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لتنميت مهاراث  التأمليبرنامج قائم علً التدريس 
 وتعديل تىجه النظريتالتدريس وفق معايري اجلىدة 

والدراساث اإلسالميت  اللغت العربيتالتدريسيت لدي معلماث 
 ما قبل اخلدمت مبصر والسعىديت

 سعاد جابر محمود حسن
 أستاذ مساعد بكمية التربية بالمجمعة

_ كمية العموم التربويةجامعة المجمعة  
برنامج قائم عمى التدريس ىدف البحث إلى تعرف فاعمية  _ممخصال

عديل التدريس وتفي تنمية ميارات التدريس وفق معايير جودة  التأممي
اإلسالمية والدراسات معممات المغة العربية  النظرية التدريسية لدىتوجو 

معممة  16تكونت مجموعة البحث من بمصر والسعودية و ما قبل الخدمة 
بتطبيق مقياس التدريس التأممي ومقياس النظرية سعودية و  40و، مصرية

 توصل إلى النتائج التالية:التدريسية وبطاقة ميارات التدريس 
لدى معممات المغة العربية  التأمميتدنى مستوى ممارسة التدريس     

وتبنى ، والدراسات اإلسالمية ما قبل الخدمة المصريات والسعوديات
وأثبت البرنامج فاعمية في تنمية ميارات ، المعممات نظرية تدريس تقميدية

مراحل  فيكما ظيرت أنماط متعددة لمتأمل ، التدريس لدى المجموعتين
التدريس الثالثة لدى المجموعتين وىى: الوصفي والتفسيري والمقارن 

كما أدى تطبيق البرنامج إلى تحسين توجو ، والتقويمي بنسب مختمفة
أوصى البحث دي إلى النمط البنائي.النظرية التدريسية من النمط التقمي

توفير قاعدة و، بدمج التدريب عمى التدريس التأممي في برامج إعداد المعمم
، نظرية عند التدريب عمى التدريس التأممي لتكون إطارا مرجعيا لمتأمل

 ضرورة تعريف معممات ما قبل الخدمة بمعايير جودة التدريس.و
، ةالمعمم معممات ما قبل الخدمة، التأمميالتدريس  الكممات المفتاحية:
 .معايير جودة التدريس، أنماط التأمل، النظرية التدريسية

 
 

 قدمةم. ال1
لم يعد التدريس مجرد إجراءات روتينية يقوم بيا المعمم أو        

، بل أصبح جيًدا واعًيا مقصوًدا لو أبعاد متعددة ،الطالب المعمم
إلعداد المعمم عمى  المثاليأصبحت الممارسة التأممية المدخل و 

مركز  فين ينيا تضع المعممإعكس نماذج اإلعداد التقميدية حيث 
التغيير  ويبدؤون ،ياتطوير أنفسيم ألنيم يحممون ممارساتيم ويقيمون

ويراقبون جيود ىذا التغيير. عمى العكس من النماذج التقميدية في 
ان الخبرات إعداد المعمم فإن الممارسة التأممية تأخذ في الحسب

والمعرفة الشخصية العممية لممعممين وتسمح ليم ، الماضية
 نشاط يشجع عمى اإلبداع فييبتطبيقيا في سياق ممارساتيم 

[2,1] .  
 المعممين جراءاتإ ىو تغيير الممارسة التأمميةفالغرض من     
وبالتالي فإن  ىذه القرارات. عمى نتائج ذلككيفية تأثير و  يمرتاوقر 
 وتحسين الصفية صقل الممارسة قدرتو عمى تكمن في التفكير قيمة

 راشأحيث ، [[3 ممعممين والطالبل التعميم والتعمم عمميتينوعية 
طريقة فعالة يستطيع  التأمميإلى أن التدريس  [[Fazey 4 فازى

وتحديد ، كل طالب لدىالمعمم من خالليا تعرف أوجو القصور 
  .عميمو بطريقة أفضلتأسموب التعمم المناسب وكيفية 
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في كافة مراحل  التأممييمكن لممعمم أن يستخدم التدريس و    
توجييو لكيفية  في مرحمة التخطيط يساعد ففي، عممية التدريس

مراقبة مدى  في هوفي مرحمة التنفيذ يفيد، االختيار بين البدائل
استرجاع  عمى هوفي مرحمة التقويم يساعد، الدرس فيالتقدم 
 وكما يمكن، لم يتم عممو وما، والتفكير حول ما تم عممو، الدرس

التدريس قبل  ووتحميل اعتقادات، التدريسية والتفكير حول ممارسات
 .[[5 هوبعد ئوأثنافي و 

فقد احتوت معايير  التأمميونظًرا لما بدا من أىمية التفكير       
التفكير العالي بمصر عمى وزارة التعميم أعدتيا  التيأداء المعمم 

وردت في ثنايا أكثر من معيار حيث والممارسة التأممية  التأممي
 مجالا في ا خاصً كما أفرد ليا معيارً ، من المعايير اإلحدى عشر

المعمم وىو المعيار العاشر الذى ينص عمى" يستوعب التفكير 
ويندرج تحتو  المينيوالممارسة التأممية ويسعى لتحقيق فرص النمو 

 [6].   مؤشراتعدة 
معايير ومؤشرات أنيا تحتوى  تم مطالعتو منتضح مما وا      

إال أن الواقع ، عمى مفيوم الممارسة التأممية وفوائدىا ومتطمباتيا
والتربية االسالمية برامج إعداد معمم المغة العربية  أن يشير إلى

ما زالت والمممكة العربية السعودية  مصر في يةبكميات التربية الحال
جراءات لتدريب اإلواتخاذ  التأمميتخمو من اإلشارة إلى التدريس 

من البحوث األجنبية الحديثة قد عبرت  اأن عددً كما ، الطالب عميو
، ماليزياو  ، لنداو وب ،ضمون نفسو في عدة دول منيا تركياعن الم
 .[[11,10,9,8,7 واستراليا

وقد تعالت دعوات متعددة من خالل البحوث والندوات      
كمدخل لمتجديد في إعداد  التأمميالستخدام التدريس والمؤتمرات 

تاحة فرص النمو الميني ورفع مستوى األداء ، [[12 المعمم وا 
 .[[13 التدريسي

 . مشكمة الدراسة2
تتمخص مشكمة البحث في بعدين األول: عدم تضمين       

في برنامج إعداد معممة المغة العربية والتربية  التأمميالتدريس 

وقصور قدرة الطالبة المعممة عمى ممارستو فقد ، الدينية االسالمية
وال  التأمميوجدت دراسات متعددة أن الطالب ال يعرفون التدريس 

 لطمبة متدن مستوى وجود إلى [[14 فراونة توصليمارسونو فقد 
 مراحمو في ول ممارستيمو التأممي  بالتدريس معرفتيم في ةالجامع
 .[[17 وسيفى ،[[16 وبيبر وبالكويل  [،[15 ، واليوارةالثالثة

قصور تحقق معايير  فيمشكمة المن  الثانيالبعد  حددويت     
 برامج إعداد المعممأداء الطالب المعممين وبعد  فيالجودة الشاممة 

، [[18 اسة الحميددر أشارت إلى ذلك  التيومن الدراسات عنيا 
 .[[20 والشيراني [[19 والغامدي

 فيوما برز  ،التأمميعمى ما تقدم من أىمية التدريس  بناءً و      
لمغة الب معممي االواقع ومن خالل الدراسات السابقة من افتقاد الط

 ،وممارستو التأمميلمعرفة التدريس  والدراسات االسالمية العربية
، التأمميعداد التدريب عمى التدريس اإلامج نوعدم تضمين بر 

برامج إعداد المعمم  فيوقصور تحقق معايير الجودة الشاممة 
 -حدود اطالع الباحثة في -بحوثوعدم وجود  ،والتربية العممية

تحدد موضوعو ذى الحالي اللمبحث ىذا المجال بدت الحاجة  في
ت التدريس لتنمية ميارا التأمميبرنامج قائم عمى التدريس فيما يمى: 

لدى  النظرية التدريسية وتعديل توجو معايير جودة التدريسوفقا ل
 ما قبل الخدمة. االسالميةدراسات ال معممات المغة العربية و

 أسئمة البحثأ. 
 :تيةحاول البحث الحالي اإلجابة عن األسئمة اآل

لدى معممات المغة  التأمميمستوى ممارسة التدريس ما  -1
 العربية والدراسات اإلسالمية ما قبل الخدمة؟

ما توجو النظرية التدريسية لدى معممات المغة العربية  -2
 والدراسات االسالمية ما قبل الخدمة؟

ما معايير جودة األداء التدريسي الالزمة لمعممات المغة  -3
 العربية والدراسات اإلسالمية ما قبل الخدمة ؟

مج قائم عمى التدريس التأممي لتنمية ميارات ما صورة برنا -4
 التدريس وفق معايير جودة األداء التدريسي لدى معممات المغة 
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 العربية والدراسات اإلسالمية ما قبل الخدمة ؟
ما فاعمية البرنامج في تنمية ميارات التدريس وفق معايير    -5

جودة األداء التدريسي لدى معممات المغة العربية والدراسات 
 اإلسالمية ما قبل الخدمة ؟

ما فاعمية البرنامج في تعديل توجو النظرية التدريسية لدى  -6
 معممات المغة العربية والدراسات اإلسالمية ما قبل الخدمة ؟

نتجت عن استخدام البرنامج القائم عمى  التيما أنماط التأمل  -7
 التدريس التأممي؟

 ض البحثو فر ب. 
ىناك فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات معممات المغة  -

في مقياس النظرية  ما قبل الخدمةالعربية والدراسات االسالمية 
 التدريسية القبمي والبعدي لصالح المتوسط البعدي. 

ىناك فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات معممات المغة  -
في بطاقة مالحظة  ما قبل الخدمةالعربية والدراسات االسالمية 

 األداء التدريسي القبمي والبعدي لصالح المتوسط البعدي. 
 أىداف البحثج. 

 ىدف البحث إلى: 
المغة  لدى معممات التأمميتحديد مستوى ممارسة التدريس  -

 .العربية والدراسات اإلسالمية ما قبل الخدمة
فق تنمية ميارات التدريس وتشمل التخطيط والتنفيذ والتقويم و   -

 معايير جودة األداء. 
تقييم فاعمية البرنامج القائم عمى التدريس التأممي في تنمية  -

 ميارات التدريس وفق معايير جودة األداء.
تحديد فاعمية البرنامج القائم عمى التدريس التأممي في تحسين  -

 توجو النظرية التدريسية.
 ما قبل الخدمة تحديد أنماط التأمل لدى المعممات -

 منيج البحثد. 
وتصميم المجموعة التجريبية ، التجريبياتبع البحث المنيج  

 الواحدة.

 تم إعداد ما يمى:  :ومواده البحث واتأد. ـى
 مقياس التدريس التأممي.أ.  
 بطاقة مالحظة ميارات التدريس. ب. 
 مقياس النظرية التدريسية. ج. 
 .البرنامج القائم عمى التدريس التأممي د. 

  أىمية البحث. و   
  :أىمية ىذا البحث إلى ترجع    
 :مرحمة ما قبل الخدمة في معمماتلمبالنسبة  - أولً     
عمى  ما قبل الخدمة معمماتتدريب  يسيم البرنامج في . 1   

 .وتنمية ميارات التدريس، التأمميالتدريس ممارسة 
عمى اتخاذ القرار الجيد بشأن ما قبل الخدمة  يساعد معممات .2 

، الممارسات التدريسية وفق التجربة الشخصية وواقع التدريس
كسابين القدرة عمى مواجية المشكالت الحقيقية التي تواجيين  وا 

 المناسبة ليا.  في حياتين العممية وكيفية إيجاد الحمول 
القدرة عمى ما قبل الخدمة من خالل البرنامج  تكتسب معممات. 3
واالنتقال من الدور ، ل االختالف وتقبل وجيات نظر اآلخرينتقب

السمبي في تمقى المعرفة والمعمومات إلى الدور الفعال في بناء 
مكنين من التحكم بتعممين وتنظيمو بشكل ذاتي يو ، المعرفة

 وتحسين مياراتين.
عمى تعديل نظرياتين ما قبل الخدمة  معمماتمساعدة . 4

تنمية قدرة  بشأن التدريس ومعموماتين كذلكالتدريسية واعتقاداتين 
ى التقويم الذاتي ألدائين من خالل عمما قبل الخدمة  معممات

 وتقويم زميالتين كذلك. ، الممارسات التأممية
 بالنسبة لمتربية العممية: : ثانيا
يفيد البرنامج في إثراء التربية العممية حيث يمكن تطبيقو عمى  .1

 مجموعات أخرى.
البرنامج التربية العممية إلى آفاق تنمية ميارات التفكير  ينقل .2

لدى المعممات ما قبل الخدمة وجودة التدريس وىو ما سيواجين بو 
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بداًل من التدريب التقميدي عمى أساليب ، عند تخرجين من الكمية
 التدريس.

 بالنسبة لواضعي برامج إعداد المعمم: - ثالثا
 التأمميالمعمم ألىمية التدريس  برامج إعداد واضعيلفت انتباه -1

 وتضمينو في برامج إعداد المعمم.
وضع نموذج يمكن احتذاؤه عند إعداد برامج تدريب لمشعب  -2

 األخرى.
مصطمحات البحث. ز  
من خالل مناقشة تعريفات متعددة لمصطمحات البحث تم تحديد  

إجرائية في محاور اإلطار النظري تعاريف  
حدود البحث. ح  
 والدراسات العربية تخصص المغة ما قبل الخدمة معمماتأ.   

.الثالثةالفرقة  اإلسالمية  
ميارات التدريس وتتضمن: التخطيط والتنفيذ والتقويم. ب.            

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 3
 التأمميالمحور األول: التدريس 

 :التأمميماىية التدريس  -أولً 
بأنو" الفعل الذى  التأمميالتدريس  [[Bailey 21يعرف بيمي       

يتم خاللو العودة إلى الخبرات الماضية؛ بيدف تعديل االعتقادات 
، إصالحيا واألفكار المرتكزة في بنية الفرد المرتبطة بموضوع ما و

بأنو  [[Fazey 4 يوتحقيق االىتمام والفيم العميق. وعرفو فاز 
طريقة فعالة يستطيع المعمم من خالليا تعرف أوجو القصور في 

يتم خالليا تعميميم بطريقة  التيوتعرف الكيفية  ،عقل كل طالب
وتحديد أسموب التعمم المناسب لكل طالب. وىو" تفكير  ،أفضل

المعمم فيما يحدث في دروس الفصل والوسائل البديمة لتحقيق 
ًصا لمطالب لمتفكير في أحداث وىو وسيمة توفر فر  ،األىداف

ويرى  بانك وفان دام  ،[[2التدريس بطريقة تحميمية موضوعية 
Van Dam  &Bannink 22]]  ىو استطراد  التأمميأن التدريس

وبناء متدرج يتم خاللو تحويل شكل الممارسة إلى تفاعالت مدرسية 
 جيدة.
رة ما يتضح مما سبق أن التأمل عممية يتم فييا استرجاع خب     

والتفكير فييا وتقويميا ليدف التقويم وصنع القرار والتخطيط 
 ينطوي التأمميوحل المشكالت ويعنى ىذا أن التدريس  ،واألداء

ويمكن تدريب  ،عمى عدة أنواع من التفكير منيا الناقد واإلبداعي
 الطالب المعممين عمييا ويكون المحتوى ميارات التدريس المختمفة. 

في البحث الحالي  التأمميد المقصود بالتدريس ويمكن تحدي    
 بأنو:
تفكير فيما الطالبة المعممة لمستخدميا تحميمية ناقدة تعممية      

قبل القيام ، قوم بو من إجراءات لتخطيط الدرس وتنفيذه وتقويموت
وبعدىا لتقويميا واتخاذ  بيا التخاذ القرارات وفي أثناء القيام بيا

اإلبقاء عمى تمك اإلجراءات باستخدام مجموعة قرارات بالتغيير أو 
وممف ، ومالحظة األقران، من اآلليات منيا المذكرات التأممية

 االنجاز.
 :التأمميأىمية التدريس  -ثانًيا
 :أنو في التأمميأىمية التدريس  [[Gimenez  23لخص     

 ،ىاوتغيير  ياوتقويمتيا ن من تحميل ممارساتيم ومناقشيالمعمم نمك  ي  
ويقوى تقديرىم لمسياق  ،تجاه التدريس تحميميوتبنى مدخل 

دراكيم أن التدريس  ،االجتماعي والسياسي الذى يعممون فيو وا 
 ،مرتبط سياسًيا واجتماعًيا وأن ميمتيم تقدير السياق وتحميمو

من تقدير القضايا األخالقية واألدبية الضمنية في  يميمكنو 
، عتقداتيم عن التدريس الجيدالناقد لم لممارسات الفصل. والتحمي

ويشجعيم عمى تحمل مسئولية أكبر لنموىم الميني واكتساب درجة 
وييسر تطوير المعممين لنظرياتيم ، من االستقاللية المينية

التدريسية والممارسات التربوية وفيم وتطوير أسس عمميم في 
ويمكنيم أن يؤثروا في االتجاىات المستقبمية في التعميم ، الفصل

 تخاذ دور نشط في صنع القرارات التعميمية.وا
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تتطمب كما يسيم في تحقيق التنمية المينية الذاتية حيث       
لممعتقدات والممارسة  امستمرً  افحصً  التأمميممارسة التدريس 

فالمعمم  [24] منشأىا وأثرىا عمى المعمم والطالب وعممية التعممو 
والسابقة والخبرات ليولد يتوقع منو أن يفكر في المعرفة الحالية 

مالحظة  التأممييتضمن التدريس كما ، [ [25جديدة اومفاىيمً  اأفكارً 
 .26]] وردود أفعال المتعممين ولفيم أفعال عمملماذاتية وتقويم 

لممعمم أن ينظر  التأمميالتدريس  استراتيجياتتسمح حيث      
واليدف ىو ، فيما يدرس وكيف يدرس وما المخرج من تدريسو

ما يصمح لممعمم وما يصمح لمطالب كذلك. والممارسة حديد ت
بالفرصة لمنظر ألنفسيم وفمسفتيم التدريسية  ينالتأممية تمد المعمم

عندما و  القوة والضعف. نواحيكيف يدرسون( ويحددون ألنفسيم )
، األسباب فيخبرة( ويفكرون  يتأمل المعممون )مبتدئ أو ذو

سوف يعممون بتبصر ، شعورىمبكامل ، عقميوالتفكير بتفتح 
كان قد و ، اإلجبار أو عمى أساس التقميدالعمل  من وتخطيط بداًل 

شجع التفكير كوسيمة من وسائل التطوير من ديوي من بين أول 
الميني في التدريس. وأعرب عن اعتقاده أن التفكير الناقد ىو 

اء أثنفي الخدمة أو معمم )قبل اليمتمكيا  التيالسمة األكثر أىمية 
 يفوقليا تأثير أكبر عمى جودة المدارس والتعميم  ، التيالخدمة(

  [27].     يستخدميا المعمم التيأساليب التدريس 
 من لممعممين بداًل  تحقيق التنمية المستدامةويعمل كذلك عمى      

الممارسة التأممية عممية و ،  [28]منفصمة والمؤتمراتالحمقات ال
عالوة عمى أن التدريس الوقت لمتفكير والتنفيذ والمتابعة. وفردورية ت
في استكشاف فيو يسيم  الربط بين النظرية والتطبيقيحقق  التأممي

، كبيرةالواقع بدرجة  فيتطبيق النظريات و ، نماذج تدريس جديدة
  نتج لممعرفةمو  أداء الدور المزدوج كمستخدمالمعمم ويستطيع 

.[29]   
 سياقات فيمالطالب المعممين من و  المعممين ن التأمليمك  و      

عممية التعميم  قمب في طالبيمووضع ، تعمم الطالبالفصول و 
 ، إجراءات محددة واتخاذتدريسيم األساس المنطقي لووضع ، والتعمم

  [30].  في الفصولقرارات سميمة و 

 أنماط التأمل ومستوياتو:-ثالًثا
 :ىي السموك التأمميثالثة أنماط من  [31]ذكر جاي      

بوصف الموضوع الذي  فردحيث يقوم ال :التأمل الوصفي -1
يعنى باإلجابة عمى السؤال )ماذا يحدث؟( يو يتأممو ويفكر فيو. ف

بل ، إال أن عممية التأمل ال تكتفي بسرد الحقائق والوقائع كما ىي
معرفة الخصائص ل، تيتم بتحري األوصاف الميمة وذات المغزى

 مموقف أو الحالة التي نتأمل فييا. األساسية ل
بمقارنة عدد من التفسيرات  فردحيث يقوم ال :التأمل المقارن -2

لمموضوع من منظورات مختمفة وفائدة المقارنة أنيا تفتح المجال 
فينظر لمموضوع من وجية ، الحتماالت متعددة من مصادر شتى

، لمدرسةلي األمر أو المرشد الطالبي أو مدير او  نظر المعمم أو
الطالب أنفسيم فالتأمل المقارن يسعى إلى البحث عن أراء  أو

 رائنا المحدودة أو تأكيدىا أو دحضيا. آأخرى لتنوير 
فينظر  ؛تأمل إلعطاء أحكاممالتأمل التقويمي حيث يسعى ال -3

ا في اعتباره المعمم لمموضوع في ضوء التفسيرات األخرى واضعً 
ىو  ما، لسؤال المطروح )بعد ىذاتغييره إلى األحسن بحيث يصبح ا
 السبيل األفضل ألداء ىذا العمل؟(.

 نماذج التأمل: -رابًعا
نموذج وىو ، ىناك عدة نماذج لمتأمل من بينيا نموذج جرينواى    

، بالتخطيط ثم التنفيذ ثم المراجعة أبدتمراحل  ثالثبسيط يقوم عمى 
يرى أن التأمل يتم في ثالث  الذى Boud [32]ونموذج بود 

والمرحمة ، استعادة الخبرة لمالحظة الحدث كما تم بالضبط :مراحل
 ستجاباتاالعمل مع ويقصد بيا الاستحضار المشاعر الثانية 
يجادو ، االنفعالية بعادىا أو االحتفاظ بيا لتحسينيا لتكون إلطريقة  ا 
جوانب  ةأربعالمرحمة الثالثة مرحمة التقويم تتكون من و ، إيجابية

، الربط والتكامل والصالحيةوىى يمكن أن تحسن التأمل ومنتجو 
تساعد ىذه المراحل عمى ربط الخبرة الجديدة بما ىو ، والمالءمة

البحث عن عالقات بين المعمومات و ، معروف من قبل بالفعل
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  اإطارً  [33]  فوضع رول كما، وتأصيل األفكار والمشاعر الناتج
نظرية )وماذا إذن ، ماذا؟ يصف الموقفلمممارسة التأممية تضمن 

  .كيف تحسن الموقف() نآلوماذا ا، وبناء المعرفة(
 : وأساليبو أنشطة التدريس التأممي  -خامًسا  

ىناك مداخل وأنشطة متعددة يمكن توظيفيا إذا أراد المعمم أن      
توفر فرًصا  التي مالحظة األقران يصبح متأماًل ناقًدا منيا:

لممعممين لرؤية تدريس بعضيم البعض لكى يعرضوا أساليب 
المذكرات حيث يتم استخدام الوصف  وكتابة ،[34] تدريس مختمفة

ومن أنواعيا التقارير ، [[35، لمخبرات من خالل الكتابة الشخصي
تتضمن إكمال قائمة تدقيق يشير فييا المعمم إلى  التيالذاتية 

، درس ما أو فترة زمنية معينة فياستخدميا  التيالممارسات 
تقدم سجال  التيوكتابة الصحف واليوميات ، [ [36وكيف وظفيا

ومساعدة المشارك أن يممس عن قرب عممية ، لخبرات التعمم اليامة
 والمرئي الصوتيوالتسجيل  [[39 ،[[38، [[37 الذاتية هتطوير 

تحتوى مجموعة من  التي ممفات انجاز التدريسو ،  [40]لمدروس
وفمسفة ، واالبتكارات الشخصية ،األدلة عمى تطور خبرات التدريس

جراء بحوث ،[[42،  [41]ةومنيا االلكتروني وأدلة النجاح، التعميم  وا 
والمناقشات عبر  [44] وتحميل الحوادث الحرجة [43] الفعل
 .[ [46التأممية والمحادثة، [45]ت تاإلنترن

 الدراسات السابقة
في عدة اتجاىات  التأمميتناولت التدريس  التيدارت الدراسات    

        منيا:
المعمم ووضع مقاييس  مستوى تأملدراسات تناولت تحديد  -أ

 لمممارسة التأممية ومنيا: 
 تالتي درس [[48ستون لو زنشنر ،  [47]مانن دراسات فان     

مكانية تحسينيا من ، مستويات تفكير الطالب المعممين خالل وا 
وجود  ومدى، مجموعة متنوعة من التدريبات والخبرات لتأممية

 .[[49 لدى المعممين المتأممين  فروق في معالجة الميام المختمفة
 الخصائص المميزة لمكتابة التأممية  [[Yesilbursa  7حددت وقد  

في أن  األتراك معممي المغة اإلنجميزيةالطالب لمجموعة من 
لمبحث  مياًل  أظير ياوبعض، ذاتال عمىوركزت ، وصفيةيا معظم
 .تم اختيارىا لمممارسات التي بدائلال األسباب الكامنة وراء عن
لتحسين التفكير  التأمميالتدريس استخدام دراسات تناولت  -ب

 :بأنواعو
 التأمميالتدريس توصمت دراسات متعددة إلى أن استخدام       

ميارات و ، حل المشكالت فيالتفكير الناقد والمرونة أدى إلى تنمية 
 .   [50,51,52,53]كل من ومنيا دراسة، المعرفة ءما ورا

لتحسين ميارات  التأمميالتدريس استخدام دراسات تناولت  -جـ
 :التدريس
تنمية كفايات في  التأمميتناولت دراسات استخدام التدريس       

المغة  معمميالكفايات الصفية لدى و ، [54] تخطيط الدرس راشد
مستوى إدارة الصف والتدريس وميارات و ، [ [55عباساالنجميزية 

لدى  ميارات التدريسو  [56]لدى الطالب المعمم أبو زيدالكتابة 
وميارات تدريس  [[58 عوادو، [[57 خمف الطالب المعمم

تحسين األداء و ، [[59الرياضيات واختزال القمق التدريسي محمود 
 .[[60ربية فضل هللا وآخرون التدريسي اإلبداعي لمغة الع

:التأمميدراسات تناولت مداخل تنمية التدريس  -د  
استخدمت مداخل متنوعة لتدريب الطالب المعممين عمى    

التعميم بمساعدة و  ،ومنيا خرائط المفاىيم التأمميالتدريس 
  .[15,16,31]كما في دراسة اآلتي:  المجالت التأمميةو  ،الكمبيوتر

 الثاني: نظرية التدريس المحور 
 :ماىية نظرية التدريس  

 "نظرية التدريس بأنيا [61] ساندرس ومك كوتوشون عرف    
المعممين بأسباب لما يفعمون والختيار  ورؤى تمد بنيات مفاىيمية

كما ، يختارونيا لكى تكون فعالة التيأنشطة التدريس ومواد المنيج 
نظام متكامل من المعرفة  بأنيا" [[62لوفاس  يا ىاندال عرف

ويقصد بنظرية ، بفرد ما بالممارسة خاصوالخبرة والقيم يرتبط 
 التدريس في البحث الحالي:
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نظام يتضمن المعرفة والقيم والمعتقدات ووجيات النظر      
 التعميم عمميتيوالتوقعات واالفتراضات الشخصية لممعمم حول 

الفعالة والممارسات واألنشطة ، والمتعممين وخصائصيم، والتعمم
يؤثر في قراراتو تخطيًطا وتنفيًذا وتقويًما. ، التدريسية المختمفة

نظام معتقدات الفرد واتجاىاتو وقيمو والنظرية التدريسية باعتبارىا 
 ًيارئيس امصدرً تعد وتوقعاتو وافتراضاتو ونظرياتو عن التعميم والتعمم 

ييا عدد من وجيىذه المعتقدات ، لممارسات المعمم في الفصل
مالحظات و ، فصللخبرات الخاصة كمتعممين في االالعوامل: 

 . [2]تدريب في المدرسةوال، الفصل
 :خصائص النظرية التدريسية -2
أن من خصائص النظرية  [[64  وفيلذمان  [[63ذكر وايدن وآخرون  

 التدريسية اآلتي:
غير ، شخصية وفردية ألن كل معمم يطور نظريتو العممية -1

صحيحة أم ال ولكن ييتم بما إذا كانت  توبما إذا كانت نظري مبال
 .ه في الموقفتالميذفعالة و صحيحة مع 

سياقية وكل فرد يحمميا ويعمل في سياق ليس بمعزل عن  -2
وعالوة ، ن في ىذا السياقآلوىى ممارسة تصمح ىنا ا، األخرين

وىى قائمة عمى ، شةيعمى ذلك تظير من خالل الخبرات المع
 تنشأ وتتطور خالل الخبرة في التدريس. و التأمل في الخبرة 

الخبرة و فالمعرفة الشخصية والرسمية  طبيعة متغيرةذات  -3
 يمفاىيماللتغير إلى ا تؤدىعمل المعممين و  تقودشة والسياق يالمع

 واضعيىذه التغيرات تجعل المعممين ، الممارسة أيضاو  اإلدراكي
 .نظريات

األفراد تحت من مبادرين لبق الممارسات في التدريس باتط -4 
وىناك حقيقة أن سياق الممارسة ، عبر الوقت تغيري سياقيمناخ 

 .إعادة صياغتيا وتطويرىا إلىيتغير وتحتاج نظرية الممارسة 
أدلة أو قواعد تستخدم لتوجيو السموك وتقديم  فيي توجو ممارسات المعمم -5

 األسباب لألفعال كاستجابة لمشكالت عممية.
 

 :مكونات نظرية التدريس -3

نيا مع المعتقدات تعمل ألأحد مكونات نظرية التدريس  :القيم -أ
عما ىو حسن  أفكار ىيالقيم  تفاعل مستمر مع العناصر األخرى

لتدريس مفعم بالقيم من اوسيئ في التربية والحياة بصفة عامة 
 .[[62 اتقيمعيحمميا المعممون عمى  التيوالظروف والمفاىيم 

التفكير و فعالنا أتبنى عميو  أساسي: افتراض المعتقدات -ب
نتبنى وأولوياتنا وفي طريق واحد  تظير في ما التيالذاتية  اونبوءاتن

 .مفضل عن اآلخر
المعرفة العممية الشخصية  فيا االستعارات: تمعب دورً  -3

لممعممين وتستخدم كممات لتوضح معرفة المعمم وممارستو تشتق 
 .من معانى ثقافية

شكل من فيم المعمم الذى يشمل المحتوى  :لمعرفة التدريسيةا -4
 وطرق التدريس وأسس التدريس.، وخصائص المتعمم

، الصحفو ، خالل تحميل اليومياتيمكن تعرف النظرية من      
أربع نظريات لى إ  [66]دينيستوصل و  [ [65قصص المعممينو 

باعتبارىا تنقل من شريان  تعامل المعرفة التي نظرية النقل :ىي
تعامل التدريس كعممية تشكيل الطالب  نظرية التشكيل:و ، آلخر

كمحاولة تعامل المادة  التينظرية السفر و ، النمط محدد مسبقً 
يجب تسمقيا لرؤى أفضل مع المعممين  التيلمرتفعات ا فاكتشا

نتباه االوأخيرا ىناك نظرية نامية تركز  كمسافرين مع خبير مرشد.
 لممتعمم. والوجداني العقميكثر عمى النمو أ

عن التعمم  يمتصورات الطالب المعممين ومعتقداتوتختمف       
 وىم يتفادون، اسةتبعا لمجنس والعمر ومجال الدر  تختمفوالتعميم 

استراتيجيات تعمم معينة عمى أساس خبراتيم اإليجابية ويستخدمون 
تقوم عمى يم أن معتقداتكما ، أثناء كونيم متعممين فيوالسمبية 

قائمة عمى  يمقراراتو ، خبرتيم األولية وترتبط بممارسات الفصل
ثناء خبرات أ فيوالمواد واألنشطة وتنظيم الفصل  يمصور معممي

   [[67,68 تعمميم
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أساس  فييومما سبق يتضح أىمية النظرية التدريسية      
لذا فإن ، لممارسات المعمم تحرك أفعالو وما يتجنبو من ممارسات

وتعديل غير ، اكتشاف ىذه النظرية وتصحيح الخاطئ من مكوناتيا
وتقوية عناصرىا اإليجابية من األمور ، المرغوب فيو من جوانبيا

تدرس بعناية لما ليا من تأثير عمى قرارات المعمم يجب أن  التي
 التدريسية وممارساتو.

 المحور الثالث: جودة التدريس
 مفيوم الجودة :  -أ

بين ثالثة  [[69وميز عبد العزيز تعددت مفاىيم الجودة      
جوانب في معنى الجودة وىي: جودة التصميم ومعناىا تحديد 
المواصفات والخصائص التي ينبغي أن تراعى في التخطيط لمعمل, 
وجودة األداء وىى القيام باألعمال وفق المعايير المحددة, وجودة 
المخرج وتعنى الحصول عمى منتج تعميمي وخدمات تعميمية وفق 

الجودة  [[70لمتوقعة, ويعرف الجسر الخصائص والمواصفات ا
بأنيا تحديد مجموعة الخصائص والمميزات التي ينبغي توافرىا في 
المنيج والمنتج التعميمي )المتعمم( لتمبية متطمبات سوق العمل 

 .والمجتمع وكافة الجيات الداخمية والخارجية المنتفعة

سي ولما كان اليدف في ىذا البحث ىو جودة األداء التدري     
لمطالبة المعممة فسوف يقتصر عمى تعريف معايير جودة األداء 

ىي المواصفات والشروط والمتطمبات التي ينبغي أن : التدريسي
حتى يمكن أن يكون فعااًل ألقصي درجة في تحقيق  تالزم التدريس

تخريج متعمم يتصف بكل ما  عمميات تعميمية تؤدي في النياية إلى
 يد أي إنسان يتصف بالمواصفاتينبغي أن يتصف بو إنسان ج

معايير جودة . ويقصد ب[ [71والشروط والمتطمبات الالزمة لمجودة
 التيالتدريس في البحث الحالي: مجموعة من العبارات المحددة 

تحدد شروطا ومواصفات ومتطمبات قياسية تستخدم لمحكم عمى 
 أداء الطالبات معممات المغة العربية والدراسات اإلسالمية في

 التقويم.و ، والتنفيذ، ميارات التدريس األساسية: التخطيط 
 

 أىمية المعايير: -ب
 والبيالوي، [ [69منيا عبدالعزيز األدبيات من أشارت عديد      

، كثيرة   فوائد من ليا لما المعايير تحديد أىمية إلى   [72]وآخرون
 في أنيا: إليو توصموا ما إجمال يمكن

 يجب التي، واضحة بصورة الميارات لتحديد فعالة أداة تمثل .1
كسابيا منيا التمكن المعممين عمى  إعدادىم بيدف ؛ لمتالميذ وا 
 .العمل لسوق

 العمل وتشجع التفكير تنمي تعميمية أنشطة توفير في تساىم .2
 .الجماعي

 .تطبيقيا ظل في بالجودة يتسم متميز تعميم إلى تؤدي .3
 يم.التالميذ وتعمم تفكير كيفية عن امتجددً  افكرً  المعممين تكسب .4
 .والمساءلة لممحاسبة أساساً  تمثل. 5
 .لممعممين المينية التنمية في تساىم. 6
 لكل معايير تحديد عمى وتحرص، األداء مفيوم عمى تركز. 7

 .أداء
 التدريس فاعمية تحسين طريق عن ؛اإلصالح من جزءاً  تعد . 8

 .وكفاءتو
، تصوًرا لمعايير الجودة في التدريس [[71وقد وضع الناقة     

وصنفيا في ثالث مجموعات: المجموعة األولى: بعنوان معايير 
والمجموعة الثانية: بعنوان ، عامة ويندرج تحتيا خمسة معايير

معايير تتصل بمكونات الموقف التعميمي ويندرج تحتيا ستة 
والمجموعة الثالثة: بعنوان معايير تتصل بإجراءات ، معايير

وىناك  معياًرا. 36تدريس تخطيًطا وتنفيًذا وتقويًما ويندرج تحتيا ال
دراسات عممت عمى تقويم مدى تحقق المعايير في برامج  إعداد 

 برامج لتقويم [ 73] كنعان دراسةالمعمم في أثناء الخدمة ومن بينيا 
ة وتوصل إلى العالمي الجودة أنظمة متطمبات وفق المعممين إعداد

 الذي التلحاا كل في المعمم إعداد برنامج في النظرضرورة 
 توصمت إلى توافر التي [[74ودراسة الجابري ، البرنامج يقدميا
 لدىوتقويميا  تكاممياً  العربية المغة تدريس تنفيذ ر جودةييمعا
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دراسة الشيراني االبتدائية و  المرحمة من العميا الصفوف معممات
توصمت إلى تحقق بعض معايير الجودة الشاممة في  التي [[20

برنامج التربية الميدانية في بعض جامعات المممكة العربية 
إلى تقويم أداء معممي العموم  [[19بينما ىدف الغامدي ، السعودية

الطبيعية بالمرحمة المتوسطة في ضوء المعايير العالمية لمتربية 
في حين ، يع المجاالتالعممية وتوصل إلى ضعف ممارساتيم بجم

برنامج إعداد معمم التربية الفنية بجامعة الجوف  [[18قًوم الحميد 
في ضوء المعايير العالمية من وجية نظر الخريجين وتوصل إلى 
وجود نقاط ضعف في البرنامج عمى مستوى المقررات وطرق 

وىناك مجموعة دراسات ىدفت إلى تقديم  التدريس والتقويم.
لتطوير  [[75الستيفاء المعايير منيا دراسة نصر تصورات وبرامج 

، أداء المعمم في ضوء المستويات المعيارية لتحقيق الجودة الشاممة
لتطوير نظم إعداد المعمم بكميات التربية في  [[76 رمضاندراسة و 

 يونس دراسةو ، سمطنة عمان في ضوء معايير الجودة الشاممة
 ضوء في الجغرافيا لمعمم التربوي اإلعداد برنامج تطويرل  [[77

وضع برنامج إلعداد معمم ، [78] ودراسة سالم، ةالمعايير القومي
  التربية الخاصة في ضوء معايير الجودة.

 ةأصبح تطبيق الجودة الشاممة في كل جوانب العممية التعميمي     
يجابياتيا عمى المنتج طمًبا ممًحا لما ظير من آثارىا وا  واقعا وم
والمعمم أحد أىم جوانب العممية التعميمية فإن تم إعداده ، التعميمي

االعداد الصحيح فباإلمكان تحقيق الجودة في بقية عناصر 
 المنظومة التعميمية. 

 يمى:  ومما سبق من محاور ودراسات سابقة يمكن استخالص ما 
في تغيير المعتقدات عن التدريس وتنمية  التأممييسيم التدريس   -

 ميارات التفكير الناقد واإلبداعي.
يجب الحرص عمى  التأمميىناك خطوات لمتدريب عمى التدريس  -

اتباعيا مع الطالبات المعممات في البرنامج وىى مراحل: الوصف 
 والتحميل والتقويم.

ضرورة أن يحتوى برنامج التدريب عمى خمفية نظرية تعد  -
أساس لتأمل الخبرات وتقويميا في ضوئيا لذا سوف يحتوى ك

مبادئ التعمم   عمى جزء لنظريات التعمم الستنتاج التدريبيالبرنامج 
 الجيد.

سوف يتم الدمج بين  التأمميىناك أساليب متعددة لمتدريس  -
، وكتابة مذكرات التدريس، مالحظة األقران :ىيأربعة أساليب 

 وممفات انجاز التدريس. وذلك ألنيا:، والمحادثات التأممية
سيم في تنمية التفكير الناقد ونقد الذات وىى أكثر أدوات ت -

وىى مناسبة لدروس التربية ويمييا مالحظة األقران ، التأمل فاعمية
 العممية؛ حيث يمكن االستعانة بالطالبات لمالحظة زميالتين.

الممارسة تطوير لالتفاعل المفظي  المحادثة التأمميةتدعم  -
شجع المعممين قبل الخدمة عمى التعبير عن ت فيي ،التأممية
عادة النظر في مواقفيمو أفكارىم   .ممارساتيم وا 

عرض المفاىيم واألفكار الرئيسية لمموضوع في البداية في صورة  -
أو رسوم بحيث ، أو صور، خرائط معرفية أو مخططات ىرمية
 تبرز ىذه األفكار والمفاىيم بوضوح.

ياغة ميام تعميمية وأنشطة تعميمية تقوم عمى تأكيد إيجابية ص -
الفعالة في الموقف التعميمي لتحقيق األىداف  اومشاركتي الطالبة

 التعميمية المراد تحقيقو.
لكي تتاح الفرصة لممارسة ميارات ، ع األنشطة التعميميةيتنو  -

عمى تعميق وصقل المفاىيم  الطالباتلتدريب ، التفكير المختمفة
 المطموب التدريب عمييا. المياراتواكتساب 

 التدريسعرض مواقف خاصة بالمتعمم مرتبطة بطبيعة  -
حيث تعتبر المشكالت االجتماعية والشخصية أداة ، ومشكالتو

القدرة عمى فيم التدريس  ميمة من األدوات األساسية في تنمية 
 وسياقو.
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 . الطريقة والجراءات4
 . أداة الدراسةأ
 .التأمميمقياس التدريس  -
 .بطاقة مالحظة ميارات التدريس -
 .مقياس النظرية التدريسية  -

 ية:آلتوقد تم إعداد أدوات البحث وفقًا لمخطوات ا
عمى  االطالعمن خالل  إعداد الصورة المبدئية ألدوات البحث:أ. 

تم  التيواألدوات العربية واألجنبية الكتابات والدراسات السابقة 
 في كل منيا.إعدادىا 

من  عرض الصورة المبدئية عمى مجموعة من المحكمين لمتأكدب. 
 ضوء آرائيم. فيوتعديميا  صدقيا

حساب ثبات كل أداة من األدوات لمتأكد من تطبيق تجريبي ل. ـج   
 :صالحيتيا لمتطبيق

تطبيق األدوات السابقة عمى مجموعات متنوعة من المعممات  تم  
وضوح  ات ما قبل الخدمة وذلك لمتأكد منالمصريات والسعودي

وقد جاءت النتائج كما ىو مبين ، التعميمات وحساب ثبات كل منيا
 اآلتي: (1) بجدول

 1جدول
 قيم معامالت ثبات أدوات البحث وطريقة حسابيا

 الثبات الطريقة ن األداة
 0,63 الفا كرونباخ الداخميمعامل االتساق  25 .التأمميمقياس التدريس 

 0.83 اتفاق المالحظين 10 بطاقة مالحظة ميارات التدريس.
 0,0, الفا كرونباخ الداخميمعامل االتساق  20 مقياس النظرية التدريسية

 

( أن أدوات البحث تتسم بدرجة مناسبة 1يتضح من جدول )    
 ممكنا. البحث فيمن الثبات مما يجعل استخداميا 

، 2، 1) ممحق. النيائية ألدوات البحثالتوصل إلى الصورة   .د
3) . 

 :التأمميإعداد البرنامج القائم عمى التدريس  :ثانيا
 :تحديد األسس والشروط التي يبنى عمييا البرنامج من خاللأ. 

تناولت برامج تدريب المعمم  التيعمى الكتابات والدراسات  االطالع
 ومنيا:بنائيا  فييجب مراعاتو  وما، التأمميوالتدريس ، قبل الخدمة

 لمتأمل. الكافيتاحة الوقت إيجب  -1
التعميم  فيإلى استحضار خبراتين السابقة  المعمماتتنبيو  -2

 مواقف معينة. فيمعين وردود فعل زميالتين ات وسموكيات المعمم
اجراء جمسات مناقشة يتم فييا التعرض ألحداث التعميم ومواقفو  -3

عمى تحميل الموقف إلى عناصره  المعمماتالجيدة والرديئة وتدريب 

انسجامو  -معقوليتو -رد الفعل–الفعل  -األسباب -المناخ)األولية 
 وقدرات المعممة(، لمطالب النفسيمع السياق 

نحو تجريب ما يدرس في مقرر طرق  المعمماتتنمية ميل  -4
واكتشاف مدى صدق االدبيات  العمميالتدريس كنوع من التطبيق 

 المدارس. فيوارتباطيا مع الواقع 
نمذجة طريقة اتخاذ القرار بعد تداول األسباب والتفسير  -5

 الصحيح لمتفكير. والتحميل لتعريف الطالبات بالمسار
وفقًا  التأممينامج القائم عمى التدريس إعداد صورة مبدئية لمبر  -ب

 لألسس والشروط.
يميا في وتعد، عمى المحكمينلمبرنامج عرض الصورة المبدئية  -ج

 ضوء آرائيم واقتراحاتيم.
 :التوصل إلى الصورة النيائية لمبرنامج -د 

األول  تكون البرنامج في صورتو النيائية من أربعة موديوالت      
والثاني   ،بعنوان: نظريات التعمم وتطبيقات مبادئيا في التدريس
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والثالث استراتيجيات ، ميارات التدريس ومعايير جودة التدريس
 والرابع التأمل وميارتو وأدواتو. ،التدريس

 اختيار مجموعة البحث: :ثالثا 
تمثمت مجموعة البحث في مجموعة تجريبية مصرية شممت       
طالبة لمعام  40 ومجموعة تجريبية سعودية تكونت من، طالبة 16

 .1434 -1433الجامعى
  تجريب البرنامج:: رابعا
تم تطبيق البرنامج عمى مجموعتي البحث المصرية والسعودية      

 في فترة التربية العممية ولمدة فصل دراسي واحد.
     تطبيق أدوات البحث بعدًيا عمى مجموعة البحث: -خامسا

قامت الباحثة بتطبيق أدوات البحث بعدًيا وحساب الفرق بين 

المتوسطين القبمي والبعدي لدرجات الطالبات المعممات وجاءت 
 النتائج كما يمى:

 . النتائج5
 نتائج اإلجابة عن السؤال األول من أسئمة البحث ونصو: -
لدى معممات المغة العربية  التأمميمستوى ممارسة التدريس ما 

تطبيق مقياس والدراسات اإلسالمية ما قبل الخدمة؟ تم 
 ما قبل الخذمت: معممات قبمًيا عمى التأمميممارسة التدريس 

تم تطبيق المقياس عمى مجموعة البحث من معممات ما قبل 
كمية  معممات، طالبة 40بكمية التربية بالمجمعة وعددىن ، الخدمة

وجاء متوسط درجاتين كما ىو ، طالبة 16ن وعددىن التربية بأسوا
 ( اآلتي:2)مبين بجدول

 2جدول
 قبميا التأمميالتدريس متوسط درجات الطالبات المعممات بمصر والسعودية في مقياس 

 الدرجة الكمية متوسط ن المجموعة
 64 04041 16 كمية التربية بأسوان

 12,20 40 التربية بالمجمعة كمية
ويتضح من الجدول انخفاض متوسط درجات معممات ما قبل      

الخدمة بأسوان والمجمعة كذلك؛ مما يدل عمى عدم ممارستين 
ويدعم حاجتين ، لمتدريس التأممي وعدم معرفتين بأساليبو أو أدواتو

 لدراسة البرنامج. 
ما توجو النظرية  السؤال الثاني الذى نصوجابة عن اإلنتائج 

التدريسية لدى معممات المغة العربية والدراسات االسالمية ما قبل 
النظرية التدريسية لدى الطالبات معممات لتحديد توجو  الخدمة؟ 

 المغة العربية والدراسات االسالمية:
تم تطبيق مقياس النظرية التدريسية عمى مجموعة البحث من 

حساب  والسعوديات والمصريات فيما قبل الخدمة  المعممات
وتحميميا واتضح أنين يحممن  ستجابات عمى المقياساال تتكرارا
 ًرا نظرية لمتدريس تتمثل فيما يمي:أط
 

 معممات ما قبل الخدمة السعوديات: -أول
ن التعمم مجرد أ% منين 92.5ترى  :لتعمما لمحور بالنسبة    

منين أن تذكر المعمومات دليل % 82.5و ،اكتساب معمومات
تعمم باعتباره تغير ل% منين ال يعرفن مفيوم ا70و، حدوث التعمم

 التعمم القائم عمى المشكمة. الو % 45، في البنية المعرفية
منين أن التدريس  %67.5ترى  لتدريس:بالنسبة لمحور ا     

% 45.5كما وافقت ، لقاء معموماتأنو إ% 82و، عممية اتصال
 توبالنسبة لمفيوم التدريس كنظام ابد، أن التدريس فنعمى منين 
 % منين50وكذلك ، منين عدم معرفة بيذا المفيوم 82.5%

 بأىمية استراتيجيات التعمم النشط.
نظرة  فيلمعمم: من الجوانب اإليجابية لمحور ابالنسبة      

أن المعمم  % عمى42.5الطالبات لطبيعة المعمم أنين اتفقن بنسبة 
اعتبار أن المعمم  فيومن الجوانب السمبية النظرة التقميدية ، مرشد
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كما جاءت آراؤىن غير محددة ، %60بنك معمومات بنسبة 
وفق ما ينطمق من  تعميميبالنسبة لمفيوم المعمم كخبير تصميم 

 .% حيث لم يحددن رأيا60مفيوم التدريس كنظام بنسبة 
نظرة  فيمن الجوانب اإليجابية  لمتعمم:لمحور ابالنسبة      

% عمى أن 100الطالبات لطبيعة المتعمم أنين اتفقن بنسبة 
وكذلك رفضين لفكرة أن الطالب متشابيون في ، الطالب مختمفون

ومن الجوانب السمبية النظرة السمبية ، %45قدراتيم رفضنيا بنسبة 
 اعتبار أن المتعمم الجيد ىو الذى يحفظ المعمومات  بنسبة في
كما جاءت آراؤىن رافضة لمفيوم المتعمم النشط بنسبة ، 60%
 .لم يحددن رأيامنين % 45% و30

الطالبات أن % من 47.5ألنشطة: رأت  المحور بالنسبة      
عمى التعمم وفسرن ذلك  إيجابيثر أاألنشطة الصفية ليس ليا 

، سيمتحن الطالب فييا التي فييبالتركيز عمى المادة العممية 
 .منين لم يبدين رايا %47,5و

من الطالبات  % 42.5لم توافق   التقويم:لمحور بالنسبة      
منين لم يبدين  %27.5و، عمى مفيوم التقويم األصيل وأىميتو

ن التقويم مجرد أسئمة تقيس أعمى ين % من70بينما وافقت ، ياأر 
% منين تركيز 35وقد عارضت ، ما حفظو الطالب من معمومات

التقويم عمى قياس ما يتم تطبيقو من المعمومات وقد أبدت بعضين 
ويتضح مما سبق  ليس كل ما نتعممو يمكن تطبيقو. معمقةاعتراضا 

أن النظرية التدريسية لدى معممات ما قبل الخدمة ما زالت تقميدية 
 لتعمم.وبعيدة عن التصور البنائي لمتعميم وا، في معظم جوانبيا

 ثانيا: معممات ما قبل الخدمة المصريات:
 اتضح اآلتي: ومن خالل تحميل استجابات المعممات المصريات

% من الطالبات أن التعمم 100ترى  لتعمم:المحور بالنسبة  -
 .ن تذكر المعمومات دليل حدوث التعمموأ، مجرد اكتساب معمومات

عن % من الطالبات 100عبرت  لتدريس:بالنسبة لمحور ا -
% منين  87,5وأشارت ، مفيوم التدريس بوصفو إلقاء معمومات

% منين أن المحاضرة أفضل  62,5ورأت ، إلى التدريس بأنو فن

أىمية استراتيجيات التعمم إلى  % منين50 طرق التدريس, وأشارت 
 النشط.

% من الطالبات المعمم كبنك  87,5: ترىلمعمملمحور ا بالنسبة     -
% 81,25، % أنو يصحح اخطاء الطالب 93,75و، لممعمومات

% يوافقن عمى أنو 100و، يرفضن دور المعمم كخبير تصميم تعميمي
 يطبق ما يضعو الخبراء فقط.

% منين عن أن 75, 93: عبرت لمتعمملمحور ابالنسبة     -
% منين 100و، المتعمم الجيد ىو الذى يحفظ المعمومات ويسردىا

 أن الطالب مختمفون. 
الطالبات أن % من 75 ألنشطة: رأتالمحور بالنسبة  -

 .عمى التعمم إيجابيثر أاألنشطة الصفية ليا 
% من الطالبات التقويم 100 ترى التقويم:لمحور بالنسبة  -

منين أن  %5، 62وتعارض ، أسئمة تقيس ما تعممو الطالب
 التقويم يقيس تطبيق ما تعممو الطالب.

ة لدى الطالبات ويتضح مما سبق أن النظرية التدريسي     
وبعيدة عن التصور البنائي ، المصريات تقميدية في معظم جوانبيا

 لمتعميم والتعمم.
ما معايير جودة نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث ونصو"      

األداء التدريسي الالزمة لمعممات المغة العربية والدراسات اإلسالمية 
جودة التدريس الالزمة لمطالبات تحديد معايير ما قبل الخدمة؟ تم 

 :معممات المغة العربية من خالل
تناولت الجودة  التياالطالع عمى الدراسات والكتابات  -

 ومعاييرىا بالمغتين العربية واإلنجميزية.
 التيوضع تصور لقائمة بمجاالت األداء والمعايير والمؤشرات  -

 ترتبط بكل منيا.
ين لبيان ارتباط عرض القائمة عمى مجموعة من المحكم -

 المجاالت بالمعايير والمؤشرات وتعديميا.
التوصل إلى صورة نيائية لمقائمة تكونت من ثالثة مجاالت   -

 اآلتي:  (3) يوضحيا جدول
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 3 جدول
 معايير جودة األداء التدريسي ومؤشراتيا والدرجة المستحقة لكل منيا

 الدرجة المستحقة المؤشرات المعايير المجالت م
لمدرس  المجال األول: التخطيط  .1  3 10 20 
 46 23 6 التعميم والتعمم عمميتيالمجال الثاني: تنفيذ   .2
 14 7 3 المجال الثالث: التقويم  .3
 80 40 24 المجموع  

ما صورة برنامج قائم عمى  تمت إجابة السؤال الرابع ونصو"     
التدريس التأممي لتنمية ميارات التدريس وفق معايير جودة األداء 
التدريسي لدى معممات المغة العربية والدراسات اإلسالمية ما قبل 

 الخدمة ؟ عند وصف إجراءات البحث.
ما فاعمية  نتائج اإلجابة عن السؤال الخامس الذى نصو:     

البرنامج في تنمية ميارات التدريس وفق معايير جودة األداء 
التدريسي لدى معممات المغة العربية والدراسات اإلسالمية ما قبل 

 الخدمة؟
وحساب قيمة ، ميارات التدريس تم تطبيق بطاقة مالحظة     

)ت( لمفرق بين متوسطي درجات الطالبات المعممات في بطاقة 
 التالي: (4يس وجاءت النتيجة كما ىو مبين بجدول )ميارات التدر 

  4 جدول
درجات الطالبات المعممات السعوديات في  متوسطيقيمة )ت( لمفرق بين 

 ودللتيا اإلحصائية ميارات التدريس بطاقة مالحظة
النحـراف  ن المتوسط نوع التطبيق

 المعياري
 مستوى الدللة قيمة ت

 52,34 قبمي
51 1,00 02,24 

1.110دالة عند   

 31.97    بعدى 

  5جدول 
بطاقة  متوسطي درجات الطالبات المعممات المصريات فيقيمة )ت( لمفرق بين 

 ةودللتيا اإلحصائي ميارات التدريس مالحظة
النحـراف  ن المتوسط نوع التطبيق

 المعياري
مستوى  قيمة ت

 الدللة
 26,68 قبمي

03 70,8 01,22 
1.110دالة عند   

 
 
 68,12 بعدى

إحصائيًا عند  اًل أن ىناك فرقًا دا ينالسابق ينيتضح من الجدول   
المعممات  الطالباتدرجات  متوسطيبين  (0,,.,مستوى )

 القبميالتطبيقين   فيالبحث  المصريات والمصريات مجموعتي
مما يعنى أن ىناك  والبعدي لبطاقة مالحظة ميارات التدريس؛

يرجع ميارات تخطيط الدروس وتنفيذىا وتقويميا في تحسنًا واضحًا 
وبذلك تثبت صحة الفرض األول من فروض ، لمبرنامج نإلى دراستي

 البحث.
حساب نسبة الكسب .ب  

، المعدلة لبميك الكسب باستخدام معادلة الكسب ةحساب نسبتم    
:( التاليين7و) (3)جدولبوجاءت النسبة كما ىو مبين   

 6 جدول
 ريس لدى الطالبات السعودياتميارات التدلبالنسبة نسبة الكسب 

 نسبة الكسب الدرجة الكمية المتوسط نوع التطبيق
 43,65 القبمي

80 2.1 
 69.97 البعدي

 7جدول 

 المصريات تدريس  لدى الطالباتميارات البالنسبة لنسبة الكسب 

متوسطال نوع التطبيق  نسبة الكسب الدرجة الكمية 
 26,68 القبمي

 68,12 البعدي 2,1 08

 ، 2,0نسبة الكسب بمغت قيمة أن ينالسابق ينمن الجدولالحظ ي  
والثانية ، األولى أعمى من الحد الفاصل الذى حدده بميك 0.2

البرنامج القائم عمى أن عمى  تانوتدل القيم، تساوى الحد الفاصل
إكساب الطالبات المعممات ميارات  ذو فاعمية في التدريس التأممي 

 التدريس. 
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ما فاعمية البرنامج في نتائج إجابة السؤال السادس الذى نصو"     
تعديل توجو النظرية التدريسية لدى معممات المغة العربية والدراسات 

 اإلسالمية ما قبل الخدمة ؟
وحساب قيمة )ت( لمفرق بين  :مقياس النظرية التدريسيةتم تطبيق 

درجات معممات ما قبل الخدمة القبمية والبعدية في  طيمتوس
 (8)مقياس النظرية التدريسية وجاءت النتيجة كما ىو مبين بجدول 

  التالي:
8جدول   

متوسطي درجات المعممات السعوديات ما قبل الخدمة  قيمة )ت( لمفرق بين 
يةودللتيا اإلحصائ قياس النظرية التدريسية في  

نوع 
 التطبيق

النحـراف  ن المتوسط
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الدللة

 10.82 قبمي
08 2,12 13.48 

دالة عند 
8.882 
 04.04 بعدى 

 9دول ج
درجات المعممات المصريات ما قبل الخدمة  متوسطيقيمة )ت( لمفرق بين 

 ودللتيا اإلحصائية مقياس النظرية التدريسية في
النحـراف  ن المتوسط نوع التطبيق

 المعياري
مستوى  قيمة ت

 الدللة
 27.27 قبمي

03 2.21 09094 

دالة عند 
1.110 

 
 53,20 بعدى

أن ىناك فرًقا دااًل  1، 2 ويتضح من الجدولين السابقين      
إحصائًيا بين متوسطي درجات المعممات المصريات والسعوديات 

ويرجع ذلك إلى أثر ، القبمي والبعدي في مقياس النظرية التدريسية
 .التأمميالبرنامج القائم عمى التدريس 

حساب فاعمية البرنامج باستخدام معادلة الكسب المعدلة لبميك تم  -ب
 التاليين 11، 10 بجدوليوجاءت النتيجة كما ىو مبين 

 

 28 جدول

نظرية التدريس لمطالبات المصرياتبالنسبة نسبة الكسب   

متوسطال نوع التطبيق الكميةالدرجة    نسبة الكسب 

 27.27 قبمي
31 1.11 

 53.20 بعدي

22 جدول  

نظرية التدريس لمطالبات السعودياتبالنسبة نسبة الكسب   

متوسطال نوع التطبيق  نسبة الكسب الدرجة الكمية 

 22.17 قبمي
31 1,75 

 52.54 بعدى

نسبة الكسب بمغت  قيمة أن ينالسابق ينمن الجدولالحظ ي       
وىى أقل من الواحد الصحيح وأقل من الحد  1.11و، 1,75

أن وتدل ىذه القيمة عمى ، 0.2الفاصل الذى حدده بميك وىو
تعديل  ذو فاعمية محدودة في التأمميالتدريس البرنامج القائم عمى 

النظرية التدريسية لدى الطالبات معممات المغة العربية والتربية 
 االسالمية السعوديات والمصريات.

 التيما أنماط التأمل  اإلجابة عن السؤال السابع الذى نصو: نتائج
 نتجت عن استخدام البرنامج القائم عمى التدريس التأممي؟

 التيمن خالل االطالع عمى مستويات التأمل           
، Hatton and Smith  [41] Van Mangen, [81]اقترحيا

تأمالت أمكن لمباحثة وضع تصور لمستويات التأمل لتصنيف 
الطالبات وقد تضمن التصنيف أربعة مستويات في كل مرحمة من 

والتقويم. وتم تطبيق ، والتنفيذ، مراحل التدريس وىى التخطيط
وقد توصمت الباحثة كتبتيا الطالبات  التيالتصور عمى المذكرات 

 من خالل التحميل إلى األنماط التالية:
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 12جدول 
 المصرياتوالدراسات السالمية لدى الطالبات معممات المغة العربية  التأملأنماط 

 تقويم تنفيذ تخطيط مراحل التدريس
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد أنماط التأمل
 %100 16 %6.25 1 12,5 2 وصفي
 - - - - %81,25 13 تفسيري
 - - - - - - مقارن
 - - %93.75 15 %6.2 1 تقويمي

نتجت عن   التييتضح من الجدول السابق أن أنماط التأمل       
تدريب الطالبات عمى التدريس التأممي تنوعت في مراحل التدريس 
المختمفة؛ ففي مرحمة التخطيط كان التأمل في المستوى األدنى 

  تقويميا بنسبة، %81.25 وتفسيرًيا بنسبة %12.5وصفيا بنسبة 
وقد يرجع ذلك إلى أن عممية التخطيط لم تمر بيا ، 6,5%

الطالبات من قبل فال تتوفر لديين ما يقارن بو خبراتين الحالية فمم 
يتحركن في مرحمة التخطيط من مجرد وصف ما اتخذن من 

 إجراءات لمتخطيط لمدرس.
 أما في مرحمة التنفيذ فقد ارتفع مستوى التأمل إلى المستوى      

% من العينة ويرجع ذلك إلى طبيعة عممية 93,75 التقويمي لدى
تتعامل مع التدريس مباشرة مما جعل الطالبات  التيتنفيذ الدرس 

يستعن بخبراتين السابقة كطالبات ويقارن بينيا وبين ما نفذنو في 
دروسين واشرن إلى قرارات مستقبمية يمتزمن بيا وفقا لما كشف 

ءت تأمالتين في مرحمة وجا ،عنو تجربتين في التربية العممية
إلى نقص خبراتين في مما يشير  .%100التقويم وصفية بنسبة 

وأنواع األسئمة ومميزات كل منيا فقد وصفن ما  مجال التقويم
اتخذن من إجراءات لتقويم تعمم الطالبات دون الخوض في أسباب 

 االختيار أو غيرىا.
 13 جدول

 والتربية الدينية السالمية ما قبل الخدمة السعودياتلدى معممات المغة العربية  أنماط التأمل
 تقويم تنفيذ تخطيط مراحل التدريس

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد أنماط التأمل
 - -   %5 2 وصفي
 %100 40 %95 38 %95 38 تفسيري
 - - 2,5 1 - - مقارن
 - - 2,5 1 - - تقويمي
نتجت عن   التييتضح من الجدول السابق أن أنماط التأمل      

تدريب المعممات السعوديات عمى التدريس التأممي تنوعت في 
مراحل التدريس المختمفة ففي مرحمة التخطيط كان التأمل وصفيا 

ولم تصل أية طالبة إلى أي ، %95وتفسيريا بنسبة ، %5بنسبة 
 المقارن والتقويمي. من المستويين

في مرحمة التنفيذ فقد تنوع مستوى التأمل بدء من التفسيري و      
وفي المستوى ، %2.5وفي المستوى المقارن بنسبة ، %95بنسبة 

وجاءت تأمالتين في مرحمة  % من العينة.2,5لتقويمي بنسبة ا
مما يشير إلى قدرة جيدة وفيم .%100التقويم تفسيرية بنسبة 

ويم فقد وصفن ما اتخذن من إجراءات لتقويم تعمم لمجال التق
 الطالبات وأسباب اختيار كل منيا.

ولم تختمف طبيعة التأمالت لدى المعممات المصريات عن       
السعوديات كثيرا غير أنو في مرحمة التقويم كانت لدى العينة 

أما بالنسبة لمعينة السعودية فقد ، المصرية في المستوى الوصفي
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كما حصمت العينة المصرية عمى ، المستوى التفسيري جاءت في
قد يرجع ، النسبة األكبر في مرحمة التنفيذ في المستوى التقويمي

ذلك إلى طول فترة التربية العممية فيي تتم عمى مدى فصميين 
دراسيين كاممين وتنفذ الطالبة من حصتين إلى ثالثة في األسبوع 

ودية موقفين في فترة التدريب بينما تنفذ الطالبة السع، شيور 6في 
 المنفصل وست مواقف تدريسية في مرحمة التدريب المتصل.

 وبيذا تمت اإلجابة عن السؤال السابع من أسئمة البحث.
وتدريب الطالب المعممين  التأمميوترى الباحثة أن التدريس       

والمعممين والمعممات ضرورة ممحة حيث إن التطبيق المحض 
التدريس وطرقيا بدون تدبر آثارىا عمى التالميذ الستراتيجيات 

فكثير من المعممين ، وعمى عممية التعمم سيعوق كل جيود التطوير
والمعممات يحضرون الدورات التدريبية وورش العمل ويعودون إلى 
مدارسيم فقط بما يعرفون من ممارسات ولسان حاليم يقول الواقع 

باإلمكانيات والظروف ومستوى شيء والتدريب شيء آخر متعممين 
سيكون لدى كل منيم القدرة  التأمميولكن مع التدريس ، التالميذ

ضوء الواقع وتقييميا واتخاذ إجراءات  فيعمى وصف أفعالو 
تطويرىا بما يتفق مع ظروف الواقع وفى حدود اإلمكانيات 

 المتاحة.
. مناقشة النتائج6  

إلى الكشف عن فاعمية برنامج قائم  الحاليىدف البحث      
ميارات التدريس وفق معايير   في تنمية التأمميعمى التدريس 

 المغة العربيةوتعديل توجو النظرية التدريسية لدى معممات الجودة 
والدراسات اإلسالمية ما قبل الخدمة بمصر والسعودية وقد اشارت 

الخدمة النتائج إلى انخفاض متوسط درجات معممات ما قبل 
بأسوان والمجمعة كذلك؛ مما يدل عمى عدم ممارستين لمتدريس 

ويدعم حاجتين لدراسة ، التأممي وعدم معرفتين بأساليبو أو أدواتو
لى  . [14]البرنامج. وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصل إليو فراونة وا 

أن النظرية التدريسية لدى معممات ما قبل الخدمة سواء المصريات 
وبعيدة عن ، أو السعوديات ما زالت تقميدية في معظم جوانبيا

ىذا يتفق مع ما توصل إليو  في التصور البنائي لمتعميم والتعمم.
من أن المعممين يحممون نظرية النقل وىى نقل  [66] دينيس

 التعميم والتعمم. لعمميتيالتقميدية المعمومات وىى النظرة 
 (1.110إحصائيًا عند مستوى ) دال  قفر  وجودكما اتضح      
 المعممات المصريات والسعوديات مجموعتيدرجات  متوسطيبين 

والبعدي لبطاقة مالحظة ميارات  القبميالتطبيقين  فيالبحث 
ميارات تخطيط في مما يعنى أن ىناك تحسنًا واضحًا  التدريس

وبذلك تثبت ، لمبرنامج نيرجع إلى دراستيالدروس وتنفيذىا وتقويميا 
 صحة الفرض األول من فروض البحث.

األولى أعمى من الحد  0.2، 2.0نسبة الكسب  وبمغت قيمة     
وتدل ، والثانية تساوى الحد الفاصل، الفاصل الذى حدده بميك

ذو فاعمية  لتدريس التأممياالبرنامج القائم عمى أن عمى  تانالقيم
ويمكن تفسير ، إكساب الطالبات المعممات ميارات التدريس في

ارتفاع متوسط درجات الطالبات بالبرنامج الذى وضح لمطالبات 
وتدريب الطالبات ، ميارات التدريس المختمفة والمقصود بكل منيا

عمى التفكير في كل خطوة وكل مرحمة وتأمل ماىيتيا وكيفية 
من حيث ردود فعل ، والنتائج المترتبة عمى القيام بكل منياأدائيا 

الطالبات واألقران واإلشراف مما مكن الطالبات من تحسين أدائين 
مع ما ويتفق ىذا  .الميدانيمرة بعد مرة خالل فترة التدريب 

في تحسين  التأمميالستخدام التدريس توصمت إليو دراسات متعددة 
 [60] ،غة العربية فضل هللا وآخروناألداء التدريسي لمعممي الم

 دراست خلف والمغة االنجميزية [59] محمودوالرياضيات دراسة 

مهارات و [51]وكوخ  [80] عبذالرحمه ، [58]عوض ،[57]

 .[79] التذوق األدبي لدى الطالب المعلمين دراسة أبو النجا

وبالنسبة لمنظرية التدريسية فقد ظيرت فروق دااًل إحصائًيا      
بين متوسطي درجات المعممات المصريات والسعوديات القبمي 

ويرجع ذلك إلى أثر ، والبعدي في مقياس النظرية التدريسية
وتتفق ىذه النتيجة مع ما التأممي، البرنامج القائم عمى التدريس 

كتابة المجالت التأممية مكنت الطالب المعممين  [29] توصل إليو 



272102  

 

675 

 

 [30] العيسى ودراسة، الروابط بين النظرية والممارسةمن عمل 
حيث توصل إلى أن التدريس التأممي مكن الطالب المعممين من 

نسبة الكسب  قيمةبينما لم تصل . تدريسيماألساس المنطقي لوضع 
البرنامج القائم عمى مما يعنى أن ، 0.2إلى الحد الفاصل وىو

تعديل النظرية التدريسية  ذو فاعمية محدودة في  التأمميالتدريس 
لدى الطالبات معممات المغة العربية والتربية االسالمية السعوديات 

ويمكن أن يرجع ذلك إلى أن تغيير وجيات النظر والمصريات. 
؛ وألن ى وقت أطول مما اتيح في البرنامجواالعتقادات يحتاج إل

ل طالبة ستة فترة التربية العممية المتصمة عبارة عن اسبوعين لك
مواقف تدريسية وفي الفترة المنفصمة موقفين فقط مما ال يسيم 

 بشكل واضح في تغيير االعتقادات ووجيات النظر.
كما أظيرت النتائج وجود أنماط  متنوعة لمتأمل نتجت عن        

تدريب المعممات عمى التدريس التأممي تنوعت في مراحل التدريس 
مجموعتي البحث  ففي مرحمة المختمفة؛ بنسب مختمفة لدى 

 التخطيط كان التأمل في المستوى األدنى وصفيا لكمييما 
يرجع ذلك إلى أن عممية التخطيط لم تمر بيا الطالبات من قبل  

فال تتوفر لديين ما يقارن بو خبراتين الحالية فمم يتحركن في 
مرحمة التخطيط من مجرد وصف ما اتخذن من إجراءات لمتخطيط 

 لمدرس.
وفي مرحمة التنفيذ فقد تنوع مستوى التأمل بدء من التفسيري و      

والتقويمي؛ وقد يرجع ذلك إلى طبيعة عممية تنفيذ الدرس ، المقارن
تتعامل مع التدريس مباشرة مما جعل الطالبات يستعن  التي

بخبراتين السابقة كمتعممات ويقارن بينيا وبين ما نفذنو في 
مستقبمية يمتزمن بيا وفقا لما كشف  دروسين واشرن إلى قرارات

 عنو تجربتين في التربية العممية.  
وجاءت تأمالتين في مرحمة التقويم وصفية مما يشير إلى      

نقص خبراتين في مجال التقويم  وأنواع األسئمة ومميزات كل منيا 
فقد وصفن ما اتخذن من إجراءات لتقويم تعمم الطالبات دون 

 ختيار أو غيرىا.الخوض في أسباب اال
ان معظم تأمالت  [[7وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصل اليو      

 الطالب المعممين كانت وصفية.

. التوصيات2  

:باآلتيبناًء عمى نتائج البحث توصى الباحثة    

 دمج التدريب عمى التدريس التأممي في برامج إعداد المعمم. -0
التدريب عمى التدريس التأممي لتكون توفير قاعدة نظرية عند  -2

 و تقديم أسئمة لتحفيز الطالبات عمى التأمل.، إطارا مرجعيا لمتأمل
 ضرورة تعريف الطالبات المعممات بمعايير جودة التدريس. -5
عند  ضرورة المزاوجة بين التربية العممية ومقرر طرق التدريس -4

 .التأمميالتدريب عمى التدريس 
ة لمنظرية التدريسية لمعممي ومعممات المغة دراسة تحميمي -6

 .العربية والتربية االسالمية
دراسة لمنظرية التدريسية لمعممي ومعممات المغة العربية  -7

 .والتربية االسالمية في أثناء الخدمة وعالقتيا بممارساتيم التدريسية

 المراجع
 المراجع العربية أ.

مشروع تطوير كميات التربية  (.2009)، العاليوزارة التعميم  [6]
 : مطابع وزارة التربية التعميم.القاىرة، المستويات المعيارية

 

 

 التأممي التدريس مستوى .(2006) خضر ممدوح، فروانة[14] 
رسالة ، غزة جامعات في اإلنجميزية المغة معممي الطمبة لدى

 الجامعة  االسالمية بغزة.، التربيةكمية ، غير منشورة دكتوراه

ا . برنامج مقترح متضمنً (2010) .داليا سعيد محمود، اليوارة [15]
لتدريس ا التعميم بمساعدة الكمبيوتر لتنمية ميارات فيأنشطة 
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مرحمة ما قبل  فيالمغة اإلنجميزية  معمميلدى  التأممي
 .الخدمة

برنامج إعداد معمم  تقويم. (2010جميل بن موسى. )، الحميد[18] 
التربية الفنية بجامعة الجوف في ضوء المعايير العالمية من 

الجمعية : القاىرة، مجمة القراءة والمعرفة، وجية نظر الخريجين
 .108 العدد ، المصرية لمقراءة والمعرفة

 .(1431المزروعي سعيد بن عبدهللا بن جار هللا )، الغامدي[19] 
الطبيعية بالمرحمة المتوسطة في معممي العموم  تقويم اداء

غير  رسالة دكتوراه، ضوء المعايير العالمية لمتربية العممية
 .جامعة أم القرى، كمية التربية، منشورة

مدى تحقق  .(1431ناصر بن عبدهللا بن ناصر )، الشيراني[20] 
معايير الجودة الشاممة في برنامج التربية الميدانية في بعض 

، مجمة القراءة والمعرفة ,العربية السعوديةجامعات المممكة 
 .105  القاىرة: العدد، لجمعية المصرية لمقراءة والمعرفةا

تنمية  في التأمميفاعمية التدريس  (.2003)حازم ، راشد [54]
 ثنائيالمغة العربية لمتالميذ  لمعمميبعض الكفايات الالزمة 

مجمة القراءة ، األساسيتالميذ الحمقة الثانية من التعميم  المغة
العدد ، الجمعية المصرية القراءة والمعرفة، القاىرة، والمعرفة

 .أغسطس، الخامس والعشرون

ثر استخدام مدخل أ .(2008) شيرين عبد المحسن، عباس[55] 
 معمميفي تنمية بعض الكفايات الصفية لدى  التأمميالتدريس 

غير  رسالة ماجستير، المغة االنجميزية بالمرحمة االعدادية
 جامعة أسيوط.، كمية التربية بأسيوط، منشورة

أثر استخدام المدخل .(2009 (عبير السيد محمد، أبو زيد [56]
لدى الطالب المعممين  في تحسين الميارات األدائية التأممي

، رسالة دكتوراه غير منشورة، وتطوير ميارات الكتابة لدييم
 .جامعة الفيوم، كمية التربية

كوسيمة  التأمميالتدريس المصغر .(2009السيد )أمل ، خمف [57]
دراسات مجمة ، لدى الطالبة المعممة ةالتدريسيلتنمية الميارات 

 .. يوليوالطفولة

فاعمية استخدام . (2011)عبد المطيف محمود، محمود [59]
في تحسين بعض ميارات تدريس الرياضيات  التأمميالتدريس 

، واختزال القمق التدريسي لدى الطالب المعممين بكمية التربية
 جامعة الزقازيق. ، كمية التربيةمجمة 

محروس ، شاكر ، عبد العظيمو ، محمد رجب، فضل هللا[60] 
في  التأمميفاعمية برنامج قائم عمى المدخل  .(2011شحاتة )

تعديل المعتقدات المعرفية لمطالب معمم المغة العربية وتوجيو 
الدولية  المجمة، اإلبداعيممارساتو التدريسية نحو التدريس 

العدد ، التربوية كمية التربية باإلمارات العربية المتحدة لألبحاث
29.  

جودة المنتج بين أدارة  .(1999بد العزيز, سمير محمد )ع[69] 
، رؤية اقتصادية /فنية/إدارية 9000الشاممة وااليزوالجودة 

 الفنية. إشعاعاإلسكندرية: مكتبة 

ورقة عمل ، جودة التعميم العالي .(2004الجسر, سمير )[70] 
، قدمت لورشة العمل أعادة تنظيم التعميم العالي الخاص

  .بيروت: المديرية العامة لمتعميم العالي

معايير الجودة واالصالة  .(2009)محمود كامل، الناقة[71] 
عشر  الحادي والعشرون العمميالمؤتمر ، والمعاصرة لمتدريس

مناىج التطوير " .للجمعيت المصريت للمناهج وطرق التذريس
دار ، جامعت عيه شمس، الدراسية بين األصالة والمعاصرة"

 .يوليو 82-82الفترة مه ، الضيافت
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الجودة الشاممة في  (.2113)حسن حسين وآخرون، البيالوى [72]
األسس  -بين مؤشرات التميز ومعايير العتماد  -التعميم

دار  :األردن –عمان ، أحمد طعيمة رشديتحرير: ، والتطبيقات
    المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.

 المعممين تربية برامج تقييم. (2009عمي) أحمد، كنعان [73]
 السنة طمبة نظر وجية من معايير الجودة وفق ومخرجاتيا

 مجمة، التعميمية الييئة وأعضاء معمم الصف قسم في الرابعة
 .25 مجمدال، 4العدد ، دمشق جامعة

 توافر مستوى .(1432)عفاف حسن شيمويح ، الجابري[74] 
 معممات لدى اية تكامميالعرب المغة يستدر  جودة رييمعا

غير  رسالة ماجستير، االبتدائيةالمرحمة  من ايالعم الصفوف
  جامعة أم القرى.، كمية التربية، منشورة

"رؤى مستقبمية لتطوير أداء .(2005محمد عمى )، نصـر [75]
، المعمم في ضوء المستويات المعيارية لتحقيق الجودة الشاممة"

دراسة مقدمة إلى المؤتمر العممي السابع عشر لمجمعية 
وطرق التدريس بعنوان "مناىج التعميم المصرية لممناىج 

، جامعة عين شمس، المجمد األول، والمستويات المعيارية"
-195ص ، 2005يوليو  27-26الفترة من ، دار الضيافة

212 . 

" تطوير نظم إعداد  .م(2005) صالح السيد عبده، رمضان [76]
المعمم بكميات التربية في سمطنة عمان في ضوء معايير 

جامعة ، الجودة الشاممة دراسة ميدانية" مجمة كمية التربية ببنيا
 .15مجمد، الزقازيق

تطوير برنامج  .(2007)إدريس سمطان صالح ، يونس [77]
اإلعداد التربوي لمعمم الجغرافيا في ضوء المعايير القومية 

األداء التدريسي واالتجاه نحو تدريس  فيرف أثره وتع
، كمية التربية بالمنيا، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجغرافيا

  جامعة المنيا.

إعداد معمم التربية  .(2010)، رشديسرى محمد ، سالم [78]
المؤتمر العممي العاشر ، الخاصة في ضوء معايير الجودة

كمية التربية ، " البحث التربوي في الوطن العربي لكمية التربية
 إبريل. 24.بالفيوم

فاعمية التدريس  .(2008) النبيعبد هللا عبد ، أبو النجا [79]
لدى الطالب  األدبيفي تنمية بعض ميارات التذوق  التأممي

، السنة الثامنة، دورية الثقافة والتنمية، المعممين بكمية التربية
 ابريل.، 26العدد 
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REFLECTIVE TEACHING BASED PROGRAM  FOR 

DEVELOPING  TEACHING SKILLS IN ACCORDANCE WITH 

QUALITY STANDARDS AND IMPROVING TEACHING 

THEORY OF ARABIC LANGUAGE AND ISLAMIC PRE-

SERVICE TEACHERS IN EGYPT AND SAUDI ARABIA 
 

Sua'd Jaber Mohmood Hasan 

School of Education, Al-Majmaah University  

 

Abstract- The aim of  this study was to  identify the effectiveness of  a reflective 

teaching based program on developing teaching skills according to quality standards  

and improve Teaching theory of Arabic language and Islamic studies  pre-service 

teachers in Egypt and Saudi Arabia ,The research group consisted of 16 Egyptians,& 

40 Saudian student teachers, reflective teaching scale, teaching theory scale and 

teaching skills observation card ,the results showed revealed: Low level of reflective 

teaching practice for both groups, both groups were holding traditional teaching 

theory, the  program was effective  in  developing teaching skills ,there are different 

types of reflections for  both groups in the three phases of teaching: descriptive , 

interpretative, comparative, and evaluative with different ratios ,teaching theory 

changed toward constructive theory. 

 

Keywords: Reflective teaching, pre-service teacher, teaching theory, reflection types, 

teaching quality standards  
 

 

 

 

 
 


