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 جامعة حضرموت  -المكال  ين في كلية التربيةالمعلم ةلبالطمستوى توافر المهارات التدريسية لدى 
 تالميذهممن وجهة نظر 

 ػػاحلباصعبود د. خالد سلماف                                               ضبد باساملأد. ىدى أبوبكر      
                         اسو غباو قسم الرياضيات  ،أستاذ مساعد                       قسم العلـو الًتبوية ،ستاذ مساعدأ            

 كلية الًتبية، جامعة حضرموت          كلية الًتبية، جامعة حضرموت                   

 :الملخص
أثناء التطبيق يف  ُتاؼبعلم ةالكشف عن مستوى توافر اؼبهارات التدريسية لدى الطلب الدراسةهدفت است

، وقاـ ا( تلميذً 130نت عينة الدراسة من )، وتكو تبلميذىماؼبيداين دبدارس مدينة اؼبكبل من وجهة نظر 
التدريسية، وقد توصلت الدراسة ( فقرة لقياس اؼبهارات 50الباحثاف بإعداد استبانة بوزف ثبلثي مكونة من )

وعبلقة الود  ،كتابة نقاط الدرس على السبورة  :منها ،ُتاؼبعلم ةفر بعض اؼبهارات التدريسية لدى الطلباإىل تو 
-2881وقد كانت متوسطاهتا بُت ) .وتصحيح الواجبات ،الدرس السابق نالسؤاؿ ع ىلإباإلضافة  ،واالحًتاـ

بُت متوسطات تقدير التبلميذ للمهارات  اإحصائيً  ةوجود فروؽ دال إىل اأيضً (. وقد توصلت الدراسة 2890
الصف السابع ؼبتغَت  ةلحصؼبا اإلناث ؼبتغَت اعبنس وأيضً  ةلحصالتدريسية اؼبكتسبة ؼبعلميهم بشكل عاـ ؼب

الصف. وقد أوصى الباحثاف بفتح مدارس قريبة من كليات الًتبية تكوف تابعة ؽبا بالتعاوف مع مكتب وزارة 
تطوير منوذج مقًتح لطبل  الًتبية العملية من قبل اؼبتخصصُت باعبامعة ليواكب مدارس  كذاو  ،والتعليم بيةالًت 

 اؼبستقبل كاؼبدارس الذكية.
ـــة:   المقــــدم

فالتعليم سر  ،كمؤشر على رقي الفكر الًتبوي يف تلك الدوؿ  ةلديها من قوى بشريالدوؿ دبا  ةهنض تقاس
من خبلؿ تطويره وتنمية  ،حيث هتتم الدوؿ اؼبتقدمة والدوؿ الطموحة إىل التقدـ بالتعليم ،هنضة األمم وتنميتها

  مكوناتو ووسائلو ويف مقدمتها اؼبعلم.
 وتنميتو الثروة البشري يف إعداد هميظهر دورىا اؼب ةأساسي ةعلم من خبلؿ أمهية التعليم كمهنوتظهر أمهيو اؼب

صبيع جوانب  يفأثرت  ةتكنولوجي ة،خاصو وأف عاؼبنا اليـو يعيش طفر للمجتمعات يف التخصصات اؼبختلفة 
ملحة إلعداد اؼبعلم ليتواكب  ةحاجصبحت ىناؾ أمتسارعة،  ةمعرفي ةطفر  ، وتبعتهاةوالتعليم خاص ةعام ةاغبيا

اؼبرشد ومصدر اؼبعرفة الوحيد إىل دور اؼبوجو و  ،يتخطى دور اؼبلقن فدوره اعبديد قد ،وتلك اؼبتغَتات اعبارية
صبح لو الدور اعبديد الذي يتناسب مع مطالب القرف اغبادي أودليل لكل اؼبعارؼ واؼبعلومات ف للتعليم،

 ،يف بناء اجملتمع ةددة ومتنوع(، فيقع على عاتقو القياـ بأدوار متع2008؛ القاسم، 2018والعشرين )خَتي، 
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قاء أي نظاـ تعليمي رت  ااؼبيسر واؼبوجو، وإف  فهو اؼبفتاح الذي يضمن للتعليم بلوغ األىداؼ اؼبرجوة فيعترب
فاؼبعلم يعد احملرؾ األساسي للعملية التعليمية، وعليو مسؤولية قباحها يف ربقيق  ،مقروف دبستوى اؼبعلمُت فيو

 (.28، 2009أىدافها )اغبيلة، 
و ورعايتو  إىل أف " إصبلح التعليم وتطويره يتطلب إعداد اؼبعلم وتدريب (279، 2005أشار نصر ) فقد

د من اؼبؤسبرات اػباصة دبناقشو عد واؼبؤثر يف العملية التعليمية". وىذا ما أكدتو ةهمكونو أحد اؼبدخبلت اؼب
اؼبؤسبر القومي السنوي اغبادي عشر )الناقة، و (، 2013اؼبؤسبر العلمي األوؿ )الفاتح، ف ،قضايا الًتبية والتعليم

( 2013اؼبؤسبر العلمي األوؿ باؼبنوفية )اؼبنوفية، و  (،2013نها، اؼبؤسبر العلمي العريب السادس )بو (، 2005
 :منها ،توصياتمن ال صبعيها أعطت صبلة

 دبا يسهم يف تعزيز مستوى ادائهم . وتطويرىا معارؼ اؼبعلمُت رفعالعمل على  (1
كوهنا تسهم يف   ؛ضرورة االىتماـ بربنامج الًتبية العملية يف كليات الًتبية ومعاىد إعداد اؼبعلمُت (2

 تدريب اؼبعلمُت على فبارسو تلك اؼبهارات للوصوؿ ؼبا ىو مطلو  منهم.
 تنمية مهارات التدريس شيء ضروري عند إعداد اؼبعلم أثناء فًته الًتبية العملية لديو.أفَّ  (3
 ضرورة اكتسا  اؼبعلمُت اؼبهارات التدريسية اؼبتطلبة منهم داخل الصفوؼ الدراسية. (4

 صوات اؼبطالبة بضرورة النهوض بربامج إعداد اؼبعلمُت وذبديدىا وتطويرىا دبا يتواكب ومع تنامي األ
والتطور اعباري باجملتمع، منطلقُت من دوره الفعاؿ واؼبؤثر يف اعبهود الرامية إىل ربسُت آليات عمل نظم التعليم 

؛ ابوحلتم،  2013منها )عيَّاد، ،د من البحوث والدراسات، أوصت عدunesco,2001))والنهوض بو 
 ( على ضرورة: 2016؛ ؿبمود وفرج 2016؛ الكناين ،2017؛ الكويل، 2018؛ البقمي، 2016

 * العمل على تطوير جوانب برنامج الًتبية العملية من حيث احملتوى النظري وآلية التقييم.
 اؿ.بكليات الًتبية يف ضوء مهارات التدريس الفع وتطويرىا * تقومي برامج إعداد اؼبعلمُت

 * العمل على زيادة الساعات اؼبعتمدة للًتبية العملية.
 * رفع مستوي اإلعداد اؼبهٍت للطبل  اؼبعلمُت يف اؼبهارات التدريسية األساسية.

 ضرورة االستعانة بأساتذة أكفاء للقياـ بتدريب الطبل  اؼبعلمُت. *
 لتعزيز اؼبهارات التدريسية لديهم.العمل على عقد ندوات وورش عمل داخل الكلية للطلبة اؼبعلمُت * 
فًتات  بقائوفهي تؤدي إىل  ؛اؼبهارة التدريسية من العوامل اؼبهمة اليت تؤثر يف قباح الدرس الًتبويوف د  يع
الًتبية اغبديثة، فقد  ودبثابة اؽبدؼ األساسي اليت تصبو إلي (، وىذا2007يف ذىن الطالب )ابو اؽبيجا،  ةطويل



 

143 

 (4) م. الرقن التسلسلي2020يونيو  ،(1الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 د. خالد سلماف باصػػػػػػػػػػاحل ،باسامل د. ىدى أبوبكر ...ُتاؼبعلم ةمستوى توافر اؼبهارات التدريسية لدى الطلب
 

 ةثارة دافعيإل أكرب ا( "بأف تزويد اؼبعلم دبهارات التدريس ستجعلو يبذؿ جهدً 249، 2004أكد قطامي )
 تبلميذه للتعلم، كونو اؼبنظم للجو الصفي والبيئة التفاعلية".

حباث اليت سات واألليو الدراإ د من دوؿ العامل توصيات ما توصلتفبا سبق ذكره تبنت عد اانطبلقً و 
وأمهية تأىيلو للقياـ بالدور اؼبلقى على عاتقة بأكمل وجهو، من خبلؿ تطرقت ؼبوضوع إعداد الطالب اؼبعلم 

وتوفَت اؼبعارؼ واؼبهارات  ،إعداد اؼبعلم بكليات الًتبية وفق أحدث االذباىات العاؼبية يف ؾباؿ تأىيل اؼبعلمُت
 (.12، 2000إماـ،  ؛2006،217والقيم اليت تساعدىم للقياـ دبهامهم داخل الصف وخارجو )عبد السبلـ،

فهي  ،افتأىيل الطالب اؼبعلم من خبلؿ الًتبية العملية من أىم عناصر إعداد اؼبعلم، إف مل تكن أمهها صبيعً 
ف ذبديد نواحي الكيف يف أدائها، واستيعا  االذباىات إ .من أخصب الفًتات يف حياة معلم اؼبستقبل

دبا  ،برفع كفايات اؼبعلمُت وقدراهتم؛ لكي يستطيعوا النهوض دبهاراهتم وتطويرىا ف يتحققاغبديثة فيها، ميكن أ
وبالتايل جيب  ،وىذا ما تطلبو اسًتاتيجية تطوير الًتبية العربية ،أعلى درجةب العملية القياـ دبهامهم يف يسهم

 (.2016ساليب إعدادىم وتطويرىم )أبو حلتم، أتطوير برامج و اإلسهاـ واإلعداد ل
ا ا وثقافيً وأساليب إعدادىم مهنيً  ،ابرامج تأىيل اؼبعلمُت أكادمييً  لتقييمتضح الضرورة اؼبلحة ت سبق فبا

ا دبا يتماشى ومتغَتات العصر، فممارسة الطلبة اؼبعلمُت ؼبهارات التدريس من خبلؿ مقرر الًتبية وشخصيً 
 تاحةإمن خبلؿ ا، سوف فيو التدريس فعليً فهو اجملاؿ اغبقيقي الذي ميار  ،برنامج إعدادىميف العملية ؿبور مهم 

ثناء فًته التطبيق العملي يف أالواقع  يفلًتصبتها  ؛الفرص ؽبم لتوظيف الدراسة النظرية اليت درسوىا بالكلية
 (.2009وآخروف،  مدارس التطبيق )شويطر

د اؼبعلمُت د من الدوؿ اليت ؽبا ذبار  يف إعداد برنامج لتأىيل معلميها داخل مؤسسات إعداىناؾ عد
  وتأىيلهم بالكليات واؼبعاىد، ومن بُت تلك الدوؿ نذكر منها:

يقـو برنامج اؼبملكة يف إعداد الطالب اؼبعلم من خبلؿ إشراؼ قسم اؼبناىج المملكة العربية السعودية: 
وىي برنامج معمل اؼبهارات التدريسية،  ،برامج ةبتقدمي أربعوطرائق التدريس يف الفصلُت السابع والثامن 

 .(2013،22اؼبيدانية )عيَّاد، وبرنامج الًتبية ،وبرنامج اؼبشاىدة يف اؼبدارس
ــزيا: ـــ ــــ يتم إعداد اؼبعلمُت قبل اػبدمة يف كليات تدريب اؼبعلمُت اليت تقع ربت إشراؼ قسم إعداد  ماليــ

وتشمل  ،هبذه الكليات فتختلف حسب نوع الربامج اليت تقدمها اؼبعلمُت يف وزاره الًتبية ، أما مدة الدراسة
حيصل على شهادة  السنة بعد التخرج( ،وسنتُت ونصف) امعة للحصوؿ على دبلـو عاؿ  اعب يػبرجي ةواحد ةسن

 (.2010التدريس للمتخصصُت يف التعليم اؼبهٍت والفٍت )الزىراين،
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دبؤسسات التأىيل واليت تضم كليات الًتبية ومعاىد  فإف برنامج إعداد اؼبعلمأما الجمهورية اليمنية: 
ومن خبلؿ  وتأىيلهم اؼبعلمُت برنامج إعداد ويتم يف وعملي تطبيقي، ،نظري أكادميي :اؼبعلمُت يشمل جانبُت
الطالب اؼبعلم بتعريفو باعبوانب النظرية للربنامج وواجباتو واؼبهارات التدريسية  ةهتيئ (1)مساؽ الًتبية العملية 

يلتحق الطالب اؼبعلم دبدرسة التطبيق بواقع يـو كامل يف األسبوع، بينما يف  اؼبطلو  منو اكتساهبا، وأيضً 
)دليل الًتبية  سي باؼبدرسةالتطبيق بدواـ كامل طيلة أياـ األسبوع كمعلم أسا ة( يلتحق دبدرس2الًتبية العملية )

( يهدؼ إىل إعداد الطلبة 1كادميي النظري يف مقرر الًتبية العملية )فاعبانب األ. (22، 2014العملية، 
إضافة إىل تعريفو بواجباتو اؼبنوطة بو ذباه  ،اؼبعلمُت من خبلؿ دراستهم للمواد التخصصية والنفسية والًتبوية

 -ويتم تدريسهم على مدى فصل دراسي كامل  ،عند خروجو ؼبرحلة التطبيقإدارة اؼبدرسة واؼبعلمُت والطبل  
وتصميم  ،وصياغة األىداؼ السلوكية ،وإكساهبم مهارة زبطيط الدرس ،اؼبهارات التدريسية -الفصل السادس 

 ،التعلم ومصادر ،واألنشطة والوسائل التعليمية ،واستخداـ الطرائق التدريسية ،البيئة التعليمية الفاعلة احملفزة
لتقييم الطبل  وخلق الدافعية لديهم كبو الدرس، إىل جانب  وتوجيهها األسئلة وإعداد االختبارات وصياغة

اؼبدارس للمشاىدة وتدوين اؼببلحظات ومناقشتها  إىل ذلك يتم نزوؿ الطبل  اؼبعلمُت مع مدرس اؼبقرر
 .وربليلها فيما بعد هبدؼ تثبيت ما مت دراستو من مهارات تدريسيو

لسنة الرابعة يف بداية ا :أي ،ويف الفصل السابع من سنوات الدراسة بكليات الًتبية يف اعبامعات اليمنية
( يكوف التطبيق للطالب اؼبعلم وعلى مدى فصل دراسي  2ا من خبلؿ الًتبية العملية )هبعند التحاؽ الطالب 

من  وتطبيق ما اكتسبوه ،تهم للعمل الًتبويوفبارس ،كامل يهدؼ إىل تزويد الطلبة اؼبعلمُت باػبربة اؼبيدانية
يف مدارس التطبيق دبعدؿ دواـ دراسي كامل، ويقيم أداء الطبل  اؼبعلمُت وفق  ةمعارؼ ومهارات تدريسي

وتضم صبيع اؼبهارات اؼبكتسبة من قبل الطبل  اؼبعلمُت  ،من قبل اعبهة اؼبشرفة بالكلية مسبقً  ةدَّ عاستمارة م  
ومن  -ويقـو بعملية التقومي واإلشراؼ عدد من اؽبيئات )اؼبشرؼ الًتبوي بالكلية  ،(1لية )يف مقرر الًتبية العم

 إدارة الًتبية تعطى ىذه اؼبهمة للموجو الًتبوي للمادة اؼبعنية واؼبعلم اؼبتعاوف ومدير اؼبدرسة(. 
عليها يف برامج إعداد  ويعد زبطيط الدروس وتنفيذىا وتقوميها من أىم اؼبهارات التدريسية اليت جيب الًتكيز

من اؼبعايَت الضرورية للحكم  ةيندرج ربتها من مهارات فرعياؼبعلمُت وتأىيلهم باعتبار أف تلك اؼبهارات وما 
على قباح عمليو التدريس، وإف امتبلؾ معلم اؼبستقبل ؽبذه اؼبهارات مؤشر على فعالية الربامج التعليمية اؼبقدمة 

 (.3، 2013لو )اعبريري، 
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لعملييت التعليم والتعلم وال تنفصل  ةمصاحب ةالتقومي عمليأف "  إىل (11-4، 2008أشار عزالدين )وقد 
يقـو هبا كل من لو صلة بالعملية التعليمية".  ةمشًتك ةعملي فالتقومي ،عنهما، فهي مستمرة طواؿ العاـ الدراسي

اؼبؤسسات الًتبوية والتعليمية ، فتقومي أداء  فإف استخداـ أساليب التقومي بأنواعها أمر يف غاية األمهية خاصة يف
؛ وبالتايل ربديد وتنفيذً  على مستوى مهارات األداء التدريسي للمعلم زبطيطً  ااؼبعلم التدريسي يعطي لنا مؤشرً 

( " 185، 2000لو ألداء مهامو التدريسية، وذكر حبيب )يف الربنامج الذي أعده وأىَّ  ةلقو نقاط الضعف وا
اؼبعلم أو اؼبتدر  أمر مهم للوقوؼ على كفاءتو يف أداء مهامو واغبكم على قدراتو يف فبارسة أف تقومي أداء 

لم عادة ما اؼبع-أمناط السلوؾ التدريسي دبا يؤدي إىل إحداث التغيَتات اؼبرغوبة يف سلوكهم ". وتقومي الطالب
وتتعدد األساليب اؼبستخدمة يف  .تنفيذ مهامو التدريسية اليت تعلمها علىوقدراتو  ائويعتمد على درجة أد

؛ أبو 2018كوف من خبلؿ التقومي الذايت للطالب اؼبعلم كدراسة )الكناين، تفقد  ،عملية تقومي أداء اؼبعلم
(، أو تقوميهم عن طريق مدير اؼبدرسة أو اؼبشرفُت الًتبويُت Bhargava and Pathy, 2011؛ 2010صواوين، 

(، وقد يكوف التقومي عن طريق اؼبشرؼ 2015؛ الطراونة، 2017 أو اؼبعلم اؼبتعاوف كدراسة )الكويل،
على آراء طلبتو  ا(. أو قد يكوف تقومي اؼبعلم اعتمادً 2013األكادميي أو مدرس مادة الًتبية العملية )اللهييب، 

 اثباتً  على آراء طلبتو من أصدؽ أساليب التقومي وأكثرىا اويعد تقييم اؼبعلم اعتمادً  .باألثر الذي حيدثو فيهم
 (.2000،186ومهاراتو التدريسية اليت ميتلكها )حبيب، ئويف تقومي أدا

 ،فتقومي عضو ىيئة التدريس أو اؼبعلم بواسطة طلبتو بسؤاؽبم عن رأيهم فيو وتقديرىم لو على مقياس متدرج
و يف صبيع حاالتو فالطالب يرى معلم ،من احملركات اؼبهمة يف التعليم دالتعليمية يعأو بناء على نواتج العملية 

 (. 2003؛ حامد، 2016من غضب وفرح وقلق )قمر و عثماف، 
على آراء طلبتو، كوف التوجهات الًتبوية اغبديثة  اسلو  تقومي اؼبعلم اعتمادً أوالبحث اغبايل اعتمد على 

وىو اؼبستفيد األوؿ من عمليو التطوير اؼبستمر القائم على منحى  ،تؤكد على أف الطالب ؿبور العملية التعليمية
اؼبهارات التدريسية، فأصبحت معظم برامج إعداد اؼبعلمُت حوؿ العامل قائمة على إكسا  اؼبهارات التدريسية 

تؤىلهم للقياـ بأعماؽبم التدريسية بشكل فعاؿ  ةاد معلمُت ميتلكوف مهارات تدريسيهبدؼ إعد
ربت مسمى أو  التدريسية الدراسات السابقة ىذه اؼبهاراتد من عدوقد حددت  .(12 ،2000)ضبيده،

وقد  .(2013؛ اللهييب، 2018التقومي( كدراسة )البقمى،  –والتنفيذ  –ؾباالت )التخطيط  ةبثبلث الكفايات
لتخطيط أو خبمسة ؾباالت )ا .)كفايات الصفات الشخصية( ارابعً  ( ؾبااًل 2015أضافت دراسة )الطراونة، 

أخبلقيات وسلوكيات اؼبهنة( كدراسة )ؿبمود و فرج،  –اؼبادة التعليمية  –التقومي  –تنفيذ الدرس  –
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( واليت فصلت كفايات التنفيذ فقط )مهارات تدريسية 2017ؾباالت كدراسة )الكويل،  يةأو بثمان ،(2016
تنويع  –التهيئة  –زيادة الدافعية  –ز التعزي –استخداـ الوسائل  –طرح األسئلة  –الشرح –واستخداـ السبورة 

ؾباالت تنوعت بُت التخطيط والتنفيذ وصفات  ية( فقد أخذ شبان2016اؼبثَتات( أما دراسة )الكناين، 
أساليب  –وؾباؿ صياغة األىداؼ  –ومعارؼ التخطيط  –الطالب اؼبعلم وحددىا )اؼبعارؼ األساسية 

 اوقد حدد البحث اغبايل عددً  (.ومهارة التواصل –الشخصية  اؼبهارات –إدارة الصف  –التقومي  –التدريس 
خبلؿ ( 1من خبلؿ دراستهم ؼبقرر الًتبية العملية ) لموفاليت يكتسبها الطبل  اؼبع من اؼبهارات التدريسية

الًتبية باؼبكبل، واليت سيتم التحقق من مدى امتبلكهم ؽبا كمهارات تدريسية  ةالفصل الدراسي السادس بكلي
 وىي كاآليت: ،ثناء تدريسهم يف فًتة التطبيق اؼبيداين دبدارس التطبيقأ ةمكتسب
 مهاره التهيئة للدرس اعبديد. (1
 مهارة إدارة الصف والعبلقات اإلنسانية. (2
 مهارة اختيار طريقة التدريس اؼبناسبة. (3
 .هاواستخدام مهارة اختيار الوسيلة التعليمية (4
 مهارة اختيار األنشطة التعليمية. (5
 يو األسئلة وإدارهتا.مهارة توج (6
 مهارة غلق الدرس. (7

 مشكله الدراســـة:
 ةشراؼ على الطلبا دبهمة اإلم( وقيامه1 ؼبقرر الًتبية العملية )ُتعلى ما سبق ذكره وتدريس الباحث ءوبنا

اؼبعلمُت أثناء فًتة التطبيق اؼبيداين دبدارس التطبيق لسنوات عدة ، فقد يكوف ىناؾ قصور يف عملية التقومي 
ماسة إلجراء حبث يتناوؿ موضوع  ةفوجد الباحثاف أف ىناؾ حاج ،االسابقة من خبلؿ االستمارة اؼبعدة سابقً 

البحث يف  ة، ويف ضوء ذلك ربددت مشكلاؼبكتسبة لدى الطلبة اؼبعلمُت يةدرجة توافر اؼبهارات التدريس
 السؤاؿ الرئيس اآليت:

 جامعة حضرموت –المكال  كلية التربيةالمعلمين في  طلبة الما مستوى توافر المهارات التدريسية لدى 
 تية:ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة اآل ؟من وجهة نظر تالميذهم

صف والعبلقات إدارة ال -عرض الدرس  -اعبديد درس)التهيئة لل ما مستوى توافر اؼبهارات التدريسية (1
اختيار األنشطة  –اختيار واستخداـ الوسائل التعليمية  –اختيار طريقة التدريس اؼبناسبة -اإلنسانية
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 –اؼبكبل  كلية الًتبيةاؼبعلمُت يف   طلبة اللدى غلق الدرس(  –توجيو األسئلة وإدارهتا  –التعليمية 
 ؟تبلميذىم من وجهة نظرجامعة حضرموت 

بُت متوسطات تقدير  (ά=0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) ةىل توجد فروؽ ذات دالل (2
 ؟عزى ؼبتغَت اعبنستات التدريسية اؼبكتسبة ؼبعلميهم التبلميذ للمهار 

( بُت متوسطات تقدير التبلميذ ά=0.05إحصائية عند مستوى الداللة) ةدالل ىل توجد فروؽ ذات (3
 ؟الصف الدراسيعزى ؼبتغَت تات التدريسية اؼبكتسبة ؼبعلميهم للمهار 

 أهــــداف البحث:
اؼبكبل لطلبة اؼبعلمُت )معلم ؾباؿ( بكلية الًتبية لدى اوافر اؼبهارات التدريسية التعرؼ على مستوى ت(  (1

 من وجهة نظر تبلميذىم.
اعبنس ) يؼبتغَت  اتبعً قدير تبلميذىم يف مدارس التطبيق التعرؼ على الفروؽ بُت متوسط ت (2

 التخصص(.و 
ـــث: ــــ  أهمية البحــ

 قد يسهم البحث يف إثراء ؾباؿ البحث الًتبوي يف برنامج إعداد اؼبعلمُت من خبلؿ تطويره بالكلية. (1
 بربنامج إعداد اؼبعلم بالكلية. ةبعض جوانب الضعف والقو قد يسهم يف ربديد  (2
 .فيها منفسهأتطوير  ما حىت يتسٌت ؽبهالتدريسية اليت يتم تقومي مالطلبة اؼبعلمُت على مهاراهت يعرؼ (3

 حدود البحـــث:
 تتمثل حدود البحث فيما يأيت:

 ـ1019-2018 اعبامعي طبق البحث اغبايل خبلؿ الفصل الدراسي األوؿ من العاـ :ةحدود زماني
للطلبة اؼبعلمُت يف كلية  تطبيق اؼبيداين، واليت يتم هبا الدبدينة اؼبكبلالتعليم األساسي  مدارس :ةحدود مكاني
 جامعة حضرموت. –الًتبية اؼبكبل 
 .الثامن( -السابع  -السادس) ساسيمن تبلميذ مدارس التعليم األ ةطبق البحث على عين :ةحدود بشري

 مصطلحات البحث:
 ا:إجرائيً  وفاؼبعلم ةلبالط

-رياضيات حاسو  - )علـو صص معلم ؾباؿالبكالوريوس زب وطالبات اؼبستوى الرابع يف برنامجطبل  ىم 
توزيعهم على جامعو حضرموت ، ومت -ـ بكلية الًتبية اؼبكبل  2019 -2018 اعبامعياجتماعيات( للعاـ 
 اؼبكبل ليقوموا دبهمة التطبيق اؼبيداين. ةمدارس التطبيق دبدين
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 المهارات التدريسية:
ه ذيفوتن بتخطيط التدريس ةعبلق يعلى أداء نشاط معُت ذ ( بأهنا " القدرة12، 2001عرفها زيتوف )

( اؼبعرفية أو اغبركية أو االجتماعية، ومن األداءاتمن السلوكيات ) ةوىذا العمل قابل للتحليل جملموع وتقوميو،
 إقبازه والقدرة على التكيف مع اؼبواقف التدريسية ةيف القياـ بو وسرع مث ميكن تقييمو يف ضوء معايَت الدقة

 اؼبتغَتة باالستعانة بأسلو  اؼببلحظة اؼبنظموف مث ميكن ربسينو من خبلؿ الربامج التدريبية ".
اؼبهارات اليت مت اكساهبا للطبل  اؼبعلمُت يف مقرر  بأهنا ويعرف الباحثان المهارات التدريسية المكتسبة:

أثناء فًته التطبيق، واليت تضمنتها أداه ها وتطبيق( واليت يتوجب على الطلبة اؼبعلمُت امتبلكها 1الًتبية العملية )
 البحث.

 الدراسات السابقة:
 (:2018، ي)البقمدراسة 

ماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية من اؼبهارات سبكن الطبل  اؼبعلمُت جبامعة اإل ىدفت الدراسة إىل التعرؼ على
ماـ ؿبمد طبل  الًتبية العملية جبامعة اإل من ا( طالبً 190التدريسية اإلسبلمية . تكونت عينة الدراسة من )

وقد طبقت ألغراض  ،ىػ(1437-1436بن سعود اإلسبلمية يف الفصل الدراسي الثاين من العاـ الدراسي )
التقومي(. خلصت الدراسة إىل أف  -التنفيذ -ىذه الدراسة بطاقة مبلحظة مكونة من ثبلثة ؿباور )التخطيط

التنفيذ يف اؼبرتبة  مَثَّ من و  ،بدرجة جيدة حيث كاف التخطيط يف اؼبرتبة األوىلاؼبهارات الثبلث  والطبل  متلون
العمل على تطوير معايَت ؿبددة ودقيقة لتقييم أداء بوصت الدراسة أوكاف التقومي يف اؼبرتبة األخَتة. وقد  ،الثانية

هارات التدريسية األساسية كسا  اؼبإتصميم برامج ؿبوسبة هتدؼ إىل ب ايضً ، وأالطبل  اؼبعلمُت بشكل فعَّاؿ
 البلزمة للطبل  اؼبعلمُت.

 (:2017دراسة )الكويل، 
ىدفت الدراسة إىل التعرؼ على مدى تطبيق طبل  الًتبية العملية بكلية الًتبية ؼبهارات التدريس جبامعة 

عربية اللغة لازبصص  ا يف( معلمً 20. وقد تكونت عينة الدراسة من )ء من وجهة نظر الًتبويُت اؼبشرفُتالبيضا
تابعُت إلدارة الًتبية والتعليم  اتربويً  ا( مشرفً 11ا، و )( مديرً 12يبلغ عددىم )ومدراء مدارس  سبلمية،اإلو 
شبانية ؾباالت )استخداـ  على( فقرة مقسمة 55انة تكونت من )ديرية رداع، طبقت على ىذه العينة استبدب

تنويع  –التهيئة  –زيادة الدافعية  –التعزيز  -التعليمية استخداـ الوسائل –طرح األسئلة  –الشرح  –السبورة 
ت مهارات استخداـ السبورة يوحظ ،فبتاز ىأف الطبل  مارسوا الشرح دبستو اؼبثَتات(. وصلت النتائج إىل 
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وقد أخذت مهارة التهيئة على  ،اوطرح األسئلة وتنويع اؼبثَتات والتعزيز وزيادة الدافعية على مستوى جيد جدً 
اؼبواد الدراسية  معلمي فتح اجملاؿ أماـ حبوث ودراسات أخرى تتناوؿ تقوميبمستوى اعبيد. وأوصت الدراسة 

األخرى يف ضوء معايَت مقًتحة لؤلداء التدريسي، والًتكيز على برنامج كلية الًتبية واؼبهارات اليت ميارسها 
لم منها ويؤديها دبستويات أعلى وخاصة ؛ ليتمكن الطالب اؼبعاؼبعلمُت وأف تصل لو دبستوى عاؿ   الطبل 

 وزيادة الدافعية.
 (:2016دراسة )الكناين، 

اؼبعلم بقسم الًتبية اػباصة -الكشف عن مستوى فبارسة الكفايات التعليمية لدى الطالب إىل ىدفت الدراسة
 يف وطالبة ا( طالبً 70جامعة عجلوف الوطنية وعبلقتها بالتحصيل األكادميي، وقد تكونت عينة الدراسة من )

زبصص الًتبية اػباصة من مستوى )السنة الرابعة والسنة الثالثة( جبامعة عجلوف الوطنية باألردف، واستخدمت 
عدة )اؼبعارؼ األساسية  موزعة على ؾباالت ،( فقرة58من ) ةالباحثة استبانة لقياس الكفايات التعليمية مكون

 –اؼبهارات الشخصية  –إدارة الصف  –التقومي  –أساليب التدريس  –صياغة األىداؼ  –التخطيط  –
ت خذالصف ومهارة التواصل أمهارات التواصل(، وتوصلت نتائج الدراسة إىل أف اؼبهارات الشخصية وإدارة 

مث تبلىا التخطيط وأساليب التدريس وصياغة  ،يف متوسطات الكفايات التعليمية ؿوَ اؼبراتب الثبلث األ  
خلصت الدراسة إىل عدـ وجود فروؽ و  ألساسية اؼبرتبتُت األخَتة،مي واؼبعارؼ االتقو  وأخذ ؾباال ،األىداؼ

اؼبعلم يعزى ؼبتغَت اعبنس أو اؼبستوى -ذات داللة إحصائية يف أي من الكفايات التعليمية لدى الطالب
توسطات  يف مُتإجيايب بُت تقدير الطبل  اؼبعلم وجود عبلقة ارتباط أفإىل بينما توصلت الدراسة  ،الدراسي

الكفايات التعليمية والتحصيل األكادميي. وقد أوصت الدراسة بأف يتم تدريب الطلبة اؼبعلمُت داخل اعبامعة 
من خبلؿ ما يعرؼ بتمثيل األدوار والتعليم اؼبصغر والًتكيز على اؼبعارؼ األساسية البلزمة من خبلؿ طرح مواد 

 إضافية يف اػبطة الدراسية.
 (:2016دراسة )ؿبمود وفرج، 

غرافيا يف كلية الًتبية اعبزبصص  يف اؼبعلم -الكشف عن تقومي األداء التدريسي للطالب إىل ىدفت الدراسة
األساسية أثناء فبارسة التدريس فًتة التطبيق العملي ويف ضوء معايَت اعبودة، وقد تكونت عينة الدراسة من 

امعة بابل أثناء مرحلة جبكلية الًتبية األساسية   -قسم اعبغرافيا-وطالبة من طلبة اؼبرحلة الرابعة  ا( طالبً 30)
موزعة على طبسة ؾباالت  ،( فقرة51التطبيق الفعلي. واستخدمت الباحثتاف بطاقة اؼببلحظة اؼبكونة من )

اؼبهنة(، وتوصلت نتائج الدراسة  أخبلقيات وسلوكيات –اؼبادة التعليمية  –التقومي  –التنفيذ  ––)التخطيط 
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 بكثَت من مؤشرات اعبودة حيث مل يف   ؛اؼبعلم خبلؿ فًتة الًتبية العملية-إىل قصور األداء التدريسي للطالب
وقلة مراعاتو  ،فهناؾ قصور يف توظيف طرائق التدريس اؼبختلفة يف أدائو داخل الصف الدراسي ىاومعايَت 

 . وقد أوصت الدراسةالًتكيز على اعبانب العملي يف موضوعات اعبغرافيا وعدـ ،للفروؽ الفردية بُت الطلبة
إجراء دراسة ؼبعرفة مدى مبلئمة ـبرجات قسم اعبغرافيا يف كلية الًتبية األساسية يف اعبامعات العراقية ب

 كليات ؼبتطلبات سوؽ العمل، وتقومي الًتبية العملية والتدريس اؼبصغر يف برنامج إعداد معلمي اعبغرافيا يف
 الًتبية.

 (:2015دراسة )الطراونة، 
الكفايات التدريسية اليت ميتلكها الطلبة اؼبعلموف اؼبتدربوف يف اؼبدارس اؼبتعاونة على ىدفت الدراسة إىل التعرؼ 

( معلمُت و 4، منهم )ومعلمة ا( معلمً 98من وجهة نظر اؼبعلمُت اؼبتعاونُت، تكونت عينة الدراسة من )
موزعة على أربعة  ،( فقرة52ولتحقيق أىداؼ الدراسة  استخدـ الباحث استبانة مكونة من )، ( معلمة94)

الصفات الشخصية(. وقد أظهرت نتائج  –التقومي  –التنفيذ  –ؾباالت للكفايات التدريسية )التخطيط 
اؼبتعاونُت كبو  ذات داللة إحصائية بُت اؼبتوسطات اغبسابية يف وجهات نظر اؼبعلمُت االدراسة أف ىناؾ فروقً 

الكفايات التدريسية اليت ميتلكها الطلبة اؼبعلموف تعزى ؼبتغَت اػبربة ولصاحل ذوي اػبربة الطويلة، كما خلصت 
اؼبرتبة األوىل من بُت الكفايات التدريسية األربع، وجاءت يف اؼبرتبة  جاء يف خطيطالدراسة إىل أف ؾباؿ الت

وحظيت كفاية التقومي باؼبرتبة  ،ىا كفاية تنفيذ التدريس يف اؼبرتبة الثالثةمث تبل ،الثانية كفاية الصفات الشخصية
الًتكيز على الكفايات يف ؾباؿ تقومي التدريس وؾباؿ تنفيذ الدرس من خبلؿ بأوصت الدراسة و  خَتة. األ

مساقات التخصص اليت يدرسها الطالب يف اعبامعة، وكذلك اعتماد أسلو  التدريس اؼبصغر بشكل مكثف 
 بل التحاقهم بربنامج الًتبية العملية الثاين.ق

 (:2013دراسة )اللهييب، 
ىدفت الدراسة إىل بناء أداة موضوعية لتقومي أداء طبل  مقرر الًتبية اؼبيدانية يف كلية الًتبية البدنية الرياضية 

نة الدراسة من وجهة نظر ىيئة التدريس، وتكونت عي امن خبلؿ تطوير بطاقة اؼببلحظة اؼبستخدمة حاليً 
( عضو ىيئة تدريس الذين مارسوا اإلشراؼ على الطبل  أثناء تأدية مقرر الًتبية 12بطريقة قصدية من )

اؼبيدانية يف كلية الًتبية وعلـو اغبركة يف التطبيق العملي ؼبدة ال تقل عن أربع سنوات من ثبلثة أقساـ بالكلية 
واستخدمت بطاقة تقومي  ،نية، وقسم التدريب التطبيقي()قسم الصحة وعلـو اغبركة، قسم أصوؿ الًتبية البد

مة مقس ،(25وتكوف من ) ،أداء الطالب اؼبعلم اؼبستخدمة يف تقومي الطبل  الدراسُت ؼبقرر الًتبية اؼبيدانية
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وقد خلصت الدراسة إىل بناء أداة بعد اعبولة الرابعة كصورة  ،التقومي( –التنفيذ  –ثبلثة ؿباور )التخطيط  على
( عبارات، 4( عبارات، وؿبور التنفيذ )4تتكوف من أربعة ؿباور )التخطيط ) ،ئية لبطاقة تقومي األداءهنا

( عبارات. وقد أوصت الدراسة إىل إضافة السمات 4( عبارات، والتقومي ويشمل )8والسمات الشخصية )
 التدريس اؼبتخصصُت يف مناىجنية، وحث الشخصية إىل بطاقة تقومي الطالب اؼبعلم يف مقرر الًتبية اؼبيدا

 .بل  الًتبية اؼبيدانية بشكل دقيقلبناء أداة قياس تقيم أداء عمل ط وطرقها
 :(Kocak,2013)دراسة 

ىدفت إىل ربليل أثر منوذج تعليمي على األداء األكادميي ومهارات التفكَت يف ـبترب الكيمياء لدى الطبل  
استخدـ و  ،ا يدرسوف بكلية الًتبية جامعة ىاستيبمعلمً  -البً ( طا60تكونت عينة الدراسة من )و  ،اؼبعلمُت

خضعت اجملموعة التجريبية لربنامج تعليمي و  ،اجملموعتُت )التجريبية والضابطة( االباحث اؼبنهج التجرييب ذ
خضعت اجملموعة الضابطة ألسلو  التعليم التقليدي، استخدمت و  ،لتطوير مهارات التفكَت واألداء األكادميي

توصلت الدراسة  ،اة لغرض ىذه الدراسة مقياس األداء األكادميي ومهارات التفكَت من تصميم الباحثاألد
 اجملموعة التجريبية قبل إىل وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف مهارات التفكَت واألداء األكادميي لدى

م وبشكل كبَت يف تنمية ساىا إىل أف النموذج التعليمي . وخلصت النتائج أيضً وبعده النموذج التعليمي
 وتعزيز األداء األكادميي لدى اجملموعة التجريبية. وتطويرىا، مهارات التفكَت

 :(Bhargava and Pathy, 2011)دراسة 
فت الدراسة إىل تقصي الكفايات التدريسية اليت حيتاجها الطلبة اؼبعلموف للنجاح يف مهنة التدريس من دى

قسمة إىل كفايات شخصية م ،وطبق لغرض ىذه الدراسة أداة لقياس الكفايات التدريسية ،وجهة نظرىم
صص الًتبية جبامعة رانشي ( طالب من الطلبة اؼبعلمُت يف زب100على عينة مكونة من ) ،وكفايات مهنية

ية الثقة ا من قبل الطلبة اؼبعلمُت ىي كفاأف أكثر الكفايات الشخصية احتياجً  ائج. وأظهرت النتاؽبندية
ا من قبلهم ىي كفاية اؼبعرفة دبحتوى اؼبادة واليت سيعلموهنا وأف أكثر الكفايات اؼبهنية احتياجً  ،بالنفس

وقد أوصى الباحثاف بضرورة تفعيل التدريس اؼبصغر يف اعبامعة، والتقييم  ،لتبلميذىم يف اؼبدارس مستقببًل 
 العملية.   الشامل واؼبستمر للطبل  اؼبعلمُت يف برنامج الًتبية 

 (:2010)أبو صواوين، دراسة 
ىدفت الدراسة إىل معرفة الكفايات التعليمية البلزمة للطلبة اؼبعلمُت، زبصص ؾباؿ صف يف كلية الًتبية 

وطالبة  ا( طالبً 112جبامعة األزىر من وجهة نظرىم يف ضوء احتياجاهتم التدريسية. تكونت عينة الدراسة من )
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 (70. واستخدمت يف ىذه الدراسة استبانة ضمت )ىثأن( 79و ) رًاذك( 33ع )بواق ،من اؼبستوى الرابع
استثارة أنتباه التبلميذ وهتيئتهم للدرس  –األىداؼ التدريسية  –ؾباالت )التخطيط  يةشبان علىمقسمة  ،فقرة

 –غبلؽ الدرس إ –إدارة الصف وحفظ النظاـ  –مية استخداـ وبناء الوسائل التعلي –عرض الدرس  –
. توصلت الدراسة إىل أف كفايات عرض الدرس جاءت يف أعلى سلم االحتياجات للكفايات (تقوميال

مث بناء  ،%(7382ؽ الدرس )بلغإ%(، مث تبله 7481%(، يليو التقومي بوزف نسيب )7482التدريسية بوزف )
وقد جاءت كفايات إدارة الصف وحفظ النظاـ مع  ،التخطيط تبلهو  ،يليو استثارة االنتباه ،الوسائل التعليمية

 %( على الًتتيب.6386%( ، )6687األىداؼ التدريسية يف اؼبرتبتُت األخَتتُت بوزف نسيب )
 التعقيب على الدراسات:

بشكل    افوقد استفاد منها الباحث ،من دراسات تبُت أهنا ذات صلة وثيقة بالبحث اغبايل ويف ضوء ما مت عرض
 :أيتظ يف ؾبملها ما يويبلح ،كبَت
اتفقت ىذه الدراسة مع الدراسات اؼبذكورة من حيث كوهنا تركزت يف السعي إىل تقصي مستوى  -

حيث ظبيت بالكفايات  ؛للكفايات التدريسية مع اختبلؼ اؼبسمى تووفبارس امتبلؾ الطالب اؼبعلم
؛ 2010؛ أبو صواوين، 2015؛ الطراونة، 2016التعليمية أو الكفايات التدريسية كدراسة )الكناين، 

Bhargava and Pathy, 2011)  ،؛ الكويل، 2018أو اؼبهارات التدريسية كدراسة )البقمى
 (.2016والبعض ظباىا باألداء التدريسي كدراسة )ؿبمود و فرج،  ،(2017

نفسو   اؼبعلم بالفبعض من الدراسات كانت عينتها الط ،اختلفت ىذه الدراسة من حيث العينة -
(، أو من 2010؛ أبو صواوين، 2016؛ الكناين، 2018؛ البقوى، 2016مود وفرج، كدراسة )ؿب

 ،(2015؛ الطراونة، 2017وجهة نظر الًتبويُت كاؼبدراء واؼبدرسُت اؼبتعاونُت كدراسة )الكويل،
إال أف ىذه الدراسة أخذت اآلراء  ،(2013خر من وجهة نظر اؼبشرفُت كدراسة )اللهييب،والبعض اآل
 ،وىم الفئة اؼبستهدفة يف العملية التعليمية فأصبحت ،بالطالب اؼبعلم افهم أكثر ارتباطً  ؛ذمن التبلمي

 عينتها التبلميذ أنفسهم.
البعض استبانتو على ثبلث ؿباور كدراسة )البقمى،  حيث بٌت اتتصميم أداة الدراستعددت أشكاؿ  -

؛ 2016أو ؿبورين كدراسة )ؿبمود وفرج،  اخر أضاؼ ؿبورً والبعض اآل ،(2013؛ اللهييب، 2018
؛ أبو 2016؛ الكناين، 2017ؿباور كدراسة )الكويل، يةومنهم من أخذ شبان ،(2015الطراونة، 
 وقد اتفقت ىذا الدراسة مع ىذا النموذج من الدراسات. ،(2010صواوين، 
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ُت ؼبهارات التدريس اتفقت صبيع الدراسات من حيث اؼبنهج الوصفي لتقصي مدى امتبلؾ الطلبة اؼبعلم -
أخذت أسلو  اؼبنهج التجرييب هبدؼ معرفة أثر برنامج على األداء  (Kocak,2013)إال أف دراسة 

 .                            األكادميي ومهارات التفكَت
 منهج البحث: 

 عتمد على جانبُت مها:اوالذي  مت اعتماد اؼبنهج الوصفي
 االطبلع على البحوث واؼبراجع ذات العبلقة دبوضوع البحث. اعبانب النظري: والذي مت من خبلؿ

طلبة مدارس التطبيق بالتعليم  اعبانب اؼبيداين: مت من خبلؿ اؼبسح اإلحصائي واؼبيداين لعينو ؿبدده من
 ساسي وذلك باستخداـ االستبانة اليت صممت ؽبذا الغرض.األ

 مجتمع البحــــث:
ساسي للعاـ ألالصف )السادس والسابع والثامن( دبدارس التطبيق بالتعليم ا ةيع طلبتكوف ؾبتمع البحث من صب

 ـ دبدينة اؼبكبل. 2019-2018الدراسي 
ـــث:  عينة البحـ

 ةيت توزيع عينويبُت اعبدوؿ اآل ة،طبقيمت اختيارىم بطريقو  ة،وطالب ا( طالبً 130البحث من ) ةتكونت عين
 ؼبتغَتاهتا:  االبحث وفقً 

 ( 1)  جدوؿ رقم
 اإلصبايل عدد الطالبات عدد الطلبة الصف التسلسل

 40 20 20 السادس 1
 45 20 25 السابع 2
 45 20 25 الثامن 3

 130 60 70 اإلصبايل

 أداة البحـــث:
 ُت:  ، وتكونت من جزئُتد البحث استبانة من إعداد الباحثعتما

. أما اعبزء الثاين الصف الدراسيمثل اعبنس و  ،ويتناوؿ بعض اؼبتغَتات الدميغرافية اؼبرتبطة بالعينة ،اعبزء األوؿ
 اؼبهارات لدى مستوى توافر تلكمشلت اؼبهارات التدريسية اؼبكتسبة اليت سيتم التحقق من  ،( ؿباور8فضم )
 : يتوىي كاآل اؼبعلمُت الطلبة
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 يد.(: مهاره التهيئة للدرس اعبد1احملور)
 (: مهارة عرض الدرس.2احملور)
 (: مهاره إدارة الصف والعبلقات اإلنسانية.3احملور)
 (: مهارة اختيار طريقة التدريس اؼبناسبة.4احملور)
 .هاواستخدام (: مهارة اختيار الوسائل التعليمية5احملور)
 (: مهارة اختيار األنشطة التعليمية.6احملور)
 وإدارهتا. (: مهاره توجيو األسئلة7احملور)
 ؽ الدرس.غبلإ(: مهارة 8احملور)
( 3،  2، 1تناسب صياغو الفقرات واؼبستوى اللغوي والعقلي لعينة البحث. وأعطيت درجات ) ةمراعا وقد مت

 ا( على الًتتيب.ا، أبدً ا، أحيانً لدرجة التوافر لكل فقرة من احملاور معرفة بالتقدير )دائمً 
ــــدق األداة:  صــ

 الصدؽ الظاىري: (1
( من األساتذة اؼبتخصصُت يف اؼبناىج وطرائق 5عددىم )و مت عرض االستبانة يف صورهتا األولية على ؿبكمُت 

من العبارات وتعديل البعض  افتم حذؼ عددً  هبا هم اليت أوصوائراآوفق وقد مت إجراء التعديبلت  ،التدريس
 ( ؿباور.8على ) ةموزع ةفقر ( 55خر، فأصبحت االستبانة يف صورهتا النهائية واليت تكونت من)اآل

 صدؽ االتساؽ الداخلي: (2
البحث  ة( طالبات ال تشملهم عين10)و ( طبل  10من ) ةمكون ةاستطبلعي ةبيق األداة على عينوقد مت تط
هبدؼ معرفو مستوى فهمهم للفقرات ومدى وضوحها ودقتها وتناسبها ؼبستواىم العمري والذىٍت، األصلية 

الداخلي من خبلؿ حسا  معامل ارتباط ) بُت درجو كل فقرة والدرجة وقد مت حسا  صدؽ االتساؽ 
 الكلية للمحور الذي تنتمي إليو، 

 يدد(:االتساؽ الداخلي لفقرات ؿبور التهيئة للدرس اعب2) جدوؿ رقم 
 

 ـ الفقرة معامل سيربماف لبلرتباط (sig)القيمة اإلحصائية 
 1 يشوقنا للدرس من خبلؿ التمهيد **62. 000.
 2 يهتم بًتتيب الصف وتنظيمو **46. 000.
 3 يسأؿ عن موضوع الدرس السابق  **54. 000.
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 ـ الفقرة معامل سيربماف لبلرتباط (sig)القيمة اإلحصائية 
 4 يبدأ يف الدرس اعبديد بطريقة فبتعة  **63. 000.
 5 يشرؾ الطبل  يف الوصوؿ ؼبوضوع الدرس اعبديد **57. 000.
 6 يسأؿ أسئلة واضحة قبل شرح الدرس اعبديد **55. 000.

 

( وىي قيمة **63.( إىل )**46.ف قيم معامبلت االرتباط حملور التهيئة قد تراوحت بُت )أيبلحظ من اعبدوؿ ب
 (000.) ةعند مستوى دالل ةجيدة ودال

 (: االتساؽ الداخلي لفقرات ؿبور عرض الدرس3) جدوؿ رقم
 ـ الفقرة معامل سيربماف لبلرتباط (sig)القيمة اإلحصائية 

 7 بطريقة مشوقةيشرح الدرس اعبديد  **50. 000.

 8 يعيد شرح الدرس إذا طلب منو ذلك **31. 001.

 9 يهتم بفهم صبيع الطبل  عند شرحة للدرس **59. 000.

 10 يتأكد من فهمنا لنقاط الدرس باستمرار **41. 000.

 11 فهومة يف الدرساؼبغَت شياء يوضح األ **49. 000.

 12 ؼبستوياتنايقدـ معلومات واضحة ومناسبة  **50. 000.

 13 ميثل ما يشرحو بأمثلة من الواقع **42. 000.

 14 يسألنا عند االنتهاء من كل جزء يف الدرس **40. 000.

 15 األسئلة اليت نقدمها لو نجييب ع **46. 000.

 16 شياء اؼبهمة على السبورةيكتب األ *23. 014.

 

  (**59.)إىل  ( *23عرض الدرس قد تراوحت بُت )ف قيم معامبلت االرتباط حملور أيبلحظ من اعبدوؿ ب
الباحثاف حبذؼ  (  فقاـ**31.( إىل )*23.) ( على معامبلت متدنية بلغت16،  8فقد حصلت الفقرات )

 تلك الفقرات من االستبانة.
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 (: االتساؽ الداخلي لفقرات ؿبور إدارة الصف والعبلقات اإلنسانية4) جدوؿ رقم
 

 ـ الفقرة معامل سيربماف لبلرتباط (sig)القيمة اإلحصائية 
 17 ايدخل الصف مبتسمً  **57. 000.
 18 يتحرؾ داخل الصف حسب ما يتطلب األمر *20. 035.
 19 عبلقتنا بو تقـو على االحًتاـ والود **47. 000.
 20 ا كلمات التشجيعغالبً  يستخدـ **36. 000.
 21 حيل مشاكل الصف هبدوء **42. 000.
 22 مبسطة ؼبذاكرة مادتو ايعطينا طرقً  **50. 000.
 23 يعطينا الفرصة للتعبَت عن ما نشعر بو **57. 000.
 24 يساعدنا إذا تطلب األمر ذلك **57. 000.
 25 تنمية مواىبنال يشجعنا **57. 000.
 26 يهتم بغيابنا وحضورنا **65. 000.
 27 يستخدـ معنا الشدة إذا تطلب األمر ذلك **27. 004.
 28 نشعر باالرتياح عندما يكوف معنا **66. 000.
 29 خرينامل مع اآليعلمنا كيف نتع **70. 000.

( 20.إدارة الصف والعبلقات اإلنسانية قد تراوحت بُت ) ف قيم معامبلت االرتباط حملورأيبلحظ من اعبدوؿ 
( **27.( إىل )20.) ( على معامبلت متدنية بلغت27، 20، 18فقد حصلت الفقرات )(  **70.إىل )
 الباحثاف حبذؼ تلك الفقرات من االستبانة. فقاـ

 اؼبناسبة التدريس  (: االتساؽ الداخلي لفقرات ؿبور اختيار طريقة5) جدوؿ رقم
 ـ الفقرة معامل سيربماف لبلرتباط (sig)القيمة اإلحصائية 

 30 يشرح بطريقة فبتعة **65. 000.

 31 يشرح بطريقة نفهمها **64. 000.

 32 ؾبموعات أثناء اغبصة علىيقسمنا  **68. 000.

 33 يشجعنا على قراءة الدرس قبل شرحو **49 000.

 34 يعمل مسابقات نتنافس فيها كمراجعة لدروس اؼبادة **63. 000.

 35 يعطينا فرصة للمشاركة أثناء الشرح **71. 000.
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( **49قد تراوحت بُت ) اؼبناسبة التدريس  طريقةف قيم معامبلت االرتباط حملور اختيار أيبلحظ من اعبدوؿ 
 (.000.) ةعند مستوى دالل ةة جيدة ودال( وىي قيم**71.إىل )

 (: االتساؽ الداخلي لفقرات ؿبور اختيار واستخداـ الوسائل التعليمية6) جدوؿ رقم
 ـ الفقرة معامل سيربماف لبلرتباط (sig)القيمة اإلحصائية 

 36 وسائل توضيحية ورسوماتيعرض لنا  **74. 000.

 37 يكتب على السبورة نقاط الدرس **36. 000.

 38 يرسخ اؼبعلومات باستخداـ الوسائل التعليمية **55. 000.

 39 يستخدـ ؿبتويات الصف لتوضيح الدرس **63. 000.

 40 ينوع الوسائل التعليمية اؼبستخدمة أثناء الدرس **74. 000.

 41 اؼبخترب إذا تطلب الدرس ذلكيأخذنا إىل  **64. 000.

قد تراوحت بُت  هاواستخدام ف قيم معامبلت االرتباط حملور اختيار الوسائل التعليميةأيبلحظ من اعبدوؿ 
 (.000.) ةعند مستوى دالل ةقيمة جيدة ودال ( وىي**74.( إىل )**36)

 (: االتساؽ الداخلي لفقرات ؿبور اختيار األنشطة التعليمية7جدوؿ رقم)
 ـ الفقرة معامل سيربماف لبلرتباط (sig)القيمة اإلحصائية 

 42 يشرح كيفية تنفيذ النشاط **78. 000.

 43 يشاركنا يف اختيار األنشطة اليت سننفذىا **69. 000.

 44 حيدد أنشطة تعليمية نستطيع تنفيذىا **64. 000.

 45 يهتم بتصحيح الواجبات اؼبنزلية **37. 000.

 46 يوضح أخطاءنا يف الواجبات اليت كبلها  **60. 000.

( إىل **37.ف قيم معامبلت االرتباط حملور اختيار األنشطة التعليمية قد تراوحت بُت )أيبلحظ من اعبدوؿ 
 (.000.) ةعند مستوى دالل ة( وىي قيمة جيدة ودال**78.)

 (: االتساؽ الداخلي لفقرات ؿبور توجيو األسئلة وإدارهتا8) جدوؿ رقم
 ـ الفقرة معامل سيربماف لبلرتباط (sig)القيمة اإلحصائية 

 47 يسألنا أسئلة مفهومة *74. 000.

 48 طريقة إلقاء السؤاؿ ربمسنا لئلجابة **80. 000.

 49 لئلجابة وقًتا كافًيا يعطينا **62. 000.

 50 يشجعنا على اؼبشاركة يف اإلجابة **65. 000.

 51 النموذجية على السبورةيكتب اإلجابة  **58. 000.
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( إىل **58.ف قيم معامبلت االرتباط حملور توجيو األسئلة وإدارهتا قد تراوحت بُت )أيبلحظ من اعبدوؿ 
 (.000.) ةعند مستوى دالل ة( وىي قيمة جيدة ودال**80.)

 (: االتساؽ الداخلي لفقرات ؿبور غلق الدرس9) جدوؿ رقم
سيربماف لبلرتباطمعامل  (sig)القيمة اإلحصائية   ـ الفقرة 

 52 ينهي اغبصة يف الوقت احملدد **58. 000.

 53 ية الدرس بطريقة فبتعة ايشد انتباىنا لنه **71. 000.

 54 على السبورة  وينهي الدرس بتلخيص ما مت شرح **61. 000.

 55 يوجهنا لقراءة الدرس القادـ  **61. 000.

( وىي **71.( إىل )**58.االرتباط حملور غلق الدرس قد تراوحت بُت )ف قيم معامبلت أيبلحظ من اعبدوؿ 
 (.000.) ةمستوى داللعند  ةقيمة جيدة ودال

وقد قاـ الباحثاف بقياس معامل ثبات أداة البحث من خبلؿ بيانات العينة االستطبلعية واستخداـ معادلة 
(Cronbach's Alpha) ( 93.قد بلغ معامل الثبات)،  ًفأصبحت أداة البحث يف  ،اوىو معامل مناسب جد

( من ؿبور عرض 16،  8)وىي ( فقرات 5ف مت حذؼ )أ ( فقرة بعد50صورهتا النهائية  مكونة من )
 اداخليً  ااتساقً  واليت مل تعط ( من ؿبوري إدارة الصف والعبلقات اإلنسانية27، 20، 18والفقرات ) ،الدرس

 :يتعلى النحو اآلمع ؿبورىا فأصبحت موزعة  اجيدً 
 (10جدوؿ رقم ) 

 الفقرات اؼبهارات احملور م
 6 التهيئة للدرس اعبديد األوؿ 1
 8 عرض الػػػػدرس الثاين 2
 10 إدارة الصف والعبلقات اإلنسانية الثالث 3
 6 اختيار طريقة التدريس اؼبناسبة الرابع 4
 6 هاواستخدام اختيار الوسائل التعليمية اػبامس 5
 5 اختيار األنشطة التعليمية السادس 6
 5 توجيػػػػو األسئلة وإدارهتا السابع 7
 4 غلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق الدرس الثامن 8

 50 اجملموع
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 إجراءات تطبيق األداة:
حيث مت اغبصوؿ على  ؛الدراسة ةعلى عين بعد التأكد من صدؽ األداة مت البدء يف إجراءات تطبيق األداة

يم بساحل حضرموت. وبعدىا مت  من عمادة الكلية موجو إىل مدير الًتبية والتعلُتخطا  تسهيل مهمة الباحث
وشرح األداة ؽبم  ،البحث( لتوضيح اؽبدؼ من البحث ة)عين ها والطلبةيمدير  ةبلمدارس التطبيق ومقا ةزيار 

واؼبكونة من  ،االبحث واليت مت ربديدىا مسبقً  ةانة على عيناالستب ومن مث طبقت ،فقراهتا نبة عاإلجا ةوطريق
أف منها  اووجد اوبعد أخذ البيانات قاـ الباحثاف بفحص االستبانات لتحليلها إحصائيً  ،وطالبة ا( طالبً 130)

( 111) ا( استبانة. فبلغت البيانات احملللة إحصائيً 19ما ىو غَت مبلئم للمعاعبة ومت استبعادىا وعددىا )
 تبانة موضحة كاآليت: اس

 (11جدوؿ رقم)
 اإلصبايل عدد الطالبات عدد الطلبة الصف التسلسل

 30 18 12 السادس 1

 41 20 21 السابع 2

 40 20 20 الثامن 3

 111 58 53 اإلصبايل

 

 المعالجة اإلحصائية:
( استبانة مت إدخاؽبا 111بعد اغبصوؿ على البيانات وفحصها وقد بلغ إصبايل االستبانات الصحيحة ) 

تدرج منط االستجابة على مقياس درجة التوافر وفق مقياس ومت إعطاء ، (SPSS)يف برنامج اغبزمة اإلحصائية 
البحث مت اختياره للوزف  ستجابة اؼبفحوص من عينةال ة واحدة(عطيت )درجأحيث  ؛ليكارت للوزف الثبلثي

ومت اعتماد اؼبعيار التايل  ،ا)ثبلث درجات( على االختيار دائمً و   احيانً أف( على االختيار اوتؤخذ )درجت ،اأبدً 
 للحكم على مستوى توافر اؼبهارات التدريسية اؼبكتسبة:

 ( مستوى منخفض.1.66 -1الدرجات من )
 ( مستوى متوسط.2.33 -1.67الدرجات من )

 ( مستوى مرتفع.3 -2.34جات من )الدر 
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 نتائج الدراسة وتفسيرها:
فراد العينة على مقياس أاغبسايب واالكبرافات اؼبعيارية والنسبة اؼبئوية جملاميع درجات مت حسا  اؼبتوسط 

وافر اؼبهارات السؤاؿ األوؿ اؼبتعلق دبعرفة ما مستوى ت نوذلك لئلجابة عمستوى اؼبهارات التدريسية اؼبكتسبة 
أثناء التطبيق  جامعة حضرموت –اؼبكبل  كلية الًتبيةاؼبعلمُت بطلبة اللدى  )دبحاورىا الثمانية( التدريسية

 :يتاؼبيداين دبدارس مدينة اؼبكبل من وجهة نظر تبلميذىم؟. وكانت النتائج على النحو اآل
 يددحملور التهيئة للدرس اعب(: اؼبتوسطات واالكبرافات اؼبعيارية 12جدوؿ رقم )

 ـ الفقرة رتبة الفقرة اؼبتوسط اغبسايب االكبراؼ اؼبعياري التقدير
 3ؼ يسأؿ عن موضوع الدرس السابق 1 2.83 38. مرتفع

 6ؼ يسأؿ أسئلة واضحة قبل شرح الدرس اعبديد 2 2.58 61. مرتفع

 5ؼ يشرؾ الطبل  يف الوصوؿ ؼبوضوع الدرس اعبديد 3 2.43 73. مرتفع

 1ؼ يشوقنا للدرس من خبلؿ التمهيد 4 2.40 62. مرتفع

 2ؼ يهتم بًتتيب الصف وتنظيمو 5 2.32 73. متوسط

 4ؼ يبدأ يف الدرس اعبديد بطريقة فبتعة 6 2.25 68. متوسط

 اإلصبايل 2.47 36. مرتفع

قد يد دف اؼبتوسطات اغبسابية للمهارات الفرعية اؼبتعلقة دبحور التهيئة للدرس اعبأ( 12ي بلحظ من اعبدوؿ )
(، وقد تصدرت مهارة السؤاؿ عن موضوع الدرس السابق؛ إذ جاءت 2883 -2825تراوحت ما بُت )

 ،(2853تلتها مهارة وضع أسئلة واضحة قبل شرح الدرس اعبديد إذ جاءت دبتوسط ) ،(2883دبتوسط )
إذ  ؛ األخَتتُتاؼبرتبتُتاعبديد بطريقة فبتعة  يهتم بًتتيب الصف وتنظيمو ويبدأ يف الدرس اخذت مهارتأوقد 

، وبشكل عاـ فإف ؿبور التهيئة للدرس بلغ متوسطو ( على الًتتيب2825 -2832جاءت متوسطاهتا )
 ( وىو مستوى مرتفع.2.47)

 حملور عرض الدرس(: اؼبتوسطات واالكبرافات اؼبعيارية 13جدوؿ رقم )
 ـ الفقرة رتبة الفقرة اؼبتوسط اغبسايب االكبراؼ اؼبعياري التقدير

األسئلة اليت نقدمها لو نجييب ع 1 2.81 44. مرتفع   14ؼ 

 10ؼ فهومة يف الدرساؼبغَت يوضح االشياء  2 2.68 54. مرتفع

 13ؼ يسألنا عند االنتهاء من كل جزء يف الدرس 3 2.64 55. مرتفع

 9ؼ يتأكد من فهمنا لنقاط الدرس باستمرار 4 2.58 60. مرتفع

 11ؼ معلومات واضحة ومناسبة ؼبستوياتنايقدـ  5 2.50 59. مرتفع

 12ؼ ميثل ما يشرحو بأمثلة من الواقع 6 2.46 64. مرتفع
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 ـ الفقرة رتبة الفقرة اؼبتوسط اغبسايب االكبراؼ اؼبعياري التقدير

 8ؼ للدرس وبفهم صبيع الطبل  عند شرحيهتم  7 2.36 62. مرتفع

 7ؼ يشرح الدرس اعبديد بطريقة مشوقة 8 2.32 66. متوسط

 اإلصبايل 2.54 31. مرتفع

اؼبتوسطات اغبسابية للمهارات الفرعية اؼبتعلقة حملور عرض الدرس قد تراوحت ( أف 13ي بلحظ من اعبدوؿ )
(، وقد تصدرت مهارة جييب على األسئلة اليت نقدمها لو ؛ إذ جاءت دبتوسط 2881 -2832ما بُت )

تلتها يف اؼبرتبة  ،(2868إذ جاءت دبتوسط ) ؛فهومة يف الدرساؼبغَت شياء تلتها مهارة يوضح األ ،(2881)
 اخذت مهارتأ(، وقد 2864إذ جاءت دبتوسط ) ؛الثالثة مهارة يسألنا عند االنتهاء من كل جزء يف الدرس

إذ جاءت  ؛شرح الدرس اعبديد بطريقة مشوقة اؼبرتبتُت األخَتتُتللدرس ي ويهتم بفهم صبيع الطبل  عند شرح
( وىو 2.54ف ؿبور عرض الدرس بلغ متوسطو )، وبشكل عاـ فإ( على الًتتيب2832 -2836متوسطاهتا )

 مستوى مرتفع.
 حملور إدارة الصف والعبلقات اإلنسانية(: اؼبتوسطات واالكبرافات اؼبعيارية 14دوؿ رقم )ج

اؼبتوسط  االكبراؼ اؼبعياري التقدير
 اغبسايب

 ـ الفقرة رتبة الفقرة

 16ؼ عبلقتنا بو تقـو على االحًتاـ والود 1 2.84 39. مرتفع

 20ؼ يساعدنا إذا تطلب األمر ذلك 2 2.59 56. مرتفع

 15ؼ ايدخل الصف مبتسمً  3 2.59 53. مرتفع

 17ؼ حيل مشاكل الصف هبدوء 4 2.52 66. مرتفع

 23ؼ نشعر باالرتياح عندما يكوف معنا 5 2.47 63. مرتفع

 24ؼ خرينيعلمنا كيف نتعامل مع اآل 6 2.42 71. مرتفع

 19ؼ يعطينا الفرصة للتعبَت عن ما نشعر بو 7 2.33 69. متوسط

 18ؼ مبسطة ؼبذاكرة مادتو ايعطينا طرقً  8 2.18 72. متوسط

 22ؼ يهتم بغيابنا وحضورنا 9 1.97 76. متوسط

 21ؼ يشجعنا يف تنمية مواىبنا 10 1.95 81. متوسط

 اإلصبايل 2.39 38. متوسط

حور إدارة الصف والعبلقات دبرات الفرعية اؼبتعلقة للمها( أف اؼبتوسطات اغبسابية 14ي بلحظ من اعبدوؿ )
(، وقد تصدرت مهارة عبلقتنا بو تقـو على االحًتاـ والود؛ إذ 2884 -1895اإلنسانية قد تراوحت ما بُت )

يف  ايساعدنا إذا تطلب األمر ذلك ومهارة يدخل الصف مبتسمً  ةتلتها مهار  ،(2884جاءت دبتوسط )
وحضورنا ويشجعنا  يهتم بغيابنا اخذت مهارتأوقد  ،(2859لثالثة؛ إذ جاء متوسطهما )اؼبرتبتُت الثانية وا
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، وبشكل عاـ فإف ( على الًتتيب1895 -1897إذ جاءت متوسطاهتا ) ؛اؼبرتبتُت األخَتتُت لتنمية مواىبنا
 ( وىو مستوى متوسط.2.39ؿبور إدارة الصف والعبلقات اإلنسانية حيث بلغ متوسطو )

 حملور اختيار طريقة التدريس اؼبناسبة(: اؼبتوسطات واالكبرافات اؼبعيارية 15جدوؿ رقم )
 

اؼبتوسط  االكبراؼ اؼبعياري التقدير
 اغبسايب

 ـ الفقرة رتبة الفقرة

 26ؼ يشرح بطريقة نفهمها 1 2.50 63. مرتفع

 29ؼ يشجعنا على قراءة الدرس قبل شرحو 2 2.49 70. مرتفع

 25ؼ بطريقة فبتعةيشرح  3 2.41 65. مرتفع

 30ؼ يعمل مسابقات نتنافس فيها كمراجعة لدروس اؼبادة 4 2.31 80. متوسط

 28ؼ يعطينا فرصة للمشاركة أثناء الشرح 5 1.85 82. متوسط

 27ؼ ؾبموعات أثناء اغبصة علىيقسمنا  6 1.62 69. منخفض

 اإلصبايل 2.19 46. متوسط

اغبسابية للمهارات الفرعية اؼبتعلقة حملور طريقة التدريس اؼبناسبة قد ( أف اؼبتوسطات 15ي بلحظ من اعبدوؿ )
(، وقد تصدرت مهارة يشرح بطريقة نفهمها ؛ إذ جاءت دبتوسط 2850 -1862تراوحت ما بُت )

 (،2849تلتها يف اؼبرتبة الثانية مهارة يشجعنا على قراءة الدرس قبل شرحو؛ إذ جاءت دبتوسط ) ،(2850)
اؼبرتبتُت األخَتتُت؛  ويقسمنا إىل ؾبموعات أثناء اغبصةيعطينا فرصة للمشاركة أثناء الشرح  اخذت مهارتأوقد 

، وبشكل عاـ فإف ؿبور اختيار طريقة التدريس اؼبناسبة ( على الًتتيب1862 -1885إذ جاءت متوسطاهتا )
 ( وىو مستوى متوسط.2.19بلغ متوسطو )

 عيارية حملور اختيار واستخداـ الوسائل التعليميةاؼبتوسطات واالكبرافات اؼب (: 16جدوؿ رقم )
 ـ الفقرة رتبة الفقرة اؼبتوسط اغبسايب االكبراؼ اؼبعياري التقدير
 32ؼ يكتب على السبورة نقاط الدرس 1 2.90 33. مرتفع

 33ؼ يرسخ اؼبعلومات باستخداـ الوسائل التعليمية 2 2.45 61. مرتفع

 31ؼ وسائل توضيحية ورسوماتيعرض لنا  3 2.29 74. متوسط

 34ؼ يستخدـ ؿبتويات الصف لتوضيح الدرس 4 2.22 77. متوسط

 35ؼ ينوع الوسائل التعليمية اؼبستخدمة أثناء الدرس 5 2.21 73. متوسط

 36ؼ يأخذنا إىل اؼبخترب إذا تطلب الدرس ذلك 6 1.34 61. منخفض

 اإلصبايل 2.23 41. متوسط

( أف اؼبتوسطات اغبسابية للمهارات الفرعية اؼبتعلقة حملور اختيار واستخداـ الوسائل 16ي بلحظ من اعبدوؿ )
(، وقد تصدرت مهارة يكتب على السبورة نقاط الدرس؛ إذ 2890 -1834التعليمية قد تراوحت ما بُت )
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تلتها مهارة يرسخ اؼبعلومات باستخداـ الوسائل التعليمي؛ إذ جاءت دبتوسط  ،(2890جاءت دبتوسط )
ىل اؼبخترب إذا تطلب ينوع الوسائل التعليمية اؼبستخدمة أثناء الدرس ويأخذنا إ اخذت مهارتأ (، وقد2868)

ؿبور  ، وبشكل عاـ فإف( على الًتتيب1834 -2821إذ جاءت متوسطاهتا ) ؛الدرس ذلك اؼبرتبتُت األخَتتُت
 ( وىو مستوى متوسط.2.23اختيار واستخداـ الوسائل التعليمية بلغ متوسطو )

 حملور اختيار األنشطة التعليمية(: اؼبتوسطات واالكبرافات اؼبعيارية 17جدوؿ رقم )
 ـ الفقرة رتبة الفقرة اؼبتوسط اغبسايب االكبراؼ اؼبعياري التقدير
اؼبنزليةيهتم بتصحيح الواجبات  1 2.82 43. مرتفع  40ؼ 

 41ؼ يوضح أخطاءنا يف الواجبات اليت كبلها 2 2.59 64. مرتفع

 39ؼ حيدد أنشطة تعليمية نستطيع تنفيذىا 3 2.55 63. مرتفع

 38ؼ يشاركنا يف اختيار األنشطة اليت سننفذىا 4 2.16 78. متوسط

 37ؼ يشرح كيفية تنفيذ النشاط 5 2.15 77. متوسط

 اإلصبايل 2.45 44. مرتفع

( أف اؼبتوسطات اغبسابية للمهارات الفرعية اؼبتعلقة حملور اختيار واستخداـ الوسائل 17ي بلحظ من اعبدوؿ )
(، وقد تصدرت يهتم بتصحيح الواجبات اؼبنزلية؛ إذ جاءت 2882 -2815التعليمية قد تراوحت ما بُت )

(، وقد 2859ت دبتوسط )كبلها؛ إذ جاء تلتها مهارة يوضح أخطاءنا يف الواجبات اليت ،(2882دبتوسط )
اؼبرتبتُت األخَتتُت؛ إذ  يشرح كيفية تنفيذ النشاطيشاركنا يف اختيار األنشطة اليت سننفذىا و  اخذت مهارتأ

، وبشكل عاـ فإف ؿبور اختيار األنشطة التعليمية بلغ ( على الًتتيب2815 -2816جاءت متوسطاهتا )
 ( وىو مستوى مرتفع.2.45متوسطو )

 حملور توجيػػػػو األسئلة وإدارهتا(: اؼبتوسطات واالكبرافات اؼبعيارية 18دوؿ رقم )ج
اؼبتوسط  االكبراؼ اؼبعياري التقدير

 اغبسايب
 ـ الفقرة رتبة الفقرة

 45ؼ يشجعنا على اؼبشاركة يف اإلجابة 1 2.68 52. مرتفع

 42ؼ يسألنا أسئلة مفهومة 2 2.65 55. مرتفع

 46ؼ يكتب اإلجابة النموذجية على السبورة 3 2.56 68. مرتفع

 44ؼ لئلجابة اكافيً   ايعطينا وقتً  4 2.51 65. مرتفع

 43ؼ طريقة إلقاء السؤاؿ ربمسنا لئلجابة 5 2.30 68. متوسط

 اإلصبايل 2.54 44. مرتفع

( أف اؼبتوسطات اغبسابية للمهارات الفرعية اؼبتعلقة حملور توجيو األسئلة وإدارهتا قد 18ي بلحظ من اعبدوؿ )
(، وقد تصدرت مهارة يشجعنا على اؼبشاركة يف اإلجابة؛ إذ جاءت دبتوسط 2868 -2854تراوحت ما بُت )
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(، وقد أخذت 2859ت دبتوسط )تلتها مهارة يوضح أخطاءنا يف الواجبات اليت كبلها؛ إذ جاء ،(2868)
اؼبرتبتُت األخَتتُت؛ إذ جاءت  فذىا ويشرح كيفية تنفيذ النشاطيشاركنا يف اختيار األنشطة اليت سنن امهارت

، وبشكل عاـ فإف ؿبور توجيو األسئلة وإدارهتا بلغ متوسطو ( على الًتتيب2815 -2816متوسطاهتا )
 ( وىو مستوى مرتفع.2.54)

 حملور غلق الدرستوسطات واالكبرافات اؼبعيارية (: اؼب19جدوؿ رقم )
اؼبتوسط  االكبراؼ اؼبعياري التقدير

 اغبسايب
 ـ الفقرة رتبة الفقرة

 50ؼ يوجهنا لقراءة الدرس القادـ 1 2.50 65. مرتفع

 49ؼ على السبورة وينهي الدرس بتلخيص ما مت شرح 2 2.33 73. متوسط

 47ؼ الوقت احملددينهي اغبصة يف  3 2.28 54. متوسط

 48ؼ يشد انتباىنا لنهاية الدرس بطريقة فبتعة 4 2.26 71. متوسط

 اإلصبايل 2.34 43. متوسط

( أف اؼبتوسطات اغبسابية للمهارات الفرعية اؼبتعلقة حملور غلق الدرس قد تراوحت ما 19ي بلحظ من اعبدوؿ )
(، تلتها 2850القادـ؛ إذ جاءت دبتوسط ) (، وقد تصدرت مهارة يوجهنا لقراءة الدرس2850 -2826بُت )

ينهي  ا(، وقد أخذت مهارت2833ت دبتوسط )مهارة ينهي الدرس بتلخيص ما مت شرحة على السبورة؛ إذ جاء
اغبصة يف الوقت احملدد ويشد انتباىنا لنهاية الدرس بطريقة فبتعة اؼبرتبتُت األخَتتُت؛ إذ جاءت متوسطاهتا 

( وىو مستوى 2.34وبشكل عاـ فإف ؿبور غلق الدرس بلغ متوسطو ) ،( على الًتتيب2826 -2828)
 مرتفع.

ومن خبلؿ ما مت عرضو فقد كانت النتائج للمحاور بشكل عاـ أخذت اؼبستوى اؼبرتفع واؼبتوسط ومل يأت  أي 
( وىو مستوى 2.40منهم يف اؼبستوى اؼبنخفض؛ حيث بلغ اؼبتوسط العاـ للمهارات التدريسية بشكل كلي )

 فع كما ىو موضح يف اعبدوؿ اآليت:مرت
 حملور غلق الدرس(: اؼبتوسطات واالكبرافات اؼبعيارية 20جدوؿ رقم )

 احملور رتبة الفقرة اؼبتوسط اغبسايب االكبراؼ اؼبعياري التقدير

 مرتفع
.29 2.56 

 الدرس عرض 1
 مرتفع

.44 2.54 
 وإدارهتا األسئلةتوجيو  2

 مرتفع
.36 2.47 

 اعبديد التهيئة للدرس 3
 مرتفع

.44 2.45 
 اختيار األنشطة التعليمية 4

 مرتفع
.34 2.43 

 والعبلقات اإلنسانية الصف إدارة 5
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 احملور رتبة الفقرة اؼبتوسط اغبسايب االكبراؼ اؼبعياري التقدير

 متوسط
.43 2.34 

 الدرس غلق 6
 متوسط

.41 2.23 
 هاواستخدام التعليمية الوسائلاختيار  7

 متوسط
.46 2.19 

 التدريس اؼبناسبة طريقةاختيار  8
 مرتفع

 اإلصبايل 2.40 31.

( بُت ά=0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) ةىل توجد فروؽ ذات دالل :السؤاؿ الثاين عنولئلجابة 
متوسطات تقدير التبلميذ للمهارات التدريسية اؼبكتسبة ؼبعلميهم يعزى ؼبتغَت اعبنس مت استخداـ االختبار 

 :يتوكانت النتائج على النحو اآل (Independent Sample T-Test)التائي لعينتُت مستقلتُت 
 فراد العينة يعزى ؼبتغَت اعبنسأالفروؽ بُت متوسطات  (:21جدوؿ رقم )

 المتوسط الجنس المحاور
االنحرا
ف 

 المعياري

درجة 
 الحرية

 )ت(

 معنوية الداللة مستوى الداللة قيمة

 يددالتهيئة للدرس اعب
 05. 2.40 ذكور

109 
-

 دالة 05. -1.95
 04. 2.53 إناث

 عرض الدرس 
 05. 2.57 ذكور

 غَت دالة 71. 37. 109
 04. 2.53 إناث

إدارة الصف والعبلقات 
 اإلنسانية

 06. 2.35 ذكور
109 

-
1.06

- 
 غَت دالة 29.

 05. 2.42 إناث

 اختيار طريقة التدريس اؼبناسبة  
 06. 1.99 ذكور

109 
-

4.83
- 

 دالة 00.
 05. 2.38 إناث

 اختيار الوسائل التعليمية
 هاواستخدام

 06. 2.06 ذكور
109 

-
4.81

- 
 دالة 00.

 04. 2.40 إناث

 اختيار األنشطة التعليمية 
 07. 2.34 ذكور

109 
-

 دالة 01. -2.71
 05. 2.56 إناث

 توجيو األسئلة وإدارهتا
 07. 2.49 ذكور

109 -
 غَت دالة 22. -1.24

 05. 2.59 إناث

 غلق الدرس
 06. 2.28 ذكور

109 -
1.58- 

 غَت دالة 12.
 05. 2.41 إناث

 اإلصبايل
 05. 2.31 ذكور

109 
-

 دالة 00. -2.93
 04. 2.48 إناث
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( بُت ά=0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) ةتوجد فروؽ ذات دالل( أنو 20يبلحظ من جدوؿ )
 اوقد جاءت أيضً  ،اؼبكتسبة ؼبعلميهم بشكل عاـ لصاحل اإلناث متوسطات تقدير التبلميذ للمهارات التدريسية

اختيار الوسائل  –اختيار طريقة التدريس اؼبناسبة  –التهيئة للدرس اعبديد ألربعة ؿباور وىي: النتائج دالة 
اختيار األنشطة التعليمية، ومل تكن ىناؾ داللة للمحاور األربعة األخرى : عرض  – هاواستخدام التعليمية

 غلق الدرس. – توجيو األسئلة وإدارهتا – إدارة الصف والعبلقات اإلنسانية –لدرس ا
( بُت ά=0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) ةىل توجد فروؽ ذات دالل :السؤاؿ الثالث عنولئلجابة 

خداـ مت است الصف الدراسيمتوسطات تقدير التبلميذ للمهارات التدريسية اؼبكتسبة ؼبعلميهم يعزى ؼبتغَت 
 :يتوكانت النتائج على النحو اآل (One – Way ANOVA)ربليل التباين األحادي 

 الصف الدراسيالفروؽ بُت متوسطات أفراد العينة يعزى ؼبتغَت (: 22جدوؿ رقم )

مجموع  التباين األبعاد
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 )ؼ(
مستوى  قيمة

 الداللة
معنوية 
 الداللة

 التهيئة للدرس اعبديد
 2 51. 1.01 بُت اجملموعات

 108 12. 13.35 داخل المجموعات دالة 02. 4.08

 110  14.36 اجملموع

 عرض الدرس
 2 20. 40. بُت اجملموعات

 108 09. 10.11 داخل المجموعات غَت دالة 12. 2.15

 110  10.52 اجملموع

إدارة الصف والعبلقات 
 اإلنسانية

 2 38. 75. بُت اجملموعات

 108 14. 15.17 داخل المجموعات غَت دالة 07. 2.68

 110  15.92 اجملموع

 اختيار طريقة التدريس
 2 2.47 4.95 بُت اجملموعات

 108 17. 18.03 داخل المجموعات دالة 00. 14.82

 110  22.97 اجملموع

  الوسائل التعليمية اختيار
 هاواستخدام

 2 2.05 4.11 بُت اجملموعات

 108 13. 14.14 داخل المجموعات دالة 00. 15.69

 110  18.24 اجملموع

 اختيار األنشطة التعليمية
 2 1.26 2.51 بُت اجملموعات

 108 17. 18.52 داخل المجموعات دالة 00. 7.33

 110  21.04 اجملموع

 وإدارهتاتوجيو األسئلة 
 2 10. 20. بُت اجملموعات

 108 19. 20.96 داخل المجموعات غَت دالة 59. 53.

 110  21.17 اجملموع
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( بُت ά=0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) ةتوجد فروؽ ذات دالل( أنو 21يبلحظ من جدوؿ )
وؼبعرفة الفروؽ يف اؼبتوسطات  ،متوسطات تقدير التبلميذ للمهارات التدريسية اؼبكتسبة ؼبعلميهم بشكل عاـ

Scheffe)الثامن( مت استخداـ معادلة شيفي  -السابع -بُت الصفوؼ الثبلثة )السادس
a.b)،  وكانت الفروؽ

بينما كانت متوسطات الصف السادس والثامن  ،(2851حيث بلغ متوسطها ) ؛لصاحل الصف السابع
التهيئة )وىي:  ةعلى حد ل  ك    اورؿبػبمسة دالة  النتائج ا( على الًتتيب. وقد جاءت أيضً 2826( ، )2846)

اختيار األنشطة  – هاواستخدام اختيار الوسائل التعليمية –اختيار طريقة التدريس اؼبناسبة  –للدرس اعبديد 
إدارة الصف  –عرض الدرس )األخرى :  ثبلثة تكن ىناؾ داللة للمحاور ال، ومل (غلق الدرس –التعليمية

 .(توجيو األسئلة وإدارهتا – ةوالعبلقات اإلنساني
حيث تراوحت متوسطاهتا  وفاؼبعلم ةلباؼبهارات التدريسية سبتع هبا الطمن خبلؿ النتائج يبلحظ أف بعض 

 ةلبالود واالحًتاـ اليت أظهرىا الط مهارة عبلقةو  ،مثل كتابة نقاط الدرس على السبورة ،(2890 -2881بُت )
ومهارة  ،باإلضافة إىل تصحيح الواجبات ،الدرس السابق نهيد والسؤاؿ عالتم اوأيضً  تبلميذىم،ذباه  وفاؼبعلم

؛ 2017وقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة )الكويل، ،األسئلة اليت يقدمها لو التبلميذ ناالىتماـ باإلجابة ع
؛ الطراونة، 2016( وقد اختلفت مع دراسة )ؿبمود وفرج،  2010؛ أبو صواوين، 2016الكناين، 

    .أكدتا عل قصور األداء التدريسي للطالب خبلؿ فًتة التطبيق من خبلؿ التنفيذ والتقومي لتافوال (2015
 التوصيات:

 :أيتيها الدراسة يوصي الباحثاف دبا ييف ضوء النتائج اليت توصلت إل
جامعة حضرموت تكوف تابعة ؽبا بالتعاوف مع مكتب وزارة  -من كليات الًتبية  فتح مدارس قريبة -1

 .الًتبية ليسهل للطالب اؼبعلم اؼبشاىدة اؼبستمرة للمعلمُت
الًتبية العملية من قبل اؼبتخصصُت باعبامعة ليواكب مدارس اؼبستقبل  ؼبادة تطوير منوذج مقًتح  -2

 كاؼبدارس الذكية.
غر داخل كلية الًتبية يف مساقات طرؽ التدريس والًتبية العملية النظري تفعيل طريقة التدريس اؼبص -3

  وحىت يف مواد التخصص األخرى.
 

 غلق الدرس
 2 74. 1.48 بُت اجملموعات

 108 17. 18.40 داخل المجموعات دالة 02. 4.34

 110  19.88 اجملموع

 االصبايل

 2 64. 1.27 بُت اجملموعات

 108 09. 9.67 داخل المجموعات دالة 00. 7.10

 110  10.94 اجملموع
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 المراجع:
، عماف ، دار اؼبناىج للنشر 2(. الًتبية اؼبيدانية دليل عمل اؼبشرفُت والطبل  اؼبعلمُت. ط2007أبواؽبيجا، فؤاد حسن ) -

 والتوزيع.
درجة فبارسة طبل  الًتبية العملية يف كلية الًتبية باعبامعات الفلسطينية ؼبهارات التدريس (. 2016أبوحلتم، شادي صباؿ ) -

 -42(، ص 25الفعَّاؿ من وجهة نظر اؼبشرفُت، ؾبلة كلية الًتبية األساسية للعلـو الًتبوية واإلنسانية، جامعة بابل، العدد)
61. 

اؼبرحلة االبتدائية يف كليات الًتبية بفلسطُت يف ضوء معايَت (. تطوير مناىج إعداد معلمي 2012أبوحلتم، شادي صباؿ ) -
 اعبودة، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، معهد الدراسات الًتبوية، مصر.

(. الكفايات التعليمية للطلبة اؼبعلمُت زبصص معلم صففي كلية الًتبية جبامعة األزىر من 2010أبو صواوين، راشد ؿبمد ) -
هتم التدريبية. ؾبلة اعبامعة اإلسبلمية للبحوث اإلنسانية، اعبامعة اإلسبلمية بغزة، شؤوف البحث وجهة نظرىم يف احتياجا

 .399-359(، ص 2(، العدد )18العلمي والدراسات، فلسطُت، اجمللد )
 (. مهارات التدريس. القاىرة: مكتبة زىراء الشرؽ للنشر2000إماـ ، ضبيدة ) -
(. تقومي مستوى أداء الطبل  اؼبعلمُت جبامعة األماـ ؿبمد بن سعود للمهارات 2018البقمى، خالد بن ؿبمد بن عبداهلل ) -

(، 8التدريسية. ؾبلة البحث العلمي يف الًتبية، جامعة عُت مشس، كلية البنات لآلدا  والعلـو الًتبوية، مصر، اجمللد )
 (.9العدد)

 ( يوليو.2-1ؤسبر العلمي العريب السادس، مصر: )(. أفاؽ ما بعد ثورات الربيع العريب، توصيات اؼب2013جامعة بنها ) -
 ( أبريل. 27-25(. دور كلية الًتبية يف التنمية البشرية، توصيات اؼبؤسبر العلمي األوؿ ، ليبيا : )2011جامعة ؿبمد الفاتح ) -
لية الًتبية النوعية، مصر: (. اؼبعلم العصري يف ظل ضماف اعبودة رؤية مستقبلية، اؼبؤسبر العلمي األوؿ بك2013جامعة اؼبنوفية ) -

 ( أبريل.    29-30)
(. تقومي اؼبهارات التدريسية البلزمة لدى الطلبة اؼبعلمُت يف أقساـ اللغة اإلقبليزية  بكليات 2013اعبريري، حسن صاحل ) -

 كلية الًتبية، اليمن.–جامعة حضرموت. رسالة ماجستَت غَت منشورة ، جامعة حضرموت  –الًتبية 
(. تقييم أداء معلمي الرياضيات من وجهة نظر طلبتهم يف ؿبافظة جنُت. رسالة ماجستَت غَت 2003حامد، سامر وجيو ) -

 كلية الدراسات العليا، فلسطُت.   –منشورة، جامعة النجاح الوطنية 
 نهضة اؼبصرية.، القاىرة : مكتبة ال1(. القياس والتقومي يف الًتبية وعلم النفس، ط2000حبيب، ؾبدي عبدالكرمي ) -
 ، عمَّاف: دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع والطباعة.3(. مهارات التدريس الصفي. ط2009اغبيلة، ؿبمود ؿبمد ) -
 12/4/2019(: التعلم النشط، دار نشر يسطروف، مصر، تاريخ االطبلع 2018خَتي، ؼبياء ؿبمد أمين ) -

https://books.google.com/boks 
(. دور الدورات التدريبية يف تطوير مهارات التدريس الفعَّاؿ ؼبعلمي الًتبية الفنية من وجهة 2010الزىراين، بندر بن سعيد ) -

 نظرىم، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة أـ القرى، اؼبملكة العربية السعودية.   
 مهارات التدريس رؤية يف تنفيذ الدروس. القاىرة: عامل الكتب.(. 2006زيتوف، حسن حسُت ) -
 ، عماف: دار بن اعبوزي.1(. إعداد وتدريب اؼبعلمُت، ط2009شويطرة، عيسى و ؿبمد، نزاؿ ) -
ر (. الكفايات التدريسية اليت ميتلكها الطلبة اؼبعلموف اؼبتدربوف يف اؼبدارس اؼبتعاونة من وجهة نظ2015الطراونة، ؿبمد حسن ) -

(، 3(، العدد )42اؼبعلمُت اؼبتعاونُت، دراسات للعلـو الًتبوية، اعبامعة األردنية، عمادة البحث العلمي، األردف، اجمللد)
 .        819-807ص

 (. أساسيات التطوير اؼبهٍت للمعلم، االسكندرية: دار اعبامعة اعبديدة.2006عبدالسبلـ، مصطف عبدالسبلـ ) -

https://books.google.com/boks
https://books.google.com/boks
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 (. اؼبعلموف وطرؽ التدريس. اؼبنصورة: مكتبة شجرة الدر.  2008عزالدين، ابوالنجا أضبد ) -
(. واقع برنامج الًتبية العملية يف مؤسسات التعليم العايل يف الضفة الغربية من وجهة نظر الطلبة 2013عيَّاد، حناف أضبد ) -

 اؼبعلمُت. رسالة ماجستَت منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح، فلسطُت.
(. تقومي أداء الطلبة اؼبعلمُت يف اعبانب العلمي ؼبقرر الًتبية العملية يف برنامج الًتبية دبنطقة نابلس 2008، عبدالكرمي )القاسم -

    (.1(، العدد )9كلية الًتبية، فلسطُت ، اجمللد )  –التعليمية. ؾبلة العلـو الًتبوية والنفسية ، جبامعة القدس اؼبفتوحة 
 ارات التدريس الفعَّاؿ. عماف، دار الفكر للنشر والتوزيع.(: مه2004قطامي، نائفة ) -
(. تقييم اػبصائص اؼبدركة واؼبأمولة ألداء عضو ىيئة التدريس من وجهة 2016قمر، ؾبذو  أضبد و عثماف، عبداهلل عثماف ) -

اعية، جامعة دنقبل ، نظر طبل  جامعة دنقبل وعبلقتها ببعض اؼبتغَتات الدميوغرافية. ؾبلة الدراسات االقتصادية واالجتم
 .  128 -99(، ص 3السوداف، العدد )

(. مدى تطبيق طبل  الًتبية العملية ؼبهارات التدريس بكلية الًتبية من وجهة نظر اؼبشرفُت 2017الكويل، جرب ؿبمد ) -
-21(، ص191مصر، العدد) كلية الًتبية، اعبمعية اؼبصرية للقراءة واؼبعرفة،  -الًتبويُت. ؾبلة القراءة واؼبعرفة، جامعة عُت مشس

48. 
(. مستوى فبارسة الكفايات التعليمية لدى الطالب اؼبعلم بقسم الًتبية اػباصة جبامعة 2016الكناين، رمي عبداهلل ؿبمد ) -

 .571-532(، ص 15عجلوف الوطنية وعبلقتها بالتحصيل االكادميي. ؾبلة ؾبمع، جامعة اؼبدينة العاؼبية، األردف، العدد )
(. تطوير بطاقة تقومي أداء الطالب اؼبعلم بكلية الًتبية البدنية والرياضية جبامعة اؼبلك سعود. 2013بداهلل بن حامد )اللهييب، ع -

 .    69 -34(، ص 20كلية الًتبية، مصر، العدد )  -اجمللة العلمية لعلـو الًتبية الرياضية، جامعة اؼبنصورة
اؼبعلم زبصص جغرافيا يف ضوء معايَت -(. تقومي األداء التدريسي للطالب2016ؿبمود، إمياف سبلمة و فرج، إؽباـ عبداغبميد ) -

(،  182كلية الًتبية، اعبمعية اؼبصرية للقراءة واؼبعرفة، مصر، العدد)  –اعبودة بالعراؽ. ؾبلة القراءة واؼبعرفة، جامعة عُت مشس 
  196-167ص 

للتدريس. اؼبؤسبر العلمي الثامن للًتبية: جودة واعتماد مؤسسات  (. معايَت جودة األصالة واؼبعاصرة2005الناقة، ؿبمود كامل ) -
 التعليم يف الوطن العريب، كلية الًتبية ، لبناف.

(. رؤية مستقبلية لتطوير أداء اؼبعلم يف ضوء اؼبستويات اؼبعيارية لتحقيق اعبودة الشاملة، اؼبؤسبر 2005نصر، ؿبمد علي ) -
ؼبستويات اؼبعيارية، اعبمعية اؼبصرية للمناىج وطرؽ التدريس، جامعة عُت مشس، مصر، العلمي السابع عشر، مناىج التعليم وا

 (.5(، العدد)1اجمللد )
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The Level of Availability of Teaching Skills Among Student Teachers in the College 

of Education, Mukalla - University of Hadhramout from the Viewpoint of their 

Students 

 

Dr. Khaled Selman Ba-Saleh    Dr. Huda Abubaker Basalem 

 

Abstract: 

The study aimed to reveal the level of availability of the teaching skills of the student 

teachers during the practical applying in Mukalla city’s schools, from the viewpoint of 

their students. The study sample consisted of (130) students. The researchers prepared a 

triple weight questionnaire consisting of (50) items to measure teaching skills. The study 

revealed to the availability of some teaching skills , including writing the points of the 

lesson on the board and the relation of friendliness and respect as well as asking and 

revising the previous lesson and correcting the homework. Their averages were (2.81 – 

2.90). the study also found that there were statistically significant differences between the 

averages of students’ appreciation of the teaching skills acquired for teachers in general in 

favor of females for the gender variable in favor of the seventh grade of the class variable. 

The researchers recommended opening schools close to the colleges of education to be 

affiliated with the Ministry of Education, and developing a proposed model for practical 

education students by specialists, to keep pace with schools in the future such as smart 

schools. 


