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ضوء تكويه احلكيبة التأسيسية للنعله اجلديد بوسارة التعليه يف 
 مهارات التدريس الفّعال باملنلكة العزبية السعودية

 أ.د. خالد إبساِيي الدغّيي

 أ. زباب ستىد العطاف

 قطي املٍاِر وطسم التدزيظ نمية الرتبية

 باملىمهة العسبية الطعودية داوعة الكضيي 

 :املستخلص 
الكظتتع  تتً  اتتنب االٔبتت٘ الدلسٔشتتٔ٘ لدنبدتته اا ٓتت   تتْ ا ٗ الدبدتتٔه     بشتتحال استتدَ   

ٕ  ّلدشلٔق ذلك اسدخ و الباسجاٌ ملَا ات الد  ٓص الفّبال.  املبدنت   دتٙ يدٔت      املتيَر الْفتف
ٓيبغتٕ   مَتا ات الدت  ٓص الفّبتال الت     ّمت إ  اد  طاقت٘ يدٔت  ودتْٚ  اتنيئ قاٜنت٘       احملدْٚ،

ٗ ( م48( جمتاتت  ٜٔشت٘ ّ   5ّال   كْىتئ متً     لدنبده اا ٓ  االٔب٘ الدلسٔشٔ٘ انٔيَا   َتا 
ودتتتتْٚ االٔبتتتت٘  متتتتً جمدنتتتتب البشتتتتح  ، ّ كتتتتٌْ مبَتتتتا ات الدتتتت  ٓص الفّبتتتتال مر بطتتتتا  ٘ فر ٔتتتت

إىل أٌ جمتتتال البتقتتتات اةىشتتتاىٔ٘ اسدتتت  املر بتتت٘ ا ّىل متتتً سٔتتتح    بشتتتحّ ْفتتت  الالدلسٔشتتتٔ٘. 
% متً جمنتْت  اتنب    37.21ٓت  ّذلتك  يشتب٘    اٍدناو ودْٚ االٔب٘ الدلسٔشتٔ٘ لدنبدته اا   

مَتا ات الدتت  ٓص الفّبتتال ا بتترٚ،  ٔينتتا دتتاٛ جمتال مَتتا ات إدا ٗ الاتتع  املر بتت٘ الجاىٔتت٘  يشتتب٘    
%، ا ستتب دتتاٛت 16.74%، ّدتتاٛ ا املر بتت٘ الجالجتت٘ جمتتال مَتتا ات البتترن ّالديفٔتت   يشتتب٘  32.56

، كنتتا %  دتتٙ الدتتْال6.05ٕ% 7.44ّ دغتتئ مَتتا ات الدلتتْٓه ّالدخطتتٔر ا املرا تتب ا بتت ٗ  يشتتب  
 48مَتتا ٗ متتً مَتتا ات الدتت  ٓص الفبتتال مت  اتتنٔيَا ا االٔبتت٘ متتً أفتت    25دلتتئ اليدتتاٜر  دتتٙ 

 %.52.1مَا ٗ ّ يشب٘ 
 . لْٓه، االٔب٘ الدلسٔشٔ٘، املبده اا ٓ ، الد  ٓص الفّبالالكدنات املفداسٔ٘: 

 

Evaluation of the New Teacher Induction Pack of the Ministry of 

Education with regard to Effective Teaching Skills in Saudi Arabia 
Prof. Khaled Ibrahim Al-Dughaim &Rabab Mohammed Al-Assaf 

Abstract: 

The research aims to reveal the inclusion of the new teacher induction pack 
in the Ministry of Education’s effective teaching skills.To achieve this, the 
researchers have used a descriptive approach based on content analysis. A 
content analysis card is prepared. It includes a list of the effective teaching 
skills that should be part of the new teacher induction pack. This pack consists 
of (5) main areas and (48) sub-skills related to effective teaching skills. The 
research population is made up of the content of the induction pack.The 
research findings show that the field of human relations ranks first in terms of 
the areas of interest of the content of the new teacher induction pack. It 
occupies 37.21% of the total inclusion of effective teaching skills. The field of 
class management skills, however, seconds human relations with 32.56%. In 
the third position comes the field of presentation and execution skills with 
16.74%, while the evaluation and planning skills occupy the last ranks with, 
respectively, 7.44% and 6.05%. The results also show that 25 out of 48 of the 
effective teaching skills are included in the pack, that is 52.1% of the overall 
percentage. 
Key words : Evaluation - Induction Pack - New Teacher- Effective Teaching 
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  :املكدمة 
ّْتت ّالتتدغ ات ا جمتتاتت البدتته        طتتَ ت البلتتْد ا بتت ٗ جمنْ تت٘ متتً الدشتت

   ٘ جبنٔتب  يافترٍا، ّامدت ت     ّالرت ٔ٘; كاٌ هلا اىبكاسا َا  دتٙ البندٔت٘ الدبدٔنٔت
إىل املياٍر ال  اسٔ٘ ّاللاٜنب  دَٔا، ّأّثترت  ظتك  مباطتر ا أدّا  املبدته ّاملتدبده،      

 لٔظتتن  ذلتتك ٓدبتتّ ٚ  تت  فششتتب; املبرفتت٘ ىلتت   دتتٙ فلفتتبد دّ  املبدتته ت ٓلداتتر 
أٌ ٓكتتتٌْ   دتتتٙ قتتتاد  ا ٓكتتتٌْ أٌ ت  تتت  املشتتتدلبدٕ مدطتتتْ ٗ، فتتتاملّبده د ٓتتت ٗ جمتتتاتت
َ ا  الدبدٔنٔت٘  البدتٕ،    البندٔ٘ ا ّالدذ ٓ  الدطْٓر ُّمرط  ا، ّميكيُ مْاكب٘مّْد

2006.) 

الدبدٔنتٕ; فت ٌ اتٍدنتاو جبتْدٗ أداٜتُ       املْقتع  ا املتثثر  البامت   ٍْ ّمبا أٌ املبده
ّ فب كفاٛ ُ مي    آ٘  ندُ ا ستدك الدت  ٓص ٍت   ّمطدتب انٔتب ا ى نت٘       

اتٍدنتاو  تاملبده اا ٓت  ا ى تاو الدبدتٔه      الدبدٔنٔ٘، ّمً ٍ ا الدّْدتُ مت  لكٔت    
 ٘ ٘   املندك٘ البر ٔ٘ الشبْدٓ٘ ا اخلطت ٘  الدينْٓت ٙ  إلَٔتا  ُٓي تر  (، الت  2030   ؤٓت   دت

ّْل بطتتت٘ أكتتتر أىَتتتا  ُمّْدَتتت٘ سٔتتتح مت إطتتتتر مبتتتاد ات الديفٔتتت ; قٔتتت  ّطتتتي يتتت
 دٙ ّدتُ اخلاتْ ، ّقت  أك ت ت الرؤٓت٘       اا ٓ  املبده  دٙ ّالرتكٔز لدنبدنب،

 ستتْل الشتتبْدٓ٘ ااامبتتات متتب الديشتتٔق بتتل  متتً املبدتته، إ تت اد دتتْدٗ ضترّ ٗ  فتتب 
٘  اخلطر ٘   اةضتاف٘ إىل  ظتكٔ    املثٍدت٘،  ا قشتاو  ا اللبتْل  ّمبتآ   ال  استٔ  ايت

 املبدته  مظترّت  الدبدٔه، كنتا أك ت ت الرؤٓت٘ ضترّ ٗ  يفٔت       ّ ا ٗ مب لدديشٔق داٜن٘
 املبدنتب   ا ض، مب  لكٔ  أٌ ٓتده ابدٔتا   امل ا ّ َٔٝدَه لدبن  لد  ٓبَه اا ٓ ;

 (.2017 البب ،  لدلٔاض الْطي املركز مب الدباٌّ بتل مً التُذُ د

٘  ّٓيطدتتق    ا املبدتته  نتت  متتً ا ّىل اتٍدنتتاو  تتاملبده اا ٓتت  متتً كتتٌْ الشتتي
ُٓاتتاسبَا  ا مَنتت٘ ّسا تت٘ ستتي٘ املتت ا ض   تتتا م٘ ُٓبتتر  غالب تتا متتا مَيدتتُ، سٔتتح 
الْاقبٔتت٘  غتت  - املجالٔتت٘ الدْق بتتات  تتب الّدفتتاّت ٍّتتٕ (،Reality Shock  الْاقتتب
ً  -أسٔاى ا ٗ  ّاملشدن ٗ مت ٘   املتاد لت ٚ املبده/املبدنت٘     ظتك دئ  الت   ّاخلترات الي رٓت

 ّاقتب  الرت ٔت٘، ّ تب   ّكدٔتات  املبدنتب   بدتٔه  مبثسشتات  ال  اس٘ ّالدت  ٓب  ا أثياٛ
. ٍّتتت ِ الدذر تتت٘ (enom et al., 2013  ال  استتتٔ٘ الفاتتتْل البندتتتٕ ا اأتتتاٗ

اا ٓتت ٗ التت  اْضتتَا املبدنتتٌْ التتتُذُ د متتب غٔتتاع الدْدٔتتُ ّالتت  ه ّالدظتتذٔب;       
ممتتتً ميدكتتتٌْ فتتتفات  -الب ٓتتت  متتتيَه  ستتدثدٖ إىل إسبتتتاه  باتتتَه، ّقتتت  ٓتتترت  

قبتت  أٌ ٓاتتدْا إىل أ دتتٙ مشتتدْٚ متتً الفا دٔتت٘ ا  الدتت  ٓص مَيتت٘ - ر ْٓتت٘ دٔتت ٗ
 (.Johnson, 2007 الد  ٓص 

ل ا أّلئ الب ٓ  مً دّل البامل اٍدنام ا  الغ ا لرامر  َٔٝ٘ املبده اا ٓ  قب   
( أىتُ  تالرغه   Breaux and Wong , 2003   رْٓكص ّّّىغ  آ٘ اخل م٘، ّٓثك  

 بب ا لجلاف٘ ال ّل٘ أّ امللاطب٘، ّم ٚ اسدٔاز امل  س٘  -مً ابدت  ٍ ِ الرامر 
ٌّْ متتً أ  بتت٘ أّ  شتت٘ أٓتتتاو     لكتتً مب تته التترامر اليا    - ظتتك  بتتا    دشتتت٘  دكتت

لددتتت  ٓب قبتتت    آتتت٘ امل  ستتت٘، ّ رىتتتامر  تتت  ٓني دّ ٖ  دتتتٙ متتت ٚ ستتتيدب أّ ثتتتتخ    
ستتيْات، كنتتا  داتتّنً طتتبك٘ متتً الدْافتت   تتب جمنْ تتات املبدنتتب التتتُذُ د لتت  ه    
 باَه لببض، ّ ٓتا ات لاتفْ  د استٔ٘ ملبدنتب ىتادشب،  اةضتاف٘ إىل  لت ميَا        
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( أٌ Mingo,2012  ٓص الفبا ل ا أثياٛ اخل مت٘، ّٓاتٔع مٔيلتْ      ئ٘ ليناذز الد
اهلتتت   متتتً  رىتتتامر  َٔٝتتت٘ املبدتتته اا ٓتتت   بدتتتٔه املبدتتته اا ٓتتت  استتترتا ٔذٔات          
الدتت  ٓص الفّبتتال ّالدلئتتات التت   شتتا    دتتٙ  لتت و  بدتته الطتتتع ّ تتٍْه ّ ٓتتادٗ   

 يأدَه.

ُٓلا   الد  ٓص الفّبال   ّEffective Teachingسدخ او ا مج  جملنْ ٘ (: ات
مً اتسرتا ٔذٔات الد  ٓشٔ٘ اللاد ٗ  دتٙ يلٔتق  ت ٗ ُمخردتات  بد ته ذات دتْدٗ       
ّْت أستالٔب التدبده ّاتستدخ او         الٔ٘ لدطدب٘، ّاسدخ او  ٔٝات  بده  دْافتق متب  يت
الفا تت  لددغ ٓتت٘ الرادبتت٘، إضتتاف٘ إىل ملتت  ٗ املبدتته  دتتٙ إتتتاد ّ يتتاٛ  ٔٝتتات  بدتته      

(. ّٓشتبٙ الدت  ٓص الفّبتال إىل    Hassen,2014ٔ٘ اسدٔادات الطدبت٘   قاد ٗ  دٙ  دب
ٕ  حبٔح ٓدذتاّ ٌّ دّ ٍتته   الاتع، فتٕ  املظتا ك٘ ّالشتناح هلته  جلٔع الطدبتتت٘،  فتت

٘   طبٔتق  بتتل ّاملبتاد ٗ الدْدُٔ  بتض الطالتب لٔلب  الشتدني; اتستدنات  ا ىظتتط
 دّ  مً ُٓلد   ال ٖ الد  ٓص ذلتك تٍّْ .(Lorenzen, 2001 ٗ یالاتع الغرفت٘ فتٕ

 هلتتتتتتته  شتتتتتتند أٌ طتتتتتلىَا متتتتً اجتاٍتتتتات; ا الطتتتتتع ّدتتتتُیالتتتت  ض، ّ ا املبدتتتته
ُ  كنتتتتتا  اتكدظتتتتتا ،  ٙ  اآلبتتترًٓ الطتتتتتتع  متتتتتتب  نتتتتتت ی أىتتتتت  امليتتتتتتاٍر فَتتتتتته  دتتتتت

  .ال  اسٔ٘

البدٔتتتا  يتتت  ّ تتتر  أٍنٔتتت٘ الدتتت  ٓص الفّبتتتال ا كْىتتتُ ٓيّنتتتٕ مَتتتا ات التتتدفك    
ُٓبتتّز  الدبتتاٌّ  ٔتتيَه ا ستت  اللاتتآا ّاملظتتكتت، كنتتا ٓزٓتت  الدشاتتٔ       الطتتتع، ّ
البدنتتٕ لتت َٓه  تتر استتدخ امَه لدنبرفتت٘ الشتتا ل٘، ّ ْ ٔفَتتا ا سدتتْل ملظتتكتت     

٘  املبدته   ياٛ بتل (. ّٓل ٕ ذلك م2015ًأبرٚ  البذٔدٕ،  ٘  لبٔٝت ّْ ت٘،   بدٔنٔت  مدي
 ّالدشدٔ  البنٔق، ّالدلم  الْا ٕ، ّالدفك  الجرٓ٘، ّ٘املياقظ البّياٛ  ااْا   شند

ّْد ّالرتكٔتتز، ّاتىدبتتاِ الشتتدٔه، ُٓبتت  لىفشتتَه  املشتتثّلٔ٘ يّنتت   دتتٙ طدبدتتُ املبدتته ّ
 أستْا   ىطتار  ٓدذاّ  الفّبال لدد  ٓص مما سدُ ا املبده .كنا أٌ(2013 البش ٖ، 

  تتببض  كدتتٔفَه  تتر الفتترا ،  ّقتتات طت تتُ مما ستت٘ كٔفٔتت٘ إىل ّميدتت  امل  ستت٘،
ّْ ٗ ا  امليتتاٍر إٌ ّالبشتتح; سٔتتح  الدلاتتٕ بتهلتتا متتً ٓلْمتتٌْ التت  ا  نتتال املطتت

ُ  اجملتال  ّفشتد  ىفشُ، املدبده سْل الدنركز إىل املندك٘ البر ٔ٘ الشبْدٓ٘  شدي   لت
 الْٔمٔ٘.  اأاٗ الدبده ّ  ر مياسب٘، ّأدّات    ٓشٔ٘  لسالٔب لددبده

الفبَّتال ٓرك تز ا دتٍْرِ  دتٙ ىظتاه املتدبده ّ فا دتُ        ّ الرغه مً أٌ الدت  ٓص  
ّْ تت٘ ّمٔشتترٗ لبندٔتت٘ التتدبده; لكتتً مشتتثّلٔ٘ املبدتته  تتزداد أٓا تتا، سٔتتح        ا  ٔٝتت٘ مدي
َ ه ةستتت اخ  ندٔتتت٘        ّْل دّ ِ متتتً ماتتت   لدنبدْمتتتات إىل ُمرطتتت  ُّمّْدتتتُ ُّمدتتت ٓدشتتت

الد  ٓص الدبده; مما ٓدطد ب ميُ مَا ات    ٓشٔ٘ ّففات طخأ٘  ثٍدُ ملنا س٘ 
الفّبال، ميكً  اتئفَا ا  ت د متً اجملتاتت، ٍّتٕ جمتاتت: الدخطتٔر، ّالبترن         

 ّالديفٔ ، ّإدا ٗ الاع، ّالبتقات اةىشاىٔ٘، ّالدلْٓه.

ّٓديتتتاّل جمتتتال الدخطتتتٔر مَتتتا ات الدخطتتتٔر تلتتتاذ اةدتتتراٛات ّاللتتترا ات; 
وتتت دٗ  لدْفتتتْل إىل ا ٍتتت ا  امليظتتتْدٗ  دتتتٙ مراستتت  مبٔيتتت٘، ّبتتتتل متتت ٗ  مئتتت٘

(. كنتا أٌ  َٔٝت٘  لئت٘    2000 اسدخ او اةمكاىات املداس٘ أفات  استدخ او  دامت ،   
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ُٓبّ  متً ا  كتاٌ ا ساستٔ٘ خلطت٘ أٖ د ض متً الت  ّض، الت          الدبدٔه ّي ٓ ٍا; 
إذا ما  كامدئ مب طراٜق الد  ٓص املياستب٘، ّاملتادٗ ال  استٔ٘، ّا ىظتط٘ املاتاسب٘;      

دْ  الطتع أٍ ا  ال  ض، ّفَه أ نق لألفكتا  اجملتردٗ،   كاٌ هلا دّ ٍا الفبَّال ا  
( أٌ الدخطتتتٔر لدتتت  ض الفبَّتتتال; ت  تتت  أٌ ٓظتتتدن   ْ ٓب تتتا 2002ّٓاتتتٔع إ تتترأٍه  

ًّا لألىظط٘ املداّني٘ فَٔا.    مي

أما جمتال البترن ّالديفٔت ، فٔداتّنً مَتا ات الدنَٔت  لدت  ض، ّمَتا ٗ  يْٓتب          
ه ا مرسد٘ الدَٔٝت٘ استد  اٛ املبدْمتات الشتا ل٘     املج ات، ّمَا ٗ غدق ال  ض; إذ ٓد

ّ َٔٝدَتتا; لر طَتتا  املبدْمتتات اا ٓتت ٗ، كنتتا ٓظتتن   يْٓتتب التتتُنج ات استتتدخ او         
الدلئ٘  طرٓلت٘ فّبالت٘ داذ ت٘; سٔتح إٌ قت  ٗ الطدبت٘  دتٙ اتستدٔباع  تزداد  ظتك            

ل، دٍْرٖ إذا ما ا دن ّا ا يأدَه  دٙ اسدخ او الشنب ّالباتر  ظتك  مدبتاد   
٘  ّكتتت  ٍتتت ِ املتتتثثرات ّالتتتتُنج ات;  زٓتتت  متتتً يفٔتتتز       لدتتتدبده، ّاستتتدخ او   الطدبتتت

استدخ او   مجت :  التدبده،  ا  غبتدَه  ّإثا ٗ الطدب٘ اىدباِ جت ع ال  اتسرتا ٔذٔات
ٗ  الدظتبٔبٔ٘، ّ  تر   ا سٝد٘ ٗ  الت  ض  متاد ; التزٍ ٖ،  2004الطدبت٘  اللطتامٕ،    حبٔتا

2015.) 

ا جمنْ ٘ ال رّ  ( 2015ذكرِ الزٍ ٖ   ّأما جمال إدا ٗ الاع فٔظن  ما
ّالبْامتتت  التتت  ٓدشل تتتق فَٔتتتا التتتدبده الاتتتفٕ، ّ ظتتتن : اةدا ٗ الاتتتفٔ٘، ّأىظتتتط٘    

ٗ  االتتدبده، ّدّ  املبدتته  ْفتتفُ مي ن تتا لدختترٗ، كنتت     ّسفتت  الاتتع أىتتُ ميكتتً إدا 
٘   یض ستر یی مبا الي او ً  ّالتدبده،  الدبدتٔه   ندٔت  الت   الطترر  استدخ او  بتتل  مت
٘  الغترن، مجتت :  ٍت ا  لت و  ٘  الٔل ت ٘  ّاملتس ت ٘  ا ست خ ی ملتتا ال قٔلت  الاتتع، غرفت

 املظكتت مْادَ٘ ا اسرتا ٔذٔات متٜن٘ ّاسدخ او س خ،ی ّالدلْٓه ملا ّاملدا ب٘
  ندتتُ ا لدطدبتت٘ قتت ّٗ أٖ د ا:یز  ْذد تتا املبدتته كتتٌْی  الاتتع، ّأٌ الشتتدْكٔ٘
  ی  الطدبتتتتت٘ إدا تتتتتات متتتتتً الشتتتتتخرٓ٘ جتّيتتتتتبیّ مبَتتتتته، ّا  بامدتتتتتُ الدبدٔنتتتتتٕ،
 .(2009 ; الطياّٖ،2004 قطامٕ، الاشٔش٘ 

ّا جمتتال البتقتتات اةىشتتاىٔ٘، فتت ٌ  فا تت  املبدتته متتب الطدبتت٘  ظتتك  إتتتا ٕ،        
ّاستترتاو ّدَتتات ى تترٍه ّ لتت ٓرٍا، ّاستتتدخ او أستتالٔب ااتتْا  ّاليلتتا  ّ بتتتادل        

ّٔتتتز البتقتتت٘  تتتب املبدتتتته ّالطالتتتب ا الدتتت  ٓص ا          لفبَّتتتال اآل اٛ; متتتً أٍتتته متتتا مي

 2014،Hassen،)    كنتتا أكتت ت د استت٘ دتتْىز ّدتتْىز(Jones& Jones,2001)   ٌأ
اةجنتا  ا كتادميٕ ّستدْ  الطالتب ٓدتتلثراٌ  يْ ٔت٘ البتقت٘  تب املبدته ّالطالتتب،         
ًّتتتا أ دتتتٙ،          ُٓشل لتتتٌْ إجنتتتا  ا أكادمي فالطدبتتت٘ التتت ًٓ ٓظتتتبرٌّ مبشبتتت٘ مبدنتتتَٔه; 
ّٔتتزٌّ  شتتدْكٔات فتتفٔ٘ ميدذتت٘، أكجتتر متتً الطدبتت٘ التت ًٓ ٓظتتبرٌّ  اسدلتتا      ّٓدن

    ّ املْقتتتع اةتتتتا ٕ، ّاللتتت  ٗ  دتتتٙ   مبدنتتتَٔه هلتتته، ّمتتتً ٍتتت ِ املَتتتا ات: الاتتت اق٘، 
 اتسدنات، ّالل  ٗ  دٙ اجملامد٘  ا ر، ّاسدخ او الدبزٓز.

أمتتا الدلتتْٓه فدتتُ دّ   ٜتتٔص ا التتاذ اللتترا ات املياستتب٘ التت   ديتتاّل الدبتت ٓ           
ّالدششتتب ّالدذ ٓتت  ّالدطتتْٓر ا ااَتتا  الدبدٔنتتٕ، ّٓبتت ا الدلتتْٓه ا الدتت  ٓص      

د ٓتتت  أّ تستتتق، فاتتتد ا  تتتً كظتتتفُ ملتتتْاطً اللتتتْٗ   الفبتتتا ل ىلطتتت٘ الب آتتت٘ لتتتدبده  
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 ،2014(، ّٓاتتتٔع سشتتتاٌ   2015ّالاتتتبع; لدبنتتت   دتتتٙ إفتتتتسَا  التتتزٍ ٖ،     

Hassen     ٘أٌ  دٙ املبده ا الد  ٓص الفّبال أٌ ٓشتدخ و أستالٔب الدلٔتٔه الر ٔت )
ّْ تت٘، كنتتا تتتب  دٔتتُ أٌ ْٓضتتد لدطدبتت٘ مبتتآ        ّالدلتتْٓه البتت ٓ   لستتالٔبَا املدي

 ال  سٔخابٌْ إلَٔا. الدلٔٔه 

ّق  سا  الد  ٓص الفّبال  دٙ اٍدناو الباسجب مً بتتل د استا َه ّأحبتاثَه،    
   ٖ  مبدنتتتٕ مما ستتت٘ مشتتتدْٚ  دتتتٙ ( إىل الّدبتتتّر 2013  فلتتت  ٍتتت فئ د استتت٘  شتتت 

جنتراٌ،   مب ٓي٘ ات د أٜ٘  امل ا ض الفبَّال الد  ٓص  سالٔب ّمبدنات الرٓاضٔات
( إىل ي ٓتت  د دتت٘ مما ستت٘ مبدنتتٕ ال  استتات 2015ٕ   ٔينتتا ٍتت فئ د استت٘ البذٔدتت

اتددنا ٔ٘ ملبتاد  الدت  ٓص الفبَّتال ا واف ت٘ الكتر  متً ّدَت٘ ى ترٍه،  ٔينتا          
ً  الكظتع  ( إىل2015سبئ د اس٘ اخلالت ٖ    ٘   ت ٕ  امتدت   د دت ٘  مبدنت ٘  الدغت  البر ٔت

ه، ى تترٍ ّدَتت٘ متتً الفبَّتتال الدتت  ٓص ملَتتا ات ا  دٌ ا ساستتٕ ا الباطتتر  الاتتع
( إىل  لإ د دت٘ مما ست٘ مبدنتٕ الاتع ا ّل     2015 ٔينا ٍ فئ د اس٘ ا ٔص  

ا ساسٕ ملشا ات الد  ٓص الفبَّتال ا م ٓرٓت٘ لتْاٛ اللْٓشتن٘  تا  دٌ، كنتا ستبئ        
 الدنَٔتت ٖ املشتتدْٚ مبدنتتات مما ستت٘ متت ٚ( إىل مبرفتت٘ 2015د استت٘ الكتترميب  

٘  ضْٛ ا مبشاف ٘ البدلاٛ الفبَّال الد  ٓص ملفأٍه  ّ تقدَتا  اتٍدنامتات  ى رٓت

ُّٔنتالتت   تتببض :  اخلتترٗ، ّاملثٍتت  البدنتتٕ، ّالتت ّ ات الد  ٓبٔتت٘(، أمتتا د استت٘       راتدغ
( فَ فئ إىل الكظع  تً د دت٘ مما ست٘ أ اتاٛ اهلٔٝت٘ الد  ٓشتٔ٘ ا       2016املْمي  

كدٔ٘ البدْو الرت ْٓ٘ جبامب٘ در  تسرتا ٔذٔات الدبدٔه الفّبال مً ّدَ٘ ى ر 
، ّ تقدَا ا  كًْٓ اجتاٍا َه حنْ مَي٘ الدت  ٓص، ٍّت فئ د است٘ البيتزٖ     الطدب٘

ٕ ( إىل الكظع  ً م ٚ اسدخ او 2017  ٘  مبدنت ٘  املرسدت  الدت  ٓص  ملَتا ات  املدْستط

ً  الفبَّتال  ٘  مت ا م ٓيت٘ ساٜت ، كنتا ٍت فئ د است٘       ّاملظترفب  املبدنتب  ى تر  ّدَت
نتتٕ الدغتت٘ البر ٔتت٘ لدنرسدتت٘  ( إىل الّدبتتّر   دتتٙ د دتت٘ مما ستت٘ مبد 2018اخلْالتت ٗ  

 ا ساسٔ٘ ا ا  دٌ ملباد  الد  ٓص الفبَّال مً ّدَ٘ ى رٍه.

ّمتتتً التتتتُنتس   دتتتٙ  دتتتك ال  استتتات اٍدنامَتتتا  البشتتتح  تتتً متتت ٚ مما ستتت٘   
املبدنتتتتب ملَتتتتا ات الدتتتت  ٓص الفّبتتتتال ا الدبدتتتتٔه البتتتتاو  ظتتتتك   تتتتاو، أّ ا الدبدتتتتٔه  

ُٓتستتتت  كتتتتت لك قدتتتتت٘ ا حبتتتتتاخ  (. 2016ااتتتتامبٕ، كنتتتتتا ا د استتتتت٘ املتتتتتْمي    ّ
ّال  اسات ال   دياّل مما س٘ املبده اا ٓ  لدد  ٓص الفّبال  ظك  با ، ستْاٛ  
 دٙ املشدْٓب البر ٕ أّ احملدٕ، ّ  و ّدْد أحباخ  ر ٔ٘  دبدتق  دلتْٓه أّ يدٔت     

ّ تا ب  البشتح ا مت ٚ     – دتٙ ست ع  دته البتاسجب     – رامر  َٔٝ٘ املبده اا ٓت  
 َا ات الد  ٓص الفّبال.  انٔيَا مل

ّمتتً دَتت٘ أبتترٚ،  رك تتز ال  استتات ا ديبٔتت٘ التت   ياّلتتئ  تترامر  َٔٝتت٘ املبدتته      
اا ٓ   دٙ ضرّ ٗ  اتنب  ترامر  َٔٝت٘ املبدته اا ٓت  ملَتا ات الدت  ٓص الفّبتال،         

(، التتت  ٍتتت فئ إىل اسدلاتتتاٛ سادتتتات   Hudson ,2012ّميَتتتا: د استتت٘ ٍ ستتتٌْ    
دنتتب فّبتتالب ا الشتتتي٘ ا ّىل متتً مَيتت٘ الدتتت  ٓص،     املبدنتتب اادتت د لٔاتتتبشْا مب  

ّ ْفتت  إىل ىدتتاٜر متتً أٍنَتتا: أٌ  تترامر  َٔٝتت٘ املبدتته اا ٓتت   رك تتز  دتتٙ  كتترا            
 لتتت ٓه املبدْمتتتات ستتتْل ثلافتتت٘ امل  ستتت٘ ّالُبيتتتٙ الدشدٔتتت٘ لدن  ستتت٘،  ٔينتتتا ا ٍتتته      
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التْطي    انٔيَا مَا ات الد  ٓص الفّبال، ّا الشٔار ىفشُ، ّ د ا  لرٓر املركتز 
ا مرٓكتتتٕ الظتتتام  اتتتْدٗ املبدتتته، ا اةفتتت ا  الجالتتتح  بيتتتْاٌ:  الدبدتتتٔه ا التتتزمً  

ّٔر     ; أٌ املبدنتب اادت د ااافتدب    Teaching in Changing Time ,2008)التتُندغ
ّْ تت٘  ظتتن : مَتتا ات  تت  ٓص متتْاد لااتتٔ٘،       دتتٙ دّ ات    ٓبٔتت٘ ا مْاضتتٔب مدي

ّستتدْكٔات الطتتتع; أكجتتر ثلتت٘ ّثبا  تتا ا     ّمَتتا ات إدا ٗ الاتتع ّسفتت  الي تتاو    
   ٓشتتتَه الشتتتي٘ ا ّىل، ٍّتتته  دتتتٙ استتتدب اد لددتتت  ٓص ا أٖ فاتتت  مَنتتتا كاىتتتئ 

 . رّفُ

التت  ٍتت فئ إىل اكدظتتا   (Confait, 2015 ّ ّْفتتدئ ىدتتاٜر د استت٘ كْىفٔتتئ 
بتترات ثتثتت٘ مبدنتتب ُدتت د ا ستتبَٔه لدششتتب مما ستتات    ٓشتتَه ّ كتتٔفَه متتب  

ا مما ستتات الدتت  ٓص الفّبتتال; إىل قاتتْ   تترامر  َٔٝتت٘ املبدتته         ْق بتتات م ا ستتَه 
 لىُ ا  -اا ٓ  ا  طْٓر مَا ا َه ا الد  ٓص الفّبال; ل لك أّفئ ال  اس٘ 

تتتب إ تتادٗ فشتت  الشٔاستتات الدي ٔنٔتت٘ ّالدطبٔلٔتت٘ لتترامر      -ضتتْٛ ىداٜذَتتا 
 ّضتتتْح  إىل املبدنتتتٌْ  َٔٝتتت٘ املبدتتته اا ٓتتت  متتتً قنبتتت  املشتتتدفٔ ًٓ، كنتتتا  دتتتاز       

ُٓدْق تب متيَه ا مما ستات الدت  ٓص الفّبتال، كنتا       اةدراٛات ٚ  الدلٔٔنٔ٘ ّما   أدتر
ٕ  دٓص ٘ ( Dias-Lacy & Guirguis, 2017ّدٔتْ دص    لٔشت  لدْفتْل  ىْ ٔت٘;  د است

٘  إىل ٘  ى رٓت ً  جت ٓرٓت  ا ّىل الشتتي٘  ديتاّل  الت   اليْ ٔتت٘ البشتْخ  يدٔت   بتتتل مت
 التتت  الدشتتت ٓات  دتتتٙ الدغدتتتب ّالدْدٔتتتُ ا الدَٔٝتتت٘ ّدّ   تتترامر املبدتتته، سٔتتتاٗ متتتً

 ا ّىل الشتتي٘ ا املبدتته أٌ ال  استت٘: إلَٔتتا  ّْفتدئ  التت  اليدتتاٜر أٍتته ّمتتً ْٓادََتا، 
 لددبامت   اتستدب اد   بت و  ٓظتبر  ّقت   املياستب،  ال  ه إىل ّٓفدلر  الدْ ر، ٓظبر ق 

ًّٔ ّاقتتب  طت تتُ،  تتب ّا كادمئتت٘ الشتتدْكٔ٘ اللاتتآا متتب   تترامر  يفٔتت  كنتتا  تت
ُ  ا دّ  ا هلا ّالدْدُٔ، أٌ الدَٔٝ٘ ٘  اا ٓت   املبدته   ْدٔت ٘  بتتل  اللدتق  ملْادَت  الشتي
البشتتْخ  أٌ ضتتبع  يفٔتت     بتتض ىدتتاٜر   َتتر ا ستتب ال  استتٔ٘،  الفاتتْل ا ّىل
اةدا ٖ; لتُ   الت  ه  ىل  أّ الدنْٓ ، و ّدٓ٘ املبدنب اا د  شبب  ْدُٔ  رامر
  ا ّىل. لشي٘ا بتل املبدنب ا أداٛ  لث 

  :مشكلة البحح 
      ٕ ا املندكتتت٘ البر ٔتتت٘    دكدٔتتتع متتتً املركتتتز التتتْطي لددطتتتْٓر املَتتتي الدبدٔنتتت

  االٔب٘ الدلسٔشٔ٘  اسهفرٓق مً الرت ْٓب سلٔب٘    ٓبٔ٘ ين   أ ّ  الشبْدٓ٘
قبتتت    آتتت٘ اخل متتت٘،  تتت أ  ّاملبدنتتتات التتتتُذُ د شتتتدَ   املبدنتتتب  ،لدنبدتتته اا ٓتتت  

البتاو ا   ، ّٓتددّخ  ٍت فَا  املندك٘ ا مجٔب املياطق الدبدٔنٔ٘  1439 طبٔلَا  او 
  ٘ ٌّْ االٔبت٘   متكب املبده اا ٓ  مً إدا ٗ  ٔٝ٘ الدبده داب  الفات   فا دٔت ، ّ دكت

 ّ دياّل الجاىٔت٘:  بااٜ  الينْ لدطتع، : دياّل الْس ٗ ا ّىل مً ثتخ ّس ات،
ز  دتتتتٙ الدخطتتتتٔر لددتتتت  ٓص متتتتا الْستتتت ٗ الجالجتتتت٘ فرتك تتتت أالبٔٝتتتت٘ الاتتتتفٔ٘، إدا ٗ 

ستتتا ٘  (12  االٔبتتت٘ متتتً بتتتتل  رىتتتامر  تتت  ٓني،  ْاقتتتب   ٓتتتده  لتتت ٓه  ّالدلتتتْٓه. ّ
 .(1439 املركز الْطي لددطْٓر املَي الدبدٔنٕ،  ثتث٘ أٓاو  دٙن٘ لّشُم ،   ٓبٔ٘

 ّ كْىَتتا سلٔبتت٘    ٓبٔتت٘ ّى تتر ا ا اثتت٘ االٔبتت٘ الدلسٔشتتٔ٘ لدنبدتته اا ٓتت ، 
سشتب  دتته   –ّ ا ٓت٘ لدنبدنتب ّاملبدنتتات التتُذُ د، ّ تت و ّدتْد أحبتتاخ  لْمئت٘ هلتتا      
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ّاىطتق ا مً أٍنٔ٘ الدت  ٓص الفّبتال، ّضترّ ٗ  ت  ٓب املبدته اا ٓت         -الباسجب 
 دتتتٙ مَا ا تتتُ، ّا ضتتتْٛ متتتا أّفتتتئ  تتتُ ال  استتتات الشتتتا ل٘، ك  استتت : ٍ ستتتٌْ       

 Hudson ,2012ّكْىفٔئ ،)  Confait, 2015)    لٍنٔ٘  لْٓه  رامر  َٔٝت٘ املبدته 
اا ٓتتت ، ّملتتتا هلتتت ِ التتترامر متتتً دّ  ا يشتتتب مما ستتت٘ املبدتتته اا ٓتتت  ملَتتتا ات        

 أٌ (Confait,2015 الد  ٓص الفّبال  الشي٘ ا ّىل ا  ندُ; سٔح ذكر كْىفٔئ 
 إىل متٔتت  كتتا  ; د تته  دتتٙ  اتت  مل التت ٖ اا ٓتت  لدنبدتته الدتت  ٓص مما ستتات
 املبده. سْل املدنركزٗ املنا سات

ىلاطتتتَنا متتتب  بتتتض متتت   ٕ ٍتتت ِ االٔبتتت٘    بتتتتتل متتتتً تس تتتُ الباسجتتتاٌ ّملتتتا
ُّم ّ  ا َا، متً  ت و الرضتا الدتاو ستْل البنتق املبترا لدشلٔبت٘، ّضتبع  ْلٔدَتا           
ملْاضتتٔب قتت   دادَتتا املبدتته اا ٓتت  ا   آتت٘  ندتتُ; فكتت  ذلتتك استتد  ٙ يدٔتت     

لدنبده اا ٓ  ّ لْميَا، ّي ٓ  ىْاسٕ اللْٗ ّاللاْ  فَٔا  االٔب٘ الدلسٔشٔ٘
ا ضتتتْٛ مَتتتا ات الدتتت  ٓص الفّبتتتال، ّقتتت   َتتترت ااادتتت٘ إىل ٍتتت ِ ال  استتت٘، التتت    
 دشّ د مظكددَا ا الكظع  ً  انب االٔب٘ الدلسٔشٔ٘ لدنبده اا ٓت   تْ ا ٗ   

 الدبدٔه ملَا ات الد  ٓص الفّبال.

 :أسئلة البحح 
  اةدا ٘  نا ٓدٕ:سبٙ البشح إىل

  االٔبتتت٘ الدلسٔشتتتٔ٘  التتت  ٓيبغتتتٕ  اتتتنٔيَا ا   الفبتتتّتال الدتتت  ٓص مَتتتا اتمتتتا
 املندك٘ البر ٔ٘ الشبْدٓ٘؟لدنبده اا ٓ   ْ ا ٗ الدبدٔه ا 

         متتا متت ٚ  اتتنب االٔبتت٘ الدلسٔشتتٔ٘ لدنبدتته اا ٓتت   تتْ ا ٗ الدبدتتٔه ملَتتا ات
 الد  ٓص الفّبال ا املندك٘ البر ٔ٘ الشبْدٓ٘؟

 ا اا ٓ  لدنبده الدلسٔشٔ٘ االٔب٘  طْٓر ا  شَه ال  امللرتسات ما  ٛ  ضتْ
 الفّبال؟ الد  ٓص مَا ات

 :أهداف البحح 
 ٍ   البشح إىل:

  ٓ االٔبت٘ الدلسٔشتٔ٘   الت  ٓيبغتٕ  اتنٔيَا ا     الفبتّتال  الدت  ٓص  مَتا ات  ي
 .املندك٘ البر ٔ٘ الشبْدٓ٘لدنبده اا ٓ   ْ ا ٗ الدبدٔه ا 

    الكظتتع  تتً متت ٚ  اتتنب االٔبتت٘ الدلسٔشتتٔ٘ لدنبدتته اا ٓتت   تتْ ا ٗ الدبدتتٔه
 ملَا ات الد  ٓص الفّبال ا املندك٘ البر ٔ٘ الشبْدٓ٘.

 :أهنية البحح 
 ا:  ُااالٕ مً بتل مشاٍند بشح داد أٍنٔ٘ ال

  ا ّ ا ٗ الدبدتتٔه  ٍتتاّ طْٓر االٔبتت٘أفتتشاع اللتترا  ّاملشتتثّلب  تتً  يتتاٛ   زّٓتت
 دتٙ التاذ قترا ات مياستب٘      شتا  ٍه    ادبت٘،   دغ ٓ٘ ٘ البر ٔ٘ الشبْدٓ٘ املندك

;  دبزٓتتز متتا مَتتا ات الدتت  ٓص الفبَّتتال مبئتت٘  دتتٙ د استت٘  دنٔتت٘، سٔتتال  اتتنب   
 ااالٔ٘، ّإضاف٘ ما ٓيلاَا. االٔب٘ يُ  داّن
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  ُميف تت ٖ االٔبتت٘ متتً متت   ب ّمتت   ات مبَتتا ات الدتت  ٓص الفبَّتتال التت     برٓتتع
 يفٔتت   ا أثيتتاٛالدلكٔتت   دَٔتتا   دتتٙ مبتتا ٓشتتا  ٍه  املبدتته اا ٓتت ;   دادَتتا 

  ندٔ٘ الد  ٓب  دٙ االٔب٘.
      بدتته املاتترّ ٗ  تت  ٔه  تترامر إ تت اد     بدتته امل يبٔتتُ ااَتتات ذات البتقتت٘    تت اد

 سْل مَا ات الد  ٓص الفبَّال ال   دادَا املبده اا ٓ . ااالٔ٘ مبلر ات 

 :حدود البحح  
  دٙ: بشحاقدار ال

  مَتتتا ات الدتتت  ٓص الفبَّتتتال التتت   دادَتتتا املبدتتته اا ٓتتت ، التتت  ُستتتّ دت ا ٍتتت ا
البشتتح، ُمّْ  تت٘  دتتٙ  شتت٘ جمتتاتت  ٜٔشتت٘، ٍّتتٕ: جمتتال الدخطتتٔر، ّجمتتال    
مَتتتتا ات البتتتترن ّالديفٔتتتت ، ّجمتتتتال مَتتتتا ات إدا ٗ الاتتتتع، ّجمتتتتال البتقتتتتات    

 اةىشاىٔ٘، ّجمال الدلْٓه.
 ا ٗ الدبدٔه  املندكت٘ البر ٔت٘    ٓ ، الااد ٗ االٔب٘ الدلسٔشٔ٘ لدنبده اا ّ ً 

  .1439/ 1438الشبْدٓ٘ لدباو ال  اسٕ 

 :مصطلحات البحح 
   :التـــــكــــويــــه 

ُٓبتتترا  الدلتتتْٓه افتتتطتس ا  لىتتتُ:  ندٔتتت٘ ميَذٔتتت٘  لتتتْو  دتتتٙ أستتتص  دنٔتتت٘،          
 دٙ ُم بتت ّ ندٔتات ُّمخردتات    -  ق٘ ّمْضْ ٔ٘ - شدَ   إف ا  ااكه

 ر تتْٖ، ّمتتً ثتتّه ي ٓتت  دْاىتتب اللتتْٗ ّاللاتتْ  ا كتت  ميَنتتا; متَٔتت  ا      أٖ ى تتاو
تلاذ قرا ات مياسب٘ ةفتح ما ق  ٓده الكظع  يُ مً ىلتاه الاتبع ّاللاتْ     

 (. 2008فرٖ ّالرافبٕ، 

ُٓبّر  الباسجاٌ الدلْٓه ًّا ا البشح ااتالٕ  لىتُ:  ندٔت٘ ي ٓت  ىلتاه       ّ إدراٜ
اللْٗ ّالابع حملدتْٚ االٔبت٘ الدلسٔشتٔ٘ لدنبدته اا ٓت  متً مي تْ  الدت  ٓص         

 الفّبال;  َ    طْٓرٍا ّيشٔيَا. 

    :التدريس الفّعال 
( الد  ٓص الفبَّال  لىتُ: جمنْ ت٘ متً اةدتراٛات الت  ٓلتْو       2003ُٓبّر   ٓدٌْ  

البٔٝ٘ امل  سٔ٘  ً قا ;  َ   الْفتْل إىل ىدتاٜر مرضتٔ٘ ا جمتال       َا املبده ا
 الد  ٓص دٌّ إٍ ا  ا الْقئ.

ُٓبتتّر  الباسجتتاٌ الدتت  ٓص الفبَّتتال ًّتتا  لىتتُ: ّ  فتتتٕ ّالتتتدبده لددبدتتٔه طرٓلتت٘ إدراٜ
٘   ٔٝت٘ بتتل متً املدبدنتٌْ فَٔا ٓظرت  ّاست ، ّقتئ ٘   بدٔنٔت ّْ تت٘،  غئت   شتتند  مدي
ٖ  املبدتته  ّذلتك  ْدتتْد   اةتتا ٕ،   الدفا   هلتته ٘   ّٓظتّذب  ّٓٔشتر  التت  ُّْٓدتُ  ندٔت ّ 

 .املرغْ ٘ التدبده أٍت ا  ّفق الدبدٔه

   :احلكيبة التأسيسية للنعله اجلديد 
ِ، أد ّ ت مً قنب  فرٓق متً  1439ٍٕ سلٔب٘    ٓبٔ٘ فاد ٗ  ً ّ ا ٗ الدبدٔه  او 

  ٓص ا مت ا ض الدبدتٔه البتاو الدا بت٘     الرت ْٓب;  َت    َٔٝت٘ املبدته اا ٓت  لددت     
ُٓدتزو مجٔتب املبدنتب التتُذُ د حباتْ ٍا         لْ ا ٗ الدبدٔه  املندك٘ البر ٔت٘ الشتبْدٓ٘، ّ
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  آتت٘ كتت   تتاو د استتٕ قبتت   تتّْدََه مل ا ستتَه، ّمتت ٗ  يفٔتت  الرىتتامر الدتت  ٓني          
4ًّ( سا ٘    ٓبٔ٘  يف   بتل ثتث٘ أٓاو،  ْاقب  12لدشلٔب٘    ا. ( سا ات ْٓم

 :منهج البحح 
امليَر الْففٕ املبدن   دٙ يدٔ  احملدْٚ، ال ٖ َٓ   إىل  الباسجاٌ اسدخ و

ه لْستتت ٗ ّفتتتع ّاقتتتب ال تتتاٍرٗ املتتتراد د استتتدَا  ْاستتتط٘ الرفتتت  الدكتتترا ٖ املتتتي         
ق لدْفتتتْل إىل ّفتتتع كنتتتٕ ٍتتتاد  ّمتتتي ه  البشتتتا ،   طّبتتتالدشدٔتتت  املخدتتتا ٗ، ُّ 

ق أٍتت ا  ال  استت٘، سٔتتح   دتتْٚ;  ىتتُ  ل تت  يدٔتت  احمل اٌابدتتا  الباسجتت قتت  (، 2010ّ
لدْفتْل   ;ّيدٔدتَا  َتا ٓشا    دٙ ّفع البٔاىات املدبدل٘  لٍت ا  ال  است٘ ّمجب  

 اتتتّنً االٔبتتت٘ الدلسٔشتتتٔ٘ لدنبدتتته  إىل استتتديدادات ّاستتتد تتت  تتتر بر مبتتت ٚ  
  اا ٓ  ملَا ات الد  ٓص الفبَّال. 

  البحح:جمتنع 
االٔب٘ الدلسٔشتٔ٘ لدنبدته اا ٓت ، الت       ودْٚ البشح فتتٕمتجّاتت  جمدنتتب  

ٌّْ مً ثتخ ّس ات    ٓبٔ٘، ّْٓضد د ّل   ّْىات االٔب٘.1 دك  ( مك
 (: وهّوٌات اذتكيبة التأضيطية لمىعمي ادتديد.1ددوه )

الوسدة 

 التدزيبية 

 املوضوعات الوسدة

 شوَ التٍفير

 عدد الضفشات

 األوىل

خضائط منو 

 الطالب

 د121 الٍىووفاِيي أضاضية يف 

23 

 د121 تطبيكات تسبوية عمى خضائط الٍىو

 إدازة البيئة الضفية الجاٌية

 د121 بيئة التعمي

34 

 د121 املػهالت الضفية

 الجالجة

التدطيط لمتدزيظ 

 والتكويي

 د121 التدطيط لمتدزيظ

31 

 د121 التكويي

 88 د721 اجملىوع

 :أداة البحح 
ودتتتتْٚ االٔبتتتت٘  طاقتتتت٘ لدشدٔتتتت   اٌالباسجتتتت أ تتتتّ  بشتتتتحلدشلٔتتتتق أٍتتتت ا  ال

ملَتا ات الدت  ٓص الفبَّتال     َا   دٙ مت ٚ  اتنٔي  بّرلدّد الدلسٔشٔ٘ لدنبده اا ٓ ;
 ضنً اا ّد املْضْ ٔ٘ لدبشح، ّق  مت  ياؤٍا  دٙ اليشْ الدالٕ: 

   سـية  حمتـو  احلكيبـة التأسي  أوًلا: إعداد قائنة مبهارات التدريس الفعَّال اليت ينبغي تضـنينها
 :للنعله اجلديد
مَتا ات الدت  ٓص الفبَّتال الت  ٓيبغتٕ  اتنٔيَا        لٍه  قاٜن٘ أّلٔ٘ اٌأ  َّ الباسج

،  بتتت  اطت َنتتتا  دتتتٙ الكدتتتب    ا ودتتتْٚ االٔبتتت٘ الدلسٔشتتتٔ٘ لدنبدتتته اا ٓتتت     
املخدا٘ مبَا ات الد  ٓص، ّال  اسات ّا حباخ الشا ل٘ ا مْضْت ال  اس٘، ّمتً  

(، ّاخلزا تتتٕ 2015(، ّا تتتٔص  2015 (، ّاملتتتْمي 2018 أٍنَتتتا د استتتات: اخلْالتتت ٗ 
 2001.) 

ّْىئ اللاٜن٘ ا فْ  َا ا ّلٔ٘ مً  ص جماتت  ٜٔش٘،  اته    ( مَتا ٗ  49ّ ك
ٌّْ متً           ( مَتا ات  14فر ٔ٘  تر بر  الدت  ٓص الفبَّتال، ٍّتٕ: جمتال الدخطتٔر ّ كت



 (ASEP)دراسات عزبية يف الرتبية وعله النفس 

 

 

 

 

 
236 

ٌّْ متتً        ٔتت٘، ّجمتتال  ( مَتتا ات فر8فر ٔتت٘، ّجمتتال مَتتا ات البتترن ّالديفٔتت  ّ كتت
ٌّْ متتتً   ( مَتتتا ات فر ٔتتت٘، ّجمتتتال البتقتتتات اةىشتتتاىٔ٘  7مَتتتا ات إدا ٗ الاتتتع ّ كتتت

ٌّْ مً   ٌّْ مً  8ّ ك  ( مَا ٗ فر ٔ٘.12( مَا ات فر ٔ٘، ّجمال مَا ات الدلْٓه ّ ك

ا فتْ  َا ا ّلٔت٘،    مَا ات الد  ٓص الفبَّالّلددشل ق مً ف ر ودْٚ قاٜن٘ 
نب املدخااب ا امليتاٍر ّطترر الدت  ٓص، ّ بت      ُ رضئ  دٙ جمنْ ٘ مً احملك 

 بتترٓفَه مبْضتتْت ال  استت٘، ّاهلتت   متتً إ تت اد اللاٜنتت٘، طددتتب متتيَه إ تت اٛ   اَٜتته   
سْل ودْاٍا، ّفق  ْذز يكٔه أ ّ ِ الباسجاٌ هل ا الغرن، ّق  ّافق احملك نٌْ 

 بتتض ّإ تتادٗ فتتٔاغ٘ ّإضتتاف٘ ّستت     دتتٙ مياستتب٘ اجملتتاتت الرٜٔشتت٘ التتتُنلرتس٘،   
املَا ات الفر ٔ٘، ّق  مت مرا اٗ متس تات احملك نتب ا الاتْ ٗ اليَأٜت٘ لدلاٜنت٘،      

، 32، 30، 28، 22، 17، 15، 5، 1ّمتتً أ ر ٍتتا:  بتت ٓ  فتتٔاغ٘ املَتتا ات الفر ٔتت٘ أ قتتاو:      
ّْىتتتئ اللاٜنتتت٘  38، 19(، ّستتت   املَتتتا ات الفر ٔتتت٘ أ قتتتاو:      48، 43، 39، 35، 33 (; ّ ك

( مَتتتا ٗ فر ٔتتت٘  تتتر بر   48 شتتت٘ جمتتتاتت  ٜٔشتتت٘،  اتتتّه      ظتتتكدَا اليَتتتاٜٕ متتتً   
ٌّْ متتً      ( مَتا ٗ فر ٔتت٘، ّجمتتال  14 الدت  ٓص الفبَّتتال، ٍّتٕ: جمتتال الدخطتتٔر ّ كت

ٌّْ مً   ( مَا ات فر ٔ٘، ّجمال مَا ات إدا ٗ الاتع  7مَا ات البرن ّالديفٔ  ّ ك
ٌّْ متتً   ٌّْ متتً   7ّ كتت ( مَتتا ات 9( مَتتا ات فر ٔتت٘، ّجمتتال البتقتتات اةىشتتاىٔ٘ ّ كتت

ٌّْ مً    ( مَا ٗ فر ٔ٘.11فر ٔ٘، ّجمال مَا ات الدلْٓه ّ ك

 : ثانًيا: بطاقة حتليل احملتو 
٘  ا مت إ  اد  طاق٘ الدشدٔ   ق أٍت ا  ال  است٘، سٔتح    مبتا  ل ت   ;فتْ  َا ا ّلٔت

ّْ ً    ك قاٜنتت٘ مبَتتا ات الدتت  ٓص الفبَّتتال التت  ٓيبغتتٕ  اتتتنٔيَا ا        :ىتتئ البطاقتت٘ متت
لكت    ّملٔتاض ُمدت ّ ز ملت ٚ الداتنب    ودْٚ االٔب٘ الدلسٔشٔ٘ لدنبده اا ٓت ،  

 مَا ٗ فر ٔ٘ مً جماتت مَا ات الد  ٓص الفبَّال.

ّلددشلتتتق متتتً فتتت ر  طاقتتت٘ الدشدٔتتت  ُ رضتتتئ  دتتتٙ جمنْ تتت٘ متتتً احملك نتتتب     
ر  تت  ٓص البدتتْو، ّ دتته التتيفص، ّاللٔتتاض ّالدلتتْٓه;    املدخّااتتب ا امليتتاٍر ّطتتر 

 ب    اَٜه سْل فت ر البطاقت٘ ّفتق  تْذز يكتٔه أد تّ  هلت ا الغترن، ّقت  ّافتق           
 احملك نٌْ  دٙ ستم٘ البطاق٘ ّمتٛمدَا ملا أد ّ ت لُ.

ّلددشل تتتق متتتً ثبتتتات  طاقتتت٘ الدشدٔتتت ، مت ابدٔتتتا  الْستتت ٗ الجالجتتت٘ ّ يْاىَتتتا:        
متتً االٔبتت٘ الد  ٓبٔتت٘، ُّسشتتب الجبتتات  طتترٓلدب، ٍّنتتا:     الدخطتتٔر ّالدلتتْٓه  

ثبات الدشدٔ   ابدت  الزمً، سٔح سد  أس  الباسجب الْس ٗ  اسدخ او  طاقت٘  
( ْٓم ا، ُّسشب ُمبام  الجبات  ً طرٓق سشاع 30الدشدٔ ، ثه إ ادٗ الدشدٔ   ب   

كنا ُسشب ثبات ، Holstiىشب٘ ات فار  ب الدشدٔدب،  اسدخ او مبادل٘ ٍْلش  
الدشدٔ   ابدت  املدشددب; حبشاع ُمبام  الجبات  ً طرٓق سشاع ىشب٘ ات فتار  

ًّٔ ااتتت ّل   Holsti تتتب يدٔتتت  البتتتاسجب،  استتتدخ او مبادلتتت٘ ٍْلشتتت       ( 2، ّٓبتتت
 . Holstiسشاع مبام  الجبات  الطرٓلدب  اسدخ او مبادل٘ ٍْلش  
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 .ادلة ِولطيت (: سطاب وعاون الجبات باضتدداً وع2ددوه )

 اجملاه

 الجبات باختالف احملممني الجبات باختالف الصوَ

التشمين 

 األوه

التشمين 

 الجاٌي

 وعاون الجبات االتفام

حتمين 

الباسح 

 األوه

حتمين 

الباسح 

 الجاٌي

 االتفام

وعاون 

 الجبات

 1.9 14 16 15 1.86 12 13 15 التدطيط

 1.8 12 15 14 1.8 12 16 14 التكويي

 1.87 26 31 29 1.83 24 29 29 اجملىوع

(، 0.83ّٓداتتد متتً ااتت ّل الشتتا ق; أٌ ُمبامتت  الجبتتات  تتابدت  التتزمً;  دتتغ       
(، ّ  ّل ٍ ِ اليداٜر  دتٙ ُمبامت  ثبتات    0.87ّ دغ ُمبام  الجبات  ابدت  احملددب  

َّت٘ ات دنتاد  دَٔتا لدشاتْل  دتٙ ىدتاٜر             اٍل; ممتا ٓبتي ثبتات أداٗ ال  است٘، ّإمكاى
 ال  اس٘. 

ا اجملتتاتت الرٜٔشتت٘ ّالفر ٔتت٘ التت  ا فتتق  دَٔتتا       ّقتت  يتتّ دت فٝتتات الدشدٔتت    
مَتتتا ات الدتتت  ٓص الفبَّتتتال التتت  ٓيبغتتتٕ  اتتتنٔيَا ا ودتتتْٚ       احملك نتتتٌْ، ُّ نّجتتت   

اا ٓت ، الت   ددَتا اللاٜنت٘ ّفتٔغئ ا ا داٗ  دتٙ       االٔب٘ الدلسٔشٔ٘ لدنبدته  
 .٘( مَا ٗ فر ٔ٘، ُمّْ  ٘  دٙ  ص جماتت  ٜٔش48طك   يْد، ّ  دٍا  

(  ْفتتفَا ّستت ٗ لددشدٔتت ، التت  Themeّمت ات دنتتاد  دتتٙ املْضتتْت أّ الفكتترٗ  
ستتّ دٍا الباسجتتاٌ  لىَتتا: مجدتت٘ أّ  بتتا ٗ  داتتّنً الفكتترٗ التت  ٓتت ّ  سْهلتتا مْضتتْت    
الدشدٔ ، ّق   ْد  الفكرٗ  ظك  مشدل  أّ  ْد  متب غ ٍتا متً ا فكتا  ا بترٚ،      

 ّ د ا ٓداتتّنً متت ٚ الداتتنب:    ّّضتتب الباسجتتاٌ أمتتاو فٝتتات الدشدٔتت  ملٔاس تتا مدتت      
ّ ّ د املْضْ ات  متادٗ الدشدٔت ( ملَتا ات الدت  ٓص الفبَّتال الت  ّ دت ا اللاٜنت٘        
 فٝات الدشدٔ (، ف ٌ مت  اّنً املْضْت أّ اةطتا ٗ إىل أٖ متً ٍت ِ اجملتاتت; ٓكتٌْ      
متتتتت ٚ الداتتتتتنب  ٓداتتتتتّنً . ّإٌ مل ٓديتتتتتاّل املْضتتتتتْت أّ ٓظتتتتتر إلَٔتتتتتا ا أٖ متتتتتً    

 ت  مادٗ الدشدٔ (; ٓكٌْ م ٚ الدانب  ت ٓداّنً . املْضْ ا

 الدالٔ٘  ي   ندٔ٘ الدشدٔ :  ّا سص اللْا   اٌالباسج ّا بب

          ٘ا بتت  ا ات دبتتا  متتا ٓظتتندُ املْضتتْت متتً ىظتترات  برٓفٔتت٘ ّمبرفٔتت٘ ّأىظتتط
 راد يدٔدَا.ُنتضنً املادٗ ال

     ّ مات الْستت ات متتً  ندٔتت٘ يدٔتت     استتدجياٛ مل متت٘ االٔبتت٘ ّالدبدٔنتتات ّملتت
 احملدْٚ.  

  :ٕالدزو الباسح ا أثياٛ  ندٔ٘ الدشدٔ  مبا ٓد 
   مْضتتتتب الدشدٔتتتت ، حباتتتتر  تتتت د    االٔبتتتت٘ي ٓتتتت  مشتتتتاس٘ الدشدٔتتتت  ا

 .احملدْٚ ال ٖ سٔخاب لددشدٔ  الافشات ال   اّه
   االٔبتت٘ مْضتتْ ات قتتراٛٗ مجٔتتب   ٘ ّيدٔتت  كتت     ،قتتراٛٗ مدلىٔتت٘ ّفاساتت

 ا٘ ل لك.  البطاق٘ املخّامْضْت  دٙ س ٗ ا
  ٛا.  ي  ّ ّدٍ دنَا ٗ الفر ّٔ٘اس ٗ ل تم٘ إ طا 
   ا كتت  مْضتتْت متتً  مَتتا ات الدتت  ٓص الفبَّتتال اتتنبي ٓتت   تت د متترات

 .ّذلك  اسدخ او  تمات  كرا ٓ٘ ت،دّ ال  ُس االٔب٘مْضْ ات 
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  دتتٙ سنتت االٔبتت٘يدٔتت  احملدتتْٚ اخلتتا  مبْضتتْ ات    طاقتتات فرٓتتغ  ،ٗ 
 سشاع الدكرا ات. ثّهّمً 

  ٚ تً طرٓتق    ملَا ات الد  ٓص الفبَّال، االٔب٘ودْٚ   انبي ٓ  م 
التتْا دٗ  دكتترا اتدإىل اجملنتتْت الكدتتٕ ل ملَتتا ات املدياّلتت٘سشتتاع ىشتتب٘  كتترا  ا 
 .لك  جمال ّ ر ٔبَا

  ،وتفسريها: ،ومناقشتهانتائج البحح 
مبشدتْٚ   الدت  ٓص الفبَّتال  مَا ات ااالٕ الكظع  ً  انب  بشحاسدَ   ال

 ٘  البر ٔتت٘ الشتتبْدٓ٘، االٔبتت٘ الدلسٔشتتٔ٘ لدنبدتته اا ٓتت   تتْ ا ٗ الدبدتتٔه ا املندكتت
ّ بتتت  مجتتتب البٔاىتتتات ّإدتتتراٛ املبااتتت٘ اةساتتتأٜ٘ ليدتتتاٜر  طبٔتتتق  طاقتتت٘ يدٔتتت   

 احملدْٚ; مت يدٔ  اليداٜر لإلدا ٘  ً أسٝد٘ البشح، ّداٛت كنا ٓدٕ: 

 ما مهارات التدريس الفعـّال الـيت ينبغـي تضـنينها    ول، الذي نّص على: "اإلجابة عن السؤال األ
 "املنلكة العزبية السعودية؟يف يف احلكيبة التأسيسية للنعله اجلديد بوسارة التعليه 

د٘ يتئ  يتْاٌ  أداٗ   اةدراٛات الْا دٗ مفّات  ّلإلدا ٘  ً ٍ ا الشثال، مت ا بات 
قاٜنتت٘ مبَتتتا ات    إىل ي ٓتت   لدّْفتت أستتفرت  دتتك اةدتتتراٛات  تتً ا     ، ّقتت  بشتتح ال

ّْىئ اللاٜن٘  دٙ اليشْ ال ٖ  اّن الد  ٓص الفبَّال يدُ  طاق٘ يدٔ  احملدْٚ، ّ ك
ًّٔ ااتت ّل    5( مَتتا ٗ فر ٔتت٘،  ّْ  تتئ ا    48متتً   قاٜنتت٘ ( 4( جمتتاتت  ٜٔشتت٘، ّٓبتت

الدتت  ٓص الفبَّتتال التت  ٓيبغتتٕ  اتتنٔيَا ا ودتتْٚ االٔبتت٘ الدلسٔشتتٔ٘   مبذتتاتت
 ، مّْ  ٘ سشب اجملاتت الرٜٔش٘.ده اا ٓ لدنب

التدزيظ الفعَّاه اليت يٍبػي تضىيٍّا يف ستتوى اذتكيبة التأضيطية لمىعمي  (: وّازات3ددوه )

 .عة سطب اجملاالت السئيطةووّش ،ادتديد

  الذي نّص على: "ما مد  تضنني احلكيبة التأسيسية للنعله اجلديـد   ،عن السؤال الجانياإلجابة
 املنلكة العزبية السعودية؟"  يف بوسارة التعليه ملهارات التدريس الفّعال 

٘   اٌالباسجت  سد ت   ،ّلإلدا ٘  ً ٍ ا الشثال    ا لدخطتْات  ّفل ت  االٔبت٘ الد  ٓبٔت
مَتا ات الدت  ٓص    انبا، ّسشاع  كرا ات   ل ّاةدراٛات ال  مت اةطا ٗ إلَٔا سا

، ّْٓضد إىل جمنْت الدكرا ات املَا ات، ّىشب٘  كرا  ٍ ِ ا االٔب٘الْا دٗ  الفبَّال
( جمنتتْت  كتترا ات كتت  جمتتال متتً جمتتاتت مَتتا ات الدتت  ٓص الفّبتتال      4ااتت ّل  

 كك ، ّىشبدُ املْٝٓ٘ ّ ر ٔبُ.

 زتاالت وّازات التدزيظ الفعَّاه

 الفسعية ّازاتعدد امل

 : ع

 29.16 14 زتاه وّازات التدطيط

 14.58 7 زتاه وّازات العسض والتٍفير

 14.58 8 زتاه وّازات إدازة الضف

 18.75 9 زتاه وّازات العالقات اإلٌطاٌية

 22.92 11 زتاه وّازات التكويي

 111 48 اجملىوع الهمي

  .يف نن زتاه لمىذىوع الهمي عدد املّازاتٌطبة (  :. )  املّازات يف نن زتاه: عدد (ع)سيح 
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 .زتاالت وّازات التدزيظ الفّعاه نهن، وٌطبتْ املئوية وتستيبْزتىوع تهسازات نن زتاه وَ (: 4ددوه )

 الرتتيب الٍطبة املئوية % التهساز زتاالت وّازات التدزيظ الفّعاه

 5  6.15 13 زتاه وّازات التدطيط 

 3  16.74 36 زتاه وّازات العسض والتٍفير

 2  32.56 71 زتاه وّازات إدازة الضف

 1  37.21 81 زتاه العالقات اإلٌطاٌية

 4  7.44 16 زتاه وّازات التكويي

 111 215 اجملىوع

(; أٌ جمتتال البتقتتات اةىشتتاىٔ٘ اسدتت  املر بتت٘ ا ّىل متتً  4ٓداتتد متتً ااتت ّل  
% متتتً 37.21سٔتتح اٍدنتتتاو ودتتتْٚ االٔبتتت٘ الدلسٔشتتتٔ٘ لدنبدتتته اا ٓتتت ،  يشتتتب٘  
مَتا ات إدا ٗ  جمنْت  اتنب مَتا ات الدت  ٓص الفّبتال ا بترٚ،  ٔينتا دتاٛ جمتال         

%، ّداٛ ا املر ب٘ الجالج٘ جمال مَا ات البرن 32.56الاع  املر ب٘ الجاىٔ٘  يشب٘ 
%; ا ستتب دتتاٛت مَتتا ات الدلتتْٓه ّالدخطتتٔر ا املرا تتب      16.74ّالديفٔتت   يشتتب٘  

%  دٙ الدتْالٕ. ّٓبتزّ الباسجتاٌ  ركٔتز االٔبت٘      6.05% 7.44ّا ب ٗ  يشب  دغئ 
البتقات اةىشاىٔ٘ ل ٚ املبدته اا ٓت ، ّ ينٔت٘ مَتا ات       دٙ جمالٕ  ينٔ٘ مَا ات

إدا ٗ الاع إىل أٌ أكجتر الاتبْ ات الت   ْادتُ املبدنتب التتُذُ د  دبد تق  دفا دتَه         
 ( أGoodwinٌ، 2012  قْدًّٓ مب الطتع، ّكٔفٔ٘ ضبر سدْكَه; ٍّيا ٓثك 

ٛ  . الاع إدا ٗ التُذُ د املبدنب  ْادُ ال  الابْ ات أكر ٙ  ّ يتا ٌ   دت  أ ت ّ  استدبٔا
 غتت   الدش ٓتت  التتتُذُ د املبدنتتب أٌ ٓبدلتت ٌّ املبدنتتب متتً% 80 أٌ ُّدتت  ;2004  تتاو

 أك تت ِ متتا ٍّتت ا ال  استتٔ٘، الفاتتْل ا الشتتدْكٔ٘ املظتتاك  متتب لددبامتت  متتثٍدب
 (500متتتتئ  دتتتٙ   د استتت٘ أٓا تتتا ا (Melnic &Meister، 2008ّمٔشتتترت   مٔديتتك 

ُ  التتتت  املظتتتاك   أكجتتتتر متتتتً أٌ إىل  ْفتتتت  سٔتتتتح مبدتتته،   ضتتتتبر املبدنتتتتب:  ْادتتت
 البَتت  ستت ٓجٕ كتتاىْا ال  استت٘ متتً املبدنتتب ا% 65  تتلٌ  دن تتا الطدبتت٘، ستتدْكٔات

ًّٔ ااتت ّل أٌ االٔبتت٘ مل  رك تتز  دتتٙ جمتتالٕ            الدتت  ٓص. ّمتتً دَتت٘ أبتترٚ، ٓبتت
الدلْٓه ّالدخطٔر;  الرغه مً أٍنٔدتُ ا  فتب مشتدْٚ ا داٛ الد  ٓشتٕ لدنبدته،      

 ثلدُ  يفشُ.ّ ٓادٗ 

( ىداٜر يدٔ  االٔب٘ الدلسٔشتٔ٘ ا ضتْٛ مَتا ات الدت  ٓص     5ّْٓضد د ّل  
( مَتتتا ات فلتتتر ا جمتتتال  5ٓداتتتد متتتً ااتتت ّل أٌ   ّ الفّبتتتال جملتتتال الدخطتتتٔر. 

%، كنتتا 35.7( مَتتا ٗ، ّ يشتتب٘  دغتتئ  14الدخطتتٔر  اتتّنيدَا االٔبتت٘، متتً أفتت     
ًّٔ أٌ أكجتتتر مَتتتا ات الدخطتتتٔر املدشل لتتت٘ ا ا  الٔبتتت٘ ٍتتتٕ املَتتتا ات املدبد لتتت٘  ٓدبتتت
ّْىتتتات اخلطتتت٘ الشتتتيْٓ٘، سٔتتتح يل تتتق  يشتتتب٘       %،  دَٔتتتا املَتتتا ٗ التتتتُندبد ل٘    2.80مبك

%. ّدتتتتتاٛت املَتتتتتا ات املر بطتتتتت٘ 1.40 دْضتتتتتٔد ىتتتتتْا ر التتتتتدبده; إذ يل لتتتتتئ  يشتتتتتب٘ 
 الدطبٔلتتات  دتتٙ اخلطتت٘ الشتتيْٓ٘ ّ تتاذز  دتتٙ ىتتْا ر التتدبده ةستت ٚ الْستت ات،         

. ا ستب مل  دتْف ر نتاىٕ    %0.47رٌ  دكرا  ّاس  فلر، ّ يشب٘ ّمَا ٗ الدخطٔر امل
   ٘  ي ٓت   مَا ات مً مَا ات الدخطٔر ا االٔب٘، ٍّٕ: املَتا ات املر بطت٘  طرٓلت

 املتٜنت٘، كنتتا مت إغفتتال مَتتا ٗ الدخطتتٔر  ّأىظتتطدُ ّأستتالٔبُ ودتتْٚ ٍتت   لكت  
ده  ظك   تاو، ّاملبدته    بدٔنٕ;  الرغه مً أٍنٔدَا لدنب ىداز أٖ  داٛ الت و لدزمً



 (ASEP)دراسات عزبية يف الرتبية وعله النفس 

 

 

 

 

 
240 

 أٍتته متتً أٌ( Ahles, 2015  أٍدتتٔص د استت٘ اا ٓتت  ي ٓتت  ا; سٔتتح  ثكتت  ىدتتاٜر  
 الْقئ.  إدا ٗ اا ٓ : املبده  ْادُ ال  الدش ٓات
 : ٌتائر حتمين اذتكيبة التأضيطية يف ضوء وّازات التدزيظ الفّعاه جملاه التدطيط.(5)ددوه 

 التهساز جملاه التدطيط وّازات التدزيظ الفّعاه ً

الٍطبة 

 املئوية

 الرتتيب

 1 2.81 6 أُ تتضّىَ اذتكيبة غسًسا ملهّوٌات ارتطة الطٍوية. 1

 3 1.47 1 أُ تتضّىَ اذتكيبة مناذز وتطبيكات إزغادية لمدطة الطٍوية. 2

3 

أُ تتضّىَ اذتكيبة منوذًدا لتشمين دزع بعد قساءتْ إىل )وعازف، ووّازات، 

 واجتاِات(.وقيي، 

1 1.47 3ً 

 2 1.41 3 أُ تتضّىَ اذتكيبة غسح املكضود بٍواتر التعمي. 4

5 

أُ تتضّىَ اذتكيبة مناذز وَ ٌواتر التعمي املدتمفة ألسد الوسدات 

 التعميىية.

1 1.47 3ً 

6 

أُ تػىن اذتكيبة طسيكة حتديد لهن ِدف ستتوى وأضاليبْ وأٌػطتْ 

 املالئىة.

1 1 - 

7 

اذتكيبة طسيكة اضتدداً التدطيط املسُ يف ووادّة املواقف أُ تتضّىَ 

 أياً ٌػاط ...(. -الـُىتػّيسة الطازئة )تكمبات ادتو

1 1.47 3ً 

 - 1 1 أُ تتضّىَ اذتكيبة طسيكة التدطيط لمصوَ الالشً ألداء أي ٌتاز تعميىي. 8

9 

أُ تتضّىَ اذتكيبة توضيح طسيكة تفعين دلين املعمي إلعداد ارتطط 

 اليووية.

1 1 - 

11 

أُ تتضّىَ اذتكيبة طسيكة إعداد خطط وأٌػطة بديمة يطتددوّا املعمي; 

 لمتٍويع يف التدزيظ سطب وطتويات الطالب.

1 1 - 

 - 1 1ا.أُ تتضىََّ اذتكيبة طسيكة جتّيص التكٍية املطتددوة يف الدزع وطبًك 11

 - 1 1 يف أثٍاء ختطيط الدزوع.أُ ُتسغد اذتكيبة إىل املضادز املتٍّوعة املعيٍة  12

13 

أُ حتتوي اذتكيبة عمى أوجمة وتطبيكات يف إعداد خطة دزع وتهاومة 

 باضتدداً اضرتاتيذيات التدزيظ الفّعاه.

1 1 - 

 - 1 1 أُ حتتوي اذتكيبة عمى أفهاز; إلغساك الطالب يف اإلعداد لمدزع ادتديد. 14

  6.15 13 اجملىوع

ّمَتا ٗ   الْٔمٔت٘،  اخلطتر  ة ت اد  املبدته  دلٔت   إىل  فبٔت  كنا مل  ظر االٔب٘ 
 سشتتتتب الدتتتت  ٓص ا لدديْٓتتتتب املبدتتتته ٓشتتتتدخ مَا   ٓدتتتت٘ ّأىظتتتتط٘ بطتتتتر إ تتتت اد

٘  الدلئ٘ الطتع، ّمَا ٗ جتَٔز مشدْٓات ّاملاتاد    مشتبل ا،  الت  ض  ا التتُنشدخ م
ّْ تت٘ ٘  املدي ٛ  املبٔيتت ْ    لطتتٔر ا أثيتتا ٘  التت  ّض، كنتتا مل يدتت ٙ  االٔبتت ٘ أم  دتت  جدتت

 الدتتتت  ٓص استتتترتا ٔذٔات  استتتتدخ او مدكامدتتتت٘ د ّض بطتتتت٘ إ تتتت اد ا ّ طبٔلتتتتات
 ْ   اا ٓ . لد  ض اة  اد ا الطتع ةطرا  أفكا   دٙ الفّبال، ّمل يد

( ىدتتاٜر يدٔتت  االٔبتت٘ الدلسٔشتتٔ٘ ا ضتتْٛ مَتتا ات     6كنتتا ْٓضتتد ااتت ّل    
ً ّ الد  ٓص الفّبتال جملتال الديفٔت  ّالبترن.     ّٔ ً  ٓدبت ( مَتا ات ا  4أٌ   ; اات ّل  مت

( مَتتا ات، ّ يشتتب٘  دغتتئ  7جمتتال الديفٔتت  ّالبتترن  اتتّنيدَا االٔبتت٘، متتً أفتت     
57.2 ٌ ٘   مَتتتتا ات أكجتتتتر %، كنتتتتا ٓداتتتتد أ  ا جمتتتتال الديفٔتتتت  ّالبتتتترن املدشل لتتتت

 املتتدبدنب بتترات  ْ ٔتتع  لدتت  ض الدنَٔتت  مبَتتا ات التتتُندبد ل٘ املَتتا ٗ االٔبتت٘;
 ،(اا ٓ  لد  ض الشا ل٘
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 : ٌتائر حتمين اذتكيبة التأضيطية يف ضوء وّازات التدزيظ الفّعاه جملاه التٍفير والعسض.(6)ددوه 

 التهساز جملاه التٍفير والعسض وّازات التدزيظ الفّعاه ً

الٍطبة 

 املئوية

 الرتتيب

1 

أُ تتضىََّ اذتكيبة وّازات التىّيد لمدزع )توظيف خربات املتعمىني 

 (.الطابكة لمدزع ادتديد

22 11.23 1 

2 

أُ تتضىََّ اذتكيبة توديّات لعسض الدزع وَ خاله )التطمطن املٍطكي 

 وزبط األفهاز والتمديط يف الٍّاية(.

6 2.81 2 

3 

أُ تتضّىَ اذتكيبة توضيًشا لدوز املعمي واملتعمي يف اضرتاتيذيات التدزيظ 

 الفّعاه.

2 1.93 3 

4 

التدزيظ الفّعاه طسم أُ تتضىََّ تطبيكات لدزوع باضتدداً 

 ْ.واضرتاتيذيات

1 1 - 

 2ً 2.81 6 أُ تتضىََّ اذتكيبة وّازة غمل الدزع. 5

 - 1 1 بالبيئة واجملتىع. الدزع وادة أُ تتضىََّ اذتكيبة تطبيكات لسبط 6

 - 1 1 أُ تتضىََّ اذتكيبة طسًقا لتوظيف وضائن التكٍية اذتديجة يف أثٍاء العسض. 7

  16.74 36 اجملىوع

ً  الت  ض   ترن  مَا  تا   دَٔا ،%10.23  يشب٘ يل لئ سٔح   الدشدشت    بتتل  مت
التتت  ض; إذ يل لتتتئ  ّمَتتتا ٗ غدتتتق( اليَآتتت٘ ا ّالددختتتٔ  ا فكتتتا  ّ  تتتر امليطلتتتٕ

 اسرتا ٔذٔات ا ّاملدبده املبده ل ّ   ْضٔش ا ، كنا  اّنيئ االٔب٘%2.80 يشب٘ 
 لتت  ّض  ٓدتتْف ر ا االٔبتت٘  طبٔلتتات   ، ا ستتب مل  %0.93 يشتتب٘   الفّبتتال  الدتت  ٓص 
ٗ  لتر ر  الفّبتال، ّت  طبٔلتات   الدت  ٓص  ّاسرتا ٔذٔات طرر  اسدخ او  الت  ض  متاد

ً     البٔٝتتت٘ ٘  ّستتتاٜ   لدْ ٔتتتع  طرق تتتا  االٔبتتت٘ ّاجملدنتتتب، كنتتتا مل  داتتتنَّ  الدلئتتت
البتتتترن;  تتتتالرغه متتتتً أٍنٔتتتت٘  تتتت  ٓب املبدنتتتتب  دتتتتٙ اااىتتتتب   ا أثيتتتتاٛ اا ٓجتتتت٘

ّْ ٗ ا املندك٘  بدنت   الدطبٔلٕ ّكٔفٔ٘  ْ  ٔع الدلئ٘، باْف ا ّأٌ املياٍر املط
 دتتٙ الدلئتت٘  استتدخ او قتتا   الكتتْد; لدشاتتْل  دتتٙ أىظتتط٘ التت  ّض، ّاستتدخ او      

 ميا٘  ب ك لك.

( ىدتتاٜر يدٔتت  االٔبتت٘ الدلسٔشتتٔ٘ ا ضتتْٛ مَتتا ات     7كنتتا ّْٓضتتد ااتت ّل    
 الد  ٓص الفّبال جملال إدا ٗ الاع.

 حتمين اذتكيبة التأضيطية يف ضوء وّازات التدزيظ الفّعاه جملاه إدازة الضف.: ٌتائر (7)ددوه 

 التهساز جملاه إدازة الضف وّازات التدزيظ الفّعاه ً

الٍطبة 

 املئوية

 الرتتيب

 6 %1.47 1 أُ تتضىََّ توضيًشا لدوز املعمي يف الضف بوصفْ وٍعًىا لمدربة. 1

2 

التعمي املٍاضبة لطسيكة  أُ حتتوي اذتكيبة عمى طسم تّيئة بيئة

 التدزيظ املعتىدة.

4 1.86% 4 

3 

 اليكعة، وجن: الٍعاً، أُ تتضىََّ اذتكيبة طسًقا وأضاليب سفغ

 .واملتابعة، والتكويي الدقيكة، واملالسعة

14 6.51% 3 

4 

أُ حتتوي اذتكيبة عمى تطبيكات لكواٌني زوتيٍية يػرتك الطالب وع 

 املعمي يف وضعّا.

18 8.37% 2 

5 

 املػهالت ووادّة يف اضرتاتيذيات والئىة أُ تتضىََّ اذتكيبة اضتدداً

 بالضف. الطمونية

31 14.42% 1 

 - 1 1 أُ تتضىََّ اذتكيبة غسًسا لمعده واملطاواة وع الطمبة. 6

7 

أُ حتتوي اذتكيبة عمى اذتاالت اليت يٍبػي فيّا تدّخن اإلدازة املدزضية 

 لضبط الٍعاً.

2 1.93% 5 

  %32.56 71 اجملىوع
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ًّٔ ( مَتتتا ات ا جمتتتال إدا ٗ الاتتتع  اتتتّنيدَا   6أٌ   الشتتتا ق; ااتتت ّل متتتً ٓدبتتت
 مَتا ات  %، كنتا ٓداتد أٌ أكجتر   85.7( مَا ات، ّ يشب٘  دغئ 7االٔب٘، مً أف   

 ٘ ٗ  ا إدا ٗ الاتتتتع املدشل لتتتت  ا متٜنتتتت٘ استتتترتا ٔذٔات استتتتدخ او االٔبتتتت٘: مَتتتتا 
٘  املظكتت مْادَ٘ ٘  يل لتئ   الاتع; سٔتح   الشتدْكٔ  اتّنً   ،  دَٔتا %14.42  يشتب

٘  إذ يل لتئ  ّضتبَا;  ا املبدته  متب  الطتتع  ٓظرت   ّ ٔئ٘ للْاىب  طبٔلات   يشتب
 ال قٔلتت٘، ّاملتس تت٘ الٔل تت٘، مجتت : الي تتاو ، كنتتا يل لتتئ مَتتا ات سفتت    8.37%

٘  التدبده   ٔٝ٘ ّالدلْٓه، ّ َٔٝ٘ ّاملدا ب٘ ٘  املياستب املبدنت ٗ  يشتب:    الدت  ٓص  لطرٓلت
6.51 ،%1.86%    ٙ  ااتتاتت  دتتٙ الدتتْالٕ;  ٔينتتا مل  رك تتز االٔبتت٘  ظتتك  كتتا    دتت
 الاتتتع ا املبدتتته الي تتتاو، ّدّ  لاتتتبر امل  ستتتٔ٘ اةدا ٗ  تتت ّب  فَٔتتتا ٓيبغتتتٕ التتت 

 دتتٙ الدتتْالٕ،   %0.47ّ %0.93لدختترٗ; سٔتتح  دغتتئ ىشتتب الدشل تتق:     ْفتتفُ مي ن تتا
 .الطدب٘ مب ّاّٗاملشا كنا مل ٓده  ْضٔد الب ل

ًّٔ اا ّل   ( ىداٜر يدٔ  االٔب٘ الدلسٔشتٔ٘ ا ضتْٛ مَتا ات الدت  ٓص     8ّٓب
 الفّبال جملال البتقات اةىشاىٔ٘.

 : ٌتائر حتمين اذتكيبة التأضيطية يف ضوء وّازات التدزيظ الفّعاه جملاه العالقات اإلٌطاٌية.(8)ددوه 

 التهساز وّازات التدزيظ الفّعاه ً

الٍطبة 

 املئوية

 الرتتيب

1 

-الضداقة)أُ تتضىََّ اذتكيبة أضاليب التفاعن اإلجيابي بني املعمي والطالب 

 االضتىاع لمطمبة...(.-األواُ 

3 1.41 4 

 2  7.9 17 أُ تتضىََّ اذتكيبة غسًسا لمىسسمة العىسية االٌفعالية اليت ميس بّا الطالب. 2

 - 1 1 والٍكاش; لموصوه إىل سن لمىػهمة.أُ تتضىََّ اذتكيبة أضاليب إدازة اذتواز  3

 - 1 1 أُ تتضىََّ اذتكيبة طسيكة تدزيب الطالب عمى وّازات العىن ادتىاعي. 4

 - 1 1 أُ تتضىََّ اذتكيبة طسيكة تدزيب الطالب عمى اسرتاً الساي اآلخس. 5

 3  6.51 14 أُ تتضىََّ اذتكيبة أضاليب التعصيص املٍاضبة )المفعية وغري المفعية(. 6

7 

أُ تتضىََّ اذتكيبة طسيكة توظيف لػة ادتطد بفاعمية عٍد التواصن وع 

 الطالب.

46 21.41  1 

8 

أُ تتضىََّ اذتكيبة تطبيكات يف تفاعن املعمي وع وَ لديّي وػانن 

 عدً ثكة..(. -غدضية )خذن

1 1.47  5 

9 

صعوبات أُ تتضىََّ اذتكيبة طسًقا لتدفيف قمل الطالب وتوتسَِ سوه 

 التعمي.

1 1 - 

   37.21 81 اجملىوع

   ًّٔ ( مَا ات فلر ا جمال البتقتات اةىشتاىٔ٘   5أٌ   الشا ق; اا ّل مً ٓدب
ٌ  55.5( مَتتا ات، ّ يشتتب٘  دغتتئ   9 اتتّنيدَا االٔبتت٘، متتً أفتت        %، كنتتا ٓداتتد أ

٘  مَا ات أكجر ٘  جمال البتقات اةىشتاىٔ مَتا ٗ  ْ ٔتع لغت٘     االٔبت٘:  ا املدشل لت
، ّداٛت ا %21.40الطتع; سٔح يللئ  يشب٘  مب الدْاف   ي   فا دٔ٘ااش  

     ٘ ٘  املر ب٘ الجاىٔت٘ املَتا ٗ التتُندبد ل٘  دْضتٔد املرسدت ٘  البنرٓت   َتا  ميترّ  الت   اتىفبالٔت
 ّغت   الدف ٔ٘  املياسب٘ الدبزٓز ،  دَٔا مَا ٗ اسدخ او أسالٔب%7.9الطالب  يشب٘ 

 ٘  املبدتته  تب  اةتتتا ٕ الدفا ت   ، ثته مَتتا ٗ استدخ او أستتالٔب  %6.51 يشتتب٘  (الدف ٔت
، ّأبتتتت  ا %1.40 يشتتتتب٘  ...(لدطدبتتتت٘ اتستتتتدنات- ا متتتتاٌ -الاتتتت اق٘  ّالطالتتتتب

 مظتتاك  لتت َٓه متتً متتب املبدتته  فا تت   دتتٙ يل لتتئ املَتتا ٗ التتتُندبد ل٘  دطبٔلتتات  
; ا ستتتب مل %0.47،  دكتتترا  ّاستتت  فلتتتر، ّىشتتتب٘ ..(ثلتتت٘  تتت و -بذتتت   طخاتتتٔ٘
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لدنظتكد٘،   ست   إىل لدْفتْل  ّاليلا  ااْا  إدا ٗ  دْف ر املَا ات التُندبد ل٘  لسالٔب
 استرتاو   دٙ الطتع    ٓب ّطرٓل٘ اانا ٕ، البن  مَا ات  دٙ ّ   ٓب الطتع

 .اآلبر الرأٖ

( ىدتتتتاٜر يدٔتتتت  االٔبتتتت٘ الدلسٔشتتتتٔ٘ ا ضتتتتْٛ مَتتتتا ات     9ّْٓضتتتتد ااتتتت ّل   
 جملال الدلْٓه.الد  ٓص الفّبال 

 : ٌتائر حتمين اذتكيبة التأضيطية يف ضوء وّازات التدزيظ الفّعاه جملاه التكويي.(9)ددوه 

 التهساز جملاه التكويي وّازات التدزيظ الفّعاه ً

الٍطبة 

 املئوية

 الرتتيب

 - 1 1 .الضفيةاألضئمةطسحأُ تتضىََّ اذتكيبة غسًسا ملّازة  1

2 

 -وفتوسة -ضابسة)أُ تتضىََّ اذتكيبة مناذز لألضئمة الضفية ادتيدة 

 تساعي الفسوم الفسدية...(.

1 1 - 

3 

أُ تتضىََّ اذتكيبة االضتدداً الفّعاه لألضاليب التكوميية التشسيسية 

 والػفوية.

1 1.47 4 

4 

 -وسسمي -أُ تتضىََّ اذتكيبة أٌواع التكويي وأِدافْ تبًعا لمصوَ )تػديضي

ٌّائي(.

8 3.71 1 

 3 1.93 2 أُ تتضىََّ اذتكيبة غسًسا ملبادئ التكويي البدين. 5

 - 1 1 أُ تتضىََّ اذتكيبة مناذز تطبيكية لتكويي األقساُ. 6

 - 1 1 أُ تتضىََّ اذتكيبة مناذز تطبيكية لمتكويي الراتي. 7

 - 1 1 .الطالبأعىاهلتكويياإلجناشومفاضتددًأُ تتضىََّ اذتكيبة طسيكة  8

 2 1.86 4 غفوية(.-نتابية-أُ تتضىََّ اذتكيبة غسًسا لمتػرية السادعة )توقيتّا 9

11 

أُ تتضىََّ اذتكيبة طسيكة توظيف ٌتائر تكويي الطالب يف حتطني األداء 

 التدزيطي.

1 1.47 4ً 

11 

اضتىازة تسانىية )أُ تتضىََّ اذتكيبة طسيكة تضىيي ضذالت لمطالب 

 تكدً الطالب ووػهالتّي(; لالضتفادة وٍّا يف التدزيظ.لتطذين 

1 1 - 

  7.44 16 اجملىوع

ًّٔ ( مَتتا ات فلتتر ا جمتتال الدلتتْٓه  اتتّنيدَا   5أٌ   الشتتا ق; ااتت ّل متتً ٓدبتت
ٌ  45.5( مَا ٗ، ّ يشب٘  دغتئ  11االٔب٘، مً أف     مَتا ات  أكجتر  %، كنتا ٓداتد أ

 لدتتتزمً  بب تتتا الدلتتتْٓه ّأٍ افتتتُ أىتتتْات ٍتتتٕ: االٔبتتت٘ ا املدشل لتتت٘ الدلتتتْٓه جمتتتال
،  دَٔتتتا  ْضتتتٔد  %3.71  يشتتتب٘ يل لتتتئ ; سٔتتتح(ىَتتتاٜٕ -مرسدتتتٕ - ظخٔاتتتٕ 

٘  الدغ ٓ٘ ٘ - ْقٔدَتا   الرادبت ٘ -كدا ٔت ، ّا املر بت٘ الجالجت٘   %1.86 يشتب٘   (طتفْٓ
 الفّبتتال ،  دَٔتا مَتا ٗ اتستدخ او   %0.93البتت ٓ   يشتب٘   الدلتْٓه  دتاٛ  ْضتٔد ملبتاد    

 ا الطتتتتع  لتتتْٓه ّالظتتتفْٓ٘، ّ ْ ٔتتتع ىدتتتاٜر   الدشرٓرٓتتت٘ ٔتتت٘الدلْمي لألستتتالٔب
 ; ا ستب مل  دتْف ر املَتا ات التتُندبد ل٘  طترح     %0.47الد  ٓشتٕ  يشتب٘    ا داٛ يشب
٘  ا ستتٝد٘   را تتٕ -مفدْستت٘ -ستتا رٗ  اأتت ٗ الاتتفٔ٘ الاتتفٔ٘، ّ تتاذز لألستتٝد
٘ ا قتتراٌ  لدلتتْٓه  طبٔلٔتت٘ ، ّ تتاذز...(الفردٓتت٘ الفتترّر  ّالدلتتْٓه التت ا ٕ، ّطرٓلتت

 الطتتتتع، كنتتتا مل  دتتتْف ر مَتتتا ٗ  اتتتنٔه   أ نتتتال لدلتتتْٓه اةجنتتتا  مدتتتع استتتدخ و
 ;(ّمظتتتتكت َه الطتتتتتع  لتتتت و لدشتتتتذٔ   راكنٔتتتت٘ استتتتدنا ٗ  لدطتتتتتع ستتتتذتت

 ا الد  ٓص.  ميَا لتسدفادٗ
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   يبـة احلك تطـويز  يف تسـهه  الـيت  املكرتحـات  مـا الـذي نـّص علـى: "    لـح، اإلجابة عـن السـؤال الجا 
   الفّعال؟ التدريس مهارات ضوء يف اجلديد للنعله التأسيسية

ٍتت ا الشتتثال; مت ي ٓتت  املَتتا ات الفر ٔتت٘ غتت  املدشللتت٘ ا كتت         تتًلإلدا تت٘ 
 جمال ّىشبدَا املْٝٓ٘ كنا ا اا ّل الدالٕ: 

 املّازات الفسعية غري املتشككة يف نن زتاه وٌطبتّا املئوية(: 11ددوه )

املّازات الفسعية غري  الفّعاه وّازات التدزيظ ً

 املتشككة

 الٍطبة املئوية

 %36.36 8 وّازات التدطيط اجملاه االوه

 %13.64 3 وّازات العسض والتٍفير اجملاه الجاٌي

 %4.55 1 وّازات إدازة الضف اجملاه الجالح

 %18.18 4 العالقات االٌطاٌية اجملاه السابع

 %27.27 6 وّازات التكويي اجملاه ارتاوظ

 %111 22 اجملىوع

ّلدطتتْٓر االٔبتت٘ الدلسٔشتتٔ٘ لدنبدتته اا ٓتت ; ٓيبغتتٕ إ تتادٗ الي تتر ا البنتتق     
املبرا ّااْاىب الدطبٔلٔ٘ ملَا ات الد  ٓص الفّبال ّباْفتا  جملتالٕ الدخطتٔر    
ّالدلتتْٓه كنتتا ْٓضتتشُ ااتت ّل الشتتا ق، ّفٔنتتا ٓدتتٕ  تت د متتً امللرتستتات لددغدتتب   

  دٙ دْاىب اللاْ :

 :أواًل: جمال التخطيط 
   ٘ ٚ  ي ٓت   أٌ  دانً االٔب٘  اذز لدْضتٔد طرٓلت  ّأستالٔب الدت  ٓص   احملدتْ

 ٍ    بدٔنٕ، ّ دخااات خمددف٘. املتٜن٘ لك  ّا ىظط٘
 ًبدٔنٕ. ىداز أٖ  داٛ الت و تب الدلكٔ   دٙ لطٔر الزم  
  ٔالْٔمٔ٘. اخلطر ة  اد املبده دلٔ   فب 
  ٘املبدتتته ٓشتتتدخ مَا   ٓدتتت٘ ّأىظتتتط٘ طرٓلتتت٘ ّضتتتب بطتتتر أٌ  داتتتنً االٔبتتت 

  الطتع. مشدْٓات سشب الد  ٓص ا لدديْٓب
 مشبلا . ال  ض ا املشدخ م٘ الدلئ٘ أٌ  دانً االٔب٘  ْدَٔات لدذَٔز  
      اثيتتاٛ املبٔيتت٘ املديْ تت٘ اٌ  داتتنً االٔبتت٘ ا طتتاد املبدنتتب ّاملبدنتتات لدناتتاد 

 ال  ّض. لطٔر
 ٘استترتا ٔذٔات  استتدخ او مدكامدتت٘ د ض بطتت٘ إ تت اد ا اتّ طبٔلتت  تتْف  امجدتت 

 الفّبال. الد  ٓص
 اا ٓ  لد  ض ات  اد ا الطتع ةطرا  أفكا  طرح. 

 :ثانيًا: جمال التنفيذ والعزض 
 الفّبتتتال،  الدتتت  ٓص ّاستتترتا ٔذٔات طتتترر  استتتدخ او لتتت  ّض  اتتتنب  طبٔلتتتات

 ّ ْضٔد دّ  املبده ّاملدبده.
  ّاجملدنب.  البٔٝ٘ ال  ض مادٗ لر ر  طبٔلات  انب 
 البرن. أثياٛ اا ٓج٘ الدلئ٘ ّساٜ  لدْ ٔع طرر  انب 

 :ثالجًا: جمال إدارة الصف 
 لاتتبر امل  ستتٔ٘ اةدا ٗ  تت ب  فَٔتتا ٓيبغتتٕ التت  ا طتتاد املبدتته اا ٓتت  لدشتتاتت 

 الي او.
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 الطدب٘، ّما ٓبٔلَا. مب ّاملشاّاٗ طرر يلٔق الب ل  ْضٔد 

  العالقات اإلنسانية:رابعًا: جمال 

 متب  املبده  فا    دٙ  كجٔع الدطبٔلات  ً ٘  مظتاك   لت َٓه  مت  بذت ،   طخاتٔ
 .(ثل٘، ّغ ٍا   و

 ّا طتتتتاد  لدنظتتتتكد٘، ستتتت  إىل لدْفتتتتْل ّاليلتتتتا  ااتتتتْا  إدا ٗ  اتتتتنب أستتتتالٔب
  اانا ٕ. البن  مَا ات  دٙ الطتع املبدنب إىل أسالٔب    ٓب

 ٘اآلبر الراٖ اسرتاو  دٙ الطتع    ٓب  انب طرٓل. 

 :خامسًا: جمال التكويه 

 . ٓ كجٔع اااىب الي رٖ لدْضٔد مباد  ّأسالٔب الدلْٓه الب  
 أٌ  دانً االٔب٘ ليناذز  ٘ ٌ  لدلتْٓه   طبٔلٔت ٕ   اتقترا ّطرٓلت٘   ّالدلتْٓه الت ا 

 الطتع. أ نال لدلْٓه اةجنا  مدع اسدخ و
 ٘لألستتٝد٘ الاتتفٔ٘، ّ تتاذز ا ستتٝد٘  طتترح املدبدلتت٘ املَتتا ات أٌ  داتتنً االٔبتت 

  ،...(الفردٓ٘ الفرّر  را ٕ مفدْس٘، سا رٗ،  اأ ٗ الافٔ٘
  ٘   راكنٔتتتت٘ استتتتدنا ٗ  لدطتتتتتع ستتتتذتت  اتتتتنٔه مَتتتتا ٗ أٌ  داتتتتنً االٔبتتتت

 . الد  ٓص ميَا لتسدفادٗ( ّمظكت َه الطتع  ل و لدشذٔ 

 :توصيات البحح 
ُٓلتتتّ و الباسجتتت    بشتتتح  إلٔتتتُ الا ضتتتْٛ متتتا  ّْفتتت    بتتتض  اٌااتتتالٕ متتتً ىدتتتاٜر; 

   ا: دنّجال  الدْفٔات، 

  االٔبت٘ الدلسٔشتٔ٘ لدنبدته اا ٓت  مَتا ات الدت  ٓص الفبَّتال        لكٔ   انب ،
االٔبت٘  ضنً مْضتْ ات مْدتْدٗ  الفبت  ا ودتْٚ      املَا اتسْاٛ   مر ٍ ِ 

املْدتتْدٗ ا ، أّ   ضتتاف٘ ّستت ات أّ مْضتتْ ات مشتتدلد٘ إىل املْضتتْ ات    ااالٔتت٘
 .لٔبٍ٘ ِ اا

   ر ْدُٔ ُميف  ٖ االٔب٘ مً م   ب ّم   ات لدرتكٔز ا أثياٛ  يفٔت  الرىتام 
الد  ٓني  دٙ مَا ات الد  ٓص الفبَّال ال   دادَا املبده اا ٓت ، ّ تا ب    

 ما أك  ت ال  اس٘ ااالٔ٘   و ّدْدِ ا االٔب٘ أّ ضبع  انٔيُ.
    امللدتتْع ا  لتت ٓه الْستت ٗ لدنبدنتتب ّاملبدنتتات     استتدخ او استترتا ٔذٔ٘ الاتتع

التُذُ د; حبٔح ٓتده إ طلداتات املدت   ب ّالتتُندّ   ات  دتٙ احملدتْٚ الرقنتٕ ّملتاطب         
فٔتتت ْٓ; لدْضتتتٔد احملدتتتْٚ املبتتترا لكتتت  ّستتت ٗ مشتتتبل ا; ّٓكتتتٌْ ّقتتتئ اادشتتت٘          

ّْقا َا ا ٓجٕ الدبٔب  .لددطبٔق البندٕ ّاليلا  سْل ّاقب  طبٔق املَا ٗ ّمب

 ع:ـــنزاجـال 
   :املزاجع العزبية 

ْ  التــدزيظ(. 2112. )ـــصیي، زتـــدي عــصيإبـــساِ  . الكـــاِسة: وهتبــة الفعــــاه واِيتــْ، وّازاتـــْ، إدازتــــ

 االجنمو املضسية.
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(. وٍّذيـــة أضـــموب حتميـــن املضـــىوُ وتطبيكاتـــْ يف  1988أمحـــد، غـــهسي واذتىـــادي، عبـــد ا . )  

- 333. 19. داوعـة قطـس. اجملمـد    وسنـص البشـوخ الرتبويـة   الرتبية. دزاضـات يف املٍـاِر الدزاضـية.    

572. 

الفعـاه التـدزيظ ملطـازات األوهالضـف وعمىـي ممازضـة دزدـة (. 2115)ستىـد.  ٍِاءامخيظ، 

 . األزدُ.األوضطالػسمداوعةزضالة وادطتري.  .لمكساءة

.359-341. زتمة البشوخ الرتبوية(. وعذي املضطمشات الرتبوية. 2115)بػري، عبد ا  صاحل.  

ــدزيظ العاوــة  (. 2111داوــن، عبــد الــسمحَ عبــد الطــالً. )      ــر وختطــيط   -طــسم الت ووّــازات تٍفي

 .والتوشيع األزدُ، عىاُ: داز املٍاِر لمٍػس. 2ط. التدزيظعىمية 

(. دزدة اوتالك وعمىي المػـة العسبيـة لمضـف العاغـس األضاضـي يف      2115) ارتالدي، ضسغاً عمي. 

 األزدُ ملّازات التدزيظ الفعاه وَ ودّة ٌعسِي. زضالة وادطتري. داوعة آه البيت. األزدُ.

يف (. دزدــة ممازضــة وعمىــي المػــة العسبيــة لمىسسمــة األضاضــية  2118)ارتوالــدة، غــّاب فيضــن.  

 داوعة آه البيت. األزدُ.زضالة وادطتري.  .األزدُ ملبادئ التدزيظ الفعاه وَ ودّة ٌعسِي

 محـادة إزبـد .ووّـازات اضـرتاتيذيات الفعـاه التـدزيظ (2115)الهـسيي.  عبـد سيـدز الـصِريي،  

 لمدزاضات ادتاوعية والٍػس والتوشيع.

. الكــاِسة. لطــسم التعمــيي والــتعمياضــرتاتيذيات التــدزيظ، زميــة وعاصــسة  (. 2113شيتــوُ، سطــَ) 

 عامل الهتب لمٍػس والتوشيع.

 . الكاِسة. داز الفهس العسبي. حتمين احملتوى يف العموً اإلٌطاٌية (.1987)طعيىْ، زغدي أمحد.  

(. التكويي الرتبـوي أضطـْ وادساءاتـْ. وضـس: ضمطـمة الهتـاب       2118)صربي، واِس والسافعي، ستب.  

ادتاوعي.

. اضــرتاتيذياتْ وتكوميــْ وّازاتــْ،التــدزيظ الفعــاه: ختطيطــْ،  (. 2119طٍــاوي، عفــت وضــطفي. ) 

 .والتوشيع لمٍػس زةیعىاُ: داز املظ

 . السياض: ادتٍادزية لمٍػس والتوشيع.ووطتكبن املىمهة 2131زمية (. 2117العبد، بّاء أمحد. ) 

االدتىاعيــة ملبــادئ التـــدزيظ    (. دزدــة ممازضـــة وعمىــي الدزاضــات   2115العذيمــي، بّــاء خالــد. )    

 داوعة وؤتة. األزدُ. زضالة وادطتري.  الفعاه يف املسسمة األضاضية يف ستافعة الهسك.

ــدزيظ      2113عطــريي، ستىــد. ) ال  (. وطــتوي ممازضــة وعمىــي ووعمىــات السياضــيات ألضــاليب الت

 – 581 (،51) ،داوعـة طٍطـا   ،زتمـة نميـة الرتبيـة   الفعاه يف املدازع االبتدائية مبديٍة جنـساُ. 

465.

 الطعودية: داز السياض.. 2. طالفعاهالتدزيظ (. 2116عمي، إبساِيي بَ عٍرب. )ال 

ً وـدى  (.2117)العٍـصي، ِميـن ستىـد.      ملّـازات التـدزيظ  املتوضـطة املسسمـة وعمىـي اضـتددا

 .431-461(، 2، )بأضيوطالرتبيةنميةزتمة. واملػسفنياملعمىنيٌعسودّةوَالفعاه

 عىاُ: داز الفهس ٌاغسوُ وووشعوُ. .وّازات التدزيظ الفعاه(. 2114. )فْیٌاقطاوي،  

التـدزيظ ملفـاِيي  التىّيـدي املطـتوى وعمىـات ممازضـة وـدى (. 2115)الهـسميني، زائـد امحـد.     

داوعـة ،الرتبيـة نميةزتمة .املتػرياتببعضوعالقتّا االِتىاواتة ٌعسيضوءيفالفعاه

 .631-581(. 39مشظ، )عني

(. دزدة ممازضة أعضـاء اييئـة التدزيطـية يف نميـة العمـوً الرتبويـة       2116)املووين، وّا ادزيظ.  

يف داوعــة دــسش الضــرتاتيذيات التعمــيي الفعــاه وــَ ودّــة ٌعــس الطمبــة وعالقتّــا يف تهــويَ      

 اجتاِاتّي حنو وٍّة التدزيظ. زضالة وادطتري، داوعة دسش، األزدُ.
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 العسبي الفهس داز :الكاِسة .االٌطاٌية العموً يف احملتوى ينحتم (:2118أمحد. ) زغدي طعيىْ، 

: داز املطـــرية لمٍػـــس . عىـــا7ُ. طالبشـــح يف الرتبيـــة وعمـــي الـــٍفظ وٍـــاِر(. 2115)ومشـــي، ضـــاوي.  

 والتوشيع والطباعة

ــاٌي، أمحــد وعمــي، ادتىــن )     وعذــي املضــطمشات الرتبويــة املعسفــة يف املٍــاِر وطــسم      (. 2113المك

 الكاِسة، عامل الهتب.. التدزيظ
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