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 مستخلص:
هدفت الدراسة إلىى ببنىاء برنىامج تىدريبي قىائم علىى التجربىة اليابانيىة فىي التىدريس التىأملي 

ة المتوسىطة وقياس فاعليته في تنمية األداء التدريسي لدى معلمىي الرياضىيات فىي المرحلى
وتحقيًقىىا لهىىلا الهىىدد اسىىتخدم الناحىىل المىىنهج الوبىىاي لبنىىاء البرنىىامج  ب،بمحافظىىة الىىرس

التدريبي، كما استخدم المنهج شىنه التجريبىي وتحديىدًا تمىميم المجموعىة الواحىدا، بقيىاس 
قبلىىي وبعىىدح لنحىىل فاعليىىة البرنىىامج التىىدريبي فىىي تنميىىة األداء التدريسىىي، و بىى  الناحىىل 

علىىى عينىىة مىىن معلمىىي الرياضىىيات فىىي المرحلىىة المتوسىىطة بمحافظىىة الىىرس بلىى  الدراسىىة 
( معلًمىىىىا، وناىىىىلت الدراسىىىىة فىىىىي الامىىىىا الدراسىىىىي الثىىىىاني للعىىىىام الدراسىىىىي 51عىىىىددهم ) 

وتوبىىا الناحىىل. إلىىى وجىىود فىىرئ دا  إحمىىائيًا عنىىد مسىىتوى أقىىا مىىن   ه5341/5341
ي، والنعىدح فىي ةطىة الخطىوات ( بين متوسىطي أداء المعلمىين فىي التطبيقىين القبلى1...)

لمىىالا التطبيىى  النعىىدح. وفىىي ضىىوء نتىىائج الدراسىىة تىىم تقىىديم عىىدد مىىن   األربىىل للتعلىىيم
 التوبيات

 ، األداء التدريسىي، التىدريس التىأملي ،التجربة اليابانية ،برنامج تدريبيال لمات الماتاحية: 
 .المرحلة المتوسطة ،معلمي الرياضيات
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Abstract 

This study aimed to build practicing program based on Japanese 
experiment in teaching contemplative and measure its 
effectiveness in developing the performance of the teaching for 
math teachers after test in the performance of the teaching as all 
for the after test. Throughout this study I presented some 
recommendations in the intermediate stage at AL-RASS  
government. For achieving this aim, the researcher used Semi-
experimental curriculum and determine the design of the single 
group; By using tribal tst and after one to look for the 
effectiveness of the practicing program in developing the 
performance of the teaching. The researcher did this study on 
some math teachers in the intermediate stage in AL-Rass 
government, they were (15) teachers. The results of the researcher 
were: There is a difference in statistical function at level (0,05) 
among the performance of the teachers at the tribal test and the. 

Keywords: training program, Japanese experience, reflective 
teaching, teaching performance, Mathematics teachers, middle 
school. 
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 مقدمة الدراسة: 
إن مىىن أبىىرز األمىىور التىىي يتاىى  عليهىىا علمىىاء التربيىىة هىىي أهميىىة دور المعلىىم فىىي 
نجاح العملية التعليمية؛ ألنه من أهم مدةالتها، فهو المنوط بتحقي  أهىداد التربيىة، وهىو 
الميسىىر والمرشىىد والموجىىه للطىىال ، بىىا إن كافىىة اابىىالحات التعليميىىة مرتنطىىة بالتنميىىة 

( بقولىه:ب إن المعلىم هىو 61م، ص1..6للمعلم، وفي هلا السيائ يؤكده هيكىا ) المستمرا
المنال للبرامج التعليمية والمشرد عليها والقادر على إنجاحهىا وتحقيى  األهىداد المنشىودا 
منهاب. وتعتمد فاعلية أح نظام تعليمي بمورا رئيسة علىى جىودا أداء المعلمىين ،يىه، ولىلا 

عىىن التااعىىا بىىين النظىىام التعليمىىي والطىىال  داةىىا الامىىو   يعتبىىر المعلىىم هىىو المسىىؤو 
 الدراسية.

وألهميىىة دور المعلىىم فقىىد أوبىىت العديىىد مىىن المىىؤتمرات باىىرورا التنميىىة المهنيىىة 
للمعلمىىين ودعىىدادهم بمىىا يتناسىىا مىىل أدوارهىىم المسىىتقبلية وفىى  التوجهىىات الحديثىىة، ومىىن 

م( .6.5والىىىلح عقىىىد فىىىي الالبىىىين ) ضىىمنها: المىىىؤتمر الىىىدولي للتربيىىىة اعىىىداد المعلمىىىين 
م( 6.51بعنىىوان ب التنىىوال واابت ىىار التحىىولي فىىي تعلىىيم المعلىىم ب ،مىىؤتمر معلىىم المسىىتقبا )
المىىىؤتمر  المنعقىىىد فىىىي جامعىىىة الملىىىن سىىىعود بعنىىىوان بمعلىىىم المسىىىتقبا: إعىىىداده وتطىىىويره ب،

د وتىىدريا م( المنعقىىد فىىي جامعىىة أم القىىرى بعنىىوان بإعىىدا6.51الخىىامس: اعىىداد المعلىىم )
مسىتجدات العمىر المىؤتمر الىدولي: بمعلىم متجىدد لعىالم  -المعلم فىي ضىوء مطالىا التنميىة

م( المنعقد في جامعة الملن ةالد بعنىوان ب المعلىم وعمىر المعرفىة، الاىرص 6.51متغيرب )
 والتحدياتب.

وظهىىرت علىىى السىىاحة التربويىىة حىىديًثا بعىىا الممىىطلحات الخابىىة ب عىىداد المعلىىم 
على سبيا المثا : الممارسة التأملية، ودعداد المعلىم الموجىه، والمعلىم الناحىل، والتي منها 

والمعلىىم بىىانل القىىرار، والمعلىىم القىىادر علىىى حىىا المشىىكالت، والتأمىىا فىىي أ نىىاء ممارسىىة 
 (. (Calderhead,2005التدريس

والمتتنل لالتجاهات الحديثة فىي إعىداد وتنميىة المهىارات التدريسىية للمعلمىين ةىال  
سنوات العشرين األةيرا يجىد أنهىا اتجهىت نحىو مىا يسىمى بالتىدريس التىأملي، وفىي تعلىيم ال

وتعّلىىم الرياضىىيات نجىىد أن التىىدريس التىىأملي يحظىىى بأهميىىة كبيىىرا ويرجىىل  لىىن إلىىى اهتمىىام 
 National Council of Teachers ofالمجلس القومي األمريكي لمعلمي الرياضىيات

Mathematics) ( )NCTM,2007ىىىرا التىىىدريس التىىىأملي أو الممارسىىىة التأمليىىىة ( با 
للتدريس الماي باعتنار التأما أداا المعلم التىي تسىاعد فىي الىربن بىين ممارسىته للتىدريس 
ومنادئ التعليم والتعلم، كما أن التدريس التأملي ليس مجرد عملية ممارسىة التأمىا فحسىا 

 مواقف تعليمية يمكن تحقيقها.با يهدد إلى أكثر من  لن كتحويا الممارسة التأملية إلى 
(Allen, 2004)  
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( علىىى أن التىىدريس (Waters & Diezmann,2007ويؤكىىد واتيىىرز وديزمىىان 
التأملي يهدد إلى اانتقا  بالمعلمين مىن واقعهىم الحىالي إلىى مىا يرأبىون أن يكونىوا عليىه 

بالتىدريس  بعد تعرضهم مناشرا ألدوار جديدا ومنظور جديد للتدريس، وعلى هلا فى ن األةىل
التىىأملي يتطلىىا مىىن المعلمىىين أن يعىىوا ممارسىىاتهم الحاليىىة، وأن يتنمىىروا فىىي الممارسىىات 
الجديدا التي يقتديها التىدريس التىأملي، وأن يبقبولىوا علىى تعلىم مهىارات و رائى  عمىا وأدوار 

 جديدا تتواف  مل اتجاه التدريس التأملي.
( أن التىدريس Kimberley Richard & ,2005كمىا يؤكىد ريتشىارد وكمبيرلىي )

التأملي هو عملية بنل المعنى والتي تنقىا المىتعلم مىن ةبىرا إلىى أةىرى، ومىا يشىمله  لىن 
 من فهم أعم  للعالقات والروابن المتامنة بين الخبرات واألف ار األةرى.

من هلا المنطل  تؤكد ااتجاهات الحديثة علىى ضىرورا ااهتمىام بالتىدريس التىأملي 
ر أداء المعلم، حيل ترى أن التغيىر السىلوكي ا يحىدن عىن  ريى  المعرفىة في إعداد وتطوي

فقىىن، ودنمىىا عىىن  ريىى  الىىوعي الىىلاتي الىىلح يىىتم مىىن ةاللىىه مالحظىىة وتحليىىا وتقىىويم كىىا 
األعمىىا  التدريسىىية، فىىي حىىين تركىىز الطىىرئ التقليديىىة اعىىداد المعلىىم علىىى المهىىارات الانيىىة 

كز على التا ير الناقد، و لن التا ير هىو الىلح يثمىر التدريسية، نجد أن النمو ج التأملي ير 
أالنىىا التغيىىر المنشىىود واايجىىابي فىىي السىىلوج، لىىللن يحتىىاج المعلمىىون إلىىى الوقىىت ال ىىافي 

 ليتعلموا كيفية التحليا والتأما التدريسي. 
وعلى هلا ف ن استخدام المعلم للتدريس التأملي يؤ ر في تا يره حيل يتىيا الاربىة 

علومىىىات التىىىي لديىىىه بالمعلومىىىات السىىىابقة، واسىىىتخالص عالقىىىات جديىىىدا بىىىين لمقارنىىىة الم
المعلومىىات، وتطبيقهىىا فىىي مواقىىف جديىىىدا، وتىىأ ر التىىدريس التىىأملي بالنظريىىات الالسىىىفية 
والتربوية المختلاة مثا النظرية البنائية التي تنظر إلى التعلم على أنه عملية نشطة، حيىل 

 الماضية، لتوليد األف ار والمااهيم الجديدا. يتأما المعلم ممارساته الحالية و 
( إلىى التطىوير المهنىي اليابىانيب التجربىة Fernandez,2002وقىد أشىار فرنانىدز )

اليابانية فىي التىدريس التىأمليب مىن ةىال  التىدريس التىأملي مىن الناحيىة العمليىة، و كيفيىة 
كتسنة من إجراء التجربة دمجه والتعاما معه داةا النظام التعليمي، كما وبف الخبرات الم

الميدانيىىة؛ است شىىاد جىىدوى التىىدريس التىىأملي فىىي اليابىىان، وقىىد أكىىد علىىى قىىدرا التىىدريس 
التأملي على دمج المعلمين في مواقف حية لتأما ممارساتهم التدريسية، والعمىا الجمىاعي 

 معا في تخطين وتنايل وتقويم الدروس.
ادا التىىي يقىوم بتعليمهىىا وتدريسىىها؛ وتنطلى  أهميىىة معلىم الرياضىىيات مىىن أهميىة المىى

نظرا لما تحتاجه هله المادا من ةبىرات علميىة وتربويىة، وأسىاليا تىدريس فّعالىة؛ باعتنارهىا 
م( النىا  الىرئيس ل ثيىر مىن المجىاات الدراسىية المتقدمىة، ولمىا 1..6كما يلكر المنوفي )
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ديثىة. ويشىير عبىد القىوح لها من مكانة بارزا بين المناهج في معظم األنظمىة التعليميىة الح
م( إلى أن معلم الرياضيات بحاجة دائمة إلى تتنىل ممارسىاته التدريسىية وبىقلها،  1..6)

 وتعمي  فهمه لمادا الرياضيات.
( فىىي المايىىار Nctm,2007وتؤكىىد و يقىىة منىىادئ ومعىىايير الرياضىىيات المدرسىىية )

فىي ممارسىىات التىىدريس، السىادس: التأمىىا فىي تعلىىم الطالىا، وفىىي المايىىار السىابل: التأمىىا 
وأهمية المهارات التدريسىية فىي مجىا  التخطىين مىن ةىال  ضىرورا فهىم معلمىي الرياضىيات 
لما يعرفه  البهم؛ وما يحتاجون لتعلمه، والمهارات التدريسية فىي مجىا  التنايىل مىن ةىال  

التقىويم  تهيئة الارص المناسنة لطالبهم؛ لتحقي  تعلٍم فّعاٍ ، والمهارات التدريسية في مجا 
 من ةال  قدرتهم على تقويم ما تعلمه  البهم.

، يريىان أن التىدريس الاّعىا  (Graham&Fennel,2001)للا فان جراهام وفينيا 
للرياضىيات يتطلىىا معلًمىىا لديىىه القىىدرا علىىى اتخىىا  القىىرارات المناسىىنة فىىي الموقىىف التعليمىىي 

 حو  المعرفة الرياضية وأهداد المنهج وبيئة المف الدراسي.
وقد أشارت عىدد مىن الدراسىات العربيىة واألجنبيىة إلىى فاعليىة التىدريس التىأملي فىي 

التىىي قىىدمت برنامًجىىا  ،(Pedro,2001)تنميىىة المهىىارات التدريسىىية ومنهىىا دراسىىة بيىىدرو 
لتعريف ةمسة من المعلمين المبتدئين بماهية التدريس التأملي، وأوضىحت األ ىر اايجىابي 

المعلمين عينة الدراسة لهلا النوال من التدريس، وعلى التحسن لهلا البرنامج على ممارسة 
 في ممارساتهم التدريسية اليومية.

م( ب عىداد برنىامج قىائم علىى التىدريس التىأملي لتنميىة 4..6واهتمت دراسة راشىد )
بعىىا كاايىىات التىىدريس لىىدى معلمىىي اللغىىة العربيىىة للتالميىىل  نىىائي اللغىىة فىىي الىىدانمارج، 

سة، أن للتدريس التىأملي قىوا تىأ ير كبيىرا فىي تنميىة ال اايىات المرتنطىة وكشات نتائج الدرا
 بتخطين الدروس لدى المعلمين مما يد  على فاعلية التدريس التأملي في هلا المدد.

( فقىد توبىا إلىى أن التىدريس التىأملي قىد يغيىر Friedman,2005أما فريىدمان )
الدراسىىىىية بالوايىىىىات المتحىىىىدا  مىىىىن ااسىىىىتراتيجيات التدريسىىىىية المسىىىىتخدمة فىىىىي الامىىىىو 

( وتوبىلت إلىى أن التىدريس التىأملي سىاهم Wagner,2008) األمريكيىة. ودراسىة واجنىر
 ,Teacher College)في نمو التا ير الرياضي. وترى كلية المعلمين بجامعة كولومبيىا)

Columbia University,2009  أن مناقشة التدريس التأملي يعد هدًفا لتحقي  التنمية
مهنية للمعلمين اليابانيين ةال  مشىاركتهم فىي مناقشىات منظمىة لممارسىاتهم التدريسىية، ال

و لن بهدد تأهيلهم؛ ألن يكونوا أكثىر فاعليىة، وتتمركىز حىو  العمىا التعىاوني لعىدد بىغير 
 من المعلمين في تشخيص دراسة الدروس.
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دى معلمىي وبالمقابا أكدت نتائج بعا الدراسات إلىى ضىاف المهىارات التدريسىية لى
م(، ودراسىىىة الزهرانىىىي 1..6م(، ودراسىىىة الارهىىىود)3..6الرياضىىىيات مثىىىا دراسىىىة النىىىلير )

م(، ودراسىىىىة الحربىىىىي .6.5م(، دراسىىىىة العليىىىىان )2..6م(، ودراسىىىىة الىىىىده  )2..6)
م(. وكىىان مىىن أهىىم نتىىائج 6.53م(، ودراسىىة الغامىىدح )6.53م(، ودراسىىة ةليىىا)6.55)

لمهىىارات التدريسىىية الرئيسىىة يميىىا إلىىى األداء بىىين هىىله الدراسىىات أن مسىىتوى األداء فىىي ا
 المتوسن والاايف. 

وما احظه الناحل من ةال  عملىه فىي ااشىراد التربىوح ومتابعتىه، ودشىرافه الانىي 
على العديد من المعلمىين بمحافظىة الىرس التعليميىة مىن أن هنىاج قمىورًا واضىحًا فىي أداء 

 ارات الرئيسة لتدريس مادا الرياضياتبعاهم، كما أن النعا اآلةر ياتقر إلى المه
للا كىان ابىد مىن تنميىة المهىارات التدريسىية لىدى معلمىي الرياضىيات ومعالجىة هىلا 
القمىىور، و لىىن بتطبيىى  توجهىىات جديىىدا تهىىدد إلىىى تنميىىة المعلىىم مهنًيىىا ومعالجىىة  لىىن 

ا القمور، وهلا مىا أوبىت بىه العديىد مىن المىؤتمرات والتىي أكىدت ضىرورا اسىتخدام أسىالي
تدريس أير تقليدية في باود الرياضيات تسىاعد المعلىم علىى اابىداال، كىالمؤتمر العلمىي 

م(، والمىىىىىىىؤتمر العلمىىىىىىىي 4..6) الثالىىىىىىىل للجمايىىىىىىىة الممىىىىىىىرية لتربويىىىىىىىات الرياضىىىىىىىيات
 م( بالمتغيرات العالمية والتربوية وتعليم الرياضيات1..6الخامس)

 مشكلة الدراسة: 
المهارات التدريسية لدى المعلمين، وهىلا مىا على الرأم من وجود ضاٍف واضٍا في 

أكدته بعا الدراسات التي تم  كرها في المقدمة، وكما أن هناج قموًرا في تبنىي اتجاهىات 
تدريسية حديثة تاعا دور المعلم بشكا أكثر فاعلية. وفي المقابا ف ن هناج دراسىات أ بتىت 

دى المعلمين كما أن هنىاج دراسىات فاعلية التدريس التأملي في تنمية المهارات التدريسية ل
أ بتت فاعلية التجربة اليابانية في التدريس التأملي. واستجابة لما أوبت به تلن الدراسات 
والمؤتمرات في تبني اتجاهات حديثة في تنمية األداء التدريسي، وفاعلية التىدريس التىأملي 

 كأحد التوجهات الحديثة.
دراسىة الحاليىة التىي تتمثىا مشىكلتها فىي وفي ضوء ما سب ؛ ظهىرت الحاجىة إلىى ال

بناء برنامج تدريبي قىائم علىى التجربىة اليابانيىة فىي التىدريس التىأملي وقيىاس فاعليتىه فىي 
 .تنمية األداء التدريسي لدى معلمي الرياضيات في المرحلة المتوسطة بمحافظة الرس
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 أسئلة الدراسة: 
  لية:سعت هله الدراسة إلى ااجابة عن األسئلة التا

ما البرنامج التدريبي القىائم علىى التجربىة اليابانيىة فىي التىدريس التىأملي لتنميىة األداء  -5
  ؟التدريسي لدى معلمي الرياضيات في المرحلة المتوسطة بمحافظة الرس

ما فاعلية البرنامج التدريبي القائم على التجربىة اليابانيىة فىي التىدريس التىأملي لتنميىة  -6
ي لدى معلمي الرياضىيات فىي المرحلىة المتوسىطة بمحافظىة الىرس فىي تنايىل األداء التدريس

 ةطة الخطوات األربل في التعليم؟
 أهداد الدراسة:

سىىىعت الدراسىىىة الحاليىىىة إلىىىى ااسىىىهام فىىىي تنميىىىة األداء التدريسىىىي لىىىدح معلمىىىي 
 الرياضيات و لن من ةال  ما يلي:

فىىي التىىدريس التىىأملي لتنميىىة األداء  بنىىاء برنىىامج تىىدريبي قىىائم علىىى التجربىىة اليابانيىىة -5
 التدريسي لدى معلمي الرياضيات في المرحلة المتوسطة بمحافظة الرس. 

التحق  من فاعلية البرنامج التدريبي القائم على التجربة اليابانية في التدريس التأملي  -6
لىرس فىي لتنمية األداء التدريسي لدى معلمي الرياضيات في المرحلة المتوسىطة بمحافظىة ا

 تنايل ةطة الخطوات األربل في التعليم؟
 أهمية الدراسة: 

   تظهر أهمية الدراسة الحالية ،يما يأتي:
قد تقدم هله الدراسة رؤية جديدا فىي تىدريس مقىرر الرياضىيات وفى  التجربىة اليابانيىة  -5

 في التدريس التأملي.
اليابانيىىة فىىي التىىدريس التىىأملي  تقىىدم هىىله الدراسىىة برنامًجىىا تىىدريبًيا قائًمىىا علىىى التجربىىة -6

 لتنمية األداء التدريسي لدى معلمي الرياضيات.
 حدود الدراسة: 

 -تقتمر نتائج الدراسة الحالية على الحدود التالية: 
 الحدود المكانية: مدارس المرحلة المتوسطة ب دارا تعليم محافظة الرس. 

 هى. 5341/5341سي الثاني للعام الحدود الزمانية:  نقت هله الدراسة ةال  الاما الدرا
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الحىىدود الموضىىو ية: تقتمىىر هىىله الدراسىىة علىىى بنىىاء برنىىامج تىىدريبي قىىائم علىىى التجربىىة 
 .اليابانية في التدريس التأملي

 ممطلحات الدراسة: 
 البرنامج التدريبي:

( بأنىىىه: ب ةطىىىة تعليميىىىة منظمىىىة تتاىىىمن ..1م، ص2..6يعرفىىىه عبىىىد الاتىىىاح )
ألنشطة واألساليا التدريبية المتنوعة توضىل بهىدد إحىدان تغيىرات مجموعة من الخبرات وا

 مرأوبة في الجوانا المعر،ية والمهارية والوجدانية للمعلمين ب.
ويعىىر د إجرائًيىىا بأنىىه: مجموعىىة مىىن الخبىىرات واألنشىىطة التدريبيىىة الممىىممة وفىى  

لمرحلىة المتوسىطة التجربة اليابانية للتدريس التأملي، والمخممة لمعلمي الرياضيات فىي ا
 بهدد تنمية التدريس التأملي لديهم.

 وف  التجربة اليابانية: التدريس التأملي
َفهب فرنانىدز   بأنىه: ب أحىد أشىكا  التنميىة المهنيىة  Fernandez (2002,p43)َعر 

التىىي يسىىتخدمها المعلمىىون فىىي تاحىىص نشىىا اتهم و لىىن عىىن  ريىى  تخطىىين، وتىىدريس، 
مثا الا را الرئيسة في أن التدريس التأملي  نارا عىن عمليىة ومالحظة، ونقد الدروس، وتت

 تشجل المشاركين على اانخراط في الممارسات القائمة على ةبرات قوية وتأمالت عميقةب.
ويعىىر د إجرائًيىىا بأنىىه: مجموعىىة مىىن ااجىىراءات التىىي يىىتم فيهىىا تعىىاون المعلمىىين مىىل 

ي  لن ةطوات الىدرس التىأملي وفى  بعاهم النعا في تطوير تدريس الرياضيات متنعين ف
التجربة اليابانية التي تبدأ بالتخطين التعاوني للدرس،  م مالحظىة أحىد المعلمىين وهىو يناىل 
الىىدرس،  ىىم تحليىىا الىىدرس وتأملىىه،  ىىم التقىىويم و لىىن بهىىدد تحسىىين الممارسىىات التدريسىىية 

 لمعلمي الرياضيات.
  األداء التدريسي:

ه: بالقىىدرا علىىى أداء عمىىا معىىين  ح عالقىىة ( بأنىى56م، ص1..6يعرفىىه زيتىىون )
بتخطىىين التىىدريس، تنايىىله، تقويمىىه، وهىىلا العمىىا قابىىا لتحليىىا مجموعىىة مىىن السىىلوكيات 
المعر،ية والحركية وااجتما يىة، ومىن  ىم يمكىن تقييمىه فىي ضىوء معىايير الدقىة فىي القيىام 

 غيرا ب.به، وسرعة إنجازه، والقدرا على الت ييف مل المواقف التدريسية المت
ويعر د إجرائيىًا بأنىه: مجموعىة السىلوكيات المنظمىة والمخطىن لهىا، والتىي يقىوم بهىا 
معلىىم الرياضىىيات فىىي كىىا ةطىىوا مىىن ةطىىة الخطىىوات األربىىل فىىي التعلىىيم المقترحىىة فىىي دليىىا 
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المعلم ل تا الرياضيات وهي: التركيز، والتدريس، والتدريا، والتقويم؛ ليحق  أعلى مستوى 
 قاس بالدرجة التي يحما عليها المعلم في بطاقة المالحظة.من األداء، وت

 :أدبيات الدراسة
 :التدريس التأملي

التىىدريس التىىأملي أحىىد التوجهىىات الحديثىىة الاىىرورية للنمىىو المهنىىي للمعلمىىين بمىىا 
يتامنه من استقماء وتا يىر ناقىد يمكنهمىا مسىاعدا المعلىم علىى تخطىى مرحلىة التىدريس 

أكثىر ناىوًجا و ىرًاء تدفعىه نحىو فحىص ةبراتىه، بىا وددراكىه لمىا  النمطي، إلىى مرحلىة أةىرى 
حققه اآلةرون؛ رغنًة في وضىل أسىس متينىة يسىتند إليهىا فىي اتخىا  القىرار المناسىا ،يمىا 

 يمارسه من أدوار وما يواجهه من مشكالت.
( ممن أسهموا بمورا فع الة فىي بىزو  (George Kelly,1955ويبعد جورج كيلي 

تأملي، فقد وضل نظرية فىي علىم الىناس تسىمى ب نظريىة البنىاء أو الت ىوين نجم التدريس ال
الشخمي ب، ويعتقد كيلي بأن كا فرد يمتلن قاعىدا معر،يىة مرتنطىة بخبراتىه السىابقة والتىي 
من ةاللهىا يىتم الحكىم علىى تمىرفاته المسىتقبلية، وللنشىر جميًعىا ناىس القىدرا، ا ينسىحا 

   يه القدرا على المالحظة والتحليا والتنبؤ.األمر فقن على المميزين فال ا لد
( أف ىىاره عىىن ممارسىىة التا ىىر فىىي Shon Donald ,1983وقىىدم دونالدشىىون )

التربيىىة وأةىىل بال تابىىة عىىن أهميىىة األةىىل بىىالتا ير التىىأملي فىىي إعىىداد المعلمىىين فىىي أ نىىاء 
مىىن التا يىىر  ب الممىىارس المتأمىىاب معلمىىًا بىىارزًا فىىي هىىلا النىىوال الخدمىىة وقبلهىىا، فجىىاء كتابىىه

التعليمي، وقد أكد على مساعدا الممارسين علىى تطىوير قىدراتهم علىى التأمىا فىي أعمىالهم 
من أجا تحسينها من ةال  التأما فىي الاعىا قبىا وبعىد حدو ىه، وبعىد  لىن انتنىه ال ثيىرون 
إلى أهمية استخدام ممطلا التأما في األبحان التربوية، وةابة المتملة بالتعلم الماي، 

 (.51م، ص3..6لمين قبا وفي أ ناء الخدمة. )عبد اللطيف،والمع
( التىدريس التىأملي Thoronton, Mahar,2001,p25ويعرّود  ورنتىون ومىاهر)

بأنىه: بمىدةا مىىن مىداةا التىىدريس يتحىو  ،يىىه المعلمىون إلىىى بىن اال قىىرار، ويا ىرون ،يمىىا 
ين النظريىىة يقومىىون بىىه فىىي المىىف مىىن تىىدبر، متىىأملين دورهىىم وكيىىف يربطىىون أناسىىهم بىى

 والتطبي  مل تشخيمهم لمهارات وفنيات التدريس بما يناسا حاجات الطال  ب. 
( تعريًاا للتىدريس التىأملي بأنىه: ب عمليىة تا يىر داةلىي 4م، ص2..6ويورد مراد )

تهدد إلى فحص موضوال، أو قاية تتعل  بخبرا سابقة، والتي تهدد إلى ااسىتاادا منهىا 
ف المتشىىىابهة، والتىىىي تىىىؤدى إلىىىى إحىىىدان تغييىىىر فىىىي المواقىىىف بىىىالخبرات الالحقىىىة، والمواقىىى

التدريسىىىية للفاىىىاب. ويىىىرى الناحىىىل أن التىىىدريس التىىىأملي عمليىىىة دائريىىىة مرنىىىة يقىىىوم بهىىىا 
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المعلمون تبدأ بالتخطين والنقد، والتقييم، والتنايل  م الاحص والتحليىا  ىم التقيىيم  ىم إعىادا 
 التخطين،  م إعادا الممارسة، والتنايل.

 ائص التدريس التأملي:ةم
( أن للتىىدريس التىىأملي ةمىىائص رئيسىىة تميىىزه عىىن pollard,2003يىىرح بولىىدر )

 التدريس التقليدح، وهله الخمائص هي:
  نشىىىاط  كىىىي يهىىىتم بأهىىىداد ونتىىىائج الممارسىىىات التدريسىىىية اليوميىىىة التىىىي تشىىىكا

ه المسىىؤولية األولىىي للمعلىىم، بااضىىافة إلىىى العوامىىا األةىىرى التىىي تىىؤ ر علىىى هىىل
الممارسىىات مثىىا العوامىىا ااجتما يىىة والسياسىىية. كمىىا أنىىه يهىىتم بوسىىائا تحقيىى  

 األهداد التدريسية، وال ااءا الانية لعملية التدريس.
  عملية دائرية مرنه، يقوم المعلمون من ةاللها بالتمرد كناحثين فىي ممارسىتهم

لىىىى التدريسىىىية، حيىىىل يقومىىىون بتخطىىىين وتنايىىىل عمليىىىات التىىىدريس، بااضىىىافة إ
مالحظىىة ومراقنىىة وتحليىىا عنابىىر هىىلا التىىدريس بشىىكا مسىىتمر، وجمىىل البيانىىات 

 ودبدار القرارات الخابة بتحسين هله الممارسات.
  يتطلا أن يكون المعلمون لديهم كااية في  رئ ااستقماء، وجمل البيانات عن

عمليىىة التىىدريس وهىىو مىىا يوجىىا أن تتىىوافر لىىديهم أربىىل مهىىارات أساسىىية هىىي: 
 ة الدقيقة، النحل المستمر، جمل األدلة، والتحليا والتقويم.المراجع

  يعتمد بشكا كبير على رأح المعلم وحكمه على األدلة التي يجمعهىا مىن الممىادر
 المختلاة.

   للتعىىىاون والحىىىوار مىىىل الىىىزمالء دوًرا كبيىىىر فىىىي تنايىىىل التىىىدريس التىىىأملي وتحقيىىى
 أهدافه.

 دريس يجىىىىا أن تبنىىىىى علىىىىى األحكىىىىام التىىىىي يمىىىىدرها المعلىىىىم حىىىىو  عمليىىىىة التىىىى
استراتيجيات واضىحة، ويمكىن التحقى  مىن بىحتها، وتعمىا علىى بنىاء أ ىر جيىدا 

 لعملية التعليم والتعلم.
 وسائا وأدوات التدريس التأملي: 

يعتمد نجاح التدريس التأملي بشكا أساس على البيانات التي يحما عليهىا المعلىم 
هىىا، ومىىدى جىىودا هىىله البيانىىات، ول ىىي حىىو  عمليىىات التىىدريس والعوامىىا التىىي تىىؤ ر علي

يسىتطيل المعلىىم الحمىىو  علىى بيانىىات جيىىدا فى ن هنىىاج العديىىد مىن الوسىىائا واألدوات التىىي 
 م( كما يلي:1..6يمكن أن تساعده على  لن، والتي أشار إليها عبد القوح )
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  المالحظىىة: وهىىي أسىىلو  مىىن األسىىاليا التىىي يمكىىن أن يسىىتخدمها المعلىىم بشىىكا
ل البيانىىات عىىن عمليىىات التىىدريس والطىىال  والىىزمالء وأيرهىىا مىىن مسىىتمر فىىي جمىى

 الجوانا.
  تحليىىىا المسىىىتندات: مىىىن المسىىىتندات التىىىي يمكىىىن تحليلهىىىا لالسىىىتاادا منهىىىا فىىىي

 التدريس التأملي: الخطن الدراسية، ةطن التطوير، وأيرها من المستندات.
 ها الطال .تحليا نتائج التقويم البنائي واألعما  والواجنات التي يكلف ب 
 .المور والتسجيالت المرئية والمسموعة لعمليات التدريس 
  ااسىىىتنانات: التىىىي يمكىىىن اسىىىتخدامها للحمىىىو  علىىىى المعلومىىىات المختلاىىىة مىىىن

 الطال  والزمالء.
  المناقشة والحوار: اللح يستخدم بشكا كبير مل الزمالء، وفي بعا األحيىان مىل

 الطال .
 تخدامها مىىىل مىىىن لهىىىم عالقىىىة بالعمليىىىة المقىىىابالت الشخمىىىية: والتىىىي يمكىىىن اسىىى

 التعليمية.
  قوائم المراجعة: هي قوائم تتامن  نارات تعبر عما يجا أن يقوم بىه المعلىم فىي

مواقىىىف وعمليىىىات التىىىدريس المختلاىىىة، ويسىىىتخدمها المعلىىىم بعىىىد اانتهىىىاء مىىىن 
التىىدريس؛ لتقىىويم مىىا قىىام بىىه فىىي ضىىوئها، وكىىللن يمكىىن أن يسىىتخدمها فىىي تقىىويم 

 لطال  والزمالء.أعما  ا
  ،التأمالت اللاتية: هي تقارير يعدها المعلمىون بعىد اانتهىاء مىن عمليىة التىدريس

وعادا ما تحتوح هله التقارير على انطناعات فوَ ر المعلم حو  مدى جودا مخطن 
التدريس اللح قام ب عداده قبا التدريس، ومدى مناسنة المحتويات التىي تاىمنها 

للن مدى نجاحه في ةلى  بيئىة تعليميىة مناسىنة، وفىي لتحقي  أهداد الدرس، وك
إدارا الطىىىال  وددارا عمليىىىة التىىىدريس، وكىىىللن مىىىدى نجاحىىىه فىىىي تحقيىىى  أهىىىداد 

 الدرس، واألسنا  التي أدت إلى الاشا في الوبو  إلى بعا هله األهداد.
  يوميات المعلم: هي الملكرات التي يقوم المعلم بكتابتها بشكا يومي عن عمليىات

 يس.التدر 
  بحىىون الاعىىا: والتىىي يقىىوم فيهىىا المعلىىم بىىدور الناحىىل، حيىىل يقىىوم بناسىىه بدراسىىة

مشكلة معينة ظهىرت أمامىه أ نىاء التىدريس، أو بتجريىا اسىتخدام ف ىرا جديىدا أو 
عنمر جديد في العملية التعليمىة مثىا:  ريقىة تىدريس جديىدا، أو بدراسىة قاىية 
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ليميىة مثىا: مشىاركة الطىال  فىي معينة من القاىايا التىي تىؤ ر علىى العمليىة التع
 العملية التعليمة.

    :التجربة اليابانية في التدريس التأملي
م، ابىطلا علىى تسىميته 5211بدأ الدرس التأملي في المدارس اليابانيىة فىي عىام 

حيىل إنىه إحىدى أدوات التنميىة المهنيىة (jugyou kenkyuu) في اليابان بجوكي كين يىو
ويحظىىى بىىدعم نقابىىة معلمىىي اليابىىان علىىى اعتنىىار أنىىه احىىدى  التىىي تقىىدم للمعلمىىين هنىىاج،

الطرائىى  التىىي يسىىتخدمها المهنيىىون فىىي دعىىم عمليىىة نقىىا المعرفىىة والمهىىارات إلىىى األجيىىا  
 (،Lewis ,2000الجديىدا للمعلمىين. وقىام الناحىل باسىتقراء األدبيىات التربويىة كدراسىة )

(Lewis ,2002) (,2000 Hiebert & Stigler ،)Chokshi al , 
2002)&Fernandez،) Fernandez ,2000)) التىىي تناولىىت التجربىىة اليابانيىىة ،

 للتدريس التأملي بالتاميا، ويمكن للناحل إيجازها ،يما يلي:
 أوًا: ةطوات تنايل التدريس التأملي:

يتاىى  التربويىىون فىىي كتابىىاتهم علىىى ةطىىوات الىىدرس التىىأملي وفىى  التجربىىة اليابانيىىة 
 :على النحو التالي

عىىادا مىىا تت ىىون مجموعىىة الىىدرس )الخطىىوا األولىىى( ت ىىوين فريىى  الىىدرس التىىأملي: 
التأملي من عدا معلمين يتراوح عددهم من  ال ة إلىى سىتة معلمىين، محىور اهتمىامهم هىو 
العمىىا بمىىورا جما يىىة؛ لتحسىىين قىىدرتهم علىىى التىىدريس وتعلىىم التالميىىل. وابىىد لمجموعىىة 

ا عىن  ال ىة معلمىين، و لىن حتىى يكىون هنىاج تعىدد فىي الدرس التأملي أا يقىا عىدد أفرادهى
اآلراء. ووجود أكثر مىن سىتة معلمىين قىد يىؤدح إلىى إيجىاد بىعوبات فىي تنظىيم اجتماعىات 
الاريىى ، جميىىل المشىىاركين مىىن المعلمىىين يكونىىون مىىن  ات التخمىىص، حتىىى إن لىىم يكىىن 

لىه. عىالوا علىى الشخص ا يقوم بتدريس المقرر الدراسي اللح تم إعداد الىدرس ةميًمىا 
 لن  مة ضرورا لوجود أفراد من ةارج المدرسة بهدد تقىديم رؤى جديىدا واقتراحىات مايىدا 
ويسمى المستشار الخارجي، عىادا مىا يكىون هىلا الشىخص ةبيىًرا مىن الخىارج أو باحثىًا تىتم 
دعوتىىه مىىن حىىين آلةىىر لتقىىديم النمىىا إلىىى المجموعىىة، ويقىىوم المستشىىار الخىىارجي بثال ىىة 

 وظائف:
 يم منظور مختلف عند التااعا مل نشاط الدرس التأملي للمجموعة.تقد 
 .تقديم معلومات حو  المحتوح ألف ار جديدا 
 .المشاركة في أنشطة مجموعات الحمص التأملية 
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: تبىىدأ فىىرئ العمىىا )الخطىىوا الثانيىىة( اةتيىىار الىىدرس ووضىىل الهىىدد العىىام
الىلين يرأبىون دراسىته، وينجىل   باةتيار المادا الدراسية أو الموضىوال فىي المقىرر الدراسىي

ال ثيىىر مىىنهم نحىىو الموضىىوعات التىىي يمىىعا علىىى التالميىىل تعلمهىىا أو التىىي يمىىعا علىىى 
المعلمين تدريسها أو على الموضوعات الجديىدا علىى المىنهج الدراسىي أو تلىن التىي يكىون 

 لها أهمية ةابة في مجااتهم.
يىا المعلمىىون إلىى تحقيقىه علىى جميىىل وعىادا مىا يختىار المعلمىون اليابىىانيون هىدًفا عامىا يم

 المستويات المفية، ويكون إما ةابًا بالتلميل أو بعملية التدريس.
: فىىي مرحلىىة التخطىىين يبىىدأ أفىىراد الاريىى  )الخطىىوا الثالثىىة( تخطىىين الىىدرس التىىأملي

بالمشاركة في تحديد كيفية القيىام بتىدريس الىدرس، حيىل تىتم المناقشىة حىو  مزايىا األنىواال 
 للنشطة والمهام وتطبيقات الاما. المختلاة

 ومن بين السمات التي تميز تخطين الدروس التأملية عن الدروس العادية ما يلي:
 .الربن بين الدرس بالدروس السابقة والدروس الالحقة 
  .كتابة هدد عام وأهداد ةابة للدرس التأملي 
 شىىطة المخطىىن توقىىل إجابىىات الطىىال  ،يمىىا يتعلىى  بىىالتعلم والتا يىىر فىىي جميىىل األن

 لها، وكللن توقل كيف يستجيا المعلم لهله ااجابات.
: فىي هىىله المرحلىة يقىوم أحىىد أفىراد الاريىى  )الخطىوا الرابعىة( تنايىىل ومالحظىة الىىدرس

بتدريس الدرس، أما بقية أفراد الاري  يحاىرون الحمىة بهىدد المالحظىة وجمىل البيانىات 
ا الامىا. والاىرئ بىين المالحظىة المىفية الخابة بتعلم التالميل وتا يرهم ومشاركتهم داةى

التقليديىىة والمالحظىىة المىىفية فىىي الىىدرس التىىأملي هىىي أن األولىىى تركىىز علىىى مىىا يقىىوم بىىه 
المعلىىم فىىي أ نىىاء فتىىرا الحمىىة، بينمىىا تركىىز الثانيىىة علىىى الطىىال  ومىىا يقىىوم بىىه الطىىال  

 كااستجابة للتدريس مل التركيز على المعلم.
: يتقابىىا أفىىراد الاريىى  وأح فىىرد  ةىىر تىىم لتحليىىا والتأمىىا)الخطىىوا الخامسىىة( مرحلىىة ا

دعوته للمالحظة؛ لمناقشة وتحليا الدرس و لن بعد تىدريس الىدرس مناشىرا وهىو مىازا  فىي 
األ هان، ويقدم المشىاركون مالحظىاتهم وتاسىيراتهم وتعليقىاتهم. فالهىدد هىو تحليىا الىدرس 

وتا يىىرهم ومناقشىىاتهم، وااعىىداد لمثىىا وتقيىىيم جميىىل أجزائىىه، أح ،يمىىا يتعلىى  بىىتعلم الطىىال  
 هله الجلسة التي تلي الدرس يستلزم قيام الارد بتدوين مالحظاته الدقيقة. 

ويشير المعلمون في اليابان إلى هله الجلسة التي تلىي تىدريس الىدرس كأحىد أنىواال 
ي، المنتىىديات، ةاللىىه يتنىىاق  المعلىىم وأفىىراد الاريىى  والمالحظىىون مىىن الخىىارج الىىدرس التىىأمل
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فالمعلم اللح قام بالتدريس يأةل فربة التحدن في البداية، وبعد  لن يتحىدن كىا مىن أفىراد 
الاري  والمالحظون اآلةرون. تتنىاو  مرحلىة التحليىا  ال ىة أسىئلة هىي: مىا األهىداد التىي 

 تحققت من الدرس؟ كيف يمكن تحسين الدرس؟ وما ا تعلمنا من ةال  تنايل الدرس؟ 
  رار العملية: وفيها يتم ت رار تنايل الخطوات التالية:)الخطوا السادسة( ت

  الخطوا الثالثة: حيل يتم إعادا تخطين الدرس في ضوء المالحظات والتأما اللح
 تم في المرحلة السابقة.

 .الخطوا الرابعة: الخابة بتنايل ومالحظة الدرس 
 .الخطوا الخامسة: الخابة بتحليا وتأما تنايل الدرس 

الثىىاني الىىلح يىىتم عىىادا فىىي فمىىا مختلىىف عىىن الامىىا الىىلح تىىم  ويختلىىف التىىدريس
 التدريس به سابًقا. 

: حيىىل يىىتم نشىىر هىىله التقىىارير، )الخطىىوا السىىابعة( إعىىداد التقريىىر ومراجعىىة الىىدرس
ويكتىا أعاىاء الاريى  جميىل الخطىوات التىي مىىر بهىا الاريى  بالتامىيا، والهىدد مىن هىىله 

 التقارير ما يلي:
 عادت عليهم وعلى زمالئهم بالمدارس األةرى. تقديم ااستاادا التي 
 .كتابة كا تأمالتهم عن الدرس التأملي 
 .تقديم التوبيات والمقترحات لزمالئهم بالميدان 

  انيًا:  لية تطبي  الدرس التأملي في اليابان 
( كيفيىة تطبيى  الىدرس التىىأملي p,2000 , Hiebert & Stigler 7-4يحىدد )

 الي: في اليابان على النحو الت
تت ىىون مجموعىىات الىىدرس التىىأملي داةىىا المىىدارس أو حتىىى بىىين المىىدارس لمعلمىىين مىىن  -

 ناس مادا التخمص: الرياضيات أو العلوم أو القراءا أو حتى التربية األةالقية.
 تنال مجموعة الدرس التأملي من  ال ة إلى أربعة دروس تأملية بمورا فملية. -
بين القائمين بالتدريس في ناس المىف الدراسىي فرئ الدرس التأملي أالنا ما ت ون ما  -

 بدًا من أن ت ون عامة على مستوى المدرسة.
يتعاما المعلمون األوائا مل المعلمين المبتدئين على أن جميعهم معلمون متساوون في  -

 .الحقوئ 
حيل إن جميعهم يتشىاركون فىي بنىاء معرفىة التالميىل وتنميىة مهىاراتهم، و لىن فىي  

 مهارات التدريس التي لديهم وكيفية إضااء التحسينات عليها. أ ناء التأما في
 يتم نشر الدروس التأملية بهدد التعلم من األنشطة التي يقومون بها. -
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 األداء التدريسي لمعلم الرياضيات وف  ةطة الخطوات األربل للتعليم
جاء مشروال التطىوير الحىالي لمنىاهج الرياضىيات فىي الممل ىة، بديىة إحىدان تطىوير 

اما لتعليم الرياضىيات وتطىوير مناهجهىا، ومواردهىا التعليميىة الداعمىة فىي مراحىا التعلىيم ش
 McGraw-Hill)كافىىة، وفىى  مواءمىىة سالسىىا عالميىىة متميىىزا وهىىي سالسىىا ماجروهىىا )

األمريكية. ويجا أن يمحا تطوير المنهج تطويًرا وتنميًة للمعلم المسؤو  عىن تنايىل رؤى 
ىى ىىا، ليمتلىىن المهىىارات التدريسىىية الالزمىىة انجىىاح أدواره، المىىنهج، عبىىر تنميتىىه علمي  ا ومهني 

ومهامه ورفىل فاعليتىه التدريسىية، بوبىف هىله الااعليىة مىن أهىم مىا تعتمىد عليىه إيجابيىة 
التعلم وتحسين نواتجه. وعليه فقىد فىرل واقىل الرياضىيات ضىرورا اسىتيعا  المعلىم فلسىاة 

تحقيىى  أهىىداد المىىنهج المطىىور ومواجهىىة تطويرهىىا؛ ليعمىىا فىىي ضىىوئها، بمىىا يعينىىه علىىى 
تحىىديات أوجىىدها واقىىل تطىىويره، وألهميىىة الموقىىف المىىاي؛ ف نىىه مىىن المايىىد التركيىىز علىىى 

 تحسين ممارسات المعلم، وسلوكياته المفية. 
وفي مناهج الرياضيات المطورا تم اقتراح ةطة الخطوات األربىل للتعلىيم والتىي تقىوم 

لتدريس والتعلم، وتساهم في مسىاعدا المعلمىين علىى تنظىيم على نتائج األبحان المتعلقة با
وتقىىديم ةبىىرات تعليميىىة محاىىزا لىىتعلم الطىىال ، وهىىله الخطىىوات هىىي: التركيىىز، والتىىدريس، 

 والتدريا، والتقويم. 
التركيز الخطوا التي يبدأ منها المعلم الدرس من ةال  استرجاال الخبرات التعليميىة السىابقة 

 عرفة الجديدالدى المتعلم لبناء الم
التدريس: هي الخطوا التىي يقىدم فيهىا المعلىم المحتىوى الرياضىي للىدرس مىن ةىال  أسىئلة 
البنىىاء الحواريىىة واألنشىىطة المقترحىىة واألمثلىىة بهىىدد إكسىىا  الطىىال  الماىىاهيم والمهىىارات 

 الرياضية الجديدا.
فقىرات ب تأكىدب التدريا: هي الخطوا التي يوجه فيها المعلم الطال ؛ لحىا تىدرينات وأنشىطة 

وبتىىىدر  وحىىىا المسىىىائاب؛ لتحقيىىى  أهىىىداد الىىىدرس، وتعزيىىىز اكتسىىىا  الطىىىال  للماىىىاهيم 
   والمهارات الرياضية المتعلقة بالدرس.

التقويم: الخطوا التي يتأكد من ةاللها المعلم من مدى استيعا  الطال  للمااهيم ودتقىانهم 
 المهارات المقدمة في الدرس.

 فرل الدراسة:
( بين متوسطي أداء المعلمىين فىي 1...دا  إحمائي ا عند مستوى أقا من ) يوجد فرئ -

 التطبيقين القبلي، والنعدح في األداء التدريسي ككا لمالا التطبي  النعدح.
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  منهج الدراسة:
 تحقيًقا ألهداد الدراسة استخدم الناحل في هله الدراسة المنهجين التاليين:

عنىىد تمىىميم وبنىىاء البرنىىامج التىىدريبي القىىائم علىىى  المىىنهج الوبىىاي التحليلىىي: واسىىتخدم-
 التجربة اليابانية في التدريس التأملي. 

فاعليىة  علىى التعىرد مىن ةاللىه يمكىن الىلح المالئم المنهج وهوالمنهج شنة التجريبي: -
)المتغيىىر المسىىتقا( فىىي التىىدريس التىىأملي  التجربىىة اليابانيىىةالبرنىىامج التىىدريبي القىىائم علىىى 

 . واستخدمفي تنمية األداء التدريسي لدى معلمي الرياضياتغير التابل( المتمثا على )المت
التجريبىي الىلح يعتمىد علىى القيىاس القبلىي  شنه دراسته أحد تمميمات المنهج في الناحل

والنعىىدح لمجموعىىىة واحىىدا، حيىىىل تىىم اةتيىىىار المجموعىىة الواحىىىدا مىىن معلمىىىي الرياضىىىيات 
وتطبيىى  أداا القيىىاس المسىىتخدمة فىىي الدراسىىة قبلًيىىا  بالمرحلىىة المتوسىىطة بمحافظىىة الىىرس،

)بطاقىىة المالحظىىة(، وتقىىديم البرنىىامج التىىدريبي القىىائم علىىى التجربىىة اليابانيىىة فىىي التىىدريس 
التىىأملي،  ىىم تطبيىى  أداا القيىىاس المسىىتخدمة فىىي الدراسىىة بعىىدًيا )بطاقىىة المالحظىىة( علىىى 

 عينة الدراسة  اتها.
 الدراسة: متغيرات

راسةمتغ تتمثا  :اآلتي في يرات الدّو
البرنامج التدريبي القائم على التجربة اليابانيىة فىي  المستقا: وهو في هله الدراسة المتغير

 .األداء التدريسي لدى معلمي الرياضياتالتابل: ويتمثا في  المتغير .التدريس التأملي
سىطة بى دارا ت ون المجتمل من جميل معلمي الرياضيات المرحلىة المتو مجتمل الدراسة: 

( معلًمىا. )قسىم شىىؤون المعلمىين بى دارا تعلىىيم، 31تعلىيم محافظىة الىرس، والنىىال  عىددهم )
 هى(.5341/5341محافظة الرس، 

معلمىي الرياضىيات للمرحلىة المتوسىطة فىي محافظىة تم اةتيار عينة مىن عينة الدراسة: 
معلمي المدرسة الرس، بطريقة قمدية ألن متطلنات تطبي  الدراسة يستلزم أن يكون عدد 

ا يقا عىن  ال ىة معلمىين؛ حتىى يشىكلون فريقىا داةىا المدرسىة لتطبيى  ةطىوات التىدريس 
، وتعىىد هىىله العينىىة ممثلىىة ( معلًمىىا51التىىأملي وفىى  التجربىىة اليابانيىىة، وبلىى  عىىدد العينىىة )

 بشكا مناسا لمجتمل الدراسة.
التجربىىة اليابانيىىة فىىي قىىام الناحىىل ببنىىاء برنىىامج تىىدريبي قىىائم علىىى البرنىىامج التىىدريبي 

 التدريس التأملي وف  الخطوات التالية:
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 تحديد الهدد العام للبرنامج التدريبي:-أ
هىىدد البرنىىامج إلىىى تعريىىف معلمىىي الرياضىىيات فىىي المرحلىىة المتوسىىطة بالتىىدريس 

 .التأملي القائم على التجربة اليابانية وامتالكهم للمهارات الالزمة للتدريس التأملي 
 إعداد البرنامج التدريبي:ةطوات - 
تحديد عنوان البرنامج التدريبي: فاعلية برنامج تدريبي قائم علىى التجربىة اليابانيىة فىي -5

 التدريس التأملي لتنمية األداء التدريسي لدى معلمي الرياضيات.
( سىاعات 1( أيىام، بواقىل )1تحديدمدا البرنامج التدريبي: عدد أيام البرنامج التدريبي )-6

( ساعة، وقد تم تحديدها بناًء على محتوى البرنامج التدريبي 61بية يومًيا، بمجموال )تدري
من المادا العلمية واألنشطة التدريبية، وهلا ما اتاى  عليىه محكمىي البرنىامج مىن مناسىنة 

 مدا البرنامج التدريبي لمحتواه.
 تحديد مدر  البرنامج التدريبي: مدر  البرنامج هو الناحل ناسه.-4
حديىىد األهىىداد الخابىىة للبرنىىامج التىىدريبي: جىىاءت فىىي البرنىىامج التىىدريبي ملحىى  رقىىم ت-3
(6 .) 
تحديىىد العنابىىر الرئيسىىة للبرنىىامج التىىدريبي: ت ىىون البرنىىامج التىىدريبي مىىن الوحىىدات -1

 التالية: 
الوحدا األولى: التدريس التىأملي وف  التجربة اليابانية )الماهىوم، واألهميىة، والخمىائص، 

 وات(والخط
 الوحدا الثانية: مرحلة تخطين الدرس.

 الوحدا الثالثة: مرحلة تنايل التدريس والمالحظة وجلسة المناقشة.
 الوحدا الرابعة: مرحلة المراجعة ودعادا التدريس.

 الوحدا الخامسة: مرحلة كتابة التقرير.
 تحديد محتوى البرنامج التدريبي:-1

أهىىم مراحىىا تخطىىين البرنىىامج التىىدريبي،  اةتيىىار محتىىوى البرنىىامج التىىدريبي مىىن ديعىى
 ويتم تحديده في ضوء األهداد الخابة للبرنامج التدريبي، ويتامن ما يلي:

دليا البرنىامج التىدريبي: ويشىما مقدمىة البرنىامج، والهىدد العىام، واألهىداد الخابىة  -
 للبرنىىامج، ومىىدا البرنىىامج، وأسىىاليا تنايىىل البرنىىامج، وتجهيىىزات البرنىىامج، ودرشىىادات

 للمدر  والمتدربين. 
ضنن البرنامج والتأكد مىن بىالحيته: بعىد إعىداد البرنىامج فىي بىورته المبدئيىة تىم عرضىه 
علىىى مجموعىىة مىىىن المحكمىىين بهىىىدد التأكىىد مىىىن مناسىىنة البرنىىىامج التىىدريبي )األهىىىداد، 
والمحتىىىوى، واألنشىىىطة، والوسىىىائا المسىىىاعدا، والتقىىىويم، وااةىىىراج العىىىام(، وقىىىد تىىىم األةىىىل 
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حظات التي أشار إليها السادا المحكمون، ليمنا البرنامج بالمىورا النهائيىة، ملحى  بالمال
 (.6رقم )

 أداا الدراسة:
استخدم الناحل بطاقة مالحظة لقياس متغيرا التابل، وهو األداء التدريسىي لمعلمىي 

 الرياضيات في المرحلة المتوسطة، قام ببنائها وف  الخطوات التالي:

 بطاقة المالحظة:تحديد الهدد من _ 5
تهىىدد بطاقىىة المالحظىىة إلىىى قيىىاس مسىىتوى أداء معلمىىي الرياضىىيات فىىي المرحلىىة 
المتوسطة لتنايل ةطة الخطوات األربل في التعليم قبا تطبي  البرنامج التدريبي القائم علىى 

 التجربة اليابانية في التدريس التأملي وبعده.
 تحديد ممادر إعداد بطاقة المالحظة: -6

لناحىىل فىىي إعىىىداد بطاقىىة المالحظىىة علىىىى األدبيىىات  ات المىىلة بموضىىىوال اعتمىىد ا
الدراسة، وعلى بعا النحون والدراسىات السىابقة، وةابىة تلىن التىي اعتمىدت علىى بطاقىة 

م(، ودراسىىىىىىة 6.53المالحظىىىىىىة كىىىىىىأداا لجمىىىىىىل المعلومىىىىىىات، مثىىىىىىا دراسىىىىىىة الغامىىىىىىدح )
ا بعىىد مراجعىىة المىىواد م(، وكىىللن بنيىىت هىىله األدا6.56م(، ودراسىىة الحربىىي)6.53ةليىىا)

التعليمية في مشروال تطوير تعليم الرياضيات والعلوم الطبياية )كتا  الطالا ودليا المعلم( 
 لجميل باود المرحلة المتوسطة.

 إعداد بطاقة المالحظة في بورتها األولية:-4
بعد الرجوال إلى الممادر السابقة؛ قام الناحل ب عداد بطاقة المالحظة فىي بىورتها 

 ( 5ية ملح  رقم )األول
 (  نارا، موزعة على الخطوات األربل في التعليم كالتالي:.1وكان عدد هله الانارات )

(  نىىارا. .6(  نىىارا. ةطىىوا التىىدريس: وتت ىىون مىىن )54ةطىىوا التركيىىز: وتت ىىون مىىن )
 (  نارات.1(  نارات. ةطوا التقويم: وتت ون من ).5ةطوا التدريا: وتت ون من )

 اا:قياس بدئ األد-3
 المدئ الظاهرح: 

بعىىىد وضىىىل المىىىورا المبدئيىىىة لنطاقىىىة المالحظىىىة،  ىىىم عرضىىىها علىىىى مجموعىىىة مىىىن 
( مىن 6( محكًمىا ملحى  رقىم)53المحكمين من  وح الخبرا اللين بل  عىددهم أربعىة عشىر )
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أعاىىاء هيئىىة التىىدريس المتخممىىين فىىي منىىاهج و ىىرئ تىىدريس الرياضىىيات والمشىىرفين 
ين على سلسلة مناهج ماجروها،  لا مىنهم إبىداء ملحوظىاتهم التربويين والمدربين المركزي

حىىو  األداا ومىىدى مالءمىىة  ناراتهىىا لمىىا بىىيغت لىىه، ومىىدى أهميتهىىا، وسىىالمة بىىياأتها، 
وكاايتها. وقد اسىتااد الناحىل مىن مالحظىات المحكمىين فىي حىلد ودضىافة بعىا الانىارات 

 (.  4ئية ملح  رقم)وتعديا بياأة  نارات أةرى إلى أن وبلت إلى بيغتها النها
 بدئ ااتسائ الداةلي:

للتحقىى  مىىىن بىىىدئ ااتسىىىائ الىىىداةلي ألداا الدراسىىىة قىىىام الناحىىىل بحسىىىا  معامىىىا 
(، 5بيرسون للعالقة بين درجىة كىا  نىارا والدرجىة ال ليىة للنعىد الىلح تنتمىي إليىه )جىدو  )

 (.6والعالقة بين درجة كا بعد والدرجة ال لية للداا )جدو  
 ما ارتناط بيرسون بين درجة كا  نارا والدرجة ال لية للنعد اللح تنتمي إليه.( معا5جدو  )

 التقويم التدريا التدريس التركيز
 رقم 
 الانارا

 معاما
 اارتناط 

 رقم
 الانارا 

 معاما
 اارتناط 

 رقم 
 الانارا

 معاما 
 اارتناط

 رقم
 الانارا 

 معاما
 اارتناط 

5 ..145**  55 ..151**  65 ..112**  45 ..12.**  
6 ..1.3**  56 ..114**  66 ..324**  46 ..213**  
4 ..264**  54 ..213**  64 ..235**  44 ..1.2**  
3 ..21.**  53 ..223**  63 ..121**  43 ..114**  
1 ..21.**  51 ..214**  61 ..231**  41 ..212**  
1 ..2.6**  51 ..2.2**  61 ..221**  41 ..246**  
1 ..252**  51 ..136**  61 .2.1.**  41 ..213**  
2 ..211**  52 ..156**  62 ..114**  42 ..242**  
2 ..226**  52 ..145**  62 ..122**  42 ..211**  
5. ..211**  6. ..145**  4. ..213**  3. ..121**  

 فأقا. 5...**  نارات دالة عند مستوى 
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( أن جميىىل الانىىارات بىىادقة فىىي تمثيىىا النعىىد الىىلح تنتمىىي 5يتاىىا مىىن الجىىدو  )
(؛ وهله القيمة تعىد مؤشىًرا 5...إليه، فقد كان معاما اارتناط داًا إحمائًيا عند مستوى )

 على أن األداا المستخدمة تحظى بدرجة بدئ عالية، تجعلها بالحة للتطبي  الميداني.
ويوضىىا الجىىدو  التىىالي معامىىا ارتنىىاط بيرسىىون بىىين درجىىة كىىا بعىىد والدرجىىة ال ليىىة 

 للداا.
 ارتناط بيرسون بين درجة كا بعد والدرجة ال لية للداا.( معاما 6جدو  )

 مستوى الدالة معاما اارتناط النعد
 5...دالة عند  25.. التركيز
 5...دالة عند  12.. التدريس
 5...دالة عند  21.. التدريا
 5...دالة عند  .2.. التقويم

ا، فقىىد تّبىىين أن ( أن جميىىل األبعىىاد بىىادقة فىىي تمثيىىا األدا6يتاىىا مىىن الجىىدو  )
(. وبللن تمنا هله األداا على درجىه 5...جميل أبعاد األداا دالة إحمائًيا عند مستوى )

 عالية من المدئ، تجعلها بالحة للتطبي  الميداني.
 قياس  نات األداا:

بعد أن قام الناحل بتعديا  نارات األداا وفقًا اجراءات المدئ؛ قىام بقيىاس الثنىات 
ا نىين فىي -الحظين، ويقوم هلا المقياس على أن يالحظ أكثر من مالحظ بطريقة اتاائ الم

سىىلوج التىىدريس للمعلىىم ناسىىه مىىل اسىىتخدام نظىىام المالحظىىة المىىراد حسىىا   ناتىىه -العىىادا
(. وقد قام الناحل بااشتراج مل مالحظ  ةر ) وهو أحىد مشىرفي 16م، ص5221الماتي )

علىىى اسىىتخدام النطاقىىة( بزيىىارا أربعىىة مىىن الرياضىىيات فىىي تعلىىيم الىىرس بعىىد تعرياىىه وتدرينىىه 
المعلمين، وسجا كا مالحظ أداء المعلم بمىورا مسىتقلة، وتىم حسىا  معامىا ااتاىائ بىين 

( وبتطبيىى   512م،ص2..6( ) ايمىىه، Cooperالمالحظىىين باسىىتخدام معادلىىة كىىوبر )
 ( 25..هله المعادلة تبين أن معاما  نات بطاقة المالحظة وبا إلى )

ناحىل درجىة أداء المعلىم للانىارات مىن ةىال  مقيىاس متىدرج يت ىون مىن وقد حىدد ال
درجة عالية، درجة متوسطة، درجة منخااة،  {أربل درجات تمثا قوا ممارسة هله الانارا:

 . }درجة منخااة جًدا 
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ووضىىىل الناحىىىل درجىىىة ممارسىىىة كىىىا  نىىىارا مىىىن الانىىىارات المحىىىددا فىىىي بطاقىىىة   
، 6، درجىة منخااىة =4، درجىة متوسىطة =3عالية =المالحظة على النحو التالي: درجة 

( تىىم تقسىىيمه إلىىى أجىىزاء 3-5، وباعتنىىار أن مىىدى األداء يتىىراوح بىىين )5منخااىىة جىىًدا =
 متساوية 

 : إجراءات تطبي  أداا وبرنامج الدراسة1
بعىىىد إعىىىداد أداا الدراسىىىة، والتأكىىىد مىىىن بىىىدقها و ناتهىىىا، تىىىم اسىىىت ما  ااجىىىراءات 

 ملت هله ااجراءات ما يلي:النظامية لتطبيقها وش
الحمو  على ةطا  من سعادا عميد كلية العلىوم ااجتما يىة بجامعىة اامىام محمىد  -5

بىىن سىىعود ااسىىالمية لسىىعادا مىىدير التعلىىيم بمحافظىىة الىىرس؛ بشىىأن  لىىا تسىىهيا مهمىىة 
 (.1الناحل وتطبي  أداتي الدراسة على عينته )ملح  رقم 

إلىى قىادا المىدارس  -عليم بمحافظىة الىرسسعادا مدير الت-الحمو  على ةطا  من  -6
 (.1المتوسطة للسماح بتطبي  المالحظة على عينة الدراسة في مدارسهم. )ملح  رقم 

زيارا المدارس، ومقابلة قائد كا مدرسة، وا العه على موضوال الدراسة وأهدافها،  ىم  -4
  اا الال على جداو  معلمي الرياضيات وأةل نسخة من الجدو  المدرسي.

ه، مبيًنىا  2/3/5341ااجتماال مل المعلمين عينىة الدراسىة يىوم األحىد الموافى  تم   -3
لهىىم أن الهىىدد هىىو إجىىراء دراسىىة علميىىة تسىىتخدم نتائجهىىا ألأىىرال النحىىل العلمىىي فقىىن 
ويحتاظ بسريتها وا عالقة لهىا بااشىراد علىى المعلمىين، و لىا مىن المعلمىين أن يكونىوا 

    يد الزيارات المفية، وموعد البرنامج التدريبي.مطمئنين، وتم التنسي  معهم في مواع
( معلًما للتطبي  القبلي لنطاقة المالحظىة، ةىال  51تم زيارا المعلمين عينة الدراسة ) -1

 ه. 52/3/5341إلى  2/3/5341الاترا من 
تم إقامة البرنامج التدريبي للمعلمين عينىة الدراسىة بمركىز التىدريا التربىوح بمحافظىة  -1

ه  61/3/5341إلىى  65/3/5341مدا ةمسىة أيىام، ةىال  الاتىرا مىن الرس، واستمر ل
 ولم يتغيا أحد من المعلمين عن الحاور.

تم زيىارا المعلمىين عينىة الدراسىة للتطبيى  النعىدح لنطاقىة المالحظىة ةىال  الاتىرا مىن  -1
 ه. 64/1/5341إلى  56/1/5341
ا لدرجة ممارسة يدةا الناحل لحاور الدرس مل المعلم ويسجا أداءه ل ا  نارا وفقً  -2

(،  ىم يقىوم الناحىل بزيارتىه مىرا أةىرى 1-4الانارات على النحو الموضا في جىدو  رقىم )
 إ ا لم يتم استيااء بنود بطاقة المالحظة.
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بعىىد انتهىىىاء الناحىىل مىىىن مالحظىىة جميىىىل أفىىىراد عينىىة الدراسىىىة قىىام بتحليىىىا البيانىىىات  -2
 SPSS (Statistcal Package forإحمىائًيا باسىتخدام برنىامج الحىزم ااحمىائية

Social Sciences.) 
 األساليا ااحمائية المستخدمة لمعالجة البيانات وتحليلها: 

اعتمىىد الناحىىىل فىىىي تحليىىىا البيانىىىات الخابىىة بهىىىله الدراسىىىة األسىىىاليا ااحمىىىائية 
 التالية:

 الت رارات والنسا المئوية.  -5
مسىتوى أداء معلمىىي  المتوسىطات الحسىابية الموزونىة، واانحرافىات الماياريىة لتحديىد -6

 الرياضيات.
 معاما اارتناط بيرسون لحسا  بدئ ااتسائ الداةلي لنطاقة المالحظة. -4
 معادلة كوبر لحسا   نات بطاقة المالحظة. -3
 معادلة الاا كرونناخ لحسا   نات بطاقة المالحظة. -1
( للمجمىىىوعتين المىىىرتنطتين، لقيىىىاس الاىىىروئ بىىىين أداء معلمىىىي t-testاةتنىىىار بتب ) -1

 ضيات قبا تنايل البرنامج التدريبي وبعده، ومستوى دالته ااحمائية.الريا
 مربل ب إيتا ب لقياس حجم األ ر. -1

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتاسيرها
لإلجابة عن سؤا  الدراسىة األو  و الىلح نمىه )مىا البرنىامج التىدريبي القىائم 

تدريسىىي لىىدى علىىى التجربىىة اليابانيىىة فىىي التىىدريس التىىأملي لتنميىىة األداء ال
 معلمي الرياضيات في المرحلة المتوسطة بمحافظة الرس ؟(.

قىىام الناحىىل بعىىرل مامىىا لبنىىاء البرنىىامج التىىدريبي، وةطواتىىه فىىي الحىىديل عىىن 
 اا ار النظرح ومنهجية الدراسة، وبهلا يكون الناحل قد أجا  عن سؤا  الدراسة األو .

فاعلية البرنىامج التىدريبي القىائم  ولإلجابة عن سؤا  الدراسة الثاني واللح نمه )ما
على التجربة اليابانية في التدريس التأملي لتنمية األداء التدريسي لىدى معلمىي الرياضىيات 
في المرحلىة المتوسىطة بمحافظىة الىرس؟(. و بىي  مقابىا هىلا السىؤا ، فىرل موجىه وفى  

ين متوسىطي بى α=0.05)المياأة التالية: يوجد فرئ دا  إحمائًيا عند مستوى أقا من )
أداء المعلمىىين فىىي التطبيىى  القبلىىي والنعىىدح لمىىالا التطبيىى  النعىىدح وللتحقىى  مىىن مىىدى 
بىىحة الاىىرل، والتعىىرد علىىى مىىا إ ا كىىان هنىىاج فىىرئ دا  إحمىىائًيا عنىىد مسىىتوى أقىىا مىىن 

((0.05=α  بىىين متوسىىطي أداء المعلمىىين فىىي التطبيىى  القبلىىي والنعىىدح، اسىىتخدم الناحىىل
(، للتعىرد علىى الاىروئ Paired Samples Statisticsترابطة)اةتنار )ت( للعينات الم
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 ات الدالىىة ااحمىىىائية بىىىين متوسىىطي أداء المعلمىىىين فىىىي التطبيىى  القبلىىىي والنعىىىدح فىىىي 
 الخطوات األربل، وفي األداء التدريسي ككا. وجاءت النتائج كما توضحها الجداو  التالية

 ( دالة الارئ في ةطوا التركيز4جدو  )

 األداء 
 التدريسي

 التطبي 
 عدد 

 المعلمين
 متوسن 
 الدرجات

اانحراد 
 قيمة )ت( المايارح 

 درجات
 الحرية 

 مستوى 
 الدالة 

 مهارا التركيز
 التطبي  القبلي

51 
6.16 ..346 

-5..31 53 
.....* 

 641.. 4.13 التطبي  النعدح دالة
 (.1...* دالة عند مستوى أقا من )

نىامج التىدريبي القىائم علىى التجربىة اليابانيىة فىي التىدريس وللتعرد على فاعلية البر 
التىأملي لتنميىة األداء التدريسىىي لىدى معلمىىي الرياضىيات فىي المرحلىىة المتوسىطة بمحافظىىة 
الىىرس فىىي تنايىىل ةطىىوا التركيىىز قىىام الناحىىل باسىىتخدام اةتنىىار )مربىىل إيتىىا( الىىلح يسىىتخدم 

 مائًيا، لتحديد درجة فاعلية النتيجة التي  بت وجودها إح
( نتىىائج حسىىا  حجىم األ ىىر )مربىىل إيتىا( لمعرفىىة فاعليىىة البرنىامج التىىدريبي علىىى 3جىدو  )

 أداء معلمي الرياضيات في تنايل ةطوا التركيز:
 األداء 
 التدريسي

 مربل قيمة ت قيمة ت
 درجة

 الحرية 
مجموال مربل ت 
 ودرجة الحرية

 قيمة مربل إيتا
(2η) 

 22.. 564.14 53 5.2.14 31..5- ةطوا التركيز
( 22..يتبين من الجدو  الساب  أن قيمة مربل إيتا بالنسنة لخطوا التركيز بلغت )

وهىىي قيمىىة تتجىىاوز القيمىىة الدالىىة علىىى األهميىىة التربويىىة للنتىىائج ااحمىىائية فىىي النحىىون 
م(، ممىا يىد  3..6( كمىا أشىار إلىى  لىن عبىد المجيىد)51..التربوية والناسىية ومقىدارها )

 ر كبير للبرنامج التدريبيعلى وجود أ 
 ( دالة الارئ في األداء التدريسي في ةطوا التدريس1جدو  )

عدد  التطبي  األداء التدريسي
 المعلمين

متوسن 
 الدرجات

اانحراد 
درجات  قيمة )ت( المايارح 

 الحرية
مستوى 
 الدالة

 ةطوا التدريس
 التطبي  القبلي

51 
6.43 ..335 

-52 ,2 53 
.....* 

 .61.. 4.16 طبي  النعدحالت دالة
 (.1...* دالة عند مستوى أقا من )
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 ( نتائج حسا  حجم األ ر )مربل إيتا( في تنايل ةطوا التدريس:1جدو  )
األداء 
 درجة مربل قيمة ت قيمة ت التدريسي

 الحرية 
مجموال مربل ت ودرجة 

 الحرية
 قيمة مربل إيتا

(2η) 
ةطوا 
 21.. 22.32 53 23.32 2.52- التدريس

 
 ( دالة الاروئ في تنايل ةطوا التدريا1جدو  )

عدد  التطبي  األداء التدريسي
 المعلمين

متوسن 
 الدرجات

اانحراد 
درجات  قيمة )ت( المايارح 

 الحرية
مستوى 
 الدالة

 56.41- 423.. 6.43 51 التطبي  القبلي ةطوا التدريا
 53 .....* 

 514.. 4.12 التطبي  النعدح دالة
 (.1...الة عند مستوى أقا من )* د

 ( نتائج حسا  حجم األ ر )مربل إيتا( الرياضيات في ةطوا التدريا:2جدو  )
 درجة مربل قيمة ت قيمة ت األداء التدريسي

 الحرية 
 مجموال مربل ت

 ودرجة الحرية 
 قيمة مربل إيتا

(2η) 
 26.. 511.12 53 516.12 56.41- ةطوا التدريا

اب  أن قيمىىىة مربىىىل إيتىىىا بالنسىىىنة لخطىىىوا التىىىدريا بلغىىىت يتبىىىين مىىىن الجىىىدو  السىىى
(، وهىي قيمىة تتجىاوز القيمىة الدالىة علىىى األهميىة التربويىة للنتىائج ااحمىائية فىىي 26..)

(، ممىىا يىىد  علىىى وجىىود أ ىىر كبيىىر للبرنىىامج 51..النحىىون التربويىىة والناسىىية ومقىىدارها )
لتىىأملي لتنميىىة األداء التدريسىىي لىىدى التىىدريبي القىىائم علىىى التجربىىة اليابانيىىة فىىي التىىدريس ا

 معلمي الرياضيات في المرحلة المتوسطة بمحافظة الرس في تنايل ةطوا التدريا.
 ( دالة الارئ في تنايل ةطوا التقويم2جدو  )

 األداء 
عدد  التطبي  التدريسي

 المعلمين
متوسن 
 الدرجات

اانحراد 
درجات  قيمة )ت( المايارح 

 الحرية
مستوى 
 الدالة

 
 ةطوا التقويم

 *..... 53 52.11- 531.. 5.51 51 التطبي  القبلي

 424.. 4.54 التطبي  النعدح دالة
 (.1...* دالة عند مستوى أقا من )

 ( نتائج حسا  حجم األ ر )مربل إيتا( في تنايل ةطوا التقويم:.5جدو  )
األداء 
 درجة مربل قيمة ت قيمة ت التدريسي

 الحرية 
 مجموال مربل ت

 ودرجة الحرية 
 قيمة مربل

 (2η) إيتا 
 21.. 3.3.22 53 22..42 52.11- التقويم

يتبىىىين مىىىن الجىىىدو  السىىىاب  أن قيمىىىة مربىىىل إيتىىىا بالنسىىىنة لخطىىىوا التقىىىويم بلغىىىت 
(، وهىي قيمىة تتجىاوز القيمىة الدالىة علىىى األهميىة التربويىة للنتىائج ااحمىائية فىىي 21..)
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(، ممىىا يىىد  علىىى وجىىود أ ىىر كبيىىر للبرنىىامج 51..) النحىىون التربويىىة والناسىىية ومقىىدارها
 التدريبي القائم على التجربة اليابانية في التدريس

 ( دالة الارئ في تنايل ةطة الخطوات األربل في التعليم:55جدو  )
عدد  التطبي  األداء التدريسي

 المعلمين
متوسن 
 الدرجات

اانحراد 
درجات  قيمة )ت( المايارح 

 الحرية
مستوى 

 لةالدا 
ةطة الخطوات 
 األربل في التعليم

 *..... 53 51.51- .64.. 6.55 51 التطبي  القبلي

 526.. 4.13 التطبي  النعدح دالة
 (.1...* دالة عند مستوى أقا من )

بالنظر إلى الجدو  الساب  يتاا تاوئ درجىات المعلمىين فىي التطبيى  النعىدح فىي 
 م في مقياس األداء التدريسيتنايل ةطة الخطوات األربل في التعلي

( نتىىائج حسىىا  حجىىم األ ىىر )مربىىل إيتىىا( فىىي تنايىىل ةطىىة الخطىىوات األربىىل فىىي 56جىىدو  )
 التعليم:

 مربل قيمة قيمة ت األداء التدريسي
 ت 

 درجة
 الحرية 

 مجموال مربل ت
 ودرجة الحرية 

 قيمة مربل إيتا
(2η) 

ةطة الخطوات األربل 
 21.. 613.22 53 22..61 51.51- في التعليم

يتبين من الجىدو  السىاب  أن قيمىة مربىل إيتىا بالنسىنة للخطىوات األربىل ككىا بلغىت 
(، وهىي قيمىة تتجىاوز القيمىة الدالىة علىىى األهميىة التربويىة للنتىائج ااحمىائية فىىي 21..)

(، ممىىا يىىد  علىىى وجىىود أ ىىر كبيىىر للبرنىىامج 51..النحىىون التربويىىة والناسىىية ومقىىدارها )
علىىى التجربىىة اليابانيىىة فىىي التىىدريس التىىأملي لتنميىىة األداء التدريسىىي لىىدى  التىىدريبي القىىائم

معلمي الرياضيات في المرحلة المتوسطة بمحافظىة الىرس فىي تنايىل ةطىة الخطىوات األربىل 
 في التعليم.

 مناقشة النتائج وتاسيرها:
( 1...أ بتىت النتىائج أن هنىاج فروقىىًا  ات دالىة إحمىائية عنىىد أقىا مىن مسىىتوى )

ن متوسطي أداء معلمي الرياضيات فىي مقيىاس األداء التدريسىي فىي ةطىوا التركيىز قبىا بي
 تطبي  البرنامج التدريبي وبعده، وكانت الاروئ دالة لمالا التطبي  النعدح.

( بينمىا بلى  4.13حيل لوحظ ارتااال متوسىن األداء النعىدح فىي هىله الخطىوا إلىى )
نتيجىىة علىىى أن تىىدريا المعلمىىين علىىى ةطىىوا (، وتىىد  هىىله ال6.16متوسىىن األداء القبلىىي )

بالتركيزب وف  التجربة اليابانية للتدريس التأملي أدى إلىى تحسىين أداء المعلمىين فىي أ نىاء 
التدريس، وفي هلا إشارا واضحة إلى تأ ير البرنىامج التىدريبي، كمىا أن حجىم األ ىر )لمربىل 

( مىن التنىاين ال لىي للمتغيىر %22(، وهلا يعنىي أّن )22..إيتا( للمتغير المستقا قد بل  )
 التابل لخطوا بالتركيزب يعود لتأ ير المتغير المستقا ب البرنامج التدريبي ب.
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م( التىي أكىدت 4..6تتا  نتائج هلا السؤا  بشكا كبيىر مىل نتىائج دراسىة راشىد )و 
فاعلية التدريس التأملي فىي تنميىة كاايىات المعلمىين ةابىة ال اايىات المرتنطىة بىالتخطين، 

م( 2..6ومىىن ضىىمنها مراعىىاا المىىداةا الحديثىىة فىىي الىىتعلم، ونتىىائج دراسىىة فا مىىة كمىىا  )
 التي توبلت إلى أن التدريس التأملي له تأ ير في تحسين مهارات التدريس.

كما أ بتت نتائج الدراسة الحالية أن هناج فروًقىا  ات دالىة إحمىائية عنىد أقىا مىن 
لرياضىىيات فىىي مقيىىاس األداء التدريسىىي فىىي ( بىىين متوسىىطي أداء معلمىىي ا1...مسىىتوى )

ةطوا التدريس قبا تطبي  البرنىامج التىدريبي وبعىده، وكانىت الاىروئ دالىة لمىالا التطبيى  
 النعدح.

( بينمىا بلى  4.16حيل لوحظ ارتااال متوسىن األداء النعىدح فىي هىله الخطىوا إلىى )
وفى  التجربىة اليابانيىة (، وتد  هله النتيجة علىى أن التىدريا 6.43متوسن األداء القبلي )

في التدريس التأملي أدى إلى تحسين أداء المعلمين في ةطوا بالتىدريسب، وفىي هىلا إشىارا 
واضحة إلى تأ ير البرنامج التدريبي، كما أن حجىم األ ىر )لمربىل إيتىا( للمتغيىر المسىتقا قىد 

التىىدريسب ( مىىن التنىىاين ال لىىي للمتغيىىر التىىابل لخطىىوا ب%21( وهىىلا يعنىىي أّن )21..بلىى  )
 ب.غير المستقا ب البرنامج التدريبييعود لتأ ير المت

م( التىي أشىارت إلىى بىأن 5..6وتتشابه نتائج هله الدراسة مل دراسة عبدالهادح )
التىىدريس التىىأملي يسىىاعد المعلمىىين علىىى حىىا المشىىكالت التىىي تىىواجههم فىىي أ نىىاء تىىدريس 

المهىارات التدريسىية للمعلمىين م( التي أكدت علىى تطىور 6..6المقررات، ودراسة رامسي )
 بعد التحاقهم ببرنامج التدريس التأملي. 

كما أ بتت نتائج الدراسة الحالية إلى أن هنىاج فروًقىا  ات دالىة إحمىائية عنىد أقىا 
( بىين متوسىطي أداء معلمىي الرياضىيات فىي مقيىاس األداء التدريسىىي 1...مىن مسىتوى )

ريبي وبعىىىده، وكانىىت الاىىىروئ دالىىة لمىىىالا فىىي ةطىىوا التىىىدريا قبىىا تطبيىىى  البرنىىامج التىىد
 التطبي  النعدح.

( بينمىا بلى  4.12حيل لوحظ ارتااال متوسىن األداء النعىدح فىي هىله الخطىوا إلىى )
(، وتد  هله النتيجة علىى أن التىدريا وفى  التجربىة اليابانيىة 6.43متوسن األداء القبلي )

ء التىدريس فىي ةطىوا ب التىدرياب، للتدريس التأملي أدى إلى تحسين أداء المعلمين في أ نىا
وفىىي هىىلا إشىىارا واضىىحة إلىىى تىىأ ير البرنىىامج التىىدريبي، كمىىا أن حجىىم األ ىىر )لمربىىل إيتىىا( 

( مىن التنىاين ال لىي للمتغيىر التىابل %26( وهلا يعني أّن )26,.للمتغير المستقا قد بل  )
 لخطوا بالتدرياب يعود لتأ ير المتغير المستقا ب البرنامج التدريبيب.

وتتشابه نتىائج هىلا المحىور مىن حيىل تاىوئ األداء النعىدح علىى األداء القبلىي فىي 
م( بىىأن 5..6ضىىوء تطبيىى  البرنىىامج التىىدريبي مىىل مىىا توبىىلت إليىىه نتىىائج دراسىىة مىىراد )

التدريس التأملي َوف َر فربة لاحص األداءات التدريسية التىي تىتم داةىا الامىا وفىي أ نىاء 
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سىاهم فىي تنميىة األداء التدريسىي، وتتشىابه مىل نتىائج دراسىة تدريس الرياضيات، وبالتالي 
 م( بأن التدريس التأملي له تأ ير في تحسين مهارات التدريس. 6.54حسنين )

كما أ بتت نتائج الدراسة الحالية أن هناج فروًقىا  ات دالىة إحمىائية عنىد أقىا مىن 
داء التدريسىىي فىىي ( بىىين متوسىىطي أداء معلمىىي الرياضىىيات فىىي مقيىىاس األ1...مسىىتوى )

ةطىىوا التقىىويم قبىىا تطبيىى  البرنىىامج التىىدريبي وبعىىده، وكانىىت الاىىروئ دالىىة لمىىالا التطبيىى  
 النعدح.

( بينمىا بلى  4,54حيل لوحظ ارتااال متوسىن األداء النعىدح فىي هىله الخطىوا إلىى )
(، وتد  هله النتيجة على أن التدريا المعلمىين وفى  التجربىة 5,51متوسن األداء القبلي )

اليابانيىىة للتىىدريس التىىأملي أدى إلىىى تحسىىين أداء المعلمىىين فىىي أ نىىاء التىىدريس فىىي ةطىىوا 
بالتقويمب، وفي هلا إشارا واضحة إلى تىأ ير البرنىامج التىدريبي، كمىا أن حجىم األ ىر )لمربىل 

( مىن التنىاين ال لىي للمتغيىر %21( وهىلا يعنىي أّن )21.. يتا( للمتغير المستقا قد بلى  )
 بالتقويمب يعود لتأ ير المتغير المستقا ب البرنامج التدريبي ب.  التابل لخطوا

وتؤيد نتائج هلا المحور من حيل تاوئ األداء النعدح على األداء القبلي في ضىوء 
م( بىأن إتقىىان .6.5تطبيى  البرنىامج التىدريبي مىل مىا توبىلت إليىه نتىائج دراسىة بلجىون )

مستوى ال ااءا التدريسية في مجا  التقييم الممارسات التأملية في التدريس ساهم في رفل 
 واألسئلة ومجا  التقويم.

كما أ بتت نتائج الدراسة الحالية أن هناج فروئ  ات دالىة إحمىائية عنىد أقىا مىن 
( بين متوسطي أداء معلمي الرياضيات في تنايل ةطة الخطوات األربل فىي 1...مستوى )

 وكانت الاروئ دالة لمالا التطبي  النعدح. التعليم قبا تطبي  البرنامج التدريبي وبعده،
(، بينمىا بلى  4.13حيل لوحظ ارتااال متوسن األداء النعدح في هىله الخطىوا إلىى )

(، وتد  هله النتيجة علىى أن التىدريا وفى  التجربىة اليابانيىة 6.55متوسن األداء القبلي )
وفىىي هىىلا إشىىارا  للتىىدريس التىىأملي أدى إلىىى تحسىىين أداء المعلمىىين فىىي أ نىىاء التىىدريس،

واضحة إلى تأ ير البرنامج التدريبي، كما أن حجىم األ ىر )لمربىل إيتىا( للمتغيىر المسىتقا قىد 
( مىىىن التنىىىاين ال لىىىي للمتغيىىىر التىىىابل ب تنايىىىل ةطىىىة %21( وهىىىلا يعنىىىي أّن )21..بلىىى  )

 يعود لتأ ير المتغير المستقا بالبرنامج التدريبي ب. الخطوات األربل في التعليمب
به نتىائج هىلا المحىور مىن حيىل تاىوئ األداء النعىدح علىى األداء القبلىي فىي وتتشا

م(، 6.54ضىىوء تطبيىى  البرنىىامج التىىدريبي مىىل مىىا توبىىلت إليىىه نتىىائج دراسىىة الشىىحات )
م( بىىىأن اسىىىتخدام التىىىدريس التىىىأملي سىىىاهم فىىىي تنميىىىة الجوانىىىا 6.54ودراسىىىة حسىىىنين )

 المهنية لدى معلمي الرياضيات. 
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 النتائج السابقة إلى عدا أسنا  أبرزها:ويمكن تاسير 
قناعة المعلمين المتدربين بأهمية البرنامج التدريبي، وما قىدم لهىم مىن معىارد ومهىارات  -

كان له أ ٌر في أدائهىم التدريسىي، وتوافى  مكونىات البرنىامج مىل توقعىاتهم واحتياجىاتهم 
 ساهم بشكا كبير في تحقي  أهداد البرنامج التدريبي.

المعلمين المتدربين مل بعاهم النعا في أ ناء ممارسىة األنشىطة التدريبيىة فىي تااعا  -
مجموعىىاتهم وتناقشىىهم مىىل المجموعىىات األةىىرى، والمناقشىىات الموضىىو ية والمالحظىىات 
التي يبديها المتدربون فىي أ نىاء عىرل المجموعىات لعملهىا، لىه دوٌر كبيىٌر فىي تحقيى  

محتوى العلمي له وبالتىالي تطبيى  أفاىا مىا تىم أهداد البرنامج التدريبي وزيادا فهم ال
 التدر  عليه في أ ناء ممارسة التدريس.

إعطىىاء المعلمىىين المتىىدربين الىىدور النىىارز فىىي عمليىىة الىىتعلم مىىن ةىىال  القيىىام بعمليىىات  -
مختلاىة للتا يىر والنقىىاإ، ودبىداء الىىرأح وتنظىيم األفَ ىىار، وفسىا المجىىا  أمىامهم للتأمىىا 

 ربن بعاها بنعا، وهلا قد يسهم في تنمية المهارات التدريسية.والتدبر والتساؤ  و 
سىىاعد البرنىىامج التىىدريبي المعلمىىين المتىىدربين علىىى تنميىىة مهىىارات المالحظىىة والتأمىىا  -

واسىىتخالص النتىىائج والتوبىىا إلىىى أفَ ىىار جديىىدا، ورؤيىىة أوجىىه الىىنقص والحاجىىة إلىىى 
كالت تدريسىىية مختلاىىة، التحسىىين والتطىىوير فىىي كىىا مىىا يتعرضىىهم مىىن مواقىىف أو مشىى

 وتنمية قدراتهم على تقديم مواقف تدريسية معدا في ضوء البرنامج التدريبي.
إعطىاء المتىىدربين الوقىىت ال ىىافي للىىتعلم والتطبيى  العملىىي لمىىا تعلمىىوه وتىىزوديهم بالتغليىىة  -

الراجعىىة، ممىىا سىىاعد فىىي اسىىتيعابهم بشىىكا كبيىىر للمعلومىىات والمهىىارات الماىىمنة فىىي 
 لتدريبي.البرنامج ا

توضىىيا أدوار المعلىىم الناجحىىة وتدرينىىه علىىى ممارسىىة مهىىارات التىىدريس األدائيىىة وفىى   -
التجربىىة اليابانيىىة للتىىدريس التىىأملي عىىن  ريىى  التىىدريس الممىىغر فىىي أ نىىاء البرنىىامج 

 التدريبي.
التقويم المستمر مىن ةىال  متابعىة المعلىم أ نىاء األداء، وتقىديم التغليىة الراجعىة الاوريىة  -

التعزيىىز عقىىا أدائىىه، كىىا هىىلا سىىاعد علىىى تنميىىة مهاراتىىه التدريسىىية و تطىىور أداؤه و 
 التدريسي.

اسىتخدام وممارسىة المعلىىم المتىدر  ألسىىاليا تقىويم متنوعىىة داةىا البرنىىامج مثىا التقىىويم  -
 اللاتي، وتقويم األقران، ومالحظة األداء.

وات التىدريس التىأملي مىل ت ليف كا مجموعة تدريبية ب عداد درس في الرياضيات بخطى - 
 تسجيا مالحظاتهم وما قد يعترضهم من مشكالت أو بعوبات في تنايل الدرس.

مطالنة مجموعات التدريا األةرى بكتابة مالحظاتهم عند تنايل إحدى المجموعىات درًسىا  -
 وف  ةطوات التدريس التأملي. 
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ور نتيجىة اعتمىاد البرنىامج اتجه األداء التدريسي للمعلمين المتدربين نحو التحسن والتط -
على نشاط المعلم أ ناء التدريا، واستخدامه ألسلو  المناقشة والتأما، ودتاحة الاربة 

 له استخدام ما تعلمه من مهارات في مواقف جديدا.
اعتماد البرنامج التدريبي على مواقف تدريبية وف  ةطىوات التىدريس التىأملي، ممىا أدى  -

المتىىدربين المعر،يىىة واألدائيىىة وتنمىىيرهم بخطىىوات إعىىداد  إلىىى إ ىىراء حمىىيلة المعلمىىين
الىىىدروس وتنايىىىلها ومالحظىىىة وتأمىىىا الممارسىىىات التدريسىىىية وفىىى  التىىىدريس التىىىأملي، 

 ومعالجة المشكالت التي اعترضتهم أ ناء تطبي  الخطوات بشكا جماعي.
 توبيات الدراسة:

 في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوبي الناحل بما يلي:
ي ةطىوات التجربىة اليابانيىة فىىي التىدريس التىأملي مىن قبىا وزارا التعلىىيم، أو اادارات تبنى  -

التعليميىىىة؛ إ  تعىىىد مىىىن ااتجاهىىىات الحديثىىىة المناسىىىنة فىىىي التطىىىوير المهنىىىي لمعلىىىم 
 الرياضيات.

توجيه مشرفي الرياضيات لتاعيا التدريس التأملي فىي العمليىة التعليميىة؛ نظىرًا لمىا  بىت   -
 ه في تنمية األداء التدريسي لدى المعلمين.فاعليت    من

اعتماد ااشىراد التربىوح التىدريس التىأملي وفى  التجربىة اليابانيىة كأحىد أسىاليا التنميىة   -
التىىىي يمارسىىىها معلمىىىو الرياضىىىيات والتىىىي تسىىىاهم فىىىي تنميىىىة مهىىىاراتهم     المهنيىىىة

 التدريسية.
تىدريا معلمىي الرياضىيات توجيه القائمين علىى مشىروال تطىوير الرياضىيات إلىى تاىمين   -

 على ةطوات التجربة اليابانية في التدريس التأملي في ةطتهم التدريبية.
شىىىمو  بىىىرامج التربيىىىة العمليىىىة لمعلمىىىي الرياضىىىيات فىىىي كليىىىات التربيىىىة علىىىى التجىىىار    -

 العالمية، كالتجربة اليابانية في التدريس التأملي.
 مقترحات الدراسة:

وسىىاًيا إلىىى إ ىىراء الميىىدان بىىالنحون  ات المىىلة، فىى ن اسىىت ماًا للدراسىىة الحاليىىة، 
 الناحل يقترح ما يلي:

إجىىراء دراسىىات عىىن فاعليىىة برنىىامج تىىدريبي قىىائم علىىى التجربىىة اليابانيىىة فىىي التىىدريس   -
 التأملي لتنمية األداء التدريسي لمعلمي الرياضيات في مراحا تعليمية أةرى.

ئم علىىى التجربىىة اليابانيىىة فىىي التىىدريس إجىىراء دراسىىات عىىن فاعليىىة برنىىامج تىىدريبي قىىا  -
 التأملي لتنمية األداء التدريسي للمعلمين في مواد دراسية أةرى.

إجىىراء دراسىىة للتعىىرد علىىى فاعليىىة البرنىىامج التىىدريبي القىىائم علىىى التجربىىة اليابانيىىة فىىي   -
 التدريس الىتأملي لتنمية ااتجاه لدى معلمي الرياضيات نحو مهنة التدريس.
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راسة تقويميىة عىن واقىل ممارسىة معلمىي الرياضىات للتىدريس التىأملي فىي جميىل إجراء د  -
 المراحا التعليمية.

 إجراء دراسة عن معوقات تطبي  التجربة اليابانية في التدريس التأملي.  -
إجراء دراسة عىن فاعليىة برنىامج تىدريبي للتىدريس التىأملي فىي تحسىين مسىتوى الطىال    -

 اضيات.التحميلي واتجاهاتهم نحو الري
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 مراجل الدراسة
 :المراجل العربية

م(. التا يىر مىن منظىور تربىوح تعرياىة،  بيعتىه، مهاراتىه، 1..6إبراهيم، مجىدح عزيىز. )
 تنميته، أنما ه. القاهرا، عالم ال تا.

م(. ال اايىىات التدريسىىية الالزمىىة لمعلىىم الرياضىىيات مىىن 5..6األسىىطا، إبىىراهيم حامىىد. )
نظىر المعلمىين فىي المرحلىة ااعداديىة بدولىة اامىارات العربيىة المتحىدا. مجلىة كليىة  وجهة

 .524-514(،كلية التربية، جامعة أسيوط، ص ص6( العدد )51التربية، المجلد )
م(. فاعليىة نمىو ج مقتىرح للتىدريس التىأملي فىي تطىوير التربيىة 4..6بخ ، هالىة  ىه. )

عربيىىة السىىعودية. مجلىىة دراسىىات فىىي المنىىاهج و ىىرئ العمليىىة بكليىىات التربيىىة بالممل ىىة ال
 .621-615التدريس. جامعة عين شمس، القاهرا. ص ص 

م(. واقل ممارسة معلمىات الرياضىيات للنشىطة التعليميىة التىي 1..6بدر، بثينة محمد. )
تسهم في تنمية التا ير اابداعي لدى  النات المرحلة المتوسطة والثانوية لمكة المكرمىة. 

 . 12 – 32ت في المناهج و رئ التدريس، ممر، ص ص دراسا
م(. مهىىارات التىىدريس. 5221جىىابر، جىىابر عبدالحميىىد وزاهىىر، فىىوزح والشىىي ، سىىليمان. )

 القاهرا: دار النهاة العربية 
م( الممارسىىات التقويميىىة لمعلمىىي الرياضىىيات فىىي ضىىوء 6.55الحربىىي،  يسىىى نابىىر. )

لعربية( رسالة ماجستير أير منشورا. قسىم النسخة ا McGraw – Hillمناهج ) سلسلة 
 المناهج و رئ التدريس، كلية التربية، جامعة الملن سعود: الريال. 

م(. المهىىىارات التدريسىىىية الالزمىىىة لتىىىدريس الرياضىىىيات المطىىىورا 6.56الحربىىىي، محمىىىد.)
)سلسلة ماجروها( في المرحلة المتوسطة ومدى توافرها لدى معلمي ومعلمات الرياضىيات 

جهىىة نظىىر مشىىىرفي ومشىىرفات الرياضىىيات. مجلىىة دراسىىىات فىىي المنىىاهج وااشىىىراد مىىن و 
م. ص ص 6.56العىدد الثىىاني،  -التربىوح، كليىة التربيىة جامعىة أم القىىرى. المجلىد الثالىل

63.-462. 
حميىىدا، إمىىام؛ والنجىىدح، أحمىىد؛ وعرفىىة، بىىالح؛ وراشىىد، علىىي؛ وعبىىد السىىميل، بىىالح؛ 

 . القاهرا: مكتنة زهراء الشرئ.6دريس. طم(. مهارات الت4..6والقرإ، حسن. )
. الريىال: 6م(. مىدةا إلىى المنىاهج و ىرئ التىدريس. ط 1..6الخلياة، حسن جعاىر. )

 مكتنة الرشد.
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م(. تقويم أداء معلمي الرياضيات في المرحلىة المتوسىطة بمحافظىة .6.5الخليف، فهد. )
نشىورا. قسىم التربيىة، الرس فىي ضىوء مهىارات التىدريس الحديثىة. رسىالة ماجسىتير أيىر م

 كلية العلوم ااجتما ية، جامعة اامام محمد بن سعود ااسالمية: الريال.
م(. واقىىل تنايىىل معلمىىي الرياضىىيات مكونىىات الىىدرس 6.53ةليىىا، ابىىراهيم بىىن الحسىىين. )

المقترحة في كتا المرحلىة اابتدائيىة العليىا رسىالة ماجسىتير أيىر منشىورا، قسىم المنىاهج 
 كلية التربية، جامعة الملن سعود: الريال. و رئ التدريس،

م( تقىىىويم أداء معلمىىىي الرياضىىىيات بمىىىدارس منطقىىىة الريىىىال 2..6الىىىده ، عبىىىد . ) 
بالممل ة العربية السعودية في ضوء المعايير المهنية المعابىرا. مجلىة الجمايىة الممىرية 

 .511 – 5.3) أكتوبر (، ص ص 56لتربويات الرياضيات. المجلد 
م(. أ ىىىر اسىىىتخدام مىىىنهج التعلىىىيم التىىىأملي علىىىى ...6، بلسىىىم عبىىىدالاتاح زيىىىد. )دوابشىىىة

التحمىىيا العلمىىي لىىدى  لنىىة المىىف العاشىىر األساسىىي فىىي مىىادا ال يميىىاء فىىي المىىدارس 
الحكوميىىىة التابعىىىة لمديريىىىة التربيىىىة والتعلىىىيم محافظىىىة نىىىابلس واتجاهىىىاتهم نحوهىىىا. رسىىىالة 

 نية، كلية الدراسات العليا. ماجستير أير منشورا، جامعة النجاح الو 
م(. واقىىل أداء معلمىىي الرياضىىيات بالمرحلىىة الثانويىىة فىىي ضىىوء 2..6الزهرانىىي، محمىىد. )

المعىىايير المهنيىىة المعابىىرا وعالقىىة  لىىن بتحمىىيا  البهىىم. رسىىالة دكتىىوراه أيىىر منشىىورا. 
 قسم المناهج و رئ التدريس، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة 

. 4فىىي تنايىىل التىىدريس. ط م(. مهىىارات التىىدريس رؤيىىة:1..6ن، حسىىن حسىىين. )زيتىىو 
 القاهرا: عالم ال تا.

م(. النظريىىىة البنائيىىة واسىىىتراتيجيات تىىدريس العلىىىوم، دار 1..6زيتىىون، عىىىاب  محمىىود )
 الشروئ، عمان.

 م(. التىىىدريس التىىىأملي والنمىىىو المهنىىىي.2..6سىىىليم، ةيىىىرح عبىىىد  وعىىىودا، ميشىىىيا. )
 دار ال تا  الحديل. القاهرا:

م(. تعليم الرياضيات للقرن الحادح والعشرين. دبىي: دار 3..6السواعي، عثمان نايف. )
 القلم للنشر والتوزيل. 

م(. برنىىىامج تىىىدريا مقتىىىرح باسىىىتخدام التىىىدريس التىىىأملي 6.54الشىىىحات، أحمىىىد محمىىىد. )
رسىىالة ماجسىىتير  لتنميىىة بعىىا الجوانىىا المهنيىىة لمعلمىىي الرياضىىيات بالمرحلىىة ااعداديىىة،

 أير منشورا، قسم المناهج و رئ التدريس، كلية التربية، جامعة الزقازي : ممر.
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م(. تحليا المحتوى في العلوم اانسانية، ماهومه، أسسىه، 2..6 ايمة، رشدح أحمد. )
 استخداماته. القاهرا: دار الا ر العربي. 

ملي فىىىي تنميىىىة مهىىىارات م(. أ ىىىر اسىىىتخدام التىىىدريس التىىىأ1..6عبىىىد الىىىرحمن، محمىىىد. )
التدريس لدى الطال  المعلمين للغة اانجليزية بوباها لغىة أجنبيىة. دراسىة حالىة، رسىالة 

 ماجستير أير منشورا كلية التربية، جامعة عين شمس. 
م(. تدريس العلوم ودعداد المعلم وت اما النظريىة 2..6عبدالسالم، ممطاى عبدالسالم. )

 أكتوبر.  1 ر العربي، مطابل دار الا والممارسة. القاهرا:
م(. التقييم اللاتي لطال  معلمي الرياضىيات بكليىة التربيىة فىي 1..6عبد القوح، محمد. )

ضىىوء معىىىايير المعلىىىم المبتىىىدئ ومىىىدى تىىىأ ره بمسىىىتويات تحمىىىيلهم ومعتقىىىداتهم باعىىىاليتهم 
 54جلىد التدريسية. مجلة تربويات الرياضيات، الجماية الممرية لتربويىات الرياضىيات. لم

 .633 – 6.3) نوفمبر (، ص ص
م(. النحىىىل ااجرائىىىي بىىىين الممارسىىىة المهنيىىىة 3..6عبىىىد اللطيىىىف، حسىىىين حيىىىدر. ) -

 وتحسينها. اامارات: دار القلم للطناعة والنشر. 
. الريىال: 4م(. المدةا إلى النحل في العلىوم السىلوكية.ط4..6العساد، بالا حمد. )

 مكتنة العبيكان.
م(. فاعليىة نمىىو ج تىىأملي فىىي تىدريس التىىاري  لتنميىىة الاهىىم 2..6) علىى، بىىااء محمىىد.

 القرائىىي، ومهىىارات التا يىىر والىىوعي بمىىا وراء المعرفىىة لىىدى  ىىال  المىىف األو  الثىىانوح.
الجماية الممرية للمناهج و رئ التدريس، مجلة دراسىات فىي المنىاهج و ىرئ التىدريس، 

  .6.3 – 514،ص ص535القاهرا، جامعة عين شمس، كلية التربية، العدد 
م(. تقىىىىويم أداء معلمىىىىي الرياضىىىىيات فىىىىي المرحلىىىىة 1..6العليىىىىان، فهىىىىد عبىىىىدالرحمن. ) 

اابتدائيىة العليىا بمدينىة الريىىال فىي ضىوء المهىارات التدريسىىية الالزمىة. رسىالة ماجسىىتير 
 أير منشورا. قسم التربية كلية العلوم ااجتما ية، جامعة األمام، الريال.

م(. تقويم أداء معلمي الرياضيات في المرحلة اابتدائيىة .6.5بدالرحمن. )العليان، فهد ع
 –العليىىا بمدينىىة الريىىال فىىي ضىىوء المهىىارات التدريسىىية الالزمىىة. مجلىىة القىىراءا والمعرفىىة 

 . 661 – 526، ص ص5.5ممر. 
م(. فاعليىىة اسىىتخدام التىىدريس التىىأملي فىىي تىىدريس الالسىىاة 2..6عمىىر، سىىعاد محمىىد. )

التا يىىر اابىىداعي وااتجىىاه نحىىو المىىادا لىىدى  ىىال  المىىف األو  الثىىانوح. علىىى تنميىىة 
 ..1-51.ص ص 531دراسات في المناهج و رئ التدريس. ممر. العدد 
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م(. ال اايىات الالزمىة لتىدريس مقىرر الرياضىيات المطىور .6.5العمرح، محمد بلقاسىم. ) 
سىىىم المنىىىاهج و ىىىرئ ودرجىىىة توافرهىىىا لىىىدى المعلمىىىين. رسىىىالة ماجسىىىتير أيىىىر منشىىىورا. ق

 التدريس، كلية التربية، جامعة أم القرى: مكة المكرمة. 
، أربىىد، 1م(. القيىىاس والتقىىويم فىىي العمليىىة التدريسىىية. ط 6..6عىىودا، أحمىىد سىىليمان. )

 عمان: دار األما.
م(. عالقة التحميا وااتجىاه بمهىارات التىدريس لىدى 1..6الايابرا، محمد عبدال ريم. )

 .25-15(، ص2التربية ااسالمية. مجلة العلوم التربوية، العدد) الطلنة من معلمي
م(: الممارسىىات التدريسىىية لىىدى معلمىىات الرياضىىيات 6.53الغامىىدح، عبيىىر بنىىت سىىار. ) 

وف  ةطة التدريس  ات الخطوات األربل المقترحة لمنهج الرياضىيات للمرحلىة المتوسىطة. 
لتىدريس، كليىة التربيىة، جامعىة الملىن رسالة ماجستير أير منشورا، قسم المناهج و رئ ا

 سعود: الريال 
اللقىىىاء  –الواقىىىل والمعوقىىىات  -م(. تىىىدريس الرياضىىىيات1..6الارهىىىود، بىىىالا يوسىىىف. )

السنوح الرابىل عشىر للجمايىة السىعودية للعلىوم التربويىة والناسىية ) جسىتن ( الجىودا فىي 
 ، الريال. م، كلية التربية، جامعة الملن سعود1..6مايو  التعليم العام،

م(. مىىدى ممارسىىة التىىدريس الاعىىا  فىىي ضىىوء معىىايير 6.55القحطىىاني، عثمىىان علىىي. )
( ومتطلنات المناهج المطورا من وجهة نظر MCTMالمجلس القومي لمعلمي الرياضيات)

المعلمىىين والمشىىرفين التربىىويين بالمرحلىىة اابتدائيىىة بمنطقىىة تبىىوج التعليميىىة. مجلىىة كليىىة 
 .451 – 631، ص ص.5 مر.م –التربية بالايوم 

 م(. مهارات التدريس الاعا . عمان: دار الا ر. 3..6قطامي، ناياة. )
م(. معجم الممىطلحات التربويىة المعرفىة فىي 5222اللقاني، أحمد حسين والجما، علي. )

 المناهج و رئ التدريس. القاهرا: عالم ال تا. 
دريس فىىي عمىىر المعلومىىات. م(. تعلىىيم وتعلىىم مهىىارات التىى3..6محمىىود، بىىالح الىىدين. )

 القاهرا: عالم ال تا.
م(. فاعليىىىة اسىىىتخدام لتىىىدريس التىىىأملي فىىىي 2..6مىىىراد، محمىىىود عبىىىداللطيف محمىىىود. )

تحسىىين بعىىا مهىىارات تىىدريس الرياضىىيات، واةتىىزا  القلىى  التدريسىىي لىىدى الطىىال  بكليىىة 
 . 35- 5. ص ص12المعلمين. مجلة كلية التربية، الزقازي ، العدد 
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م(. تقىىىويم األداء التدريسىىىي لمعلمىىىي الرياضىىىيات فىىىي المرحلىىىة .6.5ا، سىىىلطان. )المغيىىىر 
المتوسىىطة بمحافظىىة األحسىىاء فىىي ضىىوء معىىايير الجىىودا الشىىاملة. رسىىالة ماجسىىتير أيىىر 

 منشورا في المناهج و رئ التدريس، كلية العلوم ااجتما ية. جامعة اامام، الريال. 
 مركز ال تا  للنشر.  . القاهرا:م(. سلوج التدريس5221الماتي، محمد. )

م(. ت ىىوين معلىىم الرياضىىيات فىىي ضىىوء الجىىودا الشىىاملة، 1..6المنىىوفي، سىىعيد جىىابر. )
 .23-31المؤتمر العلمي الثالل، كلية التربية بقنا، ص ص

م(. برنىىىىامج مقتىىىىرح لتطىىىىوير تىىىىدريس الرياضىىىىيات فىىىىي المرحلىىىىة 3..6النىىىىلير، محمىىىىد) 
قسىم المنىاهج و ىرئ التىدريس، كليىة التربيىة، جامعىة  المتوسطة. رسالة دكتوراه منشىورا.

 .الملن سعود، الريال
م( ب متطلنىىات لتطىىوير إعىىداد المعلىىم العربىىي ب اللقىىاء السىىنوح 1..6هيكىا، سىىالم حسىىن. )

الثالل عشر إعداد المعلم وتطويره في ضوء التغيرات المعابرا، الجماية السىعودية للعلىوم 
 . 111 -111التربوية والناسية. ص ص 

الرياضىيات. الريىال: شىركة العبيكىان  -،أ(. المادا اا رائية.6.5وزارا التربية والتعليم. )
 للبحان والتطوير.

، (. الحقينة األساسىية لبرنىامج تأهيىا المىدربين المركىزيين .6.5وزارا التربية والتعليم. )
العبيكىىىان للتىىدريا علىىىى سالسىىىا الرياضىىيات المطىىىورا بحقينىىىة المىىدر ب. الريىىىال: شىىىركة 

 للبحان والتطوير.
م(. واقىىىىل الممارسىىىىات التدريسىىىىية لمعلمىىىىات الرياضىىىىيات 6.56اليىىىىامي، سىىىىهام محمىىىىد. )

بالمرحلة المتوسطة التي تساهم في تنمية مهارات التا ير الرياضي. رسالة ماجستير أيىر 
 منشورا. قسم المناهج و رئ التدريس، كلية التربية، جامعة الملن سعود: الريال. 
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