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 ني من وجهة نظر الطالبة المعلمة التدريس الحديثة في التدريب الميدا بعض طرقاستخدام  مدى
 كليات التربية للبنات بجامعة شقراءفي  

 
 القحطاني سعيد شاهرة

 شقراء جامعة -كلية الرتبية 
 هـ1438/ 28/7 وقبل -هـ 3/6/1438 قدم للنشر

 
 
 ،(القصةو ، لعمليةالعروض او  ،املشكالت حلو  ،)األلعاب التعليمية استخدام طرق التدريس احلديثة مدىف على هدف البحث  التعر   المستخلص: 

بكلية  الطالبات املعلماتعلى أ جري البحث  ،الوصفي التحليلياملنهج  لبحث. استخدم امن وجهة نظر الطالبة املعلمةوالصعوبات اليت تواجه تطبيقها 
وكانت أداة البحث  ،هـ1437/ 1436يف الفصل الدراسي الثاين لعام  الطالبات املعلمات( طالبة من 209دهن )جامعة شقراء عدة الرتبية باملزامحي

 لطرق التدريس احلديثة والكشف عن الصعوبات اليت تواجههن يف تطبيقها، الطالبات املعلماتاستخدام  وهي من تصميم الباحثة لتحديد مدى استبانة
 إذ ةمتوسطبدرجة ( القصةو العروض العملية، و  حل املشكالت،، و األلعاب التعليميةتطبيق طرق التدريس احلديثة )ء جالعدة نتائج  بحثوقد توصل ال

تطبيق  واجهتأهم الصعوبات اليت وكانت  ( درجات .4( من أصل )2.79ىل )إ (3.07) املتوسطات احلسابية لدرجات االستخدام ما بني تراوحت
عداد الرتبوي ، وسيطرة ثقافة طرق التدريس التقليدية ونقص اإل ،احملتوى التدريسي وتنظيمه كثرة،  ات املعلمات الطالبيثة لدى طرق التدريس احلد

عداد برنامج إ :أبرزهامن توصيات عدة  البحث قدمو ، واستخدام الوسائل التعليمية ، املناسبة لطرق التدريس احلديثة، ونقص مهارات التقوميهنيلد
ق يف تنفيذ طر  للطالبات املعلماتوعقد دورات تدريبية مستمرة  ،يف تطبيق طرق التدريس احلديثة املعلماتطالبات اللرفع كفاءة  اا وعملي  تدرييب نظري  

 أثناء التدريب امليداين . يف هتيئة البيئة الصفية املناسبة لتنفيذ طرق التدريس احلديثةو  ،التدريس احلديثة بكلية الرتبية
 

 الطالبة املعلمة. -التدريب امليداين -طرق التدريس احلديثة    الكلمات المفتاحية :
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 المقدمة

، وما من  يعد التعليم الوسيلة األوىل واألهم لتقدم األمم
 أساليبهاشك أن مهنة التعليم قدمية قدم اإلنسان وإن تغريت 

لذلك حظي إعداد املعلم يف  ،وطرائقها بتغري الزمان واملكان
باالهتمام والدراسة فهو عصب مهنة التعليم  دول العامل كافة

، وتعددت أنواع دمت تكنولوجيا التعليم والتعلمومهما تق
 (.2011)العاجز، حلس،  املعرفة فسيظل دوره باقيا  وثابتا .

على وظيفته  قادرٍ  متميزٍ إعداد طالٍب وإذا أردنا 
لعلم، اق يلااملستقبلية فإننا حباجة إىل معلم متميز يفتح له مغ

، ويستحث طاقاته للتعلم. إذا  ال تقدم وال هويستنهض قدرات
وال تعليم إال مبعلم   وال علم إال بالتعلم،  بناء إال بالعلم

األطر سلسلة مرتابطة ال ينفك وكل هذه  ،كفء مؤهل
)إن التقدم  وكما قال ابن خلدون: .عن اآلخر هاأحد

يم، ومن احلضاري حباجة إىل العلم و إن العلم حباجة إىل التعل
. )خالل التعليم تربز ضرورة احلاجة إىل املعلم الكفء املؤهل

 (.26: 2000)الشبلي، 
 ةاملعلم الطالبة ثيثة إلعدادحهود جوهلذه األمهية بذلت 

  ةر الطالبمتبرامج متكاملة  عن طريق،  مهنياإعدادا  أكادمييا  و 
درب على تت إذجبميع مراحلها بشكل منتظم ودقيق،  ةاملعلم

مارسة امل عن طريقميكن إتقاهنا إال  رات عملية حمددة المها
مدى صلة املساقات الدراسية النظرية يف عكس تاليت عملية ال

، ويرى لية بالكفايات التدريسية العمليةمرحلة اإلعداد يف الك
أن كل كفاية أدائية تستند إىل أساس نظري من خالل مروره 

 (2: 2007،كرمبراحل الرتبية امليدانية العملية )باب
 كثريا   اهتمام  ا اململكة العربية السعودية اهتمت قدو 
 متعددة بأشكال وصور كفاءاته، ورفع املعلم الطالب بإعداد

 الطالب بإعداد اصةاخل دراسيةال لقاتاحلو  ،ؤمتراتامل مثل
إعداد وتدريب املعلم يف " اتؤمتر ومن هذه امل ه،وتطوير  املعلم

جبامعة أم القرى  العصر"ومستجدات  التنميةضوء مطالب 
الفرص ، املعلم وعصر املعرفة بعنوان" آخر ومؤمتر ،(هـ1437)

يف جامعة امللك خالد  "عامل متغريوالتحديات معلم متجدد ل
(2016) . 

ت عملية التدريس بسبب التطور والتقدم يف تطور   
انعكس ذلك على مجيع عناصره و  ،مجيع جماالت احلياة

حييط باملتعلم من أجل  ما كل ضم فيهصبح يأ إذ ،وطرقه
حتقيق األهداف الرتبوية للعملية التعليمية مع االهتمام 

متيز التدريس  من مثو  ،خاصة هباملوقف التدريسي وعوامل
فقط على املعلم  احلديث عن التقليدي الذي كان يعتمد 

  .يف العملية التعليمية جيايباإلاملتعلم  فعيل تب
املعلم الطالب عداد إ ن يكونأوىل لذلك كان من األ

داء دوره الفاعل أاليت متكنه من  واألساليبا على الطرق مبني  
ن تتضح لديه االسرتاتيجيات أو  ،التعليمية العمليةيف 

ل دور املتعلم يتطبيقها تفع عن طريقاليت ميكن  التدريسية
 .قدراته ةوتنمي

وتفعيل  ةاملعلم ةعداد الطالبإأمهية  الباحثةومن هنا ترى 
من  اقد يواجهه مامعاجلة و  ،ةالتعليمي ةيف العملي اهدور 

لطرق التدريس  اوتعوق استخدامه سلبيا   صعوبات قد تؤثر
أحد العناصر األساسية لنجاح عملية احلديثة ت عد  اليت

يف حصول  تعد طرق التدريس العامل الثاين إذ ،التدريس
الباحثة على دراسات  وقد استندت ،التعلم احلق بعد املنهج
 foster (2000،)دراسة  :منها البحثسابقة تتعلق مبوضوع 

وعاشور  ،عبد الكرميودراسة  ،(2005دراسة كريشان )و 
اليت أكدت نتائجها  أن التعلم  ،(2011)، وعبيد (2011)

األمر الذي  ،مازال يعتمد على الطرق التقليديةيف املدارس 
 يه ةوجعل املعلم ،يف العملية التعليمية ةدور الطالب ضعفأ

  .ومصدر تفعيلها ةالتعليمي ةحمور العملي

  :البحثمشكله 

حبكم ختصص الباحثة يف اإلشراف على طالبات التدريب 
امليداين، فقد الحظت أن هناك غيابا  شبه تام لطرق التدريس 

املراحل  إىل طفالناسبة ملراحل التعليم من رياض األاملاحلديثة 
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قدرات واملهارات العقلية واليت هلا الدور يف تنمية الالعليا 
 ربط احملتوى حبياة املتعلم وحتقيقو  ،على حد سواء والبدنية

املبنية على )األلعاب املعلم  حرية املتعلم وتوجيهالتوازن بني 
القصة( كما و  العروض العملية،و  حل املشكالت،و  التعليمية،

عند استخدام الحظت صعوبات تواجه الطالبات املعلمات 
ورغبة يف الوقوف على هذه  ،حلديثةطرق التدريس ا

للتعرف على  بحثال اهذ ءجا جياد احللول هلا،إو  الصعوبات،
س احلديثة املفعلة لدور الطالب مدى استخدام طرق التدري

أهم الصعوبات اليت تواجه الطالبة املعلمة يف تطبيقها، و 
 وحماولة اقرتاح احللول املناسبة هلا .

على العديد  اطالعها بعد الباحثة تحظالكما 
 يبأو  ، ينةالبطاكدراسة   من الدراسات العاملية والعربية واحمللية

 schertzerهودراس ،(2005) كريشان ودراسة ،(2012) رمحة

اخلربة  عن طريقمن الواقع الذي ملسته و  ،2001)) 
يف عدة يداين املتدريب العلى  ةمشرفلكوين الشخصية  

يف  التعليمعلى أن  ديؤك مانتائج من الأن  ،ةختصصات تربوي
)اإللقاء،  مثلالتقليدية على الطرق  يعتمداملدارس مازال 

 العمليةيف  ةأدى إىل إغفال دور الطالب مماواحملاضرة( 
 ةيالتعليم العمليةحمور  املعلمةيف جعل  سهمأ كما؛  ةيالتعليم

طرق  أمهية ومع  ،ونشاطها وحيويتها تفعيلهاومصدر 
 وجود فقد لوحظج نهامل أهداف حتقيقيف  ديثةاحل التدريس
 ،ةض العمليو العر على )  املبنية احلديثة التدريسلطرق غياب 

 مما ( ، وحل املشكالت ... إخلةلعاب التعليمياألو ، ةالقصو 
عوبات، اليت حتول وجود بعض الص تستشعر ةجعل الباحث

 إليهما أشارت  وهوس ، رق يف التدريالط هذهدون استخدام 
ودراسة الغامدي ، ـ( هـ 1425صريات )ن ات كدراسةدراسال
وجود  أثبتت إذ (،2011ودراسة العبد الكرمي ) ،(1429)

 :امنه،  احلديثة التدريسصعوبات حتول دون استخدام طرق 
ة ذات ضعف إملام املعلمني باملبادئ الرتبوية والفنية والنفسي

 كريشاندراسة   أما ، احلديثة التدريسالعالقة بطرائق 
 إىلشارت أ فقد (2012ورمحة ) ،ةطاينالب سةودرا ،(2005)

بيق تطوير برنامج التدريب امليداين وحتسني تط إىل ةاحلاج
 .اسرتاتيجيات التدريس احلديثة

 هبذا قيامال يف تأسيا  ملا سبق فقد رغبت الباحثةو       
 التدريس احلديثةاستخدام طرق  مدىالبحث؛ للتعرف على 

والتعرف على  امليداين التدريبلدى طالبات التدريس يف 
 هذهعند استخدام  املعلمة الطالبة جهالصعوبات اليت توا

بأسلوب علمي؛ للتمكن من إجياد حلول  وحتديدهاالطرق، 
ب هبدف تفعيل دور التدري، يهاالتغلب عل على تعنيمناسبة 

يس احلديثة تطبيق طرق التدر  عن طريقامليداين وحتسني براجمه 
واليت  ،التعليمية  العمليةعلى  يبملا هلا من انعكاس إجيا

 هذامن و . داء الطالب املعلم أبدورها ترفع من مستوى 
املنطلق تتلخص مشكلة البحث يف اإلجابة عن السؤال 

يف   احلديثةمدى استخدام طرق التدريس  ما : اآليت الرئيس
 ؟املعلمة الطالبةمن وجهة نظر  التدريب امليداين

 أهداف البحث: 

 إىل: هدف البحثي  
أثناء التدريب يف معرفة مدى استخدام الطالبة املعلمة -1

حل و امليداين  طرق التدريس احلديثة )األلعاب التعليمية، 
 القصة(و  ،العروض العمليةو املشكالت، 

الصعوبات اليت تواجه الطالبة املعلمة يف  أبرزحتديد -2
 ،التدريب امليداين لطرق التدريس احلديثة )األلعاب التعليمية

 القصة(و  ،العروض العمليةو حل املشكالت ،و 

 :البحث سئلةأ

لعاب )األ ةاستخدام طرق التدريس احلديثمدى  ما/ 1س
يف   (ةالقصو  ،ةالعروض العمليو  ،حل املشكالتو  ،ةالتعليمي

 الرتبية اتبكلي املعلمة الطالبةمن وجهة نظر  التدريب امليداين
 ؟ جامعة شقراء

استخدام طرق التدريس  لصعوبات اليت تواجها ما/ 2س
 ؟ ةاملعلم ةمن وجهة نظر الطالب التدريب امليداينيف  ةاحلديث
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 :ثهمية البحأ

تقدمي طرق تدريس حديثة ختتلف عن الطرق املتبعة حاليا   -
 يف التدريس.

يف تطبيق طرق  ةاملعلم ةباملستوى املهين للطالب االرتقاء -
  .ةديثحتدريس 

اليت تواجه الطالبات  هتتم هذه الدراسة مبعرفة الصعوبات -
ومن  املعلمات يف استخدامهن لبعض طرق التدريس احلديثة

 .ساعد يف تطوير وحتسني أدائهنت مث
املسامهة يف تطوير اسرتاتيجيات التدريس احلديثة استجابة  -

وتدريب الطالب اجلديدة يف جمال التدريس  ةلالجتاهات العاملي
الطالب املعلم مبا إعادة تأهيل وتدريب  على عملاليت تاملعلم 

ملناهج وطرق يف جمال ا ةعر تسامليتماشى والتطورات ا
 .التدريس

 حدود البحث:

على الفصل الدراسي الثاين  البحث راقتص : احلد الزماين-1
 .هـ1437 /1436 لعام

 ةباملزامحي ةعلى كليه الرتبي البحثق يتطب: مت احلد املكاين -2
 .جامعة شقراء -
 اتختصص  يفات املعلمات الطالبمجيع : احلد البشري -3

  ةعربياللغة الو  ،ياترياضالو  ،جنليزيةإلا اللغةو  ،طفالأرياض 
 .من طالبات املستوى الثامن بكلية الرتبية باملزامحية

واليت ممكن طرق التدريس احلديثة احلد املوضوعي:  -4
ها على مراحل التعليم املختلفة ملا متتاز به من مناسبتها قتطبي

، )األلعاب التعليمية ملتعلمني يف مجيع املراحل وهيخلصائص ا
 .القصة(و ، وض العمليةالعر و  ،حل املشكالتو 

 :مصطلحات البحث

يت تركز ال يبلا"هي تلك األس  ةطرق التدريس الحديث -
ا لعملية التعليم حمور   هجعلو  ،على إجيابية نشاط الطالب

 ،لعديدةاملتنوعة ا باألنشطةوتتيح له فرصة القيام  ،والتعلم
ويقتصر دور املعلم يف  .أهداف حمددة إىلهبدف الوصول 

 صادر التعليميةوتيسري امل هإلرشاد والتوجيعلى اهذه الطرق 
   (.9هـ:  1426)السدحان، 

استخدام طرق التدريس  يف هذا البحث : بهويقصد        
العروض و  ،حل املشكالتو  ،ةالتعليمي لعاب)األ :يةتاآل

 .امليداين التطبيق ءأثنا يف التدريس (القصةو  ،ةالعملي
السعيد  يفعر تتفق الباحثة مع ت: التدريب الميداني -
  هبرنامج تربوي تقدم"أنه للتدريب امليداين ب (34: 2006)

 ،الفعلية للتدريس دربة الطالب املتكليات الرتبية قبل ممارس
 بيقوم فيه الطالب املعلم بالتدر  ويستمر فرتة زمنية حمددة

حتت  ،من أنشطة خمتلفةه يتطلب على التدريس وما الفعلي
 قبل املؤسسة التعليمية اليتشراف تربوي وفين متخصص من إ

 . "ؤالء الطالبتعد ه
الطالبة اليت أهنت  تعرفها الباحثة بأهنا:: ةالمعلم ةالطالب -

هذه ختضع  إذتدريب امليداين بكلية الرتبية مجيع متطلبات ال
ى أعضاء هيئة التدريس حدإاف الطالبة للتدريب حتت إشر 

التعليم  حدى مدارسإملدة فصل دراسي كامل يف  املختصات
 .العام

  :طار النظرياإل

يعد التدريب امليداين خطوة  :التدريب الميداني -وًل أ
عداد من أهم عناصر برنامج اإلهو و  ،جوهرية يف إعداد املعلم

الذي ميكن ة الواقعي ةواخلرب اجلانب التطبيقي العملي نه ميثل أل
الطالب املعلم من ممارسة دوره والتأكيد على حسن أدائه 

 يتيح لطالب كليات الرتبية تطبيق ما برنامجفهو  للمهارات 
 الرتبويةاملقررات و هم ختصصيف جمال درسوه من املقررات 

النفسية يف مواقف عملية واقعية من خالل تطبيق النظريات و 
 ملتنمية مهاراهتهلم رصة تاحة الفإواملبادئ اليت درسوها و 

شراف فين إذلك حتت و من خالل التدريس الفعلي  يةالتدريس
 (1999،)الذكي تص.خم
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 اخلطوةالتدريب امليداين يعد "  :أهداف التدريب الميداني
على مواقف  وتدريبهم املعلمني  باألهم يف إعداد الطال

هدة واملالحظة املباشرة خالل املشا ةوالرتبي ،التدريس
ومن مث االخنراط الفعلي يف عملية  ،تكاك املباشرواالح

 (.12: 2010، )حلس "التدريس
هداف التدريب أهم أ"يف ضوء ذلك حندد و 

 :يأيت فيما امليداين
للقيام  وماديا   وتربويا   إعداد الطالب املعلم نفسيا   -

 .املهنة بعد التخرج وفق ختصصهمبسؤوليات 
ملبادئ ا يا  عمل طبقيأن  للطالب املعلم ةالفرص إتاحة -
 .عداد الرتبوي يف مقررات اإل هااليت درس ةسس النظريألاو 

 ةيف العملي ديثةاحل األساسيةصقل الطالب املعلم باخلربات  -
 . ةالتعليمي

عرف على املناهج أن يتللطالب املعلم  الفرصة ةتاحإ -
 . فيها تدربياليت الدراسية يف املراحل  ةالتعليمي

مكاناته إكتشاف قدراته و ا للطالب املعلم  ةالفرص ةتاحإ -
 .ةالتدريسي

حساس إلاملناخ املدرسي الذي يتيح للطالب املعلم ا ةهتيئ -
حنو مهنة  اإلجيابيةوتكوين االجتاهات  ،ةالكامل ةباملسؤولي
 عنده.التعليم 

قومي وت ،لب املعلم مهارات التقييم الذايتإكساب الطا -
 .األعمال والعمل على حتسينها

 لتعرفوايف العمل املدرسي  ةيقيالكشف عن القدرة احلق -
" ةوالوسائل التعليمي ةمن الطرائق التدريسي على املناسب

 .(20: 2011وحلس ،)العاجز
ريب امليداين ثالث مراحل للتد  :مراحل التدريب الميداني

 :يتاآلعلى النحو  وهي
وهي املالحظة للمواقف  :ةمرحلة املشاهد :وىلاأل ةاملرحل

داخل الفصل  ةنشطأتتضمنه من  اوم ةوالعمليات التعليمي
وتستمر ملدة  ،ةاملعلم ةتقوم هبا الطالبالدراسي وخارجه 

مهارات  ةاملعلم ةمع الرتكيز على تعريف الطالب ،سبوعنيأ
 .للوقف التعليمي ةالتدريس واخلطوات الفعلي

يف  ةاملعلم ةوفيها تشرتك الطالب :ةمرحلة املتابع :ةاملرحلة الثاني
وكتابة  الدروسأثناء التدريس حبضور  يف زميالهتا ةمتابع

 .التقارير
 ةوهي مرحلة ممارسة الطالب ::التطبيق العملي الثالثةاملرحلة 

 ةمن مبادئ علمي ا  للتدريس والتطبيق العملي ملا تعلمته نظري
 كامال   ادراسي   فصال   وتستمر هذه املرحلة ،ةوطرائق تدريسي

 .(1999، )الذكي
من  ا  رئيس عد طرائق التدريس مكونا  تطرق التدريس :  -اثانيً 

بعالقات تأثري  وثيقا   مكونات املنهج الدراسي وترتبط ارتباطا  
 خرى .ألهج انعناصر امل مع وتأثر

"جمموعة من  بأهناتعرف مفهوم طرق التدريس الحديثة : 
واليت خيطط  ،من قبل املعلم جراءات التدريس املختارة سلفا  إ

هداف مبا حيقق األ ،دريسالت هالستخدامها عند تنفيذ
مكانات اإل ءويف ضو  ،ةممكن ةبأقصى فاعلي ،ةاملرجو  ةالتدريسي

 (25: 1999 ،)زيتون .ةاملتاح
 :ما يأيت التدريسفي  ةالجيد ةشروط الطريقومن 

 .الدرس  ألهداف ةمالءمة الطريق -
  .للمحتوى الدراسي ةمناسبة الطريق -
 .ملستوى املتعلمني  ةالطريق مالءمة -
 .املتعلمني يف التدريس  ةمشارك -
 (199-194: 1982 ،)اللقاين االقتصاد يف الوقت واجلهد -
  :ةهم طرق التدريس الحديثأ

 ,Heinich , Molenda)كل من  عرف :ةلعاب التربوياأل -1

Russell,1982:112)   نشاط يبذل فيه  بأهناة التعليمي ةاللعب
ء قواعد معينة دف ما يف ضو كبرية لتحقيق ه  ا  جهود الالعبون
 .موصوفة

أن اللعب استغالل للطاقة  (2004) يرى نبهانو       
ل وهو عملية متثيل تقوم على حتوي ،طفللل ةوالذهني ةاحلركي

يعد اللعب من أفضل و  ،مة حاجات الفردءاملعلومات ملال
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اليت جتذب انتباه املتعلم وتشوقه للتعليم وهو يوفر  اليباألس
نه يعد أكما  ،ه للعمل من تلقاء نفسهيندفع في اطليق   ا  جو  له
  .داة تعلم واكتشافأ

 .(2002 )العناين، :مهية اللعب يف حمورين مهاأوتظهر 
اكتساب  العديد من املفاهيم واملعلومات واملعارف من  -
 . احمليط بهاملالع
التجربة واالستكشاف  عن طريقفاملتعلم  ،معرفة الذات -

اته زداد معرفته بذاته و إمكانته و يإلحيبه ومييل  يتعرف على ما
 .كثر قدرة على حلها أويتعرف على مشكالته ويصبح 

 بأهنا (1990،عرفها )جاسم  :طريقة حل المشكالت-2
و أ ا  اليت تتصل مبوضوع الدراسة حمور  "اختاذ إحدى املشكالت

 ةنقطة البداية ومن خالل التفكري يف حل هذه املشكل
 (ختلفة )عمليات التعلمامل لتعليما ةنشطأوممارسة أنواع 

يكتسب الطالب املعارف واحلقائق واملفاهيم بأسلوب يعتمد 
 ." تربز يف هذه العمليات ذاته هجيابياإل مشاركته على

ي عدة خطوات وه علىحل المشكالت طريقة تشمل و 
 (1994)زيتون ، :اآلتيعلى النحو 

 و مناقشة .أبسؤال  ميكن التعبري عنهاالشعور باملشكلة و  -
 .الميذ املشكلة بوضوح تد اليدحت -
من مصادر عن املشكلة قيام التالميذ جبمع املعلومات  -

  .متعددة
هلذه  ةالفرضيات أو احللول املؤقت ةالتالميذ بصياغ قيام -

  ةاملشكل
 .نسبها أالفرضيات ومن مث اختيار  باختبارالتالميذ  قيام  -
 .ئجالنتا إىلالتالميذ باالستنتاج والتعميمات والوصول  قيام -
و التعميمات يف أالتالميذ بتطبيق هذه النتائج  قيام  -

 .ةاملواقف املتشاهب
 هنا ماأ"ب (2003عرفها عسقول ): ةالعروض العملي-3

يقوم به املعلم أو املتعلم من ممارسات يستخدم خالهلا 
اليت تساهم يف  ةجهز دوات أو املواد أو األجمموعه من األ

 ةهداف التعليمياألا لتحقيق ي  عس ةتقدمي خربات متنوع
 .(20: 2003، عسقول )

  :ةاستخدامات العروض العملي
يس ومن استخداماهتا العروض العملية واحدة من طرق التدر 

  :ما يأيت
 ابعض احلقائق واملفاهيم وإثباهت يضاحإ  -
 .استنتاج بعض املفاهيم والعالقات بطريقة االستقراء  -
 .يف حل املشكالت  ةاستخدام العروض العملي -
استخدام األدوات كبعض املهارات   بكساب الطالإ -

 .واألجهزة
 . (136: 1975)عبد اجلواد ، ل التالميذتقومي أعما  -

 :هداففي تحقيق األ ةشروط نجاح العروض التعليمي
 .صورة شيقة لضمان انتباه التالميذتقدمي العرض ب -
العرض  هيتو حي داء كل ماأيف  ةدوري ةشراك الطالب بصور إ -

 .أو بعضه
 ،يم الطالب يف مكان العرض .)قنديلرص على تنظاحل -

1419: 168) 
 ةدوات املعرفياألواحدة من  بأهناعرفت القصة : ةالقص -

 ،للخيال باملعرفة ا دجم   حتققهي و وأمهها بل  باملتاحة للطال
تشكيل ها م العاطفي حملتواها كما ميكنهي تشكل فهمهو 

يف  ةاليع قيمة هلاو  ،ايلصورة حقيقية واقعية حملتواها اخلي
 :التعلم بالقصة مخس مراحل هي ةلعملي حدد وقدالتعليم 

 .مهية ومالءمة القصة ملوضوع الدرسأاحلكم على -1
 .ع ثنائي األضداد ضمن أحداث القصةجياد صرا إ-2
 .تنظيم حمتوى الدرس على شكل قصة -3
 .حل مشكلة القصة -4
 .(Egan،2001) التقييم-5

  :ةالدراسات السابق

 وجهوضوع بامل هلذا  للدراسات السابقة  عرض  أيتفيما ي
 حسب التسلسل الزمين. ر تِّبتوقد  ،عام
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هدفت إىل حتديد  ,foster)2000) دراسة قامت بها فوستر
االبتدائية معوقات التدريس الفعال للعلوم يف املرحلة 

ت وتوصلت إىل أن أهم املعوقا مريكية،بالواليات املتحدة األ
أثناء اخلدمة  يف ونقص التدريب ،علمي املادةاخللفيه العلميه مل

 أو ضعفه.
 إىل فحصهدفت  (schehtzer,2001) شيرتزردراسة     

اجتاهات عينة من املعلمني حنو التحول يف اسرتاتيجيات 
ظهرت النتائج أن أو  ،لتعليم مبدرسة ساوث ويتسن أونتارا

كانت غيري  تا يف الن هلم دور  أاجتاهات املعلمني الذين يشعرون 
رهم كانت ادو أن أا املعلمون الذين كانوا يشعرون بمأ ةجيابيإ

 . ريحنو التغي ةسلبي اجتاهاهتمفكانت  ةقليل
استقصاء  دراسته إىل هدفت  Yeung, 2001)) بونج      

ملي يف املدارس أثناء التطبيق العيف الطالب املعلم كفايات 
 ةجامع ا منطالب   (20)وتكونت عينة الدراسة من  ةاملتعاون

هم النتائج عدم كفاية اخللفية أوكان من  "هونج كونج"
 ءأثنااليت يدرسوهنا يف  واملعرفية عن املوضوعات ةالنظري

 .التدريب
بعنوان: كانت اليت   (2003باسروان ) دراسة  كوسة ووفي     

مشكالت الرتبية العملية يف ضوء آراء الطالبات املتدربات يف 
هدفت الدراسة إىل ، (كة املكرمةكلية إعداد املعلمات يف م

التعرف على املشكالت اليت تواجه الطالبات املتدربات يف  
فرتة الرتبية  أثناءيف كلية إعداد املعلمات يف مكة املكرمة 

باحثتان املنهج الوصفي وقد اتبعت ال ،العملية امليدانية
لمة، ( طالبة مع98ومشلت عينة الدراسة )التحليلي، 

( فقرة 64)على  تاشتمل ةان استبانواستخدمت الباحثت
، وأظهرت الدراسة جمموعة من موزعة على أربعة حماور

أبرزها قلة  وكان املشكالت اليت تواجهها الطالبات املعلمات
 للطالبات يف مدارس التدريب املشرفات الرتبويات رةزيا

أمام  هنإحراج من مثأثناء شرح الطالبة املعلمة و يف وتدخلهن 
ا يؤدي إىل عدم الثقة لدى كثري من مديرات التلميذات مم

عدم إعطائهن  من مثو مدارس التدريب بقدرة الطالبة املعلمة 

املزيد من احلصص خوفا  من اخنفاض املستوى التحصيلي 
 . تلك املدارسلتلميذات 

 إىل يف دراسته اليت هدفت (2005)كريشان ويرى        
 ةجيات تعليمياستقصاء واقع تنفيذ معلمي العلوم السرتاتي

 اسرتاتيجيةاخلدمة وهي  ثناءأيف تدربوا عليها  جديدة سبق أن
قصاء والتعلم التعاوين والعوامل تالتقومي التشخيصي واالس

برز معوقات تنفيذ أن أظهرت النتائج أو  ،يف التنفيذ املؤثرة
 ةعند املعلمني عدم فهم االسرتاتيجي ةاالسرتاتيجيات التعليمي

انعكس  مماثناء التدريب العملي أيف ا قان التدرب عليهوإت
 .هاراهتم يف التنفيذ يف غرفة الصفعلى م
كان اليت   (2010) ةالشرعو  الخريشاويف دراسة كل من  

 ةالرتبي البالتعرف على الصعوبات اليت يواجهها ط هدفها
 إذ ،سراء اخلاصةوجامعة اإل ةاهلامشي ةيف اجلامع ةالعملي

 البات اليت تواجه الطهم الصعوبأن أظهرت النتائج أ
وزيادة  ،ةوازدحام الفصول الدراسياملعلمني قصور التدريب 

ثناء تنفيذ برنامج أالعبء الدراسي على الطالب املعلم يف 
  ة.العملي ةالرتبي

لكشف ل دراستهما يف (2012بو رحمة )أو  ،ينةالبطاكما يرى  
جبامعة الطائف  ةالعملي ةاستخدام طالب الرتبي مدىعن 
 أن لوحظ ،املعاصرة واجتاهاهتم حنوهااتيجيات التدريس السرت 

كرب يف أكانت   ةاملعاصر  يةالتدريس استخدام االسرتاتيجيات
يف استخدام  ةومتوسط ةاملباشر  ةالسرتاتيجيااستخدام 
يف  ةعلى التعلم اجلماعي ومنخفض ةالتعلم القائم اسرتاتيجية

على حل  ةالتدريس القائم السرتاتيجيةاستخدامهم 
 .ملشكالت واالستقصاءا

( للكشف عن املعوقات 2016وجاءت دراسة منصور )    
اليت حتول دون استخدام معلمي الرياضيات لطرق التدريس 

أن املعوقات  إذ توصلت إىل ،باملرحلة املتوسطةاحلديثة 
كثرة العبء التدريسي  املرتبطة بالطالب أكثر صعوبة، تليها

  .بالصف الدراسيوارتفاع عدد الطلبة  ،على املعلم
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  :السابقةالتعقيب على الدراسات 

اتفاق  ،ا سبق عرضه من الدراسات والبحوثيتضح مم
 ةيف العملي احلديثةمهيه طرق التدريس أمجيع الدراسات على 

عن الدراسات  تلفخي احلايل بحثن الأال إ ،ةالتعليمي
تبحث يف واقع  الدراسةإذ والبحوث اليت مت عرضها  السابقة
احلديثة  م طالبات التدريب امليداين طرق التدريساستخدا

 ،ةالعروض العلميو  ،ةلعاب التعليمياألو  ،)حل املشكالت
 ةالدراسات السابق يفواليت مل يتم التعرض هلا  ( ةالقصو 
وقد  ،الذي طبق عليه بحثكما ختتلف من حيث جمتمع ال،

 ةيف كتاب  ةمن البحوث والدراسات السابق ةالباحث تاستفاد
وتفسري  هجراءاتإو  البحثدوات أطار النظري وبناء اإل

 .نتائجه

 جراءات البحث:إ

هو املنهج الوصفي التحليلي  البحث منهج :منهج البحث
بوصف الواقع  يعىن إذ ،اليت يتناوهلا ةالظاهر  ةته طبيعمءملال
عن طريق مجع البيانات واملعلومات وحتليلها وتفسريها  يلااحل

 ،)ابو زيد ةدمي احللول املناسبلتشخيص جوانب القصور وتق
2007). 

طالبات اليتكون جمتمع البحث من مجيع مجتمع البحث: 
والبالغ  جبميع كلياهتا جبامعه شقراء ةاخلرجيات بكليات الرتبي

ي الثاين لعام سيف الفصل الدراطالبة  (1018 ) نعدده
  .هـ1437 /1436

من مجيع طالبات ث عينة البح تتكون: عينة البحث
 ةباملزامحي ةالرتبي ةبكليباملستوى الثامن  ريب امليداينالتد

الفصل الدراسي الثاين لعام ب كليات جامعة شقراء  ىحدإ
اللغة العربية واللغة  :آلتيةاقسام لأل ،هـ1437 /1436

 (209)وعددهن  ،طفالجنليزية والرياضيات ورياض األاإل
  بطريقة قصدية. ، وقد مت اختيارهنطالبة

تخدام سلتحديد مدى ا ةتبانسممت اصداة البحث: أ
والكشف عن  ةالطالبات املعلمات طرق التدريس احلديث

 ةكون من ثالثتتو  ،يف تطبيقها هنالصعوبات اليت تواجه
 :حماور هي

 ،)االسم اختياري ةالبيانات الشخصي: ولاحملور األ
 ةجاباملعلمة طريقة اإل ةوتعليمات توضح للطالب (التخصص

  .سئلة االستبانةأعن 
املعلمة طرق  ةويتعلق مبدى استخدام الطالب: احملور الثاين

جابة ت اإلددح ،عبارة (21وعدد عباراته ) ةالتدريس احلديث
ا ملقياس رباعي يتمثل يف اخليارات سئلة هذا احملور وفق  أعن 

 ،(2) ضعيفة ،(3) ةدرجة متوسط ،(4كبرية ) :ةتياآل األربعة
النهاية الصغرى بلغت  ، وقد(1االستخدام ) ةومعدوم

 (.84( والعظمى )21للمقياس )
 ةاملعلم ةويتعلق بالصعوبات اليت تواجه الطالب: احملور الثالث

 ةاحلديث يسعند استخدام طرق التدر  التدريب امليداينيف 
سئلة هذا احملور أ اتجابت إددحقد و  (11) وعدد عباراهتا

كبرية  :ةيتاآل ةربعقياس رباعي يتمثل يف اخليارات األا ملوفق  
 ، وقد(1) ة( ومعدوم2) ة( ضعيف3) متوسطة ات( درج4)

 (.44( والعظمى )11بلغت النهاية الصغرى للمقياس )
قامت  ،ستبانة وطباعتهااملوافقة على تطبيق االبعد      

 :أيتي مبا الباحثة
( طالبة 40عينة استطالعية )داة البحث على أ/تطبيق 1

، من خارج عينة هـ1437 /1436 الثاين لعامبالفصل معلمة 
  .ألداة البحث ةاخلصائص السيكومرتيساب وذلك حل البحث
ن أبعد  الصدق الظاهري لالستبانة: اة البحث: دأصدق 

من صدقها بعرضها على  أكد التالبحث مت ةداأصممت 
وطلب من  ،صني يف قسم املناهج وطرق التدريستحمكمني خم
وضوح عباراهتا  من حيث االستبانةي يف أبداء الر إاحملكمني 

 برأيخذ مت األمن و  ،غراض البحثومدى مناسبتها أل
 .حملكمنيا
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 االتساقحساب  مت :ألداة البحث الداخليالتساق 
معامل االرتباط بني املفردات  عن طريق ةانالداخلي لالستب

  .الكلية للمحور ةوالدرج

معامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني بنود  -1-1
احلديثة، بالدرجة : درجة استخدام طرق التدريس احملور األول

 الكلية للمحور:
 ( 1جدول )
 (40)العينة الستطالعية: ن=س الحديثة بالدرجة الكلية للمحور استخدام طرق التدريارتباط بنود المحور األول درجة  معامالت

 معامل الرتباط م معامل الرتباط م معامل الرتباط م
1 0.7088** 8 0.7686** 15 0.8054** 
2 0.7520** 9 0.7551** 16 0.7971** 
3 0.6142** 10 0.8332** 17 0.7510** 
4 0.7569** 11 0.7368** 18 0.7373** 
5 0.7003** 12 0.6574** 19 0.7578** 
6 0.6402** 13 0.7843** 20 0.7561** 
7 0.7027** 14 0.7601** 21 0.7169** 

  0.01** دالة عند مستوى 
ويتضح من اجلدول السابق أن مجيع معامالت االرتباط       

 .(0.01عند مستوى ) دالة إحصائيا  
معامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني بنود  -1-2

احملور الثاين: صعوبات استخدام طرق التدريس احلديثة، 
 بالدرجة الكلية للمحور:

 (  2جدول )
 (40: ن= )العينة الستطالعيةس الحديثة بالدرجة الكلية للمحور استخدام طرق التدريصعوبات رتباط بنود المحور الثاني معامالت ا

 معامل الرتباط م معامل الرتباط م معامل الرتباط م
1 0.6231** 5 0.7540** 9 0.8050** 
2 0.6010** 6 0.7998** 10 0.8655** 
3 0.7860** 7 0.7372** 11 0.7759** 
4 0.8671** 8 0.8903**   

  0.01** دالة عند مستوى 
رتباط ويتضح من اجلدول السابق أن مجيع معامالت اال   

 .(0.01ا عند مستوى )دالة إحصائي  
باستخدام  ألداةحسب معامل ثبات ا داة البحث :أثبات 

ول احملور األلتقدير الثبات وكان نسبة  لفاكرونباخأمعامل 
 .(0,94) واحملور الثاين بنسبة (0.79)

 ( 3جدول ) 
 (40)العينة الستطالعية: ن= البحثبات ألفا كرونباخ لمحاور معامالت ث

 ألفا كرونباخ عدد البنود المحور
 0.97 21 احملور األول: درجة استخدام طرق التدريس احلديثة

 0.94 11 احملور الثاين: صعوبات استخدام طرق التدريس احلديثة
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يع قيم معامالت الثبات أن مج (3ويتضح من اجلدول )    
ن االستبانة تتمتع بدرجة إقول للذا ميكن ا جاءت مرتفعة

 .من الثبات اليةع

 :حصائيةساليب اإلاأل

واملتوسطات   ةاستخدمت التكرارات والنسب املئوي
من الطالبات املعلمات  ةفراد العينأالستجابات  ةاحلسابي

طرق  بالتدريب امليداين  وذلك للتعرف على مدى استخدام
تطبيقها،  ةوالصعوبات اليت تواجه عملي ةالتدريس احلديث

لتحديد  يتاألسلوب اآل لتسهيل تفسري النتائج استخدمو 
مت إعطاء وزن للبدائل:  إذبنود األداة.  نمستوى اإلجابة ع

مث ومن (، 1=ومعدومة، 2، ضعيفة=3، متوسطة=4)كبرية=

ساوية مت تصنيف تلك اإلجابات إىل أربعة مستويات مت
 ة:تياملدى من خالل املعادلة اآل

عدد بدائل األداة = ÷ أقل قيمة(  -طول الفئة = )أكرب قيمة
(4-1 ÷ )4  =0.75 

 :مهااالستبانة من حمورين تكونت و   
حددت درجة استخدام طالبات  :وليتعلق باحملور األ ما

حبيث تتدرج من   ،ب امليداين لطرق التدريس احلديثةالتدري
 (4واجلدول رقم ) ،معدومةو ضعيفة و توسطة م إىلكبرية 

درجات االستخدام على النحو  من ةيفسر متوسط كل درج
 :يتاآل

 (4جدول )
 لفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحثاتوزيع  

 مدى المتوسطات الوصف
 4.00 – 3.26 كبيرة

 3.25 – 2.51 متوسطة

 2.50 – 1.76 ضعيفة
 1.75 – 1.00 معدومة

الصعوبات  مدىحددت فقد  :يتعلق باحملور الثاين مايف    
يف استخدام طرق  اليت تواجه طالبات التدريب امليداين

 إىل ةمتوسط إىلحبيث تتدرج من كبرية  ،التدريس احلديثة

ومستوى متوسط  يفسر(5)واجلدول رقم  ،ضعيفة ومعدومة
 .كل درجة من درجات الصعوبة

 ( 5جدول )
 رج المستخدم في أداة البحثق التدتوزيع للفئات وف

 مدى المتوسطات الوصف
 4.00 – 3.26 كبرية

 3.25 – 2.51 متوسطة
 2.50 – 1.76 ضعيفة
 1.75 – 1.00 معدومة

 البحث وتفسيره ومناقشته: نتائج

 إذ ،ولإلجابة عن أسئلة البحث مت عرض النتائج   
يف حساب  تتمثلحصائية اليت إلستخدمت املعاجلات اا

كما قامت  ،احلسايب والتكرارات والنسب املئوية املتوسط

طالبات التدريب امليداين وفيما راء عينة البحث من آبتحليل 
 .البحث لنتائج  عرضأيتي

 
 



 ...استخدام بعض طرق التدريس احلديثة يف التدريب امليداين من وجهة نظر الطالبة املعلمة شاهرة بنت سعيد القحطاين: مدى 

 

125 

ما مدى استخدام طرق التدريس الحديثة  ول:إجابة السؤال األ
القصة( و  ،العروض العمليةو حل المشكالت، ، و )األلعاب التعليمية

من وجهة نظر الطالبة المعلمة بكليات  دانيفي  التدريب المي
 التربية جامعة شقراء ؟

مت و هذا السؤال مت استخدام االستبانة عن  ولإلجابة    
 احلسابية ب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطاتاحس

 يوضح النتيجة . (6واجلدول رقم )

 (6جدول )
حول مدى استخدامهن طرق التدريس الحديثة في  بحثعينة ال بها تنازلياً إلجاباترتيالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وت 

 التدريب الميداني

 العبارة م
المتوسط  درجة الستخدام

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

 الترتيب
 معدومة ضعيفة متوسطة كبيرة

2 
طرق التدريس وفق ما تقتضيه طبيعة ستخدم أ

 .الدرس
 10 38 80 72 ت

3.07 0.87 1 
% 36.0 40.0 19.0 5.0 

18 
م طريقة القصة يف الدروس اليت هتدف ستخدأ

 .لغرس القيم واكتساهبا
 23 37 59 86 ت

3.01 1.03 2 
% 42.0 28.8 18.0 11.2 

14 
م طريقة العروض العملية لتغطية جزء كبري ستخدأ

 .من املادة بصورة منظمة ويف وقت أقل
 16 48 58 80 ت

3.00 0.98 3 
% 39.6 28.7 23.8 7.9 

15 
طريقة العروض العملية يف عرض  ستخدمأ

 .املعلومات اليت يصعب عرضها خلطورهتا
 20 40 63 78 ت

2.99 0.99 4 
% 38.8 31.3 19.9 10.0 

17 
استخدام أكثر  ةض العمليو تتطلب طريقة العر 

 .من حاسة يف التعلم
 22 36 73 72 ت

2.96 0.98 5 
% 35.5 36.0 17.7 10.8 

20 
يف  القصة لتنمية قدرة  طريقة احملاكاة ستخدمأ

 .املتعلمة
 23 41 64 78 ت

2.96 1.01 5 
% 37.9 31.1 19.9 11.2 

16 
طريقة العروض العملية يف عرض  ستخدمأ

 .املعلومات اليت يصعب عرضها لندرهتا
 22 45 59 78 ت

2.95 1.02 7 
% 38.2 28.9 22.1 10.8 

8 
طريقة حل املشكالت عندما يتضمن ستخدم أ

 .الدرس موقفا  مشكال  
 20 46 70 69 ت

2.92 0.97 8 
% 33.7 34.1 22.4 9.8 

13 
طريقة حل املشكالت إلكساب  ستخدمأ

 .الطالبات خربات مباشرة
 19 44 70 67 ت

2.92 0.97 8 
% 33.5 35.0 22.0 9.5 

1 
لتدريس التقليدية وطرق طرق اأزاوج استخدام 
 .التدريس احلديثة

 17 35 100 50 ت
2.91 0.87 10 

% 24.8 49.5 17.3 8.4 

 11 0.96 2.90 20 45 76 64 تطريقة حل املشكالت ألهنا متكن  ستخدمأ 11
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 العبارة م
المتوسط  درجة الستخدام

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

 الترتيب
 معدومة ضعيفة متوسطة كبيرة

 9.8 22.0 37.1 31.2 % .املتعلمة من فهم املعلومة وليس احلفظ اآليل هلا

21 
ة لتنمية قدرة املتعلمة على طريقة القص ستخدمأ

 .النقد والتحليل
 21 43 79 63 ت

2.89 0.96 12 
% 30.6 38.3 20.9 10.2 

19 
طريقة القصة يف الدروس اليت تتضمن  ستخدمأ

 .حقائق متعددة
 24 36 83 62 ت

2.89 0.97 12 
% 30.2 40.5 17.6 11.7 

7 
ة طريقة األلعاب التعليمية لتنمية مهار  ستخدمأ

 .التعلم الذايت لدى املتعلمة
 15 51 78 57 ت

2.88 0.91 14 
% 28.4 38.8 25.4 7.5 

10 
طريقة حل املشكالت إلكساب  ستخدمأ

 تعرتضها يف  اليتالطالبة مهارات حل املشكالت 
 .موقف حقيقي

 21 48 67 65 ت
2.88 0.98 14 

% 32.3 33.3 23.9 10.4 

9 
ت إلكساب طريقة حل املشكال ستخدمأ

 .الطالبة مهارة اكتشاف احلقائق
 22 45 75 62 ت

2.87 0.97 16 
% 30.4 36.8 22.1 10.8 

4 
طريقة األلعاب الرتبوية عندما حيتاج  ستخدمأ

 .الدرس إىل اكتساب خربات تعليمية
 24 43 73 63 ت

2.86 0.99 17 
% 31.0 36.0 21.2 11.8 

12 
لتنمية التفكري طريقة حل املشكالت  ستخدمأ

 .العلمي لدى املتعلمة
 21 45 83 54 ت

2.84 0.94 18 
% 26.6 40.9 22.2 10.3 

6 
طريقة األلعاب الرتبوية لزيادة دافعية  ستخدمأ

 .املتعلمة يف احلصول على املعلومات واكتشافها
 21 52 75 58 ت

2.83 0.96 19 
% 28.2 36.4 25.2 10.2 

5 
لعاب الرتبوية كطريقة إليضاح طريقة األ ستخدمأ

 .مفاهيم تعليمية
 22 51 76 54 ت

2.80 0.96 20 
% 26.6 37.4 25.1 10.8 

3 
طريقة األلعاب الرتبوية يف الدروس اليت  ستخدمأ

 .حتتاج إىل تطبيق مهارة ما أمام الطالبات
 20 53 80 51 ت

2.79 0.93 21 
% 25.0 39.2 26.0 9.8 

 2.91 العام*املتوسط 
 0.71 االحنراف املعياري

 درجات 4* املتوسط احلسايب من 
الرتتيب التنازيل لطرق التدريس اليت  (6اجلدول ) يوضح    
وقد رتبت  ،بات التدريب امليداين يف تدريسهنستخدمها طالت

وفق قيمة املتوسطات احلسابية لدرجات االستخدام اليت ترتاوح 
( درجات وبناء 4صل )من أ (2.79ىل )إ (3.07بني ) ما

ن استخدام طرق التدريس احلديثة كان بدرجة أجند ذلك على 
 درجةمتهي و  ( يف تفسري ذلك5على جدول ) اعتمد متوسطة

 :على النحو اآليت
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طبيعة  تقتضيه وفق ما متنوعة طرق تدريس ستخدمأ-1
حصلت على ف ،وىلاحتلت هذه الطريقة املرتبة األإذ  ،الدرس

 الطالبةوهذا يدل على أن  ،(3.07)متوسط حسايب قدره 
الدرس  طبيعة املعلمة تنوع يف طرق التدريس على حسب

 ،الشهري دراسة هإليتوصلت  وهذا يتفق مع ماومتطلباته 
يفسر بأن الطالبة املعلمة حتاول مما وذلك  .هـ( 1433وجامع )

الدرس وإبراز الفروق الفردية بينهن زيادة دافعية طالباهتا حنو 
وعدم االستمرار على  ،يف استخدام طرق التدريس بالتنويع

 ملل املتعلمة . إىل غالبا  يؤدي  الذيوترية واحدة 
غرس القيم  طريقة القصة يف التدريس هبدفستخدم أ -2

حصلت على متوسط  إذ ،احتلت املرتبة الثانية ،واكتساهبا
وهذا يدل على أن طالبات التدريب  (3.01) حسايب قدره

حملاولة حتويل ن هذه الطريقة بدرجة متوسطة امليداين استخدم
قصة مثرية وشائقة تساعد على جذب انتباه  إىلالدرس 

 الطالبات .
 إذ ،احتلت املرتبة الثالثة ستخدم طريقة العروض العمليةأ -3

وهذا يدل على  (3.00)ه حصلت على متوسط حسايب قدر 
 نبجتو كساب طالباهتا املعلومات إن الطالبة املعلمة حتاول أ

 .ةامللل والرتابة اللفظي

من  ةطريقة حل املشكالت احتلت املرتبة الرابعستخدم أ -4
 على متوسط حسايب قدرهحصلت  إذ ،حيث االستخدام

 استخدمنات ن الطالبات املعلمأ( وهذا يدل على 2.92)
وقد  ،الدراسية يف بعض احلصص ةمتوسط ةهذه الطريقة بدرج

يف  ةسئلك مهارة طرح األيعزى عدم االستخدام إىل عدم امتال
 .ب مهارات تفكري علياعرض املوضوعات اليت تتطل

 ،التقليدية وطرق التدريس احلديثة املزج بني طرق التدريس-5
اخلامسة من حيث االستخدام مبتوسط حسايب  ةاحتل املرتب

 .معارف ويطور قدراهتا ةيكسب الطالب هوو  (2.91)
 ةالسادس ةتل املرتبلعاب التعليمية احطريقه األستخدم أ -6

ن أمما يدل على  (2.88) قدرهمبتوسط حسايب  ةخري واأل
  ة.طرق التدريس السابق استخدام قل منأكان    هاستخداما

ما الصعوبات التي تواجه استخدام طرق  السؤال الثاني: إجابة
التدريس الحديثة في التدريب الميداني من وجهة نظر الطالبة 

 المعلمة ؟
وحساب  االستبانةهذا السؤال استخدمت  عن لإلجابة    

حتليل  بعدالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية و 
 ،هذا احملور يفالبحث من طالبات التدريب امليداين  ةراء عينآ
ريس بالصعوبات اليت تواجه استخدام طرق التد الذي يتعلقو 

مة  من وجهة نظر الطالبة املعل احلديثة يف التدريب امليداين
 .(7)كانت النتائج كما يوضحها اجلدول رقم

 ( 7جدول )
حول الصعوبات التي تواجههن عند استخدام طرق  البحثالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة 

 التدريب الميدانيالتدريس الحديثة في 

 الصعوبات م
المتوسط  درجة الصعوبة

 الحسابي
نحراف ال

 بالترت المعياري
 معدومة ضعيفة متوسطة كبيرة

كثرة احملتوى حيول دون استخدام طرق التدريس  1
 .احلديثة

 1 0.82 3.23 10 20 88 87 ت
% 42.4 42.9 9.8 4.9 

8 
نقص اإلعداد الرتبوي للمعلمة يعوق استخدام طرق 

 التدريس احلديثِة.
 13 26 82 82 ت

3.15 0.88 2 
% 40.4 40.4 12.8 6.4 

9 
ميل املعلمة الستخدام طرق التدريس التقليدية 

 .لسهولة تنفيذها
 13 25 86 80 ت

3.14 0.87 3 
% 39.2 42.2 12.3 6.4 
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 الصعوبات م
المتوسط  درجة الصعوبة

 الحسابي
نحراف ال

 المعياري
 بالترت

 معدومة ضعيفة متوسطة كبيرة

7 
 يعوقزيادة عدد الطالبات يف الصف الواحد 

 .ستخدام طرق التدريس احلديثةا
 17 23 79 85 ت

3.14 0.92 3 
% 41.7 38.7 11.3 8.3 

5 
عدم مناسبة أساليب التقومي التقليدية لطرق التدريس 

 .احلديثة
 8 30 95 69 ت

3.11 0.80 5 
% 34.2 47.0 14.9 4.0 

11 
نقص مهارة استخدام الوسائل التعليمية املناسبة 

 .لطرق التدريس احلديثة
 16 24 94 70 ت

3.07 0.88 6 
% 34.3 46.1 11.8 7.8 

2 
 يفحمتوى يناسب االجتاهات احلديثة  صعوبة بناء

 .التدريس احلديثةِ طرق 
 10 30 107 57 ت

3.03 0.79 7 
% 27.9 52.5 14.7 4.9 

 .ضعف ارتباط األهداف باالجتاهات الرتبوية احلديثة 3
 12 31 101 59 ت

3.02 0.83 8 
% 29.1 49.8 15.3 5.9 

10 
رق سلبية املتعلمات الواضحة عند استخدام ط

 .التدريس احلديثة
 17 29 90 67 ت

3.02 0.90 8 
% 33.0 44.3 14.3 8.4 

6 
نقص متطلبات البيئة الفيزيقية لتنفيذ الدرس بطرق 

 .حديثة
 17 32 82 70 ت

3.02 0.92 8 
% 34.8 40.8 15.9 8.5 

4 
صعوبة توفري الوسائل التعليمية اليت تتطلبها طرق 

 .التدريس احلديثة
 25 34 93 53 ت

2.85 0.95 11 
% 25.9 45.4 16.6 12.2 

 3.07 املتوسط* العام
 0.60 االحنراف املعياري

 درجات 4* املتوسط احلسايب من 

الرتتيب التنازيل للصعوبات اليت  (7يوضح اجلدول )    
ت من طالبات التدريب امليداين واليت حد تهاواجه

ت درجات وتدرج احلديثةطرق التدريس  استخدامهن
وهي درجة  (2.85) إىل (3.23بني ) الصعوبة فيها ما

 :على النحو اآليتتدرجت  إذمتوسطة ، 
 ،دون استخدام طرق التدريس احلديثةاحملتوى حيول رة كث -1
وىل مبتوسط حسايب بلغ األ املرتبةاحتلت هذه الصعوبة  إذ
مع نتائج دراسة منصور  وتتفق هذه النتيجة (3.23)
(2016.) 

من حيث  ةالثاني ةداد الرتبوي احتل املرتبعنقص اإل -2
 (.3.15احلسايب ) بلغ املتوسط إذالصعوبة 

 ،لسهوله تنفيذها الستخدام طرق التدريس التقليدية امليل -3
 املتماثلتانللطالبات شكلت الصعوبتان  ةالعددي ةوالكثاف

 ةالصعوب ميثالن إذ (3.14منهما ) كلبلغ   متوسطا  حسابيا  
ويتفق ذلك مع نتائج طرق التدريس احلديثة الستخدام  ةالثالث

 (.2011دراسة العبد الكرمي )
التقومي التقليدية لطرق التدريس  اليبسأ ةعدم مناسب -4

 .(3.11مبتوسط حسايب ) ةالصعوبة الرابع متثلاحلديثة 
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وسائل التعليمية املناسبة لطرق النقص مهارة استخدام  -5
سط حسايب الصعوبة اخلامسة مبتو  متثلالتدريس احلديثة 

(3.07). 
صعوبة بناء حمتوى مناسب لالجتاهات احلديثة لطرق  -6

ثل الصعوبة السادسة مبتوسط حسايب ميالتدريس احلديثة 
 (.2016وذلك يتفق مع نتائج دراسة منصور ) (3.03)
 ،داف باالجتاهات الرتبوية احلديثةهضعف ارتباط األ -7

 ،عند استخدام طرق التدريس احلديثةوسلبية املتعلمات 
نقص متطلبات البيئة الفيزيقية لتنفيذ الدرس بطرق حديثة و 

وذلك  لكل واحدة (3.02)ــمتاثلت مبتوسط حسايب يقدر ب
 foster(2000.) يتفق مع نتائج دراسة 

صعوبة توفر الوسائل التعليمية اليت تتطلبها طرق التدريس  -8
 ةطرق التدريس احلديث يف تنفيذ األخريةالصعوبة  متثلاحلديثة 

وذلك يتفق مع نتائج دراسة  (2.85)بلغ سط حسايب مبتو 
وجود  بحثظهرت نتائج الأ ومن مث ،(2011العبد الكرمي )

 نفيذتواجه طالبات التدريب امليداين يف تة صعوبات عديد
 (7وفق الرتتيب الوارد باجلدول رقم ) ،ةطرق التدريس احلديث

وتتفق هذه  ةكبري   ةملهارات تنفيذها بدرج نوعدم امتالكه
  ةدراسمن الدراسات ك العديد إليهتوصلت  النتائج مع ما

 والشرعة ودراسة اخلرشا (،2003كوسة وباسرون )
 .(2012ورمحة ) ،ةبطاين دراسةو  ،(2010)

  :النتائج والتوصيات والمقترحاتملخص 

 ملخص نتائج البحث :
التعرف على مدى استخدام طالبات  ثهدف البحكان     

، ةلعاب التعليمياألالتدريس احلديثة )التدريب امليداين لطرق 
هم أوحتديد  (القصة، و ةض العمليو العر ، و حل املشكالتو 

 . تواجه عمليه استخدام هذه الطرقالصعوبات اليت
راء ونتائج دراسات آطرح من  دبيات وماوباستعراض األ    

 :ةيتىل النتائج اآلإالبحث  توصل ،سابقة

لعاب األ) ةثطرق التدريس احلدي  استخدام ةأن درج-1
 ،العملية العروضو  ،حل املشكالتو  ،ةالتعليمي

  .ةمتوسط ة(كانت بدرجالقصةو 
  .ةواحلديث ةاملزج بني طرق التدريس التقليدييتم  ما ا  كثري -2
 باليت تواجه طالبات التدري صعوباتن من أهم الإ-3

احملتوى  كثرة، عند تطبيق طرق التدريس احلديثة امليداين
عداد الرتبوي لطالبات قص اإلون ،التدريسي وتنظيمه

 عليهنة قليديتوسيطرة ثقافة طرق التدريس ال ،التدريب
لطرق التدريس  ةنقص مهارات التقومي املناسب باإلضافة إىل

 .ةاستخدام الوسائل التعليميقلة و  احلديثة

 التوصيات :

لرفع كفاءة طالبات  وعمليٍ  عداد برنامج تدرييب نظريٍ إ-4
موضع ) احلديثةطرق التدريس  خداماستالتدريب امليداين يف 

  البحث.(
 مليداينالطالبات التدريب  ةمستمر  ةعقد دورات تدريبي-5

املتبعة  ةتنفيذ طرق التدريس احلديثكيفية يف   بكلية الرتبية
 بالبحث.

يف  احلديثةلتنفيذ طرق التدريس  ةاملناسب ةالصفي ةهتيئة البيئ-6
  .لطالباتلفرتة التدريب امليداين  أثناء

دراسة عن أثر استخدام طرق التدريس احلديثة على  اءإجر -7
 اجتاهات طالبات كلية الرتبية حنو التدريس.

إجراء دراسات عن مدى استخدام بعض طرق التدريس -8
احلديثة األخرى من وجهة نظر الطالبات املعلمات بكلية 

 الرتبية.

 :ترحاتالمق

 للكشف عن مدى ةجراء دراسات وحبوث مماثلإ    
 ةيف التدريس  باملرحل ةرق التدريس احلديثط استخدام

 .ةاجلامعي
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Abstract: The research aims at identifying the reality of the use of modern teaching methods )Educational Games / problem 

solving / presentation / story  ( and the difficulties facing the application from the point of view of  female student-teacher, The 

researcher used the descriptive analysis method. 

The research deals with field student teachers at College of Education in Muzahmiyah, Shaqra University. The sample 

includes (209) student teachers during the second semester of the academic year 1436/1437AH. 

The research tool was a questionnaire designed by the researcher to determine the use of field training students for 

modern teaching methods and detection (The educational games, problem solving, practical presentations, the story). and 

research found several results came the application of modern teaching methods (educational games, solve problems, the 

presentations, the story): The degree of application of modern teaching methods is average in the performance of student 

teachers. The arithmetic mean ranged between 2.79 – 3.07 out of 4, The most important difficulties faced by the student 

teachers in the application of modern teaching methods are the intensity of the teaching content and its organization, lack of 

educational preparation, dominancy of traditional teaching methods in the performance of the student teachers, and the 

shortage of appropriate skills needed to evaluate the modern  teaching methods and the use of teaching aids. 

The research presented several recommendations: prepare a theoretical and practical training program to increase the 

efficiency of the student teachers' performance in the application of modern teaching methods, conduct continuous training 

courses for the student teachers about the implementation of modern teaching methods in the College of Education, and 

create appropriate classroom environment for the implementation of modern teaching methods during field training. 

 

Key words: Modern teaching methods  - Field training -  female student teacher. 

 


