
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفة مدرسي مناهج اإلعداد المهني 

في معاهد إعداد المعلمين والمعلمات للمهام التدريسية وعالقتها 

 باتجاههم نحو مهنتهم

Knowing teachers of Vocational calliculum 
                                        Dr.Ahmed Jabar Radhi  (1)راضي أحمد جبار.م.د

 ملخص البحث

لكاون الم لام   و، عمل ة الش ل م والش لم تشم ع  طريق تفاعاب با   الم لام والماش لم والمارهو     

يمثب أحد أهم ال راصر المؤثر  في عمل ة الش لم ل لك البد ل  د اسة كب الجوانب المؤثر  ف ه ل  

 أجب الرهوض بال مل ة الش ل م ة للى لسشويات أعلى بغ ة اللحاق بركب الشلدم ال لمي.

والمالحظ في اآلونة األع ر  لن ب ض المد س   ال يم ب لمهرة الشد يس وان االتجاه نحوها بدأ 

يلب ل د  أسباب ل ا ياود الباحا  فاي بحثاه ها ا أن يك اف ال القاة با   ل رفاة الماد   لمهالاه            

الشد يس ة وأثرها على اتجاهه نحو لهرة الشد يس.وه ه هي ل اكلة البحا  الا ي يحااود الباحا       

 ف عرها ل  عالد هدك البح  المشمثب بالسؤاد اآلتي:الك 

هب هراك عالقة ب   ل رفاة لد ساي لرااهو اإلعاداد المهراي فاي ل اهاد لعاداد الم لما            -2

 والم لمات لمهالهم الشد يس ة واتجاههم نحو لهرشهم.

للد لعشمد الباح  لرهو البح  الوصفي فاي بحثه؛ألناه يالئام لجاراءات البحا  الحاالي وتحل اق        

قد كانت ع رة البح  تمثاب لد ساي ل اهاد لعاداد الم لما   والم لماات ولد سااتها فاي         و، أهدافه

اللادس ة( ال ي  يد بسون لراهو اإلعداد المهراي  فاي الم اهاد    و، الرجفو، باببو، لحافظات)كربالء

 (20االسااشطالع ة البالغااة)( لد سااًا ولد سااة ب ااد اسااشب اد ال  رااة  54لبااالغ عااددهم )ا، الماا كو  

 د س  .ل

 ألا أداتا البح  فكانت:

                                                        
  الة لشرب ة كربالء . المديرية ال - 2
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 اسشبانه المهام الشد يس ة وهي ل  براء الباح . -2

 لل ا  جاهز لل ا  االتجاه نحو لهرة الشد يس.-1

لجراء للابالت لا  ذوي  و، ل ا قام الباح  بشوج ه لسشبانة لفشوحة للى أفراد ال  رة االسشطالع ة

اإلضاافة للااى اطااالع الباحاا  علااى ب ااض  ب ، ةاالعشصااص السااشطالع   ائهاام فااي المهااام الشد يساا 

به ا اساشطاع الباحا  الشوصاب للاى     و، األدب ات والد اسات والبحوث المش للة بموضوع البح  الحالي

 .لر  تش لق بالمهام الشد يس ة بص غشها الرهائ ةف( 82ص اغة)
الرشاائو  وب د ل الجاة الب اناات الشاي حصاب عل هاا الباحا  احصاائ ًا تام الشوصاب للاى عادد لا              

المش للة بالمهام الشد يس ة واتجاهات المد س   نحو لهرشهم، وفي ضوء ذلك توصب الباحا   للاى   

 عدد ل  االسشرشاجات والشوص ات والملشرحات.

Abstract 
The relationship between vocational training teachers’ awairness of 

their demands and their attitudes towards their profession 

Learning process accomplished through cooperation among the 

teacher، the leaner and the curriculum، and because there presents one of 

the most influential factor in the learning process so it is very important 

studying all the phenomena that effect him for the progress of the 

educational process. 

It is noticed that the willingness to be teachers minimized because of 

many reasons because of that the researcher wants to explore the 

relationship between teachers’ awairness of their profession and its effect 

on their willingness to be teachers to fulfill the aim of the study the 

researcher presents the following question: 

Is there any relationship between teachers of vocational training 

awairness of their teaching demands and their attitudes towards their 

carrier? 

The researcher adopts a descriptive approach to fulfill the aim of the 

research. 

The sample of the study consists of (56) teacher of vocational training in 

teacher training institutes in governorates of Karbala، Babylon، Najaf and 

Qadisiyah. The pilot study sample consist of another (10) teachers. 

The research tools are: 

A Questionnaire built up by the researcher. 

A standard scale for measuring the attitudes towards teaching 

profession. 

The research ends with some conclusions، recommendations and 

suggestions. 
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 مشكلة البحث:

 ،يشم ز عصرنا ال ي ن  ش ف ه بالشغ رات السري ة وه ه الشغ رات تاؤثر علاى الفارد أيرماا كاان     

ولما كان الش ل م أسا  جم ا  المها ، وأكثرهاا أثارا فاي ح اا  األفاراد         ،تأث رًا لبا رًا أو غ ر لبا ر

   ال يمك  تحل لهما لال بأعاداد لهراي وعلماي علاى     والجماعات، ل ا فهو يشطلب قد ًا وكفاية عال ش

 لسشوى ل   .    

لن الم لم صاحب لهرة، ال يمك  أن ي د لجرد ناقب للم لولات كآلاة ل كان ك اة فحساب، ولنماا     

تش دى وظ فشه لجرد الرلب للى الل ام بشرب ة األج اد وتر ئشهم تر ئة صالحة ل صبحوا لواطر   

، وي رفااوا ك ااف يشوافلااون لشحااديات الشغ  اار ول ااكالت الشطااوير  صااالح   ألنفسااهم ولمجااشم هم

ولا  هراا يفارض علاى المؤسساات الشربوياة        ،(28ص ،2986،والشجديد الدائر حاولهم. )الكب ساي  

ولذا كاان   ،لسؤول ة لهمة نحو لعداد الموا د الب رية اللاد   على لساير  الشلدم ال لماي والشلراي  

للم لم ه ه األهم ة، المسشمد  ل  أهم ة الشرب ة كوناه أداتهاا الفاعلاة، وألناه المحارك األود لهاا،        

وت شمد  ،فثعداده المهري أهم ة كب ر ، ح   ي د نوع األعداد عرصرًا لهمًا في تكوي  الم لم الج د

ات، ولا يلادم لاه لا  علام، ولاا      كفايشه على لا يشللاه عالد لعداده ل  المها ات وال برات واالتجاه

 ،2987،يزود به ل  ل رفة، ولا يشللاه ل  توج ه عالد د اسشه في ل اهد لعداد الم لم  . )ظاهر

 (.13 ص

للد أصبح لعداد المد   وته ئشه لمشطلبات المهراة ألارًا ضارو يًا يحظاى باهشماام لشزاياد فاي        

مؤسساات الشربوياة اللائماة علاى أعاداده      كث ر ل  الرظم الش ل م ة الم اصر . كما أصبح تطاوير ال 

بهدك  ف  كفايشها الش ل م ة لمواجهة الحاجات الجديد  للمجشما ، ولشمك رهاا لا  أن ت ارج ل لما        

ذوي كفاية علم ة ولهر ة، هو األعر لطلبًا للحًا وهدفًا  ئ سًا تس ى لل ه كث ر ل  الدود في أنحااء  

 ا أصبح ل  الضرو ي تغ ر دو  الماد   وتطاو ه   (  ل16ص ،2986ل شلفة ل  ال الم. )الكب سي،

 ص، 2987ل حلق أهداك الشرب ة في ضوء الشحوالت الشي حدثت في جم   جوانب الح ا  )أبو   حة 

 (. ألن المد   له دو ي   ئ س   هما:49

 دو  المالحظ لسلوك الطلبة ولالحظة لب ئاتهم وتحديد األجواء المح طة بهم والش رك عل ها.
 د أو الموجه للطلباة، ل سااعدهم علاى برااء لفهاوم ايجاابي عا  أنفساهم. )جارادات          دو  المر

 (209و عرون. ب. ت، 

لاا  الواضااح لنب المااد   الاا ي يحلااق نجاحااًا فااي عملااه البااد أن يكااون لحبااًا ل ملااه ولشساالحًا  

ب بالم لولات والمها ات وال برات الال لة لرجاحه في لجاد لهرشه وقااد ًا علاى فهام طب  اة الطالا     

الرفس ة وحاجاته االجشماع ة، ودواف ه و غباته ول ولاه، لشفهماًا لطب  اة الرماو عراده، ولكا  ها ه        

الجوانب وحدها ال ت لق لد سًا ناجحًا يسشط   أن ي مب على تغ  ر سلوك طالباه نحاو األفضاب، لذ    

م ه تأع  به البد ل  وجود عوالب ذات ة تحركه، فاالتجاهات االيجاب ة الشي اكشسبها نحو عمله ولجش

، 2930للى الرجاح، فشكون تلك االتجاهات بمثابة الدواف  نحو ال مب ال ي يشمثاب ف اه اإلباداع )حراا     

( ل لك البد ل  الشأك د على أهم ة دو  المد   وضارو   اكشساابه اتجاهاات ايجاب اة نحاو      195ص

اتفاق ب   الباحث   عمله لشساعده في أداء لهماته. كما يجد الباح  ل  كب لا سبق لنه ل س هراك 
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على أهم المهام األساس ة الشي يجب أن يلوم بها لد   لرااهو اإلعاداد المهراي، وبماا أن للباحا       

عبر  لشواض ة في لجاد لهرة الشاد يس ا تاأى الل اام بها ه الد اساة لم رفاة تلاك المهاام، وهاب          

 يس؟هراك عالقة ب   ل رفة المد   لمهاله الشد يس ة واتجاهه نحو لهرة الشد 

 أهمية البحث والحاجة اليه:      

وتأه ااب  ،تساا ى المؤسسااات الشربويااة ساا  ا دؤوبااًا نحااو الرفاا  لاا  جااود  الشحصاا ب الد اسااي

غ ر أن ها ا ال ياؤتى ثماا ه     ،ال ريج   لمواكبة الشطو  الحاصب في  شى لظاهر الر اط اإلنساني

د  تراساب المساؤول ة الجسا مة    وبرااء صاو   اجشماع اة جديا     ،لال ل  عالد اإلعاداد الج اد للماد     

واحشادام الساباق    ،لسؤول ة تزداد ثلال ألام تحديات ثو   الم لولات واالتصااد  ،المللا  على عاتله

ول  الواضح لن عمل ة لعاداد الج اب للمساشلبب لنماا هاي جازء أساا  لا            نحو الشالك المسشلبب

 فشهاا تسااعد علاى تحل اق أهاداك      وظائف الشرب ة ال لم ة في المجشم  وبلد  لا ترجح في أداء وظ

ألن هادك الشرب اة لا س لجارد نلاب الم لولاات باب         ،(7، ص 2980المجشم  وسد احش اجاته )الرمر 

 ،(8، ص 2935يجب أن تركز على تمك   األفراد ل  ترم ة قد اتهم في المجااالت كافاة )الفرا ش    

المؤسسااة الشااي اقالهااا  الشربويااة، فهااي-ويلاا  علااى المد سااة لسااؤول ة هاا ه ال مل ااة االجشماع ااة

المجشم  لشرب ة ابراءه، أي لشوج ه نموهم الوجهة الشاي يشطلبهاا المجشما . ولارهو المد ساة هاو لاا        

ي رك اح انًا بأنه كب عبر  توفرها المد سة ألبرائهاا وتضاطل  بمساؤول شها وهاو وسا لة المد ساة       

( ويشفاق المرباون   53ص ، 2982لشرب شهم، والشرب ة هي جزء ل  لرهو المد ساة )عم ار  وفشحاي    

وعلماء الرفس على ان المد   هو ال رصر االسا  ال ي دونه ال يمك  ألي نظام تربوي ان ياؤدي  

دو ه على االكمب فهو ال رصر الف اد في ال مل ة الش ل م ة، وبف ال شه ولدى اسش داده للى الشطو  

و  والشجدياد يساشط   ان يحلاق    ال لمي في لهرشه وبلد اته على البراء واالبداع وبرغبشه فاي الشطا  

( )عباد الفشااح   29، ص 2936للرظام الشربوي لا ي طط له ل  اهداك وغايات )دل اة وعباد الجباا     

( فالمد سون يمثلون اكبر المدعالت الب رية للش ل م وتاأتي اهم اشهم لا     533-534، ص 2935

 (.23، ص2988ة عالد دو هم في تحديد نوع ة الش ل م وفي ت ك ب لسشلبب االج اد ) ف ل

وه ا يشوقف على المد   ح   ان الرجاح في اعداده لهر ًا وثلاف اًا وعلم اًا سا ؤدي للاى  يااد       

فاعل شه لساهمشه في علق ج ب جديد يؤل  بالشطو  ال لمي واالفاد  ل  لردوده في عمل ة الشطو  

مجشما  لا س فاي    االجشماعي واالقشصادي كما انه يؤدي للى لساهمشه بصو   ف الاة فاي تطاوير ال   

 المد سة وحدها ولنما في الب ئة الشي تح ط به اال وهو المجشم  ال ي ي  ش ف ه.    

ول  الم لوم ان للار  األعاداد المهراي الا ي يشللااه طلباة ل اهاد لعاداد الم لما   والم لماات           

 يشكون ل  جزئ    ئ س   يشكالالن في تحل ق أهداك ه ا األعداد:

ل لوم الشربوية والرفسا ة. لام ي اد الم لام وسا طًا لرلاب الم رفاة للاى         أوال: الد اسة الرظرية ل

بب أصبحت لهمشه هي تحل ق الرماو المشكالاب للشلم ا  فاي لطاا  تحل اق أهاداك         ،الشالل   فحسب

لشحل لها. وال ياشم ذلاك لال لذا فهام الم لام طب  اة       -ع  قصد -لحدد ، هي الشي أن أتها المد سة

ولطالب ها ا الرماو. وها ا هاو      ،ال مل ة الش ل م ة، ود   عصائي نمو األطفاد في ه ه المرحلة
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 ،الرظرية للمواد الشربوية والرفس ة في للر ات األعداد المهري للم لم )لرساي الهدك ل  الد اسة 

 (.270-219ص، 2986

لن الموضااوعات الشربويااة والرفساا ة ت ااكب  كرااًا لهمااًا فااي باارالو لعااداد الم لماا  . وان هاا ه  

 م اة  الموضوعات تلوم بأعداد الم لم   لهر ا ل  الراحش   الرظرياة وال مل اة، لذ أن ال مل اة الش ل   

يمكا  أن توجااه توج هااًا لراسابًا يااؤدي للااى ت لا م افضااب لذا لااا عارك الم لاام عصااائي الساالوك     

اإلنساني. ول  الضرو ي لكب ل  يلوم بمهرة الش ل م أن ي رك ك ف يوصب ل لولاته للى الطلباة  

 وان ي شا  ل  الماد  ال لم ة لا يراسب فريلًا دون األعر.  ،كلهم

يمد الطلبة بالمباادا األساسا ة للسالوك اإلنسااني، ود اساة علام        * فد اسة علم الرفس ال ام

نفس الطفولة  ي رك الم لم عصائي نمو المش لم   ال لل ة والجسم ة وال اطف ة واالجشماع اة،  

شكالب وألنه ياؤثر فاي لساشوى وطريلاة الشلاديم وطريلاة ل اللاة        ل ،الن الرمو اإلنساني لشفاعب

 (                                                  164-166ص  ،2933،الم لم للمش لم )الفلي

* ود اسة لبادا الشرب ة تف اد فاي تفهام لساائب الش لا م  واتجاهاتاه، وتمكراه لا  أداء عملاه          

ألا د اسة تا يا الشرب ة فهاي ضارو ية لش رفاه علاى  اؤون الشرب اة والش لا م فاي          ،برؤية واضحة

 لجشم ه.

لاا  ح اا  أنهااا تاازودهم بال لف ااات الرظريااة واإلجااراءات ال مل ااة  * وأهم ااة طرائااق الشااد يس 

الشطب ل ة الشي تساعدهم على االسشفاد  ل  لزاياا طرائاق الشاد يس المشروعاة لا  اجاب تحل اق        

أهداك الشرب ة والش ل م على الوجاه األفضاب. لذ أن طريلاة الشاد يس الشاي يشب هاا الم لام بالمااد          

دها ضامانة لشحل اق األهاداك الشربوياة لا  تد يساها لال لذا ألام        ال لم ة الشي يد سها ال ت كب وحا 

به ه الطرائق وفهم علف شها ال لم ة والرفس ة ولجراءاتها ال مل اة الشطب ل اة والمواقاف الش ل م اة     

 الشي تصلح لها. 

وللفلسافات   ،وطرائق الشاد يس الشاي ت اد الشجسا د ال ملاي لرظرياات فاي علام نفاس الاش لم          

ة عرادلا تساش دم ب اكب صاح ح ول طاط ولاد و  فأنهاا تكفاب الوصاود للاى           الشربوية الم شلف

 (25 ص، 1000،تحل ق األهداك الشربوية المشروعة.)الحصري

ثان ااًا: ألااا الجاازء الثاااني ف مثااب الشرب ااة ال مل ااة )الم اااهد  والشطب ااق( ت ااد الشرب ااة ال مل ااة    

Practice teaching    الجزء األسا  في للر  األعداد المهري للم لم باعشبا ها الوسا لة الشطب ل اة

للرظريات والطرائق الشربوية الم شلفة. وتد يب الطلبة/ الم لم   على اكشساب المها ات األساس ة 

 المرتبطة بالشد يس الف اد في المد سة االبشدائ ة.

األعداد المهري في ل اهد لعداد الم لما    ول  عالد لا تلدم ذكره يشضح الدو  المهم لمراهو 

والم لمات في لعداد الطالاب/ الم لام. فاإذا كاان األعاداد ج ادًا، والمارهو الا ي يد ساه الطالاب فاي            

 (.49ص، 2935،الم هد ج دا، فانه ال بد أن يكون هراك ل لم ج د )عبد اهلل

لل مل اة الشربوياة ب راصارها    وت د ل اهد لعداد الم لم   والم لمات المراكز األساس ة الرافاد   

المش صة الشي تلوم عل ها صاراعة الح اا  الشربوياة والش ل م اة والمها ياة، وال سا ما فاي المراحاب         
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وذلك يشجلى في أنها لش صصة بأعداد ل لم   ول لمات لمراحب لهماة وحساساة    ،األول ة للش ل م

دو ًا كب ارًا فاي ت اك ب   صا ات      في الرظام الش ل مي وهي المرحلة االبشدائ ة.  لذ انهم يلدلون

األطفاد، كونهم لجموعة ل  الرا دي  يشفاعب ل هم األطفاد طود ست ساروات ويش ا ون لارهم    

 (7، ص2943،نماذج يلشدون بها )صل ب ا

وان اعش ا  الفرد ألي لهرة يأتي ت ب رًا عا  دوافا  اجشماع اة، فالمهراة وسا لة ل دلاة االعاري         

ل دلة ال ات عالد   و  الفرد الاام نفساه بأناه  ا ي لاه ق ماة       ووس لة لكسب ال  ش ووس لة 

ويمكره ان يسدي نف ًا لم  حوله، فشلدير الفرد لرفسه قد يرج  للاى حاد كب ار لشلادير لا  حولاه،       

ولهرة الش ل م تشم ز عا  غ رهاا لا  المها  بكونهاا لهراة انساان ة تشطلاب اعادادًا ل  راًا باألب ااد            

ها ات واتجاهات وتوظ فهاا فاي الح اا  ال مل اة ح ا  تحلاق جانباًا        الم شلفة للسلوك ل  ل ا ك ول

(. وتااؤدي اتجاهااات المد ساا   لمهرااة  65، ص 2998لهمااًا لاا  جوانااب ترم ااة المجشماا  )ساااجد    

الشد يس دو ًا لؤثرًا في سلوكهم ولا  ثام فاي توج اه طلباشهم. ولا  هراا تشحادد اهم اة د اساة           

 االتجاهات ول رفة طب  شها.

ا  جاء تأك د ضرو   اعداد المد   الراجح ال ي يشمش  باتجاه ايجابي نحو لهرة وعلى ه ا االس

الشد يس. وب الك ذلك س كون هراك عدد ل  المد سا   لا  ذوي االتجاهاات السالب ة نحاو لهراة       

الشااد يس لمااا ساا كون لااه أثاار ساالبي علااى طلبااشهم، ويشمثااب ذلااك ب ااكب عاااص فااي ان فاااض    

ات غ ر لرغوبة لديهم نحو لهرة الشد يس )الساالرائي وطاا ق   لسشوياتهم ال لم ة وتكوي  اتجاه

 (. 92، ص 2983

ح   ان التجاه المد   اثرًا في سلوك طلبشه فهو ي كس لها ته وق مه الشي تاؤثر فاي سالوك    

ن ه ا االتجاه يلوم بدو  لهم في الموقف الش ل مي الصفي. وهو بالشأك د له أثره الكب ار  أل، الطلبة

 (. 20، ص 2981)ج فر  في توج ه الطلبة

وب لك ناد ك حل لاة واهم اة د اساة اتجااه أي فارد نحاو لهراة لا  المها  ألنهاا اصابحت لا               

لسشلزلات ال صر لغرض الرجاح في عطط الشرم ة، وب اصة لهرة الشد يس الشاي ت اد لا  المها      

وط  )صاباح  الشي لها اهم ة كب ر  في اعداد االج اد الشي تأع  على عاتلهاا لهماة تطاوير وبرااء الا     

 (.226، ص 2983

وي اا ر الااب ض بااان لالتجاهااات اهم ااة بالرساابة للااى الفاارد لذ تساااعده علااى الشوافااق المهرااي  

والمد سي وفي تحديد ذاته والش ب ر ع  ق مه باإلضافة للى كونها ت سر الشرباؤ بالسالوك وتك اف    

الشاي نصابو لل هاا     الواق  وت  صه كما ت مب على تكوي  ال ادات السالوك ة الشاي تحلاق االهاداك    

 (.220، ص 2982)طل ة 

كما ان المد   يسشط   ان يج ب الجو المد سي لالئمًا، ف ه ل  الطمأن رة وااللان، لاا يج اب   

وب اصة في  -الطالب واثلًا ل  نفسه، لس طرًا على انف االته وا لاته، ألن قسمًا ل  هؤالء الطلبة

ان لحبوبًا عردهم، وكانت اتجاهاتهم لوجبة يشلمصون   ص ة لد س هم، فاذا ك -عمر المراهلة

نحوه، فأنه سوك يؤثر ف هم ايجاب ًا. وله ا فأن ل  ص ة المد   الراجح، واتجاهاته االيجاب ة نحو 
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طالبه اثرًا كب رًا على   ص ة الطاالب وتكا فهم االجشمااعي والمد ساي وهرااك ب اض الد اساات        

  تم اازوا باتجاهاااتهم االيجاب ااة نحااو عملهاام، ت اا ر للااى ان الطااالب الاا ي  احبااوا لد ساا هم الاا ي

وب القاتهم الط بة ل هم، كانوا أكثر تك فًا ل   لالئهم ال ي  تربطهم بمد س هم عالقات  سم ة 

( ان  ضا المد   عا  لهرشاه ي كاس    2935(. وب رت د اسة )عرايات 8، ص2934فلط )ابو حطب 

هام جادًا ان يكاون الماد    اضا ًا عا  لهرشاه        اتجاهًا ايجاب ًا نحو ه ه المهرة. ولا لك فاان لا  الم   

لسشمش ًا بما يلوم به ل  عمب، للد ًا عطو   الرسالة الشي يلوم بها في لجشم ه والشي تؤثر فاي  

ترم اة وتطاو  ها ا المجشما . وبا لك يصابح لا  الضارو ي علم اًا وتربوياًا، الك اف عا  اتجاهاات              

اط  االيجاب ااة والساالب ة فااي هاا ه  المد ساا   ولاا  ي اادون لمهرااة الشااد يس للش اارك علااى المااو   

 (.35، ص 2935االتجاهات )عرايات 

اذ ان االتجاهات االيجاب ة نحو لهرة الشد يس تمك  المد س   ل  الشفاعب ل  الجاو الش ل ماي.   

ل ا ا تأى الباح  الل ام به ه الد اسة لم رفة ف ما لذا كانت هراك عالقة ب   ل رفة لد سي لراهو 

 هام الشد يس ة واتجاههم نحو لهرة الشد يس.االعداد المهري للم

 هدف البحث:

يهدك البح  الحالي الى الش رك على ال القة ب   ل رفاة لد ساي لرااهو االعاداد المهراي فاي       

 ل اهد اعداد الم لم   والم لمات للمهام الشد يس ة واتجاههم نحو لهرة الش ل م.

 حدود البحث:

في ل اهد اعداد الم لما   والم لماات الصاباح ة فاي     لد سو لراهو االعداد المهري ولد ساته 

 .1021_1022الديوان ة( لل ام الد اسي -الرجف –كربالء  –لحافظة )بابب 

 تحديد المصطلحات:

 مناهج اإلعداد املهني:
: ت رك اإلعداد المهري بأنه ))جم   المواد الشي ت د ،المرظمة ال رب ة للشرب ة والثلافة وال لوم _

كون ل لمًا لؤهاًل تااه اًل لهر اًا يساشط   الش الاب لا  طالباه واكساابهم الم لولاات         الطالب لكي ي

 (.103، ص 2980،والم ا ك الال لة((.)المرظمة ال رب ة

ألا الباح  ف  رك لراهو اإلعداد المهري لجرائ ا للبحا  الحاالي: ))هاي الموضاوعات الشربوياة       _

ل ة )الم اهد  والشطب ق( عاالد الماد  الد اسا ة    والرفس ة وطرائق الشد يس ولما سة الشرب ة ال م

 لغرض لعداد الطلبة لمهرة الش ل م في المدا   االبشدائ ة((. ،في الم هد

 املهمة: 
هااو ال اايء المهاام، أو ذو  ااأن أو ساالطة أي هااي  ااأن أو ساالطة وجم هااا لهااام أي الواجبااات    

 (657، ص2943والسلطات الشي يكلف بها الفرد. )الب لبكي، 
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 التدريسية: املهام
ي رك الباح  المهام الشد يس ة اجرائ ًا:هي السلطة أو الواجبات الشي يكلف بها لد ساو لرااهو   

 االعداد المهري في ل اهد اعداد الم لم   والم لمات الصباح ة. 

 االتجاح/لغة:  
، 2939 يء لوجه لذا ج اب علاى جهاة واحاد  الي شلاف( . )الجاوهري،       و ،)توجهت نحوك وال ك

 .  )595ص، 1007(، واالتجاه الملابلة )اب  لرظو :1155ص
نزعة أو اساش داد لكشساب ثابات نساب ا يحادد اساشجابات الفارد ح ااد          اصطالحًا )ال راوي(: بأنه

 ،1002 ،ب ااض األ اا اء أو األ اا اص أو األفكااا  فااي ضااوء عبراتااه السااابلة. )ال ااراوي و عاارون    

 (35ص، 1002،)ابراه م،(2ص

 * ألا االتجاه نحو لهرة الشد يس 

* فلد عرفاه )ال طاا ( )أناه ناوع لا  االساشجابة للمواقاف الشاي ت اي لهراة الشاد يس، وهاي             

 (.9، ص 2983لجموعة لواقف لث ر  السشجابة الفرد( )ال طا  و عرون 

* وعرفااه )الزنالي()لجموعااة االفكااا  والشصااو ات الشااي يحملهااا الم لاام نحااو طالبااه و لالئااه   

 (.202، ص 1000ئه ولهرشه ولجشم ه( )الزنالي و ؤسا

* وعرفه )لهرا()هو لجموعة ال برات المشجم ة لادى طالاب كل اة الم لما   عا  لهراة الش لا م        

والشي تظهر ب كب لشرابط في السلوك االنف الي وت بر ع   د  اللبود أو الارفض لها ه المهراة(    

 (.11، ص 1002)لهرا 

 رة اجرائ ًا:وي رك الباح  االتجاه نحو المه

)هو اسش داد وجداني لكشسب يوجه اسشجابات لد سي لرااهو االعاداد المهراي ولد سااته فاي      

ل اهد اعداد الم لم   والم لمات الصباح ة نحاو لهراة الشاد يس وياشم ق اساها اجرائ اًا لا  عاالد         

  ض(.الد جة الشي يحصب عل ها المد   نش جة اجابشه على فلرات المل ا  ال ي اعد له ا الغر

 معاهد إعداد املعلمني واملعلمات:

وهي الم اهد الشي تسشلبب الطلبة لم  انهوا الد اسة المشوساطة، ولهمشهاا لعاداد كاواد  لا       

الم لم   ب اد لارحهم  اهاد  )الادبلوم( فاي الشرب اة، ولاد  الد اساة ف هاا عماس ساروات ويكاون             

 الش صي ف ها ب د السرة الثالثة.

 الفصل الثاني

 اطار نظري
مد   لهمات ت ل م ة يلوم بها في الش ل م الصفي وتشصف ها ه المهاام بشروعهاا وت اددها     لل

ولكرها لهمات لشداعلة ولشفاعلة ولشكاللة ف ما ب رها، لذ تشأثر كب واحد  لرها باألعرى وتاؤثر ف هاا   

 ول  المهام الش ل م ة الشي يجب ان يلوم بها المد   هي:
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 اواًل: لهمة الش ط ط السروي:

يجد  على المد   ب د االطالع على المرهو الملر  بأهدافه ولوضاوعاته وب اد تحدياد فئاة     لذ 

الطلبة ال ي  س شولى تد يسهم ان ي د عطشه السروية وفي ه ه ال طة يحااود الماد   ان يضا     

تصاو ه ل مل اة ت لام طلبشاه ولاا ت اشمب عل اه لاادتهم لا  لوضاوعات ول اا ك ولهاا ات وقا م              

عر ان الش ط ط السروي يساعد المد   على تحدياد الطرياق الا ي س سالكه     واتجاهات. وبم رى  

طواد ال ام الد اسي. وك لك عل ه اعداد ال طة السروية قبب بدء ال ام الد اسي بوقت كاٍك. ووض  

اهداك ال طة السروية في بداية ال طة، ويسشحس  هرا كشابة لل اٍي لك ف اة تحل اق كاب لرهاا.      

حدياد االهااداك ال اصاة لكااب وحاد  د اسا ة بوضااوح وكشاباة ال باارات      كماا يربغاي علااى الماد   ت   

الش ل م ة المراسبة الشاي س ساش ان بهاا لشحل اق اهاداك الوحادات. وعلاى الماد   تحدياد وساائب           

( )عبااد اللط ااف 73، ص 2939الشلااويم المراساابة للشحلااق لاا  انجااا  االهااداك )الااواقفي و عاارون 

 (.281، ص 2998( )قطالي 108، ص 2997

 ن ًا: هي لهمة ترف   الد  :ثا

( ان بدء الد   بملدلة عبا   ع  الشه ئة للى تحل ق اغاراض  2985ح   يؤكد )جابر و عرون 

لشروعة، ل ب ل  اهمها ترك ز انشباه الطلبة على الماد  الش ل م ة الجديد  بوصافها وسا لة لضامان    

ج ااي لشرظاا م االفكااا   اناادلاجهم فااي االن ااطة الصااف ة، كمااا تهاادك ايضااا للااى اعااداد اطااا  لر    

 (.270-219، ص 2985والم لولات الشي س شضمرها الد   )جابر و عرون 

ويجب ان يج ب المد   نصب ع ر ه انه ال فائد  ت ود على الطالب ل  د اسة  يء لمجرد انه 

لكلف بد اسشه ولكي يمكا  ان يف اد الطالاب لماا ياد  ، الباد ان ير اأ لدياه حاافز ي اوقه لها ه            

 الد اسة.

 ا يوضح لماذا ت اد للدلاة الاد   لهماة؟ ولمااذا يربغاي ان تكاون لث ار  الهشماام الطلباة           وه

 (.69، ص 2983( )الملدم 68، ص 2949)بباوي 

هرا يفضب ان يحدد المد   الهدك أو الرش جة الش ل م ة المكشسبة لا  الر ااط الا ي يشضامره     

ثر ل  نوع ل  الر اط في اثراء الد   الد  . وفي ه ا المجاد البد ل  االنشباه الى ان اسش دام اك

الواحد ألر لرغوب ف ه، حشى ال يصاب الطلبة بالملب وحشى يمك  االفاد  ل  طاقات وحوا  الطلبة 

وقاراء    ،الم شلفة. فالد   الواحد قد يحوي  رحًا ل  قباب الماد   ولراق اة لا  جاناب الطلباة      

ولك  ل  الطب  ي يجب تحديد عدد  لب ض المراج  وحب لسائب وتما ي  و سم وكشابة لل صات.

 االن طة ح   ال تزيد ع  الحد الم لود ف ش شت ذه  الطالب، أو يزيد ا هاقه.

وعلى المد   ان يالحظ ان الد   ل س اللاًء ل  جانب واسشماعًا ل  الجاناب االعار )الطلباة(،    

-59، ص 2934وانما يشكون ويرمو ويشفاعب ب   المد   والطلبة عا  طرياق المراق اة )  ادي     

ولكي تكون المراق ة لثمر  يجب ان يفكر المد   ب راية في االسئلة الشي توجه بها للطلبة،  ،(42

وبصفة عاصة االسئلة الشي تلدم بها كب لرحلة ل  لراحب الد  . ان ه ه االسئلة تكاون بمثاباة   

 ئ سا ة كانات ام   تحديد للم كالت الجزئ ة الشي يرلسم ال ها الد  . وبلد  لا يكون في االسائلة  
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فرع ة، ل  الوضوح والشحديد والمالئمة لمسشوى الطلباة، بلاد  لاا يساهب توج اه الاد   توج هاًا        

 لوفلًا للى غايشه أو بم رى  عر تحل ق جم   االهداك السلوك ة للد  .

ول  المهم جدًا ان ي راي الماد   بشثب ات اجاباات االسائلة فاي كاب لرحلاة قباب االنشلااد للاى            

عرى، كما يربغي ان ي راى الماد   باالربط المساشمر با   كاب لرحلاة والمراحاب الشاي          المرحلة األ

سبلشها، وب رها وب   لا يشصب بها في ح ا  الطلبة وب ئشهم. فال راية باالربط تسااعد علاى وضاوح     

االتجاه وتثب ت نشاائو المراق اة. ولماا يسااعد علاى توضا ح سا ر الاد   ان يادون الماد   علاى            

 ر  أو ساؤااًل عا  كاب لرحلاة أو ل اكلة جزئ اة، ب اد االنشهااء لرهاا. ولا  ها ه            السبو   عبا   قص

الرلاط أو ال با ات أو االسئلة يشكون المل ي السبو ي وعلى ه ا الرحو يرمو المل ي السبو ي ل  

 الد  .

ب دها يلوم المد    بشحديد الواجبات الب ش ة للطلبة، فما  الم اروك ان وقات الحصاي غ ار      

 بجم   أوجه الر اط الال لة لشحل ق االهداك المرغوبة.كاك للل ام 

وبوجه عام يمكا  ان تشضام  الواجباات الب ش اة لهاام لثاب: قاراء  جازء لا  الكشااب المد ساي            

وتلديم لل ي له وقراء  لرج   عر ع  لوضوع الاد   وتلاديم تلريار عراه والبحا  عا  اجاباة        

عا  ب اض االسائلة المش للاة بالاد   وحاب       ب ض االسئلة الشي أث رت في اثرااء الاد   واالجاباة    

تما ي  ولسائب وعمب نماوذج. وحشاى تكشساب ها ه الواجباات الب ش اة اهم شهاا الباد وأن ي صاي          

المد   وقشًا في بداية كب حصة لمراج شها وتلويم جهد الطلبة في ادائها، بب يربغي ان ي صي 

 (.46-42، ص 2934جزء ل  الد جة للواجبات الب ش ة )  دي 

 ثًا: لراعا  الفروق الفردية ب   الطلبة: ثال

وت د ل  المهام الشي يجب ان يهشم بها المد  ، ح   ان الطلبة يأتون للى المدا   وهم على 

لسشويات ل شلفة ل  ال برات واللابل ات ويرج  ذلك للى الفروق الفردية ب   الطلبة والى ال برات 

 ئة غر اة باال برات يفاوق الطالاب الا ي عاا  بب ئاة        السابلة الشي لروا بها، فالطالب ال ي عا  بب

فل ر  بال برات، ل لك فأن الطالب ل س لديهم االسش داد للش لم برفس الطريلاة وانهام ي شلفاون    

في سرعة تكويرهم المد كات ال لم ة. فش اكب الفاروق الفردياة عائلاًا أو صا وبات للماد   فاي        

جم   الطلبة على الش لم بداًل ل  ان يلشصر علاى  عمله وان لراعا  الفروق الفردية ي ري لساعد  

لجموعة لحدد  لرهم وفي ذلك تحف ز للطلبة نحو الش لم واسشمرا يشه. ك لك فان لراعا  الفاروق  

الفردية ب   الطلبة يش ح لكب لرهم فرصة للم ا كة والمساهمة في ال بارات الش ل م اة الملدلاة    

، ص 2993لى لراعا  ه ه الفروق )سا د و عارون   يحصب ال كس لذا لم ي مب المد   عو، ال هم

 (.227-221، ص 2982( )لحمد و عرون، 201-207

  اب ًا: ضبط الصف:

لذ يما   دو ه في ضبط الصف واالهشمام بزلام االلو  في كب لا يحدث داعب الصاف وي ماب   

باط على غر  حب الرظام في نفو  الطلبة. وت ويد الطلباة علاى االنضاباط الا اتي ذلاك االنضا      

وان المد   هو االكثر س طر  في الصف ل لك فأن  ،الراب  ل  ذات الطلبة ول س المفروض عل هم
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قد ته على الثواب وال لاب تفوق قد   أي فرد  عر في الصف، فهو ال ي يلر  طريلة سا ر الاد     

 ونظاله وضبطه.

ذلاك الن ب اض   ل س الملصود باالنضباط ان دام الفاعل اة والر ااط داعاب اللاعاة الد اسا ة،      

المد س   يفهمون االنضباط على انه الشزام الطلبة بالصمت والهدوء وعدم الحركة واالسشجابة للى 

ت ل مات المد  ، كما ان ب ض المد س   لا  الاوا ي لطاون با   لفهاول   هماا لفهاوم الرظاام        

مرا ه فاي  ولفهوم االنضباط، فالرظام ي ري توف ر الظاروك الال لاة لشساه ب حادوث الاش لم واساش      

اللاعة الد اس ة ويمك  االسشدالد ل  ه ا المفهوم ان الرظام غالبًا لا يكون لصد ه عا ج ًا ول س 

ناب ًا ل  ذات الطلبة ب رما ي  ر لفهوم االنضباط كما ذكر للاى تلاك ال مل اة الشاي يارظم الطالاب       

 سلوكه ذات ًا ل  عاللها، لشحل ق اهدافه واغراضه.

 عالسًا: الشلويم: 

هاا ا وان وضاا    ،الش لم ااة -ي ااد الشلااويم للولااًا اساساا ًا لاا  للولااات ال مل ااة الش ل م ااة    لذ 

اسشرات ج ة لشل  م تلادم الطاالب هاو عطاو  لهماة نحاو تحل اق اهاداك الشرب اة ال لم اة، وات ااذ            

ياولي الطاالب   و( 80ص، 1004،اللرا ات الال لة لشمك ارهم لا  تحصا ب تلاك االهاداك)ابو حاريو      

باه لب ض جوانب الد   الشي ي رفاون انهام س صارفون علاى اساساها للاى ج اد أو        لزيدًا ل  االنش

 (. 615، ص 1000ألن الشد يس والشلويم هما عمل شان لشال لشان ) يشون  ،ض  ف،

وعل ه في ضوء االتجاهاات الحديثاة فاي الشاد يس، يربغاي ان يكاون الشلاويم عمل اة لساشمر           

لمالحظااات واالعشبااا ات بأنواعهااا الم شلفااة وتلااا ير تحاادث قبااب واثراااء وب ااد عمل ااة الشااد يس، فا

الر اطات ال لم ة يجب ان ت اكب ال مل اات الشلويم اة فاي تاد يس ال لاوم، ف ا  طريلهاا يمكا           

للمد   ان يك ف نواحي الض ف واللو  في عمل ة الشد يس وبالشالي يصحح المسا  الا ي تسا ر   

 ف ه ال مل ة الشد يس ة. 

 سادسًا:الوسائب الش ل م ة 

لذ اصاابحت الوسااائب الش ل م ااة لهمااة وضاارو ية فااي هاا ا ال صاار المشفجاار بالم رفااة ال لم ااة  

والشلر ة، لذ انه في كث ر ل  االح ان يص ب ت ل م الطلبة، ب اصة في المرحلاة االبشدائ اة، ال دياد    

مراسابة، فالماد   هاو  جاب     ل  المفاه م والمباادا ال لم اة دون اساش دام الوساائب الش ل م اة ال     

الشرب ة الشلري ال ي يسش دم جم   وسائب الشلر ة ل دلة الشرب ة واصبح نجاحه يلا  بلد ته على 

تصم م لجاالت الش لم باالسش انة بجم   وسائب الش لم والشلر ة الشي تسااعد الفارد علاى اكشسااب     

(.فالوس لة 57-51، ص 2985ي المها ات وال برات الشي تؤهله لمواجهة لشطلبات ال صر )الطوبج

 (99ص، 2990،ت ربك الطالب بالموضوعات الجديد  الشي اليمشلك لها صو ًا اد اك ة سابلة)س د

 ساب ًا: توج ه االسئلة:

لذ ان اسش دام االسئلة في الشد يس اسش دالًا صح حًا ي د ل  االلو  المهمة في نجاح ال مل اة  

 (.82يشوقف ذلك الرجاح )ال اني ب.ت، ص  الش ل م ة وعلى نوع االسئلة المسش دلة
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واالسئلة ادا  لهمة ي شمدها المد   في تحل ق اهاداك تربوياة وت ل م اة كث ار  فهاي عالاب       

لهم ل  عوالب نجاح المد   في اعطاء الماد  للطالب وفاي تاوج ههم واثاا   افكاا هم وحملهام      

ك اكبر عدد لمك  ل  الطالب في على ت لم لا يريد ان يش لموه، وهي ل  انجح الطرائق في ا را

( وعالد اسئلة المد   يمك  لساعد  الطالب على ترظ م 279-278الد   )أد ياس  . ب.ت، ص 

(.وبفضاب االسائلة يمكرراا ان نرماي الثلاة فاي نفاس        116، ص 2983اسشرات ج ة تفك ره )قاالد   

 الطالب صاحب المواهب المشواض ة.

يشحرك في اتجاه اهدافه وهي لل ا  لها   الماد    فاألسئلة هي الشي تدف  الد   ف س ر و

وجود  طريلشه ووضوح لرهجه في الد اسة، ل ا فان المد   الماهر هو ال ي يحس  لا  االسائلة،   

ويراعي ب ض المبادا عرد توج ه الرلا  وادا ته ولرها  بط الساؤاد الش ل ماي بالهادك الش ل ماي     

السئلة الش ل م ة وذلك بان نلا س لساشويات علل اة    الشربوي المراد تحل له، وتروع د جة ص وبة ا

تشراوح ل  المدى السهب ال ي يل س قد ات علل ة دن ا )كالم رفة والش كر( للاى المساشوى الم لاد    

ال ي يل س قد ات علل ة عل ا )كالشطب ق واالسشك اك وحب الم كالت(، ك لك الرظر للاى االسائلة   

فضب طرح االسئلة الش ل م ة قبب عمل ة الش لم لذا كان الش ل م ة ل  الري الش ل مي المد و ، ف 

الهدك هو ترم ة قد ات علل ة دن ا أو طرحها ب اد عمل اة الاش لم لذا كاان الهادك هاو ترم اة قاد ات         

علل ة عل ا، وال مب على ت زيز االجابة الصح حة وتدع مها، وكلما كانت االسائلة الش ل م اة  االلة    

داك المرسولة ادى ذلك للى تحس   عمل اة الش لا م والاش لم، كا لك     للماد  الش ل م ة ولغط ة لثه

اتاحة الفرصة للمش لم الن يطرح اسئلة حود الماد  الش ل م ة الن ذلاك يسااعده علاى الشفك ار فاي      

تلك الماد  وايضا حثه الن يكون ايجاب اا وف اااًل ون اطًا فاي عمل اة الاش لم باداًل لا  كوناه سالب ًا،           

(.واذا أعفق الطالب في ص اغة لثب ه ه االسئلة الش ل م ة وب اصاة  254-255، ص 2993)د و ه 

ص اغة االسئلة ذات المسشويات ال لل ة ال ل ا، ف فضب ان ي طى تد يبًا يوضح لاه ك ف اة صا اغشه    

 (30ص ،1007،نها اسلوب ل  اسال ب الشلويم ال فه ة الفشالويأل، ب كب ج د

كر في االجاباة ب اصاة لثسائلة الشاي تشطلاب قاد ات       ويجب اعطاء الطالب الوقت الكافي ألن يف

عل ا ل  الشفك ر، فسرعة توج ه االسئلة والرغبة في االجاباة الساري ة عل هاا تثابط همام الطاالب       

، 2985وتحااود ب اارهم وباا   اال ااشراك الكالااب فااي الشفك اار واالن ااطة الش ل م ااة )جااابر و عاارون  

لشساوي ح   يوفر الماد   لكاب طالاب فرصاة     (. ك لك يجب تو ي  االسئلة على الطلبة با124ص

للم ا كة وال طاء والمساهمة في ال مل ة الش ل م ة وذلك عا  طرياق ا اراكهم فاي االجاباة عا        

االساائلة الم روضااة، االلاار الاا ي يؤكااده جم اا  الماارب   والمهشماا   باألساائلة الش ل م ااة وطاارق       

 (. 216، ص 2989( )عب دات 712، ص 2934اسش دالها )  دي 

 اسات سابقةدر

 ( ))الجانب المهري في لراهو أعداد الم لم   والم لمات في ال راق((2980د اسة لهدي )

بمصار وقاد تركازت ل اكلة البحا        ،جال ة ع    امس  -أجريت ه ه الد اسة في كل ة البرات 

 باألسئلة اآلت ة:
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أن ت اد ل اهاد أعاداد    أواًل: لا األدوا  المهر ة لم لام المرحلاة االبشدائ اة باال راق، الشاي يربغاي       

 الم لم   والم لمات طلبشها أل ها؟

ثان ًا: للى أي لدى يه ئ الجانب المهري الحالي ل  برنالو أعاداد الم لما   والم لماات باال راق     

 الطلبة لكي يلولوا به ه األدوا  المهر ة؟

األدوا  ثالثااًا: لااا االقشراحااات لشطااوير هاا ا الجانااب وتجويااده لكااي ي ااد طالااب الم هااد للل ااام باا  

 أعداد أفضب؟ ،المطلوبة لره

 ولشحل ق اإلجابة ع  األسئلة السابلة قام الباح  باإلجراءات اآلت ة:

تحديد األدوا  الشي يلوم بها ول لم المرحلة االبشدائ ة في ال راق في ضوء االتجاهات ال الم ة، 

 وحاجة المجشم  بال راق.

 المرحلة األولى في أعدادهم لشلك األدوا . ك ف يسهم الجانب المهري ل  برنالو أعداد ل لمي

وذلاك عا  طرياق تحل اب الجاناب       ،تلويم الجانب المهري في برنالو األعداد الحالي في ال اراق 

 المهري في برنالو األعداد.

اقشراح لجموعة لا  الش اديالت المراسابة علاى الجاناب المهراي لا  برناالو أعاداد الم لام فاي            

 مات.ل اهد أعداد الم لم   والم ل

ح ا   قاام الباحا      ،األدا  الشي اسش ملت في ه ه الد اسة هاي الملابلاة ال  صا ة واالساشبانة    

األولااى ت ااي طلبااة الصاافوك الثان ااة فااي ل هاادي الم لماا   والم لمااات  ،بإعااداد  ثااالث اسااشبانات

واالسشبانة الثان ة للم لم   والم لماات لا  عريجاي الم هادي  الما كو ي  لسارش   ساابلش   ألاا         

 السشبانة الثالثة فلد طبلت على اللائم   بشد يب الموضوعات المهر ة في تلك الم اهد.ا

( لد سًا للموضوعات المهر اة وهام يمثلاون    17( عريجًا و)226( طالبًا و)222تألفت ال  رة ل  )

جم   المد س   ال ي  يلولون بشد يس لوضوعات اإلعداد المهري. وقد اسش مب الباحا  الوساائب   

  ة اآلت ة: الرسبة المئوية، الشكرا ات.اإلحصائ

 توصلت الد اسة للى الرشائو اآلت ة:

         كانت نشائو الد اسة المش للة باسشجابات ال اريج   فلاط أن الجاناب المهراي قاد حلاق فا هم

اللابل ااة علااى اعش ااا  طرائااق الشااد يس المراساابة، ول رفااة الفااروق الفرديااة باا   الشالل اا      

تحديد لسشوى الشالل   ول  ادهم وتوج ههم واالنسجام لا  اإلدا    ولراعاتها، واللابل ة على 

 المد س ة والم لم  .

    ولباادا   ،ألا بالرسبة للملر ات الد اس ة الشي كانت اكثر فائد  أهم فهي )علام نفاس الطفاب

الشرب ة، وعلم الرفس الشربوي، والوسائب الش ل م ة(. فضاًل ع  تأك دهم على فائاد  الشطب اق   

السرة الثان ة، واقشراح قسم ل  أفراد ال  رة  ياد  لدته، واعاد  الرظر في عمل شي  ال ملي في

الشوج ه واال راك. وان يكون الشطب ق عالد السرش   الشي ي د ف هاا الطالاب، وأكاد ال ريجاون     

عدم لالئمة أسلوب الشلويم المشب  ل  قبب المد س   للطلبة المطبل  ، ألاا لد ساي الماواد    

 (.144-1ص 2980اقشرحوا  ياد  فاعل ة نظام الشلويم)لهدي، المهر ة فلد
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( ))اإلعااداد المهرااي للم لاام وعالقشااه بمهااا ات الشااد يس الف اااد فااي    2980د اسااة  لحمااود )

 المد سة االبشدائ ة((

 جال ة ع    مس بمصر، وهدفت للى: -أجريت ه ه الد اسة في كل ة الشرب ة

الشاي تم از األداء الشد يساي      effective teaching skills، أواًل: تحديد لهاا ات الشاد يس الف ااد   

 الراجح لم لم المد سة االبشدائ ة.

 ثان ًا: براء لل ا  لشلدير لها ات الشد يس الف اد لدى ل لم المد سة االبشدائ ة.

ثالثًا: الك ف ع  تأث ر برالو اإلعداد المهري في دو  الم لم   والم لمات. وهي المسؤولة عا   

 لم لم للمد سة االبشدائ ة. في تكوي  لها ات الشد يب الف اد لدى طالبها.لعداد ا

 واألدوات المسش دلة في ه ه الد اسة هي:

 بطاقة تلويم المد   والم د  ل  قبب احمد  كي صالح.

والهدك ل  ه ه البطاقة تلاويم الماد   لا  ح ا  اناه أعصاائي لهراي يماا   عمااًل ل  راًا           

 صفة للم لم للسمة للى لجموعش   (60وتشضم  ه ه البطاقة )

 المجموعة األولى: الصفات ال  ص ة وعددها ع رون صفة.

 المجموعة الثان ة: الصفات المهر ة وعددها ع رون صفة.

ل  أعداد الباح  والهادك لا  ها ا     ،لل ا  لها ات الشد يس الف اد لم لم المد سة االبشدائ ة

 اء، والشم  ز ب   الم لم الف اد والم لم األقب ف ال ة.المل ا  هو تحديد المها ات الشي تم ز األد

تألفات ال  راة    ،عرض الباح  المل ا  على لجموعة ل  ال براء ل  األسات   وعباراء المرااهو  

( لد سة ابشدائ اة بمحافظاة براي ساويف وغارب الج از        79( ل لمًا ول لمة ي ملون في )210ل  )

  وائ ة الطبل ة فاي لصار، اساش مب الباحا  الوساائب      وطرطا وتم اعش ا  ه ه ال  رة بالطريلة ال

 اإلحصائ ة اآلت ة: حساب المشوسط واالنحراك الم  ا ي، تحل ب الشباي ، ل ادلة ف  ر، اعشبا  )ت(

 توصلت الد اسة للى الرشائو اآلت ة:

 بالرسبة للفرض األود  _2

لجماوع الم لما   الا ي     أوضح تحل ب الشباي  وجود فروق ب   د جات المها ات الشد يس ة ب   

يارى  و ،والم لما   الا ي  وصاف أداؤهام بأناه اقاب ف ال اة        ،قد  أداؤهم الشد يسي على اناه ف ااد  

 الباح  أن ه ه الفروق ترج  للى ثالثة عوالب هي:

% ل  ع رة الم لم   ال ي  قد وا علاى انهام ف االون    89ح   وجد أن  ،عالب اإلعداد المهري _أ

 ب حجر  الد   لم  تللوا لعدادا لهر ًا قبب لما سشهم المهرة في األداء الشد يسي داع

عالب ال بر : فلد أ ا ت ب انات الم لم   الف ال   للى أن لشوسط لد  عملهم بالشاد يس   _ ب

ويسااعد علاى ذلاك لاا      ،( سرة، وال  ك أن المما سة تؤدي للاى اكشسااب لهاا ات الشاد يس    22هو )

ل  عمل ات الشوج ه الشربوي، وحضو  برالو الشد يب الم شلفة  يش رك عل ه الم لم عالد ه ه المد 

 أو االسشفاد  ل  عبر   لالئه الم لم  .
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عالب الكفاء  ال  ص ة وهو يشادعب ب صاائي الم لام الفارد وتاوافر السامات واللاد ات         _ ج

 الشي أ ا ت البحوث للى أنها تساعد على الرجاح في لهرة الشد يس.

الثااني: أ اا ت الرشاائو للاى وجاود فاروق دالاة لحصاائ ة با   د جاات           ألا بالرسبة للفارض   -1 

الم لم   المؤهل   تربويًا في ق ا  لها ات الشد يس المسش دلة في الد اسة ود جات الم لما    

 (.742-2 ص، 2980غ ر المؤهل   تربويًا  )لحمود، 

د لعداد الم لمات في ( )د اسة اتجاهات طلبة ل هد لعداد الم لم   ول ه2990د اسة ال ب دي )

 لحافظة الشأل م نحو لهرة الش ل م(

هدفت الد اسة الى الش رك على اتجاهات طلبة ل هاد اعاداد الم لما   ول هاد لعاداد الم لماات       

نحو لهرة الش ل م، والك ف ع  الفروق با   اتجاهاات طلباة ل هاد لعاداد الم لما   ول هاد لعاداد         

 الم لمات نحو لهرة الش ل م. 

ح  على ع رات ل  طلبة الصفوك الثان ة والثالثة ل  ل هاد لعاداد الم لما   ول هاد     اقشصر الب

( طالبا وطالبة ول  الصفوك الثان ة والثالثاة.  245لعداد الم لمات في لحافظة الشأل م بلغ حجمها )

 وقد  وعي عرد اعش ا  ال  رة الرئ س ة ل  كب ل هد اسش دام الطريلة الطبل ة ال  وائ ة. 

لباح  لل ا  االتجاهات ال ي اسش دله )طا ق صالح ابراه م( لل ا  اتجاهات طلبة اسش دم ا

 دو  الم لم   والم لمات نحو لهرة الش ل م في اللطر ال راقي. 

قام الباح  ب رض فلرات المل ا  على ب ض ال براء والم شصا   فاي ل ادان الشرب اة وعلام      

دق والثبات لكون الباح  اسش دم ها ا المل اا    الرفس، وقد اجم وا ب دم الحاجة الى لجراءات الص

 ال ي لم يمض وقت طويب على تطب له. 

  -اسش دم الباح  الوسائب اإلحصائ ة اآلت ة:

 الوسط الحسابي، االعشبا  الشائي وتوصب الى الرشائو اآلت ة: 

 لا م  ان هراك اتجاهًا ليجاب ًا ل  قبب جم   الطلبة باعشالك حلاولهم واجراساهم نحاو لهراة الش    

( نحااو لهرااة الش لاا م ولصااالح اإلناااث،  0.05وان هراااك فروقااا ذات داللااة لحصااائ ة عرااد لسااشوى )  

 (. 245-263، 2990)ال ب دي، 

( )اتجاهات ل لمي الش ل م الثانوي المهري نحو لهرة الش لا م فاي األ دن   2996د اسة عل مات )

 واثر لشغ رات ال بر  والش صي والمؤهب في ذلك(

الى الش رك على اتجاهات ل لمي الش ل م الثانوي المهري في األ دن نحاو لهراة   هدفت الد اسة 

 الشد يس واثر لشغ رات ال بر  والش صي والمؤهب في ذلك. 

وقد تكونت ع رة الد اسة لا  جم ا  ل لماي المادا   الثانوياة فاي لحاافظشي ا باد والمفارق          

ش دم لل ا  االتجاهات نحو لهرة ل لما.وقد اس280البالغ عددهم  2991 -2992للسرة الد اس ة 

 الشد يس ال ي طو ه ال ل لي وللابلة ولعاد  تطويره. 
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دلت نشائو الد اسة علاى ان اتجاهاات ل لماي الش لا م المهراي ب اكب عاام ايجاب اة نحاو لهراة           

الشد يس، وا ا ت الرشائو الى ان ل دد اتجاهات ل لمي الشمريض كانت بالمرتبة األولى يل هاا فاي   

 اعي ثم يأتي بالمرتبة الثالثة الش ل م الشجا ي. ذلك الصر

كما دلت نشائو الد اسة على ان اال تباط بمهرة الش ل م والرضا عرها يزداد طرديًا بزياد  ال بر . 

الا ف ما يش لق بمشغ ر المؤهب فلد اظهر الم لمون ذووا المؤهب األعلى اتجاها ليجاب اا أفضاب لا     

 (.33 ص، 2996)عل مات،  ،الباح  تحل ب الشباي ذوي المؤهب األقب واسش دم 

( )اتجاهات طلبة كل ة الشرب ة بجال ة حضرلوت الجمهو ية ال مر اة، نحاو   1000د اسة بل  ر )

 لهرة الشد يس (

هدفت الد اسة الش رك على اتجاهات طلبة كل ة الشرب ة في جال ة حضارلوت فاي الا م  نحاو     

  -الباح  األسئلة اآلت ة: لهرة الشد يس، ولشحل ق هدك البح  وض 

 لا لسشوى اتجاهات طلبة كل ات الشرب ة في جال ة حضرلوت نحو لهرة الشد يس.  -2

هب هراك فروق ذات داللة لحصائ ة في لسشوى االتجاهات نحو لهراة الشاد يس لادى ع راة      -1

 رااة البحاا  يمكاا  ان ت اازى الااى لشغ اارات الجاارس والمرحلااة الد اساا ة واالعشصاااص. بلااغ عاادد ال 

( فلر  لو عة على ثالثة 74وأعد الباح  لل ا  لالتجاه نحو لهرة الشد يس لكونًا ل  ) ،فردا160

المجاد ال اتي، والمجاد الوظ في وتام الشأكاد لا  صادقه وثباتاه      و ،لجاالت هي: المجاد االجشماعي

 واسش دم االعشبا  الشائي في تحل ب الب انات.

كل ة الشرب ة في جال ة حضارلوت نحاو لهراة الشاد يس     واسفرت الرشائو ع  ان اتجاهات طلبة 

كان ايجاب ا كما اظهرت الرشاائو ان ادام الفاروق ذي الداللاة اإلحصاائ ة با   طلباة المرحلاة األولاى          

والمرحلة الراب ة في االتجاه نحو لهرة الشد يس. كما ظهر فرق داد لحصائ ا في االتجاه نحو لهراة  

 ص(.9، 1000 )بل  ر، ،الشد يس لصالح الطالبات

  دالهل ومؤشرات الدراسات السابقة:
حاود الباح  ل  عالد ه ه الد اسات الش رك علاى لادى اتفاقهاا     ،ب د عرض الد اسات السابلة

واعشالفها وعالقشها بالد اسة الحال ة في جوانبها الم شلفة )لرهج ة البح ، و الهدك، وحجم ال  راة،  

 والوسائب اإلحصائ ة، والرشائو( وكما يأتي:

  فاي اعشمادهاا لارهو    لرهو الد اسة: اتفلت جم   الد اسات السابلة الشي اطل  عل ها الباحا -2

البح  الوصفي )المسح المد سي( وهو المرهو الا ي يلاوم علاى وصاف الظااهر ، لا  عاالد جما          

الب اناات وتفساا رها جم ااا  لفصااال  للظااهر  لشحديااد الوضاا  اللااائم وتحدياد كفاءتااه عاا  طريااق    

لد اسااة ( وا198، ص2985للا نشااه بمسااشويات أو ل اااي ر تاام لعاادادها أو اعش ا هااا( )فااان دالاا  ، 

 الحال ة اعشمدت لرهو البح  الوصفي أيضًا، ألنه يشراسب وطب  ة أهدافها.

الهدك: تروعت الد اسات السابلة في أهدافها فلد تو عت ب   لجموعاة د اساات تبحا  فاي     -1

األدوا  المهر ة للمد   والم لم، ولجموعة د اساات تبحا   فاي تحدياد لهاا ات الشاد يس الف ااد        
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لشد يسي للمد  ، ود اسات تبحا  فاي اتجاهاات المد سا   والطلباة نحاو لهراة        الشي تم ز األداء ا

 الشد يس، والد اسة الحال ة تبح  في المهام الشد يس ة للمد   وعالقشها باالتجاه نحو المهرة. 

حجم ال  رة: تبايرت الد اسات الساابلة فاي حجام ع راة البحا  علاى وفاق طب  اة الد اساة           -7

( 222المسشللة والشاب ة والجرس ال ي تراولشه، فلاد تراوحات أعادادها با   )    وأهدافها، ولشغ راتها 

 ( فردًا.54( فردًا. ألا الد اسة الحال ة فلد بلغت ع رشها)160فردًا و)

األدا : تلشلي ه ه الد اسة ل  غالب ة الد اسات الساابلة الشاي اساش ملت االساشبانة أدا  لهاا،       -6

ة ُتمكب  الباح  ل  جم  الب انات والم لولات بأسرع وقات علاى   ألنها وس لة لالئمة للبحوث الوصف 

 وفق ضوابط علم ة.

الوسائب اإلحصائ ة: اساش ملت الد اساات الساابلة وساائب لحصاائ ة لشروعاة وكاب بحساب          -5

والوساط المارجح، والاو ن     ،قد اسشفاد الباح  ل  ه ه الوسائب ووجد أن )الرسابة المئوياة  و ،الهدك

 المراسبة لشحل ق هدك البح  الحالي. المئوي( ل  الوسائب

 جوانب اإلفاد  ل  الد اسات السابلة:

 تحديد ل كلة البح  الحالي وهدفه. .2

 االطالع على المصاد  ذات ال القة بموضوع البح  الحالي. .1
 اعش ا  الوسائب اإلحصائ ة المراسبة إلجراء البح  الحالي ونشائجه. .7
 لملشرحات. ص اغة اسشرشاجات البح  ووض  الشوص ات وا .6

 الفصل الثالث

 إجراءات البحث:
اعشمد الباح  المرهو الوصفي في بحثه، ألنه ي ادب لرهجاًا لالئماًا لد اساة الظاواهر االجشماع اة       

فهااو يصااف لااا هااو كااائ  ويفسااره، ويهااشم بشحديااد الظااروك وال القااات الشااي توجااد باا   الوقااائ ،  

نات واالتجاهات عرد األفراد والجماعات، وطرائلها في الرمو والشطو . وهو لرهو ال يشحدد بجم  الب ا

وتبويبها بب يمضي للى لا هو اب د ل  ذلك ألنه يضم قد ا ل  الشفس ر لها ه الب اناات ولها ا فهاو     

كث را لا يلشرن بالملا نة، وكث را لا يصطر  أسال ب الل ا  والشصر ف والشفس ر وعلى الرغم ل  

 ه الب اناات  جم  الب انات ووصفها فالبح  الوصفي ال يلف عرد ه ا الحد ولنما ي مب على ترظ م ها 

وتحل لها ولرها تسش رج االسشرشاجات ذات الدالئب والمغزى بالرسبة للى الم كلة المطروحة للبحا   

 (. 276: ص 2989)جابر: 

 مجتمع البحث: 
 اامب المجشماا  األصاالي للبحاا  لد سااي  ل اهااد لعااداد الم لماا   والم لمااات ولد ساااتها ذات   

اللادسا ة(، لل اام الد اساي     –الرجف  –كربالء  - السروات ال مس في لرطلة الفرات األوسط )بابب

( 7( ل اهاد للا كو ، و)  7( ل اهاد، لرهاا )  4(، لذ بلغ عدد الم اهد الم مولة بالبح  )1022-1021)

 د سًا ولد سة.ل( 44 اهد لإلناث. لذ بلغ عددهم )ل
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 عينة البحث:
د الم امولة بالبحا    ال  رة االسشطالع ة: ب د أن وصف الباح  لجشم  بحثه، وكان عادد الم اها  

( ل اهد، سحب الباح  احد الم اهد بصو   ع وائ ة  ل مثب ال  رة االساشطالع ة للبحا  الحاالي     4)

وكان الم هد ال ي سحب ع وائ ا هو ل هد لعداد الم ل   في كربالء، واعشا  الباح  لد سي لراهو 

 ( لد س  .20البالغ عددهم ) ،اإلعداد المهري في الم هد نفسه ل مثلوا ال  رة االسشطالع ة للبح 

( لد ساًا، واساشب اد   44ب د تحديد المجشم  األصلي للمد س   فاي ها ا البحا  الباالغ عاددهم )     

 ،د سااً ل( 54لاي لا  المجشما  األصالي )    ب، ( لد سا   20ال  رة االسشطالع ة لراه والباالغ عاددها )   

  البح  ب د اساشب اد ال  راة   لصغر المجشم  األصلي، ا تأى الباح  أن تكون ع رة البح  هي لجشمو

 االسشطالع ة. 

 أداتا البحث:
 تطلب تحل ق أهداك البح  اسش ماد أدات   هما:

 . اسشبانة لغرض جم  الم لولات والب انات حود المهام الشد يس ة وهي ل  براء الباح 

  لل ا  لغرض ق ا  االتجاه نحو لهرة الشد يس وقد اعشمد الباح  على لل ا  جاهز تم

 الشأكد ل  صدقه وثباته.

 االسشبانة

للد اسش دم الباح  االسشبانة بوصفها أدا  لجم  الم لولاات والب اناات حاود المهاام الشد يسا ة      

لذ يمك  الباح  ل  جم  الب انات ل  ع رة كب ر  في لد  قص ر  كما أن االساشبانة   ،ألنها اقشصادية

، ص 2983ال تسمح للباح  بالشدعب في لجابات المفحوص لذا لا قو نت بالملابلاة )عاود  وفشحاي    

250) 

 وقد اعشمد الباح  ال طوات اآلت ة في براء االسشبانة:

فراد ع راة  أل( Personal Interview)للابالت   ص ة(جم  الب انات األول ة لالسشبانة بإجراء)-2

البح  ل  المد س   والمد سات، العشلاده بفائدتها، ألنهاا تمكا  لا  تك  اف الموقاف عا  طرياق        

االتصاد المبا ر، واالسشرساد في المراق ة،  ياد ً على كونهاا أدا  لا  أدوات البحا  ال لماي الشاي      

وتهيء للباح  نوعاً ل  ال القاات لا  ع رشاه     ،(642، ص2985،ترف  للى لكال  الرفس )فان دال  

 0يوضح ل  عاللها أهداك بحثه

 ،أفاد الباح  ل  عبرته وتجربشه المشواضا ة فاي تاد يس اللغاة ال رب اة وطرائاق تد يساها       -1

والماواد الشربويااة والرفسا ة فااي ل هاد لعااداد الم لما  ، والماادا   اإلعدادياة، والكل ااة الشربويااة،      

ات علااى لااا حصااب عل ااه لاا  االسااشبانة االسااشطالع ة والملااابالت ال  صاا ة الشااي إلضااافة ل لولاا

 أجراها.

اطااالع الباحاا  علااى ب ااض لاا  األدب ااات ود اسااات وبحااوث لش للااة بموضااوعات المهااام       -7

 الشد يس ة.
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( لد سا   تشضام    20توج ه اسشبانة لفشوحة للى أفراد ال  رة االسشطالع ة البالغ عددهم )-6

هااو ))لااا المهااام الشد يساا ة الشااي تراهااا لراساابة لمااد   لراااهو االعااداد المهرااي   سااؤاال لفشوحااا 

 ( 2والموكلة لل ك؟(( للحق )

ونش جة لل طوات الم كو   سابلا اسشطاع الباح  الشوصب للى براء االسشبانة المغللة بصا غشها  

 الرئ سة ( ل  المجاالت 3( فلر ، تمثب المهام الشد يس ة لصرفة في)91األول ة، لشضمرة )

 : Validityصدق االدا  

( )الساا د، 132، ص2943ت ااد األدا  صااادقة لذا وفلاات فااي ق ااا  لااا وضاا ت لل اسااه )جااابر،  

 (.651، ص2958

وللشحلااق لاا  صااادق األدا  قااام الباحااا  ب رضااها علاااى لجموعااة لااا  ال بااراء المحكمااا         

لاارات لاا  ح اا  المش صصاا   فااي ال لااوم الشربويااة وطرائااق الشااد يس، لب ااان لاادى صااالح ة الف 

الص اغة والوضوح، اسشطل ت   اءهم ل  عالد تو ي  االسشبانة بص غشها األول ة عل هم، وفي ضوء 

% في الحد 80تلك اآل اء عدلت ب ض الفلرات واسشب دت الفلرات الشي لم تبلغ نسبة االتفاق عل ها 

( لجاالت تمثاب المهاام   3لر  لو عة في )ف( 82به ا أصبح عدد الفلرات بص غشها الرهائ ة)و ،األدنى

 (1الشد يس ة الال لة لمد سي لراهو االعداد المهري. للحق)

 وضح  تو ي  فلرات االسشبانة الرهائ ة على وفق المجاالتي( 2جدود)

 الرسبة المئوية عدد الفلرات المجاالت

 0،25 21 لهمة ترف   الد  

 0،12 23 لهمة الش ط ط للد  

 0،22 9 لهمة الفروق الفردية

 0،26 22 لهمة الضبط الصفي

 0،25 21 لهمة األسئلة الصف ة

 0،21 20 لهمة الشلويم

 0،21 20 لهمة اسش دام الوسائب الش ل م ة

 0،200 82 المجموع

 

 االسشبانة بص غشها الرهائ ة:

( 3( فلار  لصارفة فاي )   82ب د ان تم الشوصب للى الصو   الرهائ ة لالسشبانة، والمشكونة ل  )

ناد ًا، أح انا، اغلب األح ان ألام كب فلر ، وعلى أسا   -وض  الباح  ثالثة اعش ا ات وهي: لجاالت،

ه ه االعش ا ات يمك  تلدير أهم ة المهام الشد يسا ة، ود جاة الموافلاة عل هاا، وذلاك عا  طرياق        

بة ( إلعطاء فرصة للمد س   العش ا  اإلجا7-1-2لجابات المد س   والمد سات، وأعطى لها د جات )

 المالئمة.
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 :Reliabityثبات االدا  

ويلصااد بااه الشوصااب للااى الرشااائو نفسااها أو نشااائو لشلا بااة عرااد اسااش ماد األدا  فااي لاادت       

(،  وي اد اتسااق   133ص ،2937ل شلفش   وفي حادود  لا  لحادد وتحات ظاروك لشماثلاة )جاابر،        

لؤ اراً  ضارو ياً  للل اا      ،الد جات الشي يحصب عل ها االفراد أنفسهم في لرات اإلجراء  الم شلفة

(.ويمكا   38، ص2946لذ يؤكد دقة أدا  الل ا  ف ما تزودناا باه لا  ب اناات )ال ا ا       ،الموضوعي

، الشي اعشمدها الباح  ألنها ل  (Test - Retest)حساب ثبات األدا  ب د  طرائق لرها لعاد  تطب لها 

ب ق األدا  على ع رة لحادد  ثام يكار     وتشم بشط ،ابسط الطرق وأكثرها اسش ماالً  في ق ا  الثبات

تطب ق األدا  علاى األفاراد أنفساهم ب اد لاد   لر اة لحادد  وتحساب د جااتهم فاي المار  األولاى             

ود جاتهم في المر  الثان ة ثام يحساب ل الاب اال تبااط با   د جااتهم فاي المارت   وي ارك ها ا           

 (.38ص ،2946)ال  ا، ( 629، ص2958)الس د، (Stability)الم الب )بم الب االسشلرا ( 

( لد س  ، وب د فاصب  لري 20وقد طبق الباح  االسشبانة الرهائ ة على ع رة ع وائ ة بلغت )

للدا ه أسبوعان، ُأع د تطب ق األدا  لر  ثان ة على ع رة الثبات نفسها وباساش ماد ل الاب ا تبااط    

-0،80لالت الثبات كانت با   ) تب   أن ل ا ،ب   د جات الشطب ق األولى والثان ة (Person)ب رسون 

(، وبالرظر للى الم زان ال ام لشلويم داللة ل الب اال تباط نجاد أن ل الاب الثباات المساش رج      0،85

 (.47، ص2946ي د كب را. )ال  ا،

 وضح  ل الالت الثبات السشبانة المد س   بحسب لجاالتهاي( 1جدود)

 ل الب الثبات المجاالت

 0،87 لهمة ترف   الد  

 0،85 لهمة الش ط ط للد  

 0،80 لهمة الفروق الفردية

 0،80 لهمة الضبط الصفي

 0،82 لهمة االسئلة الصف ة

 0،81 لهمة الشلويم

 0،82 لهمة اسش دام الوسائب الش ل م ة

 لل ا  االتجاه نحو لهرة الشد يس

الشاد يس وها ا   للد اسش ان الباح  بمل ا  جااهز ألجاب ل رفاة اتجااه المد سا   نحاو لهراة        

، 2990( فلر .)ناداء 72( وهو لل ا  عراقي لكون ل  )2981المل ا  أعده )عبد الجبا  و عرون 

 (7(.. الملحق)222ص
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 صدق المل ا 

للااد تحلااق الباحاا  لاا  صاادق المل ااا  لاا  عااالد عرضااه علااى لجموعااة لاا  ال بااراء لاا      

ولالئمشاه ل  راة البحا  وب اد     الم شص   في الشرب ة وعلم الرفس واألع  باآ ائهم حاود صاالح شه    

 ( ل  ال براء تم الشأكد ل  صدق المل ا .0،80لوافلة )

 ثبات المل ا :

اعشمد الباح  أسلوب لعاد  االعشبا  إليجاد الثبات لمل ا  االتجاه لذ قام بشطب ق المل اا  علاى   

شبا  األود ( لد س  ، وب د لضي أسبوع   ل  أداء االع20نفس ال  رة االسشطالع ة المكونة ل  )

أعاد الباح  تطب ق المل ا  لر  ثان ة على ال  رة ذاتها ثم طبق ل ادلاة ل الاب ا تبااط ب رساون     

( وت اد لثاب ها ه    0،86( وبلغات ق ماة الثباات )   282: ص2933إليجاد الثبات )الب ااني واثراسا و    

هائ ة على ( وب لك أصبح المل ا  جاهزًا للشطب ق بص غشه الر91: ص2991الرسبة ج د  ) وسان، 

 ال  رة.

 تطب ق أداتي البح :

ب د أن أنهى البا ح  لعداد االسشبانة والمل ا  با ر بالشطب ق على أفراد ع رة البحا  الرهائ اة   

الم مولة بالد اسة، وقد حرص الباح  على أن يلشلي أفراد ال  رة لشوض ح أهداك البح  وطريلاة  

 اإلجابة.

بلوله   ح رما يلوم الباح    ص اً  بشلاديم االساشفشاء   ويؤكد )فان دال  ( أهم ة ه ه ال طو  

فإنه يسشط   أن ي رح هدك البح  ولغزاه وأن يوضح ب ض الرلاط ويج ب ع  األسئلة الشي تثاا   

 ( 656، ص2985،ويسشث ر دواف  المسشفش   لإلجابة ع  األسئلة ب راية وصدق  .)فان دال  

 الوساهل االحصاهية:
 الب انات لحصائ اً  الوسائب اآلت ة: اسش مب الباح  لم الجة

 ل  رش   لسشللش   للش رك على الفرق في المهام واالتجاه.  (T.Test)االعشبا  الشائي -2

                            َ2 -  َ1 

 -------------------------=   ت  

ع( 2 –2)ن             
1
ع( 2 –1  )ن 2

1
1                                        2          2 

          --------------------------------------------(----   ----) 

       1ن      2(                                                     ن1 –1  ن 2)ن                          

 (2933،140 ،)ألب اتي 

 

ا تباااط ب رسااون إليجاااد ال القااة باا   ل رفااة المد ساا   للمهااام الشد يساا ة    ل الااب  -1

 (.287، 2933واالتجاه نحو لهرة الشد يس )ألب اتي و كريا 
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 )لو  ( )لو ص(  –ن لو   ص          

   =  ------------------------------------ 
  [1)لو ص( –( 1[ ] )ن لو ص 1)لو  ( –( 1] )ن لو         

 00تكرا ه ×تكرا ه  البديب الثاني ×البديب األود                      

 ____________________الوسط المرجح =   -7

 الشكرا  الكلي                                                   

 الفصل الرابع:عرض النتائج ومناقشتها

وتفسا رها ولراق اشها، علاى     ،تضم  ه ا الفصب عرضا لرشائو البح ، بحسب لجاالتها جم  اا 

  -وفق األهداك الشي حددها البح ، على الرحو اآلتي:

لغرض تحل ق هدك البح  المشمثب فاي ل رفاة ال القاة با   ل رفاة لد ساي لرااهو اإلعاداد         

المهري فاي ل اهاد لعاداد ال لما   والم لماات لمهاالهم الشد يسا ة واتجااههم نحاو لهراشهم، تام            

ون ب   الد جاة الشاي حصاب عل هاا لفاراد ال  راة فاي اساشبانة المهاام          احشساب ل الب ا تباط ب رس

 (7الشد يس ة والد جة الشي حصب عل ها أفراد ال  رة في لل ا  االتجاه، كما يوضح ذلك جدود)

 وضح ل الب ا تباط ب رسون لل القة ب   لشغ ري البح  الرئ س  ي( 7جدود )

 لسشوى الداللة ل الب اال تباط لشغ ري البح 

المهام الشد يسا ة/ االتجااه نحاو    

 المهرة

 0.05داد عرد لسشوى  0،702

( أن ال القااة باا   المهااام الشد يساا ة واالتجاااه نحااو لهرااة الشااد يس قااد  7يشضااح لاا  الجاادود )

( وذلك ي ري انه توجد عالقاة ا تبااط لوجباة    0.05( وهي دالة لحصائ ا عرد لسشوى )0،702بلغت)

 اإلعداد المهري لمهالهم الشد يس ة واتجاههم نحو لهرشهم.ب   ل رفة لد سي  لراهو 

وقد ي ود السبب في ها ه الرش جاة  أن الماد   أو المد ساة كلماا كاناا علاى ل رفاة بمهاالهم          

الشد يس ة  اد اتجاههما نحو لهرشهما إلد اكهما لدو هما الكب ار ف هاا. باعشبا هماا عرصارًا أساسا ا      

وال يمك  االسشغراء عره.وقد الحظ الباح  عالد تو ي  االسشبانة أن الش ل مة  -في ال مل ة الش ل م ة

اغلب لد سي ل اهد لعاداد الم لما   والم لماات ولد سااتها هام لا  المد سا   اللادلاء أي لا           

ال ي  لضت عل هم سروات طويلة في لما ساشهم لمهراة الشاد يس وحشماًا قاد عضا وا للاى دو ات        

ة وه ا يؤدي الى  ياد  ل رفشهم لمهالهم الشد يس ة ك لك فأن كث ر  ل  الشد يب  في أثراء ال دل

 سري ال دلة الطويلة سشولد اتجاهًا ايجاب ًا نحو المهرة.

ب اادلا  تبهااا لاا  ح اا  أهم شهااا  ،وقااام الباحاا  بشراااود المهااام الشد يساا ة الرئ ساا ة والفرع ااة

الرسب ة ل  وجهة نظر أفراد ال  رة، وعمد الباح  للى حساب الوسط المارجح إلجاباات جم ا  أفاراد     

 (6ال  رة ولكب لجاد ل  المجاالت السب ة على حد  كما في الجدود)
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كما تم حساب الوسط المرجح لكب لهمة فرع ة لرد جاة تحات المجااالت ولجم ا  أفاراد ال  راة       

أيضا، ثم  تب الباح  جم   المهام الفرع ة ترت بًا ترا ل اًا حساب أهم شهاا لا  أعلاى ق ماة للوساط        

 المرجح الى أدنى ق مة ول  وجهة نظر جم   أفراد ال  رة.

 ( يوضح ترت ب لجاالت المهام الشد يس ة على وفق وجهة نظر أفراد ال  رة6جدود)

 الو ن المئوي حالوسط المرج اسم المجاد الشسلسب حسب األهم ة

 92.899 1.354 األسئلة الصف ة 2

 89.050 1.433 ترف   الد   1

 88.378 1.44 الفروق الفردية 7

 85.907 1.535 الشلويم 6

 85.478 1.549 الوسائب الش ل م ة 5

 81.562 1.636 ت ط ط الد   4

 37.996 1.129 الضبط الصفي 3

الصف ة احشلت المرتبة األولى ل  با   لجااالت المهاام    ( للى أن لهمة األسئلة 6وي  ر الجدود )

الشد يس ة السب ة وي شلد الباح  لن سبب ذلك هو ل رفة أفراد ع رة البحا  ألهم اة ها ه المهماة     

ولا يرد ج تحشهاا لا  لهاام فرع اة. لكونهاا لا  المهاام األساسا ة للشاد يس وعل هاا يشوقاف لادى             

 تحل ق أهداك الشد يس.

  الد   على المرتبة الثان ة لا  ح ا  أهم شهاا بالرسابة لبل اة المهاام       وقد حصلت لهمة ترف 

األعر وقد يكون السبب في ذلك هو ل رفة أفاراد ال  راة ألهم اة ها ه المهماة لكونهاا لا  المهاام         

األساس ة للشد يس وعل ها يشوقف لدى تحل ق أهداك الشاد يس لا  ح ا  لعطااء للدلاة للاد         

 محدد وعرض لوضوع الد   بصو   لشرابطة ولشسلسلة.وتكملة لوضوع الد   بالوقت ال

وتأتي ب دها لهمة الفروق الفردية لذ احشلات المرتباة الثالثاة لا  ح ا  أهم شهاا لبل اة المهاام         

الشد يس ة، وقد يرسب السبب في ذلك لم رفة أفراد ع رة البحا  بأهم اة ها ه المهماة للمد سا        

وق الفردية با   الطلباة لكاي ياشمك  لا  ل اراك       وان أهم صفات المد   الراجح هي لراعا  الفر

 جم   الطلبة في الد   والشأك د على الطلبة بط ئي الش لم وترم ة ثلشهم.

ألا بالرسبة لمهمة الشلويم فلد احشلت المرتبة الراب ة وت د ه ه المرتبة أيضا لشلدلاة وج اد    

وقاد نالات    ،ووعا هم بفوائاده  وقد يكون السبب هو ل رفة أفاراد ال  راة بأساس وأساال ب الشلاويم      

المرتبة ال السة لهمة اسش دام الوسائب الش ل م ة وهي لرتبة دون الوسط وقد يكون السبب فاي  

وقد يكاون ذلاك    ،ذلك هو عدم ل رفة أفراد ال  رة ألهم ة الوسائب الش ل م ة في ال مل ة الش ل م ة

 بسبب عدم توفر الوسائب الش ل م ة المراسبة.

همة ت ط ط الد   فلد احشلات المرتباة السادساة وت اد ها ه واطئاة لا  ح ا          ألا بالرسبة لم

أهم شها بالرسبة للمهام الشي سبلشها وقد يرساب السابب فاي ها ه الرش جاة للاى عادم تلادير أفاراد          
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ال  رة ألهم ة الش ط ط للا نة بالمهام األعر أو قاد يرساب السابب للاى عادم ل رفاة أفاراد ال  راة         

ال ولي أو السروي واإلعداد للاد   باعشباا ه يمثاب  ك از  أساسا ة لمهراة        أهم ة وفوائد الش ط ط

 الشد يس أو العشلاد أفراد ال  رة بأن الش ط ط أصبح   ئًا قديمًا وال حاجة له.

ألا لهمة الضبط الصفي فلد احشلت المرتبة األع ر  وهاي ذات الرسابة األقاب لا  با   المهاام       

أفراد ال  راة للمهاام الفرع اة المرد جاة تحات ها ه المهماة         األعر وقد يكون السبب هو عدم لعطاء

األهم ة الكاف ة لللة ل رفة ب اض أفاراد ال  راة بأهم اة وأساال ب الضابط الصافي وقلاة وعا هم          

 بفوائده.

ألا بالرسبة للمهام الفرع ة الشي تشفرع ل  المهام الرئ س ة فلد تم ترت بها ترا ل ًا ايضاًا علاى   

 لهمة فرع ة بالرسبة لوجهة نظر أفراد ال  رة جم  هم.وفق الوسط المرجح لكب 

( ل  المهام الشد يس ة الفرع ة لا  كاب   0،15وس لوم الباح  بشفس ر ولراق ة الرب  األعلى )

 لهمة  ئ س ة، وذلك لغرض الشوس  واالسشفاد  ل  نشائو البح .

 لجاد لهمة األسئلة الصف ة

 الو ن المئوي الوسط المرجح لر الشسلسب األصلي في الف الشسلسب حسب األهم ة
2 20 1.893 94.544 
1 2 1.834 95.844 
7 8 1.856 95.277 
6 4 1.871 96.6 
5 21 1.811 96.093 
4 9 1.330 91.742 
3 1 1.340 91.027 
8 5 1.340 91.027 
9 3 1.350 92.444 
20 7 1.465 88.296 
22 6 1.415 83.5 
21 22 1.689 81.984 

لرا ل  الجدود أعاله لن لهمة )توج ه األسئلة الى اكبر عادد لمكا  لا  الطلباة( حصالت      يشب   

( وقاد ت اود   1.893اذ بلاغ وساطها المارجح)    ،على الشرت ب األود ضم  لجاد لهمة األسئلة الصف ة

أسباب ه ه الرش جة للاى ل رفاة أفاراد ع راة البحا  بأهم اة ها ه المهماة الن المفاروض أن توجاه           

عموم الطلبة أو للى اكبر عادد لارهم فها ا يسااعد فاي نجااح وتحل اق أهاداك الاش لم.          األسئلة للى 

وحصلت لهمة )اسش دام األسئلة اسش دالًا صح حًا لشوج ه تفك ر الطلبة وحثهم على االبشكا ( على 

(. وقد يكون سبب ذلك هو ل رفة أفراد ال  رة أهم ة ه ه 1.834الشرت ب الثاني. ووسطها المرجح )

نش جة لما تمر به عمل اة الشرب اة والش لا م فاي ال االم لا  تجدياد وتحادي . والمهماة الشاي            المهمة
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( 1.856حصلت على الشرت ب الثال  هي )تحف ز الطلبة لإلجابة ع  األسئلة( وبوسط لارجح قاد ه )  

وقد يكون السبب هو ل رفاة المد سا   ألهم اة ها ه المهماة وذلاك إلثاا   داف  اة الطلباة لاش لم           

  طريق اإلجابة ع  األسائلة وقاد يرجا  السابب إلحساا  المد سا   لا  اناه   ال يوجاد          الد   ع

 (.226، 2980تد يس ف اد دون نظام ف اد لص اغة وتوج ه األسئلة  )لحمود 

 لجاد لهمة ترف   الد  -2

 الو ن المئوي الوسط المرجح الشسلسب األصلي في الفلر  الشسلسب حسب أالهم ة
2 3 1.925 93.244 
1 22 1.902 94.3 
7 5 1.899 94.477 
6 20 1.888 96.093 
5 22 1.330 91.742 
4 1 1.350 92.444 
3 4 1.319 90.931 
8 21 1.539 85.397 
9 7 1.689 81.984 
20 8 1.689 81.984 
22 6 1.604 80.108 
21 9 1.721 33.087 

فلرات الد   وتل  صها( حصلت  نرى ل  عالد الجدود أعاله أن لهمة )ترت ب السبو   وكشابة

( وقاد يكاون   1.925على الشرت ب األود ضم  لجاد لهمة ترف   الد   اذ بلغ الوسط المرجح لهاا ) 

السبب في ذلك هو ل رفة المد س   بأهم ة السبو   في انجا  أي د   لا  الاد و ، فالسابو      

ضاحًا وجما اًل وسابو ته    ت كس في الواق  قد   المد   على الشرظا م. فاإذا كاان عاط الماد   وا     

للسمة تلس مًا صح حًا كب ه ه الجوانب تؤدي الى توض ح لوضوع الد   وبالشالي الى فهمه ل  

 (.293 ص، 2989قبب الطلبة )المالكي 

والمهمااة الشااي حصاالت علااى الشرت ااب الثاااني هااي )عاارض لوضااوع الااد   بصااو   لشرابطااة   

بب للااى ل رفااة المد ساا   بأهم ااة  (. وقااد يرسااب الساا 1.902ولشسلساالة( بوسااط لاارجح قااد ه ) 

الشسلسب عرد عارض المااد . ف لاى الماد   أن يلادم المااد  بصاو   لشرابطاة ويرشلاب بالطالاب           

 تد يج ًا ل  السهب للى الص ب.

والمهمة الشي حصلت على الشرت ب الثال  هي )لعطاء للدلاة تاربط الاد   الماضاي بالاد        

(. قاد يكاون السابب فاي ها ه      1.899لارجح قاد ه )   الحاضر ول وقة لشج ب انشباه الطلبة(. بوساط 

الرش جة هو ل رفة المد س   بأن ت ويق الطلبة للد   ي د عالاًل لهمًا فاي لفات انشبااههم و اد     
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أذهانهم نحو لاد  الد  . وقد يكون السبب هو ل رفة المد س   بأن لعطاء الطلبة للدلة تربط 

 د   واسش  ابهم له.الد   الماضي بالحاضر سوك تزيد ل  انشباههم لل

 لجاد لهمة الفروق الفردية-7

الشسلساااااااب حسااااااااب  

 أهم شها
الشسلسااااب األصاااالي فااااي   

 الفلر 
 الو ن المئوي الوسط المرجح

2 2 1.388 91.977 
1 4 1.336 91.644 
7 1 1.344 91.1 
6 7 1.346 91.277 
5 3 1.342 91.077 
4 6 1.483 89.587 
3 9 1.587 84.222 
8 8 1.629 80.477 
9 5 1.624 80.555 

حصلت لهماة )ل اراك جم ا  الطلباة فاي الاد   والشأك اد علاى الطلباة بط ئاي الاش لم( علاى             

الشرت ب االود ضم  لجاد لهمة الفاروق الفردياة ح ا  بلاغ الوساط المارجح إلجاباات أفاراد ال  راة          

ل اراك جم ا  الطلباة فاي     ( وقد ت ود أسباب ه ه الرش جة للى ل رفة أفراد ال  رة بضارو    1.388)

 الد   لما له ل  تأث ر ايجابي في لنجاح عمل ة الش ل م والش لم.

وحصلت لهمة )تكل ف الطلبة بواجبات ب ش ه ل شلفاة كاب حساب قد تاه( علاى الشرت اب الثااني        

( وقد ي ود السبب في ذلك للى ل رفة المد س   بأهم اة الواجاب   1.336ح   بلغ وسطها المرجح )

وجاءت لهمة)لعطاء أسئلة لشبايرة ل  ح ا   0ه في لراعا  الفروق الفردية ب   الطلبة الب ري ودو 

ي المرتباااة الثالثاااة، لذ بلاااغ وساااطها  فااا( المساااشويات تلااا س الشااا كر أو االساااش  اب أو الشطب اااق  

قد ي ود السبب للى أن لعطاء الطلبة أسئلة لشبايرة ب   سهلة وص بة ولشوسطة و( 1.344المرجح)

و  لهم في لثا   الداف  ة لديهم ل  اجب ل راك جم   الطلبة فاي الاد   وحشاى ال    الص وبة  له د

 يلشصر توج ه األسئلة على فئة ل  الطلبة وبالشالي ال يسشف د جم   الطلبة.

 لجاد لهمة الشلويم

الشسلساااااااب حساااااااب 

 االهم ة
 الو ن المئوي الوسط المرجح الشسلسب األصلي في الفلر 

2 4 1.448 89.4 
1 1 1.443 88.9 
7 5 1.445 88.877 
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6 4 1.447 88.344 
5 3 1.442 88.3 
4 2 1.587 84.222 
3 5 1.520 87.480 
8 8 1.50 87.777 
9 9 1.613 80.901 
20 20 1.604 80.108 

حصلت لهمة )تصح ح لجابات الطلبة ع  أسئلة االعشبا  ول جاعها لل هم لم رفة أعطائهم( على 

(. وقاد  1.448لجاد لهمة الشلويم لذ بلغ الوسط المرجح إلجابات أفراد ال  رة ) الشرت ب األود ضم 

ي ود السبب في ذلك للى ل رفة المد س   بأن ل رفة الطالب ألعطائه س ساعده على عدم الوقوع 

بها لر  أعرى. ول رفة المد سا   ألهم اة الشلاويم فاي ال ماب الشرباوي ح ا  ي اد عطاو  ساابلة           

لعاداد الماد   وقاد حصالت لهمة)لعاداد أسائلة الشحان اه لالئماة لمساشوى          وضرو ية في لرااهو  

( وحصالت لهماة   1.443الطلبة ولالئمة لوقات الاد  ( علاى الشرت اب الثااني بوساط لارجح بلاغ )        

)ت ص ي وقت لكب ل  االعشبا ات ال ول ة وال هرية والفصل ة ولعالم الطلبة ب لك( على الشرت ب 

يمك  أن ترسب ه ه الرش جة للى ل رفة المد س   بأهم ة هات   و، (1.445الثال  وبوسط لرجح )

المهمشاا   فااالشلويم ي ااد وساا لة فاعلااة لم رفااة لسااشوى الطلبااة وقااد يكااون الساابب هااو ل رفااة   

المد س   بضرو   ت ريف الطلباة بوقات االلشحاان لكاي تكاون لاديهم فرصاة المراج اة واللاراء           

 الج د  واالسش داد الج د لاللشحان.

 لهمة اسش دام الوسائب الش ل م ة لجاد-1

 الو ن المئوي الوسط المرجح الشسلسب األصلي في الفلر  الشسلسب حسب أهم شها
2 2 1.322 90.744 
1 5 1.499 89.944 
7 6 1.488 89.4 
6 9 1.484 89.587 
5 4 1.454 88.562 
4 3 1.428 83.144 
3 1 1.400 84.444 
8 5 1.599 84.477 
9 6 1.177 36.677 
20 7 1.100 37.0777 
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نلحظ ل  الجدود أعاله لن لهمة )اسش دام السبو   والطبا  ر الملون ل مب المل ي السبو ي 

(. وقد يكون السبب فاي  1.322لموضوع الد  ( حصلت على الشرت ب األود لذ بلغ وسطها المرجح )

الاد و  فالسابو   ت كاس فاي     ذلك هو ل رفة المد س   بأهم ة السبو   في انجا  أي د   ل  

الواق  قد   المد   على الشرظ م أي كلما كان المد   لرظمًا كان الم طط السبو ي سل مًا أو قد 

يكون السبب هو ل رفة المد س   بأهم ة المل ي السبو ي ال ي يزيد ل  ترك از الطلباة ويزياد    

 ة.ل  توض ح لوضوع الد   وبالشالي يزيد ل  فهم الد   ل  قبب الطلب

كما حصلت لهمة )ت لق أو توض  فاي ألااك  يرونهاا جم ا  الطلباة( أيضاا علاى الشرت اب األود         

(. وقااد يكااون الساابب فااي هاا ه الرش جااة هااو ل رفااة 1.499وباارفس الوسااط الماارجح الاا ي قااد ه )

المد س   بأهم ة الوسائب الش ل م ة وأثرها المبا ر في عمل ة الشد يس ألنها تسهب للى حد كب ر 

د   باإلضافة للى الش ويق ال ي تشركه في نفاو  الطلباة لا ا لا  الضارو ي لن توضا        عمب الم

 الوسائب في ألاك  يرونها جم   الطلبة.

وقد حصلت لهمة )ت رض في الوقت المراسب ل رضها أي أن تشوافق ل  تسلسب الد  ( علاى  

أفراد ال  راة فاي    ( وقد يكون السبب في ذلك هو ل رفة1.488الشرت ب الثاني بوسط لرجح قد ه )

ضوء عبراتهم وتجا بهم في ل دان الشد يس بأهم ة عرض الوس لة الش ل م ة في الوقت المراسب 

ل دم ت ش ت أذهان الطلبة ول باكهم ألن عارض الوسا لة فاي الوقات المراساب يساهب لا  عمل اة         

 الش ل م والش لم وكي ال يض   وقت الد   دون تحل ق أهدافه

 د  لجاد لهمة ت ط ط ال-4

 الو ن المئوي الوسط المرجح الشسلسب األصلي في الفلر  الشسلسب حسب االهم ة
2 2 1.862 96.3 
1 5 1.879 96.477 
7 6 1.444 88.844 
6 8 1.440 88.444 
5 21 1.475 83.863 
4 3 1.406 84.805 
3 27 1.587 84.222 
8 4 1.531 85.347 
9 26 1.520 87.480 
20 20 1.663 82.593 
22 25 1.795 39.842 
21 1 1.735 39.344 
27 24 1.746 38.829 
26 7 1.130 35.496 
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25 9 1.150 35 
24 7 1.051 48.601 
23 22 1.02 43 

 

حصلت لهمة )ت طى نس ة ل  ال طاة الساروية للاى لدا   المد ساة لمشاب شهاا( علاى الشرت اب        

( وقاد  1.862الوسط المرجح إلجابات أفاراد ال  راة )  األود ضم  لجاد لهمة ت ط ط الد   اذ بلغ 

يكون السبب في ه ه الرش جة هو ل رفة المد س   ألهم ة لعالم لدا   المد سة بال طاة الساروية   

لمشاب شها. وقاد يكاون السابب فاي ذلاك هاو للحااح لدا ات المادا   علاى المد سا   لجلاب ال طاة             

ماة )تاو ع فصاود الكشااب علاى أ اهر السارة        السروية وهي جزء ل   وت   ال مب. كماا حصالت له  

الد اس ة على أن تكمب الماد  الد اس ة في نهاية السرة( على المرتبة الثان اة بوساط لارجح قاد ه     

( وقد يكون السبب في ذلك هو ل رفة المد س   بأهم ة تو يا  فصاود الكشااب أو المارهو     1.879)

 ة الش ل م ح ا  ذلاك يساهم بادو  فاعاب      الملر  على أ هر السرة لكي يكون على د اية بس ر عمل

 في توج ه عمل ة الش ل م. وه ه الم رفة تأتي ل  عبر  المد   أو ل  لعداده الج د قبب ال دلة.

كما حصلت لهمة )تكشب ال طة السروية في بداية دفشر ال طة ال ول ة ألجب لشاب شها ل  قباب  

وقد يكون السابب فاي ذلاك هاو حارص      ( 1.444المد  ( على المرتبة الثالثة بوسط لرجح قد ه )

 المد   على أداء واجباته والس ر على عطشه.

وقد حصلت لهمة )تو ي  الوقت على كب فلرات الد   للدلة وعرض وتلويم( على الشرت اب  

( وقد يكون السبب في ذلك هو الش ط ط الج د للد   لا  قباب   1.440الراب  بوسط لرجح قد ه )

وك ف ة تو ي ه وه ا يأتي نش جة اإلعداد الج د قبب ال دلة أو ع   المد   ول رفشه بأهم ة الوقت

 طريق ال بر  الطويلة.

 لجاد لهمة الضبط الصفي -3

 الو ن المئوي الوسط المرجح الشسلسب األصلي في الفلر  الشسلسب حسب االهم ة
2 1 1.300 90 
1 20 1.466 88.277 
7 4 1.460 88 
6 6 1.476 83.8 
5 5 1.532 85.3 
4 1 1.531 85.347 
3 7 1.673 82.15 
8 3 2.989 44.729 
9 8 2.924 47.888 
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20 2 2.328 53.192 
22 9 0.597 29.392 

حصلت لهمة )االعشماد فاي ت اللاه لا  الطلباة األساال ب الديملراط اة لثاب الشساالح واحشارام          

الوساط المارجح إلجاباات أفاراد     اآل اء( على الشرت ب األود ضم  لجاد لهمة الضبط الصفي لذ بلاغ  

(. وقد يكون السبب في ذلك هو ل رفة أفراد ال  رة بأهم ة ه ه المهمة ألنها تساعد 1.300ال  رة )

على ل اعة الحوا  الديملراطي ب   المد س   والطلباة لادى د اساة ولراق اة أي لوضاوع يش لاق       

لطويلة وفهمه لرفس ة الطلبة وك ف ة الش ل م ة وه ا يرج  للى عبر  المد   ا -بال مل ة الش ل م ة

 الش الب ل هم.

وقد حصلت لهمة )ال مب على لسااعد  الطلباة علاى اكشسااب اتجاهاات أعالق اة لراسابة لثاب         

( وقاد  1.466احشرام اآلعري  واالجشهاد والضبط ال اتي( على الشرت ب الثاني وبوسط لرجح قاد ه ) 

 ه المهماة فاي ضابط الصاف وترم اة  وح      يكون السبب في ذلك هو ل رفاة المد سا   بأهم اة ها    

الضبط ال اتي لدى الطلبة وذلك الن الصف الا ي تساوده الفوضاى هاو صاف فا اب ال لحالاة فاان         

الهدوء والسك رة ولراعا  نظام عاص بالصف ضرو   ل  الضرو ات الشي يساشوجبها نجااح الم لام    

 في تأدية واجبه.

لهمة )تو ي  لسؤول ة لدا   الصف على جم   ألا المهمة الشي حصلت على الشرت ب الثال  فهي 

( وقاد يكاون السابب فاي     1.460الطلبة وح  الطلبة على تحمب المسؤول ات( بوسط لرجح وقد ه )

ذلك هاو ل رفاة المد سا   ألهم اة ها ه المهماة وذلاك عا  طرياق عبارتهم الطويلاة الن تو يا              

 تحمب المسؤول ة.المسؤول ة على جم   الطلبة يرمي الثلة بأنفسهم وي ودهم على 

 االستنتاجات:

 -ل  عالد لشاب ة عطوات البح  وتطب له ونشائجه تم اسشرشاج لا يأتي:

ان اسشجابات ع رة البح  لب ض الفلرات كانت ض  فة، وه ا ي ري عدم اسش دالها ل  قبب -2

 . المد س   لما يدعوا للى تجاو ها وتالفي نلاط ض فها

نحو لهرة الش ل م لها األثر االيجاابي فاي ل ارفشهم بالمهاام     الرضا الوظ في والرغبة والم ب -1

 المللا  على عاتلهم

أغلب لد سي ل اهد لعداد الم لم   لديهم عدلة طويلة في لجااد الشاد يس وها ا لاه أثار      -7

 ايجابي في  ياد  ل رفشهم بالمهام الشد يس ة الموكلة ال هم.
لوم الشربوية والرفس ة في المراحب كافة، هراك عالقة  أس ة وأفل ة ب   لفردات لراهو ال -6

وه ا له أثر ايجابي في توافق   اء لد سي ه ه المواد بالمهمات والمما سات الواجب تطب لهاا فاي   

 أثراء ال مل ة الش ل م ة.

 التوصيات:

 -في ضوء نشائو البح  يوصي الباح  باآلتي:
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لعداد )الطلبة المد س  ( في كل ات يمك  االسشفاد  ل  قائمة المهام الشد يس ة في برالو  -2

 الشرب ة في جال ات اللطر.

اعشماد قائمة المهام الشد يس ة الشي أعدها الباح  في تلويم المد س   بصاو   عالاة فاي     -1

 المدا   الثانوية ل  قبب الم رف   الشربوي  .

بارالو تاد يب   يمك  االسشفاد  ل  قائمة المهام الشد يس ة الشاي أعادها الباحا  فاي لعاداد       -7

 المد س   في أثراء ال دلة.

 المقترحات:

لجراء د اسة لم رفة المهام الشد يس ة الال لاة للشد يسا    فاي جال اات اللطار وعالقشهاا        -2

 بمشغ رات أعرى.

لجراء د اسة لم رفة المهام الشد يس ة الال لة لمد سي ال لوم األعرى وعالقشهاا باتجاهاات    -1

 .طلبشهم نحو لهرة الشد يس

لجراء د اسات لم رفة ال القة با   لرااهو المرحلاة االبشدائ اة ولرااهو اإلعاداد المهراي فاي         -7

 ل اهد لعداد الم لم   والم لمات.

 المصادر والمراجع

 د ياساا  ، لحمااد حساا   )ب. ت. ن(، لبااادا فااي طاارق الشااد يس ال الااة، صاا دا، المطب ااة     -

 ال صرية للطباعة والر ر.

 ساالة لاجساش ر    ،اهات السودان    المل م   في ال راق نحو الهجر  ا  اتجق، ابراه م.جماد

 1002،اب    د ،كل ة الشرب ة ،جال ة بغداد ،غ ر لر و  

 ،دا  الحادي  اللااهر    ،5ج ،ساان ال ارب  ل، (_ه322جماد الدي  لحمد ب  لكارم  )  ،اب  لرظو -

 م.1007

اللااهر ، لكشباة االنجلاو المصارية،     ابو حطاب، فاؤاد وسا د احماد عثماان، الشلاويم الرفساي،        -

(2934.) 

، ا  الثلافااة والر اار د، الصاادا الثانيا، 2ط، لمراااهو الشربويااة الم اصاار  ا، روانلاا، ابااو حااويو 

 1004،ال دنا

الاادو  المشغ اار للم لاام،  سااالة الم لاام، ال اادد الثاااني، الساارة الراب ااة      ،ابااو  اا حة، ع سااى -

 (.2987وال  رون، عمان، )
ب، تااد يس ال لااوم بماادا   المرحلااة الثانويااة ال الااة، دا  الكشاااب ال ربااي  بباااوي، ع اااد عل اا-

 (.2949للطباعة والر ر، اللاهر  )

 (.2943قالو  المو د، ب روت، دا  ال لم للمالي  ، ) ،الب لبكي، لر ر-

 اتجاهات طلبة كل ة الشرب ة بجال ة حضرلوت الجمهو ياة ال مر اة،    ،بل  ر، فرج عبد الرحم -

 (. 1000الشد يس ، كل ة الشرب ة، جال ة البصر ، ) سالة لاجسش ر غ ر لر و  (، ) نحو لهرة



 

 ل رفة لد سي لراهو اإلعداد المهري في ل اهد لعداد الم لم   والم لمات للمهام الشد يس ة  
 

145 

و كرياا اثراسا و . االحصااء الوصافي واالساشداللي فاي الشرب اة         ،بد الجبا  توف اق ع، الب اتي-

 م.2933،غدادب، لجال ة المسشرصريةا، وعلم الرفس

 م2943،غدادب، ال انيطب ة ل، وعايف حب ب.اساس ات الشد يس ،بدالحم دع، جابر-

 (.2985) ،، اللاهر ، دا  الرهضة ال رب ة2لها ات الشد يس، ط ،جابر عبد الحم د جابر و عرون-
لكشباة دا  الفكار للر ار والشو يا ،      ، 1جرادات، عزت و عرون )ب. ت. ن(، الشاد يس الف ااد، ط  -

 عمان

 (.2930ب روت ) ،دا  الكشاب اللبراني ،حرا غالب، لواد وطرائق الش ل م في الشرب ة المشجدد ،-

ج فر لوسى ح د ،  اتجاهات تد يسي كل ة الشرب ة في جال ة البصر  نحو اسش دام الوسائب -

 (.2981) ،(8الش ل م ة ، لجلة كل ة الشرب ة، جال ة البصر ، ال دد )

 م.2939،ب روت ،ا  ال لم للمالي  د، 1ط ،اسماع ب ب  حماد. الصحاح ،الجوهري-

، لكشباة الفاالح، الكويات،    2الحصري، علي لر ر، يوساف ال ر ازي، طارق الشاد يس ال الاة، ط     -

1000. 

 أثر اال  اد والشوج اه الشرباوي علاى اتجاهاات طلباة كل اة الشرب اة نحاو          ،داء ابراه من، عل ب -

 (.2990) ،لهرة الشد يس ،  جال ة بغداد، كل ة الشرب ة، ) سالة لاجسش ر غ ر لر و  (

، نااابلس، جال ااة الرجاااح  1، افرااان نظ اار، األساائلة الش ل م ااة والشل اا م المد سااي، ط   د و  -

 (.2993) ،الوطر ة

دل ااة، لج ااد ابااراه م وعبااد الجبااا  توف ااق،  د اسااة اسااشطالع ة عاا  دو  الم لاام وفاعل شااه  -

الش ل م ااة فااي ضااوء لشطلبااات الشطااو  ال لمااي والشكرولااوجي ، بغااداد، لركااز البحااوث الشربويااة       

 (.2936) ،س ةوالرف

 ف لة حمود،  تكالاب س اساات وبارالو تاد يب الم لما   قباب ال دلاة وفاي اثرائهاا ، لكشاب           -

 (.2988) ،(13ال ونسكو االقل مي للشرب ة في الدود ال رب ة، ال دد )

الزنالي، علي احمد ل وض،  اتجاهات طلبة الم اهاد ال ل اا للم لما   فاي الا م  نحاو لهراة        -

 (.1000) ،لمسشرصرية، كل ة الشرب ة، ) سالة لاجسش ر غ ر لر و  (الش ل م ، الجال ة ا

 ، يشون، كماد عبد الحم د، تد يس ال لوم ل  لرظو  البرائ ة، االسكرد ية، تو ي  االبراه م ة-

(1000.) 

ساجد  جبا  لفشة،  اتجاهات طلبة قسم الف زياء، كل ة الشرب اة / الجال اة المسشرصارية، نحاو     -

بب الشطب لات الشد يس ة وب ادها ، بغاداد، الجال اة المسشرصارية، كل اة الشرب اة،       لهرة الشد يس ق

 (.2998) ،(2لجلة كل ة الشرب ة، ال دد )

السالرائي، باسم نزهات وطاا ق حم اد البلاداوي،  برااء لل اا  اتجاهاات الطلباة نحاو لهراة           -

 (.2983) ،(1الشد يس ، لجلة المرظمة ال رب ة للشرب ة والثلافة وال لوم، ال دد )
، جمهو ياة  27س د عبد الوهاب ناد  و عرون، طرائاق تاد يس ال لاوم لم اهاد الم لما  ، ط     -

 (.  2993) ،ال راق، و ا   الشرب ة، لطب ة الصفدي
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ال اة  ج، طااب  ال االي  ل، 2ط، لطرق ال الة في تاد يس ال لاوم االجشماع اة   ا، هاد صب حن، س د

 2990،البصر 

 ،ا  الفكار ال رباي  د، 2فؤاد البهي. علم الارفس االحصاائي وق اا  ال لاب الب اري. ط      ،الس د-

 م. 2958
 ،يوسااف لحمااود وجااابر عبااد الحم ااد جااابر. ساا كول جة الفااروق الفرديااة. دا  الرهضااة ،ال اا ا-

 م.2946 ،اللاهر 

جلاة  صباح حرا هرلز،  اتجاهات طلبة كل ة الشرب ة بجال ة الموصب نحو لهراة الشاد يس ، الم  -

 (. 2983) ،(3ال رب ة لل لوم االنسان ة، جال ة الكويت، ال دد )

صل با، جم ب، لسشلبب الشرب ة فاي ال االم ال رباي، الطب اة الثان اة، لكشباة الفكار الجاال ي،         -

2943 . 

ظاهر، كاظم بط  ، ل ااي ر االعاداد المهراي لم لام المرحلاة االبشدائ اة ولادى لراعاتهاا فاي          -

اطروحاة دكشاو اه غ ار لر او  ، جال اة       –والم لماات االبشدائ اة فاي ال اراق     لراهو دو  الم لم   

 .2987بغداد، كل ة الشرب ة، 

، اللاهر ، دا  الثلافة للطباعة 1طل ة حس  عبد الرح م، علم الرفس االجشماعي الم اصر، ط-

 (.2982) ،والر ر

 ،الكويات، دا  ال لام   ،9الطوبجي، حس   حمدي، وسائب االتصاد والشكرولوج ا في الش ل م، ط-

(2985.) 

ال اااني،  ؤوك عبااد الاار اق )ب. ت. ن(، اتجاهااات حديثااة فااي تااد يس ال لااوم، جال ااة بغااداد،  -

 لطب ة االدا   المحل ة.
، دا  الفكر للطباعاة  2عبد اهلل، عبد الرحم  صالح، دو  الشرب ة ال مل ة في اعداد الم لم  ، ط-

 . 2935والر ر، 
،  لعداد وتد يب الم لم ال ربي لشحل ق اهداك الشرب اة ال االلة ، بحا     عبد الفشاح احمد حجاج-

 (.2935) ،للدم الى المؤتمر الفكري األود للشربوي   ال رب، بغداد

، عماان،  1عب دات، سل مان احمد، أساس ات فاي تاد يس االجشماع اات وتطب لاتهاا ال مل اة، ط     -

 (.2989) ،الدا  االهل ة للر ر والشو ي 

لحمد جاسم،  د اسة اتجاهات طلبة ل هد لعداد الم لم   ول هد لعداد الم لمات في ال ب دي، -

 (.2990) ،(24لحافظة الشأل م نحو لهرة الش ل م ، بغداد، لجلة ال لوم الشربوية والرفس ة، ال دد )

ال طا ، عبا  علي و عرون،  اتجاهات طلباة الصاف الرابا  فاي كل اة الشرب اة/ جال اة صاالح         -

لهرة الشد يس واثر المما سات الف ل ة عالد لد  الشطب لاات الشد يسا ة علاى تغ  اره ،      الدي  نحو

 (.2983)،(8لجلة ال لوم الشربوية والرفس ة، ال دد )
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عل مات، لحمد للبب،  اتجاهات ل لمي الش ل م الثانوي المهري نحو لهراة الش لا م فاي األ دن    -

لجلاة لؤتاة    ،، لؤتاة، األ دن، جال اة لؤتاة   واثر لشغ ارات ال بار  والش صاي والمؤهاب فاي ذلاك       

 (. 2996) ،(7(، ال دد )9للبحوث والد اسات، )ال لوم االنسان ة واالجشماع ة(، المجلد )

للااهر ، دا   ا، عم ر ، ابراه م وفشحي الديب، تد يس ال لوم والشرب ة ال لم ة، الطب ة الثان اة -

 (.2982) ،الم ا ك

 اتجاهااات طلباة كل ااة اعاداد المد ساا   نحاو لهرااة الشاد يس ، الكشاااب      ،عراياات يوسااف  كاي  -

 (.2935)،السروي ال ي تصد ه الجم  ة المصرية للد اسات الرفس ة، اله ئة المصرية ال الة للكشاب

عاود ، احماد سال مان وفشحااي حسا  للكااوي، اساسا ات البحاا  ال لماي فاي الشرب اة وال لااوم          -

 (.2983) ،المرا ، الز قاء، لكشب 2االنسان ة، ط

ترجمااة لحمااد نب ااب  ،7ط ،وديوبولاادب.لراهو البحاا  فااي الشرب ااة وعلاام الاارفس ،فااان دالاا  -

 م.2985،اللاهر  ،لكشبة االنجلو المصرية ،و عرون

 م1007،ال دنا، مانع، ا  ال رق للر رد، 2ط، لمدعب الى الشد يسا، ه لة لحس س، الفشالوي

 . 2933، دا  الم ا ك، لصر، اللاهر ، 1الفلي، حس ، الثلافة والشرب ة، ط-

 (.2935) ،الفر ش، احمد علي، الشرب ة االسشلصائ ة، تونس، الدا  ال رب ة للكشاب-

 ،قااالد ، فااؤاد ساال مان، االساساا ات فااي تااد يس ال لااوم، اللاااهر ، دا  المطبوعااات الجديااد    -

(2983.) 

ة و عرون، د اسة لواق  اعداد الم لم بدود ال ل و ال ربي، وقائ  ندو  الكب سي، عبد اهلل جم  -

 .2986اعداد الم لم بدود ال ل و ال ربي، جال ة قطر، لركز البحوث الشربوية، الدوحة، 

 برااء ل  اا  إلعاداد لد ساي المرحلاة الثانوياة فاي كل اات الشرب اة فاي            ،المالكي، جواد كاظم-

 (.2989)،لشرب ة، جال ة بغداد، )اطروحة دكشو اه غ ر لر و  (الجال ات ال راق ة ،  كل ة ا

اساس ات المرهو وترظ ماته، اللاهر ، دا  الثلافاة للطباعاة    ،لحمد عزت عبد الموجود و عرون-

 (2982)،والر ر
لحمود، لصطفى لحمد كالب،  االعداد المهري للم لم وعالقشه بمها ات الشد يس الف اد في -

 (2980االبشدائ ة ، جال ة ع    مس، كل ة الشرب ة، ) سالة لاجسش ر غ ر لر و  (. )المد سة 

 . 2986لرسي، لحمد عبد ال ل م، الم لم والمراهو وطرق الشد يس، عالم الكشب، الرياض، -

، طاارابلس، الاادا   2ب ااض المبااادا فااي طاارق الشااد يس ال الااة، ط    ،الملاادم، ساا د عل فااة -

 (.2983واالعالن ) الجماه رية للر ر والشو ي 

المرظمة ال رب ة للشرب اة والثلافاة وال لاوم، لاؤتمر اعاداد الم لما   والم لماات فاي ال اراق،          -

 .2980 سالة لاجسش ر غ ر لر و  ، كل ة البرات، جال ة ع    مس، 

لهدي، لحمد علي حب ب، الجانب المهري ل  لرااهو اعاداد الم لما   والم لماات فاي ال اراق،       -

 . 2980ر غ ر لر و  ، كل ة البرات، جال ة ع    مس،  سالة لاجسش 
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لهرا، ب  ر عبد اهلل،  اثر برنالو ا  ادي في ت ديب اتجاهات طلبة كل ة الم لم   نحاو لهراة   -

 (.1002) ،الش ل م ، الجال ة المسشرصرية، كل ة الشرب ة، ) سالة لاجسش ر غ ر لر و  (

 (.2939) ،الواقفي،  اضي واعرون، الش ط ط الد اسي، ط-
 

 ( االستبانة المفتوحة9ملحق)

 بسم اهلل الرحم  الرح م

 المحشرم 000000000000000000000000حضر  األسشاذ الفاضب 

يروم الباح  لجراء د اسة تهدك للى ت رك )ل رفة لد سي لراهو اإلعداد المهراي فاي ل اهاد    

  لعداد الم لم   للمهام الشد يس ة وعالقشها باتجاههم نحو لهرشهم(

 ونظرا لما تشمش ون به ل  عبر  ود اية ل ا يرجى الشفضب باإلجابة ع  السؤاد اآلتي:

 لا المهام الشد يس ة الشي تراها لراسبة لمد   لراهو األعداد المهري؟

 ل  فائق ال كر والشلدير

 م.د احمد جبا   اضي

 طرائق تد يس اللغة ال رب ة
 

 ( م/ االستبانة النهائية3ملحق)

 .المحشرم…………………………األسشاذ الفاضب حضر  

يروم الباح  الل ام بالبح  الموسوم )لدى ل رفة لد سي لراهو اإلعاداد المهراي فاي ل اهاد     

قد حصاب الباحا  علاى عادد     و ،لعداد الم لم   للمهام الشد يس ة وعالقشها باتجاههم نحو لهرشهم(

الشد يساا ة وقااام الباحاا  ب اارض لاا  المهااام الشد يساا ة ب ااد اسااشطالع   اء الم شصاا   واله ئااات 

على ضوء   ائهم و، الفلرات بص غشها األول ة على عدد ل  ال براء والم شص   واله ئات الشد يس ة

ح   تم الشوصاب للاى برااء الفلارات بصا غشها الرهائ اة،        ،ُح فت ب ض الفلرات وعدد اللسم اآلعر

أن يساش    باآ ائكم الساديد  فاي      ود الباحا  يا ، وبالرظر لما ن هده ف كم ل  عبر  واس ة واطاالع 

، ل ا تجد في اللائمة المرفلة فلرات المهام ألالها ثالثاة حلاود   ،تحديد للدا  تحلق فلرات المهام

 ( في الحلب المراسب ل  ال كر وااللشران.لمطلوب لركم وض  عاللة )ا

 م.د احمد جبا   اضي

 طرائق تد يس اللغة ال رب ة
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 م.د احمد جبا   اضي                                        لهمة ترف   الد        

 اغلب االح ان أح انا ناد ا الفلرات 

إلجاباات الطلباة فاي     اساش دام الشغ ياة الراج اة    2

 الد  .
   

ل اااراك جم ااا  الطلباااة فاااي أثرااااء الااااد و        1

 واسشجوابهم ولراق شهم.
   

    اعشماد اكثر ل  طريلة تد يس ة اثراء الد   7
لعطاااء ل لولااات اثرائ ااة للطلبااة اكثاار لمااا هااو  6

 لوجود في الكشاب المد سي.
   

اعطاء للدلاة تاربط الاد   الماضاي بالاد         5

 الحاضر ول وقة لشج ب انشباه الطلبة.
   

تحل ااق جم ااا  األهااداك السااالوك ة )الم رف اااة    4

والمها ية و الوجدان ة( لا  عاالد األسائلة الشاي     

 توجه للطلبة.

   

    ترت ب السبو   وكشابة فلرات الد   وتل  صها 3
ت زيز اجابات الطلبة الصح حة لثسئلة الم طا   8

 في الد  .
   

    تكملة لوضوع الد   في الوقت المحدد له. 9
عرض كب وس لة ل  الوسائب الش ل م ة بصو    20

 صح حة ح   يراها جم   الطلبة.
  

لشرابطاااة عااارض لوضاااوع الاااد   بصاااو       22

 ولشسلسلة.
  

لشاب ااة الواجبااات الب ش ااة واالن ااطة الم طااا       21

 للطلبة.

  

 لهمة الش ط ط للد  

 ال طة السروية

 اغلب االح ان اح انًا ناد ًا الفلرات 

ت طى نس ة ل  ال طة السروية للى لدا   المد ساة   2

 لمشاب شها.
   

الرظرية تكشب األن طة المراد الل ام بها عالد السرة  1

 والم ا ك.
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تكشب األهداك ال الة ب  د  المدى فاي بداياة ال طاة     7

 السروية.
   

تكشب ال طة السروية في بداية دفشر ال طة ال ول اة   6

 ألجب لشاب شها ل  قبب المد  .
   

تو ع فصود الكشاب على ا هر السرة الد اسا ة علاى    5

 ان تكمب الماد  الد اس ة في نهاية السرة.
   

 ال طة ال ول ة

 اغلب االح ان اح انًا ناد ًا الفلرات 

لعطاااء الواجاااب الب شااي ضااارو ي بأ قااام الصااافحات     2

 وعراويرها.
   

    تب   طرائق الشد يس الم شمد  في الد  . 1
تب   لجاالت األهداك السلوك ة المها ية والوجدان اة    7

 والم رف ة.
   

    الرئ س ة والفرع ة.تحديد لفاه م لوضوع الد    6

تكشااب أسااال ب الشلاااويم المراساابة لشحل ااق أهاااداك      5

 الد  .
   

    تكشب األهداك السلوك ة اللابلة للل ا  والمالحظة. 4
ته ئة الوساائب الش ل م اة الشاي لهاا عالقاة بموضاوع         3

 الد   يول ًا.
   

تو ي  الوقت على كب فلرات الد   )للدلة، عرض،  8

 تلويم(.
   

توضااح األن ااطة و الف ال ااات الم طااا  عااالد الااد     9

 والشي تحلق أهداك الد  .
   

ذكر وكشاباة لصااد  ولراجا  تف اد كاب لا  الماد           20

 والطلبة.
   

    كشابة الهدك ال اص ل  الد  .  22
يصاااغ سااؤاد لكاااب هاادك لااا  األهااداك السااالوك ة      21

 لشحل له.
   

 لهمة الفروق الفردية

 اغلب االح ان اح انًا  ناد ًا  الفلرات 
   ل راك جم   الطلبة في الد   والشأك د على الطلبة  2
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 بط ئي الش لم.
لعطاااء أساائلة لشبايرااة لاا  ح اا  المسااشويات تلاا س  1

 الش كر او االسش  اب او الشطب ق.
   

    لعطاء أن طة صف ة لشروعة. 7
تحف ااز الطلباااة جم  اااًا للم ااا كة فاااي المراق اااات    6

 الصف ة.
   

الش اون ل  لر د المد سة وعوائب الطلبة لمسااعد    5

 أبرائهم.
   

تكل ااف الطلبااة بواجبااات ب ش ااة ل شلفااة كااب حسااب     4

 قد ته.
   

ترم ة الثلة برفس الطلبة الض اك ل  عالد ت وقهم  3

 ط م الرجاح.
   

ترم ة لواهب ل شلفاة عراد جم ا  الطلباة )كاالبشكاا        8

 غ ر الموهبة األكاديم ة.وات اذ اللرا ( 
   

    لراعا  الفروق الفردية ب   الطلبة. 9
 لهمة الضبط الصفي

 اغلب االح ان اح انًا ناد ًا  الفلرات 
اسش دام أسال ب الشفاعب الصفي الشي ت ج  ل اا كة   2

 الطلبة وان يروع في وسائب االتصاد والشفاعب.
   

األساال ب الديملراط اة   االعشماد في ت الله ل  الطلباة   1

 لثب الشسالح واحشرام اآل اء.
   

تحديااد األدوا  الشااي يشحملهااا الطلبااة لبلااوغ األهااداك      7

 الش ل م ة المرغوبة.
   

الش رك على حاجات الطلبة ول اكالتهم والسا ي للاى     6

 لساعدتهم على لواجهشها.
   

ترظ م ال القات االجشماع اة با   الطلباة والشاي ترماي       5

 الثلة واالحشرام المشبادد. ب رهم
   

تو ي  لسؤول ة لدا   الصف علاى جم ا  الطلباة وحا       4

 الطلبة على تحمب المسؤول ات.
   

    توض ح أهداك الد   للطلبة. 3
    علق أجواء صف ة تسودها الجدية والحما . 8
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    عالج حاالت الفوضى وان دام الرظام بسرعة وبحزم. 9
لساااعد  الطلبااة علااى اكشساااب اتجاهااات  ال مااب علااى  20

أعالق اااة لراسااابة لثاااب احشااارام اآلعاااري  واالجشهااااد   

 والضبط ال اتي.

   

فسح المجاد للطلبة لشل  م سلوكهم وتصارفهم علاى    22

 نحو ذاتي.
   

 لهمة األسئلة الصف ة

 اغلب االح ان اح انًا  ناد ًا الفلرات 
لشوج ه تفك ر الطلبة اسش دام األسئلة اسش دالًا صح حًا  2

 وحثهم على االبشكا .
   

اسش دام الشدع م اإليجابي عرد لجابة الطالب عا  ساؤاد    1

 ل  األسئلة.
   

    ( ثوان.5-7لعطاء الطالب وقت انشظا  لإلجابة ب   ) 7
اإلكثا  ل  األسئلة الشي تش ح للطلباة لما ساة ال مل اات     6

 ال لل ة.
   

لفشوحااة الجااواب والشلل ااب لاا    الشأك ااد علااى األساائلة    5

 األسئلة المحدد .
   

تباادأ األساائلة لاا  األساائلة السااهلة ثاام للااى الم لااد         4

 )بالشد يو(.
   

    تحديد الهدك ل  توج ه السؤاد. 3
    تحف ز الطلبة لإلجابة ع  األسئلة. 8
تغ  ر ص غة السؤاد عردلا ي  ر الماد   عادم وضاوح     9

 السؤاد لهم.
   

    األسئلة للى اكبر عدد لمك  ل  الطلبة توج ه 20
    ذكر أسماء الطلبة ال ي  يساهمون في اإلجابة. 22
طرح السؤاد الموجه لل ك لا  أحاد الطاالب الاى لجماوع       21

 طالب الصف.
   

 لهمة الشلويم

 اغلب االح ان اح انًا ناد ًا الفلرات 
    اسش دام الشغ ية الراج ة عرد تصح ح االعشبا . 2
   لعداد اسئلة الشحان ة لالئمة لمسشوى الطلبة ولالئماة   1



 

 ل رفة لد سي لراهو اإلعداد المهري في ل اهد لعداد الم لم   والم لمات للمهام الشد يس ة  
 

137 

 لوقت الد  .
    أن تكون فلرات االعشبا  لالئمة لوقت الد   وطوله. 7
    ت ص ي وقت لحب أسئلة االلشحان. 6
ت ص ي وقت لكب ل  االعشبا ات ال ول اة وال اهرية    5

 والفصل ة واعالم الطلبة ب لك.
   

الطلباة عا  أسائلة االعشباا  ول جاعهاا      تصح ح لجاباات   4

 لل هم لم رفة أعطائهم.
   

    ت ويد الطلبة على تلويم أنفسهم ذات ًا. 3
تلااويم الطلبااة لاا  الجانااب الرظااري وال ملااي ولاا س    8

 الرظري فلط.
   

تلويم أن اطة الطاالب وف ال ااتهم فاي أثرااء الاد          9

المااد   )لثب كشابة الشلا ير وجم  الب انات( الشي ت اي  

 الد اس ة.

   

ل رفااة لسااشوى الطلبااة أي ل لولاااتهم السااابلة قبااب  20

 البدء باالعشبا .
   

 لهمة اسش دام الوسائب الش ل م ة

 اغلب االح ان اح انًا ناد ًا الفلرات 
اسش دام السبو   والطبا ا ر الملاون ل ماب المل اي      2

 السبو ي لموضوع الد  .
   

بسا طة )لصاو ات و ل ططاات    لعداد وسائب ت ل م اة   1

 و رائح(.
   

    تسش دم الوسائب الملونة والواضحة لش ويق الطلبة 7
ت رض في الوقت المراسب ل رضاها أي أن تشوافاق لا      6

 تسلسب الد  .
   

    ت لق أو توض  في ألاك  يراها جم   الطلبة.  5
تكشااب وتؤ اار الوسااائب الش ل م ااة )المصااو ات( ب ااط   4

 ل  األعطاء ال لم ة واللغوية.واضح عالي 
   

تكل ااف وتحف ااز الطلبااة علااى الم ااا كة فااي لعااداد       3

 الوسائب الش ل م ة.
   

    ته ئة المكان المالئم ل رض الوس لة الش ل م ة  8
   ته ئة الوس لة )الشلر ة( الش ل م اة الشاي تحلاق أهاداك      9
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 الد  .
    والشلفضرو   المحافظة على الوس لة ل  الض اع  20

 ( م/ مقياس االتجاه3ملحق)

 المحشرم 000000000000000000000000حضر  األسشاذ الفاضب 

يروم الباح  لجراء د اسة تهدك للى ت رك )لدى ل رفة لد سي لراهو اإلعداد المهراي  

 في ل اهد لعداد الم لم   للمهام الشد يس ة وعالقشها باتجاههم نحو لهرشهم(.

الحااالي ق ااا  االتجاااه نحااو لهرااة الشااد يس وألجااب الشأكااد لاا   ولاا  لشطلبااات البحاا  

صالح ة فلرات المل ا  ولما تشمش ون به لا  عبار  علم اة يرجاو الباحا  ت ااونكم وذلاك        

 ( ألام الحلب ال ي ترونه لراسبًا.بوض  عاللة )

 ل  ال كر وااللشران.

 م.د احمد جبا   اضي

 طرائق تد يس اللغة ال رب ة

 ت

 الفلرات

 البدائب )االعشبا ات(

بد جااااااة 

كب ااااااار   

 جدًا

بد جااااة 

 كب ر 
بد جاااااة 

 لشوسطة
بد جة 

 قل لة
بد جااااااة 

 قل لة جدًا

لو أت حت لي فرصاة اعش اا  لهراة     2

أعااااارى لاااااا اعشااااارت لال لهراااااة  

 الشد يس.

     

أ ى بان للب لد   هو أسمى لا  1

 يمك  أن يحصب عل ه اإلنسان.
     

 أحب لهرة الشاد يس علاى الارغم    7

لاااا  لحدوديااااة تااااد ج ساااالمها  

 الوظ في.

     

اعشلااد ان لهرااة الشااد يس لهرااة    6

 لملة.
     

لن المجاادي  هاام الاا ي  ي شااا ون  5

 لهرة الشد يس.
     

أحب لهرة الشاد يس علاى الارغم     4

 لما س واجهري ل  ل كالت ف ها.
     

     ا غاب فااي  لهرااة الشااد يس ألنااي   3
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 أحب الش الب ل  الطلبة.
بالرسبة لاي لهراة الشاد يس هاي      8

 لهرة ال مر.
     

ال ا غب في لهرة الشاد يس علاى    9

الاارغم لاا  وجااود فاارص لكماااد   

 الد اسة ف ها.

     

انصح أصدقائي ب ادم اعش اا هم    20

 لمهرة الشد يس.
     

أ  ر أن لهراة الشاد يس ال تلفات     22

 األنظا .
     

أفضااب لهرااة الشااد يس لاا  أنهااا    21

أبلى طالب علم طاواد  تشطلب أن 

 ح اتي.

     

أنااا  لسااش د للل ااام بأيااة لهمااة     27

 تشطلبها لهرة الشد يس.
     

أؤيد ل  يلود أن المد   ي طي  26

 أكثر لما يأع .
     

ال ا غااب فااي لهرااة الشااد يس لاا   25

 لتاحشها عطال كث ر .
     

ال ا غب في لهرة الشاد يس ألنهاا    24

 ال تراسب قد اتي.
     

أ ى ان كثر  المد س   قللات لا     23

 لكانشهم االجشماع ة.
     

برأيااي لن اقصاار طريااق لشلل ااب    28

 عمر اإلنسان هو الشد يس.
     

ال ا غب في لهرة الشاد يس ألنهاا    29

 لهرة ل س لها لسشلبب.
     

أ ى انااه لذا أ اد  اا ي ان يرمااي  10

قااواه ال لل ااة فل ش اا  الشااد يس    

 لهرة له.

     

أحااااس بااااالف ر عراااادلا ي اااارك   12

 اآلعرون لني سأصبح لد سا.
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ال ا غاااب فاااي لهراااة الشاااد يس     11

ل  و ي بان المد سا   يحساون   

 بأنهم اقب  أنا ل  غ رهم.

     

      تحلق لهرة الشد يس طموحي. 17
برأيي أنه لذا اعفق ال ا ي فاي    16

لهراااة ل  راااة فمااا  الساااهب أن    

 يصبح لد سا.

     

لااا  ي شاااا  لهراااة   أ ااا ر باااأن   15

الشاااد يس ي ااااني لااا  ال ااا و    

 بالرلي.

     

أتفق ل  ل  يلاود لن المد سا      14

 قاد  األلم.
     

      أفش ر عردلا تشزوج أعشي لد سا. 13
أ فااض لهرااة الشااد يس حشااى لااو   18

 كرت بحاجة لادية لها.
     

أ ااااا ر لن الراااااا  ال يرتااااااحون  19

 لصداقة المد س  .
     

في لهرة الشاد يس علاى    ال ا غب 70

الاارغم لاا  وجااود ترظاا م نلااابي 

 ي ز  لسشلبلها.

     

أ ى ل  األفضب أن ال اعشا  لهراة   72

 الشد يس حال ا.
     


