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وعالقتها    سي التاريخ في المرحلة االعداديةالمهارات التدريسية لمدر 
 بتحصيل طلبتهم

   
 عبد الرزاق عبد هللا زيدان العنبكيأ.د.

 الكريطي أحمد شاكر مزهر

 كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة ديالى 

 32/6/3102تاريخ قبول النشر : 32/6/3102تاريخ استالم البحث : 

 الكلمة المفتاحية : المهارات التدريسية

 

 مستخلص البحث :

ان للمهارات التدريسية وتحصيل الطلبة أهمية كبيرة لدى مدرسي التاريخ لذا 

مستوى أداء مدرسي التاريخ للمهارات تعرف على )لايهدف البحث الحالي 

(,وقد استخدم الباحث المنهج التدريسية وعالقتها بتحصيل طابتهم 

( ُمدّرسة 83الوصفي)بأسلوب العالقات االرتباطية( , وبلغ حجم العينة )

وُمدّرساً , وكانت اداة البحث استمارة المالحظة لقياس أداء مدرسي التاريخ مع 

ى تحصيل الطلبة في االمتحان الوزاري , أما أهم النتائج فكانت االعتماد عل

قبول والمتوسط , تشير الى تباين مستوى أداء مدرسي التاريخ بين الضعيف والم

داللة احصائية بين اداء مدرسي التاريخ في كل مجال من  اتمع وجود عالقة ذ

تحصيل  مجاالت المهارات التدريسية ولمجموع االداء الكلي وبين متوسط

طلبتهم , فضالً عن وجود عالقة ارتباطية موجبة وطردية بين االداء والتحصيل 

 فيما يخص مدرسي التاريخ .
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Abstract : 

          Teaching skills and students achievements have great 

importance for the history teachers therefore , the current 

study aims at knowing (the level of performance for the 

history teachers of the teaching skills and its relation 
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with their students' achievements). The descriptive 

method is used with (correlations style) and  the sample is 

(38) teachers. The tool is checklist observation to measure 

the level of performance for history teachers  with 

depending on students' achievements in ministerial 

examination.  The most  results signify that there are 

differences level of performance for history teachers as 

(weak ,accepted ,and medium ), and there is a statistically 

significant differences among the level of the performance 

for history teachers in each aspect of teaching skills and for 

total performance and the medium of students' 

achievements, also there is a positive correlation between 

the performance and achievements refering to history 

teachers. 

 

 الفصل االول : التعريف بالبحث :

 أوالً :مشكلة البحث :

يعد التدريس نظاماً متكامالً له مدخالته وعملياته ومخرجاتهه , والمهدرس 

أساسيُّ فيه لما له مهن دور فاعهل فهي جميهع عملياتهه  واجراءاتهه  وأ هر فهي ركٌن 

ء مخرجاته ؛ ألنه مكون رئيس في مدخالت التعليم ,وأي نظهام تعليمهي فهي  هو

المفهوم الجديد تتداخل عناصره فيؤ ر أحهدهما فهي األخهر سهلباً أو ايجابيهاً وهكهذا 

 (. 91:    8003هو المدرس ,                         )عطية , والهاشمي , 

فالمدرس الذي يمتلك مهارة ما , في عمل أو مهام معينهة , يكهون قهادراً علهى أن 

ة , وذلك ألنه سبق وأن مارسه بتكهرار يؤدي هذا العمل , أو المهام بيسر وسهول

 (.  83:   9133الى أن أتقنه واكتسب فيه المهارة , )األمين , وآخرون , 

لذا يؤكد التربويون في هذا الخصوص أنَّ تهيئة أعداد كبيرة من المدرسهين لهيس 

بأمر  روري بقدر  رورة توفير مدرسين ذوي مهارات عالية وقهادرين علهى 

لهادف ويحملون على عاتقهم تربية قادة المسهتقبل , فالمهدرس التدريس الفاعل وا

الناجح في استعمال المهارات التدريسية يولد كهل يهوم والدة جديهدة ؛ ألنهه يسهاير 

احتياجات طلبته المتجددة ويجعلها محوراً لدروسه واطاراً ألوجه نشاطه ونشهاط  

 ( . (Hattie,2008: 392طلبته  ,

ات الالزمة لتدريس مادته وممارسهته لهها باسهتمرار وان اكتساب المدرس المهار

مههن شههأنها أن تههؤدي الههى ارتفههاع مسههتوى أدائههه , فضههالً عههن أن هههذا المسههتوى 

ينعكس ايجابياً على تعلم طلبته وتمكنهم من المادة استيعاباً وفهماً , فضالً عن أن 
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ل خبهرة المههدرس ومهاراتههه تعهد احههد أهههم العوامههل المدرسهية المههؤ رة فههي تحصههي

 (. 19:  9191الطلبة,)اللقاني , ور وان, 

وبمههها انَّ رفهههع مسهههتوى التحصهههيل الدراسهههي للطلبهههة ههههدف أساسهههي تسهههعى اليهههه 

المؤسسهههة التعليميهههة وال فرابهههة فهههي ذلهههك , اذ ان االسهههتمرار فهههي رفهههع مسهههتوى 

تحصيلهم يعني االستمرار في بناء أجيال مؤهلة وقادرة علهى القيهام بمسهؤولياتها 

, ولن يتحقق هذا الهدف اال  بنجاح المدرس , لذا كان من المهم أن تجاه المجتمع 

 ( . 18:   8008يُبنى المدرس قبل الطالب ,) عبد اللطيف , 

وقد أشارت العديهد مهن الدراسهات علهى وجهود  هعف فهي مسهتوى أداء مدرسهي 

( و)العنبكههي , 9139التههاريخ فههي المراحههل المختلفههة ومنههها دراسههة )الفههتالوي , 

 ( .8098( و)العزاوي , 8001)جري , ( و9111

( الى وجود  عف في تحصيل طلبة الصف 8098بينما أشارت دراسة )وكاع  

( 8098السادس األدبي في مادة التاريخ , كهذلك أشهارت دراسهة )احمهد و ويهس 

 الى انخفاض مستوى تحصيل طلبة الصف السادس األدبي بصورة عامة .

قهوال وشههادات لمدرسهي التهاريخ واالطهالع مهن أ انهذا فضالً عّما سمعه الباحثه

على تحصيل الطلبة  للسنوات الما ية لمادة التاريخ الحديث والمعاصهر للهوطن 

 العربي في االمتحان الوزاري .

بدراسهة  اسهتطالعية للعديهد مهن مهدارس المحافظهة  اقام انزد على ذلك أنَّ الباحث

لهم عهن العالقهة بهين أداء  والتقى بعدد من مدرسي المادة وتوجيه مجموعة أسئلة

المههدرس وتحصههيل طلبتههه وأشههاروا الههبع  مههنهم الههى وجههود عالقههة و يقههة بينمهها 

 البع  االخر كان له رأي مغاير ونفى تلك العالقة .

ممها تتطلههب معرفههة مسههتوى اداء مدرسههي التههاريخ للمهههارات التدريسههية , ومههدى 

شههخيص جوانههب القههوة ممارسههتهم لههها فههي أ نههاء التههدريس الفعلههي فههي المههدارس لت

 والضعف , ومعرفة عالقة أدائهم لتلك المهارات بمستوى تحصيل طلبتهم . 

وهذه المشكلة لمسها الباحث ايضها مهن خهالل عملهه فهي سهلك التعلهيم لمهدة )سهبع 

اذ الحههو وجههود  ههعف فههي أداء المدرسههين للمهههارات التدريسههية ممهها  سههنوات(

ا دفع الباحث للتحقق واإلجابة عن انعكس سلباً على مستوى تحصيل طلبتهم , مم

السؤال اآلتي : هل هناك عالقة و يقة بين األداء والتحصهيل فيمها يخهّص مهدرس 

 التاريخ في المرحلة االعدادية  ؟

 

 ثانياً :أهمية البحث :

 تتجلى أهمية البحث في النقاط اآلتية :

 جتمع .. أهمية التربية كونها من العوامل األساسية التي تحقق مطالب الم9

                                                           

/ التابعة لمديرية تربية محافظة ديالى / بتاريخ تعين الباحث مدرس في  انوية الحسن بن علي )ع(  

8001. 
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. بيههان أهميههة التههاريخ فههي بنههاء شخصههية أفههراد المجتمههع وصههقلها , و ههرورة 8

 ايجاد مدرس مؤهل وقادر على تحمل  قل هذه المسؤولية .

. أهمية التحصهيل الدراسهي كونهه مهن المتغيهرات األساسهية فهي تحقيهق أههداف 1

م التربيههة ,فضههالً عههن كونههه المعيههار األساسههي الههذي يههتم مههن خاللههه قيههاس تقههد

 المتعلمين . 

.أهمية المرحلة اإلعدادية واستيعابها أعداداً  خمة من الطلبة , فضالً عن انها 1

 مرحلة اإلعداد العلمي لمواصلة التعليم الجامعي .

. امكانيهههة الكشهههف عهههن العالقهههة بهههين المههههارات التدريسهههية لمدرسهههي التهههاريخ 8

 وتحصيل طلبتهم بشكل علمي .

الحظههة( تسهههم فههي تقههويم أداء مدرسههي التههاريخ فيمهها . تقههديم أداة )اسههتمارة الم9

 يتعلق باستخدامهم للمهارات التدريسية وفقاً للمجاالت المحددة .

تناولت المهارات  –على حد علم الباحث  –. ال توجد دراسة عراقية أو عربية 3

 التدريسية لمدرسي التاريخ في المرحلة اإلعدادية وعالقتها بتحصيل طلبتهم .

 

 : هدف البحث وفرضيتاه :ثالثاً 

 : علىتعرف اليهدف البحث الحالي 

مسهههتوى أداء مدرسهههي التهههاريخ  للمههههارات التدريسهههية وعالقتهههها  بتحصهههيل * 

 طلبتهم؟

 من خالل التحقق من الفرضيتين الصفريتين اآلتيتين :

داللة احصائية عند مستوى داللة  )  اتال توجد عالقة ذ الفرضية األولى :

ستوى أداء مدرسي التاريخ الحديث والمعاصر لكل مجال من (  بين م 0,01

مجاالت المهارات  التدريسية التي ستعد في البحث الحالي وبين متوسط تحصيل 

 طلبتهم.

داللة احصائية عند مستوى داللة )  اتال توجد عالقة ذ الفرضية الثانية :

وع األداء ( بين مستوى أداء مدرسي التاريخ الحديث والمعاصر في مجم 0,01

الكلي في المهارات  التدريسية التي ستعد في البحث الحالي وبين متوسط 

 تحصيل طلبتهم.

 

 رابعاً :حدود البحث :

 )أ( مهارات التدريس التي ستعد في البحث الحالي .  الحدود العلمية :  *

 (.8098/8098)ب( نتائج االمتحان الوزاري للعام الدراسي)

سهي مهادة التهاريخ الحهديث والمعاصهر للهوطن العربهي مدر الحدود البشرية :  *

لتربيههة األساسههية / أقسههام للصههف السههادس األدبههي مههن خريجههي كليههات التربيههة وا

 . التاريخ
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المههدارس اإلعداديههة النهاريههة الحكوميههة التابعههة لمديريههة  الحدددود المكانيددة :  *

                            تربية                                                       

 محافظة ديالى .                           

 ( .  8091 – 8098العام الدراسي  )  الحدود الزمانية :* 

 

 خامساً :تحديد المصطلحات 

 : عّرفها : . المهارات التدريسية0

"حصيلة من المههارات المهنيهة التهي تمكهن المدرسهين ( بأنها : 3111جابر )* 

 (. 31:   8000, ) جابر ,  اعدة الطلبة على أن يتعلموا بدرجة أكبر"من مس

األداء السههلوكي المتعلههق بمهههارات األهههداف إجرائيدداً بأنهددا :  انعّرفهددا الباحثدد

التربويهههة , والتخطهههيط للهههدرس , والتهيئهههة والتمهيهههد للهههدرس , وعهههرض وتنفيهههذ 

وطرحههها وتلقههي الههدرس , والوسههائل التعليميههة , واألسههئلة الصههفية )صههيافتها 

اإلجابة( , والتعزيز , واإلدارة الصفية , ومهارة التقهويم , التهي يمتلكهها مدرسهو 

التاريخ مقاساً بالدرجات التي يحصلون عليها وفق استمارة المالحظة المعدة لهذا 

 الغرض. 

"ههي مرحلهة دراسهية تقهع  همن المرحلهة الثانويهة بعهد  . المرحلة اإلعداديدة :3

ة , ومدتها  الث سنوات )الرابع , الخامس , السادس( , ترمي المرحلة المتوسط

الى ترسيخ ما تم اكتشافه من قابليات الطلبة وميولهم وتمكنهم مهن بلهوم مسهتوى 

أعلى من المعرفة والمهارة مع تنويع وتعميق بع  الميادين الفكريهة والتطبيقيهة 

)وزارة التربيهههة , ,للحيهههاة اإلنتاجيهههة" م, تمهيهههداً لمواصهههلة الدراسهههة , واعهههداده

8001 :9.) 

 عّرفه : . التأريخ :2

" التهاريخ ههو البحهث عهن الحقهائق وتهدوينها وتفسهير  ( بأنه :0661الدوري )*

:  9180,) الههدوري , الحقههائق وربطههها , اي عمليههة نقههد وتحقيههق لهههذه الحقههائق 

91.) 

التهاريخ المو وعات التاريخية الموجودة في كتاب  عّرفه الباحث إجرائياً بأنه :

الحههديث والمعاصههر للههوطن العربههي للصههف السههادس األدبههي التههي قههررت وزارة 

 التربية تدريسها في العراق .

 عّرفه : . التحصيل :2

" مدى ما تحقق مهن أههداف تعلهم فهي مو هوع سهبق ( بأنه : 3100الحاللي )*

 (. 98:   8099, ) الحاللي , للفرد دراسته أو تدرب عليه " 

الدرجات التي حصل عليها الطلبهة )عينهة البحهث(  اجرائيا بأنه : انعّرفه الباحث

فهههي االمتحهههان الهههوزاري لهههوزارة التربيهههة , جمهوريهههة العهههراق , لمهههادة التهههاريخ 

 ( . 8098 – 8098الحديث والمعاصر للوطن العربي للعام الدراسي )
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 : سابقةال دراساتالالفصل الثاني : 

 ( : 3113دراسة ) الجنابي , داود عثمان ,  -0
الكفايات التدريسية الالزمة لمدرسي الكيمياء في المرحلة المتوسطة وعالقتها  {

 . }بحافز التحصيل لدى طلبتهم 

هدفت الدراسة الى تحديد قائمة بالكفايات التدريسية الالزمة لمدرسي الكيمياء 

وعالقتها بحافز التحصيل لدى طلبتهم , وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي , 

( مدرسة ومدرساً , وكانت أداتا البحث بطاقة 19ا عينة البحث فبلغت )ام

المالحظة و مقياس حافز التحصيل , اما أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة 

فكانت تشير الى تباين أداء مدرسي الكيمياء في الكفايات بين المتوسط والجيد , 

الكفايات التدريسية وبين  مع وجود عالقة موجبة ودالة احصائياً بين عدد من

 حافز التحصيل لدى الطلبة .

 ( : 3100دراسة ) الزيدي , فاضل علوان ,  -3
الكفايات التدريسية لمدرسي التربية الريا ية وعالقتها في اكتساب بع   {

 . }المهارات الحركية للطلبة في المدارس المتوسطة 

ريسية لمدرسي التربية هدفت الدراسة الى التعرف على الكفايات التد      

, وقد  }الريا ية وعالقتها في اكتساب بع  المهارات الحركية لدى طلبتهم 

( مدرسة ومدرساً 93استخدم الباحث المنهج الوصفي , اما عينة البحث فبلغت )

, وكانت اداتا البحث بطاقة المالحظة ومقياس االختبارات الحركية , وقد 

تربية الريا ية في المرحلة المتوسطة فوق اظهرت النتائج ان اداء مدرسي ال

المتوسط , مع وجود عالقة ذو داللة احصائية بين اداء طلبة مدرسي الفئة العليا 

 وطلبة مدرسي الفئة الدنيا لصالح طلبة مدرسي الفئة العليا .

 

 منهجية البحث وإجراءاته : الفصل الثالث :

 أوالً : منهج البحث :
) بأسلوب العالقات االرتباطية ( ؛ ألنه يتالءم اعتمد منهج البحث الوصفي 

وطبيعة بحثه , فالبحث الوصفي منهج يقوم بدراسة الظاهرة كما توجد في الواقع 

ووصفها وصفاً دقيقاً والتعبير عنها كيفياً من خالل وصف الظاهرة وتو يح 

خصائصها , وكمياً من خالل الوصف الرقمي الذي يو ح مقدار هذه الظاهرة 

:  9139حجمها ودرجة ارتباطها مع بقية الظواهر , ) الزوبعي والغنام , , أو 

91 . ) 

ويعّرف بأنه كل استقصاء ينصّب على ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة في 

الواقع بقصد تشخيصها وكشف جوانبها وتحديد العالقة بين عناصرها , أو بينها 

 ( . 898:   9131ن , وبين ظواهر تعليمية واجتماعية أخرى , ) فان دالي

 

 ثانياً : مجتمع البحث وعينته : 
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تكون مجتمع البحث من جميع المدارس اإلعدادية النهارية الحكومية التابعة 

( اعدادية , بواقع 19للمديرية العامة لتربية محافظة ديالى , والبالغ عددها )

يات تربية ( َمدَرَسة للبنين , موزعين على  مدير89( َمدَرَسة للبنات و )81)

( ُمَدّرسةً وُمَدّرساً لمادة 19( , و مت تلك المدارس )9المحافظة  , ملحق )

( 81التاريخ الحديث والمعاصر للوطن العربي للصف السادس األدبي , بواقع )

,اما عينة البحث  (8091 – 8098( ُمدّرساً للعام الدراسي )89ُمدّرسة و )

حديث والمعاصر للوطن العربي  من فاقتصرت على ُمَدّرسي مادة التاريخ ال

خريجي كليات التربية / والتربية األساسية / أقسام التاريخ , ومن درس المادة 

( , وبذلك بلغ حجم العينة النهائية 8091 -8098( و)8098-8098للعامين ) 

( ُمدّرساً موزعين 89( ُمدّرسةً و )99( ُمدّرسةً وُمَدّرس , بواقع )83للبحث )

(  أي ما نسبته 9اإلعدادية في مديريات المحافظة  , ملحق  ) على المدارس

%( من حجم المجتمع األصلي , أختارهم الباحث جميعاً عينة لبحثه ؛  1,91)

في تعميم  ألن ذلك أدعى لصدق النتائج , اذ كلما كبر حجم العينة كان ذلك أفضل

بحث أن يطبق نتائج البحث وكان تمثيلها للمجتمع أكثر صدقاً , فاألصل في ال

 ( يو ح ذلك .9على كل مفردة من مفردات مجتمع البحث , وجدول ) 

 

 (  0جدول )  

أعداد مدارس ومدّرسي مجتمع وعينة البحث بحسب الموقع والجنس والنسبة 

 المئوية

 ت
اسم 

 القضاء

مجتمع 

 المدارس

عينة 

 المدارس

عينة 

 المدرسين

عينة 

 االناث 

عينة 

 الذكور

النسبة 

 المئوية

 %11,98 1 3 99 99 91 بعقوبة .9

 1 8 3 3 98 المقدادية .8
89,01 

% 

 8 8 8 8 1 الخالص .8
91,93 

% 

 8 8 1 1 8 بلدروز .1
90,18 

% 

 % 9,31 8 9 8 8 1 خانقين .1

 % 900 89 99 83 83 19 المجموع

 

 رابعاً : أداة البحث :

                                                           

 ( .  8091 – 8098بيانات شعبة اإلحصاء في المديرية العامة لتربية محافظة ديالى )  
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البحث الحالي  لما كانويتم تحديد األداة بحسب طبيعة البحث ومستلزماته ,  

يهدف الى التعرف على مستوى اداء مدرسي التاريخ للمهارات التدريسية 

وعالقتها بتحصيل طلبتهم , اختار الباحث اسلوب المالحظة ؛ ألنها تعد األفضل 

عندما يكون هدف البحث تقويم مستوى أداء عملي أو تقويم أداء أو تحديد 

تصلح أداء فيرها في مثل هذه  مستوى ظواهر سلوكية أدائية أو عملية , وال

 ( . 881:   8090المواقف , ) عطية , 

فعملية تحديد أنماط السلوك وكفاية المدرس تكون أكثر دقة واقرب الى وصف 

 198:   8008الواقع وتشخيصه اذا ما تم بحثه بواسطة المالحظة,) العساف , 

.) 

يسية لتكون أداة ات التدرولعدم توافر استمارة لهذا الغرض , تتضمن المهار

 اتّبع الباحث الخطوات اآلتية لبناء أداته : للبحث ,

 

 الدراسة االستطالعية:

إن الهدف الرئيس من الدراسة االستطالعية هو الحصول على عدد من   

 المهارات التدريسية وذلك من خالل اإلجراءات اآلتية :

 كاآلتي: ( فرداً موزعين30. توجيه استبانة مفتوحة إلى عينة بلغت )0

 (1 من تدريسي أقسام التاريخ والعلوم التربوية والنفسية في كليات التربية )

للعلوم اإلنسانية والتربية األساسية في جامعة ديالى وجامعات بغداد , 

 والمستنصرية ,     و بابل , والقادسية , والموصل , وصالح الدين . 

 (1مشرفين اختصاصيين في مادة التاريخ واالج ) تماعيات من وحدة

 اإلشراف االختصاصي في المديرية العامة لتربية محافظة ديالى . 

 (3 مدرسين يدرسون مادة التاريخ الحديث والمعاصر للوطن العربي )

( مدرسين ومثلهم مدرسات, من هم بدرجة ) مدرس 1للصف السادس األدبي, )

 أول ( .

دريس مادة التاريخ في ت *( من المدرسين المتميزين2.مالحظة أداء )3

الحديث والمعاصر للصف السادس األدبي, بواقع مدرسين اثنين ومثلهم من 

 المدرسات.

 . االطالع على :2

  عدد من الدراسات والبحوث المحلية والعربية واألجنبية ذات الصلة في

  -مجال البحث الحالي ومنها:

 ( مجاالت. تةس( كفاية موزعة على )19وتضمنت ) 9139. دراسة الفتالوي 9

                                                           
*
المقصود بهم الحاصلون على تقييم )امتياز( من المشرف االختصاصي , ونسبة نجاح طلبتهم في  

 يتين .االمتحان الوزاري )امتياز( للسنتين الما 
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 ( مجاالت.سبعة( كفاية موزعة على )30وتضمنت ) 9118. دراسة القدمي 8

  .أهداف تدريس مادة التاريخ للمرحلة اإلعدادية 

  عدد من المصادر والمراجع واألدبيات العربية واألجنبية التي تناولت

 مهارات التدريس العامة ومهارات تدريس التاريخ. 

( سبعريس مادة التاريخ في المرحلة اإلعدادية لمدة ). خبرة الباحث في تد2

سنوات , حاول الباحث االستفادة منها في تحديد قائمة المهارات التدريسية 

 وإعدادها وتنظيمها ومن ثم توزيعها على المجاالت . 

وفي  وء اإلجراءات السابقة جمع الباحث عدداً من المهارات التدريسية  م   

( مجاالت , تسعة( مهارة موزعة على )31لقة  مت )صافها في استبانة مغ

 والذي يبين المهارات التدريسية الالزمة بصيغتها األولية .

ولغرض التحقق من صالحية المهارات وصحة توزيعها بين المجاالت   

عر ت بصورتها األولية على مجموعة من المحكمين والمختصين في التاريخ 

م , وقد طلب منهم أن يراجعوا كل مجال وما وطرائق التدريس والقياس والتقوي

يتضمن من مهارات , وابداء الرأي فيها من حيث الصيافة والترتيب أو التعديل 

 أو الزيادة أو الحذف . 

 الختيار المهارات الصالحة , وذلك باستخدام مربع كآي الباحث معياراً  واستخدم

(chi – square )  ( 01,0د مستوى داللة )لمعرفة الفقرات الدالة احصائيا عن

(  8( , وقد اخذ الباحث بالفقرات الدالة احصائياً التي قيمة ) كا9بدرجة حرية )

%( من عدد المحكمين 30( فما فوق أي نسبة اتفاق ) 8,98فيها تساوي ) 

والمختصين الموافقين على الفقرة ذاتها ,  وقد استبعدت المهارات التي لم 

 ( .  81ورة وكان عددها ) تحصل على نسبة االتفاق المذك

وفي  وء ذلك اعتمدت المهارات التي حصلت على نسبة االتفاق المذكورة 

مجال  {{( مجاالت , وهيتسعة( مهارة موزعة على )80فأكثر وكان عددها )

( مهارات , 6( مهارات , ومجال التخطيط للدرس )2األهداف التربوية )

, ومجال عرض الدرس وتنفيذه  ( مهارات2ومجال التمهيد والتهيئة للدرس )

( مهارات , ومجال األسئلة 5( مهارة , ومجال الوسائل التعليمية )06)

( مهارات , ومجال  اإلدارة الصفية 5( مهارات , ومجال التعزيز )7الصفية )

, وفي  وء ما تقدم فقد أصبحت }}( مهارات 6( مهارات , ومجال التقويم )8)

 ( مهارة. 80اعتمادها ) المهارات التدريسية التي يمكن

لذا اعد الباحث هذه المهارات التي تم تحديدها بشكل استمارة مالحظة للتعرف 

ميدانياً على هذه المهارات من خالل المالحظة , بعد أن أصبح لدى الباحث 

تصور مسبق عن نوع المعامالت التي يالحظها أو عن نوع السلوك الذي يراقبه  

 ( . 891:   9131, والعبيدي , ,               ) سلطان 
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وقد و ع الباحث أمام كل مهارة  ال ة مستويات في األداء , وهي : يؤديها 

( درجات , ويؤديها 8( درجات , ويؤديها بدرجة متوسطة )8بدرجة جيدة )

( درجات في  8( درجة , وان الُمدرس الذي يحصل على ) 9بدرجة  عيفة )

 8ن في المهارات جميعاً  , كما في  ملحق  ) جميع عناصر األداء يعني انه متمك

 . ) 

 

 خامساً : صدق األداة :
يعد الصدق من الشروط المهمة الواجب توافرها في بناء المقاييس النفسية 

والتربوية , ويعني قدرة األداة على قياس ما أُعدت لقياسه فعالً , ) صابر , 

 ( . 39:   8008وخفاجة , 

كان مظهرها يشير الى ذلك من حيث الشكل ومن حيث وتكون األداة صادقة اذا 

ارتباط فقراتها بالسلوك المقاس , فإذا كانت محتويات األداة وفقراتها مطابقة 

للسمة التي تقيسها فإنها تكون أكثر صدقاً , وهذا النوع من الصدق يحاول ان 

يتعرف على مدى قياس األداة للغرض الذي و عت من أجله ظاهريا , ) 

 ( . 908:   9139ي , وآخرون , الزوبع

ولغرض التحقق من صالحية المهارات المتضمنة في استمارة المالحظة في 

قياس أداء مدرسي التاريخ في المرحلة اإلعدادية وسالمة صيافتها , فقد 

عر ت على مجموعة من المحكمين والمختصين في التاريخ وطرائق التدريس 

حظاتهم والتداول معهم نالت موافقة الجميع , والقياس والتقويم , وبعد األخذ بمال

 وبهذا تعد استمارة المالحظة صادقة ظاهرياً ويمكن اعتمادها. 

 

 سادساً : ثبات األداة : 
يقصد بالثبات درجة االتساق في نتائج استخدام المقياس من مدة ألخرى  ,             

 ( . 988:   8090) المنيزل , والعتوم , 

بات ألية أداة يجعل نتائج البحث أكثر مو وعية , وهناك أكثر وان حساب الث 

 811:   9138من طريقة يمكن استخدامها إليجاد  بات أداة القياس,) أبو لبدة , 

.) 

 اإلجراءات اآلتية إليجاد ثبات إستمارة المالحظة :  انوقد اتبع الباحث

 إعادة الثبات : . أ

األداة على مجموعة واحدة من وتقوم هذه الطريقة على أساس تطبيق         

مرتين متتاليتين في يومين مختلفين وفي حدود فاصل زمني يتراوح بين األفراد 

 ( . 880:   9133أسبوع واحد أو أسبوعين  , ) محمد , ور وان , 

( من مدرسي التاريخ للصف السادس األدبي بواقع 1حيث تم مالحظة )  

( 90اهدتين وبفارق زمني أمده )مدرسين ا نين ومثلهم من المدرسات في مش

 أيام , ومن  م ايجاد معامل الثبات لكل مجال من مجاالت استمارة المالحظة .



 

741 

 

 ثبات التصحيح :  . ب
والمالحو األول والمالحو الثاني كل منهم مستقل عن  انأي أن يقوم الباحث  

( مدرسين , بواقع مدرسين ا نين ومثلهم من المدرسات اربعاألخر بمالحظة )

زعين على أربعة مدارس اعدادية في أ ناء تدريسهم باستخدام استمارة مو

 , Lindquist )المالحظة ذاتها لتبدأ المشاهدات وتنتهي في وقت واحد , 

1980 : 57 ) . 

على كيفية تطبيق األداة بمالحظة احد  ا نين من زمالئه  انلذا درب الباحث  

لى استخدامها بشكل جيد , تم مدرسي التاريخ , وبعد التأكد من مقدرتهما ع

المدرسين األربعة , والستخراج الثبات عولجت النتائج التي حصل مالحظة 

عليها الباحث جراء المالحظة)بين الباحث ونفسه /  وبين الباحث والمالحو 

األول / وبين الباحث والمالحو الثاني  / وبين المالحو األول والمالحو الثاني ( 

ارتباط بيرسون للحصول على معامل االرتباط لكل  مل, وذلك باستخدام معا

 مجال من مجاالت األداة .

,  )31,0وبين نفسه عبر الزمن ) انوهذا وقد بلغت نسبة االتفاق بين الباحث 

والمالحو الثاني  ان, وبين الباحث )38,0وبين الباحث والمالحو األول )

 .) 38,0, وبين المالحو األول والمالحو الثاني ) )31,0)

 

 

 سابعاً : تطبيق األداة:

بعد التأكد من صدق األداة و باتها , طبق الباحث استمارة المالحظة   

( ُمدّرسات 8( من ُمدرسي التاريخ  , بواقع )8استطالعياً على عينة تألفت من  )

ومثلهم من الُمدّرسين بهدف التمّرس على استخدامها على نحو سليم وتحديد 

د التطبيق النهائي , وبذلك أصبحت استمارة المالحظة عنالصعوبات وتالفيها 

 جاهزة للتطبيق النهائي , اذ :

بدأ التطبيق الفعلي لمالحظة أفراد عينة البحث في مدارسهم يوم األحد  .9

( وانتهى الباحث  9181/ ذو الحجة /  83 ــ 8098/  99/  8الموافق      ) 

/ جمادى األولى /  81ــ  8091/  8/  88من عمله يوم األربعاء الموافق ) 

9181 .) 

تم مالحظة دفاتر الخطة ألفراد مجتمع البحث وذلك بقصد التأشير في  .8

 األداء الذي يقاس من خاللها .

. حقق الباحث زيارتين لكل ُمدّرس وُمدّرسة , الحو أداءهم في جميع 8

 المهارات المتضمنة في استمارة المالحظة في الزيارة األولى , أما الزيارة

الثانية فقد خّصصت لمالحظة المهارات التي لم تظهر في أداء المدرسين في 

                                                           


 محمد عدنان محمد وعقيل عبد الحسين / ماجستير طرائق تدريس التاريخ .



 

741 

 

الزيارة األولى ليس بسبب  عف في أداء الُمدّرس وانما بحكم طبيعة المو وع 

 .الذي كان يُدّرسهُ 

 

 ثامناً : تحصيل الطلبة :
اعتمد الباحث على نتائج تحصيل الطلبة في االمتحان الوزاري الرسمي الدور  

ذلك ألهمية اختبار  ان(, ويبرر الباحث8098 – 8098ول للعام الدراسي)األ

التحصيل النهائي في انه يستند الى التخطيط لالختبار والتحليل المنظم لألهداف 

على تقويم فاعلية الدرس ويسهم في  التربوية من حيث الشكل والمضمون ويعمل

 انتقال الطلبة من مرحلة الى أخرى .

 

 ل االحصائية :تاسعا : الوسائ

( في SPSSاستخدم الباحث الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )     

 الموا يع االتية :

 ( . Chi-squareقانون مربع كاي ) .7

 المتوسط الحسابي . .1

 النسبة المئوية . .3

 قانون العالقة االرتباطية وفق معامل ارتباط )بيرسون( . .4

 قيمة )ت( لمعنوية االرتباط . .1

 

(                                                               13:  8000(,   ) الراوي ,  883:  8003 ) البياتي ,

 ( 801:  8098مشهداني , واخرون , ) ال

 الفصل الرابع :

 .أوالً :عرض النتائج وتفسيرها /ثانياً :االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

االنتهاء من اجراءات البحث وفق  بعدأوالً : عرض النتائج وتفسيرها :

الخطوات التي أشار اليها الباحث في الفصل الثالث , يتم عرض النتائج التي 

 توصل اليها البحث الحالي وتفسيرها وفق هدف البحث وفر يتاه .

 المحور األول : عرض النتائج :

فيما يخص هدف البحث التعرف على ) مستوى أداء مدرسي التاريخ  أوالً :

 هارات التدريسية وعالقتها بتحصيل طلبتهم ( ,فقد اتبع الباحث االتي :للم
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. احتساب أداء مدرسي التاريخ لكل مجال مع احتساب مجموع األداء الكلي 9

للمهارات التدريسية بالنسبة المئوية  , مع اعتماد متوسط تحصيل الطلبة )عينة 

( يو ح  8حق ) ( , ومل 8098  – 8098البحث ( في االمتحان الوزاري ) 

 ذلك.

.احتساب المتوسط الحسابي لمستوى األداء لكل مجال ولمجموع األداء الكلي 8

للمهارات التدريسية , مع استخراج قيمة معامل ارتباط ) بيرسون ( بين مستوى 

أداء مدرسي التاريخ لكل مجال ولمجموع األداء الكلي للمهارات التدريسية وبين 

د تم ترتيبها تنازليا وفق المتوسط الحسابي لمستوى متوسط تحصيل طلبتهم  , وق

 األداء .

 

 ( 3جدول) 

يبين المتوسط الحسابي وقيمة معامل ارتباط بيرسون بين مستوى أداء 

مدرسي التاريخ  لكل مجال ولمجموع االداء الكلي للمهارات التدريسية وبين 

 متوسط تحصيل طلبته

المتوسط  المجاالت ت

 الحسابي

قيمة معامل 

 الرتباط ا

 0,18 81 االدارة الصفية 9

 0,89 89 التعزيز 8

 0,88 11 االسئلة الصفية 8

 0681 19 عرض الدرسوتنفيذه 1

 0,98 11 التمهيد والتهيئة للدرس 1

 0,10 18 التخطيط للدرس 8

 0,99 18 التقويم 9

 0,18 19 االهداف التربوية 3

 0,38 18 الوسائل التعليمية 1

 0638 11 داء الكليمجموع األ 90

 

 

 ثانيا :التحقق من  الفرضيتين الصفريتين وكاالتي :

( 0,01داللة احصائية عند مستوى داللة)  اتال توجد عالقة ذالفرضية األولى :

بين مستوى أداء مدرسي التاريخ الحديث والمعاصر لكل مجال من مجاالت 

 المهارات التدريسية وبين متوسط تحصيل طلبتهم .

بيرسون بين اداء  لتحقق من هذه الفر ية تم استخراج معامل ارتباطولغرض ا

مدرسي التاريخ للمهارات التدريسية وبين متوسط تحصيل طلبتهم لكل مجال من 
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مع احتساب القيمة التائية)المحسوبة والجدولية ( مجاالت المهارات التدريسية 

 ( يو ح ذلك . 8والداللة االحصائية , والجدول ) 

 

( 2جدول )   

قيم معامالت االرتباط بيرسون والقيمة التائية )المحسوبة والجدولية( والداللة 

 االحصائية لكل مجال  من المهارات التدريسية مرتبة تنازلياّ 

  ت

 مجال المهارة

قيم معامل 

 االرتباط

قيمة ) ت (  

 المحسوبة

قيمة ) ت ( 

 الجدولية

الداللة 

 اإلحصائية

  99681 0610 التخطيط للدرس 9

 

 

 

 

 

8,089 

 دال

 دال 1688 0638 الوسائل التعليمية 8

التمهيد والتهيئة  8

 للدرس

 دال 9680 0698

 دال 1631 0699 التقويم 1

عرض الدرس  1

 وتنفيذه

 دال 1688 0681

 دال 1631 0688 األسئلة الصفية 8

 دال 8693 0618 اإلدارة الصفية 9

 لدا 8683 0618 األهداف التربوية 3

 دال 91619 0689 التعزيز 1

 

داللة احصائية اذن ترف  الفر ية الصفرية  تبما ان كل المجاالت كانت ذا

التي تقول عدم وجود عالقة بين مستوى أداء مدرسي التاريخ في كل مجال من 

مجاالت المهارات التدريسية وبين متوسط تحصيل طلبتهم  وتقباللبديلة, وهذا 

داللة احصائية أي أن هذه العالقة موجودة في المجتمع يعني أن العالقة ذات 

 ليست صفرا كما تم افترا ه . األصلي وهي

 (0,01داللة احصائية عند مستوى داللة ) اتال توجد عالقة ذالفرضية الثانية: 

في مجموع                         بين مستوى اداء مدرسي التاريخ الحديث والمعاصر

 . تحصيل طلبتهم  ات التدريسية  وبين  متوسطاالداء الكلي للمهار

 مجموع االداء الكلي :

(  3,88(  وقيمهة  ) ت ( المحسهوبة ) 0,38تبين أن معامل االرتبهاط بيرسهون ) 

( , أي أن  8,089( فههي )  88, أما قيمة ) ت ( الجدولية  عند درجة الحرية ) 

 ( . 1العالقة دالّة احصائياً كما في الجدول ) 

 ( 2جدول )
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معامل ارتباط بيرسون بين أداء مدرسي التاريخ في مجموع االداء الكلي 

للمهارات التدريسية وبين متوسط  تحصيل طلبتهم , والقيمة التائية 

 )المحسوبة والجدولية( , والداللة اإلحصائية .

قيمة معامل  المجال

 االرتباط

قيمة ) ت ( 

 المحسوبة

قيمة )ت( 

 الجدولية

 ةالداللة اإلحصائي

مجموع 

 االداء الكلي

 دال احصائيا 8,089 3,88 0,38

 

اذن تههرف  الفر ههية الصههفرية التههي تقههول عههدم وجههود عالقههة بههين مسههتوى أداء 

مدرسههي التههاريخ فههي مجمههوع االداء الكلههي للمهههارات التدريسههية وبههين متوسههط 

ن وتقبل البديلة , وهذا يعني أن العالقة ذات داللة احصائية أي أتحصيل طلبتهم  

 في المجتمع األصلي وهي ليست صفرا كما تم افترا ه . موجودة ةهذه العالق

 

 المحور الثاني : تفسير النتائج :
أوالً : فيما يتعلق بالشطر االول من هدف البحث المتعلق  بمعرفة )مستوى اداء 

مدرسي التاريخ للمهارات التدريسية ( , سيتم تناول المجاالت التي لم تبلغ 

 ( : 8متبنى وهي كما تبينت من الجدول ) ال المعيار

( أي انه  19بلغ المتوسط الحسابي في هذا المجال ) . االهداف التربوية : 0

 عيف ودون المستوى المطلوب , يعزو الباحث ذلك الى صعوبة االجراءات 

الخاصة بصيافة االهداف التربوية وخاصة السلوكية منها فضالً عن قلة 

 درسي التاريخ في ا ناء الخدمة في هذا المجال .الدورات التدريبية لم

( وهذا يعني   18بلغ المتوسط الحسابي لهذا المجال )  . الوسائل التعليمية :3

ان االداء كان  عيفا , ويعزو الباحث هذا الضعف الى ان فالبية مدرسي 

التاريخ  لديهم قصور في أستعمال الوسيلة التعليمية مع قلة ايمانهم بأهميتها 

بالعملية التعليمية هذا من جهة , ومن جهة اخرى قلة توافرها في المدارس , 

 فضالً عن قلة الدورات التدريبية  لهذا المجال.

فيما يخّص بالشطر الثاني من هدف البحث المتعلق ) بالعالقة بين أما   ثانياً :

اداء مدرسي التاريخ للمهارات وتحصيل طلبتهم ( , وبعد استخراج معامل 

وبعد التحقق من  تباط بيرسون لكل مجال ولمجموع المهارات التدريسيةار

فر يات البحث باحتساب القيمة ) التائية المحسوبة ( ومقارنتها  بالقيمة ) التائية 

( كما في الجدول )  88( ودرجة حرية ) 0,01الجدولية ( عند مستوى الداللة )

جموع االداء الكلي لها داللة ( , تبين ان كل مجاالت المهارات التدريسية وم 8

احصائية مما يدل على وجود عالقة موجبة وطردية بين مستوى أداء مدرسي 

التاريخ  لكل مجال ولمجموع االداء الكلي للمهارات التدريسية وبين متوسط 
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تحصيل طلبتهم , وهذا ما يفسر أهمية مهارات التدريس بالنسبة لمدرسي 

هارات تدريسية بمستوى جيد يمكنه ان يحقق التاريخ , فالمدرس الذي يمتلك م

تعليما افضل لطلبته ومن  مَّ تحصيالً جيداً لطلبته وان  عف تحصيل الطلبة 

فالبا ما يكون مصاحبا النخفاض مهارات المدرس وكفاياته , وهذا ما اكده 

فضالً المهارات التدريسية  التحول الجديد في حركة اعداد المدرسين القائمة على

صادر والمراجع واالدبيات التي تناولت المهارات التدريسية ودورها  في الم عن

 العملية التعليمية وبمخرجاتها .

ه يمكن توقع وجود ءفي  ويتم ويمكن أن تُعّد هذه العالقة االساس الذي      

عالقات سببية وتساعد في و ع فر يات تتعلق بالكشف عن هذه العالقات 

جراء دراسات اة على العوامل المؤ رة بوساطة طرتتم السيالسببية بعد ان 

 ( . 910:  9199تجريبية , )البياتي , وا ناتيوس , 

 

 ثانياً : االستنتاجات والتوصيات والمقترحات :

 أوال : االستنتاجات :  

قلة اطالع فالبية مدرسي التاريخ على األهداف التربوية العامة مع قصور   .9

 في صيافة األهداف السلوكية .

ن التخطيط للمادة على المستوى السنوي , او الفصلي , او اليهومي يظههر ا  .8

وا ح تماما وبحاجة دومها في عمل مدرسي التاريخ ولكنه تخطيط موجز وفير 

 .للمتابعة

أفلب مدرسي التاريخ يعملون وفق اسلوبهم الخاص في الدرس الجديهد قبهل  .8

 حديثة للتدريس .الدخول في تنفيذه مع ندرة استخدامهم لالستراتيجيات ال

ْن مدرسي التاريخ من المادة فهي الجانهب النظهري , اال أن دور الطالهب  .1 تََمكُّ

 يكاد يكون سلبيا في افلب الممارسات والواجبات في ا ناء تنفيذ الدرس .

تفتقر افلب المدارس للوسائل التعليمية واألجهزة والمواد الالزمة لمثل هذه  .1

 المواد.

قسههم كبيههر مههن مدرسههي التههاريخ فههي اسههتخدام  يوجههد ارتجاليههة وا ههحة لههدى .8

 األسئلة الصفية في  شروط اعدادها وطرحها واستقبال اجاباتها . 

 أساليبه. يمارس مدرسو التاريخ نوعاً ال بأس به من التعزيز وباختالف .9

 تمتع مدرسو التاريخ بنوع عال  من االنضباط في ادارة الصف الدراسي . .3

اقتصههاره علههى تقههدير مسههتوى الطلبههة وجههود قصههور فههي عمليههة التقههويم و .1

 باالختبارات التحريرية والفصلية بالدرجة األولى .

مستوى أداء مدرسهي التهاريخ فهي المرحلهة اإلعداديهة متباينهاً بهين الضهعيف  .90

 والمقبول والمتوسط في المجاالت التي تم اعتمادها في البحث الحالي.

ات تدريسهية بصهورة الحو الباحث أن مدرسي التاريخ الذين يمتلكون مههار .99

 جيدة لديهم قدرة أفضل على ايصال المادة العلمية لطلبتهم .
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توجههد عالقههة ارتباطيههة دالههة احصههائياً وموجبههة وطرديههة بههين مسههتوى أداء  .98

لمههارات وبهين متوسهط مدرسي التهاريخ فهي كهل مجهال ولمجمهوع االداء الكلهي ل

 .تحصيل طلبتهم

 

 ثانيا : التوصيات :

ت التدريسههية التههي تههم تحديههدها فههي البحههث الحههالي اعتمههاد قائمههة المهههارا .9

واإلفهههادة منهههها فهههي تقهههويم مدرسهههي التهههاريخ مهههن مهههدراء المهههدارس والمشهههرفين 

 التربويين .

 هرورة الههربط بههين الجانههب النظههري والجانههب العملههي فههي بههرامج اعههداد  .8

 الطلبة / المدرسين في كليات التربية في مرحلة التربية العملية .

رسهههي التهههاريخ للمرحلهههة اإلعداديهههة يتضهههّمن المههههارات اعهههداد دليهههل لمد .8

التدريسية التي حددت في هذا البحث بغية اإلفادة منها من قبل مدرسي المادة في 

 تقويم أدائهم ذاتيا .

اقامة دورات مستمرة لمدرسي التاريخ في ا ناء الخدمة لالطالع علهى مها  .1

 يستجد في  برامج اعدادهم وفق المهارات التدريسية .

نبغي على الجهات التربوية المختصة التركيز على تطهوير أداء مدرسهي ي .1

التههاريخ فههي مهههارات التههدريس بصههورة عامههة وعلههى المهههارات التههي ظهههر فيههها 

  عف  بصورة خاصة .

لما كان البحث الحالي قد كشفت عن قصور في اداء مدرسهي التهاريخ فهي  .8

 .الوسائل التعليمية( بع  المهارات ومنها )مجال االهداف التربوية , ومجال

 

 :  انلذا يوصي الباحث 
 ههرورة االهتمههام مههن قبههل الجهههات المعنيههة بتطههوير مهههارة المههدرس فههي  . أ

مجال االهداف التربوية وخاصة صيافة االهداف السلوكية لمها لهها مهن دور فهي 

 مخرجات العملية التعليمية .

مهع  هرورة  توفير الوسائل التعليمية في المدارس قبل بدء العام الدراسي . ب

 تدريب المدرس على استخدامها من خالل دورات تدريبية .

 رورة العمل على رفع قدرات مدرسي التاريخ في المهارات التدريسهية  . ت

بالنسبة للمهارات التدريسية التي لم تكن بالمسهتوى المهأمول , مهن خهالل دورات 

 تدريبية قبل بدء العام الدراسي .

 ثالثا : المقترحات :

سة مما لة للدراسهة الحاليهة لتحديهد المههارات التعليميهة لمعلمهي اجراء درا .9

 التاريخ في المرحلة االبتدائية وعالقتها بتحصيل الطلبة في االمتحان الوزاري .

اجههراء دراسههة نقديههة لمعرفههة أسههباب التبههاين فههي مسههتوى أداء مدرسههي  .8

 التاريخ في المهارات التدريسية .
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ة أداء مدرسههي التههاريخ فههي المرحلههة بنههاء برنههامج ومعرفههة أ ههره فههي تنميهه .8

 اإلعدادية في  وء المهارات التدريسية .

اجهههراء دراسهههة تههههدف الهههى معرفهههة أداء الطالهههب / المهههدرس فيمههها يتعلهههق  .1

 بمهارات التدريس وعالقتها ببع  المتغيرات األخرى .

 

 المصادر :

 بويمبادئ القياس النفسي والتقييم التر( :  9138* ابو لبدة , سبع محمود ) 

 , جمعية عمال المطابع التعاونية , عمان , االردن . 8ط,

" اسباب تدني ( :  8098* احمد , حازم محمد , وصاحب اسعد ويس ) 
المدرسين  مستوى التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس الثانوية من وجهة نظر

ة ( ,السنة الثامنة , كلي 83( , العدد )  3المجلد ) ,  والمدرسات والطلبة "

 سامراء , جامعة تكريت . -التربية 

طرائق تدريس المواد ( :  9133* االمين , شاكر محمود, واخرون ) 
,مطبعة منير,  8ط, االجتماعية للصفين الرابع والخامس معاهد اعداد المعلمين

 .بغداد , العراق

االحصاء : (  9199* البياتي , عبد الجبار توفيق , وزكريا ا ناتيوس ) 
 دار الكتب , بغداد ,العراق., الستداللي في التربية وعلم النفسا الوصفي

 االحصاء وتطبيقاته في العلوم( :  8003* البياتي , عبد الجبار توفيق ) 
 دار ا راء للنشر والتوزيع , عمان , االردن . , التربوية والنفسية

 فعالمدرس القرن الحادي والعشرين ال( :  8000* جابر , عبد الحميد جابر ) 

 دار الفكر العربي , القاهرة , مصر ., 

" تقويم اداء معلم التاريخ في  وء  ( :  8001* جري , خضير عباس ) 
رسالة ماجستير)فير ,  كفاياتهم التعليمية واقتراح برنامج لتطويرهم "

 ابن رشد , جامعة بغداد , العراق . -منشورة(, كلية التربية

" الكفايات التدريسية الالزمة لمدرسي  ( :  8008* الجنابي , داود عثمان ) 
, كلية  طلبتهم " الكيمياء في المرحلة المتوسطة وعالقتها بحافز التحصيل لدى

 التربية االساسية , جامعة ديالى , العراق .

دار المسيرة  , التحصيل الدراسي( :  8099* الحاللي , لمعان مصطفى ) 

 ردن .والتوزيع والطباعة , عمان , اال للنشر

, مطبعة  نشأة علم التاريخ عند العرب( :  9180* الدوري , عبد العزيز ) 

 بيروت , لبنان . 

 , مطبعة 8ط , المدخل الى االحصاء( :  8000* الراوي , خاشع محمود ) 

 جامعة الموصل , العراق .

 االختبارات والمقاييس النفسية( :  9139* الزوبعي , عبد الجليل , واخرون ) 

 بعة جامعة الموصل , العراق .مط, 



 

711 

 

 مناهج البحث في( :  9139* الزوبعي , عبد الجليل , ومحمد احمد الغنام ) 
 مطبعة بغداد , العراق ., التربية

 " الكفايات التدريسية  لمدرسي التربية( :  8099* الزيدي , فا ل علوان ) 
في المدارس الريا ية وعالقتها في اكتساب بع  المهارات الحركية للطلبة  

رسالة ماجستير)فير منشورة( , كلية التربية االساسية , جامعة ,  المتوسطة "

 ديالى , العراق . 

اساسيات البحث العلمي بين ( :  9131* سلطان , حنان , وفانم العبيدي ) 
 دار العلوم والنشر , القاهرة , مصر ., النظرية والتطبيق

اسس ومبادئ ( :  8008جة ) * صابر , فاطمة عوض , وميرفت علي خفا
 مكتبة االشعاع , االسكندرية , مصر . ,البحث العلمي 

المرشد لمعلمي صعوبات ( :  8008* عبد اللطيف , سليمان بن عبد العزيز ) 
 وزارة المعارف , الرياض , المملكة العربية السعودية . التعلم ,

التاريخ للمرحلة  " تقويم اداء مدرسي( :  8098* العزاوي , محمد عدنان ) 
رسالة ماجستير)فير منشورة( , االعدادية في  وء مهارات تدريس التاريخ ",

 كلية التربية للعلوم االنسانية , جامعة ديالى , العراق .

المدخل الى البحث في العلوم (:  8008* العساف , صالح بن حمد ) 
 السعودية ., مكتبة العبيكان , الرياض , المملكة العربية  1طالسلوكية,

:  التربية  العملية (  3118) * عطية , محسن علي , وعبد الرحمن الهاشمي
 دار المناهج للنشروالتوزيع,عمان,االردن., وتطبيقها في اعداد معلم المستقبل

دار المناهج ,  البحث العلمي في التربية( :  3101) * عطية , محسن علي

 للنشر والتوزيع , عمان , االردن .

تقويم اداء مدرسي التاريخ للمرحلة  (:" 9111بكي ,عبد الرزاق عبدهللا ) * العن
 اطروحة دكتوراه, الثانوية في  وء المهارات التدريسية وبناء برنامج لتنميته "

 ابن رشد, جامعة بغداد, العراق.-)فير منشورة(,كلية التربية

,  لم النفسمناهج البحث في التربية وع( :  9131* فان دالين , ديويولد ) 

 , مكتبة االنجلو , القاهرة , مصر . 8ترجمة نبيل نوفل واخرون , ط

" الكفاءات التدريسية الالزمة لمدرسي ( :  9139* الفتالوي , سهيلة كاظم ) 
 –رسالة ماجستير )فير منشورة( ,كلية التربية , التاريخ في المرحلة الثانوية " 

 ابن رشد , جامعة بغداد , العراق .

:"الكفايات التدريسية الالزمة لمدرس (  9118قدمي , علي حسين راجح ) * ال
 –رسالة ماجستير )فير منشورة( , كلية التربية , التاريخ في المرحلة الثانوية "

 ابن رشد , جامعة بغداد , العراق .

 تدريس المواد االجتماعية ( : 9191* اللقاني ,احمد حسين, وبرنس ر وان ) 

 لقاهرة , مصر .عالم الكتب , ا
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القياس في التربية (:  9133* محمد ,حسن عالوي, ومحمد ر وان ) 
 دار الفكر العربي , القاهرة , مصر ., الريا ية وعلم النفس الريا ي 

,   االختبارات  االحصائية( :  8098* المشهداني , كامل علوان , واخرون ) 

 شركة دار بابل للطباعة والنشر , بغداد , العراق .

مناهج  البحث   ( : 8090* المنيزل , عبد هللا فالح , وعدنان يوسف العتوم )
 ا راء للنشر والتوزيع , عمان , االردن . , في العلوم التربوية والنفسية

مطبعة الوزارة, بغداد, , مؤشرات وانجازات(: 8001* وزارة التربية ) 

 العراق.

ات تدريس مادة تاريخ صعوب"( : 8098* وكاع , عبد الحسن عطا هللا ) 
 مجلة الدراسات ,  الوطن العربي الحديث والمعاصر للصف السادس االدبي"

 ( .91( , العدد )1مجلة علمية محكمة , المجلد ) -التاريخية والحضارية 

 

* Hattie , John (2008) : Visibl Learning , A synthesis of over 

  Meta – Analyses Relating to Achievement , NY    

* Lindquist ,E ,F (1980) : Statistical  Analysis in 

Educational  Research , Boston  HougtonMiffan . 

 

 المالحق

 ( 0ملحق) 

 أسماء المدارس اإلعدادية مع العينة *

 العينة اسم المدرسة ت العينة اسم المدرسة ت

  اتع / المقدادية للبن . 89 ع / المركزية للبنين .9

8. 
ع / الشريف 

 الر ي
 83. ع / فاطمة بنت أسد  

8. 
ع / جمال 

 عبدالناصر
 81. ع / الطائف X 

  ع / رسالة اإلسالم . 80 ع / ديالى .1

 X ع / أبي حنيفة النعمان . 89 ع / كنعان .1

 X ع / البينات . 88 ع / المعارف .8

  نينع / الخالص للب . 88 ع / أولى القبلتين .9

 X ع / القرطبي .X 81 ع / الغد المشرق .3

  ع / الفارابي . 81 ع / بني سعد .1

  ع / أسد هللا . 88 ع / الطلع النضيد .90
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 X ع / النعيم . 89 ع / القدس للبنات .99

  ع / العراقية للبنات . 83 ع / التحرير .98

 X ع / النبوة . 81 ع / الزهراء .98

  ع / تما ر . 10 زينب الهاللية ع / .91

  ع / المنتهى . 19 ع / الخيزران .91

  ع / بلدروز للبنين . 18 ع /  ويبة االسلمية .98

 X ع / األمام الزهري . 18 ع / ام حبيبة .99

  ع / أبي الضيفان .X 11 ع / نازك المالئكة .93

91. 
ع / جويرية بنت 

 الحارث
 11. ت للبناتع / الفا ال  

  ع / بابل . 18 ع / المقدادية للبنين .80

89. 
ع / علي بن أبي 

 طالب )ع(
 19. ع / مندلي X 

  ع / خانقين للبنين .X 13 ع / ميثم التمار .88

88. 
ع / عبد المحسن 

 الكاظمي
 11. ع / جلوالء  

 X ع / االنام للبنات . 10 ع / الوجيهية .81

  ديقع / يوسف الص .81
  ع / الطيبات .19

 X ع / الذهب االسود .88

 

( الى من تم   x( الى من هم داخل العينة والعالمة )  * تشير العالمة )  

 استبعادهم من العينة.

 

 

 

 

 

 

 ( 3ملحق ) 

 استمارة المالحظة

 اسم الَمّدرسة:                                            اسم الُمدرس:

 لشعبة:                                         المادة والموضوع :الصف وا

 تاريخ الزيارة االولى:                                   تاريخ الزيارة الثانية :
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المهارات التدريسية الالزمة لمدرسي التاريخ في المرحلة اإلعدادية بصيغتها 

 النهائية

 األداء المطلوب ت المجال
 األداء مستويات

8 8 9 

 أوالً:

األهداف 

 التربوية

9 
يلم باألهداف العامة لتدريس مادة التاريخ في 

 المرحلة اإلعدادية.
   

8 
يشتق أهدافا سلوكية في المجاالت المعرفية 

 والوجدانية والمهارية.
   

8 
يقدم األهداف السلوكية لطلبته لغرض االطالع 

 عليها .
   

  انياً:     

 طالتخطي

    يضع خطة تدريس مفصلة. 1

    يوزع األنشطة في درسه وفق اطار زمني محدد. 1

8 
يختار الطرائق واألساليب التدريسية المناسبة 

 لطبيعة الدرس.
   

    يوزع الوقت بصورة منتظمة بين أجزاء الدرس. 9

3 
ينظم درسه على وفق التنظيمين المنطقي 

 والسيكولوجي.
   

    خبرات الطلبة ومحتوى مادة الدرس. يربط بين 1

  الثاً:

التمهيد 

والتهيئة 

 للدرس

90 
يربط مو وع الدرس بالخبرات السابقة مما يوفر 

 االستمرارية في التعلم.

   

    يعرض مقدمة مناسبة تثير اهتمام الطلبة . 99

    يحصر انتباه الطلبة نحو مو وع الدرس الجديد . 98

98 
غرض استذكار الطلبة بأفكار يوجه أسئلة ل

 المو وع السابق الرئيسة.

   

 رابعاً:

عرض 

وتنفيذ 

 الدرس

 

 

 

 

91 
يتدرج في عرض المعلومات من السهل الى 

 الصعب ومن المحسوس الى المجرد.

   

    يعتمد التحليل والتفسير في عرض المادة. 91

98 
يربط المهام التعليمية ببيئة الطلبة وخبراتهم 

 ماتهم.واهتما

   

99 
ينسق بين عرض المحتوى وتنفيذ األنشطة 

 واستخدام الوسائل التعليمية.

   

93 
يشرك الطلبة في تنفيذ الدرس  بشكل يعكس أدائه 

 المحكم.

   

91 
يجيد قيادة المناقشة الصفية بما يحقق أهداف 

 الدرس.

   

    يشير الى ما يعد دليال أو تفسيرا للمحتوى. 80

89 
عي الترابط والتكامل بين التاريخ ومواد العلوم يرا

 االجتماعية األخرى.
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88 
يربط بين مو وعات التاريخ بما يناسبها من 

 اإلحداث الجارية.

   

    يستخدم أمثلة تو يحية عند شرح المادة. 88

    يجيد عرض المو وع بو وح وأسلوب شيق. 81

81 
القة بمو وع يرشد الطلبة الى المصادر ذات الع

 الدرس القادم.

   

    يفسر المفاهيم التاريخية . 88

    يراعي الترابط في تدريس المفاهيم. 89 

83 
يشير الى القضايا المعاصرة التي لها عالقة بمادة 

 الدرس.

   

81 
يراعي الفروق الفردية بين الطلبة في أ ناء عرض 

 المو وع التاريخي.

   

 

 خامسا:

الوسائل 

 لتعليميةا

80 
يستخدم الوسيلة التعليمية التي تساعد في اشراك 

 أكثر من حاسة واحدة.

   

89 
يستخدم الوسيلة التعليمية التي تالئم مستوى نضج 

 الطلبة.

   

    يستخدم الوسيلة التي تالئم مو وع الدرس. 88

88 
يستخدم الوسيلة التعليمية في الوقت المناسب من 

 نشاط الدرس.

   

81 
يرفع الوسيلة التعليمية عن أنظار الطلبة بعد االنتهاء 

 من استعمالها.

   

 سادسا::

األسئلة 

 الصفية

 

 

81 
يتمكن من صيافة األسئلة بشكل دقيق ووا ح 

 وبأكثر من صيغة. 

   

88 
يراعي المستوى العلمي  لطلبته عند صيافة 

 األسئلة. 

   

89 
وجدانية , ينوع من اختصاص األسئلة ) معرفية , 

 نفس حركية (. 

   

    يختار الوقت المناسب لطرح السؤال.  83

81 
يستخدم أنواع مختلفة من األسئلة ) مقيدة , متشعبة 

 سابرة (. 

   

    يعطي الوقت الكافي والالزم لإلجابة عن السؤال.  10

19 
يقدم اإلجابة أو السلوك النموذجي المدعم بالشرح 

 والتو يح. 

   

 ابعا :س

 التعزيز

18 
يستخدم أساليب التعزيز االيجابي المناسب مع 

 طلبته. 

   

    يعزز سلوك الطالب فور حدو ه. 18

    يوازن بين أساليب التعزيز المختلفة. 11

   يستخدم الموازنة بين اجابات الطلبة لغرض  11
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 ( 2ملحق ) 

معدل درجات أداء مدرسي التاريخ لكل مجال ولمجموع االداء الكلي للمهارات 

 التدريسية بالنسبة المئوية مع متوسط تحصيل طلبتهم

 التعزيز.

    يستعمل ألفاظ التشجيع والمديح بشكل مناسب. 18

  امنا:

اإلدارة 

 الصفية

19 
يجسد قيم المجتمع وأنماط السلوك المرفوبة 

 والصحيحة امام طالبه.

   

13 

يضفي جواً من الديمقراطية والمرح في نفوس 

طلبته  من الحدود التي يسمح بها النظام 

 المدرسي.

   

    يتفاعل مع طلبته في ا ناء ادارة الصف 11

10 
اتهم ا ناء عرض المادة  يراعي حاجات الطلبة ورفب

. 

   

    يحرص على تطبيق التعليمات واألنظمة المدرسية. 19

    يحافو على الهدوء والوقار الشخصي. 18

    ينتبه الى ما يجري داخل الصف. 18

    يشيع الهدوء واالنضباط لدى طلبته.  11

تاسعاً: 

 التقويم

    س.يوجه أسئلة شفوية متنوعة عن مادة الدر 11

18 
يشرك اكبر عدد من الطلبة في اإلجابة عن تلك 

 األسئلة.

   

    يستخدم التقويم كوسيلة تشخيصية وعالجية. 19

13 
يطرح أسئلة عن كافة الجوانب )المعرفية 

 والوجدانية والمهارية(.

   

    يدرب طلبته على ممارسة التقويم الذاتي. 11

    ي القياس والتقويم.يمارس االتجاهات الحديثة ف 80
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9 18 89 10 80 19 99 89 99 11 80 83 

8 11 10 10 11 19 19 18 10 81 19 89 

8 18 18 10 80 19 88 89 99 89 89 11 

1 11 18 10 81 19 89 18 99 89 80 88 

1 11 81 13 13 19 19 80 88 11 18 88 

8 18 18 18 81 18 89 98 99 89 88 81 

9 11 11 10 11 88 18 18 88 11 19 13 

3 89 89 38 99 98 89 98 91 89 98 99 

1 11 10 18 10 10 18 18 13 11 10 81 

90 18 89 13 89 98 89 98 99 89 83 91 

99 93 89 38 83 18 89 98 91 89 81 98 

98 11 10 10 18 10 19 80 89 89 18 81 

98 88 11 10 18 88 19 18 13 89 10 11 

91 11 10 10 18 10 18 80 88 11 18 88 

91 11 18 10 88 18 99 89 89 18 89 81 

98 88 11 18 18 88 18 18 88 10 10 88 

99 11 18 13 18 19 18 80 88 10 11 88 

93 88 10 10 18 19 18 18 88 10 18 88 

91 88 11 88 18 88 18 18 10 81 11 19 

80 11 18 13 88 19 89 89 99 18 89 83 

89 88 11 18 18 88 18 18 11 11 13 11 

88 93 98 38 98 30 98 98 99 89 91 93 

88 88 11 13 13 88 13 18 11 11 19 11 

81 88 11 10 13 19 18 80 88 11 10 81 

81 93 93 38 98 98 39 98 91 89 91 98 

88 11 11 10 18 88 13 18 13 10 11 83 

89 88 11 18 11 88 13 18 13 81 11 11 

83 88 11 18 18 88 13 19 18 81 18 11 

81 11 10 10 13 19 18 18 13 10 19 89 

80 88 11 10 13 10 19 18 88 11 10 13 

89 11 10 13 18 88 18 89 91 11 18 88 

88 88 10 18 11 19 19 80 99 18 11 89 

88 18 10 13 88 10 88 89 89 11 13 11 

81 89 10 91 89 80 99 89 38 89 83 91 
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81 18 18 13 80 98 89 98 88 18 19 98 

88 11 10 10 11 88 19 89 13 10 18 81 

89 18 18 13 83 80 99 98 89 11 81 99 

83 18 11 10 13 88 18 89 13 10 18 88 
 


