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  :الملخص
لدراسة تعرف تمكن الطالب المعلمین بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة من ھدفت ا

اعتمد الباحث على استخدام المنھج الوصفي التحلیلي؛ نظرًا لمالءمتھ . المھارات التدریسیة األساسیة
المـنھج الـذي یقـوم علـى دراسة الظاھرة كما ھي : أنھ ألھداف الَدراسة، فقد عرف المنھج الوصفي

في الواقع، وجمع أوصافھا ومعلومات دقیقـة عنھـا، ویھـتم بوصـفھا وصـفا دقیقًا ِّویعبر عنھا كمّیًا 
أو كیفیًا، تألف مجتمع الدراسة الحالیة من الطالب المعلمین بجامعة اإلمام محمد بن سعود 

 التاریخ اإلسالمیة، والـذین یتبعـون لكلیة العلوم االجتماعیة في أقسام كلیة أصول الدین و
طالب من طالب التربیة العملیة بجامعة اإلمام محمد ) ١٩٠(والجغرافیا، وتكونت عینة الدراسة من 

نظرًا لمناسبتھا لتحقیق أھداف الدراسة واإلجابة .  استخدم الباحث أداة االستبانة،بن سعود اإلسالمیة
الطالب على  ضرورة تدریب :وتوصلت الدراسة لمجموعة توصیات منھا. على تساؤالتھا

مھارات التدریس واستخدام الوسائل التعلیمیة والتكنولوجیة، ضرورة إعداد المعلم في فترة التربیة 
العملیة لتنمیة مھارات التدریس،رفع مستوى اإلعداد المھني للطالب المعلمین في المھارات 

ب لتحدید احتیاجاتھم التدریسیة األساسیة، أھمیة تطبیق أسالیب تعزیز وتقویم أداء المعلمین الطال
 تطویر مھاراتھم التدریسیة واألكادیمیة، العمل على تطویر معاییر محددة ودقیقة يوالمساعدة ف

لتقییم أداء الطالب المعلمین بشكل فعال، توجیھ كلیات إعداد المعلمین على االستعانة بأستاذة أكفاء 
  .للقیام بتدریب الطالب المعلمین

Abstract: 
Study methodology: the researcher has used the descriptive 

methodology due to its suitability for the study objectives where the 
descriptive methodology known as: the methodology that studying the 
phenomena as it is in reality, and collecting its accurate descriptions and 
information about it, and it is concerning by accurately describing it and 
express about it qualitatively and quantitatively.  

Study Community: the current study community consists of teachers 
students in Imam Mohammed Bin Saud Islamic University who are 
affiliated to social sciences college in Religion Origins, history and 
geography College Departments.  

Study Sample: the study sample consisted of (190) students of 
scientific education in Imam Mohammed Bin Saud Islamic University.  

Study tool: the researcher used the questionnaire as a tool due to its 
appropriateness for fulfilling the study objectives and answering its 
questions.  
The study reached to a group of recommendations such as:  

- The need for training students on teaching skills and using educational 
and technological means.  

- The need for teacher preparation in the period of scientific education 
in order to develop teaching skills.  
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- Raising the level of professional preparation for teachers students in 
basic teaching skills.  

- The importance of applying boosting methods and evaluating students 
teachers performance in order to determine their requirements and 
help them in developing their teaching and academic skills.  

- Working on developing specific and accurate criteria for evaluating 
teachers students performance effectively.  

- Directing the colleges of teachers preparation to use competent 
teachers in order to perform teachers students training.  

  :المقدمة
تقاس نھضة األمم بما لدیھا من قوى بشریة تدل على رقي ونضخ الفكر التربوي في ھذه 

. لتعلیم یعتبر أحد المؤشرات التي یمكن من خاللھا قیاس تقدم األمم وتحضرھاوالشك أن ا، الدول
حیث أصبح دوره لیس دورًا تقلیدیًا كما ، ویعد المعلم العنصر الرئیس في التعلیم والعملیة التعلیمیة

اتجھت ولھذا فقد ، كان في العھود السابقة؛ بل أصبح موجھًا ومرشدًا لعملیة التعلم في البیئة التعلیمیة
واالھتمام بھ لیتمكن من تحقیق أھداف المنھج مما ینعكس ، أنظار الدول المتقدمة إلى إعداد المعلم

أن قضیة ) "م٢٠٠٧عامر (وقد ذكر . على طالبھ من خالل ما اكتسبھ من خبرات أثناء تدریبھ
یر من دول من القضایا األساسیة التي تتصدى لھا البحوث التربویة في كث، إعداد المعلم وتدریبھ

ومع ". ذلك نظرًا للدور الكبیر الذي یقوم بھ المعلم في العملیة التربویة، على مدى الزمان، العالم
أن نجاح العملیة التربویة بمدخالتھا وعملیاتھا وعناصرھا المختلفة ): "م٢٠٠٣(ذلك یشیر الشھابي 

، وتربویًا وعملیًا واجتماعیًا، معد إعدادًا جیدًا ثقافیًا، ال یمكن أن یتحقق إال من خالل معلم كفء
وھذه األھمیة في اإلعداد تتطلب مجموعة من ". ویضعھا في إطارھا الصحیح، یوجھ مسارھا

فمھارات . المھارات التدریسیة األساسیة وتدریب المعلم على الكفایات المتعلقة بالقیاس والتقویم
قوم بھ المعلم داخل الفصل بقصد نجاح والتقویم تعتبر القرار الذي ی، والتنفیذ، التدریس التخطیط

العملیة التعلیمیة تتطلب من المعلم ما سیقوم بھ من أعمال وما سیقوم بھ التالمیذ في الفصل من 
وما سیحتاجھ من وسائل وأدوات كل ذلك في إطار نظرة واعیة . أفعال خالل الحصة الدراسیة

المؤتمر الرابع لوزارة التربیة والتعلیم ولذا فقد أوصت نتائج . فاحصة لألھداف ودرایة بالمحتوى
على ) م٢٠٠٢(وكذلك مشروع االستراتیجیة العربیة لتطویر التعلیم العالي ، )م٢٠٠٤(العربي 

حیث ینبغي إعداد المعلم . ضرورة إعداد المعلم في فترة التربیة العملیة لتنمیة مھارات التدریس
التدریس داخل الفصول، كما تسھم التربیة الكتساب مھارات التدریس المتطلبة لممارسة مھنة 

  .العملیة في تدریب المعلم على ممارسة ھذه المھارات وصوًال لمستوى الكفایات المتطلبة
ومع االھتمام بتطویر العملیة التعلیمیة ، ظھر االھتمام بتطویر إعداد المعلم وتدریبھ حیث إن 

مركزي في الجھود الرامیة إلى تحسین آلیات ھناك تنامیًا في حقیقة أن المعلمین یلعبون الدور ال
  ).UNESCO, 2001(عمل نظم التعلیم والنھوض بھ 

والتربیة العملیة المیدانیة ھي من أخصب الفترات في حیاة الطلبة المعلمین فیما یتعلمون 
خصائص المھنة التي سوف یتخصصون فیھا ویدركون عملیًا أن التربیة عالقة إنسان بإنسان 

  ). ٧٦٤ص ، م١٩٩٢، محمود حسن(انیة بوسائل إنس
وترجع أھمیة التربیة العملیة للطالب المعلمین في أنھا تكسبھم المھارات والكفایات األدائیة 

وتحلیل محتوى ، الالزمة لمھنة التدریس في مجال تخصصھم وإتقان مھارة التخطیط للتدریس
ة العملیة أكثر عناصر برامج إعداد أن التربی): "م٢٠٠٥(ویشیر البعداني . المنھج وصیاغة أھدافھ



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                   مجلة البحث العلمى فى التربیة
٢٦٨ 

المعلمین تأثیرًا في األداء التدریسي للطلبة المعلمین باعتبارھا القناة التي تصب فیھا المعلومات 
ومن خاللھا یتاح . والمھارات واالتجاھات من مختلف المقررات األكادیمیة والتربویة والنفسیة

لیھ ینبغي االھتمام بھا والعمل على حل المشاكل وع، للطلبة المعلمین تطویر مھاراتھم التدریسیة
وعلى الرغم من ھذه األھمیة إال أن عددًا من نتائج ". التي تواجھھا مع تطویرھا باستمرار

، الدراسات اتفقت على وجود ضعف في أداء الطالب المعلمین لدى خریجي األقسام التربویة
  ).ھـ١٤٢٦(ودراسة الخطیب ) م٢٠٠١(كدراسة أمین 

قوم الطلبة المعلمین في المدارس تحت إشراف مختصین في المناھج وطرق التدریس عن  وُی
وكلما كانت ، طریق أسالیب مختلفة ومنھا المالحظة التي استخدمھا الباحث داخل حجرة الدراسة

معاییر التقویم فعالة فإن نتائجھ تكون جیدة ویمكن الوثوق بھا، ومن خالل عمل الباحث؛ ویشیر 
ى اختالف برامج التدریب العملي للطالب المعلمین بجامعة اإلمام محمد بن سعود الواقع إل
وثالثة أیام ، ویومین، حیث تتباین من قسم آلخر؛ فقد یكون التدریب یومًا في قسم معین، اإلسالمیة
والوقوف على أھم ، األمر الذي یستوجب القیام بدراسة تقویم أداء ھؤالء الطالب، لقسم آخر
  .التدریسیة لدیھم أثناء فترة التدریب العمليالمھارات 

  :مشكلة الدراسة
ترجع أھمیة التربیة العملیة فى إعداد الطالب المعلمین في أنھا تكسبھم المھارات التدریسیة 

، والتقویم والتنفیذ، وألنھ عن طریقھا یتم تقویم أدائھم في مھارة التخطیط، في تخصصاتھم المختلفة
 الحاجة إلى القیام بھذه الدراسة في تقویم أداء الطالب المعلمین في ضوء ولھذا یرى الباحث إلى

ومعرفة واقع إعدادھم في األقسام ، بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، المھارات التدریسیة
التربویة في المھارات التدریسیة من خالل اكتشاف الضعف عندھم فیطورون أنفسھم وعلى األقسام 

حیث یأمل الباحث أن ھذه الدراسة ستساعد األقسام المختصة في . طط الدراسیة فیھالعلمیة والخ
ومن خالل خبرة الباحث في إشرافھ . تطویر مناھجھا بما یتواءم مع المھارات التدریسیة المالئمة

على عدد من الطالب المعلمین بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة رأى أھمیة القیام بدراسة 
ن واقع تمكن الطالب المعلمین من المھارات التدریسیة واختالف ذلك لدیھم باختالف تكشف ع
  .التخصص

وأشارت بعض الدراسات لكثرة شكوى طالب وطالبات التربیة العملیة مما یعتري التدریب 
المیداني من مشكالت وفي مقدمتھا االفتقار إلى بناء عالقات إنسانیة مع المشرفین والمشرفات 

  ).٢٠٠٧السبیعي، (ن وافتقاد للزیارات المیدانیة للمدارس المتعاونة التربویی
كما تشیر بعض الدراسات إلى أن الطالب المعلمین في إعدادھم لحیاتھم المھنیة في برامج 

 یواجھون Inductionالتربیة العملیة، والتدریب المیداني الذي یوفر لھم دخوًال فعاًال إلى المھنة 
، وعلي، ٢٠٠٩علیان، (لفعال والتوافق المرن في بیئات الدراسة النظامیة مشكالت في التفاعل ا

٢٠١١.(  
وفي ضوء ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في ضرورة تعرف مدى امتالك الطالب المعلمین 

  .للمھارات التدریسیة المتطلبة لھم في ظل كثرة الشكاوى المتعلقة بھذه المھارات
  :أسئلة الدراسة

  ریسیة األساسیة الالزمة للطالب المعلمین؟ما المھارات التد .١
ما مدى تمكن الطالب المعلمین بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة من تلك المھارات  .٢

  األساسیة؟
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  :ھدف الدراسة
تعرف مدى تمكن الطالب المعلمین بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة من المھارات  .١

  .التدریسیة األساسیة
  :أھمیة الدراسة

 :األھمیة العلمیة  - أ
یمكن أن تساعد األقسام التربویة في معرفة مواطن القصور عند الطالب المعلمین والعمل  .١

 . على معالجتھ
إفادة وزارة التعلیم من أجل تطویر برامج إعداد الطالب المعلمین لیتمكنوا من المھارات  .٢

 .التدریسیة في المیدان التربوي
 :األھمیة العملیة  - ب
لقائمة في برامج إعداد الطالب المعلمین بنتائج الدراسة؛ للمساعدة في تطویر تزوید الجھات ا .١

 . ھذه البرامج
 . وفقًا لما تصل إلیھ الدراسة من نتائج، تفید الباحثین إلجراء دراسات مماثلة .٢

  : حدود الدراسة
ین بجامع            : الحدود الموضوعیة  : أوًال ا لطالب المعلم ب امتالكھ سیة المتطل ارات التدری ام  المھ ة اإلم

  .محمد بن سعود اإلسالمیة
شریة   دود الب ة          : الح ددین بعین ن سعود اإلسالمیة المح د ب ام محم ة اإلم ة بجامع ة العملی طالب التربی

  .الدراسة
ن سعود         : الحدود المكانیة : ثانیًا د ب تطبق ھذه الدراسة على طالب التربیة العملیة بجامعة اإلمام محم

  . وقسم الجغرافیا،  وقسم التاریخ،قسم كلیة أصول الدین، اإلسالمیة
ًا ة: ثالث دود الزمانی امعي    : الح ام الج ن الع اني م صل الث الل الف ة خ ذه الدراس ق ھ م تطبی ت

 .ھـ١٤٣٦/١٤٣٧
  :مفاھیم الدراسة

  : تقویم األداء: أوًال
نوع من التقویم یركز على المعلم كمحور من : "بأنھ) ١٤٥، م٢٠٠٣(عرفھ شحاتة والنجار 

یھدف إلى إصدار الحكم على مدى كفاءة ھذا المعلم في تنفیذ عملیة التدریس ، التعلیمیةأھم المحاور 
وتحدید مدى اقترابھ من أو ابتعاده عن النموذج المثالي للمعلم بما یمتلكھ من ، وتحقیق أھدافھا
  ". وأخالقیة، واجتماعیة، وتقنیة، وأكادیمیة، خصائص مھنیة

وع من التقویم یعتمد على تقدیر قدرة المعلم على ن: "بأنھ) ١٣٧، م٢٠٠٧(وعرفھ عالم 
ترجمة معرفتھ وفھمھ إلى فعل وعمل یتضمن أدلة تشیر إلى مھارات أدائیة متنوعة استخدم فیھا 

  ".التي یمتلكھا، ومھارتھ، معارفھ
عملیة إصدار حكم على مستوى أداء الطالب المعلمین : ویقصد بھ الباحث في ھذه الدراسة

  .في المدارس للمھارات التدریسیة األساسیة في التخطیط والتنفیذ والتقویمأثناء تدریبھم 
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  :الطالب المعلمون:  ثانیًا
ھم الطالب المسجلین في مقرر التربیة العملیة الذي تقدمھ كلیات جامعة اإلمام محمد بن 

داني في سعود اإلسالمیة بالریاض أثناء فترة اإلعداد التربوي والمھني، ویمارسون التدریب المی
  . المدارس الحكومیة ویمارسون التدریس مثل المعلم الرئیس ویكلفون بجمیع المھارات التدریسیة

  :المھارات التدریسیة: ثالثًا
القدرة على أداء عمل نشاط معین ذي عالقة بتخطیط : "المھارات التدریسیة تعرف بأنھا

المعرفیة أو ) األداءات(ة من السلوكیات التدریس، تنفیذه، تقویمھ، وھذا العمل قابل للتحلیل لمجموع
الحركیة أو االجتماعیة، ومن ثم یمكن تقییمھ في ضوء معاییر الدقة في القیام بھ وسرعة إنجازه 
والقدرة على التكیف مع المواقف التدریسیة المتغیرة باالستعانة بأسلوب المالحظة المنظمة، ومن ثم 

  ).١٢م، ٢٠٠١حسن حسین زیتون، " (یمكن تحسینھ من خالل البرامج التدریبیة 
 ھي جمیع المھارات التدریسیة المتطلب أن یمتلكھا المعلم لیقوم بدوره :ویعرفھ الباحث

  .التدریسي بأعلى قدر من الكفاءة
  :الدراسات السابقة

ھدفت تحدید أثر التدریس المصغر في تطویر المھارات التدریسیة ) ٢٠١٥(دراسة الثویني  .١
طالبة ) ٥٠(وتكونت العینة من . المیدانیة في جامعة حائل واتجاھاتھم نحوهلدى طلبة التربیة 

، وطبقت الدراسة )لغة عربیة وعلوم وتربیة إسالمیة وریاضیات(من مختلف التخصصات 
استبانة تقیس مدى ممارسة الطالب المعلمین لبعض المھارات التدریسیة، كما استخدمت 

توصلت نتائج الدراسة إلى ضعف . مھارات رئیسیةالدراسة بطاقة المالحظة مكونة من ست 
أداء الطالب المعلمین للمھارات التدریسیة، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة 
إحصائیة بین متوسطي التطبیق القبلي والبعدي لصالح التطبیق البعدي، كما أظھرت النتائج أن 

س المصغر، باإلضافة إلى وجود فروق ذات توجھات الطالب كانت إیجابیة نحو استخدام التدری
في مھارتي التھیئة وإدارة ) الریاضیات والعلوم(داللة إحصائیة تعزى إلى بعض التخصصات 

وأوصت الدراسة بأھمیة وجود معمل للتدریس المصغر في كلیة التربیة لیتم تدریب . الصف
  .الطالب عن طریقھ على تنفیذ المھارات التدریسیة بشكل فعال

ھدفت الدراسة تعرف دور التدریس المصغر في تطویر مھارات ) ٢٠١٤(سة سعد الدین درا .٢
وتكونت عینة الدراسة من مجموعة من الطالب . الكفایات التدریسیة لدى المعلمین المتدربین

، وطبقت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، حیث استخدمت )متدربین(خرجین كلیة التربیة 
توصلت الدراسة إلى فاعلیة التدریس . داة رئیسیة لجمع بیانات الدراسةالدراسة االستبانة كأ

المصغر في تدریب وإعداد المعلمین، واعتماد التدریس الصغر في تدریس المقررات الدراسیة، 
باإلضافة إلى فاعلیة التدریس المصغر في تدریب المعلمین، كما وأظھرت النتائج الدور الفاعل 

في المعاھد التعلیمیة إلعداد المعلمین بشكل أفضل، وأھمیة عنصر لتفعیل التدریس المصغر 
وأوصت الدراسة بأھمیة توجیھ كلیات . تكنولوجیا التعلیم واستخدامھا في العملیة التدریسیة

إعداد المعلمین على االستعانة بأستاذة أكفاء للقیام بتدریب الطالب المعلمین على التدریس 
  .المصغر

ھدفت تقویم مھارات إدارة الصف وضبطھ لدى مطبقي قسم ): ٢٠١٣(دراسة المكصوصي  .٣
التاریخ من حیث مستوى األداء، وقد اتبع الباحث خطوات لتحقیق ھذا الھدف وھي مراجعة 
الدراسات السابقة لغرض الحصول على قائمة مھارات إدارة الصف وضبطھ إذ تم إعداد بطاقة 

مطبقًا ) ٨٠(وثباتھا كما تم اختیار عینة بلغة المالحظة في ضوئھا بعدما تم التأكد من صحتھا 
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 ٢٠١٢/٢٠١٣من طلبة قسم التاریخ في كلیة التربیة بالجامعة المستنصریة للعام الدراسي 
ومشاھدتھم وتقویم أدائھم طبقا لبطاقة المالحظة، وتوصل الباحث إلى مجموعة نتائج تمثلت في 

ات إدارة الصف وضبطھ وكذلك ضعف ضعف المستوى العام ألداء الطلبة المطبقین في مھار
مستوى أداء الطلبة المطبقین في كل مجال من مجاالت إدارة الصف وضبطھ وتم التوصل إلى 

ضعف اإلعداد المھني في مجاالت المھارات التدریسیة وان طرائق : عدة استنتاجات منھا
 على الحفظ والتلقین التدریس المستعملة في الكلیة ال تناسب قدرات الطلبة المطبقین واالعتماد

بدًال من الممارسات التطبیقیة، وتم وضع مجموعة من التوصیات والمقترحات ومن ھذه 
التوصیات التركیز في مناھج اإلعداد المھني على تدریب الطلبة المطبقین على كیفیة إدارة 

ضمن مادة طرائق تدریس ) المھارات التدریسیة(الصف وضبطھ واالھتمام الجاد بموضوع
تاریخ وتضمینھا الجوانب التطبیقیة مع األمثلة المستمدة من واقع المدارس الثانویة واإلشارة ال

إلى المشكالت التربویة والنفسیة التي تعیق ممارستھا وقیام المشرفین التربویین 
واالختصاصیین بالتركیز على موضوع مھارات إدارة الصف وضبطھ من خالل استعمال 

  .لبحث الحالي لغرض تقویم مستوى أداء المدرسین أثناء زیارتھماستمارات المالحظة في ا
ھدفت تحدید تقدیرات مشرفي مقرر التربیة العملیة في جامعة القدس ) ٢٠١٣(دراسة زامل  .٤

وتكونت عینة . المفتوحة للنماذج المطبقة في تقویم الطلبة المعلمین لمقرر التربیة العملیة
 الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، حیث قامت مشرف ومشرفة، وطبقت) ٩٤(الدراسة من 

وأشارت . فقرة) ٣٦(الباحثة باستخدام االستبانة كأداة رئیسیة للدراسة، وتكونت االستبانة من 
نتائج الدراسة إلى بدرجة تقدیر مشرفي مقرر التربیة العملیة للنماذج المستخدمة في تقویم 

أن درجة التقدیر مرتفعة، كما : ربیة العملیةالطلبة المعلمین في التدریب العملي لمقرر الت
أظھرت النتائج وجود اختالف في متوسطات استجابات المشرفین األكادیمیین لتقدیرھم للنماذج 

الجنس، والمؤھل العلمي، والرتبة العملیة، والتخصص لصالح : التقویمیة تعزى إلى متغیرات
وأوصى الباحث .  المقرر، والمنطقةالتربیة، والخبرة الجامعیة، وعدد مرات اإلشراف على

بأھمیة صیاغة النماذج التقویمیة للتدریب العملي لمقرر التربیة العملیة بما یتفق مع أھداف 
  .المقرر

ھدفت تحلیل أثر نموذج تعلیمي على األداء األكادیمي ومھارات ) Kocak, 2013(دراسة  .٥
طالب معلم ) ٦٠(عینة الدراسة من تكونت . التفكیر في مختبر الكیمیاء لدى الطالب المعلمین

طبقت الدراسة المنھج التجریبي، حیث تم تطبیق . یدرسون في كلیة التربیة في جامعة ھاستیب
اختبار قبلي وبعدي على العینة عن طریق استخدام مقیاس األداء األكادیمي والمھارات التفكیر 

، حیث خضعت )یةضابطة وتجریب(من تصمیم الباحث، وقسمت العینة إلى مجموعتین 
المجموعة التجریبیة لبرنامج تعلیمي لتطویر مھارات التفكیر واألداء األكادیمي، بینما خضعت 

أظھرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة . المجموعة الضابطة ألسلوب التعلیم التقلیدي
 وبعد النموذج إحصائیة في مھارات التفكیر واألداء األكادیمي لدى المجموعة التجریبیة قبل

التعلیمي، وخلصت نتائج الدراسة إلى أن النموذج التعلیمي ساھم بشكل كبیر في تنمیة وتطویر 
 . مھارات التفكیر وتعزیز األداء األكادیمي لدى المجموعة التجریبیة

ھدفت تقویم مستوى أداء الطالب المعلمین بشعبتي الفیزیاء والكیمیاء ) ٢٠١٢(دراسة الباز  .٦
طالب معلم في كلیة ) ٩٤(تكونت عینة الدراسة من . تدریس في ضوء معاییر الجودةلمھارات ال

طالب معلم في كلیة التربیة تخصص فیزیاء، وطبقت الدراسة ) ٥٦(التربیة تخصص كیمیاء و
المنھج الوصفي التحلیلي، حیث قام الباحث باعدا قائمة معاییر جودة أداء الطالب المعلم 

أشارت نتائج الدراسة . امج إعداد معلم العلوم الفیزیائیة والكیمیائیةلمھارات التدریس في برن
إلى أنھ بالرغم من وجود تقارب ملحوظ بین متوسطات درجات طالب شعبة الفیزیاء وشعبة 
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الكیمیاء في كثیر من المھارات إال أن طالب شعبة الفیزیاء حققوا مستوى أداء أعلى من طالب 
ما وأضحت النتائج انخفاض مستوى أداء الطالب المعلمین في الكیمیاء في بعض المھارات، ك

معظم المھارات، كما وحصلت مھاراتي االلتزام بأخالقیات المھنة والتعامل مع الزمالء والقیادة 
وأوصت الدراسة بضرورة تدریب الطالب على . على المرتبة األولى في مستوى األداء

  .والتكنولوجیة داخل الكلیةمھارات التدریس وإنتاج الوسائل التعلیمیة 
ھدفت تحلیل أثر بدائل التقویم مثل تسجیالت الفیدیو ) Phillipson et al., 2012(دراسة  .٧

تكونت عینة الدراسة من . لتقییم أداء المعلمین الطالب في كلیة التربیة في جامعة ھونج كونج
ھج الوصفي التحلیلي، طالب في كلیة التربیة في جامعة ھونج كونج، طبقت الدراسة المن) ١٦(

بند تتناول ) ١٧(حیث تم استخدام استبانة كأداة لجمع بیانات الدراسة، وتكونت االستبانة من 
أشارت نتائج الدراسة إلى العدید من اآلثار اإلیجابیة . موضوع تقویم أداء المعلمین الطالب

استیعاب وفھم لتسجیالت الفیدیو على تقویم أداء المعلمین الطالب، حیث ساھمت تعزیز 
الطالب المعلمین للدروس في المنھاج، كما وساھم أسلوب تسجیالت الفیدیو في تقلیل حدة 

، .مواقف الخالف بین الطالب المعلمین والمشرفین في طرق تقویم األداء األكادیمي وتعزیزه
كما وخلصت الدراسة إلى أھمیة تطبیق تسجیالت الفیدیو وغیرھا من أسالیب تعزیز وتقویم 

  .أداء المعلمین الطالب لتحدید احتیاجاتھم والمساعدة في تطویر مھاراتھم التدریسیة واألكادیمیة
ي ضوء           ) ٢٠١١(دراسة حسن    .٨ م الریاضیات ف ب معل دى الطال دریس ل ھدفت تقویم مھارات الت

ین      . المعاییر القومیة إلعداد معلم الریاضیات   ن مجموعة الطالب المعلم تكونت عینة الدراسة م
ة في         بطلی نھج الوص ة الم ت الدراس عید، وطبق ة بورس ي جامع یات ف صص ریاض ة تخ  التربی

ین         ة للطالب المعلم التحلیلي، حیث قام الباحث بإعداد قائمة بمھارات تدریس الریاضیات الالزم
دریس                 ارات ت ة مالحظة مھ ام باستخدام بطاق ا وق م الریاضیات، كم في ضوء معاییر إعداد معل

ائج الدراسة أن الطالب معلمي الریاضیات ال         . الریاضیات الریاضیات للطالب معلم     أشارت نت
یة     صطلحات الریاض ستخدمون الم رى، وال ی یة األخ واد الدراس یات والم ین الریاض ون ب یربط
الحدیثة أثناء الشرح لدروس الریاضیات، باإلضافة إلى عدم اھتمام الطالب معلمي الریاضیات       

صص الریا    اء ح ة أثن شطة اإلبداعی یات      باألن ي الریاض الب معلم تخدام الط دم اس یات، وع ض
ب              ویم الجوان ین بتق ام الطالب المعلم دم اھتم ائج ع الستراتیجیات تدریسیة حدیثة، وأظھرت النت
روق         الب والف ة للط صائص المتنوع اة الخ دم مراع ذلك ع ة، ك ب المھاری ة، والجوان الوجدانی

  .الفردیة بینھم عند وضع اختبارات الطالب
ھدفت تحسین الممارسات الخاطئة التي تعوق األداء التدریسي للطلبة ) ٢٠١١(دراسة حمدان  .٩

وتكونت . المعلمین بكلیة التربیة البدنیة والریاضیة بجامعة األقصى من وجھة نظر المعلمین
وطبقت الدراسة المنھج . معلم ومعلمة من مدارس قطاع غزة) ١٠٠(عینة الدراسة من 

لدراسة االستبانة كأداة لجمع بیانات الدراسة، وتكونت الوصفي التحلیلي، حیث اعتمدت ا
. ، وطبقت االستبانة من وجھة نظر المعلم المقیم)٥٨(محاور احتوت على ) ٧(االستبانة من 

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن نسبة الممارسات الخاطئة التي تعوق األداء التدریسي للطلبة 
ألقصى كانت عالیة جدًا ومثیرة للجدل، وعدم وجود المعلمین بكلیة التربیة الریاضیة بجامعة ا

وأوصت اإلشراف المباشر والمستمر . فروق ذات داللة إحصائیة فیھما تعزى لمتغیر الجنس
لكلیة التربیة البدنیة والریاضة بجامعة األقصى على برنامج التربیة العملیة، كما وأوصت 

دریب بحیث تأخذ في الحسبان التطورات الدراسة إلى توظیف استراتیجیات حدیثة في عملیة الت
  .التكنولوجیة وأسالیب التدریب المعتمدة على التفاعل النشط بین مختلف أركان عملیة التدریب

ھدفت تقییم أثر التغذیة الراجعة من الطالب ) Chawla and Thukral, 2011(دراسة  .١٠
طالب ) ١٠(لدراسة من تكونت عینة ا. على تطویر الكفاءة التعلیمیة لدى الطالب المعلمین
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طبقت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، حیث قام . معلمین في كلیة التربیة في جامعة بإنجاب
الباحثان باستخدام مقیاس الكفاءة التعلیمیة، حیث قام الباحثان بتطبیقھ على العینة قبل االستعانة 

عینة بعد استخدام التغذیة الراجعة من ، ثم قاما بتطبیقھ على ال)االختبار القبلي(بالتغذیة الراجعة 
أشارت نتائج الدراسة إلى أن تطبیق أسلوب التغذیة الراجعة من الطالب أدى إلى . الطالب

مھارة تقدیم الدرس والشرح وطرح األسئلة والكتابة (تطویر خمس مھارات تدریسیة وھي 
جعة من الطالب أدى إلى ، كما وأظھرت النتائج أن تطبیق أسلوب التغذیة الرا)وتحفیز الطالب

تحسین األداء التعلیمي للطالب المعلمین، وخلصت الدراسة إلى أن تطبیق التغذیة الراجعة من 
  .الطالب أدى إلى تحسین الكفاءة التدریسیة واألداء التعلیمي للطالب المعلمین بشكل عام

معلمین عن ھدفت تحدید سبل تقییم أداء الطالب ال) Montecinos et al., 2010(دراسة  .١١
تكونت عینة الدراسة من . طریق تقییم قدرتھم في التخطیط وإیصال وتقییم المنھاج المدرس

طالب معلم من ثالث مدارس ابتدائیة وخمس مدارس الثانویة، طبقت ) ٦٢(مشرف و) ٢٠(
، وذلك )STP(الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، حیث تم االستعانة بأداة تقییم أداء المعلمین 

أظھرت نتائج الدراسة . ف تقییم جمیع جوانب األداء التدریسي والتعلیمي للطالب المعلمینبھد
أن الطالب المعلمین تأثروا بشكل كبیر بأداة التقییم وكیف أنھا ساھمت في تطویر حسھم المھني 
وحسنت مھاراتھم التعلیمیة، كما وأشار المشرفون إلى ضرورة توسیع المواضیع التي یجب 

 في تقییم أداء الطالب المعلمین وأھمیة تغییر أسلوب اإلشراف والتقییم، وخلصت مناقشتھا
الدراسة إلى ضرورة تطویر معاییر محددة ودقیقة لتقییم أداء الطالب المعلمین بشكل فعال 

 .وعلى العدید من المستویات المعرفیة
ا الطالب المعلم ھدفت تشخیص المھارات اإلمالئیة التي یجب أن یتقنھ) ٢٠٠٩(دراسة دیاب  .١٢

طالب وطالبة من كلیة ) ١٨٩(تكونت عینة الدراسة من . أو الطالبة تخصص اللغة العربیة
التربیة في جامعة الباحة بالسعودیة، وطبقت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، حیث استخدمت 

ات، كما الدراسة قائمة بالمھارات اإلمالئیة التي یجب أن یتقنھا الطالب المعلمین والطالب
. واعتمدت الدراسة اختبار لقیاس مستوى تمكن الطالب والطالبات من المھارات اإلمالئیة

أظھرت نتائج الدراسة إخفاق العینة في الحصول علي توسط أو مستوى التمكن في المھارات 
اإلمالئیة، وعدم اھتمامھم بالمھارات اإلمالئیة عند التصحیح، كما وأشارت النتائج تفوق 

  .ات على الطالب في مستوى المھارات اإلمالئیةالطالب
  :التعلیق على الدراسات السابقة

تشابھت الدراسة الحالیة مع العدید الدراسات السابقة في ھذا المحور في تناولھا لموضوع  .١
، حسن )٢٠١٢(، الباز )٢٠١٣(تقویم أداء الطالب المعلمین بشكل عام، مثل دراسة زامل 

، حیث تناولت الدراسة تقویم أداء الطالب )Phillipson et al., 2012(، دراسة )٢٠١١(
 .المعلمین من حیث المفھوم والخصائص واألھمیة، وھو ما ركزت علیھ الدراسات السابقة

وتشابھت الدراسة الحالیة مع جمیع الدراسات السابقة في تركیزھا على طالب كلیة التربیة  .٢
ي تناولت الطالب المعلمین في كلیة الفیزیاء الت) ٢٠١٢(كعینة الدراسة، مثل دراسة الباز 

التي ركزت على طالب كلیة الریاضیات، ودراسة ) ٢٠١١(والكیمیاء، ودراسة حسن 
)Kocak, 2013 (التي ركزت على الطالب المعلمین بشكل عام مثل الدراسة الحالیة. 

كأداة رئیسیة وطبقت الدراسة الحالیة المنھج الوصفي التحلیلي واستخدمت بطاقة المالحظة  .٣
 Chawla(، ودراسة )Phillipson et al., 2012(للدراسة، والذي اشتركت فیھ مع دراسة 

and Thukral, 2011.( 
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) ٢٠١١(، راسة حسن )Phillipson et al., 2012(وتشابھت الدراسة الحالیة مع دراسة  .٤
ز األداء التدریسي في التركیز على الجوانب األساسیة لتقویم أداء الطالب المعلم، وكیفیة تعزی

 .للطالب في كلیة التربیة
ركزت الدراسة الحالیة على الطالب المعلمین من عدة أقسام مختلفة، أما العدید من الدراسات  .٥

التي ركزت على ) ٢٠١١(فقد تناولوا الطالب المعلمین في كلیات معینة مثل دراسة حسن 
 .طالب كلیة الریاضیات

قویم أداء المعلمین في ضوء المھارات التدریسیة بشكل كما ركزت الدراسة الحالیة على ت .٦
التي حددت ) ٢٠١١(خاص، والتي اختلفت فیھ عن الدراسات السابقة، مثل دراسة حمدان 

 .الممارسات الخاطئة الواجب تجنبھا في تقویم أداء الطالب المعلمین
د من الدراسات كما استخدمت الدراسة بطاقة المالحظة كأداة رئیسة للدراسة، بخالف العدی .٧

، )٢٠١٢(، الباز )٢٠١٣(التي استخدمت االستبانة كأداة رئیسیة للدراسة مثل دراسة زامل 
 ).Chawla and Thukral, 2011(، ودراسة )Phillipson et al., 2012(ودراسة 

استخدمت الدراسة الحالیة الدراسات السابقة في تطویر االطار النظري، حیث قام الباحث  .٨
نتائج الدراسات السابقة في تكوین وتطویر مبادئ وجوانب وأسس تقویم أداء باالستعانة ب

والتي ) ٢٠١١(، وحسن )٢٠١٢(والباز ) ٢٠١٣(الطالب المعلمین، مثل دراسة زامل 
 Montecinos et(وفرت العدید من النماذج العلمیة لتقویم أداء الطالب المعلمین ودراسة 

al., 2010 (داء الطالب المعلمین، ودراسة التي حددت معاییر تقویم أ)Phillipson et al., 
 .إلى بدائل عدیدة لتطویر أداء الطالب المعلمین) 2012

بطاقة (كما استخدمت الدراسة الحالیة الدراسات السابقة في تطویر وتحسین أداة البحث  .٩
، والتي ھدفت إلى التعرف على أسس تقویم أداء الطالب المعلمین في ضوء )المالحظة

 .ھارات التدریسیةالم
استعانت الدراسة بنتائج الدراسات السابقة في مناقشة نتائج الدراسة الحالیة بھدف  .١٠

 .الوصول إلى تفسیرات إلى نتائج الدراسة الحالیة
كما استفادت الدراسة من الدراسات السابقة في عرض اإلطار النظري وإعداد األداة  .١١

 .وبعض اإلجراءات المنھجیة
  :اإلطار النظري
  التقویم: المحور األول
  :ماھیة التقویم
التقویم ھو عملیة تتم خاللھا المالحظة والمتابعة من خالل أدوات ) م١٩٩٩، محمود(یعرف 

معدة من أجل ذلك ثم القیاس علیھا ویأتي بعد ذلك عملیة التقدیر والتقییم من خالل تحلیل البیانات 
والتقویم أكثر شموال من القیاس . ر الحكم علیھاالمتحصل علیھا وتفسیر نتائجھا یلیھا مباشرة إصدا

ذلك أن القیاس یعتمد على أدوات توصل إلى معلومات رقمیة موضوعیة كمیة بینما التقویم یتضمن 
إصدار حكم تقدیري في ضوء نتائج القیاس وبالتالي یعتبر القیاس خطوة في طریق القویم، حیث أن 

تي تتضمن جمیع جوانب العملیة التعلیمیة واالستمراریة التقویم الجید لھ شروط فیھا الشمولیة ال
  .لضمان عملیة المتابعة للتحسین والتعدیل ھذا باإلضافة للموضوعیة والثبات

مجموعة األسالیب واألدوات : "ویعرف الكثیري والنصار تقویم أداء الطالب المعلم بأنھ
والثقافیة والعملیة واالجتماعیة للمعلم المقننة التي تتبع في الحكم على الجوانب الشخصیة والمھنیة 

وتعرف مدى نجاحھ في تحقیق األھداف التعلیمیة التي یجب أن یحققھا في فترة زمنیة معینة 
ومعرفة نواحي القوة والضعف في أدائھ ومعرفة الصعوبات والمعوقـات الـتي تواجھھ في تنفیذ 

المشاركة في تقویم أداء المعلم كما یقوم المعلمون مھامھ التعلیمیة والتربویة وقد یقوم التالمیذ أحیانا ب
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الكثیري والنصار، " (بتقویم بعضھم البعض تحت إشراف المدرسة أو الجھة المعنیة بالتقویم
ومن خالل السرد السابق اتضح للباحث لتعریف التقویم أنھا تحتوي على ). ٢٧٣ھـ، ص١٤٢٦
  : التالي
 .أنھ یقوم على أسالیب وأدوات مقننة .١
  . ر حكم على النتائج مباشرةإصدا .٢

ویرى الباحث أن تعریف تقویم األداء في ھذا البحث فھو عملیة إصدار حكم على مستوى 
أداء الطالب المعلمین أثناء تدریبھم في المدارس للمھارات التدریسیة األساسیة في التخطیط والتنفیذ 

  .والتقویم
  : تقویم أداء المعلم

أساس نظام رسمي واضح یطبق خالل فترات زمنیة معینة ھذا التقویم إما أن یقوم على 
وضمن شروط محددة، أو یقوم على أساس نظام غیر رسمي كجزء من الممارسات العملیة الیومیة، 
وفي جمیع األحوال ترتبط نتائج عملیة تقویم األداء بقرارات ھامة، مختلفة سواء على مستوى الفرد 

  .مما یساعد على تحسین مستوى األداء بصفة عامةأو على مستوى المؤسسة التي یعمل بھا 
تحلیل أداء العاملین لعملھم، ومسلكھم، " تقویم األداء بأنھ ) ٩٧ص ، ٢٠٠٠، عالم(وعرف 

وتصرفاتھم فیھ، وقیاس صالحیتھم، وكفاءتھم في النھوض بأعباء عملھم الحالي، وتحملھم 
  ". لمسؤولیة وظائف ذات مستوى أعلى

 عملیة تقویم األداء حیث یمكن النظر إلى عملیة التقویم األداء على وھناك دراسات تناولت
  .أنھا تضم ثالث خطوات منفصلة، ومتمیزة

 .قیاس األداء الفعلي .١
 .مقارنة األداء الفعلي بأداء نموذج معین لتحدید الفرق بینھما .٢
تعدیل االنحرافات البارزة ذات الداللة، وتصحیحھا، وذلك من خالل خطوات، وأفعال  .٣

 ).١٩٩١حلمي، (الجیة ع
عملیة تقویم األداء وكیفیة السیر من األھداف، والمعاییر عبر ) ٢٠٠١الدوسري،(وقد ذكر 

  :القیاس، والمقارنة، والتعدیل، أو التصحیح من حیث المراحل التالیة

 ھي المرحلة التي یكون فیھا قیاس أداء المعلم، وبذلك تم تطویر العدید من : المرحلة األولى
ارات المقننة لقیاس تحصیل التالمیذ، وقیاس تكیفھم، وشخصیتھم، وما إلى ذلك، كما االختب

حدث توسع لیشمل أدوات المالحظة، واالستبانات، وغیرھا من األدوات التي كانت غایتھا 
إنتاج بیانات كمیة، أو رقمیة تتعلق بجوانب معینة في العملیة التربویة، ثم یتم التعامل مع ھذه 

  .كمیة، أو الرقمیة إحصائیًاالبیانات ال
 وھذه المرحلة ھي عملیة تقویم أداء المعلم ھي عملیة مطابقة بین األداء، : المرحلة الثانیة

واألھداف، والغایة من ھذا التقویم جمع البیانات للوصول إلى معلومات تتعلق بمدى تحقیق 
  .النظام التربوي ألھدافھ المرسومة

 ھي الحكم القائم على خصائص المعلم المھنیة، التخصصیة، ھذه المرحلة : المرحلة الثالثة
وقد أثارت ھذه المرحلة العدید من التساؤالت حول مدى صدق، وموضوعیة ھذه األحكام، 
وبالتالي مدى صدق، وموضوعیة نتائج عملیة التقویم، وترى بعض الكتابات التربویة 

تقویم أداء المعلم ھي مجموعة الحدیثة ذات الصلة بموضوع تقویم أداء المعلم أن عملیة 
االستراتیجیات الالزمة لتطبیق المعرفة، والمھارات، وعادات العمل من خالل أداء المعلم 
لمھارات محددة ینفذھا بشكل عملي، ومرتبط بالحیاة، وھذا یعني أن عملیة تقویم أداء المعلم 
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 معلومات عن جودة تمثل إجراء تستخدم فیھ المھمات التي یقوم بھا المعلم للحصول على
  .أداؤه، وقدرتھ على تطبیق ما یمتلكھ من معرفة، ومھارات في مواقف تربویة متعددة

  :أھداف التقویم
 :في النقاط التالیة) ٢٠٠٣حمدان، (وتتمثل أھداف وأغراض التقویم كما حددھا 

ھج  وھي تحدید اكتساب الطالب ألنواع من المنا:تحدید االستعداد أو المتطلبات السابقة .١
والمھارات الالزمة لتعلم موضوع جدید أو مقدرة المتعلم وقابلیتھ لتعلم موضوع ما وتكون ھذه 

 .من مھام المعلم الرئیسیة في عملیة التعلیم
یھدف التقویم إلى كشف مواطن الضعف عند الطالب : تشخیص الضعف أو صعوبات التعلم .٢

  .الدور اختبارات تشخیصیةوأسبابھ وطرق عالجھ وتسمى االختبارات التي تقوم بھذا 
ویھدف ھذا النوع من التقویم إلى تحدید مدى استیعاب الطلبة : التقویم التشكیلي أو التكویني .٣

  .ومدى فھمھم لموضوع معین
ویرى الباحث إن أغراض التقویم مختلفة بحسب الھدف الذي یریده المعلم، وجمیع ھذه 

  .وة والضعف وبذلك یحقق الھدف من عملیة التقویماألنواع یستطیع المعلم من خاللھا معرفة نقاط الق
على النقاط التالیة ألغراض ) م٢٠٠٢، توق(ودراسة ، )م٢٠٠٦، العبادي(وقد اتفقت دراسة 

 :التقویم
 .مبدئي في بدایة التدریس .١
 .تكویني أثناء التدریس لمتابعة تقدم التعلم .٢
 .تشخیصي أثناء التدریس لتشخیص صعوبات التعلم .٣
ة التدریس أو الفصل الدراسي أو العام الدراسي لمعرفة مدى تحقیق األھداف نھائي في نھای .٤

  .والحكم علي فعالیة التدریس إیجابیا وسلبیا
 تحسین البرنامج، ألنھ یعطي القائم علیھ تغذیة راجعة .٥
 .االھتمام بالمنھاج والتدریس .٦
 .تحدید الخطوات التي یسار علیھا لتحدید أعلي فائدة ممكنة .٧
 .تخاذ قرارات مالئمة وناجحةالوصول إلى ا .٨
 .تحدید كفایة التعلم المتوقع عند التالمیذ، وتوجیھ التعلم في االتجاه المرغوب فیھ .٩

  :ویضیف الباحث من األغراض واألھداف للتقویم ما یلي
 . تطویر الطالب المعلمین مھاریًا وعقلیًا ووجدانیًا -١

  :أھمیة التقویم للطلبة المعلمین
أھم مناشط العملیة التعلیمیة وأكثرھا ارتباطًا بالتطویر التربوي، ومن إن عملیة التقویم من 

خالل التقویم یمكن من خاللھ الحكم على فعالیة عملیة التعلم بعناصرھا ومقوماتھا المختلفة، ولتقویم 
المھارات التدریسیة لطالب المعلمین إذ انھ یقوم بتقدیم معلومات قیمة وضروریة عن التغیرات 

في المجتمع، والعوامل المؤثرة في ھذه التغیرات والمسببة لھا، وتتشكل األھمیة في النقاط المتوقعة 
  التالیة

 .االرتفاع بمستوى العملیة التربویة –
 .المساھمة في تقویم مدى تحقیق المنھج ألھداف التربیة –
 .مساعدة المعلم على تحقیق المزید من النجاح عن طریق إرشاده وتوجیھھ –
 ).١٩٩٣جامع، (س عادل وسلیم في ترقیتھ وترفیعھ الوصول إلى أسا –
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ویضیف الباحث ألھمیة التقویم للطلبة المعلمین أنھ یقدم خدمة جلیلة لألقسام التربویة في 
  . الجامعات حیث یتم بواسطتھ تصحیح العیوب ومراجعة الخطط الموضوعة لھم

سطتھ تصحیح العیوب أنھ یقدم خدمة جلیلة لألقسام التربویة في الجامعات حیث یتم بوا –
 . ومراجعة الخطط الموضوعة لھم

معرفة مستوى أداء الطالب المعلمین في المھارات التدریسیة ومقدار معرفتھم للمواد قبل  –
  . مباشرتھم التدریس

 :أنواع التقویم
 :تتمثل أنواع التقویم في النقاط التالیة

ن   التقویم البنائي یقوم على تقویم حقائق و    : التقویم البنائي  -١ سئولین ع بیانات بین فترة وأخرى للم
  .العملیة التعلیمیة من اجل تعدیل كل خطة من خطوات الموقف التعلیمي

ى الصورة       : التقویم التراكمي  -٢ ھ ینصب عل یھدف إلى تغیر وتعدیل الموقف التعلیمي ككل أي ان
 .الكلیة للموقف التعلیمي بعد إنجازه

ا یتصف        ھذا النوع یھدف إلى تفحص الح : تقویم الوضع  -٣ سائد وم وي ال ة للنظام الترب ة الراھن ال
ي         شودة ف داف المن ن باألھ م تك ي ل واطن الت د الم ى تحدی دف إل زات ویھ وب وممی ن عی ھ م ب
المواقف التعلیمیة وتحدید المشكالت التي یعاني منھا المتعلم نتیجة مروره بتلك المواقف وإیجاد     

  . في النظام السائد وتغییره أو تطویرهالعالج المناسب والمالئم لھا عن طریق إعادة النظر
ن      : تقویم التجھیزات  -٤ الھدف من تقویم التجھیزات ھو اختیار مدى صالحیة واستخدام الموارد م

لیمة               ن استغاللھا بصورة س ث یمك ان وتنظیم وطرق ووسائل بحی رة ومك أموال وموظفین وفت
  .عند تحدید المواقف التعلیمیة المختلفة

ن          : عدادتقویم التھیؤ أو االست    -٥ ي یمك ھدف ھذا التقویم ھو تحدید وتحري أوضاع الضعف الت
ي           درات الت ن استعداد الق ھ یكشف ع ي، أي ان ف التعلیم ذ الموق ل تنفی تعلم قب ا الم ع فیھ أن یق

 ).١٩٩٥عفانة، (تحتاج المواقف إلیھا قبل تدریسھا 
لنظر إلى العملیة ویرى الباحث أن التقویم التراكمي من أفضل أنواع التقویم حیث یتم فیھ ا

التعلمیة ككل من جمیع األمور التي تحدث وتؤثر في العملیة التعلیمیة، إن التقویم یرتبط باألھداف 
ارتباطا وثیقا ویقصد بذلك في توصل الطالب المعلمین إلى ھذه األھداف بأنفسھم أو على سلوك 

  .د للمعرفة التي یدرسھا التالمیذالتعلم المرتبط بمستویات الفھم والتطبیق والتحلیل والتركیب والنق
المؤسسة األمریكیة إلعداد المعلم وجودة ) INTASC(المعاییر العشرة التي وضعتھا 

  ).٢٠٠٤زیتون، (التدریس 

 یجب أن یكون المعلم على وعي بالمفاھیم وأدوات االستقصاء ونظم ما یقـوم :المعیار األول -
 .ب المادة التي یدرسھا ذات معنى للطالببتدریـسھ ویستطیع توفیر خبرات تعلم تجعل جوان

 یجب أن یكون المعلم على معرفة بكیفیة تعلم الطالب ویوفر لھم فرص تعلم :المعیار الثاني -
 .تدعم نمـوھم العقلي واالجتماعي والشخصي

 المعلم على وعي باختالف مداخل التعلم لدى طالبھ ویوفر لھم مناخا یناسب :المعیار الثالث -
  .االختالف

یستخدم المعلم استراتیجیات تدریسیة تنمي التفكیر الناقد وحل المشكالت : معیار الرابعال -
 .ومھارات األداء لدى الطالب

 المعلم المتفھم لكیفیة إثارة دافعیة األفراد والجماعات لیوفر بیئة تعلم تـشجع :المعیار الخامس -
 .ذلك تشجع الدافعیة الذاتیةالتفاعـل االجتماعي اإلیجابي والمشاركة النشطة في التعلم وك
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 یستخدم المعلم معرفتھ باالتصال اللفظي وغیر اللفظي والوسائطي لینمـي :المعیار السادس -
 .االستقـصاء النشط والعمل الجماعي والتفاعل داخل حجرة الصف

 یخطط للتدریس معتمدا على المعرفة المتضمنة بالمادة والمتعلمین والمجتمع :المعیار السابع -
 .ف المنھجوأھدا

 یعرف المعلم استراتیجیات التقییم الرسمیة والالرسمیة ویوظفھا لیضمن نمو :المعیار الثامن -
 .المـتعلم عقلیـا واجتماعیا وبدنیا بشكل مستمر

سواء ( یتأمل المعلم ممارساتھ ویقوم آثار اختیاراتھ وأفعالھ على اآلخرین :المعیار التاسع -
 .ویسعى دائما للنمو المھني) املین بالمجالمتعلمین أو آباء أو غیرھم من الع

 یحرص المعلم على إقامة عالقات جدیدة مع الزمالء في المدرسة واآلباء :المعیار العاشر -
 .والھیئـات داخـل المجتمع بھدف دعم تعلم الطالب

  :أسالیب التقویم
الجماعي أن أسالیب التقویم تنقسم إلى عدة أقسام التقویم الفردي و) م٢٠٠٢، راشد(یرى 

  : وھما أسلوبین شائعین من أسالیب التقویم ویأخذ التقویم الفردي إحدى الصور التالیة
یقوم المعلم بعملیة التقویم كل تلمیذ فیبدأ بإجراء اختبارات فردیة وتحلیل : تقویم المعلم للتلمیذ -١

األسلوب ذا نتائجھا، وفي ضوئھا یحدد نقاط الضعف والقوة ثم یبدأ عملیة العالج، ویعتبر ھذا 
 .فاعلیة في عملیة التقویم إال انھ غیر عملي مع األعداد الكبیرة للتالمیذ خاصة في مدارسنا

ھنا یكون التقویم ھو التقویم الذاتي، وھو امتداد لعلمیة التعلم الذاتي : تقویم التلمیذ لنفسھ -٢
حھا وھنا ویلزم الستخدام ھذا األسلوب بناء اختبارات موضوعیة مع إعداد مفاتیح لتصحی

یستطیع كل طالب بعد إن یجیب على أي اختبار إن یصحح إجابتھ ویمكن التعرف على 
أخطائھ وھذا یساعد فیما بعد بتوجیھ المعلم، إن یتالفى ھذه األخطاء، غیر أن ھذا األسلوب 
یفضل استخدامھ في المراحل التالیة للمرحلة االبتدائیة حیث یكون الطالب أكثر نضجا وقدرة 

ستفادة من نتائج التقویم الذاتي، فالتلمیذ في المرحلة االبتدائیة یكون أكثر اعتمادا على على اال
  .المعلم من االعتماد على نفسھ في أغلب األحوال

التقویم الجماعي لھ صوره المتعددة وأشھر تلك الصور تقویم : أسلوب التقویم الجماعي -٣
ختبار تتوافر فیھ شروط االختبار الجید من المعلم لمجموعة تالمیذه وھنا یقوم المعلم ببناء ا

صدق وثبات وموضوعیة وقدرة على التمییز، ثم بتطبیقھ على التالمیذ الطالب، وفي ضوء 
  .نتائج التصحیح تبدأ عملیة التشخیص، وعملیة العالج

وھنا یفضل التقویم الفردي حین یرید المشرف تقییم الطالب المعلم، لیتعرف على أخطائھ وال 
ویرى الباحث أن األسالیب السابقة تكون حسب العملیة . بالظلم حین تكون درجتھ متدنیةیشعر 

  .التقویمیة المراد منھا التقویم
  :أدوات التقویم

 : المالحظة -١
ھذا األسلوب من األسالیب الھامة جدا لتسجیل تلك المالحظات بصورة مستمرة ومختصرة 

ة لتحسین تدریسھ وتمكنھ من االرتقاء بالطالب الذي وھذا كلھ یساعد المعلم في اتخاذ الطرق الفعال
  .یحتاج إلى عنایة من خالل إعالم ولي األمر، أو العمل الفردي مع ذلك التلمیذ
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  :وتنقسم المالحظة إلى نوعین
 وھي من أفضل األسالیب فھي طریقة یخطط لھا بعنایة بحیث یحدد :المالحظة المنظمة -

ستخدم فیھا أدوات معدة مسبقًا ومضبوطة وھي تعتبر أكثر المالحظة مسبقًا ما یرید تسجیلھ وت
 موضوعیة

 وھي تتم بدون تخطیط مسبق لھا وتحدث بطریقة مفاجئة لم یعد لھا :المالحظة العشوائیة -
مسبقًا، ولم یخطط لھا وال یتم فیھا االلتزام بخطوات، أو أدوات محددة وتكون نتائجھا غیر 

 ).٢٠٠٤الكحلوت، (ابتة أو منضبطة محددة ألنھا ال تستند إلى معاییر ث
  :أھم أدوات المالحظة

 وھي صورة لفظیة عن سلوك الفرد في مواقف او حدث بارز وتدون :السجالت القصصیة -١
المالحظة بالتدریج في سجل الطالب، وتوثق المالحظة بشكل كامل من حیث الموقع، واسم 

لسلوك سواء كان إیجابیا أو المالحظ، وقد تضاف بعض التوضیحات والتفسیرات المحتملة ل
  .سلبیًا وتستخدم ھذه المالحظات في التعرف على المھارات والسلوك والشخصیة للطالب

 ھي تتكون من مجموعة من فقرات، أو عبارات تصف مجموعة من السمات :قائم الشطب -٢
المرغوب قیاسھا، ویتم تقدیر درجة الرضا عن السلوك الذي تتضمنھ الفقرة الواحدة وفق 

  .رج فئتینتد
 وھي شبیھھ بقوائم الشطب من حیث الفقرات أو السمات أو المھارات حیث :ساللم التقدیر -٣

یتطلب إعداد القائمة تحلیل المھارة، في الحالتین ولكن االختالف في عدد فئات التدریج 
  ).٢٠٠٢عودة، (

ل دراسة  ھذا األسلوب من األسالیب الھامة في التقویم إذ انھ یتم من خال:دراسة الحالة -٤
الطالب الذین تدل كافة أسالیب التقویم األخرى على تخلفھم عن زمالئھم حیث یجري جمع 
البیانات الالزمة عن ھذه الحاالت ویلزم في ھذه الحالة المزید من الوقت مع الطالب من 

 ).١٩٩٩الظاھر، (حصص النشاط 
 :لى ھذا األسلوب من أسالیب التقویم القویة وھو ینقسم إ:االختبارات -٥
  :االختبارات المقننة أو المنشورة وھذا النوع من االختبارات لھ عدة أنواع أھمھا  ) أ

وھي االختبارات التي تصمم للكشف عن درجة نجاح المتعلم في : اختبارات التحصیل -
 .مادة كان قد تم تعلمھا مسبقًا

رة وھي اختبارات التي تصمم للكشف عن درجة توفر القد: اختبارات القدرات العقلیة -
العقلیة الالزمة للتعلم وھي تشتمل بصورة أساسیة على اختبارات الذكاء الجمعیة 

 .والفردیة
وھي تلك االختبارات للتنبؤ بنجاح المتعلم في تعلم الحق، أو بمحك : اختبارات االستعداد -

 .معین
وھي اختبارات تحصیلیة، ویجب أن تتصف بصفات االختبار : االختبارات من إعداد المعلم  ) ب

 ).٢٠٠٢عودة، (ید والمقبول الج
 ھي عبارة عن عملیة مناقشة بین فردین أو أكثر وتبادل آراء، أو وجھات النظر في :المقابلة -٦

 :موضوع معین ویمكن أن تتخذ المقابلة أشكال كثیرة وأنواع كثیرة أھمھا
یق، ومن وھذا النوع من المقابالت یتمیز بالتخطیط المنظم والدق: المقابلة المنظمة أو المحددة -أ 

یقوم بالمقابلة ھم فنیون مدربون ذو خبرة واسعة، ویقتصر التخطیط ھنا على تحدید 
 .المجاالت التي تجمع فیھا البیانات
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وھي النوع من المقابالت ال تحدد أي مجاالت : المقابلة غیر المنتظمة أو غیر محددة -ب 
 یرى أن لھا قیمة وھذا الستیعاب البیانات بل تترك الحریة لمقابلة في جمیع البیانات التي

 .النوع أسئلتھ ارتجالیة وغیر منظمة، وممكن أن تأخذ وقت
وتتمیز ھذه المقابلة بوجود أسئلة معدة سابقًا بطریقة منتظمة ومحددة : المقابلة المقننة  -ج 

ودقیقة، یقوم المقابل بتوجیھھا إلى جمیع األفراد بنفس األسلوب، ویقوم بتدوین النتائج 
 ) ٢٠٠٢منسي والطواب، (

 ھي أداة لجمع البیانات، والمعلومات المتعلقة بموضوع بحث محدد عن طریق :االستبیان -٧
استمارة یجري تعبئتھا من قبل المستجیب، وقد تكون االستبانة مفیدة أكثر من المقابلة إذا 

 ).٢٠٠٠ملحم، (كانت العینة كبیرة فھي توفر الوقت والجھد 
 بأنھا وسیلة أو أداة من أدوات البحث العلمي :ویمكن تعریف المالحظة كتعریف إجرائي

یستخدمھا الباحث بصورة مقصودة أو غیر مقصودة لجمع بیانات ومعلومات تجاه أمر معین 
  . لدراستھ وفق ضوابط وطرائق محددة

ولقد استخدم الباحث في ھذه الدراسة من ضمن ھذه األدوات المالحظة لمعرفة مدى تمكن 
ارات التدریسیة، ویعتقد الباحث أن اختیاره للمالحظة كأداة تقویمیة بدون الطالب المعلمین من المھ

  :غیرھا الحتوائھا على األھمیة التالیة
إن الثقة في المعلومات التي یحصل علیھا الباحث بواسطة المالحظة أكبر منھا في غیرھا  .١

 . أدوات البحث
 .مناسبتھا للفئة المستھدفة من الدراسة وھم الطالب المعلمین .٢
 .تشخیص مواطن القوة والضعف عند الطالب المعلمین أثناء التدریب المیداني في المدارس .٣

  :المھارات التدریسیة: المحور الثاني
  :ماھیة المھارة

تعبر المھارة عن القدرة على أداء عمل أو عملیة أو العملیات األصغر والبسیطة والفرعیة "
م بشكل متسلسل، وتتكون المھارة من عدید من أو االستجابات البسیطة أو السلوكیات التي تت

السلوكیات العقلیة واالجتماعیة والحركیة وتتأسس المھارة على المعرفة أو المعلومات فھي جزء ال 
غني عنھ في أداء وتنمیة المھارة من خالل عملیة التدریب أو الممارسة، ویقاس أداء المھارة بمعیار 

  ).٢٩١، ص٢٠١١الذروة، " (نجاز معاالدقة في القیام بھ والسرعة في اإل
الحفني، " (بأنھا قدرة عالیة على أداء فعل حركي معقد بسھولة ودقة"وعرفھا الحفني 

  ).٨٠٢، ص١٩٩٤
  .بأنھا القدرة على القیام بعمل ما بشكل جید) " ٤٧٧، ص ٢٠٠١سعادة، ( وعرفھا 

بد أن یكون المتعلم فكل ما یتصل باألداء ال، ویضیف الباحث للتعریفات السابقة الشمول
  . وبأقل جھد وفي أقل وقت ممكن، كما تستوجب المھارة اإلتقان التام للعمل، متمكنًا منھ

  :مفھوم المھارة التدریسیة
القدرة على أداء عمل أو نشاط معین ذي عالقة بتخطیط الدرس وتنفیذه وتقویمھ، وھذا " ھي 

 والحركیة واالجتماعیة، ومن ثم یمكن تقییمھ العمل قابل للتحلیل لمجموعة من السلوكیات المعرفیة
في ضوء معاییر الدقة في القیام بھ وسرعة إنجازه، والقدرة على التكیف مع المواقف التدریسیة 

" المتغیرة باالستعانة بأسلوب المالحظة المنظمة، ومن ثم یمكن تحسینھ من خالل البرامج التدریبیة
  ).٤، ص٢٠٠٤زیتون، (
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أنھا قدرة المعلم على استخدام الممارسات ) " ١٨٨، ص١٩٩٦ي والجمل، اللقان(كما عرفھا 
واإلجراءات التي تساعد على القیام بالتدریس بكفاءة عالیة تحقق من خاللھا مستوى أفضل في 

  ".العملیة التعلیمیة وتظھر في الحصلة النھائیة لنواتج التعلیم
واالتجاه ، أساسًا إلى تعدیل السلوكأنھ البد أن تھدف المھارة التدریسیة : ویضیف الباحث

الیوم لفھم عملیة التدریس یتطلب القیام بضرورة تمكن المعلم من مھارات التدریس األساسیة التي 
  . تؤھلھ توفیر مناخ اجتماعي یعطي أفضل عائد تربوي

  :مھارات اإلدارة الصفیة
 للمھارات إن المدرس الماھر ھو الذي یھتم بإدارة شؤون صفھ، من خالل ممارستھ

التدریسیة التي تشتمل علیھا ھذه العملیة بأسلوب دیمقراطي یعتمد على مبادئ العمل التعاوني 
  .والجماعي بینھ وبین الطلبة داخل غرفة الصف و في استعمالھ لمھارات إدارة الصف وضبطھ

  : المھارات المتعلقة بالمھمات في إدارة الصف -١
المھمات اإلداریة العادیة لممارستھا واإلشراف یجب على المدرس أن یتمتع بمجموعة من 

  : على إنجازھا، وفق تنظیم یتفق علیھ مع طلبتھ ومن بین ھذه المھمات

 .تفقد الحضور والغیاب -
 .توزیع الكتب والدفاتر -
 .تأمین الوسائل والمواد التعلیمیة -
 .المحافظة على ترتیب مناسب للمقاعد -
مثل ھذه المھمات، وان بدت مھمات سھلة . اإلشراف على نظافة الصف وتھویتھ وإضاءتھ -

وبسیطة ولكنھا مھمة وأساسیة، وان إنجازھا یضمن سیر العملیة التعلیمیة بسھولة ویسر، 
ویوفر على المدرس والطلبة الكثیر من المشكالت، باإلضافة إلى توفیر في الجھد والوقت في 

ن طلبتھ، إلنجازھا على أساس حال اعتماد المدرس لتنظیم واضح ومحدد ومتفق علیھ بینھ وبی
 ).٢٠١١الحلو وآخرون، (اعتماد مبدأ تفویض المسؤولیة 

  : المھارات المتعلقة بتنظیم عملیة التفاعل الصفي -٢
إن عملیة التدریس ھي عملیة تواصل وتفاعل دائم ومتبادل بین الطلبة والمدرس وبین الطلبة 

ریس والتي سبق وان تم اإلشارة ألیھا سابقًا، أنفسھم، ونظرًا ألھمیة التفاعل الصفي في عملیة التد
فقد احتل ھذا الموضوع مركزًا مھمًا في مجاالت الدراسة والبحث التربوي وأشارت نتائج الكثیر 
من الدراسات على ضرورة إتقان المدرس مھارات التفاعل الصفي، والمدرس أو المطبق الذي ال 

ویمكن القول بان نشاطات المدرس . تھ التعلیمیةیتقن ھذه المھارات ویصعب علیھ النجاح في مھما
في غرفة الصف ھي نشاطات لفظیة في التفاعل الصفي حیث صنف السلوك اللفظي داخل الصف 

  .كالم المدرس و كالم الطالب، كما صنف كالم المدرس إلى كالم مباشر وغیر مباشر: إلى
 من المعلم دون إتاحة الفرصة ویطرح الباحث تعریف للكالم المباشر بأنھ الكالم الذي یصدر

والكالم الغیر المباشر فھو إتاحة الفرصة . أمام التالمیذ للتعبیر والحد من حریتھم عن التعبیر
فقد یكون كالمھ استجابة لسؤال یطرحھ : وكالم الطالب قسمھ إلى قسمین، للتالمیذ للتعبیر بحریة

قول أن التفاعل الصفي یتوقف على قدرة المدرس، وقد یكون الكالم صادرًا على الطالب، ویمكن ال
المدرس على تنظیم عملیة التفاعل وذلك باستعمال أنماط كالمیة، وخاصة تلك األنماط الكالمیة غیر 
المباشرة ألنھا تؤدي إلى تحقیق تواصل فعال بین الطالب والمدرس في الموقف التعلیمي الصفي، 

  :ماطأھم ھذه األن) ٢٠٠٨جرادات وآخرون، (وھنا یذكر 
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 .ینادي المدرس طلبتھ بأسمائھم -
 .یجب أن یستعمل المدرس األلفاظ التي تشعر الطلبة باالحترام والتقدیر -
 .أن یتقبل المدرس آراء وأفكار مشاعر الطلبة، بغض النظر عن كونھا سلبیة أم إیجابیة -
 .ة للطلبةأن یكثر المدرس من استعمال أسالیب التعزیز اإلیجابي الذي یشجع المشاركة اإلیجابی -
أن یستعمل المدرس أسئلة واسعة وعریضة، وأن یقلل من األسئلة الضیقة التي ال تحمل إال  -

إجابة محددة، وإنما علیھ أن یكثر من األسئلة التي تتطلب تفكیرا واستثارة للعملیات العقلیة 
 .العلیا

 .إن یستعمل النقد البناء في توجیھ الطلبة -
فھم، وأن یتحدث بسرعة مقبولة وبكلمات واضحة تتناسب مع إن یعطي الطلبة الوقت الكافي لل -

 .مستویات الطلبة
  :المھارات المتعلقة بإثارة الدافعیة للمتعلم -٣

إن معظم نتائج الدراسات والبحوث التربویة والنفسیة أھمیة إثارة الدافعیة للمتعلم لدى الطلبة، 
ویة المنشودة في الموقف التعلیمي باعتبارھا تمثل المیل إلى بذل الجھد لتحقیق األھداف الترب

الصفي، ومن أجل زیادة دافعیة الطلبة للمتعلم، ینبغي على المدرس القیام باستثارة انتباه طلبتھ، 
والمحافظة على استمرار ھذا االنتباه، وإن یقنع طلبتھ بااللتزام تحقیق األھداف التربویة، وان یعمل 

إلضافة إلى استعمال أسالیب الحفظ الخارجي للطلبة الذین المدرس على استثارة الدافعیة للمتعلم، با
ال یحفظون للتعلم داخلیًا، وأھمیة تنویع المدرس أسالیب الثواب في عملیة استثارة الدافعیة وانتباه 

  ).٢٠١٣العرنوسي وآخرون، (الطلبة في داخل غرفة الصف 
  :المھارات المتعلقة بكیفیة التعامل مع الطلبة -٤

 العملیة التربویة، ومن ھذا المنطلق البد للمدرس من التعامل معھ بمزید یعد الطالب محور
من الحرص المعرفة الجیدة بالخصائص النفسیة والجسمیة للمرحلة العمریة للطالب، والبد للمدرس 

  : األخذ بعدة أمور منھا

 .احترام شخصیة الطالب ووجھة نظره وعدم فرض أراء المدرس وقراراتھ على الطلبة -
 .م وقت الطالب والحضور في الموعد المحدد للصفاحترا -
 .البشاشة والمرح والمحبة ودمائھ الخلق والعرض المشوق للمادة -
 .االتزان والصبر والبعد عن االنفعالیة الزائدة والتھور في ردود أفعالھ تجاه الطلبة -
 .العدالة في التعامل مع الطلبة وإعطائھم فرصًا متساویة في الحوار والمناقشة -
 .حدد للطلبة الموضوعات التي سیقدمھا لھم في الدروس القادمةی -
تمكن المدرس من المادة التي یدرسھا والمھارات التي یؤدیھا بعیدًا عن االرتباك والعشوائیة في  -

 .الطرح
 .تجنب السلوكیات المشتتة النتباه الطلبة أثناء الشرح -
 .تحري الدقة والعدل والوضوح عند تصحیح أوراق االمتحانات -
 ).٢٠١١الحلو وآخرون، (یھتم بنجاحات طلبة ویعظم من شأنھا ویصحح أخطائھم ویصوبھا  -
  :المھارات المتعلقة بتوفیر أجواء االنضباط الصفي -٥

إن بعض المدرسین یفھمون االنضباط على انھ التزام الطلبة بالصمت والھدوء وعدم الحركة 
اتي في غرفة الصف على الرغم من أھمیتھ واالستجابة لتعلیمات المدرس وال شك أن االنضباط الذ

وضرورتھ للحفاظ على استمراریة وفاعلیة التدریس فانھ یعد ھدفًا یسمي المربون إلى مساعدة 
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الطلبة على اكتسابھ لیصبحوا قادرین على ضبط أنفسھم بأنفسھم، ومن مھارات تحقیق االنضباط 
  : الصفي الفعال

 .ف التعلیمي للطلبةأن یعمل المدرس على توضیح أھداف الموق -
 .أن یحدد األدوار التي یتحملھا الطلبة في سبیل بلوغ األھداف المرغوب فیھا -
أن یوزع مسؤولیات إدارة الصف على الطلبة جمیعًا، حیث یحرص على مشاركة الطلبة في  -

 .تحمل المسؤولیات كال حسب قدراتھ وإمكاناتھ
 .أن یتعرف على حاجیات الطلبة -
 .قات التي تقوم على الثقة واالحترام المتبادلأن ینمي بینھم العال -
أن یوضح للطلبة النتائج المباشرة البعیدة من وراء تحقیق األھداف التعلیمیة للموقف التعلیمي  -

 .الصفي
أن یعمل على إثارة دھشة الطلبة واستطالعھم وذلك من خالل أسئلة تخلق لدیھم الدھشة وحب  -

 .االستطالع
ویقصد بھذا األسلوب وضع الطالب ) أسلوب االستثارة الصادمة( بـأن یستعمل ما یمكن تسمیتھ -

في موقف الحائر المتسائل، وذلك بان یطرح المدرس سؤاال على طالبھ یعطي استجابة أقوى 
 .من أسلوب إثارة الدھشة

 .أن یستعمل أسالیب التعزیز اإلیجابي بأشكالھا المختلفة -
 .أن یلجأ إلى تقسیم الطلبة إلى مجموعات وفرق صغیرة وفق متطلبات الموقف التعلیمي -
أن یستعمل استراتیجیات تعلیمیة متنوعة، فیغیر وینوع في أسالیبھ التدریسیة وال یعتمد أسلوبا  -

 .أو نمطا محددا
 .أن یستعمل أسالیب التفاعل سواء في الوسائل اللغویة أو غیر اللغویة -
ى تعاملھ مع طلبتھ أسالیب اإلدارة الدیمقراطیة مثل العدل التسامح والتشاور أن یعتمد عل -

 .وتشجیع أسالیب النقد البناء واحترام اآلراء
جرادات، (أن ینوع في الوسائل الحسیة لإلدراك فیما یختص بالسمع واللمس والبصر  -

  ).٢٠٠٨وآخرون
  :یةویضیف الباحث بحكم خبرتھ في مجال التعلیم المھارات التال

 .أن یجنب التالمیذ العوامل التي تؤدي إلى السلوك الفوضوي -
 . أن یغیر نغمات صوتھ تبعًا لطبیعة الموقف التعلیمي -
  . أن یحافظ على اتزانھ االنفعالي والثقة بالنفس -

إن إدارة الصف تبرز شخصیة الطالب وقدرتھ على تطبیق األسالیب التربویة الصحیحة التي 
  :دة دراستھ في كلیة التربیة وھناك عناصر أساسیة في إدارة الصف ھيتعلمھا سابقًا أثناء م

وتتضمن تھیئة الوسائل التعلیمیة وتقسیم وقت الدرس وصیاغة األھداف : تحضیر الدرس -
ومراعاة تسلسل الدرس واالستعداد لإلجابة عن كل سؤال قد یعرض في أثناء عرض المادة 

وتنسیق أدوارھم واستبعاد كل ما من شانھ تولید العلمیة والعمل على تنظیم مشاركة الطلبة 
المنافسات غیر اإلیجابیة فیما بینھم واخذ االحتیاطات األزمة لألمور الطارئة ومعالجتھا في 

 . حالة حدوثھا
ھذه النقطة یجب العمل علیھا من قبل المدرس في توفیر المناخ أو الجو المالئم لبلوغ : اإلبداع -

ولتحقیق ذلك البد من تحدید أدوار القائم بعملیة التدریس المتعلمین األھداف التربویة المخطط 
وتنظیم البیئة الصفیة لجعل عملیة التدریس أمرًا ممتعًا وكذلك حضور ذھن المدرس وابتكاره 
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ألسالیب التشویق أثناء الدرس بحیث یمضي مع طلبتھ بسھولة وانسیابیة وأخویة وأبویة في 
 ).٢٠١٣العرنوسي وآخرون، (و الضجر نشاطاتھم دون أحساس بالملل أ

ھذا العنصر المھم یتضمن توجیھ الطلبة لتطبیق القوانین والتعلیمات بما یعد : التوجیھ والضبط -
بالنفع علیھم ویزید من فاعلیتھم، ویعتبر إعطاء اإلرشادات والتعلیمات أكثر قبوًال من التوجیھ 

لطلبة من مھام التوجیھ وھو یساعد واإلرشاد على شكل أوامر، ویعتبر ضبط الصف وسلوك ا
في تنفیذ الخطط والقوانین بشكل جید في غرفة الصف وبین مدى تأثیر قوة شخصیة المدرس 

 ).٢٠١١الحلو وآخرون، (دون إرھاب أو تخویف للطلبة 
  :ویضیف الباحث ھنا عناصر ال تقل أھمیة عن السابقة وھي

مادة اإلجراء ومبرر وجودھا :  والتالمیذ ھم.األداة المنفذة: فالمعلم ھو، المعلم والتالمیذ -
 .التربوي

وتشمل المواد والوسائل التعلیمیة التي تستخدم في التعلم والتعلیم ومقاعد ، التجھیزات التعلیمیة -
 . التالمیذ واألدراج وغیرھا

  :أھمیة التفاعل الصفي في تطویر اإلدارة الصفیة

ن الطلبة والمدرسین بما یسھم في تطویر یساعد على التواصل وتبادل اآلراء واألفكار بی -
 .مستویات تفكیرھم

 .التعرف على مصدر األفكار التي تناقش في غرف الصف -
 .یزید من حیویة الطلبة ونشاطھم في الموقف التعلیمي -
یساعد الطلبة على تطویر اتجاھات إیجابیة كضبط النفس وتحمل المسؤولیة واالستماع إلى  -

 .ماآلخرین واالنتفاع بأفكارھ
 .التعرف على التعزیز أو الدعم الذي یقدمھ المدرس لطلبتھ خالل عملیة التفاعل الصفي -
 .یساعد على المقارنة بین مدرسین مختلفین لدراسة فعالیتھم المختلفة -
 ).٢٠٠٦عبد الھادي، (یساعد المدرس في أن یطور ویضبط سلوكھ التدریسي  -

  :عل الصفي منھاوھنا یرى الباحث أن ھناك مشاكل قد تحد من التفا

 .ما یتعلق بالطالب نفسھ من حیث نشأتھ وبیئتھ وحالتھ النفسیة والصحیة -
 .عوامل تتعلق بالمعلم من حیث عالقتھ التفاعلیة مع الطالب مثل عدم مراعاة الفروق الفردیة -
 :ویمكن حل ھذه المشاكل ببعض المقترحات التالیة -
 .التخطیط الجید للموضوع بطریقة منطقیة وسھلة -
 .ھتمام بحاجات التالمیذ وخاصة النفسیة والصحیةاال -
 .اإلصغاء الجید ألسئلة التالمیذ وإجاباتھم -

  :منھج الدراسة وإجراءاتھا
 :الدراسة منھج

التعرف على تمكن الطالب المعلمین بجامعة اإلمام محمد بن  إلى ھدفت الدراسة ھذه أن بما
ا فإن من المناسب استخدام المنھج الوصفي سعود اإلسالمیة من المھارات التدریسیة األساسیة لذ

  .التحلیلي؛ نظرًا لمالءمتھ ألھداف الَدراسة
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  : مجتمع الدراسة
یتمثل مجتمع الدراسة الحالیة من الطالب المعلمین بجامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمیة، والـذین یتبعـون لكلیة العلوم االجتماعیة في أقسام كلیة أصول الدین والتاریخ 

، طالبًا أثناء تطبیق األداة) ٣٧٢(، البالغ عددھم )ھـ١٤٣٧ - ١٤٣٦(والجغرافیا، للعام الدراسي 
طالبًا من قسم التاریخ والجغرافیا، حسب ) ٤٢(طالبًا من قسم أصول الدین، و) ٣٣٠(منھم 

  .المعلومات التي حصل علیھا الباحث من قسم التربیة العملیة
  : عینة الدراسة

سیطة ممثلة للمجتمع من طالب التربیة العملیة بجامعة اإلمام محمد بن عینة عشوائیة ب
، وقد بلغ حجم عینة )ه١٤٣٧-ه١٤٣٦(سعود اإلسالمیة، في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

  .طالب، وقد تم تحدیدھا باستخدام مدخل رابطة التربیة األمریكیة) ١٩٠(الدراسة 
  : أداة الدراسة وإجراءات بنائھا

تتمثل األداة التي استخدمت في الدارسة بطاقة المالحظة وفیما یلي خطوات بنائھا 
  :بالتفصیل

  :إعداد بطاقة المالحظة: أوًال
  تحویل قائمة المھارات إلى بطاقة مالحظة: الخطوة األولى

لكي یتم التحكیم على تقویم أداء الطالب المعلمین بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة في 
ء المھارات التدریسیة، قام الباحث بتحویل المھارات، والتي یمكن قیاسھا من خالل مالحظة ضو

  .أدائھم خالل الزیارة الصفیة إلى بطاقة مالحظة
  :تحدید الھدف من بطاقة المالحظة: الخطوة الثانیة

تھدف بطاقة المالحظة إلى تقویم أداء الطالب المعلمین بجامعة اإلمام محمد بن سعود 
  .سالمیة في ضوء المھارات التدریسیة، أثناء تدریسھماإل

  :تحدید مصادر بناء بطاقة المالحظة: الخطوة الثالثة
اعتمدت الدراسة الحالیة في بناء ھذه البطاقة، واشتقاق مادتھا من المصادر نفسھا التي تم في 

 الذي تم االستعانة بھ ضوئھا إعداد قائمة المھارات والمتمثلة في الدراسات السابقة واألدب النظري
  .في الدراسة

  :وصف بطاقة المالحظة: الخطوة الرابعة
  :تكونت بطاقة المالحظة على النحو التالي

: تحتوي الصفحة األولى لبطاقة المالحظة على معلومات خاصة بالطالب المعلمین كاالتي -
  . الكلیة/المدرسة، الصف، عنوان الدرس، الحصة، تاریخ المالحظة، التخصص

) ٦٦(منت البطاقة ثالث مھارات یندرج تحت كل مھارة مجموعة من العبارات بلغت تض -
  : عبارة، وھي كالتالي

 .بند) ٢٢( وتحتوي على المحور األول مھارات التخطیط -
 .بند) ٢٤( وتحتوي على المحور الثاني مھارات التنفیذ -
 .بند) ٢٠( وتحتوي على المحور الثالث مھارات التقویم -
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:  إعداد مقیاس تقدیر خماسي بحیث یكون التقدیر الكمي ألداء الطالب المعلمین ھو:الخطوة الرابعة
  ).١(، ال یمتلك المھارة )٢(، ضعیف )٣(، جید )٤(، جید جدًا )٥(ممتاز 

  : صدق بطاقة المالحظة: الخطوة الخامسة
 یعد الصدق من األمور الواجب توافرھا للتأكد من صالحیة األداة ومالءمتھا لقیاس ما
وضعت لھ، وھناك العدید من الطرق لقیاس صدق األدوات منھا الصدق الظاھري، والذي 
یمكن حسابھ عن طریق عرض األداة على عدد من الخبراء والمختصین في المجال، وقد قام 

  :الباحث بالتأكد من صدق البطاقة المستخدمة في الدراسة من خالل
  :الصدق الظاھري/ ١

 المالحظة في قیاس ما وضعت لقیاسھ، تم عرضھا على عدد للتعرف على مدى صدق بطاقة
من المحكمین من الخبراء والمختصین في المناھج وطرق التدریس، وحرص الباحث أن ) ١٠(

  :یكون لدیھم اھتمامات خاصة بالكفایات الصادرة، وفي ضوء آراء المحكمین والتي تمثلت في اآلتي
  :المحور األول مھارات التخطیط: أوًال
یضمن [تصحیحھا لغویًا لتصیر كالتالي ) ٢٠(العبارة رقم ، اق على معظم العبارات ماعدااتف .١

یجید غلق الدرس [لتكون كالتالي ) ٢٢( والعبارة رقم ]. أمثلة متنوعة تغطي جوانب الدرس
 .]بالطریقة المناسبة

 ).١٣(و) ١٢( في الفقرة ]الوسائل[ بدل كلمة ]تقنیات[تعدیل كلمة  .٢
  :مھارات التنفیذ:  الثانيالمحور: ثانیًا
 .]یثیر انتباه الطالب بالدرس[لتكون كالتالي ) ١(تعدیل العبارة رقم  .١
 ).٢( في العبارة رقم ]الرئیسة[إلى ) الرئیسیة(تعدیل كلمة  .٢
یوظف [ لتكون العبارة ]یستخدم[ بدل كلمة ]یوظف[استعمال كلمة ) ١١(في العبارة رقم  .٣

 .]الوسیلة التعلیمیة بصورة صحیحة
 ).١٢(لتداخلھا مع العبارة رقم ) ١٤(حذف العبارة رقم  .٤
 .]یدیر وقت الحصة بطریقة فعالة[لتكون ) ١٧(تعدیل العبارة رقم  .٥
یستمع جیدًا [ لتكون كالتالي ]جیدًا[حذف كلمة باھتمام واستبدالھا بكلمة ) ٢٠(في العبارة رقم  .٦

 . ]إلى إجابات الطالب
ینوع في [ لتكون العبارة كالتالي ]لشد[إلى كلمة ) فاظلالحت(حذف كلمة ) ٢٥(في العبارة رقم  .٧

 . ]استخدام المثیرات لشد انتباه الطالب
 ).١٣(و) ١٢(و) ١١(في الفقرة ]كلمة الوسیلة [ بدل ]تقنیات[تعدیل كلمة  .٨
 ). ١١(لتكرارھا مع العبارة رقم ) ١٣(حذف العبارة رقم  .٩
 :المحور الثالث مھارات التقویم: ثالثًا
یبدأ الدرس بتقویم تشخیصي للوقوف على قدرات [لتكون كالتالي ) ١(ارة رقم تعدیل العب .١

 . ]وحاجات الطالب
 . ]یشخص إحدى نقاط القوة في تعلم الطالب[لتكون كالتالي ) ٥(تعدیل الفقرة رقم  .٢
 . ]یشخص مواطن نقاط الضعف في تعلم الطالب[لتكون كالتالي ) ٦(تعدیل الفقرة  .٣



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                   مجلة البحث العلمى فى التربیة
٢٨٧ 

 ).٣(ھا مكررة مع العبارة رقم ألن) ٨(حذف العبارة رقم  .٤
 . ]یحدد األخطاء الشائعة لعالجھا عند الطلبة[لتكون كالتالي ) ١١(تعدیل العبارة رقم  .٥
 . ]یستخدم أسالیب وأدوات تقویم أصیلة[لتكون كالتالي ) ٢١(تعدیل العبارة رقم  .٦
 ). ٢٧(لتكرارھا مع العبارة رقم ) ٢٢(حذف العبارة رقم  .٧

  ().بإعداد بطاقة المالحظة في صورتھا النھائیة ملحق رقم وبعد ذلك قام الباحث 
  ): Internal consistently Validity(صدق االتساق الداخلي / ٢

ة      ات العین بعد التأكد من الصدق الظاھري ألداة الدراسة قام الباحث بتطبیقھا میدانیًا وعلى بیان
ل            ق حساب معام ن طری اس ع دق المقی ن ص التحقق م ام الباحث ب اط بیرسون   وق  Person's(ارتب

Correlation Coefficient ( ھمامن جانبین:  
ي                 .١ ارة الت ذه المھ ة لھ ارة والدرجة الكلی ارة تنتمي لكل مھ معامل االرتباط بین الدرجة لكل عب

 .تنتمي إلیھا
 . معامل االرتباط بین كل مھارة من مھارات البطاقة وإجمالي المھارات للبطاقة .٢

ذلك ا    ة     واستخدم الباحث ل وم االجتماعی  Statistical Package forلحزم اإلحصائیة للعل
Social Sciences والتي یرمز لھا اختصارًا بالرمز )SPSS (والجداول اآلتیة توضح ذلك:  

  معامالت ارتباط بیرسون لمھارات التخطیط بالدرجة الكلیة للمھارة): ١(جدول 

 االرتباط معامل  رقم العبارة    معامل االرتباط  رقم العبارة

٠٫٧١٤  ١٢ **٠٫٨١٦ ١** 

٠٫٧٦٦  ١٣ **٠٫٧٣٩ ٢** 

٠٫٨٠٤  ١٤ **٠٧٤٥ ٣** 

٠٫٧٤٦  ١٥ **٠٫٤٦١  ٤** 

٠٫٨٣٥  ١٦ **٠٫٨٥٩  ٥**  

٠٫٥٨٦  ١٧ **٠٫٤٣٨  ٦**  

٠٫٨١٧  ١٨ **٠٫٧٥٥  ٧**  

٠٫٨١٨  ١٩ **٠٫٠٫٦٨٩  ٨**  

٠٫٦٥٦  ٢٠ **٠٫٥٦٣  ٩**  

٠٫٦٦٥  ٢١ **٠٫٦٦٣  ١٠**  

٠٫٣٢٤  ٢٢ **٠٫٨١٩  ١١**  

  فأقل) ٠٫٠١(دال عند مستوى الداللة اإلحصائیة ** 
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  معامالت ارتباط بیرسون لمھارات التنفیذ بالدرجة الكلیة للمھارة): ٢(جدول 
 معامل االرتباط  رقم العبارة    معامل االرتباط  رقم العبارة

٠٫٦٨٦  ١٣ **٠٫٨٢١ ١** 
٠٫٦٣٦  ١٤ **٠٫٧٨٩  ٢** 

٠٫٧٦٩  ١٥  **٠٫٨٧١  ٣**  

٠٫٨٢٢  ١٦  **٠٫٧٤٩  ٤**  

٠٫٥٩٥  ١٧  **٠٫٦٣٣  ٥**  

٠٫٧٨٦  ١٨  **٠٫٧٣١  ٦**  

٠٫٧٨٨  ١٩  **٠٫٨٨٢  ٧**  

٠٫٧٥٣  ٢٠  **٠٫٧٣٩  ٨**  

٠٫٤٩٧  ٢١  **٠٫٧٨٦  ٩**  

٠٫٠٩٠-  ٢٢  **٠٫٦٨٩  ١٠  

٠٫٣٦٨  ٢٣  **٠٫٨٠٧  ١١**  

٠٫٧٨٢  ٢٤  **٠٫٨٠٩  ١٢**  

  فأقل) ٠٫٠١(دال عند مستوى الداللة اإلحصائیة ** 
  اط بیرسون لمھارات التقویم بالدرجة الكلیة للمھارةمعامالت ارتب): ٣(جدول 

 معامل االرتباط  رقم العبارة معامل االرتباط  رقم العبارة

٠٫٨٥٦  ١١ **٠٫٣٨٣ ١** 

٠٫٧٧٠  ١٢ **٠٫٦٤٥  ٢** 

٠٫٥٠١  ١٣  **٠٫٧١٤  ٣**  
٠٫٦٧٢  ١٤  **٠٫٨٨٨  ٤**  
٠٫٨١١  ١٥  **٠٫٨٤٠  ٥**  
٠٫٨٤٤  ١٦  **٠٫٧٣٦  ٦**  
٠٫٦٦٧  ١٧  **٠٫٢٣٠  ٧**  
٠٫٤٥٦  ١٨  **٠٫٨٨٦  ٨**  

٠٫٥٧٤  ١٩  **٠٫٥٢٤  ٩**  

٠٫٦٩٠  ٢٠  **٠٫٦٤٥  ١٠**  

  فأقل) ٠٫٠١(دال عند مستوى الداللة اإلحصائیة ** 
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  معامالت ارتباط بیرسون لمھارات البطاقة بالدرجة الكلیة للمھارات): ٤(جدول 

 معامل االرتباط المھارات

 **٠٫٨٥٩ مھارة التخطیط

 **٠٫٨٩٣ مھارة التنفیذ

 **٠٫٩٥١ مھارة التقویم

  فأقل) ٠٫٠١(دال عند مستوى الداللة اإلحصائیة ** 
م   داول رق ن الج ضح م ع   : ، أن)٤، ٣، ٢، ١(یت رات م ن الفق رة م ل فق اط ك ل ارتب یم معام ق

د                 ة إحصائیًا عن ة ودال ارات موجب ة للمھ ع الدرجة الكلی ارة م المھارة التي تنتمي إلیھا وكذلك كل مھ
  .فأقل مما یدل على صدق اتساقھا وصالحیتھا للتطبیق المیداني) ٠٫٠١ (مستوي الداللة

  :ثبات بطاقة المالحظة: الخطوة السادسة
اس العلمي،            ) Reliability(تعد خاصیة الثبات     ي المقی ا ف م الخواص الواجب توافرھ ن أھ م

ن    قبل الشروع في تطبیقھ؛ والمقصود بالثبات أن تعطي النتائج نفسھا تقریبًا لو تكر   ر م ا أكث ر تطبیقھ
  . مرة على األشخاص أنفسھم في ظروف مماثلة

 cronbach,s(وقد قام الباحث بحساب ثبات أداة الدراسة عن طریق معادلة ألفا كرونباخ 
Alpha(α)( كما یتضح من الجدول ،)حساب درجة ثبات كل مؤشر من مؤشرات الدراسة )٥ ،

  .  الدراسةوكفایتھ، وكذلك حساب قیمة الثبات الكلي ألداة
  معامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات أداة الدراسة): ٥(جدول 

  ثبات المحور  عدد العبارات  المھارات
  ٠٫٩٤٦  ٢٢ مھارة التخطیط
  ٠٫٩٥٦  ٢٤ مھارة التنفیذ
  ٠٫٩٣١  ٢٠ مھارة التقویم
  ٠٫٩٧٥  ٦٦  الثبات العام

دول    ین      : أن) ٥(یتضح من الج ارات تراوحت ب ات للمھ امالت الثب وأن ) ٠٫٩٦ – ٠٫٩٣(مع
، وھذا یدل على أن البطاقة تتمتع بدرجة عالیة من الثبات  )٠٫٩٨(معامل الثبات العام عال حیث بلغ       

  .یمكن االعتماد علیھا في التطبیق المیداني للدراسة
  :إجراءات تطبیق الدراسة

ة وفق   ة الدراس ى عین ا عل راء تطبیقھ م إج ا، ت ة وثباتھ ة المالحظ دق بطاق ن ص د م د التأك ًا بع
  :للخطوات التالیة

ام       .١ ـة اإلم ـة بجامع ـة االجتماعی الحصول على خطاب تسھیل مھمة باحث من سعادة عمید الكلی
  .محمد بن سعود اإلسالمیة َّموجھ إلى مدیر التعلیم بمدینة الریاض

اض           .٢ ة الری دیر إدارة التخطیط والتطویر بمدین ن سعادة م توجیھ خطاب تسھیل مھمة باحث م
 .رس في مدینة الریاضإلى مدیري المدا
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ة       .٣ سم التربی ن ق ین م ة المكلف ة العملی ة مشرفي التربی ث، ومقابل ل الباح ن قب دارس م ارة الم زی
  .العملیة لإلشراف على الطالب المعلمین وشرح األداة لھم وطریقة تطبیقھا

ل          .٤ م لك ًا أدائھ القیام بحضور حصة صفیة واحدة لكل معلم من أفراد عینة الدراسة، وتسجیل آنی
 .ھارةم

  :نتائج الدراسة ومناقشتھا
  :نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال األول: أوًال

ما المھارات التدریسیة األساسیة الالزمة للطالب المعلمین من : " نص سؤال الدراسة األول على
  وجھة نظرھم؟

 لإلجابة على ھذا السؤال تم االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة
بالمھارات التدریسیة األساسیة الالزمة للطالب المعلمین، والمراجع والكتب الخاصة بھذه 
المھارات، وتم اإلطالع على الدراسات المتعلقة بالطالب المعلمین ومتطلباتھا وخصائص طالب 

  . تلك المرحلة، ثم تم بناء قائمة بالمھارات الواجب توافرھا للطالب المعلمین
محاور رئیسیة للمھارات التدریسیة األساسیة الالزمة للطالب ) ٣(مة من وتكونت ھذه القائ

  : المعلمین ھي
 .مھارة) ٢٢(مھارات التخطیط وتحددت في : المحور األول -
 .مھارة) ٢٤(مھارات التنفیذ وتحددت في : المحور الثاني -
 .مھارة) ٢٠(مھارات التقویم وتحددت في : المحور الثالث -
  : المتعلقة بالسؤال الثانينتائج الدراسة: ثانیًا

ما مدى تمكن الطالب المعلمین بجامعة اإلمام محمد بن : "نص سؤال الدراسة الثاني على
  سعود اإلسالمیة من تلك المھارات األساسیة؟

م                 د ت ات، وق غ البیان ة الدراسة، بتفری ى عین ة المالحظة عل ق بطاق د تطبی ام الباحث بع حیث ق
ذلك المتوسط           حساب التكرارات والنسب المئوی    ثالث، وك ارات ال ن المھ د م ة لدرجات امتالك كل بن

  .العام اإلجمالي لتحقق بنود كل مھارة
درجات            اس الخماسي ل ن المقی ر ع م التعبی ارة، ت تالك كل مھ وللتعرف على متوسط درجة ام

  ٤) = ١ أصغر درجة للتحقق – ٥أكبر درجة للتحقق = (المدى : التحقق كمیًا من خالل
  لمتوسط الحسابيا  التقدیر

  ١٫٨  – ١  ال یمتلك المھارة
  ٢٫٦ – ١٫٨١ ضعیف

  ٣٫٤٠ – ٢٫٦١ جید
  ٤٫٢ – ٣٫٤١  جید جدًا
  ٥ -  ٤٫٢١  ممتاز

ن  (لتلك اإلجابات التي متوسطھا  ) ٠٫٨٠ = ٥ ÷ ٤= عدد الفئات ÷ المدى = (وطول الفئة    م
ى ١ ي م    ) ١٫٨٠ إل ة الت ارة واإلجاب تالك المھ دم ام ى ع دل عل دیرھا ی طھا تق ن (توس ى ١٫٨١م  إل

ن  (بینما اإلجابة التي متوسطھا " ضعیفة "تقدیرھا یدل على امتالك المھارة بدرجة  ) ٢٫٦٠  ٢٫٦١م
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ارة بدرجة        ) ٣٫٤٠إلى   تالك المھ ى ام دل عل دیرھا ی دة "تق ي متوسطھا      " جی ة الت ي حین أن اإلجاب ف
دة ج  "تقدیرھا یدل على امتالك المھارة بدرجة     ) ٤٫٢٠ إلى   ٣٫٤١من  ( ي    " دًاجی ة الت رًا اإلجاب وأخی

طھا  ن (متوس ى ٤٫٢١م ة   ) ٥ إل ارة بدرج تالك المھ ى ام دل عل دیرھا ی ازة"تق دول "ممت ) ٧(، وج
  .یوضح ذلك

وفیما یلي عرض لنتائج إجابات عینة الدراسة لفقرات كل مھارة، وسیكون العرض لنتائج 
  .ثم بصورة عامةتطبیق بطاقة المالحظة على عینة الدراسة لكل مھارة على حدة، ومن 

  مھارات التخطیط: المحور األول
م                ث ت ة المالحظة حی ن خالل بطاق اني م سؤال الث ن ال ذا الجزء م ى ھ ة عل د تمت اإلجاب  وق

سب   حساب  ة،  التكرارات، والن ات   والمتوسطات  المئوی ب    الحسابیة، واالنحراف ة، والرت المعیاری
ارات التخطیط   م" فقرات المحور األول   عن الدراسة عینة أفراد إلجابات ا    "ھ ائج كم ، وجاءت النت

  :في الجدول التالي
  نتائج استجابات العینة على مھارات التخطیط مرتبة تنازلیًا): ٦(جدول 

 تقدیر امتالك المھارة التكرار
 المھارات م

جید   ممتاز النسبة
ال یمتلك  ضعیف  جید  جدًا

 المھارة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

  ١  ٥  ١٠٧  ٣٤  ٤٣ ك
یحدد المحتوى التعلیمي  ٥

  ٥.  ٢٫٦  ٥٦٫٣  ١٧٫٩  ٢٢٫٦ ٪  المراد تدریسھ
١ ٠٫٨٨٤  ٣٫٥٩ 

   ٧  ١٠٥  ٥٧  ٢١ ك
یضمن أمثلة متنوعة  ٢٠

   ٣٫٧  ٥٥٫٣  ٣٠٫٠  ١١٫١ ٪  تغطي جوانب الدرس
٢ ٠٫٧٤٠  ٣٫٤٨ 

  ٢  ٧  ١٢٨  ١٤  ٣٩ ك
١٨ 

یراعي الفروق الفردیة 
في اختیار أسالیب 

  ١٫١  ٣٫٧  ٦٧٫٤  ٧٫٤  ٢٠٫٥ ٪  التقویم
٣ ٠٫٨٩٢  ٣٫٤٣ 

  ٣  ٤  ١٢٣  ٣٨  ٢٢ ك
یدون البیانات األولیة  ١

  ١٫٦  ٢٫١  ٦٤٫٧  ٢٠٫٠  ١١٫٦ ٪  للخطة الیومیة
٤ ٠٫٧٧٩  ٣٫٣٨ 

  ٥  ١١  ١٢١  ١٦  ٣٧ ك
١٤ 

یوزع زمن الحصة على 
فعالیات الدرس 

  ٢٫٦  ٥٫٨  ٦٣٫٧  ٨٫٤  ١٩٫٥ ٪ بالتناسب
٥ ٠٫٩٤٨  ٣٫٣٦ 

  ١  ٩  ١٢٥  ٣٥  ٢٠ ك
یختار تمھیدا مناسبا  ٧

  ٥.  ٤٫٧  ٦٥٫٨  ١٨٫٤  ١٠٫٥ ٪ للدرس
٦ ٠٫٧٥٠  ٣٫٣٤ 

  ٢  ٧  ١٢٣  ٤١  ١٧ ك
١٥ 

یراعي خصائص نمو 
المتعلمین عند التخطیط 

  ١٫١  ٣٫٧  ٦٤٫٧  ٢١٫٦  ٨٫٩ ٪  للدرس
٧ ٠٫٧٣٦  ٣٫٣٤ 

  ٥  ٣  ١١٩  ٥٦  ٧ ك
٣ 

یصبغ األھداف 
السلوكیة ضمن معاییر 

  ٢٫٦  ١٫٦  ٦٢٫٦  ٢٩٫٥  ٣٫٧ ٪  محددة
٨ ٠٫٦٩٠  ٣٫٣٠ 
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 تقدیر امتالك المھارة التكرار
 المھارات م

جید   ممتاز النسبة
ال یمتلك  ضعیف  جید  جدًا

 المھارة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

  ٣  ٤  ١٢١  ٥٨  ٤ ك
یحدد األھداف الخاصة  ٢

  ١٫٦  ٢٫١  ٦٣٫٧  ٣٠٫٥  ٢٫١ ٪  بالدرس
٩ ٠٫٦٢٤  ٣٫٢٩ 

  ١٥  ٣  ٨٦  ٨٤  ٢ ك
یجید غلق الدرس  ٢٢

  ٧٫٩  ١٫٦  ٤٥٫٣  ٤٤٫٢  ١٫١ ٪  بالطریقة المناسبة
١٠ ٠٫٨٥٨  ٣٫٢٩ 

   ٦  ١٢٩  ٥١  ٤ ك
١٩ 

قویم یعد تدریبات للت
الختامي تراعي جمیع 

   ٣٫٢  ٦٧٫٩  ٢٦٫٨  ٢٫١ ٪  المستویات
١١ ٠٫٥٥٥  ٣٫٢٨ 

  ١  ٩  ١٢٣  ٥٦  ١ ك
یحدد أسالیب التقویم  ١٦

  ٥.  ٤٫٧  ٦٤٫٧  ٢٩٫٥  ٥. ٪ المناسبة للمحتوى
١٢ ٠٫٥٧٠  ٣٫٢٥ 

  ١  ٦  ١٣٩  ٣٤  ١٠ ك
٤ 

ینوع في صیاغة 
 - معرفیة(األھداف 
  ٥.  ٣٫٢  ٧٣٫٢  ١٧٫٩  ٥٫٣ ٪ ) مھاریة-وجدانیة

١٣ ٠٫٦٢١  ٣٫٢٤ 

  ١  ٧  ١٤٦  ٣٦   ك
یربط ما بین األھداف  ١٧

  ٥.  ٣٫٧  ٧٦٫٨  ١٨٫٩   ٪  والتقویم
١٤ ٠٫٤٧٨  ٣٫١٤ 

  ١  ٩  ١٤٣  ٣٧   ك

٦ 

یحلل المحتوى إلى 
عناصره 

 -حقائق(األساسیة
 - مبادئ-مفاھیم

  )تعمیمات
٪   ٥.  ٤٫٧  ٧٥٫٣  ١٩٫٥  

١٥ ٠٫٤٩٦  ٣٫١٤ 

  ٢  ٤٨  ٩٧  ٢١  ٢٢ ك
٨ 

یراعي التنوع في طرق 
التدریس المراد 

  ١٫١  ٢٥٫٣  ٥١٫١  ١١٫١  ١١٫٦ ٪  استخدامھا
١٦ ٠٫٩٣٢  ٣٫٠٧ 

  ٣  ٣٤  ١٢١  ٣٢  ك
١٠ 

یختار طرق التدریس 
المالئمة لمستوى 

  ١٫٦  ١٧٫٩  ٦٣٫٧  ١٦٫٨  ٪ الطالب
١٧ ٠٫٦٤١  ٢٫٩٦ 

  ١  ٣٤  ١٣٢  ٢٣   ك
٩ 

یختار طرق التدریس 
  المناسبة للمحتوى

 ٪   ٥.  ١٧٫٩  ٦٩٫٥  ١٢٫١  
١٨ ٠٫٥٦٤  ٢٫٩٣ 

  ٤  ٣٤  ١٢٤  ٢٨  ك
یحدد التقنیات التعلیمیة  ١١

  ٢٫١  ١٧٫٩  ٦٥٫٣  ١٤٫٧  ٪  المناسبة للدرس
١٩ ٠٫٦٣٨  ٢٫٩٣ 

 ٢٠ ١٫١٩٥  ٢٫٨٤  ٢٧  ٤٧  ٧١  ٢٠  ٢٥ كیتأكد من جاھزیة  ١٣
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 تقدیر امتالك المھارة التكرار
 المھارات م

جید   ممتاز النسبة
ال یمتلك  ضعیف  جید  جدًا

 المھارة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

التقنیات التعلیمیة 
  ١٤٫٢  ٢٤٫٧  ٣٧٫٤  ١٠٫٥  ١٣٫٢ ٪  لالستخدام

  ٢٢  ٤٢  ٩٨  ٢٥  ٣ ك
یحدد التقنیات التعلیمیة  ١٢

  ١١٫٦  ٢٢٫١  ٥١٫٦  ١٣٫٢  ١٫٦ ٪  المناسبة للدرس
٢١ ٠٫٨٩٤  ٢٫٧١ 

  ٢٩  ٤٧  ٧٩  ٣٤  ١ ك
٢١ 

یحدد مصادر التعلم التي 
یمكن للطالب الرجوع 

  ١٥٫٣  ٢٤٫٧  ٤١٫٦  ١٧٫٩  ٥. ٪  لھا
٢٢ ٠٫٩٦٥  ٢٫٦٤ 

 ٠٫٥٢٥  ٣٫١٨ المتوسط العام

ة    ) ٦(یتضح من الجدول     ین بجامع أن قیم المتوسطات الحسابیة لدرجة امتالك الطالب المعلم
ن        ارات التخطیط تراوحت م ى  ٢٫٦٤(اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة من مھ غ   )٣٫٥٩ إل ا بل ، كم

ة          ارات القیم ذه المھ الي ھ ى أن الطالب ا     ) ٣٫١٨(المتوسط العام إلجم ة عل ذه القیم دل ھ ین  وت لمعلم
  .بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة یمتلكون مھارات التخطیط بدرجة جیدة

عود           ن س د ب ام محم ة اإلم ین بجامع الب المعلم دى الط یط ل ارات التخط ب مھ ن ترتی ویمك
ام    ة اإلم ین بجامع الب المعلم ل الط ن قب ا م ة امتالكھ سابي لدرج ط الح یم المتوس ًا لق المیة طبق اإلس

  :اإلسالمیة من األكثر إلى األقل امتالكًا كما یليمحمد بن سعود 
سھ     " مھارة   .١ ب األول وبمتوسط حسابي      " تحدد المحتوى التعلیمي المراد تدری ي الترتی جاءت ف

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة جدًا) ٣٫٥٩(قدره 
ارة  .٢ درس  " مھ ب ال ي جوان ة تغط ة متنوع ضمین أمثل ي الت" ت اءت ف ط ج اني وبمتوس ب الث رتی

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة جدًا) ٣٫٤٨(حسابي قدره 
ارة  .٣ ویم  " مھ الیب التق ار أس ي اختی ة ف روق الفردی اة الف ث " مراع ب الثال ي الترتی اءت ف ج

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة جدًا) ٣٫٤٣(وبمتوسط حسابي قدره 
ة      " مھارة   .٤ ة للخطة الیومی ات األولی دوین البیان ع وبمتوسط حسابي       " ت ب الراب ي الترتی جاءت ف

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٣٫٣٨(قدره 
ارة  .٥ ب    " مھ درس بالتناس ات ال ى فعالی صة عل ن الح ع زم امس  " توزی ب الخ ي الترتی اءت ف ج

 . ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدةویدل) ٣٫٣٦(وبمتوسط حسابي قدره 
ارة  .٦ درس  " مھ با لل دا مناس ار تمھی دره   " اختی سابي ق ط ح سادس وبمتوس ب ال ي الترتی اءت ف ج

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٣٫٣٤(
ارة   .٧ درس  " مھ د التخطیط لل ین عن و المتعلم صائص نم اة خ ب" مراع ي الترتی اءت ف سابع ج  ال

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٣٫٣٤(وبمتوسط حسابي قدره 
امن وبمتوسط     " صیاغة األھداف السلوكیة ضمن معاییر محددة   " مھارة   .٨ ب الث ي الترتی جاءت ف

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٣٫٣٠(حسابي قدره 
درس    تحدید األھد " مھارة   .٩ دره        " اف الخاصة بال ب التاسع وبمتوسط حسابي ق ي الترتی جاءت ف

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٣٫٢٩(
جاءت في الترتیب العاشر وبمتوسط حسابي    " إجادة غلق الدرس بالطریقة المناسبة    " مھارة   .١٠

 .جة جیدةویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدر) ٣٫٢٩(قدره 



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                   مجلة البحث العلمى فى التربیة
٢٩٤ 

ارة  .١١ ستویات       " مھ ع الم ي جمی امي تراع ویم الخت دریبات للتق داد ت ب   " إع ي الترتی اءت ف ج
دره  سابي ق ط ح شر وبمتوس ادي ع ا  ) ٣٫٢٨(الح ین لھ الب المعلم تالك الط ى ام ك عل دل ذل وی

 .بدرجة جیدة
اني عشر وبمتوس    " تحدید أسالیب التقویم المناسبة للمحتوى   " مھارة   .١٢ ب الث ط جاءت في الترتی

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٣٫٢٥(حسابي قدره 
ث    ) "  مھاریة - وجدانیة -معرفیة(تنویع في صیاغة األھداف     " مھارة   .١٣ ب الثال ي الترتی جاءت ف

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٣٫٢٤(عشر وبمتوسط حسابي قدره 
ع عشر وبمتوسط حسابي      "  األھداف والتقویم الربط ما بین " مھارة   .١٤ ب الراب جاءت في الترتی

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٣٫١٤(قدره 
ى عناصره األساسیة        " مھارة   .١٥ وى إل ائق (یحلل المحت اھیم  -حق ادئ  - مف ات - مب جاءت  )"  تعمیم

دره   سابي ق ط ح شر وبمتوس امس ع ب الخ ي الترتی دل ) ٣٫١٤(ف الب وی تالك الط ى ام ك عل ذل
 .المعلمین لھا بدرجة جیدة

دریس المراد استخدامھا         " مھارة   .١٦ ي طرق الت سادس     " مراعاة التنوع ف ب ال ي الترتی جاءت ف
 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٣٫٠٧(عشر وبمتوسط حسابي قدره 

سابع عشر      " ب اختیار طرق التدریس المالئمة لمستوى الطال  " مھارة   .١٧ ب ال ي الترتی جاءت ف
 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٢٫٩٦(وبمتوسط حسابي قدره 

ارة  .١٨ وى   " مھ بة للمحت دریس المناس رق الت ار ط شر   " اختی امن ع ب الث ي الترتی اءت ف ج
 .دةویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جی) ٢٫٩٣(وبمتوسط حسابي قدره 

جاءت في الترتیب التاسع عشر وبمتوسط  " تحدید التقنیات التعلیمیة المناسبة للدرس   " مھارة   .١٩
 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٢٫٩٣(حسابي قدره 

ارة  .٢٠ تخدام      " مھ ة لالس ات التعلیمی ة التقنی ن جاھزی د م شرین    " التأك ب الع ي الترتی اءت ف ج
 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٢٫٨٤(ه وبمتوسط حسابي قدر

ارة  .٢١ درس " مھ بة لل ة المناس ات التعلیمی د التقنی شرین " تحدی ادي والع ب الح ي الترتی اءت ف ج
 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٢٫٧١(وبمتوسط حسابي قدره 

ارة   .٢٢ ي یمك     " مھ تعلم الت د مصادر ال ا    تحدی اني     " ن للطالب الرجوع لھ ب الث ي الترتی جاءت ف
ا بدرجة    ) ٢٫٦٤(والعشرین وبمتوسط حسابي قدره    ین لھ ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلم

 .جیدة
ویعزو الباحث ھذا إلى أن تھیئة الوسائل التعلیمیة وتقسیم وقت الدرس وصیاغة األھداف 

 سؤال قد یعرض في أثناء عرض المادة العلمیة ومراعاة تسلسل الدرس واالستعداد لإلجابة عن كل
والعمل على تنظیم مشاركة الطلبة وتنسیق أدوارھم واستبعاد كل ما من شانھ تولید المنافسات غیر 
اإلیجابیة فیما بینھم وأخذ االحتیاطات الالزمة لألمور الطارئة ومعالجتھا في حالة حدوثھا تعتبر من 

 .االنضباط الصفي وھي بذلك تعتبر من مھارات التخطیطالمھارات المتعلقة بتوفیر أجواء 
  مھارات التنفیذ: المحور الثاني

م                ث ت ة المالحظة حی ن خالل بطاق اني م سؤال الث ن ال ذا الجزء م ى ھ ة عل د تمت اإلجاب  وق
سب   حساب  ة،  التكرارات، والن ات   والمتوسطات  المئوی ب    الحسابیة، واالنحراف ة، والرت المعیاری

ي     "مھارات التنفیذ " فقرات المحور الثاني  عن الدراسة ةعین أفراد إلجابات ا ف ائج كم ، وجاءت النت
  :الجدول التالي
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  نتائج استجابات العینة على مھارات التنفیذ مرتبة تنازلیًا): ٧(جدول 
 تقدیر امتالك المھارة التكرار

 المھارات م
 جید  ممتاز النسبة

ال یمتلك  ضعیف  جید  جدًا
 المھارة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

  ٥  ٢٠  ٣٨  ٤٧  ٨٠ ك
١٣ 

یوظف الكتاب 
المدرسي لتحقیق 

  ٢٫٦  ١٠٫٥  ٢٠٫٠  ٢٤٫٧  ٤٢٫١ ٪  أھداف الدرس
١ ١٫١٣٢  ٣٫٩٣ 

  ١  ٦  ٩٦  ٢٢  ٦٥ ك
یمھد للدرس قبل  ٣

  ٥.  ٣٫٢  ٥٠٫٥  ١١٫٦  ٣٤٫٢ ٪  البدء في التعلم الجدید
٢ ٠٫٩٨٤  ٣٫٧٦ 

  ١  ٦  ٨٨  ٥٢  ٤٣ ك
٢ 

ر الرئیسة یحدد األفكا
للدرس في بدایة 

  ٥.  ٣٫٢  ٤٦٫٣  ٢٧٫٤  ٢٢٫٦ ٪  الدرس
٣ ٠٫٨٧٦  ٣٫٦٨ 

  ١  ٧  ٧٧  ٧١  ٣٤ ك
یستمع جیدا إلى  ١٨

  ٥.  ٣٫٧  ٤٠٫٥  ٣٧٫٤  ١٧٫٩ ٪  إجابات الطالب
٤ ٠٫٨٢٦  ٣٫٦٨ 

  ٨  ٦  ٨٤  ٤٤  ٤٨ ك
یثیر انتباه الطالب  ١

  ٤٫٢  ٣٫٢  ٤٤٫٢  ٢٣٫٢  ٢٥٫٣ ٪ بالدرس
٥ ١٫٠٣١  ٣٫٦٢ 

  ١  ٥  ٩٦  ٦٢  ٢٦ ك
١٦ 

یطرح أسئلة مفھومة 
ومحددة ومرتبطة 

  ٥.  ٢٫٦  ٥٠٫٥  ٣٢٫٦  ١٣٫٧ ٪ بالدرس
٦ ٠٫٧٧٩  ٣٫٥٦ 

  ٣  ٢٧  ٥٥  ٧٢  ٣٣ ك
یحرص على تعزیز  ١٩

  ١٫٦  ١٤٫٢  ٢٨٫٩  ٣٧٫٩  ١٧٫٤ ٪  إجابات الطلبة
٧ ٠٫٩٨٩  ٣٫٥٥ 

  ٤  ٢٠  ٦١  ٩٢  ١٣ ك
یتیح للطلبة فرصة  ٢٠

  ٢٫١  ١٠٫٥  ٣٢٫١  ٤٨٫٤  ٦٫٨ ٪  للحوار والنقاش
٨ ٠٫٨٥٣  ٣٫٤٧ 

  ١  ٥  ٩٤  ٨٦  ٤ ك
٨ 

یتیح الفرصة للطالب 
للمشاركة في أنشطة 

  ٥.  ٢٫٦  ٤٩٫٥  ٤٥٫٣  ٢٫١ ٪  الدرس
٩ ٠٫٦١٤  ٣٫٤٦ 

   ٢٠  ٩٣  ٥٣  ٢٤ ك
یشرح الدرس  ٦

   ١٠٫٥  ٤٨٫٩  ٢٧٫٩  ١٢٫٦ ٪  بأسلوب واضح
١٠ ٠٫٨٤٣  ٣٫٤٣ 

  ١  ٥  ١٢٦  ٣٠  ٢٨ ك
نح الطلبة وقتا كافیا یم ١٧

  ٥.  ٢٫٦  ٦٦٫٣  ١٥٫٨  ١٤٫٧ ٪  للتفكیر في اإلجابة
١١ ٠٫٧٩١  ٣٫٤٢ 

  ٢  ٣٥  ٤٥  ١٠١  ٧ ك
یدیر وقت الحصة  ١٥

  ١٫١  ١٨٫٤  ٢٣٫٧  ٥٣٫٢  ٣٫٧ ٪ بطریقة فعالة
١٢ ٠٫٨٦٦  ٣٫٤٠ 

  ٢٥  ٣٧  ٤١  ٣٧  ٥٠ ك
 یجید إدارة الصف ١٤

٪ ١٣٫٢  ١٩٫٥  ٢١٫٦  ١٩٫٥  ٢٦٫٣  
١٣ ١٫٣٨٢  ٣٫٢٦ 
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 تقدیر امتالك المھارة التكرار
 المھارات م

 جید  ممتاز النسبة
ال یمتلك  ضعیف  جید  جدًا

 المھارة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

  ٢  ٢٥  ٨٩  ٧٠  ٤ ك
یمھد لكل فكرة جدیدة  ٤

  ١٫١  ١٣٫٢  ٤٦٫٨  ٣٦٫٨  ٢٫١ ٪  من فقرات الدرس
١٤ ٠٫٧٥٠  ٣٫٢٦ 

  ٤  ٦٧  ٤٠  ٧٢  ٧ ك
یستخدم أمثلة تطبیقیة  ٧

  ٢٫١  ٣٥٫٣  ٢١٫١  ٣٧٫٩  ٣٫٧ ٪  تجذب انتباه الطلبة
١٥ ٠٫٩٨٢  ٣٫٠٦ 

  ٥  ٥٧  ٧٦  ٥١  ١ ك
یربط الدرس بواقع  ٩

  ٢٫٦  ٣٠٫٠  ٤٠٫٠  ٢٦٫٨  ٥. ٪  ب ومشكالتھمالطال
١٦ ٠٫٨٣٢  ٢٫٩٣ 

  ١  ٢٤  ١٥٧  ٨ ٠ ك
٢٢ 

ینوع في أنماط 
االتصال الصفي 

  ٥.  ١٢٫٦  ٨٢٫٦  ٤٫٢ ٠ ٪ )لفظي وغیر لفظي(
١٧ ٠٫٤٢٦  ٢٫٩١ 

  ٩  ٧٥  ٤٩  ٥٧  ٠ ك
٥ 

یربط بین التعلم 
السابق والتعلم 

  ٤٫٧  ٣٩٫٥  ٢٥٫٨  ٣٠٫٠  ٠ ٪ الالحق
١٨ ٠٫٩٢٣  ٢٫٨١ 

  ١٣  ٢٦  ١٣٧  ١٣  ١ ك
٢٣ 

ینوع في استخدام 
المثیرات لشد انتباه 

  ٦٫٨  ١٣٫٧  ٧٢٫١  ٦٫٨  ٥. ٪  الطالب
١٩ ٠٫٦٨٢  ٢٫٨١ 

  ٣  ١٠٥  ٢٨  ٤٩  ٥ ك
یوظف السبورة  ١٠

  ١٫٦  ٥٥٫٣  ١٤٫٧  ٢٥٫٨  ٢٫٦ ٪  بطریقة صحیحة
٢٠ ٠٫٩٥٣  ٢٫٧٣ 

  ٣٨  ٥٢  ٥٧  ٤٢  ١ ك
١١ 

یوظف التقنیات 
بصورة التعلیمیة 

  ٢٠٫٠  ٢٧٫٤  ٣٠٫٠  ٢٢٫١  ٥. ٪  صحیحة
٢١ ١٫٠٦١  ٢٫٥٦ 

  ١٩  ٦٦  ٩٢  ٩  ٤ ك
٢١ 

یطلب من الطالب 
  تلخیص الدرس

  ٪ ١٠٫٠  ٣٤٫٧  ٤٨٫٤  ٤٫٧  ٢٫١  
٢٢ ٠٫٨٢٠  ٢٫٥٤ 

  ٤٠  ٥٠  ٥٩  ٤٠  ١ ك
١٢ 

یعرض التقنیات 
التعلیمیة عند الحاجة 

  ٢١٫١  ٢٦٫٣  ٣١٫١  ٢١٫١  ٥. ٪  إلیھا
٢٣ ١٫٠٦٢  ٢٫٥٤ 

  ٦٠  ٣٤  ٨٣  ٩  ٤ ك
یوجھ الطالب للرجوع  ٢٤

  ٣١٫٦  ١٧٫٩  ٤٣٫٧  ٤٫٧  ٢٫١ ٪  لمصادر تعلم مختلفة
٢٤ ١٫٠٢٩  ٢٫٢٨ 

 ٠٫٦٤٣  ٣٫١٩ المتوسط العام

ة    ) ٧(یتضح من الجدول     ین بجامع أن قیم المتوسطات الحسابیة لدرجة امتالك الطالب المعلم
عود اإل  ن س د ب ام محم ن   اإلم ذ تراوحت م ارات التنفی ن مھ ى ٢٫٢٨(سالمیة م غ )٣٫٩٣ إل ا بل ، كم

ة          ارات القیم ذه المھ الي ھ ین       ) ٣٫١٩(المتوسط العام إلجم ى أن الطالب المعلم ة عل ذه القیم دل ھ وت
  .بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة یمتلكون مھارات التنفیذ بدرجة جیدة
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ب المعلمین بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة   ویمكن ترتیب مھارات التنفیذ لدى الطال  
طبقًا لقیم المتوسط الحسابي لدرجة امتالكھا من قبل الطالب المعلمین بجامعة اإلمام محمد بن سعود       

  :اإلسالمیة من األكثر إلى األقل امتالكًا كما یلي
ب األ   " توظیف الكتاب المدرسي لتحقیق أھداف الدرس  " مھارة   .١ ي الترتی ول وبمتوسط  جاءت ف

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة جدًا) ٣٫٩٣(حسابي قدره 
جاءت في الترتیب الثاني وبمتوسط حسابي  " التمھید للدرس قبل البدء في التعلم الجدید  " مھارة   .٢

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة جدًا) ٣٫٧٦(قدره 
درس    تحدی" مھارة   .٣ ث وبمتوسط      " د األفكار الرئیسة للدرس في بدایة ال ب الثال ي الترتی جاءت ف

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة جدًا) ٣٫٦٨(حسابي قدره 
دره   " االستماع جیدا إلى إجابات الطالب      " مھارة   .٤ جاءت في الترتیب الرابع وبمتوسط حسابي ق

 .ك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة جدًاویدل ذلك على امتال) ٣٫٦٨(
ارة  .٥ درس  " مھ الب بال اه الط ارة انتب دره   " إث سابي ق ط ح امس وبمتوس ب الخ ي الترتی اءت ف ج

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة جدًا) ٣٫٦٢(
متوسط  جاءت في الترتیب السادس وب" طرح أسئلة مفھومة ومحددة ومرتبطة بالدرس  " مھارة   .٦

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة جدًا) ٣٫٥٦(حسابي قدره 
ارة  .٧ ة  " مھ ات الطلب ز إجاب ى تعزی رص عل سابي  " الح ط ح سابع وبمتوس ب ال ي الترتی اءت ف ج

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة جدًا) ٣٫٥٥(قدره 
ارة   .٨ ة للح " مھ ة للطلب ة فرص اش إتاح سابي   " وار والنق ط ح امن وبمتوس ب الث ي الترتی جاءت ف

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة جدًا) ٣٫٤٧(قدره 
ارة  .٩ درس     " مھ شطة ال ي أن شاركة ف الب للم ة للط ة الفرص ع   " إتاح ب التاس ي الترتی اءت ف ج

 .ین لھا بدرجة جیدة جدًاویدل ذلك على امتالك الطالب المعلم) ٣٫٤٦(وبمتوسط حسابي قدره 
ح      " مھارة   .١٠ دره         " شرح الدرس بأسلوب واض ب العاشر وبمتوسط حسابي ق ي الترتی جاءت ف

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة جدًا) ٣٫٤٣(
ارة   .١١ ة  " مھ ي اإلجاب ر ف ا للتفكی ا كافی ة وقت نح الطلب ط " م ر وبمتوس ب العاش ي الترتی اءت ف ج

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جید) ٣٫٤٢(حسابي قدره 
جاءت في الترتیب الثاني عشر وبمتوسط حسابي  " إدارة وقت الحصة بطریقة فعالة      " مھارة   .١٢

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٣٫٤٠(قدره 
ارة  .١٣ صف   " مھ ادة إدارة ال شر و     " إج ث ع ب الثال ي الترتی اءت ف دره    ج سابي ق ط ح بمتوس

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٣٫٢٦(
ارة  .١٤ درس     " مھ رات ال ن فق دة م رة جدی ل فك د لك شر    " التمھی ع ع ب الراب ي الترتی اءت ف ج

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٣٫٢٦(وبمتوسط حسابي قدره 
ارة  .١٥ ة تطبی " مھ تخدام أمثل ة   اس اه الطلب ذب انتب ة تج شر    " قی امس ع ب الخ ي الترتی اءت ف ج

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٣٫٠٦(وبمتوسط حسابي قدره 
جاءت في الترتیب السادس عشر وبمتوسط " ربط الدرس بواقع الطالب ومشكالتھم      " مھارة   .١٦

 .علمین لھا بدرجة جیدةویدل ذلك على امتالك الطالب الم) ٢٫٩٣(حسابي قدره 
ر لفظي  ( التنویع في أنماط االتصال الصفي    " مھارة   .١٧ سابع     )" لفظي وغی ب ال ي الترتی جاءت ف

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٢٫٩١(عشر وبمتوسط حسابي قدره 
امن   " الربط بین التعلم السابق والتعلم الالحق " مھارة   .١٨ ب الث عشر وبمتوسط   جاءت في الترتی

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٢٫٨١(حسابي قدره 
اه الطالب      " مھارة   .١٩ شد انتب ب التاسع عشر      " التنویع في استخدام المثیرات ل ي الترتی جاءت ف

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٢٫٨١(وبمتوسط حسابي قدره 



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                   مجلة البحث العلمى فى التربیة
٢٩٨ 

ب العشرین وبمتوسط حسابي       "  السبورة بطریقة صحیحة   توظیف" مھارة   .٢٠ ي الترتی جاءت ف
 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٢٫٧٣(قدره 

ب الحادي والعشرین      " توظیف التقنیات التعلیمیة بصورة صحیحة " مھارة   .٢١ ي الترتی جاءت ف
 .ب المعلمین لھا بدرجة ضعیفةویدل ذلك على امتالك الطال) ٢٫٥٦(وبمتوسط حسابي قدره 

ل الطالب      " مھارة   .٢٢ ن قب درس م اني والعشرین وبمتوسط       " تلخیص ال ب الث ي الترتی جاءت ف
 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة ضعیفة) ٢٫٥٤(حسابي قدره 

ا       " مھارة   .٢٣ د الحاجة إلیھ ث والعشرون     " عرض التقنیات التعلیمیة عن ب الثال ي الترتی  جاءت ف
 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة ضعیفة) ٢٫٥٤(وبمتوسط حسابي قدره 

ع والعشرین    " توجیھ الطالب للرجوع لمصادر تعلم مختلفة   " مھارة   .٢٤ ب الراب جاءت في الترتی
 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة ضعیفة) ٢٫٢٨(وبمتوسط حسابي قدره 

ى أن  ) Chawla and Thukral, 2011(توافق مع دراسة كل ھذه النتائج ت والتي توصلت إل
سیة وھي                 ارات تدری س مھ ى تطویر خم ب أدى إل ن الطال ة م ارة  (تطبیق أسلوب التغذیة الراجع مھ

ي       ) تقدیم الدرس والشرح وطرح األسئلة والكتابة وتحفیز الطالب   ذه الدراسة الت ع ھ ق م ا تواف ھذا م
ذ         أكدت على أن الطالب المعل  ارات التنفی ن سعود اإلسالمیة یمتلكون مھ د ب ام محم مین بجامعة اإلم

  .بدرجة جیدة، حیث أن مھارة تقدیم الدرس من مھارات التنفیذ
ویعزو الباحث ھذا إلى أن احترام وقت الطالب والحضور في الموعد المحدد للصف وكذلك 

وار والمناقشة باإلضافة إلى تمكن العدالة في التعامل مع الطلبة وإعطائھم فرصًا متساویة في الح
المدرس من المادة التي یدرسھا والمھارات التي یؤدیھا بعیدًا عن االرتباك والعشوائیة في الطرح 
كل ذلك یعتبر من المھارات المتعلقة بكیفیة التعامل مع الطلبة مما یعكس أھمیة وضرورة تلك 

ك جاءت العبارات بدرجة جید على امتالك المھارات وغیرھا لالستفادة منھا في تنفیذ الدرس لذل
  .مھارات التنفیذ
  مھارات التقویم: المحور الثالث

م                ث ت ة المالحظة حی ن خالل بطاق اني م سؤال الث ن ال ذا الجزء م ى ھ ة عل د تمت اإلجاب  وق
سب   حساب  ة،  التكرارات، والن ات   والمتوسطات  المئوی ب    الحسابیة، واالنحراف ة، والرت المعیاری

ي   "مھارات التقویم " فقرات المحور الثالث  عن الدراسة عینة أفراد إلجابات ا ف ، وجاءت النتائج كم
  :الجدول التالي

  نتائج استجابات العینة على مھارات التقویم مرتبة تنازلیًا): ٨(جدول 
 تقدیر امتالك لمھارة التكرار

 المھارات م
ال یمتلك  ضعیف  جید  جید جدًا  ممتاز النسبة

 المھارة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

   ٣  ١٣٦  ٤٨  ٣ ك
١٤

یراعي التوقیت 
المناسب إلجراء 

   ١٫٦  ٧١٫٦  ٢٥٫٣  ١٫٦ ٪  التقویم
١ ٠٫٥١١  ٣٫٢٧ 

  ٧  ٢٧  ٩٥  ٦١   ك
١ 

یبدأ الدرس بتقویم 
تشخیصي للوقوف 

على قدرات 
  وحاجات الطالب

٪  ٣٫٧  ١٤٫٢  ٥٠٫٠  ٣٢٫١  
٢ ٠٫٧٧٦  ٣٫١١ 

نظم السجالت ی١٦  ٤  ٤٧  ٨٨  ٢٧  ٢٤ ك
  ٢٫١  ٢٤٫٧  ٤٦٫٣  ١٤٫٢  ١٢٫٦ ٪  التقویمیة

٣ ٠٫٩٨٦  ٣٫١١ 

 ٤ ٠٫٦٩٨  ٣٫٠٧  ٣  ٢٨  ١١٥  ٤١  ٣ كیستخدم التقویم  ٢
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 تقدیر امتالك لمھارة التكرار
 المھارات م

ال یمتلك  ضعیف  جید  جید جدًا  ممتاز النسبة
 المھارة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

المرحلي للتأكد من 
  ١٫٦  ١٤٫٧  ٦٠٫٥  ٢١٫٦  ١٫٦ ٪  تحقیق األھداف

یقوم الجانب ١٨  ٣  ٩  ١٦٣  ١٢  ٣ ك
  ١٫٦  ٤٫٧  ٨٥٫٨  ٦٫٣  ١٫٦ ٪الوجداني للمتعلمین

٥ ٠٫٤٨٨  ٣٫٠٢ 

یراعي استمراریة ١٥  ٢  ٣٠  ١٢٦  ٢٨  ٤ ك
  ١٫١  ١٥٫٨  ٦٦٫٣  ١٤٫٧  ٢٫١ ٪ التقویم

٦ ٠٫٦٥٩  ٣٫٠١ 

  ٢  ٥١  ٩٦  ٣٩  ٢ ك
٨ 

یطرح أسئلة تقیس 
مدى تحقق األھداف 

الخاصة التي 
  حددتھا الخطة

٪ ١٫١  ٢٦٫٨  ٥٠٫٥  ٢٠٫٥  ١٫١  
٧ ٠٫٧٤٦  ٢٫٩٤ 

  ٨  ٣٥  ١٠٩  ٣٨   ك
٩ 

الموقف یتابع 
التعلیمي بتسجیل 
مالحظات إثناء 
  الموقف التعلیمي

٪   ٤٫٢  ١٨٫٤  ٥٧٫٤  ٢٠٫٠  
٨ ٠٫٧٤٢  ٢٫٩٣ 

یقوم الجانب ١٩  ٥  ٢٥  ١٤٧  ٩  ٤ ك
  ٢٫٦  ١٣٫٢  ٧٧٫٤  ٤٫٧  ٢٫١ ٪  المھارى للمتعلمین

٩ ٠٫٦٠١  ٢٫٩١ 

  ٨  ٥٠  ٨٩  ٤٣  ك
٤ 

ینوع من أسئلة 
التقویم مراعیا 
  ٤٫٢  ٢٦٫٣  ٤٦٫٨  ٢٢٫٦  ٪  الفروق الفردیة

١٠ ٠٫٨٠٤  ٢٫٨٨ 

  ٣٤  ٣٢  ٧٨  ١٦  ٣٠ ك
١٣

یتابع الوجبات 
واألنشطة المختلفة 

التي یكلف بھا 
  طلبتھ

٪ ١٧٫٩  ١٦٫٨  ٤١٫١  ٨٫٤  ١٥٫٨  
١١ ١٫٢٦٢  ٢٫٨٧ 

  ٢٧  ٣٩  ٩٤  ١٠  ٢٠ ك
١١

یشجع الطلبة علة 
ممارسة التقویم 

  ١٤٫٢  ٢٠٫٥  ٤٩٫٥  ٥٫٣  ١٠٫٥ ٪ الذاتي
١٢ ١٫٠٩٧  ٢٫٧٧ 

یجري تقویم ختامي  ٣  ٢٨  ٢٤  ١٠٧  ٣٠  ١ ك
  ١٤٫٧  ١٢٫٦  ٥٦٫٣  ١٥٫٨  ٥. ٪ لتحدید نتائج التعلم

١٣ ٠٫٩١٤  ٢٫٧٥ 

  ٢  ٧١  ٩٨  ١٤  ٥ ك
٧ 

یقدم تغذیة راجعة 
فوریة بعد عملیة 

  ١٫١  ٣٧٫٤  ٥١٫٦  ٧٫٤  ٢٫٦ ٪  التقویم
١٤ ٠٫٧٢٥  ٢٫٧٣ 

  ٣٠  ٢٧  ١٠١  ٣٠  ٢ ك
١٧

یستفید من نتائج 
البھ في تحسین ط

  تعلمھم
  

٪ ١٥٫٨  ١٤٫٢  ٥٣٫٢  ١٥٫٨  ١٫١  
١٥ ٠٫٩٤٩  ٢٫٧٢ 

  ٢٥  ٣٩  ٩٧  ٢٩  ك
٥ 

یشخص إحدى نقاط 
القوة في تعلم 

  ١٣٫٢  ٢٠٫٥  ٥١٫١  ١٥٫٣  ٪  الطالب
١٦ ٠٫٨٨٨  ٢٫٦٨ 

  ٢٧  ٥٤  ٨٥  ٤  ٢٠ ك
١٢

یشجع الطلبة على 
ممارسة تقویم 

  ١٤٫٢  ٢٨٫٤  ٤٤٫٧  ٢٫١  ١٠٫٥ ٪ األقران
١٧ ١٫٠٩٠  ٢٫٦٦ 

یشخص مواطن  ٦  ٢٥  ٤١  ١١٧  ٧   ك
  ١٣٫٢  ٢١٫٦  ٦١٫٦  ٣٫٧   ٪الضعف في تعلم 

١٨ ٠٫٧٦٦  ٢٫٥٦ 
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 تقدیر امتالك لمھارة التكرار
 المھارات م

ال یمتلك  ضعیف  جید  جید جدًا  ممتاز النسبة
 المھارة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

 الطالب
  ٢٨  ٧٦  ٥٢  ٣٤  ك

١٠
یحدد األخطاء 

الشائعة لعالجھا 
  ١٤٫٧  ٤٠٫٠  ٢٧٫٤  ١٧٫٩  ٪  عند الطلبة

١٩ ٠٫٩٥٢  ٢٫٤٨ 

  ٦٧  ٥٣  ٢٦  ٤١  ٣ ك
٢٠

یستخدم أسالیب 
ت تقویم وأدوا

كملف (أصلیة 
  )اإلنجاز

٪ ٣٥٫٣  ٢٧٫٩  ١٣٫٧  ٢١٫٦  ١٫٦  
٢٠ ١٫١٩٧  ٢٫٢٦ 

 ٠٫٥٧٠  ٢٫٨٤ المتوسط العام
ة    ) ٨(یتضح من الجدول     ین بجامع أن قیم المتوسطات الحسابیة لدرجة امتالك الطالب المعلم

ت   ویم تراوح ارات التق ن مھ المیة م عود اإلس ن س د ب ام محم ن اإلم ى ٢٫٢٦(م غ )٣٫٢٧إل ا بل ، كم
ة          ارات القیم ذه المھ الي ھ ین       ) ٢٫٨٤(المتوسط العام إلجم ى أن الطالب المعلم ة عل ذه القیم دل ھ وت

  .بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة یمتلكون مھارات التقویم بدرجة جیدة
سعود اإلسالمیة ویمكن ترتیب مھارات التقویم لدى الطالب المعلمین بجامعة اإلمام محمد بن      

طبقًا لقیم المتوسط الحسابي لدرجة امتالكھا من قبل الطالب المعلمین بجامعة اإلمام محمد بن سعود       
  :اإلسالمیة من األكثر إلى األقل امتالكًا كما یلي

ب األول وبمتوسط حسابي     " مراعاة التوقیت المناسب إلجراء التقویم " مھارة   .١ ي الترتی جاءت ف
 .ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدةویدل ) ٣٫٢٧(قدره 

ارة  .٢ الب     " مھ ات الط درات وحاج ى ق وف عل صي للوق ویم تشخی درس بتق دء ال ي  " ب اءت ف ج
دره         اني وبمتوسط حسابي ق ا        ) ٣٫١١(الترتیب الث ین لھ تالك الطالب المعلم ى ام ك عل دل ذل وی

 .بدرجة جیدة
دره    جاءت في ا " تنظیم السجالت التقویمیة    " مھارة   .٣ ) ٣٫١١(لترتیب الثالث وبمتوسط حسابي ق

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة
ارة  .٤ داف      " مھ ق األھ ن تحقی د م ي للتأك ویم المرحل تخدام التق ع    " اس ب الراب ي الترتی اءت ف ج

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٣٫٠٧(وبمتوسط حسابي قدره 
دره   " تقویم الجانب الوجداني للمتعلمین   " مھارة .٥ جاءت في الترتیب الخامس وبمتوسط حسابي ق

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٣٫٠٢(
ارة  .٦ ویم   " مھ تمراریة التق اة اس دره       " مراع سابي ق ط ح سادس وبمتوس ب ال ي الترتی اءت ف ج

 .ن لھا بدرجة جیدةویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمی) ٣٫٠١(
ارة  .٧ ة      " مھ ددتھا الخط ي ح ة الت داف الخاص ق األھ دى تحق یس م ئلة تق رح أس ي  " ط اءت ف ج

دره      ا        ) ٢٫٩٤(الترتیب السابع وبمتوسط حسابي ق ین لھ تالك الطالب المعلم ى ام ك عل دل ذل وی
 .بدرجة جیدة

جاءت في الترتیب " متابعة الموقف التعلیمي بتسجیل مالحظات إثناء الموقف التعلیمي      " مھارة   .٨
دره   سابي ق ط ح امن وبمتوس ة   ) ٢٫٩٣(الث ا بدرج ین لھ الب المعلم تالك الط ى ام ك عل دل ذل وی

 .جیدة
ین   " مھارة   .٩ دره        " تقویم الجانب المھارى للمتعلم ب التاسع وبمتوسط حسابي ق ي الترتی جاءت ف

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٢٫٩١(
ارة  .١٠ ة      التنو" مھ روق الفردی ا الف ویم مراعی ئلة التق ن أس ع م ر    " ی ب العاش ي الترتی اءت ف ج

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٢٫٨٨(وبمتوسط حسابي قدره 
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ارة  .١١ ھ     " مھ ا طلبت ف بھ ي یكل ة الت شطة المختلف ات واألن ة الوجب ب  " متابع ي الترتی اءت ف ج
دره        ا بدرجة         )٢٫٨٧(العاشر وبمتوسط حسابي ق ین لھ تالك الطالب المعلم ى ام ك عل دل ذل  وی

 .جیدة
ارة  .١٢ ذاتي  " مھ ویم ال ة التق ة ممارس ة عل شجیع الطلب شر  " ت اني ع ب الث ي الترتی اءت ف ج

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٢٫٧٧(وبمتوسط حسابي قدره 
ث عشر وبمتوسط      ج" إجراء تقویم ختامي لتحدید نتائج التعلم     " مھارة   .١٣ ب الثال ي الترتی اءت ف

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٢٫٧٥(حسابي قدره 
ارة  .١٤ ویم    " مھ ة التق د عملی ة بع ة فوری ة راجع دیم تغذی شر   " تق ع ع ب الراب ي الترتی اءت ف ج

 .یدةویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة ج) ٢٫٧٣(وبمتوسط حسابي قدره 
م          " مھارة   .١٥ ي تحسین تعلمھ ھ ف ائج طالب ن نت تفادة م ب الخامس عشر      " االس ي الترتی جاءت ف

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٢٫٧٢(وبمتوسط حسابي قدره 
ارة  .١٦ الب  " مھ م الط ي تعل وة ف اط الق دى نق شخیص إح شر  " ت سادس ع ب ال ي الترتی اءت ف ج

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٢٫٦٨(وبمتوسط حسابي قدره 
ارة  .١٧ ران      " مھ ویم األق ة تق ى ممارس ة عل شجیع الطلب شر     " ت سابع ع ب ال ي الترتی اءت ف ج

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة جیدة) ٢٫٦٦(وبمتوسط حسابي قدره 
ارة  .١٨ الب     " مھ م الط ي تعل ضعف ف واطن ال شخیص م اء" ت شر    ج امن ع ب الث ي الترتی ت ف

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة ضعیفة) ٢٫٥٦(وبمتوسط حسابي قدره 
ارة  .١٩ ة    " مھ د الطلب ا عن شائعة لعالجھ اء ال د األخط شر    " تحدی ع ع ب التاس ي الترتی اءت ف ج

 .فةویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة ضعی) ٢٫٤٨(وبمتوسط حسابي قدره 
جاءت في الترتیب العشرین  )" كملف اإلنجاز(استخدام أسالیب وأدوات تقویم أصلیة     " مھارة   .٢٠

 .ویدل ذلك على امتالك الطالب المعلمین لھا بدرجة ضعیفة) ٢٫٢٦(وبمتوسط حسابي قدره 
والتي توصلت إلى أن ). Montecinos et al., 2010(كل ھذه النتائج تتوافق مع دراسة 

ن تأثروا بشكل كبیر بأداة التقییم وكیف أنھا ساھمت في تطویر حسھم المھني الطالب المعلمی
  .وحسنت مھاراتھم التعلیمیة

ویعزو الباحث ھذا إلى أن المعلم ال یستطیع القیام بعملیة التدریس الناجح إال إذا سیطر على 
بدون ذلك ینحصر مجموعة من المھارات األساسیة التي تمكنھ من أداء األدوار المتعددة لمھنتھ، و

دوره في مھمة تلقین ونقل المعلومات، وأن قدرة المعلم على أداء عملة بمھارة عالیة تعد مطلبًا 
أساسیًا وبالتالي فإنھا بحد ذاتھا مؤشرًا قویًا على نجاح العملیة التعلمیة التي یتوقف نجاحھا علیھ، 

مستوى العملیة التربویة و المساھمة في كما أن أھمیة التقویم للطلبة المعلمین تتمثل في االرتقاء ب
تقویم مدى تحقیق المنھج ألھداف التربیة، لذلك تعتبر عملیة امتالك مھارات التقویم من قبل الطالب 

  .المعلمین بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة متوفرة
  : توصیات الدراسة

  . التعلیمیةضرورة تدریب الطالب على مھارات التدریس واستخدام التقنیات  -

  .ضرورة إعداد المعلم في فترة التربیة العملیة لتنمیة مھارات التدریس -

 .رفع مستوى اإلعداد المھني للطالب المعلمین في المھارات التدریسیة األساسیة -

ي           - ساعدة ف د احتیاجاتھم والم ین الطالب لتحدی ویم أداء المعلم ز وتق أھمیة تطبیق أسالیب تعزی
 .سیة واألكادیمیةتطویر مھاراتھم التدری
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 .العمل على تطویر معاییر محددة ودقیقة لتقییم أداء الطالب المعلمین بشكل فعال -

 .توجیھ كلیات إعداد المعلمین على االستعانة بأستاذة أكفاء للقیام بتدریب الطالب المعلمین -

 .ضرورة تصمیم محتوى للمھارات الالزمة للطالب المعلمین في الكلیات المختلفة -

  .على إكساب الطالب المعلمین مھارات استخدام أسالیب وأدوات تقویم حدیثةالعمل  -
  :مقترحات الدراسة

ي ضوء          .١ ام ف ة اإلم ر طالب جامع ین غی إجراء دراسات تقویمیة أخرى على الطالب المعلم
  .المھارات التدریسیة

ا     .٢ ین بالجامع الب المعلم ویم أداء الط ي تق سیة ف ارات التدری ة المھ ن قائم تفادة م ت االس
 .السعودیة المختلفة

ین     .٣ الب المعلم ساب الط دى اكت یس م ات تق راء دراس سعودیة  –إج ات ال ة الجامع ي كاف  - ف
 .للمھارات التدریسیة األساسیة

ارات       .٤ وء المھ ي ض ات ف ات المعلم ین والطالب الب المعلم ة للط ات تقویمی راء دراس إج
 .التدریسیة األساسیة من وجھة نظر المدراء

ة للطالب      تصمیم برامج محوسبة ت   .٥ سیة األساسیة الالزم ارات التدری ھدف إلى إكساب المھ
  . المعلمین
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  . اجستیررسالة م
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