
  9102لسنة   ايلولوالسبعون . التاسع ... العدد.......................................مجلة الفتح .............................. 
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    

 

-444- 
 

تقويم أداء الطلبة املطبقني يف كلية الرتبية األساسية من وجهة نظر 
 املختصني

 

  hatam456@yhoo.com  م.م. حاتم فياض حمادي

 المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ / األولى

 الطلبة المطبقين ,الكلمات المفتاحية : تقويم االداء 

Keywords: Performance evaluation , Student teachers. 

 42/6/4102تاريخ استالم البحث : 

DOI:10.23813/FA/79/17 

FA-201909-79C-208 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص البحث

هدفت الدراسة الحالية الى تقويم أداء الطلبة المطبقين في كلية التربية األساسية من 

االستبانة كأداة للدراسة الحالية وتكونت من استعمل الباحث ، ووجهة نظر المختصين

( تدريسي وتدريسية 30، وبلغت عينة الدراسة )محاور خمسة( فقرة موزعة بين 03)

 .      تحليل نتائج الدراسة باستخدام الوسائل اإلحصائية المناسبة جرى، و

 أسفرت النتائج عن آالتي: ـ

وهي تشكل نسبة مقدارها ( فقرة 43بلغ عدد الفقرات التي ُعدت جوانب قوة ) -4

( من المجموع الكلي للفقرات ، بينما بلغت عدد الفقرات التي ُعدت 30.00%)

من المجموع الكلي %( 03.33( فقرة وهي تشكل نسبة مقدارها )44جوانب ضعف )

 للفقرات. 

محاور ، وبلغ عدد المحاور أربعة بلغ عدد المحاور التي ُعدت جوانب قوة  -2

  .محور واحد فقطالتي ُعدت جوانب ضعف 

حاز محور )التخطيط واالعداد للدرس( على المرتبة األولى بوسط مرجح  -0

( بينما حاز محور )الوسائل والتقنيات التعليمية ( على 33.6( ووزن مئوي )0.04)

 .(  86( ووزن مئوي )2.3المرتبة األخيرة بوسط مرجح )

 -ومن اهم استنتاجات الدراسة:

في كلية التربية األساسية بتزويد الطلبة المطبقين كفاءة أعضاء هيئة التدريس  -0

 بالمهارات األساسية الالزمة لعملية التعليم.

mailto:hatam456@yhoo.com
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عن افتقارهم آلليات  افتقار الطلبة المطبقين لمبادئ الجودة الشاملة فضالا  -9

 .تطبيق معاييرها

الطلبة المطبقين في استعمال استراتيجيات التدريس الحديثة بعض ضعف أداء  -3

 التعلم المستند الى المشكلة( وغيرها. –حل المشكالت  –زاوج شارك مثل )فكر 

 

An Evaluation of the Student Teachers'  Performance at the 

College of Basic Education from the Specialists' Viewpoint 

Assist. Instructor  Hatem Fayyad Hammadi 

First  General Directorate of Education - Baghdad  Karkh  

 

Abstract 

        This study aimed at evaluating the performance of student 

teachers  at the College of Basic Education from the point of 

view of specialists. 

         As a tool, the researcher used a questionnaire which 

consisted of (30) items distributed over  (5) axes. The results of 

the study were analyzed using appropriate statistical means. 

         The results of analysis have shown the following: 

1.The number of the items which represent points of strengths 

are  (19) items, which constitute (63.33%) of the total number of 

the items, while the number of the items  that represent points of  

weaknesses are (11) items, which constitute (36.67%) of the total 

number of the items . 

2.The number of axes that represent points of strength  are (4) 

axes, while  only one axe represents points of weakness.. 

3. Planning and preparation of the lesson ranked first with a 

weighted average (3.34) and a percentage weight (66.8) ,while 

the axis of means and educational techniques ranked last with a 

weighted average (2.9) and a percentage weight (58). 

The main conclusions of the study are:    

1.Staff members at the College of Basic Education are efficient 

in  providing  students with basic skills necessary for the 

education process. 

  2. Student teachers lack  the principles of comprehensive 

quality . They also  lack the  mechanisms of  applying its 

standards. 
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3. Some student teachers are weak in using modern teaching 

strategies such as think , match, share , problem solving , 

learning based on problem solving, and others. 

 الفصل االول

 أوالً : مشكلة البحث

 لذلك التالمذة على "اثرا واكثرها التعليمية العملية مدخالت عناصر اهم يُعد المعلم من

 واالرتقأاء وتدريبأ  بأعأداد  بالعنايأة البأدء يتطلأب التعليميأة للعمليأة اصأال  اي فأأن

 لأم مأا التعليميأة للعمليأة اصأال  يوجأد فال ، واالجتماعي والعلمي االقتصادي بمستوا 

بنوعيأة وجأودة معلمأي  االرتقأاء سأبل الأى وللوصأول ، ب  والعناية بالمعلم االهتمام يتم

 وجوانأب لمعالجتهأا الضأعف جوانأب عأن الكشأف الضأروري مأن المرحلأة االبتدائيأة

 .(2،ص2344وحسن،)العزاوي لتدعيمها القوة

وبأأالرغم مأأن أني كليأأات التربيأأة فأأي العأأرا  تأأمدي دورهأأا فأأي عمليأأة اإلعأأداد للكأأوادر 

التربوية اال أن هناك الكثير من النقد الموج  اليها فأي تأدني جأودة ونوعيأة المخرجأات 

مة الخريجين مأ  متطلبأات المجتمأ  وقصأور بأرامج اإلعأداد عأن ءالتعليمية وعدم موا

 (2343التطورات العالمية )االسدي، مواكبة 

وقأأد اثبتأأت العديأأد مأأن الدراسأأات التأأي أجريأأت فأأي مجأأال التطبيقأأات التعليميأأة ضأأعف 

العلمأأي للمطبأأق فأأي مأأادة تخصصأأ  وان قأأدرة المطبقأأين فأأي وضأأ  خطأأط  التأهيأأل

للدروس ضعيفة وايضأاا ضأعف قأدراتهم فأي معالجأة المواقأف التعليميأة داخأل الصأف 

 (.0ص، 2344الزويني ،)

 التأي والتحأديات المشأكالت جوانأب أحأد ان الأى 2334 التربيأة وزارة تقرير ويشير 

 :هي العرا  في التربوي القطاع تواج 

 التعلم مجال في الحاصلة والتطورات المستجدات على المعلمين اطالع عدم .4

  .التدريس وطرائق

 .التربوية بالمهارات االلمام انعدام او قلة .2

 .وتأهيلهم المعلمين اعداد ضعف .0

 االحيان. اغلب في وانعدام  الخدمة اثناء بالتدريب العناية ضعف .4

يُعأأد مأأن فأأي كليأأة التربيأأة األساسأأية ويأأرى الباحأأث ان تقأأويم اداء الطلبأأة المطبقأأين 

الجوانأأب المهمأأة لتحسأأين أداء المعلمأأين مسأأتقبالا ليأأنعكس الأأك بشأأكل  يجأأابي علأأى 

وبنأاءا علأى مأا تقأدم ارتأأى الباحأث اجأراء تحصيل تالمذة المرحلة االبتدائية ، مستوى 

مأأأن وجهأأأة نظأأأر فأأأي كليأأأة التربيأأأة األساسأأأية دراسأأأة لتقأأأويم أداء الطلبأأأة المطبقأأأين 

 .المختصين 

 

 ثانياً: أهمية البحث

ان االهتمام في العصر الحالي يركز علأى النأاتج مأن التربيأة وموجهأا  الأى المهأارات 

االتقأأان والعمأأل بفلسأأفة جأأودة  يُعأأدالواجأأب توافرهأأا لأأدى المأأدرس خاصأأة فأأي عصأأر 

 ( . 263،ص 4368، )الفراالتعليم من اهم سمات  
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تعمأل علأى اا ان الفرد يعيش ضمن مجتم  ل  اعتباراتأ  وأعرافأ  فواجأب التربيأة ان  

تنمية الفرد والكشف عن قدرات  واالرتقاء بأ  الأى مسأتوى االبأداع فأي كافأة المجأاالت 

 بمختلف الوسائل المتاحة لكي يتمكن من اخذ دور  بشكل فاعل في المجتم  .

 وتطأوير وتنميأة اعأداد علأى اليوم اهتمامها انصب المتقدمة الدول من الكثير لذلك فأن

 ليأنعكس المبتغأاة، اهدافأ  وتحقيق التعلم تحسين في االثر بالغ دور من لهم لما معلميها

 بأين قويأة العالقأة ان التربويأون ويمكأد ابنائأ ، وتطأوير المجتمأ  تنميأة علأى ايجابأاا 

 الحالي العصر وفي اهدافها، تحقيق في التربوية العملية نجا  وبين بالمدرس االهتمام

 بغيأرهم اهتمامأ  مأن أكبأر بمعلميأ  اهتمامأ  كأان اال التقأدم الأى وصأل مجتمعاا  تجد ال

 (.284ص ،4333 )الموسوي،

 الركأائز األساسأيةتمثأل  حأدى  المعلمتشير أدبيات البحث العلمي  لى  ن عملية  عداد و

فأي  ةيأحجأر الزاوللمعلأم  التدريسأياألداء  ويعأد، العمليأة التعليميأة التعلميأة تطويرفي 

 تمديهأأامأأن أهأأم الوظأأائف التأأي  التعلأأيم وظيفأأةتعأأد ، و التأأدريسالكفأأاءة فأأي  تحقيأأق

،  ا تأأزودهم المسأأتقبلية للحيأأاة عأأداد الطلبأأة  فأأي ةيأأفاعلوأكثرهأأا  الممسسأأة التعليميأأة

 العلميأةة وكل المهأارات يميوالق السلوكية اإليجابية واالتجاهات التخصصية بالمعارف

 .المجتم في خدمة  نيفاعل أعضاءا  يصبحواكي ل لتأهيلهمالالزمة  والعملية

المعلأأم  بأعأأدادالأأى ان نجأأا  العمليأأة التعليميأأة التعلميأأة مأأرتبط  4333ويشأأير عأأايش 

فاحسن المناهج والمقررات والنشاطات المدرسية قأد ال تحقأق أهأدافها مأالم يعأد المعلأم 

اعداداا جيداا ليمتلك مهارات تدريسية يترجمها الى سألوك وخبأرات تعليميأة لأدى طلبتأ  

فيتفاعل معهم ويهذب شخصياتهم ويصقل خبراتهم ويوس  مفاهيمهم ومأداركهم وينمأي 

 .(224،ص4333هم العقلية )عايش،أنماط تفكيرهم وقدرات

وانطالقا  من االيمان الراسخ بأهمية وخطورة مهنة التعليم وان المدرس صاحب 

مهنة متميزة ولمكانة المدرس الذي يقوم بتوجي  العملية التعليمية نحو تحقيق اهدافها 

لح فأن هذا االيمان يقود الى السعي العلمي الجاد لتعميق مهنة التعليم وتطويرها لصا

المدرس ولصالح المهنة ااتها ومن ثم لصالح الطالب اات  ومن ثم لصالح الطالب 

 ( . 42،ص2333والمجتم  عموما   )المطيري ،

وااا اخذنا بنظأر االعتبأار نظأام القبأول فأي كليأات التربيأة االساسأية الأذي يعتمأد قبأول 

اختبأارات القبأول الخريجين من المرحلة االعدادية دون االخذ برغبة الطلبأة او اجأراء 

للطلبأة حسأب قأدراتهم المختلفأة والأذي يسأأمح بقبأول مئأات مأن الطلبأة ال يرغبأون فأأي 

االلتحا  بكليات التربية االساسية والعمأل فأي مهنأة التأدريس ونالحأج مأن جانأب اخأر 

تدني المستوى التحصأيلي لطلبأة كليأات التربيأة االساسأية قياسأاا بأزمالئهم فأي الكليأات 

ا اعتبرنأأا التحصأأيل الدراسأأي كممشأأر للمسأأتوى العلمأأي والمهنأأي لأأدى االخأأرى ا ااا مأأ

الطلبأة ،وان مثأل هأأمالء الطلبأة الأأذين تنقصأهم الرغبأة نحأأو الدراسأة فأأي كليأة التربيأأة 

االساسية وما يمدي  الك من ضعف في تحصيلهم وكفأاءتهم ومأا ينأتج عنأ  مأن ضأعف 

ال يمكن ان يساهموا بفاعلية فأي تهيئأة في االداء واالنتاجية واالبداع اثناء القيام بعملهم 

العأزاوي واخأرون ، اجيال المستقبل لمثل عصر التفجأر المعرفأي والتطأور الفكأري. )

 (  3، ص 2343
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ان التطبيأأق المدرسأأي يمثأأل اختبأأاراا آلليأأة انتقأأال اثأأر تعلأأم الطلبأأة لمأأا ويأأرى الباحأأث 

ويعأد ، ة األساسأية اكتسبو  مأن معلومأات لمأدة أربعأة سأنوات دراسأية فأي كليأة التربيأ

 تأهيأألالتطبيأأق المدرسأأي الأأذي يمارسأأ  المطبقأأون احأأد المكونأأات العمليأأة لبرنأأامج 

 المعلمين ومن األهداف التي ينبغي ان يحققها التطبيق المدرسي هي :

شأأأمولية العمليأأأة التعليميأأأة  ألدراكتوجيأأأ  المطبأأأق السأأأتيعاب مهأأأام المعلأأأم  -4

 التعليمية.لتربوية والنفسية التي تشكل العملية المشترك للقوانين ا والتأثيروالتربوية 

نقل المعرفة النظريأة التأي اكتسأبها المطبأق خأالل مأدة دراسأت  فأي الكليأة الأى  -2

 من خالل ممارست  لمهنة التعليم.الواق  العملي 

 التدريب العملي للمطبق على تخطيط الدروس وتنفيذها وتقويمها. -0

 تعريف المطبق بواجبات المعلم وحقوق . -4

 تنمية االتجاهات اإليجابية لدى المطبق نحو مهنة التعليم. -8

المشأأاهدة الفاعلأأة لسأأير العمليأأة التعليميأأة وأدراك مكوناتهأأا والعوامأأل المأأمثرة  -3

 (.  036،ص2334فيها )كويران ،

وتتضأأح اهميأأة االعأأداد المهنأأي واكتسأأاب المهأأارات فأأي انهأأا تزيأأد مأأن مسأأتوى اتقأأان 

بالكفاية والجودة، ويسأتطي  المعلأم ان يالحأج تطأور ادائأ  االداء، فاألداء الماهر يمتاز 

، 2344وما يطرأ علي  من تغير نحو االفضل من خالل التأدريب والممارسأة )سأديل، 

 (.2ص

 وبين حلس وأبو شقير قيمة امتالك المعلم لمهارات التدريس باآلتي:

 تسهيل الممارسة وتحقيق الهدف. .4

 .تعمق التعلم ا وتزيد الوعي بخصائصها  .2

 المهارة معرفة وخبرة نظرية اساسية لكل مدرس. .0

 المهارة نتاج اداة الوعي بتفاصيلها ونواتجها توج  جهد المعلم وانشطت . .4

 المهارة ضرورة اساسية للتعلم وللممارسة واالنجاز لدى المدرس والطالب. .8

 (.48) حلس وابو شقيرا ص

مستوى الكفايأة والتأكأد مأن  ن التقويم عنصر أساسي لقياس ( 2333ويشير )الشعلة ، 

درجأأة االداء، وهأأو ضأأروري لكأأل تقأأدم أو نمأأو، فهأأو يسأأاعد علأأى خلأأق المهأأارات، 

وتحسين األداء، ورف  المردود فأي جميأ  شأمون الحيأاة، امأا فأي ميأدان التربيأة  ، فأال 

تطأأوير وال تجديأأد وال  صأأال  دون تقأأويم مبنأأي علأأى اسأأس موضأأوعية ) الشأأعلة ، 

 ( .43، ص 2333

للتقأويم التربأوي  المهمأةد تقويم المعلم اثناء اعداد  او اثنأاء الخدمأة احأد المجأاالت ويُع

وتنبأأ  هأأذ  االهميأأة مأأن اهميأأة دور  وهأأو يحتأأاج الأأى تقأأويم مسأأتمر لتحسأأين مسأأتوى 

 ( .3،ص  2344االداء لدي  )عبد الكبير ، واخرون ، 

بوصأأف  احأأد المفاصأأل لأأذلك اشأأارت الكثيأأر مأأن األدبيأأات التربويأأة الأأى اهميأأة التقأأويم 

االساسية في العمليأة التربويأة ا يالزمهأا ويتابعهأا مأن المأدخالت الأى العمليأات وحتأى 

المخرجأأات لالرتقأأاء بمسأأتواها وتحسأأينها بشأأكل دائأأم ا فهأأو يأأمدي دورا اساسأأيا فأأي 

توجي  العملية التربوية ورف  نوعية مخرجاتها فالتقويم اصأبح مركأز االهتمأام وملتقأى 



  9102لسنة   ايلولوالسبعون . التاسع ... العدد.......................................مجلة الفتح .............................. 
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    

 

-443- 
 

، 4360)مكتأب التربيأة العربأي،  للممسسات التربوية في العالم المتقدم كثفةالجهود الم

 ( . 483ص  

 -في االتي :وفي ضوء ما تقدم يمكن أن تظهر أهمية البحث الحالي  

 المطبقين.الطلبة الكشف عن جوانب القوة والضعف في اداء  -4

 .للطلبة المطبقين والعملية التعليمية التعلمية بشكل عام اهمية التقويم التربوي -2

فأأي كليأأة  يمكأأن ان تسأأهم نتأأائج الدراسأأة فأأي تطأأوير برنأأامج اعأأداد المعلمأأون -0

 .التربية االساسية

يمكن أن يستفيد من نتائج هذ  الدراسة كل من ل  ارتباط بالعمليأة التعليميأة مأن  -4

 علمين.مالمشرفين والباحثين وال

 

 البحث  هدفثالثاً: 

مأأن  كليأأة التربيأأة االساسأأيةفأأي تقأأويم أداء الطلبأأة المطبقأأين يهأأدف البحأأث الحأأالي الأأى 

 .وجهة نظر المختصين

 

 رابعاً: حدود البحث

تقويم االداء التي سأتحدد فأي الدراسأة  استبانةالحدود العلمية : محاور وفقرات  -4

 الحالية .

كليأة التربيأة   -أعضاء هيئأة التأدريس فأي األقسأام اإلنسأانية الحدود البشرية :  -2

 .األساسية 

 جامعة ديالى. –الحدود المكانية : كلية التربية االساسية -0

 . 2343-2346تطبيق اداة الدراسة للعام الدراسي  سيجريالحدود الزمانية :  -4

 

 خامساً: مصطلحات البحث

 - االداء:تقويم  /أوالً 

( تلأأأك العمليأأأة التأأأي تعنأأأى بقيأأأاس كفأأأاءة العأأأاملين 4333،رفأأأ  )نصأأأر   ع -4

وصالحياتهم وانجازاتهم للتعرف على مدى مقدرتهم على تحمل مسأمولياتهم الحاليأة ) 

 (  .062، ص2344العبادي والطائي ، 

 : التعريف االجرائي

تحديأأأد مسأأأتوى أداء الطلبأأأة المطبقأأأون فأأأي كليأأأة التربيأأأة األساسأأأية مأأأن وجهأأأة نظأأأر 

 .المختصين

 -: الطالب المطبقثانياً: 

عرف  )زين العابدين( : ان  طالب او طالبة من طلبة المرحلأة الرابعأة فأي كليأة التربيأة 

تدريسأأيين  بإشأرافيقأوم بأأالتعليم فأي المأأدارس االبتدائيأة طيلأأة مأدة التطبيأأق األساسأية 

بهأأدف تدريبأأ  واعأأداد  لمهنأأة التأأدريس)زين األساسأأية متخصصأأين فأأي كليأأة التربيأأة 

 (.233،ص4363لعابدين ،ا

الفصأأول الدراسأأية السأأبعة فأأي كليأأة  الطالأأب المطبأأق الأأذي اكمأأل: التعريففف االجرائففي

التربيأأأة األساسأأأية ويمأأأارس عمليأأأة التطبيأأأق فأأأي المأأأدارس االبتدائيأأأة ويشأأأرف عليأأأ  
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استااين متخصصأين فأي المجأال االكأاديمي والمجأال المهنأي لغأره تدريبأ  واعأداد  

 لمهنة التعليم . 

 

 

 

 الفصل الثاني

 -دراسات سابقة:

حاول الباحث الحصول على بعض الدراسات السابقة تتالءم م  اهداف البحث لإلفادة  

م  ما توصلت اليأ  هأذ  الدراسأة مأن نتأائج وفيمأا والموازنة منها في اجراءات البحث 

 يأتي عره ملخص لهذ  الدراسات:

المطبقففين فففي اسففم اللغففة : تقففويم أداء الطلبففة  (4102، الزوينففيدراسففة   -0

 العربية كلية التربية األساسية من وجهة نظر المشرفين التربويين جامعة بابل.

طلبأة قسأم اللغأة العربيأة مأن وجهأة هدفت الى تقأويم اداء  العرا ،اجريت الدراسة في 

 ةالباحثأ ت، اسأتخدم مطبقأاا ومطبقأة(  33تكونأت عينأة البحأث مأن )  المشأرفين،نظر 

، ومأأن توصأأيات الدراسأأة ان أداء ( فقأأرة 22مكونأأة مأأن )  للدراسأأةداة ااالسأأتبانة كأأ

 (.  2344، الزويني. )الطلبة المطبقين كان متوسطاا بشكل عام

تقففويم أداء مطبقففي أاسففام اللغففة العربيففة فففي  :(4112 ،الحسففناويدراسففة   -4

 كليات التربية األساسية في ضوء الكفايات التعليمية.

تحديأأد الكفايأأات الالزمأة ألداء مطبقأأي اللغأأة هأأدفت الأى  العأأرا ،اجريأت الدراسأأة فأي 

العربية، تحديد مستوى اداء مطبقي اللغة العربية في مادة اللغة العربيأة فأي ضأوء تلأك 

(  38تكونأت عينأة البحأث مأن ) استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،  الكفايات،

 (38اة للبحأث وتكونأت مأن )اسأتمارة المالحظأة كأاد اسأتخدم الباحأث،  مطبقاا ومطبقة

فقرة ، ومن نتائج الدراسة كان اداء المطبقين والمطبقات في تعليم اللغأة العربيأة بشأكل 

عام دون المستوى المطلوب ، ظهأر ضأعف فأي اداء المطبقأين والمطبقأات بشأكل عأام 

فأأي مجأأال الوسأأائل التعليميأأة ، ومجأأال الخطأأة اليوميأأة ، ومجأأال المهأأارات التعليميأأة ، 

ل التقويم ،اداء المطبقين والمطبقات كان وسطا في مجال عره المادة الدراسأية ومجا

فأأي مجأأال الشخصأأية والمظهأأر العأأام ، ومأأن توصأأيات الدراسأأة التأكيأأد علأأى  ، وحسأنا

دروس علأأم الأأنفس ، و مبأأادئ التربيأأة ، وطرائأأق تأأدريس اللغأأة العربيأأة ، واكتسأأاب 

وتطبيقهأا عمليأا فأي اثنأاء قيامأ  بأالتعليم المطبق المهارة في كيفيأة اسأتعمال النظريأات 

داخل الصف ، ادخال التعليم المصغر لتدريب طلبة اقسام اللغأة العربيأة علأى مهأارات 

مأأن اجلهأأا ،  يُعأأدالأأتعلم التأأي يمأأارس فيهأأا الطلبأأة بصأأورة تشأأب  الواقأأ  للمهنأأة التأأي 

واالسأأتفادة مأأن اجهأأزة التقنيأأات التربويأأة ضأأمن منأأاهج اعأأداد معلمأأي كليأأات التربيأأة 

 االساسية . 

( تقففويم أداء الطلبففة المطبقففين فففي ضففوء الكفايففات  4116دراسففة  جاسففم  -3

 التدريسية الجغرافية وبناء برنامج لتنميته:

ء الطلبة المطبقين فأي التعرف على مستوى أدا اجريت الدراسة في العرا ، هدفت الى

 ت، اسأتخدمضوء الكفايات التعليمية الالزمة لتدريس الجغرافية وبنأاء برنأامج لتنميتأ  
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( مطبقأاا ومطبقأة ،  03المأنهج الوصأفي التحليلأي ، تكونأت عينأة البحأث مأن )  ةالباحث

( 6ضأمن )( فقأرة 03للبحأث وتكونأت مأن ) كأأداةالمالحظة  استبانة ةالباحث تاستخدم

ومن نتائج الدراسة كان اداء المطبقين والمطبقأات بشأكل عأام دون المسأتوى  ،مجاالت

المطلوب ، ظهر ضعف فأي اداء المطبقأين والمطبقأات بشأكل عأام فأي مجأال الوسأائل 

 .ومجال التقويمالتعليمية 

 جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة 

 الدراسة الحالية. التعرف على منهجية الدراسات السابقة واإلفادة منها في منهجية -4

 تحديد مجتم  البحث والعينة . -2

 .وبنائها تحديد أداة الدراسة الحالية -0

 التعرف على الوسائل االحصائية المستخدمة وأسلوب تحليل النتائج. -4

 

 الفصل الثالث

 منهج البحث وإجراءاته

يتضمن هذا الفصل منهج البحث واإلجراءات المتبعة في تحديد مجتم  البحث ، 

العينة ، وكيفية بناء األداة ، ووسائل التأكد من صدقها وثباتها ، والوسائل واختيار 

 اإلحصائية المعتمدة في التعامل م  البيانات ، وعلى النحو اآلتي :

 

 أوالً : منهج البحث 

أن وصف المشكلة  بحث .  األن  يتالءم وطبيعة  الوصفي،اختار الباحث المنهج 

 لعالجها.لى اتخاا الخطوات الالزمة القائمة مثلما هي علي  يساعد ع

تفسير البل يتضمن قدراا من  وتبويبها،وال يقتصر البحث الوصفي على جم  البيانات 

وهذا يتطلب تصنيف البيانات وتحليلها تحليالا دقيقاا  البيانات،بين هذ   والموازنة

 ،2333 وناهي،الحفيج  )عبدوصوالا  لى تعميمات بشأن الظاهرة موضوع البحث 

 (.60ص 

 ثانياً : مجتمع البحث  

بهدف تحديد مجتم  البحث فقد قام الباحث بجم  المعلومات والبيانات من جامعة 

األقسام اإلنسانية )قسم اللغة العربية ، قسم اللغة  –ديالى /كلية التربية االساسية 

لنفسياإلنكليزية ، قسم التاريخ ، قسم الجغرافية( باستثناء قسم االرشاد والتوجي  ا
4
  

 مجموع مجتم  البحث حسب القسم العلمي والنسبة المئوية :( يبين 4وجدول )

 ( يبين اعداد التدريسيين في كلية التربية االساسية0جدول  

 النسبة المئوية عدد التدريسيين القسم العلمي ت

 06.34 03 اللغة العربية 4

 20.38 22 اللغة اإلنكليزية 2

 24.84 23 التاريخ 0

 43.40 48 الجغرافية 4

                                                           

 بسبب ان مخرجات القسم مرشد تربوي وليس معلم. - 4
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 %011 23 المجموع الكلي

 

 

 

 

 ثالثاً: عينة البحث

مجتم  البحث اختيار تم تحديد مجتم  البحث تم تحديد عينة البحث، وقد تم أن بعد 

كلية التربية األساسية وحسب ما مبين في ( تدريسي وتدريسية في 30بأكمل  بواق  )

 . (4جدول )

 

 رابعاً: أداة البحث:

 تقويم اداء الطلبة المطبقين من وجهة نظر المختصينالى بما أن البحث الحالي يهدف 

لهذا الغره، استبانة ولعدم توافر  ، وهذا يتطلب استبانة تكون أداةا للدراسة الحالية،

 معتمداا اإلجراءات اآلتية:  استبانةأعدي الباحث  لذا ،الحالي تكون أداةا للبحث

ات والبحوث المحلية والعربية واالجنبية السابقة اات االطالع على بعض الدراس .4

 الصلة بموضوع البحث، ولمختلف مستويات التعلم والمواد الدراسية.

مراجعة عدد من االدبيات المحلية والعربية واالجنبية التي تناولت موضوع  .2

 .االداءتقويم 

ممسسات  تمت االستفادة من   وثيقة المستويات المعيارية لضمان جودة واعتماد .0

 التعليم العالي الذي قامت ب  الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد في مصر

 .لمرحلة التعليم االساس

التواصل م  عدد من المختصين في المجال التربوي والنفسي لصياغة بعض  .4

 الفقرات التي تتطلبها اداة الدراسة الحالية .

خمسة ( فقرة ضمن 02الفقرات بلغت ) ومن خالل هذا تمكن الباحث من جم  عدد من

 .محاور

 

 خامساً : صدق األداة 

يعد الصد  من الشروط األساسية الواجب توافرها في أداة البحث ، وتكون األداة 

صادقة  اا حققت الغره الذي أعديت من اجل  . واألداة الصادقة هي التي تستطي  

 ( .  23، ص 4334ا )عيسويقياس ما وضعت لقياس  

التي أعديها أداة لبحث  على عدد من المحكمين  االستبانةعره الباحث فقرات وقد 

وبعد ان حصل لمعرفة صالحية كل فقرة من فقرات االستمارة أو عدم صالحيتها، 

ألنها لم وحذفت فقرتان الباحث على مالحظات الخبراء وآرائهم عدلت بعض الفقرات 

ووض   ،( 4ملحق )%( 63تحصل على نسبة الموافقة التي حددها الخبراء والبالغة )

 الباحث بعد كل فقرة ثالثة بدائل هي )تصلح، ال تصلح، بحاجة الى تعديل(.

 

 سادساً: ثبات األداة
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لغره التحقق من ثبات أداة البحث وطرائق للتحقق من ثبات األداة، عدة توجد 

الباحث اسلوب االتسا  يعني الثبات الداخلي للفقرات والذي يعتمد على الحالي، اعتمد 

 يجاد العالقة بين كل فقرة والفقرات األخرى ولجمي  فقرات األداة، ونستعمل لهذا 

 الغره معادلة الفاكرونباخ .

( تعد  3.64وبناء على ما تقدم فأن معامل الثبات بطريقة الفاكرونباخ والتي بلغت ) 

( فما فو   )عودةا 3،33ةا  ا  ن النسبة المقبولة في مثل هذ  البحوث هي )نسبة مقبول

 (.433ا ص4366

، ( فقرة03وبهذا أصبحت األداة جاهزة للتطبيق بصيغتها النهائية وعدد فقراتها )

( يبين النسب المئوية لكل 2جدول )، و ( يبين االستبانة بصورتها النهائية2ملحق )

 وعدد الفقرات. محور

  المحاورعدد فِقرات االستبانة ونسبتها المئوية موزعة بحسب  (4 جدول 

 

 سابعاً: تطبيق األداة 

بعد أن جرى تحديد مجتمأ  البحأث وعينتأ  والتأكأد مأن صأد  األداة وثباتهأاا أصأبحت 

على أفأراد عينأة البحأث وهأو  استبانة( 30)بتوزي  وقام الباحث األداة جاهزة للتطبيق 

بعأد أسأبوعين  االسأتباناتوبعأد الأك جمعأت  البحأثا% من مجتم  433ما يمثل نسبة 

%( مأن المجمأوع 38.33وهأي تمثأل نسأبة ) اسأتبانة( 63وتأم اسأتعادة )من توزيعهاا 

لإلجابأة علأى  خماسأياا واعتمأد الباحأث مقياسأاا ، وزعهأا الباحأث يالتأ لالستباناتالكلي 

( علأـى 0,2,4ا 4ا 8بإعطـاء األرقـام ) الخمسةقـد كممت االختيارات وفقـرات األداةا 

( درجأـاتا وعليأ  فأأن درجأـة الحأدة هأي 48ليكون مجمـوع درجات البأدائل ) التوالي

 كما يمثل هذا الرقم الوسط المرجح للمدرج . ( درجات0)

 

 : الوسائل اإلحصائية  ثامناً 

( الختبأأار صأأالحية الفقأأرات مأأن اسأأتجابات  Chi – squareمربأأ  كأأاي ) -4

 ( .4( وبدرجة حرية )3،38)المحكمين عند مستوى داللة 

 2التكرارات المتوقعة(  –)التكرارات المشاهدة                         

 المحاور ت
عدد 

 الفِقرات

اراام 

 الفِقرات

نسبتها 

 المئوية

 التخطيط واالعداد للدرس 4
3 4-3 20.00 

2 
 20.00 44-6 3 تنفيذ الدرس

0 
 الوسائل والتقنيات التعليمية

3 48-23 23 

4 
 43.33 28-24 8 الخصائص الشخصية والمهنية

8 
 43.33 03-23 8 التقويم

 %011  31  المجموع
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 = مج   2كا

              التكرارات المتوقعة                                     

معادلة ألفا كرونبأاخ اسأتخدمت لحسأاب الثبأات بمعنأى االسأتقرار للمعأايير  -2

 واألداة ككل.

ل الثبات= )معام
ن

ن  
 ( )

مجموع تباينات الفقرات -4

تباين الدرجات الكلية
) 

أداء اعضاء هيئأة آراء الطلبة بمعادلة الوسط المرجح لترتيب الفقرات بحسب  -0

 التدريس والفصل بين األداء المتحقق وغير المتحقق.

 4×  8+ ت 2×  4+ ت 0×  0+ت 4×  2+ ت 8×  4ت                       

 الوسط المرجح =     

 مج ت                                                

 (.8( مضروبا في وزن  )بدرجة كبيرة جداا  موافق= تكرار البديل االول )  8 4ك

 (.4( مضروبا في وزن  )بدرجة كبيرة  موافق= تكرار البديل الثاني )  4 2ك

 (.0( مضروبا في وزن  )ة متوسطةبدرج موافق= تكرار البديل الثالث )  0 0ك

 (.2باا في وزن  )رو( مضبدرجة قليلة موافق= تكرار البديل الراب  )  2 4ك

 (.4( مضروبا في وزن  )بدرجة قليلة جداا  موافقالخامس ) ل= تكرار البدي  4 8ك

      مج ت = مجموع التكرارات .                        

 الوسط المرجح                           

    433=                         ×  الوزن المئوي -4

 الدرجة القصوى                           

 

 الفصل الرابع

  -عرض النتائج ومنااشتها :

تقويم أداء الطلبة المطبقين في كلية التربية األساسية من وجهة لتحقيق هدف البحث )

استٌخرجت األوساط المرجحة واألوزان المئوية لتقديرات أفراد ( نظر المختصين

عينة البحث عن كل فقرة من كل محور، ثم استخرج الوسط المرجح والوزن المئوي 

لكل محور، وأيضاا جرى استخراج الوسط المرجح والوزن المئوي للمحاور ككل، 

وتحديد الفقرات التي والك لتحديد الفقرات التي ُعدت جانب قوة لدى الطلبة المطبقين 

( 0ُعدت جانب ضعف لدى الطلبة المطبقين من وجهة نظر عينة البحث، وجدول )

( يبين 4يبين الوسط المرجح والوزن المئوي للمحاور ككل مرتبة تنازلياا ومخطط )

 حسب الوزن المئوي:بتوزي  المحاور 
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  (3جدول  

 يبين معدل الوسط المرجح والوزن المئوي لكل معيار من المعايير 

 حسب التسلسل الجديد لكل معياربمرتبة ترتيبا" تنازليا" و

 

التسلسل 

 السابق

التسلسل 

 الجديد

الوسط  المعايير

 المرجح

الوزن 

 المئوي

 33.6 0.04 التخطيط واالعداد للدرس 0 0

4 4 
 تنفيذ الدرس

0.43 30.4 

2 3 
 الشخصية والمهنية الخصائص

0.43 30.2 

5 2 
 التقويم

0 33 

3 5 
 الوسائل والتقنيات التعليمية

2.3 86 

 6414 3100 المعدل العام

63.2 
66.8 

63.4 
60 

58 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 الوسائل والتقنيات التعليمية التقويم تنفيذ الدرس التخطيط واالعداد للدرس الخصائص الشخصية والمهنية

 (1)مخطط 
 بحسب الوزن المئويالمحاور يبين توزيع  
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 اما فيما يتعلق بمعرفة نتائج كل فقرة من فقرات المحاور فكانت كاالتي:

 ، وقد تباينت الفقرات فيات( فقر3: يتضمن )التخطيط واالعداد للدرساوالً: 

( ُعدت 8-4-0-2-4، وان الفقرات تسلسل ) أوساطها المرجحة وأوزانها المئوية

تشكل نسبة هي و ،جانب قوة لدى الطلبة المطبقين م  االختالف بالنسب بين الفقرات 

ُعدت جانب ضعف لدى الطلبة أما الفقرات  %( من فقرات هذا المحور،34.40)

 (:4%( ، حسب جدول )26.83( ، وهي تشكل نسبة )3-3فهي )المطبقين 

التخطيط واالعداد ( يبين الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات محور 2جدول  

 مرتبة تنازلياً  للدرس

 ( ما يأتي :2يتضح من جدول  

)يحدد االمثلة التي سيستعملها خالل الدرس( اا نالت وسطا مرجحا  6الفقرة تسلسل 

(. وقد يرج  سبب هذا الضعف في اداء 83( ووزنا مئويا مقدار  )2.68مقدار  )

بعض الطلبة المطبقين الى اعتمادهم على سرد المادة من خالل اسلوب االلقاء اعتقاداا 

 منهم ان هذا األسلوب يسمح باستغالل وقت الدرس.

)يراعي الفرو  الفردية بين التالميذ عند االعداد والتخطيط للدرس(  7لفقرة تسلسل ا

(. وقد يرج  سبب 83( ووزنا مئويا مقدار  )2.63اا نالت وسطا مرجحا مقدار  )

هذا الضعف في اداء بعض الطلبة المطبقين الى استعمالهم للتدريس التقليدي الذي 

مية التعلمية ويهمل الخصائص المتنوعة التي يجعل المعلم هو محور العملية التعلي

يمتلكها الطلبة وتحتاج الى استعمال أكثر من طريقة تدريس في المحاضرة الواحدة ، 

دد التالمذة في الصف الدراسي مما يمدي الى قلة مراعاة الفرو  فضال عن كثرة ع

 .الفردية من قبل الطلبة المطبقين

 ات، وقد تباينت الفقرات في أوساطها المرجحة( فقر3: يتضمن )تنفيذ الدرس: ثانياً 

( ُعدت جانب قوة لدى 42-44-43-3-6، وان الفقرات تسلسل ) وأوزانها المئوية

%( 34.40تشكل نسبة )هي و الطلبة المطبقين م  االختالف بالنسب بين الفقرات ،

 المحور االول: التخطيط واالعداد للدرس ت
الوسط 

 المرجح

الوزن 

 المئوي

 63 4 يخطط دروس  بشكل صحيح  .4

يحدد الطرائق واالساليب التدريسية الفعالة لتحقيق   .2

 اهداف الدرس
0.6 33 

 33 0.8 واضحة وموضوعية ةيصيغ االهداف السلوكية بصور  .0

 33.4 0.03 يستعمل الخطة اليومية كما وضعها مسبقاا   .4

يحدد االفكار الرئيسة والمفاهيم والتعميمات المنظمة   .8

 للدرس

0.33 34.2 

 83 2.68 يحدد االمثلة التي سيستعملها خالل الدرس  .3

الفردية بين التالميذ عند االعداد يراعي الفرو    .3

 والتخطيط للدرس
2.63 83 

 33.6 0.04 المعدل العام
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أما الفقرات ُعدت جانب ضعف لدى الطلبة المطبقين فهي  من فقرات هذا المحور،

 (:8حسب جدول )ب%( ، 26.83( ، وهي تشكل نسبة )40-44)

 

مرتبة  تنفيذ الدرس( يبين الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات محور 5جدول  

 تنازلياً 

 

 ( ما يأتي :5يتضح من جدول  

)يشج  التالميذ الخجولين والمترددين على المشاركة بالدرس( اا  03الفقرة تسلسل 

(. وقد يرج  سبب هذا 83( ووزنا مئويا مقدار  )2.68نالت وسطا مرجحا مقدار  )

الضعف في اداء بعض الطلبة المطبقين الى اعتقادهم ان مسمولية ارشاد التالمذة 

 ي في المدرسة.ومحاولة دمجهم م  باقي اقرانهم من مهام المرشد التربو

)يحسن صياغة االسئلة والشواهد اات العالقة بالمحتوى( اا نالت  02الفقرة تسلسل 

(. وقد يرج  سبب هذا الضعف 83( ووزنا مئويا مقدار  )2.8وسطا مرجحا مقدار  )

الكتاب المدرسي دون اإلفادة من في اداء بعض الطلبة المطبقين الى اعتمادهم على 

تعزز دور المعلم امام تالمذت  وترتبط بالمحتوى التي  خرىاألمراج  المصادر وال

 .الدراسي بشكل مباشر

 ( فقرات، وقد تباينت الفقرات في3: يتضمن )ثالثاً: الوسائل والتقنيات التعليمية

( ُعدت 43-43-48، وان الفقرات تسلسل ) أوساطها المرجحة وأوزانها المئوية

تشكل نسبة هي و الف بالنسب بين الفقرات ،جانب قوة لدى الطلبة المطبقين م  االخت

أما الفقرات التي ُعدت جانب ضعف لدى الطلبة  %( من فقرات هذا المحور،83)

 (:3%( ، حسب جدول )83( ، وهي تشكل نسبة )23-43-46المطبقين فهي )

 المحور الثاني: تنفيذ الدرس ت
الوسط 

 المرجح

الوزن 

 المئوي

يتدرج في عره المادة العلمية بطريقة موضوعية   .4

 البسيط الى المعقد.من السهل الى الصعب ومن 
0.3 36 

 33 0.8 يحسن توزي  الوقت على فعاليات الدرس  .2

 36 0.4 يتيح الفرصة للتالميذ لطر  االسئلة واالستفسارات  .0

يحسن استخدام الطرائق واالساليب التدريسية   .4

 المناسبة لموضوع الدرس

0.33 34.2 

يثير دافعية التالمذة نحو الموضوع من خالل مقدمة   .8

 الدرس
0 33 

يشج  التالميذ الخجولين والمترددين على المشاركة   .3

 بالدرس

2.68 83 

يحسن صياغة االسئلة والشواهد اات العالقة   .3

 بالمحتوى
2.8 83 

 30.4 0.43 المعدل العام
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الوسائل والتقنيات ( يبين الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات محور 6جدول  

 مرتبة تنازلياً  التعليمية

 ( ما يأتي :6يتضح من جدول  

)يستخدم وسائل التعليم وتقنيات  بصورة فعالة( اا نالت وسطا  02الفقرة تسلسل 

(. وقد يرج  سبب هذا الضعف في 83( ووزنا مئويا مقدار  )2.38مرجحا مقدار  )

افتقار بعض المدارس الى الوسائل التعليمية الحديثة اداء بعض الطلبة المطبقين الى 

ن استعمال الكثير من التقنيات ومشكلة انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر تحول دو

م  دول العالم  موازنةالحديثة في التعليم فضالا عن ضعف منهاج التقنيات التربوية 

 .المتقدم في كلية التربية األساسية 

يشج  التالميذ على صن  الوسائل التعليمية من خامات البيئة ) 02الفقرة تسلسل 

(. وقد يرج  83( ووزنا مئويا مقدار  )2.8( اا نالت وسطا مرجحا مقدار  )المحلية

تخصيص غالبية وقت التالمذة سبب هذا الضعف في اداء بعض الطلبة المطبقين الى 

الى اكمال الواجب البيتي بسبب اتساع المناهج الدراسية وبشكل خاص بعد تحديثها 

 .بشكل مستمر

ة الحديثة كأداة لتعزيز تعلم الطلبة( اا نالت وسطا )يستعمل التقني 41الفقرة تسلسل 

(. يرتبط سبب ضعف الطلبة المطبقين 03( ووزنا مئويا مقدار  )4.6مرجحا مقدار  )

 . 46م  الفقرة 

 ( فقرات، وقد تباينت الفقرات في8: يتضمن )الخصائص الشخصية والمهنية: رابعاً 

( ُعدت 20-22-24، وان الفقرات تسلسل ) أوساطها المرجحة وأوزانها المئوية

تشكل نسبة هي و جانب قوة لدى الطلبة المطبقين م  االختالف بالنسب بين الفقرات ،

أما الفقرات التي ُعدت جانب ضعف لدى الطلبة  %( من فقرات هذا المحور،33)

 (:3%( ، حسب جدول )43( ، وهي تشكل نسبة )28-24المطبقين فهي )

 

 المحور الثالث : الوسائل والتقنيات التعليمية ت
الوسط 

 المرجح

الوزن 

 المئوي

 33 0.38 يجيد استخدام الصبورة بصورة فعالة  .4

 34 0.2 يستخدم الوسيلة التعليمية المناسبة لموضوع الدرس   .2

 33 0 يعره الوسيلة التعليمية في الوقت المناسب   .0

 83 2.38 التعليم وتقنيات  بصورة فعالةيستخدم وسائل   .4

يشج  التالميذ على صن  الوسائل التعليمية من خامات   .8

 البيئة المحلية

2.8 83 

 03 4.6 يستعمل التقنية الحديثة كأداة لتعزيز تعلم الطلبة.  .3

 86 2.3 المعدل العام
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الخصائص ( يبين الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات محور 7جدول  

 مرتبة تنازلياً  الشخصية والمهنية

 ( ما يأتي :7يتضح من جدول  

)يتفهم مشكالت الطلبة ويساعدهم في التغلب عليها.( اا نالت  42الفقرة تسلسل 

(. وقد يرج  سبب هذا 83( ووزنا مئويا مقدار  )2.68وسطا مرجحا مقدار  )

الضعف في اداء بعض الطلبة المطبقين الى ضعف اعداد الطلبة المطبقين للتعامل م  

وانشغال المطبقين الجانب النفسي للتالمذة فضالا عن قلة الوقت المخصص للدرس 

 باتمام المنهج الدراسي حسب تعليمات وزارة التربية. 

)يستعمل دور  االرشادي داخل غرفة الصف( اا نالت وسطا  45الفقرة تسلسل 

(. وقد يرج  سبب هذا الضعف في 44( ووزنا مئويا مقدار  )2.38مرجحا مقدار  )

هو التعليم فقط وان االرشاد  اداء بعض الطلبة المطبقين الى اعتقادهم ان دور المعلم

 التربوي هو من اختصاص المرشد التربوي فقط.

 ( فقرات، وقد تباينت الفقرات في أوساطها المرجحة8: يتضمن )خامساً: التقويم

( ُعدت جانب قوة لدى الطلبة 26-23-23، وان الفقرات تسلسل ) وأوزانها المئوية

%( من فقرات 33تشكل نسبة )هي و المطبقين م  االختالف بالنسب بين الفقرات ،

-23أما الفقرات التي ُعدت جانب ضعف لدى الطلبة المطبقين فهي ) هذا المحور،

 (:6%( ، حسب جدول )43( ، وهي تشكل نسبة )03

 

 

 

 

 

 

 

 المحور الرابع: الخصائص الشخصية والمهنية ت
الوسط 

 المرجح

الوزن 

 المئوي

 62 4.4 يتصف بشخصية متوازنة وثقة بالنفس داخل القاعة الدراسية.  .4

تالمذت  في تفاعل  ومناقشات  يتميز باالتجاهات اإليجابية نحو   .2

 معهم.
0.3 32 

 34 0.2 يمتلك طبقات صوتية متنوعة ولغة سليمة.  .0

 83 2.68 يتفهم مشكالت الطلبة ويساعدهم في التغلب عليها.  .4

 44 2.38 يستعمل دور  االرشادي داخل غرفة الصف.  .8

 30.2 0.43 المعدل العام
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 مرتبة تنازلياً  التقويم( يبين الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات محور 2جدول  

 

 ( ما يأتي :2يتضح من جدول  

)يصمم أسئلة لالختبار متنوعة وشاملة لكل مفردات المنهج  42الفقرة تسلسل 

( ووزنا مئويا 2.3وفق معايير الجودة( اا نالت وسطا مرجحا مقدار  )على الدراسي 

(. وقد يرج  سبب هذا الضعف في اداء بعض الطلبة المطبقين الى عدم 82مقدار  )

لمطبقين آليات تطبيق وجود مادة تختص بنشر ثقافة الجودة الشاملة وتكسب الطلبة ا

 معايير الجودة. 

)يستعمل ادوات متنوعة لتقويم نواتج التعلم المعرفية والمهارية  31الفقرة تسلسل 

(. وقد 40( ووزنا مئويا مقدار  )2.48والوجدانية( اا نالت وسطا مرجحا مقدار  )

قين يرج  سبب هذا الضعف في اداء بعض الطلبة المطبقين الى اعتماد غالبية المطب

االختبار التحصيلي والتركيز على الجانب المعرفي واهمال الجوانب االخرى وقلة 

 اطالعهم على االدوات المتنوعة لعملية التقويم .

 

 االستنتاجات

كفاءة أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية األساسية بتزويد الطلبة المطبقين  -0

 بالمهارات األساسية الالزمة لعملية التعليم.

افتقار غالبية مدارس المرحلة االبتدائية للتقنيات والوسائل التعليمية الحديثة  -9

 (.(DATA SHOWأجهزة العره  –الشاشة الذكية  –)السبورة الذكية مثل 

افتقار الطلبة المطبقين لمبادئ الجودة الشاملة فضال عن افتقارهم آلليات  -3

 .تطبيق معاييرها

 المحور الخامس: التقويم ت
الوسط 

 المرجح

الوزن 

 المئوي

 34 0.3 يوزع االسئلة الصفية بين التالمذة توزيعاا وعادالا   .4

يحسن بناء االختبارات التحصيلية لقياس تحصيل   .2

 التالمذة
0.8 33 

يستخدم االسئلة التي تقيس االهداف السلوكية   .0

 المحددة في خطة الدرس

0.33 34.2 

يصمم أسئلة لالختبار متنوعة وشاملة لكل   .4

 وفق معايير الجودة.على مفردات المنهج الدراسي 
2.3 82 

يستعمل ادوات متنوعة لتقويم نواتج التعلم   .8

 المعرفية والمهارية والوجدانية.

2.48 40 

 33 0 المعدل العام
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استراتيجيات التدريس الحديثة مثل  استعمالفي  الطلبة المطبقينضعف أداء  -4

 التعلم المستند الى المشكلة( وغيرها. –حل المشكالت  – فكر زاوج شارك)

 .ضعف امتالك الطلبة المطبقين لمهارات االرشاد التربوي -5

لعملية التقويم لمعرفة تحصيل الطلبة دون االستفادة  الطلبة المطبقين استعمال -6

 ن وتطوير المستوى العلمي للطلبة.من نتائج التقويم في تحسي

 على اسلوب االلقاء في عملية التدريس. الطلبة المطبقيناعتماد غالبية  -7

 

 التوصيات

تطبيق معاييرها من خالل استحداث مادة آليات ونشر ثقافة جودة التعليم  -4

 .دراسية ضمن المقررات الدراسية لكلية التربية األساسية

بالتقنيات  جمي  مدارس المرحلة االبتدائيةتجهيز القاعات الدراسية في  -2

 التعليمية الحديثة لتحسين بيئة التعلم . 

 بأهمية دورهم االرشادي داخل القاعة الدراسية. الطلبة المطبقينتعريف  -0

تطوير المناهج التربوية في كلية التربية األساسية بما يتوافق م  التقدم العلمي  -4

 وم  متطلبات مهنة التعليم من جهة اخرى. 

االهتمام بطرائق التدريس الحديثة والتي تجعل الطلبة محور العملية التعليمية  -8

 والتي تساعد على بناء شخصية الطلبة المستقلة.

في هذ  الدراسة بقصد االفادة  حددتلمحاور التي تزويد الطلبة المطبقين با -3

 منها في تقويم ادائهم ااتيا.

 

 المقترحات

دراسة مقارنة بين اداء الطلبة المطبقين في االقسام االنسانية والعلمية في كلية  -4

 التربية االساسية .

 معرفة اتجاهات الطلبة في كلية التربية االساسية نحو التخصص. -2

 الطلبة في كلية التربية االساسية نحو مهنة التدريس.معرفة اتجاهات  -0

 

 المصادر

السمات القيادية وعالقتها بأبعاد ازمة ا 2330االسدي ا افنان عبد علي ا  -4
 ا رسالة ماجستير ا كلية االدارة واالقتصاد ا جامعة الكوفة . التعليم العالي

مهارات محاضرات في ، 2336ابو شقير ، محمد ، وحلس داود درويش،  -2
 ، القاهرة . التدريس

، تقويم أداء الطلبة المطبقين في ضوء  2333جاسم ، اشوا  نصيف،   -0

،  مجلة ديالىالكفايات التدريسية الجغرافية وبناء برنامج لتنميت  ، بحث منشور ، 

 .23العدد 

الوض  الحالي للتربية ، تقرير، 2334جمهورية العرا ، وزارة التربية،  -4
 الجديدة .والتعليم والرؤى 
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تقويم أداء مطبقي قسم اللغة العربية ،2344الزويني ، ابتسام صاحب موسى ،  -8

/كلية التربية األساسية من وجهة نظر المشرفين التربويين في جامعة بابل ، بحث 

 .43/ /جامعة بابل ، العدد مجلة كلية التربية األساسيةمنشور ، 

، الشركة التونسية االصيلالتدريس ،4363زين العابدين ، محمد الهاشمي، -3

 للتوزي  ،تونس.

، التقويم التربوي للمنظومة التعليمية ، 2333الشعلة ، محمد عبد السمي  ،  -3

 ، دار الفكر العربي ، مصر . 4ط

، دار الشرو  2، ط اساليب تدرسي العلوم،4333عايش ، محمد زيتون، -6

 عمان .

،  لتعليم الجامعيا، 2344العبادي ، هشام فوزي ، الطائي ، يوسف حجيم ،  -3

 ، دار اليازوري ، عمان ، االردن.4ط

طر  البحث ،  2333عبد الحفيج ،  خالص محمد وناهي ، مصطفى حسين ، -43
مركز الكتاب  ،العلمي والتحليل اإلحصائي في المجاالت التربوية والنفسية والرياضية

 للنشر ، مصر، القاهرة .

نظام تقويم االداء المدرسي  ،2344عبد الكبير ، صالح عبد   ، واخرون ،  -44
، بحث منشور ، مركز البحوث  في مدارس التعليم االساسي في الجمهورية اليمنية

 والتطوير التربوي ، اليمن .

العزاوي ، محمد عدنان محمد ، وسام عماد عبد الغني الشمري ، نجاة حمدي  -04

اتجاهات طلبة كلية التربية األساسية نحو مهنة التعليم ، بحث ، 2343عبد   ، 

 . مجلة نسقمنشور ، 

معوقات تطبيق ،2348ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، وحسن حميد حسن ،  -40

مجلة ، بحث منشور ،  مدرسي التاريخ لمهارات التدريس من وجهة نظر المشرفين
 ، جامعة واسط . كلية التربية

االحصاء للباحثين في (، 4366عودة، أحمد سليمان والخليلي، خليل يوسف ) -44
 االردن. -، دار الفكر للنشر والتوزي  ، عمان التربية والعلوم النفسية

القياس والتجريب في التربية وعلم ا 4334عيسوي، عبد الرحمن محمد ا -05
 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر .النفس

،مهارات التدريس الالزمة لمعلمي الرياضيات في 2344عادل،فتا  ، سديل  -43

 ( ، جامعة ديالى .43،العدد ) مجلة الفتحالمرحلة االبتدائية، بحث منشور ،

اتجا  الكفاءات والدور المستقبلي للمعلم في ا  4368الفراا فارو  حمديا  -43

 ا المملكة العربية السعودية . 44ا العدد  مجلة رسالة الخليج العربيالوطن العربي  ا 

،دار  مدخل الى طرائق التدريس، 2333كويران ،عبد الوهاب عوه،  -46

 .0الكتاب الجامعي ، االمارات العربية المتحدة ،ط

االتجاهات الحديثة في اعداد ،  2333المطيري ، عفاف ، بدرية المفرج ،  -43
ربية ، قطاع البحوث التربوية ، بحث منشور ا وزارة الت المعلم وتنميت  مهنيا

 والمناهج ا الكويت .
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المركز العربي للبحوث التربوية  ،4360مكتب التربية العربي لدول الخليج ، -41
  ا محاضرات في التقويم التربوي ا الرياه .الكويت -لدول الخليج 

رؤية في تقويم المناهج الدراسية لمعاهد ، 4333الموسوي ، عبد   حسن ، -24

 ، كلية التربية  ابن رشد .3، عدد  مجلة األستاا،  المعلين والمعلمات عداد 

 المالحق

 (0ملحق  

 أسماء الخبراء الذين استعان بهم الباحث

 

 (4ملحق رام  
موافق  المحاور ت

بدرجة 

 كبيرة جداً 

موافق 

بدرجة 

 كبيرة

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

موافق 

بدرجة 

 اليلة

موافق 

بدرجة 

 اليلة جداً 

 المحور االول: التخطيط واالعداد للدرس

      يخطط دروسه بشكل صحيح  .0

يستعمل الخطة اليومية كما وضعها   .4

 مسبقاً 

     

يحدد الطرائق واالساليب التدريسية   .3

 لتحقيق اهداف الدرسالفعالة 

     

يصيغ االهداف السلوكية بصور واضحة   .2

 وموضوعية

     

يحدد االفكار الرئيسية والمفاهيم   .5

 والتعميمات التاريخية المنظمة للدرس

     

يراعي الفروق الفردية بين التالميذ عند   .6

 االعداد والتخطيط للدرس

     

يحدد االمثلة التي سيستخدمها خالل   .7

 الدرس

     

 المحور الثاني : تنفيذ الدرس

      يحسن توزيع الوات على فعاليات الدرس  .2

     يتيح الفرصة للتالميذ لطرح االسئلة   .2

 مكان العمل التخصص االسم واللقب العلمي ت

 جامعة ديالى / كلية التربية االساسية طرائق تدريس أ.د. عبد الرزاق عبد هللا زيدان   .0

جامعة ديالى/ رئيس اسم العلوم التربوية  طرائق تدريس  جمال حمديأ.د. خالد   .4

 والنفسية

 جامعة ديالى / كلية التربية االساسية طرائق تدريس  أ.د. سلمى مجيد حميد  .3

 جامعة ديالى / كلية التربية االساسية فلسفة تربية  أ.م.د. اشراق عيسى عبد  .2

5.  
 ديالى / كلية التربية االساسيةجامعة  طرائق تدريس أ.م.د. سميرة محمود

 جامعة ديالى / كلية التربية االساسية طرائق تدريس  أ.م. منى زهير حسين  .6

 جامعة ديالى / كلية التربية االساسية طرائق تدريس  أ.م. هناء إبراهيم محمد  .7

 رئاسة جامعة ديالى  أصول التربية م. وسام عماد عبد الغني  .2
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 واالستفسارات

يحسن صياغة االسئلة والشواهد ذات   .01

 العالاة بالمحتوى

     

يتدرج في عرض المادة العلمية بطريقة   .00

موضوعية من السهل الى الصعب ومن 

 البسيط الى المعقد.

     

يحسن استخدام الطرائق واالساليب   .04

 التدريسية المناسبة لموضوع الدرس

     

يثير دافعية التالمذة نحو الموضوع من   .03

 خالل مقدمة الدرس

     

يشجع التالميذ الخجولين والمترددين   .02

 على المشاركة بالدرس

     

 التعليميةالمحور الثالث : الوسائل والتقنيات 

يستخدم وسائل التعليم وتقنياته بصورة   .05

 فعالة

     

يشجع التالميذ على صنع الوسائل   .06

 التعليمية من خامات البيئة المحلية

     

      يجيد استخدام الصبورة بصورة فعالة  .07

يعفففرض الوسفففيلة التعليميفففة ففففي الوافففت   .02

 المناسب 

     

يستخدم الوسيلة التعليمية المناسبة   .02

 لموضوع الدرس 

     

يستعمل التقنية الحديثة كأداة لتعزيز تعلم   .41

 الطلبة.

     

   المحور الرابع: الخصائص الشخصية والمهنية

يتصف بشخصية متوازنة وثقة بالنفس   .40

 داخل القاعة الدراسية.

     

يتميز باالتجاهات اإليجابية نحو تالمذته   .44

 تفاعله ومنااشاته معهم.في 

     

يمتلك طبقات صوتية متنوعة ولغة   .43

 سليمة.

     

يستعمل دوره االرشادي داخل غرفة   .42

 الصف.

     

يتفهم مشكالت الطلبة ويساعدهم في   .45

 التغلب عليها.

     

 المحور الخامس: التقويم

يستعمل ادوات متنوعة لتقويم نواتج   .46

 والوجدانية.التعلم المعرفية والمهارية 

     

يوزع االسئلة الصفية بين التالمذة   .47

 توزيعاً وعادالً 

     

يصمم أسئلة لالختبار متنوعة وشاملة   .42

لكل مفردات المنهج الدراسي وفق معايير 

 الجودة.

     

يحسن بناء االختبارات التحصيلية لقياس   .42

 تحصيل التالميذ
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يستخدم االسئلة التي تقيس االهداف   .31

 السلوكية المحددة في خطة الدرس

     

 

  


