػػة مالحظػػة 
     SPSSباسػتخداـ برنػامج  Independent- Samples T Testلممجموعػات المسػتقمة 

المجمػوعتيف الضػابطة والتجريبيػة  طػالبيف متوسػطي درجػات داللة الفرؽ بػ( يوضح 5وجدوؿ )
 .لميارات التدريسيةالبطاقة مالحظة التطبيؽ البعدي في 

 (5جدوؿ )
التطبيؽ المجموعتيف الضابطة والتجريبية في  طالبداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات 

 .لميارات التدريسيةالبطاقة مالحظة البعدي 
قيمة  داللة "ت"

 "ت"
االنحراف 
 المعيارى

            البيانات العدد المتوسط
 

 المجموعة

دالة عند 
 3.31مستوى 

 الضابطة 33 23.99 1.29 42.9

 التجريبية 33 42.13 2.43
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( يتبػػيف لنػػا أف الفػػرؽ بػػيف متوسػػطي درجػػات طػػالب المجمػػوعتيف 5مػػف جػػدوؿ )
لػػو داللػػة  تدريسػػيةلميػػارات الالبطاقػػة مالحظػػة التطبيػػؽ البعػػدي فػػي الضػػابطة والتجريبيػػة 
 لصالح  طالب المجموعة التجريبية. 1.10إحصائية عند مستوي 

طػالب ، وىػذا يعنػي ارتفػاع مسػتوى أداء يتحقؽ الفرض األوؿ مف فػروض البحػثوبيذا    
فى  التدريس المصغر القائـ عمى تكنولوجيا التعمـ النقاؿبالذيف درسوا  المجموعة التجريبية

المجموعػػة الضػػابطة الػػذيف درسػػوا  طػػالبتوى أداء نظػػرائيـ عػػف مسػػ لميػػارات التدريسػػيةا
 بالطريقة المعتادة. 

   SPSSبرنامج  مف خالؿ  2 "باستخداـ " Effect sizeوتـ حساب حجـ التأثير      
د أف حجـ التأثير التدريس المصغر )وىذا يبيف أف لممتغير المستقؿ  5  =1.64 فوج 

لميارات )االمتغير التابع  فى تنمية( أثر كبير ؿالقائـ عمى تكنولوجيا التعمـ النقا
 فاعمية التدريس المصغر القائـ عمى تكنولوجيا التعمـ النقاؿ وىذا يدؿ عمي ،(التدريسية

وبيذا يكوف قد تـ  ،فى تنمية الميارات التدريسية لدى طالب التربية الفنية بكمية التربية
  اإلجابة عمي السؤاؿ األوؿ لمبحث.

التدريس المصغر القائـ عمى بالذيف درسوا  طالب المجموعة التجريبيةمستوى أداء  وارتفاع    
 قائـ عمىال المصغر التدريس لى أف إيعزى  لميارات التدريسيةفى ا تكنولوجيا التعمـ النقاؿ

 تفتيت عممية التدريس الى عدد مف الميارات الفرعية، تكنولوجيا التعمـ النقاؿ تعتمد فكرتو عمى
 عمى أف يتـ تسجيؿ أدائو لمميارة حتى يسيؿ تزويده كؿ ميارة عمى حدة، ب عمىوالتدري

سيؿ تبادؿ أنيا ت لتعمـ النقاؿ لتكنولوجيا اومف أىـ المزايا  ،بالتغذية الراجعة عف ىذا األداء
متمثمة فى توظيؼ خدمة رسائؿ الوسائط  ،ات ومقاطع الفيديو بيف المتعمميفالممف

ولكف نظرا  و ستخدامأ سيف عممية التعمـ ليس فقط لسيولةتحالى مما يؤدى  ،MMSالمتعددة
نتائج الدراسات السابقة مع  النتيجةفؽ ىذه تتو  ،لمتحسف فى التفاعؿ والتوظيؼ فى المحتوى

ومف ىذه  ،فى تنمية ميارات التدريسوالتدريس المصغر  التى اثبتت فاعمية التعمـ النقاؿ
وأركاف  Quan chen(5103،) ودراسة  ،Marta & Antoni (2016 ) دراسة ،الدراسات
 وىالة يوسؼ (،5102وخالد الكموشى ) (،5102وشيريف قديس ) (،5102)موسى 

 (،5102) ومصطفى عوض (،5102) وأمؿ الحنفى(، 5102وأراز صالح ) (،5102)
 و PerihanSavas (5105) (،5102) وعاطؼ يوسؼ ،(5102) وسوزاف الشحات
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Tezcan &others (5105)،  و  ،(5102) فايؽ الغامدىتتعارض مع و
B.Timmerman & other (2012)،  ودراسةTang Keow & Others (2015)   . 

تجػاة نحػو اال فاعمية التدريس المصغر القائـ عمى تكنولوجيا التعمـ النقػاؿ فػى تنميػة  ثانيا:
 لدى طالب التربية الفنية بكمية التربية .مينة التدريس 

والذي ينص عمى: "يوجد فرؽ ذو داللة األوؿ مف فروض البحث  لمتحقؽ صحة الفرض    
الضابطة فى التطبيؽ البعدى جات طالب المجموعتيف التجريبية و أحصائية بيف متوسطى در 

اختبار "ت" تـ استخداـ ، لصالح المجموعة التجريبية"نحو مينة التدريس  االتجاهلمقياس 
 .  SPSSباستخداـ برنامج  Independent- Samples T Testلممجموعات المستقمة 

المجموعتيف الضابطة والتجريبية  طالبداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات ( يوضح 2وجدوؿ )
 .نحو مينة التدريس االتجاهلمقياس التطبيؽ البعدي في 

 (2جدوؿ )
التطبيؽ المجموعتيف الضابطة والتجريبية في  طالبداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات 

 .نحو مينة التدريس االتجاه لمقياسالبعدي 
قيمة  داللة "ت"

 "ت"
االنحراف 
 المعيارى

 البيانات العدد المتوسط
 

 المجموعة

دالة عند مستوى 
3.31 

 الضابطة 33 97.99 4.33 63.31

 التجريبية 33 137.99 3.26

( يتبيف لنا أف الفرؽ بيف متوسطي درجات طالب المجموعتيف 2مف جدوؿ )
لو داللة  نحو مينة التدريس االتجاهلمقياس التطبيؽ البعدي في ية الضابطة والتجريب
 لصالح  طالب المجموعة التجريبية. 1.10 ىإحصائية عند مستو 

طالب المجموعة ، وىذا يعني تحسف اتجاه تحقؽ الفرض الثانى مف فروض البحثوبيذا ي    
 نحو مينة التدريس لتعمـ النقاؿالتدريس المصغر القائـ عمى تكنولوجيا ابالذيف درسوا  التجريبية

 المجموعة الضابطة الذيف درسوا بالطريقة المعتادة.   طالبعف اتجاه نظرائيـ 
ػد ف   SPSSبرنػامج  مػف خػالؿ  2 "باسػتخداـ " Effect sizeتـ حساب حجـػ التػأثير و     وج 

أف حجػـػ التػػأثير
ـ عمػػى التػػدريس المصػػغر القػػائ)يبػػيف أف لممتغيػػر المسػػتقؿ وىػػذا  1.66=  5

وىػذا  ،( نحػو مينػة التػدريس )االتجػاهالمتغيػر التػابع  فى تنميػةأثر كبير ( تكنولوجيا التعمـ النقاؿ
تجػػاة نحػػو فاعميػػة التػػدريس المصػػغر القػػائـ عمػػى تكنولوجيػا الػػتعمـ النقػػاؿ فػػى تنميػػة اال  يػدؿ عمػػي
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 جابػة عمػي السػؤاؿوبيػذا يكػوف قػد تـػ اإل ،ب التربية الفنيػة بكميػة التربيػةمينة التدريس لدى طال
 لمبحث. الثانى
التػػدريس المصػػغر القػػائـ عمػػى بالػػذيف درسػػوا  طػػالب المجموعػػة التجريبيػػةتحسػػف اتجػػاه       

الطػالب أسػتفادوا مػف دراسػتيـ لمتػدريس  لػى أفإيعزى  نحو مينة التدريس تكنولوجيا التعمـ النقاؿ
التقيػيـ  بطاقػةكمػا أف  ،ـ التدريسػيةقاؿ فػى تنميػة ميػاراتيالمصغر القائـ عمى تكنولوجيا التعمـ الن

، ممػا زادمػػف تحمميـػ المسػئولية وتعػديؿ  ةمتفقػ تكانػ نحػو مينػػة  االتجػاهمػع ممارسػاتيـ وأدائيـػ
 ،يسػتخدميا أثنػاء التػدريس الحقيقػى كيفية ممارسة ىذه الميارات ومتى نتيجة لتعمميـ ،التدريس

ألف ىػذه التكنولوجيػا  السػمبي تجػاهال  وتعػديال ،طػالبوالتخمص مف القمؽ والخػوؼ مػف مواجيػة ال
 مػػػػف أحػػػػداث الػػػػتعمـ مكػػػػفتقػػػػدـ مصػػػػادر تعمػػػـػ ووسػػػػائط وأسػػػػاليب جديػػػػدة لألتصػػػػاؿ والتعمػػػػيـ ت

ب والممارسػػػة يكنتيجػػػة لمتػػػدر  االتجػػػاهلػػػى حػػػدوث نمػػػو متزايػػػد فػػػى إممػػػا يػػػؤدى  ،بطريقةتفاعميػػػة
نحػو مينػة  االتجػاهيػة اىم نتائج الدراسػات السػابقة التػى أثبتػت واتفقت ىذه النتيجة مع ،واألتقاف

 & Danielو ،Sabriye Sener (2015) دراسػػػة ىػػػذه الدراسػػػات، ومػػػف التػػػدريس،
others(2014) ،(،5102) ووفػػػػػػػػػػػاء البركػػػػػػػػػػػات  (،5102) وعبػػػػػػػػػػػد الحكػػػػػػػػػػػيـ حسػػػػػػػػػػػف 

 (،5105ومحمػد طيػاب ) ، Esma Yildirim (2012و ، Hammad&others(2012)و
 ومػروة سػعادة (،5100عبػد الرشػيد ) ووحيػد (،5105وعبير عثمػاف ) (،5105ليمى جنيدى )و 
 (،5102) الغامدى وتتعارض مع حمداف (،5101)

                                                                                           :تىصياخ انثحج

  في ضوء نتائج البحث الحالي يمكف تقديـ التوصيات التالية:
وتدريبػػو أثنػػاء الخدمػػة عمػػى التوجيػػات التربويػػة  بيػػة الفنيػػةضػػرورة اعػػداد معمػػـ التر -0

 الحديثة لدمج تكنولوجيا التعمـ النقاؿ فى تدريس المقررات الدراسية.
 تدريب معممى التربية الفنية عمى أستخداـ التقنيات النقالة فى تحقيؽ أىداؼ المادة .-5
لتقنيات الالسمكية فػى عمميتػى األىتماـ بتقديـ البرامج الثقافية لتوضيح أىمية توظيؼ ا-2

 التعميـ والتعمـ.
 :انثحىث انمقترحح

                                                         في ضوء نتائج البحث يمكف اقتراح البحوث التالية:           
 .مفة اسة الحالية لتنمية ميارات التدريس لممواد الدراسية المختر إجراء دراسة مماثمة لمد-0
 أستخداـ تكنولوجياالتعمـ التشاركى فى تعزيز التعمـ الذاتى لممقررات الدراسية المختمفة.-5
 .التفكير التاممى و التفكير الناقد مف عبر الويب عمى كال دراسة تأثير الرحالت-2 
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 انؼرتيح :انمراجغ 

المتنقػػؿ وتػػاثيره فػػي برنػػامج باسػػتخداـ الػػتعمـ  :"(5102) احمػػد عبػػدالمنعـ عبػػد البػػاقى-0
يػػة فػػي ضػػوء تكنولوجيػػا المعمومػػات المػػدراس الذك طػػالبتعمػػـ بعػػض ميػػارات الجمبػػاز ل

 .جامعة طنطا  ،كمية التربية الرياضية ،دكتوراه،رسالة  ،"االتصاالتو 
عمػػـ المتنقػػؿ بأسػػتخداـ خدمػػة الرسػػائؿ القصػػيرةفى فاعميػػة ال :"(5100أحمػػد فيػػيـ بػػدر)-2

ت تكنولوجيػػا التعمػػيـ لػػدى أخصػػائى تكنولوجيػػا التعمػػيـ تنميػػة الػػوعى بػػبعض مصػػطمحا
 ،أبريػؿ ،61،ع 52مػج ،جامعة بنيػا ،مجمة كمية التربية ،"نحو التعمـ المتنقؿ االتجاهو 

   .515-022ص 
 رؤيػػة جديػػدة لمػػتعمـ باسػػتخداـ الػػتعمـ الجػػواؿ )المتنقػػؿ(:"(5113أحمػػد محمػػد سػػالـ )-2

صػػػػرية لممنػػػػاىج ة المف عشػػػػر لمجمعيػػػػالتقنيػػػػات الالسػػػػمكية المػػػػؤتمر العممػػػػى الثػػػػام
جامعة عيف شمس  ،كمية التربية، (ج التعميـ وبناء االنساف العربىمناى)التدريس وطرق
  515-065يوليو المجمد األوؿ ص  52-53، 

اسػػتراتيجية مقترحػػة لتفعيػػؿ نمػػوذج الػػتعمـ المتنقػػؿ لتعمػػيـ /  (5113) ----------2
لمػػػدارس الذكيػػػة فػػػى ضػػػوء دمػػػج تكنولوجيػػػا تعمػػػـ المغػػػة الفرنسػػػية كمغػػػة أجنبيػػػة فػػػى ا

العػػدد  ،مجمػػة دراسػػات فػػى التعمػػيـ الجػػامعى ،ومػػات واالتصػػاالت وأقتصػػاد المعرفػػةالمعم
  .الثانى عشر 

( أثر برنامج مقترح فػي الرياضػيات المدرسػية عمػى تنميػة 5100) أحمد يوسؼ حسبو-3
الرياضػيات لػدى تدريس نحػو مينػة االتجػاهميارات التفكير اإلبداعي واألداء التدريسي و 
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كمية  ،دكتوراه، جامعة عيف شمس لمعاصرة،ت اااالتجاىكميات التربية في ضوء  طالب
 قسـ المناىج وطرؽ التدريس ،التربية

فعالية استخداـ التدريس المصغر عمى نواتج التعمـ لبعض  (5102)صالح أراز سردار -4
 -ساسػػي بػػأقميـ كردسػػتاف األالميػػارات اليجوميػػة فػػي كػػرة اليػػد لطػػالب الصػػؼ الثػػامف 

   .كمية الرياضية لمبنات ،جامعة األسكندرية ،ماجستير العراؽ،
( أثػر تقنيػة التعمػيـ المصػغر فػي تطػوير ميػارات التفاعػؿ 5102) اركاف عػادؿ موسػى-5 

لتربيػة رسػالة ماجسػتير، كميػة ا الصفي لدى الطمبة المطبقػيف فػي قسػـ التربيػة الفنيػة،
 جامعة ديالى ،الفنيةقسـ التربية  ،االساسية

( الكفػاءات التدريسػية وعالقتيػا بالعوامػؿ الخمػس الكبػرى 5102) أسعد كاظـ الخفاجى-6
، ماجسػتير ،فػى محافظػة بابػؿ بجميوريػة العػراؽ لمشخصية لمدرسى التربيػة الرياضػية

 المناىج وطرؽ تدريس -التربية الرياضية  ػ جامعة المنصورة
ة برنامج قائـ عمى التعمـ المتنقؿ المختمط في تنمية ( فعالي5102) أمؿ مختارالحنفى-01

رياضػيات ،دكتوراه،جامعػة مستويات التفكير اليندسي لػدى الطػالب المعممػيف بشػعبة ال
 قسـ المناىج وطرؽ التدريس ،كمية التربية ،المنوفية

التػػدريس المصػػغر وأثػػره فػػي إكسػػاب الكفايػػات  (5105أنػػس دفػػع اهلل حػػاج التػػـو )-00
العمػـو لمعممي مرحمػة األسػاس بواليػة الجزيػرة ػ محميػة الحصاحيصػا ،مجمػة التدريسية 

 . pp060يوليو ، ،العدد األوؿ والتكنولوجيا،
معممػػػي العمػػػـو ميػػػارات -( مػػػدى امػػػتالؾ طػػػالب5105) إيػػػاد عبػػػد الحمػػػيـ النجػػػار-05 

، مجمػػة صػػيميـ األكػػاديميالتػػدريس اإلبػػداعي فػػي كميػػة المعممػػيف بالقنفػػدة وعالقتػػو بتح
 . 44، 5، ع. 01حاد الجامعات العربية لمتربية وعمـ النفس : مج. إت
( فاعميػة برنػامج تػدريبي قػائـ عمػي الػتعمـ االلكترونػي لتنميػة 5100إيماف احمػد عبػد اهلل )-02

دكتػوراه،  ، ي معممػي التعمػيـ الثػانوي الصػناعينحو االنترنت لػد االتجاهالكفاءات التدريسية و 
 .المناىج وطرؽ التدريس  -التربية  ةكمي -جامعة قناة السويس 

( أثر تػدريب معممػي الرياضػيات عمػى اسػتخداـ نمػوذج مقتػرح 5102) تيسير خميؿ القيسي-02
في التعمـ الفعاؿ في اكتسابيـ بعض ميارات التدريس وعمى تحصيؿ واتجاىػات طالبيـػ نحػو 

 . ذارا ،2العدد  ،2المجمد  ،متخصصةالمجمة الدولية التربوية ال الرياضيات،
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دار النيظػػػة  ،2ط  ،( ميػػػا رات التػػػدريس0665)  جػػػابر عبػػػد الحميػػػد جػػػابرواخروف-02
 . مصر ،العربية، القاىرة

ؿ فػػى التعمػػيـ بػػيف التأييػػد أسػػتخداـ اليػػاتؼ المحمػػو (5102جمػػاؿ عمػػى الدىشػػاف ) -03
ميػػة التربيػػة ورقػػة عمػػؿ مقدمػػة "نظػػـ التعمػػيـ العػػالى فػػى عصػػر التنافسػػية "ك ،والػػرفض
 أبريؿ  52،فر الشيخجامعة ك

 ؟ لمػاذا  أستخداـ الياتؼ المحموؿ فى التعميـ والتدريب (5101) -----------04
مقدمػة فػى  قسـ تقنيات التعميـ، ،كمية التربية ،جامعة الممؾ سعود وكيؼ؟، وفى ماذا؟

فػػػى التعمػػػيـ والتػػػدريب  تصػػػاالتالنػػػدوة األولػػػى، فػػػى تطبيقػػػات تقنيػػػة المعمومػػػات واأل 
 يؿ. أبر  02-05خالؿ

( التػػدريس المصػػغر والتربيػػة العمميػػة الميدانيػػة، ترجمػػة محمػػد 5112جػػورج بػػراوف )-05
 ، دار الفكر العربي، القاىرة،5رضا البغدادى وىياـ محمد رضا البغدادي، ط 

فيػذ التػدريس، عػالـ رؤيػة فػي تن –( ميػا رات التػدريس 5110ف زيتػوف )يحسف حس-06
 .236- 232 ،القاىرة الكتب.

اتجاىات طالب كمية المعمميف بالرياض نحو مينة التدريس  (5102) أحمد الغامديحمداف -51
  .مؤتمرات وأبحاث موقع حموؿ، ،في المرحمة االبتدائية وعالقتيا ببعض المتغيرات

( الكفايات التدريسية الالزمػة لمعمػـ التربيػة الرياضػية 5102خالد اليادى الكموشى )-50
ة دكتػوراه ،جامعػة األسػكندري ،خداـ التقنيػات التعميميػةي في استبمرحمة التعميـ االساس

 المناىج وطرؽ التدريس . ،،كمية التربية الرياضية لمبنيف
المجاؿ التربػوى وأخالقيػات مينػة  مف أجؿ ميثاؽ أخالقى لممينة: (5101) كـر خالد فارس-55

                                . 550-562ص 02العدد,مجمَّة الواحات لمبحوث والدراسات ،التدريس
 يـ أثنػاء التػػدريس المصػػغرعمى رفػػعاسػػتخداـ التقيػػ ر( أثػ 5105) السػػيد عػػواض رشػا-52

، فى التدريس واتجاه الطالبات المعممػات نحػو تػدريس مػادة االقتصػاد المنزلػى الكفاءة 
 االقتصاد المنزلى التربوى -كمية االقتصاد المنزلي  -ماجستير، جامعة حمواف 

( تػػأثير برنػػامج عمػػى تحسػػيف الكفػػاءات التدريسػػية 5101) الػػرحمف والػػى رشػػا عبػػد-52
جامعػة  ،دكتػوراه ،وفًقا لمعايير الجػودة واالعتمػاد لمطالب المعمـ بكمية التربية الرياضية

         ، المناىج وطرؽ التدريس.لمنصورة ، كمية التربية الرياضيةا
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لتعمـ النقاؿ لتنمية ميارات أعضاء ( فعالية تكنولوجيا ا5105) زينب حسف الشربينى-52
 ،نػػي ونشره،ماجسػػتير،جامعة المنصػػورةىيئػػة التػػدريس فػػي تصػػميـ المحتػػوى اإللكترو 

 كمية التربية ،تكنولوجيا التعميـ .
كػاربمس واثػره فػي  -(  برنامج تدريبي عمى وفؽ أنموذج اتكػف5105سحر عباس ابراىيـ )-53

الرياضػػػيات الجامعػػػة مػػػيـ المسػػػرع فػػػي مادةمػػػي مػػػدارس التعأكتسػػػاب ميػػػارات التػػػدريس لمعم
 طرؽ تدريس الرياضيات ماجستير، ، المستنصرية. كمية التربية األساسية 

 التأىيػػؿ التربػػوي بالجامعػػة( اتجاىػػات طمبػػة برنػػامج 5101) أبػػو دقػػةابػػراىيـ سػػناء -54
مجمػػة جامعػػة  ،بكفايػػة التػػدريب الميػػداني اإلسػػالمية بغػػزة نحػػو مينػػة التعمػػيـ وعالقتيػػا 

 0034-0020، 2االصدار  ،06العمـو االنسانية، المجمد  النجاح لألبحاث،
( تػأ ثيػر التػدريس المصػغر المبكػر فػي تطػوير ميػػارات 5105) سػناف عبػاس حسػيف-55

دكتػوراه ، رسالة  ،التربية الرياضية / جامعة ديالى التدريس لمطالب المطبقيف في كمية
 العراؽ  ،كمية التربية الرياضية

( تأثير استخداـ التعمـ التعاوني والتدريس المصغر عمػى 5102) فتح اهلل عمىالسيد -56
سػػػية لطمبػػػة كميػػػة التربيػػػة مسػػػتوى التحصػػػيؿ المعرفػػػي وتعمػػػيـ بعػػػض الميػػػارات التدري

قسـ  -كمية التربية الرياضية بالسادات  -جامعة مدينة السادات  ،الدكتوراه ،الرياضية
 ية طرؽ التدريس والتدريب والتربية العمم

ة يسػػيات التدر يػػة الكفايػػبي فػػي تنمي( أثػػر برنػػامج تػػدر 5102) ف مػػرقس قػػديسير يشػػ-21
، جامعو جنوب الوادى ماجستير ،لدى معممي العمـو قبؿ الخدمة ايالعم ريلميارات التفك

 مناىج وطرؽ تدريس. -كمية التربية بقنا  -
تطوير ميارات  درجة إسياـ التدريب اإللكتروني في (5105صالح مرزوؽ السنانى )-20

ماجستير، جامعة أـ القرى. كمية  التدريس لدى معممي المغة اإلنجميزية بمحافظة ينبع،
 وطرؽ  تدريس المغة االنجميزية،   قسـ مناىج التربية،

ة ( أثػػر التطبيػػؽ فػػي تغييػػر واتجاىػػات طمبػػة " كميػػة التربيػػ5114) صػػباح حنػػا ىرمػػز-25 
 لتربوي اإلسالمي العربي مجمة ا ،جامعة الموصؿ نحو مينة التدريس

( . فاعمية برنامج مقترح عمى وفؽ منحى الػنظـ لمػادة 5105) صداـ حميد الحديدى-22
المدرسيف بعض ميارات التدريس وتنميػة اتجاىػاتيـ  التربية العممية في إكساب الطمبة

 نحو المينة، جامعة بغداد. كمية التربية، إبف رشد
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خداـ منتػػػدى تعميمػػي عمػػػى تنميػػة بعػػػض ( أثػػػر اسػػت 5102) عػػاطؼ جػػػودة يوسػػؼ-23
 ميارات البرمجة لدى طالب الصؼ الثالػث اإلعػدادي بالمػدارس التجريبيػة ،ماجسػتير ،

 تكنولوجيا التعميـ -كمية التربية النوعية  -جامعة بنيا 
( اتجاىات طمبة كمية التربية جامعة تعػز نحػو مينػة 5102) عبد الحكيـ أحمد حسف-24

 يؿ والتطوير التربوي _ جامعة تعز _اليمف                                       التدريس مركز   التأى
أتجاىات بحثية فى معايير تصميـ بيئة توظيؼ  (5101عبد المطيؼ الصفى الجزار )-25

، النػدوة األولػى فػى فػى تكنولوجيػا التعمػيـ والتػدريب (ICT)تقنية المعمومػات واالتصػاؿ 
 02-05خػالؿ الفتػرة مػف  ،ؿ فػى التعمػيـ والتػدريبواالتصػاتطبيقات تقنيػة المعمومػات 

 جامعة الممؾ سعود. ،ابريؿ
( فعالية تكامؿ بعض مقررات االعداد الميني فػي تحسػيف 5105عبير كماؿ عثماف )-26

أثػر ذلػؾ فػي أتجاىػاتيـ االداء التدريسي لمطالب / المعمميف بشعبة المالبػس الجػاىزة و 
  مناىج وطرؽ التدريس -كمية التربية  -مواف جامعة ح ،نحو المينة، دكتوراه

دار الثقافػة لمنشػر  الحاسوب وطرؽ التدريس والتقػويـ( 5100) غساف يوسؼ قطيط-21
 والتوزيع: عماف.

(    أثر تدريس مسػاؽ أنمػاط الػتعمـ والبيئػة الصػفية فػي دبمػـو 5105) -----------20
عممػػي المرحمػػة يػػارات التػػدريس لػػدى مالتربيػػة تكنولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاالت فػػي تنميػػة م

 .232 ،، أذار26، مجمة اتحاد الجامعات العربية : ع.األساسية في األردف
ة ( اسػػتخداـ الػػتعمـ المتنقػػؿ فػػي تنميػػة الميػػارات العمميػػ5102فػػايؽ بػػف سػػعيد الغامػػدى )-25

 .Cybrarians Journal  Issue 20, pp  50والتحصيؿ لدى طالب جامعة الباحة،
وسائؿ التعمـ والتعميـ  ( طرؽ التدريس ووسائمو وتقنياتو:5112إبراىيـ ) خميؿ فراس-22

 األردف. دارأسامة.
( االسػػتثمار فػػي التعمػػيـ اإللكترونػػي، المجمػػة اإللكترونيػػة 5102فػػراس محمػػد عػػودة )-22

 الجامعة اإلسالمية بغزة،  لمركز التميز والتعميـ اإللكتروني،
 دورية متخصصػة فػى التعمػيـ ة،مجمة المعرف لمتنقؿ،( التعمـ ا5105) ------------23

 250،المفتوح التعميـ مركز –ة القدس المفتوحة جامع ،العدد الثانى األلكترونى،
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فاعميػػة برنػػامج تػػدريبي فػػي تنميػػة ميػػارات التػػدريس  (5100) فػػلاير عبػػده أبػػو سػػتو-24
دراسػػات  ،الب كميػػة التربيػػة فػػي اطػػار الجػػودةاإلبػػداعي وخفػػض قمػػؽ التػػدريس لػػدى طػػ

 502،، يناير0، ج.41تربوية ونفسية : مجمة كمية التربية بالزقازيؽ: ع.
 نماذجو ومياراتو. القاىرة: عالـ الكتب،  -التدريس  (5112) كماؿ عبد الحميد زيتوف-25
فاعميػػة الػػتعمـ المتنقػػؿ عبػػر الرسػػائؿ القصػػيرة فػػي تػػدريس  (  5102ليمػػى الجينػػى )-26

 روني وموضوعاتو لطالبات دراسات الطفولةبعض مفاىيـ التعميـ اإللكت
( فاعميػة برنػامج فػي التنميػة المينيػة )مػف خػالؿ موقػع 5105ليمي صدقي جنيػدي )-20

ويب تعميمي( في ضوء معايير الجػودة الشػاممة فػي إكتسػاب مفػاىيـ التنميػة المينيػة، 
صيف نحو مينة التدريس لدي معممي الحاسب غير المتخص االتجاهاألداء التدريسي، و 

منػػاىج وطػػرؽ تػػدريس  ،جامعػػة المنيػػا التربيػػة النوعيػػة ،ة اإلبتدائيػػة، دكتػػوراهبالمرحمػػ
 تكنولوجيا التعميـ 

( تػػػأثير برنػػػامج مقتػػػرح باسػػػتخداـ أسػػػموب التػػػدريس 5102) محمػػػد جػػػابر حسػػػونة-22
جامعة المنيػا  ،لميارات التدريسية لمطالب المعمـالمصغر المدعـ بالحاسب اآللى عمى ا

 قسـ المناىج وطرؽ التدريس -تربية الرياضية كمية ال -
(:اإلحصػػػاء والتحميػػػؿ اإلحصػػػائى باسػػػتخداـ 5102) محمػػػد ربيػػػع حسػػػنى إسػػػماعيؿ -22

SPSS ، دار ابو ىالؿ لمطباعة  ،المنيا 
( تطػوير برنػامج إعػداد معمػـ التربيػة الفنيػة بكميػات 5102) محمد رمضاف الطنطاوى-22

ايير نحػو المينػة فػى ضػوء معػ االتجػاهت التدريس و التربية النوعية لتنمية بعض ميارا
قسػـ العمػـو  -كميػة التربيػة النوعيػة  -جامعػة المنصػورة  ،الجودة واالعتماد ، دكتػوراه

 التربوية والنفسية
( تػػدريب مدرسػػي التربيػػة الفنيػػة بإسػػتخداـ إسػػتراتيجية 5102) محمػػد سػػعدي لفتػػة-23

 33العدد  ،ة بغدادجامع ،الجميمة ، كمية الفنوفمجمة االكاديمى التعميـ المصغر،
نحػػو مينػة التػدريس وعالقتػػو بػاألداء التدريسػػي  االتجػاه( 5105) طيػػاب نػزار محمػد-24

األكاديميػػة  ،الجزائػػرلػػدى أسػػتاذ التربيػػة البدنيػػة والرياضػػية بمرحمػػة التعمػػيـ الثػػانوي، 
 5،326العدد  -لمدراسات اإلجتماعية واإلنسانية
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( أثػر توظيػؼ بعػض تقنيػات الػتعمـ المتنقػؿ فػي تنميػة 5100محمد وحيد سػميماف ) -26
كميػة  -جامعػة بنيػا  ماجسػتير،مفاىيـ البرمجة الشيئية لدي طالب المعاىد األزىريػة، 

 . تكنولوجيا التعميـ -التربية النوعية 
( أثر استخداـ برنامج التدريس المصغر فى تنميػة بعػض 5100محمد ياسر ميدى )-30

رسػالة دكتػوراه  ،مركػز النجػؼ –لتربويػة المفتوحػة بة الكمية اميارات التدريس عمى طم
 جامعة الكوفة . ،مقدمة الى كمية التربية الرياضية

( فاعميػة تػدريس مقػرر لمتمرينػات البدنيػة والعػروض الرياضػية 5102) محمود محمد عمػى-35
 ،ر الجػػودةطالػػب المعمػـػ وفقػػا لمعػػاييباسػػتخداـ الػػتعمـ االلكترونػػي عمػػى الكفػػاءة التدريسػػية لم

 المناىج وطرؽ التدريس. -كمية التربية الرياضية  -دكتوراه، المنصورة 
( الرضػػا عػػف الدراسػػة لػػدى الطالبػػات معممػػات االقتصػػاد 5101) مػػروة صػػالح سػػعادة-32

 ،نحػو مينػة التػدريس االتجػاهالمنزلي وعالقتػو بالتحصػيؿ الدراسػي واالداء التدريسػي و 
 د المنزلى والتربية .جامعة المنوفية،األقتصا ماجستير،

( برنػػامج مقتػػرح فػػي لغػػات البرمجػػة بإسػػتخداـ الػػتعمـ 5102مصػػطفى محمػػد غنػػيـ )-32
، ماجسػتير ،التقنيػة لطػالب المرحمػة الثانويػة اتاالتجاىالمتنقؿ وأثر تطبيقو في تنمية 

 .تكنولوجيا التعميـ -معيد الدراسات التربوية  -جامعة القاىرة 
( فاعمية اسػتخداـ اسػتراتيجية كيمػر مدعمػو بػالتعميـ 5102) مصطفى محمود عوض-33

ة ، يػة العمميػة الترب، مجمػض الميػارات األساسػية لسػالح الشػيشالمتنقؿ فػي تعمػيـ بعػ
 . 514، ص 5، ع02مصر، مج 

 مجمػػة المعرفػػة ، ،يـ الخمػػوىتكنولوجيػػا التعمػػ (5105منػػدور عبػػد السػػالـ فػػتح اهلل )-34
 .220،ممؼ العدد 

( فاعميػػة برنػػامج مقتػػرح عمػػى وفػػؽ التػػدريس 5105مػػدالمفرجى )منصػػور جاسػػـ مح-35
ت التدريسػية المصغر في إكسػاب طمبػة أقسػاـ المغػة العربيػة فػي كميػات التربيػة الميػارا

 .جامعة بغداد. كمية التربية، إبف رشد  ،واتجاىيـ نحو المينة
لتنمية  ( برنامج تدريبى مقترح لمعممى الفصؿ5102) نجية المبروؾ مسعود سميماف-36

كميػة  ،جامعػة األسػكندرية ،ماجسػتير أدائيـ التدريسى لتنفيذ المنيج المطور فى ليبيا،
 .المناىج وطرؽ التدريس ،التربية
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( تأثير استخداـ اسموب النظـ و التػدريس المصػغر فػي السػباحة 5100) نرميف أحمد وىبو-40
كميػة التربيػة النوعيػة بورسػعيد عمي تنمية الميارات التدريسية لطالبات قسـ التربية الرياضية 

 التربية الرياضية -كمية التربية النوعية ببورسعيد  -،ماجستير، جامعة بورسعيد 
( المعػػايير التربويػػة والفنيػػة لتوظيػػؼ الػػتعمـ المتنقػػؿ فػػي 5100) نػػدى فػػالح العجمػػى-45

 -ة ية التربيكم -، جامعة حمواف ماجستير ،تدريب اإللكتروني في دولة الكويتبرامج ال
 تكنولوجيا التعميـ 

( تصور مقتػرح لتطبيػؽ تكنولوجيػا الػتعمـ الجػواؿ 5105) نيي عبد الحكـ عبد الباقى-42
  ،دكتوراه ،ة ألخصائيي تكنولوجيا التعميـفي التنمية الميني

 تكنولوجيا تعميـ  -كمية التربية  جامعة حمواف
مجمػة التعمػيـ  Mobile Learning  - التعمػيـ المتنقػؿ (5101) ىشػاـ عرفػات-42

 . 03مارس،ص ،العدد الخامس األلكترونى، جامعة المنصورة ،
( فعالية برنامج تدريبى لتعػميـ التعبيػر التحريػرى وتنميػة 5102) ىالة الغريب يوسؼ-42

جامعػػة  ماجسػتير، ،بة المغػة العربيػة بكميػات التربيػةمياراتػو األساسػية لػدى طػالب شػع
 وطرؽ التدريس.المناىج  ،كمية التربية الزقازيؽ،

( فاعميػة برنػامج تػدريبي مقتػرح فػي تنميػة الكفايػات 5100وحيد حامد عبد الرشػيد )-43
نحو مينة تعميـ المغة العربية لدى طػالب الػدبمـو العػاـ بكميػة التربيػة  االتجاهالمينية و 

 جامعة أسيوط" المجمة التربوية ػ العدد الثالثوف ػ يوليو  –بالوادي الجديد 
( اتجاىػػات المعممػػيف نحػػو التعمػػيـ المحوسػػب وعالقتيػػا 5102) د البركػػاتوفػػاء محمػػ-44

قسػػػـ العمػػػـو التربويػػػة والنفسػػػية لمعمػػػـو  ،تيـ نحػػػو المينػػػة، رسػػػالة الماجسػػػتيربػػػدافعي
 كمية التربية بجامعة البصرة اإلنسانية،

( تطوير برنامج إعداد معمـ الرياضيات بكميات التربيػة 5102) والء السيدعبد الحميد-45
فػػي ضػػوء تكامػػؿ الجانػػب األكػػاديمي والجانػػب التربػػوي، وأثػػره عمػػى التحصػػيؿ واألداء 

تجاىػػو نحػػو ال كميػػة  جامعػػة عػػيف شػػمس ،دكتػػوراه مينػػة،التدريسػػي لمطالػػب المعمػػـ وا 
 التربية قسـ المناىج وطرؽ التدريس

( فاعمية برنامج قػائـ عمػى إسػتراتيجيات التػدريس 5102ياسميف سمير عبد العزيز )-46
بداعى لتحسيف األداء التدريسى لدى الطالب المعمميف بقسـ عمـ النفس واتجاىاتيـ اال
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نحػػو التػػدريس ، دكتػػوراه ،جامعػػة عػػيف شػػمس . كميػػة التربيػػة قسػػـ المنػػاىج وطػػرؽ 
 التدريس 
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Abstract 

: Huda Anwar Mohammed Abdul Aziz 
Search Title: Effectiveness of micro TeachingBased on Mobile Learning 
Technology In Teaching Skills Development And The Attitudes Towards 
The Teaching Profession To The Students Of Art Education, Faculty Of 
Education. Research Of The Current Goal To Measure The Effectiveness Of 
Micro Teaching Based on Mobile Learning Technology In  Teaching Skills 
Development And The Attitudes Towards The Teaching Profession To The 
Students Of Art Education, Faculty Of Education. To Achieve This Goal Has 
Been Identified Teaching Skills In Micro-Teaching Course, And The 
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Preparation Of A Teacher Guide To Guide The Teaching Of The 
Experimental Group, As Was The Number Of Measuring Instruments, 
Namely, (Note Card Performance Skills Teaching, And The scale Of The 
Attitudes Towards The Teaching Profession). Has Been Division Of The 
research group to control and experimental groups who are third year 
students specialization Art Education academic year2013/2014  second 
semester, then the application note card performance and scale The 
Attitudes Towards The Teaching Profession Tribal, "Pre" then the 
experimental studied the decision of the Micro Teaching based on Mobile 
Learning Technology  And Studied The Control Group The Same Traditional 
, Then Apply A Note Card Performance And Scale Uday Direction "post" On 
The TwoSets Of Research Students. 
 The Results Showed The Following:  
-Effectiveness Of Teaching Based On The Mobile Learning Technology  In 
Teaching Skills As A Whole And The Skill All Alone On The Development Of 
The Experimental Group Students In The Post Test  
-Effectiveness of Micro TeachingBased on Mobile Learning 
Technology To The Development Trend Of The Teaching Profession 
At The Experimental Group Students In The Post Test. 

 انمهخص

 انثاحخح : هذي أنىر محمذ ػثذ انؼزيز .

ائم ػهً ػنىان انيحج: فاػهيح انتذريس انمصغر انق

تكنىنىجيا انتؼهم اننقال فً تنميح انمهاراخ 

ب انتذريسيح واالتجاه نحى مهنح انتذريس نذي طال

 .انترتيح انفنيح تكهيح انترتيح

ىػػدؼ اليحػػث الحػػالي إلػػى قيػػاس فاعميػػة التػػدريس المصػػغر القػػائـ عمػػى تكنولوجيػػاالتعمـ    
التدريس لدى طالب التربية الفنية النقاؿ فى تنمية الميارات التدريسية واالتجاه نحو مينة 

 بكمية التربية.
ولتحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ تػػـ تحديػػد الميػػارات التدريسػػية  فػػى مقػػرر التػػدريس المصػػغر  ،   

عداد دليؿ معمـ ليسترشد بو فى تدريس ىػذا المقػررلطالب المجموعػة التجريبيػة، كمػا تػـ  وا 
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، ومقيػػاس االتجػػاه لتدريسػػيةالحظػػة االداء لمميػػارات اأعػػداد أدوات القيػػاس وىػػى )بطاقػػة م
 (.ريسنحومينة التد

البحث الى المجمػوعتيف الضػابطة والتجريبيػة وىػـ  طػالب الفرقػة  عينةوقد تـ تقسيـ      
بالفصؿ الدراسى الثانى ،ثـ  5102-5102الثالثة تخصص التربية الفنية  بالعاـ الدراسى 

جمػػوعتى البحػػث، ثػػـ درسػػت تطبيػػؽ بطاقػػة مالحظػػة االداء ومقيػػاس االتجػػاه قبميػػًا عمػػى م
التجريبية مقرر التدريس المصػغر القػائـ عمػى تكنولوجيػا الػتعمـ النقػاؿ ودرسػت المجموعػة 

، ثػػـ تطبيػػؽ  بطاقػػة مالحظػػة االداء ومقيػػاس ة نفػػس المقػػرر بالطريقػػة التقميديػػةالضػػابط
 االتجاه بعديًا عمى طالب مجموعتي البحث. 

 وقد أظيرت النتائج  ما يمى :       
فاعميػػػة التػػػدريس المصػػػغر القػػػائـ عمػػػى تكنولوجيػػػاالتعمـ النقػػػاؿ فػػػى تنميػػػة الميػػػارات  -0

 التدريسية  ككؿ وكؿ ميارة عمى حده فى التطبيؽ البعدى لصالح المجموعة التجريبية.
فاعمية التدريس المصغر القائـ عمى تكنولوجيػا الػتعمـ النقػاؿ فػى تنميػة االتجػاه نحػو  - 5

ور عمػػى حػػده فػػى التطبيػػؽ البعػػدى لصػػالح المجموعػػة مينػػة التػػدريس ككػػؿ وكػػؿ محػػ
 التجريبية.

 


