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 الملخص
 هيئة التدريس جبامعة املدينة العاملية مباليزيا يف ضوء معايري اجلودة الشاملة" : :" تقومي املهارات التدريسية لدى أعضاءعنوان الدراسة

ىل؛ وذلك : مشكلة الدراسة احلالية تتمثل يف استخدام الطريقة التقليدية يف مرحلة التدريس اجلامعي وهي طريقة تلقينية بالدرجة األو مشكلة الدراسة
 نتيجة تأثر بعض األساتذة اجلامعيني بطرق أساتذهتم يف مراحل التعليم اليت مروا هبا سابقاً.

 :أهم النتائج

 أوالً استبيان الطالب 
 ميكن تلخيص النتائج اليت مت التوصل اليها :

مهارات املرتبطة بوسائل التعليم وصلت و  ،نظر الطالب بالنسبة للمهارات املرتبطة بطرق التدريس واسرتاتيجياته فقد وصلت ملستوى اجلودة من وجهة
وبالنسبة للمهارات املرتبطة بالتفاعل ، ( 00000ملستوى اجلودة تقريباً من وجهة نظر الطالب واحتلت املستوى الثاين تقريباً يف الداللة اإلحصائية ) 

بالنسبة للمهارات املرتبطة بالتقومي فقد وصلت ملستوى اجلودة من وجهة نظر اما ، واالتصال فقد احتلت املستوى الثالث واألخري بني املهارات األربع
 (  00000الطالب واحتلت املستوى األول لداللة اإلحصائية) 

 ثانياً استبيان المحاضرين 

 وميكن تلخيص النتائج اليت مت التوصل اليها :
ملستوى اجلودة مبستوى داللة ) املهارات الثالث  يف هيئة التدريس وصل أعضاء والتنفيذ لتدريس وتقومي التدريس التخطيط لتدريسالثالث ملهارات ا 

 ( من وجهة نظرهم 00000
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Abstract 

 

The title of the study is “Evaluating the Teaching Skills for Teaching Staff in Al-Madinah 

International University in View of the Total Quality Standards” 

The research problem lies in using the traditional method in the university teaching. It is an 

oral method in the first level because some of the university teaching staff is affected with the 

education levels that they experienced in the past.  

The results of the questionnaire distributed among students are as follows: 

-       The skills related to the teaching methods and strategies reached the level of quality. 

-       The skills related to the learning media almost reached the level of quality and occupies 

the second rank in the statistical value. 

-       The skills related to the interaction and communication took the third and last rank 

among the four skills. 

-       The skills related to the evaluation reached the quality level and occupies the first rank in 

the statistical value (0.000). 

The results of the questionnaire distributed among lecturers are as follows: 

-       The skills of teaching planning reached the quality level with the statistical value of 

(0.000) from their perspective. 

-       The skills of implementing the teaching methods reached the quality level with the 

statistical value of (0.000) from their perspective. 

-       As to the skills of evaluation reached the quality level with the statistical value of 

(0.000) from their perspective. The researcher refers that the reason that the teaching staff 

have got the sufficient  training  in the field of evaluation and what is innovated in that field.  
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 شكر وتقدير

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه 
صلى اهلل عليه وسلم  –أمجعني. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مبا علمتنا وزدنا علماً. يقول املصطفى 

 ( وخريُ  114، وصححه األلباين برقم 1591الناس ال يشكر اهلل" ) رواه الرتمذي " من ال يشكر  –
 هو الشكر املقدم من خملوقه الضعيف هلل اخلالق اجلبار، الواحد القهار. شكر  

لتفضله  عمران مصلح \كما وأتقدم بالشكر والعرفان وعظيم االمتنان ألستاذي ومشريف الدكتور 
الة، وعلى ما بذله من جهد، وما أسداه يل من النصح والتوجيه، وما بقبول اإلشراف على هذه الرس

منحين من علمه الوفري وخربته، ما كان له األثر يف إخراج هذا اجلهد العلمي املتواضع. كما ال يسعين 
مناقشاً داخلياً،  أمل محمد علية امي لعضوي جلنة املناقشة الدكتور إال أن أُعرب عن تقديري واحرت 

مناقشاً خارجياً لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، إلثرائها  لطفي جاد محمدوالدكتور 
 مبلحوظاهتما القيمة، اليت سوف تزيدها عمقاً وتكسبها بعداً فكرياً متميزاً.

األفاضل الذين قاموا بتحكيم أداة الدراسة، بكل  لألساتذةيسعدين أن أتقدم بالشكر والتقدير كما 
 نزاهة وموضوعية.

مجيع أفراد أسريت ملا عانوه معي  إىلكما أتوجه خبالص الشكر والتقدير واالمتنان واالعرتاف باجلميل 
 طوال فرتة إعداد هذه الرسالة.

وأخرياً أسال اهلل العلي العظيم أن أكون قد وفقت يف هذه الدراسة، فما كان من توفيق  فمن اهلل، وما  
 ومن الشيطان. كان من خطاء  أو زلل أو نسيان فمن نفسي 

 ازدهار حممد سيف:الباحثة                                                                
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 قائمة المحتويات

 رقم الصفحة الموضوع

 ب البسملة

 ت التحكيم
 ح –ث  اإلقرار

 خ  ملخص الدراسة باللغة العربية

 د ملخص الدراسة باللغة اإلجنليزية

 ذ  الشكر والتقدير 

 ر  احملتويات

 1 : خلفية الدراسة األول الفصل

 4 - 2 مقدمة الدراسة

  7 مشكلة الدراسة وتساؤالهتا

 5 - 8 أسئلة الدراسة

 5  أهداف الدراسة

 10 أمهية الدراسة

 11 حدود الدراسة

 11 دراسةمنهج ال

 11 - 12 مصطلحات الدراسة

 19 النظريالثاني اإلطار  الفصل

  14  : مهارات التدريس األولالمحور 

 18 - 17 تعريف مهارات التدريس اصطالحاً وإجرائياً  :أوالً 
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 20 - 18 مكونات مهارات التدريس: ثانياً 

 21 - 20 خصائص مهارات التدريس: ثالثاً 

 22 – 21 أمهية حتديد املهارات التدريسية:رابعاً 

 23 - 22 تعليم مهارات التدريس وتعلمها أساليب :خامساً 

 29 - 23 تعريف مهارة التخطيط للتدريس :سادساً 

 24 - 29 خصائص التخطيط الفعال: سابعاً 

 27 - 24 أمهية التخطيط للدروس :ثامناً 

 31 - 27 مستويات التخطيط ) أنواع التخطيط (

 14 - 31 مهارة تنفيذ التدريس واملهارات املرتبطة هبا

 18 - 14 تعريف مهارة التقومي 

   18  نواعهأأغراض التقومي و 

 18  نواع التقوميأ

 99 - 15 ق وأدوات التقوميئطرا

 94  المحور الثاني : الجودة الشاملة

 97 - 94 تعريف اجلودة بصفة عامة

 95 - 97 تعريف اجلودة الشاملة

 42 - 95 اجلودة الشاملة يف التعليم تعريف

 43 اجلودة الشاملة يف التعليم نظومةم

 41 أمهية اجلودة الشاملة يف التعليم

 47 - 49 املعايري الواجب اتباعها لتقييم جودة العملية التعليمية

 71 - 47 ) عضو هيئة التدريس ( االستاذمعايري جودة 

 79 – 72 معوقات تطبيق اجلودة الشاملة يف جمال التعليم
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 74 الثالث: الدراسات السابقة الفصل

 83 - 77 : دراسات تناولت مهارات التدريس اجلامعيأوالً 

 84 – 83 التعقيب على هذه الدراسات

 50 - 84 هيئة التدريس عضاء: دراسات تناولت اجلودة الشاملة أل ثانياً 

 52 - 51 التعقيب على هذه الدراسات

 53  إجراءات الدراسة: الرابع  الفصل

 51  منهج الدراسة

 54 - 51  جمتمع الدراسة

 57  الدراسة جمموعة

 57  أداة الدراسة

 58 - 57  صدق الدراسة

 55  ثبات الدراسة

 55  إجراءات تطبيق أدوات الدراسة

 100  املستخدمة يف الدراسة اإلحصائيةاملعاجلات 

 101  الخامس: نتائج الدراسة وتفسيرها الفصل

 102  نتائج استبيان الطالبعرض : أوالً 

 103  تفسريه و األولالسؤال  إجابة

 101  تفسريه السؤال الثاين و إجابة

 109  تفسريه السؤال الثالث و إجابة

 104  تفسريه السؤال الرابع و إجابة

 105  عرض نتائج استبيان احملاضرين ثانياً 

 110  تفسريه و األولالسؤال  إجابة
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 111  تفسريه السؤال الثاين و إجابة

 112-111 تفسريه السؤال الثالث و إجابة

 114-111 تفسريها حتليل نتائج الدراسة و

 117-114 توصيات الدراسة

 117 مقرتحات الدراسة

 115 المراجع

 127-115 اجملالت ( –الرسائل  –املؤمترات  –املراجع العربية) الكتب 

 128  جنبيةاملراجع األ

 141-125  املالحق

 143-142 قائمة اجلداول 

 143 قائمة األشكال 
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 اإلطار العام للدراسة

 املقدمة 
 مشكلة الدراسة وتساؤالهتا 

 أهداف الدراسة 

 أمهية الدراسة 

 حدود الدراسة 

 دراسةمنهج ال 
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 المقدمة

نسان ، لذلك كلما ارتقى اإلنسان يف سلم احلضارة؛ ازدادت تقوم  الرتبية يف جوهرها على تنمية اإل  
الرتبية اليت يقع على عاتقها إعداد القوى البشرية املؤهلة، واملدربة،  والقادرة على مواجهة  إىلحاجته 

التحديات الناجتة عن سرعة التقدم العلمي ، والتكنولوجي الكبري، والسريع، والشامل، وأصبح ينظر 
 .ت وتذليل العقبات إليها كأداة رئيسيه للتغيري والتطوير وبناء املستقبل ووسيلة فّعالة يف حل املشكال

على درجة من اجلودة يف ألذلك حترص اجملتمعات املعاصرة على تطوير نظمها التعليمية لتحقق  
املخرج التعليمي حيث يرى الكثريون أن السبيل ملواجهة حتديات املستقبل يتمثل يف رفع مستوى 

ارا يف عصرنا احلاضر ولقد ورد جودة التعليم ونوعيته، فمفهوم اجلودة من أكثر املفاهيم احلديثة انتش
يف اإلسالم بكل ما حتمله من معان خمتلفة، فتارة تعين اجلودة اإلتقان واإلبداع، وأخرى  مفهوم اجلودة

وثالثة حسن العمل واألداء، ورابعاً التنافس الشريف، وخري دليل على ذلك اآليات القرآنية  اإلحسان،
 ( 88الذي أتقن كل شيء" ) النمل : : " صنع اهلل ىلااملتعددة ومنها قوله تع

واجلودة منهاج أساسي للمسلم دعا إليه الدين اإلسالمي احلنيف، فاهلل عز وجل يقول "الذي خلق 
(، وكذلك حثنا نبينا 2املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال وهو العزيز الغفور" ) امللك : 

 قال يف احلديث الشريف :املصطفى عليه أفضل الصالة والسالم على اإلتقان حيث 

 حدثنا أمحد، قال : حدثنا مصعب، قال: حدثنا بشر بن السري، عن مصعب ابن عماًل أن يتقنه"
"إن اهلل  عن عائشة، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالثابت، عن هشام بن عروة، عن أبيه 

 ( 1554:279" )الطرباين،حيب إذا عمل أحدكم

درجة أن الكثري من الباحثني يسمون هذا العصر عصر اجلودة، وقد  إىل وقد وصل االهتمام باجلودة
دوارد دميينج، وقد كان من الطبيعي إبدأ هذا املفهوم بالظهور يف جمال الصناعة، واالقتصاد على يد 

أن تنعكس هذه املفاهيم واألفكار على قطاع التعليم، ليصبح تطبيق اجلودة يف التعليم مطلبا ملحا 
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فاعل والتعامل بكفاءة مع متغريات عصر يتسم بالتسارع املعريف والتكنولوجي، ولعل أهم من أجل الت
ما يربر االهتمام باجلودة يف التعليم هو أن منتج املؤسسة التعليمية هو أغلى، وأندر منتج يف اجملتمع، 

دافه حيث ال غري التعليمية يف حتقيق أهالوتظهر أمهية اجلودة يف التعليم من خالل جناح املنظمات 
ميكن أن يتم ذلك إال بعد جناح النظم التعليمية يف إعداد وتأهيل أفراد اجملتمع تأهيال جيدا؛ لذا فإن 

 األوىلعليمي وهذا كله يتوقف بالدرجة تقدم أي جمتمع يتوقف بدرجة أساسية على جودة املخرج الت
التعليمية، ملا يقوم به من دور كبري ألنه يّعد  أحد املداخل األساسية ملدخالت العملية  االستاذعلى 

تكون  االستاذيف جناح الرتبية يف بلوغها غاياهتا وحتقيق وجودها يف تطوير احلياة لألفضل، وكفاءة 
 باحلصيلة العلمية اليت ميتلكها، وكذلك مهاراته.

وتنمو  ومبهارات التدريس اليت ميتلكها األستاذ اجلامعي نكون قادرين على إحداث التعلم وتيسريه،
هذه املهارات عن طريق التدريب واخلربة، ويتم إعداد األساتذة غري الرتبويني وتأهيلهم ألداء واجبهم 

  .على أكمل وجه حيث تعرف هذه العملية بالرتبية املستمرة

 التقومي.  ومهارات التدريس تتمحور يف ثالث مراحل مرتابطة ومتتابعة وهي: التخطيط، والتنفيذ، و

كما حتددها )"فاطمة موسى   االستاذن املعايري لكل مرحلة اليت تعد معايري لقياس جودة ويوجد عدد م
 ( للمستحدثات التكنولوجية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة . 2012اخلالدي : 

  :مهارات التخطيط أوالً 

، وإجراءات، ووسائل أساليبوهو تصور املدرس ملا سوف يقوم به داخل الصف من أنشطة، و    
ربوية خمتلفة لشرح الدرس، وبالتايل حتقيق أهداف الدرس. أذ إن التخطيط عبارة عن صياغة خمطط ت

باالطمئنان  االستاذلتنفيذ الدرس ويستفاد من التخطيط املسبق يف حتقيق األهداف الرتبوية، وشعور 
 .ومنع ارجتاله، بل معد لكل دقيقة يف احملاضرة وبذلك حيقق االنضباط
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( التخطيط :بأنه تصور ذهين جملموعة من اإلجراءات  71م : 2009ين حممد )ويعرف صالح الد
 .والقرارات املنظمة واملتتابعة اليت توجه العمل من أجل حتقيق األهداف املنشودة

 :ومرحلة التخطيط هلا عدة عناصر منها

 التعليمية األهداف ضوء يف للدرس خيطط.  

 وتنمي  والقضايا للمشاكل حلول عن البحث على املتعلمني قدرة تنمي تعليمية مواقف يصمم
 واالستقصاء. والبحث،  التفكري، مهارات

 النشط للتعلم متنوعة اسرتاتيجيات يستخدم .  

 للمتعلمني فعالة مشاركة حيقق مما وغري الصفية الصفية األنشطة يوظف .  

 املتقدمة التكنولوجيا مع التعامل يف املتعلمني مهارة ينمى . 

 املتعلمني. بني الفردية قالفرو  يراعي  

 اخلاصة. االحتياجات ذوي تراعي تعلم بيئة يوفر  

 الوقت. إدارة حيسن 

 الوجدانية (. – املهارية – )املعرفية  التعلم جوانب من يتمكن 

 األدوات، واألجهزة. استخدام حيسن 

 املؤسسة داخل األخالقي االلتزامو  للعمل، املنظمة القواعد يراعي . 

 املهنة بآداب يلتزم. 

 مهارات تنفيذ التدريس اجلامعي ثانياً 
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(تنفيذ التدريس بقدرة االستاذ اجلامعي على  230م :   2009ويعرف صالح الدين )         
بغرض حتقيق أهداف  الطالبتطبيق ما خطط له. حيث يتميز سلوكه يف هذه املرحلة بالتفاعل مع 

 : الدرس وهنا البد لألستاذ اجلامعي أن يكون قادراً على اآليت

  بدء احملاضرة باستثارة حب االستطالع لدى الطلبة، مثالً: البدء بعبارة تثري التحدي، أو
 .حوار جيذب انتباههم

 خبطة املادة. االلتزام 

 .ضبط الفصل 

 املادة العلمية .من ن كتمال 

 النمو املختلفة للطلبة. فهم خصائص مراحلت 

  اخلامتة إىلتقدمي موضوع احملاضرة بشكل منظم، ومتسلسل يقود. 

  حوار إىلطرح أسئلة  إىلنقاش  إىلالتدريس من إلقاء  أساليبالتنوع يف. 

  للطلبة لتوضيح جوانب الدرس، أو تشجيع التفكري املستقل، والناقد من خالل إتاحة الفرص
 .إبداء آرائهم

  الطلبة، ودرجة تفاعلهم، واندماجهم يف احملاضرةقراءة وجوه. 

  ربط موضوع احملاضرة مبا قبلها، وختم احملاضرة بربط األفكار مع بعضها، والتمهيد للدرس
 .القادم

  استخدام تقنيات تعليمية، ووسائل متعددة للمحاضرة، وعرض الفائدة التطبيقية للموضوع يف
 .احلياة العملية اليت متس حياة الطالب
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 :مهارات تقومي تعلم الطلبة وتقدمي التغذية الراجعة هلم الثاً ث

هبا املدرس مركبة حيكم ( التقومي بأنه :عملية  373م : 1555يعرف فكري حسن ريان )     
 على ما إذا كانت أهداف التدريس قد حتققت.  الطالبو 

  : البد لألستاذ اجلامعي أن ميتلك قدرات يف جمال تقومي تعّلم الطلبة منها

  أدوات تقومي املستويات  –حتريري  –يصمم أدوات تقومي متعددة للمتعلمني ) شفهي
 لتحديد، واكتشاف ذوي صعوبات التعلم(.لأدوات مقننة  –العليا املعرفية

 .يستخدم ملفات اإلجناز يف متابعة أداء املتعلمني  

 .يصمم أدوات لتقومي اجلانب املهاري والوجداين 

  وغري الصفية لتقومي أداء املتعلمني.يوظف األنشطة الصفية 

  الواجبات حبيث تراعي الفروق الفردية بني الطالب. االستاذينوع 

  ،يستخدم أسئلة متنوعة تثري التفكري، ويستخدم نتائج الطالب يف حتسني مستواهم
 نتائج التقومي لتعديل طرائق التدريس وحتسني أدائه االستاذ ويوظف

 

 

 

 االحساس بالمشكلة

هذه املشكلة يف أثناء دراسيت حيث أن الكثري من  جهتأين وا:تياري لعنوان هذه الدراسة سبب اخ
احملاضرين كانوا يتبعون طرق تدريس تقليدية وهي احملاضرة فقط، ورمبا كان بعض احملاضرين يقومون 
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فقط، ة احملاضرة واملغادر  إعطاءكل ما يهمهم هو .بتدريسنا لعدة سنوات وال يعرفون حىت أمسائنا 
هذه  إعطاءوصت بضرورة أو  هتمامي هبذا املوضوع قرأت العديد من الدراسات اليت تناولتوبسبب ا
(، ) أبو وطفة  2001منها دراسة )السر ،  اجلودة الشاملة  إىلالكايف للوصول به  االهتماماملوضوع 

 وغريها . (2010، ) السبيعي، ( 2001(، ) كساب،  2002، 

 :مشكلة الدراسة

ن هم األساتذة اجلامعيون الذين يعتقدون أن امتالكهم كمًا من املعلومات يف جمال ختصصاهتم كثريو   
يُعدُّ أمراً كافياً ملمارسة مهنة التدريس، وعند ممارستهم للتدريس يتبني أن ما يقومون به ال يتجاوز نقل 

متأثرين بطرق أساتذهتم يف  األوىلوهي طريقة تلقينية بالدرجة  ،التقليديةهذه املعلومات بالطريقة 
 مراحل التعليم اليت مروا هبا سابقاً.

ستاذ يف الوقت احلايل مل يعد دور املنتج، وامللقن للمعلومات واملعارف، والشارح املفسر ألإن دور ا 
املطلع على  هجلميع احلقائق، والنظريات، بل أصبح هذا الدور أمشل من ذلك، حيث أضحى دور 

سرتاتيجيات التدريس احلديثة مثل : التعلم والعربية والعاملية، واملستخدم الحمللية الدراسات والتجارب ا
التعاوين، واالكتشاف املوجه، وحل املشكالت وغريها، ليطور وينمي لدى املتعلمني قدراهتم العقلية 

ليل والتقومي. العليا مثل: التفكري االبتكاري اإلبداعي الناقد احلر، والقدرة على الربط واالستنتاج والتح
واألستاذ املؤهل جيدا يف عصر املعرفة والعوملة ومنافسة سوق العمل يعمل جاهدا على تنمية روح 
الرقابة الذاتية ، وغرس القيم األخالقية يف نفوس طالبه، كما أنه يشجع املتعلمني على حب املعرفة، 

 ، والتطلع لكل ما هو جديد.والتعلم الذايت باستخدام مصادر التعلم وتقنية املعلومات احلديثة

ستاذ اجلامعي ملهارات التدريس املختلفة، وكذلك لضمان جودة وكل ذلك لن يتم إال بامتالك األ
 املخرج التعليمي الذي يعترب اهلدف االساسي من العملية التعليمية.
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التدريس وبناء عليه فإن مشكلة الدراسة احلالية تتمثل يف استخدام الطريقة التقليدية يف مرحلة 
؛ وذلك نتيجة تأثر بعض األساتذة اجلامعيني بطرق األوىلاجلامعي وهي طريقة تلقينية بالدرجة 

 أساتذهتم يف مراحل التعليم اليت مروا هبا سابقاً.

 أسئلة البحث:

 األسئلة اآلتية :ن ع جابةسعى الدراسة احلالية لإلت

 السؤال الرئيسي يف الدراسة احلالية ينص على اآليت:

هيئة التدريس يف جامعة املدينة العاملية يف ماليزيا  أعضاءما مدى توفر مهارات التدريس املختلفة بني  
 :أسئلةيف ضوء معايري اجلودة الشاملة ؟  ويتفرع من هذا السؤال عدة 

 :وهي الفرعية يف استبيان الطالباالسئلة  أوالً  

هيئة التدريس  أعضاءما مدى توافر معايري اجلودة الشاملة يف املهارات التدريسية اليت ميارسها  -
 املرتبطة بطرق التدريس وإسرتاتيجياته ؟

هيئة التدريس  أعضاءما مدى توافر معايري اجلودة الشاملة يف املهارات التدريسية اليت ميارسها  -
  ؟املرتبطة بوسائل التعليم وتقنياته

 ؟ االتصالة بالتفاعل و ى توافر معايري اجلودة الشاملة يف املهارات التدريسية املرتبطما مد -

 ؟ما مدى توافر معايري اجلودة الشاملة يف املهارات التدريسية املرتبطة بالتقومي -

 :أما بالنسبة لألسئلة الفرعية يف استبيان احملاضرين فهي

 ؟ التخطيط للتدريسما مدى توافر معايري اجلودة الشاملة يف مهارات  -
 ؟ ما مدى توافر معايري اجلودة الشاملة يف مهارات التنفيذ للتدريس -

 ؟ ما مدى توافر معايري اجلودة الشاملة يف مهارات تقومي تعلم الطلب -
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  :أهداف البحث

 تتمثل أهداف البحث يف األيت :     

  هيئة  أعضاءاجلودة الشاملة يف املهارات التدريسية اليت ميارسها معرفة مدى توافر معايري
 .التدريس املرتبطة بطرق التدريس وإسرتاتيجياته 

  هيئة  أعضاءمعرفة مدى توافر معايري اجلودة الشاملة يف املهارات التدريسية اليت ميارسها
 .التدريس املرتبطة بوسائل التعليم وتقنياته 

 اجلودة الشاملة يف املهارات التدريسية املرتبطة                                           توافر معايري مدى معرفة
 .االتصالبالتفاعل و 

 معرفة مدى توافر معايري اجلودة الشاملة يف املهارات التدريسية املرتبطة بالتقومي. 

 شاملة يف مهارات التخطيط للتدريسمعرفة مدى توافر معايري اجلودة ال. 

 مدى توافر معايري اجلودة الشاملة يف مهارات التنفيذ للتدريس معرفة. 

 معرفة مدى توافر معايري اجلودة الشاملة يف مهارات تقومي تعلم الطلبة. 

 :  أهمية البحث

 جانبين إلىويتم تصنيفها 

 الجانب النظري -

  زيادة االهتمام مبوضوع جودة التعليم  إىلاالستجابة لالجتاهات احلديثة اليت تدعو
 اجلامعي سواًء كان ذلك على املستوى العريب أم العاملي.

  اإلسهام يف إضافة معايري يستفاد منها يف تقومي األستاذ اجلامعي، وممارسته ملهارات
 س.التدري
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 الجانب التطبيقي -

  معايري اجلودة التدريس ملهارات التدريس املختلفة يف ضوء  أعضاءتقييم واقع تطبيق
 الشاملة يفيد يف معرفة الوضع احلايل والعمل على تطويره.

 هيئة التدريس من خالل تنمية  عضاءزيادة الوعي بأمهية االرتقاء باألداء االكادميي أل
 مستوى معايري اجلودة املهنية. إىلمهارهتم وتطويرها بغية الوصول بأدائهم 

 ية الرتبية خباصة يف حتديد أوجه القوة، والقصور قد تفيد هذه الدراسة اجلامعة بعامة، وكل
 يف مهارات التدريس حىت يتم أخذها بعني االعتبار يف عملية تطوير الربامج.

  ضرورة حصول عضو هيئة التدريس اجلامعي  إىللفت أنظار أصحاب القرار من املسؤولني
 .على تدريب تربوي الكتساب مهارات التدريس الالزمة قبل ممارسته ملهنة التدريس

 حدود البحث:

  ( احلدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة على أركان أو أبعاد مهارات التدريس الثالثة
 التقومي(يف ضوء معايري اجلودة الشاملة  -التنفيذ  -التخطيط 

    شاه عالم.  -ماليزيا  -احلدود املؤسساتية : جامعة املدينة العاملية 

  2011 - 2013احلدود الزمنية: سيتم تطبيق هذه الدراسة خالل العاميني. 

  هيئة التدريس ممن حيملون درجة  أعضاءاحلدود البشرية: سوف تقتصر الدراسة على
املاجستري فأعلى يف جامعة املدينة العاملية والذين يدرسون يف كليات اجلامعة اآلتية: 

الرتبية (، وكذلك مجيع  –العلوم اإلدارية واملالية  –احلاسب اآليل  –)العلوم اإلسالمية 
س واملاجستري و لورياالعلوم االسالمية ( الذين يدرسون البك –) اللغات  ب يف كلييتالطال
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، ومت أخذ هاتني الكليتني ألن الطالب فيهما جييدون اللغة العربية ج ( –هيكل ) ب 
 .لغة االستبيان

 منهج البحث:

راً ملالءمة هذا املنهج ستستخدم الباحثة املنهج الوصفي يف تنفيذ الدراسة احلالية وحتقيق أهدافها؛ نظ  
هـ( أن املنهج الوصفي هو الذي يقوم 1118لطبيعة هذه الدراسة. ويذكر ذوقان عبيدات وآخرون )

على دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع، ويهتم بوصفها وصفًا دقيقاً، ويعرب عنها كميًا وكيفياً، 
الكمي فيعطي وصفًا رقميًا للظاهرة  فالتعبري الكيفي يصف الظاهرة، ويوضح خصائصها، وأّما التعبري

 من خالل إيضاح مقدار حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى. 

واألسلوب الوصفي املستخدم هو األسلوب التقوميي ويف هذا االسلوب ال تقف البحوث عند حد 
اليت ميكن أن الوصف او التشخيص الوصفي امنا يتم مقارنتها يف ضوء معايري معينة واقرتاح اخلطوات 

 الصورة اليت ينبغي أن تكون عليها يف ضوء املعيار. إىلتتبع للوصول هبا 

 : مصطلحات البحث

 : التقويم
 يف الفشل أو النجاح مدى ملعرفة اجلماعة أو الفرد هبا يقوم اليت العملية بأنه التقومي يعرف
 األهدافحتقيق  ميكن حىت الضعفو  القوة نقاط كذلك و املنهج يتضمنها اليت العامة األهداف حتقيق

 ( 142: 2007 ، املفيت ، الوكيل) . ممكنة صورة بأحسن ذلك و املنشودة

 لتحديد منظمة عملية هو و وقاية و عالج و تشخيص عملية عن عبارة بأنه أيضا التقومي يعرف و

 ( 173: 2002 ، جامل) . الرتبوية األهداف حتقق مدى
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 مهارات التدريس   -

مهر واملاهر احلاذق لكل عمل ويقال مّهرت هبذا األمر، ا ،هي احلذق يف الشيء: املهارة لغةً تعريف 
، احلديث الشريف املاهر بالقران مثل السفرة وهم املالئكة ) ابن به مهارًة، أي صرت به حاذقاً 

 .( 181، 9منظور، ج 

 .عانده حىت انقاد حلفظهدرس فيقال درس الشيء يدرسه درسا ودراسة كأنه  :لغةً  التدريستعريف 
ودارستهم ذاكرهتم ومنه َدَرْسُت وَدُرْسَت فيقال درست  ،وقيل درست أي قرأت كتب أهل الكتاب

ويقال أيضا دارْسُت الكتب وتدارستها  ،السورة أو الكتاب أي ذللته بكثرة القراءة حىت حفظته
) ابن تنسوه "  ألقرؤوه و تعهدوه لاواّدارْستها أي درستها ويف احلديث الشريف " تدارسوا القرآن أي 

 .( 80 -  م1552ط –لسان العرب  –منظور 

( مهارة التدريس: بأهنا  19م :  2005ويعرف كال من داود درويش حلس وحممد أبو شقري)        
يف القدرة على حدوث التعليم، وتنمو هذه القدرة عن طريق اإلعداد الرتبوي، واملرور  االستاذأداء 

وخيتلف هذا األداء باختالف املادة الدراسية وطبيعتها وخصائصها وأهدافها  ،السابقةباخلربات 
 التعليمية.

( بأهنا :منط من السلوك التدريسي الفعال يف حتقيق  28م : 2009كما يعرف صالح الدين عرفة ) 
ة، أو دائما يف شكل استجابات عقلية، أو لفظي االستاذأهداف التدريس احملددة، والذي يصدر عن 

حركية، أو عاطفية متماسكة، وتتكامل يف هذه االستجابات عناصر الدقة والتكيف مع ظروف 
 االستاذكون من التفاعل بني يتاجتماعية تصدر يف موقف اجتماعي  املوقف  التدريسي. وهي مهارة

 والتلميذ.

التدريب، واملمارسة اليت وتعرف الباحثة مهارة التدريسية بأهنا : جمموعة األداءات السلوكية املكتسبة ب
من القيام جبميع مهام العملية التدريسية ) ختطيط / تنفيذ / تقومي ( بأقل جهد،  االستاذمتكن 
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وبإتقان وكفاءة، وقدرته على التكيف السريع مع أية مواقف مفاجئة تطرأ يف أثناء املواقف التعليمية 
 املتعددة.

 :مهارات التدريس الجامعي -

يقصد مبهارات التدريس اجلامعي كما يعرفها خالد مخيس السر: جمموع القدرات اليت ميتلكها     
األستاذ اجلامعي، واليت تؤهله للتدريس يف اجلامعات بكفاءة، من خالل قيامه مبجموعة من األداءات 

، وتتعلق )التحركات( التدريسية املنظمة واملتسلسلة اليت ختص تدريس جمال معني من جماالت املعرفة
هذه القدرات بأربع جمموعات هي: القدرة على التخطيط للتدريس، والقدرة على تنفيذ التدريس، 

 والتواصل مع الطلبة. االتصالوالقدرة على تقومي تعلم الطلبة وتقدمي التغذية الراجعة، والقدرة على 

 

  : التدريس هيئة أعضاء -
قررات األكادميية يف جامعة املدينة العاملية، حيدد يف هذه الدراسة بأنه كل من يقوم بتدريس امل

 واحلاصل على درجة املاجستري، فما فوق يعملون حماضرين متفرغني أو بنظام الساعة

 احملك ،أو املقياس" :هو ( للمعيار 1558الوجيز ) للمعجم االصطالحي التعريف :المعايير -

 التقدير. أو للمقارنة، أساسا استخدامه أو إليه الرجوع ميكن الذي

 أهداف لوضع تستعمل و واحلكم للمقارنة، توضع ومقننة حمددة، مقاييس وتعرفه الباحثة بأنه جمموعة

 تضعها إحدى مستويات عن عبارة تكون وقد . املقاييس هذه وفق املطلوب العمل من اإلجناز وتقييم

 للمقارنة. اختيارها يتم أخرى مؤسسة يف إجناز مستويات أو عليها متفقا، اخلارجية اجلهات

(  كلمة " أصلها  " جود "  72:  1581اجلودة يف اللغة ) ابن منظور ، : الجودة الشاملة -
وأجاد أي أتى باجليد  ،وجودًا أي صار جيداً  ،وجاد الشيء جودة،واجليد نقيض الرديء  ،

 من القول والفعل ".
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( بأهنا البحث عن اجلودة يف كل جانب من جوانب العمل ،  1:  2001فيعرفها أبو امللوح  ) 
 ابتداء من تعريف احتياجات املستفيد وانتهاًء بتقييم رضى املستفيد من اخلدمات املقدمة له. 

 و قدرات الستثمار املبادئ و اخلصائص و املعايري من جمموعة تتضمن اسرتاتيجية داريةإ أو هي عملية
 .األداء يف والتميز الدقة، من لدرجة والوصول االحتياجات، لتلبية البشرية املصادر بداعاتإ و مواهب

وتعرف اجلودة الشاملة يف التعليم بأهنا اسلوب متكامل يطبق على املؤسسة التعليمية هبدف حتقيق 
 .وأقل التكاليف ساليببأكفئ األ دمات تعليمية،اخلأفضل 
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 الثانيفصل ال

 اإلطار النظري

 

 متهيد 
  مهارات التدريس األولاحملور : 

 احملور الثاين : اجلودة الشاملة 
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 مقدمة

 احملاور التاليةفصل التتناول الباحثة يف هذا 

  مهارات التدريس األولاحملور: 

تعلم مهارات  أساليبالتدريس، ومكوناهتا، وخصائصها، و ويتناول هذا احملور تعريف مهارات 
ية التخطيط مهأدريس، وخصائص التخطيط الفّعال، و تلالتدريس، وتعريف مهارة التخطيط ل

تدريس، واملهارات املتعلقة لخطيط، وتعريف مهارة التنفيذ لتواع ( الأنللدروس، ومستويات ) 
 –ة الصفية مهارة طرح األسئل –مهارة إثارة الدافعية  –املرتبطة هبا مثل ) مهارة التهيئة للدرس 

 –تنويع احلركة والصوت  –التعزيز  –الفصلمهارة إدارة  –مهارة استخدام الوسائل التعليمية 
هارة التقومي، وأغراض تدريس ( وتعريف ملتنسيق اجراءات التنفيذ ل –التقيد باخلطة الزمنية 

 ارات.ه وطرائق وأدوت التقومي، وتفسري، وحتليل نتائج االختبأساليبنواعه و أالتقومي، و 

 احملور الثاين اجلودة الشاملة: 

سالمي، ومفهومها يف التعليم، ورواد عريف اجلودة الشاملة ومفهومها اإلتويتناول هذا احملور  
اجلودة األوائل، وأمهية اجلودة الشاملة، املعايري الواجب اتباعها لتقييم جودة العملية التعليمية، 

 معوقات تطبيق اجلودة يف جمال التعليم - () عضو هيئة التدريس  االستاذمعايري جودة 

 الخلفية النظرية للدراسة 

العملية التعليمية نظام من األعمال املخطط هلا هبدف إحداث عملية منو املتعلم يف اجلوانب   
 ( . 11،   2003الشخصية، والعقلية، واملهارية، والوجدانية ) الفتالوي ، 

  ويتم ذلك من خالل عملييت:



-17 - 

 

عليم والتدريب واملمارسة التعلم الذي يعرف بأنه: إحداث تعديل يف سلوك املتعلم نتيجة التدريس والت 
 (. 30 – 25،  2003) الفتالوي ،  واخلربة

متكني املتعلم من احلصول على االستجابات املناسبة،  إىلالتعليم ويعرف بأنه :العملية اليت تؤدي 
 (.11،  1571) عاقل ،  االستاذفاعليته يف املواقف اليت ينظمها واملواقف املالئمة من خالل إثارة 

املادة الدراسية (،  –املتعلم  – االستاذوالعملية التعليمية تتكون من ثالثة عناصر رئيسة هي :) 
 وتتفاعل هذه العناصر بينها تفاعالً ديناميكياً .

املرشد، واملؤمتن على أهم ثروة يف اجملتمع، من أهم عناصر العملية التعليمية؛ ألنه املوجه، و  االستاذيعد 
ناجحاً  االستاذوامليسر للعملية التعليمية، ونظراً لثقل املهمة احململة على عاتقة، فالبد أن يكون ذلك 

متميزًا متمكنًا من املادة العلمية، ومزودًا باخلربات، واملهارات التدريسية؛ ليؤدي مهمته على أكمل 
مت الرتكيز يف هذه الدراسة على املهارات التدريسية الواجب امتالكها من قبل وجه، ومن هذا املنطلق 

 . االستاذ

 :المهارات التدريسية األولالمحور 

على  االستاذ(مهارات التدريس بأهنا: مدى قدرة  188: 1114عرف اللقاين واجلمل )اصطالحاً: 
استخدام املمارسات، واإلجرائيات اليت تساعده على القيام بعملية التدريس بكفاءة عالية حتقق من 

 خالهلا مستوى أفضل يف العملية التعليمية، وتظهر يف احملصلة النهائية لنواتج التعليم .

 حتقيق ( مهارات التدريس بأهنا :"منط من السلوك التدريسي الفعال يف 28:  2009ويعرف عرفة )
دائما يف شكل استجابات عقلية، أو لفظية، أو حركية، أو  االستاذأهداف حمددة، والذي يصدر عن 

عاطفية متماسكة، وتتكامل يف هذه االستجابات عناصر الدقة والتكيف مع ظروف املوقف 
ميذ، والتل االستاذالتدريسي، وهي مهارة اجتماعية تصدر يف موقف اجتماعي يتكون من التفاعل بني 

 .وهي مهارة متعلمة ختضع يف اكتساب األفراد هلا لقواعد تعلم املهارات املختلفة
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جمموعة املمارسات التدريسية يف جمال التخطيط وطرائق التدريس واستخدام  :وترى الباحثة أهنا
بدرجة من التمكن لتحقيق  االستاذدارة الصف، وتقومي الطالب اليت يؤديها إالوسائل التعليمية، و 

 هداف حمددة يف املواقف التعليمية املختلفة .أ

يف هذا احملور املهارات التدريسية، ومكوناهتا، وأمهيتها، ومصادر اشتقاقها، وطرق  تتناول الباحثة
 تقوميها.

   مكونات المهارات التدريسية

   )25:  2009ذلك )عرفه ،  إىلوتتكون  املهارة التدريسية من مكونات ثالث يشري 

يتمثل يف حمتوى املهارة الذي يشمل مواصفات املهارة التدريسية، وكيفية أدائها،  المعرفي :المكون -
جانب  إىل، وألهداف املادة الدراسية، وحمتواه طالبوأسسها، والنفسية، والرتبوية، ومناسبتها لل

شكالت املناسبة الستخدامها يف املوقف التعليمي ، مث أهم امل ساليبمواضع استخدامها، وأهم األ
التغلب على هذه  أساليبيف اثناء تنفيذه لتلك املهارة التدريسية، و  االستاذاليت ميكن ان تواجه 

 املشكالت، تتضح أمهية اجلانب املعريف عند بداية التعلم للمهارات التدريسية ، وقبل القيام بتنفيذها.

ة التدريس، وتنفيذ يف أداء مهار  االستاذيتمثل يف أسلوب الطالب، أو  المكون المهارى :-
املناسبة هلا خالل املوقف التعليمي، واليت تتناسب مع أهداف املادة الدراسية وحمتواها مبا  ساليباأل

 على التعلم . الطالبيساهم يف حتقيق تلك األهداف ومساعدة 

التدريسية املطلوبة،  اتأو الطالب يف تعلم املهار  االستاذيتمثل يف رغبة  المكون النفسي :-
حساسه بأمهيتها، واقتناعه بدورها يف سلوكه، ويف أدائه كمعلم يقوم بإدارة املوقف التعليمي من وإ

 خالل جمموعة من األداءات اليت تشكل يف جمملها املهارة التدريسية.
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وهذه املكونات الثالث تأيت متداخلة بصورة شاملة يف أداء مهارة التدريس أثناء املوقف التعليمي، 
هارة يف صورة جمملة، ولكن من خالل أداء جمموعة من اإلجراءات والتكنيكيات اليت حبيث تبدو امل

 تتناسب مع املهارة التدريسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1 – 2الشكل )                                 

 

أن االهتمام باملهارات التدريسية ضرورة تؤكدها التوجهات  إىل(  12م : 2000وأشار محيدة ) 
إذ  يف العصر احلديث قائم على االهتمام مبهارات التدريس، االستاذالرتبوية احلديثة، وأصبح تدريب 

 المعرفي  المكون

 المكون المهاري

 المكون النفسي

 
 التدريسمكونات مهارة 
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ين يف االستاذين القائمة على املهارات التدريسية معظم برامج إعداد االستاذسادت حركة إعداد 
 الواليات املتحدة، هبدف إعداد معلمني ماهرين قادرين على أداء عملهم التدريسي على حنو سليم.

 خصائص مهارة التدريس 

 (  : 32 – 30:  2009هناك العديد من اخلصائص اليت تتصف هبا مهارة التدريس ) عرفة ، 

أن  إىلف التعليمي، ويرجع ذلك أثناء املوقى خباصة يف تلك املهارات اليت تؤدالعمومية: و  -
إال أن  تكاد تكون واحدة يف كل املراحل التعليمية، ويف كل املواد الدراسية، االستاذوظائف 

وأهدافها هي اليت متيز هذه املهارات التدريسية من مرحلة ألخرى، ، حمتوى املادة الدراسية
 ومن مادة ألخرى .

ها أساليبكونة هلا ) املعريف واملهاري والوجداين (و التداخل: فمهارة التدريس هلا أداءاهتا امل -
بني مهارة فصل الاملناسبة، واليت تتم يف أثناء املوقف التعليمي يف صورة متداخلة يصعب معها 

 تدريسية معينة، ومهارة تدريسية أخرى يف املوقف التعليمي الواحد.

همة؛ مثل التطور الرتبوي، الديناميكية:  فمهارة التدريس تتسم بالتطور املستمر لعوامل م -
تدريس املواد الدراسية،  أساليبوتطور األهداف التعليمية، وأهداف التدريس، وتطور 

عنه من  وما ينتج يرة مهارات التدريس هلذا التطورتقييمها، مما جعل من املهم مسا أساليبو 
 ومهام جديدة أمراً ضروريا. أفكار

التدريسي، كمحصلة جملموعة من املهارات التدريسية املتداخلة،  االستاذأداء  إىلالرتابط: ينظر  -
حتقيق األهداف التعليمية  إىلواملرتابطة، واملتناسقة، يف صورة متكاملة تؤدي يف النهاية 

 .املنشودة
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االكتساب: فمهارة التدريس ميكن تعلمها من خالل مكوناهتا ) املعريف ، واملهاري والوجداين  -
عدة  االستاذصائص؛ فإن مهارات التدريس تتطلب أن تتوافر لدى جانب تلك اخل إىل( 

 مسات شخصية، وقدرات عقلية، وجسمية؛ تعد الزمة للنجاح يف مهنة التدريس.

 :أهمية تحديد المهارات التدريسية

ة، فباملهارات حنصل على األخري ن املعرفة ؛ السيما يف العقود ازدادت أمهية املهارات يف معظم ميادي  
فعال، وتتضاعف فيه املعرفة العملية كل بضع سنوات، وأصبح التعقيد مسة من مسات جمتمعاتنا )  تعلم

 .( 219،  2002احليلة ، 

أن أولئك  إىل( أن مثة دالئل تشري  patricia E . Vanwest ,1982ويرى كلُّ من) 
عدالت مرتفعة من املّدرسني الذين يسعون لتطوير مهاراهتم التدريسية ؛ غالباً ما حيصل طالهبم على م

 ( 342،  2002؛ كما ينظر هؤالء الطالب إليهم كمدرسني أكفاء ) اخلميسي ، اإلجناز الدراسي

ه املهارات ، بل إن يف مهنته يقوم على إتقان هذ االستاذ( أن " جناح  2001ويذكر أبو اهلجاء )
 أصبح جمموعة من املهارات التعليمية ، اليت جيب أن جييدها ويتقنها وينفذها".   االستاذ

من خالل األدبيات املتعلقة باملهارات؛ ترى الباحثة أن أمهية املهارات التدريسية والعمل على حتديدها 
 أمر ضروري لألسباب التالية:

حتديد األهداف اليت يعمل من أجلها،  إىلبها عمله؛ يؤدي معرفة املدرس للمهارات اليت يتطل -
 .وما ينبغي تعلمه من أجل حتقيق األهداف املتوخاة

جناحه يف التدريس ، وزيادة ثقته بنفسه، وبالتايل بلوغ  إىلإتقان املدّرس هلذه املهارات؛ يؤدي  -
 .األهداف املنشودة

 ر منوه املهين.تطوي إىلتساعد املدّرس على التقييم الذايت، وتؤدي  -
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 تعد مصدراً رئيسياً لتقومي كفاءة مدرس، ومدى قدرته على أداء عمله. -

 تقاهنا من قبل املدرس مؤشراً جيداً ملستوى حتصيل أفضل لطلبته.ايعد  -

 :تعليم مهارات التدريس وتعلمها أساليب

 ( 91 - 37:  2009يف تعليم مهارات التدريس وتعلمها ) عرفة ،  ساليبمن أبرز األ

 :الرتبية امليدانية -

، وذلك من خالل احتكاكهم املباشر قوم هبا طالب كليات الرتبيةويقصد هبا جمموعة األنشطة اليت ي
 يف املدارس اليت خيتارها معلموهم، فيتدربون فيها؛ ليكتسبوا املهارات الالزمة ملهنة التدريس. الطالبب

 :التدريس املصغر  -

جبامعة 1540ومساعدوه منذ عام  Dwight Allenلقد استحدث هذا األسلوب آلن دوايت 
 ستانفورد األمريكية، وميكن إجياز أسلوب التدريس املصغر فيما يأيت:

يعني املشرف املسئول عن طريق التدريس لطالبه مهارة معينة من مهارات التدريس، مث يشرحها هلم، 
لتنفيذ هذه املهارة أمام  بوضع خطة املعلم قوم الطالب /ويوضح هلم مكوناهتا، ومواصفاهتا مث ي

 االستاذوقد تكون املهارة اليت ينفذها  الطالب /  ، ال تزيد عن مثانية،الطالبجمموعة صغرية من 
يف حجرة الدراسة العادية، أو  الطالبمكونًا أساسيا ملهارة تدريسية أمشل، ويكون تنفيذ املهارة أمام 

 .يف مكان جمهز بأدوات وأجهزة معدة لذلك

 املوديالت -

، وقد اهتم العديد من االستاذتفريد التعليم استخدامًا يف جمال إعداد  أساليبيعترب املوديل من أكثر 
الرتبويني بتحديد مفهوم املوديل يف أنه وحدة تعليمية مصغرة، وتتضمن أنشطة تعليمية تعلمية، روعي 
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هداف احملددة بصورة قائمة من األ ىلإذاهتا، باإلضافة فيها عند التصميم أن تكون مستقلة، ومكتفية ب
 دقيقة، واالختبارات التشخيصية، والتكوينية، والنهائية، واملناسبة هلا. 

 احلقائب التعليمية  -

احلقيبة التعليمية وعاء معريف حيتوي على عدة مصادر للتعلم، صممت على شكل برنامج متكامل 
 الطالبمتنوعه تناسب قدرات ة ومهاري يم، وتعلم وحدات معرفية،متعدد الوسائط يستخدم يف تعل

زيادة معارف، وخربات ومهارات املتعلم، وتؤهله ملقابلة مواقف حياتيه  إىلوبيئاهتم ويؤدى تعلمها 
ترتبط مع ما اكتسبه نتيجة لتعلمه حمتوى هذه احلقيبة، ويطلق على احلقائب التعليمية مرادف آخر 

كون من عدة مصادر تعليمية تعلمية متعددة، ومتكاملة، هو الرزم التعليمية لوجود برنامج تعليمي يت
وترتبط بوسائط وأجهزة تقنية وهناك أيضا ما يطلق عليه صناديق االكتشاف الذي هو مرادف أيضا 

 .وب واإلجراءات املميزة لكل أسلوبللحقيبة التعليمية وإن كان االختالف بينهما يبقى يف األسل

 مهارات التدريس

 عملية مراحل بإحدى منها كل خيتص جمموعات ثالث إىل عام بشكل التدريس مهارات صنفت

 و .فرعية مهارات على جمموعة كل تشتمل حيث والتقومي والتنفيذ، التخطيط، هي و الثالث التدريس
 مهارات جمموعة الدروس، تنفيذ مهارات جمموعة الدروس، ختطيط مهارات جمموعة هي:   اجملموعات

 ( 183:  1557( ويقول زقوت )  12: 2001) زيتون ،  الدروس تقومي

 و التدريس بعملية لقيامه االستاذ حيتاجها اليت الضرورية األمور أهم من الثالثة اخلطوات تلك تعترب "
 " لدروسهم حتضريهم يف عليه وايركز  ما هي

 وسنتناول هذه املهارات بشيء من التفصيل
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 مهارة التخطيط للتدريس: أوالً 

وأنشطة وإجراءات ، واستخدام  أساليبمن  االستاذالدراسي تصور مسبق ملا سيقوم به  التخطيط
أدوات، وأجهزة، ووسائل تعليمية متنوعة من أجل حتقيق األهداف الرتبوية املرغوبة، وهو منهج 

 ؛ لتحقيق أهدافإجراءات االستفادة منها وحتديد ،صر اإلمكانات املتوفرة، ودراستهاح إىليهدف 
 مرجوة خالل فرتة زمنية حمددة، بالنسبة إلعداد الدروس.

( بأنه تلك العملية اليت تتضمن وجود تصور ذهين مسبق  79:  1125ويعرفه جرادات وآخرون )  
لتحقيق األهداف الرتبوية، ومبا يشمله من عمليات تقوم على  االستاذللمواقف التعليمية اليت يهيئها 

حتقيق  إىلجراءات اليت تؤدي واإل ساليباأل ، واختيارتوى هذه األهدافبوية، وحتديد حماألهداف الرت 
، وحتديد األبعاد الزمنية، واملكانية، ، واألدوات التقوميية املناسبةساليب، واختيار األهدافهذه األ

 .ت الالزمة لتنفيذ الدرسوالتسهيال

أن التخطيط عملية علمية مدروسة تتضمن جمموعه من وترى  مع التعريف السابقالباحثة  تفقوت
اخلطوات، واإلجراءات اليت جيب على احملاضر اتباعها، وبالتايل حتقيق األهداف املرجوة مع أمهية 
مراعاته أن يتصف بالواقعية، وإمكانية التنفيذ، ومناسبته ملستويات الطالب. وتشتمل خطة التدريس 

تدريس، واألنشطة، والوسائل  التعليمية املراد استخدامها، ووسائل على األهداف، واحملتوى، وطرق ال
 تكاملية تبادلية بروابط البعض بعضها مع ترتبط و بينها العناصر هذه تتفاعل وسوفالتقومي املناسبة، 

  .املنشودة التعليمية األهداف لتحقيق ذلكو   النظام، هذا حول متغريات هبا يوجد بيئة ضمن تكون

 االستاذعرف التخطيط الدراسي بوجه عام بأنه جمموعة من اإلجراءات، والتدابري اليت يتخذها ي
، ويتضمن هذا التعريف إجرائيا سلسلة من الضمان جناح العملية التعليمية التعلمية، وحتقيق أهدافه

 (: 79: 2002العمليات التعليمية احملددة بالعناصر التخطيطية األربعة التالية)اهلويدي ، 

 .األهداف .1
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 حمتوى املادة )احملتوى(. .2

 ، والوسائل، واألنشطة.ساليباأل.3

 القياس، والتقومي ملعرفة مدى حتقيق األهداف ومقداره، والغايات التعليمية املنشودة. أساليب. 1

ة يف ياألولوهناك عناصر أخرى ثانوية تتمثل يف احملتوى الدراسي، أو املوضوعات، مث املعلومات 
مث التقومي، والتغذية الراجعة. وقد تكون هناك  أو جمموعة األهداف،دف اخلطة، مث زمن تنفيذ اهل

، أو أية مالحظات االستاذعناصر أخرى مثل عناصر الربط بني املواد، أو الصعوبات اليت يواجهها 
 أخرى.

 خصائص التخطيط الفعال 

: 2005زيتون، كمال عبد احلميد، أن يرسم خطته خبصائص أساسية حبيث تكون )  االستاذعلى 
 ( متسمة باآليت: 372

 مكتوبة . -

على احملاضر أن يعتمد على خطط مفصلة، حيث ال يستطيع أن يتحكم على األفكار اليت تطرأ على 
 ذهنه، وذلك ضمانا لعدم الشرود يف أثناء التدريس.

 موقوتة. -

جيب أن تعطي أنشطة، أو مواد  جيب أن يراعي يف خطة الدرس عنصر الزمن، مبعىن أن خطة الدرس 
كافية لتغطية كل زمن احلصة، كذلك أن يكتب يف خطة احملاضرة الزمن الالزم لكل نشاط، أو إجراء، 

 وذلك لتحقيق الضبط والفعالية يف التدريس.

 مرنة. -
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أال يعتمد على ما كتبه يف السابق؛ بل  االستاذجيب أن تتسم خطة الدرس باملرونة، حيث جيب على 
ليه، ويعدله فيه حىت تكون خربته مفيدة وذات قيمة فيما بعد، وكذلك جيب أن تراعي اخلطة يضيف إ

 وغريه.: مثل اجتماع طارئ الظروف اليت قد حتدث يف أثناء التدريس، وحتول دون إكماهلا

 مستمرة . -

وجوب اعتماد احملاضر اخلبري التخطيط  إىلعملية التخطيط جيب أن تكون مستمرة؛ حيث أشرنا 
املفصل، لتحقيق املرونة، ومواكبة التغيري، وعدم التضحية بفاعلية التدريس، وبالتايل استمرارية عملية 

 التخطيط.

 أهمية التخطيط للدروس 

 ئدفوا من ملا له التعلمية التعليمية العملية يف والضرورية األساسية، األمور من للتدريس التخطيط يعد

 ،ساليبواألحملتوى، او  األهداف، األساسية اليت هي اخلطة عناصر بني الربط، والتكامل أبرزها كثرية
 فإن لذلك املتعلمني؛ وخصائص، وإمكانات حلاجات، املالئمة والتقومي األنشطة،، و التعليمية والوسائل

 املتعلمني تعلمو  لتعليم منظما و مرشدا أصبح االستاذ دور أن خاصة أساسي أمر لتدريس التخطيط

(أن أمهية التخطيط لدروس  2002) اهلويدي )  التالية لألسباب للتدريس التخطيط ضرورة يؤكد هذا
 تتمثل يف اآليت:

موضوع الدرس، وأهدافه، وأنشطته التعليمية، والتعلمية، والبعد  االستاذيساهم يف إدراك  -
 عن االرجتالية .

 يف تعليم الطالب.  ساليبمن اختيار أفضل الطرق، واأل االستاذميكن  -

 من تصميم أفضل أدوات القياس املناسبة للدرس . االستاذميكن  -

 على مواجهة املواقف التعليمية املختلفة بطريقة ناجحة. االستاذيساعد  -
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 خالل تدريسه. االستاذيقلل من األخطاء اليت يقع فيها  -

 من النسيان . االستاذمي يساهم يف توفري الوقت واجلهد وحي -

 ه من ناحية أخرى وعدم الشعور باالرتباك.طالبينمي الثقة لدى احملاضر من ناحية و  -

 جرادات) كاآليت املهارات وهذه التدريس، يف ضرورية مهارات اكتساب إىل للتدريس التخطيط ويؤدي

 (83:2008 ، آخرون و

 · .للمتعلمني التعليمي االستعداد حتديد مهارات -

 .املتعلمني بني الفردية للفروق تبعا جمموعات يف وتصنيفهم املتعلمني، تنظيم مهارات -

 · .للمتعلمني التعليمية احلاجات حتديد مهارات -

 · .نواتج بصورة صياغتها و التعليمية األهداف حتديد و اشتقاق مهارات -

 .اجليد التعلم مصادر حتديد مهارات -

 مستويات التخطيط )أنواع التخطيط (

 .عام بشكل الصف إدارة و الصفي الضبط مهارات -

              .املتعلمني تعلم حتسني يف منها واالستفادة عليه،  احلصولو الراجعة،  التغذية مهارات -

 : مها مستويني إىل عام بشكل للتدريس التخطيط مستويات صنفت

 . الفصلية واخلطط السنوية، اخلطط مثل: املدى بعيد التخطيط 1-

 التخطيط أو دراسي، ألسبوع التخطيط دراسية، حلصة التخطيط: مثل املدى قصري التخطيط 2-
 (81:2008 ، آخرون و جرادات. )  دراسية لوحدة
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 الفصلية أو السنوية الخطة -1

 أو دراسية سنة إىل الزمنية املدة تصل قد التنفيذ حيث من طويلة ملدة لتدريسل التخطيط عن عبارة

 . دراسي فصل

 األهداف العامة و بكاملة الدراسي العام أشهر على الدراسية الوحدات توزيع اخلطة هذه تتضمن و

 و عفانة) الدراسية: الوحدات تدريس عند مراعاهتا جيب اليت القواعد عضوب حتقيقها، جيب اليت

 ( 2008 ،  عطية() 2005 ، آخرون

 · . فيها الصعوبة ومواطن وأمهيتها، الدراسية، باملادة التامة اإلحاطة -

 و مركزية هيئات أو جهات من حتدد ما غالبا اليت للمادة العامة باألهداف التامة اإلحاطة -
 املتعلمني مستوى و املادة معطيات ضوء يف استقصاؤها االستاذ فعلى كذلك تكن مل إن

 . وحاجاهتم

 . واالجتماعية، املعرفية خلفياهتم و ميوهلم و املتعلمني خبصائص اإلحاطة -

 جمال يف الدراسات و البحوث إليه توصلت ما آخر و هاأساليب و التدريس بطرائق اإلحاطة -

 . فاعليتها

 . نتائجها وحتليل وإعدادها، أدواته،و   التقومي، أساليبب اإلحاطة -

،  جماالهتا ومراعاة وصوغها، (، السلوكية ) التعليمية األهداف اشتقاق على القدرة -
 . ومستوياهتا

 : الفصلية أو السنوية الخطة عناصر

 (236:2005 وآخرون ،) عفانة :هي عناصر جمموعة من الفصلية أو السنوية، اخلطة تتكون
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 وتواريخ توزيعها، و الكتاب يف املتضمنة الدراسية الوحدات عناوين يكتب فيه و :الخطة عنوان 1-

 دراسية. وحدة لكل املخصصة التدريسية احلصص وعدد تدريسها،

 . يغة املصدر الصريح لكل موضوع دراسيحيث تكتب بص :العامة األهداف 2-

 واملبادئ املفاهيم خاصة الدراسية الوحدات حملتوى خمتصر بتحليل االستاذ يقوم حيث :المحتوى 3- 

 . الدراسية الوحدة تتضمنها اليت املهارات و العلمية

 . املنشودة التعليمية األهداف لتحقيق الالزمة :األنشطةو   الوسائل، و ساليباأل 4-

فصل ال أو الدراسي العام أثناء يف التعليمية النتائج تقومي و قياس وسائل حتديد يتم حيث : التقويم 5-
 . هنايته يف و الدراسي

يسجل  فقد املنهاج تنفيذ أثناءيف  مالحظاته االستاذ يدون الفقرة هذه يف و : المالحظات 6-
 وحدة معينة، يف البدء تاريخ أو االستاذ هلا خطط اليت األنشطة أحد تنفيذ دون حالت اليت الصعوبات

 عند الصعوبات هذه االعتبار بعني يأخذ حىت ذلك و التاريخ هبذا البدء منعت اليت واألسباب

 . تواجهه اليت املشكالت وحل أخرى، لوحدات التخطيط

 

 : الدراسية الوحدة خطة : ثانياً 

 هذه اخلطة ويف اليومية، واخلطة الفصلية،  أو السنوية، اخلطة بني متوسطة الدراسية الوحدة خطة تعد

 عن مقدمة اخلطة هذه تتضمن(   80:2002 ، اهلويدي ) دراسية وحدات إىل املنهاج بتقسيم يقوم

 واألدوات األجهزة، الدراسية، وتقوميها، وقائمة بالوحدة اخلاصة األنشطة و أهدافها و الدراسية الوحدة

 . املستخدمة

 : يلي ما مراعاة فعليه التخطيط هبذا االستاذ لقيام و
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 للتعلم املتعلمني اهتمامات إثارة يف تساعد اليت األهداف خيتار أن . 

 املنشودة التعليمية األهداف لتحقيق املناسبة التعليمية األنشطة و ساليباأل خيتار أن . 
 لتدريس الالزمة التعليمية التقنيات خيتار أن . 

 لذلك احلاجة حسب التغيري أو للتعديل، قابلة تكون أن أي التخطيط يف املرونة مراعاة . 

 :الدراسية الوحدة خطة عناصر

 (237:2005 ، وآخرون عفانة: ) اآليت من الدراسية الوحدة خطة تتكون

  : الوحدة مقدمة  1-

 الدراسية، الوحدة تنفيذ بدء وتاريخ الدراسية،  الوحدة عنوان تتضمن اليت العامة املعلومات هي

 .  وهنايته

   : الوحدة أهداف  2-

 وهي ، الثالثة اجملاالت وتشمل الوحدة، هذه هناية يف حيققها سوف اليت األهداف االستاذ يدون وفيها

 . الوجدانية و املهارية و املعرفية

 الوحدة: أنشطة  3-

 الوسائل وكذلك الوحدة، تدريس يف االستاذ يستخدمها سوف اليت سائلوالو  ،ساليباأل هي 

 . مسبق إعداد إىل حتتاج اليت التعليمية

   : الوحدة تقويم  4-

 من يقوم سوف اليت األسئلة أهم االستاذ يدون لذلك التعليمية؛ األهداف حتقق مدى قياس هوو 

 . الدراسية الوحدة خالهلا
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  التعليمية: ألجهزة، واتباألدوا قائمة 5-

 الرسم أدوات مثل الشرائح، واألدوات جهاز عرض ت،الشفافيا عرض جهاز مثل للتنفيذ املناسبة

 . الكهربائية األدوات ، ياهلندس

 : اليومية الخطة : ثالثاً 

 أو، لدرس واحد أدائه لتحسني االستاذ يضعها اليت املدى، قصرية اخلطط من املستوى ذلك وهي  

 اخلطة هذه أن اخلطة السنوية عن ختتلف و دراسية، وحدة جمموعها من تكون اليت الدروس من جمموعة

 كل مقرراتو وحمتويات، الدرس،  عناوين باختالف ختتلف و الواقع من قربا أكثرو  تفصيال، أكثر

 ( 42– 98، 2002 ، جامل)  . درس

 : من اليومية التدريس خطة تتكون و

 الدرس عنوان  1-

عنوان الوحدة كعنوان لدراسة مثل احلاسوب، واألنظمة التكنولوجية، أو غريها،  االستاذوهو أن يتخذ 
 أو أن يتخذ العناوين اجلانبية حملتوى الكتاب املدرسي كعناوين لدرسه.

 الدراسي الفصل  2-

 و واحداً  الدرس موضوع إن كان و الدروس خلطة به خاص تصور إىل حيتاج الفصول من فصل كل 
 يكتب يناالستاذ من كثري لكن اخلطط و هذه من الواحد الفصل طالب بني فردية فروق لوجود ذلك

 من تتكون الدراسية السنة ألن الثاين الدراسي الفصل أو األول الدراسي الفصل التحضري كراسة يف

  فصلني

 ( السلوكية ) التعليمية الدرس أهداف -1
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 يف عمله الطالب على يتعني ما حيدد فهو ،خطة الدرس مكونات أهم من احملدد التعليمي اهلدف إن 
 و دقيق وصف عن ليعرب يأيت أن البد و ،املناسبة والتعلم التعليم أنشطة يقرتح انه كما ،الدرس هناية

 األهداف هذه تكون أن و ،الدرس هناية يف الطالب من واملتوقعة املختلفة األداء ألشكال إجرائي

 مناسبة تكون أن و علمتال نواتج من واحداً  ناجتاً  يشمل أنو  ،بفعل سلوكي تبدأ أي واضحةو ة حمدد

 . مالحظته ميكن أي للمالحظة قابال اهلدف  يكون أن و ،الطالب ملستويات

 المادة محتوى -4

  ومفاهيم، حقائق، إىل دروسه من درس ألي الدراسية املادة حمتوى يقسم بأن مطالب االستاذ 

 : مها أمرين على احملتوى شكل يتوقف و منطقي، بشكل نظريات و ومبادئ، تعميمات،و 

 . ؟ وجداين أو مهاري، أو معريف، هدف هو هل للدرس حتديده مت الذي التعليمي اهلدف -

 . املختارة والتعلم التعليم أنشطة -

  التعليمية األنشطة -5

 هذا على تبىن التعلم وأنشطة الدرس، هبدف يرتبط فاحملتوى اخلطة مكونات من احملتوى كان إذا 

 . اخلطة يف والطريقة باحملتوى قويا ارتباطا وترتبط أيضا، اهلدف

  التعليمية الوسائل -4

 حيدد أن املدرس على بجي لذلك و الدروس، من درس أي خلطة األساسية األركان من تعد هي و 

 األنشطة و الدراسي،  واحملتوى التدريس،  طرائق مع تكاملت إذا واليت املناسبة التعليمية الوسائل

 لتوضيح أداة هي التعليمية ألن الوسيلة الدرس ألهداف الطالب حتقيق يف فعال دور هلا كان األخرى

 و الطالب ملستويات مناسبة وتكون ،الدرس بأهداف عادة الوسيلة ترتبط و الغموض، وكشف املعاين
 . نفوسهم يف أثر ذات
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  التدريس طرق -7

 طريقة املختلفة جوانب التعلم من جانب ولكل للدرس، احملددة األهداف ضوء يف اختيارها يتم 

 واملناقشة، الواحد كاإللقاء، الدرس يف طريقة من أكثر استخدام إىل االستاذ يضطر وقد معينة،

 . التدريس يف املستخدمة الطرائق من غريها أو العملي، والتدريب

  التقويم -8

 فهذا للدرس حدد أهدافا قد كان فإذا بالتدريس البدء قبل كبرية أمهية االستاذ يوليها أن جيب عملية 

 الغرض هلذا من إعداد األسئلة البد مث ومن اهلدف، هذا بلوغ مدى على التعرف من البد نهأ يعين

 بالوضوح تتميز وأن مرتبطة باألهداف، األسئلة هذه تكون أن على منه االنتهاء بعدو  الدرس، أثناء

 . سهولة و بيسر املطلوبة جابةاإل الطالب يدرك حىت

  السبوري الملخص -9

 لكل ملخصا االستاذ يعد أن البد من هلذا و يدرسوهنا، اليت املادة تلخيص إىل عادة الطالب حيتاج 

 األفكار امللخصات هذه وتتضمن النهاية يف كله للدرس ملخصا كذلك و درسه مراحل من مرحلة

 . مرحلة كل حتتويها اليت األساسية

 التعيينات ) الواجبات المنزلية ( -30

 صورة الواجبات، يف هذهقاعة احملاضرة  خارج بأدائها الطالب يكلف واجبات الدرس خطة تشمل 

)  التعيينات هذه تراعي أن جيب و مجاعات أو فرادى، الطالب هبا يقوم مشروعات أو متارين
 . الطالب بني الفردية الفروقالواجبات (

 مهارة تنفيذ التدريس  ثانياً 
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 على ضرورة تأكيد من ذلك يتضمنه وما التدريس، عملية لتخطيط البالغة األمهية من على الرغم

 ينبغي اليت اإلجراءات أو املمارسات يف بالتفكري تتعلق اليت املهارات من جملموعة االستاذ اكتساب

 االستاذ إلجياد ذاهتا حد يف كافية ليست املهارات تلك فإن دروسه، أهداف لتحقيق إتباعها عليه

 القدرة ولكنه الطالب، أمام مهاراته أو ملعارفه، االستاذ استعراض ليس فالتدريس الصف غرفة يف املاهر

 وإشراك التعليمي، املوقف مع التفاعل على الطالب مساعدة شأهنا من متنوعة، بإجراءات القيام على

 ضج، أو ملل، دون املوقف هذا يف واالستغراق التفاعل، هذا يف حواسهم من حاسة من أكثر

 وإتباع اإلجراءات من العديد باختاذ االستاذ ويقوم واقعا اخلطة تصبح حيث تدريسال يف عمليا الشروعو 

 وتتمثل النجاح، حتقق اليت املادية وغري املادية اإلمكانات من يلزم ما كل توفري و األسس، من جمموعة

أن ترتيب هذه املهارات ال يعين بالضرورة أن تكون  -يلي:  فيما تدريس يف العملية اإلجراءات
 متسلسلة، بل أهنا قد تكون متداخلة يف أحيان كثرية .

  ًالتهيئة (  التمهيد أوال ( 

 الطالبأو يفعله، بقصد إعداد  االستاذ( التهيئة" بأهنا كل ما يقوله  73:  2004ويعرف زيتون ) 
 يف حالة ذهنية، وانفعالية، وجسمية قوامها التلقي، والقبول. للدرس اجلديد، حبيث يكونون

ويفعله، هبدف إعداد املتعلمني للدرس اجلديد، حىت  االستاذوترى الباحثة بأن التهيئة "كل ما يقوله 
 يكونوا يف حالة ذهنية، وانفعالية، وجسمية جيدة تسمح هلم بتلقي الدرس، والتفاعل معه.

، الطالبوكذلك يعرف الرتبويون واملشتغلون بطرق التدريس التهيئة للدرس بأهنا: "خطوة إذكاء شوق 
 . "وإثارة اهتمامهم لدرس اجلديد

 : أنواع من التهيئة

 ( كتايل 119 – 111م : 2001وأنواع التهيئة كما تذكرها سهيلة الفتالوي ) 
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  التهيئة التوجيهية أوالً 

عديدة؛ كأن يطرح  أساليبوجيه انتباه املتعلمني حنو موضوع الدرس، باستخدام لت االستاذفيلجأ إليها 
أسئلة، أو يوظف حدثًا جاريًا، أو يعرض منوذًجا أو شيًئا، أو ميارس نشاط معيًنا، أو حيكي قصة أو 

 .أساليبغري ذلك من  إىلطرفة، أو يربط درسه مبا سبق تدريسه ... 

 التهيئة االنتقالية ثانياً 

أخرى، أو من نشاط  إىليف تسهيل االنتقال التدرجيي من شرح نقطة يف الدرس  االستاذيستخدمها  
عادة يف هذا النوع من التهيئة على األمثلة واألنشطة التعليمية اليت  االستاذآخر. ويعتمد  إىلتعليمي 

 إىلجيي من نقطة ه مولعون هبا، وحريصون على ممارستها، وذلك لتحقيق االنتقال التدر طالبيعرف أن 
 .أخرى حىت هناية الدرس

 التهيئة التقويمية ثالثاً 

 إىل –أنشطة أو خربات جديدة. ويعتمد هذا النوع من التهيئة  إىللتقومي ما مت تعلمه قبل االنتقال  
هار مدى إلظ االستاذعلى األنشطة املتمركزة حول املتعلم، وعلى األمثلة اليت يقدمها  -حد كبري

 .قررمتكنه من امل

 ( 71م :  2004وتستهدف عملية التهيئة واحداً أو أكثر مما يأيت : زيتون ) 

  تركيز انتباه املتعلمني على موضوع الدرس اجلديد، أو إحدى نقاطه عن طريق إثارة الدافعية
 .لديهم حنو الدرس، أو إحدى نقاطه كوسيلة لضمان اندماجهم يف األنشطة الصفية

 املتعلمني فكرة عن حمتوى الدرس مما يساعدهم على فهمه، وحتقيق ما هو متوقع  إعطاء
 .منهم
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 وما سوف حيققونه من  ،ا سيتم تعلمه من حمتوى هذا الدرستكوين توقعات لدى املتعلمني مل
 أهداف. 

  حتفيز ما لدى املتعلمني من متطلبات التعليم املسبقة. 

  الطالبتوفري االستمرار يف عملية التعلم بربط الدرس مبا سبق أن تعلمه. 

ومما ينبغي التنبيه إليه أن التهيئة ال تقتصر على بداية الدرس فقط، بل هي الزمة للمعلم عند بدء أي 
نشاط تعليمي جديد، حىت يصبح االنتقال بني األنشطة تدرجيًيا وحمقًقا للهدف املرجو، وهذا يضمن 

 .لم االحتفاظ بانتباه املتعلمني طوال الدرسللمع

لتحقيقها؛ فكلما بدأ العمل على حتقيق  االستاذإن التمهيد يتوقف على عدد األهداف اليت يسعى 
هدف مهد هلذا العمل حىت ينتهي منه ، مث ميهد للهدف الثاين ، وهكذا ، ويف حالة استخدام 

ومة حمددة عادة متعدد اإلجابات أي ال يتطلب معلاألسئلة فإن السؤال املستخدم يف التمهيد يكون 
 .جيب أن يعرفها التلميذ

  ًمهارة اثارة الدافعية  ثانيا 

 و اإلنسان سلوك يستثري داخلي عامل عن عبارة الدافع أن على املختلفة النظريات بني اتفاق هناك"
 119، 2003) زيتون ، "اخلارجية والبيئة الداخلية، بالعملية يتأثر فالدافع التكامل فيه حيقق و يوجهه

). 

( أهنا جمموعة من  334م : 2004يقصد مبهارة إثارة الدافعية للتعلم حسبما يذكر زيتون ) 
بسرعة ودقة وبقدرة على التكيف مع  االستاذالسلوكيات ) األداءات ( التدريسية اليت يقوم هبا 

معطيات املواقف التدريسية، بفرض إثارة رغبة الطالب لتعلم موضوع ما، وحتفيزهم على القيام 
 بأنشطة تعليمية تتعلق به واالستمرار فيها حىت تتحقق أهداف ذلك املوضوع .
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 :إثارة الدافعية أساليب

إثارة الدافعية لدى املتعلم ويعتمد ذلك على إجادة  اليت ميكن للمعلم من خالهلا ساليبتتعدد األ    
 ( كما يأيت:  13:  2007هلذه املهارة ومتكنه منها ، ويشري اليها العاجز والبنا )  االستاذ

أن يوقظ لدى املتعلمني أمهية التعليم وضرورته ببيان أمهيته، وكذلك بالعمل على حتفيزهم  -
 واملشاركة اجلادة. بالقيام بأنشطة لتحقيق األهداف املرجوة،

 –التسامح  –هتيئة املناخ الصفي االجتماعي وصوال ألفضل تعليم الذي يتطلب )التفاهم  -
 –التعاون  –التفاعل اإلجيايب  –املساواة  –العدل  –العفو  –الدفء  –التشجيع  –األثارة 

 .االحرتام (

حيبب الطالب يف أن تكون العالقة بني الطالب، ومعلمهم عالقة أبوية مما  إىلالسعي  -
 حتفيزهم ملا يعلمه هلم من موضوعات . إىلمعلمهم، وذلك يؤدي حتما 

تزويد الطالب مقدما بأهداف تعلمهم موضوع الدرس حبيث تكون واضحة، وحمددة،  -
 حتفيزهم للتعلم.  إىلومفهومة هلم، وممكنة التحقيق مما يؤدي 

س حبيث يساعد على حتفيزهم خلق مواقف تعليمية مثرية لدهشة الطالب حنو موضوع الدر  -
 على التعلم.

عن توقعاته االجيابية عن أداء طالبه ملوضوع التعلم مبا يرفع من  االستاذاالستمرار يف كشف  -
 حتفيزهم. إىلمستوى الطموح لديهم االمر الذي يؤدي 

 كلما كانت موضوعات التعلم ذات عالقة مبيوهلم، وحاجاهتم تزيد من دافعيتهم للتعلم . -

 املكافآت التشجيعية املادية، واملعنوية وفق شروط حمددة؛ هلا اثر على زيادة الدافعية. -
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إضاءة وغريها ( تعمل على  –هتوية  –حرارة  –ضوضاء  –البيئة الصفية املادية من ) ازدحام  -
 حتفيز التعليم وزيادة الدافعية.

  ًمهارة طرح االسئلة الصفية  ثالثا 

وهذه املهارة تعد وسيلة مهمة لتحقيق األهداف املرغوبة، والتحقق منها يف مجيع مراحل املوقف   
م :  2003التعليمي بداية من التهيئة احلافزة، حىت االسئلة اخلتامية يف هناية احلصة، و يعرف زيتون ) 

ن معلومات معينة، شخص معني لالستفسار ع إىل( السؤال بأنه مجلة تبدأ بأداة استفهام توجه  184
 من استفسار . جابةتتفق مع ما تتطلبه هذه اإل إجابةويعمل هذا الشخص فكره يف معناها ليجيب ب

إثارة فكر التلميذ وحثه على التفكري العلمي املستمر وهذا ال يتم  إىلإن التدريس جهد كبري يهدف 
 الفصلتوجيه هذه األسئلة يف  إال من خالل االسئلة، وصياغة األسئلة ليست باألمر اهلني، كما أن

بشكل عام، و إنين أرى أن هذه املهارة تعد من أهم املهارات  االستاذ ليس من السهولة اليت يتوقعها
 الطالب تعلمه ما معرفة من أبعد هو ما إىل يذهب األسئلة توجيه املتعلقة مبهنة التدريس؛ وذلك ألن

 أن ميكن و مطلوبا، ذلك كان إذا جابةاإل طريقة من تغري اليت الطالب إجابات مستوى من ترفع فهي

 مستويات إىل وانتقاهلم ،الطالب جانب من عمقا أكثر و أطول استجابات إنتاج يف التغيري هذا يظهر

 .( 159، 2003 ، )زيتون احلقائق، واملعلومات. تذكر جمرد من أعلى

 :أهمية مهارة صياغة االسئلة للمعلم  - 

 أثين عشر وظيفة للسؤال ميكن إجيازها فيما يلي     Turnyحيدد " تورين " 

 ضوع معني.و إثارة االهتمام، وحب االستطالع اجتاه م -

 تركيز االهتمام على موضوع، أو مفهوم معني. -

 تركز االنتباه على موضوع أو مفهوم معني. -
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 تطوير املدخل النشط يف عملية التعلم. -

 هم.ليسألوا انفسهم، أو يسألوا غري  الطالباستثارة  -

 أقصى درجة ممكنة. إىلاملساعدة يف بناء احملتوى بطريقة جتعل التعلم يصل  -

 .الطالباملساعدة على تشخيص الصعوبات اليت تواجه  -

 بني أفراد اجملموعة املشرتكة يف الدرس. االتصالاملساعدة على عملية  -

 بالفرصة الستيعاب املعلومات. الطالبتزويد  -

 الستداللية اليت تساعد على تطوير مهارات التفكري .يستخدمون العمليات ا الطالبجعل  -

 تطوير عملية رد الفعل، والتعليقات على اإلجابات اليت تأيت من باقي أفراد اجملموعة. -

أن يعربوا عن االهتمام اخلاص  –من خالل املناقشة اجلادة اهلادفة  – طالبإتاحة الفرصة لل -
 بأفكار معينة، وبالشعور اخلاص لديهم.

  ًمهارات إلقاء) أو توجيه( األسئلةرابعا 

املتعلمني ولكي  إىلمهارة توجيهها  إىلمهارة صياغة األسئلة فهو حباجة أكرب  إىلكما أن معلم حيتاج 
حتدث االستفادة من تلك االسئلة ذات الصياغة اجليدة، فال بد من أن يكون توجيه األسئلة 

  .للمتعلمني بشكل يضمن استثارة تفكري املتعلمني

التنبه هلا اثناء  االستاذكما لكل مهارة شروط، ومبادئ؛ فلتوجيه األسئلة مبادئ معينة جيب على 
 ( كااليت: 58م :  2003توجيه األسئلة اثناء الدرس، وهذه املبادئ يذكرها دريج ) 
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  مجيع الطالب بلغة واضحة، ومفهومة، مث يرتك وقتًا كافيًا للتفكري،  إىلجيب توجيه السؤال
 االستاذمع ذكر امسه حىت حتصل األلفة، والتفاعل الصفي بني  جابةعنّي تلميذ لإلبعدها ي

 والتلميذ.

  اجمليب حىت يكمل إجابته طالبللاالستماع بعناية. 

  على طرح أسئلة، واالهتمام هبا  الطالبتشجيع. 

  بعدالة. الطالبتوزيع االسئلة بني 

  يف توزيع األسئلة . الطالبمراعاة الفروق الفردية بني 

 .تنويع املثريات، وطبقة الصوت 

 خامساً مهارة استخدام الوسائل و المواد التعليمية  

على اختيار الوسائل واألدوات التعليمية املساعدة، واليت تساعد على  االستاذوتعين هذه املهارة قدرة  
حتقيق أهداف الدرس وكيفية استخدامها يف أثناء التدريس مع مراعاة مدى مناسبتها ملوضوع الدرس، 

فرتة  إىلومبا يضمن حتقيق أقصى استفادة منها وقد اختلف مفهوم الوسائل التعليمية من فرتة زمنية 
متسارعة، ومتوافقة مع التطور املنهجي، والتكنولوجي وقد ارتبط مفهوم الوسيلة  ةأخرى، وبصور 

التعليمية باحلواس حيث ظهرت الوسائل البصرية، وبعضها اهتم بالسمع، وأطلق عليها الوسائل 
السمعية وبعضها أهتم بالوسائل السمعية والبصرية يف وقت واحد متزامن وأطلق على الوسائل 

ائل اإليضاح املنبه للتدريس " مث ظهر مفهوم الوسائل التعليمية كوسائط لتحقيق التعليمية " وس
" باعتبارها قنوات اتصال تساعد يف نقل الرسالة )  االتصال، واستخدام مفهوم " وسائل االتصال

 التلميذ مث ظهر مفهوم " تكنولوجيا التعليم " كرد فعل للثورة التكنولوجية ومردودها يف إىلاحملتوى ( 
 ( . 2008عملية التعليم والتعلم )عطارة وكنسارة ،
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 للوسائل التعليمية االستاذأهمية استخدام 

للوسيلة أمهية كبرية يف تقدمي الدرس، واملادة العلمية بشكل أفضل، وبطريقة مشوقه، للمتعلمني ويؤكد 
 ( يف النقاط التالية : 38م :  2000لنا ذلك عبد السميع وجاد ) 

 مية جانب رئيس من جوانب املنهج تعمل وتؤثر فيه بشكل متكامل.الوسائل التعلي -
 إن الوسائل التعليمية أدوات مساعدة للمعلم وال ميكن االستغناء هبا عن الكتاب املدرسي. -

 لواحد من فروق فردية.ل الفص طالبإن الوسائل التعليمية ميكن أن تواجه ما يوجد بني   -

على التفكري، والتخطيط، واالبتكار  االستاذإن الوسائل التعليمية ينبغي ان تعتمد على قدرة  -
 . 

توضيح، وتفسري األمور املادية واحلسية مثل تركيب زهرة أو  إىلإن الوسائل التعليمية هتدف  -
 آلة فضال عن صالحيتها لتوضيح وتفسري األمور اجملردة.

 أنواع الوسائل التعليمية 

نواع والتصنيفات للوسائل التعليمية لدى كثري من املتخصصني لكننا نورد ما ذكره عطاره األتعددت 
 ( كااليت: 113م :  2008وكنساره ) 

 .حديثة(  -التصنيفات حسب املعاصرة ) تقليدية  -

 .مركبة (  -تصنيف من حيث التكوين ) بسيطة  -

 . ثابتة ( –تصنيف من حيث احلركة ) متحركة  -

 .تستخدم أجهزة عرض( –العرض )بدون أجهزة عرض تصنيف من حيث  -

 .مجاهريية ( –مجاعية  –تصنيف من حيث الفئة املوجهة اليها )فردية  -

 .مصنعة ( -من  البيئة   –تصنيف من حيث مصدر الوسيلة ) طبيعية  -
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 .رخيصة الثمن ( –تصنيف من حيث التكلفة ) غالية الثمن  -

دام الوسيلة التعليمية بكفاءة ومبا يساهم يف حتقيق يف استخ االستاذهناك خطوات وشروط تساعد 
 (: 341 – 342: 2005ه ) زيتون، طالبأعلى فائدة وإنتاجية يف تعليم 

 مرحلة التحضري قبل االستخدام ويتم ذلك من خالل: -

 وضع خطة الستخدام الوسيلة ودراسة حمتوياهتا جيدا ووضع أسئلة مناسبة هلا. -

 الذين سيتعلمون منها. الطالبصائص دراسة العالقة بني الوسيلة وخ -

عن الدرس، وأبعاده، والوسيلة، وحمتوياهتا مع إتاحة الفرصة  الطالبعرض فكرة أمام  -
 للمناقشة حول الوسيلة.

 التهوية . –احلرارة  –هتيئة املكان وما يرتبط به من فيزيقية الضوء  -

 جتريب الوسيلة قبل االستخدام لتفادي مفاجآت التنفيذ. -

 

 حلة االستخدام مر   - 2

 من الضروري مراعاة ما يلي عند استخدام الوسيلة لتحقيق فاعلية التدريس يف تلك املرحلة:

إال أن  هة أو الوسائل بشكل صحيح، فما عليقد خطط الستخدام الوسيل االستاذإذا كان  -
 يراقب نشاط الطالب موجها، ومرشداً.

من أهم مقومات االستخدام الوظيفي  إن مشاركة املتعلم اإلجيابية يف استخدام الوسيلة -
 للوسيلة الن املتعلم سيكتشف املعلومات منها.
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 االستاذ، واملتعلم، هلذا وجب على االستاذتفشل بعض الوسائل، يف توفري فرص التفاعل بني  -
 التخطيط الستخدام الوسائل، بشكل يثري الدهشة، ويبعث على التساؤل.

مل مع باقي املواد التعليمية، كان أجدى وأكثر كلما كان استخدام الوسيلة بشكل متكا -
 فاعلية يف حتقيق األهداف.

البد أن تكون التعليمات اليت تعطى للطالب عن ما يريد أن يفعل يف الوسيلة واضحة،  -
 وهدفها واضح.

 مرحلة ما بعد االستخدام أو العرض  - 3

املراحل األخرى، ولذا مل يتم التخطيط ال تقل املرحلة اليت تلي عرض الوسيلة واستخدامها أمهية عن 
للنشاطات اليت سيقوم هبا املتعلم بعد العرض بشكل مدروس ومنظم، فلن حتقق الوسيلة اهلدف من 

 بعد العرض: االستاذاستخدامها، فما النشاطات اليت ميكن أن يقوم هبا املتعلم و 

 يت نقلتها الوسيلة.عادة ما يتبع العرض، نقاش حول األفكار اليت تتضمنها الرسالة ال -

من النشاطات أيضا اليت تتبع عرض الوسيلة، املتابعة كإجراء جتربة أو كتابة تقرير، أو العودة  -
 للمكتبة، أو البيئة احمللية.

امها هو التقييم لتحقق من حتقيق أما النشاط اآلخر الذي يتبع مرحلة عرض الوسيلة واستخد -
 هداف الوسيلة .أ

 لسادساً مهارة إدارة الفص: 

 االستاذ( إدارة الصف بأهنا جمموعة من األنشطة اليت يسعى  101 –م  2001يعرف أبو مساحة )  
 .هطالبو  االستاذلق، وتوفري جو صفي تسوده العالقات االجتماعية اللطيفة بني خلمن خالهلا 

 :العوامل التي تساعد على رفع كفاءة اإلدارة الصفية 
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والنظام يف العمل، والنشاط املدرسي من خالل إدارة التعلم الصفي هناك عدة وسائل لتحقيق احلرية، 
 ( 78، 2000ومن هذه الوسائل ) منسي ، 

 حرية االختيار.طالب عة نشاطات متعددة توفر لكل ، وتوفري جممو طاتالنشاتنويع  -

 يف التنقل بني مجاعات النشاط وفق رغباته، وميوله. طالبالفرصة لل إعطاء -

أن يتكيف مع  ل طالبمبا يسمح لك طالبالتواصل والتدريس لل أساليبالتنويع من  -
 اليت تالئم استعداداته، وقدراته، وميوله.  ساليباأل

 سابعاً مهارة استخدام التعزيز : 

حيث يرى سريس وهليجارد الفصلدورًا أساسيا يف هتيئة الظروف للتعلم يف غرفة  االستاذيؤدي   
Sears & Hilgard     ه على االندماج كما طالبوسلوكه النموذجي يشجع  ذاالستاأن شخصية

خيلق بيئة حيدث فيها التعلم عن طريق الثواب، والعقاب  قاعة احملاضرةلدوره داخل  االستاذأن ممارسة 
 جيايب، والسليب.شيوعاً  والقائمة على التعزيز اإلوهنا تكون املبادئ املؤثرة هي األكثر 

( بأنه عملية تدعيم السلوك املناسب أو زيادة احتماالت تكراره يف  13،  1554ويعرفه )منسي ، 
املستقبل بإضافة مثريات إجيابية، أو إزالة مثريات سلبية بعد حدوثه، وال تقتصر وظيفة التعزيز على 

الية أيضا )حيث زيادة احتماالت تكرار السلوك يف املستقبل، فهو ذو أثر إجيايب من الناحية االنفع
 .حتسني مفهوم الذات( وهو أيضا يستثري الدافعية ويقدم تغذية راجعة بناءة إىليؤدي التعزيز 

   أنواع التعزيز

 ( 319 – 310:  2009وأنواع التعزيز كما يراها ) عرفة ، 

 : تعزيز لفظي ويكون بطرائق خمتلفة ومنها:أوالً  -

  لشخص.اثناء على 
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 . ثناء على الستجابة 

 اءدع 

 أو باليد ( -أو العني -اإلشارة بالرأس -هز الرأس -ة:تعزيز غري لفظي ) االبتسام ثانياً  -

 التعزيز املؤجل :  ثالثاً  -

بتذكريهم بإجابات جيدة  الطالبالنواحي االجيابية إلجابات  االستاذيأيت هذا النوع عندما يؤكد 
 سابقة لبعض زمالئهم.

 استخدام املعززات الرمزية.رابعاً : -

  ًمهارة تنويع الحركة و الصوت ثامنا : 

إن عملية التدريس ال جتري على النحو املطلوب اال بتنوع احلركة والصوت، ولذلك جيب على  
أن يعرف كيف يتحدث، ومىت يتحدث، ومىت يسكت وكيف يرفع صوته، ومىت خيفضه،  االستاذ

وكيف يكون حديثه معربًا عما يف نفسه ويعكس احساسه، وعليه أن يقوم بالتدريب على عملية 
مع عدم  الطالبعقول  إىلاإللقاء املعرب _ باحلركة والصوت _ كونه وسيلة لنقل املعارف واملعلومات 

 ( 75،  1558ه يف عملية التدريس ) جامل ، االقتصار علي

 تاسعاً مهارة التقيد بالخطة الزمنية : 

تدريس منحى علمي يف ال نقصد بالتقيد هنا التشدد وعدم املرونة ، ولكن نقصد أن ينحو ال
 يح نقطةعن سؤال أو توض جابةاإل إىل االستاذببنود اخلطة املختلفة فقد يضطر  االلتزامالتخطيط، و 

و لكنه ال جيب أن ينسى درسه و حييد عن املوضوع، وهو ما حيدث يف بعض األحيان، غامضة، 
فيدق اجلرس دون أن ينهي درسه، وليس الذي ينهي درسه مبكرًا بأفضل حال من السابق فكالمها 

 يعرب عن حالة من عدم تنظيم الوقت إلجناز املهام املطلوبة وجيب الرتكيز على:
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 ينبغي أن يستغرقها كل هدف من األهداف . حتدد اخلطة الزمنية الذي -

ت مناسب ول االنتهاء من كل هدف ويف وقالرياقبها كل فرتة حبيث حي االستاذوضع ساعة أمام   -
 يف الوقت احملدد .  اضرةومن مث االنتهاء من احمل

 ، وحصر الغياب. الطالبحبيث يتسع للتقومي و الستفسارات  اضرةزمن احمل  حظةمال -

 مهاره التقويم ثالثاً 

(: الفعل )قوم( فيقال :قوم  55، 2001) الزكي وفلية ، األصل اللغوي لمصطلح )التقويم( هو   
 الشيء  تقومياً؟ اي عدل مساره للجهة املرغوب فيها، وأصلح نقاط االعوجاج، والقصور. 

 :(394:  2009وتتعدد النظرة ملفهوم التقومي حسب أراء اخلرباء ) عرفة ،    

 :التقومي كنوع من التقدير -

فبعضهم يعرفه كتحديد لقيمة األشياء. وهذا يقصره على معرفة قيمة شيء مادي أو معنوي خاص 
 بفكره، أو مفهوم، أو مهارة، أو قدرة، أو استعداد .

 :التقومي كإصالح، وتعديل -

أن التقومي حتديد لنقاط  نفيذ خطة التدريس، وتطويرها مبعىنحيث يستفاد من بيانات التقومي يف ت
 القوة، والضعف يف تنفيذ اخلطة املوضوعة وتدعيم نقاط القوة، وتعديل نقاط الضعف .

 :التقومي كعملية شاملة  -

قصر التقومي على التقدير  األولالتعريفات السابقة اقتصرت على جانب من جوانب التقومي، ف
ثر من التشخيص، وبذلك كان مفهوم يف ضوء والتثمني للشيء، والثاين اهتم بالعالج، واإلصالح أك

تقدير ما يبذل من جهود لتحقيق  إىلالتعريفني السابقني هو" جمموعة  اإلجراءات العملية اليت هتدف 
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أهداف معينة يف ضوء ما اتفق عليه من ) معايري ( وما وضع من ختطيط سابق، واحلكم على مدى 
وبات يف التنفيذ بقصد حتسني األداء ورفع درجة فعالية هذه اجلهود وما يصادفها من عقبات وصع

 الكفاءة اإلنتاجية مبا يساعد على حتقيق هذه األهداف 

 أما التقومي كمفهوم شامل يشمل التشخيص والعالج فإنه يعرف على أنه: -

" عملية تقدير، وقياس، ووزن، ومعايرة للعملية التعليمية يف جمال الكم والكيف ليس هبدف احملاسبة 
اية العمل ولكن هبدف التشخيص والعالج، والوقاية أي أن التقومي مبفهومه الشامل عملية يف هن

قياسية تشخيصيه وقائية، وعالجية هدفها الكشف عن مواطن الضعف، ومواطن القوة، بقصد تطوير 
 عمليات التعليم، والتعلم بصورة حتقق اهلدف املرغوب"

 مهارات يف مواطن الضعف وحتديد القوة، مواطن حتديد عملية بأنه التدريس تقومي الباحثة تعرف و

 . املنشودة األهداف حتقيق حنو يناالستاذ الطلبة لدى التدريس

 : (هي 399:  2009وتتم عملية تقومي الطالب من خالل خطوات متتابعة، ومتسلسلة ) عرفة ، 

 حتديد األهداف الرتبوية بصورة إجرائية سلوكية قابلة للقياس - أ

 بالنسبة لألهداف املرغوبة ) القياس القبلي (. الطالبيد خصائص، ومستويات حتد - ب

بالنسبة لألهداف املرغوبة عند هناية التعلم ) القياس  الطالبحتديد خصائص ومستويات  - ت
 البعدي (.

 مقارنة األداء، والقياس القبلي باألداء، والقياس البعدي. –ج 

 . طالبالإصدار األحكام املناسبة بشأن  –د 
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 أغراض التقويم 

 ( أن من أغراض التقومي : 379:  1555ويرى فكري حسن ريان ) 

 إعانة املتعلم على معرفة جوانب اخلطأ، أو الضعف يف تعلمه، وأسبابه. -

 إعانة املتعلم على الرضا ، وحتقيق اإلشباع عندما يؤدي عمله بنجاح. -

 التدريس.مساعدة املدرس على احلكم على مدى كفاءة طرائقه يف  -

 أنواع التقويم

 : اآليت إىل تصنيفها ميكن و منه، اهلدف و غراضهأل تبعا التقومي من عديدة أنواع توجد

 ( 17 – 14، 2005 ، ملحم)

 

 القبلي التقويم : أوالً 

 من يكشفه ما خالل من القبلي التقومي أمهية تربز و التعلم عملية قبل جيرى التقومي من النوع هذا 
 يف النظر إعادة ميكن حبيث التعلم، ملوضوع املعرفية وخلفياهتم ،الطالب لدى سابقة متطلبات
 التقومي تصنيف ميكن و التعلم عملية خالل من لتحقيقها أساسا وضعت اليت التعليمية األهداف

 :رئيسني قسمني إىل ألغراضه تبعا القبلي

 التعلم عملية لبدء الطالب استعداد مدى حتديد إىل يهدف الذي االستعداد تقومي . 
 أكثر جمموعات يف وضعهم و اخلرجيني أو املنقولني، الطالب مستوى حتديد ضلغر  التقومي 

 . جناحا

 البنائي أو التكويني التقويم : ثانياً 
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 سري عن مستمرة مبعلومات يزودنا حيث دوري بشكل يتم و التعلم، عملية أثناء يف التقومي هذا جيرى 

 حنو أجل تطويرها من املختلفة التعلم طرائق فاعلية حتديد إىل يهدف، و وتطورهاالتعليمية،  العملية

 النوع هذا نعترب جيعلنا مما طالبلل التعليمية للمستويات الضعف مواطن و القوة نقاط وحتديد األفضل

 . أيضا تشخيصيا تقومييا التقومي من

 : الختامي التقويم : ثالثاً 

 هبدف دراسية سنة أو دراسي، فصل أو دراسية، لوحدة التعليم عملية هناية مع اخلتامي التقومي جيرى 

 .التقومي لعملية األساسية الوظائف حتقيق

 طرائق وأدوات التقويم

هناك طرائق وأدوات متنوعة ميكن من خالهلا احلصول على البيانات الالزمة لعملية التقومي، ومن هذه 
 ( 18 -17،  1551الطرائق واألدوات ) الظاهر ، 

 املالحظة :أوالً 

تعد املالحظة إحدى الطرائق املهمة للتقومي، وذلك ملا هلا من طابع خاص مييزها عن بقية وسائل 
وهي احلالة  –التقومي األخرى، إذ أهنا تسلط األضواء على موضوع املالحظة، ويف حالة تقومي الطالب 

ى أفعال الطالب، أي على سلوكه الذي يدل فإن املالحظة تنصب عل -بدرجة كبرية  االستاذاليت هتم 
 ( 2010واملالحظة قد تكون بالطريقة مباشرة أو غري مباشرة ) القرش : ، على نتيجة التعلم

  :االختباراتثانياً 

يعد االختبار أهم طرائق التقومي يف املاضي، واحلاضر على اإلطالق، وقد كان االختبار وال زال من 
 . ميدان التقومي الرتبويأكثر الطرائق انتشارا يف 
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وقد حدث تطور ملموس يف األدوات املستخدمة الختبار الطالب حيث ظهرت أنواع جديدة من 
االختبارات مل تكن معروفة من قبل كما هو احلال يف االختبارات املوضوعية اليت تتميز بكفاءة 

وعها بشكل جيعلها تغطي تن إىلأنواعها، وشيوع استخدامها يف كافة املراحل التعليمية باإلضافة 
 .جماالت التقومي الرتبوي اخلاص بتعلم الطالب يف اجملاالت املعرفية، واملهارية، واالنفعالية على السواء

ثالثة أقسام رئيسة هي   إىلميكن تصنيف االختبارات املعروفة يف األوساط الرتبوية يف الوقت الراهن 
 ( 250، 2003) الفتالوي ،  : كما يأيت

 ت التحصيل املعريفاختبارا. 

 اختبارات األداء املهاري. 

 املقاييس النفسية. 

وسوف أتناول ) اختبارات التحصيل املعريف (& ) مقاييس األداء املهاري ( بنوع من التفصيل، 
 .مع زمالئه يف أعدادها االستاذ، وسهولة مشاركة االستاذوذلك الستخدامها بكثرة من قبل 

يتعلق بـ ) القياس النفسي (، فيطلب خربه خاصة يف أعداد أدواته، ولذا ، والذي أما القسم الثالث
فإن االختبارات اخلاصة هبذا اجملال تعد، وتقنن من قبل اإلدارات املختصة يف الوزارة؛ كما أن 
استخدام االختبارات اخلاصة هبذا اجملال يرتبط بربامج للتقومي الشامل، وعادة ما تقوم القيادات الرتبوية 

 .ركزية بتخطيط وتنفيذ هذه الربامجامل

 : اختبارات التحصيل املعريفأوالً 

قياس املعارف اليت اكتسبها الطالب نتيجة ملرورهم باخلربات  إىلهتدف اختبارات التحصيل املعريف 
 . التعليمية، وسوف نقدم فيما يلي نبذة عن اختبارات التحصيل املعريف بنوعيها

  ًاالختبارات الشفوية أوال:  
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تعد االختبارات الشفوية  ضرورة  ملحة  لقياس بعض أهداف اجملاالت التعليمية مثل أهداف التالوة، 
والتجويد، واإللقاء ، والطالقة واللغوية ، وغريها من أهداف تعلم اللغات اليت تتعلق مبهاريت القراءة، 

ألهداف املتعلقة بالتعليم والتحدث؛ كما أهنا مكملة ألنواع االختبارات األخرى اليت تستخدم لقياس ا
 .( 383:  1555املعريف بشكل عام ) فكري حسن ريان ، 

  ًاالختبارات التحريرية ثانيا: 

 (:  251،  2003) الفتالوي ،  نوعني اثنني مها إىلت التحريرية تنقسم االختبارا

 :االختبارات المقالية أوالً  -

واستخداماً يف تقومي نتاجات التعلم املعرفية، يف  من أقدم األنواع، وأكثرها شيوعاً تعد اختبارات املقال 
عن األسئلة باألسلوب  جابةاملدارس، واجلامعات حىت وقتنا احلاضر، وفيها يُعطى املتعلم حرية اإل

الذي يراه؛ هبدف التعرف على قدرته على التعبري اللغوي، والتفكري، واإلبداع، وحسن ترتيب 
درة على الربط بينها، وقدرته على الفهم، والتحليل، والرتكيب، األفكار، واملعلومات، وتنظيمها والق

غري ذلك من العمليات العقلية العليا اليت يصعب قياسها باالختبارات  إىلوالتقومي، وحل املشكالت، 
 .املوضوعية

 االختبارات الموضوعية ثانياً  -

تاليف مأخذ النوع لور نوع جديد من االختبارات، ظه إىلأدت االنتقادات الكثرية الختبارات املقال 
على أساس موضوعي : أي  الطالبالسابق، أطلق عليه االختبارات املوضوعية اليت حتاول تقومي تعلم 

 .مهما تكرر تصحيحها، أو تعدد مصححوها جابةأن ذاتية املصحح ال تتدخل يف تصحيح ورقة اإل

واحدة  إجابةمن عدد كبري من األسئلة، لكل سؤال وتوصف االختبارات املوضوعية بأهنا تتكون 
-حمددة ال خيتلف عليها اثنان؛ لذا فهي تعطينا مقياساً عاداًل ميكن االطمئنان إليه والوثوق به، وهي 
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يف املادة الدراسية، وإملامه باملصطلحات، وحتليل طالب تقيس معلومات ال -ى العموم عل
فهمه هلا، وما وصل إليه من مهارات نتيجة تعلمها، ومدى املوضوعات، والربط بني العناصر، ومدى 

 انتفاعه باملعلومات يف حل املشكالت.

 أنواع االختبارات الموضوعية

 2000عية أنواع متعددة، نذكر أمهها فيما يأيت )حممد عبد القادر وآخرون ، و لالختبارات املوض
،47 :) 

 

 

 :: اختبار االختيار من متعددأوالً 

يعد هذا النوع من أكثر أنواع االختبارات املوضوعية أمهية وانتشارًا رغم صعوبة إعداده، وميكن 
على معرفة احلقائق، واملفاهيم، ولتنمية القدرة على حل املشكالت،  الطالباستخدامه لتقومي قدرة 

بني  ألن معظم مشكالت احلياة ال تتطلب ابتكار حلول جديدة، بقدر ما تتطلب اختبار حل من
 .عدة حلول مطروحة، وينشأ الفشل غالباً من عدم القدرة على التمييز بني احللول، والبدائل املختلفة

ويتكون هذا االختبار من مشكلة يف صورة سؤال، أو يف صورة عبارة ناقصة تليها عدة  
اختيار  إجابات بديلة، أو حمتملة جتيب عن السؤال، أو تكمل العبارة الناقصة، ويطلب من التلميذ

 إحدى هذه البدائل. 
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 :اختبارات الصواب والخطأ ثانياً 

جمموعة من اجلمل، أو العبارات بعضها متضمن معلومات صحيحة مما درس الطالب  ويتكون من  
يف مادة ما، وبعضها اآلخر متضمن معلومات خاطئة، مث يطلب من الطالب املخترب احلكم على تلك 

 . ، أو خاطئة العبارات فيما إذا كانت صحيحة

 :اختبارات التكميل ) التتمة ( ثالثاً 

ويف هذا النوع تلك االختبارات تعتمد على إجابات حمددة، ولذلك فهي من االختبارات املوضوعية، 
من االختبارات يقدم فيه للطالب نص حذفت منه كلمات معينة بنظام معني، مث يكلف بكتابة هذه 

ع قدرات متنوعة كالتذكر والتطبيق وتتميز بأهنا: ) حممد عبد ويقيس هذا النو  الكلمات احملذوفة ،
 ( 85،  2000القادر ،

 تسمح للتلميذ بالتفكري. -

 تغطي قدراً كبرياً  من املقرر. -

 سهلة التصميم. -

 مناسبة لقياس قدرة التلميذ على االستنتاج، وربط املفاهيم. -

 ئلة المزاوجة ) المقابلة ( رابعاً أس

عليها حمددة وهنائية ، وفيها تشرتك جمموعة  جابةاالختبارات املوضوعية اليت تكون اإلنوع آخر من 
مرتابطة، ومتجانسة من " العبارات األساسية، أو املثريات " يف جمموعة " اإلجابات، أو البدائل " 
 نفسها، وتوضع األسئلة يف شكل متفق عليه عبارة عن أعداد األسئلة يف صورة عمودين متقابلني،

 وعلى املتعلم قراءة كل فقرة يف  عمود، وتوصيل الفقرة املناسبة لفقرة مقابلة هلا يف العمود املقابل.
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القواعد العامة إلعداد، وإخراج ورقة  إىلعلى أنواع االختبارات كان البد من اإلشارة  طالعوبعد اال
كون له أثر نفسي على األسئلة، وذلك ألن االهتمام بإخراج ورق األسئلة بشكل مألوف، ومقبول ي

، ويراعى يف إخراج ورقة األسئلة طالبة ال، فإذا مل يكن كذلك فقد يؤثر ذلك على استجابالطالب
 ( 385 – 388:  2009جمموعة من القواعد التالية: صالح الدين ) 

  1×  1أن تكون الورقة بيضاء، ومقاسها مألوفأً  -

ئم، واملسافات بني األسطر مناسبة أن تكون واضحة الطباعة لألسئلة، وحجم احلروف مال -
 .الطالبخلصائص 

 مراعاة الفواصل، والنقط، وبدايات، وهنايات عبارة األسئلة.  -

استخدام الرتقيم املالئم، واملتسلسل ألسئلة االختبار، وتوضيح رموز الفقرات اجلانبية ) اهلجائية  -
.) 

 على ورقة األسئلة . ةجابيف االختبارات اليت تتطلب اإل طالبمساحة كافية لل إعطاء -

 حتديد الزمن املالئم لالختبار مع كتابة عالمة االختبار الكلية. -

متييز الفقرات، أو الكلمات يف السؤال بكتابتها بنمط عريض، أو مائل، أو وضعها بني قوسني  -
 حىت يستطيع التلميذ متييزها بسهولة.

 : سابعاً : مهارة حتليل، وتفسري نتائج االختبارات التحصيلية

االختبار وسيلة أساسية ملعرفة مستوى الطالب، فهو حيدد نقاط القوة، والضعف، واملشكالت      
 .اليت  يواجهها الطالب نتيجة مرورهم خبربات تعليمية تعلمية

 ( 110 – 133،  2002إن حتليل  نتائج االختبار يعين )اهلويدي ، 
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فقرات االختبار حساب معامل الصعوبة لكل حتليل فقرات االختبار ) األسئلة (: يعين حتليل  -
 . فقرة من فقرات االختبار، كما يعين حساب معامل متيز كل فقرة من فقرات االختبار

حتليل نتائج الطالب على االختبار : ميكن حتليل نتائج االختبار ذلك من خالل تسجيل  -
  ، منها ما يأيت:عالمات الطالب، ومن مث وضعها يف جداول، أو يف استخدام بعض الرسوم 

 .اجلدول التكرار  •

 .التمثيل باألعمدة •

 . التمثيل باملدرج التكراري •

 . ة وكذلك املنحىن التكراريالتمثيل بالقطاعات الدائري •

 

 :الشاملة الجودة الثاني: المحور  

 الشاملة اجلودة ونالت العامل، دول معظم يف كبري باهتمام التعليم إصالح عمليات حظيت     

 ؛اجلودة عصر العصر هذا على يطلقون املفكرين جعل الذي احلد إىل االهتمام هذا من كبري جبانب
 واحمللية، الدولية املتغريات ملسايرة تولد الذي اجلديدة اإلدارة لنموذج األساسية الركائز إحدى باعتبارها

 على أهنما الرتبوي واإلصالح الشاملة، اجلودة إىل ينظر العاملي اجملتمع فأصبح معها، التكيف وحماولة

 ستواجهه الذي احلقيقي التحدي هي الشاملة اجلودة إن : القول ميكن حبيث واحدة، لعملة ناوجه

 (. 5: 2003، أمحد ( القادمة العقود يف األمم
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 فيه تتوافر بتعليم إال تكون أن هلا ميكن ال واجملتمع للتعليم، اجلديدة الصورة أنّ  الباحثة وترى     
 قضية أمهية إىل العامل دول معظم تنبهت ، وهلذاهومستويات مراحله كافة يف الشاملة اجلودة شروط
 . العشرين القرن تسعينات منذ أولوياهتا صدر يف التعليم ، فوضعتها يف اجلودة

 :عامة بصفة الجودة

 حيث التعليم، و الرتبية جمال يف اجلودة مبستوى ةاألخري  املرحلة يف-كبري بشكل -االهتمام تزايد     

 أن ينبغي إذ والصناعة، التجارة، جمال يف للمنتج ومواصفات معايري، تطبيق نتيجة األسلوب هذا جاء

 يتغلبو  األخرى، املنتجات ينافسو  اخلارج، إىل تصديره ميكن مقبولة عاملية مبواصفات املنتج يتصف

 التعليم جمال يف للتطبيق قابلة أصبحت اجملال، و هذا من الشاملة اجلودة فكرة جاءت لذا عليه،

 .( 11: 2004 ، )عفانة

 إىل تسعى اليت اإلدارية ساليباأل أحد ألنه التعليم، اقتصاديات علم فروع أحدث هو اجلودة وعلم 

 ملموس بشكل التقليل أو املنع أي التعليمي، الفاقد أو الرتبوي اهلدر وإقالل املالية، التكاليف خفض

 اليت املشكالت حتليل من املؤسسة ومتكني العاملني، ووقت املواد، املؤسسة من إمكانات يف اهلدر من

والوقائية،  التصحيحية اإلجراءات خالل من أخرى مرة حدوثها ملنع فعالة حلول ووضع ،تواجهها 
 على واحلصول ،املؤسسة التعليمية إدارة يف بفاعلية اجلميع مشاركة خالل من التعليمية الكفاءة وزيادة

 أمام املتاحة التعليمية الفرص جناح مدى التعليم يف اجلودة وتصف التكاليف، بأقل خمرجات أفضل

 على التعليم يف اجلودة تعمل كما املنشودة، العلمية الدرجات حتقيق على يف مساعدهتم الطالب

 تلك كافة هو التعليم يف اجلودة وضمان والتقييم، والفّعال، واملساندة املناسب التدريس توفري ضمان

 وكافة والتعلم التعليم وفرص اجلودة، معايري على املكرسة للمحافظة واملعلومات واملوارد، األنظمة،

 (. 1:  2007)أخضر ،  للطالب املساندة اخلدمات
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اجلودة  مث ،أوالً  الشاملة اجلودة تعريف سيتم؛ التعليم نسبياً  يف اجلودة بتطبيق املطالبة حلداثة ونظراً     
 أهدافها ،واملعايري الدولية هلا.و ، اجلودة التعليم، ومبادئ يف الشاملة

  :الجودة الشاملة تعريف

 التعريف اللغوي: أوالً 

( ،   807تعَرف اجلودة لغويًا :أهنا كون الشيء جيداً، وفعلها " جاد " ) املعجم الوسيط ، ص    
 أجاد : ويقال والفعل، القول، من باجليد أتى : وأجاد جيداً، صار أي جّودة الشيء وكذلك جاد

 (  299، 291: 2، ج 1555يف عمله، وأجود، وجاد عمله . ) ابن منظور ، فالن 

 الواسع والعطاء اجليد األداء تتضمن أهنا يتضح لغوية ناحية من اجلودة ملعىن السابق العرض خالل منو 

 واجلمال. بالروعة يتصف الذي املستمر

 التالي: النحو على تعريفات الجودة أهم ضاعر است يمكن و

 (. 24، 2002(بأهنا "املطابقة مع املتطلبات")محود ،  1575كما عرفها أيضاً كروسيب )  -

( بأهنا ثقافة جديدة يف التعامل مبعايري متفق عليها  9:  1554وقد عرفها عبد الرمحن )  -
االستخدام الفعال للموارد البشرية، هبدف إشباع احتياجات التنمية  إىلعاملياً، وتسعى 

  الشاملة، وحتقيق توقعات العمالء ".

 The International Organization for للمعايري) الدولية املنظمة تعرف  -

Standardization( اجلودة )ISO أو العملية، أو املنتج، خواص إمجايل" : (بأهنا 

 حمددة احتياجات حتقيق على مقدرته تبني الذي النظام أو النشاط أو الفرد، أو ، التنظيم

 . ( 70 ، 2004 وضمنية" )كيالدا،

 أن اجلودة هي: يتضح للباحثةفمن خالل التعريفات السابقة للجودة   
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 جمموعة معايري، و إجراءات متفق عليها لتحقيق توقعات العمالء. -

 الزبون . مالمح، وخصائص ملنتج ما إلرضاء  -

 عملية تقيس جودة األداء فعليا.  -

   :للجودة اإلسالمي المفهوم

 اآليات من الكثري وردت اجلودة، ولكن النبوية بلفظ السنة أو الكرمي القرآن يف نص صريح يرد مل    

 اإلتقان مصطلح ورد فقد .اإلتقان مفهوم منها: على اجلودة الداللة ذات النبوية واألحاديث القرآنية، 

 (، 88 اآلية النمل،) "تفعُلون خِبير ِبما ِإنّه شيء ُكل   أََتقن الذي هاللّ  صنع :" ىلاتع لقوله مصداقاً 

 النيب وعن البشر، من أحد يبلغه لن الذي العمل يف الكمال هو" اإلتقان أن يتضح الكرمية اآلية من

 –رواه الطرباين ) االوسط " يتقنة أن عمالً  أحدكم عمل إذا حيب اهلل إن " وسلم عليه اهلل صلى
 إىل به للوصول يسعى وأن وجه، أكمل على عمله يؤدي أن املرء من يستدعي هنا ( واإلتقان 851

 خداع أو، وغش تفريط، و تقصي، دون تفاصيله بكل بالعمل يقوم حبيث اإلنساين، الكمال مرحلة

 .( 2 ، 2007 والزيادات، )جميد

ال ذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم :" يقول جل عزو فاهلل وكذلك ورد مبفهوم االحسان -
 إنا ال نضيع أجر من: " ىلا(،وكذلك قوله تع 2امللك، اآلية: أحسن عمال وهو العزيز الغفور " )

" الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم  ىلا( وقوله تع 30") الكهف اآلية  أحسن عمال
ومفاهيم ، مبفردات اإلسالم يف اجلودة مصطلح وبذلك ارتبط ( 2" ) تبارك اآلية : أحسن عمال

 إىل التعرف يف تنحصر أهنا للجودة التقليدية النظرة كانت واإلتقان ، وقد اإلحسان، ومنها

 حماولة هي" اجلودة فأصبحت النظرة، هذه تغريت ولكن هلا، املناسبة احللول إجياد وحماولة املشكالت،

 اتفق اجلميع أن بيد ،آلخر مفكر من اجلودة تعريفات اختلفت ولقد،"منها والوقاية املشكالت منع

  ".هبا االهتمام وعلى القصوى، أمهيتها على
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 منظومة الجودة الشاملة في التعليم

اهتم عدد من الباحثني، واملهتمني مبجال اجلودة الشاملة ببناء منوذج ملنظومة اجلودة الشاملة  -
 (: 197 – 199:  2000ترتكز على اآليت : ) أبو سعده ووضيئة،  يف التعليم

 المدخالت -1

 خصائص الطالب، ويرتبط هبا نظام القبول بالتعليم اجلامعي والعايل. -

 خصائص البيئة العامة احمليطة باجلامعة، أو املعهد.  -

 هيئة التدريس، ومعاونيهم. أعضاء -

 اإلدارة اجلامعية، واجلهاز اإلداري. -

 سة، واخلطط الدراسية.نظام الدرا -

 املناخ العام، واخلطط املعنوية. -

 املبىن، واملختربات، واملعامل. -

 العمليات التحويلية  -2

واليت البد أن تتناسب مع املدخالت، وال ميكن بأي حال أن تتم العملية التحولية  لألنظمة التعليمية 
التحويلية عمليات التعليم والتعلم إال إذا توافرت عناصر املدخالت املختلفة، وتشمل العمليات 

 وتتضمن :

 الربامج، واملناهج، واملقررات. -

 التقومي. أساليبطرائق التدريس، و  -
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 عمليات تقومي الطالب. -

 أدوات، ووسائل نقل املعرفة اليت تتضمن: -

 .الكتب، ووسائل التعليم، وتكنولوجيا التعليم 

 .األجهزة، وجتهيزات املعامل، والورش 

 تكنولوجيا املعلومات. املكتبة، ومراكز 

 المخرجات -3

 وهي اخلدمات، واملنتجات اليت تذهب إيل العميل، وحتقق رضاه وتشمل:   

 النواتج التعليمية اليت ميكن قياسها يف اخلرجيني )باستخدام االمتحانات، وأدوات التقومي(. -

 –ية أخالق –اجتماعية  –النواتج التعليمية اليت يصعب قياسها يف اخلرجيني )معرفية  -
 مهنية(. –ثقافية  –شخصية( نواتج عامة أو مهارات احلياة )اقتصادية 

 الضبط والتغذية الراجعة -4

تصحيح املسار لتحقيق اهلدف ويتضمن  أساليبوتشمل اإلجراءات اخلاصة بتقييم أداء النظام و 
 العناصر االتية: 

 املخرجات (. –العمليات  –تقومي جودة العناصر السابقة ) املدخالت  -

 مراقبة النظام وضبطه لضمان صالحيته ألداء وظيفته وحتسينها. -

 التقومي البعدي ) تتبع اخلرجيني ( . -

أن الطالب هو حمور مكونات املنظومة، ويقصد خبصائص  يتضح للباحثةوبتحليل املنظومة السابقة 
ة الطالب هنا مدى تأهيله عمليا، وصحيا، ونفسيا، كما تؤكد املدخالت على جودة عضو هيئ
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تزويده باخلربات العلمية اليت تتكامل مع اجلانب  ىدى تأهيله العملي، والسلوكي، ومدالتدريس، وم
 .األكادميي

 وعلى رأسهم األوائل روادها إسهامات عند نقف أن فالبد اجلودة إدارة تطور عن احلديث عند 
مبثابة األب  م، يعد 1500هو أمريكي اجلنسية ولد سنة  Edward Demingإدوراد ديمنج 

العديد من أحباثه، حيث شارك يف  الشاملة، تتلمذ على يد أستاذه شيوارت اجلودة احلقيقي لثورة
 أمريكا يف اجلودة لتطوير اهلادفة املسامهات من العديد قدم وحصل على الدكتوراه من جامعة ) بيل (،

 من يعد أنه كما (، Statistical Process Control )  اإلحصائية املراقبة خرائط خالل من

 عام تقليده مت حيث جناحهم يف بدوره اعرتف من أول وهم اجلودة، يف وتفوقها اليابان جناح أسباب

 يعرف ما ابتكر وقد اليابانية، النهضة يف إسهاماته على له تكرمياً  هريوهيتو اإلمرباطور وسام 1960

) علوان ، . Act،حسن  Check، افحص  Do، نفذ Plan: خطط   PDCA دميينج  بدائرة
 (   2002:  98مصطفي ، وآخرون ،) ( و  83: 2009

( . ) جامعة القدس  37:  2011، ي ) الديراو   :لديمينج عشر األربعة المبادئ يلي وفيما
 ( 22:  2002( ) محود ،  35:  2007املفتوحة ، 

 اخلدمة. أو املنتج، حتسني من الغرض تثبيت 

 اجلديدة الفلسفة مع التكيف . 

 الشامل الفحص على االعتماد توقف . 

 السعر خالل من املشروع إىل النظر عن التوقف . 

 اخلدمات جتهيزو  السلع، إنتاج لعملية املستمر التحسني . 

 التدريبو  احلديثة، ساليباأل بني التكامل إجياد. 
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 اإلدارة و اإلشراف بني التناسق حتقيق . 

 العاملني. عن ابعاده، و اخلوف إقصاء 

 املختلفة. اإلداراتو  ،األقسام بني النفسيةو  ،التنظيمية احلواجز كسر 

  اللوحات ،الرقمية الشعارات، واألهداف تقليل . 

 موظف كل من حمددة نتيجة حتقيق تتطلب اليت اإلجراءات تقليل . 

 التعليمو  التدريب، خالل من التطويرية الربامج تأسيس . 

 ت.االتصاال يف العوائق إزالة 

 التطوير، و التحسن مواكبة أجل من السعي، و العمل يف األفراد تشجيع . 

 

 : مفهوم الجودة الشاملة في التعليم

لقد تعددت تعريفات مفهوم اجلودة الشاملة يف التعليم ، فريى بعضهم بأهنا "ما جيعل التعليم متعة     
إعداد الطالب بسمات معينة  إىل( أن اجلودة الشاملة تسعى  4: 2000وهبجة"، فريى أبو ملوح ) 

جتعلهم قادرين على معايشة غزارة املعلومات، وعمليات التغيري املستمرة، والتقدم التكنولوجي اهلائل، 
حبيث ال ينحصر فقط يف نقل املعرفة واإلصغاء، ولكن يف عملية التعامل مع هذه املعلومات، 

لذلك فإن هذه املرحلة تتطلب إنسانا مبواصفات  واالستفادة منها بالقدر الكايف خلدمة عملية التعلم؛
معينة الستيعاب كل ما هو جديد، ومتسارع، والتعامل معها بفعالية " وهذا يتطلب حتول وتغيري كبري 

ترمجة  :( بأهنا 3: 2002ويعرفها )مصطفى ، و أمحد ، و آخرون،  ،ملؤسسة التعليميةيف دور ا
خصائص حمددة، تكون أساسا  إىلاحتياجات، وتوقعات طالب اخلدمة، أو املستفيدين بشأن اخلدمة 
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املؤسسة التعليمية  التزامافق توقعاهتم، ويف التعليم تعين لتصميم اخلدمة الرتبوية وتقدميها لطالهبا مبا يو 
 .ع، ومعدالت تكلفة التعليمبإجناز مؤشرات، ومعايري حقيقية متعارف عليها مثل : معدالت الرتفي

 ستمرارإيقظا ب التدريس يكون أن و هبجة، وذا ممتعا، التعليم يكون أن تعين التعليم يف اجلودة -

 ( Tribus ) ،1551 :9 املناقشة " إىل الطالب انتباه جلذب

 : تياآل وترى الباحثة أن الجودة في التعليم تعني

 على  اإلسالم حث خالل من ومسبوق قدمي هو وإمنا حديثاً، ليس التعليم يف اجلودة مفهوم إن
 .وإتقانه العمل يف اإلحسان

 مدخالت صورة يف وتفاصيلها عناصرها، بكل التعليمية العملية اجلودة مفهوم تضمن  ،
 اإلمكانات توفري خالل من املنتج حتسني منها األساسي والغرض وعمليات، وخمرجات،

 . مدروسة خطة ضمن وتوظيفها املتاحة،

 حمددة معايري ضوء يف يتم واألداء العمل، جودة على احلكم  

 :التعليم في الشاملة الجودة أهمية

 مدونة أساليب يتبع نظاماً  كوهنا من أبعد للتغيري شامالً  منهجاً  كوهنا من الشاملة اجلودة أمهية تأيت    

 حبيث تؤلف متكامل خدمات ككل من يقدم ما إىل تنظر فهي لذلك وقرارات، إجراءات بشكل

 واإلحساس روح الفريق وتنمية املعنوية، الروح حتسني يف وتسهم العاملني، جلهود النهائية احملصلة اجلودة

(، )أبو ملوح  11: 2011، الديراوي ) تية:األ النقاط يف أمهيتها نوجز أن ميكن و واالعتزاز، بالفخر،
 ( 8: 2004،و نشوان ،  ( ، ) العاجز 311: 2008(، ) صاحل ، وعطوان ، 17:  2003، 

 .  والتعليمي القيادي، النظام وتطوير ضبط، -
 .للطلبة واالجتماعي والنفسي، واملهاري، والثقايف، املعريف، باملستوى االرتقاء -

 واإلداريني. ،ةاالستاذ أداء ومستوى، كفاءة رفع -
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 تطويرو  ،والتعلم التعليم عمليات جتاه الطالب و ،ةاالستاذ لدى واإلدراك الوعي، مستوى رفع -
 املستفيدين مجيع وإرضاء واألنظمة، السياسات، مع يتماشى مبا التعليمية املخرجات وحتسني

 . واجملتمع واملسئولني، ،امعةاجل بني املتبادلة الثقة إجياد -

 . املستمر للتطوير داعمة بيئة إجياد -

 واملادية. البشرية للمدخالت األمثل واالستخدام اهلدر، خفض  -

مما سبق أن اجلودة الشاملة يف التعليم هلا أمهية واضحة، وهذا بدوره يؤكد على  وتستنتج الباحثة   
أمهية تطبيقها يف مؤسسات الرتبية، والتعليم، فبقدر مراعاة تطبيق جوانب اجلودة، واالهتمام هبا 

 يظهر، ويتحدد جناح املؤسسة التعليمية، أو فشلها.

 : التعليمية العملية جودة ملتقيي اتباعها الواجب المعايير

 قياس على والعمل النظرة، ضيق تفادى على اجلودة وإدارة قياس يف احلديثة االجتاهات تعمل   
 اخلرجيني يف وسلوكية ومهارية، ومعرفية اجتاهية، خصائص توفر يف املتمثلة اجلامعي التعليم خمرجات

  مستوى على التعليمية اخلدمة تقدمي عناصر جودة إىل اخلدمة جودة قياس ميتد بل فحسب،
 دائمة جلنة بتشكيل 1992 امع يف الربيطانية العايل التعليم وزارة قامت ولقد التعليمية، املؤسسات

 ,Haroldالربيطانية )  اجلامعات يف األوىل اجلامعية الدرجة مستوى على العناصر تلك جودة لتقييم

2000; Davis & Ringsted, 2006  David & م  1559  عام يف نشئأ (،كما
 Nationalاألمريكية  اجلامعات يف العليا الدراسات مرحلة يف الدراسة جودةجملس أعلى لتقييم 

Quality Assurance and Accreditation, 2004 على اللجنتان اتفقت (ولقد 

 موضح هو كما تقييمها ومعايري العناصر هذه ،وجاءت اخلدمة جودة لتقييم إتباعها الواجب املعايري

 اجلدول االيت: يف

David & Harold, 2000; Davis & Ringsted, 2004 )  
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(Verrall, Brukner, & Seward2004 ; National Quality Assurance  
and Accreditati  

 ( 7:  2001و) احلويل ، 

 ( 3 – 3)    رقم جدول

 التعليمية المؤسسة في التعليمية الخدمة جودة تقييم معايير يوضح

 نواحي اجلودة                 العنصر                    

 
 

 املنهج العلمي 

 .درجة تغطية املواضيع األساسية -
 التناسب مع قدرة استيعاب الطالب يف هذه املرحلة. -

 االرتباط بالواقع العملي.  -

 اإلملام باملعارف األساسية.  -

إعداد الطالب لعصر العوملة من خالل تعلم لغة  -
 أجنبية

 
 املرجع العلمي 

 .درجةاملستوى العلمي، واملوثوقية -
  .شكل وأسلوب إخراج املرجع العلمي -

 .وقت توفر املرجع العلمي -

 .سعر املرجع العلمي  -

 .امتداد االستفادة من املرجع العلمي -

 .أصالة املادة العلمية -

 نوع االجتاهات اليت ينميها املرجع العلمي. -

 واخللفية املعرفية.املستوى العلمي،  - هيئة التدريسأعضاء 
 .إدراك احتياجات الطالب -
 .االنتظام يف العملية التعليمية -
 .باملنهج العلمي االلتزام -
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 .تقبل التغذية الراجعة -
 .العمل على تنمية املهارات الفكرية التنافسية -
 .تنمية احلس الوطين، والوازع األخالقي -
 .اهلدف من أسلوب التدريس املستخدم -
 .تنمية االجتاه التحليلي -
 تنمية النظرة املتعمقة -
 .درجة التفاعل الشخصي -
 .الوعي بدور القدرة العلمية، واخللقية -

 واالتساق املوضوعية درجة - اسلوب التقييم. 
 .والشمول املوثوقية درجة -

 .التلقني على الرتكيز عدم -

 .التحليلية القدرة على الرتكيز -

 االنتقادي  التفكري على الرتكيز -

 املعلومات الالزمة لتشغيل وإدارة النظامتوافر  - النظام اإلداري. 
 .التوجه حنو سوق العمل -
 .املناخ اجليد ملمارسة األنشطة الرياضية، والفنية -
 .كفاءة، وفعالية النظام اإلداري -
 تلقى الشكاوى، والتعامل معها. -

 تناسبها مع طبيعة العملية التعليمية - التسهيالت املادية. 
 تنمية، وإشباع الناحية اجلمالية. -

 

واإلجراءات  جمموعة من املعايري إىل(يف اجملال الرتبوي  Total Qualityالشاملة ) اجلودة وتشري
 يف املتوقعة واخلصائص املواصفات إىل وتشري التعليمي، املنتج يف املستمر التحسني إىل تنفيذها يهدف
 توفر الشاملة واجلودة املواصفات تلك خالهلا من تتحقق اليت واألنشطة العمليات ويف التعليمي املنتج
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 1557: 10حتقيق نتائج مرضية ) على التعليمية املؤسسات تساعد متكاملة أساليبو  أدوات
Taylor and Bogdan, ) 

  :(التدريس هيئة عضو) االستاذ جودة معايير

 :الدراسة هذه يف الرئيس احملور وهو 

 أن جيب املتطلبات اليت حتديد يتم حيث املؤسسة يف إمجاع نتيجة تصدر وثيقة "عن عبارة هو واملعيار

 معيار فيه حيدد الذي الوقت يف هبا، معرتف جهة عليها وتصادق خدمة أو عملية أو ما منتج هبا يفي

 ذإ عديدة الشاملة اجلودة ومعايري ، "لالستخدام صاحلاً  املنتج ليكون توافرها جيب اليت املتطلبات املنتج
 التعليمية الربامج بلغت فمهما ، التعليمية العملية إجناح يف أمهيته حيث من األول املركز االستاذ حيتل

 الفائدة حتقق ال فإهنا اجلودة من الربامج هذه بلغت ومهما والتعليمية، الرتبوية، اخلدمات تطور من

 من عدد توفر جيب ذلك ولتحقيق كافياً، تدريباً  مدربون أكفاء معلمون ينفذها إذا مل منها املرجوة

 :( 102 – 101،  2012اخلالدي ، ( وهي االستاذ جودة لقياس معايري نعدها اليت الكفايات

 التخطيط: 

  . التعليمية األهداف ضوء يف للدرس خيطط -

 ،والقضايا للمشاكل حلول عن البحث على املتعلمني قدرة تنمى تعليمية مواقف يصمم -

 . واالستقصاء والبحث، التفكري، وتنمى مهارات

  . النشط للتعلم متنوعة اسرتاتيجيات يستخدم -

  . للمتعلمني فعالة مشاركة حيقق مما صفية غريالو  الصفية األنشطة يوظف -

  . املتقدمة التكنولوجيا مع التعامل يف املتعلمني مهارة ينمى -
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 . املتعلمني بني الفردية الفروق يراعي -

 يوفر بيئة تعلم تراعي ذوي االحتياجات اخلاصة.  -

 حيسن إدارة الوقت .  -

 الوجدانية( . –املهارية  –يتمكن من جوانب التعلم ) املعرفية  -

 حيسن استخدام األدوات، واألجهزة .   -

 األخالقي داخل املؤسسة .  االلتزاميراعي القواعد املنظمة للعمل، و  -

 يلتزم بآداب املهنة.  -

 : كفايات شخصية 

أن  االستاذكما جيب على التمتع بالصفات الالزمة للعمل، سرعة التفكري، امتالك الطاقة اللغوية،  
تفكري والنشاط، يتحلى مبهارات ال ةيتمتع باحليويو حيسن التصرف، و املسئولية، ويثق بنفسه،  يتحمل

عليمية بإخالص، والتحلي مبواعيد العمل، وإجناز املهام الت االلتزامبالنهج الرباين، و  أن يتمتعالعلمي، و 
 (. 98:  2004بالشخصية املتكاملة، االستقامة، األمانة اإلخالص، الرقابة الذاتية )العاجز ، 

 العالقة مع الزمالء، واإلدارة املدرسية 

باحرتام مع الزمالء واإلدارة املدرسية، يتعاون مع الزمالء واإلدارة املدرسية يف  يتعاملأن  االستاذعلى 
وجهات نظر الزمالء، واإلدارة املدرسية بصدر رحب،  االستاذة العملية التعليمية، يتقبل حتسني جود

 يستجيب ملا يسند إليه من أعمال، ويعمل على بناء عالقة ودية مع الزمالء، واإلدارة.
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 العالقة مع الطلبة : 

يستمع لوجهات نظر و يوفر مناخًا صفيًا يتسم بالتعاون، و عالقات ودية مع الطالب،  االستاذيقيم 
حيدد وقتًا ملقابلة و يسهم يف حل اخلالفات اليت حتدث بني الطالب، و الطالب، ويقدر جهودهم، 

 . ملساعدهتم يف تلبية احتياجاهتم، وحل مشكالهتمقاعة احملاضرة الطالب خارج 

 كفايات التدريس: 

املفاهيم واحلقائق املنظمة  تاذاالسأهداف سلوكية، حيدد  إىلاألهداف التدريسية العامة  االستاذيرتجم 
يف التدريس، يربط موضوعات املقرر الدراسي ببعضها، يستخدم طرق تدريس متنوعة، يستخدم 

، يستثري دافعية الطالب، قاعة احملاضرةادة العلمية بالبيئة، يضبط وسائل تعليمية مناسبة، يربط امل
 . خصائص مراحل النمو املختلفة للطالبمتمكن من مادته العلمية ، يلتزم خبطة املادة، يتفهم 

 التقويم كفايات:  

  املعرفية املستويات تقومي أدوات – حتريري – شفهي ) للمتعلمني متعددة تقومي أدوات يصمم -
 . ( التعلم صعوبات ذوي واكتشاف لتحديد مقننة أدوات – العليا

  . املتعلمني أداء متابعة يف اإلجناز ملفات يستخدم -

  . والوجداين املهاري اجلانب لتقومي أدوات يصمم -

  . املتعلمني أداء لتقومي صفية غريالو  ، الصفية األنشطة يوظف -

  . الطالب بني الفردية الفروق تراعي حبيث الواجبات االستاذ ينوع -

 يوظفو مستواهم،  حتسني يف الطالب نتائج يستخدم و التفكري، تثري متنوعة أسئلة يستخدم -

 . أدائه وحتسني التدريس، طرائق لتعديل التقومي نتائج االستاذ
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 المستمر التحسين كفايات: 

األحداث اجلارية، والتغريات الرتبوية يف جمال املادة اليت يدرسها، ويستخدم املراجع  إىل االستاذيتعرف 
احلديثة املتعلقة باملادة اليت يدرسها إلثراء املقرر، ويسعى لتنمية مهاراته من خالل االلتحاق بالدورات 

ءات، العمل بصفة دورية، وحيرص على حضور اللقا أساليبالتدريبية ويعمل على حتسني جودة 
  .والندوات العلمية، والزيارات امليدانية لتحسني أدائه

  ،وترى الباحثة أن تشخيص، وحتديد معايري حتسني مكونات العملية التعليمية من جانب
حتسني أداء  إىلوتنظيم وتوجيه العالقة فيما بينها من جانب آخر، يؤدي يف حمصلته النهائية 

هذا ال يتحقق إال من خالل املتطلبات اليت حتقق العملية التعليمية مكونات، وخمرجات، و 
وتلخصها الباحثة يف ثالثة أبعاد رئيسة  ،املالءمة املطلوبة، وتسهم يف حتسني العملية التعليمية

 :هي

حتديد، وتوضيح الدور القيادي، واإلداري  إىل..يهدف البعد  :القيادة، واإلدارة األولالبعد  -
يف جمال حتسني العملية التعليمية، إذ إن مهمة اإلدارة هتيئة املتطلبات اإلدارية ذات الصلة 

من نشاطات ) التخطيط، والتدريب،  بنجاح أداء العملية التعليمية، ومت حتديدها بكل  
 والتوثيق، واملشاركة واملوارد والتسهيالت(.

..ويقصد هبا التكنولوجيا املستخدمة يف العملية التعليمية،  :التكنولوجيا التعليمية ينالبعد الثا -
هبدف توضيح التكنولوجيا اليت تسهم يف حتريك، وحتسني العملية التعليمية، ومت حتديدها بكل 
من )نظام معلومات العملية التعليمية، تكنولوجيا املعلومات، تقنيات التدريس، التحديث، 

 التعليمية(. الربامج
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توضيح الطرائق، واملتطلبات املستخدمة يف قياس حتسني  إىليهدف : البعد الثالث التحسني -
، التقومي،  )معايري التحسني، خطة التحسني تم حتديدها بكل من يالعملية التعليمية، و 

 اإلجراءات التصحيحية(.

 االستاذمية من ناحية، ومعايري جودة بعد هذا العرض ملعايري اجلودة يف العملية التعلي وتؤكد الباحثة
من ناحية أخرى على ضرورة وجود متخصصني يف هذا اجملال لتحديد املعايري اليت تتالءم مع العملية 

 التعليمية، والعمل على األخذ هبا، و تطبيقها يف اجلامعات.

 -بالتخطيط، والتقومي والتنفيذ فيما يتعلق  -ومت اإلستفادة من هذه املعايري يف تعديل فقرات االستبيان
 هلذه الدراسة حىت متثل، أو تقارب ملعايري اجلودة التعليمية.

 

 :معوقات تطبيق الجودة الشاملة في مجال التعليم

إن تطبيق مبادئ اجلودة الشاملة يف التعليم على قدر كبري من األمهية، ولكن جمرد تبين أسس،    
ومبادئ اجلودة الشاملة ال يضمن هلا النجاح، فهناك صعوبات، ومعوقات رمبا تواجه املؤسسة الرتبوية 

 ( 24: 2010عند تطبيقها ملبادئ اجلودة، ومن هذه املعوقات ما يلي) احلريري ، 

املركزية يف اختاذ القرارات الرتبوية، فإدارة اجلودة الشاملة تتطلب املرونة، والسرعة مما يتطلب تطبيق  -
 أسلوب الالمركزية.

 عدم استقرار اإلدارة، وتغريها الدائم . -

 الرتكيز على األهداف قصرية املدى.  -

 صعوبة حتديد معايري قياس مدى جودة اخلدمات. -

 ن بني األهداف قصرية األجل، وطويلة األجل.إمهال حتقيق التواز  -



-72 - 

 

 تسيب العاملني، وعدم قيامهم بأدوارهم يف املؤسسة. -

 عدم توفر الكوادر املؤهلة، واملدربة يف جمال إدارة اجلودة الشاملة. -

 نقص التمويل املايل الالزم إلدارة اجلودة الشاملة . -

 ق برامج اجلودة الشاملة فيما يأيت:( أسباب فشل تطبي 47- 44:  2001ويلخص )عليمات ، 

 اإلدارة العليا بتطبيق برنامج إدارة اجلودة الشاملة. التزامعدم  -

إدارة اجلودة الشاملة كنظام  إىلمعينة يف إدارة اجلودة، وعدم النظر  أساليبالرتكيز على  -
 متكامل.

خالل إجياد مشاريع حيز الواقع من  إىلعدم حتويل التدريب على برنامج إدارة اجلودة الشاملة  -
 حتسني اجلودة، ونظام االقرتاحات.

توقع نتائج فورية وليست على املدى البعيد، يف حني قد يستغرق حتقيق نتائج مهمة وملموسة  -
من تطبيق برنامج إدارة اجلودة الشاملة سنة أو سنتني، وللحصول على فوائد سريعة، تقوم 

 مج، وبالتايل حيدث الفشل املتوقع.بعض املؤسسات بتكثيف جهودها يف تطبيق الربنا

تعتمد برامج إدارة اجلودة الشاملة على خرباء باجلودة أكثر من اعتمادها على األشخاص  -
 العاديني يف املؤسسة .

أن أهم معوقات تطبيق اجلودة الشاملة يف وزارة الرتبية والتعليم العايل تكمن يف  وترى الباحثة     
 أن هناك معوقات أخرى لعل من أبرزها ما يأيت:نقص اإلمكانات املادية إالّ 

 عدم استقرار القيادة الرتبوية للجامعة، وتغيريها الدائم . -

 ويات نظراً لتعدد املستفيدين من اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة. األولصعوبة حتديد  -
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 عدم وجود خطة اسرتاتيجية تطويرية للجامعة والرتكيز على األهداف قصرية املدى. -

 تعجل احلصول على نتائج اجلودة .  -

 مقاومة التغيري حنو اجلودة الشاملة .  -

 عدم وجود معايري للعمليات يف اجلامعة .  -

 غياب مفهوم التطوير املستمر .  -

 .االهتمام باملستفيد اخلارجي، وإمهال املستفيد الداخلي -

معايري اجلودة الشاملة لدى عضو هيئة التدريس  إىلميكن التوصل وبعد االنتهاء من اجلانب النظري  
 وهي:

 :مهارة التخطيط أوالً 

 .حيدد احملاضر جدول زمين ) خطة فصلية ( لتدريس املقرر  -

 .حيدد احملاضر األهداف العامة املراد حتقيقها عند تدريس املقرر -

 .حيدد احملاضر طرق التدريس املناسبة لتحقيق األهداف -

 .الفردية بني املتعلمني عند حتضري احملاضرةيراعى احملاضر الفروق  -

 .موضوع احملاضرة تنظيماً منطقياً حىت يسهل علمه ظم احملاضرين -

 .خيتار احملاضر التقنيات املناسبة ملوضوعات املقرر -

 .التقومي املناسبة ملوضوعات املقرر أساليبحيدد احملاضر  -

 .دريسيراعي احملاضر التكامل والرتابط والشمول يف التخطيط لت -
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 .يهيء احملاضر البيئة الصفية اليت تناسب تدريس املوضوع    -

 :مهارة التنفيذ ثانياً 

 .يثري احملاضر دافعية املتعلمني لتعلم موضوع احملاضرة -

 .يلتزم احملاضر بالزمن احملدد لكل فعالية يف تدريس موضوعات املقرر -

 .اجلديدةيربط احملاضر اخلربات السابقة لدى املتعلمني باخلربات  -

 .يعرض احملاضر موضوع املقرر بلغة واضحة ودقيقة -

 .طرح األسئلة الصفية إلثارة املناقشة يف موضوع احملاضرة اضرجييد احمل -

 .التدريس املختلفة اليت تناسب موضوع احملاضرة أساليبينوع احملاضر يف توظيف طرق و  -

 .بفاعلية يف التدريسالفصلإدارة  أساليب احملاضريوظف  -

 .التعزيز يف التدريس  أساليبيوظف احملاضر  -

 .الوسائل التعليمية يف التدريس يوظف احملاضر -

 .يوظف احملاضر التقنيات التعليمية يف التدريس بشكل جيد -

 .تلخيص ألهم ما ورد يف احملاضرة يقدم احملاضر -

 :مهارة التقويم ثالثاً 

 .تقومي تعلم املتعلمني أساليبينوع احملاضر يف استخدام  -

 .يراعي احملاضر مواصفات التقومي اجليد يف تقومي تعلم املتعلمني للمحاضرة -

 .التعلميستفيد احملاضر من نتائج التقومي يف عالج أخطاء املتعلمني يف  -
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 .يتابع احملاضر األنشطة اليت ينتجها املتعلمون -

 .يشجع احملاضر املتعلمني على التقومي الذايت -

 .حصيلية لتقومي التعلم لدى املتعلمنيجييد احملاضر وضع االختبارات الت -

 .من نتائج التقومي يف تعديل أداءه االستاذيستفيد  -
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 الثالث الفصل

 الدراسات السابقة والتعقيب عليها

 

 تمهيد 
   دراسات تناولت مهارات التدريس اجلامعي    األولاحملور : 

 هيئة التدريس عضاءاحملور الثاين : دراسات تناولت اجلودة الشاملة أل 

  األولالتعقيب على احملور 

 التعقيب على احملور الثاين 
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 تمهيد

بعض الدراسات اليت هلا عالقة مبوضوع الدراسة احلالية، للوقوف  الفصلتناولت الباحثة يف هذا    
واإلجراءات اليت تبنتها، ودراسة النتائج  ساليباأل إىلعلى أهم املوضوعات اليت تناولتها، والتعرف 

اليت توصلت إليها، وتوضيح مدى االستفادة منها، وحتديد مدى التشابه، واالختالف بني تلك 
يأيت استكمااًل للفصل الثاين ) اإلطار النظري (  الفصلالدراسات، والدراسة احلالية، كما أن هذا 

مشكلة الدراسة، وأدواهتا، وإجراءاهتا ،ومت عرض ليشكل مصدرًا اعتمدت عليه الباحثة يف حتديد 
اجلودة الشاملة  –حمورين ) دراسات تناولت مهارات التدريس اجلامعي  إىلالدراسات السابقة مقسمة 

ف، وعينة، وأدوات، وأهم هد )هيئة التدريس( مرتبة حبسب إعدادها الزمين مع توضيح عضاءأل
 ر التعقيب عليه .كل دراسة، ويعقب كل حمو   (وتوصيات النتائج

 :دراسات تناولت مهارات التدريس الجامعي  األولالمحور 

 هيئة  أعضاء( بدراسة بعنوان "تقومي الطلبة ألداء  1557مسهري فرحات )  قامت
هدفت للتعرف على الكيفية املتبعة حاليا يف تقومي  التدريس "ودراسته دراسة حتليلية

هيئة التدريس جبامعة امللك سعود ، وكان اهلدف األساسي  عضاءاملمارسات التدريسية أل
:التعرف على واقع نظام تقومي الطلبة لكفاءة التدريس جبامعة امللك سعود وما حيتويه من 

 أعضاء( فردا من  710أهداف، وأدوات، وإجراءات تنفيذية ،وكانت عينة البحث ) 
ني جبامعة امللك سعود، وكانت أداة هيئة التدريس اإلداريني، واألكادمييني، وغري اإلداري

هيئة  أعضاء( من 50البحث هي االستبانة واملقابلة ، وكانت نتائج البحث أن ) 
التدريس يف جامعة امللك سعود يرحبون بنظام تقومي الطلبة لكفاءة التدريس كوسيلة 

هم تقومي، ومساندة لوسائل التقومي األخرى، وحيبذون أن يعمل طلبتهم على تقومي أدائ
التدريسي وفق نظام رمسي منتظم، ويوافقون على األهداف اليت حيققها تقومي الطلبة، 

 وخاصة فيما يرتبط هبم من أمور ذات عالقة بتحسني أدائهم التدريسي.
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 يف التدريس هيئة عضاءأل املهين النمو واقع" بعنوانبدراسة  ( 2002 ) وطفة قام أبو 
 واقع إىل التعرف إىل الدراسة هدفت ،"نظرهم وجهة من تطويره وسبل اجلامعة اإلسالمية،

 ، نظره وجهة من تطويره وسبل اإلسالمية اجلامعة يف التدريس هيئة لدى عضو املهين النمو
 ومنو تطوير يف األقسام ورؤساء الكليات وعمداء األكادميية دور الشئون على والتعرف

 اختالف أثر وبيان ومنوه، تطويره تعرتض اليت العقبات والكشف عن التدريس، هيئة عضو

 عضو لدى املهين النمو واقع تطوير يف والكلية واخلربة التعليمية، ، العلمي املؤهل من كل

 أفراد مجيع من الدراسة عينة تكونت الوصفي التحليلي، املنهج الباحث اتبع .التدريس هيئة

 قام الدراسة، وألغراض .هيئة تدريس عضو ( 205) عددهم والبالغ األصلي اجملتمع

 :هي أبعاد أربعة موزعة على فقرة (93) مشلت )استبانة(، الدراسة أداة ببناء الباحث

 النتائج أظهرت اجملتمعية( املشاركة ، العلمي البحث ، التدريسية الفاعلية ، العلمي )النمو

 قد الكلي املقياس على اإلسالمية باجلامعة التدريس هيئة أعضاء لدى املهين النمو واقع أن

 لعينة املوجه املفتوح السؤال نتائج أظهرت كما ،(% 66.7 ) بلغت متوسطة بنسبة حتقق
 اجلامعة يف التدريس هيئة عضاءأل املهين النمو تعرتض اليت بالعقبات واملتعلق الدراسة

 جمال يف الدراسة أوصت التدريسي، العبء ضخامة يف متثلت العقبات أهم أن اإلسالمية

 مجيع يف احلديثة التعليمية والتقنيات الوسائل توفري على العمل بضرورة : التدريسية الفاعلية

 .احلديثة التدريس طرائق يف دورات تدريبية وعقد القاعات،

  ( 2002دراسة الشعيل وخطابية  ) 

وحاجتهم هيئة التدريس بكلية الرتبية جبامعة السلطان قابوس،  عضاءاملهارات التدريسية أل بعنوان
هدفت لة العلوم اإلنسانية جملوهو حبث مقدم  للتدرب عليها من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا

هيئة التدريس للمهارات التدريسية األساسية،  أعضاء التعرف على مدى ممارسة إىلهذه الدراسة 
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بلوم العام، الدراسات العليا يف ختصصات املاجستري، والد وحاجتهم لتطويرها من وجهة نظر طلبة
 ودبلوم اإلدارة، واإلشراف . 

 هيئة التدريس عضاءنتائج الدارسة أن تقدير طلبة الدراسات العليا للممارسات التدريسية أل وأظهرت
استثناء،  % (،بشكل ملحوظ يف مجيع اجملاالت دون 80عالمة احملك ) ، وأقل من نخفضةجاءت م

، تاله عرض املادة التعليمية، مث تنظيم املادة األوىلين يف املرتبة االستاذمع  االتصالوقد جاء جمال 
 التعليمية، مث التخطيط، وأخريًا جمال التقومي

  ( بعنوان "تقومي جودة مهارات التدريس  2001وكذلك دراسة  خالد مخيس السر) م
جودة مهارات  إىلوقد تعرض الباحث  .اجلامعي لدى أساتذة جامعة األقصى بغزة"

، وبلغت ريس اجلامعي من وجهة نظر األساتذة أنفسهم، واستخدم أداة االستبانةالتد
من جامعة غزة وتطرق ملهارات عديدة ومنها مهارة  ( أستاذاً  52عينة البحث )

أن متغري  إىلوالتواصل، ومن خالل الدراسة توصل  االتصالالتخطيط، والتنفيذ، والتقومي و 
اخلربة والتخصص ليس هلما تأثري  جودة مهارة التدريس ،ولكن متغريي املؤهل له تأثري يف

يف جودة التعلم، وكانت توصيات الدراسة إنشاء مركز لتطوير األداء التدريسي يف 
اجلامعات الفلسطينية بصفة عامة، وكذلك توفري التجهيزات الضرورية لتحسني بيئة التعلم 

اجلامعة بتوظيف تقنية اإلنرتنت إلثراء  والتعليم اجلامعي ، ويوصي الباحث أساتذة
 املساقات اجلامعية

  ( اليت كانت بعنوان "املمارسات الرتبوية أل 2001ودراسة هنلة كساب رشاد )عضاء 
هيئة التدريس يف اجلامعة اإلسالمية بغزة ".كما يراها طلبتهم ، وكانت عينة الدراسة 

( طالبًا وطالبة طبقت  420) هيئة التدريس و أعضاء( مناقشًا من  1585عددهم ) 
( فقرة تناولت ثالث  40عليهم أداة البحث، وهي االستبانة اليت كان عدد فقراهتا ) 

جماالت ) االكادميي ،والنفسي ، واالجتماعي (، وقد كانت نتائج الدراسة وجود فروق 
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بوية هيئة التدريس على استبانة املمارسات الرت  أعضاءذات داللة إحصائية بني استجابات 
هيئة  عضاءتبعا ملتغري اجلنس، وأوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية تربوية أل

 هيئة التدريس. أعضاءالتدريس، وإجياد نظام حوافز تشجيعية للمتميزين األكفاء من 

  دراسة يل(Lei)   (2007 واليت بعنوان: املمارسات التدريسية لألساتذة يف كلييت )م
الغربية األمريكية،  استهدفت تكريس الفروق يف اسرتاتيجيات اجملتمع يف الواليات 

 هيئة التدريس احلاليني، ومستواهم التعليمي. عضاءالتدريس أل

وقد استخدمت الدراسة أداة مسحية )استبانة( مكونة من سؤالني بنهاية مغلقة وزعت عشوائيًا على  
 الغرب األمريكي.يف واليات  Y، و  X( عضو هيئة تدريس بكلييت اجملتمع 100)

وقد طبق الباحث دراسة استطالعية للتأكد من صالحية االستبانة، وتعديلها قبل تطبيقها حيث  
تكون من ستة أسئلة تتعلق باملعلومات الدميوغرافية،  األولتكونت يف شكلها النهائي من جزأين. 

ة شائعة هي)احملاضرة، تدريسي أساليبواخللفية عن التدريس، واجلزء الثاين قائمة مكونة من ستة 
واملناقشة، واملشاركة، وتدريس املخترب، والفيديو أو الكمبيوتر، وعرض الشرائح، والبوربوينت، والتعليم 

 عن بعد( حيث كانت استجابتهم عليها مبقياس مخاسي .

 عدد من النتائج من أمهها: إىلوقد توصلت الدراسة 

أكثر على أسلوب احملاضرة من األساتذة العاملني  إحصايئاً أن تركيز األساتذة املتعاونني كان دااًل  
بنظام الدوام الكامل الذين ركزوا يف تدريسهم بداللة إحصائية على أسلوب املناقشة واملشاركة، 
وأسلوب العرض، وأسلوب املخترب، وأنه ال توجد فروق بني األساتذة العاملني بالدوام اجلزئي، أو 

لفيديو، والكمبيوتر، وأن هناك فروق دالة إحصائية بني األساتذة من الكامل يف استخدام أسلوب ا
 ةاألساتذة املؤهلني بدرجة دكتورا التدريس حيث أن أساليبحيث التأهيل املهين يف جمال استخدام 
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يركزون على أسلوب املناقشة، واملشاركة، وأسلوب التعليم عن بعد، مع تركيز قليل على أسلوب 
 . ةغري احلاصلني على درجة الدكتورا الئهماحملاضرة مقارنة بزم

  ( بدراسة بعنوان "الكفاءات املهنية املتطلبة  2005قام إبراهيم احلسن احلكمي )م
لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر طالبه، وعالقتها ببعض املتغريات"، وهدفت هذه 

عرفة أكثر إعداد معيار للكفاءات املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي، وم إىلالدراسة 
الكفاءات املهنية تفضياًل لدى األستاذ اجلامعي من وجهة نظر الطالب جبامعة أم القرى 

الكشف عن املتغريات اليت ميكن أن يكون هلا تأثري يف  إىلفرع الطائف كما هدفت 
األحكام الصادرة من الطالب على الكفاءة املهنية املتطلبة ملعلمهم، وتكونت عينة 

طالب من طالب كلييت الرتبية، والعلوم جبامعة أم القرى فرع  (210الدراسة من )
، واستخدمت يف الدراسة احلالية قائمة األخريواملستوى  األولالطائف باملستوى 

( كفاءة فرعية )من إعداد 79( كفاءات رئيسة و)4الكفاءات املهنية املشتملة على )
 :النتائج التالية إىلالباحث( مت التوصل 

ءات املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر الطالب حول ست  تتمحور الكفا -
كفاءات رئيسية هي ) الشخصية، واإلعداد للمحاضرة، وتنفيذها، والعالقات اإلنسانية، 

 احلفز والتعزيز( أساليبواألنشطة والتقومي، والتمكن العلمي والنمو املهين، و 

اءات املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي، توجد فروق يف درجات تفضيل طالب اجلامعة للكف -
 .ضرورة توافر متطلبات قائمة الكفاءات لألستاذ اجلامعى إىلومتيل مجيعها 

  ( وكانت بعنوان "واقع املهارات التدريسية  2010دراسة مىن بنت محيد السبيعي ) م
من وجهة نظر لعضوات هيئة التدريس بكلية العلوم التطبيقية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة 

التعرف على واقع ممارسة عضوات هيئة  إىلطالبات جامعة أم القرى ".هدفت الدراسة 
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التدريس ملهارات تدريس العلوم يف ضوء معايري اجلودة الشاملة من وجهة نظر طالبات كلية 
العلوم التطبيقية ) الكيمياء /  األحياء  / الفيزياء  ( جبامعة أم القرى. ولتحقيق هدف 

اسة قامت الباحثة بتصميم استبانة اشتملت على أربعة حماور تناولت معايري اجلودة يف الدر 
ارتبط بطرائق التدريس، واسرتاتيجياته ، واحملور الثاين ارتبط  األولتدريس العلوم  ، احملور 

لتقومي ،واحملور الرابع ارتبط با االتصالبوسائل التعليم وتقنياته، واحملور الثالث ارتبط بالتفاعل، و 
( معيارًا . وبعد التأكد من صدق االستبانة وثباهتا قامت الباحثة 73وبلغت بنود االستبانة )

 : ( طالبه وكانت نتائج الدراسة 185بتطبيقها على عينة الدراسة اليت بلغ قوامها )

مارست عضوات هيئة التدريس بأقسام  العلوم مهارات تدريس العلوم بدرجة ضعيفة يف ضوء  -
اجلودة الشاملة، من وجهة نظر طالبات كلية العلوم التطبيقية، وهذا معناه أن ممارسة معايري 

عضوات هيئة التدريس للمهارات التدريسية مل يبلغ املستوى املقبول الذي حددته الباحثة وهو 
أن مستوى أداء عضوات هيئة التدريس يف أقسام  إىل% ( ،األمر الذي يشري  87090)

  . التدريسية اخنفض عن مستوى اجلودة الشاملة العلوم يف املهارات

هنالك اختالف يف درجة ممارسة عضوات هيئة التدريس ملهارات تدريس العلوم ومجيعها   -
  حياء.حل عضوات هيئة التدريس يف قسم األكانت لصا

 : ويف ضوء نتائج الدارسة أوصت الباحثة جبملة من التوصيات منها

هيئة التدريس ، وتوعيتهن بأمهية الدورات التدريبية يف صقل نشر ثقافة اجلودة بني عضوات 
 مهاراهتن التدريسية.

  ( اليت بعنوان: مدى ممارسة الطلبة  2011دراسة املعتصم حممد عزيز مصلح )ين االستاذ
 هدفتين املتعاونني.االستاذيف جامعة القدس املفتوحة ملهارات التدريس من وجهة نظر 
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 املفتوحة ملهارات القدس جامعة يف يناالستاذالطلبة، و  ممارسة مدى إىل للتعرف الدراسة

 املتعاونني. يناالستاذ نظر وجهة من التدريس

  :حماور ثالثة من مكونة استبانة الغرض هلذا صممت ولقد 

 الفنية. املهارات يف األول  

 اإلدارية. املهارات يف والثاين

 االجتماعية. يف املهارات والثالث 

 وزعت مث معلًما ومعلمة، ( 113 ) عددهم البالغ اجملتمع أفراد مجيع على الدراسة أجريت وقد

 يوجد أنه الدراسة توصلت إليها اليت النتائج اخلماسي، ومن التدرج مقياس اعتمدت اليت االستبانة

 املفتوحة القدس يف جامعة يناالستاذ والطلبة،  ممارسة مدى لدرجة احلسابية املتوسطات يف فروق

 واملؤهل اإلناث، ولصاحل متغري اجلنس إىل تعزى املتعاونني يناالستاذ نظر وجهة من التدريس ملهارات

 لصاحل (سنوات، وللتخصص 10-9لصاحل )  عال، وللخربة دبلومال بكالوريوس مؤهل لصاحل العلمي

 معلمني إىل املدارس يف العملية الرتبية يف اإلشراف عملية تسند بأن الدراسة وأوصت الطبيعية، العلوم

 بفاعلية املدرسة يف تعقد اليت النقاش، واالجتماعات يف االستاذ /الطالب إشراك أكفاء، وضرورة

 بنجاح التدريس يف املهارات اإلدارية متارس حىت الرتبوية؛ القضايا ملعاجلة

 األولالتعقيب على دراسات المحور 

الباحثة على الدراسات السابقة ،فإن االهتمام مبوضوع مهارات تدريس األستاذ  اطالعمن خالل 
 اجلامعي نال اهتمام كثري من الباحثني وذلك حسب علم الباحثة .

 **مقارنة الدراسة احلالية بالدراسات السابقة
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  ًأهداف وأغراض الدراسة أوال 

 (. 2010السبيعي ، ( ، )  2001اتفقت هذه الدراسة مع دراسة كل من )السر ،  -

اتفقت هذه الدراسة بشكل جزئي مع دراسات هذا احملور واليت اهتمت بدراسات مهارات  -
التدريس األساسية اليت هي التخطيط، والتقومي، والتنفيذ لدى عضو هيئة التدريس، مثل دارسة  ) 

 (  2011معتصم ،  

(  2002ور مثل دراسة ) ثريا ، وهناك اختالف جزئي بني هذه الدراسة وبعض دراسات هذا احمل -
 معرفة مهارات التخطيط فقط باستخدام خرائط املفاهيم . إىلواليت هدفت 

( اليت هدفت ملعرفة مدى اكتمال عناصر اخللفية العلمية واملهنية  2002ودراسة ) ابو وطفة ،  
 لعضو هيئة التدريس .

 ة اليت ميارسها أساتذة اجلامعة .( هدفت لتحديد الكفايات التدريسي2009ودراسة ) احلكمي ، 

 عضاء( هدفت ملعرفة الفروق يف استخدام االسرتاتيجيات التدريسية أل 2007ودراسة ) يل ،  
 التدريس.

  ًاملنهج املستخدم ثانيا 

استخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي، وهي تتفق بذلك مع دراسة كاًل من ) ابو وطفة ،  -
2002 . ) 

 املنهج التحليلي.   اتبع ذي( ال 1557دراسة ) فرحات ،  وختتلف مع -

  ًأداة الدراسة ثالثا 
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(  2007استخدمت هذه الدراسة أداة واحدة هي االستبانة، وهي بذلك تتفق مع كل من ) يل ،  -
(،  2002( ، ) ابو وطفة ،  2005( ، ) احلكمي ،  2001( ، ) السر ،   2011، ) معتصم ، 
  (.2010) السبيعي ، 

 ( أداتني مها: االستبانة، واملقابلة.  1557واستخدمت دراسة ) فرحات ،  -

واستخدمت هذه الدراسة التدريج اخلماسي يف االستبيان اتفقت يف ذلك مع دراسة ) يل ،  -
 (.  2011( ، ) معتصم ،  2007

   رابعاً جمتمع الدراسة 

هيئة التدريس يف جامعة املدينة العاملية يف ماليزيا  يف كلية   أعضاءتكونت عينة هذه الدراسة من  -
وتتفق مع دراسة كاًل من ) الرتبية (،  –العلوم اإلدارية واملالية  –احلاسب اآليل  –)العلوم اإلسالمية 

( ، ) يل  2011( ، ) معتصم ،  2002( ، ) ابو وطفة ،  1557( ، ) فرحات ، 2001السر ، 
 ،2007 . ) 

هيئة التدريس يف جامعة املدينة العاملية طالب  عضاءجمتمع هذه الدراسة باإلضافة أل وكذلك -
 واحلاسوب (. –جامعة املدينة العاملية ) بكلية اللغات 

 2005ومن الدراسات اليت كان جمتمع دراستها من الطالب يف اجلامعات هي دراسة ) احلكمي ،  
 (. 2010( ، )السبيعي ، 

 الدراسة الحالية والدراسات السابقةاالختالف بين 

هيئة التدريس يف جامعة املدينة العاملية ويف  عضاءتناولت هذه الدراسة تقومي املهارات التدريسية أل -
 ضوء معايري اجلودة الشاملة 



-84 - 

 

( ، ) السبيعي ،  2001ورمبا نلحظ تشابه كبري بني الدراسة احلالية، ودراسة كل  من ) السر ، 
( ركز يف دراسته  2001) السر ، ستان تناولت جمتمعًا واحدًا فقط هاتان الدرا (، ولكن 2010

( ركزت يف دراستها على الطالبات، ولكن الدراسة  2010التدريس بينما ) السبيعي ،  أعضاءعلى 
 الطالب ( وبالتايل عمل مقارنة  بني االستجابتني . –التدريس  أعضاءاحلالية مجعت االثنني ) 

 باقي الدراسات أن مجيع الدراسات السابقة تناولت مهارات التدريس فقط. واختلفت عن

، واالستفادة بشكل  طالعوكذلك استفادت  الباحثة من هذه الدراسات يف منهجية البحث، واال
 كبري من املراجع اليت ختص موضوع الدراسة.

 هيئة التدريس عضاءالمحور الثاني دراسات تناولت الجودة الشاملة أل

 (  وكانت بعنوان : برنامج تدرييب مقرتح لتحسني األداء  2003ة  زايد  ) دراس
 التدريسي ملعلمي التاريخ يف املرحلة الثانوية العامة يف ضوء معايري اجلودة الشاملة.

عداد معلمي التاريخ حتديد معايري اجلودة الشاملة يف األداء التدريسي والالزمة إل إىلوهدفت الدراسة  
ويف أثنائها، وكذا معرفة واقع األداء التدريسي لعينة من معلمي التاريخ باملرحلة الثانوية  قبل اخلدمة

 العامة يف مدينة دمنهور مبصر يف ضوء معايري اجلودة الشاملة .

وجلمع بيانات الدراسة استخدم الباحث بطاقة مالحظة األداء التدريسي واملكونة من ثالث حماور  
 وهي التخطيط للتدريس، وتنفيذ التدريس، وتقومي التدريس.

قائمة مبعايري األداء التدريسي ملعلم التاريخ باملرحلة الثانوية، وقد  إىلوكان من نتائج الدراسة التوصل  
اخنفاض األداء التدريسي  إىلاملالحظة األداء التدريسي، كما توصلت الدراسة وضعت يف بطاقة 

 ملعلمي، ومعلمات التاريخ يف هذه املرحلة .
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  ( بدراسة بعنوان : تطوير برامج تكوين  2009قام رمضان ) بكليات الرتبية يف  االستاذم
ي عشر " اجلودة ضوء معايري اجلودة الشاملة، وهي دراسة مقدمه للمؤمتر السنوي احلاد

 بالوطن العريب " . االستاذالشاملة يف إعداد 

حتديد معايري مدخل اجلودة الشاملة اليت ميكن تطبيقها، واالستفادة منها يف تطوير تكوين  إىلهدفت 
بكليات الرتبية يف سلطنة عمان، وبيان مدى توافر معايري اجلودة الشاملة يف برنامج تكوين  االستاذ
 الرتبية. بكليات االستاذ

ومن أجل حتقيق أهداف الدراسة استخدمت قائمة مبعايري اجلودة الشاملة متضمنة السمات  
الشخصية، واملتطلبات املهنية، ومعايري طرائق التدريس، ومعايري التقومي، وتكونت عينة الدراسة من ) 

 التدريس. هيئة أعضاء( من عمداء الكليات، ورؤساء األقسام، والوحدات األكادميية، و  288

أن هناك الكثري من أوجه القصور اليت حتول دون جودة نظام تكوين  إىلوقد توصلت الدراسة  
التطوير،  إىلبكليات الرتبية يف سلطنة عمان بأبعاده املختلفة، األمر الذي جيعله يف حاجة  االستاذ

ت عصر العوملة، والتحديث حىت يستطيع الوفاء بدوره يف ختريج منتج تعليمي يتناسب مع متطلبا
وأوصت الدراسة باالستفادة من مدخل اجلودة الشاملة، ومعايريها اليت طرحها البحث لتطوير هذا 

 النظام، وحتسني جودته.

  ( بعنوان : تطوير كفايات  2007دراسة العنزي ) يف ضوء معايري اجلودة يف  االستاذم
لمعلم، والتعرف على وضع كفايات جديدة ل إىلالتعليم العام وهدفت هذه الدراسة 

اجلوانب املختلفة لدوره يف ضوء معايري اجلودة يف التعليم العام يف اململكة العربية 
 السعودية.
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يف ضوء حتديات األلفية الثالثة  االستاذوقد استخدمت الباحثة التحليل الفلسفي لتحليل دور  
من خالل إعداده،  االستاذها واستنبطت معايري اجلودة منها، ووضعت الكفايات اليت جيب أن يكتسب

 أو من خالل الدورات التدريبية يف أثناء اخلدمة.

مجلة من البنود مثلت كفايات وأدوار جديدة للمعلم يف اجلوانب  إىلوكان من نتائج الدراسة التوصل  
 املختلفة.

  ( بعنوان التنمية  2008دراسة لكل من ردمان حممد سعيد غالب وتوفيق علي عامل ) م
هيئة التدريس مدخل للجودة الشاملة يف التعليم اجلامعي. اعتمد فيها  عضاءية ألاملهن

على املنهج الوصفي النظري الذي يعتمد على حتليل مفهوم اجلودة الشاملة، ومتطلبات 
استخدامه يف التعليم اجلامعي ، وهو حبث مقدم للمجلة العربية لضمان جودة التعليم 

 .اجلامعي

إلقاء الضوء على أدوار عضو هيئة التدريس املتجددة، واملنسجمة مع روح  ىلإوهدفت هذه الدراسة 
اهليئة التدريسية، مع  أعضاءعرض العالقة بني جودة النوعية، وجودة  إىلالعصر، ومتطلباته، باإلضافة 

هيئة التدريس اليت ينبغي أن تظهر يف احملصلة على  أعضاءالتأكيد على أمهية تطوير كفايات 
 التعليمية اليت يتقرر وفقها مستوى حتقيق اجلودة يف التعليم العايل.املخرجات 

وقد أوضحت الدراسة متطلبات اجلودة، وعالقتها بأدوار عضو هيئة التدريس حيث تبني أن جودة  
هيئة التدريس أنفسهم كوهنم عنصرًا فعااًل يف حتقيق اجلودة، وذلك يف  أعضاءالنوعية تتطلب جودة 

وسائل التنمية املهنية، وأمهيتها يف رفع مستوى  إىلمدخالت وأشارت الدراسة  ضوء ما ميلكون من
املدخالت، والعمليات، واملخرجات يف املنظومة التعليمية، ال سيما أن التنمية املهنية متطلب رئيس 

 لتحقيق اجلودة، وبدوهنا فإن حتقيق اجلودة يف التعليم اجلامعي سيكون أمراً صعباً .
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 عضاءم (بدراسة بعنوان: تقومي األداء التدريسي أل 2005ق شنني اجلنايب ) قام عبد الرزا 
هيئة التدريس يف اجلامعة، وانعكاساته يف جودة التعليم العايل، وهو حبث مقدم ملؤمتر 

 حتقيق:  إىلاجلودة يف جامعة الكوفة، وهدفت الدراسة 

 عضو هيئة التدريس يف اجلامعة بأمهية تقومي األداء التدريسي يف جودة التعليم . اطالع -

 .اء التدريسي لتحقيق جودة التعليمعضو هيئة التدريس يف اجلامعة بسبل حتسني األد اطالع -

عضو هيئة التدريس يف اجلامعة بانعكاسات حتسني األداء التدريسي يف  جودة التعليم  اطالع -
. 

 ة لعدد من االستنتاجات وهيوتوصلت الدراس

األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس إحدى املهام الرئيسة اليت تؤديها اجلامعات. وتسهم يف  -
 حتقيق أهداف اجلامعة ورسالتها.

تقومي األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس أصبح ضرورة ملحة تؤديه اجلامعات لتحقيق جودة  -
 القوة، والتميز ونقاط الضعف، واالسرتخاء. التعليم العايل، وللوقوف على نقاط

إن عملية تقومي األداء لعضو هيئة التدريس يفيد يف معرفة مدى قوة التفوق على املستوى  -
املستوى املطلوب، أو املقبول، أو الفشل يف حتقيقه، وكل  إىلاحملدد للتدريس، أو الوصول 

 األداء. حتقيق التمكن لعضو هيئة التدريس أي جودة إىلذلك يهدف 

( بعنوان واقع جودة التدريس اجلامعي، وسبل   2005دراسة عبد الواحد محيد الكبيسي )  -
 نظر وجهة من اجلامعي التدريس جودة واقع دراسة، إىل البحث هدف هذااالرتقاء به، و 

  .األنبار جامعة يف التدريس هيئة أعضاء
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 يقوم على والذي الدراسات من النوع هلذا األنسب كونه احلالية للدراسة الوصفي املنهج واستخدم

 طريق استخدام عن وذلك هلا مقبول علمي تفسري إىل الوصول لغرض ووصفها الظواهر رصد

 الدراسات. تلك مثل يف املتبعة والتحليلية اإلحصائية ساليباأل

 أو ولقب أستاذ، الدكتوراه شهادة محلة من األنبار جامعة تدريسي مجيع من البحث جمتمع تكون

 ، للعام وإنسانية علمية كلية ( 20 ) على موزعني ( 302 ) عددهم والبالغ ومدرس مساعد أستاذ

(  41)  البحث عينة بلغت ،لذا منهم % 20 بأخذ الرأي واستقر(  2010 – 2005)   الدراسي
 تدريسي . 

 تكونالباحث، و  لدى االستجابات على التعرف لغرض حبثية كأداة االستبيان الباحث استخدم

 ، غالًبا ، دائًما)  التأثري هي لدرجة بدائل مخسة مقابل فقرة ( 64 ) بواقع جماالت أربعة من االستبيان
 .لالستبيان والثبات الصدق ،وأجري( أبًدا نادرًا، أحيانًا،

 )هو العام احلسايب املتوسط كان والذي اجلامعي التدريس جودة للفقرات البحث نتائج من وكان

% 50 بنسبة أي 128 البالغ ) الفرضي الوسط من أعلى وهو (% 57.42 )بنسبة أي ( 147
 % ( 80بـ )  املوضوع أدبيات أغلب يف حدد والذي التمكن نسبة إىل ترتقي ال النسبة هذه أن إال ،(

 املعد االستبيان حسب اجلامعي التدريس جودة مستوى يف اخنفاض هناك أن الباحث واستنتج فأكثر،

 إلعداد الرتبويا يتلقوا مل ميةلالع للفروع التدريسيني بعض أن التدين هلذا السبب يعزي وقد ، للدراسة

 .كايفال

التعليم  ( بعنوان " حتقيق ثقافة اجلودة وأداء القوى العاملة يفAli & Musah:2012دراسة )
التعليم  العاملة يففحص العالقة بني ثقافة اجلودة، وأداء القوى  إىلالعايل املاليزي "، هدفت الدراسة 

هيئة  أعضاء( عضوًا من  247، مت إعداد استبانة أداة للدراسة ومت تطبيقها على ) العايل املاليزي
وجود عالقة ذات داللة  إىلالتدريس يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا ، وتوصلت الدراسة 

أنه ميكن استخدام  إىلإحصائية بني ثقافة اجلودة، وأداء القوى العاملة ، كما أشارت نتائج الدراسة 
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مبادرة ثقافة اجلودة بشكل فعال يف سياق قطاع التعليم العايل املاليزي لتعزيز األداء األكادميي 
 للموظفني

 التعقيب على المحور الثاني 

 هيئة التدريس. أعضاءمعايري اجلودة الشاملة ألداء دراسات تناولت 

على الدراسات السابقة اخلاصة مبوضوع اجلودة الشاملة الحظت الباحثة أن الدراسات  طالعبعد اال
 . -حسب علم الباحثة  -حمدودة 

 مقارنة الدراسة احلالية بالدراسات السابقة 

  ًهدف الدراسةأوال : 

هيئة التدريس يف اجلامعات وفق  أعضاءاتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة اليت تتناول أداء 
( ، ) العنزي ،  2005( ، ) اجلنايب ،  2008معايري اجلودة الشاملة ومنها دراسة ) ردمان وعامل، 

 (. 2009( ، ) رمضان ،  2007

( اليت هدفت ملعرفة واقع جودة  2005سي، بينما اختلفت الدراسة احلالية عن دراسة) الكبي 
 حتديد معايري اجلودة إىل(اليت هدفت  2003به ، و دراسة ) زايد ،  التدريس اجلامعي وسبل االرتقاء
 & Aliزمة إلعداد معلمي التاريخ قبل اخلدمة ويف أثنائها ، ودراسة )الشاملة يف األداء التدريسي الال

Musah:2012  بني ثقافة اجلودة، وأداء القوى العاملة يف التعليم العايل ( هدفت لفحص العالقة
 املاليزي.

  ًمنهج الدراسة  ثانيا 

( ، ) ردمان  2005اتبعت الدراسة احلالية املنهج الوصفي، واتفقت بذلك مع  دراسة ) الكبيسي ، 
 ( .2008وعامل ، 
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  ًأدوات البحث ثالثا 

(  2005واتفقت بذلك مع دراسة  ) الكبيسي ، استخدمت الدراسة احلالية االستبانة أداة للبحث، 
( ،Ali & Musah:2012 (  ، ( حيث  2007،بينما اختلفت الدراسة احلالية عن ) العنزي

( بطاقة املالحظة أداة للبحث،  2003استخدم  التحليل النفسي  كأداة، واستخدم ) زايد ، 
 ( قائمة معايري أداة للبحث. 2009واستخدم ) رمضان ، 

 

  رابعاً جمتمع الدراسة 

 –)العلوم اإلسالمية هيئة التدريس يف جامعة املدينة العاملية  أعضاءكان جمتمع الدراسة احلالية من 
 & Aliالرتبية ( واتفقت مع دراسة كل من  ) –العلوم اإلدارية واملالية  –احلاسب اآليل 

Musah:2012  ، 2005( ، ) الكبيسي ،  2009( ،) رمضان . ) 

لفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف أن جمتمع دارستها يضم طالب جامعة املدينة )  واخت
 كلية اللغات ، وكلية احلاسوب (

هيئة التدريس  أعضاء**واستفادت الباحثة من دراسات هذا احملور معرفة معايري اجلودة الشاملة ألداء 
 تكوين منظور عام عن جودة التعليم.، ومعرفة مستوى اجلودة يف اجلامعات حمض الدراسة، و 
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 الرابع  الفصل

 إجراءات الدراسة

 

 منهج الدراسة 
 جمتمع الدراسة 

 الدراسة جمموعة 

 أداة الدراسة 

 صدق الدراسة 

 ثبات الدراسة 

  املستخدمة يف الدراسة اإلحصائيةاملعاجلات 
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 تمهيد

اخلطوات، واإلجراءات اليت متت يف اجلانب التطبيقي هلذه الدراسة من حيث  الفصليتناول هذا  
منهج الدراسة، وجمتمع الدراسة، والعينة اليت طبقت عليها الدراسة، واألداة املستخدمة، وكيفية بنائها، 

النتائج النهائية  إىلوتطويرها، كما يتناول إجراءات التحقق من صدق األداة وثباهتا، والتوصل 
 راسة، وفيما يلي وصف هلذه اإلجراءات:للد

 منهج الدراسة : أوالً 

من أجل حتقيق أهداف الدراسة اعتمدت الباحثة يف دراستها على املنهج الوصفي الذي يعرف بأنه " 
املنهج الذي يدرس ظاهرة، أو حدثاً، أو قضية موجودة حاليًا وميكن احلصول منها على معلومات 

 (  83،  1555دخل الباحث فيها ") األغا، األستاذ، جتيب عن أسئلة البحث دون ت

إذ حتدد الدراسة الوصفية الوضع احلايل للظاهرة املراد دراستها وهو منهج يستخدم االستبيانات يف 
 ( 90،  1558مجع البيانات على أن تكون على درجة من املوضوعية، والثبات ) أبو عالم، 

واألسلوب الوصفي املستخدم هو األسلوب التقوميي، ويف هذا االسلوب ال تقف البحوث عند حد 
الوصف أو التشخيص الوصفي إمنا يتم مقارنتها يف ضوء معايري معينة اقرتاح اخلطوات اليت ميكن أن 

 الصورة اليت ينبغي أن تكون عليها يف ضوء املعيار إىلتتبع للوصول هبا 

 راسةمجتمع الد ثانياً 

  يتكون جمتمع الدراسة من فئتني :

كلية الرتبية، وكلية العلوم هيئة التدريس جبامعة املدينة العاملية مباليزيا يف )  أعضاءمجيع  -
اإلدارية واملالية، وكلية احلاسوب اآليل، وكلية الدراسات اإلسالمية ( ممن يتحدثون اللغة العربية 
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( للعام الدراسي )  33م الكامل ( والبالغ عددهم ) ويعملون بنظام التعليم املباشر ) الدوا
 م ( واجلدول التايل يوضح توزيعهم يف الكليات املختلفة. 2011 – 2013

 ( 3 – 1جدول رقم ) 

 1034 - 1031توزيع مجتمع الدراسة من المحاضرين حسب الكلية للعام 

 
 اسم الكلية            

 

 
 عضو هيئة التدريس        

       3   كلية الرتبية            

      13              كلية العلوم اإلدراية واملالية     

       8 كلية احلاسوب اآليل      

       8    كلية الدراسات االسالمية     

                              

عدد من الطلبة يف جامعة املدينة العاملية مباليزيا يف كلييت ) اللغات ، والعلوم االسالمية   كذلك -
(، ومت اختيار الطلبة يف هاتني الكليتني؛ ألهنم جييدون اللغة العربية لغة االستبانة، وملعرفة عدد 

وتوصلت  الطلبة  يف الكليتني املذكورتني قامت الباحثة بالتواصل مع عمادة شئون الطالب،
من درجة .( 51(، ويف كلية اللغات )153أن عددهم يف كلية العلوم االسالمية )  إىل

البكالوريوس، واملاجستري ) هيكل ب ، ج ( فقط ) واملقصود هبيكل ب هي برامج 
وهيكل ج هي برامج  –الدراسات العليا اليت تكون عن طريق املواد التعليمية، وحبث تكميلي 

يت تكون عن طريق املواد التعليمية فقط مع اعداد حبث خترج . ( الهنم الدراسات العليا ال
يدرسون بنظام املواد أما بالنسبة هليكل أ ) واملقصود هبيكل أ هي برامج الدراسات العليا اليت 
تكون عن طريق احبث فقط ( فمن الصعب تطبيق االستبيان عليهم نتيجة لعدم توفرهم 
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عة دراستهم، وكذلك دراستهم حبثية حبته، فلن يكون هناك بإستمرار يف اجلامعة بسبب طبي
 جدوى من تطبيق االستبيان عليهم، واجلدول التايل يوضح توزيعهم حسب الكلية

 (  2 – 1جدول رقم )                             

   2011 – 2013توزيع جمتمع الدراسة من الطالب حسب الكلية للعام             

 سم الكلية      ا            
 

 عدد الطالب            

 51         كلية اللغات     

 153         كلية العلوم االسالمية    

 

 الدراسةمجموعة  ثالثاً  

 قامت الباحثة يف هذا البحث باختيار عينتني لدراسة 

يف  عضاءمجيع األهيئة التدريس جبامعة املدينة العاملية مباليزيا، ومت أخذ  أعضاء: عينة من أوالً  -
كلية الرتبية، وكلية العلوم اإلدارية واملالية، وكلية احلاسوب اآليل، وكلية الكليات االتية : )

م  2011 – 2013( حماضراً للعام الدراسي )  33الدراسات اإلسالمية ( البالغ عددهم ) 
ت مجيع ( حيث مت توزيع االستبانة على اجلميع مث مجع 1-1( وتوزيعهم وفق اجلدول ) 

 االستبانات.

وكلية  –عينة من الطالب يف جامعة املدينة العاملية  يف كلييت )كلية العلوم االسالمية  ثانياً  -
( 51اللغات( ، ومت تطبيق االستبانة على مجيع الطالب يف كلية اللغات والبالغ عددهم )

 ( طالباً، وكذلك مت اختيار مجيع الطلبة كعينة للبحث. 153طالباً وكلية العلوم االسالمية ) 
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 اداة الدراسة  رابعاً  -

مبا أن املنهج املتبع يف هذه الدراسة هو املنهج الوصفي، فقد مت اختيار االستبانة أداة للدراسة حيث 
على الدراسات  طالععلى اسئلة االستبانة، وحتقيق أهداف الدرسة وبعد اال جابةيتم من خالهلا اإل

الباحثة باستبانة خالد مخيس  السابقة مت االستفادة من دراسة خالد مخيس السر حيث استعانت
السر، وذلك بعد إجراء التعديالت املناسبة لتتناسب مع نظام، وبيئة الدراسة املتبعة يف جامعة املدينة 

 العاملية، وطبقت هذه االستبانة على احملاضرين يف اجلامعة.

تبانة بعد إجراء وكذلك استفادت الباحثة من دراسة مين بن محيد السبيعي، وكذلك مت االستعانة باالس
التعديالت املناسبة لنظام الدراسة املتبعة يف جامعة املدينة العاملية لتطبق على طلبة جامعة املدينة 

 العاملية.

 خامساً صدق  االستبانة

يقصد بصدق االستبانة أن تقيس عبارات االستبانة ما وضعت لقياسه، وقد مت التأكد من صدق 
 االستبانه بطريقتني :

 مين:صدق المحك -

(  10مت عرض االستبانة يف صورهتا املعدلة على جمموعة من احملكمني ملحق ) (، والبالغ عددهم  ) 
حمكمني من املتخصصني يف أصول الرتبية، واللغة العربية .من أجل الوقوف على صحة األداة 
املستخدمة وشكلها، ومدى قدرة فقرات األداة على قياس ما بنيت من أجله، حيث قام احملكمون 

كل حمور من   إىلبإبداء آرائهم وملحوظاهتم حول مناسبة فقرات االستبانة، ومدى انتماء الفقرات 
حماور االستبانة، وكذلك وضوح الصياغة اللغوية، وقد مت االستجابة آلراء احملكمني من حيث احلذف 

تعديل واحلذف  والتعديل يف ضوء املقرتحات املقدمة ، وكانت عدد الفقرات استبانة احملاضرين قبل ال
( فقرة، أما النسبة الستبانة الطلبة كانت عدد الفقرات قبل  31( واصبحت بعد احلذف )  40) 
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( وبذلك خرج االستبيان يف صورته النهائية ملحق رقم  13( وبعد احلذف )  73التعديل واحلذف ) 
.) ( 

 صدق االتساق الداخلي لالستبانة -

مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع اجملال الذي  يقصد بصدق االتساق الداخلي لالستبانة
تنتمي إليه هذه الفقرة، وبعد إجراء التعديالت اليت اقرتحها السادة احملكمون ألداء الدراسة، مت صياغة 
االداة مرة أخرى، واألداة بعد التعديل موجودة يف امللحق )  (،  وقد مت حساب االتساق الداخلي 

 ن خالل حساب معامالت االرتباط لكل حمور يف االستبيان.لالستبيان، وذلك م

 جدول يوضح قيم معامالت االرتباط  لكل حمور يف االستبيان     

 هيئة التدريس  أعضاءاستبيان  أوالً      

 مستوى الدالة معامل االرتباط  احملور    

 .01عند   0. 548 مهارات التخطيط لتدريس

 .01عند    0. 881 مهارات تنفيذ التدريس

 .01عند    .510 مهارات تقومي تعلم الطالبة

  

 استبيان الطالب ثانياً      

 مستوى الدالة  معامل االرتباط  احملور  

مهارات مرتبطة بطرائق التدريس 
 واسرتاتيجياته.

 .01عند     . 823

مهارات مرتبطة بوسائل التعليم 
 وتقنياهتا.

 .01عند     . 818

 .01عند   .822مهارات مرتبطة بالتفاعل 
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 .االتصالو 

 .01عند   .819 مهارات التقومي.

 

 سادساً ثبات االستبانة

يقصد بثبات االستبانة أن تعطى هذه االستبانة نفس النتيجة لو مت إعادة توزيع االستبانة أكثر من مرة 
االستبانة يعين االستقرار يف نتائج حتت الظروف نفسها والشروط نفسها، أو بعبارة أخرى أن ثبات 

االستبانة، وعدم تغيريها بشكل كبري فيما لو مت إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل 
 فرتات زمنية معينة.

وقد مت التحقق من ثبات الدراسة باستخدام معامل ألفا كرونباخ حيث بلغت قيمة معامل ألفا  
 (، وهذه القيمة مرتفعة.00571يع الفقرات ) كرونباخ الستبيان احملاضرين جلم

 (، وهي قيمة مرتفعة.00511أما بالنسبة الستبيان الطالب بلغ معامل الفا كرونباخ ) 

 إجراءات تطبيق أدوات الدراسة 

بعد التأكد من صدق، وثبات االستبانة، وصالحيتها لقياس ما وضعت ألجله وتعديلها وإخراجها يف 
 الباحثة باإلجراءات التالية: صورهتا النهائية، قامت

 –م 2013من العام الدراسي  األول الفصلمت توزيع استبانة احملاضرين على عينة الدراسة، وذلك يف 
 على كل فقرة من فقرات االستبانة . جابةحيث قام مجيع أفراد العينة باإل 2011

الثاين من العام الدارسي  الفصل إمييالهتم اخلاصة يف إىلأما بالنسبة الستبيان الطالب فقد مت ارساله 
على كل فقرة من فقرات االستبانة من وجهة  جابةحيث قام أفراد العينة باإل م2013 – 2011

 نظرهم .
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 المستخدمة في الدراسة اإلحصائيةسابعاً المعالجات 

 Statistical Package forمت تفريغ وحتليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي 

the Social Sciences ( SPSS ) 

 التالية اإلحصائيةمت استخدام األدوات 

 اختبار ألفا كرونباخ  -

 معامل ارتباط بريسون لقياس درجة االرتباط: -

 يقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بني متغريين، وقد مت حساب االتساق الداخلي 

ملعرفة ما إذا كانت متوسط درجة )   T – Testيف حالة عينة واحدة )   Tاختبار  -
 ( أم زادت او قلت عن ذلك. 3الدرجة املتوسطة وهي )  إىلاالستجابة قد وصلت 

 املعياري االحندارمعامل  -

 احتمال اخلطاء  -
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 لخامسا الفصل

 نتائج الدراسة

 

 متهيد 
 عرض نتائج استبيان الطالب 

 عرض نتائج استبيان احملاضرين 

  وتفسريهاحتليل نتائج الدراسة 

 توصيات الدراسة 

 مقرتحات الدراسة 
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 تمهيد

عن أسئلة الدراسة واستعراض  جابةعرضًا لنتائج الدراسة، وذلك من خالل اإل الفصليتضمن هذا  
أبرز نتائج االستبانة واليت مت التوصل إليها من خالل حتليل فقراهتا، هبدف التعرف على درجة ممارسة 

 هارات التدريس املختلفة يف ضوء معايري اجلودة الشاملة .هيئة التدريس مل أعضاء

للبيانات اليت مت مجعها من استبانة الدراسة، إذ مت استخدام برنامج  اإلحصائيةلذا مت إجراء املعاجلات 
( للحصول على نتائج الدراسة اليت سيتم عرضها  SPSSللدراسات االجتماعية)  اإلحصائيةالرزم 

 وحتليلها يف هذا الفصل.

 بالنسبة الستبيان الطالب  أوالً 

هيئة التدريس  أعضاءمنه معرفة مدى توفر مهارات التدريس املختلفة بني كان اهلدف الرئيسي   
 جبامعة املدينة العاملية مباليزيا يف ضوء معايري اجلودة الشاملة.

 كل من األسئلة الفرعية األربعة التالية:  إجابةعن السؤال الرئيسي السابق ب ابةجوميكن اإل

 ( 3-5جدول )
 جدول يعرض بعض معامالت المتغيرات المستقلة

 
 النموذج

 االحندارمعامالت 
 احملسوبة ) غري املعيارية (

املعامالت 
 املعيارية

 
قيمة 

 ت  -اختبار

 
املعنوبة 

قيمة  اإلحصائية
معامل 
 االحندار

اخلطاء 
 املعياري

قيم املعامالت 
 املعيارية

املهارات املرتبطة بطرق 
 التدريس واسرتاتيجياته

00212 00018 00911 130909 00000 
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املهارات املرتبطة بطرق 
 بوسائل التعليم وتقنياته

00073 00032 00058 20219 00029 

املهارات املرتبطة بالتفاعل 
 االتصالو 

00035 00041 00021 00414 00915 

 00000 80190 00312 00099 00117 املهارات املرتبطة بالتقومي

 
  ما مدى توافر معايري اجلودة الشاملة يف املهارات التدريسية اليت  األولالسؤال :

 هيئة التدريس املرتبطة بطرق التدريس وإسرتاتيجياته ؟ أعضاءميارسها 
معامل  –اخلطاء املعياري  –عن هذا السؤال مت استخدام كاًل من ) اختبار ت  جابةولإل

 املعامالت املعيارية ( -االحندار

 ( 3 – 5ويتضح من الجدول رقم ) 

وذو تأثري  إحصايئاً إن متغري مهارات التدريس املرتبط بطرق التدريس وإسرتاتيجياته معنوي  -
. 909( وقيمة اختبار ت )  0. 911إجيايب على معايري اجلودة الشاملة مبعامل معياري ) 

 ( 0. 000) األوىل( واحتمال اخلطاء من الدرجة  13
ونالحظ كذلك أن القيمة االحتمالية للمهارات املرتبطة بطرق التدريس واسرتاتيجياته مستوى 

يرجع الن ا  ترى الباحثة أن ذلك رمباألوىلتل املرتبة وحي ،( ( 0.000داللته مرتفعة قيمته 
تنويع يف طرق التدريس وكذلك متكن احملاضرين من املادة الدراسية لاجلامعة توفر كل ما يلزم ل

 وامتالكهم اخللفية الرتبوية الكافية لتنفيذ الطرق املختلفة لتدريس .

 إحاطة احملاضرين( من ضرورة  2008 ،  عطية() 2005 ، آخرون و عفانةوهذا ما يؤكده كاًل )

 فاعليتها. جمال يف الدراسات و البحوث إليه توصلت ما وآخراملختلفة  هاأساليب و التدريس بطرائق
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  السؤال الثاين : ما مدى توافر معايري اجلودة الشاملة يف املهارات التدريسية اليت
 وتقنياتههيئة التدريس املرتبطة بوسائل التعليم ء أعضاميارسها 

معامل  –اخلطاء املعياري  –عن هذا السؤال مت استخدام كاًل من ) اختبار ت  جابةولإل
 املعامالت املعيارية ( -االحندار

 (: 3-5ويتبين من الجدول ) 

أن متغري مهارات التدريس املرتبط بوسائل التعليم وتقنياته ذو تأثري إجيايب على معايري اجلودة   -
( واحتمال اخلطاء )  21902( وقيمة اختبار ت )  0. 058الشاملة مبعامل معياري ) 

000 .0 ) 
( وبذلك  00029لتعليم ) ة االحتمالية للمهارات املرتبطة بوسائل اونالحظ كذلك أن القيم

رتبة ثانية بعد املهارات املرتبطة بطرق التدريس واسرتاتيجياته وترجع الباحثة هذا حتتل املفهي 
القصور بأن اجلامعة قد ال تقوم بتوفري هذه الوسائل واملعامل املطلوبة نتيجة التكاليف الباهظة 

 هلذه الوسائل 

(  أن من معوقات استخدام  349:  2005) زيتون ،كمال عبد احلميد ، ويؤكد كذلك 
 الوسيلة التعليمية 

 دوات للتسلية واللهوأالوسائل التعليمية على أهنا  إىلينظر بعض  الطالب  -
كثري من اجلامعات غري معدة وجمهزة بقاعات خاصة لالستخدامات املختلفة للوسائل   -

 كالعروض الضوئية والصوت

 من استخدامها خشية تلفها أو كسرها صعوبة تداول الوسائل التعليمية والتخوف -

يف وصيانة وربط حمتوى املادة بالوسيلة مما يزيد من أعباء  إىلحيتاج تشغيل أجهزة الوسائل  -
 إجحافه يف استخدامها  إىلاحملاضرين ويؤدي 

 عدم توفر الفنيني الالزمني للقيام بعمليات إعداد وتشغيل وصيانة االجهزة -
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 التعليمية مما يزيد من االعباء املالية على اجلامعةبعض الوسائل ارتفاع تكاليف  -

تركيز االختبارات على اللفظية وتكرار ما حفظه الطالب من املقررات وال يتناول اجلانب  -
 املهاري .

 

  السؤال الثالث : ما مدى توافر معايري اجلودة الشاملة يف املهارات التدريسية املرتبطة
 االتصالبالتفاعل و 

 -االحندارمعامل  –اخلطاء املعياري  –ا السؤال مت استخدام كاًل من ) اختبار ت عن هذ جابةولإل
 املعامالت املعيارية (

 ( 3-5ونالحظ من الجدول ) 

( وقيمة  0. 021انه كذلك ذو تأثري إجيايب على معايري اجلودة الشاملة مبعامل معياري )  -
 ( 0. 000( واحتمال اخلطاء )  0. 414اختبار ت ) 

فهي حتتل املرتبة الثالثة  بعد   االتصالبة القيمة االحتمالية للمهارات املرتبطة بالتفاعل و وبالنس
كاًل من املهارات املرتبطة بطرق التدريس واسرتاتيجياته واملهارات املرتبطة بوسائل التعليم 
وترجع الباحثة ذلك لإلختالفات النفسية بني الطالب وكذلك بسبب الضغوط احلياتية اليت 

عرض هلا احملاضرين وكذلك طبيعة النظام الدكتاتوري الذي تعرض له احملاضرين من معلميهم يت
 .يف أثناء دراستهم 

 االتصالهارة ميالذي احتلت فيه ( 2001) السر ،   وهذه النتيجة ختتلف مع دراسة
  يف أمهيتها من بني املهارات األربعاألوىلاملرتبة  والتفاعل
  السؤال الرابع : ما مدى توافر معايري اجلودة الشاملة يف املهارات التدريسية املرتبطة

 ؟بالتقومي 
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 -االحندارمعامل  –اخلطاء املعياري  –عن هذا السؤال مت استخدام كاًل من ) اختبار ت  جابةولإل
 املعامالت املعيارية (

 ( 3-5ويتضح الجدول من الجدول ) 
وذو تأثري إجيايب على معايري اجلودة الشاملة مبعامل معياري )  ئاإحصاييتبني أنه معنوي  -

 (  0. 000( واحتمال اخلطاء )  8. 190( وقيمة اختبار ت )  0. 312

وبالنسبة للقيمة االحتمالية للمهارات املرتبطة بالتقومي كذلك يعترب مستوى داللته مرتفع  وحيتل 
وترجع الباحثة ذلك لتكمن  ،بطرق التدريس واسرتاتيجياته كما يف املهارات املرتبطة األوىلاملرتبة 

التقوميية اليت تفرضها اجلامعة من  ساليبالتقومي املختلفة وكذلك األ أساليباحملاضرين من 
 منتديات وواجبات وطبيعة االختبارات مناسبة لطالب.

 

 

 

 

 

 

 

  



-107 - 

 

للمتغيرات المستقلة مع  االنحدارويوضح الشكل البياني للبواقي المعيارية نموذج 
 المتغير الوسيط

 (  TQM) االنحدارالتدرج التكراري لبواقي نموذج 

 
 

  ويالحظ من الشكل البياين أن التوزيع التكرار توزيع طبيعي 

 

  

 معامالت االنحدار المعياري

را
تك

ال

ر
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 معامالت اإلرتباط بين العناصر التقييمية للطلبة ومعايير الجودة الشاملة

معايري  
اجلودة 
 الشاملة

املهارات املرتبطة 
بطرق التدريس 

 وإسرتاتيجياته

املهارات 
املرتبطة 
بوسائل 
التعليم 
 وتقنياته

املهارات 
املرتبطة 

بالتفاعل 
 االتصالو 

املهارات 
املرتبطة 
 بالتقومي

معايري اجلودة 
 الشاملة

معامل ارتباط 
 بريسون

1 00851 00811 00751 00818 

املعنوية 
 اإلحصائية

 00000 00000 00000 00000 

 234 234 234 234 234 حجم العينة

املهارات 
املرتبطة بطرق 

التدريس 
 وإسرتاتيجياتة

معامل ارتباط 
 بريسون

00851 1 00897 00817 00801 

املعنوية 
 اإلحصائية

00000  00000 00000 00000 

 234 234 234 234 234 حجم العينة

املهارات 
املرتبطة بوسائل 

 التعليم

معامل ارتباط 
 بريسون

00811 00897 1 00811 00817 

املعنوية 
 اإلحصائية

00000 00000  00000 00000 

 234 234 234 234 234 حجم العينة

املهارات 
املرتبطة 

بالتفاعل 

معامل ارتباط 
 بريسون

00751 00817 00811 1 00800 

 00000  00000 00000 00000املعنوية 
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 اإلحصائية االتصالو 

 234 234 234 234 234 حجم العينة

املهارات 
 املرتبطة بالتقومي

معامل ارتباط 
 بريسون

00818 00801 00817 00800 1 

املعنوية 
 اإلحصائية

00000 00000 00000 00000  

 234 234 234 234 234 حجم العينة

 

ل على أن هناك ارتباطاً املتغريات وقيمة معامل االرتباط تداجلدول يوضح ارتباطًا اجيابيًا بني مجيع  
 ( 0001داللة احصائية عند مستوى داللة )  وقوياً وذ

( وهي بني معايري  00751قل قيمة هي) ك نالحظ من اجلدول أن العالقة األوكذل -
 ىلإوترجع الباحثة السبب يف ذلك  االتصالاجلودة الشاملة واملهارات املرتبطة بالتفاعل و 

على املادة العلمية وكيفية إيصاهلا للطالب  األولهيئة التدريس االهتمام  أعضاءحصر 
عالقات  إىليؤدي  هوالذي بدور  ،مع الطالب االتصالدون االهتمام بتفعيل مهارات 

إجيابية تعمل على زرع الثقة يف نفوس األفراد وزيادة دافعيتهم للعلم والعمل وإشباع 
 الجتماعيةاحتياجاهتم النفسية وا

( هي بني معايري اجلودة الشاملة واملهارات املرتبطة  00851كرب قيمة ) وأن العالقة األ  -
هيئة  أعضاءبطرق التدريس واسرتاتيجياته وترى الباحثة أن ذلك يعترب مؤشراً يدل على أن 

دائم مبا يدور يف ساحة األدب الرتبوي املتعلق مبجال  اطالعالتدريس يف اجلامعة على 
ق التدريس واسرتاجيياته، وكذلك حضور الربامج التدريبية اليت هتتم مبناقشة طرق طر 

التدريس احلديثة كاًل يف جمال ختصصه، وإمياهنم بأمهية الدورات والربامج يف تنمية املهارات 
 التدريسية  لعضو هيئة التدريس وصقلها
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 استبيان المحاضرين  ثانياً 

عرفة مدى توافر معايري اجلودة الشاملة يف املهارات التدريسية اليت كان اهلدف الرئيسي من االستبيان م
 هيئة التدريس يف جامعة املدينة العاملية أعضاءهيئة التدريس من وجهة نظر  أعضاءميارسها 

 عن األسئلة الفرعية الثالثة التالية : جابةعن السؤال الرئيسي السابق باإل جابةإللو 

 ( 1 - 5جدول )

 معامالت المتغيرات المستقلةجدول يعرض بعض 

 
 النموذج

 االحندارمعامالت 
احملسوبة ) غري 

 املعيارية (

املعامالت 
 املعيارية

قيمة اختبار ت 
 احملسوبة

 اإلحصائيةاملعنوية 

قيمة 
معامل 
 االحندار

اخلطاء 
 املعياري

قيم املعامالت 
 املعيارية

مهارات التخطيط 
 لتدريس

00199 00021 00189 70341 00000 

مهارات التنفيذ 
 لتدريس

00131 00032 00287 10114 00000 

مهارات تقومي 
 تعلم الطلبة

00218 00090 00318 10317 00000 

 : ما مدى توافر معايري اجلودة الشاملة يف مهارات التخطيط للتدريس األولالسؤال 

 –اخلطاء املعياري  –التالية ) اختبار ت  اإلحصائيةعن هذا السؤال مت استخدام املعاجلات  جابةولإل
 املعامالت املعيارية ( -االحندارمعامل 
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 ( 1-5بالرجوع للجدول ) 

وذو تأثري إجيايب على معايري اجلودة الشاملة  إحصايئافإن مهارات التخطيط معنوي   -
 00000( واحتمال اخلطاء )  70341( وقيمة اختبار ت )  00189مبعامل معياري ) 

) 
اضر من متكن احمل إىل ذلك الباحثة أن هذه النسبة املرتفعة يف مهارة التخطيط ترجع وترى

 و عفانةإلهداف املنهج الذي يقوم بتدريسه وهذا ما يؤكده ) تهاملادة التعليمية ومعرف
 ( 2008 ،  عطية() 2005 ، آخرون

  السؤال الثاين : ما مدى توافر معايري اجلودة الشاملة يف مهارات التنفيذ للتدريس 

 ( 1-5كذلك نالحظ من قيم الجدول ) 

وذو تأثري إجيايب على معايري اجلودة الشاملة مبعامل  إحصايئاأن مهارات التنفيذ معنوي   -
 ( 00000( واحتمال اخلطاء )  10114( وقيمة اختبار ت )  00287معياري ) 

 السؤال الثالث : ما مدى توافر معايري اجلودة الشاملة يف مهارات تقومي تعلم الطلبة 

  ( 1-4ويتضح من الجدول ) 

( وقيمة  00318أن مهارات التقومي ذو تأثري إجيايب على معايري اجلودة الشاملة مبعامل معياري )  -
الباحثة أن هذه النسبة املرتفعة ملهارة ( وترى  00000( واحتمال اخلطاء )  317. 1اختبار ت ) 

 يات وواجبات  واختبارات مقالية (التقومي ترجع لكون نظام التقومي يف اجلامعة حمدد من ) منتد

التنفيذ لتدريس  –ونالحظ من اجلدول أن القيمة االحتمالية للمهارات الثالث ) التخطيط لتدريس 
 ( 00000) ة والتقومي لتدريس ( يف مستوى داللة مرتفع –
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للمتغيرات المستقلة مع المتغير  االنحدارويوضح الشكل البياني للبواقي المعيارية نموذج 
 الوسيط

 (  TQM) االنحدارالتدرج التكراري لبواقي نموذج 

 
 

 ونالحظ من الشكل البياين أن التوزيع التكراري توزيع طبيعي -
 معامالت االرتباط بين العناصر التقييمية للمحاضرين ومعايير الجودة الشاملة 

 

 

 

 

ر
را

تك
ال

 

 معامالت االنحدار المعيارية
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معايري اجلودة 

 الشاملة

 
مهارات 

التخطيط 
 لتدريس

 
مهارات التنفيذ 

 لتدريس

 
مهارات التقومي 

 لتدريس

معايري 
اجلودة 
 الشاملة

معامل 
ارتباط 
 بريسون

1  00815 00711 00711 

املعنوية 
 اإلحصائية

00000 00000 00000 00000 

 33 33 33 33 حجم العينة

مهارات 
التخطيط 

 لتدريس

معامل 
ارتباط 
 بريسون

00815 1 00815 00815 

املعنوية 
 اإلحصائية

00000 00000 00000 00000 

 33 33 33 33 حجم العينة

مهارات 
التنفيذ 
 لتدريس

معامل 
ارتباط 
 بريسون

00711 00815 1 00711 

املعنوية 
 اإلحصائية

00000 00000 00000 00000 

 33 33 33 33 حجم العينة

مهارات 
التقومي 
 لتدريس

معامل 
ارتباط 
 بريسون

00711 00815 00711 1 



-111 - 

 

املعنوية 
 اإلحصائية

00000 00000 00000 00000 

 33 33 33 33 حجم العينة

 

االرتباط تدل على أن هناك اجلدول يوضح ارتباطًا اجيابيًا بني مجيع املتغريات وقيمة معامل 
( وكذلك نالحظ من اجلدول  0001ارتباطًا قويًا وذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 

( وهي عالقة بني معايري اجلودة الشاملة ومهارات تقومي  00711قل قيمة ) عالقة األأن ال
طيع احملاضرين تبع نظام تقومي حمدد وال يستتتعلم الطلبة وترجع الباحثة ذلك أن اجلامعة 

 التنويع فيه
( وهي عالقة بني معايري اجلودة الشاملة ومهارات التخطيط  00815كرب قيمة ) العالقة األ  -

لتدريس وترجع الباحثة ذلك لكن احملاضرين لديهم متسع من الوقت للقراءة يف موضوع ل
 احملاضرة واالستفادة من مراجع متعددة

 تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها

 استبيان الطالب  أوالً 
 ميكن تلخيص النتائج اليت مت التوصل اليها :

سرتاتيجياته فقد وصلت ملستوى اجلودة من المهارات املرتبطة بطرق التدريس و بالنسبة ل -
هيئة التدريس أعضاءوجهة نظر الطالب وترى الباحثة أن ذلك يعترب مؤشراً يدل على أن 

حة األدب الرتبوي املتعلق مبجال طرق دائم مبا يدور يف سا اطالعيف اجلامعة على 
التدريس واسرتاجيياته، وكذلك حضور الربامج التدريبية اليت هتتم مبناقشة طرق التدريس 
احلديثة كاًل يف جمال ختصصه، وإمياهنم بأمهية الدورات والربامج يف تنمية املهارات 

خمالفة لنتيجة مىن السبيعي  نتيجةة التدريس وصقلها وجاءت هذه الالتدريسية  لعضو هيئ
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( جاءت هذه املهارة متدنية واحتلت  2002( وكذلك دارسة الشغل وخطابية) 2010) 
 ربع موضوع الدراسةاملهارات األ من بني ةالثالث ةاملرتب

بالنسبة للمهارات املرتبطة بوسائل التعليم وصلت ملستوى اجلودة تقريبًا من وجهة نظر  -
(  وتعزو الباحثة  00000)  اإلحصائيةلثاين تقريبًا يف الداللة الطالب واحتلت املستوى ا

هيئة التدريس وعدم عضاءضعف اإلعداد املهين أل إىلالنقص الطفيف يف مستوى اجلودة 
تلقيهم تدريبًا كافيًا على تلك الوسائل والتقنيات حبيث يتمكنوا من مواجهة املستجدات 

طور يف جمال تقنيات التعليم، إذ سرعة الت األكادميية واملهنية وقد يرجع كذلك لعامل
 صبح من الصعوبة متابعة ذلك التطور وجماراته.أ

بني  األخريفقد احتلت املستوى الثالث و  االتصالوبالنسبة للمهارات املرتبطة بالتفاعل و  -
( والشعيل وخطابية  2010ربع وهي بذلك تتفق مع دراسة مىن السبيعي ) املهارات األ

 األولهيئة التدريس االهتمام أعضاءحصر  إىل( وترجع الباحثة السبب يف ذلك  2002)
مع  االتصالعلى املادة العلمية وكيفية إيصاهلا للطالب دون االهتمام بتفعيل مهارات 

ابية تعمل على زرع الثقة يف نفوس األفراد عالقات إجي إىليؤدي  هالطالب والذي بدور 
 وزيادة دافعيتهم للعلم والعمل وإشباع احتياجاهتم النفسية واالجتماعية

اما بالنسبة للمهارات املرتبطة بالتقومي فقد وصلت ملستوى اجلودة من وجهة نظر الطالب  -
ختالف ( وهذه النتيجة  00000) اإلحصائيةلداللة وكانت ا األولواحتلت املستوى 

( اليت مل تصل فيها  2002( وشعيل وخطابية )  2010دراسة كل من مىن السبيعي ) 
هيئة أعضاءتابعة هذه املهارة ملستوى اجلودة وترى الباحثة أن هذه النتبجة تعكس م

 ه احلديثة املتنوعة.أساليبجد يف جمال التقومي و ىتالتدريس ملا يس

 استبيان احملاضرين  ثانياً 

 النتائج اليت مت التوصل اليها :وميكن تلخيص 
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هيئة التدريس ملستوى اجلودة مبستوى  أعضاءبالنسبة ملهارات التخطيط لتدريس وصل  -
(  2001( من وجهة نظرهم وهذه النتيجة تتفق مع دراسة السر ) 00000داللة ) 

هيئة  أعضاءتلقي  إىل( وترجع الباحثة هذه النتيجة  2003وختتلف مع دراسة زايد ) 
 أعضاءريس يف اجلامعة التدريب الرتبوي الكايف للقيام هبذه املهمة باإلضافة ملتابعة التد

 .التدريس بتقدمي خطط مبدئية لسري السنة الدراسية
هيئة التدريس ملستوى اجلودة  أعضاءوكذلك بالنسبة ملهارات التنفيذ لتدريس فقد وصل  -

هيئة التدريس  أعضاءلك أن ( من وجهة نظرهم وتعزو الباحثة ذ00000مبستوى داللة ) 
دائم مبا يدور يف ساحة األدب الرتبوي املتعلق مبجال طرق تنفيذ  اطالعيف اجلامعة على 

 على كل جديد مبجال ختصصه طالعالتدريس املختلفة واال أساليبالتدريس و 

( من وجهة نظرهم 00000أما بالنسبة ملهارات التقومي كذلك وصلوا ملستوى اجلودة )  -
هيئة التدريس على التدريب الكايف يف جمال التقومي أعضاءباحثة ذلك حلصول وترجع ال

 وما يسجد يف هذا اجملال.

 التوصيات 

 هيئة التدريسعضاءتوصيات أل 
العاملني يف مهنة التدريس على اخلصائص، والسمات اليت ينبغي توفرها يف  طالعإضرورة  -

املدرس اجلامعي املعاصر كمقومات أساسية وركائز مهمة ملن يقوم مبهمة التدريس يف جامعاتنا 
 .ومؤسساتنا الرتبوية، وكذلك األدوار املتوقعة منهم يف ظل التحديات واالجتاهات املعاصرة

 يف صقل التدريبية الدورات بأمهية التدريس، وتوعيتهم هيئةأعضاء بني اجلودة ثقافة نشر -

 الدورات تلك جبدوى يؤمنون ال منهم كبريًا عدًدا أن حيث التدريسية، مهاراهتم

 توصيات إلدارة التطوير والجودة في الجامعة 

 .إعداد برامج علمية، ودورات تثقيفية لنشر ثقافة اجلودة الشاملة، وأمهيتها يف التعليم -
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احملاضرين احلرية يف اختيار طريقة  إعطاءينبغي على اجلامعة تغري نظام التقومي املتبع فيها و  -
 .التقومي املناسبة ملقاييس اجلودة الشاملة

 .ضرورة توفري الوسائل التعليمية واملعامل اجملهزة لتحقيق تعليم فّعال وفق معايري اجلودة الشاملة -

 تصالاإلرين عن كيفية التعامل مع الطالب وحتقيق ضرورة إقامة دورات تأهيلية للمحاض -
    .الفّعال معهم

 توصيات لوزارة التعليم العالي 

التدريس من قبل املشرفني الرتبويني خاصة يف الطرق والوسائل  عضاءاملتابعة املستمرة أل -
 .التعليمية املالئمة للتقنيات احلديثة يف ضوء معايري اجلودة الشاملة

هيئة التدريس مع عدد الطلبة وفق املعايري العاملية  أعضاءضرورة التحقق من تناسب عدد  -
 .والتواصل االتصالليسهل حتقيق مهارات 

 بعض على احلصول ضمنها من يكون التدريس هيئة أعضاء برتقية املرتبطة الشروط بعض وضع -

 .فقط الرتبوي التأهيل بدورة االكتفاء وليس التدريس طرائق مهارات تنمية يف املهمة الدورات

البدء يف تنفيذ مشروع االختبارات الدورية للمعلمني كل أربع سنوات لقياس مستواهم يف  -
 :اجلانب العلمي والرتبوي والثقايف، ويرتتب على ذلك ما يلي

  على رخصة التدريس ملزاولة املهنة. االستاذحصول 
 صقنحمددة لتعويض هذا ال ؤهم مهلةإنذار املقصرين يف هذه االختبارات، وإعطا. 

 المقترحات

 يف ضوء نتائج الدراسة وتوصياهتا فإن الباحث يقرتح ما يلي :

 .إجراء دراسات للتعرف على توفر معايري اجلودة الشاملة يف كل الكليات -
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إجراء دراسات ملعرفة نوع الوسائل التعليمية املطلوبة لكل كلية يف جامعة املدينة العاملية ومدى  -
 .توفرها

 .لكرتونيةاإلفة سلبيات استخدام االختبارات إجراء دراسات ملعر  -
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  المراجع

 المراجع العربية أوالً 

 ( تقومي األداء التدريسي أل 2000إبراهيم ،عبد الرمحن )هيئة التدريس جبامعة امللك  عضاء
 فيصل من وجهة نظر طلبة اجلامعة ،جامعة امللك فيصل ،األحساء ، اململكة العربية السعودية 

  ( اساسيات التدريس ومهاراته وطرقة العامة" ، ط  2001ابو اهلجاء، فؤاد حسن " )1  ،
 عمان، االردن، دار املناهج للنشر والتوزيع

 ( : اجلودة الشاملة يف كليات وشعب رياض  2000بد العفار )أبو سعده، حممد؛ ووضيئة، ع
، العدد الثاين األوىلاألطفال جبمهورية مصر العربية ) صور مقرتح (، جملة عامل الرتبية، السنة 

 132 – 115رابطة الرتبية احلديثة، القاهرة ص 

  ( إدارة الصف والتعليم ومفاهيمه و  2001أبو مساحة، كمال" )جملة الرتبية ه "، أساليبم– 
 107 – 100( ، ص  190اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم ، قطر ، العدد ) 

 ( اجلودة الشاملة يف التعليم الصفي ، جملة رؤي الرتبوية  2000ابو ملوح، حممد يوسف " )
 رام اهلل فلسطني 4-1( غزة ص  11مركز القطان للبحث والتطوير والرتبوي ، العدد ) 

  ( اجلودة الشاملة واإلصالح الرتبوي رؤى تربوية " ، مركز  2003أبو ملوح، حممد " : )
 القطان للبحث والتطوير الرتبوي، العدد العاشر

  ( اجلودة الشاملة واملدرسة  2001أبو ملوح ، حممد ) مركز  11العدد .  –رؤى تربوية  –م
 فلسطني –رام اهلل  –القطان للبحث والتطوير الرتبوي 

  ( واقع النمو املهين أل 2002أبو وطفة، حممود ")هيئة التدريس يف اجلامعة اإلسالمية عضاء 

وسبل تطويره من وجهة نظرهم"، رسالة ماجستري،  كلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 
 فلسطني.
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  (اجلودة الشاملة يف اإلدارة التعليمية واملدرسية "، 2003أمحد، أمحد إبراهيم " : )  ،مصر
 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.

  (طرق التدريس العاّمة"، ط1555أمحد، حمّمد عبد القادر" )القاهرة، مصر،  مكتبة 8 ،
 النهضة املصريّة.

  ( ( : " الوضع القائم للجودة يف امليدان الرتبوي )دراسة  2007أخضر، فايزة حممد حسن
 دية للعلوم الرتبوية والنفسيةاجلمعية السعو  إىلوصفية حتليلية ( حبث مقدم 

  (القيم ومناهج والتاريخ االسالمي "،  1554اجلمل، علي امحد؛ واللقاين ، امحد حسني ")
 عامل الكتب لتوزيع والنشر ، مكتبة املدينة .

  (تقومي االداء التدريسي أل 2005اجلباين، عبد الرزاق شنني ")هيئة التدريس يف  عضاء
مؤمتر اجلودة يف جامعة الكوفة،  إىلدة التعليم العايل"، حبث مقدم اجلامعة وانعكاساته يف جو 

 جامعة الكوفة كلية الرتبية للبنات

 ( القيادة وإدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل "طبعة اوىل،  2010احلريري، رافدة " : )
 عمان، االردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع.

  (،2005احلكمي، ابراهيم احلسن ")  الكفاءات املهنية لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر
طالبه وعالقتها ببعض املتغريات"، جملة رسالة اخلليج العريب، مكتب الرتبية العريب لدول 

 ه1121اخلليج، الرياض، اململكة العربية السعودية، العدد التسعون، 

  ( تصور مقرتح لتحسني جودة التعل 2001احلويل، عليان عبد اهلل " : ) يم اجلامعي
 الفلسطيين وتطويره "

  ( مهارات التدريس الصفي" ، عّمان ، االردن ، دار  1125احليلة، حممد حممود " ) ه
 املسرية للنشر والتوزيع
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  (مستوى توظيف معلمي اللغة العربية يف املرحلة الثانوية  2012اخلالدي، فاطمة موسى ")
الشاملة "،رسالة ماجستري يف املناهج وطرق للمستحدثات التكنولوجية يف ضوء معايري اجلودة 

 ة، فلسطني.غز  التدريس، اجلامعة اإلسالمية، كلية الرتبية،

 ( املهارات التدريسية الفعلية واملثالية كما تراها الطالبة يف 2000اخلثيلة، هند ماجد" : )
 جامعة امللك سعود" جامعة امللك سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية

 ( : " مدى تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف أقسام  2011وي، كمال عبد احلليم ) الديرا
 القبول والتسجيل جبامعة القدس املفتوحة " ، قطاع غزة.

  املؤمتر الرتبوي الثالث اجلودة يف التعليم الفلسطيين " مدخل  إىلالدولية بغزة "، حبث مقدم
 2007أكتوبر  31- 30للتميز" الذي تعقدة اجلامعة اإلسالمية يف الفرتة من 

  ( واقع املهارات التدريسية لعضوات هيئة التدريس  2010السبيعي، مىن بنت محيدن "،)
ة من وجهة نظر طالبات جامعة أم القر بكلية العلوم التطبيقية يف ضوء معايري اجلودة الشامل

 ى"، ندوة التعليم العايل للفتاة : األبعاد والتطلعات جامعة طيبه اململكة العربية السعودية.

  ( املهارات التدريسية أل 2002الشعيل، بن هويشل؛ وعبد اهلل، خطابية ")هيئة  عضاء
ب عليها من وجهة نظر طلبة التدريس بكلية الرتبية جبامعة السلطان قابوس وحاجتهم للتدر 

 (، اجلزائر . 18الدراسات العليا"، جملة العلوم اإلنسانية، العدد ) 

 ( (: " املعجم الكبري " ، حتقيق )  1583الطرباين، سلمان بن أمحد؛ وأيوب، أبو القاسم
 محدي السلفي (، مكتبة العلوم واحلكم، املوصل

  ( اجلو  2009العاجز، فؤاد؛ ونشوان، مجيل ": ) دة يف التعليم العايل ، جملة اجلامعة
 138 – 101، ص  2، العدد  1اإلسالمية اجمللد 

  ( تطوير التعليم اجلامعي الفلسطيين يف ضوء  2004العاجز، فؤاد؛ ونشوان، مجيل " : )
 مفاهيم ادارة اجلودة الشاملة "، املؤمتر العلمي الدويل السابع، كلية الرتبية، جامعة الفيوم 
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 م( "اإلدارة الصفية بني النظرية والتطبيق"، غزة ،  2007ؤاد علي؛ والبنا، حممد ) العاجز، ف
 اجلامعة االسالمية

  ( معوقات تطبيق اجلودة يف مدارس وكالة الغوث" 2007العاجز ،فؤاد؛ ونشوان،  مجيل " ) 

  (تطوير كفايات  2007العنزي، بشرى بنت خلف "،)يف ضوء معايري اجلودة يف  االستاذ
ليم العام "، حبث مقدم للقاء السنوي الرابع عشر الذي تعتزم اجلمعية السعودية للعلوم التع

  2007مايو  14 – 19الرتبوية والنفسية ) جسنت ( بعنوان " اجلودة يف التعليم العام " 

  ( الكفايات التدريسية : املفهوم  2003الفتالوي، سهيلة حمن كاظم ")التدريب  –م– 
 دار الشروقاالداء" ، عمان ، 

  ( تفريد التعليم يف إعداد وتأهيل  2001الفتالوي، سهيلة حمسن كاظم ")عمان االستاذ ، "
 ، االردن ، دار الشروق لنشر والتوزيع

  ( القيادة الرتبوية لإلشراف الرتبوي "، ط 2010القرش، مجال إبراهيم" )اإلسكندرية، 1 ،
 مصر،  الدار العاملية.

  ( واقع  2005الكبيسي" ) جودة التدريس اجلامعي وسبل االرتقاء به"، من اصدارات مركز
 طرائق التدريس، جامعة األنبار، العراق

  ( تقومي األداء التدريسي أل 2000احملبوب ،عبد الرمحن إبراهيم ، )هيئة التدريس  عضاء
جبامعة امللك فيصل من وجهة نظر طلبة اجلامعة  ، جامعة امللك فيصل ،االحساء ، اململكة 

 العربية السعودية

  ( جممع اللغة العربية، القاهرة، مصر 1580املعجم الوجيز .) 

  (للحافظ أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين " ، اجلزء  1559املعجم األوسط ")األول  (
 (  ، دار احلرمني للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ، مصر. 1037 – 1

  ( مهارات التدريس الفعال "،العني، االمارات، دار الكتب اجلامعي  2002اهلويدي، زيد" ) 
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  دار املسرية للطباعة والنشر  2الوكيل، حلمي واملفيت، حممد " بناء املناهج وتنظيمها "، ط ،
 والتوزيع، عمان

  ( طرق التدريس العامة ختطيطها وتطبيقاهتا الربوي 2009جابر، وليد امحد" ،)2ة "،ط ،
 مصر، عامل الكتب .

  ( طرق التدريس العامة ومهارات تنفيذ  2002جامل، عبد الرمحن عبد السالم " : )
 ، عمان، االردن، دار املناهج للنشر والتوزيع . 3وختطيط عملية التدريس" ،ط

  ( إدارة اجلودة واملواصفات " 2007جامعة القدس املفتوحة " : ) 

 ( التدريس الفعال" عّمان ،االردن ،دار صفاء للنشر  1125جرادات، عزت؛ واخرون ")ه
 والتوزيع 

  ( إدارة اجلودة وخدمة العمالء " ، الطبعة  2002محود، خضري ": )عمان، األوىل ، 
 االردن، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.

  ( مهارات التدريس" ، القاهرة، مصر، مكتبة زهراء الشرق  2000محيدة، امام ") للنشرم 

  ( مهارات التدريس " 2005درويش حلس، داود؛ أبو شقري، حممد" ، ) 

  (  مدخل  2003دريج، حممد" )علم التدريس وحتليل العملية التعليمية" ، العني ، دار  إىل
 الكتاب اجلامعي

  ( التنمية املهنية أل 2008ردمان، حممد غالب؛ وتوفيق، علي عامل ")هيئة التدريس  عضاء
للجودة الشاملة يف التعليم اجلامعي "، اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي، مدخل 

 م . 2008 –(  1العدد ) 

 ( تطوير نظم إعداد 2009رمضان " :)بكليات الرتبية يف سلطنة عمان يف ضوء  االستاذم
،  19ق ، جملدمعايري اجلودة الشاملة دراسة ميدانية" جملة كلية الرتبية ببنها ، جامعة الزقازي

 ، يناير ، القاهرة 40العدد
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  ( ،ختطيط املناهج الدراسية وتطويرها "، ط  1555ريان، فكري حسن " )الكويت، 3 ،
 مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.

  ( ، التدريس أهدافه  1555ريان ، فكري حسن" ، )–  تقومي نتائجه  -هأساليب –أسسه– 
 ، مصر ، عامل الكتب.1تطبيقاته "،ط

 (" برنامج تدرييب مقرتح لتحسني األداء التدريسي ملعلمي  2003يد، عالء ابراهيم ) زا
التاريخ يف املرحلة الثانوية العامة يف ضوء معايري اجلودة الشاملة "، املؤمتر العاملي السنوي 

 بالوطن العريب  (، كلية الرتبية، جامعة حلوان. االستاذاحلادي عشر ) اجلودة يف إعداد 

 مد شحادة سليمان "تقديرات طلبة التأهيل الرتبوي باجلامعة اإلسالمية يف غزة زقوت، حم
 –ملدى اكتساهبم ملهارات ختطيط الدروس وتنفيذها وتقوميها"، جملة كلية الرتبية احلكومية 

 1557يونيو  –العدد الثاين  – األولاجمللد 

  ( تصميم التدريس  "، القاهرة ، عامل 2001زيتون، حسن حسني ") الكتب 

  ( التدريس  2003زيتون، كمال عبد احلميد ") مناذجه ومهاراته" ، القاهرة ، عامل  –م
 الكتب .

  ( مهارات التدريس  2004زيتون، حسن" ) رؤية يف تنفيذ التدريس "، القاهرة عامل  –م
 الكتب

  ( عمليات العلم والرتبية العلمية : االطار العلمي 2005زيتون ، كمال عبد احلميد")  لتقييم
 العلوم يف ضوء الدراسات الدولية للعلوم والرياضيات"، القاهرة، عامل الكتب 

  (التدريس مناذجه ومهاراته "، مصر ،عامل الكتب  2005زيتون، كمال عبد احلميد" ، ) 

  ( اجلودة واألعتماد األكادميي  2008شاكر، سوسن؛ والزيادات، حممد عواد " : )
 ، عمان، االردن دار صفاء للنشر والتوزيع .األوىلامعي "، الطبعة ملؤسسات التعليم العام واجل
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  ( مستوى جودة كتب الرياضيات للصف  2008صاحل، جنوى؛ وعطوان، أسعد " : )
احلادي عشر علوم إنسانية مبحافظة غزة " مقدم للمؤمتر الرتبوي حنو تطوير نوعية التعليم يف 

 فلسطني، غزة، فلسطني .

  ( الرتبية  1571عاقل، فاخر" ) .قدميها وحديثها "،بريوت، دار العلم للماليني 

  ( املؤمتر القومي للتطوير "، إعداد  1554عبد الرمحن، نبيل " : )وتدريبة ورعايته،  االستاذ
 اجلمعية املصرية للتنمية والطفولة باالشرتاك مع وزارة الرتبية والتعليم ، التقرير النهائي، القاهرة

 4ه "،طأساليبه(،" البحث العلمي، مفهومه ،أدواته و 1118خرون )عبيدات ذوقان، وآ ،
 األردن، دار الفكر.

  ( تعليم وتعلم مهارات التدريس "، طبعة اوىل ،القاهرة، عامل  2009عرفة، صالح الدين ")
 الكتب .

  ( ، تعليم وتعلم مهارات التدريس يف عصر املعلومات"،  2009عرفة، صالح الدين "،)
 مل الكتب.، مصر ، عا1ط

  ( 2009عفانة، عزو؛ واخلزندار، نائلة  " : )غزة 1تدريس احلاسوب " ، ط أساليب، 

  ( إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات األيزو "، االردن، دار  2009علوان، قاسم نايف " : )
 الثقافة للنشر والتوزيع .

 ( ،البحث العلمي أسسه ومناهجه و  2001عليان، رحبي مصطفى" ،)وإجراءاته ه أساليب
 ، االردن ، بيت االفكار الدولية .1"،ط

  ( ( : " إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الرتبوية ) التطبيق  2001عليمات، صاحل ناصر
 ومقرتحات التطوير ( "،عمان، االردن، دار الشروق للنشر والتوزيع .

 ،مية "، مكة املكرمة، التعلي االتصالم ( "وسائل  2002عبد اهلل؛ وكنسارة، احسان )  عطار
 مطابع هبادر.
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  (تكنولوجيا  2008عطية، حمسن علي ")مصر، دار  1يف التعليم الفعال "،ط  االتصال ،
 املناهج للنشر والتوزيع .

 ( تقومي الطلبة ألداء  1557فرحات، سهري فهمي امحد" )هيئة التدريس" ، دراسة   أعضاء
التدريس جبامعة امللك سعود ( مكتبة الرتبية العريب لدول حتليلية لنظام ) تقومي الطلبة لكفاءة 

 اخلليج، الرياض، السعودية .

 ( معجم مصطلحات الرتبية  لفظًا 2001فلية، فاروق عبده؛ والزكي، أمحد عبد الفتاح" ،)م
 واصطالًحا"، اإلسكندرية، مصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.

  ( املمارس 2001كساب، هنلة رشاد ")هيئة التدريس يف اجلامعة  عضاءات الرتبوية أل
(، اجلامعة اإلسالمية، 1اإلسالمية بغزة كما تراها طلبتهم"، اجلودة يف التعليم العايل، اجمللد ) 

 غزة، فلسطني

  ( ترمجة سرور، سرور ." تكامل إعادة اهلندسة مع إدارة اجلودة  2001كيالدا، جوزيف )
 السعوديةالشاملة " دار املريخ، الرياض، 

  ( مفهومات املنهج الدراسي والتنمية املتكاملة يف جمتمع  2004حممود، صالح الدين " )
 ، القاهرة، مصر، عامل الكتب للنشر والتوزيع  والطباعة1املعرفة "، ط 

  ( برنامج إدارة اجلودة الشاملة وتطبيقها يف  2002مصطفي، أمحد؛ وحممد؛ ألنصاري " : )
 ركز العريب للتدريب الرتبوي لدول اخلليج، قطراجملال الرتبوي "، امل

  (مدى ممارسة الطلبة  2012معتصم، حممد عزيز" )\ ين يف جامعة القدس املفتوحة االستاذ
ين املتعاونني" ،جملة جامعة األقصى، ) سلسلة العلوم االستاذملهارات التدريس من وجهة نظر 

 .2012، يونيو 217 – 184 اإلنسانية ( اجمللد السادس عشر، العدد الثاين، ص

  ( مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس ، ط  2000ملحم، سامي ": )عمان، االردن،  1 ،
 دار املسرية للنشر والتوزيع.
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  ( تصميم التدريس " ط  2000منسي، حسن " )إربد، عمان، دار الكندي للنشر  1 ،
 والتوزيع .

  ( الرت  1555نبيل، عبد الواحد فضل؛ وآخرون") بية العملية ومهارات التدريس مبادىء
 وتطبيقات" ، جامعة طنطا، كلية الرتبية ، مطبعة جامعة طنطا .
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 قائمة المالحق

 ( 3 – 4الملحق )

 ية الستبيان المحاضريناألولالصورة 

ضوء  هيئة التدريس جبامعة املدينة العاملية مباليزيا يف أعضاءتقومي املهارات التدريسية لدى  )
 معايري اجلودة الشاملة (

  
  املعيار     

 
 درجة املمارسة      

 ال نادرا احيانا غالبا دائما  

      أحدد األهداف العامة للمقرر. 1

األكثر أمهية يف أختار موضوعات املقرر الضرورية، و  2
 جمال التخصص.

     

أحدد األهداف العامة للمقرر مبا يتناسب مع الوقت  3 
 املتاح .

     

التدريس املتوقع استخدامها يف ضوء  أساليبأحدد  4
 أهداف املساق.

     

      أختار األنشطة ،واملواد التعليمية املثري للتفكري. 5 

      أختار موضوعات املقرر املناسبة للطلبة.  6 

أضع بني يدي طلبيت نسخة مكتوبة عن خطة املقرر  7
 تشمل أهداف املقرر، وحمتواه، وأنشطته ،والتعيينات،

 االختبارات، واملراجع. ومواعيد
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أحدد متطلبات املقرر)امتحانات ،قراءات ،أوراق  8
 عمل( قبل بداية الفصل

     

      موضوعات املقرر على اخلطة توزيًعا منطقًيا. أوزع 9 

 إىلأراجع خطة املقرر باستمرار، وأعدل ما حيتاج  10
 تعديل.

     

أحدد األهداف اخلاصة للمحاضرة مسبًقا يف ضوء  11
 اخلطة العامة للمقرر.

     

أقوم جبمع املادة العلمية حول موضوع احملاضرة من  12
 مراجع متعددة.

     

13 .       أقوم بالتحضري حملاضريت قبل موعدها بوقت كاف 

      عنها. جابةأتوقع أسئلة الطلبة، وأجهز نفسي لإل 14

      أحدد اسرتاتيجية تدريسية مناسبة للمحاضرة 15

أجهز ما يلزم من تقنيات و مصادر تعليمية  16
 تساعدين يف تنظيم احملاضرة

     

      تنمية قدرات التفكري.تؤكد أهداف احملاضرة على  17

      تؤكد أهداف احملاضرة على اجلوانب املهارية. 18

      تؤكد أهداف احملاضرة على اجلوانب الوجدانية. 19

أعد ملخًصا يتضمن الكلمات املفتاحية لألفكار  20
 الرئيسة يف احملاضرة.
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 مهارات تنفيذ التدريس ثانياً 

    
 درجة املمارسة

 ال نادرا احيانا غالبا دائما املعيار            

      أخرب الطلبة باألهداف اخلاصة مبحاضرة اليوم. 21

أستخدم اخلربات السابقة املكتسبة كمقدمة  22
 للمحاضرة اجلديدة.

     

أبدأ احملاضرة بعبارة مثرية النتباه الطلبة، و حب  23
 االستطالع لديهم.

     

فورًا دون إبطاء، و أهنيها مع انتهاء  أبدأ احملاضرة 24
 وقتها .

     

أطرح األفكار العامة للموضوع ، أما التفاصيل فيتم  25
 ربطها باألفكار املركزية.

     

أعرض املوضوع بشكل منطقي، و متدرج حنو النقطة  26
 اخلتامية.

     

      أُوضح العالقات بني املوضوعات. 27

مبستوى من العمق يناسب الطلبة أعاجل املوضوعات  28
. 

     

      أربط موضوعات احملاضرة خبربات الطلبة الشخصية . 29

أشجع الطلبة على التفكري يف األفكار املتناقضة،  30
 وحماولة تفسريها.

     

      أشجع التفكري املستقل لدى الطلبة . 31

     أحافظ على استمرارية انتباه الطلبة خالل احملاضرة  32
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 بتنوع العرض.

أحرص على قراءة تعبريات وجوه الطلبة أثناء  33
 احملاضرة، وأتصرف يف ضوئها .

     

أعطي الطلبة فرصة إلبداء آرائهم بشأن القضايا ذات  34
 الصلة باحملتوى.

     

املساق من أطرح أسئلة تتطلب معرفة خاصة مبحتوى  35
 خالل القراءات.

     

كيفية احلصول على مصادر   إىلأوجه الطلبة  36
 املعلومات.

     

      أوجه الطلبة بشأن استخدام أوقاهتم. 37

متنوعة للنقاش )املناقشة مع  أساليبأستخدم  38
، النقاش يف جمموعات صغرية، أو احللقات الفصل

 الدراسية (.

     

 تقنيات تعليمية متنوعة )مرئية،أستخدم وسائل و  39

 مرئية (. -مسعية، مسعية

     

      أوظف تقنية احلاسوب يف تيسري تعلم الطلبة. 40

      أستخدم أمثلة متنوعة لتعزيز فهم الطلبة. 41

أكلف الطلبة بأنشطة تعلمية فردية، و أخرى  42
 مجاعية.

     

ميدانية أطلب من الطلبة أحيانًا القيام مبشاهدات  43
تتعلق باملساق)مشاهدات صفية، حضور مؤمترات و 

 ندوات، زيارة مكتبات،..(.

     

أختم احملاضرة مبراجعة املادة بوضعها يف مجل  44
 لخيصية مرتابطة.ت
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أختم حماضريت السابقة بقضية مثرية تتعلق مبوضوع  45
 التالية. احملاضرة

     

 مهارات تقومي تعليم الطلبة  ثالثاً   

 درجة املمارسة املعيار                 

 ال نادرا احيانا غالبا دائما  

أكلف الطلبة بقراءات فردية هامة متعلقة باهتماماهتم  46
. 

     

      أكلف الطلبة بتعيينات كتابية حول مضمون املقرر. 47

 
48 

)املهام( اليت أوضح للطلبة معايري تقومي التعيينات 
 يكلفون هبا .

     

أخصص جزًءا من عالمات الطلبة لألنشطة، و  49
 املشاركات الصفية

     

معقولة، ومتوازنة مع  أراعي أن تكون متطلبات املقرر 50
 متطلبات املقررات األخرى. 

     

أعطي الطلبة فرصة االختيار من بدائل التعيينات مبا  51
 حيقق اإلبداع لديهم.

     

أوراق التعيينات الكتابية أكتب التعليقات على  52
 للطلبة بطريقة حتسن من أدائهم دون أن تثبطهم.

     

أعطي فرصة لبعض الطلبة إلعادة تقدمي أوراقهم  53
لُتصحح مرة أخرى مستفيدين من املالحظات 

 السابقة.

     

أحبث مع الطلبة أسباب تدين درجاهتم يف اختبارات  54
 الفصل.نصف 

     

     أقوم بدراسة إجابات الطلبة، وأحلل أمناط األخطاء  55
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 اليت وقعوا فيها.

أساعد الطلبة يف تقدمي احللول للصعوبات اليت  56
 واجهتهم خالل االختبار.

     

      أمسح للطلبة مبناقشة االختبار. 57

      أهتم بأسئلة االختبارات اليت ترتقي بتفكري الطلبة . 58

أضع عالمات الطلبة وفًقا ألدائهم يف االمتحانات  59
 دون حتيز.

     

      أحلل و أفسر نتائج الطلبة يف االمتحانات. 60
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 ( 1 – 4الملحق )                        

 ية الستبيان الطالب األولالصورة                

هيئة التدريس جبامعة املدينة العاملية مباليزيا يف    ضوء  أعضاءتقومي املهارات التدريسية لدى  )
 ودة الشاملة (معايري اجل

 م
 

 املعــــــــــــــــايري    

 درجة توافر املعايري           

 منعدمة ضعيفة متوسطة كبرية

: المهارات المرتبطة بطرق التدريس  أوالً   
 وإستراتيجياته 

    

اللغة العربية الفصحى أثناء  مدى استخدم 1
 الشرح .

    

مدى وضوح صوته، وتنوعه، وضبط خمارج  2
 األلفاظ 

    

مدى قدرته على حتديد أهداف املقرر يف  1
 .األولاللقاء 

    

التهيئة  أساليبمدى قدرته على التنويع يف  4
للمحاضرة بطرائق خمتلفة حتفز دافعية الطالب 

للتعلم ) القصة / املشكالت الواقعية / 
األحداث اجلارية / بوربوينت / عرض عملي 

    

2 
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 ) ... 

مدى ربطه للخربات اجلديدة باخلربات  5
 السابقة .

    

مدى متكنه من مفاهيم املقررات اليت يقوم  6
 بتدريسها .

    

استخدامه للسبورة بطريقة صحيحة، مدى  7
 ومنسقة .

    

مدى قدرته على قيادة املوقف التعليمي  8
 بنجاح .

    

مدى اعتماده على الطرائق التدريسية اليت  9
حتقق فعالية الطالب) مشاركتهم ( يف املوقف 

 التعليمي .

    

     مدى ربطه بني املواقف التعليمية املختلفة . 10

 

 

 

     الدراسية . الفصلمدى قدرته على إدارة  11

     متعددة . أساليبالدراسية ب الفصلمدى ضبطه  12
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التدريس، وعدم الرتكيز  أساليبمدى تنويعه يف  13
 على نوع واحد .

    

مدى تنويعه يف طرائق التدريس ) املناقشة /  14
االستقراء / القياس / العصف الذهين / التعلم 

التعاوين / حل املشكالت / االستقصاء / خرائط 
 املفاهيم .. اخل ( حسب املوقف التعليمي 

    

مدى دعمه ملهارات التفكري )العلمي / الناقد /  15
 االبتكاري ..اخل (

    

     التعلم الذايت لدى طالبمدى دعمه  16

مدى قدرته على توزيع زمن احملاضرة بدقة وفاعلية  17
. 

    

مدى استخدامه لطرائق التدريس املعززة للذكاءات  18
 املتعددة للطالب.

    

مدى استخدامه لألمثلة والتشبيهات يف شرح  19
 احملاضرة.

    

أثناء مدى مراعاته للفروق الفردية بني الطالب يف  20
 شرحها .

    

مدى استخدامه لطرائق وإسرتاتيجيات تدريسية  21
مناسبة لطبيعة العلوم ) الكيمياء  / الفيزياء / 
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 األحياء ( .

مدى تركيزه على اجلوانب التطبيقية للمادة العلمية  22
 أثناء شرحه .

    

مدى تنويعه يف أنشطة التعلم مثل : املناقشات،  23
 والرحالت، والزيارات ... اخل 

    

مدى قدرته على التنويع يف مصادر التعلم :  24
الكتب، واالنرتنت، واملشاريع، واملعامل، واملكتبة 

 ... اخل . 

    

     مدى ربطه للمقررات باحلياة االجتماعية 25

مدى تنويعه يف إمياءاته اجلسدية ) لغة اجلسد (  26
 بشكل مناسب أثناء شرحه .  

    

مدى ممارسته لعمليات مهارات العلم ملساعدة  27
 طالبه على اكتساهبا، واستخدامها .

    

مدى قدرته على تنمية االجتاهات االجيابية  28
للطالب حنو العلم، والعلماء  واإلبداع من خالل 

 تعليمية خمتلفة .مواقف 

    

مدى قدرته على استثارة اإلحساس بعظمة اخلالق  29
 لدى يف طالبه أثناء الشرح . ىلاسبحانه وتع

    

     مدى قدرته على توجيه األسئلة جلميع الطالب. 30
3 
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مدى تنويعه يف طبيعة األسئلة اليت يلقيها على  31
 الطالب مراعياً الفروق الفردية .

    

مدى قدرته على طرح األسئلة اليت من شأهنا أن  32
حتفز الطالب على التفكري، والبحث، 

 واالستقصاء .

    

(  9 – 3مدى قدرته على إتاحة فرتة زمنية من )  33
ثوان  بعد إلقاء السؤال قبل أن حيدد الطالب 

 اجمليب.

    

مدى استخدامه للتعزيز املناسب يف الوقت  34
 املناسب 

    

مدى قدرته على تقدمي تغذية راجعة إلجابات  5  35
 الطالب

    

متنوعة لتشجيع الطالب  أساليبمدى استخدامه  36
 على طرح األسئلة .

    

مثل  جابةمدى استخدامه لوسائل احلض على اإل 37
: إعادة صياغة السؤال، أو تبسيطه، أو أسئلة 

 سابرة ... اخل . 

    

: المهارات المرتبطة بوسائل التعليم  ثانياً  
 :  وتقنياته
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مدى استخدامه لوسائل، وتقنيات تعليمية متنوعة  38
 مبا حيقق أهداف احملاضرة . 

    

مدى استخدامه لوسائل التعليم احلديثة، وتقنياته  39
االستخدام األمثل كاحلاسب اآليل ) بوربوينت / 

 إمييل / وسائط متعدة .. (.

    

مدى مساعدته للطالب على كيفية االستفادة من  40
 تقنيات التعليم .

    

مدى تأكيده على استخدام الطالب للحاسب  41
الدراسية يف تنظيم  الواجبات  الفصلاآليل خارج 

اليومية، وأداء املهمات العلمية، والبحث العلمي، 
هيئة التدريس، ومع الطالب  أعضاءوالتواصل مع 

 أنفسهم .

    

مدى تشجيعه للطالب على استخدام االنرتنت  42
للحصول على املعلومات، واملعارف املرتبطة باملادة 

 العلمية .

    

مدى متلكه ملهارات استخدام املصادر الرقمية  43
 للمعلومات .

    

 االتصال: المهارات المرتبطة بالتفاعل و  ثالثاً 
: 
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مدى قدرته على إدارة احلوار، واملناقشة مع طالبه  44
 الدراسية، وخارجها . الفصلبنجاح داخل 

    

مدى احرتامه آلراء طالبه، وإن اختلف معهم يف  45
 الرأي .

    

مدى قدرته على إتاحة الفرصة للطالب إلبداء  46
 آرائهم العلمية، والنقد حبرية تامة. 

    

     احملاضرة .مدى احرتامه لوقت  47

مدى تشجيعه على التعاون. والعمل كفريق بني  48
 الطالب.

    

مدى اهتمامه حباجات الطالب النفسية   49
 واالجتماعية 

    

مدى معاجلته للمواقف الصعبة الطارئة، أو احملرجة  50
 بأسلوب تربوي مناسب .

    

مدى توفريه ملناخ تعليمي يتيح تكافؤ الفرص بني  51
 الطالب .

    

مدى دعمه مفهوم الذات اإلجيايب لدى الطالب  52
. 

    

    مدى قدرته على تزويد طالبه مبهارات صنع  53
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 القرار، واختاذه .

     طالبه .ى قدرته على غرس الثقة يف نفوس مد 54

مدى اهتمامه بالكشف عن القدرات االبتكارية  55
 لدى الطالب وتنميتها .

    

     تشجيعه الطالب على حتمل املسؤولية .مدى  56

مدى تعويده للطالب على املناقشة احلرة  57
 مبوضوعية .

    

مدى قيام عالقاته بطالبه على أساس من املودة،  58 
 واحلب، واالحرتام بعيداً عن اخلوف، والقلق .

    

مدى تشجيعه لطالب على التعبري عن مشاعرهم  59
 الشخصية حبرية. .

    

مدى عدم استخدامه للعبارات الساخرة، أو  60
 احملبطة للطالب

    

     مدى تعبريه عن مشاعره اإلجيابية حنو طالبه . 61

اإلجيايب بني الطالب  االتصالمدى تشجيعه على  62
 بعضهم بعضا .

    

مدى اهتمامهم بتنمية الوازع الديين ،واألخالقي  63
 لدى الطالب. 
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اهتمامهم بتحفيز احلس الوطين لدى مدى  64
 طالب.

    

     المهارات المرتبطة بالتقويم :

التقومي اليت سوف  أساليبمدى إعالمه للطالب ب 65
 األوليستخدمها يف املقرر، وذلك يف اللقاء 

 معهم.

    

مدى إعالمه  للطالب مبعايري التقومي اليت سوف  66
 يستخدمه .

    

     للموضوعية أثناء تقومي الطالب .مدى مراعاته  67

التقومي،  أساليبمدى قدرته على التنويع يف  68
وأداته ما بني املشاريع / االختبارات / التقارير / 
التقومي البديل ) البورتفوليو ( وبطاقات املالحظة 

 ... اخل  

    

     مدى تشجيعه للطالب على التقومي الذايت . 69

التقومي قياس املستويات العقلية مدى تركيزه يف  70
 العليا : التحليل / الرتكيب / التقومي .

    

مدى تركيزه يف التقومي على قياس اجلانب املهاري،  71
 اجلانب املعريف . إىلوالوجداين باإلضافة 
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مدى استخدامه أنواعاً متعددة من التقومي )  72
النهائي القبلي / البنائي املستمر / التشخيصي / 

. ) 

    

مدى حرصه على تقدمي تغذية راجعة يف ضوء  73
 نتائج التقومي. 
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 ( 1 -4الملحق ) 

 الدراسة أداة محكمين السادة إلى خطاب

 اهلل حفظه                                                 /الدكتور األستاذ

 /الوظيفة

 وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالم                  

 استبانة دراسة أداة تحكيم /الموضوع                 

هيئة التدريس جبامعة املدينة العاملية  أعضاءتقومي املهارات التدريسية لدى  لبحث بعنوان  )
 مباليزيا يف    ضوء معايري اجلودة الشاملة (

 ضمن وذلك استيفاء ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف مناهج وطرائق التدريس،

 جامعة املدينة العاملية، شاة االمل، ماليزيا. الرتبية، بكلية العليا الدراسات برنامج

 الباحثة ثقة فإن العلمي واللغوية، والبحث الرتبوية، العلوم يف املختصني خرية من إنكم وحيث

 صحة على الوقوف أجل من وذلك أيديكم، بني املرفقة الدراسة أداة وضع إىل دفعته بكم

 .أجله من بنيت ما قياس على األداة فقرات قدرة ومدى وشكلها، املستخدمة، األداة

 الدراسة أداة إخراج يف الكبري األثر هلا سيكون اليت وأرائكم مالحظاتكم، إىل الباحثة وتتطلع

 إجراء يف احلرية ولكم إعدادها، من املرجوة األهداف حتقيق مع العلمي، باملنهج يتسم بشكل

 .مالحظة أو تعديل، أي

 وتفضلوا          تعاونكم            حسن لكم شاكرين                                    

 ازدهار محمد سيف حيدر \الباحثة                           االحترام فائق بقبول
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 ( 4 – 4الملحق ) 

 أسماء السادة محكمي أداة الدراسة وتخصصاتهم ومراكزهم الوظيفية

 مراكزهم الوظيفة االسم م

األستاذ المساعد الدكتور/ ايمن عايد  
 ممدوح

ورئيس قسم أصول  –عميد كلية التربية 
 التربية

المساعد الدكتور / جمال الدين االستاذ  
 مزكى عبد الرحمن

رئيس قسم علم النفس  –عميد كلية الرتبية 
 الرتبوي

 
االستاذ املساعد الدكتور خالد حممد حممود  

 قمر الدولة
 حماضر بكلية اللغات

 
  وحماضر بكلية اللغات العلياعميد الدراسات  االستاذ املشارك الدكتور دوكوري ماسريي 

 
داود عبدالقادر  االستاذ املساعد الدكتور 

 اليغا

 رئيس قسم اللغة العربية مبركز اللغات

 
االستاذ املساعد الدكتور عبد اهلل أمحد     

 عبد اهلل البسيوين

 عميد كلية اللغات

عمران أمحد علي  االستاذ املساعد الدكتور 
 مصلح

  بكلية الرتبية رئيس املناهج وطرق التدريس

 
 االستاذ املشارك 

 الرحيم حاج إمساعيل عبد الدكتور

حماضر بكلية  وكيل اجلامعة للبحوث والتطوير 
 اللغات

 
االستاذ املساعد الدكتور فليح  

 أمحد   مضحي

رئيس قسم االدب العريب والنقد االديب بكلية 
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 اللغات 

وان مت بن  االستاذ املشارك الدكتور 
 سليمان

حماضر كلية –االكادميية وكيل اجلامعة للشؤون 
   اللغات
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 ( 5 – 4الملحق ) 

 الصورة النهائية الستبيان المحاضرين

 استبيان لبحث بعنوان

هيئة التدريس بجامعة المدينة العالمية بماليزيا  أعضاءتقويم المهارات التدريسية لدى 
 الشاملةفي ضوء معايير الجودة 

 

 األساتذة االفاضل يف جامعة املدينة العاملية احملرتمون

 السالم عليكم و رمحة اهلل وبركاته ،،،                                    

هيئة التدريس جبامعة  أعضاءتقوم الباحثة بدراسة بعنوان " تقومي املهارات التدريسية لدى 
معايري اجلودة الشاملة" ، وهلذا الغرض استعانت  الباحثة املدينة العاملية مباليزيا يف ضوء 

 باستبانة من دراسة سابقة تتضمن مهارات التدريس املختلفة

 : و تغطي ثالثة جوانب هي

 . مهارات التخطيط للتدريس 1-

 . مهارات تنفيذ التدريس 2-

 مهارات تقومي تعلم الطلبة 3-

 امعات يف تقومي أنفسهم، و ثقة منها يف موضوعيةو إميانًا من الباحثة بأمهية  دور أساتذة اجل
األساتذة األفاضل يف القيام بذلك، و معرفة مهارات التدريس املختلفة لديهم؛ فإن الباحثة 

يشارك أساتذة جامعة املدينة العاملية بفاعلية يف االستجابة على هذه االستبانة. و  تأمل أن
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هذه املعايري مجيعها يف شخص واحد، غري أن  أنه رمبا يصعب حتقيق إىلجيدر التنويه هنا 
أستاذ اجلامعة الفرصة لكي يصبح خبريًا يف  إعطاءاملعايري يف هذه االستبانة  املقصود من قائمة

اجلامعي. و الباحثة إذ تعتقد بأمهية هذا البحث، ترجو أن تساهم نتائجه يف  جمال التدريس
اجلامعي لدى أساتذة جامعة املدينة، و  حتديد أوجه القوة، والضعف يف األداء التدريسي

و  . املقرتحات اليت تسهم يف تعزيز نقاط القوة، و معاجلة نقاط الضعف إىلبالتايل التوصل 
اختارت  لقياس مهارات التدريس املختلفة وفًقا لقائمة املعايري املتضمنة يف هذه االستبانة،

 (√)واملطلوب من سيادتكم أن تضع عالمةالباحثة سلًَّما تقديريًا مكونًا من أربعة خيارات، 
أمام كل معيار و يف اخلانة أسفل اخليار الذي تعتقد أنه يناسبك. و اخليارات هي: أمارسه 

 . دائًما، أمارسه أحيانًا، أمارسه نادرًا، ال أمارسه

والباحثة إذ تشكر لكم حسن تعاونكم ، وتأمل بأن تكون استجاباتكم دقيقة و موضوعية، 
                                                                                            . ن البيانات ستستخدم فقط ألغراض البحث العلميبأ علًما

 ………واقبلوا فائق االحرتام، والتقدير

 : املناسب املكان يف(  √يرجى تعبئة البيانات الشخصية املناسبة بوضع إشارة ) 

 الكلية : )    ( الرتبية                                      -

 )    ( العلوم االسالمية                                                    

 )    ( احلاسوب االيل         

 )    ( اللغات         
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 استبانة تقومي مهارات التدريس املختلفة لدى أساتذة اجلامعات

 مهارات التخطيط لتدريس املقرر : : أوالً 

 املعيار 
 
 

 درجة املمارسة   

 ال أمارس نادراً  أحياناً  دائماً   

     اطلع على األهداف العامة للمقرر. 1

التدريس املناسبة لتحقيق أهداف  أساليباُحدد  2
 املقرر.

    

 –املنتديات  –أختار األنشطة ) الواجبات  3 3 
(، و املواد التعليمية املثرية  االختبارات القصرية

 للتفكري.

    

أضع بني يدي طلبيت نسخة مكتوبة يف عليم عن  4 4 
 خطة املقرر تشمل أهداف املقرر ،وحمتواه، وأنشطته ،

 االختبارات ،واملراجع. ومواعيد

    

اُحدد متطلبات املقرر)امتحانات قصرية ،قراءات  5
 ،منديات ، واجبات ( قبل بداية الفصل.

    

     أوزع موضوعات املقرر على اخلطة توزيًعا منطقًيا. 6

 إىلأراجع خطة املقرر باستمرار، و أعدل ما حيتاج  7
 تعديل.

    

أحدد األهداف اخلاصة للمحاضرة مسبًقا يف ضوء  8 8 
 اخلطة العامة للمقرر.

    

أقوم جبمع املادة العلمية حول موضوع احملاضرة من  9
 املقرر إىلمراجع متعددة باإلضافة 
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10 .      أقوم بالتحضري حملاضريت قبل موعدها بوقت كاف 

     عنها. جابةأتوقع أسئلة الطلبة، وأعد نفسي لإل 11

     أحدد اسرتاتيجية تدريسية مناسبة للمحاضرة. 12

من تقنيات و مصادر تعليمية تساعدين أجهز ما يلزم  13
 يف تنظيم احملاضرة.

    

     اتأكد أن أهداف احملاضرة تنمي قدرات التفكري. 14

     اتأكد أن أهداف احملاضرة تتناول اجلوانب املهارية. 15

     اتأكد أن أهداف احملاضرة تتناول اجلوانب الوجدانية. 16

 مهارات تنفيذ التدريس ثانياً     

 
 املعيار

 درجة املمارسة

 ال امارس نادراً  أحياناً  دائماً  

أخرب الطلبة باألهداف اخلاصة مبحاضرة اليوم، وأمهد   17
 للدرس اجلديد.

    

أستخدم اخلربات السابقة املكتسبة مقدمة للمحاضرة  18
 اجلديدة، وأربطها باخلربات اجلديدة.

    

     الطالب للتعلم.أبدأ احملاضرة بإستثارة دافعية  19 

     أتقيد بزمن احملاضرة. 20

أطرح األفكار العامة للموضوع ، أما التفاصيل فيتم  21
 ربطها باألفكار املركزية

    

أعرض املوضوع بشكل منطقي، ومتدرج حنو النقطة  22
 اخلتامية.

    

أعاجل املوضوعات مبستوى يتناسب مع الطلبة،  23
 وخرباهتم.
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الطلبة على التفكري يف األفكار املتناقضة و  أشجع 24
 حماولة تفسريها.

    

احافظ على استمرارية انتباه الطلبة خالل احملاضرة  25
 بتنويع العرض.

    

أحرص على قراءة تعبريات وجوه الطلبة أثناء احملاضرة،  26
 وأتصرف يف ضوئها .

    

القضايا ذات أعطي الطلبة فرصة إلبداء آرائهم بشأن  27
 الصلة باحملتوى.

    

أوجه الطلبة بشأن استخدام املكتبة العادية، والرقمية  28
 باجلامعة، ومصادر أخرى. للمعلومات.

    

متنوعة للنقاش )املناقشة مع  أساليبأستخدم  29
، النقاش يف جمموعات صغرية او احللقات الفصل

 الدراسية (.

    

تعليمية متنوعة ومصادر تعليمية أزود الطلبة بوسائل  30
 عرب نظام عليم.

    

     أستخدم أمثلة متنوعة لتعزيز فهم الطلبة. 31

أكلف الطلبة بالواجبات، واالختبارات القصرية  32
 واملنتديات عرب نظام عليم.

    

أختم احملاضرة مبراجعة املادة بوضعها يف مجل تلخيصية  33
 مرتابطة، والتقومي اخلتامي.

    

أختم حماضريت السابقة بقضية مثرية تتعلق مبوضوع  34
 التالية احملاضرة
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 مهارات تقومي تعليم الطلبة  ثالثاً   

 ولكم جزيل الشكر                                           

 

                                                                                                                         

 درجة املمارسة املعيار                 

 ال أمارس نادراً  أحياناً  دائماً   

أكلف الطلبة بقراءات فردية مهمة، ومتعلقة  35
 باهتماماهتم .

    

أكلف الطلبة بواجبات، ومنتديات، واختبارات قصرية  36
 متعلقة باملقرر

    

أوضح للطلبة معايري تقومي الواجبات، واملنتديات اليت  37
 يكلفون هبا .

    

أراعي أن تكون الواجبات، واملنتديات مناسبة يف  38
 توقيتها مع متطلبات املواد األخرى

    

درجاهتم يف اختبارات أحبث مع الطلبة أسباب تدين  39 
 نصف الفصل

    

أقوم بدراسة إجابات الطلبة، و أحلل أمناط األخطاء  40
 اليت وقعوا فيها

    

     أمسح للطلبة مبناقشة االختبار بعد أدائه 41

     أهتم بأسئلة االختبارات اليت ترتقي بتفكري الطلبة . 42 

االمتحانات أضع عالمات الطلبة، وفًقا ألدائهم يف  43 
 دون حتيز.

    

     أحلل و أفسر نتائج الطلبة يف االمتحانات. 44
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 ( 6 -4الملحق ) 

 الصورة النهائية الستبيان الطالب

 استبيان بحث بعنوان

هيئة التدريس بجامعة المدينة العالمية بماليزيا  أعضاءتقويم المهارات التدريسية لدى  
 ”في ضوء معايير الجودة الشاملة

 الطالب : يأخ

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته                  

هيئة التدريس جبامعة  أعضاء:" تقومي املهارات التدريسية لدى   إىلأمامك استبانة هتدف 
  ”املدينة العاملية مباليزيا يف ضوء معايري اجلودة الشاملة

نرجو التفضل بقراءة بنود حماور هذ االستبيان، وحتديد وجهة نظرك الشخصية بشأن مدى    
الدراسية وخارجها ، والتكرم  الفصلفعلياً داخل  هاراتتطبيق عضو هيئة التدريس لتلك امل

 ( يف اخلانة املناسبة أمام كل معيار ، مثال على ذلك :بوضع عالمة )

 م

 املعـــيار ردرجة توف      املعــــــــــــــــايري     

غري  ضعيفة متوسطة كبرية
 متوفرة

1 
تركز يف التقومي على قياس املستويات العقلية العليا 

 : التحلي،  والرتكيب، والتقومي . 
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صحيحة، وأخرى خاطئة ، وإمنا  إجابةكما ينبغي أن تأخذ يف االعتبار أنه ال توجد       
 جابةالصادقة هي تلك اليت تعرب عن رأيك بصدق كما يرجى أال ترتك عبارة دون اإل جابةاإل

عليها ، وكذلك نرجو قراءة تعريف بعض املصطلحات اليت سرتد يف االستبانة لكي تتضح 
علماً  ،على بعض املعلومات العامة جابةعلى بنود االستبانة جبانب اإل جابةلك الرؤية أثناء اإل

بأن إجابتك ستكون سرية، وحمل تقدير، وستستخدم لغرض البحث العلمي فقط ) ال غري ( 
 ر لِك سلفاً .مع جزيل الشك

 معلومات شخصية :

 المستوى :      التخصص : 

 تعريف املصطلحات :

هي جمموعة من القدرات، والعمليات العقلية اخلاصة الالزمة لتطبيق طرائق عمليات العلم : 
العلم والتفكري العلمي بشكل صحيح مثل : املالحظة ، والقياس ، واالستنتاج ، واالستقراء ، 

 والتصنيف ، وتفسري البيانات  ... اخل . 

تعليم والتعلم ، ومعىن : هي التقومي املستمر طوال مسار عملية ال التقويم البنائي التكويني
ذلك أنه يستخدم يف مراقبة تعلم املتعلم أثناء التدريس ، ويقدم بذلك تغذية راجعة مستمرة 

 تساعد على حتسني العملية التعليمية، وتصحيح مسارها حنو حتقيق األهداف . 

:  طرح جاردنر نظريته يف الذكاء القائمة على البحوث احلديثة يف  الذكاءات المتعددة
: الذكاء  هيلدماغ معلناً أن اإلنسان ميتلك عدداً من الذكاءات ، إذ مت اكتشاف مثانية منها ا

اللغوي ، واملنطقي ، والبصري ، واالجتماعي ، واإليقاعي ، والطبيعي البيئي ، واحلسي ، 
 والتأملي الذايت،  كما مت اكتشاف أنواع أخرى بعد ذلك.                   
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 املعيار درجة توفر      املعــــــــــــــــايري      

غري  ضعيفة  متوسطة كبرية 
 متوفرة

: المهارات المرتبطة بطرق التدريس،  أوالً  
 واستراتيجياته لدى المحاضر

    

     استخدام لغة سليمة أثناء الشرح.  1

     وضوح الصوت، وتنوعه، وضبط خمارج األلفاظ   2

     .األولالقدرة على حتديد أهداف املقرر يف اللقاء  3

التهيئة للمحاضرة بطرائق  أساليبالقدرة على التنويع يف  4
خمتلفة حتفز دافعية الطالب للتعلم ) القصة / املشكالت 

الواقعية / األحداث اجلارية / بوربوينت / عرض عملي 
. ) ... 

    

     السابقة .ربط للخربات اجلديدة باخلربات  5

6 

 

     التمكن من مفاهيم املقررات اليت يقوم بتدريسها .

االعتماد على الطرق التدريسية اليت حتقق فعالية الطالب  7
 ) مشاركتهم ( يف املوقف التعليمي.

    

     متعددة . أساليبالقدرة على إدارة احملاضرة ب      8

2 

3 
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i.  

9 

 –االستقراء  –التدريس ) املناقشة التنويع يف طرائق 
حل  –التعلم التعاوين  –العصف الذهين  –القياس 

خرائط املفاهيم .... اخل (  –االستقصاء  –املشكالت 
 حسب املوقف التعليمي.

    

االبتكاري  –الناقد  –دعم مهارات التفكري ) العلمي  10
 ... اخل (.

    

     دعم التعليم الذايت لدى الطالب. 11

     القدرة على توزيع زمن احملاضرة بدقة وفاعلية. 12

     استخدام االمثلة والتشبيهات يف شرح احملاضرة. 13

     مراعاته للفروق الفردية بني الطالب أثناء شرحه. 14

القدرة على التنويع يف مصادر التعلم ) الكتب ،  15
واملكتبة ... اخل االنرتنت ، واملشاريع ، واملكتبة الرقمية ، 

.) 

    

     ربط موضوع احملاضرة بالواقع. 16

التنويع يف إمياءاته اجلسدية ) لغة اجلسد ( بشكل  17
 مناسب يف أثناء الشرح.
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القدرة على تنمية االجتاهات االجيابية للطالب حنو  18
العلم، والعلماء، واإلبداع من خالل مواقف تعليمية 

 خمتلفة.

    

القدرة على استثارة اإلحساس بعظمة اخلالق سبحانه  19
 لدى طالبه أثناء الشرح. ىلاوتع

    

     القدرة على جعل الطالب مجيعاً مشاركني يف احملاضرة. 20

القدرة على طرح األسئلة اليت من شأهنا أن حتفز الطالب  21
 على التفكري والبحث واالستقصاء.

    

     املناسب يف الوقت املناسب.استخدام التعزيز  22

متنوعة لتشجيع الطالب على طرح  أساليباستخدام  23
 االسئلة.

    

     :  : المهارات المرتبطة بوسائل التعليم وتقنياته ثانياً  

استخدام الوسائل التعليمية املناسبة للموضوع مبا حيقق  24
اهداف احملاضرة مثل ) جمسمات ، وعينات ...اخل ( مبا 

 حيقق أهداف احملاضرة . 

    

استخدام التقنيات التعليم احلديثة  كاحلاسب اآليل )  25
 بوربوينت / إمييل / وسائط متعدة .. (

    

    تشجيع الطالب على استخدام االنرتنت للحصول على   26
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 املعلومات، واملعارف املرتبطة باملادة العلمية .

     استخدام السبورة بطريقة صحيحة، ومنسقة 27

     : االتصال: المهارات المرتبطة بالتفاعل، و  ثالثاً 

القدرة على إدارة احلوار، واملناقشة مع طالبه بنجاح  28
 الدراسية وخارجها . الفصلداخل 

    

احرتام اراء طالبه، واالهتمام حباجاهتم النفسية،  29
 واالجتماعية، وإن اختلف معهم يف الرأي .

    

القدرة على إتاحة الفرصة للطالب إلبداء آرائهم  30
 العلمية، والنقد حبرية تامة.

    

بأسلوب الصعبة الطارئة، أو احملرجة  املواقف املعاجلة 31
 تربوي مناسب.

    

مدى تشجيعه على التعاون، والعمل كفريق بني  32
 الطالب.

    

القدرة على تزويد الطالب مبهارات صنع القرار، والثقة  33
 بالنفس وحتمل املسؤولية

    

     اإلجيايب بني الطالب بعضهم بعضا االتصالتشجيع  34

واألخالقي، واحلس الوطين االهتمام بتنمية الوازع الديين،  35
 لدى الطالب.

    



-140 - 

 

     المهارات المرتبطة بالتقويم :

التقومي اليت سوف يستخدمها  أساليبإعالم الطالب ب 36
 معهم. األوليف املقرر وذلك يف اللقاء 

    

     مراعاة املوضوعية يف أثناء تقومي الطالب . 37

التقومي، وأدواته مثل الواجبات /  أساليبتفعيل  38
 االختبارات / املنتديات... اخل ومتابعتها. 

    

     تشجيع الطالب على التقومي الذايت . 39

االهتمام بالتقومي للمستويات العقلية العليا : التحليل /  40
 الرتكيب / التقومي يف االسئلة، والواجبات، واملنتديات.

    

 إىلاالهتمام بقياس اجلانب املهاري والوجداين باإلضافة  41
 اجلانب املعريف .

    

استخدام أنوعاً متعددة من التقومي ) القبلي / البنائي  42
 املستمر / التشخيصي / النهائي ( .

    

احلرص على مراجعة نتائج االختبارات ،وتوجيه الطالب  43
 مواطن اخلطاء يف اجابتهم إىل

    

 جابةوشكراً جزيالً على التفاعل واإل                                          
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 ( 7 – 4الملحق ) 

 قرار موافقة الجامعة على تطبيق أداة الدراسة
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 قائمة المالحق                                         

 314-319 يةاألولاستبيان احملاضرين يف صورته  ( 1 – 1) 

 344-315 يةاألولاستبيان الطالب يف صورته  ( 2 – 1) 

 345    السادة حمكمني اداة الدراسة إىلخطاب  ( 3 – 1) 

 347-346 أمساء السادة حمكمي الدراسة ومراكزهم الوظيفية ( 1 – 1) 

 351-348 استبيان احملاضرين بصورته النهائية ( 9 – 1) 

 360-354 استبيان الطالب بصورته النهائية ( 4 – 1) 

      363    موافقة اجلامعة على تطبيق أداة الدراسة ( 7 – 1) 

 

 قائمة الجداول

 رقم الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

  الثاني الفصلجداول  

معايري تقييم جودة اخلدمة التعليمية يف           ( 102) 
 املؤسسة التعليمية

    70  -  71  

  رابعلا الفصلجداول  

توزيع جمتمع الدراسة حسب الكلية للعام  ( 103 )
2013 – 2011 

         99 

توزيع جمتمع الدراسة من الطالب حسب الكلية  ( 1. 3) 
  – 2013للعام 

2011 

         300 

جدول يوضح قيم معامالت االرتباط لكل حمور  ( 9.  3) 
 يف استبيان احملاضرين

       301 
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قيم معامالت االرتباط لكل حمور جدول يوضح  ( 4. 3) 
 يف استبيان الطالب

       301 

 الخامس الفصل جداول

جدول يعرض بعض معامالت املتغريات املستقلة  ( 1.  9)  
 الستبيان الطالب

       307 

معامالت االرتباط بني العناصر التقييمية للطلبة  ( 2  -9)
 ومعايري اجلودة الشاملة

       331 – 331 

جدول يعرض بعض معامالت املتغريات املستقلة  ( 3 – 9)  
 الستبيان احملاضرين

         334 

معامالت االرتباط بني العناصر التقييمية  ( 1 – 9) 
 للمحاضرين ومعايري اجلودة الشاملة

   337  -  338 

 

 قائمة األشكال

 الصفحة العنوان رقم الشكل

 39   مكونات مهارات التدريس ( 3 – 1) 

للمتغريات املستقلة مع املتغري الوسيط  االحندارالبواقي املعيارية منوذج  ( 3- 5) 
 بالنسبة الستبيان الطالب

  333 

للمتغريات املستقلة مع املتغري الوسيط  االحندار( للبواقي املعيارية منوذج  ( 1 – 5)
 بالنسبة الستبيان احملاضرين

  336 

 


