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  ٧/٦/٢٠٠٤تاریخ قبول النشر :   ؛    ١٦/٢/٢٠٠٤تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
هـدف البحـث معرفــة أثـر ثـالث اســتراتیجیات للتغذیـة الراجعـة باســتخدام التـدریس المصــغر 

فــــي اكتســــاب مهــــارات اســــتخدام بعــــض التقنیــــات التربویــــة لمســــاعدي هیئــــة التــــدریس فــــي جامعــــة 

) مــن مســاعدي ٧٩الموصــل. ووضــع الباحــث أربــع فرضــیات لهــذا الهــدف. وشــملت عینــة البحــث(

لتــدریس فــي جامعــة الموصــل. وزعــوا إلــى ثــالث مجموعــات تجریبیــة حصــلت كــل مجموعــة هیئــة ا

) مهـــارة أساســـیة الســـتخدام ثـــالث ٥٠علـــى مصـــدر مختلـــف مـــن التغذیـــة الراجعـــة. وحـــدد الباحـــث(

تقنیــات تربویــة شــائعة االســتخدام كمــا أعــد ثــالث اســتمارات مالحظــة تحقــق مــن صــدقها وثباتهــا. 

التدریس المصغر للـزمالء خـالل الفصـل األول مـن العـام الدراسـي وطبقت تجربة البحث باستخدام

.والختبار فرضیات البحث اسـتخدم الباحـث تحلیـل التبـاین األحـادي واختبـار شـیفیه ١٩٩٨/١٩٩٩

وأظهـرت النتـائج تفـوق المجموعـة التجریبیـة األولـى التــي حصـلت علـى تغذیـة راجعـة مـن المشــرف 

تغذیـة راجعــة مــن الــزمالء والمجموعــة التجریبیــة الثالثــة علـى المجموعــة الثانیــة التــي حصــلت علــى

التــي حصــلت علــى تغذیــة راجعــة ذاتیــة مــن شــریط الفیــدیو فــي اكتســاب مهــارات اســتخدام التقنیــات 

التربویة الثالث. 

The Effect of Using Three Feed Back Strategies in Mini
Teaching on The Acquisition of Using Some Educational
Technologies for Assistant Lecturers at The University of

Mosul
Dr. Muwafak Hiawi Ali
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Abstract:
The research aim at showing out the effect of three strategies of

feedback by using microteaching on acquiring skills to use some
educational technology for assistance staff members in University of
Mousl.The research tries to verify four hypothesis
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The research is consist of (79) assistance staff members in
University of Mousl which divided into three experimental groups , each
of them has different feedback.

The research limited (50) basic skills for using three famous
Educational technology , and preparing three observation forms

He has become sure of the validity and reliability of them. The
Research was applies by using peer-microteaching during the first course
on 1998/1999. One way analysis for variance and shaffee test has used for
analysising the data.

The results showed that the first group which has feedback from
the supervisor is much better than the second group which has feedback
from the colleagues , and the third group which has self feedback from
the video cassette in acquiring skills for using the three educational
technology.

:طبیعة البحث و أھمیتھ
صغر بوصفها إحدى التقنیات التربویة لتطویر منذ الستینیات استخدمت تقنیة التدریس الم

بـــــرامج إعـــــداد وتـــــدریب المدرســـــین والمعلمین.وجـــــاء ذلـــــك اســـــتجابة لـــــدواعي التحـــــدیث وردًا علـــــى 

األسالیب التقلیدیة التي كانت تركز على الجانب النظري وتدریس مقـررات دراسـیة تتضـمن طرائـق 

ص  ١٩٩٧تربویـة ونفسـیة (الخطیـب التدریس والوسائل التعلیمیة وما یتصل بهـا مـن موضـوعات

).وتـزامن ظهـور واسـتخدام تقنیــة التـدریس المصـغر مـع االتجاهــات الحدیثـة مـن بـرامج إعــداد ١٥٢

المعلمین القائمة على الكنایـات والمهـارات التدریسـیة التـي تفتـرض أن دراسـة المقـررات الدراسـیة ال 

ن المقـررات الدراسـیة تُـدرس بطریقـة ال تضمن وحدها اكتساب المعلمین المهارات التدریسـیة ،كمـا أ

تضمن سد الفجوة بین النظریة والتطبیق.

)٦٤ص  ١٩٧٥(عبد الموجود 

وتستند فكرة التدریس المصـغر علـى أن التـدریس نظـام معقـد مـن الفعالیـات الصـفیة یمكـن 

,Richard(یسـهل التـدریس علیهـا بشـكل منفصـلاذ  ةتحلیلهـا إلـى مجموعـة مهـارات تدریسـی et

al., 1989, P. ویؤكد المهتمـون بهـذه التقنیـة علـى أنهـا االسـتخدام المـنظم لموقـف تعلیمـي )177

حقیقـي ، فالمتـدرب یركــز اهتمامـه علـى مهــارة تدریسـي محـددة فــیخطط لهـا ویؤدیهـا أمــام عـدد مــن 

) دقیقـــة مـــع  تســـجیل هـــذا النشـــاط علـــى شـــریط ســـمعي ١٥-١٠) ، ولفتـــرة قصـــیرة (٥-٤زمالئـــه (

ذلك تتاح له فرصة تقویم أدائه بتوفیر نمط أو أكثر من التغذیة الراجعـة فـي جلسـة بصري . وبعد 

Simonsonمناقشة تعد لهذا الغرض.( , 1984 .p.6.(
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(1988)وأكـد جوسـي  Joyce أن اسـتخدام التـدریس المصـغر یعتمـد العالقـة بـین عـرض

ـــة الراجعـــة مـــن مصـــادر عـــدة قـــد تكـــ ـــه وتـــوفیر التغذی ون مـــن المشـــرف أو النمـــوذج والتـــدریب علی

1988الفیدیوالمشرفین ، أو من الزمالء المتدربین أو من إعادة التسجیل  p.34.(Joyce).

إن اكتساب المهارات التدریسیة فـي فتـرة اإلعـداد والتـدریب أثنـاء الخدمـة یتطلـب الممارسـة 

خصصــین فــي وبــذل الجهــد بتوجیــه المــدربین والمشــرفین باعتمــاد اإلجــراءات المتفــق علیهــا مــن المت

هذا المجال وهي:

مهارة إلى مكونات فرعیة إجرائیة.تحلیل ال.١

للمهارة المطلوب التدریب علیها.عرض نظري.٢

ي (درس نموذجي) لمكونات المهارة.عرض عمل.٣

).٢٧٦ص  ١٩٨٢ونات المهارة.(جابر قیام المتدربین بممارسة مك.٤

علـــى البـــاحثین كـــز بعـــض وتباینـــت اآلراء حـــول تحدیـــد المهـــارات التدریســـیة وتصـــنیفها ور 

.هــارات الســلوك اللفظــي وغیــر اللفظــيالمهـارات األساســیة فــي حــین تنــاول آخــرون تصــنیفها إلــى م

.) مهارة١٨مریكیة إلى تصنیفها في(وذهب فریق جامعة ستانفورد األ

)٢٣٩- ٢٢٩ص  ١٩٨٦(الخطیب ورادج 

ـــات التربویـــة موضـــع اهتمـــا ین والمعلمـــین ریســـم المهتمـــین ببـــرامج إعـــداد التدوكانـــت التقنی

لتربیــة ١٩٨٦لعــام Toledoإن قائمــة تولیــدو  ١٩٨٣وتـدریبهم فــي المجتمعـات ویــذكر مرعـي 

مواصــــفة تربویــــة كــــان فــــي مقــــدمتها مجــــال التقنیــــات التربویــــة وتضــــمنت  ٨١٨المعلمــــین ضــــمت 

.استخدام الوسائل التعلیمیة و الحاسب اإللكتروني والتدریس المصغر والمبرمج ..الخ 

)١١٩-١١٧ص  ١٩٨٣(مرعي 

) أن التقنیــات التربویــة تــوفر رؤیــة جدیــدة تعتمــد علــى اســتخدامها ١٩٨٧وأكــد الطــوبجي (

فــي تخطــیط وتطــویر المنــاهج الدراســیة بوصــفها إحــدى المكونــات الرئیســة إلســتراتیجیات التعلــیم .

).وبـــــات أمـــــر اكتســـــاب المدرســـــین والمعلمـــــین لمهارتهـــــا وُحســـــن ٦٨-٦٧ص  ١٩٨٧(الطـــــوبجي 

هم جانبـًا مهمــًا الیمكـن االسـتغناء عنـه خاصـة مــع التطـور الكبیـر فـي مجــال ها فـي تدریسـماسـتخدا

تكنولوجي التربویة.

وتعمل البرامج التدریبیة على تزوید المتدربین بمهارات محددة معتمـدة علـى نظریـة مشـتقة 

ي تسـتخدم من علم النفس السلوكي تتمثل باسـتخدام نمـاذج أو عینـات مـن المهـارات التدریسـیة والتـ

) ویـــرى الخطیـــب ٤١ص  ١٩٨٦االشـــراط اإلجرائـــي المقتـــرن بالتغذیـــة الراجعـــة .(الخطیـــب ورادج 

) أن الموقف التدریبي القائم على المهارات یتمیز بالجوانب اآلتیة:١٩٩٧(

على أساس عناصر متتالیة مترابطة.تنظیم ما یراد تعلمه .١

ید ما یراد تعلمه والتدریب علیه.تحد.٢
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بالتغذیة الراجعة أثناء التدریب.رب تزوید المتد.٣

).٣٧٤ ١٩٩٧(الخطیب طلوب التدرب علیها أثناء التدریبستخدام نماذج المهارات الما.٤

التغذیـــة الراجعـــة إحـــدى الجوانـــب األساســـیة فـــي تقنیـــة التـــدریس الصـــغر. وهـــي تـــوفر تعـــد 

ء أهــداف للمتــدرب معلومــات عــن نشــاطه ونتــائج أدائــه كمــا تســاعد علــى نمذجــة ســلوكه فــي ضــو 

عـدیل ســلوكه فـي االتجـاه المرغــوب محـددة . ونفضـل تقـدیمها علــى مراحـل لتتـیح للمتــدرب فرصـة ت

) . والتغذیة الراجعة قد تكون ذاتیة وهنا یؤدي التسجیل الفیـدیوي دوره فـي ٢٣٤ص  ١٩٨٤توق (

ة یقـدمها یتیح للمتدرب فرصة مالحظة أدائه وتعدیل ما یـراه مناسـبًا ، وقـد تكـون خارجیـاذ توفیرها 

) ویمكــــن اســــتخدام مصــــادر ١٥-١٤ص١٩٨١الء المتدرب(عبــــد اهللالمــــدرب أو المشــــرف أو زمــــ

ـــامج التـــدریس  ـــة الراجعـــة الســـالفة الـــذكر منفـــردة أو مجتمعـــة وحســـب متطلبـــات وأهـــداف برن التغذی

المصغر.

ولتحدید فاعلیـة التـدریس المصـغر ومصـادر التغذیـة الراجعـة أجریـت العدیـد مـن الدراسـات 

نتـائج لصـالح التـدریس المصـغر والتغذیـة أغلـب الوث األجنبیة والعربیة منذ الستینات وكانـت والبح

) علــى الطلبــة المعلمــین فــي ١٩٦٦  Fortune&Allenالراجعــة ومنهــا دراســة ألــن وفــورتن ( 

أظهــرت نتائجهــا تفــوق المجموعــة التــي اســتخدمت التــدریس المصــغر علــى ، اذ جامعــة ســتانفورد 

:Rabozz(التقلیدیـــةاســـتخدمت الـــدروس المجموعـــة التـــي 1977p.229(. أظهـــرت نتـــائج كمـــا

Kallenbachدراســـات كالینبـــاخ وجـــال    & Gall١٩٦٩  ،Brown  ســـبلمان ١٩٧٥ ،

Spelman وبـراتنین ولبـت١٩٧٧ ،Britton & Leith إن أداء الطلبـة المعلمـین الـذین  ١٩٨٢

لــذین خضــعوا لتجربــة الخبــرة المدرســیة خضــعوا للتــدریس المصــغر كــان افضــل مــن أداء زمالئهــم ا

)Brown, 1975 ,pp.15-16) (Hollin , 1986, pp.68-69.(

فاعلیـــــة التـــــدریس المصـــــغر فـــــي تـــــدریب  ١٩٨١ Kanusوأظهـــــرت نتـــــائج بحـــــث كـــــانس 

,Kanusالمشــرفین ( 1981, p.3536 مؤكــدة فاعلیــة  ١٩٨٢). وجــاءت نتــائج دراســة الشــربیني

  ).٢٤ص  ١٩٨٢إلنكلیزیة (الشربیني اللغة االتدریس المصغر في تدریب معلمي 

تفوق الطلبة/ المعلمین في التطبیق في  ١٩٨٢ Soobiahكما أكدت نتائج دراسة سوبیا 

ــــة  ــــدربوا بالطریق ــــذین ت ــــى زمالئهــــم ال ــــدریس المصــــغر عل ــــذین اســــتخدموا الت ــــة ال المــــدارس االبتدائی

Soobiahاالعتیادیـة .( 1982 , p.3961فیسـت ). وأظهـرت نتـائج بحـث سیلSylvest  ١٩٨٦ 

عــدم وجــود فــروق فــي تحصــیل واداء الطلبــة المعلمــین الــذین اســتخدموا التــدریس المصــغر مقارنــة 

Sylvestبزمالئهم الـذین اسـتخدموا الطریقـة االعتیادیـة ( 1986 p.103 فـي حـین جـاءت نتـائج .(

فـي مهــارة مؤكـدة تفــوق الطلبـة الـذین تــدربوا بالتـدریس المصـغر علــى زمالئهـم ١٩٨٩بحـث هاشـم 

تنویــع الحــافز . ولــم تظهــر فــروق بــین المجمــوعتین فــي مهــارتي صــیاغة وتوجیــه األســئلة (هاشــم 

١٩٨٩.(  
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تحســـــــــــن الممارســـــــــــات الصـــــــــــفیة  ١٩٨٩ Simboوأظهـــــــــــرت نتـــــــــــائج بحـــــــــــث ســـــــــــیمبو 

/المعلمین فـــــــــي قســـــــــم الدراســـــــــات االجتماعیـــــــــة الـــــــــذین اســـــــــتخدموا التـــــــــدریس المصـــــــــغرللطلبـــــــــة

)Simbo,1989 pp.125-200ین أظهـرت نتـائج بحـث ولسـن ) فـي حـWilson علـى  ١٩٨٩

معلمي العلوم عدم وجود فروق بین المجموعات التي استخدمت التـدریس المصـغر بصـیغ مختلفـة 

Wilsonوالتــي لــم تســتخدمه ( ,1989, p.3690 علــى معلمــي  ١٩٩٤) . وفــي دراســة شــاكر

تحســن فــي أداء المعلمــین ومعلمــات اللغــة العربیــة فــي المــدارس الحكومیــة فــي عمــان تبیــین وجــود 

معلمـین بصـورة والمعلمات وممارساتهم التدریسیة الذین خضعوا للتدریس المصغر بصورة عامـة وال

  ).١٩٩٤خاصة .(شاكر 

مؤكــــدة فاعلیــــة التــــدریس المصــــغر فــــي رفــــع كفــــاءة  ١٩٩٦وجــــاءت نتــــائج بحــــث الــــراوي 

ـــةا یم الـــدروسالمعلمـــین الصـــناعیین فـــي مهـــارات التخطـــیط والتـــدریب وتقـــو  . )١٩٩٦(الراوي لعملی

التــي أجریــت علــى معلمــي العلــوم والریاضــیات واللغــة  Bean١٩٩٧أوضــحت نتــائج بحــث بیــان

اإلنكلیزیــة والدراســـات االجتماعیـــة فاعلیـــة التـــدریس المصــغر فـــي الممارســـات التدریســـیة ودوره فـــي 

.تشجیع المعلمین الستخدام استراتیجیات تدریسیة جدیدة تدربوا علیها 

)Bean, 1997,pp.154-163(

وفي ضوء تنوع مصادر التغذیة الراجعة التي حصل علیها المتدربون من طلبة مؤسسـات 

علـى  ١٩٨٠ Noronhaإعداد المعلمـین وتـدریبهم أثنـاء الخدمـة . فقـد أظهـرت نتـائج بحـث نورنـا 

صـل علیهـا الطلبة/ المعلمین في كلیتین للتربیة فـي بومبـاي فاعلیـة التغذیـة الراجعـة الذاتیـة التـي ح

Noronha(المتدربون باستخدام التسجیل الفیدیوي وتأثیره اإلیجابي في سلوك المتدربین . 1980

p.5012 كمـــــــــا أظهـــــــــرت نتـــــــــائج بحـــــــــث فـــــــــرنكلین .(Franklin الـــــــــذي أجـــــــــراه علـــــــــى  ١٩٨٢

الطلبة/المعلمین الحاصلین على تغذیة راجعة من معلمي العلوم بالمرحلة الثانویة والتغذیة الراجعة 

,Franklinلتـــي تلقوهـــا مـــن زمالئهـــم . عـــدم وجـــود فـــروق تبعـــًا لمصـــدر التغذیـــة الراجعـــة . (ا

1982,p.3565 علـى الطلبـة /المعلمـین فـي ١٩٨٥). كمـا أظهـرت نتـائج بحـث مصـطفى ورجـب

كلیـة البحــرین الجامعیـة الــذین حصــلوا علـى تغذیــة راجعــة فوریـة مــن المشــرف ومـن الــزمالء وذاتیــة 

ـــدیوي ـــى مـــن الشـــریط الفی ـــى تغذیـــة راجعـــة مـــن المشـــرف عل . تفـــوق المجموعـــة التـــي حصـــلت عل

.یةالمجموعة التي حصلت على تغذیة راجعة ذات

  )٤٢- ١٥ص  ١٩٨٥(مصطفى ورجب 

لتؤكـــد تفــوق التغذیـــة الراجعــة باســـتخدام  ١٩٨٦ Dopemuوجــاءت نتــائج بحـــث دوبیمــو 

ـــى Llorinرین التســـجیل الفیـــدیوي للطلبـــة/المعلمین فـــي كلیـــة اآلداب فـــي جامعـــة لـــو  بنیجیریـــا عل

).Dopemo,1986,pp.39-44زمالئهم الذین لم یستخدموا التسجیل الفیدیوي.(
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علـــى طلبـــة الصـــفوف الثالثـــة والرابعـــة بكلیـــة التربیـــة  ١٩٨٩وأكـــدت نتـــائج بحـــث محمـــود 

حصـــلتا علـــى التغذیـــة الراجعـــة باســـتخدام اللتـــین بجامعـــة أســـیوط بمصـــر تفـــوق أفـــراد المجمـــوعتین 

  ).١٤٧-١٣٢ص ١٩٨٩زمالئهم .(محمود الصوتي والفیدیوي على التسجیل

ـــدو مـــن نتـــائج الدراســـات الســـابقة االخـــتالف  ـــى الـــویب أن اغلبهـــا أكـــد فاعلیـــة مـــن رغم عل

والسـیما التدریس المصغر والتغذیة الراجعة . وهـذا یبقـي البـاب مفتوحـًا الجـراء مزیـد مـن الدراسـات 

سابقتها.على عینات جدیدة ومن بیئات متباینة عن 

مشكلة البحث: 
إن مســاعدي هیئــة التــدریس فــي جامعــة الموصــل مــن حملــة شــهادات بكــالوریوس اآلداب 

والعلوم لشتى االختصاصات یعملـون إلـى جانـب أعضـاء الهیئـة التدریسـیة فـي المختبـرات والـورش 

ـــة التدریســـیة فـــي بعـــض الجوانـــب النظریـــة والحقـــول والســـاحات وغیرهـــا ویســـاعدون أعضـــاء الهیئ

فقط والعملیة ویتم ذلك باالعتماد على الجانب األكادیمي الذي حصلوا علیه في دراستهم الجامعیة 

غیاب أي إعداد مهني واضح المعـالم یتنـاول المهـام والواجبـات التـي یمارسـونها. وهـذا مـا دفـع مع 

تنـاول لتحـرك لمعالجـة هـذا الخلـل ومسـاعدتهم بتقـدیم برنـامج تـدریبي سـریع یاإلـى جامعـة الموصـل 

الجوانــب األساســیة الحتیاجــاتهم فــي عملهــم مــع أعضــاء  الهیئــة التدریســیة فــي األقســام المختلفــة 

لجامعة الموصل . وتحقق ذلك بعد إنشاء مركز تطویر طرق التدریس والتدریب الجامعي للجامعة 

نـب نظم دورات قصیرة لهم لمدة أسبوع تناولت جوا؟ اذ  ١٩٨٥الذي باشر عمله بعد تأسیسه عام 

نظریـــة وعملیـــة . وكـــان ضـــمن بـــرامج الـــدورات اســـتخدام بعـــض التقنیـــات التربویـــة التـــي یحتاجهـــا 

مســـاعدو هیئـــة التـــدریس كجهـــاز العـــرض العلـــوي وجهـــاز عـــرض الشـــرائح وجهـــاز عـــرض األفـــالم 

التعلیمیــة . واســتخدمت الكــامیرا الفیدیویــة فــي تســجیل الممارســات التدریبیــة للمتــدربین ضــمن تقنیــة 

المصغر التي اعتاد المركز استخدامها منذ تأسیسه ألهمیتهـا وحاجـة المتـدربین إلیهـا كمـا التدریس 

ة تدریبیــة (جامعــة الموصــل أكــدوا ذلــك فــي تقییمــاتهم التــي كــان یجریهــا المركــز فــي نهایــة كــل دور 

١٩٨٩.(  

إن ممارســـة مســـاعدي هیئـــة التـــدریس فـــي جامعـــة الموصـــل مهـــامهم وواجبـــاتهم المتصـــلة 

إعداد مسبق كما أسلفنا یعتبر مشكلة تربویة تحتاج الوقوف عنـدها ودراسـتها ، كمـا بالتدریس دون

أن مشــاركتهم فــي البــرامج التدریبیــة یتطلــب دراســة فاعلیتهــا خاصــة وان نتــائج البحــوث والدراســات 

السابقة التي تناولت استخدام التدریس المصغر والتغذیة الراجعة أكدت في اغلبها فاعلیتهما وعلیه 

السؤالین اآلتیین:ن بلورة مشكلة البحث في یمك

هل أن استخدام استراتیجیات التغذیة الراجعة بالتدریس المصغر یساعد في اكتساب مساعدي .١

دام بعض التقنیات التربویة؟هیئة التدریس المشاركین في البرامج التدریبیة مهارات استخ

فاعلیة كل من هذه االستراتیجیات؟ما مدى .٢

:اھداف البحث
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للتغذیـة الراجعـة باسـتخدام التـدریس المصـغر  یهدف البحث معرفة اثـر ثـالث اسـتراتیجیات

ـــــــــي اكتســـــــــاب مهـــــــــارات اســـــــــتخدام بعـــــــــض التقنیـــــــــات التربویـــــــــة لمســـــــــاعدي هیئـــــــــة التـــــــــدریس  ف

(حملة شهادات البكالوریوس) في كلیات جامعة الموصل.

فرضیات البحث:
درجات مساعدي هیئة التدریس في المجـامیع ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین متوسطات .١

الثالث التي حصلت علـى تغذیـة راجعـة مـن مصـادر مختلفـة باسـتخدام التـدریس المصـغر فـي 

استخدام بعض التقنیات التربویة.اكتساب مهارات 

ال یوجــــد فـــــرق ذو داللـــــة إحصــــائیة بـــــین متوســـــطات درجـــــات مســــاعدي هیئـــــة التـــــدریس فـــــي .٢

لتـــي حصـــلت علـــى تغذیـــة راجعـــة مـــن المشـــرف أو المجموعـــة المجموعـــة التجریبیـــة األولـــى ا

اســتخدام التجریبیــة الثانیــة التــي حصــلت علــى تغذیــة راجعــة مــن الــزمالء فــي اكتســاب مهــارات 

بعض التقنیات التربویة.

ال یوجــــد فـــــرق ذو داللـــــة إحصــــائیة بـــــین متوســـــطات درجـــــات مســــاعدي هیئـــــة التـــــدریس فـــــي .٣

علـــى تغذیـــة راجعـــة مـــن المشـــرف أو المجموعـــة المجموعـــة التجریبیـــة األولـــى التـــي حصـــلت 

اســتخدام بعــض التجریبیــة الثالثــة التــي حصــلت علــى تغذیــة راجعــة ذاتیــة فــي اكتســاب مهــارات 

.التقنیات التربویة

ال یوجــــد فـــــرق ذو داللـــــة إحصــــائیة بـــــین متوســـــطات درجـــــات مســــاعدي هیئـــــة التـــــدریس فـــــي .٤

عـة مـن الـزمالء والمجموعـة التجریبیـة المجموعة التجریبیة الثانیة التي حصلت على تغذیـة راج

اســتخدام بعــض التقنیــات الثالثــة التــي حصــلت علــى تغذیــة راجعــة ذاتیــة فــي اكتســاب مهــارات

التربویة.

حدود البحث:
یتحدد البحث بالجوانب اآلتیة :

ن فـي و هیئة التدریس من حملة شهادات البكالوریوس فـي شـتى االختصاصـات العـامل ومساعد. ١

الموصـــل المشـــاركون فـــي الـــدورات التدریبیـــة التـــي نظمهـــا مركـــز تطـــویر طـــرق كلیـــات جامعـــة

  .١٩٩٨/١٩٩٩الموصل للعام الدراسي التدریس والتدریب الجامعي في جامعة 

نیات تربویة شائعة االستخدام هي:ثالث تق. ٢

.)OHPجهاز العرض العلوي (. أ

).SPجهاز عرض الشرائح(. ب

  ة.جهاز عرض األفالم التعلیمی. ج
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ثالثة مصادر للتغذیة الراجعة هي:. ٣

التغذیة الراجعة من المشرف.أ. 

التغذیة الراجعة من الزمالء.ب. 

التغذیة الراجعة الذاتیة.ج. 

تحدید المصطلحات:
Feedback:التغذیة الراجعة . ١

جــد الباحــث أن التعریــف الــذي ورد فــي معجــم العلــوم النفســیة اكثــر انســجامًا مــع طبیعــة ی

.السلوك وضبطهفهو أیة معلومات راجعة من مصدر ما تفید في تنظیمبحثه

  )١٤٩ص  ١٩٨٨(عاقل 

ویعرف الباحث التغذیة الراجعة إجرائیا بأنهـا "المعلومـات والمالحظـات واالنطباعـات التـي 

یحصل علیها مساعدو هیئة التـدریس المشـاركون فـي دورات طرائـق التـدریس مـن مصـادر التغذیـة 

اسـتخدام بعـض التقنیـات للتصمیم التجریبي للبحث والتي تؤثر في اكتسابهم مهارات المعتمدة وفقاً 

التربویة."

Skills:المهارات . ٢

) بأنها "القدرة الفعلیة التي تمكن الفرد من أداء عمـل بدرجـة متقنـة ١٩٩٣( عرفها الخوالدة

  )١٤٩ص  ١٩٩٢جهد قلیل".(الخوالدة وبوقت قصیر و 

بأنهـا "القـدرة المكتسـبة التـي تمكـن الفـرد مـن إنجـاز مـا یوكـل إلیـه  )١٩٩٦( وعرفها زیتون

  ).١٦ص  ١٩٩٦وقت واقل جهد"(زیتون من أعمال بكفاءة وٕاتقان وبأقصر 

أنهــا "مقــدرة تكتســب بالمالحظــة أو  ١٩٩٤وورد فــي قائمــة مصــطلحات تكنولوجیــا التربیــة 

  )١٩٩ص  ١٩٩٤یة والثقافة والعلوم التجریب "(منظمة الترببالدراسة أو ب

التـــي )مســـاعدي هیئـــة التـــدریس(ویعرفهـــا الباحـــث إجرائیـــا بأنهـــا " بأنهـــا قـــدرات المتـــدربین 

اكتســـبوها بالتـــدریب المســـتند إلـــى اإلدراك والمعرفـــة النظریـــة التـــي تعبـــر عـــن نفســـها فـــي إجـــراءات 

التقنیات التربویة موضع البحث."سلوكیة متناسقة في استخدام بعض

Acquiring:االكتساب. ٣

ن عملیة التعلم".) بأنه "إضافة استجابة جدیدة ناتجة ع١٩٨٨عرفه عاقل (

  )١٤ص،  ١٩٨٨، (عاقل 
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) بأنه" أولى مراحل التعلم یـتم خاللـه تمثـل الكـائن الحـي للسـلوك ٢٠٠٠وعرفه أبو جادو (

)   ویعــرف الباحــث  ٤٦٨ص  ٢٠٠٠الجدیــد لیصــبح جــزءًا مــن حصــیلته الســلوكیة. ( أبــو جــادو 

اب إجرائیـــا بأنـــه " عملیـــة تعلـــم تتضـــمن قـــدرة مســـاعدي هیئـــة التـــدریس علـــى أداء مهـــارات االكتســـ

استخدام التقنیات التربویة موضع البحث وهي: جهاز العرض فوق الرأس، جهاز عرض الشـرائح، 

ا الغـرض بدرجــة عالیــة وجهـاز عــرض األفـالم التعلیمیــة كمـا تقیســها اسـتمارة المالحظــة المعـدة لهــذ

من الدقة".

Educational:التقنیات التربویة . ٤ Technology

قصـرها علـى الدارسـین تباینت وجهات النظر حول تحدید مفهوم التقنیات التربویـة فـبعض 

األجهــزة والمعــدات . وذهــب آخــرون إلــى أنهــا المــواد التعلیمیــة والبرمجیــات.ونظر إلیهــا فریــق آخــر 

) أنهـــا تهـــتم ١٩٨٧( Eltonویـــرى التـــون علـــى أنهـــا منظومـــة متكاملـــة مـــن األجهـــزة والبرمجیـــات.

بتطویر نظامي التعلیم والتعلم واستخدام المتطور والجدید في هذین النظامین.

)1987: p.168Elton(

وعرفتهــا اللجنــة الوطنیــة األمریكیــة لتكنولوجیــا التربیــة بأنهــا "أســلوب مــنظم لتصــمیم وتنفیــذ 

اصــة باالعتمــاد علــى نتــائج البحــوث فــي مجــال وتقیــیم عملیتــي التعلــیم والــتعلم فــي ضــوء أهــداف خ

التعلم واالتصال اإلنساني إضافة إلى استخدام شتى المصادر البشریة وغیر البشریة لجعل التعلیم 

Percivalاكثر كفاءة وفاعلیة".( & Ellington, 1988:p إلى ) ١٩٩٢وذهب أبو جابر ()20

واألدوات  والتنظیمـــات واإلجـــراءات لتحلیـــل أنهـــا" عملیـــة متكاملـــة معقـــدة تشـــمل األفـــراد واألفكـــار 

 ١٩٩٢وتقویمها".( أبو جابر المشكالت التعلیمیة واستنباط الحلول لها وتنفیذها وٕادارتها وضبطها 

  )٤٩ص 

أمــا التعریــف اإلجرائــي لهــا فهــو:" منظومــة مــن األجهــزة والمــواد التعلیمیــة المســتخدمة فــي 

س في مركز طرائق التدریس والتدریب الجامعي في البحث والتي تدرب علیها مساعدو هیئة التدری

ء األهـــداف التـــي جامعـــة الموصـــل الســـتخدامها فـــي أثنـــاء واجبـــاتهم التدریســـیة المســـاعدة فـــي ضـــو 

حددوها مسبقًا".

Micro:التدریس المصغر . ٥ Teaching

) بأنه"تقنیة لتدریب المعلمین على المهارات التدریسیة ١٩٨٩( Richardsعرفه ریشاردز 

في ظروف مسیطر علیهـا حیـث یقـوم المتـدرب بالتـدریس لمجموعـة مـن الـزمالء لفتـرة قصـیرة ویـتم 

تسجیل الدرس على شریط فیدیو لتوفیر تغذیة راجعة".

)Richards, 1989,p.177(
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) بانـه" طریقـة فـي تـدریب المعلمـین یحصـل المتـدرب فیهـا علـى ١٩٩٤وعرفتـه الیونسـكو (

التعلیمیة الصفیة باستخدام التسـجیالت السـمعیة والفیدیویـة لتـوفیر خبرات تعلیمیة مشابهة للمواقف

  )١٣٨ص  ١٩٩٤المتدرب ".(الیونسكو تقویم الداء 

ویعـرف الباحــث التـدریس المصــغر إجرائیـا:" بأنــه تقنیـة اســتخدمت لتـدریب مســاعدي هیئــة 

اســتخدام ن فــي دورات طرائــق التــدریس إلكســابهم مهــارات یالتــدریس فــي جامعــة الموصــل المشــارك

بعض التقنیـات التربویـة وتـوفیر تغذیـة راجعـة لهـم مـن مصـادر مختلفـة باعتمـاد التـدریس المصـغر 

)Peer-Microteachingللزمالء (

Assistances:هیئة التدریس  ومساعد. ٦ Staff Member

منتسبو جامعة الموصـل الحاصـلون علـى شـهادات البكـالوریوس فـي شـتى االختصاصـات 

انیة والزراعیة والهندسـیة والطبیـة وغیرهـا العـاملون مـع أعضـاء الهیئـة التدریسـیة فـي العلمیة واإلنس

لمختبرات والورش والحقول وغیرها.ا

التصمیم التجریبي:
اختــار الباحــث التصــمیم التجریبــي المعتمــد علــى اســتخدام ثــالث مجموعــات متكافئــة ذات 

  )١ختبار البعدي كما موضح في شكل(اال

  )١شكل(

لتجریبي للبحثالتصمیم ا

المتغیر التابعالمتغیر المستقل(مصادر التغذیة الراجعة)المجموعات التجریبیة

تغذیة راجعة من المشرفالتجریبیة األولى

بعض مهارات استخدام

التقنیات التربویة
تغذیة راجعة من الزمالءالتجریبیة الثانیة

تغذیة راجعة ذاتیةالتجریبیة الثالثة

مجتمع البحث وعینتھ:
ن علــى یتكــون مجتمــع البحــث مــن مســاعدي هیئــة التــدریس فــي جامعــة الموصــل الحاصــل

شــهادات البكــالوریوس فــي شــتى االختصاصــات والــذین یحملــون عنــاوین وظیفیــة مختلفــة كمســاعد 

الـــخ. …باحـــث ومعـــاون مهنـــدس وطبیـــب و طبیـــب أســـنان وطبیـــب بیطـــري وفیزیـــاوي وكیمیـــاوي 

) عــام ٧٢٧قســام العلمیــة فــي الــورش والمختبــرات والحقــول وغیرهــا البــالغ عــددهم (ن فــي األیالعــامل

. واختــــار الباحــــث عینــــة عشــــوائیة مــــن المشــــاركین فــــي الــــدورات التدریبیــــة للعــــام  ١٩٩٨/١٩٩٩
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) وزعوا عشوائیًا إلى ثالث مجموعات تجریبیة كمـا مبـین ٧٩بلغ عددهم ( ١٩٩٨/١٩٩٩الدراسي 

  )١دول (في ج

  )١جدول (

نة البحث على المجموعات الثالثاءیع أفراد عیتوز 

المجموعإناثذكورالمجموعات

١٢١٤٢٦التجریبیة األولى

١١١٣٢٤التجریبیة الثانیة

١٤١٥٢٩التجریبیة الثالثة

٣٧٤٢٧٩المجموع

تكافؤ مجموعات البحث:
الزمنــي ومعــدل أجــرى الباحــث التكــافؤ بــین مجموعــات البحــث الــثالث فــي متغیــري العمــر 

التخرج وحصل على المعلومات المطلوبة من مساعدي هیئة التدریس أنفسـهم أثنـاء مشـاركتهم فـي 

الــــدورات التدریبیــــة التــــي نظمهــــا مركــــز تطــــویر طرائــــق التــــدریس والتــــدریب الجــــامعي فــــي جامعــــة 

وكما یأتي: ١٩٩٨/١٩٩٩الموصل عام 

العمر الزمني لمساعدي هیئة التدریس:. ١

 ١٩٩٩عمـــر الزمنـــي لمســـاعدي هیئـــة التـــدریس باألشـــهر لغایـــة شـــهر شـــباط تـــم حســـاب ال

واسـتخدم الباحـث تحلیـل التبـاین األحـادي إلیجـاد الفـرق بـین مجموعـات البحـث. وتبـین عـدم وجـود 

فرق ذو داللة إحصائیة بینهم وبذلك تكون مجموعات البحث متكافئة في العمر الزمنـي كمـا مبـین 

  ).٢في جدول (

  )٢جدول (

استخدام تحلیل التباین األحادي لمتغیر العمر الزمني باألشهر لعینة البحث من مساعدي نتائج

هیئة التدریس

مصادر التباین
مجموع 

المربعات

درجات 

الحریة

متوسط 

مجموع 

المربعات

قیمة من 

المحسوبة

قیمة من 

الجدولیة

مستوى 

  الداللة

٥٧.٦٢٢٨.٨بین المجموعات

غیر دال  ٣.١٥٠  ١.١٢٨ ١٩٣٩.٤٧٦٢٥.٥١٨ل المجموعاتداخ

١٩٩٧٧٨الكلي
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معدل التخرج لشهادة البكالوریوس لمساعدي هیئة التدریس:. ٢

معــدل التخــرج لشــهادة البكــالوریوس لمســاعدي هیئــة التــدریس باالعتمــاد علــى حســاب تــم 

م الباحث التباین تقدیرات التخرج (حدودها الدنیا) لتعذر الحصول على الدرجات الحقیقیة. واستخدا

إحصــائیة  داللـة يث وتبـین عـدم وجـود فـرق ذاألحـادي إلیجـاد الفـرق بـین مجموعـات البحـث الـثال

  ).٣(مبین في جدولمتكافئة في معدل التخرج كمابینهم وبذلك تكون مجموعات البحث الثالث 

  )٣جدول (ال

یوس لعینة البحث من نتائج استخدام التباین األحادي لمتغیر معدل التخرج لشهادة البكالور 

مساعدي هیئة التدریس

مصادر التباین
مجموع 

المربعات

درجات 

الحریة

متوسط 

مجموع 

المربعات

قیمة من 

المحسوبة

قیمة من 

الجدولیة

مستوى 

  الداللة

٦٤١.٧٣٨٢٣٢٠.٨٦٩بین المجموعات

٣.١٥٠  ٢.٤٠٤  
غیر 

دال
١٠١٤٣.٦٧٦١٣٣.٤٦٨داخل المجموعات

١٠٧٨٥.٣٧٨الكلي

تحدید مھارات استخدام بعض التقنیات التربویة:
OHP العلـوياختار الباحث ثالث تقنیـات تربویـة شـائعة االسـتخدام وهـي جهـاز العـرض 

ملـم. وحـدد المهـارات األساســیة ١٦عـرض األفــالم التعلیمیـة وجهـازSPوجهـاز عـرض الشـرائح 

) ٥٠المهـارات األساسـیة للتقنیـات الـثالث (الستخدام كل منها بالرجوع إلى األدبیـات وبلـغ مجمـوع

  ).٤مهارة كما مبین في جدول (

  )٤جدول (

توزیع المهارات األساسیة للتقنیات التربویة الثالث

المهارات األساسیةالتقنیات التربویة

جهاز العرض فوق الرأس

جهاز عرض الشرائح

جهاز عرض األفالم التعلیمیة

٢٠

١٥  

١٥  

٥٠المجموع
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مـن التدریسـیین فـي كلیـات التربیـة  ةلباحث المهارات األساسـیة علـى لجنـة محكمـوعرض ا

والمعلمین والفنون الجمیلة في جامعة الموصل إلبداء الرأي حولها وأجریت التعدیالت في صـیاغة 

بعضها ولم یتم حذف أو إضافة أي مهارة جدیدة.

إعداد استمارات المالحظة:
ســتخدام كــل تقنیــة تربویــة كمــا أســلفنا واعتمــدها أساســا حــدد الباحــث المهــارات األساســیة ال

فــي إعــداد اســتمارات المالحظــة التــي طبقــت علــى المتــدربین مــن مســاعدي أعضــاء هیئــة التــدریس 

بدائل للدقة وهي تؤدى بدقة  ةاعتمد الباحث ثالثاذ وأصبحت بمثابة مقیاس یتمیز بالدقة والسرعة 

احـدة وال تـؤدى ولهـا صـفر. أمـا بالنسـبة للسـرعة فقـد حـدد ولها درجتان وال تؤدى بدقة ولهـا درجـة و 

) متدربین لحساب متوسط ١٠الباحث معیارها بالرجوع إلى األدبیات واختیار عینة عشوائیة بلغت(

الوقت إلنجاز المهارات الخاصة بكل تقنیة تربویة على انفراد.

صدق استمارات المالحظة:
من  ةضها على لجنة محكمر تمارات المالحظة بعتحقق الباحث من الصدق الظاهري الس

التدریســیین فــي كلیــات التربیــة والمعلمــین والفنــون الجمیلــة فــي جامعــة الموصــل إلبــداء آرائهــم فــي 

صــالحیة خطــوات اســتمارات المالحظــة و تسلســلها واتفــق الجمیــع علــى الخطــوات ولــم یحــدث أي 

لمالحظـة علـى عینـة مـن المتـدربین بلـغ تغییر في استمارات المالحظة. وطبق الباحث اسـتمارات ا

ـــم اختیـــارهم عشـــوائیًا للتأكـــد مـــن إمكانیـــة تطبیـــق االســـتمارات وتبـــین أن ١٠عـــددهم ( ) متـــدربین ت

إلـى خطواتها واضحة للمتدربین وصالحة للمالحظة وقیاس سلوك المتدربین وهكذا اطمأن الباحث 

صالحیة استمارات المالحظة وأصبحت جاهزة للتطبیق.

ستمارات المالحظة:ثبات ا
لحســاب ثبــات اســتمارات المالحظــة اتفــق الباحــث مــع أحــد المحاضــرین فــي الــدورة للقیــام 

ستمارات اال) متدربین ُطبقت علیهم ٥بمهام مالحظ ثان بعد اطالعه على االستمارات وتم اختیار(

وســـــیلة إحصـــــائیة لحســـــاب معامـــــل االتفـــــاق بـــــین Cooperواســـــتخدم الباحـــــث معادلـــــة كـــــوبر 

  ).٦٣ص ١٩٨٤هي نسبة عالیة كما یؤكد ذلك كوبر(المفتي) و ٠.٨٨بلغ (اذ حظین المال

تطبیق تجربة البحث باستخدام التدریس المصغر:
خــالل الفصـل األول فــي العــام طبـق الباحــث تجربــة البحـث علــى مســاعدي هیئـة التــدریس

أثنــاء مشــاركتهم فــي الــدورات التدریبیــة التــي نظمهــا مركــز تطــویر طرائــق  ١٩٩٨/١٩٩٩الدراســي 
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التدریس والتدریب الجامعي في جامعة الموصل، حیث كان ضمن البرامج التدریبیة استخدام تقنیة 

التــــــــــــــــــــــدریس المصــــــــــــــــــــــغر. واســــــــــــــــــــــتخدم المتــــــــــــــــــــــدربون التــــــــــــــــــــــدریس المصــــــــــــــــــــــغر للــــــــــــــــــــــزمالء 

Peer-Microteaching وهـو التـدریس الـذي یجعـل الـزمالء یتفـاعلون مـع الموقـف إضـافة إلـى

قیامهم بتقویم أداء زمالئهم. وكانت إجراءات التطبیق على النحو اآلتي:

تولى الباحث تقدیم عرض نظري لمهارات استخدام التقنیات التربویة الثالث.. ١

استفسارات عن یة تربویة بصورة منفردة واإلجابة قام الباحث بعرض نموذجي الستخدام كل تقن. ٢

المتدربین.

قـام كـل متـدرب باسـتخدام التقنیــات التربویـة الـثالث بصـورة منفــردة وتـم تسـجیل الممارسـة علــى . ٣

شریط فیدیوي.

تزوید المتدربین بالتغذیة الراجعة بصورة فردیة ولكل مجموعة طبقًا للتصمیم التجریبي للبحث.. ٤

حصائیة:الوسائل اإل
اســـتخدم الباحـــث الوســـائل اإلحصـــائیة اآلتیـــة فـــي إجـــراء التكـــافؤ بـــین مجموعـــات البحـــث 

لبیانات:لوالتحلیل 

Oneتحلیـل التبـاین األحـادي . ١ Way Analysis Of Variance إلیجـاد التكـافؤ بـین

مجموعات البحث واختبار الفرضیة األولى.

  )٦٢ص  ١٩٨٤إلیجاد ثبات استمارات المالحظة.(المفتي Cooperمعادلة كوبر . ٢

Shafleesاختیــار كیفیــة إلجــراء المقارنــات البعدیــة . ٣ Post Comparison Test

لمعرفـــــــة داللیـــــــة الفـــــــروق بـــــــین أوســـــــاط المجموعـــــــات الختبـــــــار الفرضـــــــیات الثانیـــــــة والثالثـــــــة 

  ) ٣٦٨-٣٦٤ ١٩٨٨والرابعة.(عودة والخلیلي 

عرض ومناقشة النتائج:
لمـــا كـــان هــــدف البحـــث هــــو معرفـــة اثـــر ثــــالث اســـتراتیجیات للتغذیــــة الراجعـــة باســــتخدام 

التدریس المصغر في اكتساب بعض التقنیات التربویة لمساعدي هیئة التدریس من حملة شهادات 

. وللتحقق مـن الفرضـیة األولـى للبحـث التـي تـنص علـى " البكالوریوس في كلیات جامعة الموصل

ال یوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائیة بــین متوســطات درجــات مســاعدي هیئــة التــدریس فــي المجــامیع 

الـــثالث التـــي حصـــلت علـــى تغذیـــة راجعـــة مـــن مصـــادر مختلفـــة باســـتخدام التـــدریس المصـــغر فـــي 

ــــة ". ف ــــات التربوی قــــد اســــتخدم الباحــــث للمعالجــــة اكتســــاب بعــــض مهــــارات اســــتخدام بعــــض التقنی

One-Wayاإلحصـائیة تحلیـل التبـاین األحـادي ( Analysis Of Variance وأظهـرت .(

داللـة إحصـائیة بـین المجموعـات الـثالث حیـث  ا) أن هنـاك فرقـًا ذ٥النتائج الموضحة في جدول (
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عنـد درجـة  ٣.١٥٠وهي اكبر مـن القیمـة الجدولیـة البالغـة  ٦.٩٥٣بلغت القیمة الفائیة المحسوبة 

  .٠.٠٥ومستوى داللة  ٧٦.٢حریة 

  )٥جدول (

نتائج تحلیل التباین للفرق بین المجموعات الثالث في اكتساب مهارات استخدام بعض التقنیات 

التربویة

مصادر التباین
مجموع 

المربعات

درجات 

الحریة

متوسط 

مجموع 

المربعات

قیمة من 

المحسوبة

قیمة من 

الجدولیة

مستوى 

  الداللة

٤٦١.٢٣٢٢٣١.٣٣ین المجموعاتب

٣.١٥٠  ٦.٩٥٢  
غیر 

دال
٢٥٢٣.٢٥٧٦٣٣.٢٣٧داخل المجموعات

٢٩٨٥.٣١٨٧٨الكلي

ونظــرًا الن تحلیــل التبــاین یقــدم قیمــة واحــدة عــن الفــرق بــین المجموعــات وال یكشــف عــن 

ة أي مصــــدر الفــــرق فــــي أي مجموعــــة. علیــــه البــــد مــــن اســــتخدام وســــیلة إحصــــائیة أخــــرى لمعرفــــ

اذ المجامیع كانت افضل في متوسـطاتها. ولهـذا اسـتخدم الباحـث اختبـار شـیفیه للمقارنـات البعدیـة 

تشیر األدبیات انه الوسیلة اإلحصائیة المفضلة عندما تكون حجوم الخالیا غیر متساویة. 

  )٣٦٤ص  ١٩٨٨(عودة والخلیلي 

) وتطبیق اختبار ٦( وهكذا تم حساب متوسطات المجموعات الثالث كما مبین في جدول

) حیث أظهرت النتائج ما یأتي:٧شیفیه كما مبین في جدول (

وجود فرق دال إحصائیا في اكتساب مهارات استخدام التقنیات التربویة الثالث بین المجموعـة . ١

التجریبیة األولى التي حصلت على تغذیة راجعة من المشرف والمجموعة الثانیة التي حصـلت 

ـــــــى تغذیـــــــة راجعـــــــة ـــــــث كـــــــان متوســـــــط درجـــــــات المجموعـــــــة التجریبیـــــــة عل مـــــــن الـــــــزمالء حی

). وعنـــــد مقارنـــــة القیمـــــة ٣٧.٢١٣) ومتوســـــط درجـــــات المجموعـــــة الثانیـــــة (٤٤.٣٠٥األولـــــى(

ــــة ٤.١٨٨) مــــع القیمــــة الحرجــــة لشــــیفیه والبالغــــة(٧.٠٧٩المحســــوبة البالغــــة( ــــین أنهــــا دال ) تب

حصـلت علـى تغذیـة راجعـة مـن ) ولصالح المجموعة األولى التـي٠.٠٥إحصائیًا عند مستوى(

المشــرف وهــذه النتیجــة تعكــس أهمیــة المالحظــات والمعلومــات التــي قــدمها المشــرفون فــي أداء 

المتــــدربین وتعزیــــز اكتســــابهم مهــــارات اســــتخدام التقنیــــات التربویــــة الــــثالث التــــي تــــدربوا علــــى 

التـــي قـــدمها اســـتخدامها فـــي الـــدورات التدریبیـــة حیـــث أنهـــا كانـــت اكثـــر تـــأثیرا مـــن المالحظـــات

زمالئهم المشـاركون فـي الـدورات التدریبیـة وقـد رجـع ذلـك إلـى حـرج بعـض المشـاركین وتـرددهم 
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فــي إبـــداء المالحظــات لـــزمالئهم لكــي ال یعـــاملونهم بالمثــل. وهـــذه النتیجــة تتفـــق ونتــائج بحـــث 

  )٤٢-١٥ص  ١٩٨٥.(مصطفى رجب ١٩٨٥مصطفى ورجب 

استخدام التقنیات التربویة الثالث بین المجموعـة وجود فرق دال إحصائیا في اكتساب مهارات. ٢

التجریبیــة األولــى التــي حصــلت علــى تغذیــة راجعــة مــن المشــرف والمجموعــة التجریبیــة الثالثــة 

التــــــــي حصــــــــلت علــــــــى تغذیــــــــة راجعــــــــة ذاتیــــــــة، حیــــــــث كــــــــان متوســــــــط درجــــــــات المجموعــــــــة 

قیمــة شــیفیه ). وعنــد مقارنــة ٣٦.٥٤٤) ومتوســط درجــات المجموعــة الثالثــة(٤٤.٣٠٥األولــى(

) تبـین أنهـا دالـة إحصـائیا ٣.٨٤٥) مع قیمة شیفیه الحرجة البالغـة(٧.٦٥٩المحسوبة والبالغة(

) ولصالح المجموعة األولى التي حصلت على تغذیة راجعـة مـن المشـرف. ٠.٠٥عند مستوى(

وهذه النتیجة تؤكد مرة أخرى أهمیـة مالحظـات المشـرف. وهـذه النتیجـة تؤكـد مـرة أخـرى أهمیـة 

حظــات المشــرف فــي أداء المتــدربین وتعزیــز اكتســابهم مهــارات اســتخدام التقنیــات التربویــة مال

وفیر فــــرص یــــالــــثالث التــــي تــــدربوا علــــى اســــتخدامها فــــي الــــدورات التدریبیــــة. والمالحــــظ هــــذا 

علـى الحصول على تغذیة راجعـة ذاتیـة للمتـدربین باسـتخدام التسـجیل الفیـدیوي وعرضـه علـیهم 

كشف جوانب الخلل في استخدام التقنیـات التربویـة الـثالث فانـه لـم یصـل أهمیته فيمن رغم ال

في درجة تأثیره إلى مستوى المالحظات التي قدمها المشرف. وقد یرجع ذلك إلى أن مساعدي 

هیئة التدریس ال یریدون أن یواجهوا الحقیقة كما هي ویحتاجون إلى جهة خارجیـة توضـح لهـم 

Noronha. وتختلــف هــذه النتیجــة مقارنــة بنتــائج دراســة نورنــا جوانــب الخلــل لمعالجتهــا الحقــاً 

) وتتفــق Norohna,1980:p.5012حیــث كانــت التغذیــة الراجعــة الذاتیــة فاعلــة( ١٩٨٥

  ).٤٢-١٥ص ١٩٨٥(مصطفى و رجب  ١٩٨٥ونتائج بحث مصطفى و رجب 

ث بــــین ال یوجــــد فــــرق دال إحصــــائیا فــــي اكتســــاب مهــــارات اســــتخدام التقنیــــات التربویــــة الــــثال. ٣

المجموعات التجریبیة الثانیة التي حصلت على تغذیة راجعة من الزمالء والمجموعة التجریبیة 

الثالثــة التــي حصــلت علــى تغذیــة راجعــة ذاتیــة، حیــث بلــغ متوســط درجــات المجموعــة الثانیــة

)، وعنـــد مقارنــة قیمـــة ٣٦.٥٤٤) فــي حــین بلـــغ متوســط درجـــات المجموعــة الثالثــة(٣٧.٢١٣(

ــــة ٤.٠٣٠) مــــع قیمــــة شــــیفیه الحرجــــة البالغــــة(٠.٥٨٣( غــــةشــــیفیه البال ) تبــــین أنهــــا غیــــر دال

إحصائیًا. وهذا یدل على أن مستوى المالحظات التي قدمها الزمالء واالنطباعات التي حصل 

علیهــا المتــدربون مــن التســجیل الفیــدیوي كانــت بــنفس مســتوى التــأثیر،أي أن المالحظــات مــن 

وهذا قد یرجع إلى تقارب مستوى الخبرات التي نفسها نب المصدرین شخصت إلى حد ما الجوا

اكتسبها المتدربون أثناء التدریب.

حیـث أظهـرت أن تـوفیر التغذیـة  ١٩٨٩وتختلف هذه النتیجة مقارنة بنتائج بحـث محمـود 

الراجعة باسـتخدام التسـجیل الصـوتي والفیـدیوي قـد تفـوق علـى التغذیـة الراجعـة التـي حصـلوا علیهـا 

  )١٤٧-١٣٢ص  ١٩٨٩.(محمود من الزمالء
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  )٦جدول (

متوسط درجات المجموعات الثالث في اكتساب مهارات استخدام بعض التقنیات التربویة

المجموعات
استراتیجیات التغذیة 

الراجعة
متوسط الدرجاتالعینة

٢٦٤٤.٣٠٥من المشرفالتجریبیة األولى

٢٤٣٧.٢١٣من الزمالءالتجریبیة الثانیة

٢٩٣٦.٥٤٤الذاتیةیة الثالثةالتجریب

  )٧( جدولال

نتائج اختبار شیفیه للمقارنات البعدیة بین متوسطات درجات المجموعات الثالث في اكتساب 

مهارات استخدام بعض التقنیات التربویة

قیم شیفیه الحرجةقیم شیفیه المحسوبةالمقارنات بین المجموعات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  المجموعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التجریبی

التجریبیة الثانیةاألولى*المجموعة
٤.١٨٨  * ٧.٠٧٩  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  المجموعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التجریبی

األولى*المجموعة التجریبیة الثالثة
٣.٨٤٥  * ٧.٦٥٩  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  المجموعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التجریبی

الثانیة*المجموعة التجریبیة الثالثة 
٤.٠٣٠  ٠.٥٨٣  
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المصادر العربیة واألجنبیة:
الـنفس التربـوي ، جـون ) أساسـیات فـي علـم١٩٨٤توق ، محـي الـدین و عبـد الـرحمن عـدس (. ١

وایلي و أوالده ، إنكلترا.

دار النهضة العربیة. القاهرة. ١) التعلیم وتكنولوجیة التعلیم ط١٩٨٢جابر عبد الحمید جابر (. ٢

ــــدریس والتــــدریب الجــــامعي ١٩٨٩جامعــــة الموصــــل (. ٣ ــــر عــــن مركــــز تطــــویر طرائــــق الت ) تقری

(مطبوع).

مطــابع الفــرزدق  ١اتجاهــات حدیثــة فــي التــدریب ط) ١٩٨٦الخطیــب احمــد و رداح الخطیــب (. ٤

التجاریة، الریاض.

دار المســــتقبل  ١) الحقائــــب التدریبیــــة ط١٩٩٧(--------------------------. ٥

للنشر والتوزیع.األردن.

ــــدة ، محمــــد محمــــود(. ٦ ــــدریس العامــــة ط١٩٩٣الخوال ــــاب المدرســــي ،  ١) طــــرق الت مطــــابع الكت

صنعاء.

) اســـتخدام التعلـــیم المصـــغر فـــي رفـــع كفایـــة المعلمـــین ١٩٩٦حامـــد جمیـــل(الـــراوي ، عبـــد اهللا. ٧

الصــناعیین فـــي الوحـــدات التنظیمیـــة التابعـــة لهیئــة التصـــنیع العســـكري. رســـالة ماجســـتیر غیـــر 

منشورة ، كلیة الفنون الجمیلة جامعة بغداد.

، عمان.، دار الشروق للنشر ٢) أسالیب تدریس العلوم ، ط١٩٩٦زیتون ،  عایش محمود(. ٨

) اثــر اســتخدام التعلــیم المصــغر علــى األداء التدریســي لمعلمــي ١٩٩٤شــاكر ، مســعود جمیــل(. ٩

اللغة العربیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، الجامعة األردنیة. األردن.

) وضــع برنــامج للتــدریب علــى األداء فــي التــدریس بأســلوب ١٩٨٢الشــربیني ، زینــب حلمــي(. ١٠

  .٢٦-٢). جامعة عین شمس ، مصر ص ٥لة كلیة التربیة. العدد(التعلیم المصغر. مج

) التعلــیم المصــغر برنــامج للتــدریب التربــوي فــي مجــال ١٩٨١عبــد اهللا ، عبــد الــرحیم صــالح(. ١١

) المركــــز العربـــي للتقنیــــات التربویــــة ، ٨التقنیـــات التربویــــة. مجلـــة تكنولوجیــــة التعلــــیم العـــدد(

  .١٦-١٠الكویت ص 

) تــــدریب المعلمــــین أثنــــاء الخدمة(دراســــة فــــي المفهــــوم ١٩٧٥محمــــد عــــزت(عبــــد الموجــــود ،. ١٢

والوظیفــة) حلقــة المســؤولین عــن تــدریب المعلمــین أثنــاء الخدمــة المنعقــدة فــي المنامــة للفتــرة 

  .٧٤-٥٥تشرین الثاني. المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ص  ٢٩-٢٣

، دار الرائد العربي ، بیروت.) معجم العلوم النفسیة ١٩٨٨عاقل ، فاخر(. ١٣

) اإلحصاء للباحـث فـي التربیـة والعلـوم ١٩٨٨عودة ، احمد سلیمان و خلیل یوسف الخلیلي(. ١٤

اإلنسانیة ، دار الفكر ، عمان.

) اثــر أنمــاط مختلفــة مــن التــدریس المصــغر علــى تنمیــة ١٩٨٩محمــود ، نصــر الــدین محمــد(. ١٥

) ٥شــعبة الریاضــیات ، مجلــة كلیــة التربیــة ، العــدد(مهــارة التســاؤل عنــد طــالب كلیــة التربیــة/

  .١٤٧-١٣٢جامعة أسیوط ، مصر ص 
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) اثــــر التغذیــــة الراجعــــة علــــى األداء التدریســــي ١٩٨٥مصــــطفى محمــــود ومصــــطفى رجــــب(. ١٦

للطــــالب المعلمــــین فــــي خبــــرة التعلــــیم المصــــغر ، المجلــــة العربیــــة لبحــــوث التعلــــیم العــــالي ، 

  .٤٥-١٥ربیة والثقافة والعلوم ص ) المنظمة العربیة للت٣العدد(

) الكفایـــــات التعلیمیــــــة فـــــي ضــــــوء الـــــنظم ، دار الفرقــــــان للنشــــــر و ١٩٨٣مرعـــــي ، توفیــــــق(. ١٧

التوزیع/عمان.

) ســـلوك التـــدریس ، مطبعـــة نهضـــة مصـــر. مؤسســـة الخلـــیج ١٩٨٤المفتـــي ، محمـــد أمـــین(. ١٨

العربي.

علـــى مهـــارات التـــدریس والتـــدریب ) تـــدریب طلبـــة التربیـــة الفنیـــة ١٩٨٩هاشـــم ، ثـــامر ســـامي(. ١٩

باسـتخدام أسـلوب التـدریس المصـغر ، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة ، كلیـة الفنـون الجمیلـة. 
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