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 ملخص:

ف عىل واقع األداء التدرييس ملقررات اإلعداد املهني للمعلم وفًقا  هدف البحث إىل التعرُّ

للتوجهات املعارصة من وجهة نظر طلبة كلية الرتبية بمحافظة املهرة، واستخام املنهج الوصفي، 

يط، ( فقرة، توزعت عىل ست جماالت هي: )التخط54من خالل القيام ببناء استبانة تكونت من )

والتنفيذ، والتقويم واملحتوى، واالتصال والتواصل، والسامت الشخصية لعضو هيئة التدريس(، 

( طالًبا وطالبة، وتوصل البحث إىل: أن متوسط 96حيث تمَّ تطبيقها عىل عينة عشوائية بلغت )

هات املعارصة من وجهة نظر الطلبة  األداء التدرييس ملقررات اإلعداد املهني للمعلم وفًقا للتوجُّ

السامت الشخصية لعضو هيئة (، وهي درجة توافر متوسطة، وأن جمال 5(، من أصل )3.30بلغ )

( وهي درجة توافر مرتفعة، بينام أظهرت 4.13، بمتوسط بلغ )جاء يف الرتتيب األول التدريس

نتائج البحث أن األداء التدرييس يتوافر بدرجة متوسطة لباقي املجاالت، بمتوسطات تراوحت 

، لكٍل من جمال: االتصال والتواصل، والتخطيط، املحتوى، التقويم، وأخرًيا (2.95 -3.39)ني ب

كام دلَّت عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف استجابة العينة عىل االستبانة ُتعزى التنفيذ، 

 ملتغريي: اجلنس، واملستوى الدرايس.

 املقررات املهنية للمعلم، التوجهات املعارصة. : التقييم، األداء التدرييس،الكلامت املفتاحية

                                                           
 جامعة حرضموت. -املهرة -كلية الرتبية -أستاذ املناهج وطرائق التدريس املساعد *

ا للتوجهات
ً

 تقييم األداء التدريسي لمقررات اإلعداد المهني للمعلم وفق

 المعاصرة من وجهة نظر طلبة كلية التربية

 بمحافظة المهرة
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تقييم األداء التدريسي ملقررات اإلعداد 

 املهين للمعلم وفقًا للتوجهات املعاصرة

Evaluating the teaching performance of the professional preparation curriculum for 

the teacher according to contemporary trends from the viewpoint of  the students of the 

College of Education in Al-Mahra Governorate 

Abstract: 

The current research tends to identify the reality of the teaching performance 

of the professional preparation curriculum for the teacher according to 

contemporary trends from the viewpoint of the students of the College of 

Education in Al-Mahara Governorate. The study has adopted the descriptive 

approach through preparing a questionnaire of (54) clauses, which were divided 

into six areas; (planning, implementation, Evaluation and content, connection and 

communication, and the personal characteristics of the faculty member). They 

were applied to a random sample of (96) male and female students. The research 

has concluded that the teaching performance average for the teacher's professional 

preparation curriculum according to contemporary trends from the students' point 

of view reached (3.30) out of (5). This is a moderate degree of availability, and the 

field of personal characteristics of the faculty member came in the first order, with 

an average (4.13), which is a high degree of availability. However, the results of 

the research has shown that the teaching performance is available at a moderate 

degree to the rest of the fields, with averages ranging between (3.39 - 2.95), for the 

areas of connection and communication, planning, content, evaluation, and finally 

implementation. It has indicated the absence of statistically significant differences 

in the sample's response to the questionnaire attributed to the two variables: gender 

and academic level. 

Key Words: evaluation, teaching performance, teacher professional curriculum, 

contemporary trends. 



 
 

  
 

                                      248   
 
 
 

 د. هالل حممد علي السفياني

 مقدمة: 

متيز العامل املعارص بسمة التغيري والتطور املتسارع يف خمتلف جماالت احلياة، دون استثناء؛ 

 مما فرض متطلبات متجددة ملواكبة تلك التطورات والتغريات املتالحقة.

االهتامم باملستقبل؛ فالتغيري ثمرة من ثامر الثورة وبقدر ما يزداد تسارع التغيري يزداد 

ًرا يف املعرفة  العلمية والتقنية، وقوة دافعة هلا، وشهدت البرشية منذ بداية القرن العرشين تفجُّ

(؛ لذا أصبحت قضية التجديد والتحديث يف 124، 2010والنرش العلميني )بصفر وآخرون، 

(؛ 149، 2008مطلًبا ملًحا ورضورًيا )اخلالدي، جمال الرتبية والتعليم موضوًعا حيوًيا و

 لتحقيق التطور املنشود وفًقا للمتطلبات والتوجهات املعارصة.

ولام كان املعلم يمثل اللبنة األوىل يف عملية إصالح التعليم وتطويره نحو األفضل، فإن 

ث مل تعد قضية من املهم إعداده اإلعداد املهني اجليد؛ ليكون قادًرا عىل حتقيق األهداف؛ حي

إعداده وتنميته مهنًيا قضية ثانوية، بل قضية مصريية مُتليها تطورات احلياة، ال سيام يف عرص 

(؛ لذا فقد نالت عملية إعداد املعلم العرصي 9، 2015التحديات والتحوالت املهمة )محادة، 

من دوره املهم مساحًة كبريًة من االهتامم من قبل أهل الرتبية وعلم النفس؛ وذلك انطالًقا 

واحليوي يف حتقيق أهداف املؤسسات التعليمية احلديثة، فأصبح إعداد املعلم يف مجيع دول 

، 2017العامل وتنميته مهنًيا من أساسيات حتسني التعليم والتعلم )عبدالعظيم وعبدالفتاح، 

هتا قد تطورت (، كام أن املقاييس واملعايري العاملية ومتطلباهتا يف إعداد وتأهيل املعلم ذا10

ا أدنى من الكفايات اخلاصة باملهنة، بل واقتضت مهنية املعلم  وأصبح التعليم مهنة تقتيض حدًّ

مقاييس تكاد تكون دولية ترتبط باملهارات األساسية التي جيب توافرها فيه، واألنشطة التي 

ٍو مطرٍد ينبغي أن يامرسها، والقدرات التي جيب أن يمتلكها، وهي مجيًعا متطورة عىل نح

 (.138، 2006)الضبع، 
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وتشكل العملية الرتبوية لربامج إعداد وتأهيل املعلمني يف كليات الرتبية عنرًصا أساسيًّا 

يف إحداث هذا التطوير، باعتبار أن التدريس عملية هلا معايريها ومبادئها وأسسها، فاإلعداد 

دته واسرتاتيجيات تدريسها، بام العلمي واملهني للمعلم مرتابطان ومتكامالن؛ لضامن إتقان ما

 يمكنه من توصيل رسالته العلمية بفاعلية يف امليدان الرتبوي.

وُتعد كليات الرتبية رائدة التطوير والتحديث واملشاركة السيام يف حتديد االحتياجات 

(، من خالل العمل الدؤوب يف حتديث براجمها 56، 2016والكفايات للمعلمني )الفادين، 

ريات العرص ومتطلباته املتجددة واملتغرية باستمرار، ومع ذلك فقد حيدث خلل يف لتواكب متغ

األداء التدرييس لتلك الربامج، سواء كان ذلك يف: التخطيط، أو التنفيذ، أو التقويم، أو يف 

املحتوى، أو حتى يف عملية االتصال والتواصل أو السامت الشخصية لعضو هيئة التدريس؛ مما 

حتقيق خمرجات تلك الربامج كام هو خمطط هلا؛ وهو ما يستدعي التقويم املستمر يسبب فشال يف 

 لألداء التدرييس ملقررات برامج إعداد املعلم. 

 مشكلة البحث:

إن إعداد املعلم يف كليات الرتبية يتطلب حتقيق التكامل بني اجلوانب األكاديمية 

ا يف دراستهم خالل أربع والرتبوية، فكثري من املعلمني ال يستطيعون ترمجة ما  تعلموه نظريًّ

سنوات يف كليات الرتبية اىل الواقع العميل، كام يواجهون فرًقا كبرًيا بني ما درسوه يف الكليات 

وبني متطلبات الواقع امليداين، وبرغم ما تبذله وزارة الرتبية والتعليم اليمنية من جهود؛ لردم 

التدريبية للمعلمني والورش العلمية؛ لتطوير املعلم اهلوة؛ من خالل إقامة العديد من الدورات 

يف املجال املهني، إال أن املشكالت الزالت قائمة، ومتثل معضلة لكثرٍي من املعلمني. ويرى 

كثري من الرتبويني أن من أبرز األسباب التي تقف وراء ذلك تعود إىل تدين أداء أعضاء اهليئة 
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 املعلم بكليات الرتبية، وهذا ما أكدته كلٌّ من دراسة:التدريسية القائمني عىل برامج إعداد  

 (.2015(، ودراسة: املعمري )2006( ودراسة: العاميرة )2015)البشري 

ني بمبادئ التدريس الفعال، واألساليب الرتبوية والثقافة  فإسناد التدريس إىل غري ُملِمِّ

، 2010)اهلاشمي وعيسى،  املهنية يمثل أحد أسباب فشل حتقيق أهداف الربامج األكاديمية

(. ومن خالل عمل الباحث يف املجال الرتبوي رأى أن هناك قصوًرا ملحوًظا يف األداء 70

التدرييس ملقررات اإلعداد املهني من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس يف برامج إعداد املعلم 

التدرييس، وإعادة النظر ؛ األمر الذي يتطلب التقييم املستمر لألداء قبل اخلدمة يف كليات الرتبية

يف برامج إعداد املعلمني، مع الرتكيز عىل تقويم وتطوير املقررات املهنية للمعلم وفًقا 

 للمتطلبات املعارصة؛ لذا يمكن بلورة مشكلة البحث يف السؤال الرئيس اآليت:

ن ما واقع األداء التدرييس ملقررات اإلعداد املهني للمعلم وفًقا للتوجهات املعارصة م

 بمحافظة املهرة؟ –وجهة نظر طلبة كلية الرتبية

 : يتفرع عن السؤال الرئيس ملشكلة البحث أسئلة فرعية، كام يأيت:أسئلة البحث

جمال التخطيط ملقررات اإلعداد املهني  ما مدى توافر املتطلبات املعارصة يف -1

 من وجهة نظر الطلبة؟ للمعلم

مقررات اإلعداد املهني للمعلم من  تنفيذ ما مدى توافر املتطلبات املعارصة يف -2

 وجهة نظر الطلبة؟

أداء اهليئة التدريسية ملجال االتصال  ما مدى توافر املتطلبات املعارصة يف -3

 والتواصل من وجهة نظر الطلبة؟ 

تقويم مقررات اإلعداد املهني للمعلم من  ما مدى توافر املتطلبات املعارصة يف -4

 وجهة نظر الطلبة؟
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حمتوى مقررات اإلعداد املهني للمعلم من  تطلبات املعارصة يفما مدى توافر امل -5

 وجهة نظر الطلبة؟

مقررات اإلعداد  ما مدى توافر سامت الشخصية اجليدة ألعضاء هيئة تدريس -6

 من وجهة نظر الطلبة؟ املهني

 يمكن تقسيم أهداف البحث إىل: أهداف البحث:

التخطيط ملقررات اإلعداد املهني  التعرف عىل مدى توافر املتطلبات املعارصة يف -1

 من وجهة نظر الطلبة. للمعلم

تنفيذ مقررات اإلعداد املهني للمعلم  توضيح مدى توافر املتطلبات املعارصة يف -2

 من وجهة نظر الطلبة.

جمال االتصال والتواصل ألعضاء  الكشف عن مدى توافر املتطلبات املعارصة يف -3

 هيئة التدريس من وجهة نظر الطلبة.

تقويم مقررات اإلعداد املهني للمعلم  رفة مدى توافر املتطلبات املعارصة يفمع -4

 من وجهة نظر الطلبة.

تصميم حمتوى مقررات اإلعداد املهني  توضيح مدى توافر املتطلبات املعارصة يف -5

 للمعلم من وجهة نظر الطلبة.

مقررات  الكشف عن مدى توافر سامت الشخصية اجليدة ألعضاء هيئة تدريس -6

 عداد املهني من وجهة نظر الطلبة.اإل

التعرف عىل الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف استجابة أفراد العينة عىل جماالت  -7

 األداة والتي تعزى للمتغريات الديمغرافية )النوع االجتامعي، املستوى(.
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 أامية البحث: 

املهنية تقييم األداء التدرييس للمقررات تأيت أامية البحث من أامية موضوعه: " -1

بمحافظة  -للمعلم وفًقا للمتطلبات املعارصة من وجهة نظر طلبة كلية الرتبية

"، وهو موضوع مل يلق عناية كبرية من قبل الباحثني والدارسني بحسب علم املهرة

الباحث، وهو ما يفيد يف إعطاء تغذية راجعة عن واقع أداء اهليئة التدريسية يف 

 اإلعداد املهني للمعلم. ملقرراتداء املختلفة جماالت األ

يأمل أن يرفد البحث احلايل املكتبة بمزيٍد من األفكار عن متطلبات التوجهات  -2

التدرييس للمقررات املعارصة إلعداد وتأهيل املعلم املهني، ومتطلبات األداء 

 املهنية للمعلم وفًقا لذلك.

أن تفيد نتائج هذا البحث يف حل الكثري من املشكالت الرتبوية التي ُيواجها  يأمل -3

داء مهمته بساللٍة وإتقاٍن، كام قد ُيسهم يف ألم يف امليدان الرتبوي ويسهل له املع

تطوير عملية تنفيذ مقررات اإلعداد املهني بشكل يتناسب مع املتطلبات 

 املعارصة إلعداد وتأهيل املعلم املهني.

هذا البحث وفًقا للتوجهات العاملية واإلقليمية واملحلية، التي ُتنادي برضورة  يتيأ -4

ويأمل أن ُتفيد التقييم والتغيري والتطوير يف املقررات الرتبوية وطرق تنفيذها، 

نتائجه وتوصياته ومقرتحاته كالً من: صناع القرار، والرتبويني، وأن يعكسها يف 

قررات اإلعداد املهني للمعلم، واألداء التدرييس هلا قراراهتم املستقبلية؛ لتطوير م

 وفًقا للتوجهات املعارصة.
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 يمكن تقسيم فرضيات البحث إىل: فرضيات البحث:

( بني استجابة أفراد 0.05α=ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -1

 العينة عىل األداة وجماالهتا ُتعزى ملتغري النوع االجتامعي )ذكور، إناث(.

( بني استجابة أفراد 0.05α=ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -2

 العينة عىل األداة وجماالهتا ُتعزى ملتغري املستوى )الرابع، خريج من الكلية(.

 يتحدد هذا البحث بام يأيت:حدود البحث: 

احلد املوضوعي: يقترص هذا البحث عىل موضوع: "واقع األداء التدرييس   -1

ملقررات اإلعداد املهني للمعلم وفًقا للتوجهات املعارصة من وجهة نظر طلبة 

 كلية الرتبية بمحافظة املهرة.

 اجلمهورية اليمنية.  -املهرة -احلد املكاين: يقترص عىل كلية الرتبية   -2

 م، والعامني السابقني له.2019 -2018عام اجلامعي احلد الزماين: يتحدد بال -3

احلد البرشي: يقترص عىل طلبة املستوى الرابع وحديثي التخرج من كلية الرتبية  -4

 بمحافظة املهرة.

 مصطلحات الدراسة:

"إصدار حكم، لغرض ما عىل قيمة األفكار، األعامل، احللول، الطرق، املواد التقييم: 

(، واملعايري standards(، واملستويات )criteriaاستخدام املحكات )...الخ، وأنه يتضمن 

(norms ،(؛ لتقدير مدى كفاية األشياء ودقتها وفعاليتها، ويكون التقييم كميًا أو كيفيًا" )عيل

"عملية جتمع فيها بيانات بطرق القياس املختلفة، ويتم فيها التوصل إىل : أو هو، (371، 2011

مل الرتبوي، سواء كان تدريًسا أم غريه، استناًدا إىل معايري الفاعلية، أحكام عن فاعلية الع
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ويرتتب عىل هذه األحكام قرارات ذات أامية خاصة تتعلق بالطلبة أو األساليب أو الربامج"  

 (.19، 2014)الكيالين والروسان، 

وعمليات، يعرف بأنه: كلُّ ما يقوم به عضو هيئة التدريس من أنشطة، األداء التدرييس: 

وإجراءات، وسلوكيَّات تعليمية، تتعلق بعملية التدريس داخَل قاعة التدريس أو خارجها 

 (.92، 2015(، )جرادات، 54، 2019)البرش، 

األداء التدرييس إجرائيًّا بأنه: كل ما يقوم به عضو هيئة التدريس من  ويعرف الباحث

عداد املهني واملتمثلة بـ: سلوكيات وأنشطة وعمليات، وإجراءات تتعلق بمقررات اإل

)التخطيط واإلعداد، والتنفيذ، واالتصال والتواصل، والتقويم، واملحتوى، وسامته 

 الشخصية(.

هي عملية منظمة ومدروسة لبناء مهارات تربوية وإدارية اإلعداد املهني للمعلم: 

م ما يتوافر لدهيم وشخصية جديدة، تلزم املعلمني لقيامهم الفعال باملسؤولية اليومية، أو ترمي

منها بتجديدها أو إنامئها، أو سد العجز فيها لتحقيق غرض أسمى وهو حتسني فعالية املعلمني 

 (.11، 2015وبالتايل زيادة التحصيل الكمي والنوعي للمعلمني )محادة، 

هي "عملية تقديم مقررات خاصة، لتنمية مهارات،  مقررات اإلعداد املهني للمعلم:

، 2001اهات رضورية للمعلم، ملساعدته عىل أداء مهام عمله" )قنديل، ومعلومات، واجت

224.) 

: هي مقررات يدرسها قسم الرتبية وعلم التعريف اإلجرائي للمقررات املهنية للمعلم

النفس لطلبة كلية الرتبية بمحافظة املهرة من أجل مساعدهتم عىل النمو املهني الذي جيعلهم 
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مثل مقرر:  قويم العملية التعليمية يف مدارس التعليم العام،ختطيط وتنفيذ وتقادرين عىل 

)مدخل يف الرتبية، وطرق التدريس، وعلم النفس بكل فروعه، والقياس والتقويم، 

 وتكنولوجيا التعليم...(.

يقصد هبا األساليب والطرق واألنشطة واخلربات التي  متطلبات االجتاهات املعارصة:

عدادهم يف الدول املتقدمة ملواجهة االنفجار الثقايف واملعريف يتلقاها املعلمون يف أثناء إ

 (.4، 2009والتكنولوجي )الفقيه وآخرون: 

ويعرفها الباحث إجرائيًّا بأهنا: تلك االجتاهات املعارصة التي حددت جماالت األداء 

 املختلفة التي جيب عىل املعلم أن يمتلكها.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 اإلطار النظري للبحث: أواًل:

ُتعد العملية الرتبوية من أهم العمليات االستثامرية يف أي جمتمع اإلعداد املهني للمعلم: 

سواء كان متقدًما أو نامًيا؛ ألن هذه العملية ترتبط أساًسا باستثامر القوى البرشية التي هي عامد 

ملعلمني من أهم تلك (، وبرامج إعداد ا78، 2011التقدم بصفة عامة )بصفر وآخرون، 

 الربامج عىل اإلطالق.

ويمكن تعريف برنامج إعداد املعلمني بأنه: برنامج خمطط ومنظم وفق النظريات 

الرتبوية والنفسية، تقوم به مؤسسات تربوية متخصصة لتزويد الطالب باخلربات التعليمية 

التي متكنهم من النمو يف  واملهنية والثقافية هبدف تزويد مدريس املستقبل بالكفايات التعليمية

التدريس ليس جمرد استعراض عضو (؛ ف57، 2016املهنة وزيادة انتاجاهتم العلمية )الفادين، 
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هيئة التدريس ملعارفه ومهاراته أمام الطلبة، ولكنه يتخطى ذلك إىل القدرة عىل القيام  

مهارات معينة بإجراءات متنوعة، وال شك أن فهم التدريس هبذا الشكل يعني رضورة توافر 

لدى املعلم الذي يقوم بالتدريس، وترتبط هذه املهارات باإلجراءات التي يقوم هبا من أجل 

(، وهو ما يعرف باإلعداد املهني للمعلم الذي من 65، 2010حتقيق أهداف درسه )الفقى، 

تدريس الطالب املعلم للمهارات العلمية والفنية التي متكنه من مزاولة مهنة ال أهدافه: إكساب

 بكفاءة وفاعلية.

فاإلعداد املهني هو إكساب املعرفة الصحيحة واملهارة العالية التي حيتاجها معلم 

املستقبل يف أصول مهنة التعليم وأوضاعها وأساليبها حتى يتمكن من التعامل الفعال الناجح 

علقا بالدراسات يف عملية التعليم، وحيقق أهدافها املنشودة، ويشمل هذا اإلعداد جانبا نظريا مت

املهنية النظرية، يف علوم الرتبية وعلم النفس، وأيضا جانًبا عملًيا متعلًقا بالتدريب العميل 

امليداين )الرتبية العملية( الذي يضع الطالب املعلم يف مواجهة الواقع التعليمي، ويضع قدراته 

 (.39، 2017ومهارته عىل حمك التجربة. )الصافتيل، 

هني للمعلم يتضمن احلقائق واملعلومات املتعلقة بالتعليم وأهدافه أي أن اإلعداد امل

وطرق التدريس، والتقويم، وأساسيات العمل داخل الفصل، من خالل ممارسات عملية، أما 

مقررات اإلعداد املهني للمعلم فتشمل: األصول الفلسفية، والتارخيية، والثقافية، واالجتامعية 

، والرتبية املقارنة، باإلضافة إىل علم النفس بفروعه املختلفة، للرتبية، واإلدارة التعليمية

واملناهج وطرائق التدريس، والوسائل التعليمية والرتبية العملية )عبدالعظيم وعبدالفتاح، 

2017 ،57.) 
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اتسمت الربامج التقليدية إلعداد املعلمني االجتاهات املعارصة لإلعداد املهني للمعلم: 

فة وإتقان عدد من املقررات كمعيار للنجاح يف ممارسة عملية التعليم، وكان برتكيزها عىل املعر

من الواضح وجود االنفصال بني املواقف التي يتعرض هلا املعلم يف فرتة دراسته واملواقف التي 

سيعمل فيها بعد خترجه؛ مما سبب له نقًصا واضًحا يف األداء التدرييس، ويف ظل التغريات 

املجاالت أصبحت الربامج التقليدية إلعداد املعلمني ال تستطيع مواكبة هذا املتسارعة يف شتى 

التطور؛ لذلك ارتفعت األصوات مطالبة برضورة تعديل برامج إعداد املعلمني )اخلالدي، 

 (؛ ولذلك ظهرت مداخل خمتلفة إلعداد وتأهيل املعلمني، منها:267-268، 2008

ا بإكساب مهارات التدريس للطلبة املعلمني يف مدخل املهارات:  -1 اهتم اهتامًما خاصًّ

كلية الرتبية، عىل اعتبار أن التدريس الناجح ما هو إال سلسلة من املهارات يستطيع أن يؤدهيا 

املعلم اجليد وغري اجليد، ولكي ينجح هذا الربنامج ينبغي إقامة رشاكة بني كلية الرتبية 

رامج اإلعداد قبل اخلدمة وأثنائها، وبني اجلانب النظري والتطبيقي، واملدارس، والرابط بني ب

 (.25-24، 2015)محادة، وحتديد معايري لتقويم مدى فاعلية ما أحرزه الطالب املعلم من تقدم 

ركز عىل ثالث قدرات، هي: القدرة املعرفية، والقدرة املهارية،  :مدخل الكفايات -2

تنظم هذه القدرات يف كفايات حمورية تم حتديدها يف كفايات: واالجتاه االجتامعي الوجداين. و

اسرتاتيجية تتعلق بتكيف االنسان، تواصلية تتعلق باكتسابه اللغة والتواصل بمختلف أنواعه، 

منهجية تتعلق بتعلم منهجية التفكري والعمل والتنظيم، ثقافية، وكفايات تكنولوجيا تتعلق 

(. وهذه الكفايات جتعل املعلم قادًرا عىل 92، 2006بع، بالتقنية استهالًكا وإنتاًجا )الض

مواجهة مسؤولياته التعليمية بصورة فعالة، وجعلت معيار تقويمه هو ما يستطيع أداءه فعال ال 

 (.278، 2008ما يعرفه أو يعتقده )اخلالدي، 
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ة أحدثت فلسفة اجلودة الشاملة نقلة نوعية يف تطوير العمليمدخل اجلودة الشاملة:  -3 

التعليمية، فظهرت حركة نواتج التعلم القابلة للقياس، وتم وضع معايري حمددة جلودة التعليم 

يصحبها تقييم وفًقا ملؤرشات دقيقة تدل عىل حتقق املعايري وحتقق نواتج التعلم. )اهلاشمي 

 (.132، 2009والعزاوي، 

لتعامل مع التعليم ُيعد من أحدث املداخل التي يمكن اعتامدها يف امدخل املعايري:  -4

والعنارص املكونة له، فاملعايري هي: حمددات وضوابط هتدف للوصول إىل رؤية واضحة 

للمدخالت، واملخرجات، وحتقيق األهداف املنشودة، للوصول إىل اجلودة الشاملة يف التعليم 

 (. 94-93، 2006)الضبع، 

جلودة املامرسة التدريسية وقد وضعت منظمة علامء النفس األمريكية جمموعة من املعايري 

للمعلم منها: أن يتمكن من املفاهيم األساسية وبنية العلوم التي يتخصص يف تدريسها، ويتقن 

مهاراهتا، وتقديم فرٍص تدعم النمو العقيل واالجتامعي والشخيص للمتعلم، ويبتكر مواقف 

سًعا ومتنوًعا من طرائق وفرًصا تعليمية تتالءم مع تنوع املتعلمني وتبايناهتم، ويمتلك مدى وا

واسرتاتيجيات التعليم والتعلم ويستخدمها يف تشجيع وتنمية قدرات الطلبة عىل التفكري الناقد 

وحل املشكالت وأداء املهارات، ويوفر بيئة تعلم حتفز التفاعل االجتامعي اإلجيايب، واالندماج 

تعاون والتفاعل الصفي الداعم النشط يف التعلم، ويعزز البحث اإلجيايب واالستقصاء النشط وال

من خالل إلاممه بأساليب التواصل اللفظية وغري اللفظية وتوظيفها بفاعلية يف حتقيق ذلك، 

وخيطط للتعليم معتمًدا عىل معرفته بمحتوى الامدة، والطلبة واملجتمع وأهداف املنهج، 

س التفكري والتأمل ويستخدم بفاعلية األساليب واالسرتاتيجيات التقويمية املناسبة، ويامر

( 64-63، 2017ويتحرى الفرص التي تدعم نموه املهني املستمر )عبدالعظيم وعبدالفتاح، 

 .(125-124، 2004)باتريك وماري، و



 
 
 
 

259 
 

  
 

تقييم األداء التدريسي ملقررات اإلعداد 

 املهين للمعلم وفقًا للتوجهات املعاصرة

مع بداية األلفية الثانية اجتهت غالبية اجلامعات العاملية، : مدخل خمرجات التعلم -5

ووكاالت اجلودة يف التعليم لألخذ بمدخل خمرجات التعلم الذي نظر للطالب عىل أنه حمور 

ختطيط الربامج، وجعلت األهداف واملخرجات بؤرة النشاط التعليمي، فال يتم تصميم 

أن يفعله من أجل من حتقيق خمرجات التعلم؟،  الربنامج كهدف بحد ذاته، وإنام ما الذي ينبغي

 (.  12، 2014وكيف يمكن التحقق من حتققوها؟)كويران، 

ولئن كانت خمرجات التعلم احلديثة قد أحدثت ثورة يف التعليم؛ بحيث سهلت عملية 

التقويم واملقارنة وساعدت عىل جودة التعلم؛ فإن الصياغة املوفقة ملخرجات تعلم مقرر 

ي أن تعتمد عىل استخدام مصطلحات دقيقة مستقاة إىل حد كبري من تصنيف )بلوم درايس ينبغ

(، وهو ما 9هـ، 1434وزمالئه( ملستويات التعلم املعريف والوجداين والنفس حركي )كنيدي، 

يساعد عىل حتقق النمو الشامل للمتعلم، وفًقا للتوجهات املعارصة التي سعت إىل املواءمة بني 

 (.2، 2020سرتاتيجيات التدريس والتقويم )السفياين، خمرجات التعلم وا

 أامية االجتاهات املعارصة يف اإلعداد املهني للمعلم:

إن التنمية املهنية للمعلم ليست جمرد برامج تدريبية تتضمن أنشطة تفرضها املؤسسة، 

، 2011وإنام هي برامج فردية ومؤسسية تساعد عضو هيئة التدريس عىل )بصفر وآخرون، 

109-110:) 

 إعداده لتعلم مستمر مدى احلياة. -1

 التجريب واالنفتاح عىل األفكار والرؤى اجلديدة. -2

 استخدام اسرتاتيجيات تدريس تتمحور حول املتعلم. -3

 حساس عضو هيئة التدريس باملسؤولية واالستقاللية. إزيادة  -4
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 بناء ثقافة العمل اجلامعي والعمل يف فرق والعمل التعاوين.  -5 

حتليل األداء الذايت والتفكري فيه والتقويم الذايت ووضع أهداف اكتساب مهارة  -6

 جديدة للتحسني.

 حتسني نوعية مناخ العمل يف اجلامعة. -7

 صل إىل نسبة ميرسة للتحسني والتطوير.التو -8

بناء فلسفة جديدة لعضو هيئة التدريس جتعل التنمية املهنية املستدامة أساسا  -9

 للتغيري وتطوير األداء.

لبات التوجهات املعارصة جيب عىل كليات الرتبية إعداد وتصميم الربامج ويف ضوء متط

املتطورة إلعداد وتأهيل املعلمني يف كافة املجاالت، مع رضورة تطوير التعليم وحتسني وتطوير 

(. وقد 58، 2016املناهج واألساليب والطرق املستخدمة يف عملية التدريس )الفادين، 

ملؤمترات توصيات واقرتاحات إلصالح وتطوير نظم إعداد طرحت الكثري من الدراسات وا

 (:24-23، 2015)محادة، املعلم بكليات الرتبية، حيث شملت جماالت التطوير والتجديد ما يأيت 

 تنمية املعلمني مهنيًّا عىل أساس املهارات، ويف ضوء أسلوب النظم.-1

والتكنولوجيا احلديثة يف حتديث وتنويع طرق التدريس وأساليبه وتوظيف التقنية -2

 كليات الرتبية.

 االطمئنان إىل جودة اخلريج قبل تعيينه بشكل دائم.-3

 تفريد التعليم واألخذ بأسلوب التعلم الذايت.-4

 املشاركة املجتمعية يف وضع وتنفيذ برامج إعداد املعلم.-5

 مواكبة املناهج واملقررات للنمو املعريف املتسارع.-6
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الثقايف للمعلم يف عرص العوملة، واالهتامم بالبعد األخالقي االهتامم باإلعداد -7

 والوجداين.

 االستفادة من جتارب الدول املتقدمة يف جمال إعداد املعلم.-8

 ولعل نجاح عملية اإلعداد يتوقف عىل عدد من العوامل، التي من أاما:

عد (، حيث تُ 78، 2011اختيار املقررات املناسبة وتطويرها )بصفر وآخرون،  -1

املقررات الدراسية بمنزلة العمود الفقري يف كليات الرتبية؛ ألهنا متكن الطلبة من 

اكتساب نوعية املعارف واملعلومات التي تؤهلهم للتعامل مع املتغريات املعارصة 

 (.157)أبو سلطاش وآخرون، 

استخدام أفضل الكتب واملراجع والوسائل التعليمية التي تعني عىل تنفيذ عملية  -2

 (.78، 2011التدريس )بصفر وآخرون ، 

التنوع يف أساليب التقويم للطالب، مع الرتكيز عىل التقويم الشامل )أبو سلطاش  -3

 (.160، 2018وآخرون، 

رضورة توافر العامل البرشي الذي يقوم عىل تربية األجيال، أال وهو عضو هيئة  -4

جمدية؛ حيث ُيعد أهم العنارص التدريس القادر عىل القيام بوظائفه األساسية بصورة 

 (.78، 2011لنجاح العملية التعليمية )بصفر وآخرون، 

سات األداء التدرييس:  حيظى األداء التدرييس ألعضاء هيئة التدريس يف خمتلِّف املؤسَّ

الرتبوية باهتامم كبري من قِبل واضعي السياسات الرتبوية، واألنظمة السياسية يف معظم بلدان 

عرص احلديث؛ ومن هنا حترص اجلامعات عىل أن تتوافر يف أساتذهتا املهارات العامل يف ال

ة أكاديميًّا ومهنيًّا )البرش،   (. 53، 2019والكفاءات والقدرات املتميزِّ
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 أامية تقييم الطالب لألداء التدرييس: 

ُيمثل عضو هيئة التدريس حجر الزاوية والعمود الفقري ألي نظام تعليمي، ومهام 

يف إعداده من طرق وأساليب ومهام أضيف إىل ذلك من موضوعات جديدة، أو استحدثت 

طورت مناهجه أو زودت بأحدث األجهزة والتكنولوجيا، فإن كل ذلك لن يؤيت أكله إال يف 

وجود التقييم املستمر، والوقوف عىل ذلك اإلعداد أواًل بأول وتعديل مساره وفق االجتاهات 

لعاملية والتعرف عىل مدى توافرها يف مجيع جماالت اإلعداد العلمية احلديثة واملعايري الدولية وا

 (.9، 2015واملهنية، وبام يتناسب مع حاجات املجتمع ومتطلباته )العيل واملسهيل، 

فالتقويم لألداء التدرييس يسهم يف حتسني مستوى التعليم ويعزز عملية التطوير 

رفة وضعهم التدرييس، وضبط أساليب اجلامعي، كام يساعد أعضاء هيئة التدريس عىل مع

كام أن التوجهات املعارصة للرتبية (؛ yang, et, all, 2014, 61التدريس اخلاصة هبم )

احلديثة ترى رضورة تنوع أساليب تقويم األداء التدرييس وتعدد مصادره، فال يقترص عىل تقييم 

ريسية لنفسه، بل جيب أن يشمل رؤساء األقسام العلمية، أو الزمالء، أو تقييم عضو اهليئة التد

تقييم الطلبة، بوصفهم املستفيدين من األداء التدرييس بشكل رئيس، واملعنيني بجودته، وقد 

( إىل أن قضية تقييم الطالب لألداء التدرييس متثل إحدى القضايا 2017أشار عيارصة )

لتقويم، وهي عىل املحورية التي تندرج حتت أهم مكون يف املنظومة التعليمية، وهو مكون ا

أاميتها واستقطاهبا للتوجهات احلديثة يف قياس وتقويم كفاءة وفاعلية العملية التعليمية يف 

ا ال جتد القدر الكايف من االهتامم يف الدول العربية، بالرغم من أن رأي  الدول املتقدمة فإهنَّ

 الطلبة يف األداء التدرييس يسهم يف:

 االجيابية والسلبية يف األداء التدرييس.تقديم تغذية راجعة عن اجلوانب  -1
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ستاذ اجلامعي يف جوانب متنوعة مثل القيام إعطاء مؤرشات واضحة عن أداء األ -2

بمسؤولياته التعليمية، وقدراته املعرفية ومستوى تشجيعه ودعمه العلمي للطلبة، 

 ومساعدته هلم عىل تأكيد  ذواهتم عرب ممارسة التأمل يف التعليم.

التعليم اجلامعي: حيث أن جودة األداء التدرييس لعضو هيئة التدريس تطوير جودة  -3

 تتمثل يف:

 أهداف ومهام تعليمية واضحة.  -

 خصائص األستاذ اجلامعي. -

 استخدام طرائق تدريس مناسبة. -

 (.417-416تقديم املعلومات بطريقة علمية ومقنعة ومؤثرة )ص  -

احلديثة يف التعليم، كان ال بد ومن أجل أن تواكب اجلامعة تلك االجتاهات الرتبوية 

لعضو هيئة التدريس فيها أن يمتلك الكفايات األدائية التي ُتؤهله للقيام بعمله بكفاءة واقتدار؛ 

كالتخطيط، والتدريس، والتقويم، واإلدارة الصفية، إضافة إىل السامت الشخصية االجيابية 

ير حمتوى املقررات الدراسية (، فضال عن املقدرة عىل تصميم وتطو140، 2015)اجلعافرة، 

 بام يتواكب مع متغريات العرص ومستحدثاته.

 ثانيًا: الدراسات السابقة: 

اطلع الباحث عىل عدد من الدراسات السابقة املرتبطة باألداء التدرييس ملقررات اإلعداد 

 املهني للمعلم والتي يمكن االستفادة منها يف هذا البحث، ومنها:

(. هدفت إىل الكشف عن مستوى األداء التدرييس لعضو هيئة 2019) دراسة: البرش -1

التدريس يف اجلامعات احلكومية السعودية، واستخدمت املنهج الوصفيَّ التحلييل والوثائقي، 
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حيث اعتمدت عىل مجع الدراسات واألدب النظري املتعلقة بموضوع الدراسة، وتوصلت  

لتدرييس لبعض أعضاء هيئة التدريس يف بعض نتائج الدراسة إىل وجود قصور يف األداء ا

اجلامعات السعودية، وعدم وجود جهة خمتصة يف تقويم األداء التدرييس لعضو هيئة التدريس، 

 وضعف الثقافة التنظيمية فيام خيصُّ أامية تقويم األداء التدرييس لعضو هيئة التدريس.

املعلمني واخلدمات املقدمة  (. هدفت إىل تقويمية برامج إعداد2018)دراسة: باوادي  -2

( من وجهة نظر اخلرجيني، NCATEباملعهد العايل للمعلمني باملكال يف ضوء معايري االعتامد )

( خريج، 187واستخدمت املنهج الوصفي، واالستبيان جلمع البيانات، وتكونت العينة من )

ثالثة معايري من وجهة نظر وأظهرت النتائج ضعف توافر معايري االعتامد يف مجيع املعايري عدا 

الطلبة اخلرجيني وهم: االطار املفاهيمي، والربامج الدراسية، والرتبية العملية التي حصلت عىل 

(، أما ما 3.68(، وللثالث )3.89(، وللثاين )3.66درجة موافق بمتوسط حسايب لألول )

ريسية، ومعيار اإلدارة خيص معيار: أساليب تقويم الطلبة، ومعيار التنوع، ومعيار اهليئة التد

واملوارد واخلدمات املساندة، فقد حصلت عىل درجة تقويم حمايد وال أوافق بمتوسطات 

 (.2.42(، )3.33(، )3.35(، )3.33حسب الرتتيب: )

(: هدفت إىل تقويم حمتوى مقررات اإلعداد الرتبوي يف 2016) دراسة: الصفار -3

كاديمي، واستخدمت املنهج الوصفي، وتكونت كليات الرتبية عىل وفق معايري االعتامد األ

( عضوا من أعضاء اهليئة التدريسية بكلية الرتبية للعلوم اإلنسانية 25العينة الدراسة من )

والرصفة جامعة دياىل، واستخدمت االستبانة جلمع البيانات، وتوصلت الدراسة إىل: أن حمتوى 

ى متوسط؛ اذ حازت عىل وسط مرجح مقررات اإلعداد املهني كانت ملبية للمعايري بمستو

%(، وأن حمتوى مقررات االعداد املهني يف كلية الرتبية للعلوم االنسانية 63.8( بنسبة )3.19)
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والرصفة جامعة دياىل يتميز بأنه مواكب بنحو متوسط مع مقررات الكليات التي حصلت عىل 

 االعتامد األكاديمي من قبل اهليئات العاملية لالعتامد.

(. هدفت إىل التعرف عىل آراء الطالب يف األداء التدرييس 2015) سة: جراداتدرا -4

ألعضاء هيئة التدريس بقسم الرياضيات يف كلية اآلداب والعلوم التابعة جلامعة سلامن بن 

( طالًبا يف الفصل الدرايس 148عبدالعزيز، والعوامل املؤثرة يف التقييم، وتكونت العينة من )

ثر مجيعها بدرجة عالية يف ؤوتوصلت إىل أن جماالت الدراسة ت م،2014-2013الثاين للعام 

تقييم الطالب ألداء أعضاء هيئة التدريس يف القسم، حيث جاء جمال عمليات التقويم باملرتبة 

األوىل، يف حني جاء جمال عمليات األداء التدرييس يف املرتبة الثانية، وباملرتبة األخرية جاء جمال 

ل والسامت الشخصية، كام أشارت النتائج إىل تأثر تقييم الطالب ألداء أعضاء عمليات التواص

هيئة التدريس بمتغريات الدراسة، من حيث جنسية العضو، والرتبة األكاديمية للعضو، املقرر 

 الدرايس، املستوى الدرايس للطالب.

الالزمة  (: هدفت إىل التعرف عىل معايري اجلودة2015. )دراسة: العليي واملسهيل -5

جامعة حجة من وجهة نظر الطلبة  -لربامج إعداد معلمي املرحلة الثانوية يف كلية الرتبية

وأعضاء اهليئة التدريسية، واستخدمت املنهج الوصفي التحلييل، وتم تصميم استبانة جلمع 

( من طلبة املستوى 186( من أعضاء اهليئة التدريسية، و)42البيانات، وبلغت عينة الدراسة )

الرابع، ومن النتائج التي توصلت إليها: أن درجة حتقق معايري اجلودة يف برامج إعداد معلمي 

%( 50.8( وبنسبة )2.45املرحلة الثانوية كانت بدرجة قليلة من وجهة نظر الطلبة بمتوسط )

%(، 54.2( وبنسبة )2.71وبدرجة متوسطة من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية بمتوسط )

ق ذات داللة إحصائية بني متوسطي استجابة العينة عىل جمايل: )املحتوى، ووجود فرو

 واملخرجات املتوقعة( لصالح أعضاء اهليئة التدريسية، بينام ال توجد فروق عىل باقي املجاالت.
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(: هدفت الدراسة إىل تقييم األداء األكاديمي بكلية الرتبية 2015) دراسة: املعمري. -6 

هورية اليمنية وفقا لبعض متطلبات اجلودة الشاملة، من وجهة نظر عمران باجلم -واأللسن

أساتذة الكلية، واستخدمت املنهج الوصفي، وتم تصميم استبانة جلمع البيانات، وتكونت 

( من أعضاء اهليئة التدريسية، ومن النتائج التي توصلت إليها: حصل 76عينة الدراسة من )

بتقييم ضعيف، وجدت الدراسة فروًقا ذات داللة  (5( من )2.18عموم األداء عىل متوسط )

 5إحصائية تعزى ملتغري اجلنس يف جمال األبحاث واألنشطة لصالح اإلناث، وللخربة لصالح )

سنوات فأقل(، وبمجاالت: نظام تقويم الطلبة، هيئة التدريس، واملعامل واملختربات عىل 

صالح محلة الدكتوراه، بينام ال توجد التوايل، وللمؤهل يف جمال جودة املعامل واملختربات ل

 فروق يف بقية املجاالت.

(. هدفت الدراسة إىل قياس مدى توافر معايري اجلودة يف 2014. )دراسة: القحفة -7

األداء التدرييس لعضو هيئة التدريس بكلية الرتبية النادرة من وجهة نظر طلبة الكلية، 

نة تتضمن ثامنية حماور متثل األداء واستخدمت املنهج الوصفي من خالل تطبيق استبا

( طالب وطالبة، وتوصلت الدراسة إىل 100التدرييس، تم توزيعها عىل عينة مكونة من )

النتائج اآلتية: أن مستوى األداء التدرييس العام ألعضاء هيئة التدريس بالكلية متوسط يف مجيع 

( إال حموري أداء عضو هيئة %66املحاور، ومل حيقق مستوى األداء املقبول املحدد بنسبة )

%( و 68التدريس يف أول حمارضة يدرسها وأداءه أثناء تفاعله واتصاله بالطلبة وبنسبة )

(66.)% 

هدفت إىل التعرف عىل واقع إعداد املعلم يف كليات الرتبية  (:2012دراسة: اهليس ) -8

لوصفي التحلييل، بجامعات قطاع غزة يف ضوء معايري اجلودة الشاملة. واستخدمت املنهج ا
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( طالبا يف املستوى الرابع، واستخدمت االستبانة جلمع البيانات، 546وتكونت العينة من )

ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن نسبة توافر معايري اجلودة الشاملة لواقع إعداد 

يري اجلودة %(، كام أن نسبة توافر معا64.6املعلم يف كليات الرتبية من وجهة الطلبة هي )

%(، وال 66.6الشاملة لواقع إعداد املعلم يف كليات الرتبية من وجهة أعضاء هيئة التدريس )

توجد فروق ذات دالة إحصائية بني متوسطات تقييامت الطلبة ومتوسط تقييامت أعضاء هيئة 

 التدريس.

هدفت إىل استقىص تأثري تطبيق معايري نكاتا  Hendricks (2010:)دراسة:  -9

(NCATE ،عىل ممارسة أعضاء هيئة التدريس بجامعة كابيال األمريكية من وجهة نظرهم )

واستخدمت املنهج الوصفي التحلييل، من خالل استخدام أداة املقابلة جلمع البيانات من عينة 

( من أعضاء هيئة التدريس اجلامعي، تم اختيارها بطريقة قصدية، 8الدراسة التي بلغت )

وجود تأثري إجيايب لتطبيق معايري نكاتا عىل األداء التدرييس، وأكثر  وتوصلت الدراسة إىل

املعايري إجيابية هو التقييم، وحتسني االتصاالت بني أعضاء اهليئة التدريسية، ورأى البعض أن 

هذه املعايري ليست املعايري الصحيحة التي تساعد عىل إحداث التغيري املطلوب، ومن املرجح 

 ني لن يغريوا من أساليبهم أو ممارستهم التدريسية استجابة ملعايري نكاتا.أن املعلمني واملرب

هدفت إىل تقييم جودة األداء التدرييس من Stankeviciene (2007 :)دراسة:  -10

وجهة نظر خرجيي كلية العلوم االجتامعية يف جامعة سياولياي، استخدمت املنهج الوصفي، 

( من الطلبة اخلرجيني، 305نة، وتكونت العينة من )من خالل مجع البيانات بأداة االستبا

وتوصلت إىل: أن الطلبة اخلرجيني يعتقدون أن أهم ما جيعل التعليم اجلامعي ذا فاعلية كبرية هو 

رضورة توفر املهارات العملية لدى أعضاء هيئة التدريس، مثل املقدرة عىل حل املشكالت 

 مع الطلبة، واالستامع إىل حاجات الطلبة العلمية. التي تواجه الطلبة، وحتقيق التفاعل العايل
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: هدفت الدراسة إىل التعرف عىل درجة أداء أعضاء هيئة (2006دراسة: العاميرة ) -11 

التدريس بجامعة اإلرساء اخلاصة باألردن للمهام التعليمية من وجهة نظرهم ونظر طالهبم، 

( عضو هيئة تدريس 59ة مكونة من )واستخدمت املنهج الوصفي، وتم توزيع استبانة عىل عين

( طالبًا وطالبة، وقد أظهرت النتائج أن: تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ألنفسهم عىل 271و)

جماالت الدراسة األربعة مرتفًعا، بينام تقييم الطلبة ألداء أعضاء هيئة التدريس ملهامهم التعليمية 

صائية بني درجة تقييم أداء أعضاء هيئة قريًبا من درجة احلياد، هناك فروق ذات داللة إح

التدريس ألنفسهم وتقييم الطلبة لصالح أعضاء هيئة التدريس، ال توجد فروق ذات داللة 

إحصائية بني درجة تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ملهامهم من وجهة نظر الطلبة تبًعا ملتغري 

 اجلنس. 

 التعليق عىل الدراسات السابقة:

مع أغلب الدراسات السابقة يف تناوله ملوضوع تقييم األداء التدرييس يتفق هذا البحث  -

 بشكل عام، أو برامج إعداد املعلم.

 وخيتلف عن الدراسات السابقة يف مكان وزمان إجراء البحث. -

ويتميز هذا البحث عن الدراسات السابقة يف تناوله ملوضوع تقييم األداء التدرييس  -

وفقا للتوجهات املعارصة من وجهة نظر طلبة كلية  ملقررات اإلعداد املهني للمعلم

 بحافظة املهرة. -الرتبية

 استفاد الباحث منها يف بناء أداة الدراسة، واالستشهاد هبا يف مناقشته للنتائج. -

 إجراءات البحث امليدانية

اعتمد هذا البحث عىل املنهج الوصفي التحلييل ملناسبته هدف وطبيعة منهج البحث: 

(، أن املنهج الوصفي يعتمد عىل دراسة 74، 2014الدراسة، حيث ذكر )عباس وآخرون، 

الواقع أو الظاهرة كام توجد يف الواقع، وهيتم بوصفها وصفا دقيقا، من خالل التعبري النوعي 
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أو التعبري الكمي الذي يعطي وصفا رقميا يوضح الذي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها، 

 مقدار وحجم الظاهرة. 

ن جمتمع البحث من مجيع طلبة املستوى الرابع وحديثي التخرج من جمتمع البحث:  تكوَّ

م، والعامني السابقني 2019-2018بجامعة حرضموت، للعام اجلامعي  -املهرة -كلية الرتبية

 له.

( طالًبا وطالبة من طلبة املستوى الرابع 96ن )تكونت عينة البحث معينة البحث: 

م 2019-2018وحديثي التخرج من كلية الرتبية بمحافظة املهرة خالل العام اجلامعي 

والعامني السابقني له، حيث تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، من خالل إرسال رابط أداة 

 املهرة. -خرج من كلية الرتبيةالبحث إىل جروبات طلبة املستوى الرابع، والطلبة حديثي الت

 خصائص عينة البحث:

 أوالً. متغري النوع:

 ( يوضح عينة البحث حسب متغري النوع1جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار متغري اجلنس

 %25 24 ذكور

 %75 72 إناث

 %100 96 املجموع

بينام متغري اإلناث (، %25( أن متغري الذكور بلغت نسبته املئوية )1يبني اجلدول رقم )

 ( وهذا يمثل واقع توزيع العينة يف جمتمع البحث.%75بلغت نسبته املئوية )
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 ثانيًا. متغري املستوى الدرايس: 

 ( يوضح عينة البحث حسب متغري املستوى الدرايس2جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار متغري املستوى

 %25 24 الرابع

 %75 72 خريج من الكلية

 %100 96 املجموع

(، بينام فئة مستوى %25( أن فئة املستوى الرابع بلغت نسبته املئوية)2يبني اجلدول رقم )

 (. %75خريج من الكلية بلغت نسبته املئوية )

بعد اطالع الباحث عىل البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع أداة البحث: 

بوصفها أداًة جلمع البيانات من مصادرها األولية؛ والتي البحث، قام بتصميم االستبانة املغلقة 

تكونت من ستة جماالت، هي: )التخطيط واإلعداد ملقررات اإلعداد املهني، تنفيذ مقررات 

اإلعداد املهني، االتصال والتواصل، تقويم مقررات اإلعداد املهني، حمتوى مقررات اإلعداد 

 س(، بحيث تضمن كل جمال العديد من الفقرات.املهني، السامت الشخصية لعضو هيئة التدري

للتحقق من صدق حمتوى أداة االستبانة والتأكد من أهنا ختدم صدق األداة وثباهتا: 

( من املحكمني املختصني يف املناهج 8أهداف البحث، تمَّ عرضها يف صورهتا األولية عىل )

وتم تعديل الفقرات التي وطرائق التدريس؛ ملعرفة آرائهم حول مدى دقة وسالمة األداة، 

ارتأت جلنة التحكيم تعديلها، وحذف الفقرات التي اتفق عىل حذفها املحكمون، واجلدول 

 التايل يوضح الفقرات قبل وبعد التحكيم:
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 املهين للمعلم وفقًا للتوجهات املعاصرة

 ( يبني عدد فقرات جماالت االستبانة قبل وبعد التحكيم:3جدول رقم )

 بعد التحكيم قبل التحكيم جمال م

 8 10 ملقررات اإلعداد املهنيالتخطيط واإلعداد  1

 10 13 مقررات اإلعداد املهني للمعلم تنفيذ 2

 10 10 االتصال والتواصل 3

 10 10 تقويم مقررات اإلعداد املهني للمعلم 4

 8 10 حمتوى مقررات اإلعداد املهني للمعلم 5

 8 10 السامت الشخصية لعضو هيئة التدريس 6

 54 63 املجمــــــــــوع 

( فقرة، وأصبح عدد الفقرات بعد 63حيث كان عدد فقرات االستبانة قبل التحكيم )    

( فقرة، موزعة عىل ستة جماالت، بحيث يتم االستجابة من املشارك عىل فقرات 54التحكيم )

االستبانة وفقا لُسلَّم )ليكرت( اخلاميس )مرتفعة جدًا، مرتفعة، متوسط، ضعيفة، ضعيفة جدًا(، 

 (.1، 2، 3، 4، 5الدرجات اآلتية عىل التوايل: ) وأعطيت هلا

تم حساب مدى االتساق الداخيل للفقرات من خالل ارتباط  :االتساق الداخيل للفقرات

 :كاآليتدرجة املجال بالدرجة الكلية لألداة، وكانت النتائج 

 ( يوضح ارتباط املجال بالدرجة الكلية لألداة4جدول رقم )

 مستوى الداللة االرتباط عدد الفقرات جمال: م

 000. **865. 8 التخطيط واإلعداد ملقررات اإلعداد املهني  1

 000. **934. 10 مقررات اإلعداد املهني للمعلم تنفيذ 2

 000. **879. 10 االتصال والتواصل 3
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 000. **941. 10 تقويم مقررات اإلعداد املهني للمعلم 4 

 000. **881. 8 للمعلمحمتوى مقررات اإلعداد املهني  5

 000. **743. 8 السامت الشخصية لعضو هيئة التدريس 6

يالحظ من اجلدول أن هناك اتساًقا داخليًّا بني مجيع جماالت االستبانة، حيث يالحظ أن     

(، 001.درجة االرتباط عالية بني درجة املجال والدرجة الكلية لالستبانة عند مستوى داللة )

 أن مجيع املجاالت تتمتع بصدق جيعلها صاحلة للدراسة احلالية.وهذا يدل عىل 

 ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه والدرجة الكلية لألداء:يوضح  (5جدول رقم )

 م

التخطيط ارتباط فقرات 

 م بالدرجة الكلية:

املحتوى بالدرجة ارتباط فقرات 

 م الكلية:

الشخصية السامت ارتباط فقرات 

 بالدرجة الكلية:

 الداللة لألداة للمجال الداللة لألداة للمجال الداللة لألداة للمجال

1 .488** .380** .000 1 .713** .557** .000 1 .802** .694** .000 

2 .742** .714** .000 2 .849** .694** .000 2 .751** .676** .000 

3 .726** .633** .000 3 .626** .557** .000 3 .605** .407** .000 

4 .582** .552** .000 4 .733** .715** .000 4 .531** .417** .000 

5 .652** .489** .000 5 .731** .725** .000 5 .766** .493** .000 

6 .552** .420** .000 6 .732** .615** .000 6 .680** .411** .000 

7 .527** .328** .000 7 .820** .641** .000 7 .822** .566** .000 

8 .730** .767** .000 8 .742** .753** .000 8 .838** .578** .000 

 م

التنفيذ بالدرجة ارتباط فقرات 

 م الكلية:

االتصال والتواصل ارتباط فقرات 

 م بالدرجة الكلية:

التقويم بالدرجة ارتباط فقرات 

 الكلية:

 الداللة لألداة للمجال الداللة لألداة للمجال الداللة لألداة للمجال

1 .831** .742** .000 1 .758** .735** .000 1 .794** .758** .000 

2 .828** .808** .000 2 .803** .664** .000 2 .728** .695** .000 
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 املهين للمعلم وفقًا للتوجهات املعاصرة

3 .755** .634** .000 3 .827** .712** .000 3 .695** .682** .000 

4 .789** .760** .000 4 .786** .682** .000 4 .761** .725** .000 

5 .819** .817** .000 5 .623** .574** .000 5 .806** .730** .000 

6 .827** .792** .000 6 .785** .632** .000 6 .677** .641** .000 

7 .700** .596** .000 7 .793** .725** .000 7 .851** .764** .000 

8 .717** .687** .000 8 .848** .693** .000 8 .791** .731** .000 

9 .876** .821** .000 9 .765** .701** .000 9 .593** .629** .000 

10 .810** .761** .000 10 .783** .698** .000 10 .730** .657** .000 

(، 0.001يالحظ من اجلدول أن هناك اتساًقا داخليًّا جلميع الفقرات عند مستوى داللة )

بمقارنة ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه الفقرة والدرجة الكلية  وذلك

 لالستبانة ككل، وهذا يدل عىل االتساق الداخيل لألداة.

قام الباحث بحساب ثبات األداة من خالل التجزئة النصفية لألداة ككل ثبات األداة: 

 يف اجلدول اآليت:وملجاالهتا الستة، وقد جاء معامل الثبات كام 

 ( يوضح ثبات االستبانة بالتجزئة النصفية6جدول رقم )

 معامل الثبات عدد الفقرات فقرات جمال: م

 778. 8 التخطيط واإلعداد ملقررات اإلعداد املهني  1

 931. 10 مقررات اإلعداد املهني للمعلم تنفيذ 2

 909. 10 االتصال والتواصل 3

 861. 10 املهني للمعلمتقويم مقررات اإلعداد  4

 817. 8 حمتوى مقررات اإلعداد املهني للمعلم 5

 866. 8 السامت الشخصية لعضو هيئة التدريس 6

 954. 54 االستبانة ككل 
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ل ثبات عالًيا يف مجيع جماالت االستبانة، حيث ممن اجلدول السابق يالحظ أن هناك معا 

(، وهي درجة 954.االستبانة ككل بلغت )(، كام يالحظ أن درجة ثبات 77.بلغ أكثر من )

 ثبات عالية.

كام قام الباحث بحساب معامل الثبات لالستبانة من خالل حساب معامل الفا كرنباخ، 

 وكانت النتائج عىل النحو اآليت:

 ( يوضح ثبات حماور االستبانة باستخدام الفا كرنباخ:7جدول رقم )

 كرنباخمعامل ألفا  عدد الفقرات فقرات جمال: م

 777. 8 التخطيط واإلعداد ملقررات اإلعداد املهني  1

 936. 10 مقررات اإلعداد املهني للمعلم تنفيذ 2

 926. 10 االتصال والتواصل 3

 909. 10 تقويم مقررات اإلعداد املهني للمعلم 4

 884. 8 حمتوى مقررات اإلعداد املهني للمعلم 5

 868. 8 التدريسالسامت الشخصية لعضو هيئة  6

 975. 54 االستبانة ككل 

(، وهو معامل 975.اجلدول السابق يالحظ أن معامل الثبات لألداة ككل بلغ ) من

(، 77.ثبات عال، كام أن معامل الثبات للمجاالت الستة كانت عالية، حيث بلغت أكثر من )

ثبات عالية جيعلها  كام يالحظ يف كل املجاالت، وهذا يدل عىل أن االستبانة تتمتع بدرجة

صاحلة للدراسة احلالية، وبذلك أصبحت االستبانة يف صورهتا النهائية صاحلة لتطبيقها عىل 

 عينة البحث.
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 حتديد املحك أو درجة القطع: 

املحك أو درجة القطع؛ وهي النقطة التي إذا وصل إليها املستجيبون فإنه جيتاز املقياس 

 واجلدول اآليت يوضح املحك أو درجة القطع:   .(196، 2000، منيسالذي استجاب عليه )

 ( يوضح املحك أو درجة القطع:8جدول رقم )

 درجة توافر املواصفات املعارصة املتوسط م

 ضعيفة جداً  1.8 أقل – 1 1

 ضعيفة 2.6 أقل – 1.8 2

 متوسطة 3.4 أقل – 2.6 3

 مرتفعة 4.2 أقل – 3.4 4

 مرتفعة جداً  5 – 4.2 5

 أداة البحث:تطبيق 

قام الباحث بربجمة االستبانة إلكرتونيا وارسال الرابط إىل )جروبات( جمموعات طلبة 

و)جروبات( الطلبة اخلرجيني للعامني السابقني من  -املهرة-املستوى الرابع بكلية الرتبية

وتبويب ( طالًبا وطالبة لإلجابة عىل األداة، وبعد تفريغ االستبانات 96الكلية، وقد استجاب )

 نتائجها قام بمعاجلتها إحصائيًّا، وتوصل إىل جمموعة من النتائج.

قام الباحث بإدخال البيانات التي تم مجعها : األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث

(، وإجراء املعاجلات 23الصيغة ) (SPSS)من خالل أداة االستبانة إىل الربنامج اإلحصائي 

اإلحصائية الالزمة للدراسة احلالية، وهي: النسبة املئوية والتكرارات، واملتوسطات احلسابية 

( للعينتني املستقلتني، وحتليل التباين األحادي للكشف عن Tواالنحراف املعياري، واختبار )
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ريسون براون والتجزئة النصفية متغريات الدراسة، واستخدم معامل )ألفا كرنباخ( ومعامل ب 

 .لقياس االتساق الداخيل وثبات األداة

 :عرض نتائج البحث ومناقشتها

 أواًل. اإلجابة عن أسئلة البحث ومناقشتها:

ما مدى توافر املتطلبات املعارصة يف جمال التخطيط عرض نتائج السؤال األول ومناقشتها: 

 واإلعداد ملقررات اإلعداد املهني للمعلم؟

إلجابة عن السؤال السابق قام الباحث بتحليل استجابة العينة عىل فقرات املجال األول ل

 وكانت كام يف اجلدول اآليت:

املتطلبات املعارصة يف جمال التخطيط ملقررات اإلعداد  ( يوضح درجة توافر9جدول رقم )

 :املهني للمعلم

 الفقرة م
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 املئويةالنسبة 

الرتتي

 ب

تتوافر 

 بدرجة

 مرتفعة 1 73.33 0.99 3.67 تنظيم وحدات املقرر بتسلسل منطقي. 6

 مرتفعة 2 71.25 0.92 3.56 تعريف الطلبة بطبيعة املقرر. 5

 مرتفعة 3 68.33 0.94 3.42 حتديد التكاليف املطلوبة من كل طالب. 7

 مرتفعة 4 67.92 1.06 3.40 توزيع العالمات عىل التكاليف بشكل عادل. 4

 متوسطة 5 66.25 0.97 3.31 حتديد خمرجات تعلم املقرر بدقة. 2

1 

توزيع خطة املقرر عىل الطلبة بداية الفصل 

 الدرايس.
3.17 1.09 63.33 

 متوسطة 6

 متوسطة 7 61.67 1.14 3.08 حتديد املراجع الرئيسة للمقرر. 3

 متوسطة 8 60.83 1.20 3.04 اجليد.توفري اإلمكانات الالزمة حلدوث التعلم  8

  
 متوسطة  66.61 0.65 3.33 التخطيط واإلعداد ككل جمال
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 املهين للمعلم وفقًا للتوجهات املعاصرة

ُيالحظ من اجلدول السابق أن املتطلبات املعارصة يف جمال التخطيط واإلعداد ملقررات 

املهرة تتوافر بدرجة متوسطة بحسب رأي عينة  -اإلعداد املهني للمعلم يف كلية الرتبية

(، بانحراف معياري 3.33حيث بلغ متوسط استجابة العينة عىل املجال ككل )الدراسة، 

(، كام يالحظ أن هناك تفاوًتا يف استجابة العينة عىل %66.61(، وبنسبة مئوية بلغت )0.65)

فقرات هذا املجال، فقد حصلت أربع فقرات عىل درجة توافر مرتفعة، وهي الفقرة: )تنظيم 

(، تليها فقرة: )تعريف الطلبة بطبيعة املقرر(، ثم الفقرة: )حتديد وحدات املقرر بتسلسل منطقي

التكاليف املطلوبة من كل طالب(، وتليها الفقرة: )توزيع العالمات عىل التكاليف بشكل 

عادل(، بينام بقية فقرات هذا املجال حصلت عىل درجة توافر متوسطة بحسب املحك الذي 

 اعتمده الباحث.

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل طبيعة ختصص أعضاء هيئة التدريس وارتباطهم بمجال 

اإلعداد املهني، فضال عن استفادهتم من الدورات التدريبية التي أقامها مركز التطوير اجلامعي 

نتها تلك الدورات  خالل الفرتة السابقة، وإن كانت اجلوانب التطبيقية للمهارات التي تضمَّ

 و ما عكسته إجابة عينة الدراسة عىل بعض الفقرات التي توافرت بدرجة متوسطة. قليلة، وه

(. بينام ختتلف عام توصلت 2019وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة: البرش )

(؛ التي دلَّت نتائجها عىل توافر األداء ملجال التخطيط بدرجة 2015إليه دراسة: اجلعافرة )

(، عىل الرتتيب األول بمتوسط بلغ 2006التخطيط يف دراسة العاميرة ) مرتفعة، كام حصل جمال

 (، وهي درجة أداء مرتفعة.4.07)

ما مدى توافر املتطلبات املعارصة يف جمال تنفيذ عرض نتائج السؤال الثاين ومناقشتها: 

 مقررات اإلعداد املهني للمعلم؟
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فقرات املجال الثاين وجاءت النتائج لإلجابة عن هذا السؤال تم حتليل استجابة العينة عىل  

 كام يأيت:

 :املتطلبات املعارصة يف جمال تنفيذ مقررات اإلعداد املهني للمعلم ( يوضح درجة توافر10جدول رقم )

 الفقرة م
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

النسبة 

 املئوية
 الرتتيب

تتوافر 

 بدرجة

 متوسطة 1 63.33 1.07 3.17 إرشاك الطلبة يف التدريس بشكل فعال. 4

3 

إتاحة فرص التعلم الذايت للطلبة )أي 

 استمرارية التعلم(.
3.13 1.14 62.50 

 متوسطة 2

 متوسطة 3 60.42 1.27 3.02 الربط بني اجلانبيني النظري والعميل. 5

 متوسطة 4 59.58 1.22 2.98 توظيف اسرتاتيجيات تدريس متنوعة. 1

 متوسطة 5 59.17 1.12 2.96 احلديثة يف التدريس.استخدام التكنولوجيا  7

10 

استخدام أساليب تدريس تنمي القدرة عىل 

 اختاذ القرار.
2.94 1.24 58.75 

 متوسطة 6

 متوسطة 7 58.33 1.26 2.92 إثراء املحارضات باألنشطة املتنوعة. 6

 متوسطة 8 57.08 1.09 2.85 الرتكيز عىل تنمية مهارات التفكري العليا. 8

 متوسطة 9 55.83 1.34 2.79 تعريف الطلبة بكيفية مذاكرة املقرر. 2

 متوسطة 10 54.58 1.23 2.73 استخدام أساليب تدريس متجددة ومتطورة. 9

 متوسطة  58.96 0.96 2.95 جمال التنفيذ ككل 

ُيالحظ من اجلدول السابق أن املتطلبات املعارصة يف جمال تنفيذ مقررات اإلعداد املهني  

املهرة تتوافر بدرجة متوسطة بحسب رأي عينة الدراسة، حيث بلغ  -للمعلم يف كلية الرتبية

(، وبنسبة مئوية 0.96(، بانحراف معياري )2.95متوسط استجابة العينة عىل املجال ككل )
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تقييم األداء التدريسي ملقررات اإلعداد 

 املهين للمعلم وفقًا للتوجهات املعاصرة

(، كام يالحظ أن هناك تفاوت يف استجابة العينة عىل فقرات هذا املجال، %58.96بلغت )

حيث جاء يف الرتتيب األول الفقرة: )إرشاك الطلبة يف التدريس بشكل فعال(، وتلتها يف 

الرتتيب الثاين الفقرة: )إتاحة فرص التعلم الذايت للطلبة )أي استمرارية التعلم(، ويف الرتتيب 

لفقرة: )الربط بني اجلانبيني النظري والعميل(، ثم الفقرة: )توظيف الثالث جاءت ا

اسرتاتيجيات تدريس متنوعة(، تليها الفقرة: )استخدام التكنولوجيا احلديثة يف التدريس(، ثم 

الفقرة: )استخدام أساليب تدريس تنمي القدرة عىل اختاذ القرار(، تليها الفقرة: )إثراء 

عة(، ثم الفقرة: )الرتكيز عىل تنمية مهارات التفكري العليا(، تليها املحارضات باألنشطة املتنو

استخدام الفقرة: )تعريف الطلبة بكيفية مذاكرة املقرر(، ويف الرتتيب األخري جاءت الفقرة: )

 (.أساليب تدريس متجددة ومتطورة

النفس  ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل تركيز أعضاء اهليئة التدريسية بقسم الرتبية وعلم

عىل املهارات واملتطلبات التي ُتنادي هبا الرتبية احلديثة، حيث توضح النتائج أن الفقرة: 

)إرشاك الطلبة يف التدريس بشكل فعال(، جاءت يف الرتتيب األول، تليها الرتكيز عىل التعليم 

ريسية لام يستجد الذايت، ثم الرابط بني اجلانبني النظري والعميل، وهذا يدل عىل متابعة اهليئة التد

من نظريات وتوجهات معارصة، وإن كان هناك بعض القصور يف بعض اجلوانب. وتتفق هذه 

(، ودراسة 2015(، ودراسة: املعمري. )2019النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة: البرش )

(، 2015(، ودراسة جرادات، )2015(. بينام ختتلف عن دراسة: اجلعافرة )2006العاميرة )

 هرت نتائجها توافر جمال تنفيذ التدريس بدرجة عالية.التي أظ

ما مدى توافر املتطلبات املعارصة يف جمال االتصال عرض نتائج السؤال الثالث ومناقشتها: 

 والتواصل؟
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 د. هالل حممد علي السفياني

لإلجابة عن السؤال السابق قام الباحث بتحليل استجابة العينة عىل فقرات املجال  

 اآليت:الثالث وجاءت النتائج كام يف اجلدول 

 :املتطلبات املعارصة يف جمال االتصال والتواصل ( يوضح درجة توافر11جدول رقم )

 الفقرة م
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري 

النسبة 

 املئوية
 الرتتيب

تتوافر 

 بدرجة

 مرتفعة 1 72.92 0.93 3.65 تشجيع الطلبة عىل املشاركة يف املناقشة. 6

 مرتفعة 2 72.50 1.14 3.63 والعلمية.تعزيز القيم اإلنسانية  9

 مرتفعة 3 69.58 0.96 3.48 تنمية العالقات االجيابية بني الطلبة. 4

 مرتفعة 4 68.75 1.10 3.44 تعزيز إجابة الطلبة ومبادراهتم. 2

5 

الرتكيز عىل الطالب باعتباره حمور العملية 

 التعليمية.
3.40 1.08 67.92 

 مرتفعة 5

 متوسط 6 67.50 1.14 3.38 عىل رفع مستواهم املهني.تشجيع الطلبة  1

 متوسط 6 67.50 1.15 3.38 تنمية حب املهنة لدى الطلبة. 10

8 

تنمية مهارة التواصل مع اآلخرين من خالل 

 العمل اجلامعي
3.27 1.19 65.42 

 متوسط 7

 متوسط 8 65.00 1.24 3.25 إثارة دافعية الطلبة لالهتامم باملقرر. 3

 متوسط 9 60.83 1.31 3.04 مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة. 7

  
 متوسط  67.79 0.88 3.39 ككل جمال االتصال والتواصل



 
 
 
 

281 
 

  
 

تقييم األداء التدريسي ملقررات اإلعداد 

 املهين للمعلم وفقًا للتوجهات املعاصرة

ُيالحظ من اجلدول السابق أن املتطلبات املعارصة يف جمال االتصال والتواصل لتنفيذ 

متوسطة بحسب رأي عينة املهرة تتوافر بدرجة  -مقررات اإلعداد املهني للمعلم يف كلية الرتبية

(، بانحراف معياري 3.39الدراسة، حيث بلغ متوسط استجابة العينة عىل املجال ككل )

(، كام يالحظ أن هناك تفاوت يف استجابة العينة عىل %67.79(، وبنسبة مئوية بلغت )0.88)

فقرات هذا املجال، حيث حصلت مخس فقرات عىل درجة توافر مرتفعة، وهي الفقرة: 

تنمية العالقات ، وتعزيز القيم اإلنسانية والعلمية، وتشجيع الطلبة عىل املشاركة يف املناقشة)

الرتكيز عىل الطالب باعتباره حمور ، وتعزيز إجابة الطلبة ومبادراهتم، واالجيابية بني الطلبة

(، بينام حصلت باقي فقرات هذا املجال عىل درجة توافر متوسطة بحسب العملية التعليمية

 املحك الذي اعتمده الباحث.

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن عملية االتصال والتواصل من أهم املهارات الرتبوية 

واملهنية، والتي جيب أن يتقنها كل من يمتهن التدريس؛ حتى يستطيع إيصال رسالته العلمية 

ا توصلت إليه دراسة: بكل يرس، وتتحقق الفاعلية يف األداء التدرييس. وتتفق هذه النتيجة مع م

(، 2015(، بينام دلت نتائج دراسة اجلعافرة )2015(، ودراسة: جردات )2006العاميرة )

 ( عىل توافرها بدرجة عالية.2019ودراسة البشري )

ما مدى توافر املتطلبات املعارصة يف جمال تقويم عرض نتائج السؤال الرابع ومناقشتها: 

 مقررات اإلعداد املهني للمعلم؟

إلجابة عن السؤال السابق قام الباحث بتحليل استجابة العينة عىل فقرات املجال الرابع ل

 وجاءت النتائج كام يف اجلدول اآليت:
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 د. هالل حممد علي السفياني

املتطلبات املعارصة يف جمال تقويم مقررات  ( يوضح درجة توافر12جدول رقم ) 

 :اإلعداد املهني للمعلم

 الفقرات م
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

النسبة 

 املئوية
 الرتتيب

تتوافر 

 بدرجة

 متوسط 1 65.83 0.92 3.29 استخدام أساليب تقويم تتميز باملوضوعية. 6

 متوسط 2 65.42 1.02 3.27 تنفيذ التقويم الشامل جلوانب العملية التعليمية. 4

 متوسط 3 64.58 1.03 3.23 استخدام أساليب تقويم متنوعة. 1

5 

 -التكويني  -التقويم )القبيلتوظيف مجيع أنواع 

 النهائي(.
3.10 1.24 62.08 

 متوسط 4

8 

استخدام أساليب تقويم متيز بني قدرات الطلبة 

 املتباينة.
3.08 1.04 61.67 

 متوسط 5

7 

االستفادة من نتائج التقويم لتعديل أساليب 

 التدريس.
3.06 1.32 61.25 

 متوسط 6

 متوسط 7 58.33 1.02 2.92 الطلبة.اعتامد مبدأ التقويم املستمر مع  3

2 

تشجيع الطالب عىل تقويم أنفسهم )التقويم 

 الذايت(.
2.75 1.32 55.00 

 متوسط 8

9 

استخدام أساليب تقويم تقيس املهارات العقلية 

 العليا.
2.75 0.99 55.00 

 متوسط 8

 متوسط 9 54.58 1.14 2.73 مناقشة نتائج التقويم مع الطلبة. 10

 متوسط  60.38 0.83 3.02 التقويم ككلجمال  11

ُيالحظ من اجلدول السابق أن املتطلبات املعارصة يف جمال تقويم مقررات اإلعداد 

املهني للمعلم يف كلية الرتبية بمحافظة املهرة تتوافر بدرجة متوسطة، حيث بلغ متوسط 

وبنسبة مئوية بلغت (، 0.83(، بانحراف معياري )3.02استجابة العينة عىل املجال ككل )
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تقييم األداء التدريسي ملقررات اإلعداد 

 املهين للمعلم وفقًا للتوجهات املعاصرة

(. كام يالحظ أن هناك تفاوت يف استجابة العينة عىل فقرات هذا املجال، حيث جاء 60.38%)

استخدام أساليب تقويم تتميز باملوضوعية. ويف الرتتيب الثاين جاءت يف الرتتيب األول الفقرة: 

استخدام أساليب رة: ، ثم تلتها الفقالفقرة: تنفيذ التقويم الشامل جلوانب العملية التعليمية

 -توظيف مجيع أنواع التقويم )القبيل، ويف الرتتيب الرابع جاءت الفقرة: تقويم متنوعة

، ويف استخدام أساليب تقويم متيز بني قدرات الطلبة املتباينة، تلتها الفقرة: النهائي( -التكويني

ليب التدريس، ثم االستفادة من نتائج التقويم لتعديل أساالرتتيب السادس جاءت الفقرة: 

، واشرتكت يف الرتتيب الرتتيب السابع جاءت الفقرة: اعتامد مبدأ التقويم املستمر مع الطلبة

استخدام أساليب ، وتشجيع الطالب عىل تقويم أنفسهم )التقويم الذايت(الثامن الفقرتني: 

مناقشة نتائج ة: ، ويف الرتتيب التاسع واألخري جاءت الفقرتقويم تقيس املهارات العقلية العليا

 التقويم مع الطلبة.

ويرى الباحث أن نتيجة استجابة العينة عىل جمال التقويم جاء بدرجة توافر متوسطة، 

رغم أامية عملية التقويم، وبالرغم من عقد العديد من الدورات التدريبية يف هذا املجال، إال 

قبل األقسام العلمية،  أن غياب وضعف عملية التقييم لألدوات واألساليب التقويمية من

وجلان التقويم تعد السبب الرئيس يف ذلك، باإلضافة إىل غياب معايري واضحة ومتفقة عليها يف 

(، ودراسة: 2015عملية التقويم. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة: اجلعافرة )

(، إىل حصول 2015املعمري )دراسة شارت أ(، بينام 2012(، ودراسة: اهليس )2019البرش )

 جمال التقويم عىل درجة ضعيفة.

ما مدى توافر املتطلبات املعارصة يف جمال عرض نتائج السؤال اخلامس ومناقشتها: 

 حمتوى مقررات اإلعداد املهني للمعلم؟
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 د. هالل حممد علي السفياني

لإلجابة عن السؤال السابق قام الباحث بتحليل استجابة العينة عىل فقرات املجال اخلامس  

 اجلدول اآليت:وجاءت النتائج كام يف 

املتطلبات املعارصة يف حمتوى مقررات اإلعداد املهني  ( يوضح درجة توافر13جدول رقم )

 :للمعلم

 الفقرة م
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

النسبة 

 املئوية
 الرتتيب

تتوافر 

 بدرجة

 متوسط 1 65.00 1.08 3.25 حيقق حمتوى املقررات املهنية األهداف بشكل واضح. 1

 متوسط 2 64.58 0.90 3.23 يعكس حمتوى املقررات املهنية تكاملية املعرفة. 3

 متوسط 2 64.58 0.85 3.23 ينمي حمتوى املقررات املهنية مهارة البحث العلمي. 4

 متوسط 3 62.50 0.91 3.13 ينمي حمتوى املقررات املهنية مهارة حل املشكالت. 5

6 

البحث العلمي يعمق حمتوى املقررات أخالقيات 

 وقيمه.
3.10 0.92 62.08 

 متوسط 4

 متوسط 5 60.83 1.05 3.04 يواكب املحتوى املعرفة املعارصة يف املجال الرتبوي. 2

 متوسط 5 60.83 1.12 3.04 حيفز املحتوى اكتشاف القدرات واملهارات. 8

 متوسط 6 60.42 1.06 3.02 يشجع حمتوى املقررات املهنية عىل التجديد واالبتكار. 7

 متوسط  62.60 0.74 3.13 جمال املحتوى ككل 

ُيالحظ من اجلدول السابق أن املتطلبات املعارصة يف جمال حمتوى مقررات اإلعداد 

املهني للمعلم يف كلية الرتبية بمحافظة املهرة تتوافر بدرجة متوسطة، حيث بلغ متوسط 

(، وبنسبة مئوية بلغت 0.74معياري )(، بانحراف 3.13استجابة العينة عىل املجال ككل )

(، كام يالحظ أن هناك تفاوت يف استجابة العينة عىل فقرات هذا املجال، حيث جاء 62.60%)

حيقق حمتوى املقررات املهنية األهداف بشكل واضح، ويف الرتتيب  يف الرتتيب األول الفقرة:
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تقييم األداء التدريسي ملقررات اإلعداد 

 املهين للمعلم وفقًا للتوجهات املعاصرة

الثاين اشرتكت الفقرتني: )يعكس حمتوى املقررات املهنية تكاملية املعرفة(، و)ينمي حمتوى 

املقررات املهنية مهارة البحث العلمي(، ويف الرتتيب الثالث حلت الفقرة: )ينمي حمتوى 

الت(، تلتها يف الرتتيب الرابع الفقرة: )يعمق حمتوى املقررات املهنية مهارة حل املشك

املقررات أخالقيات البحث العلمي وقيمه(، واشرتكت يف الرتتيب اخلامس الفقرتان: )يواكب 

املحتوى املعرفة املعارصة يف املجال الرتبوي(، و)حيفز املحتوى اكتشاف القدرات 

حمتوى املقررات املهنية عىل التجديد  واملهارات(، ويف الرتتيب األخري جاءت الفقرة: )يشجع

 واالبتكار(.

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن توصيف املقررات الرتبوية بكلية الرتبية املهرة غري 

ثابت، وال توجد صيغة هنائية متفق عليها للمقررات الدراسية، بل وقد تتغري أكثر من مرة، مما 

لذلك. وبالرغم من قيام مركز التطوير  يسبب تباينات يف تقدير أعضاء هيئة التدريس

األكاديمي بعقد العديد من الورش هبدف تطوير وحتسني اخلطط التدريسية، بام يواكب 

التوجهات والتطلعات املعارصة، إال أنَّ برامج التطوير توقفت معظمها ومل تكتمل بسبب 

انعكس بدوره عىل  أوضاع البالد وما تعانيه من اضطرابات وشح اإلمكانيات الامدية، وهذا

عملية التحديث والتطوير يف اجلامعة. ولعل هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة: 

(، 2015(، بينام توصلت دراسة: العليي واملسهيل )2012(، ودراسة: اهليس )2016الصفار )

 إىل أن جمال املحتوى حصل عىل درجة ضعيفة.

مدى توافر سامت الشخصية اجليدة ألعضاء ما عرض نتائج السؤال السادس ومناقشتها: 

 هيئة التدريس من وجهة نظر الطلبة؟
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 د. هالل حممد علي السفياني

لإلجابة عن السؤال السابق قام الباحث بتحليل استجابة العينة عىل فقرات املجال  

 السادس وجاءت النتائج كام يف اجلدول اآليت:

 :سامت الشخصية اجليدة للهيئة التدريسية ( يوضح درجة توافر14جدول رقم )

 الفقرة م
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

النسبة 

 املئوية
 الرتتيب

توافر 

 بدرجة

 مرتفعة جدا 1 89.17 0.68 4.46 االتسام بقوة الشخصية والثقة بالنفس. 6

 مرتفعة جدا 2 87.50 0.84 4.38 االهتامم بمظهره. 3

 مرتفعة جدا 3 84.17 0.89 4.21 يبذل جهًدا كبرًيا يف التدريس. 5

 مرتفعة جدا 3 84.17 0.92 4.21 استخدام لغة سليمة للتواصل مع الطلبة. 7

 مرتفعة 4 81.67 0.82 4.08 يمتلك املهارة الكافية للتعليم. 8

 مرتفعة 5 81.25 0.93 4.06 يظهر االعتزاز بمهنته )عمله(. 2

 مرتفعة 6 76.67 1.17 3.83 حيرتم قيمة الوقت مثل )االلتزام باملواعيد...(. 1

 مرتفعة 7 75.42 0.90 3.77 التحيل بروح الدعابة )املرح(. 4

 مرتفعة  82.50 0.65 4.13 جمال سامت الشخصية ككل 

ُيالحظ من اجلدول السابق أن السامت الشخصية اجليدة ألعضاء هيئة التدريس تتوافر     

(، بانحراف معياري 4.13بدرجة مرتفعة، حيث بلغ متوسط استجابة العينة عىل املجال ككل )

(، كام يالحظ أن هناك تفاوت يف استجابة العينة عىل %82.50(، وبنسبة مئوية بلغت )0.65)

 فقرات هذا املجال، حيث جاءت يف الرتتيب:

(، وبنسبة مئوية 4.46االتسام بقوة الشخصية والثقة بالنفس، بمتوسط ) األول فقرة: -1

ا بحسب89.17)  املحك الذي اعتمده الباحث. (، وهي درجة توافر مرتفعة جدًّ
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(، وهي 87.50(، وبنسبة مئوية )4.38االهتامم بمظهره، بمتوسط ) الثاين فقرة: -2

ا.  درجة مرتفعة جدًّ

يبذل جهًدا كبرًيا يف التدريس، واستخدام لغة سليمة للتواصل مع  الثالث الفقرتني: -3

درجة توافر مرتفعة (، وهي %84.17(، وبنسبة مئوية )4.21الطلبة، بمتوسط بلغ )

ا.  جدًّ

(، وبنسبة مئوية 4.08يمتلك املهارة الكافية للتعليم، بمتوسط ) الرابع الفقرة: -4

 (، وهي درجة توافر مرتفعة.81.67%)

(، وبنسبة مئوية 4.06يظهر االعتزاز بمهنته )عمله(، بمتوسط ) اخلامس الفقرة: -5

 (، وهي درجة توافر مرتفعة.81.25%)

(، 3.83حيرتم قيمة الوقت مثل )االلتزام باملواعيد...(، بمتوسط ) قرة:السادس الف -6

 (، وهي درجة توافر مرتفعة.%76.67وبنسبة مئوية )

(، وبنسبة مئوية 3.77التحيل بروح الدعابة )املرح(، بمتوسط ) السابع الفقرة: -7

 (، وهي درجة توافر مرتفعة.75.42%)

(، ودراسة: البرش 2015وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة: اجلعافرة )   

( التي دلت 2006(، وختتلف مع دراسة: العاميرة )2015(، ودراسة: جردات )2019)

 نتائجها عىل حصول جمال السامت الشخصية عىل درجة متوسطة.

 ثانيًا: معاجلة فرضيات البحث ومناقشتها:

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ومناقشتها فرضية األوىلنتيجة معاجلة ال

( بني متوسطات استجابة العينة عىل أداة الدراسة تعزى ملتغري α=0.05مستوى داللة )

 النوع.
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(، وكانت النتائج كام يف اجلدول Tوملعاجلة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار ) 

 :اآليت

 لداللة الفروق بني املتوسطات وفًقا ملتغري النوع:( T)( يوضح قيمة 15جدول رقم )

 العدد النوع املجال
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

درجة 

 احلرية

 قيمة

T 

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 اللفظية

 التخطيط
 94 0.66 3.43 24 ذكور

 غري دالة 405. 836.
 39.021 0.65 3.30 72 إناث

 التنفيذ
 94 1.04 3.17 24 ذكور

 غري دالة 197. 1.299
 35.837 0.92 2.88 72 إناث

االتصال 

 والتواصل

 94 0.66 3.94 24 ذكور
 دالة 000. 3.813

 51.244 0.86 3.21 72 إناث

 التقويم
 94 0.72 3.14 24 ذكور

 غري دالة 402. 841.
 46.334 0.86 2.98 72 إناث

 املحتوى
 94 0.74 3.51 24 ذكور

 دالة 003. 3.050
 37.408 0.69 3.00 72 إناث

السامت 

 الشخصية

 94 0.73 4.21 24 ذكور
 غري دالة 471. 724.

 34.787 0.62 4.10 72 إناث

االستبانة 

 ككل

 94 0.71 3.55 24 ذكور
 دالة 045. 2.033

 38.010 0.68 3.22 72 إناث

(، 2.033( لألداة ككل بلغت )tُيالحظ أن قيمة )من النتائج الواردة يف اجلدول السابق 

(، α=0.05(؛ ألهنا أقل من القيمة احلرجة )045.وهي دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة )

وهذا يدل عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابة العينة عىل األداة 
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ن متوسط استجابة الذكور عىل ككل تعزى ملتغري النوع لصالح فئة الذكور عىل اإلناث؛ أل

(، كام ُيالحظ أن هناك فروق 3.22(، بينام متوسط استجابة اإلناث )3.55األداة ككل بلغ )

ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابة العينة عىل جمال االتصال والتواصل وجمال 

ات داللة املحتوى لصالح الذكور عىل اإلناث، بينام دلت النتائج عىل عدم وجود فروق ذ

 إحصائية عىل باقي املجاالت ُتعزى ملتغري النوع االجتامعي.

ويعزو الباحث هذه النتائج إىل أن عينة الدراسة بوصفهم طلبة درسوا يف كلية واحدة، قد 

، بغض النظر عن نوعهم االجتامعي، وإن نفسها الكيفيةبالحظوا مدى توافر مهارات األداء 

ل والتواصل والتي يمكن إرجاع أسباهبا إىل اختالفهم من اختلفت تقديراهتم ملجال االتصا

حيث األنامط التعليمية املحببة لدهيم. وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة: املعمري 

(، بالنسبة لألداء ككل، وختتلف عن نتائج دراسة: 2006(، ودراسة: العاميرة )2015)

الذكور عىل اإلناث. ويف ضوء النتائج  ( التي دلت عىل وجود فروق لصالح2015جردات )

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى السابقة يرفض الفرض األول الذي نصه: 

)ذكور،  ( بني متوسطات استجابة العينة عىل أداة الدراسة ُتعزى ملتغري النوعα=0.05داللة )

 إناث(، ويقبل الفرض البديل بعد جتزئته.

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ومناقشتها الثانيةنتيجة معاجلة الفرضية 

( بني متوسطات استجابة العينة عىل أداة الدراسة ُتعزى ملتغري α=0.05مستوى داللة )

 املستوى الدرايس.

(، وكانت النتائج كام يف اجلدول Tوملعاجلة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار )

 اآليت:
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 لداللة الفروق بني املتوسطات وفًقا ملتغري املستوى:( T)( يوضح قيمة 16جدول رقم ) 

 العدد املستوى املجال
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 درجة احلرية

 قيمة

T 

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 اللفظية

 التخطيط
 94 0.67 3.47 24 الرابع

 غري دالة 232. 1.203
 38.356 0.64 3.28 72 خريج

 التنفيذ
 94 0.94 2.69 24 الرابع

 غري دالة 130. 1.527-
 39.861 0.95 3.03 72 خريج

االتصال 

 والتواصل

 94 0.97 3.24 24 الرابع
 غري دالة 342. 955.-

 35.135 0.84 3.44 72 خريج

 التقويم
 94 0.86 3.13 24 الرابع

 غري دالة 469. 726.
 37.849 0.82 2.98 72 خريج

 املحتوى
 94 0.72 3.17 24 الرابع

 غري دالة 781. 279.
 40.848 0.75 3.12 72 خريج

السامت 

 الشخصية

 94 0.83 4.09 24 الرابع
 غري دالة 821. 229.-

 31.086 0.59 4.14 72 خريج

االستبانة 

 ككل

 94 0.76 3.27 24 الرابع
 غري دالة 786. -272.-

 36.352 0.69 3.31 72 خريج

(، -272.-( لألداة ككل بلغت )tُيالحظ من النتائج الواردة يف اجلدول السابق أن قيمة )

(؛ ألهنا أكرب من القيمة احلرجة 786.وهي غري دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

(α=0.05( كام ُيالحظ أن قيمة ،)t للمجاالت الستة غري دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة )

قرين كل جمال، وهذا يدل عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابة 

 العينة عىل األداة ككل ُتعزى ملتغري املستوى الدرايس )الرابع، خريج من الكلية(.
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مني،  ويعزو الباحث هذه النتائج إىل أن عينة الدراسة متقاربة من حيث البعد الزَّ

توى الرابع، أو أنه مل يمض عىل خترجهم أكثر من عامني، مما جعل فجميعهم إما طلبة يف املس

نتائجهم متقاربة عىل فقرات املجاالت التي تضمنتها االستبانة، وختتلف هذه النتائج مع ما 

 (.2015توصلت إليه دراسة: جردات )

ال توجد فروق ذات داللة ويف ضوء النتائج السابقة يقبل الفرض الثاين الذي نصه: 

( بني متوسطات استجابة العينة عىل أداة الدراسة α=0.05ية عند مستوى داللة )إحصائ

 )الرابع، خريج(. تعزى ملتغري املستوى

 ثالثًا. اإلجابة عن السؤال الرئيس للبحث ومناقشته:

 من خالل النتائج السابقة يمكن اإلجابة عن السؤال الرئيس للبحث، فيام يأيت:

احلسايب واالنحراف املعياري والنسبة املئوية الستجابة ( يوضح املتوسط 17جدول رقم )

 العينة عىل جماالت االستبانة

 جمال: م
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

النسبة 

 املئوية
 الرتتيب

تتوافر 

 بدرجة

 متوسط 3 66.61 0.65 3.33 التخطيط واإلعداد 1

 متوسط 6 58.96 0.96 2.95 تنفيذ مقررات اإلعداد املهني 2

 متوسط 2 67.79 0.88 3.39 االتصال والتواصل 3

 متوسط 5 60.38 0.83 3.02 تقويم تنفيذ مقررات اإلعداد املهني 4

 متوسط 4 62.60 0.74 3.13 حمتوى مقررات اإلعداد املهني 5

 مرتفعة 1 82.50 0.65 4.13 السامت الشخصية لعضو هيئة التدريس 6

 متوسط  66.02 0.70 3.30 األداة ككل 
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ُيالحظ من اجلدول السابق أن أداء اهليئة التدريسية ملقررات اإلعداد املهني للمعلم وفًقا  

تتوافر بدرجة متوسطة، حيث  -املهرة –للتوجهات املعارصة من وجهة نظر طلبة كلية الرتبية

(، وبنسبة 0.70(، بانحراف معياري )3.30داة ككل )بلغ متوسط استجابة العينة عىل األ

 (، وقد تفاوتت استجابة العينة عىل جماالت األداة عىل النحو اآليت:%66.02مئوية )

السامت الشخصية لعضو هيئة التدريس بمتوسط  يف الرتتيب األول حصل جمال-1

(، وهي درجة توافر %82.50، وبنسبة مئوية )(0.65(، بانحراف معياري )4.13)

 كبرية.

(، بانحراف معياري 3.39لتواصل بمتوسط )االتصال وا جاء يف الرتتيب الثاين جمال-2

 متوسطة. (، وهي درجة توافر%67.79، وبنسبة مئوية )(0.88)

(، بانحراف معياري 3.33التخطيط واإلعداد، بمتوسط ) يف الرتتيب الثالث جاء جمال-3

 متوسطة. (، وهي درجة توافر%66.61، وبنسبة مئوية )(0.65)

(، 3.13حمتوى مقررات اإلعداد املهني، بمتوسط ) وجاء يف الرتتيب الرابع جمال-4

 متوسطة. (، وهي درجة توافر%62.60، وبنسبة مئوية )(0.74بانحراف معياري )

(، 3.02تقويم تنفيذ مقررات اإلعداد املهني، بمتوسط ) يف الرتتيب اخلامس جاء جمال-5

 متوسطة. (، وهي درجة توافر%60.38، وبنسبة مئوية )(0.83بانحراف معياري )

تنفيذ مقررات اإلعداد املهني، بمتوسط  ويف الرتتيب السادس واألخري جاء جمال-6

 (، وهي درجة توافر%58.96، وبنسبة مئوية )(0.96(، بانحراف معياري )2.95)

 متوسطة.
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(، ودراسة: اهليس 2006العاميرة )وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة:  

(، عىل توافر األداء 2015(، بينام دلت دراسة: املعمري )2014(، ودراسة: القحفة )2012)

 (.2015بدرجة ضعيفة، وهي النتيجة نفسها التي توصلت إليها ودراسة: العليي واملسهيل )

 التوصيات واملقرتحات:

 يف ضوء النتائج السابقة يويص الباحث بام يأيت:

التدريسية بكليات الرتبية يف عقد دورات تدريبية لتنمية وتطوير أداء اعضاء اهليئة  -1

جماالت: التخطيط واإلعداد للمقررات الرتبوية وفًقا للتوجهات واملتطلبات 

املعارصة، ويف جمال تنفيذها وتقويمها، وحتقيق االتصال والتواصل مع الطلبة بشكل 

 فاعل.

طوير االستفادة من التجارب واخلربات السابقة املحلية واإلقليمية والعاملية يف عملية ت -2

وحتديث برامج إعداد املعلم وأساليب تنفيذ مقرراهتا بام يتوافق مع املتطلبات 

 واالجتاهات املعارصة. 

قيام مركز التطوير األكاديمي يف اجلامعة واللجان املتصلة به، بالتنظيم واإلعداد لعقد  -3

 ندوات، وورش عمل، ولقاءات علمية، للكوادر األكاديمية؛ لتبادل اخلربات، وتنمية

املهارات يف خمتلف جماالت األداء، ومنها عملية التنفيذ والتقويم للمقررات الرتبوية، 

مع رضورة إجراء تقييم دوري لألداء، واالستفادة من التغذية الراجعة يف عملية 

 التطوير والتحديث املستمر.

يف إجراء دراسة لتقييم أداء أعضاء هيئة لتدريس ملقررات اإلعداد األكاديمي للمعلم  -4

 كليات الرتبية، وغريها من الكليات.
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إجراء دراسة لتقييم مقررات إعداد املعلم بكليات الرتبية وفقا للتوجهات املعارصة  -5 

 من وجهة نظر اعضاء اهليئة التدريسية.

إجراء دراسة تقييمية ملدى امتالك خمرجات كليات الرتبية لكفايات األداء التدرييس  -6

 ملدرسية واملرشفني الرتبويني.الفاعل من وجهة نظر اإلدارات ا

 

 قائمة املصادر واملراجع

(، كفاية برنامج 2018أبو سلطاش، حواء بشري والدراقي، صاحلة التومي والعكاش، أمنة حممد. ) -1

إعداد معلم التعليم األسايس من وجهة نظر معلمي ومديري املدارس واملعلمني واملرشفني 

 .162-137(، ص ص 3األكاديمي، العدد )الرتبويني بمدينة اخلمس، جملة املنتدى 

(. ملف اإلنجاز املهني، دليل املعلم املتميز. ترمجة: حممد طالب السيد 2004باتريك وماري ) -2

 ، غزة: دار الكتاب اجلامعي.1سليامن، مراجعة: عبدالله عيل وأبو لبدة، ط

مات املقدمة باملعهد (. دراسة تقويمية لربامج إعداد املعلمني واخلد2018باوادي، سامل أمحد. ) -3

( من وجهة نظر اخلرجيني. جملة NCATEالعايل للمعلمني باملكال يف ضوء معايري االعتامد )

 .149-107(، ص ص 15(، املجلد )14األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتامعية، العدد )

هيئة التدريس (. دراسة حتليلية لواقع تقويم األداء التدرييس ألعضاء 2019البرش، فاطمة عبدالله.) -4

يف بعض اجلامعات احلكومية باململكة العربية السعودية. املجلة الرتبوية الدولية املتخصصة، املجلد 

 .62-52(، ص ص 7(، العدد )8)

(. التنمية 2011بصفر، حسان بن عمر وعامر، طارق عبد الرؤوف وحممد، ربيع عبد الرؤوف. ) -5

 ، القاهرة: مؤسسة طيبة للنرش والتوزيع.1عي. طاملهنية ألعضاء هيئة التدريس بالتعليم اجلام

(. تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس يف ضوء معايري اجلودة واالعتامد 2015جرادات، هاين حممود. ) -6

األكاديمي من وجهة نظر طالب قسم الرياضيات بجامعة سلامن بن عبدالعزيز، أماراباك: جملة 

 .110-87(، ص ص 18م والتكنولوجيا، املجلد )علمية تصدر عن األكاديمية األمريكية للعلو
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 املهين للمعلم وفقًا للتوجهات املعاصرة

(. فاعلية أداء أعضاء هيئة التدريس يف جامعة الزرقاء من 2015اجلعافرة، عبدالسالم يوسف. ) -7

(، العدد 42وجهة نظر طلبتها يف ضوء معايري جودة التعليم، دراسات، العلوم الرتبوية، املجلد )

 .155-139(، ص ص 1)

. االجتاهات احلديثة للتدريس والتطوير املهني للمعلم، عامن: دار (2015محادة، سوسن سامي. ) -8

 أجمد للنرش والتوزيع

 ، عامن: دار صفاء للنرش والتوزيع.1(. نظام الرتبية والتعليم. ط2008اخلالدي، مريم. ) -9

 -اق امتحانات املقررات الرتبوية بكلية الرتبيةر(. تقييم أو2020السفياين، هالل حممد عيل. ) -10

وفقا ملواصفات إعدادها ومعايري صياغة فقراهتا، جملة مركز جزيرة العرب، املجلد  -املهرةحمفظة 

 .32-1(، ص ص 5(، العدد )1)

(. درجة جودة برامج إعداد املعلم يف كلية الرتبية باحلسكة يف ضوء 2017الصافتيل، بسام حممود. ) -11

علمية، سلسلة اآلداب والعلوم معايري االعتامد األكاديمي، جملة طوطوس للبحوث والدراسات ال

 .51-29(، ص ص 1(، العدد )1اإلنسانية، املجلد )

(. تقويم حمتوى مقررات االعداد الرتبوي يف كليات الرتبية عىل 2016الصفار، عيل عبدالكريم. ) -12

وفق معايري االعتامد األكاديمي. دراسة منشورة، جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية 

 .517-505(، ص ص 28ية، العدد )واإلنسان

، القاهرة: مكتبة االنجلو 1(. املناهج التعليمية، صناعتها وتقويمها. ط2006الضبع، حممود. ) -13

 املرصية.

(. 2014عباس، حممد خليل نوفل، حممد بكر العبيس، حممد مصطفى وأبو عواد، فريال حممد. ) -14

 ن: دار املسرية للنرش والتوزيع.، عام5مدخل إىل مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس. ط

(. إعداد املعلم يف ضوء جتارب 2017عبدالعظيم، صربي عبدالعظيم وعبدالفتاح، رضا توفيق. ) -15

 ، القاهرة: املجموعة العربية للتدريب والنرش.1بعض الدول، ط

، عامن: 1(. اجتاهات وتطبيقات حديثة يف املناهج وطرق التدريس، ط2011عيل، حممد السيد. ) -16

 ر املسرية للنرش والتوزيع.دا
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(. تقييم برامج إعداد معلمي 2015العليي، حيي حيي مظفر واملسهيل، أمة اهلل دحان حسني. ) -17 

(، 6جامعة حجة وفق معايري اجلودة، جملة جامعة النارص، العدد ) -املرحلة الثانوية يف كلية الرتبية

 .62-7(، ص ص 2املجلد )

ر أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلرساء اخلاصة باألردن (. تقدي2006العاميرة، حممد حسن. ) -18

(، 7للمهام املناطة هبم من وجهة نظرهم ونظر طالهبم، جملة العلوم الرتبوية والنفسية، املجلد )

 .122 -95(، ص ص 3العدد )

(. تقييم األداء التدرييس ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية 2017عيارصة، عطاف منصور. ) -19

، 2جامعة اجلوف من وجهة نظر الطالبات، املجلة الدولية للدراسات الرتبوية والنفسية، املجلد ب

 . 429-413، ص ص 3العدد 

، اخلرطوم: 1(. اسرتاتيجية املناهج والتدريس. ط2016الفادين، أبو احلسن حممد أمحد الشيخ. ) -20

 (.3مركز املعلومات والبحوث االسرتاتيجية واألمنية)

(. كيف تكون معلام ناجحا: أسس ومهارات املعلم الناجح. 2010الدين فرحات. )الفقى، شمس  -21

 ، القاهرة: مكتبة االنجلو املرصية.1ط

(. إعداد املعلم يف اململكة 2009، هادي عيل والقرين، حسن عبدالله بارشيد، عبدالله حممد. )الفقيه -22

 الرتبية، جامعة نجران.العربية السعودية يف ضوء االجتاهات العاملية املعارصة، كلية 

(. مدى توافر معايري اجلودة يف األداء التدرييس لعضو هيئة 2014القحفة، أمحد عبدالله أمحد. ) -23

-238(، ص ص 4التدريس بكلية الرتبية النادرة من وجهة نظر طلبة الكلية. جملة النارص، العدد )

277. 

 ، الرياض: دار النرش الدويل.3(. التدريس وإعداد املعلم، ط2001قنديل، يس عبدالرحيم. ) -24

هـ(. صياغة خمرجات التعلم واستخدامها، دليل تطبيقي. ترمجة: سعيد بن 1434كنيدي، دكالن. ) -25

حممد الزهراين وعبداحلميد بن حممد أجبار، الرياض، اململكة العربية السعودية: مركز البحوث 

 والدراسات يف التعليم العايل.
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 املهين للمعلم وفقًا للتوجهات املعاصرة

، 1. مواصفات الربنامج األكاديمي واملساق الدرايس. ط(2014كويران، عبدالوهاب عوض. ) -26

 عدن: دار جامعة عدن للطباعة والنرش.

، عامن: 4(. التقويم يف الرتبية اخلاصة. ط2014الكيالين، عبدالله زيد والروسان، فاروق فارع. ) -27

 دار املسرية للنرش والتوزيع.

عمران  -ي بكلية الرتبية واأللسن(. تقييم األداء األكاديم2015املعمري، فهد صالح مغربة. ) -28

(، املجلد 5باجلمهورية اليمنية وفقا لبعض متطلبات اجلودة الشاملة. جملة جامعة النارص، العدد )

 .50-4(، ص ص 2)

(. التقويم الرتبوي ومبادئ اإلحصاء، اإلسكندرية، مرص: دار 2000منيس، حممود عبد احلليم.) -29

 املعرفة اجلامعية.

(. االقتصاد املعريف وتكوين املعلم. 2009عبده والعزاوي، فائزة حممد فخر.) اهلاشمي، عبدالرمحن -30

 ، العني: دار الكتاب اجلامعي.1ط

(. تقويم املكون 2010اهلاشمي، عبدالله بن مسلم بن عيل وعيسى، عبدالرمحن الصغري حممد. ) -31

قابوس من وجهة نظر  الرتبوي لربنامج إعداد معلم اللغة العربية يف كلية الرتبية بجامعة السلطان

 .98-67اخلرجيني، جملة الدراسات الرتبوية والنفسية، جامعة السلطان قابوس، ص 

(. واقع إعداد املعلم يف كليات الرتبية بجامعات قطاع غزة يف 2012اهليس، مجال محدان إسامعيل. ) -32

 غزة. –ألزهر ضوء معايري اجلودة الشاملة. دراسة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة ا

33- Hendricks, E. D. (2010). Teaching teachers: A study of teacher 
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