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 املستخلص
جبامماة أ   الرتبياة المللياة    هدفت الدراسة بشكل رئيس إىل الكشف عن درجة امتالك طالباا  

باة  شكلة  ي اجإجااملحتدد  و ,من وجهة نظرهنَّاستخدا  إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة ملهارا   القرى
اساتخدا   ملهاارا    جبامماة أ  القارى  الرتبياة المللياة    ماا درجاة اماتالك طالباا      :السؤال التاال   نع

  ؟إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة

( طالباة مان طالباا  الرتبياة     40)علا  عيناة بل ات    املنهج الوصف  التحليل   وقد مت استخدا 
كلاا مت إعاداد أداجل علا     ا, عشوائيًّ رهنَّ( طالبة مت اختيا262من أصل )ختصص علو  اجتلاعية المللية 

وقاد أااار     ,البيانا  إحصاائيًّا عوعت  تطبيقهاوبمد  ,وثباتهاصدقها  اختربستبانة إالبيانا  متثلت  ي 
اساتخدا  إسارتاتيجيا    ملهاارا    جبامماة أ  القارى  الرتبية المللياة   النتائج إىل أن درجة امتالك طالبا 

التقاوي  كانات   و مارحل  التنفيا   بينلاا   ,مبرحلة التخطيط كانات متوساطة   فيلا يتملقالتدريس احلديثة 
 .بدرجة عالية

الطالباا    -الرتبية المللياة   –املهارا  التدريسية  –سرتاتيجيا  التدريس احلديثة إ :الكللا  املفتاحية
 اململلا .
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Degree of ownership of the students Social Sciences in the 
educational in the educational preparation program at Umm Al 

Qura University for the skills of using modern teaching strategies 
in field training from their point of view. 

Safia Ahmed Salem Adakkal 

 

Abstract 

The Target of the study was to determine the degree to which the students of field 
training at Umm Al Qura University have the skills to use modern teaching strategies from 
their point of view. The problem was identified in the answer to the question: To what 
extent have the students of field training at Umm Al Qura University the skills to use 
modern teaching strategies ? 

The descriptive analytical method was applied to a sample of (40) female students of 
field training specialism of social sciences out of (262) students who were selected 
randomly. A data collection tool was created in the form of a questionnaire that tested its 
validity and stability. After application, the data were statistically analyzed. The results 
indicated that the degree to which the students of field training at Umm Al Qura University 
have the skills to use modern teaching strategies. The planning phase was medium, while 
the implementation and evaluation phases were high. 
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 املقدمة:

إذ بنجاا  التملاي     ,ملي  أساس التنلية والتقد  واالزدهار  ي كال تتلا   الت ُيمترب
الرتباطاه الوثياق    ؛اجملتل  ويتطور ويماي   ي هنااو ورفاهياة   ه ا وحتقيقه ألهدافه يتقد  

وها ا ماا    ,ا باجملتل ا وثيًقفهو من القطاعا  احليوية املرتبطة ارتباًط ,بشت  تاال  احلياجل
أنه مل يمد ينظر للمللية التمليلية والرتبوية  (130, 2002عواد )نوه إليه ال امدي وعبد ا

 ابال أصابحت اساتثلار    , يهدف إىل ته يب السلوك والتثقيف فقاط  اخرييًّ اكخدمة وعلًل
 ,وتفوق نواتج نفقاته عدجل مرا  اقتصاد وتنلية اجملتل رج  من ورائه املساهلة  ي حتقيق ُي

 .هو علل استثلاريل ا فالرتبية من منظور اقتصادي حبت 
وه ا يؤيد توجه املللكة المربية السمودية فيلاا صاص التملاي  مان خاالل ر ياة       

حتسا  اساتقطا    حيث جاو  ي أبرز أهداف التملي  وفق ه ه الر ياة   ,2030السمودية 
سامت  ( حياث  16 ,2018وقد أااار إىل ذلاا ازااز  )    ,اململل  وتأهيله  وتطويره 

مان   2030إىل التطبيق الملل  لر ية املللكاة المربياة السامودية     هاوزارجل التملي  وقيادات
 منهاا تطوير جوانب مهلة تركز   ي التطاوير التمليلا  و  ل خالل برنامج التحول الوطين

  .املناهجوطرق التدريس وتطوير اململ  
ولك  يتحقق ذلا فالنظا  التمليل  حباجاة إىل مملا  ُممٍّادع إعاداد ا جياد ا  تلاا       

هااارا  التدريسااية وقااادر علاا  التاادريس مبختلااف الوسااائل والطاارق      ملختلااف امل
وزياادجل دافمياته   او     املاتملل   عقول واجإسرتاتيجيا  احلديثة ال  تملل عل  استثارجل

التمل  وتنلية مهاراته  ومنها الفه  والتحليل والتنبؤ وحل املشكال  واختااذ القارارا    
بان   ي ها  الصادد   وقد نوهت  ,لة  ي حياته هوختطيط املستقبل وغريها من املهارا  امل

بتأهيل الطالب اململ  ليكون قادر ا عل   كليا  إعداد اململ طالبة مب( 22, 2009ياس  )
 ويتلكن مان مواجهاة   ليلارس علله بطريقة فمالة ؛التدريسية احلديثةاستخدا  املهارا  

  .التحديا  ال  تفرضها عليه متطلبا  المصر
 ,لوع  ت يريا  ج رية  ي هيكل ونظا  إعداد اململ  قبل ازدمةنتج من ه ا اقد و

حيث ظهر  المديد من الربامج الا  تسام  إىل إعاداد اململا  قبال ازدماة  ي املللكاة        
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النظرياة  مان املقاررا     االمربية السمودية من بينها برنامج اجإعداد الرتبوي املتضلن عدد 
الا ي ككنان الطالباة اململلاة مان اكتساا         لمللياة برنامج الرتبية اوالتطبيقية املتلثلة  ي 

الرتبياة   دُّمٍُّتحيث  ,املهارا  التدريسية وتطبيق االسرتاتيجيا  احلديثة عل  أرض الواق 
 ي برناامج   اجإعاداد المللية الفرصة املثل  للللارسة الواقمية ملهنة التدريس خالل فارتجل  

 اعواناب ال  تساند  واملهارا ألهداف وأثناو ذلا تتحقق المديد من ا ,اجإعداد الرتبوي
 .النظرية

( إىل أهلية متكن الطالبة اململلة من املهارا  التدريساية    24 ,2011ويشري القو )
ها  الا ين كلكاون املهاارا       فاململلون ذوو التأثري والقدرجل  ي أداو مهامه  بشكل جيد

ي  الطلبة الكتشاف قادراته   حبيث يكونون إجيابي  وقادرين عل  التفاعل م  مج, المالية
 .وامكانياته  وبلورتها مبا صد  حياته   ي اجملتل 

وباجإضافة لوجود اململل  املاؤهل  الا ين كتلكاون املهاارا  التدريساية فانحن       
مسايرجل لالجتاهاا  احلديثاة  ي التملاي  لتحسا       حباجة إىل إسرتاتيجيا  تدريسية حديثة

والا  تناتج لناا     ,2030حلديث وحيقق ر ية السامودية  جودته مبا يالئ  تريا  المصر ا
وها ا ماا أكاده زياادجل والفقا  وساامل        ,متملل ا واعي ا مفكر ا قادر ا عل  اجإنتاج واالبتكار

( أن إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة تمد مبثابة طرق هادفة لتطوير قادرا   169 ,2008)
 .ار اعديدجلاملتملل  وحفزه  عل  التفكري من خالل توليد األفك

سارتاتيجيا   من ذلاا ازداد  احلاجاة  او توظياف المدياد مان الوساائل واجإ       
وكل ذلا ال يت  بدون ممل  ماتلكن   ,الرتبوية احلديثة للسم   و تطوير مهارا  الطلبة

سرتاتيجيا  احلديثة مان  اجإتطبيق مهارا   دُّمٍُّيحيث  ,سرتاتيجيا من استخدا  ه ه اجإ
 ي فلاها أثار واضا      ,الا  حيتاجهاا اململا   ي تاال التادريس      أه  املهارا  الضارورية 

كلاا تتاي     ,نقل املمرفة لللتملل  وتقرياب املماان  واحلقاائق واملفااهي   ا      ل مساعدته
حتاات  علاا  اململاا  اسااتخدا    حيااث ,لللملاا  التنوياا   ي طاار  موضااوعا  املقاارر  

ية هؤالو املتملل  وزياادجل  سرتاتيجيا  التدريسية احلديثة ليضلن من خال ا رف  دافماجإ
( أن اململا   69 ,2008حييا  واملناو ي )   با  كالمان  وقد  ,نشاطه   ي املوقف التمليل 

األنشاطة   الكفو هو ال ي يفكر بمناية فيلا سوف يقو  به  ي الفصل ويمرف كيف صتار
 .بطرق فمالة املالئلة وطرق التدريس واملواد وكافة الوسائل

   :مشكلة الدراسة

مظ  الدول ال  اجتهت لتطوير براتها التمليلية والرتبوية حتدياد ا  ي تاال   أسوجل مب
فقاد مت اعتلااد    ,اهتلت املللكة المربية السامودية بها ا اجملاال    ,إعداد اململ  قبل ازدمة

ومان   ,برنامج اجإعداد الرتبوي املمتلد عل  اجإعداد التتابم  من  ما يقار  عشر سنوا 
بية المللية ال ي مت حتويل نظامه ج ريًّا علا كان عليه  ي الساابق  ضلن خطته برنامج الرت

وكل ذلا يهدف إىل مماعة ضمف تأهيل اململل  بالشكل  , ي برنامج اجإعداد التكامل 
 ,وقد جاو  توصيا  المديد من املؤمترا   ي تال إعاداد اململا    ,املالئ  ملهنة التدريس

فكاان مان با  توصاياته تطاوير بارامج إعاداد         ,ةكان آخرها مؤمتر اململ  وعصر املمرفا 
و ي ها ا   ,(2017 ,اململل  من خالل الوقوف عل  الوض  الراهن ملخرجاتها )السلل 

الصدد تأت  ه ه الدراساة لتظهار إمكانياة تطبياق الطالباا  اململلاا  لجسارتاتيجيا         
ل إىل النتاائج  ومان ثا  التوصا    ,احلديثة  ي تدريسهنَّ من خالل برناامج الرتبياة المللياة   

أفضل الطرق لتحقياق أهاداف الرتبياة المللياة وبالتاال  الرقا        والتوصيا  ال  تكفل 
مبستوى الطالبة اململلة مهنيًّا وماله مان انمكاساا  علا  الطالباا  واجملتلا  واقتصااده       

  :حتدد  مشكلة الدراسة  ي اجإجابة عل  السؤال التال و ل لا , بشكل عا 
اساتخدا   ملهاارا    جبامماة أ  القارى  الرتبياة المللياة    ا درجة اماتالك طالبا  ما 

 ؟إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة

   :الدراسة تساؤالت
 : ي اآلت ها حتديد تسا الت متمن منطلق السؤال الرئيس 

اسااتخدا  ملهااارا   جباممااة أ  القاارىالرتبيااة الملليااة  درجااة امااتالك طالبااا مااا   -1
 ؟لق مبرحلة التخطيطفيلا يتم إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة
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مظ  الدول ال  اجتهت لتطوير براتها التمليلية والرتبوية حتدياد ا  ي تاال   أسوجل مب
فقاد مت اعتلااد    ,اهتلت املللكة المربية السامودية بها ا اجملاال    ,إعداد اململ  قبل ازدمة

ومان   ,برنامج اجإعداد الرتبوي املمتلد عل  اجإعداد التتابم  من  ما يقار  عشر سنوا 
بية المللية ال ي مت حتويل نظامه ج ريًّا علا كان عليه  ي الساابق  ضلن خطته برنامج الرت

وكل ذلا يهدف إىل مماعة ضمف تأهيل اململل  بالشكل  , ي برنامج اجإعداد التكامل 
 ,وقد جاو  توصيا  المديد من املؤمترا   ي تال إعاداد اململا    ,املالئ  ملهنة التدريس

فكاان مان با  توصاياته تطاوير بارامج إعاداد         ,ةكان آخرها مؤمتر اململ  وعصر املمرفا 
و ي ها ا   ,(2017 ,اململل  من خالل الوقوف عل  الوض  الراهن ملخرجاتها )السلل 

الصدد تأت  ه ه الدراساة لتظهار إمكانياة تطبياق الطالباا  اململلاا  لجسارتاتيجيا         
ل إىل النتاائج  ومان ثا  التوصا    ,احلديثة  ي تدريسهنَّ من خالل برناامج الرتبياة المللياة   

أفضل الطرق لتحقياق أهاداف الرتبياة المللياة وبالتاال  الرقا        والتوصيا  ال  تكفل 
مبستوى الطالبة اململلة مهنيًّا وماله مان انمكاساا  علا  الطالباا  واجملتلا  واقتصااده       

  :حتدد  مشكلة الدراسة  ي اجإجابة عل  السؤال التال و ل لا , بشكل عا 
اساتخدا   ملهاارا    جبامماة أ  القارى  الرتبياة المللياة    ا درجة اماتالك طالبا  ما 

 ؟إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة

   :الدراسة تساؤالت
 : ي اآلت ها حتديد تسا الت متمن منطلق السؤال الرئيس 

اسااتخدا  ملهااارا   جباممااة أ  القاارىالرتبيااة الملليااة  درجااة امااتالك طالبااا مااا   -1
 ؟لق مبرحلة التخطيطفيلا يتم إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة



ة ... درجة امتالك طالبات الرتبية العمليَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية 81المجلد )12(  العـدد )3(  80

اسااتخدا  ملهااارا   جباممااة أ  القاارىالرتبيااة الملليااة  درجااة امااتالك طالبااا مااا   -2
 ؟التنفي فيلا يتملق مبرحلة  إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة

اسااتخدا  ملهااارا   جباممااة أ  القاارىالرتبيااة الملليااة  درجااة امااتالك طالبااا مااا   -3
 ؟التقوي حلة فيلا يتملق مبر إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة

  :أهداف الدراسة
 :األهداف التاليةتسم  الدراسة احلالية إىل حتقيق 

استخدا  ملهارا   جباممة أ  القرىالرتبية المللية  درجة امتالك طالبا الكشف عن   -1
 .فيلا يتملق مبرحلة التخطيط إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة

استخدا  ملهارا   مة أ  القرىجبامالرتبية المللية  درجة امتالك طالبا الكشف عن   -2
 .نفي فيلا يتملق مبرحلة الت إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة

استخدا  ملهارا   جباممة أ  القرىالرتبية المللية  درجة امتالك طالبا الكشف عن   -3
 .قوي فيلا يتملق مبرحلة الت إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة

 :أهمية الدراسة

للتملي  وفق ر ياة املللكاة المربياة    احلديثة  توجها لل مسايرتها ي  تهاتكلن أهلي
اساتخدا    درجاة  يوضا   اعامًّا  اقد تكون نتائج ه ه الدراسة مؤاار  ف ,2030السمودية 

كلاا قاد    ,ووعايه  بأهليتهاا   ,سرتاتيجيا  التدريسية احلديثاة لج طالبا  الرتبية المللية
  املتماونا  إىل االهتلاا   تراد عضوا  هيئة التدريس واملشرفا  األكادكيا  واململلا

بتفميل اعانب التطبيقا  جإسارتاتيجيا  التادريس احلديثاة  ي مرحلاة إعاداد الطالباا         
وتراد مطوري برناامج الرتبياة المللياة إىل ضارورجل      ,اململلا  بربنامج اجإعداد الرتبوي

املتماونة تضل  عبارا  ضلن بطاقة املالحظة الصفية ازاصة باملشرفة األكادكية واململلة 
  .لتقوي  استخدا  الطالبة اململلة جإسرتاتيجيا  التدريس احلديثة

   :حدود الدراسة

 :ككن توضي  حدود الدراسة من خالل األبماد التالية
جباممة الرتبية المللية  امتالك طالبا تقتصر الدراسة احلالية عل   :البمد املوضوع   -1

  .دريس احلديثةاستخدا  إسرتاتيجيا  التملهارا   أ  القرى
ختصص الملو  طالبا  الرتبية المللية  من مجي الدراسة  تكون تتل  :البشريةالبمد   -2

 . ي كلية الرتبيةاممة أ  القرى جب االجتلاعية
 .1438التطبيق امليدان  خالل الفصل الدراس  الثان  لما   :البمد الزمان   -3
 .جاممة أ  القرى -مكة املكرمة  :البمد املكان   -4

 :دراسةت المصطلحا
تلوعااة ماان  :ا علاا  أنهاااإجرائيًّاا ُعّرفاات -ساارتاتيجيا  التدريسااية احلديثااة اجإ  -1

 ا مان قبال الطالباة اململلاة    تقليدياة املخطاط  اا مسابقً    الاجإجراوا  التدريسية غري 
وال  حتوي أكثر من طريقة تدريس ووسيلة تمليلياة وأنشاطة   لتنفي ها داخل احلصة 

  .ب ية حتقيق األهداف املتمللة  ي املوقف التمليل وتمتلد عل  مشاركة  ,خمتلفة
تلوعااة ماان امللكااا  الفنيااة  :مت تمريفهااا إجرائيًّااًا بأنهااا -املهااارا  التدريسااية   -2

 ذا  والسلوكيا  التدريسية الا  تساتخدمها الطالباة اململلاة  ي املوقاف التمليلا       
ة حتقياق عللاها   بدقاة وسارعة ب يا    وتقويااااله , وتنفي ه, مالقة بتخطيط التدريسال

 .بكفاوجل عالية
اململلاة  ي   املدجل الا  تقضايها الطالباة    :قصد بها  ي ه ه الدراسةُي -الرتبية المللية   -3

حتت   ي جو  اثل لللمللة األساسية املدرسة ب رض التدريب الملل  عل  التدريس
وماديرجل ووكيلاة   إاراف عضو هيئة تدريس مكلاف ومبسااعدجل ممللاة التخصاص     

 .بفمالية عل  تطبيق مهارا  التدريس املتدربةة التأكد من قدرجل ب ي ؛املدرسة
الرتبية المللية  ي  نٍّالطالبا  الالت  كارْس :اإجرائيًّ قصد بهنَُّي - الطالبا  اململلا   -4

املدارس ملدجل فصل دراس  كامال )الفصال الدراسا  الثاان  مان برناامج اجإعاداد        
 .اسبوعيًّأصص ح  التدريس  مثان ويبلغ نصابهنَّ (,الرتبوي
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   :حدود الدراسة

 :ككن توضي  حدود الدراسة من خالل األبماد التالية
جباممة الرتبية المللية  امتالك طالبا تقتصر الدراسة احلالية عل   :البمد املوضوع   -1

  .دريس احلديثةاستخدا  إسرتاتيجيا  التملهارا   أ  القرى
ختصص الملو  طالبا  الرتبية المللية  من مجي الدراسة  تكون تتل  :البشريةالبمد   -2

 . ي كلية الرتبيةاممة أ  القرى جب االجتلاعية
 .1438التطبيق امليدان  خالل الفصل الدراس  الثان  لما   :البمد الزمان   -3
 .جاممة أ  القرى -مكة املكرمة  :البمد املكان   -4

 :دراسةت المصطلحا
تلوعااة ماان  :ا علاا  أنهاااإجرائيًّاا ُعّرفاات -ساارتاتيجيا  التدريسااية احلديثااة اجإ  -1

 ا مان قبال الطالباة اململلاة    تقليدياة املخطاط  اا مسابقً    الاجإجراوا  التدريسية غري 
وال  حتوي أكثر من طريقة تدريس ووسيلة تمليلياة وأنشاطة   لتنفي ها داخل احلصة 

  .ب ية حتقيق األهداف املتمللة  ي املوقف التمليل وتمتلد عل  مشاركة  ,خمتلفة
تلوعااة ماان امللكااا  الفنيااة  :مت تمريفهااا إجرائيًّااًا بأنهااا -املهااارا  التدريسااية   -2

 ذا  والسلوكيا  التدريسية الا  تساتخدمها الطالباة اململلاة  ي املوقاف التمليلا       
ة حتقياق عللاها   بدقاة وسارعة ب يا    وتقويااااله , وتنفي ه, مالقة بتخطيط التدريسال

 .بكفاوجل عالية
اململلاة  ي   املدجل الا  تقضايها الطالباة    :قصد بها  ي ه ه الدراسةُي -الرتبية المللية   -3

حتت   ي جو  اثل لللمللة األساسية املدرسة ب رض التدريب الملل  عل  التدريس
وماديرجل ووكيلاة   إاراف عضو هيئة تدريس مكلاف ومبسااعدجل ممللاة التخصاص     

 .بفمالية عل  تطبيق مهارا  التدريس املتدربةة التأكد من قدرجل ب ي ؛املدرسة
الرتبية المللية  ي  نٍّالطالبا  الالت  كارْس :اإجرائيًّ قصد بهنَُّي - الطالبا  اململلا   -4

املدارس ملدجل فصل دراس  كامال )الفصال الدراسا  الثاان  مان برناامج اجإعاداد        
 .اسبوعيًّأصص ح  التدريس  مثان ويبلغ نصابهنَّ (,الرتبوي
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 طار النظري والدراسات السابقةاإل

  :ومهاراته سرتاتيجيا  التدريس احلديثةإ :أواًل
سرتاتيجيا  التادريس وال تازال ذا    إكانت  :سرتاتيجيا  التدريس احلديثةإ -أ

ول لا ركز الرتبويون جهاوده  البحثياة    ؛مللية التدريس الصف لأهلية خاصة بالنسبة 
سرتاتيجيا  التدريس املختلفاة وفوائادها  ي حتقياق خمرجاا      إة عل  طوال الفرتجل املاضي

 ,والملل الدائ  عل  تطويرها تمليلّية مرغوبة لدى املتمّلل   ي املراحل التمليلّية املختلفة
وعلااد القااائلون علاا  تاادريب اململلاا  إىل تاادريب طالبهاا  علاا  اسااتخدا  هاا ه    

 .تدريس بيسر وجنا سرتاتيجيا  املختلفة ال  حتقق أهداف الاجإ
ساياق مان طارق       :سرتاتيجيا  التدريس عل  أنهاإ( 2008ف السلي  )عّروقد 

التدريس ازاصة والمامة واملتداخلة واملناسبة ألهداف املوقف التمليل  التدريس  والا   
, ككن من خال ا حتقيق أهداف ذلا املوقف بأقل االمكانا  وعل  أجود مستوى  كان 

 غرفة الصف من است الل امكانا  ممينة لتحقيق املخرجاا  املرغوباة   ما حيدث  ي ووه
وعندما نتحدث عان اجإسارتاتيجيا  التدريساية احلديثاة ال يماين        ,10 .لدى املتملل   

 ,ذلا أننا نميب عل  اجإسرتاتيجيا  التقليدية أو أنهاا أصابحت غاري مناسابة للتادريس     
بطارق حتفاز الاتفكري واجإباداى لادى      ولكن ما حدث هو تطوير لتلاا اجإسارتاتيجيا    

 .املتملل  وتزيد من نشاطه  ومشاركته  ودافميته  للتمل 
 :سرتاتيجيا  التدريس احلديثة يزا  إ

إسرتاتيجية تدريسية حديثة يتوفر بها تلوعة من املبادئ واجإجراوا  ال  يتشارك 
للية التمليلياة مباا حيقاق    ليؤدي كل واحد منهلا دوره  ي الم ؛فيها كل من اململ  واملتمل 

وهو الفائدجل ال  جينيها املتمل  من دراساته  ي ارراطاه مبجتلماه    , ال رض األساس  منها
( باأن  169 ,2008) وه ا ما أاار إليه كالمن زيادجل وآخرون, وقدرته عل  التماي  فيه

وظياف  استخدا  إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة يسفر عن انتقال أثر التمل  لللتملل  وت
وزصات  يزاتهاا    ,ما تمللوه  ي مواقف حياتية أخرى خاارج نطااق الصاف واملدرساة    

  :(  ي النقاط التالية216 ,2016الكلث  والمنان  والدسوق  )

 .مرونتها وقابليتها للتطوير من ختصص آلخر ومن ممل  آلخر  -1
 .ففيها التملي  اعلاع  والفردي, مراعاتها للفروق الفردية ب  املتملل   -2
عل   هحتفيزمن خالل   ي عللية التملي  وجملها  تمة بالنسبة له املتمل زيادجل اندماج   -3

 .اجإنتاج واملشاركة
زيادجل  وبالتال  ,وتنلية مهاراته  ي التمبري عن ذاته بقّوجل وحرية املتمل تقوية اخصية   -4

  .ومبهاراته وقدراته بنفسهته ثق
 .تال  االبتكاروبال عل  التفكري والبحث قدرجل املتمل زيادجل   -5
تمزياز  كالقي  اجإجيابّية واألخالق المالية و ,املتملل تنلية المالقا  االجتلاعّية ب    -6

 .رو  املسؤولية واملبادرجل
 عل  اتباى قواعد وقوان  الملل واحرتامها. املتمل تمويد   -7
وتشخيص بطيئ  التملُّ   ,واهب وتنليتهااملكشف مراعاجل قدرا  املتملل  من خالل   -8

 .ماعته وم
ما سبق من  يزا  جمل لتطبيق اجإسرتاتيجيا  احلديثة أكرب األثر عل  املتمل   ي 

قاادر ا علا  اجإنتااج       من دافميته وجملتاه مشاارًكا فمااالً   حيث زاد, املوقف التمليل 
 .منتظر ا التوجيه لك  ينطلق  و اجإبداى
  :مناذج جإسرتاتيجيا  التدريس احلديثة

التدريس احلديثة تزامن ا م  التطورا  ال  اهدها المصر  ي  تمدد  إسرتاتيجيا 
فقد ظهار   , وتب  ذلا ت يري  ي دور اململ  واملتمل   ي المللية التمليلية, الوقت الراهن

فلنها ماا يركاز علا  نشااط املاتمل        ؛بناو عل  ذلا عدجل تصنيفا    ه اجإسرتاتيجيا 
ومنها ماا يركاز علا  املاتمل   ي تلوعاا        ,ويقتصر دور اململ  عل  االرااد والتوجيه

 :عل  النحو التال  سنوجز أه  ه ه اجإسرتاتيجيا و ,واملتمل  بشكل منفرد
سارتاتيجية منات  ي ظال الاتمل  التمااون       إ   :ااارك(  –زاوج  –)فكر  سرتاتيجيةإ  -1

واساتخدا    ,ا أطول للتفكريفه  تتي  للتالمي  وقت  ,تتحدى مواقف التمل  اعلاع 
 .(17 ,2013,قرن ). ومساعدجل الزميل لآلخر  ,ه  السابقةخربات
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 .مرونتها وقابليتها للتطوير من ختصص آلخر ومن ممل  آلخر  -1
 .ففيها التملي  اعلاع  والفردي, مراعاتها للفروق الفردية ب  املتملل   -2
عل   هحتفيزمن خالل   ي عللية التملي  وجملها  تمة بالنسبة له املتمل زيادجل اندماج   -3

 .اجإنتاج واملشاركة
زيادجل  وبالتال  ,وتنلية مهاراته  ي التمبري عن ذاته بقّوجل وحرية املتمل تقوية اخصية   -4

  .ومبهاراته وقدراته بنفسهته ثق
 .تال  االبتكاروبال عل  التفكري والبحث قدرجل املتمل زيادجل   -5
تمزياز  كالقي  اجإجيابّية واألخالق المالية و ,املتملل تنلية المالقا  االجتلاعّية ب    -6

 .رو  املسؤولية واملبادرجل
 عل  اتباى قواعد وقوان  الملل واحرتامها. املتمل تمويد   -7
وتشخيص بطيئ  التملُّ   ,واهب وتنليتهااملكشف مراعاجل قدرا  املتملل  من خالل   -8

 .ماعته وم
ما سبق من  يزا  جمل لتطبيق اجإسرتاتيجيا  احلديثة أكرب األثر عل  املتمل   ي 

قاادر ا علا  اجإنتااج       من دافميته وجملتاه مشاارًكا فمااالً   حيث زاد, املوقف التمليل 
 .منتظر ا التوجيه لك  ينطلق  و اجإبداى
  :مناذج جإسرتاتيجيا  التدريس احلديثة

التدريس احلديثة تزامن ا م  التطورا  ال  اهدها المصر  ي  تمدد  إسرتاتيجيا 
فقد ظهار   , وتب  ذلا ت يري  ي دور اململ  واملتمل   ي المللية التمليلية, الوقت الراهن

فلنها ماا يركاز علا  نشااط املاتمل        ؛بناو عل  ذلا عدجل تصنيفا    ه اجإسرتاتيجيا 
ومنها ماا يركاز علا  املاتمل   ي تلوعاا        ,ويقتصر دور اململ  عل  االرااد والتوجيه

 :عل  النحو التال  سنوجز أه  ه ه اجإسرتاتيجيا و ,واملتمل  بشكل منفرد
سارتاتيجية منات  ي ظال الاتمل  التمااون       إ   :ااارك(  –زاوج  –)فكر  سرتاتيجيةإ  -1

واساتخدا    ,ا أطول للتفكريفه  تتي  للتالمي  وقت  ,تتحدى مواقف التمل  اعلاع 
 .(17 ,2013,قرن ). ومساعدجل الزميل لآلخر  ,ه  السابقةخربات
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سارتاتيجية تملا  واسامه    إ   :(طبقات  –تمللت  –تريد  -سرتاتيجية ماذا )تمرف إ  -2
و حماور  أاالستخدا  تهدف لتنشيط ممرفه الطالب الساابقة وجملاها نقطاه انطاالق     

 .(118 ,2015,ازليفة ومطاوى) .  ارتكاز لربطها باململوما  اعديدجل ال  يتمللها
 ,وسيلة يستخدمها الفرد  ي ممظ  حلظا  حياته   :سرتاتيجية قبما  التفكري الستإ  -3

 (.490, 2007,أبو جادو ونوفل) وتركز عل  أن التفكري عللية نظامية منضبطة  .
رسو  ختطيطية يتدرج فيها املفهو  من الما     :سرتاتيجية تدريس ازرائط املفاهيليةإ  -4

كل إىل اعزو يات  مان خال اا توضاي  المالقاا  با  املفااهي         إىل ازاص ومن ال
 بواسطة خطوط وكللا  ربط مناسبة بهدف الرتكيز عل  املفااهي  عناد التادريس  .   

 .(87 ,2013املسمودي ))
يكاا  خاصاة أو طارق خاصاة وأدوا      تتلوعاة تك    :سرتاتيجيا  اجإبداى اعادإ  -5

ل  أفكار جديدجل ومفااهي  جديادجل   توض  موض  التنفي  كطريقة نظامية للحصول ع
 .  التحدي –احلصاد  –الدخول المشوائ   –البدائل  – سرتاتيجية الرتكيزإ:وتتضلن

 (.463, 2007,أبو جادو ونوفل)
عللياة تقاو  علا  اساتخدا  الاتمل  اجإلكرتونا   ي          :التدريس ال ك سرتاتيجية إ  -6

املناهج اجإلكرتونية بمدجل أساليب ومهارا  التدريس بقاعا  التدريس ال كية لتنفي  
 .(263, 2015,ازليفة ومطاوى.)طرق منها حل املشكال  والتمل  التماون   

أسلو  جتديدي لتوليد األفكار وتشجي  اجمللوعا  عل  التفكري    :المصف ال هين  -7
 ي موضاوى مما  حياث يؤخا  بما  االعتباار مجيا  األفكاار غاري اجملرباة            اإبداعيًّ

 (. 120, 2010,البكر).   سواووالتقليدية عل  حد 
عللياة تقساي  طلباة الفصال إىل تلوعاا  صا ريجل          :سرتاتيجية التمل  التماون إ  -8

أفراد وتمطا  كال تلوعاة مهلاة      6-2يرتاو  عدد أفراد اجمللوعة الواحدجل ما ب  
تمليلية واحدجل ويملل كال عضاو  ي اجمللوعاة وفاق الادور الا ي كلاف باه وتات           

, 2008,بادير ) .علل اجمللوعاا  بتمليلهاا إىل كافاة التالميا       االستفادجل من نتائج 
149.)  

وحتت  ,علل ميدان  يقو  به الفرد ويتس  بالناحية المللية   :سرتاتيجية املشروعا إ  -9
 .وصاد  املاادجل المللياة ويات   ي البيئاة االجتلاعياة         اويكاون هادًفا  , اراف اململ إ
 .(112, 2008,بدير)

جاراوا  الا  يقاو  بهاا املاتمل  عناد       النشااط واجإ    : سرتاتيجية حل املشكالإ  -10
للت لب عل  الصموبا  ال  حتول دون توصاله إىل احلال  .    مواجهته ملوقف مشكل

 .(43, 2015,ازليفة ومطاوى)
عللياة تفكاري تتطلاب مان الفارد إعاادجل تنظاي            :اسرتاتيجية التمل  باالكتشاف  -11

ككنه مان ر ياة عالقاا  جديادجل مل تكان      اململوما  املخزونة لديه وتكييفها بشكل 
 .(48, 2015,ازليفة ومطاوى) .ممروفة لديه من قبل  

من المرض السابق لبمض إسرتاتيجيا  التادريس احلديثاة املساتخدمة مان قبال      
ُيالحظ اعتلادها بشكل , اململ  ختطيًطا وتوجيه ا أثناو احلصة )التنفي ( وتقوك ا عند انتهائها

تمل  ومشاركته  ي المللية التمليلية عرب السري وفق تلوعة إجراوا  رئيس عل  نشاط امل
مرتكزجل عل  التقنيا  احلديثة من أجهازجل وممامال   , أو خطوا  منظلة قائلة عل  املنطق

 . مثريجل للتفكري ومنتجة لألفكار اجإبداعية ,وفصول ذكية
تتضالن ثاالث    عللية التدريس عل  أساس أنها عللياة  تبن  :املهارا  التدريسية –  

وتتضالن كال مرحلاة مان ها ه      , ومرحلاة التقاوي   , ومرحلة التنفي , مراحل التخطيط
جياب أن كتلكهاا الطالاب اململا  فا  مرحلاة        املراحل عددا من املهارا  التدريسية ال 

حياث تقا    , عللية التادريس  وال أحد ينكر الدور ا ا  ال ى يقو  به اململ   ي, اجإعداد
وإن مل يكان اململا    , وتنفيا ها وتقوكهاا  , ة التخطيط لمللية التدريسعل  عاتقه مسئولي

فساوف ختضا  عللياة    , ا منهاا متلكن ا , اا وتقوك ا ا وتنفيا   ختطيًط, مللا مبهارا  التدريس
والتنظاي  الا ى يهادف إىل    , تفتقد إىل التخطيط احملكا   التدريس لالرجتال والمفوية ال 

 ,من فرص حتقيق األهاداف احملاددجل أو املرغوباة     ا يقلل, رس  األسلو  وطريقة الملل
( عل  178 - 102 – 59 ,2016الكلث  وآخرون )وال  تتملق مبراحل ه  كلا ذكرتها 

  :النحو التال 
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وحتت  ,علل ميدان  يقو  به الفرد ويتس  بالناحية المللية   :سرتاتيجية املشروعا إ  -9
 .وصاد  املاادجل المللياة ويات   ي البيئاة االجتلاعياة         اويكاون هادًفا  , اراف اململ إ
 .(112, 2008,بدير)

جاراوا  الا  يقاو  بهاا املاتمل  عناد       النشااط واجإ    : سرتاتيجية حل املشكالإ  -10
للت لب عل  الصموبا  ال  حتول دون توصاله إىل احلال  .    مواجهته ملوقف مشكل

 .(43, 2015,ازليفة ومطاوى)
عللياة تفكاري تتطلاب مان الفارد إعاادجل تنظاي            :اسرتاتيجية التمل  باالكتشاف  -11

ككنه مان ر ياة عالقاا  جديادجل مل تكان      اململوما  املخزونة لديه وتكييفها بشكل 
 .(48, 2015,ازليفة ومطاوى) .ممروفة لديه من قبل  

من المرض السابق لبمض إسرتاتيجيا  التادريس احلديثاة املساتخدمة مان قبال      
ُيالحظ اعتلادها بشكل , اململ  ختطيًطا وتوجيه ا أثناو احلصة )التنفي ( وتقوك ا عند انتهائها

تمل  ومشاركته  ي المللية التمليلية عرب السري وفق تلوعة إجراوا  رئيس عل  نشاط امل
مرتكزجل عل  التقنيا  احلديثة من أجهازجل وممامال   , أو خطوا  منظلة قائلة عل  املنطق

 . مثريجل للتفكري ومنتجة لألفكار اجإبداعية ,وفصول ذكية
تتضالن ثاالث    عللية التدريس عل  أساس أنها عللياة  تبن  :املهارا  التدريسية –  

وتتضالن كال مرحلاة مان ها ه      , ومرحلاة التقاوي   , ومرحلة التنفي , مراحل التخطيط
جياب أن كتلكهاا الطالاب اململا  فا  مرحلاة        املراحل عددا من املهارا  التدريسية ال 

حياث تقا    , عللية التادريس  وال أحد ينكر الدور ا ا  ال ى يقو  به اململ   ي, اجإعداد
وإن مل يكان اململا    , وتنفيا ها وتقوكهاا  , ة التخطيط لمللية التدريسعل  عاتقه مسئولي

فساوف ختضا  عللياة    , ا منهاا متلكن ا , اا وتقوك ا ا وتنفيا   ختطيًط, مللا مبهارا  التدريس
والتنظاي  الا ى يهادف إىل    , تفتقد إىل التخطيط احملكا   التدريس لالرجتال والمفوية ال 

 ,من فرص حتقيق األهاداف احملاددجل أو املرغوباة     ا يقلل, رس  األسلو  وطريقة الملل
( عل  178 - 102 – 59 ,2016الكلث  وآخرون )وال  تتملق مبراحل ه  كلا ذكرتها 

  :النحو التال 
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املرحلة ال  حيدد وينظ  فيها اململ  خطاوا  أو إجاراوا  تطبياق     :مهارجل التخطيط  -1
طارق تادريس ووساائل    إسرتاتيجيا  التدريس بصورجل ذهنية من أهداف إجرائياة و 

)حتليل احملتوى  :ويتألف التخطيط من عناصر وه  ,وأنشطة تمليلية وأساليب تقوي 
 .األساليب والوسائل واألنشطة والتقوي ( –األهداف  –

املرحلة ال  يت  فيها تطبياق مجيا  خطاوا  إسارتاتيجيا  التادريس       :مهارجل التنفي   -2
, وتض  عدجل مهاارا  ثانوياة   ,جل الصفاملخطط  ا مسبًقا من ِقبل اململ  داخل حجر

توجياه   –إثاارجل الدافمياة    –التفاعل اللفظ  وغري اللفظ   –الشر   –التهيئة ) :ه 
 -مهاارجل إدارجل الفصال وضابطه     -استخدا  الوساائل التمليلياة    -األسئلة الصفية 

 (.التمزيز وغلق الدرس –مهارجل تنوي  املثريا  
هاا احلكا  الادقيق علا  مادى حتقاق األهاداف        املرحلة ال  يات  في  :مهارجل التقوي   -3

اجإجرائية من عدمها وال  متت صاياغتها  ي مرحلاة التخطايط وتطبيقهاا  ي مرحلاة      
 الختاذ القرارا  بقصد عالج ازلل والقصور.  ؛التنفي  خالل املوقف التمليل 

يتضاا  ماان عاارض مهااارا  التاادريس اآلنفااة الاا كر ارتباطهااا مبراحاال تطبيااق  
فإنه يبدأ  فح  يشرى اململ  بتنفي  أي إسرتاتيجية لشر  درس ما, لتدريسإسرتاتيجيا  ا

التدريسية بالغ األثر  كلا يصب  لللهارا  ,مبرحلة التخطيط وكر بالتنفي  وصوًلا للتقوي 
  .حينلا يستخد  اململ   ي تدريسه إسرتاتيجيا  حديثة تتلاا  م  مت ريا  المصر

وإسارتاتيجياته احلديثاة مان ااأنه حتقياق أفضال       وإتقان اململ  ملهارا  التادريس  
مطبًقا من خال ا فلسفة املنهج مبفهومه احلديث املنبثقة من مشاركة املتمل  لللمل   ,تملي 

وهو ب لا حيول مبهاراته التدريسية اعواناب النظرياة  ي املقاررا     ,  ي المللية التمليلية
ب اته خمتلاف املهاارا  واالجتاهاا     الدراسية إىل واق  علل  يكتسب عن طريقه املتمل  

قاائ   ال إىل أن الاتمل   (96 , 2013 ,عبيدا  وأباو الساليد  )وه ا ما أاار إليه  ,والقي 
والا  يناتج عنهاا     ,بتوجياه مان اململا    ال  كارسها املتمل   احلديثة اجإسرتاتيجيا عل  

حتقاق  تمليلا   جيابياة  ي املوقاف ال  سلوكيا  تمتلد علا  مشااركة املاتمل  الفاعلاة واجإ    

عل  اكتسا  اململوما  وإمناا  فطريقة التمل  ال تبن  , األهداف بصورجل أفضل من غريها
 .اململوما  واملهارا  والقي  املتمل عل  الطريق واألسلو  ال ي يكتسب به 

مترب برنامج الرتبية المللية الملود الفقري لربامج إعاداد وتأهيال   ُي :الرتبية المللية :ثاني ا
 ي خمتلف كليا  الرتبية ألنه يتي  للطالبة اململلة فرص التطبيق الملل  ملا اكتسابته  اململ  

كساابها  إباجإضاافة إىل  , امن األفكار وازربا  النظرياة الرتبوياة الا  مت دارساتها نظريًّا     
ويزيد من دافميتها عرب احتكاكها وتفاعلها املبااار ما  الطلباا     , خربا  واقمية مباارجل

ومساعدتها  ي التكيف م  النظاا   , الدراسية واملقررا واملشرفا  تماونا  املواململلا  
, 1999وأكد عل  ذلا ساليلان ونااف  )   ,كسابها مهارا  أدائية واجتلاعيةإو, املدرس 

أن الرتبية المللية ه  امليدان ال ي تتا  فيه الفرص أما  الطالب اململ  للللارسة  (449
فه  مبثابة البوتقة الا  تنصاهر   ,  ي اعانب املهين اله نظريًّوالتطبيق الفمل  ملا درسه وتمل

فيها اململوما  وازربا  ال  تمللها الطالب اململ  واجملاال الا ي تتحاول فياه دراساته      
  .النظرية إىل تطبيقا  ومهارا 

  :التطور التارخيي لنظام برنامج الرتبية العملية يف اململكة العربية السعودية

إىل   ي املللكة المربية السامودية  الرتبوية ازاصة بإعداد اململل  املؤسسا  سمت
وأخاري ا تبنات اعامماا   ثلاة  ي     , جإعاداده   كلياا   ثا   ,مماهد إعداد اململل  إنشاو

برنامج اجإعداد الرتبوي لللملا   تبلور مفهو  وتبم ا ل لا  ,مهلة إعداده الرتبية  كليا 
 خرباتها وتنظيلاتها التطبيقية وأعد   اا بارامج خاصاة   تنوعت ف ,الرتبية الملليةوتبمته 

 ,التخصاص المللا   )تهدف إىل تزويد الطالب اململ  باعواناب ا اماة لبنااو اخصايته     
وقد  (,نظري وعلل )ونتج عن ذلا جانب  لجعداد  (,واجإعداد الرتبوي ,الثقافة المامة

إذ إن هنااك   (255-253, 2007والمتاي  )  واحلاماد ومتاول    زيااده وضحها كل مان  
ويمنا  بتزوياد   , متثال األول  ي اعاناب النظاري   , قسل  جإعداد اململ   ي كليا  الرتبية

باجإضاافة لتزوياده    ,الطالب اململ  جبلي  املقررا  ال  تشلل األسس النظرية للتادريس 
يضا  كال اجإجاراوا     ومتثل الثان   ي اعانب الملل  الا ي   ,بأخالقيا  مهنة التدريس

 .متكن الطالب اململ  من امتالك الكفايا  األدائية الالزمة ملهنة التدريس ال 
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عل  اكتسا  اململوما  وإمناا  فطريقة التمل  ال تبن  , األهداف بصورجل أفضل من غريها
 .اململوما  واملهارا  والقي  املتمل عل  الطريق واألسلو  ال ي يكتسب به 

مترب برنامج الرتبية المللية الملود الفقري لربامج إعاداد وتأهيال   ُي :الرتبية المللية :ثاني ا
 ي خمتلف كليا  الرتبية ألنه يتي  للطالبة اململلة فرص التطبيق الملل  ملا اكتسابته  اململ  

كساابها  إباجإضاافة إىل  , امن األفكار وازربا  النظرياة الرتبوياة الا  مت دارساتها نظريًّا     
ويزيد من دافميتها عرب احتكاكها وتفاعلها املبااار ما  الطلباا     , خربا  واقمية مباارجل

ومساعدتها  ي التكيف م  النظاا   , الدراسية واملقررا واملشرفا  تماونا  املواململلا  
, 1999وأكد عل  ذلا ساليلان ونااف  )   ,كسابها مهارا  أدائية واجتلاعيةإو, املدرس 

أن الرتبية المللية ه  امليدان ال ي تتا  فيه الفرص أما  الطالب اململ  للللارسة  (449
فه  مبثابة البوتقة الا  تنصاهر   ,  ي اعانب املهين اله نظريًّوالتطبيق الفمل  ملا درسه وتمل

فيها اململوما  وازربا  ال  تمللها الطالب اململ  واجملاال الا ي تتحاول فياه دراساته      
  .النظرية إىل تطبيقا  ومهارا 

  :التطور التارخيي لنظام برنامج الرتبية العملية يف اململكة العربية السعودية

إىل   ي املللكة المربية السامودية  الرتبوية ازاصة بإعداد اململل  املؤسسا  سمت
وأخاري ا تبنات اعامماا   ثلاة  ي     , جإعاداده   كلياا   ثا   ,مماهد إعداد اململل  إنشاو

برنامج اجإعداد الرتبوي لللملا   تبلور مفهو  وتبم ا ل لا  ,مهلة إعداده الرتبية  كليا 
 خرباتها وتنظيلاتها التطبيقية وأعد   اا بارامج خاصاة   تنوعت ف ,الرتبية الملليةوتبمته 

 ,التخصاص المللا   )تهدف إىل تزويد الطالب اململ  باعواناب ا اماة لبنااو اخصايته     
وقد  (,نظري وعلل )ونتج عن ذلا جانب  لجعداد  (,واجإعداد الرتبوي ,الثقافة المامة

إذ إن هنااك   (255-253, 2007والمتاي  )  واحلاماد ومتاول    زيااده وضحها كل مان  
ويمنا  بتزوياد   , متثال األول  ي اعاناب النظاري   , قسل  جإعداد اململ   ي كليا  الرتبية

باجإضاافة لتزوياده    ,الطالب اململ  جبلي  املقررا  ال  تشلل األسس النظرية للتادريس 
يضا  كال اجإجاراوا     ومتثل الثان   ي اعانب الملل  الا ي   ,بأخالقيا  مهنة التدريس

 .متكن الطالب اململ  من امتالك الكفايا  األدائية الالزمة ملهنة التدريس ال 
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تتحقق المديد من األهداف ال  جينيها الطالاب اململا  أثنااو  ارساته للرتبياة      كلا 
 ,فه  عللية التملي  والتمل   ي مواقاف التادريس الفملياة    ه منمتكينومن أبرزها  المللية

باأن الرتبياة المللياة    ( 205-204اا , 2008مش  )عطياة وا اا   وقد ذكر ذلا كل مان 
الكفايا  واملهارا  الالزمة ملهنة التدريس مبا  ي ذلا التلكن من  تكسب الطالب اململ 

 .التدريس وتقنيا  أساليب
فقد كانت الرتبية المللية تطبق ضلن النظا  التكامل  اململول به  ي مماهد إعاداد  

ولكل من  ,ار  عشر سنوا  تطبق النظا  التتابم وأصبحت من  ما يق, اململل  وكلياته
ففا  النظاا  التكاامل  يطباق اجإعاداد الثقاا ي واملهاين         ؛النظام  أهدافه وطريقة تنفيا ه 

وفياه صضا  للتادريب امليادان   ي     , للطالب اململ  جنب ا إىل جنب م  اجإعداد األكاادك  
السانوا  األخاريجل مان     املدارس ملدجل قصاريجل منفصالة ومتصالة ملادجل أسابوع  فقاط  ي      

أما النظا  التتابم  فيقاو  علا  انتظاا  الطالاب اململا   ي اجإعاداد األكاادك          ,الدراسة
يقاد  برغبتاه    ,ث  يتفرغ عا  كامل لجعاداد الرتباوي   ,للحصول عل  التخصص الدقيق

وفياه حتظا  الرتبياة     ,ب ية تأهلاه ملهناة التادريس    ؛لاللتحاق به لدراسة املقررا  الرتبوية
 .المللية بفصل دراس  كامل للتطبيق  ي املدارس

الرتبية المللياة عادجل أطاراف,     ويشرف عل  الطال  اململلون املطبقون  ي برنامج
 ,2013ساامل ) وقد حدد ها ه األدوار   ,ربنامجالمسؤوليته  ي  منه  طرفن لكل إحيث 

 :( عل  النحو التال 186 ,2011واتفق ممه القو ) (60-49ص
الرتبياة   برناامج اجإااراف علا    بيقاو   :المللية  ي مؤسساة اجإعاداد  مكتب الرتبية   -1

المللية وخططها ومتابمة املشرف  والتنسيق ب  تلوعا  الطلبة اململل  واالتصال 
 .وغري ذلاباملدارس التطبيقية 

ال ي تسند إليه مهلة اجإااراف   األستاذهو  :املشرف األكادك  عل  الرتبية المللية  -2
ويؤدى علله من خالل الزيارا  املدرسية والصافية ملالحظاة   , ملل عل  الطلبة امل

 .توجيهه و كفاياته  التدريسية

ويقو  بتقدي  املسااعدجل للطالاب   , املادجل  ي مدرسة التطبيق ممل هو  :اململ  املتماون  -3
 .اململ  واملشاركة  ي اجإاراف عليه

  خمتلاف جهاا  الرتبياة    قيق التماون والتنسيق با حت مهلته :مدير املدرسة التطبيقية  -4
 .المللية

 :الدراسات السابقة :ثانًيا

احلديثاة   إسارتاتيجيا  التادريس  استخدا   الرتبويةتناولت المديد من الدراسا  
ومن ِقبل أعضااو هيئاة التادريس     ,ومهاراتها من ِقبٍّل الطال  اململل  من وجهة نظره 

 :ومن بينها الدراسا  التالية, واململل  املتماون 
متكن الطالبة اململلة من  ( بهدف: حتديد مستوى2018فقد جاو  دراسة الفاحل )

توظيف أدوا  االتصال املتزامن وغري املتزامن  ي بيئا  التمل  اجإلكرتونا  واجتاهااتهن   
من درجة الاتلكن واالجتااه للطالباة اململلاة      ااار  النتائج إىل أن كلًّوأ , و استخدامها

ال املتزامن وغري املتزامن  ي بيئا  الاتمل  اجإلكرتونا  )باالك    توظيف أدوا  االتص و 
  .بورد( كانت متوسطة
التمرف علا  مساتوى    :إىلمن خالل دراستها ال  قدمتها  (2018وهدفت لبين )

 التدريسا   باأدائهنَّ  وعالقتهاعادا  المقل لدى الطالبا  اململلا  ختصص تربية أسرية 
أن الطالباا  اململلاا      ه الدراسة بمد حتليال بياناتهاا  ونتج عن ه,  ي التدريب امليدان 

ويليها اجإص او بتفه  , وأكثرها استخدام ا عادجل التفكري التبادل , عادا  المقل نٍّيستخدْم
وأماا عان    ؛األسائلة ومان ثا  طار     , وبمدها التحك  بالتهور وعد  االندفاى, وتماطف

فكانات علا  الرتتياب     -رفا مان وجهاة نظار املشا     -مستوى أداو الطالبا  اململلا  
وبماادها , ويليهااا املهااارجل  ي عاارض املااادجل وإدارجل الصااف, التااال : الساالا  الشخصااية

وآخرها التلكن مان املاادجل والقادرجل علا  حتقياق      , التحصيل الملل  للتللي ا  وتمزيزه
 .األهداف
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ويقو  بتقدي  املسااعدجل للطالاب   , املادجل  ي مدرسة التطبيق ممل هو  :اململ  املتماون  -3
 .اململ  واملشاركة  ي اجإاراف عليه

  خمتلاف جهاا  الرتبياة    قيق التماون والتنسيق با حت مهلته :مدير املدرسة التطبيقية  -4
 .المللية

 :الدراسات السابقة :ثانًيا

احلديثاة   إسارتاتيجيا  التادريس  استخدا   الرتبويةتناولت المديد من الدراسا  
ومن ِقبل أعضااو هيئاة التادريس     ,ومهاراتها من ِقبٍّل الطال  اململل  من وجهة نظره 

 :ومن بينها الدراسا  التالية, واململل  املتماون 
متكن الطالبة اململلة من  ( بهدف: حتديد مستوى2018فقد جاو  دراسة الفاحل )

توظيف أدوا  االتصال املتزامن وغري املتزامن  ي بيئا  التمل  اجإلكرتونا  واجتاهااتهن   
من درجة الاتلكن واالجتااه للطالباة اململلاة      ااار  النتائج إىل أن كلًّوأ , و استخدامها

ال املتزامن وغري املتزامن  ي بيئا  الاتمل  اجإلكرتونا  )باالك    توظيف أدوا  االتص و 
  .بورد( كانت متوسطة
التمرف علا  مساتوى    :إىلمن خالل دراستها ال  قدمتها  (2018وهدفت لبين )

 التدريسا   باأدائهنَّ  وعالقتهاعادا  المقل لدى الطالبا  اململلا  ختصص تربية أسرية 
أن الطالباا  اململلاا      ه الدراسة بمد حتليال بياناتهاا  ونتج عن ه,  ي التدريب امليدان 

ويليها اجإص او بتفه  , وأكثرها استخدام ا عادجل التفكري التبادل , عادا  المقل نٍّيستخدْم
وأماا عان    ؛األسائلة ومان ثا  طار     , وبمدها التحك  بالتهور وعد  االندفاى, وتماطف

فكانات علا  الرتتياب     -رفا مان وجهاة نظار املشا     -مستوى أداو الطالبا  اململلا  
وبماادها , ويليهااا املهااارجل  ي عاارض املااادجل وإدارجل الصااف, التااال : الساالا  الشخصااية

وآخرها التلكن مان املاادجل والقادرجل علا  حتقياق      , التحصيل الملل  للتللي ا  وتمزيزه
 .األهداف
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بنااو برناامج    :إىل تهادف ( دراستهلا والا   2018وقد  الساعدي وأبو نرجس )
حل املشكال  الرياضية وممرفة أثره  سرتاتيجيا  التفكري  يإللطلبة اململل  وفق  تدري 

النتاائج  وأسافر   , وتقديره  لقيلة الرياضيا    ي كل من أداو الطلبة املطبق  التدريس
  .لصاحل اجمللوعة التجريبية الدراسةا ب  متوسط  تلوع  وجود فروق دالة إحصائيّ  عن

( من دراساتها إىل التمارف علا : درجاة  ارساة طلباة       2017وهدفت السمدية )
الرتبية المللية  ي كلية الملو  التطبيقية بالرستاق لللهارا  اجإدارية الصافية مان وجهاة    

وبمد حتليل النتائج توصلت الدراسة إىل أن أعل  املتوسطا  فيلا يتملاق بتاوافر   , نظره 
بينلا جاو  أقال املتوساطا   ي تاال     ,املهارا  لدى الطلبة متثل  ي تال إدارجل السلوك

 .التلكن من املادجل المللية وإثارجل الدافمية والتخطيط املسبق للدرس وأثناو تنفي ه
التمارف علا  درجاة     :( بدراساة هادفت مان خال اا إىل    2016وجاو  حملاد ) 

وتوصالت  , توظيف طالبا  جاممة جنران لتكنولوجيا التملي  أثنااو أداو الرتبياة المللياة   
اسة بمد إخضاى بياناتها للتحليل اجإحصائ  إىل أن درجاة توظياف طالباا  جامماة     الدر

 .جنران لتكنولوجيا التملي  أثناو أداو الرتبية المللية كانت متوسطة
( دراسة هادف مان خال اا إىل: التمارف علا  درجاة       2016وأجرى أبو حلت  )

الفلسطينية ملهارا  التدريس  ارسة طال  الرتبية المللية  ي كليا  الرتبية  ي اعامما  
وتوصلت نتاائج دراساته إىل   , الفّمال من وجهة نظر املشرف  وعالقة ذلا مبت ري اعاممة

 .وجود فروق دالة إحصائيًّا ُتمزى إىل مت ري اعاممة
مان خاالل دراساتهلا إىل: التمارف      (2014) كلا هدف كل من موس  والسميد

اململا  مبادارس التادريب  ي ضاوو أهاداف       طالاب واق  األداو املهين واألكادك  للعل  
 والتمرف عل  تقديرا  مديري املدارس واململل  املتمااون  لواقا  أداو  , الرتبية المللية

وممرفة مدى حتقق أهداف الرتبية المللية مان خاالل   , ملهامه التدريسية مبدارس التدريب
ساتجابا  املاديرين   اجااو    لهاوبمد مج  البيانا  وحتلي,  ي املدرسة اململ  أداو الطالب

   دور  ي و, حيتاجون إىل املزيد من اعرعا   ي تال اجإعداد الثقا ي اململل ة بأن الطلب
 .وخصائص ومهارا  اململ  الفّمال تفميل النشاط املصاحب لللنهج

( دراساة هادفت مان خال اا إىل: التمارف علا  مادى        2013أبو حس  ) وقد 
دربا  مسار صموبا  تمل  ألحدث إسرتاتيجيا  التادريس ما    استخدا  الطالبا  املت

وكشاافت النتااائج بمااد حتليلااها إىل عااد  تطبيااق  , التللياا ا  ذوا  صااموبا  الااتمل 
إسرتاتيجيا  التدريس احلديثاة  ي مقارر طارق تادريس صاموبا  الاتمل   ي التادريب        

 .امليدان 
لوقاوف علا  واقا     ا : ( دراستهلا بهدف2012قد  كل من البطاينة وأبو رمحه )

سرتاتيجيا  التدريس املماصارجل  استخدا  طال  برنامج الرتبية المللية جباممة الطائف جإ
سارتاتيجيا  كانات   وأظهر  النتائج ان اساتخدا  الطاال   ا ه اجإ    ,واجتاهاته   وها

سرتاتيجية التدريس املباار ومتوسطة  ي التمل  القائ  عل  التمل  كبريجل  ي استخدامه  جإ
 .لاع  ومنخفضة  ي حل املشكال  واالستقصاواع

 ( دراسته  الا  هادفوا مان    2011وأجرى كل من عبدالكري  وعااور وعبيد )
سارتاتيجيا  التادريس  ي تنلياة املهاارا      إالتمرف عل  مدى فاعلية تطبياق  :إىلخال ا 

و ي  االجتلاعية واالهتلا  باعانب االنفمال  للطالب و ي إدارجل الصاف بطريقاة مناسابة   
وقد أكد  نتائج الدراسة أن اساتخدا  اململلا     ,تفاعل الطالب وتنلية مهارا  التفكري

 سرتاتيجيا  التدريس ساه   ي زيادجل فاعلية مجي  األبماد ال  مت دراستها.جإ
سارتاتيجيا   إالتمرف عل  واق  تطبيق :( بهدف2010وجاو  دراسة القارح  )

ه ه الدراسة  وقد أاار  نتائج ,لل ة اجإجنليزيةالتدريس من وجهة نظر مملل  ومشر ي ا
سرتاتيجيا  التدريسية جااو  بدرجاة عالياة باجإضاافة     إىل أن فه  اململل  ألهداف اجإ

 .بينلا واق  تقوكه   ا جاو  بدرجة متوسطة ,لتنفي ه   ا
تقص  كفايا  الطالاب اململا  أثنااو فارتجل      :إىل Yeung(2001) كلا هدفت دراسة

وقد توصلت الدراسة إىل عد  كفاية ازلفية النظرية واملمرفية  ,مليدان   ي املدرسةا التطبيق
عن املوضوعا  ال  يدرسونها وافتقاره  إىل القدرجل عل  تنظي  الوقت وضبط السالوك  

 .داخل الفصل
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( دراساة هادفت مان خال اا إىل: التمارف علا  مادى        2013أبو حس  ) وقد 
دربا  مسار صموبا  تمل  ألحدث إسرتاتيجيا  التادريس ما    استخدا  الطالبا  املت

وكشاافت النتااائج بمااد حتليلااها إىل عااد  تطبيااق  , التللياا ا  ذوا  صااموبا  الااتمل 
إسرتاتيجيا  التدريس احلديثاة  ي مقارر طارق تادريس صاموبا  الاتمل   ي التادريب        

 .امليدان 
لوقاوف علا  واقا     ا : ( دراستهلا بهدف2012قد  كل من البطاينة وأبو رمحه )

سرتاتيجيا  التدريس املماصارجل  استخدا  طال  برنامج الرتبية المللية جباممة الطائف جإ
سارتاتيجيا  كانات   وأظهر  النتائج ان اساتخدا  الطاال   ا ه اجإ    ,واجتاهاته   وها

سرتاتيجية التدريس املباار ومتوسطة  ي التمل  القائ  عل  التمل  كبريجل  ي استخدامه  جإ
 .لاع  ومنخفضة  ي حل املشكال  واالستقصاواع

 ( دراسته  الا  هادفوا مان    2011وأجرى كل من عبدالكري  وعااور وعبيد )
سارتاتيجيا  التادريس  ي تنلياة املهاارا      إالتمرف عل  مدى فاعلية تطبياق  :إىلخال ا 

و ي  االجتلاعية واالهتلا  باعانب االنفمال  للطالب و ي إدارجل الصاف بطريقاة مناسابة   
وقد أكد  نتائج الدراسة أن اساتخدا  اململلا     ,تفاعل الطالب وتنلية مهارا  التفكري

 سرتاتيجيا  التدريس ساه   ي زيادجل فاعلية مجي  األبماد ال  مت دراستها.جإ
سارتاتيجيا   إالتمرف عل  واق  تطبيق :( بهدف2010وجاو  دراسة القارح  )

ه ه الدراسة  وقد أاار  نتائج ,لل ة اجإجنليزيةالتدريس من وجهة نظر مملل  ومشر ي ا
سرتاتيجيا  التدريسية جااو  بدرجاة عالياة باجإضاافة     إىل أن فه  اململل  ألهداف اجإ

 .بينلا واق  تقوكه   ا جاو  بدرجة متوسطة ,لتنفي ه   ا
تقص  كفايا  الطالاب اململا  أثنااو فارتجل      :إىل Yeung(2001) كلا هدفت دراسة

وقد توصلت الدراسة إىل عد  كفاية ازلفية النظرية واملمرفية  ,مليدان   ي املدرسةا التطبيق
عن املوضوعا  ال  يدرسونها وافتقاره  إىل القدرجل عل  تنظي  الوقت وضبط السالوك  

 .داخل الفصل
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التمارف علا  اجتاهاا      إىل: بدراسة هدف مان خال اا   Schertzer (2001)وقا  
سرتاتيجيا  التملي  ودور اململل   ي التحول  ي اسارتاتيجيا   إاململل   و التحول  ي 

وقاد أظهار     ,التدريس وتأثري الت يري  ي التملي  واامور اململلا  فيلاا صاص الت ايري     
أن اململل  يريدون املشاركة  ي الت يري لك  يتحللاوا املساؤولية لتطبياق وتقاوي       النتائج

  .ا  اجإجيابية  و الت يريالمللية التمليلية  ا يؤدي إىل الت يري

  :التعقيب على الدراسات السابقة
ما   اتفقات  ها ه الدراساة    د أنجنا  للدراساا   المارض الساابق   تتبا  من خالل 

املانهج الوصاف  التحليلا  ماعادا دراساة السااعدي وأباو        الدراسا  السابقة مجيمها  ي 
اساة احلالياة ما     كلا اتفقات الدر  ,( فقد استخدمت املنهج الشبة جتري 2018نرجس )

الدراسا  السابقة  ي ا دف ال ي تسم  الدراسة إىل حتقيقه وهو التمرف عل  اساتخدا   
إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة من قبل الطال  اململل   ي فرتجل الرتبية المللياة كدراساة   

, (2013ودراساة أباا حسا  )   , (2014ودراسة موس  والساميد ) , (2016أبو حلت  )
 Yeungودراساة  , (2010ودراساة القاارح  )  , (2012يناة وأباو رمحاة )   ودراسة البطا

توظياف أدوا  االتصاال املتازامن    (  او  2018واجته ا دف لدراسة الفااحل ) , (2001)
ودراسااة  , ااو اسااتخدامها وغااري املتاازامن  ي بيئااا  الااتمل  اجإلكرتوناا  واجتاهاااتهنَّ 

ودراساة لبنا     ,االجتلاعياة   (  ي تنلياة املهاارا   2011عبدالكري  وعاااور وعبياد )  
كلاا اتفقات   , التمرف عل  مستوى عادا  المقل لدى الطالبا  اململلا (  و 2018)

ما   , الدراسة م  مثيالتها السابقة  ي األداجل املستخدمة عل  البيانا  املتلثلة  ي اجإستبانة
بنا   وأضاافت دراساة ل   ,قيااس اجتااه الطالباة اململلاة    ( مل2018إضافة دراساة الفااحل )  

( فقاد مت اساتخدا    2018عدا دراسة الساعدي وأبو نارجس ) , ( بطاقة مالحظة2018)
عن وأسفر  نتائج الدراسا  ال  أجريت  ي ه ا اجملال  ,وبطاقة مالحظة, برنامج تدري 

الرتبياة المللياة  ي   سارتاتيجيا  التادريس احلديثاة  ي    تفاو   ي تطبيق الطالب اململ  جإ
ودراساة  , (2017بمضها بدرجاة عالياة كدراساة السامدية )     حيث جاو ,جوانب متمددجل

واآلخار متوساطة كدراساة      (2012البطايناة وأباو رمحاه )   ودراسة , (2010القارح  )

و أوضاااحت بماااض الدراساااا  أهلياااة التطبياااق الفملااا   ااا ه  ,(2018الفااااحل )
 اجإسرتاتيجيا   ي التدريس ومسااهلة اساتخدامها  ي زياادجل فاعلياة التادريس كدراساة      

( بمد حتليل بياناتهاا  2018ونتج عن دراسة لبين ) , (2011عبدالكري  وعااور وعبيد )
وجاو  الدراساة  ,  ي التطبيق امليدان  عادا  المقل نٍّإىل أن الطالبا  اململلا  يستخدْم

وتنااول التطبياق   , احلالية لتتل  جوانب أخرى استكلاًلا ملاا جااو  ي الدراساا  الساابقة    
التقاوي (  ي   -التنفيا    –خدا  اجإسارتاتيجيا  احلديثاة )التخطايط    الفمل  ملهارا  است

 .التطبيق الملل  للطالبة اململلة  ي الرتبية المللية

 :إجراءات الدراسة

كوناه املانهج املالئا      ؛تبنت ه ه الدراسة املنهج الوصف  التحليلا   :منهج الدراسة -1
 .لطبيمتها

اع رافيا )ختصص علو  اجتلاعية يض  مجي  طالبا  الرتبية المللية  :تتل  الدراسة -2
 :( يوض  ذلا1واعدول ) ( طالبة ممللة262) نَّوالبالغ عدده (والتاريخ

 (1جدول )
الدراس  الثان  لما   ي الفصل  (اع رافيا والتاريخ)أفراد تتل  الدراسة وفًقا لتخصص علو  اجتلاعية 
(1438) 

 المدد القس   
 127 الطالبا  اململلا  بقس  اع رافيا 1
 135 الطالبا  اململلا  بقس  التاريخ 2

 262 اجمللوى
 مكتب الرتبية المللية جباممة أ  القرى :املصدر     

طالباة   (40)األصال  بلاغ حجلهاا     الدراسةمت أخ  عينة من تتل   :عينة الدراسة -3
 .االقرتاىبسيطة ببطريقة عشوائية  نَّومت اختياره ,ممللة

ستبانة ُصاللت ل ارض الدراساة وها  أداجل القيااس      إأعد  الباحثة  :أداجل الدراسة -4
 : ه, حماور ةاملستخدمة تكونت من ثالث
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و أوضاااحت بماااض الدراساااا  أهلياااة التطبياااق الفملااا   ااا ه  ,(2018الفااااحل )
 اجإسرتاتيجيا   ي التدريس ومسااهلة اساتخدامها  ي زياادجل فاعلياة التادريس كدراساة      

( بمد حتليل بياناتهاا  2018ونتج عن دراسة لبين ) , (2011عبدالكري  وعااور وعبيد )
وجاو  الدراساة  ,  ي التطبيق امليدان  عادا  المقل نٍّإىل أن الطالبا  اململلا  يستخدْم

وتنااول التطبياق   , احلالية لتتل  جوانب أخرى استكلاًلا ملاا جااو  ي الدراساا  الساابقة    
التقاوي (  ي   -التنفيا    –خدا  اجإسارتاتيجيا  احلديثاة )التخطايط    الفمل  ملهارا  است

 .التطبيق الملل  للطالبة اململلة  ي الرتبية المللية

 :إجراءات الدراسة

كوناه املانهج املالئا      ؛تبنت ه ه الدراسة املنهج الوصف  التحليلا   :منهج الدراسة -1
 .لطبيمتها

اع رافيا )ختصص علو  اجتلاعية يض  مجي  طالبا  الرتبية المللية  :تتل  الدراسة -2
 :( يوض  ذلا1واعدول ) ( طالبة ممللة262) نَّوالبالغ عدده (والتاريخ

 (1جدول )
الدراس  الثان  لما   ي الفصل  (اع رافيا والتاريخ)أفراد تتل  الدراسة وفًقا لتخصص علو  اجتلاعية 
(1438) 

 المدد القس   
 127 الطالبا  اململلا  بقس  اع رافيا 1
 135 الطالبا  اململلا  بقس  التاريخ 2

 262 اجمللوى
 مكتب الرتبية المللية جباممة أ  القرى :املصدر     

طالباة   (40)األصال  بلاغ حجلهاا     الدراسةمت أخ  عينة من تتل   :عينة الدراسة -3
 .االقرتاىبسيطة ببطريقة عشوائية  نَّومت اختياره ,ممللة

ستبانة ُصاللت ل ارض الدراساة وها  أداجل القيااس      إأعد  الباحثة  :أداجل الدراسة -4
 : ه, حماور ةاملستخدمة تكونت من ثالث



ة ... درجة امتالك طالبات الرتبية العمليَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية 95المجلد )12(  العـدد )3(  94

  استخدا  إسرتاتيجيا  ملهارا   جباممة أ  القرىالرتبية المللية  درجة امتالك طالبا
عباارا  تتملاق   ( 10وقد مت صاياغة )  ,خطيطفيلا يتملق مبرحلة التالتدريس احلديثة 

 .به ا احملور
  استخدا  اسرتاتيجيا  ملهارا   جباممة أ  القرىالرتبية المللية  درجة امتالك طالبا

( عبارا  تتملق به ا 10وقد مت صياغة ) ,التنفي فيلا يتملق مبرحلة التدريس احلديثة 
 .احملور

  ا  إسرتاتيجيا  استخدملهارا   جباممة أ  القرىالرتبية المللية  درجة امتالك طالبا
( عبارا  تتملق بها ا  9وقد مت صياغة ) ,التقوي فيلا يتملق مبرحلة التدريس احلديثة 

 .احملور
الطالبا  اململلا  ومبا أن ا دف من تصلي  األداجل هو التمرف عل  درجة امتالك 

فقاد مت اعتلااد   جباممة أ  القرى ملهاارا  اساتخدا  االسارتاتيجيا  التدريساية احلديثاة      
عالية ) :مقياس ليكار  الثالث  Likert Scalesقياس املناسب لتحقيق ه ا ا دف وهو امل
 .(1-2-3ويقابلها من الدرجا  ) (,ضميفة –متوسطة  -
مت التأكد من صدق أداجل الدراسة املتلثل  ي إستبانة حول درجة امتالك  :صدق األداجل -أ 

عداد الرتبوي جباممة أ  القارى  الطالبا  اململلا  ختصص علو  اجتلاعية  ي برنامج اجإ
فيلاا يتملاق باا     سرتاتيجيا  التدريسية احلديثاة  ي الرتبياة المللياة   ملهارا  استخدا  اجإ

التقاوي ( مان خاالل اعتلااد طريقاة الصادق الظااهري بمارض          -التنفي   –)التخطيط 
االستبانة عل  تلوعاة مان احملكلا  املختصا   ي املنااهج وطارق التادريس والرتبياة         

مانه  مت التماديل    %50ووفًقا ملالحظاته  ال  اتفق عليها اكثر من  ,املشرف  الرتبوي و
وبنااو    ,عل  صياغة المبارا  وإعادجل كتابتها  ي صورتها النهائية م  اجإبقاو علا  عاددها  

( يوضا  توزيا  المباارا  علا  حمااور      2واعادول رقا  )   ,( عبارجل29عليه مت اعتلاد )
        :  النحو التال اجإستبانة الثالث عل

 ( توزي  المبارا  عل  حماور اجإستبانة الثالث2جدول )
 رق  المبارا  عنوان احملور  

اساتخدا  إسارتاتيجيا    ملهاارا    جبامماة أ  القارى  الرتبية المللياة   درجة امتالك طالبا  1
 10-1 خطيط.فيلا يتملق مبرحلة التالتدريس احلديثة 

اساتخدا  إسارتاتيجيا    ملهاارا    جبامماة أ  القارى  لرتبية المللياة  ا درجة امتالك طالبا  2
 20-11 نفي .فيلا يتملق مبرحلة التالتدريس احلديثة 

اساتخدا  اسارتاتيجيا    ملهاارا    جبامماة أ  القارى  الرتبية المللياة   درجة امتالك طالبا  3
 29-21 قوي .فيلا يتملق مبرحلة التالتدريس احلديثة 

حياث مت  , للتأكد من ثبا  اجإستبانة مت استخدا  طريقة إعادجل التطبياق  :ثبا  األداجل - 
تطبيق األداجل عل  سات طالباا  مان تتلا  الدراساة وبماد مضا  أسابوع  مت إعاادجل          

كلاا   ,(0.82وبلغ مقدار الثبا  بمد حسابه عن طريق ممامل ارتباط بريسون ), التطبيق
 :حلصول عل  اعدول التال وقد مت ا, مت حسابه عن طريق ممامل ألفا كرونباخ

 ثبا  أداجل الدراسة بطريقة ألفا كرونباخ (3جدول )

ممامل  عدد عبارا  احملور عنوان احملور  
 االرتباط

ملهااارا   جباممااة أ  القاارىالرتبيااة الملليااة  درجااة امااتالك طالبااا  1
 0.818 10 خطيط.فيلا يتملق مبرحلة التاستخدا  إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة 

ملهااارا   جباممااة أ  القاارىالرتبيااة الملليااة  درجااة امااتالك طالبااا  2
 0.950 10 نفي .فيلا يتملق مبرحلة التاستخدا  إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة 

ملهااارا   جباممااة أ  القاارىالرتبيااة الملليااة  درجااة امااتالك طالبااا  3
 0.937 9 قوي .فيلا يتملق مبرحلة التاستخدا  إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة 

ملهااارا   جباممااة أ  القاارىالرتبيااة الملليااة  درجااة امااتالك طالبااا  4
 0.986 29 لي  املراحل.فيلا يتملق جباستخدا  إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة 

وها ه النسابة   , (0.98يتض  من اعدول السابق أن ممامل الثبا  الكلا  بلاغ )  
 .ية تطبيقهاتدل عل  درجة ثبا  عالية لألداجل وبالتال  إمكان

وممامل  ,ممامل ارتباط بريسون مت استخدا  :ومماعة البيانا األساليب اجإحصائية  -5
والنسااب املئويااة  باجإضااافة السااتخدا  التكاارارا , حلسااا  ثبااا  األداجل ؛ألفاكرونباااخ
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 ( توزي  المبارا  عل  حماور اجإستبانة الثالث2جدول )
 رق  المبارا  عنوان احملور  

اساتخدا  إسارتاتيجيا    ملهاارا    جبامماة أ  القارى  الرتبية المللياة   درجة امتالك طالبا  1
 10-1 خطيط.فيلا يتملق مبرحلة التالتدريس احلديثة 

اساتخدا  إسارتاتيجيا    ملهاارا    جبامماة أ  القارى  لرتبية المللياة  ا درجة امتالك طالبا  2
 20-11 نفي .فيلا يتملق مبرحلة التالتدريس احلديثة 

اساتخدا  اسارتاتيجيا    ملهاارا    جبامماة أ  القارى  الرتبية المللياة   درجة امتالك طالبا  3
 29-21 قوي .فيلا يتملق مبرحلة التالتدريس احلديثة 

حياث مت  , للتأكد من ثبا  اجإستبانة مت استخدا  طريقة إعادجل التطبياق  :ثبا  األداجل - 
تطبيق األداجل عل  سات طالباا  مان تتلا  الدراساة وبماد مضا  أسابوع  مت إعاادجل          

كلاا   ,(0.82وبلغ مقدار الثبا  بمد حسابه عن طريق ممامل ارتباط بريسون ), التطبيق
 :حلصول عل  اعدول التال وقد مت ا, مت حسابه عن طريق ممامل ألفا كرونباخ

 ثبا  أداجل الدراسة بطريقة ألفا كرونباخ (3جدول )

ممامل  عدد عبارا  احملور عنوان احملور  
 االرتباط

ملهااارا   جباممااة أ  القاارىالرتبيااة الملليااة  درجااة امااتالك طالبااا  1
 0.818 10 خطيط.فيلا يتملق مبرحلة التاستخدا  إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة 

ملهااارا   جباممااة أ  القاارىالرتبيااة الملليااة  درجااة امااتالك طالبااا  2
 0.950 10 نفي .فيلا يتملق مبرحلة التاستخدا  إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة 

ملهااارا   جباممااة أ  القاارىالرتبيااة الملليااة  درجااة امااتالك طالبااا  3
 0.937 9 قوي .فيلا يتملق مبرحلة التاستخدا  إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة 

ملهااارا   جباممااة أ  القاارىالرتبيااة الملليااة  درجااة امااتالك طالبااا  4
 0.986 29 لي  املراحل.فيلا يتملق جباستخدا  إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة 

وها ه النسابة   , (0.98يتض  من اعدول السابق أن ممامل الثبا  الكلا  بلاغ )  
 .ية تطبيقهاتدل عل  درجة ثبا  عالية لألداجل وبالتال  إمكان

وممامل  ,ممامل ارتباط بريسون مت استخدا  :ومماعة البيانا األساليب اجإحصائية  -5
والنسااب املئويااة  باجإضااافة السااتخدا  التكاارارا , حلسااا  ثبااا  األداجل ؛ألفاكرونباااخ
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وحتدياد   ملماعاة البياناا  املتحصال عليهاا     ؛واال رافا  املميارياة  املتوسطا  احلسابيةو
 .لكل حمور عل  حدجل ك افراد المينةامتالدرجة 

 عن طريق ,فبمد االنتهاو من تطبيق اجإستبانة عل  المينة مت حتليل البيانا  إحصائيًا
احلسابية  املتوسطا  لججابة عن أسئلة الدراسة وفق ؛االستبانة حماورمن  حمورحتليل كل 

  :عل  النحو التال عينة الدراسة  ي ضوو إجابا  أفراد  اتنازليًّ اترتيب  واال رافا  املميارية
  استخدا  إسرتاتيجيا  ملهارا   جباممة أ  القرىالرتبية المللية  درجة امتالك طالبا

 .خطيطفيلا يتملق مبرحلة التالتدريس احلديثة 
  استخدا  إسرتاتيجيا  ملهارا   جباممة أ  القرىالرتبية المللية  درجة امتالك طالبا

 .التنفي ملق مبرحلة فيلا يتالتدريس احلديثة 
  استخدا  إسرتاتيجيا  ملهارا   جباممة أ  القرىالرتبية المللية  درجة امتالك طالبا

 .قوي فيلا يتملق مبرحلة التالتدريس احلديثة 
 :القي  التالية إدخا ا  ي احلاسب اآلل  عند الدراسة عينةاستجابا  وقد أعطيت   

بمد ذلا مت حتدياد مادى كال     ,ضميفةو ,متوسطة ,عالية :لتلثل املميار الثالث  1 ,2 ,3
وعناد قسالة املادى علا  عادد       2=1-3درجة من درجا  املقياس الثالثا  و يسااوي   

مناقشاة النتاائج تبماًا    وتفساري و عل  ذلاا مت عارض    وبناو  0.67=  3 ÷ 2درجاته أي 
 :التال ( عل  النحو 4املوض   ي جدول )ألسئلة الدراسة وفق املميار 
 درجة مميار االستجابة لقي  املتوسطا  احلسابية( 4جدول )

 قيلة املتوسط احلساب  درجة مميار االستجابة
 1.66اىل أقل من 0.99من  ضميفة
 2.33إىل أقل من 1.66من  متوسطة

 3إىل  2.33من  عالية
 (:تفسريها ومناقشتهاعرضها و)نتائج الدراسة  -6

 :لتال جاو  اجإجابة عن أسئلة الدراسة عل  النحو ا
  :إجابة السؤال األول

  :نص السؤال األول عل  اآلت 

اساتخدا   ملهاارا    جبامماة أ  القارى  الرتبياة المللياة    درجة اماتالك طالباا   ما 
ولججابة عن ه ا السؤال مت  ؟فيلا يتملق مبرحلة التخطيط إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة

املتوساط  والنساب املئوياة و   التكارارا   الدراسة وحساا   عينةجدولة استجابا  أفراد 
ثا  ترتياب االساتجابا      ,ستبانة واملندرجة حتت ه ا السؤالاحلساب  لكل عبارجل من اجإ

 :التال كلا هو موض  باعدول  ,حسب قيلة املتوسط احلساب  اتنازليًّ
 التكرارا  والنسب املئوية الستجابا  أفراد المينة  :(5) جدول

 مرحلة التخطيط ي  درجة امتالك املهارجلبفيلا يتملق 

 املهارجل  
 درجة امتالك املهارجل

 ضميفة متوسطة عالية
 % ك % ك % ك

ساارتاتيجية التدريسااية متلااا القاادرجل علاا  اختيااار اجإ أ 1
 %27.5 11 %35 14 %37.5 15 املالئلة حملتوى الدرس وزمن احلصة

متلااا القاادرجل علاا  البحااث عاان مراجاا  حااول        أ 2
 %12.5 5 %40 16 %47.5 19 سرتاتيجية املختارجلاجإ

متلااا القاادرجل علاا  اسااتخدا  ازطااوا  املوجااودجل  ي  أ 3
 %37.5 15 %30 12 %32.5 13 اجإسرتاتيجية

وحتضاريه وفاق    القدرجل عل  حتليل حمتوى الدرس أمتلا 4
 %55 22 %22.5 9 %22.5 9 سرتاتيجية املستخدمةاجإ

ار االساارتاتيجية احلديثااة بناااو علاا  ياااختامتلااا مهااارجل  5
 %32.5 13 %45 18 %22.5 9 ممايري ترتبط مبليزاتها

اذا  سارتاتيجية التدريساية احلديثاة   تطبيق اجإ أمتلا مهارجل 6
 %35 14 %42.5 17 %22.5 9 ما توافر  اجإمكانيا   ي املدرسة

سرتاتيجية حديثة  يازا   إالوع  الكا ي بأن لكل  أمتلا 7
 %17.5 7 %45 18 %37.5 15 وعيو 

 %7.5 3 %10 4 %82.5 33 ة بإسرتاتيجيا  التدريس احلديثةمتلا ممرفأ 8

البيئاة الصافية بطريقاة تسال       أمتلا القدرجل عل  تهيئاة  9
 %30 12 %37.5 15 %32.5 13 سرتاتيجية احلديثةبتطبيق اجإ

األنشاطة والوساائل لتطبياق    أمتلا القادرجل علا  جتهياز     10
 %20 8 %50 20 %30 12 اجإسرتاتيجية
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 التكرارا  والنسب املئوية الستجابا  أفراد المينة  :(5) جدول
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 % ك % ك % ك
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متلااا القاادرجل علاا  البحااث عاان مراجاا  حااول        أ 2
 %12.5 5 %40 16 %47.5 19 سرتاتيجية املختارجلاجإ

متلااا القاادرجل علاا  اسااتخدا  ازطااوا  املوجااودجل  ي  أ 3
 %37.5 15 %30 12 %32.5 13 اجإسرتاتيجية

وحتضاريه وفاق    القدرجل عل  حتليل حمتوى الدرس أمتلا 4
 %55 22 %22.5 9 %22.5 9 سرتاتيجية املستخدمةاجإ

ار االساارتاتيجية احلديثااة بناااو علاا  ياااختامتلااا مهااارجل  5
 %32.5 13 %45 18 %22.5 9 ممايري ترتبط مبليزاتها

اذا  سارتاتيجية التدريساية احلديثاة   تطبيق اجإ أمتلا مهارجل 6
 %35 14 %42.5 17 %22.5 9 ما توافر  اجإمكانيا   ي املدرسة

سرتاتيجية حديثة  يازا   إالوع  الكا ي بأن لكل  أمتلا 7
 %17.5 7 %45 18 %37.5 15 وعيو 

 %7.5 3 %10 4 %82.5 33 ة بإسرتاتيجيا  التدريس احلديثةمتلا ممرفأ 8

البيئاة الصافية بطريقاة تسال       أمتلا القدرجل عل  تهيئاة  9
 %30 12 %37.5 15 %32.5 13 سرتاتيجية احلديثةبتطبيق اجإ

األنشاطة والوساائل لتطبياق    أمتلا القادرجل علا  جتهياز     10
 %20 8 %50 20 %30 12 اجإسرتاتيجية
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 ملتوسط احلساب  واال راف املمياري ودرجة االستجابة والرتتيب الستجابا ا :(6) جدول
 مرحلة التخطيط ي درجة امتالك املهارجل بفيلا يتملق أفراد المينة 

 املهارجل  
 املتوسط
 احلساب 

 اال راف
 املمياري

درجة 
 الرتتيب االستجابة

حملتاوى   سارتاتيجية التدريساية املالئلاة   متلا القدرجل عل  اختيار اجإأ 1
 5 متوسطة 2.08 2.10 الدرس وزمن احلصة

 2 عالية 7.37 2.35 سرتاتيجية املختارجلمتلا القدرجل عل  البحث عن مراج  حول اجإأ 2
 7 متوسطة 1.52 1.95 اجإسرتاتيجيةمتلا القدرجل عل  استخدا  ازطوا  املوجودجل  ي أ 3

سرتاتيجية االوحتضريه وفق  القدرجل عل  حتليل حمتوى الدرس أمتلا 4
 10 متوسطة 7.50 1.67 املستخدمة

سرتاتيجية احلديثاة بنااو علا  مماايري تارتبط      ار اجإياختامتلا مهارجل  5
 8 متوسطة 4.50 1.90 مبليزاتها

اذا ماا تاوافر     سرتاتيجية التدريسية احلديثاة تطبيق اجإ أمتلا مهارجل 6
 9 متوسطة 4.04 1.87 اجإمكانيا   ي املدرسة

 3 متوسطة 5.68 2.20 سرتاتيجية حديثة  يزا  وعيو إالكا ي بأن لكل الوع   أمتلا 7
 1 عالية 17.03 2.75 متلا ممرفة باسرتاتيجيا  التدريس احلديثةأ 8

البيئااة الصاافية بطريقااة تساال  بتطبيااق  أمتلااا القاادرجل علاا  تهيئااة 9
 6 متوسطة 1.52 2.02 سرتاتيجية احلديثةاجإ

 4 متوسطة 6.11 2.12 اجإسرتاتيجيةنشطة والوسائل لتطبيق األأمتلا القدرجل عل  جتهيز  10
 متوسطة 7.53 2.30 اجمللوى الكل 

( ترتيب المبارا  املتملقة مبرحلة التخطيط وفًقا لدرجاة متكان   6يوض  اعدول )
مبتوسط حساب   ,الطالبا  اململلا  من استخدا  مهارا  اسرتاتيجيا  التدريس احلديثة

متلا ممرفة )أ ونصها (8 ,2)المبارجل رق  حيث جاو   ,(2.75) و (1.67) تراو  ب 
متلااا القاادرجل علاا  البحااث عاان مراجاا  حااول   أ ,باساارتاتيجيا  التاادريس احلديثااة

يالحظ  السابقوبإعادجل النظر إىل اعدول  (,عالية) استجابةدرجة ب (سرتاتيجية املختارجلاجإ
 (10 ,9 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,1)كانت عل  المبارا  رقا    (متوسطة)أن درجة االستجابة 

سرتاتيجية حديثاة  يازا    إالوع  الكا ي بأن لكل  أمتلا) :احسب ترتيبها تنازليًّونصها 
متلاا  أ ,اجإسارتاتيجية األنشاطة والوساائل لتطبياق    أمتلا القدرجل علا  جتهياز    ,وعيو 

لاا  أمت ,سرتاتيجية التدريسية املالئلة حملتوى الدرس وزمن احلصةالقدرجل عل  اختيار اجإ

متلا القدرجل أ ,سرتاتيجية احلديثةالبيئة الصفية بطريقة تسل  بتطبيق اجإ القدرجل عل  تهيئة
 اجإسارتاتيجية ار يا اختأمتلاا مهاارجل    ,سرتاتيجيةعل  استخدا  ازطوا  املوجودجل  ي اجإ
التدريساية   اجإسارتاتيجيا  تطبياق   أمتلا مهارجلاحلديثة بناو عل  ممايري ترتبط مبليزاتها, 

 القدرجل عل  حتليل حمتاوى الادرس   أمتلا ,إذا ما توافر  اجإمكانيا   ي املدرسة احلديثة
 .املستخدمة( وحتضريه وفق االسرتاتيجية

ملهاارا   ختصص علو  اجتلاعية   ا يشري إىل أن درجة امتالك الطالبا  اململلا 
ها ه  وتتفاق  , سرتاتيجيا  احلديثة املتملقة مبرحلة التخطيط كانات متوساطة  استخدا  اجإ

( من متكن طلبة الرتبياة المللياة لللهاارا     2017النتيجة م  ما أكدته دراسة السمدية )
 .اجإدارية الصفية ومن بينها التخطيط املسبق للدرس وأثناو تنفي ه بدرجة متوسطة

وتمزى النتيجة السابقة إىل تضل  برنامج اجإعداد الرتبوي  ي خطته ملقررا  هامة 
طرق تدريس  ي التخصص من اأنها تزويد الطالباة اململلاة   كلقرر طرق تدريس عامة و

بطرق وإسرتاتيجيا  التدريس احلديثة ال  تمينهاا  ي مرحلاة التطبياق المللا  وبالتاال       
باجإضاافة   ,مزاولة مهنة التدريس مستقباًل بصورجل متكنها من تنلية التفكري لادى طالباتهاا  

هيئة التدريس  ي قس  املنااهج وطارق   إىل توافر الكفايا  املهنية لدى أعضاو وعضوا  
التدريس املكلف  بتدريس الطالبا  اململلا   ي برنامج اجإعداد الرتبوي السارتاتيجيا   

وما يتبمه من انمكاسا  علا  مساتوى الطالباا      ,التدريس احلديثة الما  منها وازاص
تادريس بالشاكل   اململلا  ال ي يؤدي بدوره إىل تهيئة الطالباة اململلاة مللارساة مهناة ال    

وهنا جيدر التنويه إىل أن االستفادجل من إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة يكلن  ي  ,املطلو 
 .قدرجل الطالبة اململلة عل  امتالك مهاراتها عل  اعانب النظري والتطبيق 

  :إجابة السؤال الثان 
  :نص السؤال الثان  عل  اآلت 

اساتخدا   ملهاارا    امماة أ  القارى  جبالرتبياة المللياة    درجة اماتالك طالباا   ما 
ولججابة عن ها ا الساؤال مت    ؟التنفي فيلا يتملق مبرحلة  إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة

املتوساط  التكارارا  والنساب املئوياة و    الدراسة وحساا   عينةجدولة استجابا  أفراد 
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متلا القدرجل أ ,سرتاتيجية احلديثةالبيئة الصفية بطريقة تسل  بتطبيق اجإ القدرجل عل  تهيئة
 اجإسارتاتيجية ار يا اختأمتلاا مهاارجل    ,سرتاتيجيةعل  استخدا  ازطوا  املوجودجل  ي اجإ
التدريساية   اجإسارتاتيجيا  تطبياق   أمتلا مهارجلاحلديثة بناو عل  ممايري ترتبط مبليزاتها, 

 القدرجل عل  حتليل حمتاوى الادرس   أمتلا ,إذا ما توافر  اجإمكانيا   ي املدرسة احلديثة
 .املستخدمة( وحتضريه وفق االسرتاتيجية

ملهاارا   ختصص علو  اجتلاعية   ا يشري إىل أن درجة امتالك الطالبا  اململلا 
ها ه  وتتفاق  , سرتاتيجيا  احلديثة املتملقة مبرحلة التخطيط كانات متوساطة  استخدا  اجإ

( من متكن طلبة الرتبياة المللياة لللهاارا     2017النتيجة م  ما أكدته دراسة السمدية )
 .اجإدارية الصفية ومن بينها التخطيط املسبق للدرس وأثناو تنفي ه بدرجة متوسطة

وتمزى النتيجة السابقة إىل تضل  برنامج اجإعداد الرتبوي  ي خطته ملقررا  هامة 
طرق تدريس  ي التخصص من اأنها تزويد الطالباة اململلاة   كلقرر طرق تدريس عامة و

بطرق وإسرتاتيجيا  التدريس احلديثة ال  تمينهاا  ي مرحلاة التطبياق المللا  وبالتاال       
باجإضاافة   ,مزاولة مهنة التدريس مستقباًل بصورجل متكنها من تنلية التفكري لادى طالباتهاا  

هيئة التدريس  ي قس  املنااهج وطارق   إىل توافر الكفايا  املهنية لدى أعضاو وعضوا  
التدريس املكلف  بتدريس الطالبا  اململلا   ي برنامج اجإعداد الرتبوي السارتاتيجيا   

وما يتبمه من انمكاسا  علا  مساتوى الطالباا      ,التدريس احلديثة الما  منها وازاص
تادريس بالشاكل   اململلا  ال ي يؤدي بدوره إىل تهيئة الطالباة اململلاة مللارساة مهناة ال    

وهنا جيدر التنويه إىل أن االستفادجل من إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة يكلن  ي  ,املطلو 
 .قدرجل الطالبة اململلة عل  امتالك مهاراتها عل  اعانب النظري والتطبيق 

  :إجابة السؤال الثان 
  :نص السؤال الثان  عل  اآلت 

اساتخدا   ملهاارا    امماة أ  القارى  جبالرتبياة المللياة    درجة اماتالك طالباا   ما 
ولججابة عن ها ا الساؤال مت    ؟التنفي فيلا يتملق مبرحلة  إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة

املتوساط  التكارارا  والنساب املئوياة و    الدراسة وحساا   عينةجدولة استجابا  أفراد 
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تجابا  ثا  ترتياب االسا    ,ستبانة واملندرجة حتت ه ا السؤالاحلساب  لكل عبارجل من اجإ
 :التال كلا هو موض  باعدول  ,حسب قيلة املتوسط احلساب  اتنازليًّ

 
 مرحلة ي درجة امتالك املهارجل بفيلا يتملق التكرارا  والنسب املئوية الستجابا  أفراد المينة  :(7) جدول

 التنفي 

 املهارجل  
 درجة امتالك املهارجل

 ضميفة متوسطة عالية
 % ك % ك % ك

مان خاالل تطبياق    عل  إدارجل وضبط بيئة الصاف  القدرجل أمتلا  11
37.5 15 احلديثة االسرتاتيجية

% 20 50% 5 12.5
% 

الطالبا  القي  األخالقية مان خاالل    إكسا عل  أمتلا القدرجل  12
57.5 23 احلديثة االسرتاتيجيةاستخدا  

% 16 40% 1 2.5% 

ة ساارتاتيجياجإ باسااتخدا علاا  تطبيااق الاادرس أمتلااا القاادرجل  13
32.5 13 دقيقة45زمن احلصة  خاللاحلديثة 

% 13 32.5
% 

14 35% 

الا   سارتاتيجيا  احلديثاة   بماض اجإ تطبياق  علا   أمتلا القدرجل  14
27.5 11 %70 28 وقتًا طوياًلحتتاج 

% 
1 2.5% 

حتتااج إىل  الا   سارتاتيجية احلديثاة   اجإ تنفيا   علا  أمتلا القدرجل  15
 %5 2 %40 16 %55 22 أكثر من حصة دراسية واحدجل

 بتطبياق عل  تقسي  زمان احلصاة بطريقاة تسال      أمتلا القدرجل  16
 %45 18 %35 14 %20 8 األنشطة واستخدا  الوسائل التمليلية

مان  عل  زيادجل دافمية الطالبا   و تملا  الادرس   أمتلا القدرجل  17
42.5 17 سرتاتيجية احلديثةاستخدا  اجإخالل 

% 20 50% 3 7.5% 

لاا  تقاادي  كافااة عناصاار الاادرس باسااتخدا   عامتلااا القاادرجل  18
 %35 14 %35 14 %30 12 احلديثةسرتاتيجية اجإ

جإمكاناا  املتاحاة   ا وفاق  اجإسرتاتيجيةعل  تطبيق امتلا القدرجل  19
 %40 16 %30 12 %30 12  ي املدرسة

اجإبداعية لادى الطالباا  مان     اعوانبعل  تنلية أمتلا القدرجل  20
 %20 8 %45 18 %35 14 احلديثة يةلجسرتاتيجخالل استخدام  

 

فيلا املتوسط احلساب  واال راف املمياري ودرجة االستجابة والرتتيب الستجابا  أفراد المينة  :(8) جدول
 التنفي  مرحلة ي درجة امتالك املهارجل بيتملق 

 املهارجل  
 املتوسط
 احلساب 

اال راف 
 املمياري

درجة 
 الرتتيب االستجابة

مان خاالل تطبياق    عل  إدارجل وضبط بيئة الصف درجل أمتلا الق 11
 5 متوسطة 7.63 2.25 ةاحلديث اجإسرتاتيجية

 الطالبا  القي  األخالقية من خاالل  إكسا عل  أمتلا القدرجل  12
 2 عالية 11.23 2.55 احلديثة اجإسرتاتيجيةاستخدا  

ساارتاتيجية اجإ باسااتخدا علاا  تطبيااق الاادرس أمتلااا القاادرجل  13
 7 متوسطة 0.57 1.97 دقيقة45زمن احلصة  لخالاحلديثة 

الا   بماض االسارتاتيجيا  احلديثاة    تطبيق عل  أمتلا القدرجل  14
 1 عالية 13.65 2.67 اطويًل اوقت حتتاج 

حتتااج إىل  الا   سارتاتيجية احلديثاة   اجإ تنفيا   عل امتلا القدرجل  15
 3 عالية 10.26 2.50 أكثر من حصة دراسية واحدجل

 بتطبياق عل  تقسي  زمن احلصاة بطريقاة تسال     درجل أمتلا الق 16
 10 متوسطة 5.03 1.75 األنشطة واستخدا  الوسائل التمليلية

مان  عل  زيادجل دافمية الطالبا   و تمل  الدرس أمتلا القدرجل  17
 4 عالية 9.07 2.35 استخدا  االسرتاتيجية احلديثةخالل 

اسااتخدا  علاا  تقاادي  كافااة عناصاار الاادرس بأمتلااا القاادرجل  18
 8 متوسطة 1.15 1.95 احلديثةسرتاتيجية اجإ

جإمكاناا  املتاحاة   ا وفق االسرتاتيجيةعل  تطبيق أمتلا القدرجل  19
 9 متوسطة 2.30 1.90  ي املدرسة

اجإبداعية لدى الطالباا  مان    اعوانبعل  تنلية أمتلا القدرجل  20
 6 متوسطة 5.03 2.15 احلديثة لجسرتاتيجيةخالل استخدام  

 عالية 6.59 2.50 اجمللوى الكل 

( يظهر ترتيب المبارا  املتملقة مبرحلة التنفي  8من خالل االطالى عل  اعدول )
وفًقا لدرجة متكن الطالبا  اململلاا  مان اساتخدا  مهاارا  إسارتاتيجيا  التادريس       

المباارجل رقا    حياث جااو     ,(2.67) و (1.75)مبتوسط حساب  تراو  با    ,احلديثة
علا   أمتلاا القادرجل   ) :حسب ترتيبها تنازليا نصها وه  كلا يل , (17 ,15 ,14 ,12)

  اكسا إعلا   امتلا القدرجل وقتًا طوياًل, ال  حتتاج بمض االسرتاتيجيا  احلديثة تطبيق 
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فيلا املتوسط احلساب  واال راف املمياري ودرجة االستجابة والرتتيب الستجابا  أفراد المينة  :(8) جدول
 التنفي  مرحلة ي درجة امتالك املهارجل بيتملق 

 املهارجل  
 املتوسط
 احلساب 

اال راف 
 املمياري

درجة 
 الرتتيب االستجابة

مان خاالل تطبياق    عل  إدارجل وضبط بيئة الصف درجل أمتلا الق 11
 5 متوسطة 7.63 2.25 ةاحلديث اجإسرتاتيجية

 الطالبا  القي  األخالقية من خاالل  إكسا عل  أمتلا القدرجل  12
 2 عالية 11.23 2.55 احلديثة اجإسرتاتيجيةاستخدا  

ساارتاتيجية اجإ باسااتخدا علاا  تطبيااق الاادرس أمتلااا القاادرجل  13
 7 متوسطة 0.57 1.97 دقيقة45زمن احلصة  لخالاحلديثة 

الا   بماض االسارتاتيجيا  احلديثاة    تطبيق عل  أمتلا القدرجل  14
 1 عالية 13.65 2.67 اطويًل اوقت حتتاج 

حتتااج إىل  الا   سارتاتيجية احلديثاة   اجإ تنفيا   عل امتلا القدرجل  15
 3 عالية 10.26 2.50 أكثر من حصة دراسية واحدجل

 بتطبياق عل  تقسي  زمن احلصاة بطريقاة تسال     درجل أمتلا الق 16
 10 متوسطة 5.03 1.75 األنشطة واستخدا  الوسائل التمليلية

مان  عل  زيادجل دافمية الطالبا   و تمل  الدرس أمتلا القدرجل  17
 4 عالية 9.07 2.35 استخدا  االسرتاتيجية احلديثةخالل 

اسااتخدا  علاا  تقاادي  كافااة عناصاار الاادرس بأمتلااا القاادرجل  18
 8 متوسطة 1.15 1.95 احلديثةسرتاتيجية اجإ

جإمكاناا  املتاحاة   ا وفق االسرتاتيجيةعل  تطبيق أمتلا القدرجل  19
 9 متوسطة 2.30 1.90  ي املدرسة

اجإبداعية لدى الطالباا  مان    اعوانبعل  تنلية أمتلا القدرجل  20
 6 متوسطة 5.03 2.15 احلديثة لجسرتاتيجيةخالل استخدام  

 عالية 6.59 2.50 اجمللوى الكل 

( يظهر ترتيب المبارا  املتملقة مبرحلة التنفي  8من خالل االطالى عل  اعدول )
وفًقا لدرجة متكن الطالبا  اململلاا  مان اساتخدا  مهاارا  إسارتاتيجيا  التادريس       

المباارجل رقا    حياث جااو     ,(2.67) و (1.75)مبتوسط حساب  تراو  با    ,احلديثة
علا   أمتلاا القادرجل   ) :حسب ترتيبها تنازليا نصها وه  كلا يل , (17 ,15 ,14 ,12)

  اكسا إعلا   امتلا القدرجل وقتًا طوياًل, ال  حتتاج بمض االسرتاتيجيا  احلديثة تطبيق 
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 علا  امتلا القادرجل   ,احلديثةسرتاتيجية الطالبا  القي  األخالقية من خالل استخدا  اجإ
أمتلاا القادرجل    ,حتتاج إىل أكثر من حصة دراسية واحادجل   الاالسرتاتيجية احلديثة  تنفي 

سارتاتيجية احلديثاة(   استخدا  اجإمن خالل عل  زيادجل دافمية الطالبا   و تمل  الدرس 
أن درجاة االساتجابة    جناد  الساابق وبإعاادجل النظار إىل اعادول     (,عالية) استجابةدرجة ب
حساب  ونصاها   (20 ,19 ,18 ,16 ,13 ,11)كانت علا  المباارا  رقا      (متوسطة)

ماان خااالل تطبيااق علاا  إدارجل وضاابط بيئااة الصااف أمتلااا القاادرجل ) :اترتيبهااا تنازليًّاا
اجإبداعياة لادى الطالباا  مان      اعواناب عل  تنلية أمتلا القدرجل  ,احلديثة اجإسرتاتيجية

 باساتخدا  علا  تطبياق الادرس    أمتلا القادرجل  احلديثة,  لجسرتاتيجيةخالل استخدام  
عل  تقدي  كافة عناصر امتلا القدرجل  ,دقيقة45زمن احلصة  خاللاحلديثة سرتاتيجية اجإ

احلديثاة   اجإسارتاتيجية عل  تطبيق أمتلا القدرجل , احلديثةسرتاتيجية الدرس باستخدا  اجإ
عل  تقسي  زمن احلصة بطريقة تسال   أمتلا القدرجل  ,جإمكانا  املتاحة  ي املدرسةا وفق

 .ل التمليلية(األنشطة واستخدا  الوسائ بتطبيق
ملهاارا   ختصص علو  اجتلاعية   ا يشري إىل أن درجة امتالك الطالبا  اململلا 

وتتفق ها ه النتيجاة   , عاليةكانت  التنفي سرتاتيجيا  احلديثة املتملقة مبرحلة استخدا  اجإ
( من استخدا  طالبا  الرتبية المللية لمادا  المقل  ي 2018م  ما أكدته دراسة لبن  )

( 2018ودراسة الفاحل ) ,يس وه ا يمين تطبيقه  لجسرتاتيجيا  التدريسية احلديثةالتدر
وتاوظيفه  لتكنولوجياا    ,ال  أثبتت استخدامهن ألدوا  االتصال املتزامن وغري املتزامن

( ومهااارا  التاادريس الفّمااال  ي دراسااة أبااو حلاات   2016التملااي   ي دراسااة حملااد )
( ما  ها ه النتيجاة حياث أظهار       2013حس  ) بينلا اختلفت دراسة أب  ,(2016)

نتائجها عد  تطبيق الطالباا  املتادربا  جإسارتاتيجيا  التادريس احلديثاة  ي التادريب       
 .امليدان 

وُتمزى النتيجة السابقة   ه الدراسة إىل التكامل الوظيف  ال ي حيظ  باه برناامج   
 ,طبياق امليادان   ي املدرساة   اجإعداد الرتبوي ب  اعوانب النظرية داخال اعامماة ما  الت   

وال ي يظهر  ي تظافر اعهود ب  مجي  األطراف املمنية املسؤولة عن تطبيق الطالبة اململلة 

فهناك متابمة مستلرجل من ِقبل اململلة املتماونة , ملرحلة الرتبية المللية عل  أفضل ما ككن
بادورها تقاو  علا  دعا      ذا  ازربجل بكل ما هو جديد  ي ميدان الرتبية والتمل  والا   

املتدربة من خالل حضورها احلصص ومشاهدجل أدائها وإمدادها بالنصاائ  والتوجيهاا    
ال  تملل عل  حتس  مستواها التدريس   و األفضل مباا يسااير االجتاهاا  احلديثاة  ي     
ة التدريس خالل املدجل ال  تقضيها  ي املدرسة وال  يتخللها زيارا  من املديرجل أو الوكيلا 

باجإضافة للزيارا  الدورية من قبل  ,وانمكاسا  ه ه الزيارا  عل  أداو الطالبة اململلة
املشرفة األكادكية ال  تساند توجيها  اململلة املتماونة واملديرجل ووكيلة املدرساة وتادع    

وه ا هو ا دف الرئيس للرتبية المللية ال ي يكلن  ي تفميل  ,املتدربة  ي تطبيقها امليدان 
 .اعانب التطبيق  جإسرتاتيجيا  التدريس احلديثة  ي املوقف التمليل  خالل فرتجل التطبيق

  :إجابة السؤال الثالث
  :نص السؤال الثالث عل  اآلت 

اساتخدا   ملهاارا    جبامماة أ  القارى  الرتبياة المللياة    درجة اماتالك طالباا   ما 
ولججابة عن ه ا الساؤال مت   ؟ قويفيلا يتملق مبرحلة الت إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة

املتوساط  التكارارا  والنساب املئوياة و    الدراسة وحساا   عينةجدولة استجابا  أفراد 
ثا  ترتياب االساتجابا      ,ستبانة واملندرجة حتت ه ا السؤالاحلساب  لكل عبارجل من اجإ

 :التال كلا هو موض  باعدول  ,حسب قيلة املتوسط احلساب  اتنازليًّ
 تكرارا  والنسب املئوية الستجابا  أفراد المينةال :(9) جدول

 التقوي رحلة  ي مدرجة امتالك املهارجل بفيلا يتملق 

 املهارجل  
 درجة امتالك املهارجل

 ضميفة متوسطة عالية
 % ك % ك % ك

أمتلا القدرجل علا  تقاوي  جناا  الطالباا   ي املقارر مان        21
62.5 25 االسرتاتيجية احلديثة خالل استخدا 

% 13 32.5% 2 5% 

أمتلااا القاادرجل علاا  تقااوي  عطاااو زميالتاا  ماان خااالل  22
 %5 2 %30 12 %65 26 استخدا  اجإسرتاتيجية احلديثة  ي التدريس

قادرات  كلمللاة مان خاالل      أمتلا القدرجل عل  اكتشاف 23
62.5 25 االسرتاتيجية احلديثةتطبيق 

% 15 37.5% 0 00 
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فهناك متابمة مستلرجل من ِقبل اململلة املتماونة , ملرحلة الرتبية المللية عل  أفضل ما ككن
بادورها تقاو  علا  دعا      ذا  ازربجل بكل ما هو جديد  ي ميدان الرتبية والتمل  والا   

املتدربة من خالل حضورها احلصص ومشاهدجل أدائها وإمدادها بالنصاائ  والتوجيهاا    
ال  تملل عل  حتس  مستواها التدريس   و األفضل مباا يسااير االجتاهاا  احلديثاة  ي     
ة التدريس خالل املدجل ال  تقضيها  ي املدرسة وال  يتخللها زيارا  من املديرجل أو الوكيلا 

باجإضافة للزيارا  الدورية من قبل  ,وانمكاسا  ه ه الزيارا  عل  أداو الطالبة اململلة
املشرفة األكادكية ال  تساند توجيها  اململلة املتماونة واملديرجل ووكيلة املدرساة وتادع    

وه ا هو ا دف الرئيس للرتبية المللية ال ي يكلن  ي تفميل  ,املتدربة  ي تطبيقها امليدان 
 .اعانب التطبيق  جإسرتاتيجيا  التدريس احلديثة  ي املوقف التمليل  خالل فرتجل التطبيق

  :إجابة السؤال الثالث
  :نص السؤال الثالث عل  اآلت 

اساتخدا   ملهاارا    جبامماة أ  القارى  الرتبياة المللياة    درجة اماتالك طالباا   ما 
ولججابة عن ه ا الساؤال مت   ؟ قويفيلا يتملق مبرحلة الت إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة

املتوساط  التكارارا  والنساب املئوياة و    الدراسة وحساا   عينةجدولة استجابا  أفراد 
ثا  ترتياب االساتجابا      ,ستبانة واملندرجة حتت ه ا السؤالاحلساب  لكل عبارجل من اجإ

 :التال كلا هو موض  باعدول  ,حسب قيلة املتوسط احلساب  اتنازليًّ
 تكرارا  والنسب املئوية الستجابا  أفراد المينةال :(9) جدول

 التقوي رحلة  ي مدرجة امتالك املهارجل بفيلا يتملق 

 املهارجل  
 درجة امتالك املهارجل

 ضميفة متوسطة عالية
 % ك % ك % ك

أمتلا القدرجل علا  تقاوي  جناا  الطالباا   ي املقارر مان        21
62.5 25 االسرتاتيجية احلديثة خالل استخدا 

% 13 32.5% 2 5% 

أمتلااا القاادرجل علاا  تقااوي  عطاااو زميالتاا  ماان خااالل  22
 %5 2 %30 12 %65 26 استخدا  اجإسرتاتيجية احلديثة  ي التدريس

قادرات  كلمللاة مان خاالل      أمتلا القدرجل عل  اكتشاف 23
62.5 25 االسرتاتيجية احلديثةتطبيق 

% 15 37.5% 0 00 
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 املهارجل  
 درجة امتالك املهارجل

 ضميفة متوسطة عالية
 % ك % ك % ك

أدوار اململلااة داخاال علاا   أمتلاا القاادرجل علاا  التمارف   24
 %5 2 %40 16 %55 22 سرتاتيجية احلديثةخالل استخدا  اجإ وخارجه من الصف

 الفروق الفردياة با  الطالباا     أمتلا القدرجل عل  مراعاجل 25
12.5 5 %52.5 21 %35 14 سرتاتيجية احلديثةمن خالل استخدا  اجإ

% 

ا  اساتخدا  اجإسارتاتيجي   أمتلا القدرجل عل  تقدير أهلية 26
67.5 27 .التدريساحلديثة  ي 

% 12 30% 1 2.5% 

الطالباا     استفادأمتلا القدرجل عل  إصدار حك  بشأن  27
 %5 2 %35 14 %60 24 سرتاتيجية احلديثةاجإ من استخدا 

املقررا  الا  درساتها  ي   امتلا القدرجل عل  تقيي  جدوى  28
17.5 7 ثةسرتاتيجية احلدياستخدا  اجإمن خالل اجإعداد الرتبوي 

% 13 32.5% 20 50% 

متلااا القاادرجل علاا  تقااوي  الاادرس باسااتخدا  كافااة    أ 29
32.5 13 احلديثةسرتاتيجية األساليب املتملقة باجإ

% 16 40% 11 27.5
% 

 

 املتوسط احلساب  واال راف املمياري ودرجة االستجابة والرتتيب :(10) جدول
 التقوي رحلة  ي مك املهارجل درجة امتالبفيلا يتملق الستجابا  أفراد المينة 

 املهارجل  
 املتوسط
 احلساب 

اال راف 
 املمياري

درجة 
 الرتتيب االستجابة

أمتلا القدرجل علا  تقاوي  جناا  الطالباا   ي املقارر مان خاالل         21
 4 عالية 11.50 2.57 سرتاتيجية احلديثةاجإ استخدا 

  أمتلا القدرجل عل  تقاوي  عطااو زميالتا  مان خاالل اساتخدا       22
 3 عالية 12.05 2.60 اجإسرتاتيجية احلديثة  ي التدريس

تطبياق  قادرات  كلمللاة مان خاالل      أمتلا القدرجل عل  اكتشاف 23
 2 عالية 12.58 2.62 سرتاتيجية احلديثةاجإ

 علا  أدوار اململلاة داخال الصاف     أمتلا القادرجل علا  التمارف    24
 6 عالية 10.26 2.50 سرتاتيجية احلديثةوخارجه من خالل استخدا  اجإ

من خالل  الفروق الفردية ب  الطالبا  امتلا القدرجل عل  مراعاجل 25
 7 متوسطة 8.02 2.25 استخدا  االسرتاتيجية احلديثة

استخدا  اجإسارتاتيجيا  احلديثاة    أمتلا القدرجل عل  تقدير أهلية 26
 1 عالية 13.05 2.65   التدريس ي 

مان  الطالباا     تفاداسا أمتلا القدرجل عل  إصدار حكا  بشاأن    27
 5 عالية 11.01 2.55 سرتاتيجية احلديثةاجإ استخدا 

 املتوسط املهارجل  
 احلساب 

اال راف 
 املمياري

درجة 
 الرتتيب االستجابة

املقررا  ال  درستها  ي اجإعاداد  امتلا القدرجل عل  تقيي  جدوى  28
 9 متوسطة 6.50 1.67 استخدا  االسرتاتيجية احلديثةمن خالل الرتبوي 

متلاا القادرجل علا  تقاوي  الادرس باساتخدا  كافاة األسااليب         أ 29
 2.51 2.05 احلديثةسرتاتيجية قة باجإاملتمل

 8 متوسطة 

 عالية 9.72 2.38 اجمللوى الكل 

( ترتيب المبارا  املتملقاة مبرحلاة التقاوي  وفًقاا لدرجاة      10يتض  من اعدول )
مبتوساط   ,متكن الطالبا  اململلا  من استخدا  مهارا  إسرتاتيجيا  التدريس احلديثاة 

 ,24 ,23 ,22 ,21) المبارجل رق حيث جاو   ,(2.65) و (1.67)حساب  تراو  ب  
 أمتلا القدرجل عل  تقادير أهلياة  ) :احسب ترتيبها تنازليًّنصها وه  كلا يل   (,27 ,26

قادرات    أمتلاا القادرجل علا  اكتشااف     ,التادريس استخدا  اجإسرتاتيجيا  احلديثاة  ي  
  عطاو زميالتا   أمتلا القدرجل عل  تقوي ,سرتاتيجية احلديثةاجإتطبيق كلمللة من خالل 

أمتلا القدرجل علا  تقاوي  جناا     , من خالل استخدا  اجإسرتاتيجية احلديثة  ي التدريس
أمتلا القدرجل عل  إصادار   ,سرتاتيجية احلديثةاجإ الطالبا   ي املقرر من خالل استخدا 

أمتلاا القادرجل علا     سرتاتيجية احلديثة, اجإ من استخدا الطالبا    استفادحك  بشأن 
سارتاتيجية  وخارجاه مان خاالل اساتخدا  اجإ     ل  أدوار اململلة داخل الصاف ع التمرف
أن درجااة  جنااد أعااالهوبإعااادجل النظاار إىل اعاادول  ,(عاليااة) اسااتجابةدرجااة ب (احلديثااة

نصاها  وها  كلاا يلا      (29 ,28 ,25)كانت عل  المبارا  رق   (متوسطة)االستجابة 
من خالل  الفروق الفردية ب  الطالبا  أمتلا القدرجل عل  مراعاجل) :احسب ترتيبها تنازليًّ

سارتاتيجية احلديثاة, امتلاا القادرجل علا  تقاوي  الادرس باساتخدا  كافاة          استخدا  اجإ
املقررا  الا   أمتلا القدرجل عل  تقيي  جدوى  ,احلديثةسرتاتيجية األساليب املتملقة باجإ

 (سرتاتيجية احلديثةاستخدا  اجإمن خالل درستها  ي اجإعداد الرتبوي 
ملهاارا   ختصص علو  اجتلاعية   ا يشري إىل أن درجة امتالك الطالبا  اململلا 

وتتفق ه ه النتيجاة  , عاليةكانت  التقوي سرتاتيجيا  احلديثة املتملقة مبرحلة استخدا  اجإ
( الا  أسافر  عان وجاود فاروق      2018م  ما أكدته دراسة الساعدي وأباو نارجس )  
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 املتوسط املهارجل  
 احلساب 

اال راف 
 املمياري

درجة 
 الرتتيب االستجابة

املقررا  ال  درستها  ي اجإعاداد  امتلا القدرجل عل  تقيي  جدوى  28
 9 متوسطة 6.50 1.67 استخدا  االسرتاتيجية احلديثةمن خالل الرتبوي 

متلاا القادرجل علا  تقاوي  الادرس باساتخدا  كافاة األسااليب         أ 29
 2.51 2.05 احلديثةسرتاتيجية قة باجإاملتمل

 8 متوسطة 

 عالية 9.72 2.38 اجمللوى الكل 

( ترتيب المبارا  املتملقاة مبرحلاة التقاوي  وفًقاا لدرجاة      10يتض  من اعدول )
مبتوساط   ,متكن الطالبا  اململلا  من استخدا  مهارا  إسرتاتيجيا  التدريس احلديثاة 

 ,24 ,23 ,22 ,21) المبارجل رق حيث جاو   ,(2.65) و (1.67)حساب  تراو  ب  
 أمتلا القدرجل عل  تقادير أهلياة  ) :احسب ترتيبها تنازليًّنصها وه  كلا يل   (,27 ,26

قادرات    أمتلاا القادرجل علا  اكتشااف     ,التادريس استخدا  اجإسرتاتيجيا  احلديثاة  ي  
  عطاو زميالتا   أمتلا القدرجل عل  تقوي ,سرتاتيجية احلديثةاجإتطبيق كلمللة من خالل 

أمتلا القدرجل علا  تقاوي  جناا     , من خالل استخدا  اجإسرتاتيجية احلديثة  ي التدريس
أمتلا القدرجل عل  إصادار   ,سرتاتيجية احلديثةاجإ الطالبا   ي املقرر من خالل استخدا 

أمتلاا القادرجل علا     سرتاتيجية احلديثة, اجإ من استخدا الطالبا    استفادحك  بشأن 
سارتاتيجية  وخارجاه مان خاالل اساتخدا  اجإ     ل  أدوار اململلة داخل الصاف ع التمرف
أن درجااة  جنااد أعااالهوبإعااادجل النظاار إىل اعاادول  ,(عاليااة) اسااتجابةدرجااة ب (احلديثااة

نصاها  وها  كلاا يلا      (29 ,28 ,25)كانت عل  المبارا  رق   (متوسطة)االستجابة 
من خالل  الفروق الفردية ب  الطالبا  أمتلا القدرجل عل  مراعاجل) :احسب ترتيبها تنازليًّ

سارتاتيجية احلديثاة, امتلاا القادرجل علا  تقاوي  الادرس باساتخدا  كافاة          استخدا  اجإ
املقررا  الا   أمتلا القدرجل عل  تقيي  جدوى  ,احلديثةسرتاتيجية األساليب املتملقة باجإ

 (سرتاتيجية احلديثةاستخدا  اجإمن خالل درستها  ي اجإعداد الرتبوي 
ملهاارا   ختصص علو  اجتلاعية   ا يشري إىل أن درجة امتالك الطالبا  اململلا 

وتتفق ه ه النتيجاة  , عاليةكانت  التقوي سرتاتيجيا  احلديثة املتملقة مبرحلة استخدا  اجإ
( الا  أسافر  عان وجاود فاروق      2018م  ما أكدته دراسة الساعدي وأباو نارجس )  
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بينلا اختلفت دراسة كل  ,وتقديره  لقيلة الرياضيا  لصاحل الطلبة  ي أدائه  التدريس 
ساتجابا  املاديرين باأن    اجااو   م  ه ه النتيجاة حياث    (2014) من موس  والسميد

 .حيتاجون إىل املزيد من اعرعا   ي تال اجإعداد الثقا ي اململل ة الطلب
ج الرتبياة  وُتمزى النتيجة السابقة إىل الادور الا ي يلمباه التنظاي  املتبا   ي برناام      

المللية من خالل الدورا  التدريبية لربنامج الدورا  ال ي ينظله مكتب الرتبية المللية 
و تشاجي  الطالباا  علا  حضاور حصاص      , للطالبا  اململلا  قبل النزول لللدارس

املشاهدجل  ي بداية التطبيق الملل   ي املدارس لللمللا  املتماونا   ا يكسابهنَّ خاربا    
كل ذلا من اأنه صقل اخصية , قد والتقوي  والتحليل لللواقف التمليليةمباارجل  ي الن

ومن جاناب آخار ماا متتااز باه       ,الطالبة ومتكينها من تطبيق ما تمللته نظريًّا بشكل علل 
اجإسرتاتيجيا  التدريسية احلديثة من خطاوا  منظلاة بشاكل منطقا  يتبا   ي تطبيقهاا       

 .رور ا بالتنفي خطوا  تبدأ بالتخطيط وتنته  بالتقوي  م

  :النتائج ملخص
 :توصلت الدراسة إىل النتائج التالية

استخدا  إسرتاتيجيا  ملهارا   جباممة أ  القرىالرتبية المللية  درجة امتالك طالبا  -1
 .التخطيط كانت متوسطةفيلا يتملق مبرحلة  التدريس احلديثة

استخدا  إسرتاتيجيا  ا  ملهار جباممة أ  القرىالرتبية المللية  درجة امتالك طالبا  -2
 .التنفي  كانت عاليةفيلا يتملق مبرحلة  التدريس احلديثة

استخدا  إسرتاتيجيا  ملهارا   جباممة أ  القرىالرتبية المللية  درجة امتالك طالبا  -3
 .التقوي  كانت عاليةفيلا يتملق مبرحلة  التدريس احلديثة

 -التوصيات  :سابًعا

  :توص  الدراسة مبا يل 
سارتاتيجيا  التادريس   إمهارا  تطبيق املبدعا   ي عضوا  هيئة التدريس   تشجي -1

منوذجيااة تصالي  وتقادي  دروس   ل ,عان طرياق املكافاا  املاديااة واملمنوياة    احلديثاة  
 .للطالبا  اململلا   ي برنامج الرتبية المللية

ادية ضرورجل إاراك الطالبا  اململلا   ي حتديد االحتياجا  التدريبية واجإمكانا  امل -2
 .سرتاتيجيا  التدريس احلديثة  ي التدريسإ لتطبيق مهارا 

 اململلاة  املشرفة األكادكية واململلة املتماوناة للطالباة   تقوي منوذج ضرورجل أن يتضلن  -3
 .ستخدا  اسرتاتيجيا  التدريس احلديثة  ي التدريسإاملقدرجل عل   عنصر

   -املقرتحات  :ثامًنا

 :تقرت  الباحثة الدراسا  التالية
فاعلية برنامج تدري  قائ  عل  أهاداف بارامج إعاداد اململا       دراسا  جتريبية حول -1

  .2030وفق ر ية املللكة المربية السمودية 
تدريب ل إسرتاتيجيا  التفكري( –قائلة عل  )نظرية كايزن  برامج أثردراسا  حول  -2

ة مهااراتهنَّ   ي تنليسرتاتيجيا  التدريس احلديثة إعل  استخدا   الطالبا  اململلا 
 .التدريسية

سرتاتيجيا  التدريس إ لتطبيق لطالبا  اململلا التدريبية لحتياجا  االحول  دراسة -3
 .بية الملليةاحلديثة  ي الرت
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ادية ضرورجل إاراك الطالبا  اململلا   ي حتديد االحتياجا  التدريبية واجإمكانا  امل -2
 .سرتاتيجيا  التدريس احلديثة  ي التدريسإ لتطبيق مهارا 

 اململلاة  املشرفة األكادكية واململلة املتماوناة للطالباة   تقوي منوذج ضرورجل أن يتضلن  -3
 .ستخدا  اسرتاتيجيا  التدريس احلديثة  ي التدريسإاملقدرجل عل   عنصر

   -املقرتحات  :ثامًنا

 :تقرت  الباحثة الدراسا  التالية
فاعلية برنامج تدري  قائ  عل  أهاداف بارامج إعاداد اململا       دراسا  جتريبية حول -1

  .2030وفق ر ية املللكة المربية السمودية 
تدريب ل إسرتاتيجيا  التفكري( –قائلة عل  )نظرية كايزن  برامج أثردراسا  حول  -2

ة مهااراتهنَّ   ي تنليسرتاتيجيا  التدريس احلديثة إعل  استخدا   الطالبا  اململلا 
 .التدريسية

سرتاتيجيا  التدريس إ لتطبيق لطالبا  اململلا التدريبية لحتياجا  االحول  دراسة -3
 .بية الملليةاحلديثة  ي الرت
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