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یة مھارات األداء التدریسى والصالبة النفسیة و االتجاه نحو إثراء مقرر التدریس المصغر لتنم
  مھنة التدریس لدى الطالبات المعلمات بكلیة البنات

  
  ملخص البحث باللغة العربیة

سى      ارات األداء التدری ة مھ دریس المصغر لتنمی رر الت راء مق ى إث الى إل ث  الح دف البح ھ
  ٠ الطالبات المعلمات بكلیة البناتوالصالبة النفسیة واإلتجاه نحو مھنة التدریس لدى

  :     ولتحقیق ھذا الھدف أعدت الباحثتان األدوات التالیة
  .مواد التجریب، وتمثلت فى مقرر التدریس المصغر الذى تم إثرائھ .١
سى   : ( أدوات القیاس من إعداد الباحثتان، وتمثلت فى       .٢ اس  -بطاقة مالحظة األداء التدری  مقی

 ٠) مقیاس االتجاه نحو مھنھ التدریس- مواقف الصالبة النفسیة  اختبار-الصالبة النفسیة  
یھن دراسة                  رر عل ة المق شعب التربوی ة لل ھ الثانی ات بالفرق ات المعلم ن الطالب  تكونت عینة البحث م

ددھن     غ ع دریس المصغر و بل رر الت ات   ) ٦٢(مق ة البن ات كلی ن طالب م  –م مس ،وت ة عین ش  جامع
ى مجموعھ ضابطة وأخر      سیمھن إل اس       تق ى ألدوات القی التطبیق القبل ان ب ة وقامت الباحثت ى تجریبی

ة                    دربت المجموعة التجریبی ث ت دریس المصغر ، حی رر الت ى مق دریب عل م الت على المجموعتین، ث
رر         ى مق دربت عل د ت ضابطة فق ة ال ا المجموع ھ، أم م اثرائ ذى ت صغر ال دریس الم رر الت ى مق عل

  .القیاس بعدًیاالتدریس المصغر القائم، ثم تطبیق أدوات 
ى                ضابطة ف ى المجموعة ال ة عل وق المجموعة التجریبی ائج البحث الحالى تف و أوضحت نت
ارات    جمیع متغیرات البحث مما یدل على تأثیر المقرر اإلثرائى فى التدریس المصغر على تنمیة مھ

   ٠التدریس، والصالبھ النفسیة، واالتجاه نحو مھنة التدریس لدى الطالبات المعلمات
ات           و دریب الطالب ستقلة لت ة م رامج تربوی داد ب ان بضرورة إع ى الباحثت ائج توص ذه النت ى ضوء ھ ف

ى                ا ف ر تحكًم سمات الشخصیة لتكون أكث ام بال ة واالھتم سیة المختلف ارات التدری ى المھ المعلمات عل
  .المواقف التربویة التى تتعرض لھا

     - الصالبة النفسیة -ألداء التدریسى  مھارات ا- التدریس المصغر -إثراء : الكلمات المفتاحیة
  .                             االتجاه نحو مھنة التدریس

  
Enrich Micro teaching course to develop student teachers' Teaching 

performance skills, psychological hardiness, attitudes towards teaching 
profession at faculty of girls  

Abstract  
The main objective of the present research is an Enrichment Micro teaching 
course to develop student teachers' Teaching performance skills, 
psychological hardiness, attitudes towards teaching profession at faculty of 
girls 
The researchers designed the following tools to achieve the main objectives 
of the research: 
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1. The experimental materials represented in: the enriched micro 
teaching course.  

2. The measuring tools which included: an observation sheet to 
measure students’ teaching performance skills, psychological 
hardness scale, psychological hardness test, attitudes measuring scale 
towards teaching,  as well as personality treats scale. 

The sample of this research consisted of 62 participants of student teachers 
who are studying the micro teaching course at the educational departments 
at faculty of girls, Ain Shams University. The researchers divided 
participants into two groups; experimental and control groups, then they 
applied the measuring tools on both groups, while only the experimental 
group has been exposed to the enriched micro teaching course; the control 
group has been exposed to the present micro teaching course 
  The results of this reseacch has showed that there is statistically 
significant differences between the mean scores of the experimental and the 
control groups in the measuring tools in favour of the experimental group,  
which shows the significant effect of the enriched micro teaching course to 
develop teaching performance skills, psychological hardness, and attitudes 
towards teaching profession. In the light of the findings of this study, the 
researchers recommend establishing independent educational programs to 
train student-teachers on various teaching skills and giving attention to 
personality treats to be more controlling at the educational situations they 
are exposed. 
Key words:  Enrichment, Micro teaching, teaching performance skills,      
    Psychological Hardness, Attitude toward teaching profession      
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  إثراء مقرر التدریس المصغر لتنمیة مھارات األداء التدریسى والصالبة النفسیة
   واالتجاه نحو مھنة التدریس لدى الطالبات المعلمات بكلیة البنات

  :المقدمة
ة         یعد المعلم ركیزة أساسیة من ركائز العملیة التربویة، بل ھو عصب العملیة التربویة وحجر الزاوی

ى   ا األساس ا ومحورھ ة    فیھ ى العملی د ف ویر أو تجدی الح أو تط ا، وإن أى إص ل فیھ صر الفاع والعن
ة        اھج حدیث ن من دم م ا ُق د، فمھًم م جی دون معل دة ب ة جی المعلم، إذ ال تربی دأ ب ب أن یب ة، یج التربوی
م كفء         دة إال بوجود معل ووسائل تكنولوجیة متطورة، فلن تحقق األھداف المرجوة منھا بصورة جی

ت              معد إعدادا جیدا مھ    ى كان م القضایا الت ن أھ ھ، م م وتدریب داد المعل د قضیة إع نیًا واكادیمیًا، لذا تع
داد                  ث اھتمت مؤسسات إع ة حی ة التربوی ة تطویر وإصالح للعملی ة عملی ام أی والزالت محور اھتم
ھ       امًال؛ لتأھیل دادًا ش م إع ب المعل داد الطال ات، بإع ة والجامع ات التربوی ى الكلی دریبھم ف ین وت المعلم

ى      عل یة ھ ب أساس ة جوان ي أربع م عل ب المعل داد الطال ة إع شتمل عملی ث ت ًا، حی ًا وتربوی : می
   *** )٢٠٠٢(و سعفان  محمــــــــــــــــود

ا صى: أوًل ادیمى التخص ب األك ى  : الجان ى تبن ارات الت ات والمھ اھیم والتعمیم ى المف ز عل ذى یرك ال
  .ـــًمـــــــــا ومدرًكـــــــــا لھــــــــــاعلیھا مادة التخصص، وعلى الطالب المعلم أن یكون ملـ

ة                : الجانب الثقافى : ثانًیا ة شرط أساسي لمھن ھ، فالثقاف ة مجتمع م بثقاف ب المعل ى وعى الطال یركز عل
ا              ررات ببعضھا مم ط المق ى رب ھ عل م زادت قدرت ة للمعل ات العام ا زادت المعلوم ھ كلم التدریس ألن

ة  ل المعرف ي تكام ساعد عل ا. ی ى: ثالًث ب المھن ھ    : الجان ى أدائ ده ف ا یفی ل م م بك د المعل رتبط بتزوی ی
ق          ة، وطرائ سب الوسائل التعلیمی ار أن التدریسى من حیث كیفیة صیاغة األھداف ووضوحھا، واختی

اعى     . التدریس المناسبة، وتنوع طرق التقویم     ب الشخصى واالجتم م    : وأخیًرا الجان اء المعل تم بإنم یھ
  .جتماعیة بما یتفق مع متطلبات العمل فى مھنة التدریسمن الناحیة النفسیة، واال

ى         ى تحظ ور الت ن األم صر م ة ومقتضیات الع ب المھن ھ لمطال م وتھیئت داد المعل إن إع ذا ف ل
باھتمام مستمر فى جمیع النظم التعلیمیة، فلم تحظ مھنة أخرى بمثل ما حظیت بھ مھنة إعداد المعلم،   

ف  ة یتوق ة التربوی اح العملی ث إن نج رھا    حی ل عناص سارھا وُیفع ھ م ذى یوج م ال اءة المعل ى كف  عل
ا            ة جسمًیا وعقلًی ة شخصیتھ المتكامل لصالح المتعلم بما یتوافق مع استعداداتھ وخصائصھ ألجل تنمی
ة،       ة المھنی داد، والتنمی وانفعالًیا واجتماعًیا، وال یمكن أن یتحقق ذلك إال إذا خضع المعلم لبرامج اإلع

د             والدورات التدریبیة  یم تعتم ار أن جودة مخرجات التعل ا، باعتب ا ومھنًی داده علمًی  التى تؤدى إلى إع
ا         ة وأثناءھ ل الخدم م قب اه المعل ذى یتلق دریب ال داد و الت ن . بدرجة كبیرة على جودة اإلع  أسالیب  وم

دف   جدواھا التدریس األبحاث التى أثبتت الخدمة قبل المعلمین تدریب ث یھ ى  المصغر، حی  جعل  إل
ل  على ویعمل المعلم، الطالب لدى ملموسة تجربة التدریسیة ةالعملی ارات  تحلی دریس  مھ دة  الت  المعق

ا  وإتقان فى اكتسابھا مرونة أكثر تكون محددة جزئیة إلى مھارات دریس    .أدائھ دریس المصغر ت  فالت
ع          ى جمی وى عل ث یحت ل؛ حی دریس الكام ى الت دریب عل ن الت رًا ع ف كثی ى، ال یختل ى حقیق تطبیق

ر ارات    عناص شرف، والمھ امھم، والم وم مق ن یق الب أو م المعلم، والط ة؛ ك دریس المعروف  الت
وإن كانت بعض المواقف فیھ مصطنعة،  . التدریسیة، والوسائل المعینة، والتغذیة والتعزیز، والتقویم   

ل       ) ٢٠١٢(فإن فیھ من المزایا كما ترى السید    ة تتمث دریس العادی واع الت ن أن ره م ما ال یوجد فى غی
ن                 : ىف ر م دد كبی ى ع دریس المصغر عل ى الت ین ف دریب المعلم ن ت ث یمك توفیر الوقت والجھد، حی

                                                             

  .  فى توثیق المراجع(American Psychological Association APA-6) االصدار السادسAPAاتبعت الباحثتان نظام  ***
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ا       المھارات الضروریة فى وقت قصیر وجھد أقل، وتحلیل مھارات التدریس إلى مھارات جزئیة، مم
ب            ة جوان م لمعرف ب المعل ین، وإتاحة الفرصة للطال ین المتعلم ة ب یساعد على مراعاة الفروق الفردی

ن      الن ز م ة والتعزی قص والقوة لدیھ فى النواحى العلمیة والعملیة والفنیة، من خالل ما یتلقاه من التغذی
ة       ین النظری ربط ب ذلك ال المشرف والزمالء فى مرحلة النقد، مما یتیح لھ تعدیل سلوكھ وتطویره، وك

 . والتطبیق؛ حیث یمكن تطبیق أى مھارة، تطبیقًا عملًیا بعد شرحھا
ل         لذا تؤكد الع   ة مث ن الدراسات  والبحوث التربوی د م ى    : دی ؛ حسین ،  ) ٢٠١٥(دراسة عل

سید ، ) ٢٠١٢( دة   ) ٢٠١٢(؛ ال ررات عدی اك مب دریس  الستخدام  أن ھن ا   الت سھیل : المصغر منھ  ت
 سھولة، والتخفیف و یسرًا أكثر مھمة التدریب فكلما تم خفض عدد المتعلمین یجعل: التدریب  عملیة

ف  حدة من المصغر التدریس یخفف: یسى حیث الموقف التدر رھبة من ر    الموق ذى یثی سى ال  التدری
درب  یستطیع إذ: التدریب فى عملیة المتدربین الجدد، والتدرج لدى الرھبة ن  المت دریس  خالل  م  الت

 فى درس الدخول ألن إعداده علیھ یسھل فقط واحد أو مفھوم واحدة مھارة بتدریس یبدأ أن المصغر
ارة  إلى یحتاج و ات عدیدةخطو على كامل یشتمل ر  مھ ى تخطیطھ   أكب ذه، وإتاحة   و ف  الفرصة  تنفی

ن  تأتى التغذیة الراجعة التدریب، وقد عناصر أھم من التى تعتبر: الراجعة للتغذیة درب  م سھ  المت  نف
دى  ھ  ل ھ  رؤیت ن  ألدائ شریط  استعراض  خالل  م ونى المسجل،   ال ن  التلفزی درب  و م ران  أو الم  األق

شتركین  ى عملی   الم دریب ف دیل  ة الت ن خالل إتاحة   :االداء ، وتع درب  الفرصة   م دخل   للمت  لكى ی
  .الراجعة التغذیة إعادة األداء بعد من خالل على أدائھ التدریسى وذلك الجدیدة التعدیالت

ى             ل ف دریس المصغر تتمث : وھذا ما تؤكد علیھ الباحثتان أن ھناك عدة مبررات الستخدام الت
سبورة،      تدریب الطالبة المعلمة على    ارة استخدام ال ة، و مھ عدد من مھارات التدریس المھمة كالتھیئ

  .ومھارة طرح االسئلة، و مھارة استخدام الوسائل التعلیمیة ومھارة الشرح وغیرھا
ارات     ى مھ دریب عل ال الت ى مج ة ف داعات التربوی رز اإلب ن أب ًدا م صغر واح دریس الم د الت ذا یع ل

دریس      : بأنھ ) ٧١ ، ٢٠٠٥(ویعرفھ البغدادى   . التدریس ارات ت ة مھ أسلوب یعمل على إكساب وتنمی
بالتدریس لمجموعة صغیرة   ) أو المعلم(جدیدة، وصقل المھارات األخرى ویقوم فیھ طالب التدریب         

 دقائق، ویسجل فیھ درسھ بواسطة الفیدیو ومن ثم یشاھد بنفسھ ١٠- ٥من الطالب لفترة تتراوح من      
  . ویحلل ما جاء فیھ

م   ) ٤٢ ،   ٢٠٠٦(لعصیلى  كما یعرفھ ا   ب المعل بأنھ تدریس حقیقى ذو أبعاد مصغرة، حیث یقوم الطال
ین      ن المتعلم م    (بتدریس درس مصغر محدد األھداف لمجموعة صغیرة م ب المعل ن زمالء الطال ) م

ن     ) ١٠ – ٥(یتراوح عددھم بین    راوح م زمن تت ائق، وعادة   ) ١٠ – ٥(أفراد لمدة قصیرة من ال دق
ل المشرف            ما یتم تسجیل ھذ    ن قب د م ن النق تفادة م شاھدة  لالس دیو وإعادة الم امیرا الفی دروس بك ه ال

ن                ة الناتجة م ة الراجع ن التغذی تفادة م والطالب المعلم نفسھ، ویعید الطالب تدریسھ مرة أخرى لالس
  . عملیات النقد فى محاولة لتحسین مھاراتھ وأدائھ

ستقبال      كما ترى الباحثتان أن نجاح الطالبة المعلمة فى         وى و التعلیمى م ا الترب ق دورھ  تحقی
ض              ك بع ًضا أن تمتل د أی ن الب ة و لك ارات مھنی ارف و مھ ن مع ھ م لیس مرھون فقط بمدى ما تمتلك
ر              الخصائص الشخصیة التى تجعلھا أكثر استعداًدا لمھنة التعلیم و التعامل مع صعوباتھا بدرجة أكث

ى یتعرض    كفاءة ولذلك فإن االھتمام بمتغیرات الشخصیة ل     ف الت ھ أثر كبیر فى السیطرة على المواق
در       ون أق اة یكون لھا األفراد، واألفراد الذین یجدون فى أنفسھم القدرة على السیطرة على مواقف الحی
ذات،          دیر وضبط ال ل تق على مواجھة الضغوط والسیطرة علیھا، كما یمتلكون العدید من الصفات مث

ة   ى مواجھ اؤل ف النفس، والتف ة ب ط،  والثق ستوى المتوس وق الم ة تف درة معرفی صعاب، وق ن وال المح
  .مقارنة بأولئك الذین ال یجدون أنفسھم قادرین على التحكم والسیطرة على بیئتھم
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دھم        دون أح سى، وب ـمى ونفــ ـوى وأكادیـ وبالتالى فإن الطالب المعلم یحتاج إلى إعداد تــربـ
ى ال  ستقبل عل م الم وب لمعل داد المطل ل اإلع ین  ال یكتم الب المعلم داد الط م إع إذا ت شود، ف و المن نح

ستقبًلا، دون              ى المدرسة م ة وف ة العملی ى التربی تربوًیا وتزویدھم بالمھارات المطلوبة ألداء دورھم ف
صل     ل الف م داخ ة المعل ى فعالی ؤثر ف ى ت ل الت م العوام ن أھ ر م ذى یعتب سى ال داد النف ام باإلع االھتم

ن          الدراسى، فلن یكون ھذا اإلعداد م  ل مزیجا م ابھم مشاعر تمث ین تنت م الطالب المعلم ا، فمعظ كتمًل
  .الخوف والفزع نتیجة توقع مشكلة ما وعدم قدرتھم على التعامل معھا

ؤ بحسن األداء                  ة للتنب ات القوی ن المحك د م م ُتع وبالتالى فإن دراسة السمات الشخصیة للمعل
م العمل    " لضغوط المتمثلة فى والكفاءة التدریسیة وذلك ألن المعلم یتعرض للكثیر من ا  ادة حج  –زی

ى   ف الطالب ضارب األدوار–العن ة  - ت ساندة اإلداری اب الم ة     " غی ى أدائ سلب عل ؤثر بال ى ت ، والت
ى        البعض إل دو ب ا یح التدریسى، وعلى اتجاه المعلم نحو التالمیذ، و أیضا على اتجاھھ نحو العمل مم

ة    وامتالك ھ . ترك المھنة والتحول إلى أعمال أخرى      اء الخدم ذه الخصائص لیس مھًما فقط للمعلم أثن
م      ب المعل ًضا للطال م أی ن مھ ف       . ولك ھ دراسة باترسبى وكی ا أكدت ذا م  Battersby & Caveوھ

دریس     (2014) ى الت اءة ف النفس، والكف .  على أن المعلم قبل الخدمة بحاجة إلى تنمیة واكتساب الثقة ب
  . المعلموھذا ما یحققھ تنمیة الصالبة النفسیة لدى 

ھ                    نفس اإلیجابى وتبنت م ال اھیم ضمھا عل دة مف ن ع ق م دیت انبث سى ح وم نف تعد الصالبة النفسیة مفھ
ا   شدة   Kobasa&Puccettiكوباس ات ال ى أوق د ف سلیم والجی ف ال ة التكی ا عملی ت بأنھ ث عرف  حی

تحكم بالمشاعر، وال         ى ال درة عل ى   والضغوط والصدمات مع بقاء األمل، والثقة بالنفس، والق درة عل ق
فھى امتالك الفرد لمجموعة من الخصائص . حل المشكالت، وفھم مشاعر اآلخرین والتعاطف معھم

تحكم           دى، ال زام، والتح ى االلت درة عل الشخصیة التى تساعده على مواجھة مصادر الضغوط منھا الق
  . (Kobasa&Puccetti,2002,170)فى األمور الحیاتیة 

م، نظرًا     ویرجع اھتمام الباحثین بالصالبة     النفسیة إلى أنھا تعد من العوامل المؤثرة فى المعل
درة              م بالق د المعل سیة تم إن الصالبة النف الى ف ة وبالت درات مختلف ذ ذوى ق ألن المعلم یتعامل مع تالمی
ذا المجال       ى ھ ة وف عى بذل ما بوسعة من أجل الرعایة والتدریس والتعامل مع فئات التالمیذ المختلف

اءة   (Gu & Day, 2007)داى أكدت دراسة جو و ع الكف  أن الصالبة النفسیة ذات تأثیر كبیر فى رف
ر     . المھنیة للمعلم فى عملیة التدریس     دت دراسة خنف شئ    ) ٢٠١٤(ھذا وقد أك سیة تن أن الصالبة النف

ن      وع م شئ ن ضاغطة، وتن اة ال داث الحی ع أح اء م ف البن ى التكی ھ عل رد یعین سى للف اع نف دار دف ج
  .لتحمل تستطیع أن تقاوم الضغوط لتصل إلى مرحلة التوافقالشخصیة شدیدة ا

ع         مما سبق یتضح أن نجاح المعلم فى مھنة التدریس یتأثر بمدى توافقھ وتجانسھ مع ذاتھ وم
  .اآلخرین وكذلك تعاملھ بإیجابیة مع الضغوط التى سوف یتعرض لھا

ا           سیة باعتبارھ سیة     ومن ھنا جاء اھتمام الباحثتان بدراسة الصالبة النف سمات الشخصیة والنف د ال  أح
  . التى یجب أن تتوافر فى معلمات المستقبل

ا اذا   ا أنن ا  كم د  أن أردن ا  نع ا  معلًم ادًرا  ناجًح ى  ق ق  عل داف  تحقی ة   األھ ة والتعلیمی  التربوی
ة،      ف التعلیمی ع المواق سى م ل النف ن  والتعام ة         فم ھ نحو مھن ة اتجاھ ام بتنمی ًضا االھتم الضرورى أی

دریس؛ ألن ا  اه الت دریس   التج ؤدى دوًرا  نحو الت ى األداء   ی ارًزا ف ى  ب ذى یظل    المھن م ال ا  للمعل  ركًن
 بحیث المجتمع تعلیم أبناء مسؤولیة عاتقھ على وھو الذى یحمل التعلمیة، التعلیمیة أساسًیا فى العملیة

یھم    ومیولھم قدراتھم ینمي ادرة  روح ویغرس ف ل  المب تھم   المسؤولیة  وتحم ر دافعی ت  نحو  ویثی علم، ال
االتجاه   ألن وذلك بھا المھنة واالعتزاز حب على ُیبنى ینبغى أن التدریسى للمعلم األداء فلكى یصلح

لھ دور  أن مردودھا كما وجودة التعلیمیة العملیة اساسًیا فى نجاح دوًرا یلعب التدریس اإلیجابى نحو
   .أدوار من یقوم بھ المعلم فیما فعال
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  مشكلة البحث
  : شكلة من خالل عدة محاور تمثلت فیما یلىنبع اإلحساس بالم

  : خبرة الباحثتان حیث قامتا باإلشراف على معمل التدریس المصغر لعدة سنوات فقد وجدتا أن.١

دیات وأدوار     .  أ ن تح رض م ا ف دیث بم صر الح ات الع ى بمتطلب صغر ال یف دریس الم رر الت مق
 . ومھارات تدریسیة وشخصیة جدیدة على المعلم

ب       .  ب ى           بمجرد أن تطل دریب عل داد درس مصغر للت ات إع ات المعلم ن الطالب دریس م ة بالت القائم
ن الخوف       تقدیمھ وعلى المھارات التى تعلمنھا، فإن بعض الطالبات المعلمات تنتابھن مشاعر م
د        ن النق ا م والقلق والفزع من عملیة التدریس و تبدى خوفھا من الشرح حتى أمام زمیالتھا خوًف

ك        الذى سیقدم لھا، وكذلك    د ذل نھن، ویؤك شات بی ا وإدارة المناق  عدم قدرتھا على ضبط زمیالتھ
د     ة أحم ا دراس ن الدراسات منھ د م قر ) ٢٠١٦( العدی  و ) (Peker, 2016 )٢٠١٦( و األش

ش   وك  و) ٢٠١٧(دروی ى        ) ٢٠١٠ ( Tok ت ر المشكالت الت ى أن اكث ا إل ى أشارت نتائجھ الت
انى تمثلت فى تدنى قدراتھم األدائیة المرتبطة بكل   تواجھ الطالب المعلمین خالل التدریب المید     

 . من مھارة التخطیط ، ومھارة االتصال، ومھارة إدارة الوقت ومھارة إدارة السلوك
ا   .٢ سابقة منھ ات ال ن الدراس د م ائج العدی ى نت الع عل از : االط ة الب ى  ) ٢٠١٠(دراس و المنیف

، التى أكدت على )٢٠١٦(ز و عبد العزی) ٢٠١٥(و عثمان     ) ٢٠١٥(و إبراھیم   ) ٢٠١٢(
ا          ا ومھنًی م علمًی ب المعل ستوى الطال ة م ع وتنمی ي رف دف إل ة یھ ات التربی ل بكلی أن التأھی
ق إجراء دراسات            ن طری دف ع ذا الھ ق ھ ن تحق وأكادیمًیا، لذا كان من الضرورى التأكد م
ات        ا لمتطلب دى مواكبتھ ى م وف عل ا للوق ا وبرامجھ ى مقرراتھ ستمر عل شكل م ة ب تقویمی
ذه          دوى ھ ن ج شف ع ا للك ًرا مھًم ات مؤش ذه الدراس ائج ھ د نت ث تع دیث، حی صر الح الع
ررات    ذه المق ویر ھ ة تط ا لعملی ھ منطلق ت ذات ي الوق ھ، وف دم ل ى تق رامج الت ررات والب المق

  .والبرامج لینعكس ذلك على تحسین جودة مخرجات التعلیم
ة تطویر ب           .٣ ادت بأھمی ى ن ؤتمرات الت م    االطالع على توصیات الم ب المعل داد الطال رامج إع

ات        "مؤتمر  : مثل ى عملی ة ف ات العملی ود الجمعی مستقبل إعداد المعلم فى كلیات التربیة وجھ
وان    -المنعقد فى كلیھ التربیة     " التطویر   ھ حل ؤتمر  ٢٠١٠ جامع ة   "  ، وم ات التربی دور كلی

ستقبل مصر        ھ االسكندریة         " فى بناء م ة جامع ة التربی ى كلی د ف ى أوصت    ٢٠١٤المنعق الت
  :بعدة توصیات من أھمھا

ى               - دة حت ارات الجدی ن المھ د م سابھ العدی ى اك م والعمل عل االھتمام بإعداد الطالب المعل
  .یؤدى المھام المطلوبة منھ على أكمل وجھ

داف      - ادة واألھ ة الم ضرورة امتالك الطالب المعلم المھارات المھنیة التى تتناسب وطبیع
سعى     ى ت شاملة الت ة ال ا التربوی ي تحقیقھ صفات     .إل م ال ب المعل ساب الطال رورة إك ض

 .النفسیة والشخصیة التى تزید من ثقتھ بنفسھ فى مواجھة ضغوط المھنة فى المستقبل
م      - ھ العل م طبیع ھ لفھ ى تؤھل ة الت ة العام ن الثقاف در م م ق ب المعل ساب الطال رورة إك ض

ى وقت    الم ف شاھدھا الع ى ی ة الت رات المختلف ھ والتغی ة مجتمع الى، وإدراك  وطبیع ا الح ن
ن      در م ة ق ساب وتنمی ضا اكت ة، وأی ھ العالمی ھ ومتغیرات یش فی ذى نع صر ال ة الع طبیع

 .الثقافة التخصصیة والتنویر العلمي
م            ى لشخصیة المعل ة األول اء اللبن ى بن ونظًرا ألن مقرر التدریس المصغر یساھم بدرجة كبیرة ف

لطالبة المعلمة للوقوف على مدى مساھمتھ كان من الضرورى إعادة النظر فى المحتوى المقدم ل 
  . فى تنمیة أدائھن التدریسى والصالبة النفسیة واتجاھھن نحو مھنة التدریس
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          ن    * ولتدعیم االحساس بالمشكلة قامت الباحثتان بإعداد استبانة ى مجموعة م وتم عرضھا عل
دات   األساتذة المتخصصین فى مجال المناھج وطرق التدریس والقائمین بالتدریس        ن المعی م

ى    –والمدرسات المساعدات بكلیة البنات     ارات الت ى المھ  جامعة عین شمس، إلبداء الرأى ف
ض             ة بع بتھا لتنمی دى مناس ى م وف عل ة للوق ة الثانی ة بالفرق ة المعلم سھا للطالب تم تدری ی
المھارات التدریسیة والشخصیة التى فرضتھا المستجدات التربویة والضغوط التى یتعرض        

  :وجاءت نتائج تطبیق االستبانة على النحو التالى. علملھا الم
و   - د نح ة    % ٨٥أك ا الطالب درب علیھ ى تت ارات الت تطالعیة أن المھ ة االس راد المجموع ن أف م

دریس المصغر لكى            رر الت دة لمق ارات الجدی ض المھ المعلمة غیر كافیة لذا یجب إضافة بع
ستجدات العصر   ة بن  . یواكب م ة الثق ى تنمی ساعدھا عل ق   وی ة الطری ى بدای ة عل سھا كمعلم ف

  .بحیث تستطیع أن تقوم بدورھا بشكل متمیز
ر             ة غی ة المعلم ا الطالب درب علیھ ى تت من خالل العرض السابق یتضح أن المھارات الت
ة مستجدات      ة المعلم كافیة وأنھ البد من إضافة بعض المھارات الجدیدة لكى یواكب إعداد الطالب

ھ  د ل ذى ُتع صر ال ال. الع صغر    وبالت دریس الم رر الت راء مق روریة إلث ة ض اك حاج ت ھن ى كان
دورھا           وم ب ستطیع أن تق ق ت ة الطری بمھارات جدیدة تكسب الطالبة الثقة بنفسھا كمعلمة على بدای

  . بشكل متمیز
  تحدید مشكلة البحث

ات        " تتحدد مشكلة البحث فى      ات المعلم درس للطالب ذى ُی قصور مقرر التدریس المصغر ال
ة               بكلیة البنا  سى واالتجاه نحو مھن ى األداء التدری ؤثر عل ا ی م مم دة للمعل ت فى مواكبة األدوار الجدی

  "التدریس وكذلك الصالبة النفسیة لدى الطالبات المعلمات بكلیة البنات 
  :وفى ضوء ذلك یمكن صیاغة مشكلة البحث الحالى فى السؤال الرئیس التالي

م إثرائ          ذى ت سى والصالبة      ما أثر مقرر التدریس المصغر ال ارات األداء التدری ة مھ ى تنمی ھ عل
  النفسیة واالتجاه نحو مھنة التدریس لدى الطالبات المعلمات ؟

  :و یتفرع عن ھذا السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة
  ما المھارات الممكن إضافتھا إلثراء مقرر التدریس المصغر؟ .١
  ما صورة  مقرر التدریس المصغر بعد إثرائھ؟ .٢
ات                ما أ  .٣ دى الطالب سى ل ة األداء التدری ى تنمی ھ عل م إثرائ ذى ت دریس المصغر ال رر الت ثر مق

  المعلمات بكلیة البنات؟ 
ات                   .٤ دى الطالب سیة ل ة الصالبة النف ى تنمی ھ عل م إثرائ ذى ت دریس المصغر ال ما أثر مقرر الت

 المعلمات بكلیة البنات؟ 
ى تنمی      .٥ ھ عل م إثرائ ذى ت صغر ال دریس الم رر الت ر مق ا أث دى   م دریس ل ة الت اه مھن ة االتج

 الطالبات المعلمات بكلیة البنات؟
 ما نوع العالقة بین مھارات األداء التدریسى للطالبات المعلمات والصالبة النفسیة لدیھن؟ .٦
ة         .٧ و مھن اھھن نح ات واتج ات المعلم سى للطالب ارات األداء التدری ین مھ ة ب وع العالق ا ن م

 التدریس؟
   النفسیة لدى الطالبات المعلمات واتجاھھن نحو مھنة التدریس؟ما نوع العالقة بین الصالبة .٨

                                                             

 .استنبانة الدراسة االستطالعیة) ١(ملحق  *
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  :أھداف البحث
  :سعى البحث الحالى إلى تحقیق األھداف التالیة

ات   الكشف عن أثر إثراء مقرر التدریس المصغر ببعض المھارات الجدیدة   ات المعلم لدى الطالب
  : على تنمیةبكلیة البنات

  ).  التقویم-لتنفیذ ا-التخطیط(مھارات األداء التدریسى   .أ 
  . الصالبة النفسیة  .ب 

  . االتجاه نحو مھنة التدریس. ت
  :أھمیة البحث

  :قد ترجع أھمیة البحث الحالى إلى أنھ 
شغل    –یتناول قضیة إعداد الطالبة المعلمة  كإحدى القضایا المھمة التى شغلت           .١ ت ت ا زال  وم

ا أوصت       ا م د أھمیتھ یم ویؤك ة  والتعل شئون التربی ین ب اث   المھتم ن األبح د م ائج العدی ھ نت ب
 . والمؤتمرات  وبالتالى أتى البحث الحالى استجابة لتلك األبحاث والمؤتمرات

ن      .٢ د م ذى یزی ر ال ات، األم ة البن ات بكلی ات المعلم سى للطالب ستوى األداء التدری اء بم االرتق
  . ثقتھن بأنفسھن، و یساعد على تنمیة اتجاھاتھن االیجابیة نحو مھنة التدریس

درة    قد .٣ ر ق  یسھم فى تنمیة مھارات الصالبة النفسیة لدى الطالبات المعلمات، مما یجعلھن أكث
اة                  ى الحی ى المدرسة وف ستقبًلا ف ا م ن لھ ى سوف یتعرض ف الت ل المواق ة وتحم على مواجھ

 .بصفة عامة، والتعامل معھا بكفاءة وإیجابیة
ل    تسلیط الضوء على بعض المھارات الضروریة، والواجب توافرھا ف      .٤ ة مث ة المعلم ى الطالب

سھا                  ى نف ا ف ادة ثقتھ ى زی رة ف ة كبی ن أھمی ا م ا لھ مھارة إدارة الفصل، وإدارة الضغوط،  لم
ق          ى تحقی ؤدى إل ة وی ة التعلیمی ى العملی ورفع مستوى الصالبة النفسیة لدیھا، مما ینعكس عل

 .نتائج فعالة
اه   قد یساعد على تنمیة االتجاه نحو مھنة التدریس لدى الطالبة ا  .٥ ذا االتج لمعلمة حیث یعتبر ھ

سیة           ة وضغوطھا الجسمیة والنف اء المھن ات ألعب ات المعلم محدًدا أساسًیا لمدى تحمل الطالب
 .مستقبًلا

ام           .٦ م بضرورة االھتم داد المعل رامج إع ى ب ائمین عل رار الق یوجھ نظر المسؤلین ومتخذى الق
داد     بالمشكالت التى تواجھھم و كیفیة معالجتھا فى البرامج التى   رامج إع م وتطویر ب  تقدم لھ

 .المعلم
رى         .٧ سیة األخ صائص النف ى الخ ث ف ام والبح ضرورة االھتم احثین ل ام الب ال أم تح المج یف

 .الواجب توافرھا فى المعلم، وإعداد برامج تستھدف تنمیتھا
  :حدود البحث

  :اقتصر البحث الحالى على الحدود التالیة
 . الثانیة باألقسام التربویةمجموعتین من طالبات الفرقة: الحد البشرى .١
 .٢٠١٨-٢٠١٧العام الدارسى : الحد الزمنى .٢
 :الحدود البحثیة .٣
سى   - ارات األداء التدری یط  ( مھ ارة التخط ذ  –مھ ارة التنفی ة "   مھ ئللة  -التھیئ رح األس  – ط

ة    ائل التعلیمی تخدام الوس ار واس ضغوط –اختی ة  – إدارة ال سبورة التفاعلی تخدام ال  – اس
 ")التقویم البدیل"  مھارة التقویم –"  إدارة الصف–رض الفعال التواصل والع
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 ). التحدى– التحكم –االلتزام ( الصالبة النفسیة  -
دریس       - ة الت دریس     ( االتجاه نحو مھن ة الت ع لمھن ة     –نظرة المجتم  النظرة الشخصیة نحو مھن

 ). تقییم الطالبة لذاتھا كمعلمة–التدریس 
  :أدوات البحث

  :  الحالى فىتمثلت أدوات البحث
  .مواد التجریب، وتمثلت فى مقرر التدریس المصغر الذى تم إثرائھ .١
  :أدوات القیاس من إعداد الباحثتان، وتمثلت فى التالى .٢
  .بطاقة مالحظة األداء التدریسى . أ

  .مقیاس الصالبة النفسیة  . ب
  .                             اختبار مواقف الصالبة النفسیة  . ت
 .نھ التدریسمقیاس االتجاه نحو مھ  . ث

  :منھج البحث
  :تم االعتماد فى ھذا البحث على منھجین ھما

ي    .١ سى،          : المنھج الوصفي التحلیل راء، واألداء التدری ة لإلث ق بالدراسة النظری ا یتعل ك فیم وذل
  .والصالبة النفسیة، واالتجاه نحو مھنة التدریس

ھ   التصمیم شبھ التجریبى وذلك فیما یتعلق بتجربة ا   : المنھج التجریبي  .٢ . لبحث وضبط متغیرات
سى، والصالبة              ة األداء التدری ى تنمی الختبار أثر مقرر التدریس المصغر الذى تم إثرائھ عل

دریس    ة الت و مھن اه نح سیة، االتج صمیم ذو    . النف و الت صمیماتھ وھ دى ت تخدمتا إح واس
ھ،     م إثرائ ذى ت صغر ال دریس الم رر الت ة مق ة التجریبی درس المجموع وعتین، لت المجم

 .وعة الضابطة تدرس مقرر التدریس المصغر قبل إثرائھوالمجم
 :متغیرات البحث

  .مقرر التدریس المصغر الذى تم إثرائھ: المتغیر المستقل .١
 :المتغیرات التابعة .٢
 .مھارات األداء التدریسى . أ

  . الصالبة النفسیة  . ب
 .االتجاه نحو مھنة التدریس  . ت

  :لبحثفروض ا
ین متوسطى درجات ا             .١ ضابطة     یوجد فرق دال إحصائًیا ب ات للمجموعتین ال ات المعلم لطالب

ة   ا الفرعی ل ومھاراتھ سى كك ة األداء التدری ة مالحظ دى لبطاق ق البع ى التطبی ة ف والتجریبی
 . لصالح المجموعة التجریبیة

ى     .٢ ة ف یوجد فرق دال إحصائًیا بین متوسطى درجات الطالبات المعلمات بالمجموعة التجریبی
تمكن       التطبیق البعدى لبطاقة مالحظة األ   ة ومتوسط ال ا الفرعی سى ككل ومھاراتھ داء التدری

  .لصالح التطبیق البعدى%) ٨٥(الفرضى 
ضابطة                  .٣ ات للمجموعتین ال ات المعلم ین متوسطى درجات الطالب یوجد فرق دال إحصائًیا ب

صالح            ة ل اده الفرعی ل وأبع سیة كك صالبة النف اس ال دى لمقی ق البع ى التطبی ة ف والتجریبی
 .المجموعة التجریبیة
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ة             .٤ ات  بالمجموعة التجریبی ات المعلم ین متوسطى درجات الطالب رق دال إحصائًیا ب یوجد ف
ق            صالح التطبی ة ل اده الفرعی فى التطبیقین القبلى والبعدى لمقیاس الصالبة النفسیة ككل وأبع

  .البعدى
ضابطة                  .٥ ات للمجموعتین ال ات المعلم ین متوسطى درجات الطالب یوجد فرق دال إحصائًیا ب

ة         والتجری اده الفرعی ل وأبع سیة كك صالبة النف ف ال ار مواق دى الختب ق البع ى التطبی ة ف بی
 .لصالح المجموعة التجریبیة

ى     .٦ ة ف یوجد فرق دال إحصائًیا بین متوسطى درجات الطالبات المعلمات بالمجموعة التجریبی
صا    ة ل اده الفرعی ل وأبع سیة كك صالبة النف ف ال ار مواق دى الختب ى والبع ین القبل لح التطبیق

 .التطبیق البعدى
ضابطة                  .٧ ات للمجموعتین ال ات المعلم ین متوسطى درجات الطالب یوجد فرق دال إحصائًیا ب

صالح          ة ل اده الفرعی دریس و أبع ة الت والتجریبیة فى التطبیق البعدى لمقیاس االتجاه نحو مھن
 .المجموعة التجریبیة

ى   یوجد فرق دال إحصائًیا بین متوسطى درجات الطالبات المعلمات   .٨ ة ف بالمجموعة التجریبی
صالح          ة ل اده الفرعی دریس و أبع ة الت و مھن اه نح اس االتج دى لمقی ى والبع ین القبل التطبیق

  .التطبیق البعدى
توجد عالقة دالة إحصائًیا بین متوسطى درجات الطالبات المعلمات للمجموعة التجریبیة  .٩

  . صالبة النفسیةفى التطبیق البعدى لبطاقة مالحظة األداء التدریسى و مقیاس ال
توجد عالقة دالة إحصائًیا بین متوسطى درجات الطالبات المعلمات للمجموعة  .١٠

التجریبیة فى التطبیق البعدى لبطاقة مالحظة األداء التدریسى ومقیاس االتجاه  نحو مھنة 
  . التدریس

 توجد عالقة دالة إحصائًیا بین متوسطى درجات الطالبات المعلمات للمجموعة التجریبیة .١١
  .فى التطبیق البعدى لمقیاس الصالبة النفسیة ومقیاس االتجاه نحو مھنة التدریس

  :إجراءات البحث
 :دراسة وتحلیل األدب التربوى والبحوث والدراسات السابقة فى مجال .١
 االثراء. 
 التدریس المصغر. 
 األداء التدریسى. 
 الصالبة النفسیة. 
 االتجاه نحو مھنة التدریس. 
ة  ( األداء التدریسى وعرضھا على مجموعة من   إعداد قائمة بمھارات   .٢ –أساتذة التربیة العلمی

ة     ة العملی ى التربی شرفین عل وجھین الم ات    –الم ساعدات القائم ات الم دات والمدرس  المعی
ارات   ) بتدریس مقرر التدریس المصغر للطالبات المعلمات بكلیة البنات     ى مھ إلبداء الرأى ف

ا         درب علیھ ى تت د        األداء التدریسى الت ًبا وتحدی ة مناس ا یرون ات، وإضافة م ات المعلم الطالب
 .درجة أھمیة كل مھارة

  .إعداد قائمة بمھارات األداء التدریسى التى تم إثراء المقرر بھا .٣
 .إعداد التصور المقترح لمقرر التدریس المصغر .٤
 :إعداد أدوات البحث وتشمل .٥

  . بطاقة مالحظة األداء التدریسى  . أ
  .مقیاس الصالبة النفسیة  . ب
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  .                            ختبار مواقف الصالبة النفسیةا  . ت
  .مقیاس االتجاه نحو مھنة التدریس  . ث

  .عرض أدوات البحث على مجموعة من المحكمین للتأكد من صدقھا .٦
د      ) التجریب االستطالعى( تطبیق أدوات البحث     .٧ ات للتأك ات المعلم ن الطالب على مجموعة م

  .جابة عن أسئلة كل أداةمن ثباتھا وتحدید الزمن الالزم لإل
وعتین      .٨ ى مجم سیمھا إل ات وتق ات المعلم ن الطالب وعتین م ار مجم ابطة  (اختی  –مجموعة ض

  ).مجموعة تجریبیة
 .تطبیق أدوات البحث قبلًیا على مجموعتى البحث .٩

 .التدریب على المقرر اإلثرائى للمجموعة التجریبیة والمقرر القائم للمجموعة الضابطة .١٠
 .ث بعدًیاعلى مجموعتى البحثتطبیق أدوات البح .١١
  .رصد النتائج ومعالجتھا إحصائًیا وتفسیرھا ومناقشتھا .١٢
 .  تقدیم التوصیات والمقترحات فى ضوء ما انتھى إلیھ البحث من نتائج .١٣

  :مصطلحات البحث
 اإلثراء  

ة                  ى المجاالت المعرفی ذ، ف ى التالمی ررة عل اھج الدراسیة المق ى المن إدخال تعدیالت أو إضافات عل
ذ        و ستوى التالمی ع م ى رف سھم ف ائقین، أو لت ذ الف ستوى التالمی ب م سحركیة، لتواك ة والنف االنفعالی

  ).٣٢ ، ٢٠٠٩إبراھیم، (العادیین 
شمل         : ویقصد باإلثراء إجرائًیا بأنھ   ساع، وی ق العمق واالت ن طری دریس المصغر ع رر الت تعزیز مق

ذلك     ھذا التعزیز األھداف، و المحتوى، واستراتیجیات وأسالیب        دریب، والوسائل المستخدمة وك  الت
  .التقویم

 التدریس المصغر  
داد             د إع ات ومعاھ ات كلی ھو أحد أسالیب التدریب على اكتساب مھارات التدریس لدى طالب وطالب
ھ             ن زمالئ ام مجموعة مصغرة م ب أم ا الطال وم بھ ة یق سیة فعلی المعلمین، حیث یتم فى مواقف تدری

دة أو         ارة واح ى مھ ن خالل درس أو موضوع مصغر،        بحیث یركز عل دریس م ارات الت ض مھ  بع
م    ھ، ث ى أدائ اتھم عل سجیل مالحظ شرح وت اء ال ب أثن ة الطال تاذ مالحظ زمالء واألس ى ال ون عل ویك
تمكن         د ال ى ح مناقشتھ فى تلك المالحظات، ثم قیامھ بتدریس نفس الدرس مرة بعد مرة حتى یصل إل

ام الطالب مرة     وغالًبا ما یتم تسجیل مواقف ال     . واالتقان تدریس المصغر بالفیدیو ثم یعاد عرضھا أم
واطن                    د م ھ وتحدی یم أدائ ى تقی ھ ف شارك زمالئ م ی ن ث سھ، وم أخرى لیرى الطالب القائم بالتدریس نف

  ).١٨٣ – ١٨٢، ٢٠٠٣صبرى، (القصور فیھ تمھیًدا لتالفیھا فى المواقف التالیة 
ھ    ف تدری  : ویعرف التدریس المصغر إجرائًیا بأن ات      موق ھ الطالب ن خالل درب م سیط تت سى ب

ھ،              م إثرائ ذى ت دریس المصغر ال رر الت المعلمات  بكلیة البنات على مھارات التدریس المتضمنة بمق
ى          رر عل ذا المق دریس        (لقیاس أثر ھ ة الت سیة، واالتجاه نحو مھن سى،  والصالبة النف ، )األداء التدری

ال    صغر، وخ دریس الم ل الت ل معم دریب داخ ذا الت تم ھ طة   وی درس بواس سجیل ال تم ت دریب ی ل الت
ة           ة الراجع ى التغذی دمھا، وتلق دى تق ة م الفیدیو، لتوفیر فرصة للطالبة المعلمة لمراجعة أدائھا ومعرف
دوین        ة والمشرف ت ن ألعضاء المجموع دریب، ویمك ى الت ن المشرفة عل ا وم ن زمیالتھ ة م الفوری

  .ریسیة التى تتدرب علیھا الطالبة المعلمةمالحظاتھم فى بطاقة المالحظة الخاصة بالمھارة التد
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 األداء 
یعرف األداء بأنھ االنجاز الفعلى للفرد فى أى عمل من األعمال وقد یكون كامًنا فى صورة          
ال           ن أعم ھ م وم ب ا یق د یكون ظاھرًا فیم قدرات ومھارات وسلوك یمتلكھ الفرد وال یظھر للعیان، وق

  ).٩٩، ٢٠٠٣صبرى ،(
ى      : بأنھ)  ٩٦ :٢٠٠٣ (یعرفھ اللقانى والجمل   مجموعة العملیات واالجراءات واألسالیب الت

  .یقوم بھا المعلم أثناء الدرس ، وتشكل فى مجموعھا نمطا ممیًزا لسلوك المعلم فى التدریس
ة     : ویقصد باألداء التدریسى اجرائیا بأنھ     مجموعة اإلجراءات واالنشطة التى تمارسھا الطالب

تم       المعلمة داخل معمل التدریس ا     ا، وت ًذا، وتقویًم لمصغر وتمكنھا من عملیة التدریس تخطیًطا، وتنفی
  .مالحظتھا وقیاسھا من خالل بطاقة مالحظة معدة لھذا الغرض

   الصالبة النفسیة  
ة         : تعرف الصالبة النفسیة بأنھا    ة الذاتی ا والفاعلی ة بھ ا وضبطھا والثق نفس أى إلزامھ ما یجب على ال
نفس  (األبعاد التالیة  المرتفعة لدى الفرد وتقاس ب     نفس   –إلزام ال دى   – ضبط ال ة والتح ة الذاتی )  الفاعلی

  ).٣١٧، ٢٠١٧یال، رضوان و غبر(
رف  ا تع ا بأنھ ا         : إجرائًی ة لعملھ وانین المنظم د والق ا بالقواع ذاتھا، والتزامھ ة ب ة المعلم ة الطالب ثق

ا مستقبًلا داخل الفصل ولمجتمعھا، و قدرتھا على مواجھة األحداث والمواقف التى سوف تتعرض لھ    
اس            دى، وتق سیطرة، والتح تحكم وال زام، وال ى اإللت درتھا عل ى ق ل ف ف التعلیمى، وتتمث اء الموق وأثن

  .بالدرجة التى تحصل علیھا الطالبة المعلمة فى كل من مقیاس واختبار المواقف المعد لھذا الغرض

 االتجاه  
ى تح             ل إل ة تمی شبعة بالعاطف ھ فكرة م ف،       یعرف االتجاه بأن راد، والمواق رد تجاه األف ك سلوك الف ری

  ).٧٩، ٢٠٠٣صبرى، (واألشیاء المحیطة بھ، والتى یتفاعل معھا فى حیاتھ الیومیة 
ھ    ا بأن ي        : ویعرف االتجاه نحو مھنة التدریس إجرائًی وم عل ة، یق ة المعلم دي الطالب داني ل شعور وج

ا ومشاعرھ         ا ومعلوماتھ ؤدى        معرفتھا وإدراكھا ومعتقداتھا وأفكارھ ي ت دریس، والت ة الت ا نحو مھن
ا          ا اتجاھھ س بمجموعھ ى تعك اس الت بھا إلى االستجابة بطریقة إیجابیة  أو سلبیة نحو عبارات المقی

ن  ) إما بالقبول أو الرفض   (نحو مھنة التدریس     وتقاس بالدرجة التى تحصل علیھا الطالبة المعلمة م
  .استجاباتھا على المقیاس المعد لھذا الغرض

  النظرى والدراسات السابقةاإلطار
  : تضمن اإلطار النظرى للبحث الحالى المحاور التالیة

 االثراء. 
 التدریس المصغر. 
 مھارات األداء التدریسى. 
 الصالبة النفسیة. 
 االتجاه نحو مھنة التدریس . 

          Enrichment اإلثراء: أوًلا
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ًرا لت      الى نظ صر الح ى الع روریة ف ة ض راء عملی ر اإلث رات   یعتب ة والتغی ة العلمی ضاعف المعرف
ى العصر                 د ف اھو جدی ة كل م ى مواكب الحدیثة فى كافة مجاالت الحیاة، إلى جانب حاجة المتعلمین ف

  .والقدرة على حل مشكالتھ الحالى
ال           ن الم ر م روة أى الكثی یس وآخرون،   (ویعرف اإلثراء لغًة من ثرا ویقال ثرا المال أى نما، والث أن

٩٥، ٢٠٠٤ .(  
ر طىویع یس وش ھ) ٥، ١٩٨٩(ف بلق نھج بأن راء الم ھ  : إث افات فی ادات أو إض داث زی اؤه أو إح إغن

سًرا، أو                ر وضوًحا، أو ی ا أكث ن عناصره، أو تجعلھ ى أى م ون ف تكمل نواقص معینة اكتشفھا المرب
  .تقبًلا

ین     ) ١٠، ٢٠٠٧(أما النادى   ددة جاءت استجابة لقصور مع ، فُتعرف اإلثراء بأنھ عملیة عالجیة مح
  .وأنھ یتم بزیادة كمیة ونوعیة العنصر أو أكثر من عناصر المنھج

أى أن اإلثراء یكون نتیجة الكتشاف فقر فى المحتوى أو األسالیب أو الوسائل المستخدمة فى تطویر      
اس               یم وأسالیب القی ق التعل ى طرائ اھیم أو القصور ف داف أو المف ى األھ مادتھ أو لظھور غموض ف

ع بعضھا دون      والتقویم، وتتم عملی  ع عناصره م ة اإلثراء بشكل متوازن ومتكامل بحیث تتكامل جمی
ا تقتضیة                   ك حسب م ط وذل د عناصره فق ى أح ى عل د تقتصر عل أن یطغى أى منھم على اآلخر، وق

  .الحاجھ
ث      : إثراء عن طریق العمق   : وھناك نوعین من اإلثراء    ادى بحی وى الع ز المحت ة تعزی ویتضمن عملی
ا        تضاف بعض التطبیقات   د حلھ  غیر المباشرة، أو المشكالت الحیاتیة والواقعیة التى یلجأ التالمیذ عن

ر مباشرة           ة غی ات عملی ة تطبیق إلى ما درسوه من موضوعات یضمھا المنھج العادى، أو تعتبر بمثاب
  .على موضوعات المنھج العادى

ى الم         : وإثراء عن طریق االتساع    واب عل ض الموضوعات أو األب ادى،  ویتضمن إضافة بع نھج الع
ادى    نھج الع وعات الم واب و موض عة ألب داًدا وتوس واب امت وعات أو األب ذه الموض ون ھ ث تك بحی

  . واستمراًرا لھ
ھ  ث بأن ذا البح ى ھ ا ف اإلثراء إجرائًی صد ب ق   : ویق ق العم ن طری صغر ع دریس الم رر الت ز مق تعزی

وى، واستراتیجیات وأ      داف، و المحت ز األھ دریب، والوسائل    واالتساع، ویشمل ھذا التعزی سالیب الت
  .المستخدمة وكذلك التقویم

د             ھ، ویع ق أھداف ى تحقی ھ ف ادة فاعلیت رر وتحسینھ بزی د المق وتھدف عملیة اإلثراء إلى تجوی
ة         ة العلمی ھ المعرف اإلثراء ضرورى فى عصر الثورة المعرفیة المتالحقة، فكل یوم یمر تتضاعف فی

ة ا  و مواكب ا ھ راء ھن ن اإلث رض م ون الغ صر  ویك ات الع تجابة لمتطلب دیث واس ي الح ور العلم لتط
م              ب المعل دى الطال وعى ل ع مستوى ال ى رف سھم ف دة ت المتغیر واكتساب مفاھیم ومھارات علمیة جدی
راء            وفر اإلث ا ی ز، كم شكل متمی بمتغرات العصر الذى یعیش فیھ وتساعده على القیام بعملة مستقبًلا ب

ذات ف    ات ال ا إلثب ین فرًص ل    للطالب المعلم ى ح ادرین عل م ق ة، ویجعلھ ة المختلف ى مجاالت المعرف
ا           ن خاللھ ة یتعرضون م شافیة عام رات استك م خب وفر لھ ا ی واجھھم، كم ي ت ة الت المشكالت المختلف
ل            م بالتفاعل والعم سمح  لھ ا ی اد، كم نھج المعت ا الم ارات ال یغطیھ لموضوعات وأفكار وقضایا ومھ

  .راتھمالمستقل وتنمیة مھارات جدیدة تتحدى قد
راء األستاذ ومطر          ة اإلث ى عملی ى  ) ٤٣٥، ٢٠٠١(وھناك العدید من العوامل التى تساعد ف ل ف : تتمث

ة، واإلطالع          ة التعلیمی ى تصمیم العملی اإلطالع على مصادر التعلم اإلضافیة، واشتراك المتعلمین ف
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ھم المعلمین لإلثراء على أعمال المتعلمین األخرى، والتفكیر اإلبداعى، ومراعاة الفروق الفردیة، وف        
  .وأغراضھ وأسالیبھ ومجاالتھ خالل إعدادھم واالتجاه اإلیجابى نحو التجدید والتحدیث

  : وتتمثل شروط اإلثراء الجید فى كونھ

 وظیفًیا لسد ثغرة أو استكمال نقص، أو معالجة جانب بھ قصور. 
    ة رر األربع ر المق ین عناص ا ب ا ومترابًط امًلا ومتكامًل داف، وا: ش شطة،  األھ وى، واألن لمحت

أتى             ى ت ى العناصر الت ًرا ف والتقویم وأى تغیر فى أى عنصر من عناصر المقرر یتطلب تغی
  .بعده

 عملیة مستمرة وھى تتم من خالل بناء المنھج ومن خالل عملیة تجریبیة، ومن خالل تنفیذه.  
      یم ا ث تنظ ن حی ب م ع المناس ى الموق تم ف ي أن ت دودة ینبغ ة مح ة جزئی ة بنائی وى عملی لمحت

 .والخبرات
     Micro teachingالتدریس المصغر: ثانًیا

نشأ التدریس المصغر بناء على مسلمة قوامھا أن عملیة التدریس عملیة معقدة ومركبة، 
والتدریب علیھا ألول مرة من قبل الطالب المعلم فى التربیة المیدانیة وفى فصل یعج بالتالمیذ یعد 

  . قد یؤدى بھ إلى العجز عن قیامھ بالتدریسأمًرا مخیًفا، وإشكاًلا كبیًرا
على طلبة الماجستیر بكلیة ١٩٦٣بدأت أول تجربة باستخدام أسلوب التدریس المصغر عام 

 ما الحظھ التربیة بجامعة ستانفورد، بسبب القصور الواضح فى برامج إعداد المعلمین ونتیجة
 إعداد المعلمین آنذاك، برامج أن من مریكیةاأل المتحدة التربویة فى الوالیات السیاسة على القائمون

 جانب المعرفیة، ومغلقة مركزه على النواحي بعید، حد إلى النظریة الجوانب نحو تمیل كانت
 التدریس تجاه جدواھا األبحاث أثبتت  وقد.الصفي المعلم فى تعلیمھ إلیھا المھارات التى یحتاج

 التدریس ئداار ، Cooper and Allen من كل بھا قام التى األبحاث تلك أبرز ومن المصغر،
تنمیة عشرین مھارة تدریسیة  فى كبیرة بكفاءة التدریس المصغر جاحت نالمصغر، والتى أثبت

   .للمعلمین واكسابھا
ثم توالت الدراسات والبحوث بعد ذلك بھدف االستفادة من استخدام أسلوب التدریس 

یث یحقق أفضل النتائج وبأقل التكالیف وأقل وقت المصغر فى تدریب وإعداد المعلمین لتطویره، بح
  . وجھد

ثم انتشر استخدام ھذا النمط من التدریس عبر الجامعات األمریكیة منذ ذلك التاریخ، 
واعتمد فى برامج التربیة العملیة للمعلمین فى التعلیم العام، وانتقل بعدھا إلى بعض الجامعات 

 الجامعات البریطانیة التدریس المصغر واعتمدتھ جزًءا األوربیة فى بدایة السبعینات، حیث أقرت
  .أساسیا فى عملیات إعداد المعلمین

ویعد التدریس المصغر من االتجاھات التربویة المعاصرة فى مجال إعداد المعلم وتدریبھ، 
والتي تحرص على استخدامھ كلیات إعداد المعلمین لتنمیة مھارات التدریس؛ إذ یعمل على تجزئة 

یة التعلیمیة، و تحلیل أداء الطالب المعلم إلى مجموعة من المھارات السلوكیة، وتدریبھ العمل
  . وتقویمھا لدیھ، حتى یصبح قادًرا على تأدیة عملھ بأفضل وجھ مستقبًال

أسلوب تدریب حقیقى یقوم على أساس تقسیم المواقف : و یعرف التدریس المصغر بأنھ
 مدة كل منھا خمس دقائق تسجل على شریط فیدیو، حتى یمكن التعلیمیة إلى مواقف تدریبیة صغیرة
أخطائھ، وتقدم لھ تغذیة راجعة فوریة تجعلھ ) الطالب المعلم(عرضھا بعد ذلك لیعرف المتدرب 
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السید، خضر، فرماوى، لطفى، ( یعدل من أدائھ فى المرة التالیة حتى یصل إلى مرحلة اإلتقان 
  ).٨٥، ٢٠٠٧أبوزید، 

ھ  رف بأن ا یع دات       :كم سیط التعقی دف تب صیر، ویھ ت ق ى وق تم ف سیط ی سى ب ف تدری  موق
ات       ى مجموع ین إل الب المعلم سیم الط تم تق ث ی ة، حی تعلم العادی یم وال ات التعل ى عملی ودة ف الموج
ى      درس إل سیم ال صغیرة، بحیث ال یزید عدد الطالب فى كل مجموعة عن ستة طالب، ویتم أیًضا تق

م        مجموعة من األجزاء الصغیرة، مث     ب المعل وم الطال ویم، ویق شرح، والتق د، وال ة، والتمھی ل المقدم
ور      ھ ف سجیل األداء وعرض تم ت ائق، وی س دق ن خم د ع ن ال یزی ى زم زاء ف ذه األج د ھ دریس أح بت
سجیل         ة صعوبة الت ى حال شرحھ، وف ام ب االنتھاء من الشرح، لیناقشھ مشرفھ وأفراد مجموعتھ فیما ق

م، یم ب المعل ى ألداء الطال ة  المرئ ات المالحظ ق بطاق ن طری ك ع ق ذل ن تحقی راھیم، (ك ، ٢٠٠٩إب
٢٥٥.(  

ن خالل        :  بأنھ Sen (2010)ویعرفھ سین  سیة، م ارات التدری شكیل المھ ى إعادة ت أسلوب یعمل عل
تقییم الممارسات التدریسیة للمعلمین قبل الخدمة، فى تخطیط وتدریس درس محدد لمھارة واحدة فى         

  .   طالًبا٢٠ة، وعدد الطالب یكون قلیل ال یتجاوز دقیق) ٢٠-٥(زمن یتراوح من 
درب  أن المعلم للطالب یتیح بسیط تدریسى موقف :كما یعرف بأنھ ى  یت دى  عل ارات  إح  المھ

ى  التدریسیة رة  ف ة  فت ام  قصیرة  زمنی تاذه  أم ھ   أس ذین  وزمالئ ون  ال ھ  یراجع سیة  سلوكیاتھ  مع  التدری
ا  ن  ویحللونھ شریط  عرض  خالل  م ساع  المسجل،  ال ذه  دوت ى  الممارسات  ھ ات  إكساب  عل  الكفای
  ). ٥٠، ٢٠١٥األسود، (للمعلم  الالزمة التدریسیة

دد الطالب       : ویعرف أیًضا بأنھ   ث ع ن حی ن   ) ١٠-٥(موقف تدریبى مصغر م طالب، وزم
ة    ) ١٠-٥(الحصة   دقائق تعقبھا تغذیة راجعة، والمھارة المستخدمة، وذلك فى ظروف معینة وبطریق

دریس          أن یقوم   : محددة ھي  د ت ین وبع دور المتعلم ھ ب وم أقران أحد الطالب المعلمین بدور المعلم، ویق
سجل      یم، وی تمارة التقی الل اس ن خ ا م ھ أو ذاتًی شرف أو أقران ن الم ة م ة الراجع ى التغذی ھ یتلق درس
ى               ابع حت ھ بالتت ى أقران م عل دور المعل ب ب وم كل طال الدرس عادة بالفیدیو أو التسجیل الصوتى، ویق

  ). ١١، ٢٠١٦سعد اهللا و محمد ، . (لمجموعةتنتھى ا
د اهللا و المفرجى               ادئ األساسیة یوضحھا عب ن المب د م ، ٢٠١٣(ویستند التدریس المصغر إلى العدی

  :فیما یلى) ١٧٦
ساعد           .١ دة، وی سیة واح ارة تدری ى مھ دریب عل ى الت ز ف دریس إذ یرك ة الت سط عملی یب

 .المتدرب على اتقانھا، ثم ینتقل إلى مھارة أخرى
صغرة   .٢ ة دروس م ى ھیئ ارة عل ى المھ دریب عل تم الت دریب ( ی ن الت ة ١٠-٥زم )  دقیق

 .من الطالب المعلمین تحت توجیة المشرف التربوى) ١٠-٣(وعدد الحضور 
م         .٣ ب المعل ة الطال ر لتوجی ة تخضع       : یتیح فرصة أكب ة معملی د بیئ دریس المصغر یع فالت

المشاركین سواء كانوا طلبة حقیقیون كثیًرا لسلطة المخطط، كمدة الدرس، وعدد الطلبة 
تماعھ          سى واس ھ التدری م ألدائ ب المعل شاھدة الطال ة م ا أن فرص زمالء، كم ن ال أو م
ھ     سین أدائ ن تح ھ م ك یمكن ل ذل شرف ك ھ والم ن زمالئ ات م ات والمالحظ للتوجیھ

 . التدریسى بصورة فعالة
ة      .٤ ة فوری ة راجع ى تغذی ة     ف: یزید أمام الطالب المعلم فرص للحصول عل ھ كمی یح ل و یت ھ

ة           دمھا الطلب ى یق ھائلة من التغذیة الراجعة الفوریة، سواء من التعلیمات والمقترحات الت
ك            ى كل ذل سجیل الصوتى والمرئ ن الت الزمالء الذین یدرس لھم، أم من المشرف، أم م
ھ،               ن تحسین أدائ م م ب المعل ن الطال ى تمك ة واألدوات الموضوعیة، الت مصحوبًا باألدل

  .لمھارة المستھدفةوإتقان ا
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):٩٣-٩٢ ، ٢٠٠٩(الدریج و جمل : وللتدریس المصغر عدة أھداف یمكن إجمالھا فیما یلى  
حیث یساھم التدریس المصغر فى تدریب الطالب المعلمین على تھیئة : تھیئة موقف التعلم. ١

)  الفصلاإلجراءات التى یقوم بھا المعلم مع تالمیذه من تمھید للدرس، وإدارة( موقف التعلم 
.مما یكون لھ بالغ األثر فى رفع مستواھم بعد التخرج  

یھدف التدریس المصغر إلى تدریب الطالب المعلم على صیاغة : الكفاءة فى استخدام األسئلة. ٢
األسئلة وتوجیھھا، فالمعلمین الجدد غالًبا ما یوجھون أسئلة قد تكون غایة فى العمومیة لدرجة أنھا 

اإلجابة عنھا، أوغایة فى التخصیص لدرجة أنھا تحتاج لكلمة واحدة فى تصبح غامضة، ویستحیل 
. اإلجابة عنھا، وھذا النوع من األسئلة یصبح مصدر تعجیز للتالمیذ فینفرھم من التحصیل

وبالتالى یتدرب الطالب المعلم فى التدریس المصغر على الطریقة الصحیحة لصیاغة األسئلة فى 
طریقة توجیھ السؤال، ثم یالحظ عروًضا مسجلة تبین التطبیق العملى مستویاتھا المختلفة، وكذلك 

الماھر، ثم یطبق ھذه الطرق فى التدریس المصغر أثناء تدریبھ وفى النھایة یشاھد العرض الذى 
  .تم تسجیلھ لنفسھ أثناء تنفیذه للمھارة فیتعرف أخطائھ ویحسن من مستوى أدائھ

ن    : إثارتھمتعرف مدى انتباه الطالب والقدرة على       .٣ م م ب المعل ُیمكن التدریس المصغر الطال
ر    التدریب على مالحظة مدى انتباه التالمیذ للدرس، ومدى تتبعھم لخطواتھ، مما یجعلھم أكث

  .حساسیة لسلوك تالمیذھم داخل الفصل
از          : التحكم فى المشاركة   .٤ ا تمت دریس المصغر بم حیث تساعد الدروس المسجلة فى معمل الت

سیط وا ن تب ھ م ن  ب ھ م ع ُیمكن ى وض م ف ب المعل ل الطال ن جع ة، م ة التعلیمی صار العملی خت
التحلیل البطئ والھادف ألنواع التفاعل المتبادل بین المعلم وتالمیذه، وبالتالى اكتسابھ العدید       

  .من األسالیب لتشجیع سلوك التالمیذ والتحكم فى مشاركتھم
ز  .٥ تخدام التعزی اب( اس واب والعق دریس ): الث سھل الت ل   ی ن تفاع ھ م وافر ب ا یت صغر بم الم

ة    ن الفاعلی در م أكبر ق تخدامھ ب ى اس ود عل ز، والتع ى التعزی تیعاب معن ستمر اس م
وعیة  ة    والموض روف الحقیقی ن الظ دا م ة ج ا قریب سطة ، لكنھ صطنعة ومب روف م ى ظ ف
  . داخل الفصول

ریب على كل ویتم التدریب على المھارة أثناء التدریس المصغر وفق عدة خطوات تستھدف التد
و سعد اهللا  ) ٢٠١٦(كوجك : مھارة على حدة، وتتم ھذه الخطوات وفًقا لتسلسل منطقى كالتالى

  )  ٢٠١٦(ومحمد 
 .تحدید المھارة المطلوب التدریب علیھا .١
اء      .٢ م أثن ب المعل إعداد بطاقة المالحظة التى سیتم فى ضوئھا تقییم األداء الذى سیقوم بھ الطال

 .تنفیذه للمھارة
 .الطالب المشاركین فى الفصل المصغرتحدید  .٣
سلوكیة      .٤ ا ال ا ومكوناتھ ا وأھمیتھ ث تعریفھ ن حی ستھدفة، م ارة الم ة للمھ ة معرفی دیم خلفی تق

ع      ( وذلك عن طریق    اش ، وورش العمل م ات النق الشرح المباشر من قبل المشرف، و حلق
ھ الطالب       ة    )الطالب،  ولعب الدور الذى یقوم ب ًضا كیفی ح المشرف أی ویم األداء  ، ویوض  تق

 .المرتبط بالمھارة، وذلك من خالل بطاقة المالحظة الخاصھ بالمھارة
دیو            .٥ یوضح المشرف كیفیة أداء المھارة أمام الطالب ، بصورة حیة، أو من خالل عرض فی

 .یوضح كیفیة ممارسة المھارة بشكل نموذجى
د إجرا            .٦ م بتحدی ب المعل وم الطال ث یق ارة، حی ى المھ دریب عل ارة   التخطیط للت ذ المھ ءات تنفی

ات            ة الوسائل والتقنی ز كاف ار وتجھی وتحضیر درس مصغر یوضح كیفیة تنفیذھا یشمل اختی
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ذه            ذ ھ م والمشرف لتنفی ب المعل اون زمالء الطال التى تتطلبھا عملیة التدریس، وعادة ما یتع
 .الخطوة

د         .٧ م المت ب المعل سجیل أداء الطال تم ت ارة، وی ذ المھ م بتنفی ب المعل وم الطال طة  یق رب بواس
م              ى ت ة المالحظة الت ى بطاق ى األداء ف الفیدیو، كما یسجل زمالئھ والمشرف مالحظاتھم عل

 .إعدادھا لتقویم األداء الخاص بالمھارة
ى حضور المشرف             .٨ سجیل ف تم عرض الت ث ی ة، حی ة الفوری مرحلة التقویم والتغذیة الراجع

دیم المالحظ         تم تق ا ی ھ، كم درب وزمالئ م المت ب المعل ة      والطال ى بطاق سجیلھا ف م ت ى ت ات الت
ذاتى       یم ال درب التقی ب المت دیم الطال ى تق افة إل ھ، إض شرف وزمالئ ل الم ن قب ة م المالحظ
درب          ب المت ألدائھ، ثم یتم مناقشة اإلیجابیات وتعزیزھا وكذلك جوانب النقص فى أداء الطال

س       دف تح درب بھ ب المت ادات للطال صائح واإلرش دیم الن تم تق ذلك ی ا وب ھ لتقویمھ ین أدائ
 .والوصول لدرجة اإلتقان

نقص،        .٩ ب ال ب جوان درب، لتجن ب المت ل الطال ن قب رى م رة أخ ارة م س المھ دیم نف اد تق یع
 .ولیتمكن من أداء المھارة بدقة فیما بعد، وفقا لمتغیرات الموقف التدریسى الحقیقى

  .لمصغرویوضح الشكل التالى مخطًطا یلخص خطوات التدریب على المھارة خالل التدریسى ا
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  یوضح خطوات التدریب على المھارة أثناء التدریس المصغر) ١(شكل 

  
ن             د م ق العدی ى تحقی ھ ف دریس المصغر وفاعلیت ة الت ومن الدراسات التى اھتمت بالكشف عن أھمی

   :األھداف التربویة فى برامج إعداد المعلمین

  انجن ر وت ة میرجل ت :  Merglar & Tangen (2010)دراس ة  أثبت دریس فعالی الت
  .المصغر فى تحسن األداء التدریسى للمعلمین قبل الخدمة
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   دى،  (دراسة ة       ): ٢٠١١مھ ى تنمی ة  ف دریس المصغر إیجابی امج الت ى أن لبرن توصلت إل
ة المفتوحة    ) مھارات التنفیذ والتقویم (بعض مھارات التدریس العامة      ة التربی لدى طلبة كلی

 .الفرقة الرابعة
 ا   دراسة ایكسان ونور ومحمو  Iksan, Nor Mahmoud,.,Zakaria (2014)د وزكری

ى تحسن األداء              :  م أدى إل داد المعل امج إع دریس المصغر خالل برن أثبتت أن استخدام الت
  .التدریسى فى مھارات تخطیط الدرس والتقویم والمھارات الشخصیة للطالب المعلم

      ى ریس والمحیالن شطى وال دریس   ): ٢٠١٦(دراسة ال ة الت ت فعالی ة    أثبت ى تنمی  المصغر ف
سى      درس، وتلخیص        ( مھارات األداء التدری درس، وعرض ال داد ال ارة التخطیط وإع مھ

صیة   ارات الشخ ض المھ درس وبع ت    ) ال یة بالكوی ة األساس ة التربی ات كلی دى طالب ل
 ). علوم ، تربیة إسالمیة ، اقتصاد منزلى ، ریاضیات( تخصص 

   ان،  ( دراسة ت أن   ): ٢٠١٦عثم ى أثبت در الت ھ  یس المصغر الت ال  دور ل ى  فّع ة  ف  التربی
دى       إكساب فى العملیة ویم ل ذ والتق ى التخطیط والتنفی الطالبات مھارات التدریس المتمثلة ف

 .طالبات التربیة العملیة شعبة لغة إنجلیزیة
           Teaching performance skills مھارات األداء التدریسى: ثالًثا

ى       ال تختلف مھارات التدریس المص     غر كثیًرا عن مھارات التدریس الكامل، إال أنھ ینبغى النظر إل
م              ى فھ سعى إل م لی ب المعل دم للطال ة، تق ددة ومقنن ارات مح مھارات التدریس المصغر على أنھا مھ

ا،            ى یتقنھ ا حت درب علیھ م یت ھ     أصولھا وقواعدھا، ث رى الفقی ذا وی ارات  : أن ) ٦٠ ، ٢٠٠٦(ھ مھ
ا    األداء التدریسى لیست فطریة   درب علیھ م الت تولد مع االنسان ؛ بل ھى متعلمة، ویستطیع كل معل

ارة          داد ، ومھ ارة  التخطیط واإلع ارات أساسیة وھى مھ واكتسابھا ، وتتمثل ھذه المھارات فى مھ
  :التنفیذ، ومھارة التقویم ویمكن تفصیلھم كما یلى

  مھارة التخطیط . ١     
ا الم      وم بھ ع         تعد مھارة التخطیط أول خطوه یق ى جمی شتمل عل ذى ی ام، وال م لوضع المخطط الع عل

ع      ى جمی األھداف واألنشطة واألسالیب والوسائل، وعملیات التقویم والتغذیة الراجعة أى یشتمل عل
  . المھمات والسلوكیات

ار  حاتھ و النج رف ش ھ ) ٩٤ ، ٢٠٠٣( یع یط بأن ف  : التخط سى للمواق داد نف ي، و إع صور عقل ت
ة          التدریسیة بطرق منظمة ھا    شطة و إجراءات ووسائل تعلیمی رات و أن ار خب ق اختی ن طری ة ع دف

ى                    درس أو ف ة ال ى بدای ذ ف ن أن ینف ا یمك وأسئلة تنشیطیة و تقویمیة مناسبة، و یتضمن التخطیط م
ا داخل              ى یقومون بھ ات الت ن التكلیف مرحلة من مراحلھ أو فى نھایتھ أو عند إغالقھ و بما یعطى م

  . المدرسة وخارجھا
ن     : مكان تعریف التخطیط للتدریس بأنھ     و باإل  ة م ددة وواضحة منبثق قیام المعلم بتحدید أھداف مح

شطة             ق و األسالیب و الوسائل و األن ص الطرائ ا یخ ا م ا منھ أساسیات متفق علیھا تربوًیا، ومنطقًی
  . المناسبة و محدًدا أدوات التقویم المناسبة للتأكد من صدقھا

اط        وقد أكدت الدراسات واألدبیات    دة نق ى ع ل ف ى تتمث دى   :  التربویة على أھمیة التخطیط الت الھوی
  ): ٢٠١١(و محمد ) ٢٠٠٦( و محمد )  ٢٠٠٥(

التي         .  أ رة ك دارس كبی اك م ن ھن تعقد التعلیم فى الماضى كان التعلیم فى دور العبادة و لم تك
یم   نراھا الیوم ولم یكن أیًضا التعلیم مطلوًبا كما نراه الیوم، الیوم تغیر الحا       ل وأصبح التعل

مھنة فى مقدمة المھن األخرى لھ مؤسسات خاصة ھى المدارس التى أخذت تتسع وتتعقد     
 . یوًما بعد الیوم و ھذا التعقد والتطور فى التعلیم استلزم التحضیر الجید لعملیة التعلیم
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م أن          .  ب ستطیع المدرسة أو المعل  اتساع مجاالت المعرفة وتشعب المواد الدراسیة وبذلك ال ت
ذا                ذ وھ ة التالمی ا ھو مناسب لعقلی ار م ى  اختی یقدم للتلمیذ كل ما ھو موجود بل یلجأن إل

 . االختیار ھو التخطیط
ل       .  ت الى یق یجعل التخطیط عملیة التدریس عملیة علمیة مثلھا مثل أى عمل علمى آخر وبالت

ات   ائل واإلمكان ا الوس ستخدم فیھ شوائیة، وت أ أو الع ة والخط دار المحاول ا مق ة فیھ المتاح
 . أفضل استخدام من أجل تحقیق أھداف محددة

 . التخطیط یساعد المعلم فى تحدید األھداف التى یود أن یحققھا عند تالمیذه .  ث
داف           . ج ق األھ ة المناسبة لتحقی رات التعلیمی ار الخب ى اختی م عل ساعد المعل د ی التخطیط الجی

ن    التى یرمي الیھا و بدون ھذا التخطیط تصبح العملیة التعلیمیة     ة عشوائیة و ال یمك  عملی
 . التنبؤ بنوعیة نتائجھا

ل           . ح ة و یقل ة عالی ة وروح معنوی ة بثق ف التعلیمی التخطیط یساعد المعلم على مواجھة المواق
االت           ن احتم ل م ھ و یقل ى عمل ان لنجاحھ ف شعوره باالضطراب و الحیرة  وعدم االطمئن

 . خطئھ و نسیانھ و یزید من فرص نجاحھ
شكل           یوفر الوقت و الج   . خ ع الوقت ب ى توزی م عل ساعد المعل و ی تعلم فھ م و الم ى المعل ھد عل

ب            متوازن بحیث ال یتجاوز أیة جوانب أساسیة یرغب فى تغطیتھا و بحیث ال یطغى جان
 . على آخر

ى      . د ھ إل ول عمل ذھا، و یح ى تنفی بط ف ن التخ ده ع شاطات و یبع یم الن ى تنظ م ف ھ المعل یوج
حة  ة واض ر مترابط نظم ذى عناص ل م ى  عم ة الت ف المحرج ن المواق ر م ھ الكثی و یجنب

 . تؤدي إلى  وقوع مشكالت معینة
 . یمكن المعلم من التقویم السلیم لطالبھ و الحصول على التغذیة الراجعة  . ذ
یساعد المعلم على التحسن و النمو المھنى، و المعلم الناجح ھو الذى یستفید من كل خطة       .  ر

و أوجھ النقص فیھا، ووضع بعض االقتراحات یقوم بتنفیذھا و ذلك بتدوین نقاط الضعف       
 . التى یراھا، إلصالحھا فى المرات القادمة

ھ،                  .  ز ة ل ادة تكون منظم ك ألن الم اد و ذل ر إجھ یرسخ المعلومات فى أذھان التالمیذ من غی
م              ك تخطیط المعل ین ذل ا یب وى كم داف و المحت فھو یوزعھا بحسب األھمیة المعطاة لألھ

 . طباًعا حسًنا عن نفسھ لدى تالمیذهفالمعلم المنظم یترك ان
نظم       . س یعود التالمیذ على النظام و االنتظام فى العمل و االتقان و حسن البحث و التنقیب الم

 . و االعتماد على النفس و االستقالل فى التفكیر
ادة، و          . ش المعلم، و بالم التعلیم، و ب ذ ب یزید من دافعیة التالمیذ للتعلم فھو ینمى شغف التالمی

 . یر شوقھمیستث
  مھارة التنفیذ .  ٢

ذه            شمل ھ ات التخطیط، وت ام بعملی د القی إن مھارة التنفیذ ھى المھارة الثانیة فى األداء التدریسى بع
ا               ى م اًء عل م بن ا المعل المھارة كل ما یشكل التدریس الصفى من المھمات واإلجراءات التى یقوم بھ

  .خطط لھ سابًقا
ل ا   ن المراح ة م ذه المرحل د ھ ات      وتع ن الدراس د م رى العدی سى وت ارات األداء التدری ة بمھ لغنی

تمكن  : أنھ) ٢٠١٦( و محمد  ) ٢٠١٣( و غنیم   ) ٢٠٠٩( سلطان  : والبحوث التربویة مثل   حتى ی
  :المعلم من مھارة التنفیذ یتطلب منھ التمكن من العدید من المھارات منھا



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٦١٨

 رة المتعلمین وجذب انتباھم نحو موضوع  وھى كل ما یقولھ المعلم أو یفعلھ بھدف إثا        : التھیئة
ة،     زة، وھادف ون محف د أن تك ا والب م مراعاتھ ى المعل ى عل ة ینبغ ارة مھم ي مھ درس وھ ال
ا             ن الوسائل منھ د م درس بالعدی ة لل تم التھیئ ن أن ت ومتنوعة، ومناسبة للزمن، وشائقة ویمك

ة   ائع(التھیئ ة والوق داث الجاری ئلة، واألح صة، واألس یلة، والق رات بالوس ة،  وخب  الیومی
ة    ث نبوی ة وأحادی ات قرآنی سابقة، وبآی ین ال یم    ) المتعلم ة تنظ رة التھیئ ى فت م ف ى المعل وعل
  . الفصل، بما یتناسب والطریقة التدریسیة المستخدمة

  ا           : طرح االسئلة ة، كم ستویاتھ المختلف ین بم دى المتعلم ر ل ھى الوسیلة الرئیسة فى إثارة التفكی
لبنائي إذ تساعد المعلم على معرفة ما إذا كان المتعلمون تمكنوا من بلوغ  أنھا وسیلة التقویم ا   

ا             ئلة منھ ام أخرى الستخدام االس ن مھ الھدف الذى یدور التدریس حولھ أم ال، ھذا فضال ع
ستخدم                ( ول، ت وین المی ة االتجاھات وتك ة لتنمی یلة فعال تنمیة مھارات التفكیر المختلفة، ووس

ستخ   درس، وت د لل ى التمھی ات     ف ت المعلوم درس لتثبی ة ال ى نھای ة ف ة المراجع ى عملی دم ف
سیرھا           رات وتف ات والخب ى تنظیم المعلوم ستخدم ف ة، وت وتوجیة االنتباه إلى العناصر المھم
ات        وإدراك العالقات بین العناصر المختلفة والتوصل إلى معلومات جدیدة فى صورة تعمیم

  . فى حل المشكالت الجدیدةأو استنتاج معلومات من تعمیم سابق لیستخدموه 
      ة ائل التعلیمی ة         : اختیار واستخدام الوس ى عملی ة ف ن العناصر المھم ة م د الوسائل التعلیمی تع

راز       رد، أو إب يء مج سید ش رة أو تج یح الفك م لتوض ا المعل ستعین بھ درس، إذ ی ذ ال تنفی
ر    تفصیالت دقیقة، أو لزیادة انتباه المتعلمین وقطع ملل الموقف التعلیمى، وتج       تعلم أكث ل ال ع
 .عمًقا وثباًتا فى أذھان المتعلمین، وكذلك تعالج الفروق الفردیة بین المتعلمین

  ا سوف           : إدارة الضغوط ة لم ة المعلم سابھا للطالب ن اك د م ي الب ة الت ارات الھام تعتبر من المھ
ة              ى درج ؤثر عل د ت ذه الضغوط ق غوط خاصة أن ھ ن ض دریس م ة الت ى مھن ھ ف تتعرض ل

ا نح  القلق،        اتجاھاتھ عورھا ب سى، وش ا التدری ستوى أدائھ اض م دریس، وانخف ة الت و مھن
رى سالمة          ة وت ا الذاتی دة      ) ٣٥، ٢٠٠٨(ومستوى كفاءتھ ھ ع وم الضغوط ظھرت ل أن مفھ

دد            ن تع مرادفات منھا االحتراق النفسى، واالجھاد النفسى واالجھاد العصبى وعلى الرغم م
جمیع المثیرات والمؤثرات غیر :  تعریف اآلتىتعریفات الضغوط إال أنھ یمكن جمعھا فى ال        

دم                 ن ع ا م ھ نوًع شكل لدی ة وت ة التعلیمی م داخل البیئ ا المعل المرغوب فیھا والتى یتعرض لھ
ى              ھ  وعل ى لدی ى مستوى األداء المھن لًبا عل نعكس س ا ی االرتیاح، وعدم الرضا الوظیفى مم

 . البیئة المحیطة بھ
     ة سبورة التفاعلی ن ن   :استخدام ال م           نح ذلك ت ة ل شافات الحدیث ا  واالكت عیش عصر التكنولوجی

سبورة           ة أو بال سبورة الذكی ة ، وھى تعرف بال ى سبورة إلكترونی تطویر السبورة التقلیدیة إل
احى   ا المی ة وعرفھ ا) ٦ ،٢٠٠٧(التفاعلی ب   : بأنھ از الحاس ة بجھ ة مرتبط ن لوح ارة ع عب

م اإللكترون  ستخدم القل ى وت ول أو المكتب ى المحم ارات  اآلل م خی یح للمعل شرح، وتت ى ال ى ف
رض         ا وع ة علیھ ن الكتاب رى، ویمك ائل األخ ن الوس ھ ع ضاح وتغنی شرح واإلی دده لل متع

 .الدروس بالصوت والصورة  والحركة والتفاعل معھا
   تعلم داخل   : التواصل والعرض الفعال یعتبر التدریس عملیة اتصال تعلیمى تتم بین المعلم والم

صل الدراس   رى     أو خارج الف ا ی ین كم ذ نمط صال یأخ ذا االت ة، وھ الة التعلیمی ول الرس ى ح
ماعیل  ى) ١٥٠ : ١٤٧ ،٢٠٠٤(إس ل اللفظ ى : التواص ل التعلیم ھ المرس وم فی م(ویق ) المعل

ستقبل    ى الم التھ إل ال رس الب(بإرس ر،     ) الط دیث المباش وظ والح الم الملف ق الك ن طری ع
ة     وفیھ یرسل المعلم رسالتھ م: والتواصل غیر اللفظى  ر لفظی ات غی عتمًدا على رموز وحرك

رات الوجھ         ل     .مثل اإلشارات، والصور، والرموز البصریة عموما، وتعبی ا العرض یتمث أم
ا            : فى تقدیم محتوى المادة العلمیة بما یتوافق واألھداف المخططة ولكى یكون العرض فعاًل
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ون        ا أن یك صفات منھ ن ال ة م صف بمجموع ى أن یت ى ت   (ینبغ سیطا ف ذابا، وب ھ  ج عبیرات
ا               ر مطول مم وجزا وغی درس، وُم ى ال ومفھوما للمتعلمین، وُمركزا على النقاط األساسیة ف

   ).یؤدى إلى عدم الشعور بالملل، والتنظیم والتتابع المنطقى الدقیق فى عرض المعلومات
  م النظام     : مھارة إدارة الصف : إدارة الصف ق المعل مجموعة من االنشطة التى بواسطتھا یحق

ر         فى الف  ذلك تعتب صل ویحافظ علیھ، كما یخلق جًوا اجتماعًیا انفعالًیا ایجابًیا داخل الفصل، ل
ا            دریس ناجح ون الت ارة ال یك واحدة من أھم مھارات تنفیذ التدریس وبدون اكتسا ب ھذ المھ

راھیم      ن إب ال م رى ك ان وی ب األحی ى أغل امى ) ٢٠٠٢(ف اره إدارة ) ٢٠٠٤(و قط أن مھ
ع      سب م ن النظام           الصف مھارة تكت ول م د معق ى ح ى المحافظة عل مضى الوقت وھى تعن

م          دون إفراط أو تفریط، كما أنھ مظھر ھام من مظاھر اإلدارة الصفیة وواجب أساسى للمعل
 .وبدونھ تسود الفوضى التي تمنع التعلم

  . وترجمتھ عملًیالذلك ترى الباحثتان أن مھارة التنفیذ ھى المھارة التى یتم من خاللھا تطبیق ما تم التخطیط لھ
  مھارة التقویم  . ٣

م                  ا المعل ن خاللھ ى یحاول م ویم الصفى و الت ة التق سى مرحل ألداء التدری تأتى فى المرحلة النھائیة ل
دى نجاح طرق               ة و م ة، و الوجدانی ة، و المھاری سیة المعرفی داف التدری ق األھ ستوى تحقی معرفة م

   .التدریس والوسائل التعلیمیة و األنشطة وغیرھا
ھ           : وھناك تعریفات متعددة للتقویم منھا أنھ      ة ل ة معین دیر قیم ا أو تق ى شئ م م عل دار الحك ة إص عملی

رى ، ( تم        ). ٥٧ ، ٢٠٠١الدوس وئھ ی ى ض ین، ف م مع دار حك ضمن إص املة تت ة ش ھ عملی ا أن كم
  ). ١٨ ،  ٢٠١١المیاحى ،(التطویر والتحسین 

ى  إلى عدد من ) ٣٠ ،٢٠٠٧( ھذا وقد أشارت الحریرى    الفوائد التربویة التى یحقھھا التقویم ھى عل
  : النحو التالى

ن     .  أ ا م نجم عنھ ا ی ة وم ة التعلیمی ى العملی صور ف ضعف أو الق وة و ال واحى الق ى ن التعرف عل
 . ظواھر سلبیة و صعوبات قد تقف حائًلا أمام تحقیق المدرسة لرسالتھا التربویة

درات، و استعدادا         .  ب ارات و    الكشف عما یمتكلھ الطالب من ق ول، و اتجاھات، و مھ ت، و می
وجیھھم لممارسة                ق ت ن طری ة، ع اتھم الیومی ى حی ا ف تفادة منھ مدى اتقانھم لھا بغرض االس

 .أوجھ النشاط المتنوعة التى تتالئم و تلك القدرات و المھارات و االستعدادات
 . تقویم المنھج الدراسى ومعرفة مدى مالءمتھ لنمو الطالب و عمرھم الزمنى .  ت

  :لتقویم عدة أنواع یستخدمھا المعلم داخل الحصة الدراسیة وھىول

دى   .  أ ویم التمھی ة      : التق ات الھام ات والبیان ى المعلوم صول عل ى الح وع إل ذا الن دف ھ یھ
ى          ات الت ارات واالتجاھ ارف و المھ ن المع م م د المعل ي یتأك دریس حت ة بالت المرتبط

 .یمتلكھا الطالب لیتم بناء التدریس علیھا
ة              : تكوینىالتقویم ال  .  ب ى  معرف دف إل ة و یھ ة التعلیمی اء العملی ویم أثن یتم ھذا النوع من التق

ة المناسبة لمستوى           ة الراجع دیم التغذی یم الصفى و تق ات التعل درجة إتقان الطالب لعملی
 .تعلم الطالب

ن              : التقویم النھائى  .  ت تعلم م ة ال د عملی ائى بع م النھ رار أو الحك دار الق وع إص ذا الن یعنى ھ
 . حدید درجھ إتقان المتعلم لألھداف التدریسیةخالل ت

دیل      ویم الب ارة التق دیث مھ ویم الح كال التق ن أش دیل   : م وي الب ویم الترب د التق  Alternativeیع
Assessment               سائدة ة ال ى الممارسات التقلیدی ا ف وى، وتحوًال جوھرًی ر الترب ى الفك  توجًھا جدیًدا ف
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ن         فى قیاس وتقویم تحصیل المتعلمین وأدائھ    ا م رى كًل ا ی و كم ة،  فھ ة المختلف م فى المراحل التعلیمی
ارات التحصیلیة     : أن) ٢٠١٤(و عالم   ) ٢٠٠٧(العتیبى     التقویم البدیل ال یعتمد على توظیف االختب

ا                 ھ دراستھا وإنم ى سبق ل ذاكرة الت ن ال ات م التقلیدیة التي تتطلب من المجیب فقط استدعاء المعلوم
الیب وأدوات  ى أس د عل شمل یعتم ة ت ر تقلیدی ابالت،  :  غی از، والمق ب اإلنج ارات األداء، وحقائ اختب

ویم    ذاتى، وتق ویم ال شفویة، والتق ة وال روض العملی الب، والع حائف الط ة، وص واألوراق البحثی
  .وغیرھا...األقران المشروعات

ارات ا      ن مھ رة م ة و األخی ارة الثالث و المھ ویم ھ بق أن التق ا س وء م ى ض ان ف رى الباحثت ألداء و ت
سى، و     سیة و األداء التدری التدریسى و التى یتم من خاللھا الحكم على مدى صحة الممارسات التدری
ى          سى باإلضافة إل ب و األداء التدری م و الطال یتم ذلك من خالل ممارسة عملیة التقویم لكل من المعل

ق               دى تحق ة م ذ لمعرف ى التخطیط و التنفی سى ف ارات األداء التدری ة   تقویم جمیع مھ داف التربوی  األھ
  . والحكم على فاعلیة األداء التدریسى

     Psychological Hardnessالصالبة النفسیة: رابًعا
احثین            ام الب ن اھتم ًرا م دًرا كبی ت ق ى نال ة الت اھیم الحدیث یعد مفھوم الصالبة النفسیة من المف

ق     ى التواف رد عل ساعد الف ى ت ة الت سیة المھم ل النف ن العوام اره م ى  باعتب ة الت ف المختلف ع المواق م
اة                داث الحی ى تحمل أح ساعد عل ى ت دى سمات الشخصیة  الت ل إح ھ، فھى تمث ى حیات یتعرض لھا ف
ة          ا بطریق شكالت ومواجھتھ ى حل الم ھ عل ن قدرت د م ا تزی م  كم ا المعل ى یتعرض لھ الضاغطة الت

  .إیجابیة 
ھ     مجموعة من السمات تتمثل: وتعرف كوباسا الصالبة النفسیة بأنھا  ھ وفاعلیت رد بقدرت اد الف  فى اعتق

سرھا                   اة الضاغطة ویف داث الحی درك أح ة المتاحة لكى ی سیة والبیئی على استغالل كل المصادر النف
زام                 اد ھى االلت ة أبع ى نحو إیجابى وتتضمن ثالث ا عل ایش معھ بواقعیة وموضوعیة ومنطقیة، ویتع

رارا               ى اتخاذ الق تحكم  والضبط ف ة     تجاه الذات واآلخرین وال ة الضغوط بفاعلی دى ومواجھ ت والتح
(Kobasa S.C., & Zola M.A., 530, 1985) .  

اء     :  الصالبة النفسیة بأنھاJohnson (2004, 17(ویعرف  ل أثن ى التحم درة عل القوة والمقاومة والق
  .األزمات، واستغالل الفرص ویتضمن المصادر الداخلیة والخارجیة والمساندة االجتماعیة

ح   رد         :  أنKonstantinova (2005, 25(ویوض ب الف ن جان ال م ن أفع ارة ع سیة عب الصالبة النف
ل          تھدف إلى ا أق ث تجعلھ ى صحتھ، حی ؤثر عل ن أن ت ى یمك تقییم ومواجھة األحداث الضاغطة والت

  .تھدیًدا لیتمكن من النظر إلى نفسھ على أنھ أكثر كفاءة فى مواجھتھا
ا ) ٣٧٣، ٢٠٠٦(كما یعرفھا دخان و الحجاز      ى         :بأنھ ھ عل ھ وقدرت ى فاعلیت رد ف دى الف اد عام ل  اعتق

اة        داث الحی ة أح ھ بفاعلی سر ویواج درك ویف ى ی ة ك ة المتاح سیة والبیئی صادر النف ل الم تخدام ك اس
  .الضاغطة

والصالبة النفسیة للمعلم ھى القدرة العالیة على المواجھة اإلیجابیة للضغوط وحلھا ومنع الصعوبات      
د      س م ل لكل المصادر الشخصیة             المستقبلیة، والتى تعك ى االستخدام األمث ھ عل ى فعالیت اده ف ى اعتق

ق         اة الضاغطھ ویحق داث الحی ھ أح سر ویواج درك ویف ى ی ة المتاحة ك سیة واالجتماعی ة والنف والبیئی
  ). ٧٥، ٢٠٠٧محمد، (اإلنجاز والتفوق فى العمل 

داث المث       یم األح ى تقی ًدا،       وبالتالى فإن الصالبة النفسیة تساعد المعلم عل ل تھدی ا أق ى أنھ ق عل رة للقل ی
سعى           داًفا ی سھ أھ ضع لنف ة وی ة التعلیمی اه العملی رین وتج سھ واآلخ اه نف ا تج م ملتزًم ل المعل وتجع
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ا             ى م سیطرة عل ى ال درة عل ھ ق ون لدی الى یتك شدة وبالت ات ال ى أوق ساعدة ف ب الم د یطل ا، وق لتحقیقھ
  .یواجھھ من مشكالت

ادًرا      : أنھاGanellen (2011, 24(ویوضح  رد ق ل الف ى تجع ة الت  أحد المصادر النفسیة واالجتماعی
  . على تحمل الضغوط ومواجھة المواقف، كما أنھا تخفف من أثار التعرض للضغوط

ریم     د الك ا وعب ف و أبودین د اللطی رى عب ن   : أن) ٨٨٤، ٢٠١٦(وت ام م ر ھ سیة متغی صالبة النف ال
سین الصحة ال   ى تح ساھم ف ى ت صیة الت رات الشخ ى المتغی ادًرا عل ھ ق رد وتجعل سدیة للف سیة والج نف

ابرة      ل والمث ى التحم ة عل درة عالی ھ ق شخص لدی ل ال ى تجع ا، والت اة ومواجھتھ غوط الحی ل ض تحم
  .والمقاومة للعقبات والمشكالت التى تؤثر سلًبا على أدائھ

ر  وان وغب شیر رض الوی ا ) ٣١٧ ،٢٠١٧  (ی سیة بأنھ صالبة النف ى ال نفس أى  : إل ى ال ب عل ا یج م
ة        اد التالی نفس   (إلزامھا وضبطھا والثقھ بھا والفاعلیة الذاتیة المرتفعة لدى الفرد وتقاس باألبع زام ال إل

  ). الفاعلیة الذاتیة والتحدى– ضبط النفس –
ا                  ث أنھ ة الضغوط ، حی دفاع األول لمقاوم سیة ھى خط ال مما سبق یتضح أن الصالبة النف

ن قدر        د م أثیًرا         تكسب الفرد قدًرا من المرونة تزی ل ت ا أق ة وتجعلھ داث المختلف ة األح ى مواجھ ھ عل ت
  .على حیاتھ وصحتھ النفسیة، وتساھم فى مساعدة الفرد على االستمرار فى إعادة التوافق

إحدى سمات  : من خالل العرض السابق لمفھوم الصالبة النفسیة یمكن تعریفھا إجرائًیا بأنھا    
ة     ة المعلم ا       الشخصیة والتى تتمثل فى ثقة الطالب ة لعملھ وانین المنظم د والق ا بالقواع ذاتھا، والتزامھ  ب

ا داخل المدرسة           ى تتعرض لھ ولمجتمعھا، و قدرتھا على مواجھة األحداث والمواقف الضاغطة الت
زام             ى االلت درتھا عل وخارجھا والتعامل معھا بإیجابیة وتحویلھا إلى فرص للنمو المھنى وتتمثل فى ق

ار             والتحكم والتحدى، وتقاس بالدر    اس واختب ن مقی ى كل م ة ف ة المعلم ا الطالب ى تحصل علیھ جة الت
  .المواقف المعد لھذا الغرض

  ).١٤٨، ٢٠٠٦(و عمارة )  ٨٨١، ٢٠١٦(عبد اللطیف وآخران  : أبعاد الصالبة النفسیة
   (Commitment)االلتزام. ١

ى             داث ف ة   یشیر ھذا المصطلح إلى إحساس الفرد بتحمل المسؤلیة نحو اآلخرین واألح ھ المھنی  حیات
  :ومظاھر االلتزام متنوعھ فمنھ. واألسریة واالجتماعیة

 صى زام الشخ ده   : االلت ھ وتحدی ة ذات و معرف رد نح اه الف ى اتج ل ف ذات، ویتمث و ال زام نح االلت
 .ألھدافھ وقیمھ الخاصة فى الحیاة

  ى یتعرض         : االلتزام االجتماعى ة الت رد   وھو االعتقاد بأھمیة وقیمة المواقف االجتماعی ا الف لھ
 .وضرورة التعامل معھا والسیطرة علیھا

    ل ادة              : االلتزام نحو العم ھ أو لآلخرین واعتق ھ سواًءا ل ة العمل وأھمیت رد بقیم اد الف و اعتق وھ
 .بضرورة االندماج فى محیط العمل

 اعتقاد الفرد بضرورة االستمرار فى عالقاتھ الشخصیة واالجتماعیة: االلتزام األخالقى. 
 یتمثل فى تقبل الفرد للقوانین السائدة فى المجتمع: قانونىااللتزام ال .  

ھ، وتجاه اآلخرین           ھ ومبادئ ھ وأھداف سھ وقیم رد تجاه نف وااللتزام نوع من التعاقد النفسى یلتزم بھ الف
  . من حولھ

ھ      ا بأن ة           : ویعرف االلتزام إجرائًی ھ ألھمی ھ، وإدراك ھ واتجاھات ھ ومبادئ ة أھداف ى معرف رد عل درة الف ق
  .یمة ذاتھ، وتمسكھ بالقیم والمبادئ والقوانین التى تحقق النفع لھ ولمجتمعھوق
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   Control  التحكم والسیطرة أو الضبط. ٢
ھ وضبطھا         ( یشیر إلى اعتقاد الفرد بأن لھ القدرة على التأثیر فى األحداث التى یتعرض لھا فى حیات

  ).االحساس بالتحكم الذاتى
ھ   ا بأن تحكم إجرائًی تقرائھ     ق : ویعرف ال ى اس اًءا عل صعبة بن ف ال دوث المواق ع ح ى توق رد عل درة الف

ھ         ا لدی ستثمرا كل م دوثھا م للواقع، ووضعھ الخطط الناسبة لمواجھتھا، والتخفیف من آثارھا وقت ح
  .من إمكانیات مادیة ومعنویة واستراتیجیات عقلیة، مسیطًرا على نفسھ، متحكًما فى انفعاالتھ

   Challengeالتحدى. ٣
ر       ھو   إدراك الفرد بأن أحداث الحیاة المتغیرة ھى فرصة لتحقیق النمو والتطور الشخصى، وأن التغی

  .ھو طبیعة الحیاة وال ینبغى أن یثیر الشعور بالخوف والتھدید
ھ  ا بأن رف إجرائًی ن       : ویع ا م ا فیھ ا بم دة، وتقبلھ اة الجدی ف الحی ع مواق ف م ى التكی رد عل درة الف ق

  .ة، ومواجھة المشكالت بإیجابیةمستجدات إیجابیة  أو سلبی
  :ومن الدراسات التى اھتمت بقیاس أبعاد الصالبة النفسیة

  داده    اإلرشادى البرنامج توصلت إلى فاعلیة)  ٢٠١٦(دراسة البیومى وعبد العال م إع الذى ت
 .النفسیة لدى طالب الجامعة الصالبة بالدراسة فى تحسین

  لیمان صطفى وس ان وم ة عثم ى) ٢٠١٧(دراس ة  الت تراتیجیة مقترح ة اس ى فاعلی لت إل  توص
 .قائمة على مھارات الذكاء الوجدانى فى تنمیة مھارات الصالبة النفسیة لدى طالب الجامعة

  أھمیة الصالبة النفسیة
د           ث تع اتھم، حی ى حی راد ف ھ األف ى تواج ضغوط الت ن ال ل م ى التقلی ام ف سیة دور ھ صالبة النف  لل

راد    اة األف ى حی ضاغطة ف داث ال ى       األح ك إل ؤدى ذل ذاتى لی صبى ال از الع تثارة الجھ ى اس بًبا ف  س
  :، وتكمن أھمیة الصالبة النفسیة فى أنھااالرھاق وما یصاحبھ من أمراض جسدیة ونفسیة

 .تعمل على توفیر أسالیب مواجھة نشطة للمشكالت التى یواجھھا الفرد  .  أ

 .تعدل من إدراك الفرد لألحداث، وتجعلھا تبدو أقل تأثیًرا .  ب
تحكم والتنظیم              توفر ا  .  ت ادة ال ر، وزی اح نحو التغیی ى االنفت ساعد عل رد، وت اة الف ى حی ة ف لمرون

 .االنفعالى
ة            د التربوی د من الفوائ ق العدی ى تحقی صالبة النفسیة ف ة ال ات أھمی ن الدراس د م ت العدی د أثبت وق

  :األخري منھا
   ساھم       ): ٢٠١٠(دراسة عباس ن العوامل الم سیة م ت أن الصالبة النف ى أثبت یض   الت ى تخف ة ف

 .آثار ضغوط العمل لدى معلمى المرحلة االبتدائیة
    اجى اك        ): ٢٠١٣(دراسة الخف ن اإلنھ ة م ى الوقای ساھم ف سیة ت ى أن الصالبة النف توصلت إل

 .النفسى من خالل فھم ھذه الضغوط والتعامل معھا بإیجابیة ومقاومتھا والتكیف معھا
    رى ة   ): ٢٠١٦(دراسة البحی ى وجود عالق لت إل صالبة    توص ین ال صائیا ب ة إح ة دال ارتباطی

ة       ة التربی ھ بكلی ة الرابع الب الفرق دى ط ى ل صیل الدراس وح والتح ستوى الطم سیة وم النف
 .الریاضیة بالزقازیق
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  ى اوى وعل ة القط ین   ): ٢٠١٦(دراس صائیا ب ة إح ة  دال ة موجب ة ارتباطی ود عالق ت وج أثبت
سعو        ة المصریة وال ة    درجات الطالبات الجامعیات بالجامع ابرة األكادیمی اس المث دیةعلى مقی

 .ودرجاتھم على مقیاس الصالبة النفسیة
  ). ٧٤٥، ٢٠١٤(ومنصور وإسماعیل وعید ) ٥٨، ٢٠١٢( باقر: خصائص ذوى الصالبة النفسیة

 .إحساس الشخص بأنھ سبب الحدث الذى حدث فى حیاتھ وأنھ یستطیع أن یؤثر فى بیئتھ .  أ

ة فرص   التحدى، وھو الرغبة فى إحداث التغیی  .  ب ر ومواجھة األنشطة الجدیدة التى تكون بمثاب
 .للنمو واالرتقاء

 .ینظرون إلى التغییر على أنھ تحد عادى بدًلا من أن یشعروا بالتھدید .  ت
 .القدرة على الصمود والمقاومة .  ث
 .لدیھم إنجاز أفضل  . ج
 .ملتزمون بالعمل الذى علیھم أدائھ  . ح
     Attitude toward teaching professionاالتجاه نحو مھنة التدریس : خامًسا

استعداد مكتسب یمكن الفرد من االستجابة التى تتخذ سلوكا : االتجاه بأنھ) ٢٠٠٧(یعرفھ الشایب 
معینا ومالئما لكل موضوع یتعرض لھ الفرد فى حیاتھ االجتماعیة ومن خالل معتقداتھ ومعارفھ 

  .یحدد طریقة استجاباتھ إیجاًبا أوسلًباوخبراتھ التى تتكون نتیجة احتكاكھ بالبیئة التى یعیش فیھا و
لعب االتجاھات نحو التدریس دورًا مھًما بالنسبة للمعلمین ألن مشاعر المتعلمین واتجاھاتھم نحو وت

 المواد الدراسیة والنشاطات المدرسیة تؤثر فى قدرتھم على تحقیق األھداف التعلیمیة المنشودة
تجاھات إال أن الدراسات التربویة والنفسیة التى ولكن بالرغم من عدم االتفاق حول تعریف اال

            و سامى ) ٢٠٠٩( دراسة یوسف : اھتمت بدراسة وتنمیة االتجاه نحو مھنة التدریس مثل
  : اتفقت على أن االتجاھات تتكون من مكونات ثالثة ھى) ٢٠٠٤( 

 المعرفى المكون  .  أ
الكلیة  فى دراستھ المعلم خالل الطالب لھا یتعرض التي والمواقف والخبرات ویتمثل فى المعلومات

  .  المكون الوجدانىتكوین إلى تؤدى بدورھا والتى التدریس مھنة نحو نظره وجھة فى تؤثر والتي

  الوجدانى المكون .  ب
ة،       ة اإلدراكی ات المعرفی ك العملی ى تل ستند إل و  ی شیر  وھ ى  ی واحى  إل ى     الن ة الت شعوریة واالنفعالی ال

  .التدریس بمھنة لم  المعالطالب  تعلق نوع وتحدد تساعد

  السلوكي المكون  . ت
ب  شعور مع یتسق السلوكى المیل ھذا و التدریس مھنة إلى میلھ و  المعلم وھو نزعة الطالب  الطال

  .بالمھنة المتعلقة ومعارفھ وانفعاالتھ
 :ھى العوامل من عدد توفر من البد أنھ ) ٤٠، ٢٠٠٩ (الفقیة  یرى االتجاه یتكون وحتى

 كوحدة الخبرات ھذه تعمیم إلى اإلنسان یتجھ حتى الفردیة الخبرات شابھت أى: الخبرة تكامل -
 .المتشابھ للمواقف واستجاباتھ الفرد أحكام عنھا تصدر

 .االتجاه تكون لضمان: الخبرة تكرار -
 المواقففى  وسلوكھ ارتباًطا بنزوعھ ویجعلھا أكثر الخبرة یعمق الحاد  االنفعال:الخبرة حدة -

 .الخبرة بمحتوى المرتبطة االجتماعیة
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واضحة فى  األبعاد، محددةفرد ال یمارسھا التي الخبرة تكون أنى  أ:الخبرة تمایز -
 بیئتھ عناصر مع تفاعلھ یماثلھا فى أثناء بما یربطھا تصوره  و ادراكھ حتى محتوى

 .االجتماعیة
  أوالتفكیر التخیل أو التصور طریق عن الخبرة تنتقل :الخبرة أثر انتقال -

  :االتجاھات ھما لقیاس طریقتان  أن ھناك )٢٠ ،٢٠٠٧(ناصر    ھذا ویرى

 اتجاھھ قیاس المراد للشخص توجیھھا یتم التي األسئلة من مجموعة  وھى:المباشرة الطریقة. 
 المباشرة، األسئلة غیر أخرى أدلة من االتجاھات استنتاج یتم  حیث:المباشرة غیر الطریقة 

 بھا، وعى على الشخص یكون التى ال االتجاھات شفتك لالتجاھات المباشرة غیر فالمقاییس
  .الضمنیة االتجاھات تسمى ما وھى

 :أن لالتجاھات خصائص متعددة تتمثل فى التالى ) ١٧٧ ،٢٠٠٥( أكد زھران  ھذا وقد
 من ومتعلمة مكتسبة ھى بل الفرد، مع تولد وال متوارثة أو فطریة لیست االتجاھات  . أ

  .الفرد براتوخ تجارب              خالل
وموضوع  فرد بین العالقة تتضمن ثم ومن االتجاه، موضوع بدون تتكون ال االتجاھات  . ب

 .یعیشھا التى الحیاة موضوعات من
وبخاصة  بسرعة، تغییرھا أو تعدیلھا یصعب ثم ومن النسبى بالثبات تتسم تجاھاتاال  . ت

  ٠راداألف لدى نفسیة حاجات تشبع التى االتجاھات تلك
 .موضوعاتھا حسب ختلفوت االتجاھات تتعدد  . ث
 .تاریخیة أو ةفنی أو علمیة اتجاھات لفرد یكون أن فیمكن ومفتوحة واسعة االتجاھات  . ج
  بالسلوك  بالتنبؤ یسمح معینة، مواقف إزاء الفرد استجابات بین والتشابھ واالتساق االتفاق  . ح
 .الفرد سائدة فى شخصیة اتجاھات ھناك  . خ
 تساعده فى الحكم خصائص من للفرد یضیفھ مافی بل قیمة فى ذاتھ، ذو یعتبر ال االتجاه  . د

 .الرفض أو بالقبول سواء األمور على
مباشرة  بصورة ترتبط ولكنھا السابقة، والتعلیم التعبئة عملیات نتاج ھى االتجاھات  . ذ

 .للفرد المستقبلي السلوك توقع یمكن خاللھا ومن الحاضر بالسلوك
ا فى مدى اقتناعھ بعملھ وتفانیھ فیھ واخالصھ لھ ھذا وتؤدى اتجاھات الفرد نحو مھنتة دوًرا حیوًی

وبذل جھد متواصل لتحقیق النجاح فیھ، وإذا كان لدى الفرد اتجاًھا ایجابًیا نحو مھنتھ فسوف یسعى 
على، (حثیًثا إلى أدائھا بإخالص والتمیز فیھا، والعكس صحیح إذا كان لدیھ اتجاھا سلبًیا نحو مھنتھ 

٤٩٠، ٢٠١٧ .(  

ة       لذا یرجع اال   ھتمام باالتجاه نحو مھنة التدریس لدى الطالب المعلم إلى عدة أسباب منھا شعور الطلب
دان     دخلون می المعلمین بالرضا أو عدم الرضا عن مھنة التدریس یؤثر على إنجازھم المھنى عندما ی

ین نح               ام باتجاه الطالب المعلم دیھم، واالھتم ى أی و التدریس العملى، كما یؤثر على من یتعلمون عل
رتبط                 م ت ض سمات شخصیة المعل ا أن بع م، كم داد المعل ن جودة إع د م مھنة التدریس یمكن أن یزی

   (Kadi. B & Arslan, 2015, 112)باالتجاه نحو مھنة التدریس

ر                  داث تغی ستطیع إح ذى ی ط ال و فق دریس ھ ة الت والمعلم صاحب االتجاه اإلیجابى نحو مھن
ك ألن االتجاه اإل         م           مرغوب فى تالمیذه، وذل ة تعل وفیر بیئ ى ت ساعد عل دریس ی ة الت یجابى نحو مھن
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ة      دریس بفعالی ى الت ساعده ھو عل د  .  (Barwall, 2011 )إیجابیة  تساعد التالمیذ على التعلم وت وأك
ق          ) ٢٠٠٩(عبدالحمید   تھم وتحقی ى مھن ى النجاح ف ساعدھم عل م ت دى المعل أن االتجاھات االیجابیة ل

ا إ   ة، أم ة بفعالی داف التربوی شكل    األھ ؤثر ب سوف ت لبیة، ف دریس س ة الت و مھن اتھم نح ت اتجاھ ذا كان
ة    ة التربوی ى المنظوم ك دراسة     . سلبى علیة كعضو ف د ذل د أك  ;Parylo, S. & Ilgan, 2015)وق

Bhargava & Pathy, 2014).   

   :إجراءات البحث
  :لإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق من فروضھ تم اتباع الخطوات التالیة

  داد مقرر التدریس المصغر الذى تم اثرائھإع: أوًلا
  : قامت الباحثتان بإعداد المخطط العام للمقرر اإلثرائى باتباع الخطوات التالیة

  . تحدید األھداف العامة للمقرر اإلثرائى . أ
 . تحدید محتوى للمقرر اإلثرائى  . ب
  .تحدید األھداف اإلجرائیة للمقرر اإلثرائى  . ت
  .ثراءالفلسفة التى یقوم علیھا مقرر اإل  . ث
  .  تنظیم محتوى للمقرر اإلثرائى  . ج
  .تحدید أسالیب تقدیم المقرر  . ح
 . تحدید الوسائل واألنشطة التعلیمیة  . خ
  . تحدید أسالیب التقویم . د

  :وفیما یلى عرض لھذا الخطوات
  تحدید األھداف العامة للمقرر اإلثرائى  . أ

 .تدریب الطالبة المعلمة على مھارات التدریس المختلفة -
معلمة فھًما صحیًحا للمفاھیم والتطبیقات الممتعلقة بمھارات التدریس إكساب الطالبة ال -

 .المختلفة
تنمیة مھارات التعلم الذاتى والتعلم المستمر لدى الطالبة المعلمة لتتمكن من مسایرة كل  -

  .ما ھو جدید فى مجال تخصصھا وتحقیق النمو المھنى عن طریق التعلیم المستمر
المناقشة وعدم التعصب لرأى معین، والتریث فى تدریب الطالبات على الحوار و -

  .إصدار األحكام وصوال إلى القرار السلیم فى المشكالت التى تواجھھا أثناء التدریس
 .تنمیة الثقة بالنفس لدى الطالبة المعلمة -
تنمیة القدرة على التحكم والضبط االنفعالى عند التعرض ألى مشكالت أثناء  -

 .التدریس
  .ابیة  لدى الطالبة المعلمة نحو مھنة التدریستكوین اتجاھات إیج -
 .إعداد الطالبة المعلمة نفسًیا للقیام بمسئولیاتھا المھنیة بعد تخرجھا -
 . تقدیر دور المعلمین فى تنشئة األجیال -
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  تحدید محتوى المقرر االثرائى .ب
ن خالل اإلجاب       ك م ا وذل سؤال   تم تحدید المھارات التى تم إثراء مقرر التدریس المصغر بھ ن ال ة ع

  األول من أسئلة البحث وھو ما المھارات الممكن إضافتھا إلثراء مقرر التدریس المصغر؟
  

  :فقد تم إعداد قائمة بمھارات األداء التدریسى وذلك باتباع الخطوات التالیة
 تحدید المھارات التدریسیة الجدیدة التى فرضتھا ظروف : الھدف من القائمة

البة المعلمة أن تكون ملمة بھا وتتدربت علیھا تدریًبا العصر والتى یجب على الط
 .جیًدا
 تم إعداد القائمة من خالل الرجوع إلى عده مصادر وھى: مصادر إعداد القائمة :  

 واألبحاث والدراسات التربویة فى مجال األكادیمیة والمراجع الكتب الرجوع إلى بعض -
مة للطالبة المعلمة لمواكبة ظروف لفحصھا ولتحدید المھارات التدریسیة الالزالتدریس 

  . العصر، وغیر متضمنة فى مقرر التدریس المصغر
ارات األداء      - صغر، ومھ دریس الم ت الت ى تناول ب الت وث والكت ن البح دد م ى ع الع عل االط

  .التدریسى ومتطلبات إعداد المعلم
ارت        - ت مھ ى تناول ت والت بكة اإلنترن ى ش ة عل ة المتاح ع العلمی ى المواق الع عل  األداء االط

  . التدریسى لالستفادة منھا فى تحدید مھارات مقرر التدریس المصغر الذى تم إثرائھ
 وتم عرضھا على مجموعة * وفى ضوء ذلك قامت الباحثتان بإعداد قائمة بالمھارات التدریسیة 

 ومشرفى التربیة العملیة والمعیدات **من األساتذة المتخصصین فى المناھج وطرق التدریس
سات المساعدات القائمات بتدریس مقرر التدریس المصغر إلبداء رأیھم فى المھارات التى والمدر

یجب أن تتوفر فى الطالبة المعلمة، ولتوضیح درجة أھمیة دراسة ھذه المھارات، وتم إعداد قائمة 
  . تم إثراء مقرر التدریس المصغر بھا والتى فأكثر% ٨٥  التى بلغت درجة أھمیتھا ***بالمھارات

  تحدید األھداف اإلجرائیة للمقرر اإلثرائى.  ت 
  .تم اشتقاق مجموعة من األھداف اإلجرائیة لكل مھارة

  الفلسفة التى قام علیھا المقرر االثرائى. ث
شط                  د ن ع،  فق ى المجتم ر ف ن تغیی دث م ا یح ة م ة التعلیمی سایر العملی نظًرا ألنھ من الضرورى أن ت

ات ف   دة اتجاھ رت ع وى وظھ ر الترب ساعد   الفك تعلم ت یم وال تراتیجیات التعل دریس واس رق الت ى ط
رور        الل الم ن خ ات م اھیم  واالتجاھ ارات والمف ات والمھ ساب المعلوم ى اكت ة عل ة المعلم الطالب

  . بمواقف تعلیمیة متنوعة ومنھا التعلم النشط
رن العشرین وزا     Active Learning  والتعلم النشط ن الق رة م د مصطلح ظھر فى السنوات األخی

سیة         ة والنف ات التربوی د االتجاھ شرین كأح ادى والع رن الح ة الق ع بدای ر م شكل كبی ھ ب ام ب االھتم
ة      ث تجعل الطالب المعاصرة ، وذات تأثیر إیجابى كبیر على عملیة التعلم داخل الصف وخارجھ، حی

تع   ث ت ا  حی ن تعلمھ سئولة ع تعلم و م یم وال ة التعل ى عملی شارًكا ف ا وم ضًوا فاعًل ة ع ن المعلم لم ع
  . طریق البحث واالكتشاف وتشارك فى متابعھ تقدمھا الدراسى وتقییم إنجازاتھا

                                                             

 .القائمة  األولیة لمھارات التدریس المصغر): ٢(ملحق  *
 .ینقائمة األساتذة المحكم): ٣(ملحق  **
 .القائمة النھائیة لمھارات التدریس المصغر): ٤(ملحق  **
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ونس   ) ٢٠١٠(و بدوى ) ٢٠٠٩( الزیدى : كما لخص العدید من التربویون مثل    و )  ٢٠١٠(و ی
  : أھمیة التعلم النشط فیما یلى) ٢٠١٣( جابر 

  .  یھیيء للمتعلم مواقف تعلیمیة حیة -
ارف        یتوصل المتعلم من خال    - م یربطون المع دھم للمشكالت، ألنھ ى عن ول ذات معن لھ إلى حل

  .  الجدیدة أو الحلول بأفكار وإجراءات مألوفة عندھم ولیس باستخدام حلول أشخاص آخرین
ة                - زات كافی ى تعزی ھ عل ن خالل ث یحصل المتعلمون م ى العمل حی تعلم ف دماج الم یزید من ان

  .  حول فھمھم للمعارف الجدیدة
  .  فعیة المتعلم نحو التعلمیحسن من دا -
  .  ینمى لدى المتعلم الرغبة فى التفكیر والبحث والتعلم حتى االتقان -
یبین للمتعلمین قدرتھم على التعلم بدون مساعدة، وھذا یعزز ثقتھم بذواتھم واالعتماد على       -

  الذات 
ر من موضوع مع ربط               - ا الكث ذاكرة ربم ات من ال ى استرجاع المعلوم تعلم عل ا  یساعد الم ھ

 .  بعضھا مع بعض
شط  تعلم الن ى ال م ف تعلم والمعل ل  :دور الم ة مث وث التربوی ات والبح ن الدراس د م حت العدی :   أوض

د دور     ): ٤٣ ، ٢٠١٣(و جابر  ) ٥٠ ، ٢٠١١(و محمد    ) ١٣٢ ،   ٢٠٠٨(كوجك   ن تحدی ھ یمك أن
  :المتعلم فى التعلم النشط فیما یلى

  . اء فى مراحل تخطیطھ أو تنفیذه أو تقییمھالمشاركة فى الموقف التعلیمى بإیجابیة سو -
یبادر بطرح أسئلتھ وأفكاره فى الموقف التعلیمى، لذلك یسعى إلى البحث واالكتشاف  -

واالستقصاء، وجمع المعلومات وتحلیلھا وإعادة قراءتھا، والمالحظة والمقارنة والتحلیل 
  .والنقد

ى              - ل عل شط ُیقب تعلم الن ذلك الم وم      یبادر بأنشطة من صنعھ، ل ة ویق ة قوی شطة برغب  إجراء األن
  .بالتعلم بدافع ذاتى

  .ینظم وقتھ حسب متطلبات الموقف التعلیمى، وینجز أعمالھ فى مواعیدھا المحددة سلًفا -
  .اختیار الوسیلة المالئمة لعرض عملھ، وكتابة التقریر المناسب عن تقدمھ فى التعلم -

فى عملیة التعلیم والتعلم، مسئوال عن تعلمھ أى أن التعلم النشط یجعل المتعلم عضًوا ومشارًكا 
وعن تحقیق أھداف التعلیم، ویشارك فى اتخاذ القرارات المرتبطة بتعلمھ، ویشارك فى متابعة  

  .تقدمھ الدراسى، وفى تقییم إنجازاتھ
  یقوم بأدوار تختلف عن أدواره التقلیدیة فھو مخطط ومیسر أما دور المعلم فى التعلم النشط

  :لیات التعلم ولیس ملقًنا للمعلومات ولذلك یتمثل دور المعلم فىوموجھ لعم
  .تشجیع الطالب على المشاركة فى تحدید أھداف النشاطات العلمیة الصفیة والالصفیة -
مساعدة الطالب على اختیار المعرفة المناسبة للموضوع الذى یقومون بدراستھ أو المشكلة  -

  .التى تواجھھم
  .مداخل الالزمة لتحقیق أھداف الدرستحدید الطرق والنماذج وال -
  .تشخیص بیئة التعلم، وطبیعة مستوى المتعلمین -
  .یركز بصورة كبیرة على تنمیة مھارات الطالب، ویعطى اھتماًما أقل لنقل المعلومات -
  . یعمل على تعلیم طالبھ كیف یفكرون ولیس فیما یفكرون -
تنوعة التى تساعد المتعلمین على توفیر الوسائل التعلیمیة المناسبة، ومصادر التعلم الم -

  .ممارسة مواقف التعلم النشط
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تشجیع الطالب على المبادرة فى عمل األشیاء، وتنفیذ األنشطة بأنفسھم من خالل العمل  -
  .التعاونى، وجعل الطالب مكتشًفا ومجرًبا وفعاًلا فى العملیة التعلیمیة

  :نھاویوجد العدید من الدراسات التى اھتمت بالتعلم النشط م

  دراسة ماتشمیر وكراوفورد )Crawford (2007 Machemer & : ھدفت إلى التعرف
على أثر استخدام استراتیجیات التعلم النشط على تنمیة التحصیل الدراسى، وتقییم الطالب 
ألنشطة التعلم النشط فى بیئة حجرة الدراسة متعددة الوسائط التعلیمیة، وتوصلت إلى أن التعلم 

ویزید من رغبة الطالب فى التفاعل بینھم، كما یزید من مستوى تحصیلھم النشط فعال، 
  .الدراسى

  ھدفت إلى معرفة أثر استراتیجیة قائمة على التعلم النشط على تنمیة  ): ٢٠١١(دراسة زكى
التحصیل ومھارات االستدالل العلمى فى تدریس العلوم لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة مختلفى 

واعتمدت الدراسة على اختبار التحصیل، ومقیاس مھارات االستدالل أسالیب التعلم، 
العلمـــــى، وتوصلت إلى فاعلیة االستراتیجیة القائمة على التعلم النشط فى تنمیة التحصیل 

  .ومھارات االستدالل العلمى فى تدریس العلوم لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة
  ئم على التعلم النشط لعالج أوجھ القصور فى ھدفت بناء برنامج قا ): ٢٠١٧(دراسة سالم

اإلعداد المھنى للطالبة المعلمة شعبة علم نفس وتوصلت إلى فاعلیة البرنامج فى عالج 
  .القصور و تنمیة دافعیة اإلنجاز والكفاءة الذاتیة والمھنیة

  تنظیم محتوى مقرر التدریس المصغر الذى تم إثرائھ. ج
ن أ  انى م سؤال الث ن ال ة ع و  لإلجاب ث وھ ئلة البح د   س صغر بع دریس الم رر الت ورة مق ا ص م

  إثرائھ؟
  : * تنظیم محتوى المقرر كالتالىتم 

  .عنوان المھارة .١
  .تعریف المھارة .٢
  .تحدید األھداف اإلجرائیة للمھارة .٣
ا              .٤ وم بھ ى تق ة الت شطة المختلف ن األن سلة م ع سل ارة م عرض بعض المعلومات المتعلقة بالمھ

ح األداء            الطالبة المعلمة لمناقشة م    ى توض اذج الت ة والنم ض األمثل دیم بع ارة وتق حتوى المھ
  .العملى المھارة

ن أن      : عرض الجدول التالى   .٥ ن الممك ى م ات الت ى المعوق وذلك لمناقشة الطالبات المعلمات ف
 .تواجھھن مستقبًلا فى التدریس عند أداء ھذه المھارة، وسبل التغلب علیھا

  )١(جدول
   التغلب علیھامعوقات تنفیذ المھارة وسبل

التنبؤ بالمعوقات التى ستواجھك مستقبًلا 
  فى التدریس عند أداء ھذه المھارة

  سبل التغلب على المعوقات

  
  

  

                                                             

  .المقرر الذى تم إثرائھ): ٥(ملحق  *
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  .بطاقة تقییم أداء الطالبة المعلمة للمھارة .٦
 وتم تقدیم المھارة وفًقا للخطوات التالیة: 
 .قرأ علیھنكتابة اسم المھارة على السبوره أوعرضھا بأحد أجھزه العرض أو ت .١
سبقة     .٢ ة الم ى المعرف وف عل ات للوق ات المعلم ى الطالب ئلة عل ن االس ة م رح مجموع ط

 .ومعتقداتھن التربویة حول المھارة
ات          .٣ ائق والمعلوم ارف والحق ن المع ة م رض مجموع الل ع ن خ ك م ارة وذل رف المھ تع

 .واالنشطة المختلفة حول المھارة وأسلوب أدائھا
ؤ           في نھایة شرح المھارة تحدث من      .٤ ارة أو التنب ذ المھ ات تنفی ؤ بمعوق شة وحوار حول التنب اق

ب       دریس وسبل التغل اء الت بنوعیة المشكالت التي یمكن أن تواجھ الطالبة المعلمة مستقبًلا أثن
 .علیھا

 . تقوم كل طالبة معلمة بتحضیر درس مناسب للمھارة .٥
ددة          .٦ ارة المح ى المھ ى عل ى      تبدأ كل طالبة معلمة بالتدریب الفعل درس الت ن خالل شرح ال  م

امیرا          ا بك قامت بتحضیره أمام زمیالتھا لمدة ال تزید عن عشر دقائق ویتم تسجیل الدرس إم
 .الفیدیو أو المحمول

دیو، أو      .٧ عقب شرح الدرس تتعرف الطالبة على مستوى أدئھا باإلستعانة بمشاھده شریط الفی
ة       المحمول مع نقد األقران ، ونقد المشرف لتقدیم التغذی   ستطیع كل طالب ا ت ا كم ة لھ ة الراجع

ي              ساعدھا عل ا ی یم، مم ة التقی ن خالل بطاق دیھا م ارة ل ى ألداء المھ معلمة أن تقوم بتقییم ذات
ى               دیمھا مرة أخرى حت ى تحسینھا، وتق معرفة جوانب الضعف والقوه فى أدائھا والعمل عل

 .تصل لدرجة التمكن فى أدائھا
تفادة  .٨ ا واس ارات كلھ ة المھ د دراس تم   بع ارة ی ل مھ ة لك ة الراجع ن التغذی ة م ة المعلم  الطالب

ره  ع عناص ل بجمی ضیر درس كام وان(تح داف-العن ائل -األھ شطة والوس وى- األن - المحت
ویم  -خطة السیر فى الدرس    ارات األداء       )  التق ة مالحظة  مھ ا باستخدام بطاق تم مالحظتھ وی

  ).المدرس المساعد القائم بالتدریبالمعیدة أو (التدریسى من قبل الباحثتنان ومشرفة المعمل 
  األسالیب المستخدمة لتقدیم المقرر الذى تم إثرائھ. ح

ى                 رر االثرائ ى المق ات عل ات المعلم دریب الطالب ى ت ى اسُتخدمت ف ى  تنوعت أسالیب التدریب الت فف
دریس  ب  ت م استخدام أسلوب     الجان شة  المحاضرة،  النظرى ت ة،  والمناق اش   والحوار  الموجھ والنق

 على الطالبات المعلمات  أما لتدریب. المشكالت  وحل التعاوني والتعلم الذھني، والعصف مفتوح،ال
ردى والجمعى،   التدریس المصغر، والتدریس تم استخدام  مھارات أداء  ، والعمل  ورش والعمل الف
ات  واألدوار لعب اش  حلق ة و     النق شطة المختلف ام باألن ك للقی ق لتطبل دروس متنوعة   لتحضیر  وذل  ی

  . والتدریب على المھارات المطلوبة
  تحدید األنشطة والمواد التعلیمیة الالزمة لتقدیم ومناقشة محتوى المقرر الذى تم إثرائھ. خ

  :فى إطار محتوى المقرر والعمل على تحقیق أھدافھ قامت الطالبات  المعلمات باألنشطة التالیة
 علمة مثلالتى قامت بھا الطالبة الم تعددت وتنوعت األنشطة : 

  شطة ة  األن ر  العمل،  أوراق( الفردی ردى،  التقری ویم  الف ارات    التق ذاتى، أداء المھ ال
 .)المختلفة

  ة شطة الجماعی رى     (األن ب النظ شة الجان ة لمناق ارات المختلف ول المھ اث ح ل أبح عم
 ).للمھارة، إعداد أھداف ، أسئلة تقویمیة متنوعة للدروس

 لمعلمات على المھاراتالطالبات ا علیھا تتدرب عملیة دروس.  
 الزمالء مجموعة على وعرضھا النموذجیة الدروس إعداد. 
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     عمل عروض تقدیمیةPresentationsللمھارات المختلفة .  
 مقاطع فیدیو للمھارات المختلفة. 

  
  تقویم المقرر الذى تم إثرائھ. د

    ارات  تقویم مبدئى، للوقوف على ما لدى الطالبة المعلمة من معلومات أو تطبیقات  عن المھ
  .المختلفة

          ة ى كل مھم ة عل تقویم بنائى، یمارس أثناء العرض، ویشمل أسئلة شفھیة وتدریبات تطبیقی
درب         ى تت ارة الت من مھام تدریس المھارات، وأیضا من خالل بطاقة مالحظة خاصة بالمھ

  .علیھا
 تقویم نھائى، ویشمل تطبیق أدوات البحث  بعد دراسة المقرر اإلثرائى . 

  إعداد أدوات البحث: اثانًی
  :فى ضوء أھداف البحث قامت الباحثتان بإعداد األدوات التالیة

 بطاقھ مالحظھ األداء التدریسى .  
 مقیاس الصالبة النفسیة.  
 اختبار مواقف الصالبة النفسیة                             .  
 مقیاس االتجاه نحو مھنة التدریس.  

  .دریسى للطالبات المعلمات داخل معمل التدریس المصغرإعداد بطاقة مالحظة األداء الت. ١
دریس   :الھدف من إعداد بطاقة المالحظة     . أ ارات الت  ھدفت إلى التحقق من مدى توافر مھ

ویم – التنفیذ –التخطیط (فى أداء الطالبات المعلمات    ى     )  التق ان عل دت الباحثت د اعتم ولق
ات            ى أداء الطالب وف عل أداة للوق ات دون األدوات األخرى   المالحظة المباشرة ك المعلم

  : لعدة أسباب تتمثل فى أنھا
  . من أكثر الوسائل التى یستند إلیھا فى اختبارات األداء والسلوك -
دف               - و الھ ذا ھ ألداء، وھ ى ل سلوك الفعل إن المالحظة تساعد على جمع بیانات تتصل بال

  . من إجراء ھذا البحث
دى           - ى یب ى األحوال الت ات ف ن      تساھم فى جمع البیان ة ع ون رفضھم لإلجاب ا المبحوث فیھ

  . بعض التساؤالت
 وصف بطاقة المالحظة فى صورتھا المبدئیة   . ب

 :تم إعداد بطاقة المالحظة فى صورتھا المبدئیة وفًقا لعدة خطوات تمثلت فى
ن             - ة المالحظة وم االطالع على بعض األدبیات والدراسات السابقة لمعرفة خطوات بناء بطاق

 ). ٢٠١٢( و محمد ) ٢٠١٢( و حسین ) ٢٠١١( عیسى دراسة: ھذه الدراسات
ى       - م ف ن آرائھ تفادة م دریس؛ لالس رق الت اھج وط ال المن ى مج صین ف ض المتخص ة بع مقابل

 .   خطوات تصمیم بطاقة المالحظة
ى   تملت عل د اش ة وق ورتھا المبدئی ى ص ة ف ة المالحظ یاغة بطاق م ص ا،  : وت دف منھ ین الھ ة تب مقدم

م انت ات، ث ح التعلیم ى  وتوض وت عل ث احت ا، حی رض محتویاتھ ى ع ك إل د ذل ت بع ًرا ) ٧٠(قل مؤش
سیة   ارات تدری الث مھ ن ث ر ع اور تعب ة مح ى ثالث ا عل یط (موزًع ارة التخط ذ –مھ ارة التنفی  – مھ

ویم ارة التق رات   )مھ ذه المؤش درجت ھ د ت ور، وق ل مح ت ك ع تح ى تق رات الت یاغة المؤش م ص ، وت
  .تدرًجا رباعًیا
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 :تم التأكد من صدق بطاقة المالحظة عن طریق :صدق بطاقة المالحظة -
 تم عرض بطاقة المالحظة فى صورتھا المبدئیة على نفس المجموعة من السادة      :صدق المحكمین 

م ومالحظاتھم         ذ آرائھ دف أخ ك بھ دریس وذل المحكمین المتخصصین فى مجال المناھج وطرق الت
  :فى

 دقة صیاغة المؤشرات لغوًیا ومدى وضوحھا .  
 لمؤشرات  للمجال الذى تنتمي إلیھمالءمة ا .  
 إضافة أو حذف المؤشرات التى یرونھا مناسبة. 
 مدى مالءمة سلم التقدیر.  

ین       سادة المحكم وء آراء ال ى ض دیلھا  ف م تع ة ت ورتھا المبدئی ى ص ة ف ة المالحظ یم بطاق د تحك وبع
  .وصوًال للصورة النھائیة لھا

ارا    ض العب ذف بع رورة ح ین ض ض المحكم ح بع ث أوض صل   حی ر، وف بعض اآلخ دیل ال ت، وتع
ارتین          اتین المھ ة بھ داد أسئلة خاص م أع ث ت دیل حی ویم الب ة والتق سبورة التفاعلی ارتى استخدام ال مھ

  :نظًرا لألتى
ض                 - ن خالل عرض بع ا م دریب علیھ م الت ة داخل المعمل وت سبورة التفاعلی صعوبة توفیر ال

ع اإل  وع لمواق ومات والرج صور والرس دیو وال اطع الفی ح  مق ى توض ة، والت ت المختلف نترن
ة                  وع التكمل ن ن ا م ة منھ ئلة، ثالث ة أس داد أربع م إع الى ت مكوناتھا وطریقة استخدامھا، وبالت

ى   ة العظم ت الدرج أ وكان صواب والخط وع ال ن ن ر م صغرى ) ٢٥(واآلخ ة، وال درج
 .، وتم وضع مفتاح لإلجابة عنھ مرفق ببطاقة المالحظة)صفًرا(

دی  - ویم الب سبة للتق ى     بالن صحیحة وھ اییر لت دة مع ع  ع م وض ط وت د فق ؤال واح داد س م إع ل ت
 :كالتالى

    ى ة وھ ھ النھائی ى الدرج ة عل ة المعلم صل الطالب ة١٥(تح ذى  ) درج از ال ف اإلنج ان مل إذا ك
ذ        ھ التلمی ام ب ا ق ة   (أعدتھ یشتمل على تجمیع منظم لم ة المعلم یالت الطالب ال تحت    ) زم ن أعم م

  :متكاملة عن أدائھ وملف االنجاز عبارة عن المحتویات االتیةإشرافھا لیقدم صورة واقعیة و
ات أساسیة وھى          - ى بیان شتمل عل م اإلدارة ،    (صفحة الغالف وت ة، واس م المدیری اس

ادة       م الم م معل ات، نصف درجھ    ٣().    واسم المتعلم، والصف، والفصل واس  درج
   )لكل عنصر

   ) ٣ درجة، لكل عنصر ١٢:                  (ویشمل. فھرس الملف ومحتویاتھ -
االمتحانات التي تجریھا الطالبة المعلمة كجزء من تعلم (األعمال التحریریة     -

  )المادة الدراسیة
  )تدون األسئلة وتوضع بالملف" المناقشات الصفیة (األعمال الشفھیة                 -
 بالمادة المھام والتكلیفات واألنشطة المرتبطة(األنشطة المصاحبة للمادة       -

  ) الخ٠٠٠الدراسیة مثل إعداد بحث، وإعداد وسیلة تعلیمیة وتجمیع ألبوم صور 
تقییم سلوك التلمیذ داخل الفصل وخارجھ ومدى التزامھ بقواعد (   السلوك   -

 )وتعلیمات المدرسة
  
  
  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٦٣٢

 التجریب االستطالعى لبطاقة المالحظة  . ت
ن  تم تطبیق بطاقة المالحظھ على مجموعة استطالعیة من الطالب   ات المعلمات مكونة م

ى    ) ٨( صل الدراس ى الف ك ف ات وذل ة البن وى بكلی ة ترب ة الثالث ات بالفرق ات معلم طالب
  :م وتم مالحظتھن أثناء التربیة العملیة بھدف٢٠١٨-٢٠١٧األول للعام الجامعى 

ة ة المالحظ ات بطاق ساب ثب اق   :ح لوب اتف تخدام أس ة باس ة المالحظ ات بطاق ساب ثب م ح ت
  :امت الباحثتان بالمالحظة، وتم ذلك من خالل الخطوات التالیةالمالحظین، وق

 تخصیص بطاقتین لكل طالبة معلمة، واحدة مع كل باحثة.  
          اء ة أثن ة المعلم ة الطالب ن رؤی تمكن م اة ال ع مراع ن األخرى م دة ع ة بعی وس كل باحث جل

 .عملیة التدریس
 بدأت عملیة المالحظة من بدایة الحصة حتى نھایتھا. 

 %)٨٨(، وبلغت نسبة االتفاق )٢٠٠٠(نسبة االتفاق من خالل معادلة كوبر خطاب تم حساب 
وھى نسبة تدل على ارتفاع ثبات بطاقة المالحظة وإمكانیة استخدامھا فى مالحظة األداء 

  .التدریسى لمجموعتى البحث
   *الصورة النھائیة  لبطاقة المالحظة   . ث

ة     ة المالحظ ات بطاق دق وثب ساب ص د ح وعتى                           بع ى مجم ق عل الحة للتطبی بحت ص  أص
  :البحث حیث احتوت البطاقة فى صورتھا النھائیة على جزأیین أساسیین ھما

  .یتكون من بیانات عامة عن مجتمع البحث:         الجزء األول
  .یشتمل على ثالثة محاور أساسیة تضمنت عدد من المؤشرات:        الجزء الثانى

  .مؤشًرا) ١٥(التخطیط و قد تضمن: المحور األول -
  .              مؤشًرا) ٢٨(التنفیذ وقد تضمن : المحور الثانى -
 .مؤشًرا) ٨(التقویم وقد تضمن : المحور الثالث  -

ى تضمنتھا              ن المؤشرات الت وقد استخدمت الباحثتان مقیاًسا رباعًیا ؛ لتحدید درجة أداء كل مؤشر م
  :لىالبطاقة، بحیث توزع الدرجات كالتا

رة    ة كبی ارة بدرج ارس المھ طة   )٤(یم ة متوس ارة بدرج ارس المھ ارة  )٣(، و یم ارس المھ ، و یم
  :ویوضح ذلك الجدول التالى) ١(، ویمارس المھارة بدرجة قلیلة جًدا )٢(بدرجة قلیلة  

  )٢(جدول 
  طریقة تدرج مؤشرات البطاقة وفق مقیاس رباعى

مستوى أداء 
 لة جداقلی قلیلة متوسطة كبیرة المھارة

 ١ ٢ ٣ ٤ الدرجة

  .درجة) ٥١(، والدرجة الصغرى )٢٤٤(وبذلك تكون الدرجة العظمى لبطاقة المالحظة 
  

                                                             

 .لبطاقة المالحظةالصورة النھائیة ) ٦(ملحق  *



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٦٣٣

 إعداد مقیاس الصالبة النفسیة.٢
اس  . أ ن المقی دف م ات   :الھ دى الطالب سیة ل صالبة النف ستوى ال اس م اس قی تھدف المقی  اس

ن  المعلمات بالشعب التربویة، وذلك من خالل استجابتھن على بع      ض العبارات، التى یمكن م
 . خاللھا استنتاج مستوى الصالبة النفسیة لدیھن

اس     . ب ارات المقی اع               :صیاغة عب ن خالل اتِّب سیة م اس الصالبة النف داد مقی ان بإع قامت الباحثت
  :الخطوات التالیة

ا  - سیة ومنھ صالبة النف صلة بال ات ذات ال ة الدراس دى  : مراجع راھیم والری ة إب دراس
 ).٢٠١٦(و عبد اللطیف وآخران  ) ٢٠١٥( و صباح  ) ٢٠١٢( و باقر) ٢٠١١(

ن   - ون م ذى تك ة وال ورتھ األولی ى ص اس ف ارات المقی یاغة عب ة ) ٤٠(ص ردة موزع مف
ت         دى، وتنوع سیطرة ، والتح تحكم و ال زام، ال ى االلت ة وھ اس الثالث اد المقی ى أبع عل

 .العبارات بین العبارات الموجبة والسالبة
ا  ( ات المقیاس تدریجُا ثالثیُا تدرجت االجابة عن عبار   - ا   –تنطبق دائًم ق أحیاًن  ال – تنطب

ق ًا،        ) تنطب ق أحیان ان لتنطب ًا، ودرجت ق دائم ات لتنطب الث درج اء ث صحح بإعط ، وت
سالبة      ارات ال ودرجة واحدة لـ ال تنطبق وھذا بالنسبة للعبارات الموجبة، أما بالنسبة للعب

 .فتعكس تصحیح إجابتھا
ة      تم إعداد مقدمة ع    - ح طریق ال یوض ن المقیاس تشمل الھدف من المقیاس، تعلیماتھ، ومث

 . االجابة عنھ
س مجموعة         : صدق المقیاس  . ت للتأكد من صدق المقیاس تم عرضھ فى صورتھ األولیة على نف

اط    المحكمین المشار إلیھا سابقا، وذلك للحكم على مدى وضوح تعلیمات المقیاس، ومدى رتب
مناسبة عبارات المقیاس للغرض الذى ُوضع لقیاسھ، وقد أسفرت     العبارات بأبعاد المقیاس، و   

 .نتائج التحكیم عن إعادة صیاغة بعض العبارات، حذف بعض العبارات لتشابھھا
اس . ث تطالعیة للمقی ة االس سادة  :التجرب ًا آلراء ال اس وفق ى المقی دیالت عل راء التع د إج  بع

ن         المحكمین   ى مجموعة استطالعیة م اس عل ق المقی ن     تم تطبی ة م ات مكون ات المعلم الطالب
ام الجامعى       ) ٣٠( ى الفصل الدراسى األول للع -٢٠١٧طالبة معلمة بالفرقة الثانیة تربوى ف

  :م بكلیة البنات، وذلك بھدف٢٠١٨
ذى           :حساب زمن المقیاس   - زمن ال م حساب متوسط ال ب االستطالعى ت  من خالل التجری

ن ا        ة ع ى اإلجاب ات ف ات المعلم ع الطالب تغرقتھ جمی غ    اس د بل اس وق ة،  ) ٣٥(لمقی دقیق
  .دقائق لقراءة تعلیمات المقیاس) ٥(متضمنة 

امج            :حساب ثبات المقیاس   - اك بواسطة برن ا كرونب ة ألف اس بطریق  تم حساب ثبات المقی
spss   غ د بل ات،    ) ٠٫٧٨( وق ن الثب ة م ع بدرجة مقبول اس یتمت ى أن المقی دل عل ا ی مم

 .ویمكن االعتماد علیھ كأداه للقیاس
ى             :تساق الداخلي صدق اال  - ات ف ین درجات الطالب داخلي ب ساق ال دق االت م حساب ص  ت

 )٣(المقیاس ككل ودرجاتھم فى كل بعد ویوضح ذلك جدول 
  
  
  
  
  
  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٦٣٤

  )٣(جدول 
  مصفوفة قیم معامالت االتساق الداخلى لمقیاس الصالبة النفسیة وأبعاده الفرعیة

التحكم  االلتزام أبعاد المقیاس
 والسیطرة

 المقیاس ككل التحدى

    ١ االلتزام

   ١ **٠٫٣٧٠ التحكم والسیطرة

  ١ **٠٫٣٦٣ **٠٫٤٣٧ التحدى

 ١ **٠٫٧٧٦ **٠٫٧٢٥ **٠٫٨٠٧ المقیاس ككل 

د    **              ٠٫٠٥تعني أن القیمة دالة عند مستوى *  ة عن ة دال ي أن القیم تعن
  ٠٫٠١مستوى 

اس          داخلى للمقی ساق ال راوح     من الجدول السابق یتضح أن قیم معامالت االت ھ تت اده الفرعی  ككل وأبع
د مستوى        ) ٠٫٨٠٧،  ٠٫٣٦٣(بین   ة عن یم دال ى درجة       ٠٫٠١وھي ق اس عل ى أن المقی شیر إل ا ی  مم

  .عالیة من االتساق الداخلى وبذلك یمكن استخدامھ كأداة للقیاس
ا             :الصورة النھائیة للمقیاس   . ج ى أشار إلیھ دیالت الت د إجراء التع اس بع  بلغ عدد عبارات المقی

اس     ) ٣٠(ة المحكمون   الساد اد المقی ى أبع زام  ( عبارة موزعة عل سیطرة   –االلت تحكم وال  - ال
دى اس      ، )التح ات المقی فحة تعلیم ضمنت ص اس ت ئلة المقی ة ألس داد كراس م إع د ت ذلك فق وب

ة        ة منفصلة لإلجاب دیر          *ومفردات المقیاس وورق ا، وتق دریًجا ثالثًی ارات ت ذه العب درجت ھ وت
ارات المو درجات للعب ة ال صبح )١، ٢، ٣(جب سالبة لت ارات ال س للعب ، )٣، ٢، ١(، وتعك

اس  ى للمقی ة العظم ون الدرج ذلك تك صغرى ) ٩٠(وب ة ال ة، والدرج ة، ) ٣٠(درج درج
 .مواصفات مقیاس الصالبة النفسیة فى صورتھ النھائیة) ٤(ویوضح جدول 

  مواصفات مقیاس الصالبة النفسیة )٤(جدول 

  عدد   العبارات السالبة  العبارات الموجبة  أبعاد المقیاس
  اتالعبار

  النسبة المئویة

  %٣٣٫٣٣  ١٠  ٥، ٢  ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٤، ٣، ١  االلتزام
السیطرة 
  والتحكم

٣٣٫٣٣  ١٠  ٨، ٤، ٣، ٢  ١٠، ٩، ٧، ٦، ٥، ١%  

  %٣٣٫٣٣  ١٠  ١٠، ٧، ٤، ٢  ٩، ٨، ٦، ٥، ٣، ١  التحدى
  %١٠٠  ٣٠  ١٠  ٢٠  المقیاس الكلى

  
  

                                                             

 .الصالبة النفسیةالصورة النھائیة لمقیاس ) ٧(ملحق  *



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٦٣٥

   النفسیةإعداد اختبار مواقف الصالبة .٣
   الھدف من االختبار . أ

  .استھدف االختبار قیاس مستوى الصالبة النفسیة لدى الطالبات المعلمات بالشعب التربویة  
   إعداد مواقف االختبار  . ب

ا               ن أن تكون تعرضت لھ ن الممك ى م دریس، والت ف المرتبطة بالت تم وضع عدد من المواق
ستقبًلا    الطالبة المعلمة أثناء تدریبھا على المھارات الوار   ا م دة بالمقرر، أو سوف تتعرض لھ

  .أثناء التربیة العملیة أو فى عملھا كمعلمة
  االختبار فى صورتھ األولیة  . ت
موقفًا كل موقف تكون من جزأین، الجزء األول  ) ١٨(تكون االختبار فى صورتھ األولیة من         

دائل ت     ة ب شمل ثالث انى ی زء الث دریس والج ق بالت شكلة تتعل ًا أو م ل موقف ف أو  یمث ا للموق ل حلوًل مث
  .المشكلة، وعلى الطالبة أن تختار البدیل الذى یعبر عن الحل الصحیح للموقف أو المشكلة

   صدق االختبار  . ث
ین             ن المحكم س المجموعة م ى نف للتأكد من صدق االختبار تم عرضھ فى صورتھ األولیة عل

ث     ن حی م م داء رأیھ ك إلب دریس وذل رق الت اھج وط ى المن صین ف ن  و: المتخص ف م وح المواق ض
ة، إضافة                    ة المعلم ار للطالب ف االختب دى مناسبة مواق ار، م ات االختب الناحیة العلمیة، وضوح تعلیم

  .مقترحاتھم بالنسبة لمواقف وبدائل االختبار
ف،            رة بأسلوب مختل س الفك اوالن نف ا یتن وقفین ألنھم م م ى ض ین إل ض المحكم د أشار بع وق

  .وإجراء بعض التعدیالت فى الصیاغة
  التجربة االستطالعیة لالختبار  . ج

  بعد إجراء التعدیالت على االختبار وفًقا آلراء السادة المحكمین تم تطبیق االختبار على
  طالبة معلمة بالفرقة الثانیة تربوى) ٣٠( مجموعة استطالعیة من الطالبات المعلمات مكونة من 

  :لبنات، وذلك بھدفم بكلیة ا٢٠١٨-٢٠١٧ فى الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 
دیھن    : التأكد من وضوح مفردات االختبار وتعلیماتھ     - ن ل م تك لوحظ أن جمیع الطالبات ل

  .أیة استفسارات عن مواقف االختبار مما یؤكد وضوح وسالمة مفردات االختبار
ار  - ات االختب ساب ثب ة   :  ح تخدام معادل ار باس ات االختب ساب ثب م ح شارد " ت كیودرریت

ون ت"  ٢١س د بلغ ات وق ل الثب ة معام ار ) ٠٫٧٣( قیم ة أى أن االختب ة مقبول ى قیم وھ
  .یتمتع بدرجة ثبات عالیة ویمكن الوثوق بھ واستخدامھ كأداة للقیاس فى البحث

ار    - ن خالل                : حساب زمن االختب ار م ئلة االختب ن أس ة ع الزم لإلجاب زمن ال دیر ال م تق  ت
ات ا      ن طالب ة م ل طالب تغرقتھ ك ذى اس زمن ال ط ال ساب متوس تطالعیة   ح ة االس لتجرب

  .خمًسا وثالثین دقیقة) ٣٥(وكان متوسط الزمن الكلى لالختبار
داخلي     - ساق ال داخلي      :صدق االت ساق ال دق االت م حساب ص ى      ت ات ف ین درجات الطالب  ب

 )٥(االختبار ككل ودرجاتھم فى كل بعد ویوضح ذلك جدول 
  
  
  
  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٦٣٦

  )٥(جدول 
  بة النفسیة وأبعاده الفرعیةمصفوفة قیم معامالت االتساق الداخلي الختبار الصال

التحكم  االلتزام أبعاد المقیاس
 والسیطرة

 االختبار ككل التحدى

    ١ االلتزام

   ١ **٠٫٥٧٧ التحكم والسیطرة

  ١ **٠٫٥٠٨ **٠٫٦٠٨ التحدى

 ١ **٠٫٨٥٣ **٠٫٧٩٦ **٠٫٨٧٥ االختبار ككل

  ٠٫٠١لقیمة دالة عند مستوى تعني أن ا**        ٠٫٠٥قیمة دالة عند مستوى تعني أن ال* 
راوح           ھ تت اده الفرعی ار ككل وأبع داخلى لالختب من الجدول السابق یتضح أن قیم معامالت االتساق ال

ى درجة       ٠٫٠١وھى قیم دالة عند مستوى   ) ٠٫٨٧٥ ،   ٠٫٥٧٧(بین   ار عل ى أن االختب شیر إل ا ی  مم
  .عالیة من االتساق الداخلى وبذلك یمكن استخدامھ كأداة للقیاس

   الصورة النھائیة لالختبار-و
ار         ردات االختب دد مف ردة ) ١٥(بعد إجراء التعدیالت الالزمة على االختبار بلغ ع ع   *مف ، بواق

ثالث    ) ٥( اد ال ن األبع د م ل بع ردات لك دى  ( مف سیطرة ، والتح تحكم وال زام، ال داد  )االلت م إع ، وت
ة  تعلیمات االختبار التي شملت موقًفا یوضح كیفیة اإلجابة عن      مواقف االختبار وتم إعداد ورقة إجاب

ار           ة العظمى لالختب درجة  ) ١٥(منفصلة لسھولة اإلجابة وسرعة التصحیح ، وبذلك أصبحت النھای
  ).صفًرا(والنھایة الصغرى 

  إعداد مقیاس االتجاه نحو مھنة التدریس .٤
دریس       : الھدف من المقیاس    . أ ة الت ات نحو مھن ات المعلم اه الطالب اس  ھدف إلى معرفة اتج ، وقی

  .التغیر والتحسن فى اتجاھھن بعد دراسة المقرر الذى تم اثرائھ
ا           :تحدید أبعاد المقیاس    . ب ة وم دریس بصفة عام ى مجال الت  بعد االطالع على مقاییس االتجاه ف

ا    سابقة ومنھ ات ال ا الدراس ي تناولتھ ة والت صفة خاص دریس ب ة الت و مھن اه نح تص باالتج : یخ
یم  د الحك ة عب ى وع) ٢٠١٦( دراس ى  ) ٢٠١٧( ل سة وھ اد رئی ة أبع د ثالث م تحدی رة : وت نظ

  . المجتمع لمھنة التدریس، والنظرة الشخصیة نحو مھنة التدریس وتقییم الطالبة لذاتھا كمعلمة
ة       :طریقة إعداد المقیاس    . ت ا     Likert" لیكرت " تم استخدام طریق ثالث، وفیھ  ذات االستجابات ال

المحایدة، وتقوم الطالبة المعلمة بالتعبیر عن اتجاھھا بأن یقدم للطالبة المعلمة عدد من العبارات      
دائل   د ب ضیلھا ألح ى تف دل عل ة ت ع عالم اس بوض ف المقی ن مواق ف م ل موق ستجیب لك ت

البة، و   رى س ة وأخ ارات موجب اس عب ضمن المقی ارات  االستجابة، وت ن عب ة ع درجت اإلجاب ت
ا   دریًجا ثالثًی اس ت ق ( المقی ردد –مواف ق– مت ـ  ، ) غیرمواف ات ل الث درج اء ث صحح بإعط وت

ا               ة، أم ارات الموجب سبة للعب ذا بالن موافق، ودرجتان لـ متردد، ودرجة واحدة لـ ال غیرموافق ھ
  . بالنسبة للعبارات السالبة فتعكس تصحیح إجابتھا

ة  . ث ورتھ األولی ى ص اس ف ضمنًا  : المقی ة مت ورتھ األولی ى ص اس ف داد المقی م إع ارة ) ٣٦(ت عب
ة           : حاور ھى  موزعة على ثالثة م    دریس، النظرة الشخصیة نحو مھن ة الت ع لمھن نظرة المجتم

                                                             

 .مواقف الصالبة النفسیةالصورة النھائیة الختبار ): ٨(ملحق  *
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ة    ذاتھا كمعلم ة ل یم الطالب دریس، تقی ى    . الت ارة ھ ل عب الث استجابات لك م وضع ث ق، (وت مواف
ق ردد، غیرمواف ارات    ) مت ن العب دد م سالبة وع ارات ال ن العب دد م ى ع ور عل ل مح مل ك وش

ھ  الموجبة، كما تم وضع تعلیمات المقیاس تضم       نت الھدف منھ وعدد العبارات ومثاًال مجابًا عن
  .یوضح للطالبات المعلمات كیفیة االستجابة لعبارات المقیاس

سادة المتخصصین         :صدق المقیاس   . ج ن اال  للتأكد من صدق المقیاس تم عرضھ على مجموعة م
صیاغة اللفظی              ة ال ق بمالءم ا یتعل رأى فیم داء ال نھم إب ب م دریس وطل اھج وطرق الت ة فى المن

اس             ارات المقی ق عب لعبارات المقیاس، مناسبة عبارات المقیاس مع البعد الذى تعبر عنھ،  تواف
اس،      مع نوع االتجاه الذى تعبر عنھ، إضافة أو تعدیل أو حذف أیة عبارة أو بعد من أبعاد المقی

  .نقل أیة عبارة من بعد آلخر
اس  . ح تطالعیة للمقی ة االس ى ال:التجرب دیالت عل راء التع د إج سادة  بع وء آراء ال ى ض اس ف مقی

ن    ة م ات مكون ات المعلم ن الطالب تطالعیة م ة اس ى مجموع اس عل ق المقی م تطبی ین ت المحكم
ام الجامعى             ) ٣٠( ى الفصل الدراسى األول للع وى ف ة ترب ة الثانی ة بالفرق -٢٠١٧طالبة معلم

  : م بكلیة البنات، وذلك بھدف٢٠١٨
ھ      - ار وتعلیمات ردات االختب ن       :التأكد من وضوح مف م یك ات ل ات المعلم م الطالب وحظ أن معظ  ل

ة            ى وضوح ومالءم دل عل ا ی ھ مم اس وتعلیمات ردات المقی ق بمف لدیھن استفسارات فیما یتعل
  .عبارات المقیاس

ستخدم         : حساب ثبات المقیاس   - ث ت اك حی ا كرونب ة ألف تم حساب ثبات المقیاس باستخدام معادل
وع الخ     ن الن ة م اییس المتدرج ات المق اد ثب ى  إلیج ى أو الثالث لیمان،(ماس م )٢٠١٠س ، وت
ات       ى       )٠٫٨٣(حساب المقیاس ككل وبلغت قیمة معامل الثب دل عل ا ی ة مم ة مقبول ، وھى قیم

  .أن المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من الثبات ویمكن الوثوق بھ كأداة للقیاس
ن خالل ح       :حساب زمن المقیاس   - اس م ارات المقی الزم لالستجابة لعب ساب  تم تقدیر الزمن ال

الزم         زمن ال ط ال ان متوس ة االستطالعیة وك ات التجرب ذى استغرقتھ طالب زمن ال متوسط ال
  .دقائق لقراءة تعلیمات المقیاس) ٥(دقیقة، متضمنة ) ٣٥(خمسًا وثالثین 

اس    :صدق االتساق الداخلي   - ى المقی ات ف  تم حساب صدق االتساق الداخلي بین درجات الطالب
 )٦( ذلك جدول ككل  ودرجاتھم فى كل بعد ویوضح

  )٦(جدول 
  مصفوفة قیم معامالت االتساق الداخلي لمقیاس االتجاه نحو مھنة التدریس وأبعاده الفرعیھ

نظرة المجتمع لمھنة  أبعاد المقیاس
 التدریس 

النظرة 
الشخصیة نحو 
 مھنة التدریس 

تقییم الطالبة 
لذاتھا 

 كمعلمة 

المقیاس 
 ككل

نظرة المجتمع لمھنة 
 التدریس

١    

النظرة الشخصیة نحو 
 مھنة التدریس

١ **٠٫٥٧٣   

  ١ **٠٫٦١٠ **٠٫٦٢٠ تقییم الطالبة لذاتھا كمعلمة
 ١ **٠٫٨٨٦ **٠٫٨٣٩ **٠٫٨٤٤ المقیاس ككل

  ٠٫٠١تعني أن القیمة دالة عند مستوى **        ٠٫٠٥قیمة دالة عند مستوى تعني أن ال* 
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راوح        من الجدول السابق یتضح أن قیم معامالت اال       ھ تت اده الفرعی اس ككل وأبع داخلى للمقی ساق ال ت
د مستوى    ) ٠٫٨٨٦ ،   ٠٫٥٧٣(بین   ى درجة       ٠٫٠١وھى قیم دالة عن اس عل ى أن المقی شیر إل ا ی  مم

  .عالیة من االتساق الداخلى وبذلك یمكن استخدامھ كأداة للقیاس
ة    :الصورة النھائیة للمقیاس    . خ ى صورتھ النھائی اس ف ث اش  * تم إعداد المقی ى   بحی ) ٣٠(تمل عل

درج لالستجابة             اس مت ق  (عبارة موزعة على محاور المقیاس الثالثة وأمام كل عبارة مقی مواف
ة منفصلة      )  غیر موافق– متردد   – ة إجاب داد ورق م إع ا ت م  ، وتم وضع تعلیمات المقیاس، كم وت

سالبة لتصبح     )١، ٢، ٣(تقدیر الدرجات للعبارات الموجبة     ارات ال س للعب ، )٣، ٢، ١(، وتعك
ة،  ) ٣٠(درجة، والدرجة الصغرى    ) ٩٠(وبذلك تكون الدرجة العظمى للمقیاس    ن  درج ویمك

  ).٧(توضیح طریقة التصحیح فى حالة كل من العبارات السالبة والموجبة من خالل جدول
  )٧(جدول 

  طریقة تقدیر درجات مقیاس االتجاه

  نوع االستجابة
  نوع العبارة

  غیر موافق  متردد  موافق

  ١  ٢  ٣  موجبة
  ٣  ٢  ١  سالبة

  . مواصفات مقیاس االتجاه فى صورتھ النھائیة) ٨(ویوضح جدول 
  )٨(جدول 

  مواصفات مقیاس االتجاه

  
  أبعاد المقیاس

  
أرقام العبارات 

  الموجبة

  
أرقام العبارات 

  السالبة

  
  المجموع

  

  
النسبة 
  المؤیة

نظرة المجتمع لمھنة 
  %٣٣٫٣٣  ١٠  ٩، ٨، ٦، ٣  ١٠، ٧، ٥، ٤، ٢، ١  التدریس

النظرة الشخصیة نحو مھنة 
  التدریس

٩، ٨، ٥، ٤، ٣، ١ ،
٣٣٫٣٣  ١٠  ٧، ٦، ٢  ١٠%  

  %٣٣٫٣٣  ١٠  ١٠، ٨، ٦، ٣، ١  ٩، ٧، ٥، ٤، ٢  تقییم الطالبة لذاتھا كمعلمة
  %%١٠٠  ٣٠  ١٢  ١٨  المقیاس ككل

  
  
  

                                                             

 .الصورة النھائیة لمقیاس االتجاه): ٩(ملحق  *
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  :منھج البحث وإجراءات تنفیذ تجربة البحث
) التصمیم شبھ التجریبى( بحث المنھج التجریبى اتبعت الباحثتان فى ھذا ال: منھج البحث. ١

  :القائم على تصمیم المعالجات القبلیة والبعدیة وذلك من خالل مجموعتین تمثلت فى
مثلتھا الطالبات المعلمات الالتى درسن مقرر التدریس المصغر : المجموعة التجریبیة -

  .الذى تم اثرائھ
الالتى درسن مقرر التدریس المصغر مثلتھا الطالبات المعلمات : المجموعة الضابطة -

  .القائم
ارات                بعض المھ دریس المصغر ب رر الت راء مق ر إث ارة  ( ھدف البحث الحالى إلى قیاس أث مھ

یط  ذ –التخط ارة التنفی ة "  مھ ئلة -التھیئ رح األس ة  – ط ائل التعلیمی تخدام الوس ار واس  إدارة – اختی
ضغوط   ة   –ال سبورة التفاعلی تخدام ال ل – اس ال   التواص رض الفع صف – والع ارة –"  إدارة ال  مھ

  :على المتغیرات التابعة التالیة") التقویم البدیل" التقویم 

 مھارات األداء التدریسى .  
 الصالبة النفسیة .  
 االتجاه نحو مھنة التدریس. 

  :ویوضح الشكل التالى التصمیم التجریبى للبحث
   المقرر         التطبیق البعدى ألدوات البحثالتطبیق القبلى ألدوات البحث          التدریب على

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التصمیم التجریبى للبحث) ٢(شكل 
ار مجموعة البحث    .٢ ة        : اختی ھ الثانی ات  بالفرق ات المعلم ن الطالب ة البحث م ار مجموع م اختی ت

ة  شعب التربوی اء(لل وجى-كیمی وجي . بیول یات –جیول سفة – ریاض ة – فل ة عربی ة – لغ  لغ
ددھن      ،)إنجلیزیة غ ع ات   ) ٦٢( المقرر علیھن دراسة مقرر التدریس المصغر، و بل ن طالب م

  . جامعة عین شمس، ویوضح الجدول التالى توزیع مجموعات البحث–كلیة البنات 
  
  
  

مقیاس * 
الصالبة 
  النفسیة

اختبار * 
مواقف 

لصالبة ا
  النفسیة

مقیاس *
االتجاه نحو 
 مھنة التدریس

بطاقة المالحظة األداء * 
  التدریسى

  مقیاس الصالبة النفسیة* 

اختبار مواقف الصالبة * 
  النفسیة

مقیاس االتجاه نحو * 
 مھنة التدریس

 المجموعة الضابطة تدرس المقرر القائم 

ریبیة تدرس المقرر الذى المجموعة التج
 تم إثرائھ
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  )٩(جدول 
  توزیع طالبات مجموعتى البحث

  التجریبیة الضابطة المجموعة

  ٣٠ ٣٢ العدد

ث  .٣ ى ألدوات البح ق القبل ق أدو : التطبی م تطبی ث ت ار   (ات البح سیة، اختب صالبة النف اس ال مقی
دریس           ة الت ى مجموعتى البحث     )مواقف الصالبة النفسیة، مقیاس االتجاه نحو مھن ا عل ، قبلًی

افؤ     ٢٠١٧فى األسبوع األول من شھر أكتوبر    ن تك ق م دف التحق م وذلك قبل بدء التجربة بھ
لجة اإلحصائیة للبیانات، وتم المجموعتین والحصول على الدرجات القبلیة المطلوبة فى المعا    

ار  ) (T.testتصحیح إجابات الطالبات المعلمات على أدوات البحث، وتم استخدام      " ت"اختب
دم   spssالمجموعات المستقلة والمتجانسة وغیر المتساویة ، من خالل برنامج      ن ع ، للتأكد م

ات للم   ات المعلم ات الطالب طى درج ین متوس صائیة ب ة إح روق ذات دالل ود ف وعتین وج جم
سیة،                ف الصالبة النف ار مواق سیة، اختب اس الصالبة النف ن مقی الضابطة والتجریبیة فى كل م
ق              ائج التطبی الى نت دول الت مقیاس االتجاه نحو مھنة التدریس فى التطبیق القبلى، ویوضح الج

 .القبلي ألدوات البحث
  )١٠(جدول 

لضابطة والتجریبیة فى التطبیق القبلى لمتوسطى درجات الطالبات المعلمات للمجموعتین ا" ت"قیم 
لكل من مقیاس الصالبة النفسیة، اختبار مواقف الصالبة النفسیة، مقیاس االتجاه نحو مھنة                  

  التدریس                                                              
  ٣٠"= المجموعة التجریبیة  " ٢     ن٣٢ "  =المجموعة الضابطة  " ١                        ن

الدرجة   المتغیرات
  الكلیة

  المجموعة
 ٢ التجریبیةم١  ع١الضابطة م

  ٢ع
مستوى   "ت"قیمة 

  الداللة

  ٣٤٫٤٤  ٩٠  مقیاس الصالبة النفسیة
٠٫٥٣  ٠٫٦٣٦  ٦٫٧٤   ٣٣٫٢  ٨٫٤٢  

   ٣٫٩١  ١٥  اختبار الصالبة النفسیة
٠٫١٠٦  ١٫٦٤-  ١٫١   ٤٫٤٣  ١٫٣٩  

   ٣٤٫١٩  ٩٠  تجاه نحو مھنة التدریساال
٧٫٥٣  

٣٢٫٢٧    
٠٫٢٧  ١٫١١  ٥٫٨٨  

  :من الجدول السابق یتضح أن
   ة سیة  قیم صالبة النف اس ال سبة لمقی ة ) ٠٫٦٣٦" (ت"بالن د دالل ن ) ٠٫٥٣(عن ر م ى أكب وھ

أى أنھا غیر دالة ویعنى ذلك أنھ ال یوجد فرق دال إحصائًیا بین متوسطى درجات       ) ٠٫٠٥(
ات  اس   الطالب ي لمقی ق القبل ى التطبی ة ف ضابطة والتجریبی وعتین ال ى المجم ات ف المعلم

 .الصالبة النفسیة
    ة سیة  قیم صالبة النف ف ال ار مواق سبة الختب ة ) ١٫٦٤-" (ت"بالن د دالل ى ) ٠٫١٠٦(عن وھ

أى أنھا غیر دالة ویعنى ذلك أنھ ال یوجد فرق دال إحصائًیا بین متوسطى ) ٠٫٠٥(أكبر من 
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ات المعلمات فى المجموعتین الضابطة والتجریبیة فى التطبیق القبلي الختبار      درجات الطالب 
 .مواقف الصالبة النفسیة

        وھى أكبر ) ٠٫٢٧(عند داللة ) ١٫١١" (ت"بالنسبة لمقیاس االتجاه نحو مھنة التدریس  قیمة
ن   طى      ) ٠٫٠٥(م ین متوس رق دال إحصائًیا ب د ف ھ ال یوج ك أن ى ذل ة ویعن ر دال ا غی أى أنھ
اس        در جات الطالبات المعلمات فى المجموعتین الضابطة والتجریبیة فى التطبیق القبلي لمقی

 .االتجاه نحو مھنة التدریس
وعتین     ضح أن المجم بق یت ا س ة (مم ضابطة والتجریبی دء    ) ال ل ب ا قب ا بینھم افئتین فیم متك

  .التجربة
بحث تم تدریب بعد التأكد من تكافؤ مجموعتى ال: التدریب على مقرر التدریس المصغر .٤

الطالبات على مقرر التدریس المصغر، حیث تدربت المجموعة التجریبیة على مقرر 
التدریس المصغر الذى تم اثرائھ، أما المجموعة الضابطة فقد تدربت على مقرر التدریس 

م  بدایة من ٢٠١٨ – ٢٠١٧المصغر القائم، وقد استغرق التدریب عام دراسى كامل 
ر أكتوبر حتى األسبوع األول من شھر أبریل، كما حرصت الباحثتین األسبوع الثانى من شھ

على متابعة مجموعتى البحث بالتبادل فیما بینھن للتأكد من سیر التدریب وفًقا للغرض 
  .المحدد

بعد االنتھاء من التدریب تم تطبیق أدوات البحث بعدًیا على : التطبیق البعدى ألدوات البحث .٥
سبوع الثانى من شھر أبریل وبالنسبة للتطبیق البعدى لبطاقة مجموعتى البحث وذلك فى األ

المدرستان المساعدتان القائمتان بالتدریب ، (فقد قام بالمالحظة كل من : المالحظة
والباحثتان، وتم مالحظة الطالبة المعلمة فى نفس الوقت من قبل الثالث مالحظات مع 

  .ة المعلمة بوضوحمراعاة الجلوس فى مكان یمكنھن من مالحظة الطالب
 مالحظات على تجربة البحث 

  : عند تقییم مستوى أداء الطالبات المعلمات لمھارت التدریس تم اآلتى .١
 تم تقییم مھارة التخطیط عن طریق اإلطالع على دفاتر تحضیر الطالبات المعلمات.  
        ا ق اختب ن طری ات ع ات المعلم دى الطالب ك  تم تقییم مھارة استخدام السبورة التفاعلیة ل ر وذل

  .بسبب عدم توافرھا داخل المعمل
 تم  تقییم مھارة التقویم البدیل عن طریق نشاط تدریبى. 
           ث زادت ارة إدارة الضغوط، حی سعادتھن لدراسة مھ ات ب ات المعلم ن الطالب ر م ر الكثی عب

ا                  دریب مم اء الت تھن أثن ى واجھ ن المشكالت الت د م ة وحل العدی من شجاعتھن على مواجھ
 . الصالبة النفسیة لدیھنساعد على تنمیة

        اء ات أثن ات المعلم ھ الطالب وف تواج ى س شكالت الت التنبؤ بالم ة ب رة الخاص ازت الفق ح
تدریسھن على إعجابھن، حیث ساعدتھن على التنبؤ بنوعیة المشكالت التى من المحتمل أن    
ة        ادة الثق ى زی اعدتھن عل ا س ا، كم ى موجھتھ ادرات عل ن ق وف یك الى س واجھھن، وبالت ت

 .فسھنبأن
ن    .٢ ر م ا غی ارات، مم ى أداء المھ ى عل دریب فعل ن ت رت لھ ستخدمة وف دریب الم الیب الت أس

ة             وین صورة إیجابی ى تك دریس، وساعدتھن عل ة الت سلبیة حول مھن الكثیر من معتقداتھن ال
ة              ست قائم ستمر والحوار ولی ى التفاعل الم ة عل ة قائم ة حیوی ا مھن حول مھنة التدریس بأنھ

 .فظعلى التلقین والح
 واستخدم اختبار spssتم رصد الدرجات باستخدام برنامج : المعالجة اإلحصائیة للبیانات .٦

 لمعرفة داللة واتجاه الفرق بین متوسطى درجات الطالبات المعلمات فى T. Test" ت"
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المجموعتین الضابطة والتجریبیة، و معامل ارتباط بیرسون لمعرفة العالقة بین درجات 
  .فى المجموعة التجریبیة فى متغیرات البحثالطالبات المعلمات 

  :نتائج البحث
  :النتائج الخاصة بمھارات األداء التدریسى: أوًلا

ى         "لإلجابة عن السؤال االثالث الذى ینص على      ھ عل م إثرائ ذى ت دریس المصغر ال رر الت ر مق  ما أث
  ؟" تنمیة مھارات األداء التدریسى لدى الطالبات المعلمات  بكلیة البنات 

ار           م استخدام اختب سؤال ت ذا ال ن ھ ة ع ین      T. Test" ت"لإلجاب روق ب ة الف ن دالل  للكشف ع
ة             دى لبطاق ق البع ى التطبی ة ف ضابطة والتجریبی متوسطى درجات الطالبات المعلمات للمجموعتین ال

  .مالحظھ األداء التدریسى ككل ومھاراتھا الفرعیة وأیضًا الختبار صحة الفرضین األول والثانى
 ار صحة الفرض األولاختب 

ین متوسطى درجات      " :  ینص الفرض الصفرى األول على أنھ   ة إحصائًیا ب ال توجد فروق دال
ھ مالحظھ األداء            الطالبات المعلمات للمجموعتین الضابطة والتجریبیة فى التطبیق البعدى لبطاق

ة    ا الفرعی ل ومھاراتھ سى كك دول  " التدری ح ج ص  ) ١١(، ویوض ة اإلح ائج المعالج ائیة نت
  ".ت"باستخدام اختبار 

  )١١(جدول
لمتوسط  درجات الطالبات المعلمات بالمجموعتین الضابطة و التجریبیة فى بطاقة " ت"قیم 

  مالحظة األداء التدریسى ومھاراتھا الفرعیة 
  ٣٠= ٢         ن٣٢= ١                                                            ن

أبعاد 
الدرجة  مجموعةال البطاقة

االنجراف  المتوسط الكلیة
مستوى   "ت" المعیاري

 الداللة
  

  الداللة

مھارة 
 التخطیط

  الضابطة
 التجریبیة

٦٠ 
٤٣٫٢٨  

٥٢٫٢ 
٤٫٧٥  
٢٫٧٨ 

-٠٫٠٠٠ ٨٫٩٤ 
 دال 

مھارة 
 التنفیذ

  الضابطة
 التجریبیة

١٣٧ 
٦٩٫٤  

١٢٠٫٩ 
١٢٫٤٦  

٥٫٣٧ 
-

٠٫٠٠٠ ٢٠٫٩٨ 
  دال

 

مھارة 
 التقویم

  الضابطة
 ةالتجریبی

٤٧ 
٢١٫٢٢  

٤٠٫٦ 
٥٫٣٩  
٢٫٧٧ 

-
٠٫٠٠٠ ١٧٫٣٦  

  دال

البطاقة 
- ١٣٫٤٨ ١٣٣٫٩ ٢٤٤ الضابطة ككل

 دال ٠٫٠٠٠ ٢٨٫٨٨

    ٧٫١٢ ٢١٣٫٧  التجریبیة 

  : من الجدول السابق یتضح أن
ا  ٠٫٠١ وھو أقل من ٠٫٠٠٠عند مستوى داللة ) ٢٨٫٨٨-(بالنسبة لالختبار ككل  " ت"قیمة    أي أنھ

ذل  صائیًا، وك ة إح د     دال صائًیا عن رق دال إح ود ف ك وج ي ذل ة ویعن ارات الفرعی ین ٠٫٠١ك للمھ  ب
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ة          دى لبطاق ق البع ى التطبی متوسطى درجات الطالبات المعلمات  للمجموعتین الضابطة والتجریبیة ف
ستوى أداء           سین م ى تح اھم ف ى س رر اإلثرائ ة أى أن المق ة التجریبی صالح المجموع ة  ل المالحظ

  . وبذلك یرفض الفرض الصفرى ویقبل الفرض األول للبحثمھارات األداء التدریسى،
  اختبار صحة الفرض الثانى 

ین متوسطى درجات      " : ینص الفرض الصفرى الثانى على أنھ      ة إحصائًیا ب ال توجد فروق دال
سى             ة مالحظة األداء التدری دى لبطاق ق البع ى التطبی ة ف الطالبات المعلمات بالمجموعة التجریبی

ا وم ل ومھاراتھ ى كك تمكن الفرض ط ال دول %) " ٨٥(توس ح ج ة ) ١٢(، ویوض ائج المعالج نت
  ".ت"اإلحصائیة باستخدام اختبار 

  )١٢(جدول
لمتوسط  درجات الطالبات المعلمات بالمجموعة التجریبیة فى  التطبیق البعدى لبطاقة " ت"قیم 

  مالحظة األداء التدریسى ومھاراتھا الفرعیة ومتوسط التمكن الفرضى
  ٣٠=٢                                                           ن        

  
  مھارات
  البطاقة

  
الدرجة 

  الكلیة

  
المتوسط 

  البعدي

  
متوسط 
  الفروق

  "م ف"

  
  

قیمة 
  "ت"

  
مستوى                 

  الداللة

  
  الداللة

دال عند   ٠٫٠٢٥  ٢٫٣٦  ١٫٢  ٥٢٫٢  ٦٠  التخطیط
٠٫٠٥  

دال عند   ٠٫٠٠٠  ٥٫٠٣  ٤٫٩  ١٢٠٫٩  ١٣٧  التنفیذ
٠٫٠١  

دال عند   ٠٫٠٠٤  ٣٫١٦  ١٫٦  ٤٠٫٦  ٤٧  التقویم
٠٫٠١  

دال عند   ٠٫٠٠٠  ٥٫٠٩  ٦٫٧  ٢١٣٫٧  ٢٤٤  البطاقة ككل
٠٫٠١  

  :من الجدول السابق یتضح أن
ة     ) ٥٫٠٩(للبطاقة ككل   ) ت(قیمة   د مستوى دالل ن    ٠٫٠٠٠عن ل م و أق د   ٠٫٠١ وھ ھ یوج  أى أن

ق       فرق دال إحصائًیا بین متوسطى درجات ال    ى التطبی ة ف ات بالمجموعة التجریبی ات المعلم طالب
صالح  ٢٠٧البعدى لبطاقة مالحظة األداء التدریسى ككل ومھاراتھا ومتوسط التمكن الفرضى       ل

ة  ٢١٣٫٧المتوسط األعلى وھو المتوسط البعدى        ، وكذلك بالنسبة للمھارات الفرعیة جمیعھا دال
  .صفرى ویقبل الفرض الثانى للبحثلصالح المتوسط البعدى، وبذلك یرفض االفرض ال

           ارات األداء ة مھ ى تنمی ھ ف م اثرائ ذى ت صغر ال دریس الم رر الت أثیر مق م ت ساب حج ح
  :التدریسى

سى،  ) d(ولحساب حجم تأثیر مقرر التدریس المصغر الذى تم اثرائھ     فى تنمیة مھارات األداء التدری
  )١٣(كما ھو موضح بجدول ) d(تم إیجاد قیمة 
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  )١٣(جدول 
   ومقدار حجم التأثیر(d)م قی

المتغیر 
 المستقل

  المتغیر التابع
مھارات األداء (

  )التدریسى
مقدار حجم  dقیمة  قیمة ت

 التأثیر

  ٠٫٨٨  ٢٫٣٦  التخطیط
  ١٫٨٧  ٥٫٠٣  التنفیذ
  ١٫١٧  ٣٫١٦  التقویم

ئى
را

إلث
ر ا

قر
الم

  ١٫٨٩  ٥٫٠٩  البطاقة ككل  

   
 

ر  
ــــ

ــــ
ــــ

یـــ
كبـ

  

" d"لتحدید مستوى حجم التأثیر،  نجد أن قیم ) d( بالجدول المرجعى المقترح لقیم      (d)بمقارنة قیمة   
ة ككل     والى    )  ١٫٨٩(المحسوبة للبطاق ى الت ة عل ارات الفرعی ) ١٫١٧(، ) ١٫٨٧(، ) ٠٫٨٨(وللمھ

  .مما یدل على أن حجم التأثیر كبیر) ٠٫٨(وكل منھم أكبر من 
  .د تمت اإلجابة عن السؤال الثالث للبحثوباختبار صحة الفرضین األول والثانى فق

  :النتائج الخاصة بالصالبة النفسیة: ثانًیا
ى           نص عل ذى ی ع ال ھ         "لإلجابة عن السؤال الراب م إثرائ ذى ت دریس المصغر ال رر الت ر مق ا أث  م

 ؟ " على تنمیة الصالبة النفسیة لدى الطالبات المعلمات بكلیة البنات 
م اس         سؤال ت ذا ال ن ھ ة ع ار  لإلجاب ین      T. Test" ت"تخدام اختب روق ب ة الف ن دالل  للكشف ع

اس           دى لمقی ق البع ى التطبی متوسطى درجات الطالبات المعلمات للمجموعتین الضابطة والتجریبیة ف
  .الصالبة النفسیة و أبعاده الفرعیة وأیًضا الختبار صحة الفروض من الثالث للسادس

  اختبار صحة الفرض الثالث 
ین متوسطى درجات      " : الثالث على أنھینص الفرض الصفرى   ة إحصائًیا ب ال توجد فروق دال

صالبة         اس ال دى لمقی ق البع ى التطبی ة ف ضابطة والتجریبی وعتین ال ات للمجم ات المعلم الطالب
ة   اده الفرعی ل وأبع سیة كك دول  " النف ح ج تخدام   ) ١٤(، ویوض صائیة باس ة االح ائج المعالج نت

  ".ت"اختبار 
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  )١٤(جدول
 لمتوسط  درجات الطالبات المعلمات بالمجموعتین الضابطة و التجریبیة فى التطبیق "ت"قیم 

  البعدى لمقیاس الصالبة النفسیة وأبعاده الفرعیة

أبعاد 
الدرجة  المجموعة المقیاس

االنجراف  المتوسط الكلیة
 المعیاري

قیمة 
  "ت"

مستوى 
  الداللة الداللة

 دال ٠٫٠٠٠ ٩٫١٩- ٢٫٧٧ ١٢٫٨٤ ٣٠ الضابطة االلتزام
    ٣٫٣٢ ١٩٫٩٧  التجریبیة 

التحكم 
 دال ٠٫٠٠٠ ٨٫٩٨- ٣٫١٨ ١٣٫٠٩ ٣٠ الضابطة والسیطرة

    ٣٫٥٧ ٢٠٫٨  التجریبیة 
  دال  ٠٫٠٠٠ ١١٫١٩- ١٫٨٢ ١٠٫٩١ ٣٠ الضابطة التحدى

    ٣٫١٩ ١٨٫٢٣  التجریبیة 
 دال ٠٫٠٠٠ ١١٫٣٢- ٦٫٠٩ ٣٦٫٨٤ ٩٠ الضابطة المقیاس ككل

    ٩٫١ ٥٩  التجریبیة 

یم       د مستوى        ) ت(من الجدول السابق یتضح أن ق ة عن ة دال اده الفرعی اس ككل وأبع  ٠٫٠١للمقی
صالح المجموعة             ات ل مما یعنى وجود فرق دال احصائًیا بین متوسطى درجات الطالبات المعلم
ى    التجریبیة، وبذلك یرفض الفرض الصفرى ویقبل الفرض الثالث للبحث، أى أن المقرر اإلثرائ

  .ساھم فى رفع مستوى الصالبة النفسیة للطالبات المعلمات بالمجموعة التجریبیة
 اختبار صحة الفرض الرابع 

ین متوسطى درجات      " : ینص الفرض الصفرى الرابع على أنھ   ة إحصائًیا ب ال توجد فروق دال
اس الصالب        سیة  الطالبات المعلمات  بالمجموعة التجریبیة فى التطبیقین القبلى والبعدى لمقی ة النف

ة    اده الفرعی ل وأبع دول  "كك ح ج ار    ) ١٥(، ویوض تخدام اختب صائیة باس ة اإلح ائج المعالج نت
  ".ت"

  )١٥(جدول
لمتوسط  درجات الطالبات المعلمات بالمجموعة التجریبیة فى التطبیقین القبلى والبعدى لمقیاس " ت"قیم 

  الصالبة النفسیة وأبعاده الفرعیة

  
أبعاد 

  المقیاس

  
الدرجة 

  كلیةال

  
المتوسط 

  القبلي

  
المتوسط 

  البعدي

  
متوسط 
  الفروق

  "م ف"

االنحراف 
المعیاري 

  للفروق
  "ح ف"

  
قیمة 

  "ت"

  
مستوى 
  الداللة

  
  الداللة

  دال  ٠٫٠٠٠  ٩٫٦٣-  ٤٫٥  ٧٫٩٣-  ١٩٫٩٧  ١٢٫٠٣  ٣٠  االلتزام
التحكم 

  دال  ٠٫٠٠٠  ٩٫٠٢-  ٥٫٣٢  ٨٧٧-  ٢٠٫٨  ١٢٫٠٣  ٣٠  والسیطرة

  دال  ٠٫٠٠٠  ١٣٫٥٤-  ٣٫٦٧  ٩٫١-  ١٨٫٢٣  ٩٫٠١  ٣٠  التحدى
  دال  ٠٫٠٠٠  ١٢٫٧٧-  ١١٫٠٦  ٢٥٫٨-  ٥٩  ٣٣٫٢  ٩٠  المقیاس ككل
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ات         ات المعلم من الجدول السابق یتضح وجود فروق دالة إحصائًیا بین متوسطى درجات الطالب
فى التطبیق القبلى والبعدى لمقیاس الصالبة النفسیة كل وأبعاده الفرعیة لصالح التطبیق البعدى،      

  .یرفض الفرض الصفرى ویقبل الفرض الرابع للبحثوبذلك 
 اختبار صحة الفرض الخامس 

ھ    ى أن امس عل صفرى الخ رض ال نص  الف طى    " : ی ین متوس صائًیا ب ة إح روق دال د ف ال توج
ار          دى الختب ق البع ى التطبی ة ف ضابطة والتجریبی وعتین ال ات للمجم ات المعلم ات الطالب درج

اده  ل وأبع سیة كك صالبة النف ف ال دول"مواق ح ج صائیة ) ١٦(، ویوض ة االح ائج المعالج نت
  ".ت"باستخدام اختبار 

  )١٦(جدول
لمتوسط  درجات الطالبات المعلمات بالمجموعتین الضابطة و التجریبیة فى اختبار " ت"قیم 

  الصالبة النفسیة وأبعاده الفرعیة

أبعاد 
الدرجة  المجموعة االختبار

االنجراف  المتوسط الكلیة
 المعیاري

 قیمة
  "ت"

مستوى 
  الداللة الداللة

 دال ٠٫٠٠٠ ٨٫٣٦- ٠٫٦٩ ٢٫١٩ ٥ الضابطة االلتزام
    ١٫١ ٤٫١٣  التجریبیة 

التحكم 
 دال ٠٫٠٠٠ ١١٫١١- ٠٫٩٨ ١٫٧٥ ٥ الضابطة والسیطرة

    ٠٫٩٤ ٤٫٤٧  التجریبیة 
  دال  ٠٫٠٠٠ ١١٫٤٤- ٠٫٩١ ١٫٥٦ ٥ الضابطة التحدى

    ٠٫٩٩ ٤٫٣٣  التجریبیة 
 دال ٠٫٠٠٠ ٢٢٫٤٥- ١٫٤٦ ٥٫٥ ١٥ الضابطة تبار ككلاالخ

    ١٫١١ ١٢٫٩٣  التجریبیة 

  ٠٫٠١لالختبار ككل وأبعاده الفرعیة دالة عند ) ت(من الجدول السابق یتضح أن قیم 
ضابطة                 ات للمجموعتین ال ات المعلم ین متوسطى درجات الطالب أى أنھ یوجد فرق دال إحصائًیا ب

البعدى لصالح المجموعة التجریبیة، وبذلك یرفض الفرض الصفرى ویقبل   والتجریبیة فى التطبیق    
  .الفرض الخامس للبحث

 اختبار صحة الفرض السادس 
ھ    ى أن سادس عل صفرى ال رض ال نص الف طى    " :  ی ین متوس صائًیا ب ة إح روق دال د ف ال توج

دى الخ      ى والبع ین القبل ى التطبیق ف   درجات الطالبات المعلمات بالمجموعة التجریبیة ف ار مواق تب
ة     اده الفرعی ل وأبع سیة كك صالبة النف دول  "ال ح ج صائیة   ) ١٧(، ویوض ة اإلح ائج المعالج نت

  ".ت"باستخدام اختبار 
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  )١٧(جدول
لمتوسط  درجات الطالبات المعلمات بالمجموعة التجریبیة فى التطبیقین القبلى والبعدى " ت"قیم 

  الختبار الصالبة النفسیة وأبعاده الفرعیة

  
 أبعاد

  االختبار

  
الدرجة 

  الكلیة

  
المتوسط 

  القبلي

  
المتوسط 

  البعدي

  
متوسط 
  الفروق

  "م ف"

االنحراف 
المعیاري 

  للفروق
  "ح ف"

  
  قیمة

  "ت"

  
مستوى       

  الداللة

  
  الداللة

  دال  ٠٫٠٠٠  ١٢٫٧٣-  ١٫١  ٢٫٥٧-  ٤٫١٣  ١٫٥٧  ٥  االلتزام
التحكم 

  دال  ٠٫٠٠٠  ١٣٫٧٥-  ١٫١٥  ٢٫٩-  ٤٫٤٧  ١٫٥٧  ٥  والسیطرة

  دال  ٠٫٠٠٠  ١٢٫٠٧-  ١٫٣٨  ٣٫٠٣-  ٤٫١٣  ١٫٣  ٥  التحدى
االختبار 

  دال  ٠٫٠٠٠  ٢٨٫٨٨-  ١٫٦٧  ٨٫٨-  ١٢٫٧٣  ٤٫٤٤  ١٥  ككل

یم     سابق یتضح أن ق دول ال ن الج د     ) ت(م ة عن ة دال اده الفرعی ار ككل وأبع ھ ٠٫٠١لالختب أى أن
ات للمجموعة             ات المعلم ین متوسطى درجات الطالب ة إحصائًیا ب ى   توجد فروق دال ة ف  التجریبی

دى،               ق البع صالح التطبی ة ل اده الفرعی التطبیق البعدى الختبار مواقف الصالبة النفسیة ككل وأبع
  .وبذلك یرفض الفرض الصفرى ویقبل الفرض السادس للبحث

  مقرر التدریس المصغر الذى تم اثرائھ فى تنمیة الصالبة النفسیةحساب فعالیة:  
سبة           ولحساب فعالیة مقرر التدریس المصغ  م حساب ن سیة ت ة الصالبة النف ى تنمی ھ ف م اثرائ ذى ت ر ال

  ).١٨(الكسب المعدل لبلیك ویوضح جدول ذلك 
  )١٨(جدول 

  متوسط درجات الطالبات المعلمات فى التطبیق القبلى والبعدى
   وأبعاده الفرعیة ونسبة الكسب المعدل لبلیكالختبار الصالبة النفسیة

  أبعاد
  االختبار

  الدرجة
  الكلیة

المتوسط 
  القبلي

المتوسط 
  البعدي

نسبة الكسب 
  المعدل لبلیك

  ١٫٢٦  ٤٫١٣  ١٫٥٧  ٥  االلتزام
  ١٫٤٢  ٤٫٤٧  ١٫٥٧  ٥  التحكم والسیطرة

  ١٫٣٣  ٤٫١٣  ١٫٣  ٥  التحدى
  ١٫٣٤  ١٢٫٧٣  ٤٫٤٤  ١٥  االختبار ككل

ل                 سیة كك ار الصالبة النف ك الختب دل لبلی سبة الكسب المع سابق أن ن دول ال ن الج ، )١٫٣٤(یتضح م
ة     ) ١٫٣٣(،  ) ١٫٤٢(،  ) ١٫٢٦(وأبعاده الفرعیة    وھذه القیم تقع ضمن المدى الذى حدده بلیك للفعالی

ى    ) ٢ : ١(وھو   رة ف ة كبی وتشیر تلك النتیجة إلى أن مقرر التدریس المصغر الذى تم اثرائھ ذو فعالی
  .تنمیة الصالبة النفسیة لدى الطالبات المعلمات بكلیة البنات
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 مقرر التدریس المصغر الذى تم اثرائھ فى تنمیة الصالبة النفسیةحساب حجم تأثیر :  
فى تنمیة الصالبة النفسیة، تم إیجاد  ) d(ولحساب حجم تأثیر مقرر التدریس المصغر الذى تم اثرائھ      

  ):١٩(كما ھو موضح بجدول ) d(قیمة 
  )١٩(جدول 

   المقابلة لھا ومقدار حجم التأثیر(d) وقیم (η2)قیم 

المتغیر 
 مستقلال

  المتغیر التابع
  )الصالبة لنفسیة(

مقدار حجم  dقیمة  η2 قیمة 
 التأثیر

  ٤٫٧٣ ٠٫٨٥ االلتزام 
 ٥٫١ ٠٫٨٦ التحكم والسیطرة 
 ٤٫٤٨ ٠٫٨٣ التحدى 

ئى
را

إلث
ر ا

قر
الم

ـر ١٠٫٧١ ٠٫٩٧ االختبار ككل  
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
یـــ

كب
 

ة    ) d(لقیم  بالجدول المرجعى المقترح (d)بمقارنة قیم   د أن قیم أثیر، نج " d"لتحدید مستوى حجم الت
والى  ) ١٫٠٧١(المحسوبة لالختبار ككل   وكل  ) ٤٫٤٨(، ) ٥٫١(، ) ٤٫٧٣(وأبعاده الفرعیة على الت

ة          ) ٠٫٨(منھم أكبر من     ر، وقیم أثیر كبی م الت ى أن حج دل عل ار ككل   ) η2(مما ی ذا  ٠٫٩٧لالختب  وھ
  .صالبة النفسیة یرجع للمقرر اإلثرائىمن النمو والتحسن لل%) ٩٧(یعنى أن 

  .وباختبار صحة الفروض من الثالث للسادس فقد تمت اإلجابة عن السؤال الرابع للبحث
  :النتائج الخاصة باالتجاه نحو مھنة التدریس: ثالًثا

ھ      "لإلجابة عن السؤال االخامس الذى ینص على          م إثرائ ذى ت دریس المصغر ال  ما أثر مقرر الت
 ؟" االتجاه مھنة التدریس لدى الطالبات المعلمات بكلیة البناتعلى تنمیة 

ار           م استخدام اختب سؤال ت ذا ال ن ھ ة ع ین      T. Test" ت"لإلجاب روق ب ة الف ن دالل  للكشف ع
اس           دى لمقی ق البع ى التطبی متوسطى درجات الطالبات المعلمات للمجموعتین الضابطة والتجریبیة ف

  .ه الفرعیة وأیًضا الختبار صحة الفرضین السابع والثامناالتجاه نحو مھنة التدریس وأبعاد
  اختبار صحة الفرض السابع 

ین متوسطى درجات    " : ینص الفرض الصفرى السابع على أنھ      ال توجد فروق دالة إحصائًیا ب
اس االتجاه نحو            دى لمقی ق البع ى التطبی ة ف ضابطة والتجریبی الطالبات المعلمات للمجموعتین ال

ة      مھنة التدریس و   اده الفرعی دول     " أبع ح ج ائج المعالجة اإلحصائیة باستخدام     ) ٢٠(، ویوض نت
  ".ت"اختبار 
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  )٢٠(جدول
لمتوسط  درجات الطالبات المعلمات بالمجموعتین الضابطة و التجریبیة فى مقیاس " ت"قیم 

  االتجاه نحو مھنة التدریس وأبعاده الفرعیة

الدرجة  المجموعة أبعاد المقیاس 
االنجراف  توسطالم الكلیة

 المعیاري
ة  قیم

  "ت"
ستوى  م

 الداللة
  الداللة

ع   ره المجتم نظ
 لمھنة التدریس

  الضابطة 
  ١٤٫٨١ ٣٠ التجریبیة

٢٣٫٥٧ 
٣٫٥٧  
 دال ٠٫٠٠٠ ٩٫٥٨- ٣٫٦٣

صیة   رة الشخ النظ
 نحو مھنة التدریس

  الضابطة
  ١٤٫٧٥ ٣٠ التجریبیة

٢٢٫٦ 
٣٫٤١  
 دال ٠٫٠٠٠ ٧٫٥٩- ٤٫٦٨

ذاتھا  ة ل یم الطالب تقی
 معلمة ك

  الضابطة
  ١٢٫٢٢ ٣٠ التجریبیة

٢٢٫١ 
٣٫٩٩  
  دال  ٠٫٠٠٠ ٨٫٢- ٥٫٤٣

 دال ٠٫٠٠٠ ١٢٫٨- ٧٫٦١ ٤١٫٧٨ ٩٠ الضابطة المقیاس ككل
    ٨٫٦٦ ٦٨٫٢٧  التجریبیة 

د مستوى      ) ت(من الجدول السابق یتضح أن قیم       ة عن ة دال اده الفرعی  ، ٠٫٠١للمقیاس ككل وأبع
صائًیا      ة إح روق دال د ف ھ توج وعتین      أى أن ات للمجم ات المعلم ات الطالب طى درج ین متوس ب

سین     ى تح اھم ف ى س رر اإلثرائ ة، أى أن المق ة التجریبی صالح المجموع ة ل ضابطة والتجریبی ال
رفض الفرض الصفرى         ذلك ی ة، وب اتجاه الطالبات المعلمات بالمجموعة التجریبیة نحو اإلیجابی

  .ویقبل الفرض السابع للبحث
 امناختبار صحة الفرض الث 

ین متوسطى درجات     " : ینص الفرض الصفرى الثامن على أنھ      ال توجد فروق دالة إحصائًیا ب
ة          الطالبات المعلمات بالمجموعة التجریبیة فى التطبیقین القبلى والبعدى لمقیاس االتجاه نحو مھن

ا    ) ٢١(، ویوضح جدول  "التدریس و أبعاده الفرعیة      ر نتائج المعالجة اإلحصائیة باستخدام اختب
  ".ت"

  )٢١(جدول
لمتوسط  درجات الطالبات المعلمات بالمجموعة التجریبیة فى  التطبیقین القبلى والبعدى " ت"قیم 

  لمقیاس االتجاه نحو مھنة التدریس وأبعاده الفرعیة

  
  أبعاد المقیاس

  
الدرجة 
  الكلیة

  
المتوسط 

  القبلي

  
المتوسط 

  البعدي

  
متوسط 
  الفروق

  "م ف"

االنحراف 
عیاري الم

  للفروق
  "ح ف"

  
قیمة 

  "ت"

  
  مستوى
   الداللة

  
  الداللة

 المجتمع ةنظر
  دال  ٠٫٠٠٠  ١٤-  ٤٫٨٦  ١٢٫٤-  ٢٣٫٥٧  ١١٫١٣  ٣٠  لتدریسةلمھن

 ةالنظر
الشخصیة 
نحو مھنة 
 التدریس

  دال  ٠٫٠٠٠  ١٠٫٤٦-  ٥٫٧٩  ١١٫٠٦-  ٢٢٫٦  ١١٫٥٣  ٣٠

تقییم الطالبة 
  دال  ٠٫٠٠٠  ١٢٫٧٩-  ٥٫٣٥  ١٢٫٥-  ٢٢٫١  ٩٫٦  ٣٠ لذاتھا كمعلمة

  دال  ٠٫٠٠٠  ٣٣٫٣-  ٧٫٢٢  ٣٦-  ٦٨٫٢٧  ٣٢٫٢٧  ٩٠ المقیاس ككل
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د مستوى    ) ت(من الجدول السابق یتضح أن قیم   ة عن ة دال  ، أى ٠٫٠١للمقیاس ككل وأبعاده الفرعی
ة       ة التجریبی ات للمجموع ات المعلم ات الطالب طى درج ین متوس صائًیا ب ة إح روق دال د ف ھ توج أن

  .بذلك یرفض الفرض الصفرى ویقبل الفرض الثامن للبحثلصالح التطبیق البعدى، و
  مقرر التدریس المصغر الذى تم اثرائھ فى تنمیة االتجاه نحو مھنة التدریسحساب فعالیة  

م         دریس ت ة الت و مھن ة االتجاه نح ى تنمی ھ ف م اثرائ ذى ت صغر ال دریس الم رر الت ة مق ولحساب فعالی
  ).٢٢(ذلك حساب نسبة الكسب المعدل لبلیك ویوضح جدول 

  )٢٢(جدول 
  متوسط درجات الطالبات المعلمات فى التطبیق القبلى والبعدى

   وأبعاده الفرعیة ونسبة الكسب المعدل لبلیكلمقیاس االتجاه نحو مھنة التدریس

  أبعاد
  المقیاس

  الدرجة 
  الكلیة

المتوسط 
  القبلى

المتوسط 
  البعدى

       نسبة الكسب 
       المعدل لبلیك

  ١٫٠٧  ٢٣٫٥٧  ١١٫١٣  ٣٠   لمھنة التدریسنظرة المجتمع
  ١ ~ ٠٫٩٨٦  ٢٢٫٦  ١١٫٥٣  ٣٠  النظرة الشخصیة نحو مھنة التدریس

  ١٫٠٣  ٢٢٫١  ٩٫٦  ٣٠  تقییم الطالبة لذاتھا كمعلمة
  ١٫٠٢  ٦٨٫٢٧  ٢٢٫١  ٩٠  المقیاس ككل

ل                  دریس كك ة الت اس االتجاه نحو مھن ك لمقی دل لبلی سبة الكسب المع سابق أن ن دول ال یتضح من الج
ة  ) ١٫٠٢( اده الفرعی ذى   ) ١٫٠٢(، ) ١٫٠٣(، ) ١(، ) ١٫٠٧(وأبع دى ال ع ضمن الم یم تق ذه الق وھ

ھ         ) ٢ : ١(حدده بلیك للفعالیة وھو      م اثرائ ذى ت دریس المصغر ال وتشیر تلك النتیجة إلى أن مقرر الت
  .ذو فعالیة كبیرة فى تنمیة االتجاه نحو مھنة التدریس

        دریس ال رر الت أثیر مق ة          حساب حجم ت اه نحو مھن ة االتج ى تنمی ھ ف م اثرائ ذى ت مصغر ال
  :التدریس

ھ        م اثرائ ذى ت صغر ال دریس الم رر الت أثیر مق م ت ساب حج ة    ) d(ولح و مھن اه نح ة االتج ى تنمی ف
  )٢٣(كما ھو موضح بجدول ) d(التدریس، تم إیجاد قیمة 

  )٢٣(جدول 
   المقابلة لھا ومقدار حجم التأثیر(d) وقیمة (η2)قیمة 

ر  المتغی
 المستقل

  المتغیر التابع
  )الصالبة لنفسیة(

مقدار حجم  dقیمة  η2 قیمة 
 التأثیر

 ٥٫٢  ٠٫٨٧ نظرة المجتمع لمھنة التدریس  
 ٣٫٨٨ ٠٫٧٩ النظرة الشخصیة نحو مھنة التدریس 
 ٤٫٧٥ ٠٫٨٥ تقییم الطالبة لذاتھا كمعلمة 

ئى
را

إلث
ر ا

قر
الم

ـــ ١٢٫٣٦ ٠٫٩٧ تبار ككلاالخ  
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
یـــ

كب
ـر

ـــ
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ة    ) d( بالجدول المرجعي المقترح لقیم (d)بمقارنة قیم   د أن قیم أثیر، نج " d"لتحدید مستوى حجم الت
وكل ) ٤٫٧٥(، ) ٣٫٨٨(، ) ٥٫٢(وألبعاده الفرعیة على التوالى   ) ١٢٫٣٦(المحسوبة للمقیاس ككل    

ة      ) ٠٫٨(منھم أكبر من     ر، وقیم اس ككل   ) η2( مما یدل على أن حجم التأثیر كبی ذا  ) ٠٫٩٧(للمقی وھ
  .من النمو والتحسن فى اتجاه الطالبات نحو مھنة التدریس یرجع للمقرر اإلثرائى%) ٩٧(یعنى أن 

  .وباختبار صحة الفرضین السابع والثامن فقد تمت اإلجابة عن السؤال االخامس للبحث
ا صالبة   : رابًع سى و ال ین األداء التدری ة ب ة بالعالق ائج الخاص ة   النت و مھن اه نح سیة و االتج  النف

  :التدریس
      ى نص عل ذى ی سادس ال سؤال اال ن ال ة ع ارات األداء     "لإلجاب ین مھ ة ب وع العالق ا ن  م

 ؟" التدریسى للطالبات المعلمات والصالبة النفسیة لدیھن 
ات     " ر"تم حساب قیمة لإلجابة عن ھذا السؤال        ات المعلم ین درجات الطالب معامل االرتباط ب

ى التط ف      ف ار مواق اس واختب سى ومقی ارات األداء التدری ة مھ ة مالحظ ن بطاق ل م دى لك ق البع بی
  . الصالبة النفسیة، وأیًضا الختبار صحة الفرض التاسع

  اختبار صحة الفرض االتاسع 
ین متوسطى درجات    " : ینص الفرض الصفرى التاسع على أنھ     ال توجد عالقة دالة إحصائیا ب

ات للمجموع   ات المعلم سى     الطالب ة مالحظة األداء التدری دى لبطاق ق البع ى التطبی ة ف ة التجریبی
  ". ر"نتائج قیمة ) ٢٥(، ) ٢٤(، ویوضح جدولى "والصالبة النفسیة 

  
  )٢٤(جدول 

  بین درجات الطالبات  المعلمات فى" r"قیمة معامل االرتباط 
  بطاقة مالحظة مھارات األداء التدریسى ومقیاس الصالبة النفسیة

ة قی  األداة م
"r"  الداللة  

  بطاقة مالحظة األداء التدریسى

   مقیاس الصالبة النفسیة
دال عند   ٠٫٧٦٣

٠٫٠١  

  )٢٥(جدول 
  بین درجات الطالبات  المعلمات فى" r"قیمة معامل االرتباط 

  بطاقة مالحظة مھارات األداء التدریسى واختبار مواقف الصالبة النفسیة

ة   األداة قیم
"r"  الداللة  

  حظة األداء التدریسىبطاقة مال

  اختبار مواقف الصالبة النفسیة
دال عند    ٠٫٩٢٥

٠٫٠١  
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دولى     اط    ) ٢٥(، ) ٢٤(یتضح من ج یم معامل االرتب د مستوى    ) ٠٫٩٢٥(، ) ٠٫٧٦٣(أن ق ة عن دال
ستوى          )٠٫٠١( د م صائیا عن ة إح ة دال ة موجب د عالق ھ توج ك أن ي ذل ات   ٠٫٠١، ویعن ین درج  ب

  .لبطاقة مالحظة مھارات األداء التدریسى و الصالبة النفسیة بیق البعدىالطالبات المعلمات فى التط
  .وباختبار صحة الفرض التاسع فقد تمت اإلجابة عن السؤال االسادس للبحث

         ى نص عل ذى ی سى        "لإلجابة عن السؤال االسابع ال ارات األداء التدری ین مھ ة ب وع العالق ا ن  م
 ؟" دریس للطالبات المعلمات واتجاھھن نحو مھنة الت

ات     " ر"تم حساب قیمة لإلجابة عن ھذا السؤال        ات المعلم ین درجات الطالب معامل االرتباط ب
ة       و مھن اه نح اس االتج سى ومقی ارات األداء التدری ة مالحظة مھ ن بطاق دى لكل م ق البع ى التطبی ف

  . التدریس، وأیًضا الختبار صحة الفرض العاشر
 اختبار صحة الفرض العاشر 

ین متوسطى درجات    " : لصفرى العاشر على أنھینص الفرض ا  ال توجد عالقة دالة إحصائیا ب
ة األداء       ة مالحظ ن بطاق ل م دى لك ق البع ى التطبی ة ف ة التجریبی ات للمجموع ات المعلم الطالب

  ". ر"نتائج قیمة ) ٢٦(، ویوضح جدول "التدریسى ومقیاس االتجاه  نحو مھنة التدریس 
  )٢٦(جدول 

  بین درجات الطالبات  المعلمات فى" r"ط قیمة معامل االرتبا
  بطاقة مالحظة مھارات األداء التدریسى ومقیاس االتجاه نحو مھنة التدریس

ة   األداة قیم
"r"  الداللة  

  بطاقة مالحظة األداء التدریسى

  مقیاس االتجاه نحو مھنة التدریس
دال عند   ٠٫٨٣

٠٫٠١  

د مستوى   ) ٠٫٨٣(أن قیمة معامل االرتباط  ) ٢٦( یتضح من جدول     ك   ) ٠٫٠١(دالة عن ى ذل ، ویعن
 بین درجات الطالبات المعلمات فى التطبیق ٠٫٠١أنھ توجد عالقة موجبة دالة إحصائًیا عند مستوى 

  .لبطاقة مالحظة مھارات األداء التدریسى ومقیاس االتجاه نحو مھنة التدریس البعدي
  .ل االسابع للبحثوباختبار صحة الفرض العاشر فقد تمت اإلجابة عن السؤا

      ى نص عل ذى ی دى         "لإلجابة عن السؤال االثامن ال سیة ل ین الصالبة النف ة ب وع العالق ا ن  م
 ؟" الطالبات المعلمات واتجاھھن نحو مھنة التدریس 

ات     " ر"تم حساب قیمة لإلجابة عن ھذا السؤال        ات المعلم ین درجات الطالب معامل االرتباط ب
ن مق      دى لكل م ق البع ى التطبی ة          ف اس االتجاه نحو مھن سیة و مقی ف الصالبة النف ار مواق اس واختب ی

  . التدریس، وأیًضا الختبار صحة الفرض الفرض الحادى عشر
 اختبار صحة الفرض الحادى عشر 

ھ     ى أن ین متوسطى       " : ینص الفرض الصفرى الحادى عشر عل ة إحصائیا ب ة دال د عالق ال توج
ات للمجموعة التجری       ات المعلم سیة        درجات الطالب اس الصالبة النف دى لمقی ق البع ى التطبی ة ف بی

  ". ر"نتائج قیمة ) ٢٨(، ) ٢٧(، ویوضح جدولى "ومقیاس االتجاه نحو مھنة التدریس 
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  )٢٧(جدول 
  بین درجات الطالبات  المعلمات فى" r"قیمة معامل االرتباط 

  مقیاس الصالبة النفسیة ومقیاس االتجاه نحو مھنة التدریس

ة   األداة قیم
"r"  الداللة  

  مقیاس الصالبة النفسیة

  مقیاس االتجاه نحو مھنة التدریس
  ٠٫٠١دال عند   ٠٫٧٠٣

  )٢٨(جدول 
  بین درجات الطالبات  المعلمات فى" r"قیمة معامل االرتباط 

  اختبار مواقف الصالبة النفسیة ومقیاس االتجاه نحو مھنة التدریس

ة   األداة قیم
"r"  الداللة  

  سیةمقیاس الصالبة النف

  مقیاس االتجاه نحو مھنة التدریس
  ٠٫٠١دال عند   ٠٫٦٥

دول   ن ج ضح م اط  ) ٢٨(، ) ٢٧(یت ل االرتب یم معام ستوى  ) ٠٫٦٥(، ) ٠٫٧٠٣(أن ق د م ة عن دال
ات  ٠٫٠١ ویعنى ذلك أنھ توجد عالقة دالة إحصائیا عند مستوى    ٠٫٠١  بین درجات الطالبات المعلم

  .ومقیاس االتجاه نحو مھنة التدریسللصالبة النفسیة  فى التطبیق البعدى
  .وباختبار صحة الفرض الحادى عشر فقد تمت اإلجابة عن السؤال االثامن للبحث

 تفسیر ومناقشة النتائج  
رات      ى متغی صغر عل دریس الم ى الت ى ف رر االثرائ أثیر المق ة  بت ائج المتعلق سیر النت شة وتف مناق

  : البحث
أ أثیر ال: أوًل ھ بت ائج الخاص سیر النت ات  تف دى الطالب سى ل ة األداء التدری ى تنمی ى عل رر اإلثرائ مق

  : المعلمات
سى          أوضحت نتائج اختبار الفرض األول تفوق المجموعة التجریبیة فى بطاقة مالحظة األداء التدری
ارات األداء            ة مھ انى تنمی رض الث ار الف ائج اختب حت نت ا أوض ضابطة، كم ة ال ة بالمجموع مقارن

تمكن     التدریسى لدى الطالبات ا  ث تجاوزن مستوى ال لمعلمات بالمجموعة التجریبیة بكلیة البنات  حی
ین متوسطى درجات                  %) ٨٥( رق دال احصائًیا ب ك وجود ف ى ذل ده بالبحث، ودل عل م تحدی الذى ت

تمكن الفرضى           سى ومتوسط ال ة مالحظة األداء التدری دى لبطاق ق البع الطالبات المعلمات فى التطبی
  .لصالح التطبیق البعدى

ى            و ع إل د یرج سى ق ارات األداء التدری ة مھ ى تنمی ى عل رر اإلثرائ أثیر المق ان أن ت رى الباحثت ت
ث       ى  حی رر االثرائ ا المق ام علیھ ى ق شط الت تعلم الن سفة ال رر، وفل افتھا للمق م إض ى ت ارات الت المھ

  : ساعدت األسالیب التدریبیة التى استخدمت فى التدریب على المھارات التدریسیة على
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ف              تشجیع .١ ة للموق رات الحقیقی ن الخب ة م ة قریب رات تعلیمی  الطالبة المعلمة علي المرور بخب
  .  التعلیمي

ائم            .٢ رر الق تشجع الطالبة المعلمة على اكتساب وتنمیة مھارات تدریسیة غیر موجودة فى المق
  .  مثل مھارة تنویع المثیرات، ومھارة إداره الصف ومھارة استخدام السبورة التفاعلیة

ات            سیادة   .٣ ا ساعد الطالب ارات، مم ى المھ دریب عل جو من الطمأنینة والمرح والمتعة أثناءالت
ل              سى والعم ن التدری ى أدائھ وه ف واحى الضعف والق شاف ن ن واكت م ذاتھ ي فھ ات عل المعلم

  . علي عالج مواطن الضعف لدیھن
یالتھن أد       .٤ سھن وزم ویم أنف ة و تق اإلدارة الذاتی ات ب ات المعلم ة للطالب ة الفرص ى إتاح ى ال

  . تحسین األداء التدریسي لدیھن
ل    .٥ رى قب ارة ألخ ن مھ ال م دم االنتق ة وع ل دق ارة بك ى المھ دریب عل وات الت ام بخط االھتم

ق     ى تطبی ات عل ات المعلم اعد الطالب سابقة، س ارة ال ة للمھ ة  المعلم ان الطالب ن اتق د م التأك
ؤدی              ة ی ف التعلیمی ى المواق ن ف ا جعلھ شكل صحیح، مم اءة   خطوات التدریس ب ن بكف ن عملھ

د     دریس وق ارات الت درس ومھ صحیحة لل الخطوات ال ة ب ى درای بحن عل ث أص اح  حی ونج
ل            سابقة مث ائج الدراسات ال ع نت ى و فتزمورایس   دراسة  : اتقفت نتائج البحث الحالى م دونلل

Donnly & Fitzamaurice (2015)  ى ونس  ) ٢٠١٤(و حسونة   ) ٢٠١٥(    وعل و ی
اس   Youens, Semthem, Sullivan (2014)وسولیفان   ( و عواض   ) ٢٠١٢( و عب

   .التى أكدت فاعلیة التدریس المصغر فى تنمیة مھارات األداء التدریسى) ٢٠١٢
  : تأثیر المقرر االثرائى على تنمیة الصالبة النفسیة لدى الطالبات المعلمات: ثانًیا

صالبة النفسیة واختبار مواقف أوضحت نتائج البحث الحالى تفوق المجموعة التجریبیة فى مقیاس ال
الصالبة النفسیة مقارنة بالمجموعة الضابطة مما یدل على تأثیر المقرر اإلثرائى على تنمیة 

  .الصالبة النفسیة للطالبات المعلمات
  : وترى الباحثنان أن تأثیر المقرر اإلثرائى على تنمیة الصالبة النفسیة قد یرجع إلى أن

وفیر بعض العوامل التى ساعدت على تنمیة الصالبة النفسیة المقرر االثرائى عمل على ت .١
مثل  تدعیم ثقة الطالبات بأنفسھن وبقدراتھن علي مواجھة أیة مواقف ضاغطة علیھن 
أثناء الموقف التعلیمى، فإضافة بعض المھارات مثل مھارة إدارة الضغوط، ومھارة إدارة 

لمة على مواجھة أیة مواقف الصف وغیرھا من المھارات التى ساعدت الطالبة المع
طارئة أثناء التدریس، مما أدى إلى ضبط انفعاالتھن وقدرتھن على حل المشكالت التى 
تواجھن أثناء التدریس كما ساعدت على خفض القلق والتوتر والخوف الذى تشعرن بھ إذا 

  .  طلب من أحداھن التدریس
ئة التعلیمیة بالمثیرات الحسیة أدى تنوع االنشطة التعلیمیة المستخدمة إلي إثراء البی .٢

المختلفة وزیاده قدرتھن على التصرف السلیم فى المواقف التى یتعرضن لھا فى العملیة 
 التعلیمیة 

ة          .٣ ى تنمی اعدت عل دریس س ارات الت ى مھ دریب عل ى الت تخدامھا ف م اس ى ت الیب الت األس
  :الصالبة النفسیة بأبعادھا المختلفة لدى الطالبات المعلمات ومنھا

سیة           : المناقشة والحوار  - وفیر أجواء نف ى ت د ساعد عل كان لھ دور كبیر فى تنمیة بعد التحكم فق
دمن       ا یق واجتماعیة صحیة للطالبات المعلمات، حیث عبرن عن أفكارھن واستشعرن قیمة م
ذات        م ال ى فھ درتھن عل ة، وزادت ق ة واالجتماعی سؤلیة الفردی شعور بالم دیھن ال ازداد ل ف

  .ل معھمواآلخرین والتعام
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ب األدوار  - ل ولع ة        : ورش العم ى تنمی اعد عل زام، س د االلت ة بع ى تنمی ر ف ھ دور كبی ان ل ك
  .مھارات االتصال، والتفاعل االجتماعى والثقة بالنفس

ات    .٤ ن الطالب ث مك دى حی د التح ة بع ى تنمی اعد عل ضغوط س ارة إدارة ال ى مھ دریب عل الت
دو  شعرن بالھ ى ی سھن ك ى أنف سیطرة عل ن ال ات م ى  المعلم ساعدھن عل ى ت ة الت ء والراح

  .التعامل بصورة إیجابیة  مع المشكالت التى تواجھھن

ة        ت بتنمی ى اھتم ة الت وث التربوی ات والبح ن الدراس د م ع العدی الى م ث الح ائج البح ت نت د اتفق وق
ا  سیة ومنھ صالبة النف اص  : ال ة البھ شیراوى )  ٢٠٠٢(دراس ران  ) ٢٠١٢(و ال صور وآخ و من

ال   و منصور و  )  ٢٠١٤( ھ      ) ٢٠١٧(غبری ذة الدراسات أن اج ھ دت نت د أك ة الصالبة    : وق ن تنمی یمك
ل،            شة، والتخی ا الحوار والمناق ات منھ ن الفنی د م الل استخدام العدی ن خ ة م ا المختلف سیة بأبعادھ النف
ة أو       دور، والممارس ب ال ة، ولع ل النمذج دى مث دریب التوكی تراتجیات الت صى، واس سرد القص وال

  .تكرار السلوك

  : تأثیر المقرر االثرائي على تنمیة االتجاه نحو مھنة التدریس لدى الطالبات المعلمات: ًثاثال
أوضحت نتائج البحث الحالى تفوق المجموعة التجریبیة فى مقیاس االتجاه نحو مھنة التدریس 
مقارنة بالمجموعة الضابطة مما یدل على تأثیر المقرر اإلثرائى فى التدریس المصغر على تنمیة 
االتجاه نحو مھنة التدریس لدى الطالبات المعلمات، وترى الباحثتان أن تأثیر المقرر اإلثرائى على 

  :تنمیة االتجاه نحو مھنة التدریس لدى الطالبات المعلمات قد یرجع إلى
األسالیب التى استخدمت فى التدریب على المقرر االثرائى ساعدت الطالبات المعلمات بأن یكن . ١

اعالت فى االنشطة، مما أتاح فرصة لتنمیة اتجاھاتھن نحو مھنة التدریس، حیث مشاركات وف
  . اتسمت ھذه االتجاھات باإلیجابیة

نشر روح التعاون والتنافس بین الطالبات المعلمات أثناء تطبیق التجربة جعلھن أكثر حماًسا . ٢
بة إلى تنمیة اتجاًھا موجًبا نحو لمھنة التدریس، كما أدى تنوع االنشطة والممارسات أثناء تنفیذ التجر

. مھنة التدریس، وانطالًقا مما سبق یتضح أن تكوین االتجاه عملیة مكتسبة ومتعلمة ولیست فطریة
وبالتالى فھو قابل للتغیر بتغیر المحیط الفكرى والثقافى للفرد ، فمن خالل نوع المعلومات 

ثناء إعدادھا من الممكن أن تساھم فى تعدیل والمقررات والبرامج التى تتعرض لھا الطالبة المعلمة أ
دراسة : مثلوقد اتفقت نتائج البحث الحالى مع نتائج الدراسات السابقة .  اتجاھھا نحو مھنة التدریس

( و ھادى ) ٢٠٠٧(و المخزومى  ) ٢٠٠٦( و المجیدل ) ٢٠٠٤( و سلمان ) ٢٠٠٣(الباكر 
لب المعلم نحو مھنة التدریس تتأثر بعوامل اتجاھات الطا: التى أكدت أن) ٢٠١٦(ومحمد  ) ٢٠١١

عدیدة أھمھا اإلعداد لمھنة التدریس، والمكانة االجتماعیة لمھنة التدریس، والنظرة الشخصیة 
للطالب  المعلم لھذه المھنة، كما تؤكد على أھمیة امتالك الطلبة المعلمین اتجاھات إیجابیة  نحو 

فى نجاحھم مستقبًلا فى ممارسة مھنة التدریس، كما تحثھ مھنتھم باعتبار ذلك أحد المؤشرات الھامة 
  .على المثابرة، وحب االستطالع، والدافعیة نحو تطویر األداء بشكل متواصل

ا دریس        : رابًع ة الت و مھن اه نح سیة واالتج صالبة النف سى وال ارات األداء التدری ین مھ ة ب العالق
  ):متغیرات البحث(

سى والصالبة    أوضحت نتائج البحث الحالى وجود عال      قة ارتباطیة موجبة بین مھارات األداء التدری
ى أن األداء               ك إل ة، ویرجع ذل ات المجموعة التجریبی دى طالب دریس ل ة الت النفسیة واالتجاه نحو مھن
ات    دى الطالب سیة ل صالبة النف ى ال و ف ع النم سن م دریس یتح ة الت و مھن اه نح سى واالتج التدری

  . تحمل المسؤلیة والثقة بالنفس ومواجھة المشكالتالمعلمات، حیث یصبحن قادرات على



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٦٥٦

ومن ثم فإن األداء التدریسى والصالبة النفسیة تعد من السمات التى یجب أن یتحلى بھا المعلم والتى         
  .تعد مؤشًرا ایجابًیا لجودة األداء المھنى وكفاءة التدریس

ة موجبة بین الصالبة حیث أثبتت وجود عالقة ارتباطی) ٢٠١٥(وقد أكد ذلك دراسة الشمرى 
  .النفسیة والرضا الوظیفى لدى المعلمین بمدارس التربیة الخاصة بمنطقة حائل

  التوصیات
  :فى ضوء ما توصل إلیھ البحث من نتائج توصى الباحثتان بما یلى

توجیھ اھتمام القائمین على إعداد وتطویر المناھج الدراسیة بضرورة تضمین المفاھیم التى  .١
 .ب مھارات الصالبة النفسیة فى مناھج المراحل الدراسیة المختلفةتنمى لدى الطال

توجیھ اھتمام القائمین على إعداد وتطویر برامج إعداد المعلم بضرورة إضافة مقررات  .٢
 .تستھدف تنمیة االتجاه اإلیجابى نحو مھنة التدریس

ح، مع دعم توفیر مناخ تعلیمى للتالمیذ وكذلك للطالب المعلمین یتسم بالحریة والتسام .٣
الثقة بالنفس، و التحكم باالنفعاالت، والقدرة على : بعض خصائص الشخصیة اإلیجابیة مثل

 .التعامل بإیجابیة مع المشكالت
تصمیم برامج ارشادیة تھدف إلى رفع مستوى الصالبة النفسیة للطالب المعلمین والمعلمین       .٤

ة    أثناء الخدمة، لما لھا من أثر إیجابى فى رفع درجة قدرتھم          على التعامل مع ضغوط المھن
شكل               املھم ب ى تع نعكس عل الى ی ة ، وبالت واجھھم بصورة إیجابی ى ت ومواجھة المشكالت الت

  .إیجابى مع طالبھم
ع           .٥ ى رف ر إیجابى ف ن أث ا م ا لھ االھتمام بتنمیة السمات الشخصیة االیجابیة لدى المعلمین، لم

 .ن اتجاھھم نحو مھنتھمدرجة الرضا الوظیفى لدیھم، وخفض ضغوط العمل، وتحسی
  البحوث المقترحة

  :استكماال لھذا البحث تقترح الباحثتان إجراء مزید من البحوث كالتالى
اتخاذ : ( دراسة فاعلیة التدریس المصغر فى إكساب الطالب المعلم مھارات أخرى مثل .١

 ). الثقة بالنفس – الرضا عن المھنة -  خفض قلق التدریس-القرار
ة مستقلة لتدریب الطالب المعلم لیكون أكثر تحكًما فى المواقف التربویة إعداد برامج تربوی .٢

 .التى یتعرض لھا، قادًرا على اتخاذ القرارات المناسبة بشأنھا
إعداد برامج تربویة لتنمیة مھارات الصالبة النفسیة ودراسة عالقتھا بمستوى الطموح لدى  .٣

 .الطالب المعلم
ات والطالب المعلمین لمعرفة أیھم أكثر استفادة من دراسة مقارنة بین الطالبات المعلم .٤

 .التدریس المصغر فى تنمیة مھارات الصالبة النفسیة ومھارات التدریس
إعداد برامج إثرائیة لتنمیة الخصائص الشخصیة للطالب المعلمین مثل تحمل المسؤلیة  .٥

 .ودراسة تأثیرھا على أدائھم التدریسى وقلق التدریس
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  المراجع
راھیم،  ز إب دى عزی ال  ). ٢٠٠٢. (مج دریس الفع ھ "الت ھ-ماھیت ھ- مھارات و ".  إدرات ھ االنجل : مكتب

  .القاھرة
  .عالم الكتب.:  القاھرة.معجم مصطلحات ومفاھیم التعلیم والتعلم.). ٢٠٠٩. (إبراھیم، مجدى عزیز

یة فى تقییم الطالب لدراسة مقرر األصول الفلسفیة للترب  ). ٢٠١٥. (إبراھیم، محمود مصطفى محمد   
ستھدفة    تعلم الم واتج ال وء ن نفس    . ض م ال ة وعل ى التربی ة ف ات عربی ة ٦١،عدراس ، رابط

  .٢٩٦ - ٢٣٩، التربویین العرب
یم        ). ٢٠٠٧. (أبو سنة، أمال   ة التعل ى المرحل انى ف شق الث مدى توافر الكفایات المھنیة لدى معلمى ال
  . جامعة الفتح).رسالة ماجستیر(. االساسي

س        ). ٢٠٠١. (و مطر ماجد  األستاذ، محمود؛    ات واألس ة، التنظیم وم والبنی اھج المفھ . أساسیات المن
  .فلسطین: غزه

رة ود، الزھ ین ). ٢٠١٥. (األس ة المعلم دریب الطلب ى ت صغر ف دریس الم ة الت ات . أھمی  –دراس
  .٦٥ – ٤٨، ٣٤ع الجزائر، 

ة   برنامج تدریبي مقترح لتنمیة الوعي  .). ٢٠١٦. (األشقر، سماح فاروق المرسى    البحوث اإلجرائی  ب
المجلة التربویة الدولیة . وخفض القلق التدریسي لدى معلمي العلوم حدیثي الخبرة التدریسیة      

  .٧٣ - ٣٦،  ٧ ع ٥، مج  األردن - الجمعیة األردنیة لعلم النفس -المتخصصة 
ف اهللا           د خل د، محم ة؛ و أحم یم؛ و الصوالحى، عطی ). ٢٠٠٤. (أنیس، إبراھیم؛ و منتصر، عبد الحل

 .القاھرة: مكتبة الشروق الدولیة.  مجمع اللغة العربیة.المعجم الوسیط
ى      ). ٢٠١٠. (الباز، مروة محمد محمد      ة ف تقویم برامج إعداد معلم العلوم الفیزیائیة فى كلیات التربی

ودة     اییر الج وء مع سنوى األول     . ض ث وال دولى الثال ى ال ؤتمر العلم ودة  : الم اییر الج مع
ى الت   ى،       واالعتماد ف وطن العرب ى مصر وال وح ف یم المفت ج  عل ة بورسعید   . ٢م ة  -جامع  كلی

   .٧٩٩ - ٧٥٩، التربیة 
ة          ). ٢٠١٢. (باقر، ندى عبد   ة التربی ة كلی دى طلب سیة ل ا بالصالبة النف ة وعالقتھ المسایرة االجتماعی

   .٢٤٤-٣٠٢، ٩٣، ع مجلة العلوم التربویة والنفسیة. األساسیة 
تجاھات المعلمین لمھنة التدریس بدولة قطر ومدى تأثرھا ببعض العوامل  ا). ٢٠٠٣. (الباكر، جمال 

  . ٥٦، ع المجلة التربویة. الدیمغرافیة
صود     د المق یوطى عب الل األس ل ج رى، وائ ستوى   ). ٢٠١٦. (البحی ا بم سیة وعالقتھ صالبة النف ال

ازیق        ة الریاضیة بالزق ة التربی ة  . الطموح والتحصیل الدراسى لدى طالب كلی ة  المجل العلمی
  .٤٩٠-٥٠٧، ٧٧، ع للتربیة البدنیة والریاضیة

د      اھج    ). ١٩٨٩. (بلقیس، أحمد؛ و شطى، دونال اء المن وى وإعن د الترب ان .القائ ة   :  عم الرئاسة الععام
  .لوكالة الغوث

د    د محم د أحم ى     ). ٢٠٠٢. (البھاص، سید أحم دى معلم سیة ل ة بالصالبة النف سى وعالقت ك النف النھ
  .٤١٤ – ٣٨٣، ٣١ جامعة طنطا،ع – مجلة كلیة التربیة. اصةومعلمات التربیة الخ
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ماعیل         د إس برى محم ال ص د الع د؛ و عب اض محم عد ری ومى، س امج   ). ٢٠١٦. (البی ة برن فاعلی
ة         الب الجامع دى ط سیة ل سرالحواجز النف سیة وك صالبة النف سین ال ادى لتح وم  . إرش العل

  .٤٧-٩٥، ٣، ع ٢٤ مج التربویة،
ر      ). ٢٠١٣. (جابر، أمانى سعد  ة التفكی ى لتنمی صاد المنزل ى االقت فاعلیة استراتیجیات التعلم النشط ف

ة       ة اإلعدادی ذات المرحل دى تلمی ة ل ارات األدائی ارى والمھ وراة  (. االبتك الة دكت ة  ).رس  جامع
  .معھد الدراسات التربویة. القاھرة

د جابر    دریس ال     ). ٢٠١٤. (حسونة، محم رح باستخدام أسلوب الت امج مقت أثیر برن دعم  ت مصغر الم
 . كلیة التربیة الریاضیة-جامعة المنیا . بالحاسب اآللى على المھارات التدریسیة للطالب المعلم

اس   نان عب سین، س دریس      ) . ٢٠١٢. (ح ارات الت ویر مھ ى تط ر ف صغر المبك دریس الم أثیر الت ت
یة   ة الریاض ة التربی ى كلی ین ف الب المطبق وراة(. للط الة دكت الى. )رس ة دی ة كلی. جامع ة التربی

  . العراق.الریاضیة 
اھر    .خطاب، ة       ). ٢٠٠٠(على م ة والتربوی سیة واالجتماعی وم النف ى العل ویم ف اس والتق اھرة .القی :  الق

  .مكتبة األنجلو المصریة
سى        ). ٢٠١٣. (الخفاجى، زینب حیاوى   اك النف ا باإلنھ سیة وعالقتھم دانى والصالبة النف ذكاء الوج ال

نفس،  دارس محافظة البصرة للمعلمین والمعلمات فى بعض م  م ال ج  مجلة عل ، ٩٦، ع ٢٦ م
٨٠-١٣٥.  
ة             ). ٢٠١٤. (خنفر،  فتحیة   ة التربی ة كلی دى طلب سیة ل ھ بالصالبة النف سي وعالقت ة  . الضغط النف مجل

  .٢٩-١، ١، ع ١١مج أبحاث كلیة التربیة األساسیة، 
راھیم     شیر إب از، ب ل؛ و الحج ل كام ان، نبی سیة ل  ). ٢٠٠٦. (دخ ضغوط النف ة  ال الب الجامع دى ط

دیھم  سیة ل صالبة النف ا بال المیة وعالقتھ ات  . اإلس سلة الدراس المیة، سل ة اإلس ة الجامع مجل
  .٣٩٨-٣٦٩، ٢ ، ع ١٤ مج اإلنسانیة،

ود   د محم اء محم ش، دع ة   ). ٢٠١٧. ( دروی وث اإلجرائی ى البح رح ف دریبى مقت امج ت ة برن فاعلی
د      دریس ل ا    لتنمیة مھارات إدارة الصف وخفض قلق الت ات شعبة جغرافی ات المعلم . ى الطالب

ة     . مجلة الجمعیة التربویة للدراسات االجتماعیة       ة التربی ة عین شمس ، ع    -كلی ، ٨٩ جامع
١٤٨ -١٠٦.  

اد  د جھ ل، محم د؛ و جم دریج، محم صغر). ٢٠٠٩. (ال دریس الم ة : الت ة المھنی وین والتنمی التك
  .ار الكتاب الجامعىد: اإلمارات العربیة المتحدة.  العین .٢ط. للمعلمین 

ى سمیر              ال، إیرین د؛ و غبری د الحمی ة حسن عب رى    ). ٢٠١٧. (رضوان، فوقی سة الكب العوامل الخم
ة بأسیوط،    . للشخصیة والصالبة النفسیة لدى طالب شعبة التربیة الخاصھ      ة التربی ة كلی  مجل

  .٣٤٠-٣١١، ١ ع ٣٣مج 
ان  ة طلخ ى، نعم ى    ). ٢٠١١. (زك ة عل تراتیجیة قائم ة اس صیل   فعالی ة التح ى تنمی شط ف تعلم الن ال

ى          ة مختلف ة اإلعدادی ذ المرحل دى تالمی وم ل دریس العل ى ت ى ف تدالل العلم ارات االس ومھ
  .كلیة البنات.  جامعة عین شمس).رسالة ماجستیر. (أسالیب التعلم

  .القاھرة: عالم الكتب. علم النفس). ٢٠٠٥. (زھران، حامد عبد السالم
  . القاھرة: عالم الكتب.  رؤیة فى تنفیذ التدریس-مھارات التدریس  ) .٢٠٠١. (زیتون، حسن حسین
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اءة             ). ٢٠١٧. (سالم، أمال محمد   ة اإلنجاز والكف ة دافعی شط لتنمی تعلم الن برنامج مقترح قائم على ال
 . كلیة البنات.  جامعة عین شمس ).رسالة دكتوراة. (الذاتیة والمھنیة للطالبات المعلمات

ة  .دلیل التدریس المصغر). ٢٠١٦. (على؛ و محمد، نجالء إسماعیل السیدسعداهللا صباح أمین     الھیئ
  .القاھرة: المصریة العامة للكتاب

ة  لمدیرى المدارس اإلداریة الممارسات ). ٢٠٠٨. (رتیبة سالمة، ة  الثانوی ا  العام  بالرضا  وعالقتھ
  .عمان  جامعة).دكتوراة رسالة(. التنظیمى للمعلمین الوظیفى والوالء

امىس ة      ). ٢٠٠٤. (لمان، س ارات العام ساب المھ ى اكت اونى ف تعلم التع لوب ال تخدام أس ة اس فعالی
دریس             ة الت اتھم نحو مھن ة واتجاھ ة التربی ى كلی ا ف سم الجغرافی ة ق دریس الصفي لطلب ة  . للت مجل

  .١ ع العلوم التربیة والنفسیة،
ى   ین عل لیمان، أم سان   ). ٢٠٠١. (س وم اإلن ى العل ویم ف اس والتق ھ  القی ھ وتطبیقات سھ وأدوات  .یة، أس

  .دار الكتاب الحدیث: القاھرة
سید، رشا عواض    ى           ). ٢٠١٢.(ال اءة  ف ع الكف ى رف دریس المصغر عل اء الت یم أثن ر استخدام التقی أث

ى  صاد المنزل ادة االقت دریس م و ت ات نح ات المعلم اه الطالب دریس واتج ستیر(. الت الة ماج  ).رس
  . االقتصاد المنزلى التربوى-زلي  كلیة االقتصاد المن-جامعة حلوان 

السید، ماجدة مصطفى؛ و خضر، صالح الدین؛ و فرماوى، محمد فرماوى؛ و لطفى، مدیحة عمر؛       
شر  :  القاھرة.التدریس المصغر ومھاراتھ ). ٢٠٠٧. (وأبوزید، عادل حسین   الدار العربیة للن

  .والتوزیع
د  شایب، محم وى   ). ٢٠٠٧. (ال راف الترب الیب اإلش ة أس سیة  عالق ین التدری ات المعلم بكفای

  .الجزائر.  جامعة وھرات).رسالة دكتوراة(. وباتجاھاتھم نحو مھنھ التدریس
د اهللا     وھرة عب ى، ج عد؛ المحیالن ى أس ریس، من ى؛ ال فناز عل شطى، ص تفادة  ). ٢٠١٦(ال دى اس م

دریس المصغر           ارات الت ة األساسیة لمھ ة التربی ة   . طالبات كلی وم التربوی ج   –العل  ٢٤ مصر، م
  .٢١٤-١٦٧، ١ع

ة           ). ٢٠١٥(الشمرى، بدر  دارس التربی ین بم دى المعلم وظیفى ل الصالبة النفسیة وعالقتھا بالرضا ال
  .جامعة أم القرى. السعودیة. )رسالة ماجستیر(. الخاصة بمنطقة حائل

ھ   ). ٢٠١٢. (الشیراوى، أمانى عبد الرجمن  ة وعالقت أسالیب مواجھة الرملة للضغوط النفسیة الیومی
  .٤١ – ١،١١ ع١٣ البحرین، مج– مجلة العلوم التربویة والنفسیة. لصالبة النفسیةبا

ى       ). ٢٠١٥. (صباح، حنین زبیر   ة العرب ف دى الطلب الصالبة النفسیة وعالقتھا بالرضا عن الحیاة ل
ا  ة حیف الة . (جامع ستیررس ان ).ماج سیة  : األردن.  عم ة والنف وم التربوی ة العل ة . كلی جامع

  .عمان العربیة
ماعیل  اھر إس برى، م یم  .). ٢٠٠٢. (ص ا التعل ة وتكنولوجی صطلحات التربی ة لم وعة العربی  .الموس

  .مكتبة الرشد للنشر والتوزیع: الریاض. المملكة العربیة السعودیة
نان  اس، س الب      ). ٢٠١٢. (عب دریس للط ارات الت ویر مھ ى تط ر ف صغر المبك دریس الم أثیر الت ت

ة الریاضی        ة التربی وراة   . (ةالمطبقین فى كلی الى  ).رسالة دكت ة دی ة الریاضیة   .  جامع ة التربی . كلی
  . العراق
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اف دحت ألط اس، م سلوك  ). ٢٠١٠. (عب سیة وال ضغوط النف ض ال ئ بخف سیة كمنب صالبة النف ال
ة   ة اإلعدادی ین المرحل دى معلم دواني ل یوط  .  الع ة بأس ة التربی ة كلی ج مجل ، ١،  ع ٢٦، م

١٦٧-٢٣٦.  
ن ع   د ب د الحمی د، عب د الحمی د عب د المجی ة   ). ٢٠٠٩. (ب ررات التربوی ة المق و دراس ات نح االتجاھ

رى               ة أم الق ین بجامع ة المعلم دى طالب كلی دریس ل ة الت الة  .وعالقتھا باالتجاه نحو مھن  رس
  .٤٠-٣٥، ٣٣،عالتربیة وعلم النفس

ماعیل  ن إس امة ب ز، أس د العزی رق   ). ٢٠١٦. (عب اھج وط سم المن ررات بق ودة المق ة لج یم الطلب تقی
ادیمى           الت اد األك اییر االعتم ى ضوء مع ة ف ات الریاضیات   . دریس بجامعة طیب ة تربوی ، مجل

١٣٧ - ٩٠.  
سید   سید ال ریم ال د الك وض؛ و عب ده ع ة عب ا نادی و دین سید؛ و أب احى ال ابرین ض ف، ص د اللطی . عب

ة  ). " ٢٠١٦( ة اإلبتدائی ى المرحل دى معلم سیة ل صالبة النف ھ بال ستقبل وعالقت ق الم . قل
  .٩١٤-٨٦٥، ٢ ،ع٢٢ مج بویة واجتماعیة ،دراسات تر

د            م محم ة؛ و المفرجى، منصور جاس د األئم ة عب دریس    ). ٢٠١٣. (عبد اهللا، رقی ة الت ة العملی التربی
   .١٨٩ - ١٦٥، ٩٣العلوم التربویة والنفسیة ،ع . المصغر 

اب ي، حب ى وال   ). ٢٠٠٧. (العتیب دریس الحقیق ات الت ة ممارس ى تنمی رح ف امج مقت ة برن یم فاعلی تقی
ات        ة للبن ات التربی ى كلی ة ف ل الخدم وم قب ات العل دى معلم ى ل وراة  (. الحقیق ة ).رسالة دكت  جامع

  .الریاض
ا     ). ٢٠١٥. (عثمان، أیمن على أحمد     ة الریاضیة وفق ات التربی معاییر تقییم المقررات الدراسیة بكلی

وم ال       . لمعاییر الجودة واالعتماد     ة وعل ة البدنی ة للتربی ة العلمی ة   . ریاضة  المجل ة التربی  -كلی
  .٢٨٦ - ٢٦٧، ٧٥،ع جامعة حلوان 

د      ر محم ساب        ). ٢٠١٦. (عثمان، إیناس جعف ى اكت ة ف ة العملی دریس المصغر لطالب التربی دور الت
  .جامعة أم درمان اإلسالمیة:  السودان).رسالة دكتوراة. (المھارات التدریسیة

روك؛ و    ق مب ماء توفی صطفى، أس د؛ و م اك حمی ان، رون ى عثم ین عل لیمان، أم ). ٢٠١٧. ( س
سیة                 ارات الصالبة النف ة مھ دانى لتنمی ذكاء الوج ارات ال ى مھ ة عل استراتیجیة مقترحة قائم

  .٧٢-٤٧، ١٨٦ ع مجلة القراءة والمعرفة،. لدى طلبة الجامعة فى العراق 
  .القاھرة: دار الفكر التربوى. التقویم التربوي البدیل). ٢٠٠٤.(عالم، صالح الدین محمود
تأثیر التربیة العملیة فى خفض قلق التدریس وتحسین االتجاه ). ٢٠١٧. (على ، مصطفى على خلف  

جامعة . مجلة كلیة التربیة . نحو مھنة التدریس لدى عینة من طلبة كلیة التربیة جامعة المنیا        
   .٥٢٦ - ٤٨٧، ٦، ع ٣٣ مج  كلیة التربیة،-أسیوط

تح اهللا  سید ف ى، ال ت ). ٢٠١٥. (عل أثیر اس ستوى   ت ى م صغر عل دریس الم اونى والت تعلم التع خدام ال
یة     ة الریاض ة التربی ة كلی سیة لطلب ارات التدری ض المھ یم بع ي وتعل صیل المعرف الة . (التح رس

  . كلیة التربیة الریاضیة بالسادات-جامعة مدینة السادات ). دكتوراة
د   د الحمی د عب ارة، أحم سیة لل  ). " ٢٠٠٦. (عم صالبة النف اس ال اء مقی یینبن وم  ". ریاض ة العل مجل

  .١٤٨-١٥٦، ٩،عالریاضیة والبدنیة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة المنوفیة
راھیم   اییر الجودة               ). ٢٠١٣. (غنیم، إب ى ضوء مع م ف ب المعل ي للطال ویم األداء المھن ة تق اء بطاق بن
  .٩٣ عمجلة كلیة التربیة،القیاسیة، 
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دین  مس ال ات، ش ا ). ٢٠١٢. (فرح ون معًلم ف تك ا كی اجح - ناجًح م الن ارات المعل س ومھ دار .  أس
  .القاھرة: األنجلو المصریة للنشر والتوزیع

ا           ). ٢٠٠٩. (الفقیة، إبراھیم  دریس وعالقتھ ة الت ین بمصراتة نحو مھن ة المعلم ات كلی اتجاھات طالب
  .  لیبیا).رسالة ماجستیر. (بالتحصیل الدراسى

  .عمان.دار المسیرة . لفعالمھارات التدریس ا). ٢٠٠٤(قطامي ، نایفة محمد 
سن  وى ح ى نج د؛ و عل صور أحم حر من اوى، س ا ). ٢٠١٦. (القط ة وعالقتھ ابرة األكادیمی المث

سعودیة    صریة وال ة الم الب الجامع ن ط ة م دي عین وض ل ل الغم سیة وتحم صالبة النف : بال
  .٥٣-٩٠، ٤٨ع مجلة اإلرشاد النفسى، . دراسة عبر ثقافیة 

دریس   ). ٢٠٠٦. (كوجك، كوثر حسین   ى مجال    "اتجاھات حدیثة فى المناھج وطرق الت ات ف التطبیق
  .عالم الكتب:  القاھرة .٣ط. االقتصاد المنزلى

سین  وثر ح ك، ك یم     ). ٢٠٠٨. (كوج رق التعل سین ط م لتح ل المعل صل، دلی ى الف دریس ف ع الت تنوی
  .بیةالعرمكتب الیونسكو اإلقلیمى فى الدول :  بیروت.والتعلم فى مدراس الوطن العربى

ى  ل، عل د، الجم رق    ). ٢٠٠٣.(اللقانى،أحم اھج وط ى المن ة ف ة المعرف صطلحات التربوی م الم معج
 . القاھرة: عالم الكتب. ٢ط. التدریس

ض     ). ٢٠٠٩. (المالكى، سلطان  فاعلیة التدریس المصغر فى اكساب الطالب معلمى الریاضیات بع
 .ودیةالسع.  جامعة أم القرى).رسالة ماجستیر(. مھارات التدریس

داهللا دل، عب دریس ). ٢٠٠٦. (المجی ة الت و مھن ان نح لطنة عم ى س ة ف ات التربی ة كلی ات طلب . اتجاھ
  .٨١، ع المجلة التربویة
أثر برنامج قائم على التعلم النشط فى التخفیف من بعض صعوبات     ). ٢٠١١. (محمد، إجالل فھمى  

ة      ة االبتدائی ذ المرحل دى تالمی ة ل تعلم األكادیمی الة م(. ال ستیررس اھرة ).اج ة الق د .  جامع معھ
 .الدراسات التربویة

اییر            ). ٢٠١٦. (محمد، حنان  ى ضوء مع ا ف م تخصص جغرافی ب المعل تقویم األداء التدریسي للطال
  . ١٨٢، ع مجلة القراءة والمعرفة. الجودة بالعراق
دریس            ). ٢٠١٦. (محمد، عبد الحكیم   ة الت ھ تعز نحو مھن ة جامع ة التربی ة كلی ز  . اتجاھات طلب مرك

  . الیمن.جامعھ تعز. التأھیل والتطویر التربوى
ة الریاضیة    ). ٢٠٠٧. (محمد، مجدى محمود فھیم    ة  . بناء مقیاس الصالبة النفسیة لمعلمى التربی مجل

  .١١١-٦٩، جامعة المنوفیة. كلیة التربیة . البحوث النفسیة والتربویة 
د     د أحم عفان، محم ھ، س عید ط ود، س د ). ٢٠٠٢.(محم م إع ھ وأدوارهالمعل اب . اده ومكانت دار الكت

  .القاھرة: الحدیث
ر ى، ناص ى    ). ٢٠٠٧. (المخزوم ة عل اء الخاص ة الزرق ة بجامع وم التربوی ة العل ة بكلی ر الدراس أث

  .٧، عمجلة كلیة التربیة. اتجاھات طلبة تخصص معلم صف نحو مھنھ التدریس
راھیم     د إب ود؛ و عی ماعیل محم امر إس ق، ت ت؛ و زری صور، طلع امج ). ٢٠١٤(. من ة برن فاعلی

شرطة   ة ال ة كلی دى طلب سیة ل صالبة النف ة ال ادى لتنمی سى،  . إرش اد النف ة اإلرش ، ٣٩عمجل
٧٣٣-٧٧٨.  
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د ابر محم ى، ج یة  ). ٢٠١٢. (المنیف ة األساس ات التربی ى كلی ة ف ررات التكنولوجی ع المق ة . واق مجل
  .١٤٧ - ١١١، الجمعیة المصریة للقراءة والمعرفة . القراءة والمعرفة

د یاسر   دى،  محم ارات     ). ٢٠١١. (مھ ض مھ ة بع ى تنمی صغر ف دریس الم امج الت ر استخدام برن أث
ة المفتوحة              : التدریس ة التربی ة كلی ى طلب ى عل ز النجف  -بحث تجریب ة  :  العراق . مرك مجل

   .١٠٨ - ١١٥،  ٨، ع٥، مج ) جامعة الكوفة(كلیة التربیة للبنات للعلوم اإلنسانیة 
ر د یاس دى، محم ارات   ). ٢٠١١(. مھ ض مھ ة بع ى تنمی صغر ف دریس الم امج الت تخدام برن ر اس أث

 - جامعة الكوفة ).رسالة دكتوراة(.  مركز النجف–التدریس على طلبة الكلیة التربویة المفتوحة    
  .كلیة التربیة الریاضیة

ویر       ات التط ى عملی ھ ف ات العملی ود الجمعی ة وجھ ات التربی ى كلی م ف داد المعل ستقبل إع ؤتمر م  .م
  .٢٠١٠جامعھ حلوان . المنعقد فى كلیھ التربیة

  .عمان. التربوى التطویر مجلة. التفاعلیة الذكیة السبورة). ٢٠٠٧. (المیاحى، سلیمان
ى ضوء         ). ٢٠٠٧. (النادى، عائدة خضر   سابع األساسى ف إثراء محتوى مقرر التكنولوجیا للصف ال

  . اإلسالمیةالجامعة:  غزة).رسالة ماجستیر.( المعاییر العالمیة 
اء           ). ٢٠١١. (ھادى، أحمد  دریس الفیزی ة لت اھیم األساسیة الالزم ة للمف مستوى فھم طلبة كلیة التربی

ز  ).رسالة ماجستیر (. بالمرحلة الثانویة وعالقتھ باتجاھاتھم نحو مھنة التدریس      ھ تع ة  .  جامع كلی
  .  التربیة

د  رمین أحم ھ، ن نظم و ا  ). ٢٠١١. (وھب لوب ال تخدام اس أثیر اس ة    ت ي تنمی سباحة عل ى ال صغر ف دریس الم لت
ة بورسعید  ة النوعی ة التربی ة الریاضیة كلی سم التربی ات ق سیة لطالب ستیر(. المھارات التدری  ).رسالة ماج

  . التربیة الریاضیة- كلیة التربیة النوعیة ببورسعید -جامعة بورسعید 
وى ف، نج انوى الت ). ٢٠٠٩. (یوس یم الث و التعل ین نح ات المعلم ا  اتجاھ ا بالرض صى وعالقتھ خص

  .لیبیا. طرابس. قسم التربیة وعلم النفس.   جامعة الفاتح).رسالة ماجستیر. (الوظیفى
ض صعوبات       ). ٢٠١١. (یونس، إجالل فھمى   أثر برنامج قائم على التعلم النشط فى التخفیف من بع

  .ھد الدراسات التربویةمع.   جامعة القاھرة).رسالة ماجستیر. (التعلم لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة
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