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  الملخص
الدراسة الحالية إلى التعرف على  تهدف

 كسابإفاعلية استخدام التدريس المصغر في 
مهارات التدريس لطلبة التربية الفنية بجامعة 

تبعت الدراسة الحالية المنهج شبه االيرموك، 
التجريبي بتصميم المجموعة التجريبية والضابطة 
ذي القياسين القبلي والبعدي، وأدتها كانت عبارة 
بطاقة مالحظة تم التأكد من صدقها وثباتها، 

الفنية طبقت على عينة من طالب تخصص التربية 

طالبا ) 44(بجامعة اليرموك والبالغ عددهم 
وطالبة، وبعد اإلنتهاء من تطبيق التدريس 
المصغر وتدوين المالحظات تم إدخال البيانات 
ومعالجتها إحصائيًا، وتوصلت الدراسة إلى عدة 

وجود أثر الستخدام التدريس نتائج أهمها 
طلبة التربية الفنية المعلمين  إكسابالمصغر في 

امعة اليرموك لمهارات التدريس مجتمعًة، بج
ولصالح الطلبة الذين خضعوا للتدريس باستخدام 

وجود أثر كذلك  ،)التدريس المصغر(استراتيجية 
لمتغير الجنس في تحسين كل مهارة من مهارات 

 )التخطيط، والتنفيذ،  والتقويم(التدريس منفردًة 
 داللة بينيوجد فروق ذات  ، والاإلناثولصالح 

أفراد الدراسة على  داءألالمتوسطات الحسابية 
كل مهارة من مهارات التدريس منفردًة يعزى 

استراتيجية التدريس، : للتفاعل بين متغيري
  .والجنس، وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات

التدريس المصغر،  :الكلمات المفتاحية
  .الطلبة المعلمين، مهارات التدريس

Abstract 
The current study intended to be 

acquainted with the effect of 
Microteaching strategies in enriching the 
teaching skills of Art Education Students 
at Yarmouk University, however, this 
study followed quasi-experimental 
Design in designing the experimental and 
control groups with pre-and post-
measures, it was checked by note card 
and it has been confirmed its validity and 
stability, furthermore, the study was 
applied to a sample of art education 
students at Yarmouk University 
consisting of (44) students in both 
genders male and female, subsequently, 
the data were entered and processed 
statistically, the outcomes of this study 
were many and the most significant 
impact is the effect of Microteaching 
strategies in enriching the combined 
teaching skills of Art Education Students 
(pupil-teachers) at Yarmouk University, 
and also for students who have been 
taught by using the Microteaching 
strategy, there was also an impact on the 
gender variable in improving the 
individual teaching skills (Planning, 
Implement, and Evaluation) and for 
females, at the same time, there were no 
substantial differences between 
arithmetical averages in the performance 
of each individual teaching skills, the 
interaction was attributable 

between two variables: teaching 
strategy and gender, all in all, the study 
concluded with several recommendations.  

Keywords Microteaching, Pupil-
teachers, Teaching skills. 
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  :المقدمة
يشهد العصر الحالي تغيرات سريعة على مستوى الحضارة اإلنسانية للعالم، والثقافية للمجتمعات، لذلك 
فإن مواكبة هذه التغيرات وما ويتبعها من تطورات تكنولوجية تؤثر على المنظومات المجتمعية األخرى، مما 

عد على تطوير التعليم لصقل مهارات يتطلب من المؤسسات التربوية البحث عن كل اإلمكانات التي تسا
ها، وذلك من خالل تقديم البرامج المختلفة لهم، أثناءسواء أكان ذلك في مرحلة ما قبل الخدمة أو  ،المعلمين

هم إعدادمما ينعكس إيجابًا على مهاراتهم وتحفيزهم على البحث واإلكتشاف وحل المشكالت بأنفسهم و
  .لمتطلبات الحياة والمستقبل

دو للبعض بأن مهنة تدريس التربية الفنية من المهن السهلة إال أنها في الواقع تعتبر عملية معقدة وقد يب
إحداها عن األخرى كالمدرس نفسه وقدراته الفنية وسماته  أهميةيتداخل فيها عدة متغيرات ال تقل 

اإلختالفات الموجودة الشخصية وذكائه اإلجتماعي وقدرته على توظيفها في المواقف التعليمية؛ والطلبة و
فيما بينهم من حيث القدرات والميول واإلتجاهات؛ والمنهج ومدى مالئمة لمستوى المتعلمين؛ والبنية 
التحتية للمدارس واإلمكانات المتوافرة للتربية الفنية التي غالبا ما تكون متواضعة للعديد من األسباب؛ 

عها عوامل تؤثر على عملية التدريس بشكل عام وعلى باإلضافة إلى المجتمع وثقافته ونظرته للفن، فجمي
المدرس بشكل خاص، مما يتطلب مدرس واعي ومؤهل تأهيًال جيدًا يمكنه من القيام بواجباته بشكل فاعل 

  .في المواقف التدريسية
التدريب الهامة التي يمكن من خاللها تطوير وتنمية مهارات  أساليبلذلك يعتبر التدريس المصغر من 

هم لمهنة التدريس، حيث يقوم فيه الطالب المعلم بالتدرب على مهارات التدريس، إعدادبة المعلمين والطل
وذلك بقيامه بالتدريس لمجموعة من الطلبة عادة ما تكون صغيرة الحجم ولوقت قصير يتزود من خاللها 

تعليمية الحقيقية، نظرًا لذلك، بالمهارات والخبرات الالزمة التي يحتاجها للقيام بمهام التدريس في المواقف ال
طلبة التربية الفنية  إكسابفقد جاءت الدراسة الحالية للتعرف على فعالية استخدام التدريس المصغر في 

  .المعلمين بجامعة اليرموك لهذه المهارات

  :مشكلة الدراسة
في األردن إلى تحقيقها المعلم بالمتطلبات الحديثة التي تسعى وزارة التربية والتعليم  إعدادترتبط عملية 

المعلم في المنظومة  هميةمن خالل قيامها بتطوير مناهج التربية الفنية وفقًا للمتطلبات المعاصرة، ونظرًا أل
ه وتزويده بالمهارات والكفايات ئداأالتعليمية، فإن المؤسسات التربوية تهتم اهتمامًا كبيرًا في تحسين وتطوير 

ن الواقع الحالي لغالبية البرامج المستخدمة في عملية أالرغم من ذلك نجد الالزمة لمهنة التدريس، وعلى 
 عدادالتقليدية في التدريس، وال تهتم بالشكل الكافي على عمليات اإل األساليبالمعلمين تركز على  إعداد

البحث  بد من لذلك ال، التدريب الميداني وبعده أثناءالطلبة  أداء، مما ينعكس على مستوى بالشكل الطموح
في مرحلة ما قبل الخدمة تتمحور  معلمي التربية الفنية عداداستخدام استراتيجيات تدريسية فاعلة إلعن 

تطبيقات عملية وواقعية على المنهج إلتاحة  وإجراء هبيالتدريس، من خالل تدر أنشطةحول المشاركة في 
، مما ينعكس هئأداالمهني و هبمستوى نمو رتقاءاحتياجاته الفعلية المرتبطة باال الفرص الحقيقية له لتحديد

التدريس المصغر في ويعزز قدراته، لذلك فقد جاءت الدراسة الحالية للتعرف على أثر استخدام  يهإيجابًا عل
  .طلبة التربية الفنية لمهارات التدريس بجامعة اليرموك إكساب

  :أسئلة الدراسة
  :تييس اآلعن السؤال الرئ اإلجابةتتمثل الدراسة الحالية في 

مهارات التدريس لطلبة التربية الفنية المعلمين  إكسابما أثر استخدام استراتيجية التدريس المصغر في 
  بجامعة اليرموك؟
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  : فروض الدراسة
  :تيانبثق عن سؤال الدراسة ثالث فرضيات على النحو اآل

متوسطين الحسابيين البين ) α = 0.05(وجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ال ي. 1
أفراد الدراسة على كل مهارة من مهارات التدريس وعليها مجتمعًة، يعزى لمتغير استراتيجية  داءأل

 ).االعتيادية، التدريس المصغر(التدريس 
متوسطين الحسابيين البين ) α = 0.05(وجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ال ي. 2

 .أفراد الدراسة على كل مهارة من مهارات التدريس وعليها مجتمعًة، يعزى لمتغير الجنس داءأل
متوسطات البين ) α = 0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ال ت. 3

فاعل بين أفراد الدراسة على كل مهارة من مهارات التدريس وعليها مجتمعًة، ُتعزى للت داءالحسابية أل
 .استراتيجية التدريس، والجنس: متغيري

  :أهداف الدراسة
الطلبة المعلمين  إكسابالدراسة الحالية إلى التعرف على فاعلية استخدام التدريس المصغر في  هدفت

  .رفع كفاءتهم أجلمهارات التدريس في مرحلة ما قبل الخدمة من 

  :الدراسة أهمية
نتائج التي ستحاول الحصول عليها ومدى تأثيرها على عمليات التعليم الدراسة الحالية في ال أهميةتكمن 

والتعلم لدى الطلبة المعلمين في مجال التربية الفنية، حيث ستقدم نتائج هذه الدراسة تغذية راجعة للقائمين 
مفيدة  على برنامج التربية العملية في جامعة اليرموك مسار التربية الفنية، ويمكن ان تقدم أيضًا معلومات

لمعلمي التربية الفنية والمشرفين التربويين، كما تعد الدراسة الحالية من الدراسات النادرة في حدود علم 
الباحث التي تستخدم التدريس المصغر على تطوير مهارات التدريس للطلبة المعلمين بالتربية الفنية في 

في حقل تطوير تدريس التربية الفنية على فئات دراسات أخرى  جراءاألردن مما يفتح المجال أمام الباحثين إل
  .أخرى

  :التعريفات االجرائية

الطالب فيه دقيقة لتنفيذه، حيث يتدرب ) 15(وهو موقف تعليمي مصغر يحتاج إلى  :التدريس المصغر
 أجلويتم تسجيل ذلك صوتًا وصورة من ، مهارات التدريس كالتخطيط والتنفيذ والتقويم أداءالمعلم على 

  .يجابياته، وتدعيم اإلدائات ألاإلرشاداالستفادة من المالحظات و أجلمن  ته مرة أخرى لتقييمهمشاهد

كلية الفنون / هم جميع طلبة التربية الفنية الذين تم تخصيصهم في قسم الفنون التشكيلية :الطلبة المعلمين
هم في الفصل في الفصل قبل األخير من التخرج في جامعة اليرموك، والمتوقع تخرج الجميلة
  .الدراسي الثاني/التالي

  : محددات الدراسة
  :تتحد نتائج الدراسة الحالية بما يلي

اقتصرت هذه الدراسة على الطلبة المعلمين المسجلين مساق مناهج وطرق تدريس التربية الفنية في . 1
  .الفصل التالي م، الذي يؤهلهم للتدريب الميداني في2015/2016الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

اقتصرت هذه الدراسة على ممارسة الطلبة المعلمين للمهارات والمعارف التي تم إكتسابها من استخدام . 2
 .التدريس المصغر في الموقف الصفي أسلوب
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التدريسي لمهارات للطلبة  داء، وتمثل فقط قياس األ)المالحظة(نتائج الدراسة الحالية مرتبطة بأداتها . 3
 .ي مجاالت التخطيط، والتنفيذ والتقويمالمعلمين ف

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة

  :االطار النظري
يعتبر التدريس هو فن تسهيل عملية التعلم، حيث يمكن للفرد أن يصبح معلمًا فعاًال من خالل تعلم 

لتي تساعد تقنيات ومهارات مختلفه من التدريس، فالتدريس المصغر هو أحدى تقنيات تدريب المعلمين ا
في غضون فتره زمنيه قصيرة، وتأهيله للقيام بالمهمات في المواقف  المتدرب على إتقان مهارات التدريس

التعليمية الجديدة والخروج بالعديد من المهارات الهامة للتدريس ومساعدتهم على اكتساب الثقة ورفع 
 ،أن يحقق فرقًا كبيرًا في تدريس المعلم سلوكهم التعليمي القائم كما يمكنعلى تعديالت  وإجراءكفائتهم، 

  .(Kumar, 2016)إضافة إلى إقامه عالقة متناغمة بينه وبين الطالب 
بين المعلم والمتعلم، فالمعلم هو موجه ومرشد للمتعلم إلى ما إن مسؤولية التعلم أصبحت مشتركة 

مة ءمالكثرها اختيار أبينها، و فيما والمفاضلةها ، والتفاعل معاعتمادهاكيفية التعلم، والبحث عن مصادره، و
الئم نواتج تعلمه، ت، والمعرفي هنموتطور واكب تلمتعلم المعرفية، وابنية خاطب تالتدريس عملية لقدراته، ف

تحقيق درجة أعلى من المعالجة للمعلومات واإلكتشاف القائم على شبكة القدرة في تنمية ساعده على كما ت
جمع بين طرائق تم الالتدريس المصغر يفي ، ف)2012العفون، ( تطويرهاو المتوفرة لديه من المفاهيم

في استخدام الفيديو  ، والتي تتمثلتكنولوجيا التعليم من جهة اخرىوالمستخدمة من جهة،  التدريس
 الدرس الذي يقدمة الطالب المعلم، وبذلك يتم التدرب على المهارات المتعلقة بكل منهما لتسجيل وتصوير

  ).2012التوم، (
للتدريب العملي في برامج  أداةك ينهتمامًا كبيرًا من قبل التربوياولقد اكتسب تطبيق التدريس المصغر 

 أسلوبالتعليم في مرحلة ما قبل الخدمة للمعلم منذ ظهورها في ستينات القرن العشرين، وقد أثارت ممارسة 
  .(Fernandez, 2010)ل دراسات مختلفة في هذا المجا جراءالتدريس المصغر العلماء إل

نه وبصرف النظر عن المزايا الواضحة للتدريس المصغر أعلى  (He & Yan, 2011)هي ويان ويضيف 
بعض العيوب، تتمثل في إيجاد بيئة غير حقيقة ومصطنعة كونها ال تحاكي بالضبط البيئة  نه ينتابه ايضًاأإال 

التدريس  عدادن الوقت المحدود إلأفيضيف ب) (Ogeyik, 2009في الفصول الدراسية، أما اوقويك  الحقيقية
المصغر وهدره، قد يوجد عقبات في العمليات التعليمية للمعلمين الطالب ويقودهم إلى مواقف مترددة في 
التدريس، ومع ذلك فإن الوعي المتعمق من التدريس المصغر، والدافع للمعلم الطالب في تحسين نفسه، 

أما ه، فقد تجلب تحسينات ملوحظة في مهارات التدريس، ئداعل شامله ألوقدرة المراقبين لتقديم ردود ف
يؤكد على أن التدريس المصغر هو تدريس تطبيقي حقيقي ال يختلف كثيرًا عن التدريب ف) 2009(المالكي 

على التدريس الكامل، حيث يحتوي على جميع عناصر التدريس المعروفة كالمعلم، والطالب أو من يقوم 
  .لمشرف، والمهارات التعليمية، والوسائل المعينةمقامهم، وا

مبتكر لتدريب المعلمين على الكفاءة والمهارات والممارسات الالزمة  أسلوبويعتبر التدريس المصغر ك 
للتعليم التي يجري تنفيذها في مؤسسات تدريب المعلمين، كذلك تساعدهم على كيفيه التدريس من خالل 

الممارسة والحصول عليها  أجلالمختلفة التي ينطوي عليها التدريس من  تحليل وفرز المهاراتو تحديد
كل مهارة، وتوفير فرصه للمعلم الطالب لالستماع، والمراقبه،  عنبشكل فردي، وبذلك فإنه يتم التعلم 

  . (Remesh, 2013)والممارسة
 نه يساعدأضافه إلى على كفاءة التدريس المصغر في اكتساب الوعي المهني، باإل ويتم االتفاق عمومًا

اكتشاف نقاط قوتهم وضعفهم من خالل  أجلالطلبة المعلمين على تحليل أدائهم التعليمي الحالي من 
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التدريس  أسلوبن أ) (Godek, 2016 ويضيف قودك ، Ogeyik, 2009)(ية المشاركة في الممارسة العمل
عي المهني ومعرفة موضوع المعرفة، فقد المصغر يساعد المتدربين على المعرفة التربوية في المحتوى والو

يكون اإلسهام في تزويد المتدربين ببعض الخبرة قي التفكير التأملي الذي يمكنهم من التعلم من تجاربهم 
  . الخاصة، ومن أصدقائهم، وجعل المتدربين على دراية بمصادر سلوكهم الالواعي

معلمين المرشحين ألن التجارب األولى ال ةولكن التجربة ليست سهله في البداية بالنسبة لغالبي
ن إالجدد إلى تطبيقات التدريس، حيث  للمنتسبينإلى حد ما بالنسبة  ةواإلنطباعات األولى وأثارها تكون كبير

  .(Bilen,  2015) الفصول الدراسية هي بيئة معقدة إلى حد ما حيث تبدأ أولى ممارساتهم التعليمية فيها
نه وقبل تطوير التدريس المصغر، أإلى  (Al Darwish & Sadeqi 2016)ي يكداوص الدرويشويضيف 

في المقام األول  تقتصر على التدريس في الفصول الدراسية ) المهارات(كانت سلوكيات التدريس المحددة 
المعلم المشرف على  أسلوبعتماد االكاملة، وكثيرًا ما كان المعلم الطالب يعاني من اإلحباط بسبب تقليد و

 أفضلعتبار لفرديته الخاصة به، فمن خالل ممارسة التدريس المصغر فإنه يتم توفير بيئة اس دون التدري
بعض المهارات بموضوعية، ونتيجة للتقييم، فإن ذلك يعمل في  سلوكهم للطلبة المعلمين، ويتم رصد وتقييم

دما تأتي الحاجة إلى التغيير ها، وتعزيز جوانبها اإليجابية، فعنئعلى تعويض أوجه القصور فيها، وإصالح أخطا
 .منه عندما يتم فرضه من الخارج أفضلمن داخل الفرد، فإنها تتم بشكل 
قيامهم بعضهم البعض من خالل  أداءمراقبة  علىتدريب المتدربين  فيويساعد التدريس المصغر 

تعلق بكل منهم، كما التي تعلى أن يكونوا على علم بأوجه القصور  هميساعدومل فيها، تجاربهم والتأيل تحلب
 المعرفي في المواقف التربوية المختلفة همخزونم تعمل على زيادة معرفتهم بالموضوع المنفذ وتطوير

.(Akanbi & Usman, 2014)   
تدريس ال فيوالتوجيه للطالب المعلم  عدادمرحلة اإل أهميةعلى ) 2008(ويؤكد محمد وطارق 

، المتدربينالطلبة شاملة لجميع وعامة  ةشفوية أو تحريريهات ، من خالل قيام المدرس بتقديم توجيالمصغر
إضافة إلى ، بشكل مباشرحية يقوم المدرس بأدائها أمام المتدربين لدروس مسجلة أو عرض نماذج  أو

، أو الدراسية بدئية تهدف إلى إطالع المتدربين على ما يجري في الفصولمشاهدة كانت مأالمشاهدة سواء 
  .بالنقد والحوار والتعزيز فيها قدية يقوم المتدربوننمشاهدة تدريبية 

 ,Smith سميثو ،)2008( محمد وطارق وردها كل منكما أويمر التدريس المصغر بعدة مراحل 
  : همهاأمن و ،)(Kumar, 2016 وكومار ،)Kross, 2016( سيكورو ،)2004

: تتضمن مجموعة من العناصر يد المتدرب في تحد المعلميتم في هذه المرحلة قيام : التخطيط للدرس. 1
المادة،  إعدادو، ومدة التدريس، وتحديد مستوى الطالب، نشطةتحديد المهارات، وأهداف الدرس، واأل

 .والطريقة، والوسائل، وأدوات التقويم
الطالب إلى واقع بها ترجمة الخطة التي قام بالمتدرب  المعلمقيام يتم في هذه المرحلة : مرحلة التدريس. 2

معلم في  إذا اشترك أكثر من طالبو، في المرحلة السابقة تنفيذ ما تم التخطيط له ىيث يراعلي، حعم
 .منهم بالوقت المحدد له الدرس فيجب أن يلتزم كل

ال تقتصر  فهيصعب المراحل وأكثرها تعقيدًا وشفافية، أهذه المرحلة من  تعتبر: مرحلة المراقبة والنقد. 3
 .المعلم المتدرب أداءيضا النقد وإبداء الرأي في أ، وإنما تشمل فقط وارالتحليل والحعمليات على 

نقاط القوه تعزيز  أجلمن لدرس لخطيط التالمعلم المتدرب بأعاده  فيهاويقوم  :مرحلة إعادة التخطيط. 4
حيث تتم عملية ، ولىاألالتدريس في المحاولة  أثناءالتي لم تعالج بمهارة  والتخلص من نقاط الضعف

 .المعلم المتدرب مهارات لتطوير جديدعلى نفس الموضوع أو على موضوع  ماإتخطيط ال
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إذا دعت الحاجة إليها،  مهمةال مرحلة من مراحل التدريس المصغرتبر هذه التع: مرحلة إعادة التدريس. 5
ل إعادة المتدربين إال من خال جميع يستفيد منهاال قد  اوفوائدهوالمناقشة الحوار التحليل وألن نتائج 

 الكفاياتعالية من المتدربين إلى درجة جميع إيصال الهدف من هذه المرحلة يتمثل في محاولة التدريس، و
 .التدريسية

، خيرةوللمرة األ المتدربالمعلم  أداءتقويم  والهدف من هذه المرحلة هو: التقويم/ مرحلة إعادة النقد. 6
تقويم الطالب لنفسه، وتقويم الزمالء المعلمين له، : وهي ،للتقويم أساليب ةثالثالمرحلة قد تتضمن هذه و

 .ستاذ المشرف لهوتقويم األ
تفكيك : تتمثل في أسسإلى أن التدريس المصغر يبنى على عدة ) 2009(ويضيف الدريج وجمل 

فة إلى العملية التعليمية وتحليلها، وتصغير الموقف التعليمي، وتبسيطه، والمشاهدة والتقويم الذاتيين، باإلضا
لتدريس في المدارس، ويمكن أن عملية ا جراءبعد ذلك الطالب المعلم جاهزًا إل ، حيث يصبحةة الراجعالتغذي

  .عدد الحضور وغيرها وأعدد المهارات  وأزمنه  وأذلك تدريجيًا من خالل التدرج في تكبير الدرس  يتم
المعلمين من خالل التدريب على  ادإعدكبيرة للتدريس المصغر في عملية  أهميةن هناك أمما سبق نجد 

العديد من المهارات وصقل الخبرات من خالل التجريب والتعايش مع المواقف التعليمية، مما يجعل الطالب 
المعلم في مرحلة التطبيق الميداني وفي المراحل الالحقة أقل توترَا وإرباكًا وخجًال وأكثر جاهزيًة وثقة 

  . لتعليميةوقدرة على التعامل مع المواقف ا

  :الدراسات السابقة
الدراسة، ولم يتم العثور على دراسة  بأهداف العالقة ذات للدراسات السابقة مسح إجراءقام الباحث ب

ترتبط ارتباطا مباشرا بالدراسة الحالية، حيث كانت هناك مجموعة من الدراسات تركزت على التدريس 
بدراسة  (Onwuagboke & Osuala & Nzeako, 2017)ال ونزيكو اواوسو يالمصغر، فقد قام انواقبوك

تحديد أثرها على اكتسابهم للمهارات التعليمية  أجلهدفت إلى تحديد أثر استراتيجية التدريس المصغر من 
التربوية  )الفان ايكوكو( مدرسًا طالبًا من طالب السنه الثانية في كلية) 90(المطلوبة، على عينه تكونت من 

التدريس في برنامج التدريب قبل الخدمة،  ةانوا يستعدون للشروع في برنامج ممارسالذين كفي نيجيريا 
للطلبة باستخدام مقياس لتقييم مهارات التدريس المصغر  االحق اواختبار اتمهيدي اوشملت الدراسة اختبار
كشفت وحللت البيانات التي تم جمعها باستخدام إحصاءات وصفيه واستنتاجيه، و .الذي وضعه الباحثون

 أداءتدخالت التدريس المصغر حسنت المهارات التعليمية إلى حد كبير، حيث كان  أننتائج الدراسة 
من المجموعات  أفضلالمجموعة التي تلقت معالجه التعليم المتناهي بالتدريس المصغر بتسجيل الفيديو 

ذلك تأثيرًا كبيرًا على الحاجة األخرى، بينما لم يكن للجنسين تأثير كبير على الدرجات المتوسطة، وقد أثر 
تجهيزًا جيدًا لتقديم برامج التدريس المصغر في مؤسسات  اإلى مختبر للتدريس المصغر، بحيث يكون مجهز

  .تعليم المعلمين
) انتاريو(جريت في أالتي  (Zhou &  Xu &  Martinovic, 2017)ومارتينوفك  اكسوو جووفي دراسة 

المعلمين قبل الخدمة في تدريس العلوم مع التكنولوجيا من خالل دراسة هدفت إلى تطوير قدرات كندا في 
حتاج المرشحون من ي، يمفي التعل للتكنولوجيااالستخدام الفعال  أجلالتدريس المصغر، ومن  أسلوب
ية في عملكة المتعلقة بالمحتوى من خالل المشارية لومات التربوالمعرفة المتعلقة بالمعين إلى تطوير المعلم

ستنادًا إلى دراسة الطلبة المعلمين المرشحين لخطه الدرس، والواجبات، او .ونمذجة وممارسة وتأمل اقشٍةمن
التدريس المصغر، والمالحظات اليومية، توصلت الدراسة إلى أن تطبيق التدريس المصغر  داءوالمالحظات أل

التدريس مع التكنولوجيا، كما تكمن  في المناهج الدراسية يوفر للمعلمين المرشحين فرصة كبيرة لتعلم كيفية
   .أهميته في فرص الممارسة، والتجديد التعاوني، والتغذية الراجعة، والتعلم من بعضهم البعض
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التدريس  أسلوبإلى التعرف على فعالية استخدام   (Al-Takhyneh, 2016)اينهكاوهدفت دراسة الط
 على عينة بلغتالعربية المفتوحة فرع األردن،  المصغر والتفكير في تطوير مهارات التدريس في الجامعة

وصنفوا إلى خمس مجموعات على أساس قياس  .طالب ممن التحقوا ببرنامج التعليم االبتدائي) 100(
قياس مهارات التدريس والتحقق من صحتها، حيث استخدمت  أداةتم تطوير . التفكير المستخدم أسلوب

أظهرت نتائج الدراسة  .التدريس المصغر أسلوبالتدريس باستخدام قبل وبعد التدريس لقياس مهارات  داةاأل
الدرجات في مهارات ما قبل وبعد بين متوسط ) α ≤ 0.05(وجود داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

التدريس لصالح مهارات ما بعد التدريس بشكل عام وفي مستويات التفكير التركيبي والتحليلي والواقعي 
درجات مهارات ما قبل وبعد التدريس في مستوى ن ال يوجد داللة إحصائية بين متوسط والعملي، في حي

التفكير المثالي، كما ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات الدرجات في مهارات التدريس  أسلوب
  .التفكير المستخدم أسلوببسبب 

التحقيق في دراسة هدفت إلى  (Koutsoukos & Fragoulis, 2016)س قواليس وفركووأجرى كوتسو
التدريس المصغر كتقنية تدريبية، وألغراض الدراسة، أجريت دراسة حالة،  أسلوبآراء المعلمين بشأن 

اليونان، في  في كوزاني) أسبيت(ودراسة عينة من معلمي التعليم الثانوي في المدرسة التربوية والتكنولوجية 
مفيدة  أداةالتدريس المصغر يعتبر  أسلوباد المعلمين أن ومن بين النتائج الرئيسية للبحث هو اعتق

  .تساعدهم على تحسين مهاراتهم التعليمية، وكذلك لها تأثير كبير على مختلف جوانب التدريس
من ) 100(بدراسة هدفت إلى دراسة الخبرات والكفاءات، وتصورات  (Koross, 2016) سيوقام كور

ة من برنامج تعليم اللغة السواحلية في مدرسة التربية، جامعة إلدوريت الطلبة المعلمين المتدربين قبل الخدم
واستخدم استبيان ومقابلة جماعية  ،الدراسة مجموعة من التقنيات الكمية والنوعيةفي استخدمت . كينيافي 

وعة توصلت الدراسة إلى أن الطلبة المعلمين اكتسبوا مجم .مركزة لجمع البيانات من المجيبين عينة الدراسة
متنوعة من الخبرات والكفاءات من التدريس المصغر، وأن معظمهم لديهم مواقف إيجابية تجاه التدريس 

  . للتدريس أسلوبالمصغر ك
 لمعلمي التدريسية الكفايات رفع في المصغر التدريس استخدام أثر لبيان دراسة هدفت) 2012(أجرى التوم 

 عينة وتكونتللدراسة،  أداةك ةبطاقة المالحظ تاستخدم ،في السودان الحصاحيصا محليةفي  األساس مرحلة
 التحليل، في اإلنساني اإلحصائي التحليل برنامج البحث استخدم معلمًا ومعلمًة، وقد) 60(من  الدراسة
 لمعلمي التدريسية الكفايات درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال الدراسة إلى انه وتوصلت

 ذات فروق توجدو أنثى، أو ذكر النوع، لمتغير تعزى المصغر التدريس أسلوب استخدموا الذين األساس مرحلة
 المؤهلين وغير تربويا المؤهلين األساس مرحلة لمعلمي التدريسية الكفايات درجات متوسطات بين إحصائية داللة

 التدريسية الكفايات درجات اتمتوسط بين إحصائية داللة ذات فروق وتوجد تربويًا، المؤهلين لصالح تربويًا
  .قصيرة خبرة طويلة، خبرة الخبرة، لمتغير تعزى األساس مرحلة لمعلمي

فعالية باستخدام التدريس المصغر   (Mergler & Tangen, 2010) ن انجقلر وتيرم تناولت دراسة
معلما، ) 520(من نت ، على عينة تكولتقييم طلبة الدراسات العليا المعلمين قبل الخدمة في أستراليا أداةك

معلما ) 208(و في المرة األولى استقصاء فعالية المعلم وأسئلة نوعية إضافية معلمًا) 315(حيث أكمل 
أكملوا االستبيان واألسئلة في وقت آخر، كشف تحليل المكونات الرئيسية الذي أجري على بيانات المسح في 

فعالية المعلم في إدارة الصف وفعالية المعلم : هما المرة األولى عن أن فعالية المعلم تتكون من عنصرين
من المشاركين الذين ) 208(فقد أجريت على   (ANOVA)المتكررة أنوفاخذ القياسات أوتم  الشخصية،

أكملوا الدراسة في المرة األولى والثانية، حيث كشفت فعالية على كال العنصرين في زيادة كبيرة مع مرور 
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بيانات الضوء على األثر اإليجابي الذي أحدثته عمليات التدريس المصغر في الوقت، كما سلطت هذه ال
  .تطوير هوية المعلم
دراسة هدفت إلى أثر تطبيق التدريس في تركيا  (Karcky & Sanli, 2009) وسانلي وأجرى كاركي

سة على المصغر على مستوى كفاءة المعلمين الذين يدرسون في مرحله الطفولة المبكرة، حيث تمت الدرا
مجموعة من الطلبة المعلمين في مرحلة ما قبل الخدمة الذين تم تضمينهم في النشاط، حيث تم قياس 

لكفاءة الذي وضعه ايريسن اقياس  أداةالطالب المعلمين من خالل استخدام  ةمستويات كفاء
ى المجموعات ، استخدمت الدراسة المنهج التجريبي الذي اعتمد عل) (Erisen & Celikoz, 2003وسيلكوز

مجموعه ضابطة، وتم تحليل البيانات بواسطة  ُتوجدن أحادي االختبار القبلي والبعدي دون أذات التصميم 
التدريس المصغر، تم  ةالتدابير المتكررة بعد تجربANOVA  واختبار T. Test العينات المقترنة اختبار

ما قبل اإلختبار وما بعده، حيث بينت النتائج بين المشاركين في الدرجات  ةالتوصل إلى وجود اختالفات كبير
  . يجابيإأن نشاط التدريس المصغر قد أثر على مستويات كفاءة الطلبة المعلمين بشكل 

دراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية التدريس المصغر في في السعودية ) 2009(وأجرى المالكي 
توجيه األسئلة الصفية، وإدراة الصف، وبورة، استخدام السوالطالب المعلمين مهارات، التهيئة،  إكساب

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج شبه التجريبي المعتمد على المجموعتين الضابطة والتجريبية 
للدراسة، وبعد تحليل النتائج توصلت  أداةوالمالحظة القبلية والبعدية، حيث استخدم بطاقة المالحظة ك

الطلبة المعلمين بعض مهارات  إكسابالتدريس المصغر في  أسلوبم ن  فاعلية استخداأالدراسة إلى 
لصالح المجموعة ) 56,1(لصالح المجموعة التجريبية، مقابل  )86,5(التدريس، حيث بلغ المتوسط الحسابي 

  .الضابطة
 في المصغر التدريس على قائم تدريبي برنامج فعالية مدى تعرف إلى بدراسة هدفت) 2008(وقام عقيلي 

 الوصفي المنهج استخدم االبتدائية، بالمرحلة العلوم معلمي لدى العلوم الالزمة لتدريس العملية المهارات يةتنم
 العلمية نشطةاأل تحليل خالل اإلبتدائية من بالمرحلة العلوم لتدريس الالزمة العملية المهارات لتحديد التحليلي

 المهارات تنمية في البرنامج المقترح فعالية على مدى تعرفلل التجريبي شبه المنهج استخدام تم كمام، العلو بكتب
 المهارات تضمنت مالحظة بطاقة إعداد اإلبتدائية، تم بالمرحلة العلوم معلمي لدى العلوم لتدريس الالزمة العملية
 تحديد تم حيث العلوم، معلمي من معلمًا) 15(ى عل وتطبيقها اإلبتدائية بالمرحلة العلوم لتدريس الالزمة العملية

 لتنمية المصغر التدريس باستخدام تدريبي برنامج إعداد تم كما العينة، هذه لدى التي بها تدن المهارات
 على وتدرب االبتدائية بالمرحلة العلوم معلمي لدى تدن أن بها التشخيصية الدراسة أظهرت التي المهارات
 متوسطي دالة بين فروق وجود إلى الدراسة لتالعلوم، توص معلمي من معلمًا) 28(البرنامج  هذا استخدام
 التطبيق لصالح المالحظة لبطاقة والبعدي القبلي من التطبيقين كل في الدراسة عينة العلوم معلمي درجات
 القبلي التطبيقين من كل في الدراسة عينة العلوم معلمي درجات متوسطي دالة بين فروق وجود وكذلك البعدي،
 المتضمنة العملية للمهارات الدراسة عينة العلوم معلمي أداء المالحظة، وكان سة ببطاقةرئي مهارة لكل والبعدي

 لبطاقة العظمى الدرجة من %)75(تربويًا  المقبول التمكن مستوى أو يساوي من أكبر المالحظة بطاقة في
 .بالتدري بعد المالحظة

 أداء مستوى على التعرف إلى هدفتفي جامعة اليرموك دراسة ) 2007(أجرى البركات وابو جاموس 
استراتيجية  استخدام أثر وبيان والتنفيذ والتقويم، التخطيط مجاالت ضمن التدريسية للكفايات الطلبة المعلمين

 وطالبة طالبا) 40(تم تطبيقها على عينة بلغت إليها،  المجاالت المشار ضمن تنميتها في المصغر التدريس
 استمرتللدراسة،  أداةة كبطاقة المالحظواستخدمت ضابطة،  واألخرى ةتجريبي إحداهما مجموعتين موزعين
 أداء فيكبير  ضعف جودوزها أبر لى العديد من النتائجإتوصلت الدراسة م، 2004/2005من العام  التجربة
 ادأفر جميع أداء في تحسن العملي، ووجود التدريب بممارسة البدء قبل التدريسية للكفايات الدراسة عينة أفراد
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 التجريبية المجموعة أفراد لدى التحسن هذا وكان العملي، التدريب فترة خالل التدريسية للكفايات الدراسة عينة
 المتوسطات بين الفروق ان إذ الضابطة، المجموعة في نظرائهم مع مقارنة المصغر بالتدريس تدريبهم تم الذين

من تثبت ة، وبذلك فقد التجريبي المجموعة لصالحة ودال انتة كوالضابط المجموعتين التجريبية بين الحسابية
 تخصص في الطلبة المعلمين لدى التدريس كفايات تنمية في المصغر التدريس خالل من التدريب فعالية الدراسة

  .اليرموك بجامعة الصف معلم
لتربية الطالبة المعلمة ل أداءدراسة هدفت إلى معرفة أثر التدريس المصغر على ) 2003(جرت دحالن أو

الطالبة إلنجاح العملية التعليمية واستمرارها، استخدمت  أداء، لتحسين بمكة المكرمة العملية بكلية المعلمات
الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت المجموعة التجريبية والضابطة، وَأعدت بطاقة مالحظة لتقييم 

معرفة أوجه القصور في برنامج التربية العملية المتبع الطالبات عينة الدراسة، كما استخدمت االستبيان بهدف 
شارت النتائج إلى وجود فرق أبالكلية من وجهة نظر مديرات ومشرفات التربية العملية والتربية الفنية، وقد 

ن هناك قصور في برنامج التربية أالمجموعتين لصالح المجموعة التجريبية، كما كشفت الدراسة  أداءبين 
للمدة التي يتم فيها التدريب على التربية العملية بأنها غير كافية، وضعف العالقة بين المشرفات  العملية يعزى

معلمة التربية الفنية  إعدادن بعض مقررات أالمسؤوالت عن التربية العملية مع مشرفات ومديرات المدارس، و
  .ال تكسب الطالبة مهارات تدريسية عالية في التربية العملية

  :لى الدراسات السابقةالتعقيب ع
وتهيئة  إعداداستخدام التدريس المصغر في عملية  أهميةمن خالل مراجعة الدراسات السابقة تتضح 
ها، كما أشارت نتائج الدراسات السابقة إلى الدور اإليجابي ئالمعلمين في مرحلة ما قبل الخدمة أو في أثنا

نعكست إيجابًا على الطلبة بعد اارات التعليمية التي للتدريس المصغر، حيث أسهم في تنمية العديد من المه
تدريبهم على مهارات التدريس المصغر في المواقف التعليمية المختلفة، كما أننا لم نجد أية دراسة من 
الدراسات السابقة تناولت التدريس المصغر في مجال التربية الفنية باألردن، وكذلك تتميز هذه الدراسة عن 

نها الدراسة األولى باللغة العربية التي تحاول الكشف عن أثر استخدام التدريس المصغر أقة بالدراسات الساب
  .على تطوير مهارات التدريس في التربية الفنية في األردن

  :اتجراءالطريقة واإل

  : منهج الدراسة
سة الحالية للتعرف على أثر استخدام استراتيجية التدريس المصغر على الطلبة المعلمين، اتبعت الدرا

  .المنهج شبه التجريبي الذي يعتمد على المجموعة التجريبية والضابطة ذي القياسين القبلي والبعدي

  :مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة الذين تم تخصيصهم بمسار التربية الفنية للعام الجامعي 

  .حصائيات المتوافرة لدى القسمطالبا وطالبة، حسب اال) 64(م ، والبالغ عددهم 2015/2016

  :عينة الدراسة
اناث، من الطلبة الذين سجلوا مساق ) 28(ذكور، و) 16(طالبا وطالبة، ) 44(تكونت عينة الدراسة من 

ن هؤالء إم، حيث 2015/2016مناهج وطرق تدريس التربية الفنية في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
ن يسجلوا في الفصل الثاني مساق مشروع أساق، والذين من المفترض الطلبة ملزمون بدراسة هذا الم

  .في المدارس) التدريب الميداني(التخرج 



 عتومال

164 
 

   :الدراسة أداة
  :بطاقة المالحظة حسب اآلتي إعدادألغراض تطبيق الدراسة تم 

البركات التدريس المصغر كدراسة  أسلوبمراجعة األدب التربوي والدراسات ذات العالقة باستخدام : وًالأ
، ودراسة (Al- Takhyenh, 2016) اينهكا، ودراسة الط)2009(، ودراسة المالكي )2006(وابو جاموس 

للتوصل إلى قائمة المجاالت التي يجب على الطالب المعلم ممارستها في ، (Koross, 2016) سيكور
) 10(تخطيط ويتضمن ال: المجال األول :وتضمنت ثالث مجاالت في صورتها النهائية هي الغرفة الصفية،

  . فقرات) 7(التقويم ويتضمن : فقرات؛ المجال الثالث)  20(التنفيذ ويتضمن : المجال الثاني فقرات؛
الذي يشمل على خمس درجات تقيس حدوث ممارسة المعارف الخماسي تم اختيار مقياس ليكرت : ثانيًا

 درجات، أربع وله جدا درجات، وجيد خمس وله ممتاز: الدراسة كالتالي أداةوالمهارات المتضمنة في فقرات 
  .درجة وله وضعيف درجتان، وله ومقبول درجات، ثالث وله وجيد

  :داةصدق األ
تم التأكد من صدق بطاقة المالحظة بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة 

امعة اليرموك، حيث طلب منهم إبداء في مجال المناهج والتدريس، والقياس والتقويم، والتربية الفنية في ج
رأيهم فيها من حيث مالءمة فقرات بطاقة المالحظة لهدف الدراسة، ووضوحها، وسالمة الصياغات اللغوية، 
ومدى انتماء الفقرات للمجاالت التي أدرجت تحتها، حيث تم األخذ بمالحظات المحكمين من حذف وتعديل 

عتبرت دالالت الصدق كافية لخبرة افقرة، و) 37(رتها النهائية من بصو داةوإضافة، ونتيجًة لذلك تكونت األ
  .المحكمين في هذا المجال

  :داةثبات األ
طالبا معلمًا من ) 12(المالحظة في الدراسة الحالية على  أداةالدراسة، تم تجريب  أداةللتحقق من ثبات 

وعند اإلنتهاء من المالحظات خارج عينة الدراسة، واستخدمت كاميرا فيديو لتسجيل الحصص الصفية، 
عتبر المتوسط الحسابي بين تقديرات االصفية قام الباحث بتفريغ محتوى الشريط على بطاقة المالحظة، و

وكل من مجاالتها، ثم تم حساب  داةالمالحظ في المرة األولى والثانية لكل زيارة هي الدرجة الكلية على األ
ي وضعت للمالحظات في المرة األولى، والمالحظات في المرة الثانية رتباط بيرسون بين التقديرات التامعامل 

باعتباره مؤشرًا على التجانس الداخلي لكل  ككل، وتم حساب معامل كرونباخ ألفا داةلمجاالت الدراسة ولأل
، وهذه القيمة تعتبر )0،92(مل االتساق الداخلي لها اككل، حيث بلغ مع داة، ولألداةمجال من مجاالت األ

  .الدراسة الحالية أداةناسبة ألغراض تطبيق م

   :ات الدراسةإجراء
 الخطوات الدراسة، حسب  تنفيذ تم وثباتها، صدقها من والتأكد المالحظة بطاقة بتصميم الباحث قام أن بعد

 :التالية
يبية، تجر) 23: (مجموعتين إلى طالبًا وطالبًة، تم تقسيمهم) 44(عددهم  البالغ الدراسة أفراد اختيار. 1

 .ظابطة) 21(و
 تكافؤ من للتأكد األولين من بدء الفصل الدراسي األسبوعين في القبلية المالحظة تم تطبيق بطاقة. 2

 .صفية لجميع الطلبة عينة الدراسة مالحظة خالل من المجموعتين
 .نريتم تدريب طلبة المجموعة التجريبية لمدة شه. 3
 .تدريبال ألغراض استخدامه وطريقة غرالمص التدريس أهميةب الطلبة تم تعريف. 4
 .بنفسه بها قام تخطيطال عملية ضوء في وذلك ،مصغر درس بتنفيذ كل طالب تكليفتم . 5
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فيديو، مع التأكيد على الطلبة من التعقيب  شريط قام بتنقيذه الطلبة على مصغر درس تسجيل كلتم . 6
 .كل طالب أداءوإبداء المالحظات على 

، ثم تم (Data Show)نفذه الطالب من خالل جهاز العرض الداتا شو  الذي المصغر الدرس عرض تم. 7
التعرف على نواحي  أجلوالقيام بعملية تحليل الدرس، من  تسجيل المالحظات من قبل المشرف والزمالء،

 .القوة والضعف لدى الطلبة
ستفادة من المالحظات بإعادة تنفيذ نفس الدرس المصغر مرة أخرى، مراعيًا االقيام كل طالب . 8

 .والتوجيهات
تم تدريبهم على المهارات التدريسية الالزمة للتدريس  بعد أن البعدية للمجموعة تطبيق بطاقة المالحظة. 9

 المقياس حسب مهارة لكل تقدير درجة الطلبة، من خالل وضع داءأل درجة المصغر من خالل تسجيل
 .ه لهائأداي ضوء مستوى ها فإعدادلبطاقة المالحظة التي تم  الخماسي

 خالل برنامج من اإلحصائي التحليل عملية وإجراء الحاسوب جهازفي  البيانات دخالإبعد ذلك تم . 10
(SPSS)  إكسابالتعرف على أثر استخدام التدريس المصغر مقارنة بالطريقة االعتيادية في  أجلمن 

  .  مهارات التدريس لطلبة التربية الفنية بجامعة اليرموك

  المعالجة اإلحصائية
لإلجابة عن سؤال الدراسة حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية 

ونظرًا الختيار عينة  مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة على مهارات التدريس مجتمعة، داءالمعدلة أل
هنا ) تكافؤ قبلي واالختبار والتعيين العشوائي( ئة حد شرطي تقييم المجموعات المتكافأقصدية وعدم تحقق 

) المصاحب( االحصائي بتحليل التباين المشترك سلوببط االحصائي، ويتم ذلك من خالل األضال بد من ال
ولفحص داللة الفروق بين المتوسطات  .خذ بعين االعتبار الفروق القبلية والبعدية في آن واحدأالذي ي

؛ استخدم تحليل التباين الثنائي المصاحب )استراتيجية التدريس، والجنس: (لمتغيري الحسابية البعدية وفًقا
)ANCOVA( . سبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية المعدلة كماح
وق بين ولفحص داللة الفر ،مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة على كل مهارة من مهارات التدريس داءأل

؛ استخدم تحليل التباين الثنائي )استراتيجية التدريس، والجنس: (لمتغيريالمتوسطات الحسابية وفًقا 
لمعرفة حجم األثر ) Eta Square(وأخيرًا استخدم مؤشر مربع ايتا . )MANCOVA(المتعدد المصاحب 

)Effect Size (الستراتيجية التدريس.  

  :نتائج الدراسة
الدراسة، وتحليل بيانات بطاقة المالحظة للمجموعة التجريبية والمجموعة الظابطة،  اتإجراءبعد القيام ب

  :ج، سيتم عرضها على النحو التاليتم التوصل إلى مجموعة من النتائ
ما أثر استخدام استراتيجية التدريس : " فيما يتعلق بنتائج سؤال الدراسة الرئيس الذي نص على

، حيث انبثق عن هذا "لطلبة التربية الفنية المعلمين بجامعة اليرموك؟ مهارات التدريس إكسابالمصغر في 
  :السؤال ثالث فرضيات صفرية هي

وجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ال ي: "الفرضية الصفرية األولى ونصت على. 1
)α = 0.05 ( من مهارات التدريس وعليها  أفراد الدراسة على كل مهارة داءمتوسطين الحسابيين ألالبين

 )".االعتيادية، التدريس المصغر(مجتمعًة، يعزى لمتغير استراتيجية التدريس 
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وجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ال ي: "الفرضية الصفرية الثانية ونصت على. 2
)α = 0.05 ( مهارة من مهارات التدريس وعليها أفراد الدراسة على كل  داءمتوسطين الحسابيين ألالبين

 ".مجتمعًة، يعزى لمتغير الجنس
اإلحصائية  وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةال ت: "الفرضية الصفرية الثالثة ونصت على. 3

)α = 0.05 ( أفراد الدراسة على كل مهارة من مهارات التدريس وعليها  داءمتوسطات الحسابية ألالبين
 ".استراتيجية التدريس، والجنس: عًة، ُتعزى للتفاعل بين متغيريمجتم

داللة الفرق بين المتوسطين  من تحديد لإلجابة عن هذا السؤال والتحقق من فرضياته؛ كان ال بد
) استراتيجية التدريس، والجنس: (أفراد الدراسة على مهارات التدريس مجتمعًة وفًقا لمتغيري داءالحسابيين أل

أفراد الدراسة على كل مهارة من  داءداللة الفرق بين المتوسطين الحسابيين أل تحديد ومن ثمل بينهما، والتفاع
والتفاعل بينهما، وفيما يلي عرض ) استراتيجية التدريس، والجنس: (وفًقا لمتغيري مهارات التدريس منفردًة

  :لذلك

  :هارات التدريس مجتمعًةم. أ
أفراد الدراسة القبلي والبعدي على مهارات  داءالنحرافات المعيارية ألالمتوسطات الحسابية، وا حسبت

والجنس، ويبين ) االعتيادية، التدريس المصغر(استراتيجية التدريس : التدريس مجتمعًة، وفًقا لمتغيري
  . ذلك) 1(جدول 

البعدي على مهارات التدريس أفراد الدراسة القبلي و داءالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية أل): 1( جدول

  )استراتيجية التدريس، والجنس: (مجتمعًة، وفًقا لمتغيري

استراتيجية 

  التدريس
  الجنس

  البعدي داءاأل    القبلي داءاأل

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

 المعياري
  المتوسط  

  الحسابي

  االنحراف

 المعياري
  المتوسط

  الحسابي المعدل

  االنحراف

 المعياري

 يةاالعتياد
 0.22 2.38 0.49 2.49  0.37 1.42  ذكر
 0.22 2.66 0.83 2.68  0.20 1.27  أنثى

 0.14 2.56 0.71 2.61  0.28 1.32 الكلي

 التدريس المصغر
 0.17 2.74 0.27 2.76  0.38 1.41  ذكر
 0.16 3.67 0.76 3.61  0.16 1.26  أنثى

 0.14 3.17 0.75 3.31  0.26 1.31 الكلي

 الكلي
 0.16 2.52 0.41 2.63  0.36 1.41  ذكر
 0.12 3.21 0.91 3.18  0.17 1.27  أنثى

   0.80 2.98  0.26 1.32 الكلي

أفراد الدراسة على  داءأل وجود فرق ظاهري بين المتوسطين الحسابيين البعديين) 1(يتبين من جدول 
ظاهري بين المتوسطين  ، وفًقا لمتغير استراتيجية التدريس، ووجود فرقمهارات التدريس مجتمعًة

وفًقا لمتغير الجنس، وبهدف عزل  ،أفراد الدراسة على مهارات التدريس مجتمعًة داءأل الحسابيين البعديين
أفراد الدراسة على مهارات التدريس مجتمعًة، ومعرفة الداللة اإلحصائية لتلك  أداءتحييد الفروق القبلية في و

راسة استراتيجية التدريس، والجنس، والتفاعل بينهما؛ استخدم تحليل الد: الفروق الظاهرية وفًقا لمتغيري
  .)2(، وذلك كما هو مبين في جدول )Two Way ANCOVA(التباين الُثنائي المصاحب 
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أفراد الدراسة على مهارات  داءمتوسطات الحسابية البعدية ألللنتائج تحليل التباين الُثنائي المصاحب : )2(جدول 

  والتفاعل بينهما) استراتيجية التدريس، والجنس: (معًة، وفًقا لمتغيريالتدريس مجت

 مصدر التباين
  مجموع

 المربعات
  درجات

 الحرية
  متوسط

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية
  حجم

 األثر
 199. 004. 9.662 3.672 1 3.672  )االختبار القبلي(المصاحب

 202. 003.  *9.893 3.760 1 3.760 استراتيجية التدريس
 230. 002. *11.641 4.424 1 4.424 الجنس

استراتيجية 
 067. 103. *2.788 1.060 1 1.060  الجنس×التدريس

    380. 39 14.821 الخطأ
     43 27.847 المجموع المعدل

  )α = 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية * 

  :يالحظ ما يلي) 2(بالنظر إلى نتائج تحليل التباين جدول 
وهي أقل من مستوى الداللة ) 0.003(الداللة اإلحصائية لمتغير استراتيجية التدريس كانت  ةقيم أن. 1

يوجد : "الفرضية الصفرية األولى وُقبلت البديلة التي نصت على وبذلك رفضت؛ )α = 0.05(اإلحصائية 
 داءألالمتوسطين الحسابيين بين ) α = 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية فرق ذو 

؛ مما يؤكد وجود أثر الستخدام "أفراد الدراسة على مهارات التدريس يعزى لمتغير استراتيجية التدريس
طلبة التربية الفنية المعلمين بجامعة اليرموك لمهارات التدريس  إكساباستراتيجية التدريس المصغر في 

، ويتعزز ذلك )التدريس المصغر(خضعوا للتدريس باستخدام استراتيجية  مجتمعًة، ولصالح الطلبة الذين
، حيث يالحظ مقدار التحسن في مهارات )2(من خالل النظر إلى المتوسطات الحسابية المعدلة جدول 

) Effect Size(وإليجاد حجم األثر . التدريس مجتمعًة الناتج من استخدام استراتيجية التدريس المصغر
من -، فقد وجد Eta Squareجية التدريس على مهارات التدريس مجتمعًة، جرى إيجاد مربع ايتا الستراتي
َفسرت ) التدريس المصغر(وهذا يعني أن استراتيجية التدريس ): 0.202(أنه يساوي  -)2(جدول 
جتمعًة؛ أفراد الدراسة على مهارات التدريس م داءمن التباين في المتوسط الحسابي أل%) 20.2(حوالي 

في مهارات التدريس مجتمعًة بنسبة مئوية ) حسَنت(بمعنى أن استخدام استراتيجية التدريس المصغر أثرت 
)22.2(%.  

 α(وجاءت أقل من مستوى الداللة اإلحصائية ) 0.002(الداللة اإلحصائية لمتغير الجنس بلغت  ةقيم أن. 2
داللة يوجد فرق ذو : "وُقبلت البديلة التي نصت علىالفرضية الصفرية الثانية  وبذلك رفضت؛ )0.05 =

أفراد الدراسة  داءألالمتوسطين الحسابيين بين ) α = 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
طلبة التربية  إكساب؛ مما يؤكد وجود أثر لمتغير الجنس في "على مهارات التدريس يعزى لمتغير الجنس

، ويتعزز ذلك من خالل النظر اإلناثليرموك لمهارات التدريس مجتمعًة، ولصالح الفنية المعلمين بجامعة ا
، حيث يالحظ مقدار التحسن في مهارات التدريس مجتمعًة )2(إلى المتوسطات الحسابية المعدلة جدول 

لمتغير الجنس على مهارات التدريس ) Effect Size(وإليجاد حجم األثر . الناتج من متغير الجنس
وهذا  ،)0.230(أنه يساوي  - )2(من جدول -، فقد وجد Eta Squareتمعًة، جرى إيجاد مربع ايتا مج

أفراد الدراسة على  داءمن التباين في المتوسط الحسابي أل%) 23.0(يعني أن متغير الجنس َفسر حوالي 
 جتمعًة؛ بمعنى أن متغير الجنس أّثرمهارات التدريس م)نسجتمعًة بنسبة مئوية في مهارات الت) حدريس م

)23.0(%. 
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وهي ) 0.103(استراتيجية التدريس، والجنس بلغت : الداللة اإلحصائية للتفاعل بين متغيري ةقيم أن. 3
: الفرضية الصفرية الثالثة التي نصت على وبذلك ُقبلت؛ )α = 0.05(أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية 

المتوسطات بين ) α = 0.05(د مستوى الداللة اإلحصائية داللة إحصائية عنال يوجد فروق ذات "
استراتيجية : أفراد الدراسة على مهارات التدريس مجتمعًة يعزى للتفاعل بين متغيري داءألالحسابية 

استراتيجية التدريس، والجنس في : ؛ مما يؤكد عدم وجود أثر للتفاعل بين متغيري"التدريس، والجنس
  .فنية المعلمين بجامعة اليرموك لمهارات التدريس مجتمعًةطلبة التربية ال إكساب

  ). التقويم، والتنفيذ، والتخطيط(مهارات التدريس وتضم . أ
أفراد الدراسة القبلي والبعدي على كل مهارة  داءالحسابية، واالنحرافات المعيارية ألحسبت المتوسطات 

، كما هو مبين )االعتيادية، التدريس المصغر(ية التدريس من مهارات التدريس منفردًة، وفًقا لمتغير استراتيج
  ).3(في جدول 

أفراد الدراسة القبلي والبعدي على كل مهارة من مهارات  داءالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية أل): 3( جدول

  التدريس منفردًة، وفًقا لمتغير استراتيجية التدريس

  المهارة
استراتيجية 

  التدريس
  نسالج

  البعدي داءاأل   القبلي داءاأل

  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
  المتوسط  

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
  المتوسط

 الحسابي المعدل
  االنحراف

 المعياري

يط
خط

الت
  

  االعتيادية
 0.16 2.67 0.42 2.65  0.46 1.44 ذكر
 0.12 2.85 0.63 2.91  0.34 1.34 أنثى
 0.10 2.76 0.56 2.81  0.38 1.38 الكلي

 التدريس المصغر
 0.16 3.01 0.22 2.90  0.47 1.38 ذكر
 0.12 3.62 0.65 3.63  0.29 1.33 أنثى
 0.10 3.31 0.64 3.38  0.35 1.35 الكلي

 الكلي
 0.12 2.84 0.35 2.78  0.45 1.41 ذكر
 0.09 3.23 0.73 3.30  0.31 1.34 أنثى
   0.66 3.11  0.36 1.36 الكلي

يذ
تنف

ال
  

 االعتيادية
 0.25 2.34 0.62 2.43  0.35 1.39 ذكر
 0.20 2.65 0.89 2.62  0.13 1.23 أنثى
 0.16 2.49 0.79 2.55  0.24 1.30 الكلي

 التدريس المصغر
 0.26 2.63 0.35 2.67  0.34 1.41 ذكر
 0.19 3.54 0.86 3.50  0.08 1.24 أنثى
 0.15 3.09 0.82 3.21  0.22 1.30 الكلي

 الكلي
 0.19 2.48 0.50 2.55  0.33 1.40 ذكر
 0.14 3.10 0.97 3.09  0.10 1.24 أنثى
   0.86 2.89  0.23 1.30 الكلي

يم
قو

الت
  

 االعتيادية
 0.28 2.38 0.83 2.45  0.41 1.45 ذكر
 0.22 2.54 1.02 2.53  0.25 1.26 أنثى
 0.17 2.46 0.93 2.50  0.32 1.33 الكلي

 التدريس المصغر
 0.29 2.85 0.59 2.84  0.41 1.45 ذكر
 0.20 3.90 0.74 3.88  0.21 1.24 أنثى
 0.17 3.37 0.85 3.52  0.30 1.31 الكلي

 الكلي
 0.21 2.61 0.72 2.64  0.40 1.45 ذكر
 0.15 3.22 1.11 3.25  0.22 1.25 أنثى
   1.02 3.03  0.31 1.32 الكلي
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أفراد الدراسة  داءوجود فروق ظاهرية بين المتوسطين الحسابيين البعديين أل) 3(يالحظ من جدول 
االعتيادية، التدريس (على كل مهارة من مهارات التدريس منفردًة، وفًقا لمتغير استراتيجية التدريس 

ل مهارة من مهارات التدريس أفراد الدراسة على ك أداءالفروق القبلية في ) تحييد(وبهدف عزل ). المصغر
منفردًة، ولمعرفة الداللة اإلحصائية لتلك الفروق الظاهرية وفًقا لمتغير استراتيجية التدريس والجنس والتفاعل 

، كما هو مبين في )Two Way MANCOVA(بينهما؛ استخدم تحليل التباين الُثنائي المتعدد المصاحب 
  .)3(جدول 
أفراد الدراسة على كل  داءين الُثنائي المتعدد المصاحب للمتوسطات الحسابية البعدية ألنتائج تحليل التبا: )3( جدول

  والتفاعل بينهما) استراتيجية التدريس، والجنس: (مهارة من مهارات التدريس منفردًة، وفًقا لمتغيري

  مصدر التباين
  المهارة

 البعدي داءاأل
  مجموع

 المربعات
  درجات

 الحرية
  متوسط

 المربعات
 مة فقي

  الداللة

 اإلحصائية
  حجم

 األثر

  المصاحب
  )القبلي التخطيط(

 136. 021. 5.830 1.096 1 1.096  التخطيط
 056. 146. 2.207 1.067 1 1.067 التنفيذ
 078. 085. 3.130 1.813 1 1.813 التقويم

  المصاحب
 )التنفيذ القبلي(

 303. 000. 16.112 3.029 1 3.029  التخطيط
 000. 965. 002. 001. 1 001. التنفيذ
 005. 669. 186. 108. 1 108. التقويم

  المصاحب
 )التقويم القبلي(

 174. 008. 7.789 1.464 1 1.464  التخطيط
 002. 794. 069. 033. 1 033. التنفيذ
 002. 778. 081. 047. 1 047. التقويم

  استراتيجية التدريس
Hotelling's 

Trace=0.706 
= ئية الداللة اإلحصا
0.000*  

 311. 000.  *16.697 3.139 1 3.139  التخطيط
 165. 010. *7.290 3.524 1 3.524 التنفيذ
 التقويم

8.420 1 8.420 14.535* .001 .282 

  الجنس
Hotelling's 

Trace=0.407 
= الداللة اإلحصائية 

0.000*  

 154. 014. *6.711 1.262 1 1.262  التخطيط
 143. 018. *6.164 2.979 1 2.979 التنفيذ
 التقويم

2.876 1 2.876 4.964* .032 .118 

  الجنس×استراتيجية التدريس
Wilks' Lambda=0.896 

  0.271= الداللة اإلحصائية 

 065. 117. 2.573 484. 1 484.  التخطيط
 047. 186. 1.814 877. 1 877. التنفيذ
 086. 070. 3.472 2.011 1 2.011 التقويم

 الخطأ
    188. 37 6.955  طيطالتخ

    483. 37 17.884 التنفيذ
    579. 37 21.435 التقويم

 المجموع المعدل
     43 18.868  التخطيط
     43 32.026 التنفيذ
     43 44.636 التقويم

  )α = 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية * 

  :يالحظ ما يلي) 3(جدول بالنظر إلى نتائج تحليل التباين 
) Hotelling's Trace(قيمة الداللة االحصائية الختبار  بلغت استراتيجية التدريس، أنه وفق متغير: وًالأ

حصائية على إ؛ مما يدل على وجود داللة )α = 0.05(وهي أقل من مستوى الداللة اإلحصائية ) 0.000(
كانت  استراتيجية التدريس وفق متغيرالحظ كذلك أنه ي) 3(األقل في أحد مهارات التدريس، ومن الجدول 
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وبذلك ؛ )α = 0.05(أقل من مستوى الداللة اإلحصائية  اتجميع قيم الداللة االحصائية لجميع المهار
داللة إحصائية عند يوجد فرق ذو : "الفرضية الصفرية األولى وُقبلت البديلة التي نصت على رفضت

أفراد الدراسة على كل مهارة من  داءألالمتوسطين الحسابيين بين ) α = 0.05(مستوى الداللة اإلحصائية 
؛ مما يؤكد وجود أثر الستخدام استراتيجية "مهارات التدريس منفردًة يعزى لمتغير استراتيجية التدريس

، )التخطيط، والتنفيذ، والتقويم(التدريس المصغر في تحسين كل مهارة من مهارات التدريس منفردًة 
، ويتعزز ذلك بالنظر إلى )التدريس المصغر(لصالح الطلبة الذين خضعوا للتدريس باستخدام استراتيجية و

، حيث يالحظ مقدار التحسن في كل مهارة من مهارات التدريس )3(المتوسطات الحسابية المعدلة جدول 
استراتيجية ) Effect Size( وإليجاد حجم األثر. منفردًة الناتج من استخدام استراتيجية التدريس المصغر

من -، فقد وجد Eta Squareالتدريس على كل مهارة من مهارات التدريس منفردًة، تم إيجاد مربع ايتا 
وهذا يعني أن استراتيجية التدريس : على الترتيب) 0.282، 0.165، 0.311( أنه يساوي -)3(جدول 

 داءن التباين في المتوسط الحسابي ألم ،على الترتيب) %28.2، %16.6، %31.1(َفسرت حوالي 
؛ بمعنى أن )التخطيط، والتنفيذ، والتقويم( أفراد الدراسة على كل مهارة من مهارات التدريس منفردًة

استخدام استراتيجية التدريس المصغر أّثرت في كل مهارة من مهارات التدريس منفردًة بنسبة مئوية 
  .على الترتيب) 28.2%، 16.6%، 31.1%(

وهي ) Hotelling's Trace) (0.000(قيمة الداللة االحصائية الختبار  بلغت الجنس، أنه وفق متغير: انيًاث
الفرضية الصفرية الثانية التي نصت  رفض؛ مما يدل على )α = 0.05(أقل من مستوى الداللة اإلحصائية 

المتوسطين بين ) α = 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية يوجد فرق ذو : "على
؛ مما "أفراد الدراسة على كل مهارة من مهارات التدريس منفردًة يعزى لمتغير الجنس داءألالحسابيين 

التخطيط، والتنفيذ،  (يؤكد وجود أثر لمتغير الجنس في تحسين كل مهارة من مهارات التدريس منفردًة 
، حيث يالحظ )3(وسطات الحسابية المعدلة جدول ويتعزز ذلك بالنظر إلى المت، اإلناثولصالح  )والتقويم

وإليجاد حجم األثر . مقدار التحسن في كل مهارة من مهارات التدريس منفردًة الناتج من متغير الجنس
)Effect Size (نفردًة، تم إيجاد مربع ايتا  متغير الجنسلعلى كل مهارة من مهارات التدريس مEta 

Square وهذا يعني : على الترتيب) 0.118، 0.143، 0.154( أنه يساوي -)3(من جدول -، فقد وجد
على الترتيب من التباين في المتوسط ) %11.8، %14.3، %15.4(َفسر حوالي  متغير الجنسأن 

؛ )التخطيط، والتنفيذ،  والتقويم( أفراد الدراسة على كل مهارة من مهارات التدريس منفردًة داءالحسابي أل
، %15.4(المصغر أّثر في كل مهارة من مهارات التدريس منفردًة بنسبة مئوية  ر الجنسمتغيبمعنى أن 

  .على الترتيب) 11.8%، 14.3%
قيمة الداللة االحصائية الختبار  بلغت استراتيجية التدريس، والجنس،: التفاعل بين متغيريأنه وفق : ثالثًا
)Wilks' Lambda) (0.271 ( اإلحصائية وهي أكبر من مستوى الداللة)α = 0.05( ؛ مما يدل على

داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال يوجد فروق ذات : "الفرضية الصفرية الثالثة التي نصت على قبول
أفراد الدراسة على كل مهارة من مهارات  داءألالمتوسطات الحسابية بين ) α = 0.05(اإلحصائية 

؛ مما يؤكد عدم وجود أثر "استراتيجية التدريس، والجنس :التدريس منفردًة يعزى للتفاعل بين متغيري
استراتيجية التدريس، والجنس في تحسين كل مهارة من مهارات التدريس منفردًة : للتفاعل بين متغيري

  .)التخطيط، والتنفيذ،  والتقويم(
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  :مناقشة النتائج
الطلبة المعلمين لمهارات  كسابإثر الستخدام استراتيجية التدريس المصغر في أظهرت النتائج وجود أ

وقد تعزى التدريس مجتمعة ولصالح الطلبة الذين خضعوا للتدريس باستخدام استراتيجية التدريس المصغر، 
عتيادية يعتمد على التركيز على الجوانب النظرية لعمليات التخطيط هذه النتيجة إلى أن التدريس بالطريقة اال

أن استخدام التدريس  يتبينرض الواقع، وبذلك أبيق ذلك عمليًا على تط يتمن أوالتنفيذ والتقويم، دون 
الطلبة المعلمين مهارات التخطيط والتنفيذ والتقويم التي اعتمدت  إكسابالمصغر كان له دور كبير وهام في 

 على التطبيق العملي المباشر في التدرب على هذه المهارات من خالل المعايشة الفعلية للمواقف التعليمية
التدريب مما أدى بالتالي إلى تحسين وتطوير مهاراته  أثناءستفادة من المالحظات والمناقشات التي تمت واال

  .في المجاالت الثالث
أن التدريس المصغر قد أعطى قيمة كبيرة لعملية التخطيط من خالل التدريب  نالحظففي مجال التخطيط 

في الدراسة الحالية، والتي تمثلث في اإلعتماد على  ات التي تمتجراءعلى مهارات التخطيط من خالل اإل
ها، حيث قاموا بصياغة إعداددليل معلم التربية الفنية في عملية تحضير الدروس والتدرب على كيفية 

المناسبة للموضوعات المختارة، وتمت  نشطةواأل األساليباألهداف وتحليل المحتوى واختيار الوسائل و
حظات الالزمة لجميع الطلبة مما أدى إلى تبادل الخبرات واإلستفادة منها بشكل مناقشة الخطط وتقديم المال

، كما أن تنظيم عملية التخطيط بهذا الشكل ساعد في التوصل أفضليضمن سير عملية التخطيط على نحو 
  .إلى هذه النتيجة

جربيبة لالختبار أما فيما يتعلق بتحسين مهارة التنفيذ بعد استخدام التدريس المصغر للمجموعة الت
البعدي مقارنة باالختبار القبلي، وكذلك مقارنًة مع المجموعة الضابطة، فقد يعزى ذلك إلى اإلستفادة من 

ضافة إلى مالحظات إالمالحظات التي تم تقديمها لهم قبل المشرف والتغذية الراجعة التي قام بها 
ه بعد عملية ة من خالل قيامه بمشاهدة نفس، عالوة على تقييمه الذاتي لهذه المهارهئواستفسارات زمال

هذه العملية، مما ساعد على تعزيز نواحي  أثناءه وعلى اإليجابيات التي تحلى بها ئخطاأالتنفيذ للتعرف على 
القوة لديه، وتفادي نواحي القصور، مما ساعد على صقل مهاراته التنفيذية للدرس من خالل التفاعل 

، وتقديم الموضوعات بطريقة سلسة ومنطقية وربط أفضلارة الصف على نحو المباشر مع الموقف الصفي وإد
التعليمية وتوظيف استراتيجيات التدريس المتنوعة، واستخدام ما تم  نشطةالدرس الحالي بالسابق وعرض األ

 ات التي قام بها منذ دخولهجراءيجابًا على جميع اإلإ، مما انعكس أفضلالتخطيط له بطريقة مناسبة بشكل 
  .وحتى خروجه منه الفصل
ما فيما يتعلق بمهارة التقويم فهناك تفوق للمجموعة التجريبية مقارنة بالقياس القبلي للمجموعة أ

استخدام  أهميةابطة لهذه المهارة الهامة من خالل التدريس المصغر، مما يؤكد على ضومقارنة بالمجموعة ال
لمهارة، وقد يعزى ذلك إلى تدرب الطلبة المعلمين على الطلبة في هذه ا أداءالتدريس المصغر على تطوير 

من خالل المالحظات والمناقشات التي كانت تتم خالل فترة  أفضلمهارات التقويم واستخدامها على نحو 
سئلة مرتبطة بأهداف الدرس وتصحيح أالتدريب كاستخدام التقييم المسبق لتحديد مستوى الطلبة وطرح 

غذية الراجعة وتطوير العديد من المهارات التقويمية تعليها وتزويد الطلبة بالجابات الطلبة والتعقيب وإ
  .المختلفة

فإنه يمكن القول أن مهارات التدريس مجتمعة بعد التدريس المصغر قد حققت درجات  ذلكوفي ضوء 
ذلك إلى أن عالية في مجاالتها الثالثة التخطيط والتنفيذ والتقويم لصالح المجموعة التجريبية، وقد يعزى 

عملية تدريب الطلبة المعلمين على التدريس المصغر الهادف والمخطط له والمنضبط في مراحله الثالث من 
علمية  أسسوالتوجيه والتحليل والنقد البناء المعتمد على  اإلرشادخالل المتابعة من قبل المشرف وتقديم 
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مجموعة التجريبية بشكل يدلل ويؤكد على وتقديم المالحظات أدى إلى تطوير مهارات التدريس لطلبة ال
  .استخدام التدريس المصغر في تدريب الطلبة للمهارات الالزمة للتدريس أهمية

التي توصلت إلى أن الطلبة المعلمين  (Koross, 2016) سيوتتفق هذه النتجية مع نتيجة دراسة كور
،  (Mergler & Tangen, 2010)ن ينجقلر وتيرماكتسبوا مجموعة متنوعة من الخبرات والكفاءات، ودراسة 

تطوير هوية المعلم، وكذلك دراسة في على األثر اإليجابي الذي أحدثته عمليات التدريس المصغر  أكدتالتي 
، التي بينت نتائجها أن نشاط التدريس المصغر قد أثر على (Karcky & Sanli, 2009) وسانلي كاركي

  أنالتي توصلت الدراسة إلى ) 2009(ابي، ودراسة المالكي مستويات كفاءة الطلبة المعلمين بشكل ايج
الطلبة المعلمين بعض مهارات التدريس، جاءت لصالح  إكسابالتدريس المصغر في  أسلوبفاعلية استخدام 

 وجود إلى التي توصلت) 2008(المجموعة التجريبية على حساب المجموعة الضابطة، ونتائج دراسة عقيلي 
 لبطاقة والبعدي القبلي من التطبيقين كل في الدراسة عينة العلوم معلمي درجات طيمتوس دالة بين روقف

 التي توصلت إلى وجود) 2007(البعدي، ونتائج دراسة البركات وابو جاموس  التطبيق لصالح المالحظة
 لدى التحسن هذا وكان العملي، التدريب فترة التدريسية خالل للكفايات الدراسة عينة أفراد جميع أداء في تحسن
 .الضابطة المجموعة في مع نظرائهم مقارنة المصغر بالتدريس تدريبهم تم الذين المجموعة التجريبية أفراد

الطلبة المعلمين لمهارات التدريس  إكسابثر لمتغير الجنس في أن هناك أيضا من النتائج أتبين وقد 
يعزى ذلك إلى جدية قدار التحسن، وقد ، حيث يالحظ ذلك من خالل النتائج في ماإلناث مجتمعة ولصالح

وفي ضوء ، نجاز وتطوير الذاتالطالبات بالتعامل مع التدريس المصغر مقارنة مع الطالب، وحرصهن على اإل
الطالبات على الطلبة الذين خضعوا للتدريس المصغر، ربما تعزى إلى  أداءهذه النتيجة التي تؤكد تفوق 

 اإلناث، إضافة إلى أن أكبرنجاز األعمال والمهام بدقة إم بالتفاصيل وفي الجدية واالهتماو اإلناثباطية ضان
بشكل ملحوظ إلى إثبات وجودهن في التعليم من خالل المتابعة الدائمة، مما ينعكس إيجابا على  يسعين

 ناثاإلليه في المجتمع، كما أن إهن، كما تسعى الطالبات عادة إلى التميز وتحقيق النجاح الذي يتطلعن ئأدا
ن بعض أ يالحظخر كبر للتدريس المصغر مقارنًة بالذكور خالل التطبيق، وعلى الجانب اآلأن أهتمامًا يأبد

ال اواوسو يشياء، وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة انواقبوكالطلبة الذكور عادة ال يهتمون بتفاصيل األ
توجد فروق دالة بين  نه الأى التي توصلت إل (Onwuagboke & Osuala & Nzeako, 2017)ونزيكو 

التي ) 2012(دراسة التوم  متوسطات درجات مهارات التدريس المصغر بين الجنسين، كما تختلف مع نتائج
 مرحلة لمعلمي التدريسية الكفايات درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد نه الألى إتوصلت 
  .أو أنثى ذكر النوع، لمتغير تعزى المصغر التدريس استخدموا الذين األساس

ن جميع الطلبة ذكورًا وإناثًا بشكل عام قد استفادوا من التدريس المصغر في أ يضاأكما تبين النتائج 
 ، مما أعطىاإلناثويعود ذلك إلى تكافؤ أثر التدريس المصغر في قدرة الطلبة من الذكور و، تهمءرفع كفا

  .د استفادوا من التدريس وفق استراتيجية التدريس المصغرمؤشرًا على أن جميع الطلبة دون إستثناء ق

  :التوصيات
  :على نتائج الدراسة فانه يمكن تقديم التوصيات التالية ابناًء

 .معلمي التربية الفنية في جامعة اليرموك إعدادضرورة استخدام التدريس المصغر في برنامج . 1
 .فصل التطبيق في المدارس على التدريس المصغر القيام بتدريب طلبة التدريب الميداني في بداية. 2
 .عقد الدورات التدريبية في التدريس المصغر للمعلمين حديثي التعيين في وزارة التربية والتعليم. 3
خرى على استراتيجيات تدريس تساعد طلبة التدريب الميداني على اكتساب مهارات أدراسات  إجراء. 4

  .التدريس
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  :عامة معلومات: اوال

  ذكر       انثى:  الجنس              :االسم - 
 قبلي            بعدي تجريبية            ظابطة            :  المجموعة - 

  :بطاقة المالحظة: ثانيا
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            .يحدد استراتيجيات التدريس المناسبة .7
            .تعليمية مناسبة أنشطةيصمم  .8
            .مشوقة/ مناسبةيحدد وسائل تعليمية  .9
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            مهارة التنفيذ   
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