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المذكالت التي يواجككا مدردو التربية الفنية والمكنية للمرحلة 

جدة في المملكة العربية الدعودية والحلول  ةة بمدينـالمتودط
 .المقترحة لكا

 
 *منعم عبد الكريم السعايدةد.

                                        **اصر القحطانيـيرة نــأم
 

 ملخصال
 

ـــف  الوانيـــف  ـــي الور  ـــف  ـــف ال ني هـــدل الدةااـــف الكاـــك عـــت الواـــك ت الوـــي ييا ااـــا مدةاـــي الورلي
الووياـطف مــت   اــف ن ــرهمل  ذح يــش هــوا الواــك ت  ااوـراس الح ــيت الونااــبف لاــا. ذكينــ  عينــف الدةااــف 

لااــواداا ااــوبانك ذالــد البا نــا   مــت ( مــت مع وــي الورليــف ال نيــف  الوانيــف.  اــد  وعــ  البيانــات 309مــت  
صـــدااا مـــت ضـــ ت عرجـــاا ع ـــح ميويعـــف مـــت الوحكوـــيتل لوـــا ذالـــدا مـــت  باذاـــا لطريقـــف ا ضوبـــاة   عـــادة 

 ا ضوباة.
أظاــرت النوــان  أ  مع وــي الورليــف ال نيــف  الوانيــف ل ور  ــف الووياــطف  يعــاني  ماــك ت ذعــيد  لــح   

ــوع مل  البي ــف الودةاــيف  الوناــا ل  الواهيــش الع وــي  الوســ كيل ــوع مل  ذن ــيم الوع ــيم  ال  ذاطــيا الوع ــيم  ال
 اإلداةةل  ا ضوباةات  الوقـييمل  الط بـفل  اإلاـرال الورلـيإل   داةة الاـك  اإلةاـاد الوانـي.  دلـ  النوـان   

( لــــيت α=0.05 عنـــد مســــوي  لـــولل ع ــــح  ـــر   حات د لــــف   اـــانيف  ــــي دة ــــف ذقـــدير الواــــك ت 
 لوع واتل  ح لا  الوع وي  ألنر ميا اف لو ل الواك ت الوع ويت  ا

هـوا الدةااـف جـر ةة ذـي ير مع وـيت مواااـيت  ـي الورليـف ال نيـف  الوانيـف  ذـدةيبام   لان  أهم مقور ات
ع ـــح ماـــاةات الوـــدةي ل  ذـــي ير الوســـو ممات الواديـــف الوط يلـــف لوـــدةي  محوـــي  الوبحـــ . لوـــا ااور ـــ  

 ذدةي  الوبح . الدةااف ذعدي ت  ي طرانق
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 جدة ادلملكة العربية السعودية. –** وزارة الرتبية والتعليم 
 املقدمة  - 1

ياة   رلاا   يتضمن منهاا  الرتبياة الينياة وادلهنياة العناياة بتاوياد البلباة بابعت ادلهاارا  األدااياة ا بتكار 
ادلسبحا  واجملسما ، من زخرفة نباتية وىندسية وإسالمية، والبباعة )اليلينيوم(، ومااولة احلار  العاعبية، 

(. ويقسم منها  الرتبية الينية وادلهنية للمرحلاة ادلتوسابة إ  6002والتظليل والتلوين )وزارة الرتبية والتعليم، 
والنظااري )اجلانااع ادلعار (. ويعااتمل اجلانااع النظاري علاا  تاويااد  شاقي  العملااا )التببيقااا، أو اينتااجا(،

البالااع لعلومااا  وخاارا  نظريااة تتلاال لعااه الياان وأاااولو اليلساايية ادلتمولااة   نظريااا  الياان ومياىيمااو 
اجلماليااة والنقديااة والتارويااة واحلضااارية، وعالقااة الياان باينسااا  وخرتااو ولاربااو ومناااتااو اليكريااة واحلضااارية، 
ومقومااا  اجلماااو للواااوو إ  عاااو القاايم وادلهااارا  احلياتيااة العمليااة وادلهنيااة وأ يتهااا   تكياا  الياارد مااع 
احليااااة نوانبهاااا ا قتلاااادية وا جتماعياااة. أماااا اجلاناااع العملياااا، فيهاااتم بتاوياااد البالاااع بادلهاااارا  واخلااارا  

اليااو وادلهااو وكيييااة التعاماال مااع وساااا  األدا   األداايااة، وادلمارسااا  الينيااة والتعبىيااة ادلتلاالة ببنااا  العماال
ادلختلياااة، واساااتومار خلاالاااها   إباااراز القااايم اجلمالياااة   العمااال الياااو وادلهاااو، والقااايم البنااياااة مااان حياااث 
ادلساحة، والتلميم، وا تاا  واحلركة، والليا  التعبىية كايحساس والععور والعاطية، فضالً عن الليا  

 كل واللو  واخل .احلسية مول الع
وتعد ادلهارا  العملية الينية عنلراً أساسياً   تربية البالع وإعداده للحياة،  ذلك دلا تؤديو من دور   
توساايع افاااط البلبااة وتنميااة ميااوذلم ومااواىبهم وقاادراام وواارس القاايم ادلرووبااة   نيوسااهم. وعلاا  الااروم ماان 

معااكال  تعيااي  قيااي تلااك ادلواىااع والقاادرا  والقاايم، وماان  ذلااك فااد  تاادريس الرتبيااة الينيااة وادلهنيااة يعاااي
( حوو واقع الرتبية الينية وادلهنية   ادلملكة العربية السعودية  من 6006ىذه ادلعكال  ما أورده الاىراي )

ر عدم توافر  كتاا  الرتبياة الينياة وادلهنياة، ودليال ادلعلام، و اخلاماا  واألدوا  واألجهااة الالزماة، وعادم تاواف
 ادلعاول ادلناسبة   ادلدارس. 

وقااااد ورد   لااااار  الاااادوو ادلتقدمااااة معااااكال  أعاقاااامل تاااادريس الرتبيااااة الينيااااة وادلهنيااااة منهااااا مااااا  تعلااااي 
بالاىااا  األشااخا  ضلااو ادلهااارا  العمليااة، وبضااع  تلااميم ادلنهااا  و ااالتو باحلياااة، فضاااًل عاان  ااع  

 ,Evans, 1998, p.34; DES/Wo (1989)عملية قدرا  ادلعلمي   تنييذ التدريع عل  ادلهارا  ال

p. 16); Eggleston, 1992, p.6) وىا معكال  تواجو كذلك لربة األرد    تدريس الرتبية ادلهنية ،
(Tweissi, 1998; Al-Saydeh, 2002). 

( أ  6006اللادر سنة ) ةوقد أكد التقرير الوطو حوو الرتبية الينية وادلهنية   ادلملكة العربية السعودي
الرتبية الينية وادلهنية ىا إحدى ادلكونا  األساسية   اخلبة الدراسية العامة للمرحلتي ايبتدااية وادلتوسبة 
  التعلااايم العاااام للبناااي والبناااا . ومااان جاناااع اخااار اوااال عنلاااراً أساساااياً   اخلباااة الدراساااية العاماااة لتعلااايم 

  ا  احلميااادة وادلهاااارا  وا لاىاااا  وادلياااوو وا ساااتعداداالبناااا ، دلاااا اولاااو مااان أ ياااة   تكاااوين السااالوكي
تكااوين ادلهااارا  "األساسااية الينيااة واجلماليااة. وقااد نلاامل سياسااة التعلاايم   ادلملكااة العربيااة السااعودية علاا 
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. "العملياااة والعناياااة بادلنااااحا التببيقياااة   ادلدرساااة، وإتاحاااة اجملااااو للبالاااع للقياااام باألعمااااو الينياااة اليدوياااة
مل عالمااااة الرتبيااااة الينيااااة وادلهنيااااة  اااامن اجملمااااوة العااااام للمقااااررا  الدراسااااية الاااا  يدرسااااها )الاىااااراي، وأدخلاااا
(. إ  أ  واقاع احلااو   يرقا  إ  تلااك التلاورا  والبموحاا ، ألساابا  تتعلاي بقلاور ايمكانااا  6006

 دلناسبة، والوساال التعليمية.ادلادية، والامانية وادلكانية، والكيا ا  البعرية ادلؤىلة، والبيئة التعلمية ا
ومع أ  مادة الرتبية الينية وادلهنية تدرس بوايها مادة دراسية  امن الرناامج التعليماا العاام   ادلملكاة 

  ادلرحلااة  سالعربيااة السااعودية للمرحلااة ادلتوساابة، إ  أبااا تاادرس بواقااع حلااة واحاادة   األساابوة، و  تاادر 
قدم بوايها مادة دراسية نظامية   مجياع مراحال التعلايم العاام للبناا ، معارتكة الوانوية إ  اختيارياً، بينما ت

علاا  اجلوانااع الاخرفيااة والتبريااا واخلياطااة والنساايج )وزارة الرتبيااة  اً عاماا تركيااااً مااع مااادة التاادبى ادلنااا ، وتركااا 
 (.6002والتعليم، 

أناو علا  الاروم إ  ة العربياة الساعودية كاذلك ويعى التقرير الوطو  حاوو الرتبياة الينياة وادلهنياة   ادلملكا
مااان وجاااود جاناااع نظاااري   ادلنهاااا  فاااس  الرتكياااا   التااادريس يب ااا  علااا  اجلاناااع العملاااا، علااا  حساااا  

أ  الين والرتبية الينية وادلهنية ما  ا إ  وسيلة ينتا  أعماو "اجلانع النظري، اعتقادا من منظور اجتماعا 
عاارو والتااايي، و  حاجااة ذلااا بااالتنظى والتوقياا ". وماان الببيعااا أ  ياانعكس ىااذا فنيااة متقنااة اللاانع جملاارد ال

(. ويعاااد ذلاااك أحاااد 6006علااا  توجهاااا  تااادريس الرتبياااة الينياااة وادلهنياااة وشلارساااااا   ادلااادارس )الاىاااراي، 
إ   العيو  الرايسة   التدريس، وذلك أل  األسس النظرية ألي مبحث تايد   قدرة ادلاتعلم علا  الوااوو

 (.6002ة العليا )يونس واخرو ، ادلستويا  العقلي
ماان ىنااا يتضاان أ  منهااا  الرتبيااة الينيااة وادلهنيااة   ادلملكااة العربيااة السااعودية يتعلااي لهااارا  عمليااة قاااد 
تتعدى حدود ادلهارة الالزمة للرتبية الينية التقليدية. فادلنها  يتعلي لهارا  ختص الاخرفة، واألش او الينية، 

الععيب، وتببيقا  عملية حياتياة، وتببيقاا  لونياة، والبباعاة باالتيريي )اليلينياوم(.   نببيعة اللامتة، واليوال
كمااا يتباارط ادلنهااا    ااايو  ادلرحلااة ادلتوسااابة إ  اسااتخدام أدوا  الرساام للتعاماال مااع البيئااة الببيعياااة، 

 الينية العملية. ووتببيقا  الاخار  اذلندسية، واألش ا
 الدراسةمشكلة  - 2

الرتبيااة الينيااة وادلهنيااة اااعوبا  ومعااكال   ااوو دو   قيااي أىاادا  ادلنهااا    يواجااو معلمااو ومعلمااا
(، خلوااااا أ  لرباااة ادلملكاااة   إدخااااو الرتبياااة الينياااة وادلهنياااة إ  منااااىج التعلااايم تعاااد 6006)الاىاااراي، 

ا ، أو ادلعلاام وإعااداده، وقلااة حديوااة، ولااذا   بااد ماان وجااود بعاات ادلعااكال  الاا  قااد يكااو  ملاادرىا ادلنهاا
  ادلاديااة، أو الاىااا  البلبااة ضلااو ادلوا اايع ادلبروحااة   ادلنهااا . اتااوافر ادلعلمااي ادلتخللااي، أو ايمكاناا

ينياة وادلهنياة، و دياد الختلية ال  تواجاو تادريس الرتبياة دراسة ادلعكال  ادل ومن ىنا تبدو احلاجة ماسة إ 
عااااكال  إعاقااااة للتاااادريس. ولااااذا فقااااد جااااا   ىااااذه الدراسااااة سااااعيا لتحديااااد الدرجااااة الاااا  تسااااببها تلااااك ادل

ادلعاااكال  الااا  يواجههاااا مدرساااو الرتبياااة الينياااة وادلهنياااة للمرحلاااة ادلتوسااابة لديناااة جااادة   ادلملكاااة العربياااة 
 السعودية، وذلك  قرتاح احللوو ادلناسبة لتلك ادلعكال .
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 أهداف الدراسة - 3

 اد  الدراسة إ  ما يسيت 
جاادة    ة ديااد ادلعااكال  الاا  يواجههااا مدرسااو الرتبيااة الينيااة وادلهنيااة   ادلرحلااة ادلتوساابة لديناا -

 ادلملكة العربية السعودية.
 ديااد ىاال ادلعلمااو  أكواار مواجهااة للمعااكال  الاا  تعيااي تاادريس الرتبيااة الينيااة وادلهنيااة للمرحلااة  -

 ادلعلما ؟.جدة   ادلملكة العربية السعودية أم  ةادلتوسبة لدين
اقرتاح احللوو ادلناسبة للمعاكال  الا  تواجاو مدرساا الرتبياة الينياة وادلهنياة   ادلرحلاة ادلتوسابة    -
 جدة   ادلملكة العربية السعودية. ةلدين

 أسىلة الدراسة - 4

 سعمل الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية 
ة   مدينااااة جاااادة   ادلملكااااة العربيااااة مااااا ادلعااااكال  الاااا  يواجههااااا مدرسااااو الرتبيااااة الينيااااة وادلهنياااا -4-1

 السعودية من وجهة نظرىم؟

( باااي تقاااديرا  ادلعلماااي α=0.00ىااال ىناااا  فاااروط ذا  د لاااو إحلاااااية عناااد مساااتوى د لاااة ) -4-2
 وادلعلما  لدرجة وجود ادلعكال  ال  تواجو تدريس مبحث الرتبية الينية وادلهنية؟

و الرتبية الينية؟ وما درجة موافقة ادلعلماي علا  الرايسة للمعكال  ال  يواجهها مدرس وما احللو  -4-3
 تلك احللوو؟

 أهموة الدراسة  - 5

تنبع أ ية الدراسة من أ ياة ماادة الرتبياة الينياة وادلهنياة للبلباة مان حياث أزرىاا   تاوياد البلباة بااخلرا  
يااة، وتاوياادىم بادلهااارا  العمليااة الاا  تسااهم   يااو شخلااياام ادلتكاملااة إ  جانااع ادلااواد الدراسااة األكادم

ادلهنياة الاا  تساااعدىم علاا  الوفااا  لتبلباا  احلياااة، وتنميااة حسااهم اجلمااا . كماا تكماان أ يااة الدراسااة بااس  
  ادلملكااة العربيااة السااعودية بتيلاايال  ىامااة عاان  ميااةييااد ادلسااؤولي عاان العمليااة التعلنتاااهااا تسااهم بتاو 

الرتبية الينية وادلهنية ب ية حلها، وإسهامها   التخبي  لارامج ادلعكال  ال  يواجهها ادلعلمو    تدريس 
 تسىيل معلما ىذا ادلبحث، وجهود تبوير ادلنها  والتخبي  الرتبوي عموماً حبيث تبه عل  

 حاجا  واقعية مستمدة من ادلعكال  ال  تعيي تدريس ىذا ادلبحث.
ماي( الاذين ىام علا  االة مباشارة بتادريس الرتبياة وتتضمن ىذه الدراسة ارا  ذوي العالقة ادلباشرة )ادلعل

الكع  عن العوامل ال  تؤدي إ  حدوث ادلعاكال ، إذ يسااعد  نالينية وادلهنية   ادلدارس، شلا مكن م
ذلك   اقرتاح حلوو ذلا. وبتواال نتااج ىذه الدراساة ماع أااحا  القارار الرتباويي   ادلملكاة،  يتوقاع أ  

قرارا  وإجرا ا  فاعلة، واقرتاح شلارسا  تربوية تؤدي إ   سي تدريس الرتبية الينية يؤدي ذلك إ  اختاذ 
وادلهنيااة   ماادارس ادلملكااة، شلااا يعااو أ  مجيااع ذوي العالقااة بتاادريس ادلبحااث )مبااوري ادلناااىج، وأاااحا  
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ألزاار اييبااا    القاارار، ومااديري ادلاادارس، وادلعلمااي( سيسااتييدو  ماان نتااااج ىااذه الدراسااة، شلااا يااؤدي إ  ا
 البلبة الذين يدرسو  ىذا ادلبحث )طلبة ادلرحلة ادلتوسبة   ادلملكة العربية السعودية(.

 مصطلحات الدراسة - 6

ىاو منهاا  دراساا موجاو لباال  ادلرحلاة ادلتوسابة وطالباااا، مناا  الورليف ال نيـف  الوانيـف   -6-1 
الرتبيااة والتعلاايم   ادلملكااة العربيااة السااعودية، ويهااد  إ   وىااو جااا  ماان الرنااامج الدراسااا الااذي أقرتااو وزارة

تاادريع البلبااة علاا  أنااواة سلتليااة ماان ادلهااارا  مااع ا ىتمااام بااالتعليم ادلهااو وواارس حااع العماال   نيااوس 
البلبااة، فضاااًل عاان تنميااة القاادرا  العقليااة وادلهااارا  ادلختليااة لاادى البااال ، وتعهاادىا بالتوجيااو والتهااذيع 

ا بتكاري وتنمية تقادير العمال اليادوي لدياو. ويعاتمل كاذلك علا  دراساة األلاوا  ادلنساامة  وتعهد نعاطو
وادلتنافرة وادلركبة، وتسزى اللو    ادلساحة، ودراسة بعت النماذ  الببيعية اللامتة مع مراعاة قاواني النساع 

ايسااااالمية بعااااكل خااااا  والظاااال مراعاااااة أدط، وتكااااوين مو ااااوعا  تتلاااال بااااالبيئتي الببيعيااااة والتارويااااة و 
باستعماو األلاوا  ادلااياة واحلار، وتلاميم عنااار نباتياة وىندساية لابعت ادلو اوعا  )وزارة الرتبياة والتعلايم، 

6002.) 
ىا العوامل ال  يرى ادلعلمو  أبا الواك ت الوي ييا ااا مدةاي الورليف ال نيف  الوانيف   -6-2

تدريسااهم   يوافااي طبيعتااو. وقااد قيساامل ماان خااالو اسااتاابا   ااد ماان  قاايقهم ألىاادا  ادلنهااا ، ولعاال 
ادلعلمااي عاان بنااود اسااتبانة أعااد  ذلااذه ال ايااة وقسااممل ادلعااكال  فيهااا لعاادة رلااا   تضاامنمل  ادلنهااا ، 
التسىياال العلمااا وادلساالكا للمعلاام، ختبااي  التعلاايم والااتعلم، تنظاايم التعلاايم والااتعلم، البيئااة ادلدرسااية وايدارة، 

 .والتقومي، البلبة، ايشرا  الرتبوي، وإدارة الل  وايرشاد ادلهوا ختبارا  
 مراجعة الدراسات السابقة - 7

ل اىنا  عدد من الدراسا  ال  أشار  إ  معكال  سلتلية واجهمل تدريس الرتبية الينية وادلهنية بعك
 ا   عام و  بيئا  سلتلية، ومكن تلني  ما أوردتو تلك الدراسا  من معكال  إ  رل

 )ادلنها  وتدريسو( و )ادلعلم وتدريبو(. 
 الدراسات يف مشكالت املنهاج وتدروسه - 1 – 7

أشاار  بعاات الدراسااا  الاا  حاولاامل البحااث   مواااايا  ادلناااىج ادلعاادة إ  أ  تلااك ادلناااىج و تعااد 
د  إ  تقاومي منهاا  ال  ا (6006الاعيب ) ببريقة  قي أىدافها وتوى دافعية ادلتعلمي، ومن ذلك دراسة

الرتبية الينية وادلهنية للمدارس األساسية   األرد  للليي اخلامس والسادس    و  أىدافو، ودلمل النتااج 
علاا  انعاادام اااوو األىاادا  العامااة لةىاادا  اخلااااة، وا ىتمااام لااااو ا تلاااو علاا  حسااا  اجملااا   

مااة دلبحااث الرتبيااة الينيااة وادلهنيااة، ووجااود أىاادا  األخاارى   ماادى اوياال األىاادا  اخلااااة لةىاادا  العا
 سلوكية   تنتما للمااو الذي و عمل فيو. وانعدام األىدا  الوجدانية.
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 ( تقرياااراً حاااوو واقاااع الرتبياااة الينياااة وادلهنياااة   التعلااايم العاااام و  التعلااايم واااى6006كماااا أعاااد الاىاااراي )
ر ادلنهاا  والوسااال الرتبوياة. اعتماد التقريار علا  دراساة النظااما   ادلملكاة العربياة الساعودية وحاجاا  تباوي

الوزااااي ادلتعلقااة بادلبحااث، وكااا  ماان أىاام النتااااج الاا  ورد    التقرياار أ  أىاادا  ادلنهااا  ينقلااها الرتكيااا 
والتيلاايل، وأ  ىنااا  حاجاااة إ  إيباااد أدلاااة للمعلمااي وكتاااع للبلبااة لكاااا يضااب  تااادريس ادلبحااث وتقاااومي 

كما تبي أ  ىنا  تركيااً عل  اجلانع العملا مان ادلبحاث أكوار مناو علا  اجلاناع النظاري،    قيقو ألىدافو.
وأ  ادلبحااث ياادرس   بعاات ادلاادارس ماان قباال معلمااي وااى متخللااي، وأ  ىنااا  نقلااا   فهاام فلسااية 

زمااة لتاادريس الرتبيااة الينيااة وادلهنيااة وأىاادافهما. كمااا أشااار التقرياار إ  وجااود نقااص   ايمكانااا  ادلاديااة الال
 ادلهارا  العملية ادلتضمنة   ادلنها .

الياااؤادي  كماااا تعاااى بعااات الدراساااا  إ  وجاااود بعااات السااالبيا    بناااا  ادلنهاااا . ومااان ذلاااك دراساااة
الاا  اااد  إ  الكعاا  عاان اجلوانااع اييبابيااة والساالبية   دلياال الرتبيااة الينيااة وادلهنيااة    ااو   (6006)

بيااة الينيااة وادلهنيااة   ادلرحلااة ايعداديااة   العااراط، إذ ألهاار  نتااااج الدراسااة أ  األىاادا  الرتبويااة دلااادة الرت 
رلاو األىدا  ادلعرفية حاز اىتمام أكور مان اجملاالي ادلهااري والوجاداي، وأ  األىادا  اليرعياة لكال ىاد  

سم اآلخر  قي لاموة قد تباينمل   تكرارااا ونسبتها ادلئوية وترتيبها؛ وىذا يعو أ  قسما منها  قي والق
( الا  ااد  إ  تقاومي منهاا  الرتبياة 6002ما  ققو أىادافها اليرعياة. ومان ذلاك أيضاا دراساة ادلعاهداي )

الينياااة وادلهنياااة للمرحلاااة ادلتوسااابة مااان وجهاااة نظااار ادلدرساااي وادلدرساااا ، إذ ألهااار  أ  األىااادا  الرتبوياااة 
رحلااة ادلتوساابة بالسااعودية حباجااة إ  ادلايااد ماان الدقااة   اللااياوة ادلعتماادة دلااادة الرتبيااة الينيااة وادلهنيااة   ادل

لتو ااايحها وترمجتهاااا لااادى ادلااادرس والبالاااع واكتسااااقا القابلياااة للتببياااي، وأ  ادلنهاااا  ييتقااار إ  التناااوة   
 أساليع تقومي نتاجاتو.

 منهاا  بدراساة ااد  إ  الكعا  عان نقااو القاوة ونقااو الضاع    (6002را اا ) و  العراط قام
مراكا األش او اليدوية   قسم الرتبية الينية وادلهنية من حيث عناار ادلنها  كلهاا، وتلاميم أياوذ  مقارتح 
لتبوير ادلنها    ادلراكا با عتماد عل  نتااج البحث. وألهر  النتااج أ  مثة نقاو  ع  كبىة   عناار 

ال  اد    (2990) ضا  إ  ذلك دراسة إذلاماادلنها ، وألهر  أيضاً نقاو قوة بسيبة   عنااره. ي
إ  تقومي دليل ادلعلام للرتبياة الينياة لللايي اخلاامس والساادس األساساي   األرد  تقومااً لريبيااً وذلاك مان 
وجهة نظر معر  الرتبية الينية وادلهنية. ودلمل النتااج علا  قلاة احللاص ادلقاررة لتادريس ادلاادة، وعادم تاوافر 

للرتبيااة الينيااة، وعاادم تااوافر األدوا  واخلاماا  الالزمااة لااو، وعاادم تعاااو  ايدارة ادلدرسااية، وأ  معا ل خااا  
 تدريع ادلعلمي وى كا .

دراساااة ااااد  إ   (6002عمااااري )وعااان واقاااع تااادريس منهاااا  الرتبياااة الينياااة وادلهنياااة   األرد  أجااارى 
ادلرحلاة األساساية، ودلامل النتاااج علا    اع     تعخيص الواقع التدريسا دلنها  الرتبية الينياة وادلهنياة  

ادلمارسااااا  التدريسااااية للمنهااااا  ناااااتج عاااان عاااادة عواماااال منهااااا نقااااص ادلراجااااع، وانعاااادام ادلعاااااول واألدوا ، 
 داد معلما الرتبية الينية وادلهنية، وتدريس الرتبية الينية وادلهنية من قبل وى ارامج إعا  باو ع
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 يري ادلدارس  بس ية مبحث الرتبية الينية وادلهنية.ادلتخللي. ونقص الوعا لدى مد
( دراسااة اااد  إ   ديااد ادلعااكال  ايداريااة والينيااة الاا  تعانيهااا معلمااا  2992وأجاار  احلدياادي )

الرتبياااة ادلهنياااة   مااادارس العااااامة عماااا . وقاااد تباااي أ  ىناااا  معاااكال  تتعلاااي بضاااع  اىتماااام إدارا  
القة بادلعرفي الرتبويي، ونقاص ايمكاناا . كماا تباي  اع  اىتماام البالباا  ادلدارس بالرتبية ادلهنية، والع

 أنيسهن بالرتبية ادلهنية نتياة لعدم وجود عالمة سلللة تدخل   ادلعدو السنوي للبالبة.
( كااذلك دراسااة اااد  التعرياا  بواقااع منهااا  الرتبيااة الينيااة وادلهنيااة   ماادارس 2990وأجاارى الناااادة )

وسبة   منبقة الرياو. و جا   النتااج مبينة أ  مناىج الرتبياة الينياة وادلهنياة كانامل جيادة مان ادلرحلة ادلت
حيااث اينتااا  اليااو، ولكنهااا  ااعيية ماان حيااث تبااوير ادلهااارا  ادلعرفيااة. وكااذلك و يتضاامن دلياال ادلنهااا  

( دراساة ااد  2999اخلا  بادلدارس ادلتوسبة تياايل عن تادريس ادلاادة وتقومهاا. كماا أجارى الكنااي )
إ  تقااااومي منهااااا  الرتبيااااة الينيااااة وادلهنيااااة ادلقاااارر   ماااادارس ادلرحلااااة الوانويااااة ماااان وجهااااة نظاااار مدرسااااا ادلااااادة 
وا ختلاايي الرتبويي   العراط، وجاا   النتاااج لتادو علا  عادم ااوو طراااي ادلنهاا  جلواناع مهماة   

ة تسكيااد مااادة الرتبيااة الينيااة وادلهنيااة ادلعتماادة حالياااً   ادلرحلااة الرتبيااة الينيااة وادلهنيااة. لااذا أقاارتح الباحااث  اارور 
الوانوية عل  تعريا  البلباة بااحلر  اليدوياة، وتاويادىم بادلهاارا  العملياة باساتخدام اخلاماا  البيئياة، وإزاارة 

 اىتمامهم بالتذوط اليو وإكساقم زقافة فنية مناسبة لقابليتهم.
الرتبياة تباوير منهاا   ( دراساة ااد  إ (Abdul-Shakour, 1989مالياياا أجارى عباد العاكور   و 

   او   اً و اعي اً نقلا يعااي ادلنهاا   أوجاد  دراساتو و ليلاووبعاد  .لاا يتناساع وروح العلار الينية وادلهنياة
   الو يااا  الرتبيااة الينيااة وادلهنيااة أياااو دلنهااا  زالزااة بدراسااةم الباحااث ادلعاااارة. وقااا واحلاجااا األىاادا  

مهااارا  يااو و تناسااع لااا ي  ماليايااا  الرتبيااة الينيااة وادلهنيااة تبااوير منهااا وماان   ها، ببعضاا ادلتحاادة ومقارنتهااا
   الرتاث الوطو اليو. ةنقل وذلك يحداث والبيئة،اجملتمع   ووعيهم لتبوير الين  الينية األفراد

حبة للمنها  الدراسا   ادلرحلة الوانوياة بدراسة تقومي النعاطا  الينية ادللا (2999) الربيعا كما قام
  العااااراط. وألهاااار  النتااااااج وجااااود فعاليااااا  ومو ااااوعا    ادلنهااااا    توااااى اىتمااااام البلبااااة، وأ  الرساااام 
والتاليد والاخرفاة مان أكوار النعااطا  الينياة الا  يرواع البلباة   مااولتهاا داخال اللا ؛ ووجاد أ  أكوار 

 لبة   دروسهم ىا اخل  العر ، والرسم، والتلميم، والتايي، والاخرفة.النعاطا  ال  يستييد منها الب
 دراسات يف مشكالت معلم الرتبوة الفنوة واملهنوة وتدرويه - 2 – 7

بيناامل معظاام الدراسااا  السااابقة وجااود نقااص   مهااارا  ادلعلاام ومتبلباتااو الالزمااة لتاادريس الرتبيااة الينيااة 
 ة دياد احلاجاا  التدريبياإ  مان دراساة ااد   (2999القااعود ) باو وادلهنية، ومن ىاذه الدراساا  ماا قاام

دلعلما الرتبية الينية وادلهنية   زلافظة إربد، وبينمل النتااج أ  برامج التدريع ال  كانمل قاامة   تباه علا  
رامج احلاجاااا  اليعلياااة للمعلماااي   علااا  النبااااط الياااردي و  اجلمااااعا. وأقااارتح الباحاااث إعاااادة النظااار   بااا

تدريع معلما الرتبية الينية وادلهنية وتسىيلهم أزنا  اخلدمة، و  برامج إعدادىم قبل اخلدمة وتلميمها لتليب 
 احلاجا  التدريبية ال  كعيمل عنها ىذه الدراسة.
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( بدراسة اد  إ  تقومي الرنامج التدرييب ادلوجو دلعلما الرتبية الينية وادلهنية 2990كما قام الكيالي )
  أزنا  اخلدمة   األرد ، الذي أعده مركا التادريع الرتباوي التاابع لاوزارة الرتبياة والتعلايم. بينامل النتاااج أ  
تلك الرامج    قي أىدافها   رفع كياياة ادلعلماي التدريساية، كماا بينامل أ  عادم ا ىتماام ببيئاة التادريع 

إ   اارورة ا ىتمااام وبااذو اجلهااود لتااوفى  رييب، شلااا يعااىيااؤزر ساالبياً   الاىااا  ادلتاادربي ضلااو الرنااامج التااد
 اخلدما  الرتبوية   مراكا التدريع ادلختلية     

تعر  األ ية النسابية للكياياا  التعليمياة الا  يارى معلماو  إ ( بدراسة اد   2990ن )اوقاممل ادليل
ارساااتهم لتلاااك الكياياااا . أشاااار  نتاااااج الرتبياااة الينياااة وادلهنياااة   األرد   ااارورة توافرىاااا لاااديهم، ومااادى شل

الدراسااة إ  حاجااة ادلعلمااي إ  التاادريع علاا  العديااد ماان الكيايااا  بدرجااة عاليااة. ودو علاا  ذلااك وجااود 
فروط ذا  د لة إحلااية    ليل البلبة تعاى إ  عامل إعداد ادلعلم. كما دلمل النتااج عل  وجود فرط 

مبحث الرتبية الينية وادلهنية مكن أ  يعاى إ  عامل اجلنس للاحل  ذي د لة إحلااية    ليل البلبة  
 البالبا . 

يتضن من رلمل الدراسا  السابقة أ  ىنا  معكال  عديدة يعانيها تدريس الرتبية الينية وادلهنية، وأ  
إيباااد ىااذه ادلعااكال  حباجااة إ  دراسااا  متكاملااة اااد  إ   دياادىا   اجملااا   ادلختليااة والعماال علاا  

مقرتحا  ذا  الة حللهاا. لاذا تاسيت ىاذه الدراساة لساد فااوة   البحاث ادلتعلاي بالرتبياة الينياة وادلهنياة مان 
حيث عملها عل   ديد ادلعكال  ال  تواجو تدريس الرتبية الينية وادلهنية   رلا   سلتلية واقرتاح احللوو 

 ادلناسبة ذلا.
 منهج الدراسة وإجراءاتها - 8

اعتماااد  الدراساااة علااا  ادلنهاياااة الواااايية للكعااا  عااان ادلعاااكال  الااا  يواجههاااا لدةااـــف  مناييـــف ا
مدرساو الرتبياة الينيااة وادلهنياة للمرحلااة ادلتوسابة لدينااة جادة   ادلملكااة العربياة السااعودية، إذ مجعامل بيانااا  

 الدراسة من خالو استبانة.
 جمًمع الدراسة - 9

الينيااة وادلهنيااة للمرحلااة ادلتوساابة   ادلاادارس احلكوميااة واألىليااة تكااو  رلتمااع الدراسااة ماان معلمااا الرتبيااة 
( ماان 692(، ماانهم )998والنموذجياة التابعااة دلدينااة جاادة   ادلملكاة العربيااة السااعودية. وقااد بلاي عااددىم )

( ماان ايناااث. وقااد دلاامل بيانااا  مديريااة الرتبيااة والتعلاايم   جاادة أ  عاادد ادلتخللااي   092الااذكور و )
 ( من ادلعلما .  620( منهم )880الينية وادلهنية )الرتبية 
 عونة الدراسة -11

 اختى  عينة الدراسة بالبريقة الببقية الععوااية من مجيع ادلعلمي وادلعلما  الذين يدرسو  الرتبية 
( اساااتبانة أعياااد منهاااا 802٪ مااان رلتماااع الدراساااة، وزعااامل )20الينياااة وادلهنياااة للمرحلاااة ادلتوسااابة، وبنسااابة 

 ( استبانة من ادلعلما .290( استبانة من ادلعلمي و )29( استبانا  منها )809)
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 أداة الدراسة -11

ادلتوسبة    ةطور  استبانة للكع  عن ادلعكال  ال  يواجهها مدرسو الرتبية الينية وادلهنية   ادلرحل
لة متنوعة عر لقا ا  ومن أجل ذلك أجرى الباحوا  دراسة استبالعية ألىم ادلعكال  بسسئ. مدينة جدة

فردياااة ماااع معلماااا الرتبياااة الينياااة وادلهنياااة، كاااا  الرتكياااا األساساااا فيهاااا علااا  )ماااا ىاااا ادلعاااكال  الااا  تعياااي 
تدريساااك للرتبياااة الينياااة وادلهنياااة فيماااا يتعلاااي بقااادراتك التدريساااية ومؤىالتاااك،  ايدارة ادلدرساااية وايشااارا ، 

د  ادلعااكال  الاا  أوردىااا ادلعلمااو    و ااع ادلعااكال  ادلنهااا  ومتبلبااا  تدريسااو، والبلبااة(. وقااد ساااع
األساسية وتلنييها إ  رلا   سلتلية. امامل ادلعاكال  با ساتيادة شلاا ورد   أدوا  الدراساا  األخارى 

(. وقاام الباحواا  2992( وساالمة )2992( واحلديادي )2990( والكيالي )2999مول دراسة القاعود )
فقرة موزعة عل  تسعة رلا   كاا  مان بينهاا رلااو ادلنهاا ، والتسىيال العلماا  (02ببنا  استبانة مؤلية من )

وادلساالكا للمعلاام، وإدارة اللاا  وايرشاااد ادلهااو، والبيئااة ادلدرسااية وايدارة، وىااذه رلااا   اواال معااكال  
لم، وتنظيم خااة بتدريس الرتبية الينية وادلهنية. كذلك  ممل رلا   ادلعكال  رلاو ختبي  التعليم والتع

التعلااايم والاااتعلم، والتقاااومي، والبلباااة، وايشااارا  الرتباااوي، وىاااا رلاااا   مكااان أ  تعااارت  فيهاااا الرتبياااة الينياااة 
و ع أمام كل فقرة تدريج ليكر  اخلماساا لبياا  درجاة ادلعاكلة، وعلا   دوادلهنية مع ادلباحث األخرى. وق

كاااذلك احتاااو   (.2(، وقليلاااة جااادا )6قليلاااة )(، 8(، متوسااابة )2(، كباااىة )0النحاااو اآليت  كباااىة جاااداً )
ا ساااتبانة علااا  رلموعاااة مااان ادلقرتحاااا  الااا  تضااامنمل ت ياااىا  رايساااة  مااال تعاااديال  جوىرياااة   النظاااام 
التدريساااا للمبحاااث، وذلاااك حلااال ادلعاااكال  الااا  يواجههاااا ادلدرساااو ، وطلاااع إ  ادلعلماااي  دياااد درجاااة 

خلماسااا لدرجااة ادلوافقااة. وىااذه ادلقرتحااا  ليساامل ماان مااوافقتهم علاا  كاال حاال مقاارتح وفااي مقياااس ليكاار  ا
 ادلقرتحا  ال  مكن الواوو إليها بالتحليل ادلباشر للمعكال  ادلدروسة. 

 صدق االسًيانة -11-1

تسكااد الباحواااا  ماان اااادط ا سااتبانة بعر اااها علااا  جلنااة مااان ااكمااي مااان اخلاارا  ادلختلاااي   العلاااوم 
ياة. وقاد أخاذ  ارا  ااكماي حاوو اللاياوة الل وياة لليقارا ، وانتماا  كال فقارة الرتبوية والرتبياة الينياة وادلهن

للمااو الذي انيمل فيو. كما طلع إليهم حذ  أي فقرة أو إ افة أي فقرة يروبا  رورية.   وبنا  عل  
 توجيهاام عدلمل ا ستبانة.

 ثيات االسًيانة -2 -11

( 60علماي )مان خاار  عيناة الدراساة( مكوناة مان )للتسكد مان زباا  ا ساتبانة وزعامل علا  عيناة مان ادل
 معلماً مرتي )بواقع أسبوعي بينهما(،   حسع معامل زبا  ا ستقرار بوساطة معامل ارتباو بىسو ، 

 ، وىا قيمة مرتيعة كافية ألوراو ىذه الدراسة.0.92وكانمل قيمة معامل الوبا  
 املعاجلة اإلحصائوة - 12
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ادلئوية لكل فقرة مان فقارا  ا ساتبانة ؛ علماا بسناو عناد اساتخرا  التكارارا  التكرارا  والنسع  حسبمل
والنسع اعتر من أجا  )كبىة جداً، وكبىة، ومتوسبة( أبم يقرو  بوجود معكلة، بينما اعتر من أجا  
)قليلاااة، وقليلاااة جااادا( دالاااي علااا  عااادم وجاااود معاااكلة.  ودلعرفاااة د    الياااروط باااي اساااتاابا  ادلعلماااي 

 وادلعلما  طبي اختبار ) ( للمتوسبا  احلسابية  ستاابا  عينة الدراسة واحلكم 
 .(α=0.00عل  د    اليروط باعتماد مستوى الد لة )

 نًائج الدراسة ومناقشًها - 13

تناولمل ىذه الدراسة ادلعكال  ال  يواجهها مدرسو الرتبية الينية وادلهنية   ادلرحلة ادلتوسبة من وجهة 
 ادلعلمي   مدينة جدة. وفيما يسيت عرو لنتااج الدراسة ومناقعتها وفي أسئلتها.  نظر

النوـان  الووع قـف لالسـ ات ا: ت  مـا الواـك ت الوـي ييا ااـا مدةاـي الورليـف ال نيـف  الوانيـف  ـي 
 مدينف 

  دة  ي الوو كف العرليف السعيديف مت   اف ن رهم؟
بيااة الينيااة وادلهنيااة   أداة الدراسااة إ  تسااعة رلااا   تتعلااي لرت سااممل ادلعااكال  الاا  تواجااو مدرسااا اق

بادلنهاااا ، والتسىيااال العلماااا وادلسااالكا للمعلااام، وختباااي  التعلااايم والاااتعلم، وتنظااايم التعلااايم والاااتعلم، والبيئاااة 
ادلدرساااية وايدارة، وا ختباااارا  والتقاااومي، والبلباااة، وايشاااارا  الرتباااوي، وإدارة اللااا  وايرشااااد ادلدرسااااا. 

رلموعااة معااكال  مرتاببااة، علماااً بااس  عاارو  وساتعرو ادلعااكال    كاال رلاااو ونناااقل كاال )معاكلة( أو
 ادلعكال    اجلدوو سيكو  مرتباً تنازلياً وفي نسبة ادلعلمي الذين اعتقدوا بوجودىا.

 ( النساع ادلئوياة والتكارارا   ساتاابا  ادلعلماي حاوو2يظهر اجلادوو رقام ) الويات ا: ت  الوناا 
  ادلعكال  ذا  العالقة بادلنها .

 ( 1اليد ت ةام   
 النسب الو ييف  الوكراةات ل اويالات ع ح الواك ت حات الع اف لالوناا 

 الويات ا: ت  الوناا 
 آةاء الوع ويت

 ليس  ماك ف ماك ف
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 26.9 82 92.6 608  ع  قدرة ادلعلمة عل  فهم أىدا  ادلنها . -2
 69.0 92 26.2 666 اعوبة زلتوى بعت الوحدا  الدراسية ادلختارة -6
 62.9 98 26.6 620 عدم فهم فلسية خبة التبوير الرتبوي السعودي وتوجهاتو  -8
 08.8 220 22.2 220 عدم توافر دليل معلم لتدريس ادلبحث  -2
 09.2 226 20.9 229 س.عدم توافر كتا  مقرر حيتوي عل  مادة زلددة للتدري -0

 ( إ  معكال  تعيي تدريس الرتبية الينية وادلهنية   ىذا اجملاو ىا 2يعى اجلدوو رقم )
 "جعك ادةة الوع وف ع ح  ام أهدال الوناا "  "عدا  ام   س ف ضطف الوطيير الورليإ"
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ىادا  ادلنهاا "، بينماا عادم فهام ادلعلام أل”أجا  سبعة ومثانو  بادلئة من ادلعلمي مقرين بوجود معاكلة
عااادم فهااام فلساااية التباااوير الرتباااوي وتوجهاتاااو   ”أجاااا  ازناااا  وسااابعو  بادلئاااة مااانهم باااس  مااان ادلعاااكال  

، شلااا يبعاال تيسااى ٪(26بعاات ادلعلمااي وااى متخللااي ) ، وقااد يعاااى الساابع   ذلااك إ  أ "السااعودية
ورا  تدريبيااة ماان قباال ادلعاارفي تبااي ادلنهااا  اااعباً علاا  ادلعلاام، وقااد يعااود الساابع كااذلك إ  عاادم عقااد د

سااوه وىاام علاا  قناعااة وفهاام ألىدافااو، أل  فهاام أىاادا  فلسااية ادلنهااا  وتو اان أىدافااو للمعلمااي لكااا يدر  
ادلنها  عامل ىام جداً   تدريسو ورب  زلتواه باألىادا  العاماة ادلتوخااه مان ىاذا التادريس، وىاذا ماا أكاده 

تدريبية دلعلما الرتبية ادلهنياة   األرد  بدزباتاو أ  ادلعلماي حباجاة عندما درس احلاجا  ال (2992سالمة، )
 ليهم فلسية ادلنها  ليقوموا بتدريسو بالعكل اليعاو. 

 لواب مقرة يحويإ ع ح مادة محددة   رعدا ذيا ر دليش الوع م لودةي  الوبح "  "عدا ذيا " 
 ل ودةي " 

يعااد ماان ادلعااكال  الاا  تواجااو " عاادم تااوافر دلياال للمعلاام" أجااا  سااتة وأربعااو  بادلئااة ماان ادلعلمااي معتاارين
ادلعلماااي. كماااا اعتااار أربعاااو  بادلئاااة مااانهم "عااادم تاااوافر كتاااا  حياااوي ماااادة زلاااددة للتااادريس" معاااكلة أيضاااا. 
ويالحظ أ  اقل من مخسي بادلئاة مان عادد ادلعلماي اعتاروا عادم وجاود الكتاا  والادليل معاكلة، وىاذا قاد 

علا  شارح مااادة يكررىاا دو  احلاجااة إ  دليال أو كتاا . اي أ  النلاا  اآلخار الااذي يعاود إ  تعاود ادلعلاام 
اعتر ااا معااكلتي قااد يواجااو معااكال     ضااى ادلااادة ادلبلوبااة وفهمهااا وشاارحها، وقااد يعااود الساابع إ  

ك يكليااو معاناااة ادلعلاام   احللااوو علاا  ادلعلومااا  ماان ادللااادر ادلختليااة للمعرفااة ادلتعلقااة بااااتوى، أل  ذلاا
التعامال  لوقتاً وجهداً،  سيما إذا كا  معلماً وى متخلص   مبحث الرتبية الينية وادلهنياة؛ وىاذا شلاا يعرقا

ماع ادلو ااوعا  ادلختليااة واألنعاابة، وىاذا بااي أ يااة الاادليل   إرشاااد ادلعلام إ  كيييااة التعاماال مااع ادلوا اايع 
 ود الدليل جا اً   يتااأ من ادلنها .وج (Barham, 1996)ادلختلية واألنعبة، وقد اعتر 

  صعيلف محوي  لعض الي دات الدةاايف الواواةة""
مااان ادلعلماااي أ  زلتاااوى بعااات الوحااادا  الدراساااية )الااا  اختاااى  بناااا  علااا   ةيااارى ازناااا  وسااابعو  بادلئااا

لعامااة أىاادا  ادلنهااا ( اااعباً علاا  البلبااة. وقااد يكااو  ىااذا اااحيحاً باليعاال،  ي  ادلبلااع علاا  األىاادا  ا
للمبحث يرى فيها بعت اللعوبة عل  طلبة من مستوى الليو  ادلتوسبة؛ وىذا يساتدع  إجارا  مراجعاة 
اتوى ادلنها  حىت يلبن متوافقاً مع مساتوى ادلتعلماي. كماا مكان للتخييا  مان حادة ىاذه ادلعاكلة عقاد 

الوحادا  ادلناسابة والعوامال دورا  تدريبية مساعدة للمعلمي، وعقد اجتماعا  ذلام لتو اين كييياة اختياار 
 ال   دد ىذا ا ختيار.

 الويات الناني  الواهيش الع وي  الوس كي ل وع م
 ( النسااع ادلئويااة والتكاارارا   سااتاابا  ادلعلمااي حااوو ادلعااكال  ذا  العالقااة6يظهاار اجلاادوو رقاام )

 بالتسىيل العلما وادلسلكا للمعلم. 
  (2اليد ت ةام  

 ةات ل اويالات عت الواك ت حات الع اف لالواهيش الع وي  الوس كيالنسب الو ييف  الوكرا
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 الويات الناني  الواهيش الع وي  الوس كي
 آةاء الوع ويت

 ليس  ماك ف ماك ف
 النسبف الوكراة النسبف الوكراة

 62.0 22 20.2 669 قلة اىتمام ادلعلم بقرا ا  تربوية ىادفة للمبحث. -2
 88.8 208 22.2 602 و واحد فق  من رلا   ادلنها .ختلص ادلعلم لاا -6
 82.0 206 22.2 299 تكلي  ادلعلم وى ادلتخلص بتدريس ادلبحث.  -8
 20.9 282 02.2 226  ع  زلتوى الرامج التدريبية   تبوير كيايا  ادلعلم.   -2
 06.0 226 22.2 222 وجود معيقا  تعيي حلوو ادلعلم عل  مؤىل علما عاو. -0

 ( إ  وجود معكال  تعيي تدريس الرتبية الينية وادلهنية   ىذا اجملاو ىا 6يعى اجلدوو )
  "ذك يك مع م غير موااص لودةي  الوبح "

أكاااد علااا  وجاااود ىاااذه ادلعاااكلة ماااا نسااابتو ساااتة وساااتو  بادلئاااة مااان ادلعلماااي. وىاااذه ادلعاااكلة مااان أكااار 
  نوعاو أل  معرفاة ااتاوى العلماا الا  تتولاد مان ادلعكال  ال  تعياي تادريس أي مبحاث دراساا مهماا كاا

 ارورية جاداً للتادريس اليعااو. ويؤكاد حاام ادلعاكلة نسابة ادلعلماي ادلتخللاي    التخلاص األكاادما،
٪(. وقااد أورد  كواى مان البحااوث   العااو العار  معااكلة 89ادلبحاث   رلتماع الدراساة الاا  تبلاي فقا  )

كادمياة ماان قبال معلماي وااى متخللاي، نظاراً لناادرة ادلعلماي ادلتخللاي، شلااا تادريس ادلاواد الاا    تعاد أ
يبعل تدريس الرتبية الينية وادلهنية وادلواد ادلعاقة ذلا تكملة عع  معلم متخلاص يادرس ماادة أخارى، وقاد 

للو ويدرسها يست ل ىذا ادلعلم حلص الرتبية الينية وادلهنية    سي تدريس ادلادة األالية ال  توافي خت
للبلباااة؛ وللتخييااا  مااان حااادة ىاااذه ادلعاااكلة يباااع الرتكياااا علااا  الااادورا  التدريبياااة حبياااث ت باااا اجملاااا   

، Tweissi, 1998; Al-Saydeh, 2002األخرى الا  و يتخلاص قاا ادلعلام أزناا  دراساتو األكادمياة )
 (.2992احلديدي 

  ددة""ذااص الوع م لويات  ا د  قا مت ميا ت الوناا  الووع
بااي ساابعة وسااتي بادلئااة تقريبااا ماان ادلعلمااي وجااود ىااذه ادلعااكلة بوااايها واحاادة ماان العواماال الاا  تعيااي 
التدريس اليعاو للمبحث. ويعد ادلعلم ادلتخلص   رلاو واحد من رلاا   ادلنهاا  )وإ  كاا  لدياو مؤىال 

ا  بارامج إعااداد ادلعلمااي   ترباوي( وااى متخلاص   تاادريس ادلبحاث. وىااذا يادعو إ  تكاارار الادعوة ينعاا
الرتبياة الينياة وادلهنياة، وأ  يكاو  إعاادادىم مان حياث ااتاوى العلماا متوافقاااً ماع متبلباا  ادلنهاا    مجيااع 
رلا تو، لكا يتمكن ادلعلم من تادريس اجملاا   ادلختلياة للمبحاث كماا تتبلباو اخلباوو العريضاة للمنهاا ؛ 

ا  معاااقة مواال تلااك ادلتعلقااة بالرتبيااة ادلهنيااة   األرد  الاا  تتكااو  علماااً بااس  ىااذه ادلعااكلة، تاارد   دراساا
مناىاها من مخسة رلا  ، فقد ورد أنو حىت ادلعلم ادلتخلص بالرتبية ادلهنية   ملاك القادرة الكافياة علا  

امعا تاادريس مجيااع رلااا   ادلبحااث، نظااراً لعاادم امتالكااو ادلعرفااة الكافيااة   ىااذه اجملااا   أزنااا  إعااداده اجلاا
(، وكااذلك احلاااو   2992، احلدياادي Tweissi, 1998; Al-Saydeh, 2002وادلتوساا  األخاارى )
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مبحاث التلاميم والتكنولوحيااا   بريبانياا الا  تضاام عادة مو ااوعا  وييفعاد  ادلعلام   مو ااوعي منهاا، وقااد 
 Jack)منها  عل  معلم ىذا ادلبحث بلاحع اللنااع مجيعها الذي   يتقن أياً (Evans, 1998) أطلي 

of all trades master of none)  . 
  معيقات  ايت الوع م ع ح م هش عات  

أجا  سبعة وأربعو  بادلئة من ادلعلمي أ  وجود معوقا  تعيي حلوو ادلعلم عل  مؤىل عااو يعاد مان 
اعيااااة ادلعاااكال  الاااا  تعياااي تاااادريس الرتبيااااة الينياااة وادلهنيااااة. وقاااد يعاااااى الساااابع إ  لااارو  ادلعلمااااة ا جتم

العاالية والعادا  والتقاليد   ادلملكة العربية السعودية ال  تقضاا بعادم خارو  ادلارأة خاار  الابالد  اوالتااماا
حللاااوذلا علااا  مؤىاااٍل عااااٍو، ومكااان حااال ىاااذه ادلعاااكلة بتعاااايع ادلعلماااا  وادلعلماااي علااا  احللاااوو علااا  

راساا  العلياا   اجلامعاا    الساعودية، أو ادلؤىال  ادلناسبة وا رتقا  لستواىم مان خاالو فاتن بارامج للد
حيتاجهااا الرنااامج التااسىيلا،  تسااهيل سااير ادلعلمااي إذا اسااتدع  األماار، أو تيااري هم ماان التاادريس للماادة الاا 

وار  حوافا دلن يلتحي برنامٍج تدرييب أو أكادما. يضاا  إ  ادلعيقاا  أ  ادلعلماة ذا  اخلدماة البويلاة 
 عل  مؤىل عاو. ومن ىنا ترز أ ية احلوافا ادلادية وادلعنوية حلل ىذه ادلعكلة. ليس لديها حافا للحلوو

  جعك البرام  الودةيبيف  ي ذطيير ل ايات الوع م
نلا  أفاراد العيناة. وقاد يكاو  ىاذا  الرامج التدريبية من ادلعكال  علا زاد  نسبة من اعتروا  ع  

عودية الاا  و تاااو   باادايا  النهااوو خلواااا   إعااداد األماار اااحيحا   دولااة مواال ادلملكااة العربيااة الساا
ادلعلمي. وىنا  شكوى عامة   العاو العر  من أ  الرامج التدريبياة للمعلماي  اعيية   زلتواىاا، ونظرياة 

علاا  احلاجااا  التدريبيااة احلقيقيااة للمعلمااي. لااذا   بااد ماان إعااادة النظاار   زلتااوى  د  أساالوقا، و  تعتماا
تبااه علاا  احلاجااا  التدريبيااة اليرديااة واجلماعيااة للمعلمااي؛ أل  ىااذه الاارامج لاان لالتدريبيااة وأساالوقا الاارامج 

(، Al-Saydeh, 2002؛2992المة، اااة )سااااا  التدريبياااااا للحاجال حقيقاان إ  إذا بنيامل علا   ليااتناا
يااة الينيااة وادلهنيااة علاا  احلاجااا  وللتخيياا  ماان حاادة ىااذه ادلعااكلة يبااع بنااا  الاارامج التدريبيااة دلعلمااا الرتب

 أساليع تدريع فعالة وعملية. وإتباةاليعلية للمعلمي 
  "ا ف اهوواا الوع م لقراءات ذرلييف هاد ف  ي الورليف ال نيف  الوانيف"

 لقد أجا  مخسة وسبعو  بادلئة من ادلعلمي أ  ىذه إحدى ادلعكال ؛ ويعاى السبع إ  الظرو  
عها ادلعلم، مول كورة أعبااو، و ايي وقتاو، وعادم تاوافر الكتاع   مكتباة ادلدرساة. وذلاذا ا جتماعية ال  يعي

كااا  ماان الضااروري ا ىتمااام بتااوفى الكتااع، وختااى نوعيتهااا   ادلاادارس األساسااية، وزيااادة النساابة ادلقااررة ماان 
  ختاص منهااا  الترعاا  ادلدرساية لعارا  الكتاع، وللتخيياا  مان حادة ىاذه ادلعاكلة يبااع تاوفى الكتاع الا

الرتبياااة الينياااة وادلهنياااة   مكتباااة ادلدرساااة، وتوجياااو ادلعااار  الرتباااوي للمعلماااي لالطاااالة علااا  ىاااذه الكتاااع. 
ال  مكن أ  تتخاذىا إدارة ادلدرساة أو وزارة الرتبياة والتعلايم، فاد  علا  ادلعلام أ    ايجرا اوفضاًل عن كل 

ار ادلنهااا  سااعياً للواااوو إ  معرفااة حديوااة ومتعمقااة   حياااوو أ  حيساان ماان الاىاتااو ضلااو القاارا ة خااار  إطاا
 ختللو، أل  ذلك يساعده عل  امتال  ادلادة العلمية وسهولة تدريسها.
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 الويات النال   ذاطيا الوع يم  الوع م
  ( النسع ادلئوية والتكرارا   ستاابا  ادلعلمي حوو ادلعكال  ذا  العالقة8يظهر اجلدوو رقم )

 لتعليم والتعلممعكال  ختبي  ا
 ( 3اليد ت ةام  

 النسب الو ييف  الوكراةات ل اويالات عت الواك ت حات الع اف لواطيا الوع يم  الوع م

 الويات النال   ماك ت ذاطيا الوناا 
 آةاء الوع ويت

 ليس  ماك ف ماك ف
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 29.2 20 90.2 669 تحقيي األىدا . ع  ادلعلمي   مراعاة الوقمل ادلخلص ل -6
 62.0 20 29.9 622  ع  ادلعلمي    ديد ادلهما  التعليمية ادلتللة بكل ىد  -2
 62.0 20 20.0 682  ع  ادلعلمي   اختيار ااتوى العلما لتحقيي األىدا . -8
 62.9 92 26.6 668  ع  ادلعلمي   بنا  خبة فللية ملبية حلاجا  البلبة  -2
 82.0 92 29.0 628  ع  ادلعلمي   و ع األىدا  عل  شكل نتاجا  تعليمة. -0

 ( إ  وجود معكال  تعيي تدريس الرتبية الينية وادلهنية   ىذا اجملاو ىا 8يعى اجلدوو رقم )
 ""جعك الوع م  ي مراعاة اليا  الوااص لوحقيق ا:هدال

ادلئااة ماان ادلعلمااي، وىااا  ااع  ادلعلمااي   مراعاااة وقاامل ادلعااكلة مااا نساابتو مثااانو  ب وجود ىااذه ار باااأقاا
احللة؛ وىذا قد يعود إ  عادم شلارساة التخباي  أاااًل مان قبال ادلعلام خلواااً ماع وجاود أعاداد كباىة مان 
البلبة   احللة وطبيعتها العملية ال   تا  إ  وقامل كباى عناد تنيياذ التااار  العملياة. وقاد  تاا  حلاة 

وادلهنيااة لوقاامل  نتقاااو البلبااة ماان اليلاال إ  ادلعاا ل، كمااا أ  توزيااع اخلامااا  واألدوا  علاا  الرتبيااة الينيااة 
البلبة يتبلع وقتا كذلًك. وقد يعاى السبع إ  أ  حلة الرتبية الينية وادلهنية تكو  دااماً   اخار النهاار 

ادلعكلة يبع أ  وللتخيي  من حدة ىذه . )أي   احللص األخىة( حي يكو  نعاو البلبة قد  ع 
النهاااار، وأ  ختتاااار الوحااادا  الدراساااية الااا  تتناساااع ماااع الوقااامل  تكاااو  حلاااص الرتبياااة الينياااة وادلهنياااة أوو

 ادلخلص للتدريس، والبحث   إمكانية زيادة عدد احللص ادلخللة للرتبية الينية وادلهنية.
ضوياة الوحوي  الع وي "جعك الوع وف  ي  ذحديد الواـوات الوع يـويف الووا ف لكـش هـدل"ل "ا

 الونااب لوحقيق ا:هدال"ل "لناء ضطف  ا يف م بيف لحا ات الط بف"ل  " جع ا:هـدال ع ـح 
 اـكش نوـا ات ذع ـيويف".

 يالحظ من اجلدوو السابي أ  نسبة كبىة من ادلعلمي قد اعتروا  ع  التخبي  بسنواعو ادلختلية 
د يعاود  ااع  ادلعلمااي وادلعلمااا    التخبااي  إ  أباام و معاكال  تعيااي التاادريس اليعاااو للمبحااث. وقاا

يتعر اااوا أاااااًل للتااادريع علااا  ىاااذه ادلهماااا  خلواااااً أ  معظمهااام   حيمااال ماااؤىال  تربوياااة )الاىاااراي، 
(، ويضاااااا  إ  ذلاااااك  اااااع  بااااارامج التااااادريع   أزناااااا  اخلدماااااة    قياااااي احلاجاااااا  التخبيبياااااة 6006

 خبي  بعمومها سوا ٌ ي عموماً حيملو  الاىا  سلبية ضلو عمليا  التللمعلمي. وشلا يبع ذكره أ  ادلعلم
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أكاناامل قلااىة األمااد أم طويلااة األمااد إذ   يروااع ادلعلاام   كتابااة خباا  يعتقااد أنااو يقضااا   بنااهااا وقتاااً 
(. ومااان ىناااا   باااد مااان 6002اهلل،  ا   التااادريس، بااال يكتبهاااا ير اااا  ايدارة )نلااارهطاااوياًل و  يساااتخدم

ادلعلمي تدريباً كافياً عل  إجرا  عمليا  التخبي  ادلختلية، و  بد للمعلماي مان  ساي الاىااام  تدريع
ضلو التخبي  دلا لو من فوااد مجاة    ساي تادريس ادلعلام إذا خبا  ونياذ خبباو تنيياذاً جياداً، خلواااً 

 إذا كا  ادلعلم حديث التعيي   مهنة التعليم.
 لوع يم  الوع م الويات الرالع  ذن يم ا

ذا  العالقااة  ( النسااع ادلئويااة والتكاارارا   سااتاابا  ادلعلمااي عاان ادلعااكال  2ر اجلاادوو رقاام )ايظهاا
 بتنظيم التعليم والتعلم 

 (4اليد ت ةام  ُ  
 النسب الو ييف  الوكراةات ل اويالات عت ماك ت ذن يم الوع يم  الوع م

 الويات الرالع  ذن يم الوع يم  الوع م
 الوع ويتآةاء 

 ليس  ماك ف ماك ف
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 2.8 66 96.2 622 اعوبة استخدام البرااي ادلتنوعة للتدريس. -2
 28.8 22 92.2 622 ها يحداث التياعل الليا.ياعوبة اختيار البرااي وتولي -6
 22.2 20 90.2 626  ع  ادلعلم   إنتا  الوساال التعليمية. -8
 22.2 08 96.2 662 اعوبة إحداث التكامل بي ادلبحث وادلباحث األخرى -2
 62.0 20 29.0 622  ع  القدرة عل  استخدام األساليع احلديوة   التدريس. -0
 62.8 26 20.2 662 اعوبة مراعاة البلبة ذوي احلاجا  اخلااة. -2
 82.2 92 29.2 626 عااعوبة تنظيم نعاطا  ايية و ايية لتنمية التيكىا  بدا -2

( أ  ادلعكال    ىاذا اجملااو تعياي التادريس كواىاً، إذ كانامل نساع ادلعلماي 2يتضن من اجلدوو رقم )
الااذين اعتروىااا معااكال  أكواار منهااا   اجملااا   األخاارى، وبنظاارة بساايبة إ  ادلعااكال  الااواردة   ىااذا 

ية، فااادلعلم يبااد معااكال    أساساايا  التاادريس اجملاااو صلااد أبااا مرتببااة لهااارا  التاادريس اللاايا األساساا
يحاداث التياعال وتولييهاا تتمول    اعوبة استخدام البرااي ادلختلية للتدريس، واعوبة اختيار البراااي 

الليا، و ع  ادلعلماي   عمال الوسااال التعليمياة، وااعوبة   إحاداث التكامال باي ادلبحاث وادلباحاث 
خدام األساااااليع احلديوااااة   التاااادريس، واااااعوبة مراعاااااة البلبااااة ذوي األخاااارى، و ااااع  القاااادرة علاااا  اساااات

 .ايبداعا لتنمية التيكى ةاحلاجا  اخلااة، واعوبة تنظيم نعاطا  ايية و  ايي
 برامج التدريع والتسىيل  ةمسؤوليوتعد ىذه ادلعكال  مرتببة لهارا  التدريس األساسية ال  تعد 

تدريع أو تسىيل تربوي عل  ىاذه ادلهاارا ، فاال شاك أ  ىاذا التسىيال للمعلمي؛ فدذا كا  بعضهم تعرو ل
أو التدريع و يكن فعاً     سي التدريس للمعلمي. وإذا و يكن ادلعلمو  قد تدربوا عل  ىذه ادلهارا  
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ا  فهنا  حاجة ملحة لتدريبهم عليها وتسىيلهم تسىيالً تربوياً عل  مجيع مهارا  التدريس. وتعد ىذه متبلب
 أساسية ينعا  برامج تسىيلية تاود ادلعلمي بالكيايا  التدريسية.

وتاارز ىنااا ادلعااكلة األخااىة   ىااذا اجملاااو وىااا اااعوبة مراعاااة البلبااة ذوي احلاجااا  اخلااااة  إذ حيتااا  
وقاااد أورد  العدياااد مااان البحاااوث  اااع  بااارامج إعاااداد ادلعلماااي  .ادلعلماااو  تااادريباً كافيااااً علااا  ىاااذه ادلهماااة

ل  اعا وتدريبهم   ىذا اجملاو، إذ يقتلر عل  دراسة مواد نظرية متعلقة بذوي احلاجا  اخلااة دو  الرتكياا
-Al-Saydeh, 2002; Al) ن ىااذه اليئااةااااة مااااع البلبال مااااااة   التعاماا  العملياااااادريع علاا  ادلهماالتاا

Smadi, 1999). 
 الويات الاام   الواك ت الووع قف لالبي ف الودةايف  اإلداةة 

( النسااع ادلئويااة والتكااارارا   سااتاابا  ادلعلمااي عااان ادلعااكال  ذا  العالقاااة 0يظهاار اجلاادوو رقااام )
 بالبيئة ادلدرسية وايدارة.   

 (5اليد ت ةام  
 لبي ف الودةايف  اإلداةةالنسب الو ييف  الوكراةات ل اويالات عت الواك ت الووع قف لا 

 الويات الاام  البي ف الودةايف  اإلداةة
 آةاء الوع ويت

 ليس  ماك ف ماك ف
 النسبف الوكراة النسبف الوكراة

 66.0 29 29.0 622 عدم إدرا  إدارة ادلدرسة أل ية الرتبية الينية وادلهنية.-2
 68.9 29 22.6 662 أخرى.توجيو ادلدير  ست الو حلص ادلبحث دلوا يع دراسية  -6
 82.0 280 29.0 229 عدم مساعدة ايدارة   توفى ادلواد الالزمة لتدريس ادلبحث. -8
 22.2 90 00.2 600 قلة الدورا    أساليع تدريس ادلبحث. -2
 22.0 222 06.2 226 قلة ادلراجع ادلتخللة لتدريس ادلنها    ادلدرسة. -0
 00.9 202 29.6 206   باية العام الدراسا. تركيا األنعبة ادلدرسية -2
 22.2 290 20.6 90 تعور تنييذ األنعبة بسبع كورة نلا  ادلعلم من احللص. -2
 28.2 290 82.9 222 عدم توافر ايمكانا  الالزمة  أدوا ، أجهاة، وساال، ومواد -9
 29.8 622 80.9 90 قلة توافر حوافا تدفع ادلعلم لتبوير أساليبو. -9
 20.2 688 62.2 22 كورة عدد البلبة   الل .  -20

 تدريس ( أ  ادلعلمي وادلعلما  يواجهو  معكال  إدارية تعيي 0 اجلدوو رقم ) كما يظهر  
 ىا أبا تعيي التدريس  اوادلعكال  مرتبة حسع نسع ادلعلمي الذين رأو  ادلبحث؛

 "  م ذد ع الوع م  لح ذطيير أااليبكا ف ذيا ر  ياو ""ا ف الد ةات  ي أااليب الودةي " 
 ذه ادلعكلة  ع  ادلعلم   تنييذ مهارا  التدريس األساسية )ال  ورد    اجملاو اد ترر ىاق

السابي(. وىذا يادعو ماديريا  الرتبياة والتعلايم إ  تكويا  الادورا  التدريبياة والتسىلياة للمعلماي وادلعلماا  
علاا  تنييااذ التاادريس، خلوااااً   مبحااث مواال الرتبيااة الينيااة وادلهنيااة ماان أجاال أ  يلاابن ادلعلاام أكواار قاادرة 

الااذي تتعاادد رلا تااو ماان حيااث ااتااوى. وياارتب  مو ااوة أساااليع التاادريس بقلااة تااوافر احلااوافا الاا  يتلقاىااا 
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ادلعلم؛ وقد يكو  لةمر عالقة بكو  ادلعلم يرق  سنوياً بعكل تلقااا، وخااة   ادلدارس احلكومية، وذلاذا 
فد  ادلعلم   حياوو تبوير أساليبو لعدم وجود الدافعية واحلوافا ادلعنوية وادلادية، فيختار األساليع الا  تعاود 
عليها واألسهل   رأيو. فدذا وجد نظام حلوافا ادلبدعي واجملتهادين فاد  ىاذا ياياد   دافعياة ادلعلام للتحساي 

          أساليع حديوة وإبداعية   عملو. وإتباةمن تدريسو 
 ""ذرليم ا:ناطف الودةايف  ي ناايف العاا يرلل الوع م

ينعاااا ل بعاااات ادلعلمااااي بتحضااااى طلبااااتهم لتقاااادمي بعاااات األنعاااابة   بايااااة العااااام علاااا  حسااااا  تنييااااذ 
ادلو وعا  ال  يتضمنها ادلنها ، شلا يؤدي إ  تقلى   ت بية ادلادة ادلبلو  تعليمهاا للبلباة، وىاذا يباي 

، كمااا يادعو إ  أ  يكااو  اادلعارفي علاا  النظاام الرتبااوي لتوزياع النعاااطا  علا  العااام الدراسا ارورة دعااوة 
ادلعلاام أكواار ختبيباااً ونظاماااً   ادلعاااركة، لكااا   تااؤدي إ  إ اااو التاادريس. وقااد يتبلااع األماار مرونااة   

لاص الدراساية. وإ  شكل الدوام ادلدرسا حبيث يبري ا ستعداد للمعااركة   األنعابة ادلدرساية خاار  احل
اىتماااام إدارة ادلدرساااة بدقاماااة ادلعاااارو   باياااة العاااام الدراساااا يكلااا  ادلعلااام و ادلعلماااة جهاااداً مضااااعياً   
ادلعااارو الياااو علااا  حساااا  خباااة تااادريس الرتبياااة الينياااة وادلهنياااة كاااا يظهاااروا   ااااورة معااارفة أماااام إدارة 

بعااد الاادوام ادلدرسااا أو حااذ  اخاار الاادروس    حلااص إ ااافيةإ  ادلعلمااي حيتاااجو   لادلدرسااة؛ شلااا يبعاا
ادلنهااا  لضاايي الوقاامل. وللتخيياا  ماان حاادة ىااذه ادلعااكلة يبااع علاا  مااديري ادلاادارس مراعاااة وقاامل معلمااا 

 الرتبية الينية وادلهنية، وتبلي هم قبل إقامة أي معرو بيرتة زمنية طويلة، لكا يتمكنوا من 
 تدريس مادة ادلبحث عل  حسع ما خب  لو.

  ذيا ر مرا ع مواااف لودةي  الوبح   ي الودةاف" "ا ف
ماان ادلعلمااي أ  قلااة تااوافر مراجااع متخللااة لتاادريس ادلنهااا     جااا  مااا نساابتو ازنااا  ومخسااو  بادلئااةأ

ادلدرسة تعد من ادلعكال  ال  يواجهها مدرسو الرتبية الينية وادلهنية، وقد يعاى السبع إ  قلاة إمكانياا  
مكتباااة داخاااال ادلدرساااة، وقلااااة النسااابة ادلخللاااة لعاااارا  الكتاااع ماااان أماااواو الترعااااا  ادلااادارس كعااادم تااااوافر 

ادلدرسية، وعدم اىتمام إدارة ادلدرسة بعرا  كتع متخللة للمبحث، وتركياىا عل  ادلباحث األخارى نظاراً 
ادلراجاع أ ياة   (. ولتاوافر6006عتبار الرتبية الينية وادلهنية مادة ىامعية من قبل إداريا ادلادراس )الاىاراي،  

كرى   حلوو ادلعلم عل  ادلعلوما  والتوسع فيها، وخااة   حالة عادم تاوافر الكتاا  ادلدرساا، وكاو  
 وىذا ما يؤكده األد  الرتبوي   ادلناىج ل ادلعلم وى متخلص

 (.6002اهلل،  ؛ نلر6002؛ يونس واخرو ، 6000وطرااي التدريس )الوكيل وادلي ، 
 انات ال زمف" "عدا ذيا ر اإلمك

 إ  مادة الرتبية الينية وادلهنية مادة عملية بببيعتها ويستدع  تدريس مول ىذه ادلادة توافر ادلستلاما  
ماان )مااواد خااام، وأجهاااة، وأدوا ، ووساااال تعليميااة(. وعاادم تااوافر ىااذه ادلسااتلاما  قااد ياادفع ادلعلمااي إ  

شلا يبعل ادلادة وى فعالة    قياي أىادافها، ولاذا عدم تدريس بعت ادلو وعا  أو تدريسها بلورة نظرية، 
ينلن بايادة سلللا  الرتبية الينية وادلهنية من مياانية ادلدرسة، وأ  تعمل مديرية الرتبية والتعليم عل  توفى 
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ن مركاية لتاوياد ادلادارس بالكمياا  الكافياة ما  ادلواد الالزمة لتدريس الرتبية الينية وادلهنية من خالو عبا ا
 ىذه ادلستلاما . 

"عــدا  دةاإ  داةة الودةاــف :هويــف الورليــف ال نيــف  الوانيــف"ل   "ذي يــك الوــدير  اــو  ت  اــص 
الورليف ال نيف  الوانيف لويجـيعات دةااـيف أضـر "ل  "عـدا مسـاعدة اإلداةة  ـي ذـي ير الوـياد ال زمـف 

 " لودةي  الوبح 
تادخل و    ىتمام بالرتبية الينياة وادلهنياة ألباا ماادة  السبع   وجود ىذه ادلعكال  إ  قلة ا يعاى 

  ا متحانا  النهااية )الوانوية العاماة(. وقاد  اوو حلاص الرتبياة الينياة وادلهنياة إ  حلاص تقوياة  ستدر 
للمباحاااث األخااارى شلاااا ياااؤزر   تااادريس الرتبياااة الينياااة وادلهنياااة، وللتخييااا  مااان حااادة ىاااذه ادلعاااكلة  تاااا  

 رتبية إ  توليد الوعا الكا  لدى إدارا  ادلدارس بس ية الرتبية الينية وادلهنية.مديريا  ال
 "لنرة عدد الط بف  ي الاك"ذعنر ذن يو ا:ناطف لسبب لنرة نااب الوع م مت الحاص"ل   "

وقااد يعاااى الساابع   وجااود ىاااتي ادلعااكلتي إ  أ  زيااادة عاادد حلااص ادلعلمااي يعيااي عمليااة ختبااي  
تنييااذىا  وتنويعهااا نظااراً لضاايي الوقاامل والتاامااا  ادلعلمااي اخلااااة، و  أولااع ادلاادارس   مدينااة األنعاابة و 

جدة يدرس مبحث الرتبية الينية وادلهنية   ادلدرسة معلم واحد فق . وتعاد كوارة عادد البلباة   اللا  شلاا 
جتاو إ  قاعاا  ومعااول، التنويع   األساليع، خلواااً إذا ماا أخاذنا باحلسابا  طبيعاة ادلبحاث وحا ييعي

ماان  ةفر الوقاامل واجلهااد، وتتناسااع مااع األعااداد ادلتااياادتااو أل  ذلااك يبعاال ادلعلمااي وتااارو  األساااليع الاا  
البلبة. ولتخيي  من حدة ىذه ادلعكلة يبع تسمي معلمي ازني علا  األقال   ادلدرساة الواحادة لتادريس 

لااال الواحاااد إ  عااادة أقساااام لكاااا تااادرس رلموعاااا  البلباااة الرتبياااة الينياااة وادلهنياااة، وتقسااايم البلباااة   الي
ادلختليااااة مو ااااوعا  سلتليااااة   الاااادرس الواحااااد، وىااااذا مااااا ياااادع  بنظااااام زلبااااا  العماااال الااااذي يعااااد حاااااًل 
دلعااكال  تاايااد أعااداد البلبااة   الاادروس العمليااة ليتحماال ادلعاا ل األعااداد ادلتااياادة ماان البلبااة )ادللااري، 

2990.) 
 وباةات  الوقييم     الويات السادس  ا ض

 ( النسع ادلئوية والتكرارا   ستاابا  ادلعلمي عن ادلعكال  ذا  العالقة 2يظهر اجلدوو رقم )
  با ختبارا  والتقومي.

 
 
 
 
 

 ( 6اليد ت ةام  
 يف  الوكراةات ل اويالات عت الواك ت الووع قف لا ضوباةات  الوقييمي النسب الو 

آةاء  ت  الوقييمالويات السادس  ا ضوباةا



 القحطاني -........ د.السعايدة ...……...............……..الفنية والمهنيةالمشكالت التي يواجهها مدرسو التربية 
 
 

 
 

001 

 الوع ويت
 ليس  ماك ف ماك ف
 النسبف الوكراة النسبف الوكراة

 9.9 60 92.6 609  ع  ادلعلمي   مواايا  األسئلة اجليدة. -2
 22.8 80 99.2 682  ع  ادلعلمي   تقومي اجلانع العملا   ادلنها . -6
 22.2 86 99.8 626 طوو الوقمل ادلبلو  لالختبارا  العملية. -8
 29.9 09 92.6 602  ع  ادلعلمي   أساليع )التقومي احلقيقا(. -2

( إ  معاااكال  تعياااي تااادريس الرتبياااة الينياااة وادلهنياااة   ىاااذا اجملااااو تاااتلخص    2يعاااى اجلااادوو رقااام )
  ع  ادلعلمي   مواايا  األسئلة اجليدة، و  تقاومي اجلاناع العملاا   ادلنهاا ، وطاوو الوقامل ادلبلاو 
لالختبارا  العملية، و ع  ادلعلماي   أسااليع التقاومي احلقيقاا.  وقاد يعااى السابع   ىاذه ادلعاكال  

، وعادم تاسىيلهم أكادميااً ومسالكياً  إ  حدازة ادلعلمي   التعيي، وعدم حضور دورا    القياس والتقومي،
دة عل  ادلعلمي  ديد معايى تقومي العمل وقلة ادلهارة الالزمة لتقومي اجلانع العملا   ادلنها ؛ ويلعع عا

اليو، أل  العناار ال   دد جودة العمل الياو تتعادد، وقاد وتلا  الكواىو     ديادىا، كماا أباا  تاا  
إ  أساليع التقومي احلقيقا النوعية وى الكمية. و ختال  قدرا  ادلعلمي ومهاراام وخليياام   اجلانع 

علمو  عل  اجلانع النظري   التقومي، وللتخيي  من حدة ىذه ادلعكلة يبع عقد دورا  العملا، يركا ادل
مستمرة   أساليع القياس والتقومي خلوااً للمهارا  العملية ال  ينياذىا البلباة   الرتبياة الينياة وادلهنياة. 

النااوة ضلاو التادريس  وقد ورد  معكال  التقومي للمهارا  العملياة   كواى مان الدراساا  الا  أكاد  أ 
-Al)النظري والتقومي النظري ألمور ىا   األال عملية شااع   العاو العر  حىت   ا متحانا  العامة 

Smadi, 1999).. 
 "طيت اليا  الوط يب ل ضوباةات العو يف"

معاكلة( ٪ مان ادلعلماي اعتروىاا 99.8تذكر معاكلة طاوو الوقامل الاالزم لتقاومي ادلهاارا  العملياة أ  ) 
بضااااارورة أ  يكاااااو  للمو اااااوة وقااااامل كاااااا    الرناااااامج ادلدرساااااا )عااااادد احللاااااص األسااااابوعية ادلخللاااااة 
للمبحاااث(. وقاااد يعااااى السااابع إ  أ  عقاااد ا متحاناااا  العملياااة حيتاااا  إ  سااااعا  وحلاااص ماااع األخاااذ 

حادة  با عتبار قلة عدد احللاص ادلقاررة، خلواااً أ  اجلاناع العملاا يقايم مارة كال شاهر. وللتخييا  مان
ىذه ادلعكلة يبع التخيي  من عدد ا متحانا  ادلبلوبة لتقومي البلباة   الرتبياة الينياة وادلهنياة، خلواااً 
أ  ادلادة تعتمد أساساً عل  أعماو فنية ورجها البلبة، وقذا مكان تقاومي األعمااو الينياة مارتي   اليلال، 

كااان ا عتمااااد علااا  ادلعاااروعا  واألعمااااو الرتاكمياااة شلاااا يسااااعد   تقاااومي اجلاااانبي العملاااا والنظاااري. كماااا م
 للبلبة خالو اليلل الدراسا لو ع التقديرا .

 الويات السالع  الط بف     
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 ( النسااع ادلئويااة والتكااارارا   سااتاابا  ادلعلمااي عااان ادلعااكال  ذا  العالقاااة2يظهاار اجلاادوو رقااام )
 .بالبلبة

 ( 7اليد ت ةام  
 ويالات عت الواك ت الووع قف لالط بفالنسب الو ييف  الوكراةات ل ا

 الويات السالع  الـط بــف
 آةاء الوع ويت

 ليس  ماك ف ماك ف
 النسبف الوكراة النسبف الوكراة

 26.0 82 92.2 600 تاسر  البلبة من ادلادرساة -2
 28.9 28 92.2 622 وجود بعت البلبة ذوي احلاجا  اخلااة. -6
 22.2 28 90.6 629 الااعاام  اع  البلبة الاتحاليلا -8
 80.8 96 29.2 626 سلو  بعت البلبة وى السوي داخل الل . -2

 ( إ  معكال  تعيي تدريس الرتبية الينية وادلهنية   ىذا اجملاو ىا 2يعى اجلدوو رقم )
 ذسرب الط بف مت الودةاف""

يعااد إحاادى ادلعااكال  الاا  تعيااي أباادى ساابعة ومثااانو  بادلئااة ماان ادلعلمااي قناااعتهم بااس  تساار  البلبااة 
، شلا يقلل من اىتمام البلباة ةتدريسهم للمبحث، نظراً لعدم دخوو ىذا ادلبحث   امتحانا  الوانوية العام

بادلادة وتسرقم من الدروس الليية. وتسر  البلبة من ادلدرسة، ومن حلة الرتبية الينية وادلهنية، يؤدي إ  
عليو استيعا   عال ااع   حيضر تعلم بعت ادلهارا  وادلعار ، شلا يلعالكوى من  ادلعكال ، فالبالع 

ما يبه عل  ىذه ادلهارا  وادلعار    احللص الالحقة ادلخللة أاال لدروس سلب  ذلا مسابقا، شلاا قاد 
يضااابر ادلعلماااي يعاااادة شااارح بعااات الااادروس للبلباااة ال ااااابي مااارة أخااارى، وىاااذا يتبلاااع وقتااااً وجهاااداً مااان 

و اااياة جاااا  مااان وقااامل احللاااص التدريساااية، ويتبلاااع ذلاااك أيضاااا شااارا  خاماااا  إ اااافية لعااارح ادلعلماااي 
 الدروس، شلا يايد   تكلية التدريس.

 الااصف"  ت  يد لعض الط بف ح إ الحا ا"
أكد ستة ومثاانو  بادلئاة مان ادلعلماي أ  وجاود البلباة ذوي احلاجاا  اخلاااة يسابع معاكلة   تادريس 

ية، وذلك للرعاياة اخلاااة الا  حيتاجهاا ىاؤ   البلباة أزناا  تنيياذ ادلهاارا  وأزناا  احللاص الرتبية الينية وادلهن
بعاكل عاام. وإذا مااا أخاذنا بعااي ا عتباار كواارة عادد البلبااة داخال اللاا ، وعادم امااتال  ادلعلام للكيايااا  

ن تقليال أعاداد البلباة ال  تؤىلو للتعامل مع ذوي احلاجا  اخلااة، فد  األمار يااداد تعقياداً، ولاذا   باد ما
  اللاايو  ليااتمكن ادلعلاام ماان إعبااا  ذوي احلاجااا  اخلااااة العنايااة ادلبلوبااة، كمااا أنااو   بااد ماان تاادريع 

 ادلعلمي عل  كييية التعامل مع ذوي احلاجا  اخلااة من خالو دورا  متخللة.
 "جعك الط بف الوحاي ي العاا"

  من تدي مستوى البلبة التحليلا، وىذا يلعع عل  شكا ما نسبتو مخسة ومثانو  بادلئة من ادلعلمي
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ادلعلمي إيلاو ادلعرفة ذلم بسهولة، خلوااً أ  مبحث الرتبية الينية وادلهنية يتضمن تدريباً عملياً حيتا  
إ  وقمل طويل للتادر  علياو، خلواااً إذا ماا أراد ادلعلماو  مراعااة الياروط اليردياة وتادريع البلباة انيراديااً 

عاماال مااع  ااعا  التحلاايل. وللتخيياا  ماان حاادة ىااذه ادلعااكلة   بااد ماان تقلياال أعااداد البلبااة   عنااد الت
اللااايو   ااامن ادلااادى ادلقباااوو الاااذي ياااتمكن ادلعلااام معاااو مااان مراعااااة الياااروط اليردياااة ومسااااعدة  اااعا  

 التحليل.
 "ا يإ لعض الط بف غير السيإ داضش الاك"

ادلعاكال  الا  تعياي  أ  سلو  البلباة واى الساوي يعاد مان  ن ادلعلمياة ماار  السبعي بادلئاا يقارأى م
تاادريس الرتبيااة الينيااة وادلهنيااة، وذلااك أل  ادلعلمااي يلاارفو  جااا اً وااى يسااى ماان وقاامل احللااة   زلاااو   
 ب  السلو  والعودة إ  التعلم. ولاذا   باد للمعلماي مان زلاولاة ا ساتيادة مان خاراام ادلرتاكماة   تعلام 

واااى ادلنضاااب ، وزلاولاااة زياااادة وقااامل ا بماااا    الاااتعلم، شلاااا ياياااد   أ ياااة دراساااة   عاجلاااة السااالو أسااااليع م
 (.6008ادلعلمي دلوا يع ايدارة الليية، وىذا ما يؤكده )ىارو ، 
 الويات النامت  اإلارال  اإلداةة الودةايف     

 دلعلمي عن ادلعكال  ذا  ( النسع ادلئوية والتكرارا   ستاابا  ا9ر   اجلدوو رقم )ايظه
 بايشرا  الرتبوي. العالقة

 ( 8اليد ت ةام  
 النسب الو ييف  الوكراةات ل اويالات عت ماك ت اإلارال الورليإ

 الويات النامت  اإلارال الورليإ
 آةاء الوع ويت

 ليس  ماك ف ماك ف
 النسبف الوكراة النسبف الوكراة

 28.9 26 92.6 626 دلعرفي. ع  العالقة بي ادلعلمي وا -2
 66.6 29 22.9 689 قلة زيارا  ادلعرفي للمعلمي خالو العام. -6
 68.0 20 22.0 682 قلة روبة ادلعلمي   تبادو الايارا  مع زمالاهم. -8
 69.2 90 20.9 629 شعور ادلعلمي بس  زيارة ادلعرفي قليلة الياادة. -2
 22.2 268 09.0 222 ي   و ع خبتهم.قلة مساعدة ادلعرفي للمعلم -0

يواجااو معلمااو الرتبيااة الينيااة وادلهنيااة ومعلمااااا معااكال  متعلقااة بايشاارا  الرتبااوي مرتبااة )علاا  حسااع 
"جـعك الع اـف لـيت الوع وـيت  الواـر يت"ل  "ا ـف  نسبة الذين عروا عان وجودىاا مان ادلعلماي(، وىاا 

 ا ــف ةغبــف الوع وــيت  ــي ذبــادت الميــاةات مــع زم ناــم"ل زيــاةات الواــر يت ل وع وــيت ضــ ت العــاا"ل 
 دة الوار يت ل وع ويت ـف مساعــا  زياةة الوار يت ا ي ف ال اندة"ل   "ا ـيت لـية الوع وـ "اع

  ي  جع ضطوام".
ويتضن مان ادلعاكال  ادلاذكورة ساابقاً أ  ايشارا  علا  معلماا ادلبحاث   ياتم بياعلياة. ولعال  اع  

علم وادلعر  يعاى إ  النظرة التقليدية ال  يراىا ادلعلمو ، وىا أ  دور ادلعر  تقوما فق ، العالقة بي ادل
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وأنااو ياااوره ذلااد  و ااع اجلااا  ادلخلااص لااو )ادلعاار (   التقاادير الساانوي للمعلاام. ويعاااز ىااذه النظاارة قلااة 
ا   يكياا للتعار  إ  أداااو الايارا  ال  يقوم قا ادلعر  للمعلام، فهاو يااوره مارة أو مارتي   السانة، وىاذ

ادلعلمااي يعااعرو  بقلااة الياااادة ماان ىااذه الايااارا ، ويااؤدي ذلااك إ  عاادم  لاحلقيقااا   التاادريس، شلااا يبعاا
)اليللية أو السانوية( الالزماة لتادريس ادلبحاث.  ةاستعارة ادلعرفي   قضايا مهمة مول و ع اخلبة الرايسي

ماان ادلعاارفي لعااعورىم أ  طلااع ادلساااعدة  ياانقص ماان مكااانتهم وبعاات ادلعلمااي رلااا   يبلبااو  ادلساااعدة 
خلوااً ذوي اخلرة. وقلة زيارا  ادلعرفي للمعلمي خالو العام يباي أ ياة وجاود باديل مسااعد للمعار  
  ادلدرسااة ماان أجاال رفااع مسااتوى ادلعلمااي عاان طريااي عقااد الاادورا  التدريبيااة ادلتناساابة مااع أوقااا  الياارا ، 

  تباااادو الاياااارا  ماااع زمالاهااام لتباااادو اآلرا  واألفكاااار وادلعاااكال  ادلعااارتكة بيااانهم   وحاااث ادلعلماااي علااا
ادلبحث وعر ها عل  ادلعرفي الرتبويي. وكذلك،   بد مان التوعياة بالادور الاذي يقاوم باو ادلعار ، و  باد 

اعد فياو مادير من زيادة زياراتو للمعلمي حىت يساعدىم   حل ادلعكال  ال  تواجههم، وىو دور قاد يسا
ادلدرسة إذا أدر  أ ية ادلو وة.  علماً بس   ع  العالقة بي ادلعلمي وادلعرفي مساسلة ورد    كواى مان 

 (.6000البحوث   دوو أخرى وىا تعيي تدريس الكوى من ادلو وعا  )اخلعما ، 
 الويات الوااع   داةة الاك  اإلةااد الودةاي   

 ادلئويااة والتكااارارا   سااتاابا  ادلعلمااي عااان ادلعااكال  ذا  العالقاااة( النسااع 9يظهاار اجلاادوو رقااام )
 بددارة الل  وايرشاد ادلدرسا.   

 ( 9اليد ت ةام  
 النسب الو ييف  الوكراةات ل اويالات عت الواك ت الووع قف لإداةة الاك  اإلةااد الودةاي

 الودةاي دالويات الوااع   داةة الاك  اإلةاا
 آةاء الوع ويت

 ليس  ماك ف ماك ف
 النسبف الوكراة النسبف الوكراة

 29.8 02 90.2 662 عدم القدرة عل  تقدمي خدما  إرشادية عالجية لبعت البلبة  -2
 29.2 02 90.2 680 عدم القدرة عل  توفى جو دمقراطا داخل الل . -6
 68.6 22 22.9 666 البلبة واقرتاح حلوو مناسبة ذلا.  اعوبة  ديد معكال -8
 60.0 22 22.0 622 اعوبة تنمية الاىا  إيبابية   ا نضباو الذايت للبال . -2
 69.6 98 22.6 600 اعوبة معرفة اخللااص النمااية للبال  - 0
 82.2 92 29.6 290  ع  القدرة عل  مراعاة اللحة النيسية للبلبة. -2
 82.9 202 26.2 222 السليم. اعوبة مساعدة البلبة عل  بنا  قواعد السلو  الليا -2
 89.0 226 20.9 202 اعوبة تبو نظام قاام عل  التعايا وايزابة   عل  التااىل والعقا . -9
 20.0 269 00.2 209   النعاطا  ادلدرسية   البلبة عل  ا شرتا ععدم فاعلية تعاي -9

 
 ادلهنية   ىذا اجملاو ىا ( إ  معكال  تعيي تدريس الرتبية الينية و 9يعى اجلدوو رقم )
 أ ً    داةة الاك
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   تتلخص ادلعكال  ال  يواجهها ادلعلمو    إدارة الل  لا يسيت 
"صـعيلف  ـي ذنويـف اذياهـات  يياليـف  ـي ، و"عدا القدةة ع ح ذي ير  ي ديوقراطي داضش الاـك"

ـــ، و"ا نضـــبال الـــواذي ل ط بـــف" ف  لـــي  ع ـــح الوياهـــش صـــعيلف ذبنـــي ن ـــاا اـــانم ع ـــح الوعميـــم  اإل ال
 " "صعيلف مساعدة الط بف ع ح لناء اياعد الس يإ الا ي الس يم"، و العقاب

  مكاان فلاال معااكال  ايدارة اللاايية عاان بعضااها بعضاااً؛ فقااد يكااو  الساابع أو األساابا  معاارتكة 
عقادة إ  (. ولكان بيئاة التادريس   مبحاث الرتبياة الينياة وادلهنياة م6008جلميع ىاذه ادلعاكال  )ىاارو ، 

حد ما، فيا ادلع ل فالتادريس عملاا، والعمال حيتاا  إ  حركاة التالمياذ وتيااعلهم، كماا أ  ادلبحاث حيتاا  
إ  مااواد وألااوا  وكراسااة للرساام وخامااا  وأجهاااة كهرباايااة، وىااذا حيتااا  إ  مكااا  واسااع دلنااع  اااة البلبااة 

خلواااااً ماااع كوااارة أعاااداد البلباااة    و اااركهم ببريقاااة ساااريعة؛ وىاااذا قاااد ياااؤدي إ  ااااعوبة ايدارة اللااايية
ادلع ل. كما يواجو ادلعلمو  اعوبا    التعايا نظراً أل  التقومي النهااا لةعماو يكو    والبية األحيا  
  ويااا  البلبااة الااذين يساالمو  األعماااو للمعلاام ويقااوم بتقومهااا خااار  وقاامل احللااة، نظااراً لضاايي الوقاامل 

دلهنيااة. ويواجااو ادلعلمااو  اااعوبا    بنااا  قواعااد الساالو  اللاايا وعاادم ادلخلااص لتاادريس الرتبيااة الينيااة وا
( 20_28القاادرة علاا  تااوفى جااو دمقراطااا داخاال اللاا ، نظااراً أل  عماار البلبااة   ىااذه ادلرحلااة ياارتاوح )

وعلااا  أي حااااو، .(Mackenzie,1996)ة  اااااسااانة، وىاااذا العمااار يلاااعع معاااو ا لتااااام بالتعليماااا  الليي
  )ايدارة اللاايية(  ااعياً عاماااً عنااد ادلعلمااي   ىااذه ادلهااارا ،  ربااع ادلااذكورة سااابقاً ال  األتعكااس ادلعااك

وىذا قد يبعل من الضروري ت يى الظرو  الليية ادلؤدية إ  ىذه ادلعكال ، وزيادة تدريع ادلعلماي أزناا  
تدريبية للمعلمي اخلدمة عل  مهارا  ايدارة الليية، وللتخيي  من حدة ىذه ادلعكلة يبع عقد دورا  

 دلساعدام عل  امتال  كيايا  ايدارة الليية.
  انياً  اإلةااد الودةاي

يواجاو ادلعلمااو  رلموعااة ماان ادلعاكال  ادلتعلقااة بايرشاااد والتوجيااو ادلدرساا فماانهم ماان يواجااو اااعوبا  
بف لاا"ل "ذقديم ضدمات  ةااديف ع  يف ل ط بف"ل  "ذحديد ماك ت الط بف  ااوراس   يت مناا   

  "معر ــف الااــانص النوانيــف ل ط بــف"ل   "مراعــاة الاــحف الن ســيف ل ط بــف"ل   "ذاــييع الط بــف ع ــح 
 ا اوراإ  ي النااطات الودةايف" 

ورلاااا   ختتلااا  أسااابا  ىاااذه ادلعاااكال  كواااىاً عااان معاااكال  إدارة اللااا ، فكوااارة أعاااداد البلبااااة   
كوارة األعاداد   ادلدرساة تعاعر البلباة باا ورتا ، شلاا يقلال الليو  تعيي مهماة ادلعلام   التعامال معهام، و 

. إ  أ  عااادم قااادرة ادلعلااام علااا  تنيياااذ ادلهماااا  ايرشاااادية ومعرفاااة ةدافعياااة البلباااة و اااع  شاااعورىم بادلراقبااا
اخللاااااص النمااياااة للبلباااة، وعااادم القااادرة علااا  مراعااااة اللاااحة النيساااية ذلااام، يااادو علااا   اااع    إعاااداد 

قباال اخلدمااة و  أزنااهااا، إذ إ  ىنااا  شااكوى عامااة أوردىااا بعاات الباااحوي ماان أ  باارامج  ادلعلمااي وتاادريبهم
إعاااداد ادلعلماااي   تركاااا علااا  بعااات جواناااع العملياااة التعليمياااة، ولاااذا   باااد ذلاااذه الااارامج مااان فهااام اللاااي ة 
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علا  تلاك ادلهماا  العمولية دلهنة التعليم، وزلاولة  ليل مهماا  ادلعلام بدقاة، ومان   تعليماو وتدريباو بناا  
(Al-Smadi, 1999). 

  بينامل نتاااج ىاذا الساؤاو معاكال    باد مان ا نتبااه إليهاا تقاع  امن ض صـف نوـان  السـ ات ا: ت
 ،تنظايم التعلايم والاتعلم، و التسىيال العلماا وادلسالكا، وختباي  التعلايم والاتعلم، و رلا   سلتلية وىا ادلنها 
ايدارة اللاااايية وإيرشاااااد ، و ايشاااارا  الرتبااااويو  البلبااااة،و  ارا  والتقااااومي،ا ختباااا، و والبيئااااة ادلدرسااااية وايدارة

إياداعها و ادلدرسا. وقد توال البحث من خالو  ليل أسبا  ىذه ادلعكال  إ  بعت ادلقرتحاا  حللهاا 
أزنااا  مناقعااة نتااااج كاال رلاااو ماان رلااا   ادلعااكال . إ  أنااو   بااد ماان دراسااة احللااوو ادلقرتحااة ماان قباال 

ي ماان أجاال  سااي تاادريس ادلبحااث و قيااي أىدافااو. وىااذا مااا ساايدرس   السااؤاو الوالااث ماان ىااذه ادلعلماا
 الدراسة، وقبل ذلك نرى  رورة معرفة اليروط بي ادلعلمي وادلعلما    درجة وجود ىذه ادلعكال .

علما  ىل ىنا  فروط ذا  د لو إحلااية بي تقديرا  ادلعلمي وادل  نوان  الس ات الناني -13-2
م ياااة؟ لإلجاباااة عااان ىاااذا الساااؤاو اساااتخدلدرجاااة وجاااود ادلعاااكال  الااا  تواجاااو مدرساااا الرتبياااة الينياااة وادلهن

الباحواا  اختبااار ) ( ليحااص ىااذه الياروط بااي متوساابا  ا سااتاابا  جملاا   ادلعااكال  عنااد مسااتوى 
 (  نتااج ىذا ا ختبار.20(، ويبي اجلدوو رقم )α=0.00الد لة )

 ( 10اليد ت ةام  
 نوان  اضوباة  ت(  ضوباة ال ر   ليت موياطات ااويالات الوع ويت  الوع وات لويا ت الواك ت الوي ذيا ك 

 ذدةي  الورليف ال نيف  الوانيف

 العدد اليظي ف الويا ت
 ا نحرال الووياطات   (

 مـسوي  ايوـف  ت( الوعياةإ
 الـد لـف

 ادلنها 
 .26 8.20 29 معلم 

 .22 6.98 290 معلمة  .202 2.282

 التسىيل العلما وادلسلكا
 .90 6.99 29 معلم 

 .98 6.22 290 معلمة .820 .900

 ختبي  التعليم والتعلم
 2.00 8.20 29 معلم 

 .22 6.02 290 معلمة  . *000 2.998

 تنظيم التعليم والتعلم
 .92 6.22 29 معلم 

 .20 6.22 290 معلمة  . *000 0.222
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 العدد اليظي ف الويا ت
 ا نحرال الووياطات   (

 مـسوي  ايوـف  ت( الوعياةإ
 الـد لـف

 البيئة ادلدرسية وايدارة
 .29 8.22 29 معلم 

 .00 8.20 290 معلمة  . *000 2.228

 ا ختبارا  والتقومي
 2.00 6.22 29 معلم 

 .82 2.96 290 معلمة  . *000 2.826

 البلبة
 .92 6.99 29 معلم 

 .22 6.00 290 معلمة  . *000 8.220

 ايشرا  الرتبوي
 .92 6.99 29 معلم 

 .92 6.69 290 معلمة  . *000 0.026

 إدارة الل  وايرشاد ادلهو
 .98 6.22 29 معلم 

 .96 6.00 222 معلمة  .029 2.982

 الدرجة الكلية
 .20 8.02 29 معلم 

 .89 6.29 290 ةمعلم  . *000 2.200

 (α=0.00* قيمة دالة إحلاايا عند مستوى الد لة ) 
(  وجاود فاروط ذا  د لاة إحلاااية   تقاديرا  ادلعلماي لادرجا  20يالحاظ مان قارا ة اجلادوو رقام )

( ، وأ  الذكور أكور مواجهة للمعكال  من ايناث إذ  α =0.00ادلعكال  عموما عند مستوى د لة )
(. وماان ادلوااى 6.29( بينمااا كااا  متوساا  تقاادير ايناااث )8.02الااذكور للمعااكال  ) كااا  متوساا  تقاادير

لالنتباه وجود فروط دالة إحلاايا   تقديرا  ادلعلمي وادلعلما  فيما يتعلي بادلعكال    )البيئة ادلدرسية 
  البيئة ادلدرسية وايدارة(، إذ كانمل تقديرا  الذكور أعل  من تقديرا  ايناث أيضا، وىو أمر قد يوحا بس

   مدارس ايناث أفضل منها   مدارس الذكور ألسبا  تستحي ا  يبحث فيها. 
لهااار  فاااروط ذا  د لاااة إحلاااااية باااي ادلعلماااي وادلعلماااا    درجاااة تقاااديرىم  للمعاااكال  ادلتعلقاااة 

والتقاومي، والبلبااة،  لهاارا  التادريس اخلااااة )ختباي  التعلايم والااتعلم، وتنظايم التعلايم والااتعلم، وا ختباارا 
وايشرا  الرتبوي(،  وىذا قد ييسر الضع  احلاال   إعداد ادلعلمي وتدريبهم )وقد كا  ادلعلمو  أكوار 

وقد تعاى ىذه الياروط إ  أ  معظام معلماا الرتبياة الينياة وادلهنياة  مواجهة للمعكال (   رلا   زلددة،
لماااا  متخللاااا    ادلبحاااث، وذلاااك بسااابع نظااارة والبياااة ادلعكاااا  واااى متخللاااي   ادلبحاااث، بينماااا  

اجملتمع السعودي السلبية إ  ختلص الرتبية الينية وادلهنية، أي إ  )الرجال/ادلعلم( باي يدياو رلاا   عديادة 
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  ادلملكة العربياة الساعودية كاذلندساة ادلعمارياة الاديكور، والتلاميم الاداخلا؛ حاىت وإ  كانامل لدياو ادلوىباة 
الرتبية الينية وادلهنية يقلل من قيمو ومستواه ، ذلاذا فاد  أولاع الاذكور   يادخلو  قسام فدنو يرى اختلا  

(، لاذلك صلاد نادرة ادلعلماي 6006الرتبية الينية وادلهنية عن ىواية وروبة، بل لساهولتو   نظارىم )الاىاراي، 
دلهنيااااة علاااا  سااااواه ماااان ادلتمياااااين ادلتخللااااي فيهااااا، أمااااا ادلعلمااااا  فاااادبن ييضاااالن ختلااااص الرتبيااااة الينيااااة وا

التخللا  نظراً لببيعة ادلرأة/ادلعلمة   ادلملكاة العربياة الساعودية، شلاا يبعال عملهاا زللاوراً   رلاالي  إماا 
(. وقااااد يعاااااى ذلااااك إ  أ  طبيعااااة معلمااااة الرتبيااااة الينيااااة وادلهنيااااة  ااااع 2990معلمااااة أو طبيبااااة )الناااااادة، 

. وادلعلااااام (Tickle,1992)ر  إ  ماااااا ىاااااو جدياااااد ختللاااااها وتتمياااااا حباااااع ا ساااااتبالة   اليااااان والتعااااا
ادلتخلاااص يكاااو  أكوااار تعمقااااً   ادلنهاااا  وأقااادر علااا  مواجهاااة اللاااعوبا . وتؤياااد ذلاااك نسااابة ادلعلماااا  

 ٪ 62٪ مقارنة بنسبة 22ادلتخللا    رلتمع الدراسة، إذ بل مل نسبتهن 
 من ادلعلمي الذكور ادلتخللي   تدريس الرتبية الينية وادلهنية.

أما   رلاو البلبة فقد تعاى اليروط   تقدير ادلعكال  بي ادلعلمي وادلعلما  إ  حقيقياة أ  طبيعاة 
البلبة أكور فاعلية وحركة من البالبا ، وألبم ينظرو  نظرة سلبية دلعلم الرتبية الينية وادلهنية ألنو مبحث   

ربو  من ادلدرسة   حلاة الرتبياة الينياة وادلهنياة، يدخل   الوانوية العامة فال يهتمو  بو، وبعت البلبة يتس
شلا يسبع بعت اللعوبا  للمعلم؛ أما البالبا ، فتدفعهن استيادان من الرتبية الينية وادلهنياة   حيااان 
اليومياة إ  أ  يكان أكوار اىتماماا قاا والتااماا لتبلبااا  تعلمهاا، وذلاك أل  ادلاتعلم يلابن أكوار دافعياة ضلااو 

 .(Tweissi, 1999)ا شعر بياادة ما يتعلمو حلياتو التعلم إذ
نوان  الس ات النال   ما الح ـيت الرنيسـف الوقور ـف ل واـك ت الوـي ييا ااـا مدةاـي  -13-3

 الورليف ال نيف  الوانيف ؟  ما دة ف ميا قف الوع ويت ع ح ذ ل الح يت؟
ادلعلماااااي إبااااادا  درجاااااة  لإلجاباااااة عااااان ىاااااذا الساااااؤاو و اااااعمل حلاااااوو مقرتحاااااة   ا ساااااتبانة وطلاااااع إ 

( يبااي النسااع ادلئويااة والتكاارارا  دلوافقااة ادلعلمااي علاا  22موافقتهم/عاادم مااوافقتهم عليهااا. واجلاادوو رقاام )
  ىذه احللوو  

 ( 11اليد ت ةام  
النسب الو ييف  الوكراةات  اويالات الوع ويت عت الح يت الوقور ف ل واك ت الوي ذيا ك مدةاي الورليف ال نيف 

 وانيف ال

 الح يت الوقور ف
 آةاء الوع ويت

 قغير ميا  ميا ق
 النسبف ةالوكرا النسبف ةالوكرا

 69.0 92 26.0 609 تقسيم البلبة إ  رلموعا  تدرس موا يع سلتلية  -2
 69.0 92 26.0 609 العمل عل   ديد زلتوى الوحدا  التدريبية. -6
 88.2 92 22.0 296 جعل ادلبحث يدرس من قبل أكور من معلم  -8

 آةاء الوع ويت الح يت الوقور ف
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 قغير ميا  ميا ق
 النسبف ةالوكرا النسبف ةالوكرا

 82.0 202 28.2 298 استخدام طرااي وأساليع لتحسي تدريس ادلبحث. -2
 89.2 226 20.9 222 عقد لقا ا  مع أوليا  األمور لتوعيتهم بالرتبية الينية وادلهنية. -0
 89.2 228 20.2 222 د مبوري ادلنها  أسٍسا منبقية  ختيار الوحدا  التدريبية.اعتما -2
 22.2 229 09.2 229 دراسة احلاجا  التدريبية للمعلمي. -2
 28.9 262 02.6 228 توفى ادلواد واألجهاة الالزمة لتدريس ادلبحث. -9

الاامل نساابة تنايااد علاا  مخسااي بادلئااة ماان يالحااظ ماان القاايم الااواردة   اجلاادوو أ  مجيااع احللااوو ادلقرتحااة ن
ادلعلمي ادلعمولي بعينة الدراسة، روم أ  البدىا ىو اختال  اآلرا  نظرا  خاتال  لارو  ادلادارس. كماا 
يالحاظ أ  احلال الاذي حلال علا  أكار نسابة موافقاة مان قبال ادلعلماي كاا  "تقسايم البلباة إ  رلموعااا  

ك   استخدام أسااليع تادريس متنوعاة، ويسااعد البلباة اد ذلايساع تدرس موا يع سلتلية" أزنا  احللة، إذ
   الواوو إ  أعل  درجة إتقا  شلكنة، ألنو يبعل العمل شلكنا بوجود عدد قليل من األدوا .

وناو اقرتاح "العمل عل   ديد زلتويا  ادلنها " أعل  نسبة مان موافقاة ادلعلماي أيضاا. وقاد يعاود ذلاك 
ى ادلنهاااا  يبعااال ادلعلااام واااى ادلتخلاااص )وىااام يعاااكلو  نسااابة عالياااة( أكوااار قااادرة علااا  إ  أ   دياااد زلتاااو 

التاادريس. ويؤيااد ىااذا التيسااى حلااوو اقاارتاح "جعاال ادلبحااث ياادرس ماان قباال أكواار ماان معلاام" بتخللااا  
 سلتلية عل  النسبة الوالوة   ادلوافقة عليو، إذ يبعل ذلك التدريس أكور سهولة بس  يدرس كال معلام ااتاوى

 القريع من ختللو.
يضي  ا قرتاحا  )اخلامس والسادس( مهما  تلق  عل  عاتي مبوري ادلناىج من حيث  رورة اقرتاح 
"طرااااي وأساااليع لتحسااي تاادريس الرتبيااة الينيااة وادلهنيااة"، الااذي قااد ينيااذ ماان خااالو تبااوير أدلااة جديااادة 

لكا تكو  تلك الوحدا  أقر  حلاجا  للمعلمي، و "اعتماد أسٍس منبقية  ختيار الوحدا  التدريبية" 
(، وأ  تكاو  الوحادا  التدريبياة ادلختاارة متناسابة 6000ادلتعلمي شلا حيسان مان دافعياتهم )الوكيال وادليا ، 

 مع إمكانا  ادلدارس وبيئااا.
ويسااااعد اقااارتاح "عقاااد لقاااا ا  ماااع أولياااا  األماااور لتاااوعيتهم بالرتبياااة الينياااة وادلهنياااة"    ساااي الاىاااا  

د ييسااار قااا(، وىاااذا 6008اجملتماااع ضلاااو ادلبحاااث قاااد تسااااعد    ساااي دافعياااة البلباااة ضلاااو تعلماااو )ىاااارو ، 
 حلوو ىذا ادلقرتح عل  نسبة موافقو تايد عل  ستي بادلئة.

ويالحظ أ  اقرتاح "دراسة احلاجا  التدريبية للمعلمي" قد لقا القباوو لادى ماا يقار  مان ساتي بادلئاة 
يعاااى إ   ااارورة ا ىتماااام بتااادريع ادلعلماااي تااادريباً ذا اااالة حباجااااام ادلهنياااة. وكاااا   مااان ادلعلماااي، شلاااا قاااد

ا قرتاح ادلتمول   "توفى ادلواد واألجهاة الالزمة لتدريس ادلبحث" قد وافي عليو ماا ياياد علا  ساتة ومخساي 
جعاال التاادريس عملياااً  بادلئااة ماان ادلعلمااي ألنااو يساااعدىم كوااىاً   تاادريس ادلبحااث بيعاليااة أكواار ماان خااالو

 أكور منو نظرياً.
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اول ا قرتاحا  )احللوو( ادلذكورة سابقاً بعضا شلا يبع عملو لتحسي تنييذ منها  الرتبية الينية وادلهنية 
الو  ليااال ان خاااا  ادلملكاااة العربياااة الساااعودية. ويضاااا  إليهاااا رلموعاااة احللاااوو الااا  تواااال البحاااث إليهاااا مااا

 ة نتااج السؤاو األوو من ىذه ادلعكال  الوارد   مناقع
 الدراسة.

 اخلالصة

حدد  من خالو ىذه الدراسة ادلعكال  ال  تواجو مدرسا الرتبية الينياة وادلهنياة   ادلرحلاة ادلتوسابة 
  مدينااة جااادة. وجااارى  ليااال تلااك ادلعاااكال  للوااااوو إ  احللاااوو الاا  مكااان أ  تسااااعد   التقليااال مااان 

ل اليروط بي متوسبا  تقادير ادلعلماي وادلعلماا  لوجاود ادلعاكال ، تباي أزرىا. كذلك، ومن خالو  لي
أ  تلك ادلعكال  تعيي التدريس لدى ادلعلمي أكور من إعاقتها للتدريس لدى ادلعلما . وإ افة للحلوو 
الاا  توااال البحااث إليهاااا ماان خااالو التحليااال ادلباشاار للمعااكال ، أوجااد  الدراساااة رلموعااة ماان احللاااوو 

الرايسااة الاا  تتضاامن ت يااىا  جوىريااة   ادلنهااا  وايدارة وادلعلمااي وادلمارسااة التدريسااية للمبحااث.  ادلقرتحااة
وقد مجعمل البيانا  حوو موافقة ادلعلمي عل  تلك احللوو ادلقرتحة للتسكد مان إمكانياة إساهامها   تقليال 

 ادلعكال  والتخيي  من حداا.
 املقرتحات – 14

 يسيت ما  اقرتاحكن    و  نتااج الدراسة، م
دلا كانمل نتااج الدراسة قد أزبتمل وجود معكال  متعلقة بقدرا  ادلعلمي وادلعلما  عل  ختبي    -  

أكانمل  كا عل  عقد )برامج تدريبية( ذا  الة وزيقة حباجا  ادلعلمي سوا يف كا  الرت وتنييذ وتقومي التعليم،  
 احلاجا  اجلماعية للمعلمي.عل  نباط عل  نباط احلاجا  اليردية للمعلم، أم 

لهر  معكلة تدريس ادلبحث من قبل معلمي وى متخللي   الرتبية الينية وادلهنية، لذا   بد   - 
 من إيباد برامج ألعداد معلمي متخللي   تدريس الرتبية الينية وادلهنية.

 فو العامة حىت حيقي الياادة ن الرتكيا عل  فهم ادلعلمي والبلبة ليلسية ادلنها  وأىداا  بد م - 
 ادلرجوة عند ادلتعلمي، ويكو  ذلك من خالو تبوير منها  متكامل وا ن األىدا  واليلسية.

راً إ  أ  نتاااااج الدراساااة ألهااار  عااادم تاااوافر كتاااع وأدلاااة للمعلماااي، فاااال باااد مااان تاااوفى ىاااذه انظااا و  - 
وعا  الاا  تاادرس   ىااذا ادلبحااث للتسكااد ماان ادللااادر الاا  تلااام للتاادريس، و  بااد ماان إعااادة النظاار بادلو اا

 مال مة مستواىا للبلبة.
  باد مان زيااادة اىتماام ايدارا  ادلدرساية بالرتبيااة الينياة وادلهنياة وتااوفى اللاوازم لتدريساها، إذ زباامل أ   -

 بعت ايدارا  تدفع بالاه است الو حلص الرتبية الينية وادلهنية لتدريس مو وعا  أكادمية أخرى.
  مراعاااة ذوي احلاجااا  اخلااااة، خلوااااً أ  الرتبيااة الينيااة  لقااد زباامل وجااود  ااع  لاادى ادلعلمااي -

وادلهنية مو وة عملا، لذا   بد من تسىيل ادلعلمي إ  كييياة التعامال ماع ذوي احلاجاا  اخلاااة ادلادرلي 
   الليو  ا عتيادية. 
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لبااة ليدرسااوا مو ااوعا  فنيااة سلتليااة علاا  دلعلاام وتقساايم البعاان ا  بااد ماان ختيياا  عااع  التاادريس  -
 حسع اختيارىم، وكذلك زيادة حوافا ادلعلمي ليكونوا أكور فاعلية   التدريس.

  باااد مااان العمااال علااا   ساااي العالقاااة باااي ادلعلااام وادلعااار ، وزياااادة وعاااا البااارفي بضااارورة العالقاااة  -
 ة بينهما.حاللحي
م الرتبويي والبلبة ليلسية الرتبية الينية وادلهنية والبرااي إجرا  ادلايد من البحوث والدراسا  حوو فه - 

 الياعلة لتدريسها.
 

 املراجع

 املراجع العربوة

ـــف (. 6002الياااؤادي، جااااام. ) - ـــف  ـــي جـــيء أهـــدا اا  ل ور   ـــف  الواني ـــف ال ني ذقـــييم دليـــش الورلي
 .ماجستى وى منعورة، العراط  جامعة ب داد. رسالة فاإلعدادي

ذقييم دليش الوع م ل ورليف ال نيف ل ا يت الاام   السادس ا:اااـيت (. 2990) إذلاما، زياد. -
األرد ، إربااد  منعااورة،  ماجسااتى وااى ة. رسااالمــت   اــف ن ــر مع وــي الورليــف ال نيــف  الوانيــف  الواــر يت

 .جامعة الىمو 
 دار ادلعار . ، القاىرة اضايا الورليف ال نيف  الوانيف( 2929بسيوي، زلمود. ) -
م ارات ذطـية مناـا  الورليـف ال نيـف  الوانيـف ل ور  ـف الووياــطف  ـي (. 2999التميما، وفا . ) -

 .العراط  جامعة ب داد ةمنعور  . رسالة ماجستى وى1994 - 1940العرا  ل  ـورة  مت 
الواـك ت اإلداةيـف  ال نيـف الوـي ذعانياـا مع وـات الورليـف الوانيـف (. 2992احلديادي،  اح . ) -

 اجلامعة األردنية.األرد ، عما   منعورة،  . رسالة ماجستى وىا:ااايف  ي مداةس العاصوفل ور  ف 
ذقــــييم مناــــا  الورليــــف ال نيــــف  الوانيــــف  ــــي الور  ــــف ا لودانيــــف  ــــي (. 2990حاااار ، زلمااااود. ) -

 وزارة الرتباية والتعليم. مركا حبوث ادلنها . الكويمل  الكيي .
  الااااارتاث اإلا يوـــــي العرلــــي  ــــيت الورليـــــف ال نيــــف  الوانيــــفالوــــ ذور (. 6006احلاااار ، ااااااحل. ) -

 أيار/مايو (. 62-29.اليونسكو، بىو  )عما  وايبداة
د ة مار ي مادة الورليف الوانيف  ي ذحسيت أداء مع وي الوادة مت (. 6000اخلعما ، أمحاد. ) -

ى وى منعورة، رسالة ماجست.   اف ن ر الوع ويت  ي اليزاةة العامف ل ورليف  الوع يم لوحا  ف العاصوف
 .األرد   عما ، اجلامعة األردنية

ذقـــييم مرالـــم ا:اـــ ات اليد يـــف  ـــي جـــيء مناـــا   ســـم الورليـــف ال نيـــف (. 6002را اااا، زىاااور. ) -
 جامعة ب داد.العراط  منعورة  . رسالة ماجستى وى الوانيف
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 الدةااـي  ـي الوـداةس.ذقـييم الناـاطات ال نيـف الواـا بف ل وناـا   (.2999الربيعا، نضاو. ) -
  .العراط  جامعة ب دادمنعورة،  رسالة ماجستى وى

 مناا  الورليف ال نيف  الوانيف ل وداةس ا:ااايف  ذقييوك  ي جيء (. 6006الاعيب، زلمد. ) -

 جامعة ب داد.العراط  رسالة ماجستى وى منعورة،  أهدا ك.
ــ(. 6006الاىااراي، علااا. ) - ــيطني  ــيت الورلي ــيم العــاا   ــي الوقريــر ال ــف  الوانيــف  ــي الوع  ف ال ني

ا جتمااة ايقليماا العار  حاوو الرتبياة  الوع يم غير الن امي   ا ات ذطيير الوناا   الياانش الورلييـف.
 أيار/مايو(. 62-29الينية وادلهنية )عما  

يـــك لوع وـــي الورليـــف الوانيـــف لوـــا يراهـــا الواـــر ي  يالحا ـــات الودة (. 2992سااالمو، اااابحا. ) -
اجلامعة األرد   . رسالة ماجستى وى منعورة،  الوع وي  أن سام  ي ا:ةد  سالوداة   مدير   الورلييي 
 األردنية.

أ ـــر ذـــدةي  الورليـــف ال نيـــف  الوانيـــف لياـــاطف الحااـــيب  لرنـــام  (. 2999اهلل. ) العاااقرا ، عباااد -
. رساالة ريقـف الوق يديـفالرااا(  ي الوساب ط بف الاك العااـر :اـ  الواـويم ال نـي مقاةنـف مـع الط

 .جامعة الىمو األرد ، إربد  وى منعورة،  ماجستى

  بداعياااة اللونياااة لااادى كلياااا  إدور احلاساااع اآل    تباااوير القااادرة "(. 2992عوماااا ، مبياااا. ) -
 .    08–69(، 2) 9جامعة حلوا ، ملر   مي ف ع يا   ني ل)دراسة لريبية(.  "الينو  والرتبية

ااــي  ــي ا:ةد   ــي الورليــف ال نيــف  الوانيــف  ــي مر  ــف الوع ــيم ا:ا(. 6002عماااري، جهاااد. ) -
 جيء  

والعلاوم اينساانية،   . أطروحاة دكتاوراه واى منعاورة، كلياة اليلسايةلرنام  الوطيير الورليإ اليااع  الورذيي
 .لبنا   جامعة الروح القدس

ليــف ال نيــف  الوانيــف  ــي محا  ــف ا  ويا ــات الودةيبيــف لوع وــي الور (. 2999القاااعود، رياااو. ) -
 جامعة الىمو .األرد   أطروحة دكتوراه وى منعورة،   ةلد.
ذقـــييم مناـــا  الورليـــف ال نيـــف  الوانيـــف الوقـــرة  ـــي مـــداةس الور  ـــف (. 2999الكنااااي، ماجاااد. ) -

 النانييف 

جامعااة اط  العاار وااى منعااورة،  رسااالة ماجسااتى مــت   اــف ن ــر مــدةس الوــادة  ا ضوااصــيت الورلــيييت.
 ب داد.
ذقيـيم لرنـام  ذـدةيب مع وـي  مع وـات الورليـف ال نيـف  الوانيـف  ـي (. 2990الكيالي، حسي. ) -
 جامعة الىمو .األرد ، إربد  . رسالة ماجستى وى منعورة، ا:ةد 
ذقـييم مناـا  الورليـف ال نيـف  الوانيـف ل ور  ـف الووياـطف مـت   اـف (. 6002ادلعهداي، مدين. ) -
 . العراط  جامعة ب دادرسالة ماجستى وى منعورة،  ودةايت  الودةاات.ن ر ال
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 عـــداد مع وــي الورليــف ال نيـــف  الوانيــف  ـــي جــيء الك ايـــات  أ ــرا  ـــي (. 2990)، دعااد. ادليلاان -
 جامعة الىمو .األرد ، إربد  منعورة،  وى . رسالة ماجستىذحايش ط بف الاك العاار

 مناا  الورليف ال نيف  الوانيف  مكانوك  ي مداةس الور  ف (. 2990. )االناادة، عبد العاي -

 وى أطروحة دكتوراه  مع وي الورليف ال نيف  الوانيف. االووياطف  ي منطقف الرياض لالسعيديف لوا يواية 
 .منعورة. الو يا  ادلتحدة األمريكية  جامعة جنو  الينيويا

عماا   دار وااال األرد ،. الببعاة األو ،  يـفأاااـيات  ـي الورليـف العو(. 6002اهلل، عمار. ) نلر -
 للنعر.

   دار واال للنعر.، عما ، الببعة األو ، األرد اإلداةة الا يف(. 6008ىارو ، رماي. ) -
(. الرتبيااة الينيااة. ايدارة العامااة لإلشاارا  الرتبااوي، قساام الرتبيااة الينيااة. 6002وزارة الرتبيااة والتعلاايم ) -

Available at http://www.art4edu.com/ 
الببعاة  الوناه   ا:ا ل الوكينـاتل الون يوـاتل الوطـيير.(. 6002يونس، فتحا، واخارو . ) -

   دار اليكر للنعر.، عما األو ، األرد 
 

                                                                                                                                                                                          املراجع األجنيوة                                                                                                             
- Abdul-Shakour, H (1989). A balanced art education curriculum for the 

secondary school of Malaysia. (Ph.D. the Ohio State Universality), 
Dissertation Abstracts   International, 50 (8), 2359-A. 

- AL-Saydeh M. (2002). Prevocational Education in Jordan: Implications 
for Teacher Preparation and In-service Training. Unpublished Ph.D.Thesis, 
University Huddersfield, UK. 

- AL-Smadi, Y. (1999). Evaluation of the Class- Teacher’ Pre-service 
Teacher Education Programme at the University of Jordan. Unpublished PhD 
thesis ,University of Sussex, U.K. 

- Barham, E. (1996). Central control of the curriculum and teacher 
involvement in curriculum change. Journal of Curriculum & Supervision, 
12(1), 29-36. 

- DES/WO. (1989). Design and Technology for Ages 5-16: proposals of 
the secretary of state for education and science and the secretary of state for 
Wales, UK, HMSO. 

- Evans, L. (1998). Jack-of-All-Trades, Master of None: An examination 
of subject skills provision on technology (secondary) initial teacher education 
courses in England and Wales. International Journal of Technology and 
Design Education, 8, pp.15-35. 

- Eggleston, J. (1992). Teaching Design and Technology. Open 
University Press, England.  

- McWhinnie, Harold J. (1988). The use of the computer in the school art 
program. ERIC Document Reproduction Service, No. ED369689). 



 0202 – األولالعدد  -الثامن لمجمد  ا...……...............…….. مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس
 
 

 
 

020 

- Reeve, Deborah  Brown (1989). A comparison of the effects of 
computer assisted instruction, interactive video, and traditional instruction on 
third-grad students in art education. Dissertation Abstract International,49 
(8)P.2077-A.   

- Tickle, L. (1992). Professional skills assessment in classroom teaching. 
Cambridge Journal of Education, 22(1), 91-103.                                                                         

- Tweissi, A. (1999). Effectiveness and Efficiency of Prevocational 
Education in Jordan.Unpublished Ph. D. thesis, University Huddersheld, UK 
 
 
 

 « 01/3/0221ت الموافقة عمى نشره بتاريخصدر و ، 00/5/0222وصل هذا البحث إلى المجمة بتاريخ »


