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 املعلمني واملعلمات عدادإ معاهد يفس الفعال ريمقياس التد ءبنا
 تورالدكاملدرس 

 يسن محد العامر عبد حم

 Problem of Research مشكلة البحث:

هيئات عاملية عديدة على غرار هيئات  ة والعاملية وتنشطبيعليم اهتماما كبريا على خمتلف األصعدة العر يشهد الت
مع  اجلودة يف البحث عن أجنح األساليب املمكنة لتطوير التعليم مبا يتماشى كادميي، ومنظمات توكيدألاالعتماد ا

ساسية لعملية التعليم، ويدادة رصاةة البحث العلمي األ هم يف حتقيق األهدافيسطلبات القرن احلادي والعشرين ، و مت
 (.12: 1002وتنميته . )شحاتة ،  يف خدمة اجملتمع

 أعدادااملدرس  عدادإات التعليم على ضرورة بيدأ ويعد املدرس الركيزة األساسية للتدريس الفعال ، وهلذا الغرض تركز
عوضا عن  فكري لدى الطالبتعلى استثارة ال بهي، وتدر امتالك مهارات التدريس وفنوةه  مهنيا جيدا ، ومتكينه من

واالستقصاء للبحث العلمي الذي يولد أفكارا  فسارتواالس فكريتاجلاهزة ، وحتفيز الطالب على ال تلقيه املعلومات
ان والدهش تكمن أمهية الرتكيز على التعلم الفعال كأحد دعائم التدريس الفعال .)بدران جديدة وحمفزة للبحث ، وهنا

 ،1002 :221.) 

بوي والعاملني يف اجملال رت ومي التقالقياس وال وحظيت مسألة قياس فاعلية التدريس اهتماما كبريا يف أوساط املشتغلني يف
والتعليم  يةرتبغبة لدى صناع القرار يف ويارة الياد االهتمام مع اشتداد الر  إذاألخرية  ، والسيما يف السنوات الرتبوي

 ( .92:  1000التعلم . ) الراوي ، ية وحتسني خمرجات عمليةيسأداء أعضاء اهليئة التدر  العايل يف جتويد

العديد من النواحي  إىليني يسار التدر تقاف املعلمات عدادإي يف معهد يسوقد الحظ الباحث من خالل عمله كتدر 
 تضح مشكلةتم أداة حبثه و تصميصي واالستزادة يف البحث و تقحفز الباحث لل املتعلقة بتحسني أدائهم ، األمر الذي

 املعلمات . عدادإالبحث احلايل ببناء أداة لقياس فاعلية التدريس يف معهد 

 Importance of Research أمهية البحث :

 تنبع أمهية البحث احلايل يف ما أييت:

 فاعلية التدريس. بوية أبداة صادقة ميكن استثمارها لقياس درجةرت ال املؤسسات تزويد-2

 األفضل. إىلعضو هيئة التدريس وتطويره  ية لتحسني أداءرتبالقرارات الاليمة من قبل العاملني يف ويارة ال اذاخت-1
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 املتواصل يف عملية التدريس. أمهية عضو هيئة التدريس بكوةه قائد تربوي وحتفيزه لتطوير أدائه -3

 Aim of Research أهداف البحث :

 كفاءات التدريس اجليد.  إىل وعية لقياس التدريس الفعال استنادايستهدف البحث احلايل بناء أداة موض

 Definition of Terms حتديد املصطلحات :

 (1009التدريس الفعال : عرفه احليلة ) -2

سواء يف قاعة الدرس أو  -منظمة ومتكاملة هو جممل السلوكيات واإلجراءات واألةشطة اليت ينفذها املعلم بصورة
 (.1009001مستودات التعلم املنشودة . )احليلة ،  إىلالطالب والوصول به  تعلمخارجها يهدف تسهيل 

 (2221كفادات التدريس : عرفها اخلطيب )  -1

ميتلكها املدرس، ويكون قادرا على استغالهلا يف  هي جمموع املعارف واملعلومات واملهارات األدائية والقيم املهنية اليت
هي: ختطيط  مستودات التعلم املرسومة سلفا، وهذه الكفادات إىلالطالب  إيصالبقصد  قاعة الدرس وخارجها،

 (23:2221التعلم . )اخلطيب ،  ئةبي إدارةومي الصفي ، تق، الالتدريس وتنفيذه، العالقات اإلةساةية

 (8002ختطيط التدريس : عرفه احلموز ) -3

اسية بصورة متسلسلة ومنطقية، وربطها خبربات الدر  دمي الدرس، وقدرته على عرض املادةتقاستعداد املدرس مسبقا ل
تقنيات العليم  فكري الطلبة، وتشجيعهم على املشاركة الصفية الفاعلة، وتوظيفتاملثرية ل الطالب، وتوجيه األسئلة

 (220: 1009حبسب املوقف الصفي. )احلموي،  بفاعلية يف أثناء غرف الدرس، وتنويع طرائق التدريس املختلفة

 (8004لصفي : عرفه جرادات )التقومي ا -4

ومي تقالتشخيص، وتنويع أشكال األسئلة ووسائل ال قدرة املتعلم على صياغة أسئلة االختبار بوضوح وربطها ابملادة قيد
الفعلي يف املقرر  على مستوى حتصيله ءالتصحيح ووضع الدرجات، ومنح تقدير للطالب بنا يف الدقة الصفي وتوخي

 (29: 1002 لطلبة بعد االختبار. )جرادات ،الدراسي ، وشرح أخطاء ا

 (1009ئة التعلم : عرفها احليلة )بي إدارة -

، وتسلم األةشطة واالستغالل اجليد لوقت الدرس التزام املعلم خبطة املقرر، وبدء الدرس وإهنائه يف املوعد احملدد،
 (90 :1009املصححة يف املواعيد احملددة . )احليلة ،  وإرجاع أوراق االختبار
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 س الفعال :يللباحث للتدر  ائيالتعريف اإلجر 

مقياس التدريس الفعال الذي أعده الباحث يف  عن فقرات أجابتههو الدرجة الكلية اليت حيصل عليها املستجيب عن 
 البحث احلايل.

 ةات سابقاسودر  ةنظري ةخلفي

 أعداديتم  الغالب،التعليمي ويف املوقف  جرت حماوالت عديدة لتصميم أدوات مقننة لقياس فاعلية التدريس يف
 حتليل حمتوى الدراسات إىلمنظومة متكاملة لتنمية املعلم اجلامعي، أو استنادا  األدوات املذكورة أما يف اطار بناء

( SEEQجيسده مقياس ) ييبأساس جتر  أو على ,Feldman) 2292السابقة، كما هو احلال مع مقياس فليدمان )
 ره هيلو (، أو على خلفية مناذج التدريس الفعال ، كاملقياس الذي طMarsh,1982الشهري الذي صممه مارش )

 بنجامني وأداة،  (Cashin,1989)  على منوذج كاشني ءبنا  (Heal, Herreid, & Waaugh,1996) ويمالؤه

(Benjamin,2002) الطار داةيلسون اليت بنيت وفقا (Danielson,1996) .. 

 األستاذ األداءلغرض قياس  (SET" Student Evaluation of Teaching"س ووظف تقومي الطلبة للتدري 
عام  من الرواد األوائل يف هذا اجملال ، ففي (Remmers) يرميز األمريكيالباحث د اجلامعي يف ميدان التدريس ويع

 ، هي: التدريس من قبل الطلبة تقومي ييسم ، اقرتح ثالثة مبادئ جيب االلتزام هبا عند بناء مقا 2219

 فادي اهلالة والالمباالة .تل قليالأن يكون عدد السمات  -2

 ر أمهية من منظور املختصني.ألكثأن تكون السمات املقاسة هي ا -1

 أن يستطيع الطالب مالحظة هذه السمات وتقديرها. -3

 (Remmers & Brandenburg, 1927) 

رية من قبل أعضاء هيئة التدريس يف ثادات كتقالة عرضتت ية ألساتذهتميسوال تزال تقديرات الطلبة للممارسات التدر 
ألساتذهتم بسبب  يةيسالطلبة غري قادرين على تقومي املمارسات التدر  أنعلى أساس  ة،بيبعض اجلامعات العر 

تمتع ابلصدق والثبات تديرات ال تق، وأن هذه الخرآل مزاجيتهم وسرعة تغري آرائهم يف األستاذ من فصل دراسي
تضخم  إىلدي األكادميية ويؤ  املعايري ينتد إىلاستخدامها ألغراض الرتقية والتثبيت يقضي  ، ومن مث فإن الكافيني

 (.2229رجات الطلبة )عليان، د
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بفضل مزاداه  واألجنبيةة بيمن اجلامعات العر  ي ال يزال يسود يف كثرييسومع ذلك فإن تقومي الطلبة ألداء األستاذ التدر 
تقدمي  تدريب الطلبة على إمكاةية، انهيك عن  (Bastick,2001) وتوفري الوقت ات ،من حيث الصدق ، والثب

 إحصائيةيف تقديراهتم بطرق  ( وتقليل عناصر التحيز2221استجاابت موضوعية )املوسوي وشهاب ، 

 (2222 (Gillmore & Greenwald ، واستخدام اسرتاتيجيات تضمن عدم أتثرها بدرجاهتم املتوقعة يف املقرر  
(1000 (Rusesll & Gadberry,  املرتدة يف تطوير أدائه املهين من التغذية اإلفادةعلى  األستاذوتعيني  

Penny & Coe, 2004)). 

( هبدف تطوير منوذج لتقومي 1002حسن ) ة املرتبطة مبوضوع البحث احلايل تلك اليت أعدهابيومن الدراسات العر 
الطالب  : االلتزام املهين : التخطيط للتدريس : العالقات مع األتيةوانت على املك التدريس اجلامعي الفعال يشتمل

الطالب . وبعد أن طرح الباحث مخسة معايري  نيات املوظفة : تقوميتقيس الفعال: املادة العلمية : الوالزمالء: التدر 
من أساتذة  ضها على جمموعة خمتارةالسبعة املذكورة ، أطر املعايري املستخرجة يف قائمة عر  ومي التدريس يف اجملاالتتقل

( بندا، وعلى الرغم من 31يجة التحكيم )نتبنوده ب جامعة البحرين ، وأفاد من آرائهم يف تعديل النموذج ليصبح عدد
مع مكوانت  خذ عليه التداخل بني جماالت التدريس السبعة وعدم اةسجام بعض فقراتهؤ ي اةه أالأمهية هذا النموذج ، 

 التدريس . 

ليه على أحسن وجه: إدي املهام املوكلة ؤ للتدريس اجلامعي مثل: ي النموذج املطور يضم فقرات ال متت بصلة أن ماك
 (.219: 1002)حسن ،   "يقدم آراء جديدة تضاف للعلم يشوهبا الغموض ، ويصعب قياسها مثل: ة فقراتمثو 

ية للمعلم اجلامعي، وهي: يسالتدر  ( أربعة حمددات معرفية للكفاءة1001وضمن االجتاه ةفسه صاغ السيد )
هذا النموذج هام ومفيد يف  أنقافية العامة ، ومع ثدميية: املعرفة الألكاا اخلصائص الشخصية : املعرفة املهنية : املعرفة

توظيف منوذجه يف قياس هذا  الباحث مل يوضح كيفية أن أالاحملددات املعرفية ألداء األستاذ اجلامعي ،  استيعاب
 وتقوميه.األداء 

الفعال من منظور أساتذة اجلامعات األردةية،  ( استباةة لغرض تعرف األداء التعليمي اجلامعي2222وصمم طناش )
فقرة  21( جماالت رئيسة ، وهي: التخطيط املسبق للمساق )9فقرات تندرج ضمن ) (202وتضمنت االستباةة )

ت االمتحاانت (: ممارسا9حمتودات املساق ) لتعامل مع(: ا29): السلوكيات الصفية (20)(: اليوم الدراسي األول
 (: املمارسات خارج قاعة21(: العالقات مع الزمالء )2بني األستاذ والطالب ) فاعل الصفيت(: ال10والعالمات )

 (.22)احملاضرة
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 إىلا تشري يرى أعضاء هيئة التدريس أهن عن وجود مهارات سلوكية تعليمية أستاذا( 199ومت تطبيق االستباةة على )
 واهناؤها يف املوعد احملدد: ربط املادة العلمية ابملواد السابقة : منح الطلبة فرصة األداء الفعال، وأمهها: بدء احملاضرة

املساق : أما السلوكيات غري الفاعلة  خبطة األستاذاملالحظات : شرح متطلبات املساق : تقيد  وأبداءلطرح األسئلة 
احملاضرة بتلخيص ألهم ةقاطها:  أهناءالدعاية لكسر اجلمود يف احملاضرة :  : استخداميتحو االها على النيبفقد مت ترت

 النقاش فيها. األستاذ من الطالب اإلجابة عن األسئلة يف احملاضرات السماح لطالب إبدارة طلب

لاليمة لعضو هيئة التدريس ية ايسالتدر  م الكفاداتيبناء أداة لتقي إىل( 1002وهدفت الدراسة اليت أعدها املخاليف )
 ية ابجلامعة ، وجملموعة منرتب( طالب يف كلية ال2000اال مفتوحا لنحو )ؤ س يف جامعة صنعاء، ولتحقيق ذلك وجه

( فقرة تقيس 29ألف من )تتأصبحت  ية هامة ، وبعد جتريب األداةيس( كفادات تدر 1األساتذة طلب فيه كتابة )
(: التنظيم للتدريس 0(: التخطيط للتدريس )2فقرات : املعرفة العلمية ) ( 2) بة، العالقات مع الطل األتيةاألبعاد 

(9) : 

 أن أالالرغم من مشولية األداء،  ( على20: أحكام التدريس اجلامعي الفعال ) (20م )ييتق(: ال22تنفيذ التدريس )
 املوقف التعليمي الصفي. كثرة فقراهتا قد يعيق تطبيقها بفاعلية يف

املاجستري يف جامعة أم القرى )السعودية(  ( استباةة لتعرف آراء طالبات1001جه ذاته أعدت اجلفري )وضمن التو 
 ي ألساتذهتم.يسيف األداء التدر 

(: اليوم الدراسي األول 2للتدريس ) والتخطيط األعداد:  األتية( فقرة تقيس احملاور 02وحتتوي االستباةة على )
 (:9(: التعامل مع حمتوى املقرر )21)

فاعل مع الطالبات خارج ت( ال9) فاعل مع الطالبات يف احملاضرةت(: ال21متحاانت وإعطاء الدرجات )اال أعداد
األداء  على االستباةة املذكورة على الرغم من جودهتا ومشوهلا ملختلف عناصر ( وتنطبق املالحظات السابقة9) احملاضرة

 ي لألستاذ اجلامعي.يسالتدر 

 إىلدي ؤ ت أناألستاذ الناجح اليت ميكن  التدريس الفعال يرتكز على حتديد خصائص ييسء مقاة مدخل آخر لبنامثو 
 ( طالب300تعرف هذه الصفات من منظور ) (1998) حاول االغربي التدريس اجليد. ويف هذا السياق ذاته

ييم: التمتع تقلطلبة يف الهي: العدالة بني ا خصائص أساسية( 0) يا(. وأبريت الدراسةيبل)يدرسون يف جامعة انصر يف 
 املادة .إعطاء الطلبة : عدم الرتكيز على الكم يف  إىلالقدرة على توصيل املعلومات  أبخالق عالية : احرتام الطالب:
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من األستاذ اجلامعي من وجهة ةظر  ز الكفادات املهنية املطلوبةي( متي1001ويف دراسة حديثة ، حاول احلكمي )
(  2ابلسعودية . ولتحقيق هذا اهلدف أعد الباحث قائمة تضمنت ) امعة أم القرى( طالب يدرسون يف ج120)

 رئيسة هي: الشخصية : اإلعداد للمحاضرة وتنفيذها: العالقات اإلةساةية: كفادات

  ومي: التمكن العلمي والنمو املهين : أساليب التعزيز.تقاألةشطة وال

: ومت اختبار ييبصممت على أساس جتر  التدريس الفعال اليت ييسبوي األجنيب ابلعديد من مقارت وحيفل األدب ال
 :ييسومن بني هذه املقا مكوانهتا ابستخدام التحليل العاملي

2- (The Student Description of Teaching) (SDT)  اةد وويلسون وداينسترب هلديأعداد وهو من 

(Hildebrand Wilson, & Dienst,1971)   تنظيم والضوح: تفاعل األستاذ مع : ال األتية األبعادويثيس
 الصف:

 تفاعل األستاذ مع كل طالب : الينامية واحلماس .

1- (The Michigan State SIRS Instrumen من )وارينجتون أعداد (Warrington,1973)   ويقيس
تنظيم  ر:ات املقر الطالب وأداؤه : تفاعل األستاذ مع الطلبة : متطلب : مشاركة األستاذ: اهتمام األتيةاملكوانت 

 املقرر.

3- (Frey's Endeavor Instrument وهي أداة مقننة من )يتبيوايوانرد و  فراي أعداد Frey), Leonard & 

Beatty,1975) وضوح العرض : العبء: اهتمام الطالب : املناقشات الصفية: األتية وتقيس األبعاد : 

 لب.الطا إجناياتظيم والتخطيط : وضع الدرجات : تنال

1- (The Student' s Evaluation of Educational Quality) (SEEQ) 

أدوات قياس  أعدادية يف يبللطريقة التجر  وميثل هذا املقياس منوذجا حيا (Marsh,1982) مارش أعدادوهو من 
ئل من ها املقابالت اليت أجريت مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، مت تطوير عدد التدريس الفعال ، فعلى أثر

عينات كبرية من الطلبة يف خمتلف األقسام  ( فقرة ، وجرى تطبيقها على90-00الفقرات ترتاوح بني )
النهائية  ددت أربعة معايري الختيار بنود الصيغةحرأيهم فيها. و  أبداءواألساتذة  ، وطلب من الطلبة األكادميية

ملدى فائدة الفقرة : التحليل العاملي  ساتذةلألداة ، وهي: تقديرات الطلبة ألمهية الفقرة : تقديرات األ
 الستجاابت )تقديرات( الطلبة:
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 معامالت ثبات الفقرات .

:  األتية( فقرة تقيس األبعاد 32منها ) ( فقرة.12ي من )ئعلى ما تقدم صار املقياس يتألف يف شكله النها ءوبنا
( فقرات : األلفة 1فاعل مع الطلبة )ت( فقرات : ال1) ( فقرة : التنظيم1) فقرات (: احلماس 1أداء األستاذ: التعلم )

( فقرة 1ييم العام )تقفقرة : ال (1( فقرات ، األةشطة )3( فقرات : االمتحاانت )1( فقرات : العمق )1الطلبة ) مع
 األستاذ من تطبيق املقياس يف حتسني أدائهم. ( فقرات : وقد أفاد20: ومدى فائدة املقرر )

بعض السمات الشخصية  ( Crumbley ,Henry, & Kratchman،1002ورفاقه ) وأبريت دراسة كرمبلي
كأسلوب التدريس: مهارات عرض الدرس : احلماس : التحضري  يف تقومي الطلبة ألدائه ، وهي إجيابيا املؤثرلألستاذ 
طية حمتوى املادة : من تغ سلبيا فهي: عدم متكن األستاذ املؤثرةالعدالة يف وضع الدرجات . أما الصفات   والتنظيم:

تطبيقه اختبارات قصرية مفاجئة : التشدد يف وضع العالمات   طرح أسئلة حمرجة على الطلبة : عدم كفاءة األستاذ:
 الكثرية للواجبات

 املنزلية.

مع  (Greimel- Fuhrman & Geyer,2003) فوهرمان وجيري -وأسفرت ةتائج املقابالت اليت أجراها جرمييل 
 : الشرح الواضح للمادة : التجاوب مع أسئلة الطلبة : استخدام األساليب األتية ني عن الكفاداتالطلبة اجلامعي

 دراسة ويتشر ويمالئه  يف التدريس : امتالك حس الفكاهة : الضبط العادل للصف : كما أظهرت اإلبداعية

(Witcher, Onwuegbuzie Collins, Wkdmaier, 2003) يس اجليد يقرتن التدر  أنالطلبة يتصورون  أن
 لم ابملادة الدراسية : حمرتف : متحمسمة حبسب األمهية: مهتم ابلطالب : مرتب لألستاذ األتيةابلسمات التسع 

عادل وحيرتم الطالب : يقدم التغذية  يف جمال التدريس: ؤطلبة : حاضر ملساعدة الطلبة ، كفمع ال متفاعلللتدريس : 
 الراجعة املناسبة.

 -: راءاتهوإجث حالب ةهجينم

تطلب جمموعة من تاملعلمني واملعلمات أعداد عملية بناء مقياس التدريس الفعال ملدرسي ومدرسات معاهد  أن
بغداد  املعلمني واملعلمات يف حمافظة أعدادالبحث على مدرسي ومدرسات معاهد  تصر يف هذاتقاإلجراءات اليت س

 وفيما أييت توضيح ألهم هذه اإلجراءات :

 البحث: عمتجم - والأ

لغ عددهم يب واملعلمات يف بغداد والذين املعلمني أعداديشمل جمتمع البحث مجيع مدرسي ومدرسات معاهد 
 ( يف معاهد البنات .20( يف معاهد البنني و)20على ) ( مدرسا ومدرسة ، مويعون210)
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 قياس:ات بناء املءارإج -ثانيا 

 :األتيةتعد عملية بناء املقياس ابإلجراءات 

بصورة أولية ، وذلك من خالل  ادات التدريس الفعال يف معاهد املعلمني واملعلماتكفام الباحث بتحديد  ق -2
( ، ودراسة )املخاليف ، 1000( ودراسة )اخلشيلة ، 1001)احلكمي،  االطالع على دراسة سابقة مثل دراسة

، كما قام ,Bentamin) 1001) ودراسة ,Witches) 1003( ودراسة ) 1009وسوي ،ودراسة ) امل (1002
 جمموعة إىلاال واحدا حول كفادات التدريس الفعال يف معاهد املعلمني ؤ س قدمي استباةة مفتوحة تضمنتبتالباحث 

أساتذة اجلامعة . ويف ضوء االطالع على  من مدرسي ومدرسات املعاهد وبعض املتخصصني يف التدريس من
 اية.كف( 30ن أعد الباحث بصورة أولية )ابياإلجاابت عن االست الدراسات السابقة وحتليل

 ( حماور أو جماالت ، وهي:1) إىلصنفت هذه الكفادات  -1

 :اإلنسانيةت قال العالاجم -أ

 التعامل مع الطلبة مبروةة ولباقة. -2

 جو األلفة واملودة مع الطلبة. إشاعة -1

 تقبل آراء الطلبة. -3

 التجاوب مع مقرتحات الطلبة اخلاصة ابلدرس . -1

 .إهاةةحيرتم شخصيات الطلبة من دون جتريح أو  -0

 مراعاة ظروف الطلبة عند حتديد مواعيد االمتحاانت . -2

 حتفيز الطلبة على رفع مستواهم. -9

 معاوةة الطلبة على حل مشكالهتم الدراسية. -9

 ه:يذفنريس وتتدللط ل التخطياجم -ب 

 االستعداد املسبق للدرس . -2

 مشوق وسلس. أبسلوبسية عرض املادة الدرا -1
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 ربط املادة خبربات الطالب. -3

 فكريتطرح أسئلة مثرية لل -1

 يستخدم وسائل تعليمية متطورة ومتنوعة. -0

 حث عن اجلديد.يبينوع طرائق التدريس و  -2

 تشجيع الطالب على املشاركة الفعلية يف احملاضرة . -9

 يثري دافعية الطلبة للتعلم. -9

 التقومي-ج

 من أمناط األسئلة االمتحاةية.ينوع  -2

 يصوغ األسئلة بوضوح . -1

 ينوع من وسائل التقومي. -3

 طرح أسئلة مرتبطة ابملادة الدراسية. -1

 على مستوى التحصيل الفعلي. ءالدرجات بنا إعطاءموضوعي يف  -0

 تقدمي تغذية راجعة لألمثلة بعد االةتهاء من االمتحان . -2

 ي والبنائي.يستخدم التقومي التمهيد -9

 يعيد أوراق االمتحان يف وقت حمدد. -9

 ة تثبيت التعليمار إد -د 

 يلتزم ابخلطة السنوية للمادة . -2

 يلتزم ابخلطة اليومية يف أثناء التدريب. -1

 يستثمر كل الوقت للتدريس. -3
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 يستلم األةشطة ويصححها يف وقتها. -1

 يستثمر وقت احملاضرة استثمارا جيدا. -0

 احملاضرة يف وقتها احملدد.دأ يب -2

 يضبط الطلبة يف أثناء احملاضرة . -9

 يشجع الطلبة على احملاورات . -9

ية املراد يسمضمون الفقرة مع الكفاية التدر  بعد حتديد كفادات التدريس صيغت على شكل فقرات ، حبيث يتوافق -3
مدير املعهد أو  عال لدى املدرسني سيقوم بهتقدير كفادات التدريس الف أن إذ،  األخرين قياسها، ومن ةوع تقدير

 دير يتكون من ثالثة تدرجات هي:تقلل بويون أو االثنان معا، كما حدد سلمرت املشرفون ال

 ( درجات .3املدرس وتعطى له عند التصحيح ) ممتاي: ويعرب هذا املستوى عن السلوك الفاعل بدرجة عالية لدى -أ 

 ( درجتان .1وتعطى له عند التصحيح ) سلوك املناسب أو املقبول للمدرسجيد: ويعرب هذا املستوى عن ال -ب 

تدريب ومتابعة وتعطى له  إىلفهو حباجة  ضعيف : ويعرب هذا املستوى عن السلوك غري املناسب للمدرس ، هلذا -ج
 عند التصحيح درجة واحدة .

ات معاهد املعلمني واملعلمات ،عرضت ومدرس للتثبت من مدى مشول املقياس لكفادات التدريس الفعال ملدرسي -1
آرائهم يف مدى مشول املقياس أبداء ب منهم لبوية والنفسية وطرت حمكمني متخصصني يف العلوم ال (20القائمة على )

عدلت  كل كفاية أو فقرة للتدريب الفعال . ويف ضوء آرائهم ومالحظاهتم،  لكفادات التدريس اجليد، ومدى متثيل
اعتمد الباحث هذه  إذكثر، أ( من احملكمني ف90)% تبعد أية فقرة ألهنا حظيت مجيعا مبوافقةبعض الفقرات ومل تس

 احملللني ، كما تبدو ظاهردا. لصالحية الفقرة من وجهة ةظر النسبة معيارا

 بويةرت ةظر اخلرباء املتخصصني يف العلوم ال لتحديد الفقرات )السلوكيات( اليت متثل التدريس الفعال من وجهة -1
ابلفقرات اليت متثل  استمارة خاصة أعدتمدرسي ومدرسات معاهد املعلمني واملعلمات ،  والنفسية ، ومن وجهة ةظر

 الكفاية )الفقرة( يف حتقيق إسهامسلم تقديري يكشف عن مدى  عنها لإلجابةسلوكيات التدريس اجليد، ووضع 
كبرية ، مهتم بدرجة متوسطة ، مهتم بدرجة  بدرجة التدريس الفعال يف معاهد املعلمني واملعلمات يتكون من )مهتم

للتدريس الفعال اذا  ( على التوايل ، وتعتمد الفقرة لتمثيلها2، 1، 3)التصحيح الدرجات ضعيفة (، وتعطى عند
( شريطة أن 1كرب وتستبعد اذا حظيت بوسط مرجح أقل من )أف (1حظيت بوسط مويون )مرجح( يتكون من )
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وعند مدرسي ومدرسات معاهد املعلمني  بوية والنفسيةرت كثر عن املتخصصني يف العلوم الأف (1الوسط املرجح ) يكون
 واملعلمات .

املعلمني واملعلمات ، وقد مت  أعدادمعاهد  ( مدرس ومدرسة يف00لذلك مت تطبيق االستباةة على عينة مكوةة من )
التدريس خبربة  ومن املدرسني واملدرسات القدماء يفالدراسات العليا )ماجستري ودكتوراه (  اختيارهم من محلة شهادات

بوية رت ( عضو هيئة تدريس يف األقسام ال10على ) ( سنوات ومن املتميزين ، كما مت تطبيق االستباةة20ال تقل عن )
 الفعال على الفقرات يف حتقيق التدريس إسهامواملستنصرية ، وطلب من العينتني تقدير  والنفسية يف جامعيت بغداد

وحساب األوساط احمللية فكاةت كما هي يف اجلدول   ي وبعد االةتهاء من اإلجابة وحتليلهاثوفق تدريج اإلجابة الثال
(2) 

 ساط املرجحة كفاايت التدريس الفعال يف معاهد املعلمني واملعلمات( األو 4اجلدول )

 الفقرة  اجملال
 الوسط املرجح

 املدرسني اخلرباء

 1510 1500 ب مبروةة ولياقةيتعامل مع الطل 2 2

 1529 1510 يساعد مسبقا للدرس 1 1

 1590 1520 من أمناط األسئلة االمتحاةية ينوع 3 3

 1500 1530 يلتزم ابخلطة السنوية للمادة 1 1

 2510 2520 يتقبل آراء الطلبة 0 2

 1530 3520 يعرض املادة الدراسية أبسلوب مشوق وسلس 2 1

 1501 1520 قومي الطلبةينوع من وسائل ت 9 3

 1500 1530 يلتزم ابخلطة التدريسية اليومية 9 1

 1500 1520 يشيع جو األلفة واملودة مع الطلبة 2 2

 1529 1520 .يربط املادة خبربات الطالب 20 1
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 الفقرة  اجملال
 الوسط املرجح

 املدرسني اخلرباء

 1511 1590 يصوغ األسئلة بوضوح 22 3

 1519 1530 يستثمر كل وقت احملاضرة للتدريس 21 1

 1519 1510 مقرتحات الطلبة اخلاصة ابلدرس يتجاوب مع 23 2

 1530 1510 يوجه أسئلة مثرية للتفكري 21 1

 2520 2590 التائييستخدم التقومي التمهيدي والتقومي  20 3

1 22 
األةشطة والواجبات ويصححها يف وقتها  يستلم

 1510 1510 احملدد

 1522 1520 حيرتم شخصية الطالب دون جتريح أو إهاةة 29 2

1 29 
يستخدم وسائل تعليمية متطورة ومتنوعة ترتبط 

 1521 1520 أسئلته ابملادة الدراسية

 1511 1530 ترتبط أسئلته ابملادة الدراسية 22 3

 1510 1520 يبدأ احملاضرة يف وقتها احملدد 10 1

 1591 1520 يراعي ظروف الطلبة عند حتديد مواعيد االمتحان 12 2

 1500 1590 س ويبحث عن اجلديدينوع طرائق التدري 11 1

 1510 1590 يتوخى املوضوعية يف إعطاء الدرجات 13 3

 1511 1590 يتابع تغيب الطلبة عن احملاضرات 11 1

 1511 1500 حتفيز الطلبة على رفع مستواهم الدراسي 10 2
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 الفقرة  اجملال
 الوسط املرجح

 املدرسني اخلرباء

 1519 1520 يشجع الطلبة على املشاركة الفعلية يف احملاضرة 12 1

3 19 
اجعة حول اإلجابة عن أسئلة يقدم تغذية ر 

 1529 1510 االمتحان

 1519 1510 يضبط الطلبة يف اثناء احملاضرة 19 1

 1530 1500 يعاون الطلبة يف حل مشاكلهم 12 2

 1519 1530 يثري دافعية الطلبة للتعلم 30 1

 1510 1520 تشمل أسئلته كل املادة املطلوبة 32 3

 1591 1590 يشجع الطلبة على املبادرات 31 1

وجهة ةظر اخلرباء ومن وجهة ةظر  ( من1هناك كفاتني وسطهما املرجح أقل من ) أن( 2يتضح من اجلدول )
ومي ، مما يصبح عدد  تققرة األخرى يف جمال الالعالقات اإلةساةية والف املدرسني يف الوقت ذاته . فقرة منهما يف جمال

 (.9، 9، 9، 9ألربعة بواقع )( فقرة مويعة على اجملاالت ا30املقياس ) كفادات

 :اتللفقر  اإلحصائيليل حالت

وفقرات كل جمال ابلصيغة النهائية مث اختيار عينة  حتديد العدد النهائي جملاالت املقياس وفقراته لتحديد جماالت املقياس
( معاهد 0) اومدرسة عشوائيا من معاهد املعلمني واملعلمات يف حمافظة بغداد البالغ عدده ( مدرس210مكوةة من )

( مدرسة من كل معهد 21( مدرس و)21بواقع ) ( مدرسة،20( مدرسا و)20( معاهد للبنات بواقع )0للبنني و)
دير تقأقسام ب ( رؤساء20دير التدريس الفعال لديهم مبوجب املقياس ، وقد اشرتك )تقب ، وطلب من رؤساء األقسام
 مدرسني اثنني يف قسمه. ديرتقكل رئيس قسم قام ب  إذالكفادات لدى هذه العينة ، 

العوامل الرئيسة اليت تشكل جماالت املقياس  هبدف حتليل Factor Analysisمث خضعت اإلجابة للتحليل العاملي 
 Principal الفقرات املرتبطة هبا ابستخدام طريقة )املكوانت األساسية ( أو التدريس الفعال ، وحتديد
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components  فارمياكس( أبسلوبوتدوير العوامل املستخلصة( Varimax ائج كما هي يف جدول نتوكاةت ال
(2.) 

 (Guilford,1969:90)حمك جيلفورد  ولتحديد احملاور األساسية للتدريس الفعال الذي يثبت املقياس استخدم

 أنكثر، واتضح أ( ف0.30هي اليت يكون تشبعها على عامل واحد ) إبقائهامت  الفقرات اجليدة اليت أنالذي حيدد 
درجة( ولعامل واحد من العوامل األربعة،  30)  مل يصل تشبع أي فقرة عن إذمجيع الفقرات متشبعة حبسب جماالهتا، 

  إذصحيح  ( عوامل أو جماالت ، يزيد اجلذر الكامن لكل منها عن واحد عدد1الرئيسة ) لذلك ظل عدد العوامل
تشكل هذه العوامل ةسبة قدرها و   (2529، 3532، 3521، 9، 03كان اجلذر الكامن للمجاالت )

، 20522، 20512، 39، 39املقياس مويعة على العوامل بواقع ) ( من التباين الكلي لفقرات20.22%)
2591) 

الفعال يف معاهد املعلمني واملعلمات وفقراهتا  اجملاالت والعوامل الرئيسة اليت متثل التدريس أن( 3ويوضح اجلدول )
 هي:

 (.12، 10، 12، 29، 23، 2، 0، 2طيط للدرس وتنفيذه ، ومتثله الفقرات )العامل األول : التخ -2

 (.12، 11 ،29، 21، 20، 2، 1: العالقات اإلةساةية ، ومتثله الفقرات )ينالعامل الثا -1

 (.19 ،13، 22، 20، 22، 9، 3ومي ومتثله الفقرات )تقالعامل الثالث : ال -3

 (.30، 19، 11 ،10، 22، 21، 9، 1متثله الفقرات )ئة التعلم و بي إدارةالعامل الرابع :  -1

( مدرسا 210العاملي البالغ حجمها ) عينة التحليل إجاابتثبات املقياس : حلساب ثبات املقياس حللت  -0
  -لفا إ) يف معاهد املعلمني واملعلمات يف حمافظة بغداد، واستخدمت معادلة ومدرسة من أعضاء هيئة التدريس

 أشار فوران إذمعامل ثبات جيد ،  ( وهو0593الثبات ، فكان معامل الثبات )كروةباخ( يف حساب 

(Foran,1961) املشرتك  ( كي يكون معامل تفسريه0590الثبات يعد جيدا اذا كان أكرب من ) معامل أن إىل
 (Foran,1961:62) (%00أكرب من )

بوية ألةه يعتمد عل افرتاضات ةظرية رت وال النفسية ييسصدق املقياس : يعد صدق البناء من أةواع الصدق للمقا -2
تطابقت ةتائج  ا فإذايبيللظاهرة ويعتمدها الباحث يف بناء املقياس ، مث يتحقق منها جتر  تشتق من املفاهيم النظرية

ومن هذه االفرتاضات اليت  Eble,1972:112)صادقا ) التجريب مع املنطلقات النظرية عندئذ يكون املقياس
ذلك البعد وال تقيس  املقياس يقيس أبعادا أربعة وإن فقرات كل بعد تقيس أناملقياس احلايل  اعتمدت يف بناء

 األساسية لصدق البناء )العجيلي املؤشراتالصدق العاملي من  يعد إذغريه وهذا ما حتقق ابلتحليل العاملي ، 
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ما حتقق عند  فقرات كل بعد، وهذا صدق البناء األخرى جتاةس مؤشرات( ومن 2299020وآخرون ، 
 أنوكذلك  (1بني درجات كل فقرة ودرجات البعد اليت تقيسه )ينظر اجلدول  حساب معامل ارتباط )بريسون(

( 05002عند مستوى ) إحصائيةللمقياس كان بداللة  عة مع الدرجة الكليةبكل بعد من األبعاد األر   ارتباط
 (.1)ينظر اجلدول : 

 التدوير وقيم تشبع فقرات املقياس علي كل منها الناجتة بعدالعوامل  ة( مصفوف3ول )جد

  رقم اجملال
 قيمة تشبع العامل

 الرابع الثالث الثاين األول

1 2 0509 0502 0523 0501 

2 1 0522 0510 0521 0521 

3 3 0520 0502 0521 0510 

1 1 0501 0509 0511 0531 

1 0 0592 0523 0510 0520 

2 2 0510 0519 0522 0509 

3 9 0529 0502 0503 0503 

1 9 0512 0529 0522 0539 

1 2 0522 0521 0500 0502 

2 20 0502 0522 0521 0511 

3 22 0522 0521 0510 0522 

1 21 0513 0500 0529 0509 

1 23 0599 05023 0512 0522 

2 21 0529 0509 0521 0509 

3 20 0511 0501 0512 0502 
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  رقم اجملال
 قيمة تشبع العامل

 الرابع الثالث الثاين األول

1 22 0522 0520 0513 0519 

1 29 0509 0523 0509 0512 

2 29 0529 0529 0520 0501 

3 22 0503 0520 0501 0520 

1 10 0511 0520 0509 0522 

1 12 0531 0500 0529 0511 

2 11 0520 0539 0511 0502 

3 13 0590 0513 0520 0520 

1 11 0522 0529 0521 0532 

1 10 0590 0500 0523 0501 

2 12 0509 0530 0522  

3 19 0513 0522 0502  

1 19 0529 0529 0502  

1 12 0509 0523 0523  

1 30 0521 0520 0503  
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 ( معامل ارتباط فقرات كل جمال ابلدرجة الكلية للبعد الذي تعنيه4اجلدول )

 معامل االرتباط رقم الفقرة البعد

 ختطيط الدرس وتنفيذه

2 0502 

0 0519 

2 0522 

23 0500 

29 0529 

12 0509 

10 0523 

12 0501 

 العالقات اإلةساةية

1 0500 

2 0522 

20 0509 

21 0509 

29 0523 

11 0502 

12 0501 

 التقومي

3 0523 

9 0500 

22 0509 

20 0500 

22 0522 
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 معامل االرتباط رقم الفقرة البعد

13 0522 

19 0501 

 إدارة بيئة التعلم

1 0592 

9 0521 

21 0500 

22 0509 

10 0529 

11 0522 

19 0509 

30 0500 

 

 تاجات :ناالست

واملعلمات هو بعد التخطيط للتدريس وتنفيذه  أهم بعد من أبعاد كفادات التدريس الفعال يف معاهد املعلمني أن -2
 ة التعلم.يئإدارة بومي وأخريا بعد تقكرب ةسبة يليه بعد العالقات اإلةساةية مث بعد الأب حظي تباينه املفسر إذ، 

بغداد واملستنصرية مع مدرسو املعاهد  بوية والنفسية العاملني يف جامعيترت اتفق اخلرباء املتخصصون ابلعلوم ال -1
 فيها على تقدير أمهية كفادات التدريب الفعال . بويونرت ومديروها واملشرفون ال

الفعال لكون التحصيل العاملي أكد وجود  تعد فقرات املقياس دقيقة يف متثيل أبعاده ويف قياس كفادات التدريس -3
 (.0530تغيري، وإن مجيع فقراهتا متشعبة بعاملها بدرجة أكرب من ) األبعاد األربعة من دون

شر اةه يقيس ما اعد لقياسه أبقل ما ؤ ت دير املعد يف هذا البحث خبصائص سيكوتوية جيدةتقيتمتع مقاس ال -1
كان بدرجة جيدة  األخرى وإن ثباته املؤثراتعن  فضالي صدق بنائه التحصيل العامل أكد إذميكن من أخطاء، 

 جدا.
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 التوصيات واملقرتحات

 األقسام هبا عند تقومي كفاءة املدرسني. معاهد املعلمني واملعلمات ومن رؤساء إداراتاستخدام املقياس من  -2

 رى .األخ تقنني املقياس على معاهد املعلمني واملعلمات يف حمافظات العراق -1

 ديره طلبة املعاهد.تقمقياس مماثل ب أعداد -3

 قائمة املصادر والراجع

 القرآن الكرمي -

جبامعة امللك سعود،  ية البدةيةب(، التدريس الفعال كما يراه طلبة التطبيق امليداين بقسم الرت 1001آدم ، مبارك ). 2
 .219 -22،12،ع ر(بوية )جامعة قطرت جملة مركز البحوث ال

اجلامعي جبامعة انصر،  يف التدريس ؤاجلامعي الكف األستاذتصورات الطلبة لشخصية ( 299)غربي، بدراال . 1
 .239-220، 31ة ، بيليبيا، جملة احتاد اجلامعات العر 

 ع.يوالنشر والتوي  القاهرة ، دار قباء للطباعة اجلامعي،)مجال(، التجديد يف التعليم  والدهشان،بدران، شبل  .3

 أعضاء أداءقومي تل يستخدم ذجواملقررات الدراسية )منو  يس(، استباةة تقومي جودة التدر 1000حرين )جامعة الب. 1
قومي تالبحرين ، مركز القياس وال يف جامعة البحرين من قبل الطلبة (، مملكة البحرين ، جامعة يسهيئة التدر 

 والتطور االكادميي.

القرى  أمالتدريس جبامعة  هيئة ألعضاءالتدريسي  األداءلعليا يف ( آراء طلبة الدراسات ا1009اجلفري ، ابتسام ). 0
 .200 -202، (21، )22، بوية )جامعة الكويت (، اجمللة الرت 

 .219- 221، 1،ع  اإلةساةيةومي التدريس اجلامعي ، جملة العلوم تق(، 1002حسن ، عبد علي ) .2

وعالقتها ببعض  اجلامعي من وجهة طالبه لألستاذ (، الكفاءات املهنية املتطلبة1001) إبراهيماحلكمي ، . 9
 .02-21، 20املتغريات ، رسالة اخلليج العريب ،ع 

سعود، جملة جامعة  ية الفعلية واملثالية كما تراها الطالبة يف جامعة امللكيس( املهارات التدر 1000اخلثيلة ، هند ) .9
 .213 -209، 12ع واإلةساةيةبوية واالجتماعية القرى للعلوم الرت  أم
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)قطر(،ع  بية (، تقومي الطلبة لفاغلية تدريس عضو هيئة التدريس يف اجلامعة ، الرت 2220اخلطيب ، لطفي ) .2
23 ،91-23. 

واملعلومات يف جامعة  التعليمي بكلية علوم احلاسوب األداء(، تقومي 1000ال صالح ورمضان ، حسام )حر  .20
 أبريل 21-21جبامعة البحرين )البحرين  يةبامس يف كلية الرت العلمي اخل للمؤمترامللك سعود، ورقة مقدمة 

،1000.) 

ةدوة أتهيل إىل هيئة التدريس يف جامعة البحرين، ورقة مقدمة  أعضاءومي وتطوير تق(، 2221سارة اثئر ).22
 أكتوبر 10-29اخلليج ) ة لدولبيالعر  بيةمبكتب الرت  األعضاءوتقومي عضو هيئة التدريس جبامعات الدول 

  لدول اخلليج.يبالعر  بية(، الرداض ، مكتب الرت 2221

)جامعة بية ية للمعلم اجلامعي ، جملة كلية الرت يس(، احملددات املعرفية للكفاءة التدر 1001السيد، امحد ) -21
 .32-2 ، 12 املنصورة ( ع

 للكتاب . بيةلعر قومي اجلامعي ، القاهرة ، مكتبة الدار ات(، التعليم اجلامعي وال1002حسن )شحاتة، . 23

يف اجلامعات  هيئة التدريس أعضاءالتعليمي اجلامعي الفعال من وجهة ةظر  األداء(، 2222طناش، سالمة ) .21
 .100- 292(،1الريموك ،ع) أحباثاحلكومية،  األردةية

 بوي ، عمان ، دار املسرية للنشر والتوييع.قومي الرت تال أساليب( 1000عثمان، حممد ) .20

م يعملية تقي تة حنوؤ هيئة التدريس يف جامعة م أعضاءاجتاهات (1998) لة ، علي وحمارمة ، اثمرالعضاي. 22
 .223- 202، 21الريموك ،ع  أحباثالطلبة هلم ، دراسة ميداةية ، 

دراسات ) اجلامعة  ،األردةيةية يف اجلامعة يس(، ادراك الطلبة لقيمة تقوميهم العملية التدر 2229)عليان ، خليل .29
 .11-12،  10( ، ع  ردةيةاأل

 ألدائهمالطلبة  حنو تقييم األهلية األسراءيف جامعة  يسهيئة التدر  أعضاء(، اجتاهات 1003)العمايرة، حممد .29
 .222 -202 ،12ة ، بيي ، جملة احتاد اجلامعات العر يسالتدر 

ترمجة : حسني عبد  س اجلامعي،يف التدري اإلبداعية األساليب(، 1001ماتريو، برابرا، آان وشيليت ، ورث ) .22
 ة ، عمان ، دار الشروق .بياللطيف بعارة وماجد حممد اخلطا



 444                                              معاهد إعداد املعلمني واملعلمات يف العالف سير التد سمقيا ءبنا

فيصل من  ي جبامعة امللكيسهيئة التدر  ألعضاءي يسالتدر  األداء(، تقومي 1000احملبوب ، عبد الرمحن ) .10
 .122- 112(، 1ع) وجهة ةظر طلبة اجلامعة ، جملة جامعة امللك سعود،

جامعة صنعاء  ية ، صنعاء وعمران ،بهيئة التدريس يف كلييت الرت  أعضاء(، اجتاهات 1002، حممد )املخاليف  .12
 .119-103، 3هتامة ،  هيئة التدريس اجلامعي، ألعضاءية يسحنو تقييم الطلبة للممارسات التدر 

جملة  نعاء،ي لعضو هيئة التدريس يف جامعة صيسالتدر  األداءادات كفم  يقيتب ( بناء أداة ل 1002) .11
 .21-23، 21الدراسات االجتماعية ع 

وية بررات الرت قملا يف بعض أساتذهتم ألداءني يرات اجلامعي(، تقد2221املوسوي ، ةعمان وشهاب ، فيصل ). 13
 .292 -210(، 3وية والنفسية ،ع )بوعالقتها ببعض املتغريات ، جملة البحوث الرت 
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