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أ

االهداء
تتراءى مع امتالك بستان المجد أطياف من نحب ،فيحتار المرء لمن يقطف أزهاره ولمن
يهدي أغاريد أطياره.
فاختالس لحظات من الذاكرة كفيلة بأن تنمو معها زهور األقحوان ،تلك التي
يخاصم نبضها قلبها عند ابتسامة مني ،إلى من علمتني وعانت الصعاب ألصل إلى ما
أنا فيه...أمي الحبيبة.
لب منه نجمتين فيعود حامالً لك السماء ،إلى ذاك الذي تجرع
إلى ذاك الذي ت ْ
ط ُ

كأس الشقاء م اًر ،ليسقيني رحيق السعادة عسالً ،هو ذاك الذي علمني كيف أبحر في
ٍ
مجداف أصل به إلى بر األمان...أبي الغالي.
نهر الحياة وزودني بأول

إلى الذين يشهرون رايات الشرف والمساندة بروحهم ،يعيشون المجد معي كأوراق
الشجر ،دعواتي لكم بالتوفيق والسداد ...أخي وأخواتي األعزاء.
إلى مالكي في الحياة ،إلى نبض القلب وعشقه األزلي ،إلى الشمعة التي تنير
ظلمة حياتي ،وكان دعاؤها نور دربي وسر نجاحي ...إلى زوجتي الحبيبة.
إلى الشمس التي تشرق في أرجاء قلبي كل صباح ،إلى القمر الذي يرسل سنا
نوره في فؤادي كل مساء ...إلى أبني الحبيب.
إلى النجوم التي تنير سماء حياتي وتذلل الصعاب في طرقاتي ،إلى العطاء
المتفاني ،إلى من علموني القوة واإلصرار ...إلى جميع األصدقاء.

أهدي إليكم جميعاً ثمرة جهدي هذا ،وأسأل المولى عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا
بما ينفعنا.

ب

الشكر والتقدير
الحمد اهلل حمداً يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه ،وهو القائل في كتابه ( َرب أ َِو ْز ِع ْني
ضاهُ َوأ َِد ْخ ِل ْني ْب َر ِح َم ْت َك ْفي
ت َعلَ َّي َو َعلَى َوالْ َد َّ
َن أَ ِ
ي َوأ ِ
أِ
ش ُك َر ْن ِع َمتَ َك الَّْتي أَ ِن َع ِم َ
صالْ ًحا تَِر َ
َن أ ِ
َع َم َل َ
الصالْ ْحين) (النمل ،)91:والصالة والسالم على نبيه األمين القائل " :ال يشكر اهلل من ال
ْع َب ْاد َك َّ
يشكر الناس" (سنن الترمذي ،حديث صحيح) وبعد:

فأما وقد انتهيت بتوفيق اهلل من هذا العمل المتواضع فإنه من الواجب اسناد الفضل ألهله
عرفاناً وامتناناً ،فأتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى جامعة األزهر وعمادة الدراسات العليا ،وجميع
أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية ،وأخص بالشكر أساتذتي في قسم المناهج وطرق التدريس،
والى كل من وجهني وعلمني وأخذ بيدي في سبيل إنجاز هذا العمل ،وعلى رأسهم األستاذ الدكتور/
ي
على باإلشراف ،فنفعني اهلل بعلمه ،وأحاطني بحلمه ،وجاد عل َّ
عطا حسن درويش الذي تفضل ّ
بجهده ووقته ،فجزاه اهلل عني وعن طالب العلم خير ما جزى به عباده الصالحين.
كما وأتوجه بالشكر والعرفان إلى أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد :الدكتور /راشد
علي باقتراحاته وتوجيهاته؛ فكان نعم المشرف والمتابع لهذا
محمد أبو صواوين والذي لم يبخل َّ
العمل إلى أن خرج بهذه الصورة ،فجزاه اهلل عني خير الجزاء ،ومتعه بدوام الصحة والعافية.
كما أتوجه بالشكر وعظيم االمتنان والعرفان لألساتذة الكرام عضوي لجنة المناقشة والحكم
نصار لتفضلهما بقبول
على الرسالة الدكتور :إسماعيل عمر حسونة ،والدكتور :علي محمد ّ
مناقشة هذه الرسالة وعلى جهودهما في قراءة الدراسة واثارتها بمالحظاتهما وتحسيناتهما السديدة،

فجزاهما اهلل عني خير الجزاء.
علي
والشكر أيضاً لألساتذة األفاضل الذين تكرموا بتحكيم أدوات الدراسة ،والى من جادوا َّ
من وقتهم ،ومنحوني من خبرتهم جزاهم اهلل عني خير الجزاء.
كما أتقدم بالشكر إلى جامعتي جامعة األقصى الغراء ،وزمالئي في قسم اإلشراف التربوي
لتعاونهم معي ،وتقديم المعلومات والبيانات الالزمة للدراسة ،والسماح بالتطبيق الميداني للدراسة
على طالبات التدريب الميداني ،وأخص بالذكر األب الروحي الدكتور /رياض ياسين حكيم الكالم،
وعظيم األفعال ،رمز العطاء والكفاح.
ت

حين ال يقر اإلنسان بلسانه بما يقر به قلبه من المعروف والصنائع الجميلة التي أسديت
إليه سواء من اهلل أو من المخلوقين فهو منكر للجميل جاحد للنعمة ،وعليه يطيب لي أن أتوجه
بخالص شكري إلى صديقي الحبيب محمد القططي لما قدمه لي من دعم ومساندة ،حيث كان
صديقاً ناقداً بامتياز.
كما ويطيب لي أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير واالعتراف بالجميل إلى زوجتي العزيزة
منار هنية ،واألستاذ أحمد رزق ،واألستاذة غيد الهسي لما قدموه لي من مساعدة في ترجمة
الدراسات األجنبية محل الدراسة.
وفي مسك الختام لن أسهى عن الصديقين المبدعين أخي المهندس المعتز هنية،
والمهندس أحمد حمزة لما قدموه لي من مساعدة في تصميم الدورة التدريبة الخاصة بأسلوب
الصديق الناقد.

وآخر دعوانا أن الحمد اهلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين

ث

ملخص الدراسة
"أثر توظيف أسلوب الصديق الناقد على األداء التدريسي لطالبات التدريب الميداني بجامعة
األقصى"

هدفت الدراسة الكشف عن أثر توظيف أسلوب الصديق الناقد على المهارات التدريسية
التالية:

(التخطيط واعداد الدروس ،ومهارة تنفيذ الدرس ،ومهارة إدارة الصف وتنظيمه ،ومهارة استخدام

الوسائل التعليمية ،ومهارة التقويم) ،ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج شبه التجريبي،

تكون مجتمع الدراسة من جميع الطالبات /المعلمات بجامعة األقصى تخصص تعليم العلوم،
حيث ّ
وتكونت عينة الدراسة من ( )06طالبة /معلمة قسمت إلى مجموعتين ،المجموعة األولى مارست
التدريس بالطريقة االعتيادية ،والمجموعة الثانية مارست التدريس بأسلوب الصديق الناقد ،وذلك

خالل الفصل الدراسي األول من العام  ،6692-6690وقد أعد الباحث ثالث أدوات للدراسة
وهي :بطاقة المالحظة ،اختبار مهارات التخطيط واعداد الدروس ،اختبار األداء التدريسي ،وقد

جرى التأكد من صدقهم وثباتهم.

استخدم الباحث أساليب إحصائية متنوعة لتحليل البيانات منها المتوسطات الحسابية

واالنحرافات المعيارية ومعامل بيرسون وسبيرمان وكوبر واختبار "ت" ومربع إيتا ،وتوصلت الدراسة

إلى النتائج التالية:

 -9توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )6.60 ≤αبين متوسطي درجات
طالبات المجموعة التجريبية الالتي استخدمن أسلوب الصديق الناقد وقريناتهن في المجموعة
الضابطة (الطريقة االعتيادية) على مهارة التخطيط لصالح المجموعة التجريبية.

 -6توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )6.60 <αبين متوسطي درجات طالبات
المجموعة التجريبية الالتي استخدمن أسلوب (الصديق الناقد) وقريناتهن في المجموعة
الضابطة (الطريقة التقليدية) على مهارة تنفيذ الدرس لصالح المجموعة التجريبية.

 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )6.60 ≤αبين متوسطي درجات

طالبات المجموعة التجريبية الالتي استخدمن أسلوب الصديق الناقد وقريناتهن في المجموعة
الضابطة (الطريقة االعتيادية) على مهارة إدارة الصف وتنظيمه لصالح المجموعة التجريبية.

 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )6.60 ≤αبين متوسطي درجات

طالبات المجموعة التجريبية الالتي استخدمن أسلوب الصديق الناقد وقريناتهن في المجموعة
ج

الضابطة (الطريقة االعتيادية) على مهارة استخدام الوسائل التعليمية لصالح المجموعة
التجريبية.

 -0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )6.60 ≤αبين متوسطي درجات

طالبات المجموعة التجريبية الالتي استخدمن أسلوب الصديق الناقد وقريناتهن في المجموعة

الضابطة (الطريقة االعتيادية) على مهارة التقويم لصالح المجموعة التجريبية.

وفي ضوء النتائج السابقة أوصى الباحث بضرورة تعميم أسلوب الصديق الناقد في أقسام

اإلشراف التربوي بالجامعات الفلسطينية ،وعقد دورات تدريبية وندوات تثقيفية خاصة بإجراءات
تنفيذ األسلوب ،وضرورة التوسع بوسائل االتصال والتواصل المستخدمة بين مجموعات الصداقة

الناقدة كتطبيقات التواصل االجتماعي على سبيل المثال.

ح

Abstract
The Impact of Critical Friend Method on Teaching Performance of
the Field Training Female Students at al-Aqsa University Gaza

Goal: Shed light on the impact of using Critical friend method on
the following teaching skills :( Lessons Planning & Preparing skill,
Giving/Performing Lessons skill, Classroom Management &
Organization skill, the Use of Teaching Aids skill, Evaluation skill)

To achieve thesis goals, the researcher used the Experimental
Method where the study population included (60) female students &
teachers in the field of Teaching Science at al-Aqsa University divided
into two groups; the first group practiced teaching using the classical
method, whereas the second group practiced teaching using Critical
Friend method during the first semester of (2016 -2017), The researcher
prepared three tools for his study: Notice Card, Lessons Planning &
Preparing skill testing, Teaching Performance testing, And all of them
were successfully verified.
In addition, the researcher used a variety of statistical methods to
analyze the data such as the Arithmetic Mean, the Standard Deviations
(SDs), the Correlation Coefficient of Pearson & Spearman, Cooper
Equation, t-test, and Eta Squared. And the findings of the study were as
the following:
1- There are differences of statistical significance at the level of (a<= 0.05)
between the average scores of the experimental group -which used the
critical friend method- and the control group - which used the classical
method- in the skill of planning & preparing the lesson, the first group
being better.
2- There are differences of statistical significance at the level of (a<= 0.05)
between the average scores of the experimental group -which used the
critical friend method- and the control group - which used the classical
method- in the skill of giving/performing the lesson, the first group
being better.
3- There are differences of statistical significance at the level of (a<= 0.05)
between the average scores of the experimental group -which used the
critical friend method- and the control group - which used the classical
method- in the skill of managing & organizing classrooms, the first
group being better.
خ

4- There are differences of statistical significance at the level of (a<= 0.05)
between the average scores of the experimental group -which used the
critical friend method- and the control group - which used the classical
method- in the skill of using the teaching aids, the first group being
better.
5- There are differences of statistical significance at the level of (a<= 0.05)
between the average scores of the experimental group -which used the
critical friend method- and the control group - which used the classical
method- in the skill of evaluation, the first group being better.
In light of the previous findings, the researcher emphasizes on the
necessity of circulating the Critical Friend method in the departments of
educational supervision in the Palestinian Universities, in addition to
carrying out training courses and educational seminars on implementing
this method too. Furthermore, expanding the access to the communication
tools that are used among the groups of critical friend method, such as
social media applications.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
مقدمة الدراسة:
يعد التعليم الوسيلة األولى واألهم لتقدم األمم ،وقد حظي إعداد المعلم في دول العالم كافة
باالهتمام والدراسة فهو عصب مهنة التعليم ومهما تقدمت تكنولوجيا التعليم والتعلم ،وتعددت أنواع
المعرفة فسيظل دوره باقياً وثابتاً.
واذا أردنا طالباً متمي اًز قاد اًر على وظيفته المستقبلية فإننا بحاجة إلى معلم متميز يفتح له
مغاليق العلم ،ويستنهض قدراته ،ويستحث طاقاته للتعلم .إذاً ال تقدم وال بناء إال بالعلم ،وال علم
إال بالتعلم ،وال تعليم إال بمعلم كفء مؤهل ...وكل هذه األطر سلسلة مترابطة ال ينفك أحد منها
عن اآلخر وكما قال ابن خلدون" :إن التقدم الحضاري بحاجة إلى العلم وان العلم بحاجة إلى
التعليم ،ومن خالل التعليم تبرز ضرورة الحاجة إلى المعلم الكفء المؤهل" (الشبلي:6666 ،
.)60
ويعد المعلم الكفء ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية فهو محور العملية التربوية،
وبمقدار صالح المعلم يكون صالح التعليم؛ لذا فإن إعداد المعلم يجب أن يكون له األولوية في

برامج إعداد المعلمين  .ويعد التدريب الميداني من أهم عناصر إعداد الطالب/المعلم إن لم تكن

أهمها جميعاً؛ فهي بحق أخصب الفترات في حياة معلم المستقبل الذي يستطيع بواسطتها اكتساب
مجموعة من المهارات العملية التي ربما ال يتعرض لها في حياته المهنية المستقبلية  ،ذلك أن

الجو الذي يتم فيه تنفيذ مرحلة التدريب الميداني يختلف عن أية أجواء تدريبية قد يتعرض لها

الطالب/المعلم مستقبالً وخاصة بعد تخرجه والتحاقه بالعمل ،وكذلك فهي الفترة التي تتشكل فيها
العالقة الوثيقة بين الكليات المسؤولة عن تدريس الطالب/المعلم وتأهيله األكاديمي وبين المدارس

التي يتم فيها التدريب الميداني ففي هذه الفترة يتعرف الطالب/المعلم على أهم متطلبات مهنة

التدريس ،ويكتسب خاللها فكرة عامة عن خصائص التعليم الناجح وعن أبرز طرائق التدريس
واستراتيجياته واستخدام الوسائل التعليمية التي تصادفه في أثناء عمله مع تالميذه ،ويتعرف كذلك

إلى نظام المدرسة ،وعلى كيفية اإلشراف على هذا النظام ،كما تنمو في هذه الفترة بعض جوانب

شخصية الطالب/المعلم ليصبح قائداً ومعلماً في المستقبل (أبو شعيرة وآخرون.)6696:336 ،
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وتركز التربية العملية على التطبيق الفعلي للمهارات التدريسية بدءاً من مهارات ما قبل
تنفيذ التدريس كالتخطيط ،وصياغة األهداف التعليمية وكيفية تحقيقها ،مرو اًر بمهارة التنفيذ كفن
طرح األسئلة والضبط الصفي ،واستخدام تقنيات التعليم ،وأهمية التنوع في استخدام استراتيجيات
التدريس والمثيرات وصوالً إلى مهارة بناء االختبارات وأدوات التقويم وكيفية تنفيذها عملياً إضافة
إلى ما يكتشفه الطالب المعلم من اتجاهات إيجابية نحو مهنة التدريس وبالمرور بمشكالت تربوية
وطرح الحلول المناسبة لها (حلس.)3 :2010 ،
وتتعدد مهارات التدريس حسب هدف كل منها فهناك مهارات خاصة بأداء الطالب/المعلم
نظرياً قبل دخوله الفصل الدراسي وهناك مهارات تدريس أدائية والتي تتضح من خاللها سلوكيات
الطالب/المعلم أثناء التدريس وهناك مهارات التقويم التي يتم من خاللها تقييم أداء الطالب/المعلم
ألدائه السابق (ستيتي.)901 :6693،
ويرى (سرور )8 :9113 ،إن أهم الكفايات األساسية للتدريس الفعال هي :التحمس
لتدريس المادة ،تحفيز الطالب ،استخدام تعبيرات مقبولة ،تحضير الدرس ،التمكن من مجال
التخصص ،اختيار أساليب التدريس المالئمة ،استخدام أساليب تواصل لفظي وغير لفظي فاعلة.
كما ذكر (الناقة ،وعيسى )3 :6661 ،أن السعي نحو توثيق شروط الجودة ومعاييرها
ومواصفاتها فيما يقوم به الطالب/المعلم من ممارسات وأداءات تدريسية أمر يحتل المكانة األولى
في التعليم؛ ألن توافر هذه الشروط والمعايير تحقق أداءات تدريسية فاعلة.
ومن هنا كان البد من العناية ببرامج التربية العملية ،وبالتحديد العناية بالطلبة /المعلمين
بكليات التربية في ظل النظام التكاملي حيث بدأ الطالب يتلقون خالل سنوات دراستهم بكليات
التربية المواد المتخصصة األكاديمية والمواد المهنية التربوية فضالً عن المواد الثقافية ،أي يعد
الطالب إعداداً متكامالً علمياً وتربوياً (شريف ،سناء.)301 :6694 ،
وبالرغم مما سبق فإن عملية إعداد الطالب/المعلم ليست كافية في هذا الوقت ألنها تركز
وبناء على ذلك بدأت حركة تطوير إعداد الطالب/المعلم في ضوء تبني
على الجانب النظري
ً

استراتيجيات تدريسية وتدريبية فعالة تعتمد على ورش العمل إلكساب الطالب/المعلم القدرة على
إدارة الصف وتقويم تعلم التالميذ واستخدام تكنولوجيا التعليم والقدرة على إجراء البحوث العلمية.
(.)30 :Bergeson. & others, 2003
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ويبين ) (Zeichner, 1990: 112بعد مراجعته لألدب التربوي المتعلق بالتدريب العملي
في الجامعات األوروبية أن التربية العملية الزالت خبرة غير منظمه في كثير من برامج إعداد
المعلمين حيث يجد الطالب نفسه فيها وحيداً دون توجيه ومتابعة جادة ،ومستوى اإلشراف عليه
ِ
متدن ،بسبب ضعف إعداد المنهج للمشاركين فيه من المعلمين المتعاونين والمشرفين ،إضافة إلى
ضعف االرتباط بين ما يدرسه الطلبة/المعلمون في الجامعات وما يحتاجونه فعالً في المدارس،
باإلضافة إلى قلة الدعم المالي المخصص للتربية العملية.
وعل الرغم من األهمية الكبيرة لبرامج التربية العملية كما يؤكدها المشتغلون بالتربية من
خالل الدراسات واألبحاث التربوية العربية والمحلية المتعددة ،مثل مؤتمر التربية العملية واعداد
المعلم في كلية التربية بمصر ،وندوة التربية الميدانية بين الواقع والمأمول بكلية التربية بجامعة
الملك سعود بالرياض ،ومؤتمر تحسين نوعية التدريب الميداني بالمنعقد بجامعة القدس المفتوحة
بفلسطين ،وأكدت الكثير من توصيات المؤتمرات العربية والمحلية على ضرورة تطوير برامج إعداد
المعلمين وتوجيهها لتلبية الحاجات المستقبلية للتعليم وتأمين التوازن بين مكوناتها األكاديمية
والمهنية مع التركيز على جانب التربية العلمية ،وعلى ربط مراكز اإلعداد بواقع العمل الميداني
(الشهوبي ،رحيم.)980 :6690 ،
ولعل أكبر مشكلة تواجهها برامج التربية العملية هي عدم وجود فلسفة محددة ورؤيا
واضحة لدى رجال التربية والقائمين عليها حول أهداف التربية العملية ،وقد انعكس ذلك ليس على
الطالب /المعلم فحسب بل وعلى المشرفين ،وما يقومون به من فعاليات تدريبية من حيث الكيف
والكم ،حيث أن برامج التربية العملية االعتيادية في مراحل اإلعداد ال تعنى كثي اًر بكفايات تنظيم
البيئة الصفية واعداد وتنفيذ الدروس وكفايات االتصال اللغوي (نصر وآخرون.)960 :6663 ،
وبناءاً على ما سبق البد من أن تتوافر لدى القائمين على تنفيذ برامج التربية العملية
فلسفة محددة ورؤيا واضحة تجاه أهداف هذه البرامج واجراءات تنفيذها ،والتركيز على التكامل
بين الجوانب النظرية والتطبيقية كخطوة أساسية في سبيل التطوير والتعديل.
وكنتيجة للتطورات المعاصرة والتدفق المعرفي والتكنولوجي والحاجة إلى استثمار التعليم
استثما اًر فعاالً ظهرت أساليب متنوعة في مجال تدريب الطالب /المعلم في سبيل تحقيق أهداف
هذه العلمية مع مراعاة قدرات المتدربين في اختيار األسلوب المناسب لهم ومن أهم أساليب
التدريب الميداني المستخدمة :أسلوب حلقات النقاش ،أسلوب الندوة ،أسلوب د ارسة الحالة ،أسلوب
4

تمثيل األدوار ،أسلوب المؤتمرات التدريبية ،أسلوب التطبيق العملي ،أسلوب المالحظة المباشرة
(نيازي ،والبريثن.)2 :6668 ،
ويؤكد ( الناقة ،وأبو ورد )6661 :على ضرورة أن تأخذ المؤسسات التعليمية عند إعداد
المعلم مبدأ التعلم الذاتي كمحور أساسي لتنظيم الخبرات العلمية التي يتضمنها المنهج ،وبذلك
ننقل للطالب /المعلم إمكانيات التربية المستمرة ،والنمو المتكامل ،لتحقيق التوازن بين الجوانب
النظرية والعملية ،والحفاظ على مرونة المنهج ،والتأكيد على مقومات النمو المهني القائم على
النشاط الذاتي وذلك من خالل استخدام األساليب الحديثة من تعليم مصغر ،وتعليم مبرمج ،وبرامج
حاسوب ،وغيرها من األساليب الحديثة مما يثري من كفاية الطالب /المعلم ويكسبه مهارات تهيئ
له الجو المناسب للتعلم الذاتي ويحقق له التغذية الراجعة المستمرة التي تضمن له النمو المهني
المستمر (الناقة ،وأبو ورد.)96 :6661 ،
وكنتيجة لما سبق ،ومن خالل مراجعة الباحث لألدب التربوي واستشعاره ألهمية التدريب
الميداني في العملية التعليمية /التعلمية ،وعملة كمشرف تربوي بإحدى الجامعات الفلسطينية ،وجد
اتجاهات حديثة ومعاصرة تخص أساليب التدريب الميداني ،منها أسلوب الصديق الناقد ،وهنا
تولدت األهمية إلجراء دراسة يقاس من خاللها " أثر توظيف أسلوب الصديق الناقد على األداء
التدريسي لطالبات التدريب الميداني بجامعة األقصى".
حيث ظهرت في سبعينيات القرن العشرين أساليب التعلم النقدية ضمن عملية إعادة
الهيكلة التعليمية في العالم حيث ظهر حديثاً أسلوب من أساليب التعلم النقدية والمبني على مزيج
من مبدأين :الصداقة والنقد يدعى أسلوب الصديق الناقد؛ فدور الصديق الناقد دور استراتيجي وقد
يكون مهماً في مساعدة تطور األداء التدريسي لدى الطلبة/المعلمين فهو بشكل أساسي دور
للتحدي والدعم ).(Costa& Kallick, 1993: 2
حيث تم وصف الصداقة الناقدة على أنها شكل أقل جموداً من التعليم أو التدريب وعلى
األرجح أكثر الوصوفات دقة هي "عالقة مهنية مبنية على االعتبار المتبادل والرغبة الكاملة في
التحدي والتشكيك"
استدالالً بما قاله ( )Gardner, 2008فإن مبدأ الصديق الناقد هو طريقة للتطوير
المستمر لمجتمع متعلم وزيادة الفرص االحترافية من خالل إعطاء الفرصة ألفراد المجتمع للتواصل
مع بعضهم البعض على الرغم من بعد المسافة ).(Gardner, 2008: 47
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أن هذا األسلوب؛ أسلوب الصديق الناقد يوفر رؤية بديلة)Foulger, 2009: 13( .
تشجع تبادل الخبرات ،وتقلل الضغط والعزلة ،من خالل بناء عالقات جديدة في العمل )& Leon
.)Nguyen , 2010: 209
وهذا ما تؤكده دراسة ()Gibbs, 2008( )Dahlgren, 2006( )Swaffield, 2008
( )Foulger, 2009التي قامت باستكشاف الجانب التطبيقي من أسلوب الصديق الناقد في
العملية التعليمية وتطوير المدارس.
وكانت أهداف أسلوب الصديق الناقد تطوير كفاءة األداء التدريسي وتحقيق األهداف من
خالل التعاون وتطوير الذات ).(Baskerville & Goldblatt, 2009: 218
ويمكن تعريف الصديق الناقد على أنه شخص موثوق "الذي يقوم بتوجيه أسئلة استف اززيه"
ويقوم بتوفير المعلومات ليتم فحصها من خالل وجهة نظر أخرى ،ويوجه االنتقادات على عمل
األشخاص كصديق ويأخذ كامل الوقت ليفهم السياق الذي يتم من خالله عرض العمل والنتائج
التي يسعى الشخص أو المجموعة إلى تحقيقها؛ هذا الصديق هو المروج لنجاح العمل
( .)Costa & Kallick, 1993: 2
ومن خالل ما توصل إليه الباحث أثناء مراجعته لألدب التربوي العربي لم يجد سوى
دراسة عربية وحيدة في جمهورية مصر العربية وكانت للباحث (قميحة (2015،بعنوان “دور
الصديق الناقد في تحسين المهارات التربوية لدى مدرسي اللغة االنجليزية بمرحلة التعليم األساسي".
ودراستان عربيتان في المجتمع الفلسطيني أولهما للباحث (درويش )2014،كانت علي
شكل ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر التربوي :التطوير المهني المبني على االستقصاء األولى
كانت ورقة بعنوان" مجموعات الصديق الناقد ) )CFGومجتمع التعلم".
حيث أكد الباحث في ورقته على مفهوم الصديق الناقد ومجتمع التعلم وتجربة مجموعات
الصديق الناقد في تطوير أداء جامعة األزهر مستعينة بأسلوب الصديق الناقد ،والغرض الحقيقي
من وراء هذه التجمعات ومتطلبات نجاح هذا األسلوب.
كما وتحدث الباحث في ورقته أيضا عن قصة نجاح حدثت معه من خالل تبنيه لهذا
األسلوب وكيفية تأثير هذا األسلوب على تنمية أداءه الوظيفي والمهني خالل عمله كمحاضر في
الجامعة.
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والثانية كانت وورقة بحثية بعنوان “الصديق الناقد" للباحث(نصار )2014،تحدث فيها
عن نشأة أسلوب الصديق الناقد وماهيته وكيف يمكن أن تكون صديقا ناقداً وكيفية إمكانية رفع
األداء المهني من خالل االستعانة بأسلوب الصديق الناقد كما وتحدث عن كفايات الصديق الناقد
وعرض مشهدا عمليا يوضح كيفية اختيار الصديق الناقد بين معلم ومشرف ،وفي نهاية الورقة
تحدث الباحث عن تجربته العملية مع أسلوب الصديق الناقد وكيف ساعدته على تنمية مهاراته
التدريسية وتجويدها.
ولقد أثير اهتمام الباحث بدراسة أثر هذا األسلوب؛ أسلوب الصديق الناقد ،انطالقاً من
الرغبة في النهوض بالعملية التعليمية /التعلمية ،حيث كان من الواجب اإللمام بمحاور األداء
التدريسي الخاصة بالطلبة /المعلمين ،للعمل على تحسين هذا األداء وتطويره ،واستناداً لما سبق
يعتقد الباحث أن أسلوب الصديق الناقد هو أسلوب حديث لم تقس درجة تأثيره في األداء التدريسي
لطالبات التدريب الميداني في حدود علم الباحث ،حيث إن أسلوب الصديق الناقد هو أسلوب لم
يستخدم من قبل برامج التعليم والتعلم وتطوير األداء التدريسي للطالب/المعلم في الوطن العربي
عامة والمجتمع الفلسطيني خاصة ،رغم أهمية مثل هذه األساليب في تحسين مخرجات الفرد،
وتطوير األداء الصفي ،ورفع مستوى التخطيط االستراتيجي بشكل عام.
مشكلة الدراسة:
في ضوء العرض السابق إلى جانب ما الحظه الباحث أثناء قيامه بعمله باإلشراف
الميداني على مجموعات التدريب العملي بقسم اإلشراف التربوي بجامعة األقصى منذ العام
(6664م) والرصد المباشر لما يقوم به الطلبة /المعلمون من أنشطة وممارسات تدريسية داخل
الفصول إلى جانب حلقات النقاش التي تمت مع السادة المشرفين والمنسقين في قسم اإلشراف
التربوي إضافةً إلى اجتماعات المشرف التربوي مع الطلبة /المعلمين أثناء فترة التدريب لتوجيههم
وتقييم أدائهم أصبح من الضروري إخضاع هذه المشكلة إلى الدراسة العلمية المنهجية للخروج
بمجموعة من النتائج والتوصيات القادرة على خدمة وتطوير األداء التدريسي وفي ضوء ذلك تتحدد
مشكلة الدراسة ،والتي يمكن صياغتها في السؤال الرئيس التالي:
ما أثر توظيف أسلوب الصديق الناقد على األداء التدريسي لطالبات التدريب الميداني
بجامعة األقصى؟
وسيتم اإلجابة عن السؤال الرئيس من خالل التساؤالت التالية:
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 .9ما مهارات األداء التدريسي المناسبة أو الالزمة لطالبات التدريب الميداني بجامعة
األقصى؟
 .6ما المقصود بأسلوب الصديق الناقد؟
 .3ما أثر توظيف أسلوب الصديق الناقد على مهارات التخطيط واعداد الدروس لدى
الطالبات/المعلمات بجامعة األقصى؟
 .4ما أثر توظيف أسلوب الصديق الناقد على مهارات تنفيذ الدرس لدى الطالبات /المعلمات
بجامعة األقصى؟
 .0ما أثر توظيف أسلوب الصديق الناقد على مهارات إدارة الصف لدى الطالبات/المعلمات
بجامعة األقصى؟
 .0ما أثر توظيف أسلوب الصديق الناقد على مهارة استخدام الوسائل التعليمية لدى
الطالبات/المعلمات بجامعة األقصى؟
 .2ما أثر توظيف أسلوب الصديق الناقد على مـهـارة التقويم لدى الطالبات/المعلمات بجامعة
األقصى؟
فروض الدراسة:
 .9ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )6.60 < αبين متوسطي درجات
طالبات المجموعة التجريبية الالتي وظَّفن أسلوب (الصديق الناقد) وقريناتهن في المجموعة
الضابطة (الطريقة االعتيادية) على مهارة التخطيط لدى الطالبات/المعلمات بجامعة
األقصى.
 .6ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )6.60 < αبين متوسطي درجات
طالبات المجموعة التجريبية الالتي وظَّفن أسلوب (الصديق الناقد) وقريناتهن في المجموعة
الضابطة (الطريقة االعتيادية) على مهارة تنفيذ الدرس لدى الطالبات/المعلمات بجامعة
األقصى.
 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )6.60 < αبين متوسطي درجات طالبات
المجموعة التجريبية الالتي وظَّفن أسلوب (الصديق الناقد) وقريناتهن في المجموعة الضابطة
(الطريقة االعتيادية) على مهارة إدارة الصف وتنظيمه لدى الطالبات/المعلمات بجامعة
األقصى.
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 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )6.60 < αبين متوسطي درجات طالبات
المجموعة التجريبية الالتي وظَّفن أسلوب (الصديق الناقد) وقريناتهن في المجموعة الضابطة
(الطريقة االعتيادية) على مهارة استخدام الوسائل لدى الطالبات/المعلمات بجامعة األقصى.
 .0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )6.60 < αبين متوسطي درجات طالبات
المجموعة التجريبية الالتي وظَّفن أسلوب (الصديق الناقد) وقريناتهن في المجموعة الضابطة
(الطريقة االعتيادية) على مهارة التقويم لدى الطالبات/المعلمات بجامعة األقصى.
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى:
 .9إعداد قائمة مهارات األداء التدريسي لطالبات التدريب الميداني بجامعة األقصى.
 .6توضيح المقصود بأسلوب الصديق الناقد.
 .3الكشف عن أثر توظيف أسلوب الصديق الناقد على مهارات التخطيط واعداد الدروس لدى
الطالبات/المعلمات بجامعة األقصى.
 .4الكشف عن أثر توظيف أسلوب الصديق الناقد على مهارات تنفيذ الدرس لدى الطالبات/
المعلمات بجامعة األقصى.
 .0الكشف عن أثر توظيف أسلوب الصديق الناقد على مهارات إدارة الصف لدى
الطالبات/المعلمات بجامعة األقصى.
 .0الكشف عن أثر توظيف أسلوب الصديق الناقد على مهارة استخدام الوسائل التعليمية لدى
الطالبات/المعلمات بجامعة األقصى.
 .2الكشف عن أثر توظيف أسلوب الصديق الناقد على مهارات التقويم لطالبات /المعلمات
بجامعة األقصى.
أهمية الدراسة:
 .9يمكن أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة المشرفون التربويون في رفع مستوى أداء
الطلبة/المعلمين.
 .6قد تفيد أقسام اإلشراف التربوي بجامعات الوطن لرفع أداء الطلبة/المعلمين والمشرفين
التربويين.
 .3يمكن أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة المعلمون المتعاونون.
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 .4تنبع أهمية الدراسة في أنها تتناول موضوعاً لم ينل نصيباً بالقدر الكافي من الدراسة في
مجتمعنا الفلسطيني وخاصة في محافظات غزة وذلك لحداثة الموضوع.
 .0قد تفتح نتائج هذه الدراسة آفاقاً جديدة أمام باحثين آخرين.
حدود الدراسة :اقتصرت حدود الدراسة على:
حد الموضوع :اقتصرت هذه الدراسة الكشف عن أثر توظيف أسلوب الصديق الناقد على األداء
التدريسي لطالبات التدريب الميداني بجامعة األقصى.
حد المؤسسي :جامعة األقصى.
حد البشري :طالبات التدريب العملي تخصص تعليم العلوم.
حد الزماني :سيتم إجراء هذه الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي (.)6692-6690
مصطلحات الدراسة:
الصديق الناقد :عرفه ( (Costa & Kallick, 1993:2بأنه "أسلوب من أساليب التعلم النقدية
والمبني على مزيج من مبدأين :الصداقة والنقد يدعى أسلوب الصديق الناقد؛ فدور الصديق الناقد
دور استراتيجي وقد يكون مهماً في مساعدة تطور األداء التدريسي لدى الطلبة/المعلمين فهو
بشكل أساسي دور للتحدي والدعم".
وعرفه (أبو شرار )32:6661 ،بأنه :شخص يستطيع أن يساعد في أعمال تربوية ،وربط
البيانات وتفسيرها ،واتخاذ الق اررات ،ورؤية األشياء من زوايا وأوجه مختلفة قبل تقديم التغذية
الراجعة المطلوبة ،على الرغم من أن مهمته الرئيسة هي تقديم الدعم والمساندة ،إال أنه ال يتردد
في مواجهة اآلخرين بموضوعات ليصبحوا أكثر قدرة على التعامل مع المستجدات التربوية".
التعريف اإلجرائي ألسلوب الصديق الناقد :هو أحد األساليب التربوية الحديثة المتمثلة
في الطالب /المعلم الداعم والمساند الذي يسعى لتقويم أداء زميله التدريسي ومساعدته في اتخاذ
الق اررات التربوية عن طريق طرح األسئلة المثيرة وتقديم المالحظات البناءة ،وانطالقاً من هذه
األسئلة والمالحظات يمكن مناقشة القضايا المطروحة وتقديم البدائل لرفع مستوى األداء التدريسي.
األداء التدريسي:
األداء" :هو السلوك الذي يقاس به قدرة الفرد على اإلسهام في تحقيق أهداف المنظمة" (خناق،
.)35:2005
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التدريس" :هو عملية تعاون ما بين المعلم والطالب ،يعاون بها المعلم الطالب على تعديل عملية
التعلم ،وطرق التفكير وشعور وأفعال المتعلم ،من خالل عملية تفاعل وتعاون مشترك بين الطرفين
األساسين في العملية التعليمية وهما المعلم والمتعلم" (الزنيدي.)94-93 :6694 ،
األداء التدريسي :عرفه (العمايرة " )963 :6660 ،هو درجة قيام عضو هيئة التدريس بتنفيذ
المهام التعليمية-التعلمية المناطقة به وما يبذله من ممارسات وانشطة وسلوكيات تتعلق بمهامه
المختلفة تعبيرياً وسلوكياً.
وعرفه (الجنابي )2 :6661 ،على انه" :كل أنواع السلوك الصادر عن المدرس والمعبر
عنه بأنشطة وممارسات والتي تمكنه من أداء مهامه التعليمية والتربوية بما يحقق أهداف معدة
سلفاُ".
التعريف اإلجرائي لألداء التدريسي :هو وسيلة للتعبير عن امتالك الطالب المعلم
للمهارات التدريسية كالتخطيط ،واإلدارة الصفية ،واستخدام الوسائل والتقويم وتنفيذ الدرس تعبي اًر
وسلوكاً.
التدريب الميداني :عرفه (الزامل )9 :6693 ،بأنه" :الجانب التطبيقي من برنامج أعداد المعلمين
قبل الخدمة وتأهيلهم وتدريبهم بإشراف عضو هيئة تدريس متخصص وبمساعدة معلم متعاون في
مدرسة مضيفة.
التعريف اإلجرائي للتدريب الميداني :هو عملية تربوية تهدف إلى اتاحة الفرصة امام
الطلبة /المعلمين بكلية التربية تخصص تعليم العلوم ليقوموا بتطبيق المفاهيم والمبادئ والمعارف
والمهارات التربوية التي اكتسبوها في المقررات النظرية التخصصية كتطبيق أدائي واقعي في
المدرسة.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري

 المحور األول :أسلوب الصديق الناقد.
 المحور الثاني :األداء التدريسي.
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احملور األول :أسلوب الصديق الناقد
 تمهيد.
 أوالً :النشأة والمفهوم.
 ثانياً :أسس أسلوب الصديق الناقد.
 ثالثاً :أهمية أسلوب الصديق الناقد.
 رابعاً :كيف تصبح صديقاً ناقداً.
 خامساً :خصائص الصديق الناقد.
 سادساً :كفايات أسلوب الصديق الناقد.
 سابعاً :صفات الصديق الناقد.
 ثامناً :كيف يساعد أسلوب الصديق الناقد في عملية التطوير المهني.
 تاسعاً :كيف يقوم الصيق الناقد بعمله كصديق داعم ومشرف ناقد.
 عاش ارً :أسلوب الصديق الناقد في اإلسالم.
 أحد عشر :مشهد إشرافي لصديق ناقد.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
تمهيد:
يتناول الباحث في هذا الفصل اإلطار النظري للدراسة ،حيث قسم الباحث اإلطار النظري
للدراسة إلى محورين؛ مرتبة من حيث االعتمادية على اآلخر ،ففي المحور األول سيتناول الباحث
أسلوب الصديق الناقد في العملية التربوية ،أما المحور الثاني فيتضمن األداء التدريسي من حيث
المهارات.

المحور األول :أسلوب الصديق الناقد:
أوالً :النشأة والمفهوم:
أصل هذا األسلوب يرجع إلى مجتمعات التعلم المهنية والتي نجحت باستثمار هذا األسلوب
من خالل االنفتاح والرغبة في التحسن وتعزيز الثقة واالحترام إضافة إلى تواجد أساس معرفي
ومهارات تدريس وال غنى عن قيادة داعمة توفر بيئة حاضنه مناسبة لهذا المجتمع (درويش،
.)96 :6694
فباكورة استخدام هذا األسلوب؛ أسلوب الصديق الناقد كان في بريطانيا حين أدرك العاملون
في سلك التربية والتعليم أهميته وانعكاساته على التطور العملي للعملية التربوية بدأوا في استخدامه.
وساهمت (لويز ستول) في تطويره عند مساندة التجديدات التربوية ومتابعة المشاريع
الرائدة ،والمقصود بالصديق الناقد ليس الصديق المراقب ولكن الصديق المرجع ،والصديق المصدر
الذي يسعى لمساعدة الشخص الذي يسانده ،فهو ال يصدر أحكاماً على األداء بل يحاول أن يفهم
الوضعية ويقدم مالحظاته ،وانطالقا من هذه المالحظات يمكن مناقشة القضايا المطروحة وتقديم
البدائل والتقدم في اإلنجاز (هارون.)69: 6693 ،
وعرفته (الغتم )90 :6662،في مجال التطور المهني الفعال في المدارس بأنه" :متطوع
خبير من الخارج مستعد بشكل مستمر لتقديم خبراته ،ويتصف بالثقة العالية التي تكنها المجتمعات
المدرسية له ،وعند الحاجة له يقوم الصديق الناقد بجمع البيانات حول جاهزية المدرسة الحالية
ويوفر تغذية راجعة لها ،ويسأل أسئلة صعبة وينتقد الجهود التي تبذلها المدرسة للوصول لحالة
االستعداد".
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ويعرف (أبو شرار )32 :6661 ،الصديق الناقد بأنه" :شخص موثوق يقوم بطرح أسئلة
استف اززية ويقوم بتوفير المعلومات ليتم فحصها من خالل وجهة نظر أخرى ،ويوجه االنتقادات
على عمل األشخاص كصديق".
وذكر (مطاوع )6 :6696 ،أن الصديق الناقد هو "مشرف تربوي مسؤول عن متابعة أداء
مدرسة أو مجموعة من المدارس لضمان جودة التخطيط والتنفيذ لتطوير وتقديم اإلسناد الالزم في
جو من الثقة المتبادلة والعمل التعاوني والتشاركي وبروح المسؤولية العالية".
ويعرف (درويش )0 :6694 ،مجموعات الصداقة الناقدة على أنها " مجتمعات تعليمية
مهنية تتراوح ما بين ( )96-8تقريبا من المعلمين الذين يجتمعون بشكل طوعي على األقل مرة
شهرياً لمدة ساعتين؛ أفراد هذه المجموعة ملتزمون نحو تحسين ممارساتهم وأدائهم من خالل التعلم
التعاوني".
ويعرف ) (Costa & Kallick, 1993: 2أسلوب الصديق الناقد بأنه" :أسلوب من
أساليب التعلم النقدية والمبني على مزيج من مبدأين ،الصداقة والنقد ويعد دور الصديق الناقد في
هذا األسلوب دور استراتيجي وقد يكون مهماً في مساعدة تطور األداء التدريسي فهو بمثابة تحدي
ودعم في نفس الوقت".
نستنج مما سبق أن أسلوب الصديق الناقد أجنبي المنشأ والتطور ،ذلك نتيجة للتطورات
في المنظومة التربوية في أوروبا ،ويالحظ من التعريفات السابقة أن هذا األسلوب يعتمد على
شخص موثوق به يلقب بالصديق الناقد بما تحمله كلمة النقد من اتجاه إيجابي بنائي وليس النقد
الالذع أو الهدام ،ويكمن دور هذا الصديق في مالحظة الموقف التعليمي وتحليله بعين ناقدة،
ومن ثم تقديم المشورة والدعم ،لتخطي العقبات وايجاد الحلول البناءة ،ويعتبر الطالب /المعلم
الزميل صديقاً ناقداً لزميله في نفس التخصص حيث يقوم بأسناده ودعمه في جو يسوده الثقة
المتبادلة والروح اإليجابية.
ثانياً :أسس أسلوب الصديق الناقد:
يقوم هذا األسلوب اإلشرافي بوساطة الصديق الناقد على مجموعة من األسس هي
 .9أن كل شخص يقوم بتنفيذ مشروع أو برنامج يحتاج إلى مساندة ودعم ومتابعة.
 .6أن هذه المساندة والدعم والمتابعة يفضل أن تكون من قبل شخص خبير له إلمام بالمشروع
أو البرنامج وأهدافه وأبعاده.
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 .3أن يتصرف هذا الشخص الخبير تصرف الصديق الناقد (هارون.)69: 6693 ،
كما يضيف (أبو شرار )32 :6661 ،إلى تلك األسس نقطتين إضافيتين هما:
 .4أن إجراءات المتابعة والتقويم في هذا األسلوب تتم خطوة بخطوة.
 .0كما ويجب أن يشارك في إجراءات المتابعة والتقويم كالً من الصديق الناقد والمنفذ (المشرف
والمعلم) أو فريق العمل بأكمله.
وعلى ذلك ،يمكن القول إن الطالب /المعلم وزميله الطالب /المعلم ومشرفهم ومعلمهم
المتعاون أو فريق العمل بأكمله يجب أن يشارك في عملية المتابعة والتقويم باستمرار التخاذ
الق اررات المناسبة التي تساعدهم في تحقيق األهداف المرجوة منهم ومن خالل ذلك التفاعل يجد
الطالب /المعلم نفسه محاطاً بالدعم والمساندة والمتابعة والتقويم كما يقوم هو بنفسه بإجراءات
الدعم والمساندة لزميله وهذا يعزز من ثقته بنفسه ويرفع من مستوى خبراته ويصقل مواهبه في
أساليب النقد البناءة.
ثالثاً :أهمية أسلوب الصديق الناقد:
يذكر (درويش )93 :6694 ،أن أهمية الصداقة الناقدة تكمن في أنها تعمل على:
 .9تحسين مخرجات الفرد.
 .6توظيف اجتماعات الهيئة التدريسية (المشرفين ،مدراء المدارس)
 .3تساعد في عملية تطوير األداء الصفي.
 .4تساعد على االلتزام بجلسات االجتماعات المصغرة.
 .0رفع مستوى التخطيط االستراتيجي من خالل الجلسات المنتظمة.
 .0إبراز دور التعلم التعاوني ومجموعات الدراسة.
وعليه يرى الباحث أن أسلوب الصديق الناقد أذا ما تم تفعليه في العملية التربوية ككل
سيحقق نجاحات جيده ومثمرة ،فهو أسلوب يتصف بالمرونة يمكن توظيفه في العديد من المجاالت
مثل اإلشراف التربوي والمؤتمرات العلمية وحلقات النقاش وحتى في االجتماعات اإلدارية والشركات
التي تطمح لتطوير أداء موظفيها.
وفيما يخص مجال األداء التدريسي فتكمن أهمية هذا األسلوب في كونه يشرك زمالء
الدراسة في عملية تعاونية ويخلق نوع من حب العمل ويفسح مجاالً لإلبداع والثقة بالنفس ،ويعزز
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روح االتصال والتواصل ويقلل الفجوة بين الطلبة /المعلمين ومشرفيهم خاصة وأنه قائم على البناء
والدعم والتشاور في اتخاذ الق اررات التربوية ،ويبعد عن أساليب اإلمالء والسيطرة
رابعاً :كيف تصبح صديقاً ناقداً:
ناقد:
يذكر (نصار )90: 6694 ،أن هناك مجموعة من االقتراحات لكي تكون صديقاً ً

 .9أعرض أن تكون صديقاً ناقداً ،وال تقم بذلك دون إذن فالثقة ضرورية إذا أردت أن تترك أث اًر،
وال تنسى أن الكلمة المفتاحية هي "الصديق" ألنه من األيسر تقبل النقد من الصديق.
 .6أنصت أكثر وتكلم أقل ،وتذكر أن أكثر الناس غير جاهزين لالستماع إليك إن لم يشعروا
أنك استمعت إليهم بشكل كامل.
 .3أظهر أوجهاً ليست موجودة أصالً ،فالصديق الناقد يضيف قيماً جديدة من خالل قدرته على
المالحظة ،وعلى إصدار األحكام واستخدام األدلة والتحليل.
ويضيف (أبو شرار )38 :6661 ،أن هناك مجموعة من االقتراحات التي يجب أن
يحرص عليها الصديق الناقد
 .9احرص على توضيح األفكار.
 .6احرص على تفهم ما يتم النقاش عليه بشكل كامل.
 .3احرص على تفهم سياق العمل بشكل كامل.
 .4احرص على تفهم النتاجات المرغوبة.
 .0احرص عرض أحكاماً ذات قيمة عندما يطلب منك ذلك فقط.
 .0احرص على احترام اآلخرين.
ويضيف ) (Costa & Kallick, 1993: 3ضرورة تجنب:
 .9اتخاذ دور توجيهي.
 .6توفير حلول واصالحات سريعة للمشكالت.
 .3تجنب أن تدعي معرفتك بالمدرسة أكثر ممن هم في داخل المدرسة.
 .4أن تفرض أجندات خاصة عليهم.
 .0أن تقلل من شأن سلطة اآلخرين.
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ويضيف (نصار )96 :6694 ،أن هناك مجموعة من االقتراحات التي يجب أن يتجنبها
الصديق الناقد:
 .9تجنب أن تكون ناقداً سلبياً.
 .6تجنب أن تعارض في االهتمامات أو القيم.
 .3تجنب الغموض وعدم الصدق في االستجابات للمعلمين.
 .4تجنب االعتماد على إصدار األحكام.
يخلص الباحث مما سبق أن أسلوب الصديق الناقد مبنى على مبادئ االحترام المتبادل
وتقبل اآلخر وهذا يعزز التواصل ويزيل كل أنواع التوتر بين طلبة التدريب العملي حيث يرى
الباحث أن نجاح هذا األسلوب يتطلب من مستخدميه التحلي بينهم بالصبر ،التواضع ،تقبل
اآلخرين ،ويثري مستخدميه بامتالك مهارات المالحظة والتحليل والقدرة على اإلقناع واستخدام
األدلة.
خامساً :خصائص الصديق الناقد:
تذكر (هارون )69 :6693 ،أن البد للصديق الناقد أن يمتاز بالخصائص التالية:
 .9يطرح أسئلة مثيرة ويقدم البيانات بمنظار مختلف للفحص ،ويطرح نقداً لعمل زمالئه.
 .6يستغل الوقت لفهم سياق العمل ومخرجاته فهما كامالً ويعمل مع الزمالء لبلوغها.
 .3يستمع ثم يتكلم من أجل توضيح األفكار وتحديدها ويفهم ما يتم عرضه.
 .4يصدر األحكام فقط عندما يطلب منه ذلك.
كما ويضيف (نصار )93 :6694 ،لهذه الخصائص أن على الصديق الناقد أن يمتلك
نقاطاً إضافية مثل:
 .0يتجاوب مع العمل بأمانة ونظام ويطمح لالرتقاء به.
 .0يقدم تفسيرات عما يالحظه.
 .2االستخدام الماهر ألساليب االستقصاء والتفكير التأملي وجمع األدلة وتحليلها وتقديم التغذية
الراجعة.
كما ويزيد (مطاوع )3 :6696 ،على تلك الخصائص التالي:
 .8التطبيق الفعال للمساءلة الذكية.
 .1استخدام الحكمة والصبر والبصيرة والخبرة والمعرفة والمهارات لتحسين أداء المدرسة.
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 .96القدرة على االتصال والتواصل الفعالين.
سادساً :كفايات أسلوب الصديق الناقد:
يذكر (نصار )93 :6694 ،أن هناك مجموعة من الكفايات التي يجب على الصديق
الناقد امتالكها وهي:
 .9حسن اإلصغاء.
 .6إعادة الصياغة.
 .3دقة المالحظة.
 .4القدرة على اإلقناع.
 .0القدرة على التحليل.
 .0القدرة على كسب ثقة اآلخرين.
 .2القدرة على الفهم واالستيعاب.
 .8القدرة على النزاع.
 .1القدرة على إدارة الوقت واستثماره.
 .96القدرة عل إدارة النقاش.
 .99التسامح وسعة الصدر واألمانة الموضوعية.
 .96القدرة على طرح األسئلة المثيرة للتفكير.
سابعاً :صفات الصديق الناقد:
يذكر ) (Costa & Kallick, 1993: 3مجموعة من الصفات التي يجب أن يتحلى بها
الصديق الناقد وهي:
 .9محل ثقة واحترام.
 .6تربطك به عالقة قوية أو تعتقد أن باستطاعتك تطوير واحدة معه.
 .3يوفر تغذية راجعة صادقة دقيقة ومؤثرة.
 .4مستمع ومراقب ماهر.
 .0يكون قاد اًر على طرح أسئلة استف اززية وادراكية.
 .0يوفر التوازن بين الدعم والتحدي.
 .2يوفر منظور مختلف ورؤيا جديدة.
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 .8يوفر نقد بناء باستغالل مبدأ تفكيري أشمل.
 .1أن يتواجد عند اللزوم.
ومما سبق عرضه من خصائص وكفايات وصفات ضرورية إلنجاح هذا األسلوب ،فبدونها
لن نحقق األهداف المرجوة ،ولن يكون هناك أسلوب بدونها ،وتعد بمثابة المؤشرات الدالة على
وجود األسلوب بين طلبة التدريب الميداني زمالء الدراسة.
ثامناً :كيف يساعد الصديق الناقد في عملية التطوير المهني:
يتميز هذا الشخص بأنه مستمع جيد يساعد في حل المشاكل ،ويساند اآلخرين في ترتيب
أفكارهم واتخاذ الق اررات الصائبة ،فهو يسأل أسئلة حافزة ،ويساعد اآلخرين في تحديد نواياهم
وتعريف توقعاتهم ،وفي إدراك متى يكون توقعاتهم أقل من المستوى المطلوب ،ومتى ال تتطابق
أعمالهم مع نواياهم ،ويساعد الحوار مع اآلخرين في تطورهم مهنياً بطريقة ال تحققها القراءة الذاتية
أو المؤتمرات أو التعلم في الصفوف (نصار.)99: 6694 ،
ويضيف (درويش )1 :6694 ،أن هذا األسلوب ،أسلوب الصديق الناقد له أثر كبير في
عملية التطوير المهني حيث يؤكد على:
 .9إن مجتمعات الصديق الناقد أو أسلوب الصديق الناقد لديه القدرة على خلق نطاق واسع
ومهني واحترافي متخصص في عملية التطوير المهني.
 .6إن مجموعات الصديق الناقد لديها القدرة على مساعدة الناس في االنخراط بشكل تعاوني في
النظام التعليمي لدى المجتمعات الديمقراطية.
 .3إن أسلوب الصديق الناقد يساعد الطالب في التعامل مع العملية التعليمية وعالقاتهم مع
أقرانهم ومشرفيهم من خالل فهمهم لمعتقداتهم وافتراضاتهم عن العملية التعليمية /التعلمية.
 .4يمكن المعلمين من مساعدة بعضهم البعض لتحويل النظريات إلى ممارسات والمعايير إلى
تعلم فعلي.
 .0تجويد العملية التعليمية /التعلمية ككل.
تاسعاً :كيف يقوم الصديق الناقد بعمله كصديق داعم ومشرف ناقد:
طرحت الدراسات الموجودة في األدب التربوي والتي اطلع عليها الباحث مجموعة من
اإلجراءات الدالة على قيام المشرف التربوي بعمله كصديق داعم ومشرف ناقد حيث أوردتها
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(الغتم )92-90 :6662،واتفق معها كالً من (أبو شرار )31 :6661،و(نصار)96 :6694 ،
منها:
 .9توضيح دور المشرف التربوي كصديق ناقد للمعلم ،وطلب مالحظة موقف تعليمي.
 .6لقاء بعد الدرس وتحديد النتاجات التي يرغب الطرفان في تحقيقها.
 .3طرح أسئلة حول الموقف التعليمي المالحظ ،ومناقشة طريقة التنفيذ.
 .4تقديم تغذية راجعة للجوانب المهمة في الموقف التعليمي.
 .0نقد الموقف التعليمي بشكل إيجابي من خالل إثارة بعض األسئلة المهمة.
 .0تأمل الطرفين لالفتراضات المطروحة ،وتحديد المالئم منها لتحقيق أهداف الموقف التعليمي.
يستنتج الباحث مما سبق بأن أسلوب الصديق الناقد يجمع بين عدة أساليب فيمكن تنفيذه في
داخل الغرفة الصفية أو خارجها أو كليهما معاً فعملية المالحظة تتم داخل الغرفة الصفية والمناقشة
والتحليل والتوصل إلى الحلول قد تتم خارج هذه الغرفة أو حتى خارج أسوار المدرسة من خالل
أساليب التواصل المختلفة.
وما يميز هذا األسلوب كونه عملية تعاونية تشاركية تهدف لتحسين وتطوير األداء التدريسي
للطلبة /المعلمين من خالل مساعدتهم على تخطي المشكالت ومساندتهم للتوصل إلى الحلول
المناسبة لهذه المشكالت من خالل ترتيب أفكارهم وأولوياتهم وطرح أسئلة حافزة عليهم ،وهذا كله
يؤدي بدوره إلى تجويد عملية التعليم والتعلم وتحسين مخرجاتها.
عاش ارً :الصديق الناقد في اإلسالم:
إن الصداقة شيء أساسي في حياة اإلنسان ،فلكل شخص أصدقاء في البيئة الحياتية
والجامعية والعملية ،يشاركهم حياته وأفراحه وأتراحه ،فيقضي معهم وقتاً طويالً من حياته.
وألن الصديق على أهمية كبيرة في اإلسالم قال النبي صلى اهلل عليه وسلم في الحديث
الذي يرويه أبو هريره رضي اهلل عنه (الرج ُل على ِ
أحدكم من يخالِ ْل) سنن
دين خليلِه فْلينظر ُ

الترمذي.6328/

ق؛ أي كان صادقاً معك ،ومن هنا فالصداقة عالقة اجتماعية
ص َد َ
والصداقة من الفعل َ

ٍ
غرض دنيوي والتناصح بين
بين شخصين أو أكثر قائمة على الصِّدق والمحبة في اهلل دون أي
ٍ
ص َدقَك وليس من صادقك
األصدقاء لما فيه خير كل منهما .والصَّديق في أبسط تعاريفه من َ

(سنجق.)6690 ،
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 وتكمن أهمية الصديق في اإلسالم من:
 .9يزيد من األخوة والتعاون بين أفراد األمة.
 .6يحقق معنى فعل الخير واإلرشاد.
 .3يتوفر لكل مسلم ناصح أمين يرشده إن أخطأ ،ويسنده إن أصاب.
 .4تثمر الصداقة عن مشاريع تفيد األمة.
 .0تقديم المساعدة المعنوية والمادية لألصدقاء فيما بينهم مما يقوي أواصر العالقات االجتماعية
بين أفراد األمة.
 النقد في اإلسالم:
إن من أهم شروط األخوة او الصداقة في اإلسالم أن تكون خالصة لوجه اهلل تعالى ،وأن
تكون مقرونة باإليمان والتقوى ،وأن تكون قائمة على النصح هلل.
فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسوم اهلل صلى اهلل عليه وسلم :حق المسلم على
ص ْح لَهُ) ،أي إذا طلب المسلم من أخيه أو صديقه
ص َح َ
المسلم ست ،وذكر منها ( َوِا َذا ْ
ك فَ ْان َ
استَْن َ
النصيحة واإلرشاد فجيب على الصديق أن يقدم له النصيحة واإلرشاد الذي يحبه لنفسه ،فإذا كان
العمل نافعاً حثه عليه ودعمه ،واذا كان على ضرر فيجب أن يقدم له الشرح والتفصيل وابعاده
عنه.
ولقد زجر اإلسالم عن اختيار صديق السوء الذي ال يقدم النصح والمشورة ألخيه فقال
َّ
الرس ِ
يال ﴿َ ﴾٧٢يا َوْيلَتَى
ول َسبِ ً
تعالىَ ﴿:وَي ْوَم َي َعض الظالِ ُم َعلَى َي َد ْي ِه َيقُو ُل َيا لَ ْيتَنِي اتَّ َخ ْذ ُ
ت َم َع َّ ُ
الذ ْك ِر بع َد إِ ْذ ج ِ
َّ
َضلَّنِي َع ِن ِّ
ان َّ
ان لِ ْ ِ
نس ِ
ان
لَ ْيتَنِي لَ ْم أَتَّ ِخ ْذ فُ َالًنا َخلِ ً
يال ﴿ ﴾٧٢لقَ ْد أ َ
الش ْيطَ ُ
اءني َو َك َ
َْ
إل َ
َ َ
َخ ُذوًال ﴾﴿ سورة الفرقان.﴾٧٢ ،٧٢ :

وفي اآلية بيان واضح على أن الصديق الصالح هو الذي يقدم النصح في اهلل ،فينهى

صديقه عن معصية اهلل ،ويدعوه إلى كل ما يرضى اهلل ويقربنهم إليه .وأن الصديق الذي ال يدعو
إلى طريق اهلل فهو صديق يضل عن ذكر اهلل وال فائدة منه في الدنيا واآلخرة.
وفي القول الشهير ألمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي كان يقول ألصحابه "رحم اهلل
إلي عيوبي" وفي ذلك إشارة إلى تمني أمير المؤمنين الخير والبركة والرحمة للذي
ام أًر أهدى َّ
ينصح له ويرشده ويصحح لها أخطاءه.
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وللنصيحة (النقد) في اإلسالم آداب عديدة تهدف إلى الحفاظ على البناء المجتمعي وعدم
تفككه ،ومن هذه النصائح:
 .9أن تكون النصيحة محبة الخير للغير.
 .6أن يكون مخلصاً فيها هلل ،فال يريد إظهار العلو ،أو إظهار عيوب أخيه.
 .3أن تكون النصيحة خالية من الغش والخيانة.
 .4أن يختار الناصح ألطف العبارات ،وأن يبتعد عن الغلظة والشدة.
 .0أن يختار الناصح الوقت المناسب للنصيحة.
 .0أن تكون النصيحة في السر ،فال يجهر بها امام الناس إال إذا اقتضت المصلحة ذلك،
وبتوافق من الناصح والمنصوح له.
أحد عشر :مشهد إشرافي لصديق ناقد:
يورد (نصار )6694 ،تصو اًر لمشهد يعتبر حالة صديق ناقد:
 مشهد للصديق الناقد:
أراد أحد المعلمين تركيز مهارة التقويم الذاتي لدى طالبه ،فتواصل مع أحد الزمالء الثقات
ذوي الخبرة كصديق ناقد ليساعده على تحقيق ذلك ،وخالل اللقاء األول تم ما يلي:
المعلم :لقد قررت ان أدرب طالبي على المشاركة في تقويم أعمالهم وامتالك مهارة التقويم الذاتي،
لكني أشعر بالحاجة إلى مساعدتك في الموضوع.
الصديق الناقد :أنا على أتم االستعداد لمساعدتك لتحقيق ما تريده خدمة لمصلحة طالبنا ،ويمكن
لنا أن نطبق أسلوب الصديق الناقد ،وهو أسلوب يتمثل في مرافقتك في حصتك من البداية إلى
النهاية ،فهل لك أن تقول لي كيف ستبدأ؟
المعلم :لقد فكرت في إنجاز إمالء اختباري مرتين كل أسبوع ،ودعوة الطالب إلى تصحيح أخطائهم
ذاتياً.
الصديق الناقد :أالحظ أنك ستجعل التقويم الذاتي يقتصر على اإلمالء ،أال ترى أن التصحيح
الذاتي يخص كل ما يكتبه الطالب؟ ما رأيك في ان تجعل التصحيح الذاتي شامالً لكل إنتاج
الطالب؟
المعلم :أوافق على هذا الرأي ،وسوف أركز التصحيح الذاتي في التعبير الكتابي ايضاً ألن الطالب
يخطئون فيه أكثر من خطئهم في اإلمالء.
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الصديق الناقد :لقد استخدمت مع طالبي أسلوباً آخر ،أعرضه عليك وأترك لك حرية االختيار،
لقد فكرت في الشروع في تدريب طالبي على تصحيح أخطائهم ضمن مجموعات ،بحيث يشارك
جميع أعضاء المجموعة في تصحيح أخطاء كل واحد ،ثم تدريبهم تدريجياً على التصحيح ثنائياً،
ليقوم كل فرد بتصحيح أخطاء قرينه ،وفي النهاية ،أدعوهم إلى عدم طلب المساعدة من أقرانهم
وتصحيح أخطائهم بمفردهم ،على أن أراقب عملية التصحيح الذاتي عن كثب حتى ال أترك فرصة
لمحاولة الغش .فما هو رأيك؟
المعلم :أشكرك على هذا المقترح الجيد وسأجربه مع طالبي (نصار.)90-94 :6694 ،
 تجربة شخصية مع صديق الناقد:
ويضيف نصار ( )6694تجربته الشخصية التي وظف فيها أسلوب الصديق الناقد منذ
عدة سنوات حين دعا زميله د .عطا درويش كـ (صديق ناقد) لمرافقته عند تدريس مساق مبادئ
رياضيات وتدريسها للحصول على التغذية الراجعة وانتقاداته لتحسين العملية التعليمية /التعلمية.
حيث تم االتفاق على ان يقوم د .عطا درويش بمالزمته ) (Shadowingلفترة من الوقت:
بناء
(يوم – أكثر) ،يالحظ سلوكه ثم يجلسان في نهاية الفترة لتحليل األحداث من وجهتي النظر ً
على الشكل التالي:

شكل ()1
شكل تحليل األحداث

ويعقب نصار ( )6694أنهم بالفعل جلسا لمدة نصف ساعة قبل المحاضرة لتحديد النقاط
التي سيكون حولها النقد ،وحضر د .عطا درويش المحاضرة وسجل مالحظاته التي جاءت في
اغلبها مدح وتثمين لألسلوب المستخدم في التدريس والمشاركة الفاعلة للطلبة ،وبعد االنتهاء من
المحاضرة جلسا لمناقشة وتحليل جميع النقاط المتفق عليها في الجلسة القبلية حيث نصحني د.
عطا درويش (كصديق ناقد) بالرجوع الى الكتاب المدرسي لمستويات المرحلة االساسية الدنيا
وتوظيف موضوعاته للتدرب على تدريسها ،وبالفعل منذ ذلك الوقت وانا ادرس الكتب المدرسية
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بجانب الكتاب الجامعي وظهر التحسن على تحصيل طالبي وذلك من خالل نتائج االختبارات
الجامعية ومنافسات التوظيف في اختبارات الو ازرة ووكالة الغوث وحصول طلبتنا على معدالت
متميزة (نصار.)98-92 :6694 ،
يخلص الباحث مما سبق عرضه أمكانية استخدام هذا األسلوب ليس فقط على مستوى
المعلمين والطلبة والمدراء والمحاضرين الجامعيين؛ بل وحتى في مستويات القيادة العليا ورئاسة
الدول وأكبر دليل على ذلك سيدنا عمر ابن الخطاب رضي اهلل عنه؛ فهو أمير المؤمنين ،والحاكم
اآلمر ألركان الدولة اإلسالمية في أوج فتوحاتها وتأكيده على أسلوب النقد الذي حثنا عليه ديننا
العظيم ،حيث يعتبر بمثابة شبكة األمان التي يمكن االعتماد عليها في رفع أدائنا وتقويمه
وتصويبه.
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احملور الثاني :األداء التدريسي
 تمهيد.
 أوالُ :مفهوم التدريس.
 ثانياً :مفهوم األداء التدريسي.
 ثالثاً :أهمية تنمية األداء التدريسي.
 رابعاً :مهارات األداء التدريسي.
 مهارة تخطيط الدروس مهارة تنفيذ الدروس مهارة التقويم خامساً :تقييم األداء التدريسي.
 سادساً :مكونات مهارات التدريس.
 سابعاً :مهام المعلم لالرتقاء بمستواه التدريسي.
 ثامناً :خطوات اكتساب مهارات التدريس.
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المحور الثاني :األداء التدريسي:
تمهيد:
يعتبر األداء التدريسي من أهم المدخالت في تحقيق األهداف التربوية ،ولعل أول ما
يتعرض لهذا األداء هم الطالب في معظم أيام التحاقهم بالمدارس ،لذا كان وال زال األداء التدريسي
محط أنظار الخبراء والباحثين والمختصين ،سعياً وراء تنميته وتطويره واكساب المعلمين مهاراته
المختلفة والمتعددة ،ألن ارتقاء األداء التدريسي للمعلم يعني نجاح المؤسسة التربوية وتحقيق
الغايات المنشودة.
ويعتبر المعلم من أهم عناصر العملية التعليمية لما يقوم به من دور بارز وحيوي من
أجل تحقيق األهداف التربوية ،فهو المنفذ الرئيسي للمنهج ،وهو العنصر األكثر تأثي اًر بين عناصر
العملية التعليمية التعلمية ،لذلك ال بد من العمل على تطوير أداءه وتقيم بشكل دقيق ومستمر من
أجل النهوض بمستوى أداءه وتحسينه وتطويره بما يتماشى مع المتغيرات المتالحقة (العجاجي،
.)99 :6690
واذا كان أداء المعلم يحظى بهذا االهتمام فإنه من الواجب من وجهة نظر الباحث االهتمام
بالطالب /المعلم قبل أن يصبح معلماً ،فنبحث عن تطوير أداءه وقدراته وامكاناته ومهاراته األدائية،
وتقييم أداءه لضمان جودة المخرج التعليمي قبل أن يصبح معلماً.
أوالً :مفهوم التدريس:
قبل البدء في تحديد مفهوم األداء التدريسي ينبغي أوالً تعريف التدريس باعتباره عنص اًر
عرفه (زيتون )8 :6660 ،بأنه "نشاط مهني يتم إنجازه
أساسياً من عناصر العملية التعليمية ،فقط ّ
من خالل ثالث عمليات رئيسية هي التخطيط والتنفيذ والتقويم ،ويستهدف مساعدة الطلبة على

التعليم وهذا النشاط قابل للتحليل والمالحظة والحكم على جودته ومن ثم تحسينه".
ويعرفه (شاهين )96 :6696 ،بأنه "الجهد الذي يبذله المعلم من أجل تعليم الطلبة ويشمل
كافة الظروف المحيطة والمؤثرة في هذا الجهد ،مثل نوع النشاطات والوسائل المتاحة والكتاب
المدرسي والسبورة وأساليب التقويم".
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ومنها:

بناء على معيار محدد،
وقد أورد (زيتون )30 – 36 :6663 ،تعريفات عدة للتدريس ً

 .9التدريس باعتباره عملية اتصال :بين المعلم والمتعلم يحرص خاللها المعلم على نقل رسالة
معينة إلى المتعلم في أحسن صورة ممكنة.
 .6التدريس باعتباره عملية تعاون :بين المعلم والمتعلم لتعديل طرق تفكير الطالب وشعوره
وأفعاله ،ووسائل المعلم في ذلك خبراته السابقة وقدرته الفعالة على إحداث التغيير.
 .3التدريس باعتباره نظاماً :يتكون من مدخالت (الطالب ،المعلم ،المنهج ،بيئة التعلم)،
وعمليات (األهداف ،المحتوى ،طرق التدريس ،التقويم) ،ومخرجات (التغييرات المطلوبة في
المتعلم).
ويرى (زيتون )90:6669 ،أن التدريس يندرج تحت ثالث عمليات أساسية هي:
أوالً :عملية التصميم (التخطيط) .ويتم بمقتضاها تنظيم مدخالت التدريس في صورة
خطة تدريسية بشكل معين لتحقيق أهداف تعليمية محددة.
ثانياً :عملية التنفيذ .ويتم فيها تطبيق هذه الخطة واقعياً في الفصول الدراسية.
ثالثاً :عملية التقويم .ويتم فيها الحكم على مدة تحقيق نظام التدريس ألهدافه.
ويخلص الباحث من خالل استقراء التعريفات إلى أن التدريس عملية اتصالية مقصودة
تعاونية تعبر عن نظام من المدخالت والعمليات والمخرجات بهدف إحداث تغييرات في سلوك
المتعلم وصوالً لتحقيق األهداف العامة من وراء عملية التدريس.
ثانياً :مفهوم األداء التدريسي:
األداء هو "ما ينجزه المعلم من مهام واجراءات بشكل قابل للقياس" (الفتالوي:6663 ،
 ،)64أي أن األداء هو كل اإلجراءات التي يقوم بها المعلم وقابلة للقياس والمالحظة والتقييم.
ويعرفه معجم المصطلحات التربوية األداء بأنه "ما يصدر عن الفرد من سلوك لفظي أو
مهاري ،وهو يستند إلى خلفية معرفية ووجدانية ومهارية ،وهذا األداء يكون عادة على مستوى
معين تظهر فيه قدراته على أداء عمل ما" (اللقاني ،والجمل.)6 :6663 ،
وتعددت التعريفات التي تناولت األداء التدريسي ،ويرصد الباحث أهم التعريفات التي
استطلعها:
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هي العمليات واإلجراءات واألساليب التي يقوم بها المعلم في أثناء التدريس ،وهي تشكل
في مجموعها نمطاً ممي اًز لسلوك المعلم في التدريس" (اللقاني والجمل.)62 ،9111 ،
وعرفه (الحيلة )40 :6666 ،بأنها "عملية تواصل بين المدرس والمتعلم ،ينتج عنه نمو
المتعلم نتيجة تفاعله مع مجموعة من الحوادث التعليمية التعلمية التي تؤثر فيه".
ويرى (زيتون )96 :6669 ،أنه "قدرة المعلم على أداء نشاط معين ذي عالقة بتخطيط
الدرس وتنفيذه وتقويمه ،وهذا النشاط يتضمن مجموعة من السلوكيات المعرفية والحركية
واالجتماعية".
واعتبرته الجفري "كل ما يقوم به المعلم من أنشطة وعمليات واجراءات وسلوكيات تعليمية
تتعلق بعملية التدريس داخل الصف الدراسي أو خارجه" (الجفري.)990 :6666 ،
عرفه معجم المصطلحات التربوية بأنه "سلوك المعلم قبل وأثناء مواقف التدريس سواء
داخل الفصل أو خارجه وهذا األداء هو الترجمة الفعلية لما يقوم به المعلم من تخطيط مسبق،
وسلوكيات واستراتيجيات تدريس وأنشطة مدرسية تسهم في تحقيق تقدم في تعلم الطالب بما
يكسبهم معارف ومهارات واتجاهات وقيم" (شحاته ،والنجار.)61 :6663 ،
"الطريقة التي يتحدد خاللها كيفية تحقيق نشاط من قبل المعلم بهدف اثراء المعرفة ونقلها
ورعاية الطالب وتنمية المجتمع (السيد علي.)33 :6660 ،
"جميع ما يقوم به المعلم داخل الصف من شرح وأنشطة تعليمية إلحداث تغييرات مرغوبة
في شخصية طالبه" (القزالن.)98 :6693 ،
ويرى الخويلدي ( )36 :6694بأنه "مجموعة سلوكيات واجراءات وأنشطة تعليمية يقوم
بها المعلم أثناء التدريس من أجل تعديل سلوك المتعلم ،ثم تحقيق النمو المعرفي والمهاري
والوجداني له".
"سلوك أو مجهود مبذول من المعلم لتحقيق األهداف المنشودة وفقاً لمجموعة القواعد
والقوانين المنظمة لعمله من تخطيط وأعداد ،وتنفيذ التدريس ،وتقويم األداء للمتعلمين ،وما يرتبط
بذلك من مسؤوليات مهنية" (دياب ،والبنا.)30 :6669 ،
"عملية قياس وتحديد مدى ما يؤديه المدرس في الموقف التعليمي داخل الصف وخالل
مدة زمنية محددة" (الجنابي.)200 :6661 ،
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ويعرف الباحث األداء التدريسي إجرائياً بأنه :هو وسيلة للتعبير عن امتالك الطالب المعلم
للمهارات التدريسية كالتخطيط ،واإلدارة الصفية ،واستخدام الوسائل والتقويم وتنفيذ الدرس تعبي اًر
وسلوكاً.
ثالثاً :أهمية تنمية األداء التدريسي:
تنبع الحاجة إلى تنمية األداء التدريسي لدى المعلم بشكل عام ولدى الطالب المعلم بشكل
خاص من األهمية التي يحتلها دور المعلم في العملية التعليمية ،وأيضا لوجود عوامل تؤثر في
ويشير (الشعيل )30 :6666 ،إلى وجود عوامل تدفع إلى تنمية األداء التدريسي
أداء المعلمُ ،

للمعلم وهي التغيرات في المناهج الدراسية ،وزيادة توقعات المجتمع ومتطلبات المؤسسات التعليمية،
والتطور العلمي والمعرفي والتقدم التقني.
ويشير (العاني )96-99 :6690 ،إلى وجود بعض المرتكزات المستقبلية من أجل تطوير
واعداد معلم قوي متمكن يستطيع رفع مستوى التعليمي في المستقبل ،وذلك من خالل:
 .9تنمية الدورات التدريبية الحالية.
 .6إدخال تجديدات ومستحدثات في التدريب.
 .3عقد ورش عمل لتدريب المعلمين أثناء الخدمة على تطبيق النظريات األكاديمية والتربوية
والسيكولوجية.
 .4تحديد فلسفة وأهداف إعداد معلم المستقبل.
 .0إعادة النظر في اإلجراءات التنفيذية إلعداد المعلم.
 .0االهتمام بربط كليات ومعاهد إعداد المعلمين بممارسة األنشطة التربوية الهادفة.
 .2حث الطالب المعلمين على التعامل والتفاعل مع تكنولوجيا الحاضر والمستقبل.
 .8تطوير المقررات الدراسية (تخصصية ،تربوية ،ثقافية).
 .1االهتمام باستكمال تجهيزات المعامل والورش والمكتبات واالهتمام باستكمال تجهيزات
المعامل والورش والمكتبات وانشاء مكتبات شاملة.
 .96التأكيد على تحقيق التعاون والتنسيق بين كليات ومعاهد إعداد المعلم ومؤسسات
المجتمع.
 .99التأكيد على تحقيق التعاون بين كليات ومعاهد إعداد المعلم وغيرها من المؤسسات
التربوية.
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 .96توفير التمويل المالي لتحقيق األهداف التربوية المرجوة في مواجهة العولمة.
وتنمية األداء التدريسي للطالب المعلم أو المعلم بشكل عام عملية مستمرة وشاملة لجميع
مقومات مهنة التعليم تؤدي إلى تحسين كفايات المعلم وتجويد مسؤولياتهم التربوية وتزويدهم بكل
ما هو جديد في مجال المعارف والمهارات والسلوكيات المهنية التي يتطلبها عملهم التدريسي،
باإلضافة إلى إثراء ما يتوافر لديهم منها من أجل رفع مستوى األداء المهني واإلداري ،والتواصل
الفعال مع الزمالء في الحقل التعليمي (األصمعي.)98 :6666 ،
رابعاً :مجاالت األداء التدريسي:
وضع الكثير من الباحثين مجاالت لألداء التدريسي للمعلم ،فقد حددت دراسات (علي،
وعبد الهادي 9118؛ الشمراني6664 ،؛ القحطاني )6662 ،ثالثة مجاالت لألداء التدريسي
للمعلم وهي :التخطيط ،والتنفيذ ،والتقويم
أما (الخدري )9118 ،مجاالت األداء التدريسي فيما يلي :التخطيط ،التنفيذ األكاديمي
المهني ،والوسائل التعليمية والتجارب ،إدارة الفصل ،التقويم.
فيما حدد ٍ
كل من (الخطايبة ،وعليمات )6669 ،مجاالت األداء التدريس في :التخطيط،
وعرض المادة العلمية وتنظيمها ،واالتصال مع المعلمين ،واستراتيجيات التدريس ،والتقويم.
وقسَّم (األغا )6664 ،مجاالت األداء التدريسي في :البيئة الصفية ،واإلعداد والتخطيط،
والتدريس ،والتقويم ،والمسؤوليات المهنية ،والتواصل.
أما (القرني )6662 ،فقد حددها في سبعة مجاالت :تنفيذ الدروس ،واستخدام الوسائل،
والتفاعل الصفي ،وادارة الفصل ،والتقويم ،والصفات الشخصية ،والعالقات اإلنسانية والمجال
الوجداني.
وباستقراء المجاالت السابقة يتضح للباحث أن كافة الباحثين والمختصين أجمعوا على
المجاالت األساسية لألداء التدريسي وهي :التخطيط ومجال التنفيذ ،ومجال التقويم ويندرج تحتها
العديد من األداءات ،والتي سيتناولها الباحث فيما يلي:
 المجال األول :التخطيط للدرس:
َّ
إن أي عملية تندرج تحت العملية التعليمية /التعلمية يجب أن تخضع لتخطيط قبل البدء
فيها ،وذلك لضمان سير العملية باتجاه صحيح ،وخطوات سليمة تؤدي إلى تحقيق األهداف
المنشودة.
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يوصل إلى أهداف وغايات واضحة ،فيجب
واذا كانت العملية التعليمية ،فعالً أو عمالً ُ
وتحدد بها.
تحكم بالعقالنية والفاعلية ُ
التخطيط الذهني أوالً ،والمكتوب ثانياً ،ما دامت ُ
ويعرف معجم المصطلحات التربوية والنفسية التخطيط للدرس بأنه "تصور عقلي واعداد
ُ

نفسي للمواقف التدريسية ،التي يتم الحاجة لها في قاعة الدرس في فترة زمنية محددة ولمستوى
تعليمي محدد ،بقصد تحقيق أهداف تعليمية بطريقة منظمة هادفة عن طريق اختيار خبرات
وانشطة واجراءات وسائل تعليمية وأسئلة تنشيطية وتقويمية مناسبة" (شحاته ،والنجار:6663 ،
.)66
ويعرفه (الهويدي )13 :6668 ،بأنه "التخطيط الدراسي هو" تصور مسبق لما سيقوم به
المعلم من أساليب وأنشطة واجراءات واستخدام أدوات وأجهزة ووسائل تعليمية وأساليب تقويم
لتحقيق األهداف التربوية المرغوبة".
ويشير (جان )92 :6663 ،إلى أن التدريس الجيد ال يقوم على االرتجالية ،وانما يعتمد
على التخطيط الجيد واإلعداد المنظم للدرس وعلى مدى وضوح خطة الدرس.
 خصائص التخطيط الفعال:
قد يقوم المعلم بإعداد خطة غير قابلة للتنفيذ رغم جودتها نظرياً ،وقد يقوم آخر بعكس
ذلك ومن أجل ضبط هذه االحتماالت يجب على المعلم أن يرسم خطته بحيث تكون (زيتون،
:)326 :6663
 .9مكتوبة :بحيث تكون مفصلة ،لضمان عدم الشرود أثناء التدريس.
 .6موقوتة :بمعنى أن يكتب في خطة الدرس الزمن الالزم لكل نشاط أو إجراء وذلك لتحقيق
الضبط والفاعلية في التدريس.
 .3مرنة :يجب أن تتسم الخطة بالمرونة ،لتقبل اإلضافة فيما بعد ،ويجب أن تراعي الخطة
الظروف التي قد تحدث أثناء التدريس وتحول دون إكمالها.
 .4مستمرة :يجب أن تكون الخطة مستمرة مواكبة للتغيير.
 أهمية التخطيط للدرس:
يعتبر التخطيط أهم األداءات التدريسية التي يقوم بها المعلم ،وتكمن أهمية التخطيط
للدرس فيما يلي (زيتون:)324 – 323 :6663 ،
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 .9اثبات أن مهنة التدريس مهنة لها متخصصون ،ويلغي فكرة أن التدريس مهنة من ال مهنة
له.
 .6استبعاد االرتجالية والعشوائية التي تحيط بمهام المعلم ،وتحول دون تحقيق األهداف.
 .3تجنب المعلم الكثير من المواقف الطارئة المحرجة.
 .4يؤدي إلى نمو خبرات المعلم العملية والمهنية بصفة دورية ومستمرة ،لمروره بخبرات
متنوعة.
 .0يؤدي إلى وضوح الرؤية أما المعلم ،من خالل تحديد الخبرات السابقة وأهداف التعلم
الجديد.
 .0يساعد على اكتشاف عيوب المنهج المدرسي ،ومن ثم إمكانية تالفيها.
 .2االستزادة من المادة ،والتثبت منها وتحري وجوه الصواب فيها.
 .8التحقق من المعلومات سواء ما ورد في الدرس أو ما اكتسبه المعلم من السماع.
 .1يساعد على التمكن من المادة ،وتحديد مقدار المادة الذي يناسب الزمن المخصص.
 .96يساعد على تنظيم األفكار وترتيب المادة.
 .99الكشف عما يحتاجه المعلم من وسائل تعليمية تشوق التالميذ للدرس.
 .96وسيلة ُيستعان بها أمام الموجه أو مشرف التربية العملية.
ُ .93ييسر عملية المراجعة والتعديل والتنقيح.

يخلص الباحث مما سبق أن التخطيط البد أن يبدأ كتصور مسبق في العقل والتخيل

الذهني أوالً كتخيل الموقف التعليمي ثم يتم االنتقال بعد ذلك إلى توثيق هذه الرؤيا كتابياً بشكل
مفصل ومحسوب زمنياً مع التأكيد على المرونة في الحذف أو اإلضافة ومراجعة المعلومات
العلمية والتأكد من صحتها ،فالتخطيط الجيد هو أهم األداءات التدريسية التي يقوم بها المعلم.


مهارات التخطيط للدرس:
ويقصد بها المهارات الخاصة بأداء المعلم في تخطيط الدرس قبل دخوله الفصل الدراسي

وتشمل مهارات التخطيط وتشمل العديد من المهارات ومن أهمها المهارات التالية :تحليل المحتوى
وتنظيم تتابعه ،وتحليل خصائص المتعلمين ،واختيار األهداف التدريسية ،وتحديد إجراءات
التدريس واختيار الوسائل التعليمية وتحديد أساليب التقويم ،وتحديد الواجب المنزلي (زيتون،
.)96 :6669
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وحدد دراسة مهارات التخطيط للدرس فيما يلي:
 .9صياغة األهداف السلوكية حسب مجاالتها الثالثة ومستوياتها المختلفة.
 .6تحليل المحتوى.
 .3تحديد التعلم القبلي (المتطلبات السابقة) للتالميذ.
 .4اختيار وتحديد االستراتيجيات والخبرات التعليمية /التعلمية وما يستخدم في إطارها من
مواد ووسائل تعليمية وموارد وامكانات.
 .0تحديد واختيار أساليب التقويم وأدواته.
 .0توظيف التغذية الراجعة.
 .2إعداد خطة يومية متكاملة العناصر.
وتتضمن خطة الدرس الجيدة العديد من المكونات والتي ذكرتها (حميدة وآخرون:6663 ،
 ،)26 – 06وهي:
 .9عنوان الدرس :يجب أن يختار المعلم عنواناً مناسباً لمحتوى الدرس والخبرات التعليمية التي
يتضمنها.
 .6أهداف الدرس :ويشترط فيها ان تكون متمشية مع األهداف التربوية السليمة المنشودة ،وأن
تشتق من مصادرها الصحيحة.
أ .مصادر اشتقاق األهداف :وتشتق األهداف من محتوى الدرس ،والوسائل والمواد التعليمية،
واألنشطة المصاحبة.
ب .صياغة األهداف :يجب أن تكون األهداف وصفاً دقيقاً إجرائياً ألشكال األداء المختلفة
والمتوقعة من الطلبة نهاية الدرس.
 .3الوسائل التعليمية :وهي تعد من األركان األساسية لخطة أي درس من الدروس ،ويقوم المعلم
بتحديد الوسائل المناسبة التي يمكن أن تحقق أهداف الدرس.
 .4األنشطة المصاحبة :وهي ال تقل أهمية عن باقي عناصر الخطة ،وهي تكون إما قبل الدرس
بهدف التمهيد أو تكون تابعة للدرس ،وينبغي على المعلم أن يقوم بالتخطيط لألنشطة
المصاحبة بفهم وادراك للعالقة بين األنشطة المصاحبة وبين عناصر الدرس األخرى ،وأن
تكون مناسبة لمستوى الطلبة.
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 .0محتوى المادة الدراسية :يجب على المعلم التركيز على الحقائق والمفاهيم والتعميمات
والمهارات والقيم التي حددها مسبقاً في أهداف الدرس
 .0طرق التدريس :يجب على المعلم أن يختار طريقة التدريس التي تكون صالحة للدرس ،فقد
تكون إحدى الطرق صالحة لدرس ما ،وغير صالحة لدرى آخر.
 .2الملخص السبوري :وتعد السبورة وسيلة إيضاح مهمة يستخدمها المعلم في الكتابة عليها
بتوضيح المفاهيم والمصطلحات الجديدة ومن أهم وظائفها:
أ.

عرض المصطلحات والمفاهيم الجديدة.

ب.

توضيح األفكار والمعلومات المختلفة.

ت.

كتابة الملخص السبوري.

 .8التقويم :توجد عالقة وثيقة بين التقويم وأهداف الدرس ،حيث يستطيع المعلم من خالل
مجموعة من األسئلة التطبيقية الحكم على مدى تمكن الطلبة من فهم الدرس ،وبذلك معنى
التقويم إصدار حكم على مدى وصول العملية التربوية إلى أهدافها.
ولتطوير أداء الطالب /المعلم في مجال التخطيط للدروس ،يجب عليه أن يكون قاد ًار
على إعداد الدروس بدفتر التحضير بدرجة متميزة ،وقاد اًر على تفهم أهداف تدريس المادة ،ومعرفة
حقائق ومفاهيم وتعميمات المقرر الدراسي والتعارف على حاجات الطالب ومشكالتهم ،ومعرفة
طرق التدريب ،وانتاج تكنولوجيا التعلم ،ومعرفة أساليب متنوعة للتقويم وهذا يدل على أهمية
التخطيط بعيد المدى ونجد أن مستويات الخطط الدراسية تختلف من معلم آلخر حسب فلسفته
ونظرته التربوية ،واعداده ،وطريقة تدريسه ،وتختلف باختالف الفترة الزمنية التي يتم في ضوئها
تنفيذ الخطة (نصر.)91 :6660 ،
وبناء على ما سبق فالتخطيط للتدريس عملية متكاملة (عبيدات ،وأبو السميد)90 :6660 ،
ً

تشمل جميع التدابير اآلتية:

 .9صياغة األهداف وتحديدها.
 .6اختيار المحتوى المناسب لتحقيق األهداف.
 .3اختيار األنشطة والتدريبات.
 .4إعداد وانتاج الوسائل والمواد التعليمية.
 .0إدارة الوقت لتحقيق كل هدف.
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 .0اختيار األساليب واالستراتيجيات لتحقيق كل هدف.
 .2اختيار أدوات التقويم ووسائله بعناية.
 .8اختيار الواجبات ومواد التعلم الذاتي.
يخلص الباحث مما سبق أن مهارة التخطيط من أهم المها ارت األساسية التي يجب على
المعلم اإللمام بتفاصيلها الدقيقة حيث أنها تتضمن العديد من المهارات الفرعية والمفاهيم والمكونات
التي تحتاج منه بذل الجهد في تطوير أداءه في كل مكون مع مراعاة التكامل بين هذه المكونات
ومن خالل ذلك تبدأ الرؤيا بالوضوح ويبدأ المعلم بتكوين فلسفته ونظرته التربوية وهذا ما تحاول
كليات التربية بالجامعات كافة زراعته ومراعاته وتطويره لدى طالبها من خالل األطر النظرية
والتجربة الميدانية الواقعية الم ِ
تلخصة بالتدريب العملي للطلبة /المعلمين.
ُ

 المجال الثاني :تنفيذ الدرس:

يعتبر المجال الثاني هو صلب األداء التدريسي أو هو الجانب العملي والتطبيقي بعد
انتهاء الجزء النظري التخطيطي ،وتتضمن مهارات تنفيذ الدرس كافة المهارات التي اشتملت عليها
مهارات التخطيط ولكن بصورة تطبيقية عملية ،فالمعلم في مهارات التنفيذ يبدأ بالتمهيد للدرس،
واستخدام األسئلة وصياغتها بشكل جيد ،ويبدأ باستخدام الوسائل والمواد التي حددها مسبقاً ،ويبدأ
بتنفيذ استراتيجية التدريس التي اختارها لتحقيق أهدافه ،ويتقيد بالخطة الزمنية التي وضعها مسبقاً،
ويتبع اإلجراءات التي حددها في خطته.
ويلخص الباحث مهارات تنفيذ الدروس والتي اتفقت عليها العديد من األدبيات (أبو حلمية،
6699؛ المالكي6661 ،؛ القرني6662 ،؛ زيتون6663 ،؛ حميدة وآخرون )6663 ،وهي:
 .1مهارة التهيئة:
وينبغي على المعلم التركيز على الجانب المنطقي للمادة العلمية ،ويجب أال يغفل الجانب
االنفعالي لدى الطلبة واالهتمام بميولهم واتجاهاتهم .وينبغي على المعلم أن يجعل أهدافه من
التهيئة:
أ .تركيز انتباه الطالب نحو الموضوعات التعليمية الجديدة.
ب .إثارة تفكير الطلبة.
ت .تكوين إطار مرجعي لتنظيم األفكار.
ث .ربط المعارف السابقة بالمعارف الجديدة.
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وتنقسم مهارة التهيئة إلى ثالث أقسام:
 مهارة توجيهية :لتوجيه انتباه الطالب نحو الموضوع المراد دراسته.
 مهارة انتقالية :وتستخدم لتسهيل االنتقال من موضوع إلى موضوع أو من السهل إلى
الصعب.
 تهيئة تقويمية :وتستخدم لتقديم ما تم تعلمه قبل االنتقال إلى أنشطة أو خبرات جديدة.
 .2مهارة تحسين االتصال:
تُعد غرفة الصف بمثابة المسرح الذي تحدث فيه عمليات التعليم ،لذا فإن مهارة المعلم
في االتصال واتقانه لمهاراته وفنونه بعد مطلباً أساسياً لمقدرته على إحداث التعلم .وتتضمن عملية
االتصال عناصر أساسية هي (المرسل ،الرسالة ،المستقبل ،قناة االتصال ،التغذية الراجعة).
ولذا على المعلم أن يضع رسالته على صورة قابلة للفهم من جهة الطالب ،ويمكن له أن
يعدل الرسالة أو يستبدل الصياغات وينوع في األدوات بما يتناسب مع السياق الرئيسي للرسالة
والهدف منها.
 .3مهارة جذب االنتباه:
يعتبر انتباه الطالب من العمليات الهامة في اتصال العالقة بين المعلم والمتعلم ،فالمعلم
يستخدم العديد من المثيرات والحركات المتنوعة لجذب انتباه الطالب في كل لحظة وهذا من شأنه
زيادة التحصيل الدراسي لدى الطلبة.
 .4مهارة إثارة الدافعية:
يشير (زيتون )443 :6663 ،إلى أن هناك اجماع على أن ازدياد الدافع إلى نقطة معينة
يسهل أداء االستجابة الجديدة .وبهذا فإن على المعلم دوماً إثارة دافعية طالبه نحو التعلم الجديد.
وللدوافع ثالث وظائف هامة في عملية التدريس ،هي:
أ .تضع أمام المتعلم اهدافاً يسعى لتحقيقها.
ب .تمد السلوك بالطاقة وتثير النشاط.
ت .تساعد على تحديد أوجه النشاط المطلوب لكي يتم التعلم.
 .5مهارة التعزيز:
إن للتعزيز أهمية كبيرة في غرفة الفصل ،وهذه األهمية تعمل على تيسير التعلم وتحسين
مخرجاته .ويعتبر التعزيز وسيلة فعالة لزيادة مشاركة الطلبة ،وانغماسهم في الخبرات التعليمية،
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ويساعد المعلم على حفظ النظام وضبط الصف .ويجب على المعلم أن يحرص على تنويع التعزيز
في الحصة الدراسية ،وأن يستخدم أنواع التعزيز المناسبة للمواقف المناسبة ،وأال يبالغ في تقديم
التعزيز دون الحصول على استجابات قيمة أو سيئة.
 .6مهارة طرح األسئلة:
المعلم البارع هو الذي يعرف كيف يصيغ أسئلته الموجه إلى الطلبة ،فالسؤال يحمل
رسالة ،ووضوح السؤال يعني ووضوح الرسالة ،ولهذا على المعلم أن يكون قاد اًر على صياغة
األسئلة باستخدام أدوات أسئلة مناسبة ،وكذلك القدرة على توجيه السؤال ،ولصياغة أسئلة واضحة
ينبغي على المعلم اتباع االرشادات التالية:
أ .تجنب الغموض.
ب .تجنب أسئلة نعم  /ال.
ت .أن يستدعي السؤال فكرة واحدة.
ث .أال يوحي السؤال باإلجابة.
ج .أن يكون السؤال في مستوى واستعدادات الطلبة.
 .7مهارة إدارة الصف:
تعتبر إدارة الصف عنص اًر هاماً في عملية التدريس ،إذ إن حسن إدارته توفر بيئة تعليمية
مناسبة ،وسوء إدارته تعني وجود بيئة غير مناسبة للتعلم ،ولهذا فإن إدارة الصف هي مجموعة
فعال ومنتج داخل الحصة ،بحيث
من األنشطة التي يستخدمها المعلم في خلق جو اجتماعي ّ
تتضمن إدارة الصف ما يلي:

أ .حفظ النظام داخل الفصل.
ب .توفي المناخ الوجداني واالجتماعي.
ت .تنظيم البيئة الفيزيقية.
ث .توفير الخبرات التعليمية.
ج .مالحظة الطلبة ومتابعتهم.
ح .تقديم تقارير عن سير العلم.
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 .8مهارة الشرح:
الشرح هو محاولة إعطاء الفهم للغير ،أو هو كافة اإلجراءات والخطوات التي يقوم بها
المعلم أثناء الدرس ،بغرض مساعدة الطلبة على الفهم .ويتضمن الفهم أنواعاً متعددة ،منها:
أ .الشرح الوصفي :للتركيز على مكونات موضوع ما.
ب .الشرح االستداللي :للتركيز على تنمية قدرات الطلبة في استنتاج خواص او نتائج.
ت .الشرح التفسيري :للتركيز على تفسير ظاهرة أو معنى.
وال بد أن يتصف الشرح بصفات معينة ليكون شرحاً جيداً ،وهي:
أ .أن يكون الشرح جذاباً وشيقاً.
ب .أن يكون موج اًز وغير مطول.
ت .أن يكون بسيطاً في تعبيراته ومفهوماً.
ث .أن يركز على النقاط األساسية للدرس.
ج .أن يكون متتابع منطقياً.
 .9مهارة استخدام الوسائل التعليمية:
وتتضمن قدرة المعلم على توظيف الوسائل التعليمية والمواد التعليمية بكفاءة في تحقيق
األهداف الموضوعة ،ويجب على المعلم أن ينوع في استخدام الوسائل التعليمية بحيث تشمل
وسائل بصرية ،ووسائل سمعية ،وأخرى بصرية وسمعية ،وكذلك وسائل تفاعلية.
 .11مهارة استخدام السبورة:
تعتبر مهارة استخدام السبورة من مهارات التدريس الفعال ،ألنها تعكس سلوك المعلم،
فالمعلم الذي يستطيع أن ينظم أفكاره على السبورة وفقاً لخطة الدرس يستطيع أن يوصل رسالته
بشكل جيد ،ويفيد االستعمال الفعال للسبورة في إثارة تشويق الطلبة.
وينبغي على المعلم مراعاة ما يلي عند استخدام السبورة:
أ .أن يكون قريباً من السبورة عند شرح ما عليها.
ب .عدم اإلكثار من الكتابة على السبورة.
ت .وضوح الخط وسالمة ما يدونه.
ث .استخدام األدوات الهندسية أو األدوات الالزمة لترتيب السبورة.
ج .استخدام الطباشير الملون.
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ح .أال يمأل السبورة بالكتابة.
وكذلك تستخدم السبورة في تلخيص الحصة (الملخص السبوري) وهو بمثابة التغذية
الراجعة للطالب وتكون أكثر فاعلية حينما يؤخذ الملخص من أفواه الطالب ،ويدون الطالب
الملخص في دفاترهم.
 .11مهارة غلق الدرس:
تهدف مهارة غلق الدرس إلى إبراز أهم عناصر الحصة وربطها في شكل متماسك وضمان
تكاملها في الخريطة المعرفية للطالب .ويجب على المعلم اتباع االرشادات اآلتية لضمان فاعلية
غلق الدرس:
أ .جذب انتباه الطلبة وتوجيههم لنهاية الدرس.
ب .ابراز النقاط الهامة في الدرس والتأكيد عليها.
ت .مساعدة الطالب على تنظيم معلومات الدرس.
يخلص الباحث إلى أهمية مهارة التنفيذ بكل مكوناتها أنها لب العملية التعليمية /التعلمية
لما تحمله من خصوصية لكل مكون من هذه المكونات ومدى تطور أداء المعلم مرتبط ارتباطاً
وثيقاً بقدرته على إتقان كل مكون ،ليس ذلك فحسب وانما أتقان الربط بين هذه المكونات واعطاء
كل مكون مساحته الزمنية المناسبة التي يحتاجها لالبتعاد عن الرتابة والملل ومحاولة إثراء هذه
المكونات بكل ما هو جديد.
 المجال الثالث :مهارات التقويم:
وهو المجال الثالث من مجاالت األداء التدريسي ،وتعتبر مهارات المعلم في التقويم على
درجة عالية من األهمية ،إذ إن تمكن المعلم منها يعني قدرته على تقويم سير العملية التدريسية
التي يقودها داخل الفصل الدراسي.
ويؤكد (زيتون )049 :6663 ،على أن عملية التقويم مسؤولة عن الحكم على فاعلية
منظومة التدريس بأكملها ،فالتدريس الجيد يتطلب تقويماً دقيقاً لجوانب التعلم سواء كانت قدرات
أو معلومات أو مهارات او جوانب وجدانية.
وكإدراك وفهم لعملية التقويم ينبغي اإلشارة إلى الفرق بين القياس والتقويم واالختبار
لالبتعاد عن الخلط بين هذه المفاهيم:
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القياس:
يعرفه (زيتون )049 :6663 ،بأنه "عملية جمع معلومات كمية عن موضوع القياس

باستخدام وحدات رقمية مقننة ومتفق عليها".
وتعرفه (المالكي )968 :6661 ،بأنه "عملية تهدف إلى جمع معلومات مفيدة باستخدام
وسائل القياس الشائعة دون إصدار أحكام ،ويمكن تحديد التحصيل بداللة درجة أو تقدير على
مقياس مدرج".
وبناء على ما سبق فإن القياس:
ً

 -عملية وصف كمي لسلوك.

 يتضمن إعطاء قيمة رقمية يحصل عليها الطالب. ال يتضمن أحكاماً بالنسبة كالقبول او الرفض او النجاح او الرسوب.مثال ذلك :الطالب حصل على درجة ( )26في اختبار من ( )966درجة ،فهذه الدرجة
ال تعني شيء كنجاحه أو رسوبه.


االختبار:
يعرفه (زيتون )046 :6663 ،بأنه "أداة تستخدم للحصول على البيانات التي تدل على

مدى تحقق األهداف" .أي يمكن قياس التحصيل من خالل اختبار تحصيلي ،كما يمكن قياس
األداء المهاري من خالل قوائم التدقيق.


التقويم:
ويشمل في معناه القياس واالختبار ،فهو عملية اصدار حكم بناء على معايير معينة في

ضوء بيانات أو معلومات عن فكرة او ظاهرة أو موقف أو سلوك (زيتون.)046 :6663 ،
وتعرفه (المالكي )962 :6661 ،بأنه "عملية أشمل وأوسع من القياس ،فهي تتضمن
القياس والتشخيص والعالج وال تقف عن إعطاء درجة محددة بل تبحث في العوامل التي أدت
إلى حصول الطالب على تلك الدرجة واصالح الخلل".
وبناء على ذلك فإن التقويم:
ً

 -يتضمن قياس.

 يتضمن إصدار حكم في ضوء معايير. يتضمن تشخيص وعالج.41

في المثال السابق :لو كان معيار دخول الجامعة هو الحصول على ( )86درجة من
( ،)966فإنه يمكن إصدار حكم برفض قبول الطالب ألنه لم يجتاز المعيار المحدد وهو ()86
درجة ،ويتم وضع عالج له كدراسة مواد استدراكية مثالً.
ويهدف التقويم التربوي إلى:
 .9تزويد المتعلمين بمستواهم الدراسي والعلمي.
 .6الكشف عن مدى فاعلية اإلجراءات التدريسية المتبعة من قبل المعلم.
 .3الكشف عن الصعوبات التي تواجه المعلم.
 .4الكشف عن فاعلية الطرق واالستراتيجيات والوسائل التعليمية التي اختارها المعلم.
 .0الكشف عن الخبرات السابقة لدى الطلبة لالستفادة في بناء المعارف الجديدة.
عدة ينبغي على المعلم أن يتقنها في عملية تدريسه( ،زيتون،
ويتكون التقويم من أنواع ّ
040 – 046 :6663؛ المالكي )961 – 968 :6661 ،وهي:
 .1التقويم القبلي :ويستخدم لتحديد أداء الطالب ومعارفه السابقة قبل بدء نشاط التعلم الجديد.
 .2التقويم التكويني (البنائي) :لمعرفة مستوى تقدم الطالب ونمو المعرفة لديه أثناء نشاط التعلم.
 .3التقويم التشخيصي :ويستخدم لتشخيص صعوبات اكتساب المعرفة ونموها أثناء نشاط التعلم.
 .4التقويم الختامي :ويستخدم لتقويم اإلنجاز في نهاية نشاط التعلم.
 وظائف التقويم:
يمكن حصر وظائف التقويم سواء بالنسبة للطالب او المعلم أو المدرسة أو البيئة المحيطة
به فيما يلي (زيتون:)040 :6663 ،
.1

يساعد المتعلم على:
أ .تحديد جوانب الضعف والقوة في تعلمه.
ب .تحسين دافعيته للتعلم.
ت .زيادة مستوى الحفظ وانتقال أثر التعلم.
ث .زيادة معرفة الطلبة بحقيقة أنفسهم.
ج .توفير تغذية راجعة.

 .2يساعد المعلم على:
أ .الحكم على مدى كفاية استراتيجيات التدريس والطرائق المستخدمة.
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ب .تصنيف الطلبة حسب قدراتهم تمهيداً الختيار األنشطة المناسبة لكل منهم.
ت .تحديد عمق المعرفة الالزمة في كل موقف تعليمي.
 .3يساعد المدرسة على:
أ .تحديد مدى كفاية المدرسة وبيئات التعلم المختلفة في تسهيل تعلم الطلبة.
ب .إنجاز وكتابة التقارير اإلجمالية عن المدرسة والطلبة والمعلمين.
 .4يساعد بشكل عام على:
أ .الحصول على البيانات الالزمة لتطوير منظومة التدريس.
ب .اتخاذ الق اررات الناجحة والمناسبة.
 أساليب التقويم:
تذكر (المالكي )961 :6661 ،العديد من أساليب التقويم وهي:
 .9التقويم المستمر للمهارات في المحتوى.
 .6االختبارات بأنواعها.
 .3المالحظة.
 .4التقارير.
 .0المقابلة.
 .0المقاييس.
وبشكل عام يرى الباحث أن أسلوب التقويم مرتبط بأهداف التعلم ،فيمكن للمعلم استخدام
أداة االختبار لقياس تحصيل الطلبة ،ويمكن استخدام مقياس أو بطاقة مالحظة لقياس بعض
المحصلة فإن مهارات األداء التدريسي يمكن أن تندرج تحت أربعة مهارات
الجوانب الوجدانية ،وفي
ّ

أساسية هي (مهارات التخطيط للدرس ،ومهارات تنفيذ الدرس ،ومهارات إدارة الصف وتنظيمه،

مهارات استخدام الوسائل التعليمية ،ومهارات التقويم).
وفيما يلي المهارات التي استهدفها الباحث في الدراسة الحالية:
أوالً :مهارات التخطيط واعداد الدروس.
ثانياً :مهارات تنفيذ الدرس.
ثالثاً :مهارات إدارة الصف وتنظيمه.
رابعاً :مهارات استخدام الوسائل التعليمية.
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خامساً :مهارات التقويم.
خامساً :تقييم األداء التدريسي:
(مشار له في:
إن تقييم األداء التدريس للمعلم وللطالب المعلم بشكل خاص يهدف إلى ُ

الحربي:)46-49 :6693 ،

 .9توفير تنمية مهنية لغير ذوي الخبرة من المعلمين ،كما يوفر مزيداً من النمو المهني
للمعلمين من ذوي الخبرة األكثر.
 .6تحدد مدى إسهام المعلم في تحقيق أدواره المنوطة به.
 .3تشخص االحتياجات الفردية للمعلمين ومساعدتهم للتدرب عليها
 .4يساعد في إصدار ق اررات حول مستوى األداء الوظيفي للمعلم ،وبما يتبعه من نتائج بشأن
تثبيته في الوظيفة ،والترقية ،أو الفصل من الخدمة.
 .0يساعد في إدخال التحسينات والتطويرات على نظام برامج إعداد المعلم وتدريبه أثناء
الخدمة.
 .0يحسن نوعية التعليم المقدم للطالب من خالل تحديد نوعية التغيرات المطلوبة من المعلم،
سواء كانت في طريقة التدريس أو بيئة التعلم أو مصادر التعليم.
 .2يساهم في التعرف على جوانب القصور في أداء المعلم ومعاونته لتالفيها ،ومساعدته في
النمو المتكامل ،خاصة في النواحي العلمية والمهنية والذاتية.
سادساً :مكونات مهارات التدريس:
ذكر (حميدة )98 – 92 :6663 ،أن مهارة التدريس تتكون من ثالث مكونات هي:
 .9المكون األول :العمل الذي يؤديه المعلم مثل صياغة األهداف السلوكية ،توجيه أسئلة
توضيحية ،تصميم التجارب.
 .6المكون الثاني :المؤشرات التي تدل على المهارة ،أي أنواع السلوك المالحظ مباشرة أو
السلوك الذي يمكن التعرف عليه من الناتج التعليمي.
 .3المكون الثالث :مدى السهولة في أداء العمل التدريسي ويتضمن هذا المكون تقدير األداء
عن طريق مالحظة مؤشرات السلوك واصدار حكم شامل على السهولة في أداء المهارة
يتطلب نوعاً من القياس لمؤشرات تلك المهارة.
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سابعاً :مهام المعلم لالرتقاء بمستواه التدريسي:
يقع على المعلم مهام عديدة ألجل االرتقاء بأدائه التدريسي وذلك من خالل أمور يمكن
إنجازها بسهولة ويسر ،وهي حسب ما ذكرته (و ازرة التربية والتعليم المصرية:)80 :6663 ،
 .9التأمل وتقييم األفعال والممارسات لالرتقاء باألداء.
 .6حضور برامج التنمية المهنية والدورات التدريبية بانتظام.
 .3مواكبة ما يستجد في النظريات والممارسات التربوية وفي مادة تخصصه.
 .4تبادل الخبرات مع الزمالء والرؤساء.
 .0التعلم من خالل التفاعل مع الطلبة.
 .0تنمية جوانب ثقافية وعلمية مختلفة خارج التخصص.
ويالحظ الباحث اهتمام و ازرة التربية والتعليم المصرية بتبادل الخبرات مع الزمالء والرؤساء
ُ

كأحد أسباب تنمية األداء التدريسي لدى المعلم ،وهذا ما سيقوم به الباحث من خالل أسلوب
الصديق الناقد.
ثامناً :خطوات اكتساب مهارات التدريس:
أورد (زيتون )90 :6669 ،نموذجاً يبين خطوات اكتساب مهارات التدريس ،وخاصة
للطلبة /المعلمين في كليات التربية ،ويتضمن النموذج الخطوات التالية على الترتيب:
 .9افهم المهارة.
ووسع فهمك للمهارة.
 .6اختبر ّ

تعرف على صورة (كاريكاتورية) للمعلم الذي ال يجيد أداء المهارة.
ّ .3
 ادرس سلوكيات نموذج مثالي يؤدي المهارة. مارس تدريبا ً على أداء المهارة بشكل أولي.مفصلة عن أدائك للمهارة.
 .4اجمع معلومات
ّ
 .0أعد التدريب على المهارة.
 .0طبق المهارة في الميدان.
ويتفق الباحث مع خطوات (زيتون )6663 ،الكتساب مهارات التدريس ،ويرى الباحث أن
أسلوب الصديق الناقد يتناسب ويتناغم مع هذه الخطوات.
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الفصل الثالث
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
تمهيد:
يتضمن هذا الفصل مجموعة من الدراسات التي حصل عليها الباحث من خالل اطالعه
على األدب التربوي والتي لها عالقة بموضوع دراسته ،وقد اختار الباحث البعد الزمني لترتيب
الدراسات السابقة بحيث تكون متسلسلة من الحديث إلى القديم ،وقد قسم الباحث الدراسات السابقة
إلى محورين رئيسيين :المحور األول يتعلق بالدراسات السابقة التي تناولت أسلوب الصديق الناقد،
أما المحور الثاني فيتعلق بالدراسات السابقة التي تناولت األداء التدريسي ،بحيث تم االستعانة بـ
( )63دراسة سابقة عربية وأجنبية.
المحور األول :الدراسات التي تناولت أسلوب الصديق الناقد:
.1

(القططي)2117 ،
هدفت للتعرف إلى درجة ممارسة المشرفين التربويين ألسلوب الصديق الناقد في مدارس

وكالة الغوث وعالقتها بمعايير جودة األداء ،وأتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )308معلماً ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية وقام الباحث بجمع
البيانات باستخدام استبانتان أحدهما لقياس درجة توفر معايير جودة األداء في المشرفين التربويين
ألسلوب الصديق الناقد والثانية لقياس درجة توفر معايير جودة األداء في المشرفين التربويين.
وبينت النتائج وجود فروق بين موجبة طردية بين درجة التقدير لممارسة المشرفين التربويين
ألسلوب الصديق الناقد ودرجة تقديرهم لمعايير جودة األداء لدى المشرف التربوي إضافة إلى أن
درجة التقدير الكلية لممارسة المشرفين التربويين ألسلوب الصديق الناقد من وجهة نظر المعلمين
كانت كبيرة وواضحة.
.2

دراسة بيتليم )(Betlem, 2014
سد ثغرة نقص التطوير المهني لدى المدربين الذين يتم االعتماد عليهم في
هدفت إلى ّ

الوصفي ،وتكونت العينة من ) (4مدربين وقامت
الجدد ،واتبعت الباحثة المنهج
َّ
تدريب المدرسين ُ

بجمع البيانات من خالل المقابلة الشخصية ،وتسجيالت الفيديو ،وسجل المالحظات االنعكاسية.
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وبينت النتائج إن المدرب كصديق ناقد في دراستها ينقصه الخبرة والتأهيل ويحتاج للتدريب ،كما
وبينت إن أسلوب الصديق الناقد يحتاج ألبعاد ومسوغات محددة.
.3

دراسة كويكور وآخرون )(Kiewkor and Others, 2013
هدفت إلى تعزيز المفاهيم التعليمية للمعلمين من خالل المشرف التربوي كصديق ناقد

وتطوير أدائهم وطرائق تدريسهم ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت العينة من
( )64معلماً ومعلمة ،واستخدم الباحثون االستبيان والمالحظة العلمية والمقابلة وحلقات النقاش؛
كـأدوات لجمع المعلومات والبيانات .وأكدت النتائج على ضرورة تشجيع مفهوم التدريس للمعلمين
تبني المشرفين التربويين ألسلوب الصديق الناقد ،وضرورة تشجيع مفهوم التعليم للمعلمين
من خالل ّ
من خالل أسلوب الصديق الناقد بشكل متبادل بين الخبراء والمعلمين في كل خطوة من خطوات

العملية التعليمية التعلمية.
.4

دراسة سامراس ،وسيل ()Samaras, Sell, 2013
هدفت للتعرف إلى أثر استخدام رسالة الصديق الناقد وتأثيرها في وضع النقاط وترتيب

خطوات العمل المستقبلية لتحسين األداء ،وقد اتبع الباحثة المنهج التجريبي ،واستخدمت الباحثة
في اختيار العينة أسلوب العينة المتطرفة والتي كانت عبارة عن مجموعتين من طالبها في برنامج
الماجستير بجامعة جورج ماسون بوالية (فرجينيا) وقد اشتمل مجتمع الدراسة على طالب التعليم
العالي الذين هم في طور الحصول على شهادة الماجستير في التدريس ولهم عالقة بالعملية
التعليمية (مدرسين ،عاملين في برامج تعليمية بعد التدريس ،أو مدرسين بشكل جزئي) حيث انتقت
الباحثة أفضل ( )3طالب بواقع ( )6إناث و( )9ذكر جميعهم مدرسين لغة إنجليزية لديهم خبرات
إيجابية في استخدام أسلوب الصديق الناقد و القدرة على العمل بروح الفريق ،وأسوأ ( )3طالب
بواقع ( )6إناث و( )9ذكر (مدرستين علوم ،ومدرس رياضيات) كفريق سلبي التجربة من ناحية
التعامل بروح الفريق واستخدام أسلوب الصديق الناقد .وأكدت النتائج على ارتفاع الدافع الذي
يخلقه تواجد الصديق الناقد بين الحضور وتأثيره على مستوى المدرس ،كما وكشفت عن وجود
أثر للتخصص على قابلية تطبيق أسلوب الصديق الناقد لصالح تخصص اللغة االنجليزية
(المجموعة األولى) ،وعن وجود أثر الستخدام رسائل الصديق الناقد في وضع النقاط وترتيب
خطوات العمل المستقبلية لتحسين األداء المهني.
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.5

دراسة أوفابيان )(Yuvayapan, 2013
هدفت التعرف إلى مدى مساهمة النقد البناء في التطوير المهني لمعلمي اللغة اإلنجليزية،

واتبعت الدراسة المنهج التجريبي ،وكانت عينة الدراسة مقدارها ( (4مدرسي لغة إنجليزية تم
اختيارهم بالطريقة العشوائية ،وقامت الباحثة بجمع البيانات من خالل مذكرات المدرسين،
المالحظات الميدانية للباحث ،االستبانة ،والمقابالت الشخصية ،وكانت مدة البرنامج ( (8أسابيع،
وأكدت النتائج أن فكرة العمل الجماعي في بيئة تعاونية لها أثر إيجابي في أداء المعلمين وتطوير
أساليبهم التدريسية ،وأن العمل بروح الفريق يساهم في خلق نقد بناء من شأنه تطوير األداء المهني
للمعلمين.
.6

دراسة هارنجتون ((Harrington, 2009
هدفت التعرف إلى أثر ممارسة أسلوب الصديق الناقد على تطوير األداء المهني للمعلمين،

يبي التحليلي ،وتكونت العينة من ( )2مدرسين في مدرسة بازل
وقد اتبعت الدراسةُ
المنهج التجر َّ
َ

اإلعدادية ،واستمرت التجربة( )0أسابيع تحت إشراف مدرب مجموعات الصديق ناقد .وأكدت

النتائج أن هناك تطور واضح على أفراد العينة من خالل زيادة حيز المصداقية واالنفتاح تجاه
ممارساتهم المهنية ،وتشارك أفراد العينة الخبرات واالستراتيجيات التطبيقية ،وحصلوا على الدعم
إيجابي على صعيد أخالقيات العمل ،تعلم
في تطبيقها ،وأن البيئة التعليمية قامت بخلق تأثير
ّ
الطالب ،إضافة إلى ممارسات المدرس.
.7

دراسة ياج )(Yeigh, 2008
هدفت التعرف إلى األثر الناتج من تطبيق معايير الجودة على التعليم المهني ،من خالل

استخدام أسلوب الصديق الناقد ،ومناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه العملية التعليمية في التعليم
المهني ،من منظور بعض المعايير التعليمية في استراليا ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي ،وقام
بالخلط بين الكم والكيف ،وشملت عينة الدراسة ( )11مدرسة تعليم مهني ،حيث قام الباحث
باالعتماد على معاير الجودة المتبعة في برنامج الحكومة االسترالية لجودة المعلم (،)AGQTP
ثالث أدوات لفحص مدى تطبيق معايير الجودة في المدارس المهنية ،وهي
واستخدم الباحث
َ
العصف الذهني (الجماعات المركزة) ،المالحظة والتدوين واالنتقاد الذاتي حيث كان يوظف الباحث
أسلوب الصديق الناقد في جلسات النقاش ،وجمع البيانات بين المفحوصين ،وقام الباحث بتطبيق
( )0معايير للجودة ضمن ( )6مشاريع كصديق ناقد .وكشفت النتائج على وجود عالقة ارتباطيه
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إيجابية قوية بين معايير الجودة وبين أداء التعليم المهني وتطوير العملية التعليمة ،كما وبينت أن
معايير الجودة المتبعة في برنامج الحكومة األسترالية لجودة المعلم ( )AGQTPفريدة من نوعها،
وتساعد في تطوير العملية التعليمة بالتعليم المهني.
التعقيب على دراسات المحور األول :أسلوب الصديق الناقد:
 من حيث الموضوع:
 تناولت بعض دراسات هذا المحور محاولة سد ثغرة نقص التطوير المهني لدى المدربين
(المشرفين التربويين) الذين يتم االعتماد عليهم في تدريب المدرسين الجدد (الطلبة/
المعلمين) (بيتليم )6694 ،ودراسة (كويكر وآخرون )6693 ،حيث هدفت إلى تعزيز
المفاهيم التعليمية للمعلمين من خالل المشرف التربوي كصديق ناقد وتطوير أدائهم
وطرائق تدريسهم ،أما دراسة ( القططي )6692 ،فهدفت إلى التعرف إلى درجة ممارسة
المشرفين التربويين ألسلوب الصديق الناقد على مدارس وكالة الغوث وعالقته بمعايير
جودة األداء ودراسة (ياج )6668 ،على طالب التعليم المهني التي هدفت التعرف إلى
األثر الناتج من تطبيق معايير الجودة على التعليم المهني من خالل استخدام أسلوب
الصديق الناقد من منظور بعض معايير الجودة المتبعة في برنامج الحكومة األسترالية
للجودة المعلم.
 كما وهدفت بعض الدراسات إلى التعرف إلى مدى مساهمة النقد البناء في التطوير المهني
للمعلمين ومنهم معلمي اللغة اإلنجليزية (أوفابيان )6693 ،و(هارنجتون )6661 ،التي
هدفت التعرف إلى أثر ممارسة أسلوب الصديق الناقد على تطوير أداء المعلمين المهني.
 بالنسبة لطلبة التعليم العالي فقد تعرفت دراسة (سامراس ،وسيل )6693 ،إلى أثر استخدام
رسالة الصديق الناقد وتأثيرها في وضع النقاط وترتيب خطوات العمل المستقبلية لتحسين
األداء لدى طلبة الدراسات العليات ولديهم عالقة بالعملية التعليمية (مدرسين ،أو عاملين
في برامج تعليمية بعد التدريس ،أو مدرسين بشكل جزئي).
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 من حيث المنهج:
اختلفت المناهج التي اتبعتها الدراسات الخاصة بمحور الصديق الناقد حيث استخدمت
دراسة (القططي )6692 ،و (بيتليم )6668 ،و(ياج )6668 ،المنهج الوصفي أما دراسة (كويكر
وآخرون )6693 ،و(هارنجتون )6661 ،فقد استخدمت المنهج التجريبي.
 من حيث المجتمع:
اختلفت مجتمعات الدراسة التي استخدمتها دراسات المحور األول فاستخدمت دراسة
(بيتليم )6694 ،و(القططي )6692 ،مجتمع المدربين (المشرفين التربويين) أما دراسة (أوفابيان،
 )6693و(هارنجتون )6661 ،والتان استخدمتا مجتمع المعلمين والمعلمات ودراسة (كويكر
وآخرون )6693 ،التي استخدمت المشرف والمعلم كمجتمع للدراس أما بالنسبة لدراسة (ياج،
 )6668فقد أجريت على مجتمع مدرسي التعليم المهني واستخدمت دراسة (سامراس ،وسيل،
 )6693مجتمع طلبة التعليم العالي.
 من حيث األدوات:
استخدمت دراسة (القططي )6692 ،استبانتين من إعداد الباحث ودراسة (كاتو)6694 ،
استخدمت المقابالت الشخصية وتسجيالت الفيديو وسجل المالحظات االنعكاسية واستخدمت
دراسة (سامراس ،وسيل )6693 ،و(هارنجتون )6661 ،الرسائل (بطاقات المالحظة) أما دراسة
(أوفابيان )6661 ،فقد استخدمت المذكرات ،المالحظة الميدانية ،استبانة إضافة للمقابالت
الشخصية كما استخدمت دراسة (ياج )6668 ،العصف الذهني وبطاقات المالحظة وجلسات
النقاش إضافة للنقد الذاتي.
 من حيث النتائج:
تكاد تجمع جميع الدراسات التي تتعلق بتوظيف أسلوب الصديق الناقد على أثره الواضح
في العملية التعليمية /التعلمية وخاصة في مجال تطوير األداء على اختالف المباحث الدراسة
والفئات العمرية ،حيث بينت دراسة (بيتليم )6694 ،إن المدرب كصديق ناقد ينقصه الخبرة
والتأهيل ويحتاج للتدريب ،كما وبينت إن أسلوب الصديق الناقد يحتاج ألبعاد ومسوغات محددة،
كما وبينت دراسة (كويكر وآخرون )6693 ،ضرورة تشجيع مفهوم التدريس للمعلمين من خالل
تبني المشرفين التربويين ألسلوب الصديق الناقد ،وضرورة تشجيع مفهوم التعليم للمعلمين من
ّ

خالل أسلوب الصديق الناقد بشكل متبادل بين الخبراء والمعلمين في كل خطوة من خطوات
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العملية التعليمية التعلمية أما دراسة (سامراس ،و سيل )6693 ،فقد بينت النتائج ارتفاع الدافع
الذي يخلقه تواجد الصديق الناقد بين الحضور وتأثيره على مستوى المدرس ووجود أثر الستخدام
رسائل الصديق الناقد في وضع النقاط وترتيب خطوات العمل المستقبلية لتحسين األداء المهني،
وأظهرت نتائج دراسة (أوفابيان )6693 ،أن فكرة العمل الجماعي في بيئة تعاونية لها أثر إيجابي
في أداء المعلمين وتطوير أساليبهم التدريسية ،وأن العمل بروح الفريق يساهم في خلق نقد بناء
من شأنه تطوير األداء المهني للمعلمين ،وبينت نتائج دراسة (هارنجتون )6661 ،وجود تطور
من خالل زيادة حيز المصداقية واالنفتاح تجاه الممارسات المهنية ،وتشارك الخبرات
إيجابي على صعيد أخالقيات
واالستراتيجيات التطبيقية ،وأن البيئة التعليمية قامت بخلق تأثير
ّ
العمل ،تعلم الطالب ،إضافة إلى ممارسات المدرس واشتركت دراسة (ياج )6668 ،و(القططي،
 )6692في تأكيد وجود عالقة ارتباطيه إيجابية قوية بين معايير الجودة وبين أداء التعليم المهني
وتطوير العملية التعليمة ،ووجود عالقة ارتباطية بين مدى ممارسة المشرفين التربويين ألسلوب
الصديق الناقد من ناحية وبين درجة توفر معايير جودة األداء لدى المشرفين من ناحية أخرى
بشكل طردي أي أنه كلما زادت ممارسة المشرفين لهذه المعايير زادت قدرتهم على ممارسة أسلوب
الصديق الناقد.
المحور الثاني :الدراسات التي تناولت األداء التدريسي:
 .1دراسة (أحمد)2115 ،
هدفت التعرف إلى فاعلية برنامج مقترح في ضوء معايير الجودة الشاملة لتحسين األداء
التدريسي للطالب /المعلمين شعبة التربية الفنية :كلية التربية النوعية ،وقد اتبع الباحث المنهج
الوصفي التحليلي وشبه التجريبي (المجموعة الواحدة) ،وتكونت عينة الدراسة من ( )36طالب
وطالبة .وتضمنت أدوات الدراسة استبانة وبطاقة مالحظة ،وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )0.01 ≤ αبين متوسطي درجات االختبار القبلي والبعدي للمجموعة
التجريبية على محور (التخطيط للتدريس وتنفيذ الدرس وتقويم التدريس) لصالح االختبار البعدي.
 .2دراسة (دحالن)2113 ،
هدفت إلى تقصي أثر فاعلية برنامج معزز بنظام ( (MOODLEإلكساب طلبة التعليم
األساسي بجامعة األزهر مهارات التخطيط اليومي للدروس واتجاهاتهم نحوها ،وقد اتبع الباحث
المنهج الشبه تجريبي والوصفي والبنائي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )06طالباً موزعة بالتساوي
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بين مجموعتين ،وتمثلت أداة الدراسة في اختبار تحصيلي لمهارات التخطيط اليومي للدروس.
وبينت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05 ≤ αبين
متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار القبلي ،ولكن توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05 ≤ αبين متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة
في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
 .3دراسة إبراهيم ،وأداو ()Ibrahim, Adaw, 2013
هدفت إلى تقديم أفكار عملية تمكن الطلبة /المعلمين والمشرفين من تحسين ممارسة
إعطاء وتلقي التغذية الراجعة في التعليم العملي ،واتبع الباحث المنهج الوصفي ،وشملت عينة
الدراسة على مجموعة من الطلبة /المعلمين والمشرفين في برنامج تدريب المعلمين ،واستخدم
الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة ،وبينت النتائج أن الطلبة /المعلمين ومشرفيهم
نظروا بشكل إيجابي إلى ممارساتهم في التغذية الراجعة حول التعليم العملي ،ولكن الطلبة /
المعلمين اعتقدوا أن كال النوعين من التغذية الراجعة مهمة لهما ،ولكنهما يفضالن التغذية الراجعة
المكتوبة على التغذية الراجعة الشفوية.
 .4دراسة ألومتايو ،وأديبولي )) Olumatayo, Adebule, 2012
هدفت إلى تقييم األداء التعليمي للطلبة /المعلمين أثناء ممارستهم للعملية التعليمية/
معلما من كلية
التعلمية ،وقد اتبع الباحث المنهج التجريبي ،وتكونت العينة من )ً (222
طالباً /

التربية في جامعة (اكيتي) الحكومية والذين أُرسلوا إلى المدارس الثانوية المختلفة في والية (اكيتي)

(لممارسة التعليم التطبيق العملي لمدة ستة أسابيع خالل الفصل الدراسي ))2011- 2010
طالبا و) (103طالبة ،وقد تم جمع البيانات باستعمال نموذج لتقييم األداء
قسمت إلى (ً )991

التعليمي الذي صممته كلية التربية في جامعة (اكيتي) الحكومية .وأظهرت النتائج أن األداء

ٍ
مرض للطلبة /المعلمين ،بينما لم يكن للجنس والخبرة التعليمية السابقة أي تأثير مهم
التعليمي
على األداء التعليمي للطلبة /المعلمين.
 .5دراسة جالنت ،وماير ()Gallant , Mayer, 2012
هدفت إلى تقييم أداء الطلبة /المعلمين المؤهلين لتدريس المرحلة االبتدائية في ماليزيا،
وركزت الدراسة على تصورات الطلبة /المعلمين قبل انخراطهم في العملية التعليمية حول ما إذا
كان تقييم أداء المعلم لهم وفر فرصة توثيق تعليمهم المهني وممارستهم المهنة بنجاح ،وقد اتبع
53

الباحث المنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من الطلبة /المعلمين الملتحقين
بثالث معاهد تعليمية في ماليزيا .وكشفت الدراسة عن العالقات المميزة والدعم والتعاون بين
المشرفين الماليزيين والمعلمين الذين هم على طريق االلتحاق بالتعليم ،وكذلك بين المعلمين
الملتحقين فعال وعندهم الخبرة والمعلمين الذين سيلتحقون قريبا ،وبشكل عام فقد زود تقييم أداء
المعلمين الذين هم على طريق االلتحاق بالتعليم فرصة للتركيز على العالقة بين النظرية والتعلم
المهني خالل الممارسة الميدانية.
 .6دراسة رونفيالت ()Ronfelat, 2012
هدفت إلى تقصي المكان الذي يجب على الطلبة /المعلمين أن يتعلموا فيه ،وكيف
يتعلمون ،يدفع هذه الدراسة الجدل المستمر حول أنواع المدارس التي تهيئ أفضل األماكن لوضع
الطلبة /المعلمين أثناء تحضيرهم قبل ممارسة مهنة التعليم ،وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي
الكيفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )3666معلم من معلمي مدينة نيويورك ،وقد استخدمت
الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وأظهرت النتائج أن المدارس األسهل للهيئة التدريسية
يمكن أن تدعم تعلم الطالب /المعلم ألنها بشكل نموذجي مؤسسات تعمل بشكل جيد ،وتقدم ظروفًا
غوبا فيها ،ومن جهة أخرى يمكن أن تترك هذه التعيينات الميدانية المعلمين الجدد غير
تعليمية مر ً

مستعدين للعمل في المدارس الصعبة على الهيئة التدريسية ومجتمعات طالبية تتلقى خدمة أقل،
والتي تحتاج معلمين ذوي نوعية عالية بالشكل األقصى ،باإلضافة فإن هذه الدراسة تجد أن "تَعلم
كيف تُعلم " في التعيين الميداني للمدارس األسهل للهيئة التدريسية له تأثيرات إيجابية على بقاء
المعلمين ومكاسب تحصيل الطلبة حتى للمعلمين الذين ينتهي األمر بهم بأن يتعلموا في المدارس
األصعب على الهيئة التدريسية.
 .7دراسة أحمد ()2112

هدفت التعرف إلى مستوى فعالية برنامج تدريب مقترح لتطوير األداء التدريسي لمعلمي
التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية في ضوء المعايير المهنية لجودة األداء ،وقد اتبع الباحث
المنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )36معلماً من مجتمع الدراسة البالغ ( )600معلم
من معلمي التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية في الطائف ،واستخدم الباحث بطاقة مالحظة
المعايير كأداة للدراسة .وبينت النتائج تدني األداء وضعفه بشكل عام حيث بلغ نسبة (،)%08
كما وأظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين مستويات أداء المعلمين في مجال (التمكن من
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مادة التخصص ،التخطيط للتدريس) تعزى إلى كالً من الخبرة ،وكثافة الفصل ،ووجود فروق دالة
إحصائياً بين مستويات أداء المعلمين في بقية المجاالت لصالح ذوي الفصول األقل من ()36
طالب.
 .8دراسة مهدي ()2111
هدفت إلى تقصي أثر استخدام برنامج التدريس المصغر في تنمية بعض مهارات التدريس:
بحث تجريبي على طلبة الكلية التربوية المفتوحة-مركز النجف ،وقد اتبع الباحث المنهج التجريبي،
وتكونت عينة الدراسة من ( )6طالباً /معلماً موزعين بالتساوي بين مجموعتين ،وتمثلت أداة الدراسة
في بطاقة مالحظة تقيس مستوى مهارات التدريس العامة .وبينت النتائج عدم وجود فروق دالة
إحصائياً عن مستوى الداللة (  )0.05≤ αبين متوسطات درجات المجموعة الضابطة في
التطبيق القبلي والبعدي لمهارة التنفيذ ،ووجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ()0.05≤ α
بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة في التطبيق القبلي والبعدي لمهارة التقويم ،ووجود
فروق دالة إحصائياً عن مستوى الداللة ( )0.01≤ αبين متوسطات درجات المجموعة الضابطة
والتجريبية على مستوى جميع المهارات لصالح المجموعة التجريبية.
 .9دراسة أحمد وآخرون ()2111
هدفت التعرف إلى مستوى فعالية برنامج مقترح قائم على النماذج العقلية والنمذجه لتنمية
األداء التدريسي لمعلمي العلوم وأثره في تحصيل تالميذهم ،وقد اتبع الباحث المنهج التجريبي،
وقد تكونت عينة الدراسة من ( )66معلم ومعلمة ،ومدرستين من اإلدارة التعليمية تم أخذ صف
من كل مدرسة أحدها تجريبية تبلغ ( )49تلميذ واألخرى تبلغ ( )49ضابطة من التالميذ،
واستخدمت الدراسة اختبار (بطاقة مالحظة) .وكشفت النتائج أن هناك وقد اسفرت النتائج أن
هناك فروق دالة احصائياً بين متوسطي درجات المعلمين في التطبيق القبلي والبعدي لصالح
التطبيق البعدي ،كما وأظهرت وجود فروق دالة احصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين
التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل البعدي ككل لصالح المجموعة التجريبية ،ووجود فروق
دالة احصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية قبل التدريس وبعده لصالح اختبار
التحصيل البعدي.
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 .11دراسة حمزة ،وسالم ()2111
هدفت التعرف إلى مدى فعالية برنامج مقترح للتدريب الميداني لتحسين األداء التدريسي
للطالب /المعلم بشعب التعليم الصناعي كلية التربية ،والتعرف إلى اتجاهاته نحو مهنة التدريس،
واتبع الباحث المنهج شبه التجريبي ،وشملت عينة الدراسة على مجموعة واحدة عددها ()36
طالب ،واستخدم الباحث بطاقة لمالحظة مستوى األداءات التدريسية ،إضافة إلى تطبيق مقياس
االتجاه وملف إنجاز الطالب /المعلم .وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى
الداللة (  )0.01 ≤ αبين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي
والبعدي لبطاقة تقييم األداءات التدريسية لصالح التطبيق البعدي.
التعقيب على دراسات المحور الثاني :األداء التدريسي:
 من حيث الموضوع:
 تناولت هذه الدراسات موضوع األداء التدريسي من زوايا عديدة ،فهناك دراسات هدفت
إلى الكشف على فاعلية برنامج مقترح لتحسين األداء مثل دراسة (أحمد )6690 ،ودراسة
(أحمد وآخرون )6699 ،و(حمزة وسالم.)6696 ،
 وهناك دراسات هدفت إلى تقييم األداء للطلبة /المعلمين وتقصي أثر هذا التدريب مثل
دراسة (جالنت ،وماير )6696 ،و(ألومتايو وأديبولي.)6696 ،
 أما بالنسبة للدراسات التي هدفت إلى تقديم أفكار عملية تمكن الطلبة /المعلمين والمشرفين
من تحسين أدائهم ،وواقع األداء التدريسي للطالب /المعلم من وجهات نظر متباينة وتقصي
المكان الذي يجب على الطلبة /المعلمين أن يتعلموا فيه وكيف يتعلمون فكانت دراسة
(إبراهيم ،وأداو )6693 ،و(رونيفالت.)6696 ،
 من حيث المنهج:
 اختلفت مناهج دراسات هذا المحور ،فمنها ما استخدم المنهج التجريبي مثل دراسة
(ألومتايو ،وأديبولي )6696 ،ودراسة (مهدي )6699 ،و(أحمد وآخرون .)6699
 ومنها ما استخدم المنهج الوصفي التحليلي مثل دراسة (أحمد )6690 ،و(إبراهيم ،وأداو،
 )6693و(جالنت ،وماير )6696 ،و(رونيفالت )6696 ،و(أحمد.)6696 ،
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وهناك دراسات استخدمت المنهج شبه التجريبي مثل (حمزة وسالم )6696 ،و(أحمد،
.)6690

 وهناك دراسات ذمجت بين المنهج الوصفي التحليلي والوصفي البنائي وشبه التجريبي
والوصفي التجريبي مثل دراسة (إبراهيم )6696 ،و(دحالن.)6693 ،
 من حيث مجتمع الدراسة:
 اتفقت أغلب دراسات هذا المحور على مجتمع الطلبة /المعلمين كعينة للدراسة مثل دراسة
(أحمد )6690 ،و(ألومتايو ،وأديبولي )6696 ،و(جالنت ،وماير )6696 ،و(رونيفالت،
 )6696و(حمزة وسالم.)6696 ،
 بينما استهدفت بعض الدراسات المشرفين التربويين ومدراء المدارس إضافة للطلبة/
المعلمين مثل دراسة (إبراهيم ،وأداو.)6693 ،
 إضافة إلى بعض الدراسات التي استهدفت مجتمع المعلمين والتالميذ مثل دراسة (أحمد،
 )6696ودراسة (أحمدو آخرون.)6699 ،
 بينما استهدفت الدراسات (دحالن )6693 ،و(مهدي )6699 ،الطلبة الجامعيين بشكل
عام.
 من حيث أدوات الدراسة:
هناك دراسات استخدمت االستبانة كأداة مثل دراسة (إبراهيم ،وأداو )6693 ،و(رونيفالت،
 )6696وهناك دراسات استخدمت االستبانة وبطاقة المالحظة مثل (أحمد )6690 ،وهناك
دراسات استخدمت بطاقة المالحظة مثل (ألومتايو ،وأديبولي  )6696 ،و(جالنت  ،وماير،
 )6696و(أحمد )6696،و(مهدي )6699 ،و(أحمدو آخرون )6699 ،و(حمزة وسالم.)6696 ،
من حيث النتائج:
 تشترك كثير من الدراسات المتعلقة بهذا المحور في وضع برامج مقترحة لتحسين وتطوير
األداء التدريسي ودراسة أثرها على المعلمين والمشرفين والطلبة /المعلمين مثل دراسة
(أحمد )6690 ،و(دحالن )6693 ،و(أحمد )6696 ،و(مهدي )6699 ،و(أحمد،
وآخرون )6699 ،و(حمزة وسالم )6696 ،و(أحمد )6696 ،وكيف كان لهذه البرامج
أثر إيجابي على تطوير األداء التدريسي ورفعه بشكل عام.
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 كما أن هناك دراسات قدمت أفكار عملية لتحسين األداء وكيفية تقييم هذا األداء وتقصي
المكان الذي يتم التعلم فيه وواقع األداء التدريسي من وجهات نظر مختلفة كما في دراسة
(إبراهيم ،وأداو )6693 ،و(جالنت ،وماير )6696 ،و(رونيفالت.)6696 ،
التعقيب العام على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة التي تم االطالع عليها ،يمكن الخروج بمجموعة
من االستنتاجات منها:
 تعددت اتجاهات هذه الدراسات وتنوعت أهدافها واختلفت عيناتها وأدوات قياسها حسب
طبيعة الموضوع والهدف منها ،فكان من بينها دراسات اهتمت بسد ثغرة نقص التطوير
المهني لدى المعلمين والمشرفين التربويين والطلبة /المعلمين وطلبة التعليم العالي والتعليم
المهني أو العاملين في برامج تعليمية بالنظام الجزئي وتطوير أدائهم وطرائق تدريسهم من
خالل أساليب النقد البناء واستخدام معايير الجودة ودرجة ممارستهم ألسلوب الصديق
الناقد.
 أشارت نتائج بعض الدراسات السابقة التي تتعلق بتوظيف أسلوب الصديق الناقد على
أثره الواضح في مجال التطوير المهني والتعليمي واالهتمام بتطوير المهارات والمفاهيم
الخاصة بهذا المجال ومن ثم سارت الدراسة الحالية لتحاول إضافة جديدة في هذا الحقل،
ولتكمل مسيرة الباحثين السابقين في مجال تنمية وتطوير األداء التدريسي للطالبات/
المعلمات بشكل خاص.
 تأكد الدراسات التي تناولت فاعلية وأثر البرامج المقترحة لتحسين األداء على األثر الواضح
في تطوير األداء إضافة إلى الدراسات التي هدفت إلى تقييم هذا األداء وتقصي أثر هذه
البرامج وأضافت بعض الدراسات أفكا اًر عملية جديدة تمكن الطلبة /المعلمين والمشرفين
التربويين والمعلمين من تحسين أدائهم وتغيير واقع األداء التدريسي كالً حسب مجاله
سواء كان مشرفاً أو معلماً أو طالباً /معلماً أو له عالقة بمجال التعليم والتعلم بأي شكل
كان.
 كشفت نتائج الدراسات السابقة عن أثر البرامج المقترحة لتحسين وتطوير األداء التدريسي
وأثر هذه البرامج اإليجابي على رفع هذا األداء وتحسينه بشكل عام ،حيث قدمت أفكا اًر
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عملية لتحسين واقع األداء وكيفية تقييم هذا األداء وتقصي أثره من وجهات نظر مختلفة
ولنكمل مسيرة الباحثين السابقين ونؤكد جهودهم جاءت هذه الدراسة الحالية لتضيف بعداً
جديداً آخر من أبعاد النقد البناء وتتقصى أثره على األداء التدريسي للطالبات /المعلمات
على وجه الخصوص.
أوجه االتفاق ما بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في توظيف أسلوب الصداقة الناقدة مع اختالف
كل دراسة عن األخرى حسب طبيعة الدراسة ،فهناك نقاط اتفاق تظهر في كون بعض الدراسات
تتوافق مع الدراسات السابقة المتعلقة بمحور الصديق الناقد والبعض منها يتوافق مع محور تطوير
وتحسين األداء التدريسي بشكل عام.
أوجه التمييز بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
رغم وجود االتفاق بين الدراسات السابقة والدراسات الحالية في بعض جوانبها ،فإن هناك
جوانب اختالف تمييز الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات السابقة ،وتكمن هذه الجوانب في
كون الدراسة الحالية عملت على الربط بين النقد البناء واألداء التدريسي من خالل توظيف أسلوب
الصديق الناقد الذي مكن الطالبات /المعلمات من تطوير أدائهم التدريسي في مدارس التدريب
المختلفة وجعلهم أكثر إدراكاً لمفهوم الصداقة وارتباطها الوثيق بالنقد البناء الذي يولد التفاعل
المطلوب لتطوير وتحسين األداء التدريسي في الجوانب التي اعتمدتها الدراسة الحالية من مرحلة
تخطيط الدروس وتنفيذها وأساليب إدارة الصف وتنظيمه وتوظيف الوسائل التعليمية المناسبة
ومراحل التقويم المختلفة سواء كان داخل الغرفة الصفية أو خارجها من خالل سبل التواصل
المتاحة.
أوجه االستفادة من البحوث والدراسات السابقة:
 تأكيد فكرة الدراسة الحالية ،من حيث االطمئنان إلى أمكانية توظيف أسلوب الصديق
الناقد على رفع مستوى األداء التدريسي للطالبات /المعلمات بجامعة األقصى في تخصص
تعليم العلوم.
 زيادة حصيلة الباحث فيما كتب في كل من محور أسلوب الصديق الناقد ومحور األداء
التدريسي للجوانب المختلفة لإلطار النظري للدراسة.
 تحديد التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة.
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 تحديد منهجية الدراسة.
 االستفادة من أدوات الدراسات السابقة في تصميم أدوات هذه الدراسة بما يتناسب مع
مجرياتها المتمثلة في اختبار التخطيط واعداد الدروس واالختبار المعرفي للمهارات التي
تعالجها هذه الدراسة إضافة إلى بطاقة المالحظة.
 اختيار األساليب اإلحصائية التي تيسر عملية تحليل البيانات وصوالً إلى النتائج.
 استخالص ومناقشة النتائج وتفسيرها وربطها بنتائج الدراسات السابقة.
 التعرف على الكثير من الكتب والمجالت التربوية والعلمية والمراجع التي تخدم وتثري
الدراسة الحالية.
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الفصل الرابع
منهج وإجراءات الدراسة
 أوالً :منهج الدراسة.
 ثانياً :مجتمع الدراسة.
 ثالثاً :عينة الدراسة.
 رابعاً :أدوات الدراسة.
 خامساً :ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب.
 سادساً :خطوات الدراسة.
 سابعاً :المعالجات اإلحصائية.
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الفصـل الرابـع
منهج واجراءات الدراسة
تمهيد:
يتناول هذا الفصـ ـ ـ ـ ـل طريقة واجراءات الد ارس ـ ـ ـ ــة التي اتبعها الباحث لإلجابة عن أس ـ ـ ـ ــئلة
الد ارس ـ ــة واختبار فروض ـ ــها ثم منهج الد ارس ـ ــة المتبع ،ووص ـ ــف لمجتمع وعينة الد ارس ـ ــة وأسـ ـ ـلوب
اختيارها ،وبناء أداة الد ارســة ،واســتخراج صــدقها وثباتها ،والتصــميم التجريبي ،وضــبط المتغيرات،
كما يحتوي الفصــل على كيفية تنفيذ الد ارســة واجرائها ،والمعالجة اإلحصــائية التي اســتخدمت في
تحليل البيانات.
أوالً :منهج الدراسة:
قام الباحث باعتماد المنهج الشبه التجريبي للكشف عن أثر توظيف أسلوب الصديق الناقد
َّم الباحث عينة الدراسة
على األداء التدريسي لطالبات التدريب الميداني بجامعة األقصى حيث قس َ

إلى مجموعتين ،مجموعة تجريبية تدرس باستخدام أسلوب الصديق الناقد ،ومجموعة ضابطة
تدرس بالطريقة االعتيادية.
وفيما يلي التصميم التجريبي للد ارسة كما يوضحها الشكل رقم (: )6
شكل ()6

المجموعة التجريبية :قياس قبلي

أسلوب الصديق الناقد

قياس بعدي

المجموعة الضابطة :قياس قبلي

الطريقة االعتيادية

قياس بعدي

ثانياً :مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة من جميع طالبات تعليم العلوم بجامعة األقص ـ ـ ـ ـ ـ ــى بغزة للعام
الدراسي  ،2017/2016والبالغ عددهن ( )04طالبة.
ثالثاً :عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة القصدية من ( )60طالبة من طالبات التدريب الميداني بجامعة
األقصى في الفصل األول من السنة الدراسية ( ،)2017/2016المسجلين تخصص تعليم العلوم،
حيث قام الباحث بتقسيم العينة إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية بطريقة عشوائية:
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 المجموعة التجريبية عددها  30طالبة /معلمة. المجموعة الضابطة وعددها  30طالبة /معلمة.رابعاً :أدوات الدراسة:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة ،والتحقق من فرضياتها ،استخدم الباحث األدوات التالية :اختبار
األداء التدريسي ،اختبار مهارات التخطيط واعداد الدروس ،بطاقة مالحظة.
 اختبار األداء التدريسي:
قام الباحث ببناء اختبار موضــوعي من نوع االختيار من متعدد تكونت صــورته النهائية
من ( )06فقرة خص ـصــت لكل مفردة درجة واحدة ،لتصــبح الدرجة الكلية( )06درجة ،واســتخدمه
لقياس تكافؤ المجموعتين قبل تطبيق التجربة ولمعرفة وجود فروق بين المجموعتين :الض ـ ـ ـ ـ ــابطة
والتجريبية ،بعد انتهاء التجربة ملحق رقم (.)9
 .1تحديد أهداف االختبار:
يهدف هذا االختبار إلى قياس مهارات األداء التدريسـ ـ ــي المعرفية لدى طالبات التدريب
الميداني بجامعة األقصى ،المسجلين بتخصص تعليم العلوم.
 .2إعداد البنود االختيارية:
قام الباحث ببناء االختبار في صورته األولية المكون من ( )00فقرة من نوع اختيار من
متعدد ،وقد راعى الباحث عند صياغة الفقرات أن تكون:
أ .شاملة للمهارات.
ب .واضحة وبعيدة عن الغموض واللبس.
ت .سليمة لغوياً وسهلة ومالئمة لمستوى الطلبة.
ث .مصاغة بصورة إجرائية.
ج .قادرة على قياس سلوك واحد يتضمن فكرة واحدة فقط.
وقــام البــاحــث بتقــديم عــدة تعليمــات في الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفحــة األولى ،كمــا وتم اعطــاء الطــالبــات مثــال
توضيحي عن طريقة الحل ،ومدة االختبار ،وعدد الفقرات.
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 .3تجريب االختبار:
قام الباحث بتطبيق االختبار على عينة استطالعية عشوائية قوامها ( )30طالبة ،حيث كان
الهدف من التجربة االستطالعية ما يلي:
 .9حساب زمن االختبار.
 .6حساب معامل االتساق الداخلي لالختبار.
 .3حساب ثبات االختبار.
 .4تحليل فقرات االختبار لحساب معامالت الصعوبة والتمييز.
وبدأت عملية التطبيق على العينة االسـ ـ ـ ـ ــتطالعية ،وترك الوقت مفتوحاً أثناء التطبيق لجميع
طالبات العينة االس ــتطالعية ،حيث تم تس ــجيل الوقت الذي اس ــتغرقته أول خمس طالبات ،وآخر
خمس طالبات ،ومن ثم حساب متوسط الزمن باستخدام المعادلة التالية:
متوسط الزمن= مجموع الزمن بالدقائق /عدد الطالبات
هذا وقد تم إضـافة خمس دقائق لقراءة التعليمات ،واالسـتعداد لإلجابة ،والرد على استفسارات
الطالبات ،وبذلك حدد الزمن الكلي لتطبيق االختبار ،وهو ( )40دقيقة.
 .4تصحيح االختبار:
تم تصحيح االختبار بوضع عالمة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار في حال كانت
اإلجابة صحيحة ،حيث تكون الدرجة التي حصلت عليها الطالبة محصورة بين (صفر و)06
درجة.
 .5صدق االختبار:
اعتمـد صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدق االختبـار على صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدق المحتوى ،من حيث تمثيل االختبار للمجاالت التي
يقيسها ،وذلك من خالل:
أ-صدق المحكمين:
بعد إعداد االختبار في صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورته األولية والذي تكون من ( )00فقرة ،تم عرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه في
ص ـ ـ ــورته األولية على مجموعة من المحكمين من ذوي االختص ـ ـ ــاص في المناهج وطرق تدريس
العلوم ،ومش ـ ـرفي ومعلمي العلوم من ذوي الخبرة ملحق ( ،)0وتم أخذ آرائهم ومالحظاتهم واجراء
التعديالت الالزمة من حيث الس ـ ـ ـ ــالمة اللغوية ومدى ش ـ ـ ـ ــمولية المفاهيم المحددة للوحدة و مدى
بناء على آراء المحكمين التي بلغت نسبة
انتماء فقرات االختبار ومالءمتها للطلبة وقد تم تعديله ً
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اتفاقهم على مفردات االختبار أعلى من ( ،)%86وفي ضـ ـ ـ ــوئها أصـ ـ ـ ــبح االختبار في صـ ـ ـ ــورته
النهائية مكون من ( )06فقرة.
ب-صدق االتساق الداخلي:
عرفه (األغا واألسـ ـ ــتاذ )996 :9111 ،على أنه "قوة االرتباط بين درجات كل مسـ ـ ــتوى
من مســتويات األهداف ودرجة االختبار الكلية وكذلك درجة ارتباط كل سـؤال من أســئلة االختبار
بمس ـ ـ ــتوى األهداف الكلي الذي تنتمي إليه " ،وقد تم التحقق من ص ـ ـ ــدق االتس ـ ـ ــاق الداخلي ،عن
طريق تطبيق االختبار المعد على عينة الد ارسـ ـ ـ ـ ــة االسـ ـ ـ ـ ــتطالعية المكونة من ( )36طالبة ،وتم
حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب معـامل االرتباط (بيرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون) بين درجات كل فقرة من فقرات االختبار ،والدرجة الكلية
لالختبار الذي تنتمي إليه ،وذلك باس ـ ــتخدام البرنامج االحص ـ ــائي( .)spssوالجدول ( )9يوض ـ ــح
معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار بدرجة االختبار الكلية.
الجدول رقم ()1
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المهارة مع الدرجة الكلية للمهارة التي تنتمي إليها
رقم
السؤال

البعد

معامل

مستوى

رقم

االرتباط

الداللة

السؤال

1

**0.888

2

**0.460

3

**0.813

7

مهارة التخطيط وإعداد الدروس

6

**0.898
**0.606

8

**0.572

9

**0.845

10

*0.453

1

**0.674

2

**0.693

3

**0.593

4

**0.859

5
6

مهارة تنفيذ الدرس

5

**0.592

االرتباط

الداللة

السؤال

**0.863
**0.901

7

**0.677

8

**0.914

9

**0.575

10

**0.933
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دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18

االرتباط

الداللة

1

**0.908

2

**0.877

3

**0.949

4

**0.641

5
6
7

مهارة إدارة الصف وتنظيمه

4

**0.479

دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.10

البعد

معامل

مستوى

رقم

البعد

معامل

مستوى

**0.924
**0.522
**0.960

8

**0.887

9

**0.949

10

**0.646

دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18

2

**0.788

3

**0.591

4

*0.377

5
6
7

*0.372
**0.798
**0.720

8

**0.622

9

**0.466

10

**0.798

2

**0.691

3

**0.553

4

**0.669

5
6

مهارة التقويم

مهارة استخدام الوسائل

1

**0.631

دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.10
دالة عند
1.10
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18

1

**0.541

**0.650
**0.492

7

**0.502

8

**0.446

9

*0.382

10

*0.431

دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.10
دالة عند
1.10

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )68وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )68وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى داللة ()0.05, 0.01

 .6حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار:
أ.

معامل الصعوبة:
يقصــد بمعامل الصــعوبة" النســبة المئوية لعدد األفراد الذين أجابوا على كل س ـؤال من االختبار
إجابة صـ ـ ـ ـ ــحيحة من المجموعتين المحكيتين العليا والدنيا ،حيث تمثل كل مجموعة  %27من
فرد ،ويحس ـ ــب بالمعادلة
أعداد العينة االس ـ ــتطالعية ،فيكون عدد األفراد في كل مجموعة ( )8أ ا
التالية( :الزيود وعليان)926 :9116 ،
درجة صعوبة الفقرة =

مجموع اإلجابات الصحيحة على الفقرة من المجموعتين العليا والدنيا
عدد األفراد الذين أجابوا عن الفقرة في المجموعتين

× %011

وبتطبيق المعادلة السابقة وايجاد معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار وجد
الباحث أن معامالت الصعوبة تراوحت ما بين ) )0.75-0.38وكان متوسط معامل الصعوبة
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الكلي) ،(0.63وبهذه النتائج يبقي الباحث على جميع فقرات االختبار ،وذلك لمناسبة مستوى
درجة صعوبة الفقرات ،حيث كانت معامالت الصعوبة أكثر من ( (0.20وأقل من (.(0.80
ب .معامل التمييز:
"ويعني بذلك مدى إمكانية قياس الفروق الفردية بواسطة مفردات هذه االختبارات "(عالم،
 )622 :6666وتم حساب معامالت التمييز للفقرات وفقاً للمعادلة التالية( :الزيود وعليان:9116 ،
)929
عدد اإلجابات الصحيحة على الفقرة في المجموعة العليا – عدد اإلجابات الصحيحة في
المجموعة الدنيا

معامل تمييز الفقرة =

× %011

عدد أفراد إحدى المجموعتين

حيث تراوحت جميع معامالت التمييز لفقرات االختبار بعد استخدام المعادلة السابقة بين
( )0.75-0.38للتمييز بين إجابات الفئتين العليا والدنيا ،وقد بلغ متوسط معامل التمييز الكلي
( (0.61ويقبل علم القياس معامل التمييز إذا بلغ أكثر من ( )0.20وبذلك يبقي الباحث على
جميع فقرات االختبار.
جدول ()2
معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار
م

معامالت الصعوبة

معامالت التمييز

م

معامالت الصعوبة

معامالت التمييز

1

0.69

0.63

26

0.56

0.63

2

0.75

0.50

27

0.75

0.50

3

0.50

0.75

28

0.69

0.63

4

0.69

0.63

29

0.75

0.50

5

0.50

0.75

30

0.50

0.75

6

0.69

0.63

31

0.63

0.75

7

0.69

0.63

32

0.50

0.75

8

0.50

0.75

33

0.69

0.63

9

0.63

0.50

34

0.75

0.50
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م

معامالت الصعوبة

معامالت التمييز

م

معامالت الصعوبة

معامالت التمييز

10

0.63

0.75

35

0.69

0.63

11

0.63

0.75

36

0.50

0.75

12

0.75

0.50

37

0.63

0.50

13

0.63

0.75

38

0.63

0.75

14

0.75

0.50

39

0.56

0.63

15

0.38

0.50

40

0.50

0.75

16

0.63

0.75

41

0.75

0.50

17

0.63

0.75

42

0.63

0.50

18

0.69

0.63

43

0.56

0.38

19

0.63

0.75

44

0.63

0.75

20

0.69

0.63

45

0.69

0.38

21

0.63

0.75

46

0.75

0.50

22

0.69

0.63

47

0.44

0.38

23

0.69

0.63

48

0.75

0.50

24

0.50

0.75

49

0.31

0.63

25

0.69

0.63

50

0.75

0.50

معامل الصعوبة الكلي

0.63

معامل التمييز الكلي

0.61

ومن خالل الجدول السابق يتضح أن متوسط معامل الصعوبة الكلي) ،(0.63حيث كانت
معامالت الصعوبة أكثر من ( (0.20وأقل من ( ،(0.80وقد بلغ متوسط معامل التمييز الكلي
( (0.61ويقبل علم القياس معامل التمييز إذا بلغ أكثر من ( )0.20وبهذه النتائج يبقي الباحث
على جميع فقرات االختبار ،وذلك لمناسبة مستوى درجة صعوبة والتمييز لجميع فقرات االختبار.
 .7ثبات االختبار:

ويقصد به الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة في نفس

الظروف" ويحسب معامل الثبات بطرق عديدة ،وقد قام الباحث بإيجاد معامل الثبات بطريقتي
التجزئة النصفية وكوبر-ريتشارد سون  21على النحو التالي:
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أ .طريقة التجزئة النصفية:
تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية،
حيث قام الباحث بتجزئة االختبار إلى نصفين ،الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية لالختبار،
وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ،ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان
بروان الثبات المعدل

2ر
+1ر

(ملحم.)764 :7110 ،

والجدول ( )4يوضح معامالت ثبات االختبار:
جدول()3
معامالت ثبات االختبار
معامل الثبات

معامل الثبات

قبل التعديل

بعد التعديل
0.837

مهارات اإلداء التدريسي

عدد الفقرات

مهارة التخطيط

10

0.720

مهارة تنفيذ الدرس

10

0.891

0.942

مهارة إدراة الصف وتنظيمه

10

0.930

0.964

مهارة اسنخدام الوسائل

10

0.721

0.838

مهارة التقويم

10

0.652

0.789

المجموع

50

0.849

0.918

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي ( ،)1.981وهذا يدل على أن االختبار
يتمتع بالثبات مما يطمئن الباحث إلى تطبيقه على عينة الدراسة.
ب .طريقة كوبر-ريتشارد سون :Richardson and Cooper :21
استخدم الباحث طريقة ثانية من طرق حساب الثبات ،وذلك إليجاد معامل ثبات االختبار،
حيث حصل على قيمة معامل كوبر ريتشارد سون 69للدرجة الكلية لالختبار ككل طبقاً للمعادلة
التالية :والجدول ( )4يوضح ذلك:
ر 21
حيث أن :م :المتوسط

م(ك–م)

=- 1

ع 2ك

ك  :عدد الفقرات
69

ع : 2التباين

الجدول ()4
عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كوبر ريتشارد سون 21
مهارات اإلداء التدريسي

ك

ع2

م

معامل كوبر ريتشارد شون21

مهارة التخطيط

10

10.441

5.8000

0.852

مهارة تنفيذ الدراس

10

14.461

5.7667

0.924

10

16.351

5.8333

0.946

مهارة استخدام الوسائل

10

9.352

5.6000

0.818

مهارة التقويم

10

6.309

5.9667

0.687

المجموع

50

202.930

28.9667

0.959

مهارة إدارة الصف
وتنظيمه

يتضـ ـ ــح من الجدول السـ ـ ــابق أن معامل كوبر ريتشـ ـ ــارد شـ ـ ــون  21لالختبار ككل كانت
( )0.959وهي قيمة عالية تطمئن الباحث إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة.
ثانياً :اختبار مهارات التخطيط واعداد الدروس:
قام الباحث ببناء اختبار موضــوعي من نوع االختيار من متعدد تكونت صــورته النهائية
من ( )36فقرة خص ـصــت لكل مفردة درجة واحدة ،لتصــبح الدرجة الكلية( )36درجة ،واســتخدمه
لقياس تكافؤ المجموعتين قبل تطبيق التجربة ولمعرفة وجود فروق بين المجموعتين :الض ـ ـ ـ ـ ــابطة
والتجريبية ،بعد انتهاء التجربة ملحق رقم (.)6
 .1تحديد أهداف االختبار:
يهدف هذا االختبار إلى قياس مهارات التخطيط واعداد الدروس المعرفية لدى طالبات
التدريب الميداني بجامعة األقصى ،المسجلين بتخصص تعليم العلوم.
 .2إعداد البنود االختيارية:
قـام البـاحـث ببنـاء االختبار في صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورته األولية المكون من ( )33فقرة من نوع اختيار من
متعدد ،وقد راع الباحث عند صياغة الفقرات أن تكون:
 شاملة للمستويات. واضحة وبعيدة عن الغموض واللبس. ممثلة بجدول المواصفات المحكم. سليمة لغوياً وسهلة ومالئمة لمستوى الطلبة.71

 مصاغة بصورة إجرائية. قادرة على قياس سلوك واحد يتضمن فكرة واحدة فقط.وقام الباحث بتقديم عدة تعليمات في الصفحة األولى ،كما وتم اعطاء الطالبات فكرة مبسطة عن
طريقة الحل.
 .3تصحيح االختبار:
تم تصحيح االختبار بوضع عالمة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار في حال كانت
اإلجابة صحيحة ،حيث تكون الدرجة التي حصلت عليها الطالبة محصورة بين (صفر و)36
درجة ،بعد حذف ثالث فقرات أثناء تحكيم الباحث لالختبار.
 .4تجريب االختبار:
قام الباحث بتطبيق االختبار على عينة استطالعية عشوائية قوامها ( ،)36وكان الهدف
من التجربة االستطالعية ما يلي:
 .9حساب زمن االختبار.
 .6حساب معامل االتساق الداخلي لالختبار.
 .3حساب ثبات االختبار.
 .4تحليل فقرات االختبار لحساب معامالت الصعوبة والتمييز.
وبـدأت عمليــة التطبيق على العينــة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتطالعيــة ،وترك الوقــت مفتوحـاً أثنــاء التطبيق
لجميع طالبات العينة االســتطالعية ،حيث تم تســجيل الوقت الذي اســتغرقته أول خمس طالبات،
وآخر خمس طالبات ،ومن ثم حساب متوسط الزمن باستخدام المعادلة التالية:
متوسط الزمن= مجموع الزمن بالدقائق/عدد الطالب
هذا وقد تم إضـافة خمس دقائق لقراءة التعليمات ،واالسـتعداد لإلجابة ،والرد على استفسارات
الطالبات ،وبذلك حدد الزمن الكلي لتطبيق االختبار ،وهو (.)40
 .5صدق االختبار:
اعتمـد صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدق االختبـار على صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدق المحتوى ،من حيث تمثيل االختبار للمجاالت التي
يقيسها ،وذلك من خالل:
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أ .صدق المحكمين:
بعد إعداد االختبار في صــورته األولية تم عرضــه في صــورته األولية على مجموعة من
المحكمين من ذوي االختصــاص في المناهج وطرق تدريس العلوم ،ومش ـرفي ومعلمي العلوم من
ذوي الخبرة ملحق رقم( ،)0وتم اخــذ آرائهم ومالحظ ــاتهم واجراء التع ــديالت الالزمــة ،من حي ــث
السـ ـ ــالمة اللغوية ومدى شـ ـ ــمولية المفاهيم المحددة للوحدة ،ومدى انتماء فقرات االختبار عمليات
العلم العلميــة ،وقــد تم تعــديلــه بنــاء على آراء المحكمين التي بلغــت نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة اتفــاقهم على مفردات
االختبار ( ،)%86وفي ضوئها أصبح االختبار في صورته النهائية مكون من ( )36فقرة.
ب .صدق االتساق الداخلي:
تم التحقق من ص ـ ـ ـ ــدق االتس ـ ـ ـ ــاق الداخلي ،عن طريق تطبيق االختبار المعد على عينة
الد ارس ـ ـ ــة االس ـ ـ ــتطالعية المكونة من ( )36طالبة ،وتم حس ـ ـ ــاب معامل االرتباط (بيرس ـ ـ ــون) بين
درجـات كـل فقرة من فقرات االختبار ،والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه ،وذلك باسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام
البرنامج االحصائي(.)spss
الجدول رقم ()5
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية لالختبار
رقم

معامل

مستوى

رقم

معامل

مستوى

رقم

معامل

مستوى

السؤال

االرتباط

الداللة

السؤال

االرتباط

الداللة

السؤال

االرتباط

الداللة

1

**0.655

11

**0.510

21

**0.484

2

*0.400

12

**0.522

22

**0.768

3

**0.616

13

**0.598

23

**0.626

4

*0.420

14

**0.850

24

**0.606

5

**0.626

15

**0.435

25

*0.422

دالة عند
6.69
دالة عند
6.60
دالة عند
6.69
دالة عند
6.60
دالة عند
6.69
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دالة عند
6.69
دالة عند
6.69
دالة عند
6.69
دالة عند
6.69
دالة عند
6.69

دالة عند
6.69
دالة عند
6.69
دالة عند
6.69
دالة عند
6.69
دالة عند
6.60

6

**0.704

7

**0.585

8

**0.638

9

*0.380

10

*0.415

دالة عند
6.69
دالة عند
6.69
دالة عند
6.69
دالة عند
6.60
دالة عند
6.60

16

**0.581

17

**0.758

18

**0.629

19

**0.443

20

**0.767

دالة عند
6.69
دالة عند
6.69
دالة عند
6.69
دالة عند
6.69
دالة عند
6.69

26

*0.409

27

**0.645

28

**0.726

29

**0.722

30

**0.726

دالة عند
6.60
دالة عند
6.69
دالة عند
6.69
دالة عند
6.69
دالة عند
6.69

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )68وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )68وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05
يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى داللة ()0.01 ،0.05
 .6حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار.
أ .معامل الصعوبة:
يقصـــد بمعامل الصـ ــعوبة" النســـبة المئوية لعدد األفراد الذين أجابوا عن كل س ـ ـؤال من
االختبـار إجـابة صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيحة من المجموعتين المحكتين العليا والدنيا ،حيث تمثل كل مجموعة
( )%27من أعداد العينة االستطالعية ،فيكون عدد األفراد في كل مجموعة ( )8أفراد ،ويحسب
بالمعادلة التالية( :الزيود وعليان)926 :9116 ،

درجة صعوبة الفقرة =

مجموع اإلجابات الصحيحة عن الفقرة من المجموعتين العليا والدنيا
عدد األفراد الذين أجابوا عن الفقرة في المجموعتين

× %011

وبتطبيق المعادلة السابقة وايجاد معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار وجد
الباحث أن معامالت الصعوبة تراوحت ما بين) )0.75-0.38وكان متوسط معامل الصعوبة
الكلي ) ،(0.60وبهذه النتائج يبقي الباحث على جميع فقرات االختبار ،وذلك لمناسبة مستوى
درجة صعوبة الفقرات ،حيث كانت معامالت الصعوبة أكثر من ( (0.20وأقل من( .(0.80
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ب .معامل التمييز:
تم حساب معامالت التمييز للفقرات وفقاً للمعادلة التالية( :الزيود وعليان)929 :9116،

معامل تمييز الفقرة

(عدد اإلجابات الصحيحة على الفقرة في المجموعة العليا – عدد اإلجابات
الصحيحة في المجموعة الدنيا)

=

× %011

عدد أفراد إحدى المجموعتين

حيث تراوحت جميع معامالت التمييز لفقرات االختبار بعد استخدام المعادلة السابقة بين
( )0.75-0.50للتمييز بين إجابات الفئتين العليا والدنيا ،وقد بلغ متوسط معامل التمييز الكلي
( (0.64ويقبل علم القياس معامل التمييز إذا بلغ أكثر من ( )0.20وبذلك يبقي الباحث على
جميع فقرات االختبار.
جدول ()6
معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار
م

معامالت الصعوبة

معامالت التمييز

م

معامالت الصعوبة

معامالت التمييز

1

0.38

0.75

16

0.69

0.63

2

0.63

0.50

17

0.63

0.75

3

0.44

0.63

18

0.69

0.63

4

0.75

0.50

19

0.63

0.50

5

0.56

0.63

20

0.63

0.75

6

0.38

0.75

21

0.56

0.63

7

0.56

0.63

22

0.63

0.75

8

0.50

0.75

23

0.56

0.63

9

0.56

0.63

24

0.63

0.75

10

0.75

0.50

25

0.38

0.50

11

0.56

0.63

26

0.75

0.50

12

0.69

0.63

27

0.69

0.63

13

0.56

0.63

28

0.63

0.75

14

0.63

0.75

29

0.63

0.75

15

0.56

0.63

30

0.69

0.63

معامل الصعوبة الكلي

0.60
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معامل التمييز الكلي

0.64

 .7ثبات االختبار:

ويحسب معامل الثبات بطرق عديدة ،وقد قام الباحث بإيجاد معامل الثبات بطريقتي التجزئة

النصفية وكوبر-ريتشارد سون  21على النحو التالي:
أ .طريقة التجزئة النصفية:
تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية ،حيث
قام الباحث بتجزئة االختبار إلى نصفين ،الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية لك ،وذلك بحساب
معامل االرتباط بين النصفين ،والجدول ( )2يوضح معامالت ثبات االختبار.
2ر

ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان بروان

(ملحم)603 :6660 ،

+1ر

جدول()7
معامالت ثبات االختبار
عدد الفقرات

الدرجة الكلية

معامل الثبات

معامل الثبات

قبل التعديل

بعد التعديل

0.874

0.933

30

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي ( ،)1.944وهذا يدل على أن االختبار
يتمتع بالثبات مما يطمئن الباحث إلى تطبيقه على عينة الدراسة.
ب .طريقة كوبر -ريتشارد سون Richardson and Cooper : 21
استخدم الباحث طريقة ثانية من طرق حساب الثبات ،وذلك إليجاد معامل ثبات االختبار،
حيث حصل على قيمة معامل كوبر ريتشارد سون 69للدرجة الكلية لالختبار ككل طبقاً للمعادلة
التالية :والجدول ( )8يوضح ذلك :
ر 21

حيث أن :م  :المتوسط

م(ك–م)

=- 1

ع 2ك

ك  :عدد الفقرات
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ع : 2التباين

الجدول ()8
عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كوبر ريتشارد سون 21

الدرجة الكلية

ك

ع2

م

معامل كوبر ريتشارد شون21

30

69.610

15.9000

0.923

يتضـ ـ ــح من الجدول السـ ـ ــابق أن معامل كوبر ريتشـ ـ ــارد شـ ـ ــون  21لالختبار ككل كانت
( )0.923وهي قيمة عالية تطمئن الباحث إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة.
ثالثاً :بطاقة مالحظة األداء التدريسي:
في ضوء أهداف البحث قام الباحث بإعداد بطاقة مالحظة لتقييم األداء التدريسي لعينة
الدراسة لتحديد مدى تمكن الطالبات المعلمات في جامعة االقصى من مهارات األداء التدريسي
السلوكية ،وقد اتبع الباحث الخطوات التالية في بناء االداة:
 .0الهدف من بطاقة المالحظة:
تهدف بطاقة المالحظة لقياس مستوى مهارات األداء التدريسي السلوكية لدى طالبات
التدريب الميداني بجامعة األقصى ،المسجلين بتخصص تعليم العلوم.
 .2تحديد المهارات االدائية:
بعد أن قام الباحث بتحديد خمسة مهارات لقياسها وهي (مهارة التخطيط ،مهارة التنفيذ،
مهارة إدارة الصف وتنظيمه ،استخدام الوسائل التعليمية ،التقويم).
 .3صياغة فقرات بطاقة المالحظة:
بعد أن تم تحديد قائمة بالمهارات األولية لألداء التدريسي قام الباحث بصياغة ( )52فقرة
لبطاقة المالحظة في صورة اهداف سلوكية يمكن مالحظتها باستخدام المالحظة المباشرة ،وقد
قام الباحث بتوزيع الفقرات على خمس مهارات ،ملحق رقم ( ،)3وقد اعطى الباحث لكل فقرة وزن
تدريجي يتكون من سلم تدريجي سباعي قد مثل االوزان التالية ( .)1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7وبذلك
تنحصر درجات افراد العينة بين ( 51درجة الى  351درجة).
 .4حساب زمن تطبيق بطاقة المالحظة:
تم حساب زمن تطبيق البطاقة من خالل تطبيقها على نفس عينة االختبار االستطالعية
وكان عددهم ( 31طالبة) من نفس مجتمع الدراسة ،وقد كان زمن تطبيق البطاقة ( )35دقيقة
لجميع الطالبات.
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 .5صدق بطاقة المالحظة:
لقد تحقق الباحث من صدق بطاقة المالحظة من خالل اتباع ثالث انواع من الصدق
وهي صدق المحتوى وصدق المحكمين وصدق االتساق الداخلي ،وهي على النحو التالي:
أ -صدق المحتوى:
وقد تحقق الباحث من صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدق محتوى بطاقة المالحظة من خالل إجراءات بناء بطاقة
المالحظـة بـالمهـارات االدائيـة ومن ثم ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاغـة فقرات بطـاقـة المالحظـة بحيـث تمثـل المهــارات
االدائية.
ب -صدق المحكمين:
تم عرض بط ــاق ــة المالحظ ــة على عـ ـدد من المحكمين المختصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين ،وق ــد طل ــب من
المحكمين إب ــداء وجه ــة نظرهم إزاء وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح ك ــل فقرة ملحق رقم ( ،)3وق ــد أب ــدى المحكمون
مالحظــات هــامــة وقيمــة فقــام البــاحــث بعمــل التعــديالت الالزمــة ،كمــا طلــب من المحكمين تحــديــد
مدى ص ـ ـ ـ ـ ـ ــدق العبارات ومدى قياس ما وض ـ ـ ـ ـ ـ ــعت ألجله ،وعليه فقد تم انتقاء الفقرات التي اتفق
المحكمين على ص ــالحيتها ،هذا وقد اس ــتبعد الباحث الفقرات التي أش ــار إليها المحكمين ليص ــبح
عـدد فقرات بطاقة المالحظة ( )51فقرة والجدول التالي يبين توزيع فقرات بطاقة المالحظة على
مهاراتها.
جدول()9
جدول يبين توزيع فقرات بطاقة المالحظة
م

المهارات

عدد الفقرات

1
2
2
3
4

مهارة التخطيط
مهارة تنفيذ الدرس
مهارة إدارة الصف وتنظيمه
مهارة استخدام الوسائل
مهارة التقويم
المجموع

10
10
10
10
10
50

ت -صدق االتساق الداخلي:
قام الباحث بالتحقق من صدق االتساق الداخلي لبطاقة المالحظة بتطبيقها على عينة
استطالعية مكونة من ( )31طالبة ،ثم قام بحساب معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة
من الفقرات مع المهارة التي تنتمي إليها مع الدرجة الكلية لكل مهارة ،والجدول ( )11يوضح ذلك:
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الجدول رقم ()11
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البطاقة مع الدرجة الكلية للبطاقة
رقم
السؤال

البعد

معامل

مستوى

رقم

االرتباط

الداللة

السؤال

2

*0.455

3

**0.610

4

**0.553

مهارة التخطيط

6

**0.494

7

**0.473

8

*0.428

9

**0.694

10

**0.570

رقم
السؤال

البعد

معامل
االرتباط

1

**0.484

2

*0.421

5

**0.641
**0.595

الداللة

السؤال

دالة عند
1.18
دالة عند
1.10
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18

6

**0.672

7

دالة عند
**0.745
1.18

1
2

**0.686

3

**0.706

4

**0.634

5
6

**0.873
**0.817

7

**0.508

8

**0.594

9

**0.448

10

**0.509
البعد

معامل
االرتباط

1

**0.556

2

**0.795

3

**0.625

4
5

مهارة التقويم

4

مهارة استخدام الوسائل

3

**0.688

رقم

االرتباط

الداللة السؤال

**0.778

مهارة تنفيذ الدرس

5

**0.541

معامل

مستوى

**0.690
**0.781

دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.10
دالة عند
1.18
مستوى
الداللة
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18

6

**0.604

7

دالة عند
**0.769
1.18
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االرتباط

الداللة

1

**0.711

2

**0.557

3

**0.534

4

**0.733

5
6
7

مهارة إدراة الصف وتنظيمه

1

**0.738

دالة عند
1.18
دالة عند
1.10
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.10
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
مستوى

البعد

رقم

البعد

معامل

مستوى

**0.650
**0.713
**0.598

8

**0.817

9

**0.738

10

**0.604

دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18
دالة عند
1.18

8
9
10

دالة عند
**0.700
1.18
دالة عند
**0.708
1.18
دالة عند
**0.664
1.18

دالة عند
**0.523
1.18
دالة عند
**0.800
1.18
دالة عند
**0.487
1.18

8
9
10

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )68وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01

*ر الجدولية عند درجة حرية ( )68وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى داللة ()0.01،0.05
وللتأكد من التناسق الداخلي لمهارات البطاقة تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل
مهارة والدرجة الكلية للبطاقة كما هو موضح في جدول رقم (:)99
جدول()11
معامالت ارتباط كل مهارة من مهارات بطاقة المالحظة والدرجة الكلية للبطاقة
االرتباط مع الدرجة

المهارة

الكلية لبطاقة المالحظة

مستوى الداللة

مهارة التخطيط

**0.872

دالة عند 6.69

مهارة تنفيذ الدراس

**0.915

دالة عند 6.69

مهارة إدارة الصف وتنظيمه

**0.951

دالة عند 6.69

مهارة استخدام الوسائل

**0.957

دالة عند 6.69

مهارة التقويم

**0.962

دالة عند 6.69

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )68وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )68وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

يتضح من الجداول السابقة أن جميع الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى داللة (،1015

 )1011مما يدل على ان البطاقة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي.
 .6ثبات بطاقة المالحظة:
تم حساب ثبات بطاقة المالحظة من خالل تطبيق واحد لالختبار على عينة تجربة االختبار
االستطالعية بطريقتين هما:
أ .طريقة التجزئة النصفية.
ب .معادلة كوبر.
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أ .طريقة التجزئة النصفيةSplit-Half method:
تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات البطاقة بطريقة التجزئة النصفية
حيث احتسبت درجة النصف األول لكل مهارة من مهارات البطاقة وكذلك درجة النصف الثاني
من الدرجات وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل طول البعد باستخدام
معادلة سبيرمان براون )(Spearman-Brownوالجدول التالي يوضح ذلك:
جدول()12
معامالت ثبات البطاقة
معامل الثبات

معامل الثبات بعد

قبل التعديل

التعديل

مهارة التخطيط

10

0.583

0.737

مهارة تنفيذ الدرس

10

0.535

0.697

مهارة إدارة الصف وتنظيمه

10

0.611

0.759

مهارة استخدام الوسائل

10

0.731

0.845

مهارة التقويم

10

0.865

0.927

المجموع

50

0.924

0.961

عدد الفقرات

يتضح من الجدول السابق أن مجموع معامالت الثبات قبل التعديل ( )10961وبعد
التعديل ( )1.961وهي معامالت ثبات عالية ،وهذا يدل على أن البطاقة تتمتع بدرجة جيدة من
الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة.

ب .ثبات بطاقة المالحظة باستخدام معادلة كوبر:

قــام البــاحــث بــالتــأكــد من ثبــات األداة من خالل ثبــات التحليــل عبر األفراد ،حيــث قــام
الباحث بتقييم الطالبات /المعلمات بنفس ــه وباالس ــتعانة بأحد الزمالء المشـ ـرفين ،من خالل خمس
بطاقات ،وقد تم حسـ ـ ـ ــاب نسـ ـ ـ ــب االتفاق بين النتائج التي توصـ ـ ـ ــل إليها الباحث مع زميله وذلك
باستخدام معادلة كوبر والتي تأخذ الصورة التالية :
ثبات المالحظين =

نقاط االتفاق
نقاط االتفاق  +نقاط االختالف

فحصل على معامل اتفاق عال ومرض والجدول التالي يوضح ذلك:
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966 X

جدول()03
يوضح ثبات المالحظة عبر األفراد
رقم
البطاقة

نقاط االختالف بين

نقاط االتفاق بين الباحث وزميله

مجموع النقاط

الباحث وزميله

1

195

12

94.20

2

202

15

93.09

3

172

21

89.12

4

205

24

89.52

5

191

21

90.09
91.20

المجموع

يتضح من الجدول السابق ان معامالت االتفاق كانت ( )%91021وهذا معامل جيد
ويطلق على هذا النوع من الثبات باالتساق عبر االفراد ويقصد به وصول المحلل نفسه مع شخص
آخر عند تطبيق إجراءات عملية التحليل نفسها ،مما يؤكد ثبات األداة.
خامساً :ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب:
انطالقـاً من الحرص على سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمــة النتــائج ،وتجنبـاً آلثـار العوامــل الــدخيلــة التي يتوجــب
ض ـ ــبطها والحد من آثارها للوص ـ ــول إلى نتائج ص ـ ــالحة قابلة لالس ـ ــتعمال والتعميم ،تَ َبنى الباحث
طريقـة المجموعتـان التجريبيـة والضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابطـة بـاختبــارين قبـل التجربـة ،ويعتمــد على تكـافؤ وتطــابق

المجموعتين من خالل االعتماد على االختيار العشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوائي ألفراد العينة ،ومقارنة المتوس ـ ـ ـ ـ ـ ــطات
الحسابية في بعض المتغيرات أو العوامل لذا قام الباحث بضبط المتغيرات التالية:
 .1تكافؤ مجموعتي الطالبات الختبار مهارات األداء التدريسي القبلي المعد للدراسة:
جدول ()14
نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار القبلي
المهارة

مهارة التخطيط
مهارة تنفيذ
الدرس

المجموعة

العدد

المتوسط

تجريبية

30

4.433

االنحراف
المعياري
1.406

ضابطة

30

4.633

1.847

تجريبية

30

4.767

1.455

ضابطة

30

4.733

1.799
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"ت"
-0.472

0.079

قيمة
الداللة

0.639

0.937

مستوى
الداللة
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً

مهارة إدارة
الصف
وتنظيمه
مهارة استخدام
الوسائل
مهارة التقويم
الدرجة الكلية

تجريبية

30

5.533

1.074

ضابطة

30

5.267

1.484

تجريبية

30

4.800

1.648

ضابطة

30

4.733

1.911

تجريبية

30

4.033

1.956

ضابطة

30

3.933

1.721

تجريبية

30

23.567

4.747

ضابطة

30

23.300

6.727

0.797
0.145
0.210
0.177

0.429

غير دالة
إحصائياً

0.885

غير دالة
إحصائياً

0.834

غير دالة
إحصائياً

0.860

غير دالة
إحصائياً

*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )08وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α

*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )08وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01≥α

يتض ـ ـ ـ ــح من الجدول ( )94عدم وجود فروق ذات داللة إحص ـ ـ ـ ــائية عند مس ـ ـ ـ ــتوى داللة
( )α=0.05بين طـالبـات المجموعة الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابطة وطالبات المجموعة التجريبية في الدرجة الكلية
لالختبار ،وعليه فإن المجموعتين متكافئتين في االختبار.

 .2تكافؤ مجموعتي الطالبات الختبار مهارات التخطيط واعداد الدروس المعد للدراسة:
جدول ()15

نتائج اختبار "ت"  T.testللمقارنة بين طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار القبلي
الختبار مهارات التخطيط واعداد الدروس
المتغير
الدرجة الكلية

االنحراف
المعياري

المجموعة

العدد

المتوسط

تجريبية

30

12.567

3.411

ضابطة

30

12.833

3.931

"ت"
-0.281

قيمة
الداللة

0.780

مستوى
الداللة
غير دالة
إحصائياً

*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )08وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α

*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )08وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01≥α

يتض ـ ـ ـ ــح من الجدول ( )90عدم وجود فروق ذات داللة إحص ـ ـ ـ ــائية عند مس ـ ـ ـ ــتوى داللة
( )α=0.05بين طـالبـات المجموعة الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابطة وطالبات المجموعة التجريبية في الدرجة الكلية
لالختبار ،وعليه فإن المجموعتين متكافئتين في االختبار.
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 .3تكافؤ مجموعتي الطالبات لبطاقة المالحظة المعد للدراسة:
جدول ()16
نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في بطاقة المالحظة القبلي

مهارة التخطيط
مهارة تنفيذ
الدرس
مهارة إدراة
الصف وتنظيمه
مهارة استخدام
الوسائل
مهارة التقويم
الدرجة الكلية

االنحراف
المعياري

المجموعة

العدد

المتوسط

تجريبية

30

29.500

3.501

ضابطة

30

30.800

3.398

تجريبية

30

35.100

5.442

ضابطة

30

32.933

5.825

تجريبية

30

32.133

5.355

ضابطة

30

30.800

6.222

تجريبية

30

33.200

3.863

ضابطة

30

33.867

4.539

تجريبية

30

33.067

4.226

ضابطة

30

34.367

5.129

تجريبية

30

163.000

16.214

ضابطة

30

162.767

17.818

"ت"

قيمة
الداللة

-1.459

0.150

غير دالة
إحصائياً

0.142

غير دالة
إحصائياً

0.377

غير دالة
إحصائياً

0.543

غير دالة
إحصائياً

0.288

غير دالة
إحصائياً

0.958

غير دالة
إحصائياً

1.489
0.890
0.613
1.071
0.053

مستوى
الداللة

*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )08وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α

*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )08وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01≥α

يتض ـ ـ ـ ــح من الجدول ( )90عدم وجود فروق ذات داللة إحص ـ ـ ـ ــائية عند مس ـ ـ ـ ــتوى داللة
( )α=0.05بين طـالبـات المجموعة الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابطة وطالبات المجموعة التجريبية في الدرجة الكلية
للبطاقة ،وعليه فإن المجموعتين متكافئتين في البطاقة.
ويعزو الباحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α=0.05بين

طالبات المجموعة الضـابطة وطالبات المجموعة التجريبية في الدرجة الكلية لألدوات الد ارسـة في
االختبار القبلي إلى تش ـ ـ ـ ــابه ظروف الد ارس ـ ـ ـ ــة لجميع الطلبة من حيث مقررات الد ارس ـ ـ ـ ــة ،والهيئة
التدريسـ ـ ــية ،والمرحلة الد ارسـ ـ ــية التي سـ ـ ــجلوا بها للتدريب الميداني .وهذا يتفق مع د ارسـ ـ ــة دحالن
(.)6693
سادساً :خطوات الدراسة:
 .9االطالع على أساليب التدريس الحديثة ،والخلفية النظرية لها.
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الدرسات السابقة التي تناولت تطوير األداء التدريسي.
مرجعة األبحاث و ا
ا
.6
 .3بعد االطالع على األدب التربوي واستشارة ذوي الخبرة وجد الباحث أن مهارات األداء
التدريسي التي يجب أن يكتسبها الطالبات /المعلمات ،هي :التخطيط واعداد الدروس وتنفيذ
الدرس وادارة الصف واستخدام الوسائل التعليمية والتقويم.
 .4إعداد أدوات الدراسة المتمثلة في االختبارين وبطاقة المالحظة ومن ثم عرضها على مجموعة
من المحكمين المختصين من أساتذة جامعيين ،ومشرفين تربويين ،ومعلمين للتأكد من
الدرسة للتطبيق.
صالحية أدوات ا
الدرسة على عينة استطالعية من طالبات قسم تعليم العلوم بجامعة
 .0تم تطبيق أدوات ا
الدرسة والوقت الالزم للتطبيق.
األقصى ،وتم حساب صدق وثبات أدوات ا
الدرسة بطريقة عشوائية من طالبات التدريب الميداني المسجلين بتخصص
 .0تم اختيار عينة ا
تعليم العلوم.
 .2تم تقسيم العينة العشوائية إلى مجموعة تجريبية مكونة من ( )36طالبة /معلمة ،وضابطة
مكونة من ( )36طالبة /معلمة.
 .8تم تطبيق االختبارين وبطاقة المالحظة قبلياً على طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية.
الدرسة على طالبات المجموعتين التجريبية
إجرء ا
 .1تم تطبيق االختبارين وبطاقة المالحظة بعد ا
والضابطة.
الدرسة إحصائياً.
 .96معالجة نتائج ا
 .99عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها.
 .96تقديم بعض التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها.
سابعاً :المعالجات اإلحصائية:
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدم البـاحث في هذه الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الرزمة اإلحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية للعلوم االجتماعية SPSS
والمعروفـ ــة ب ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  Statistics Package For Social Scienceفي إجراء التحليالت
اإلحصائية التي تم استخدامها في هذه الدراسة والمتمثلة في األساليب اإلحصائية التالية:
 .9واستخدمت المعالجات اإلحصائية التالية للتأكد من صدق وثبات أداتي الدراسة:
أ.

معامل االرتباط بيرسون :لقياس صدق االتساق الداخلي لالختبار.
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ب .معامل ارتباط سبيرمان :للتجزئة النصفية المتساوية ،ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية الغير
متساوية ،وذلك للتأكد من الثبات.
ت .كوبر-ريتشارد سون  :21للتأكد من ثبات أداتي الدراسة.
 .6واستخدمت المعالجات اإلحصائية التالية لتحليل نتائج الدراسة بعد التطبيق الميداني:
 .3النسب المئوية والتك اررات واالنحرافات المعيارية والمتوسطات باإلضافة إلى الجداول.
 .4اختبار ( )T-Test Independent Sampleلمعالجة الفروق بين مجموعتين.
 .0حجم األثر بحساب مربع إيتا ". " η 2
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الفصل اخلامس
نتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتها
 أوالً :نتائج تساؤالت الدراسة.
 نتائج السؤال األول. نتائج السؤال الثاني. نتائج السؤال الثالث. نتائج السؤال الرابع. نتائج السؤال الخامس. نتائج السؤال السادس. نتائج السؤال السابع. ثانياً :توصيات الدراسة.
 ثالثاً :مقترحات الدراسة.
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها
تمهيد:
يتضمن هذا الفصل عرض تفصيلي للنتائج التي تم التوصل إليها من خالل تطبيق أدوات
الدراسة ،باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج من خالل اإلجابة على
تساؤالت الدراسة والتحقق من فروضها:
أوالً :نتائج تساؤالت الدراسة
 .1نتائج السؤال األول ومناقشتها:
ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على " :ما مهارات األداء التدريسي لطالبات
التدريب الميداني بجامعة األقصى؟"
قام الباحث بتحديد
من خالل االطالع على الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــات الس ـ ـ ـ ـ ـ ــابقة ،واالس ـ ـ ـ ـ ـ ــتفادة منها؛ ْ

المهارات ،وقام بعرضها عل ــى مجموع ــة م ــن المختصين ،والخبراء ،في المناهج وطرق التدريس،
للتأكد من صحتها ،وشموليتها ،ومـن أجل التعديل ،والحذف أو اإلضافة ،وابداء الرأي.
توصل الباحث لعدد من المهارات والجدول رقم ()92
وبعد جمعها ورصدها؛
ْ
جدول ()17
قائمة مهارات األداء التدريسي
.1

مهارة التخطيط واعداد الدروس

.2

مهارة تنفيذ الدرس

.3

مهارة إدارة الصف وتنظيمه

.4

مهارة استخدام الوسائل التعليمية

.5

مهارة التقويم
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 .2نتائج السؤال الثاني ومناقشتها:
ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على " :ما المقصود بأسلوب الصديق الناقد؟"
لإلجابة على هذا السؤل فقد تم االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ،ولقد تم
تحديد شكل أسلوب الصديق الناقد ،وتحديد مالمحه األساسية في الفصل الثاني من اإلطار
النظري صفحة ( ،)64-94باإلضافة إلى ملحق رقم (.)4
 .3نتائج السؤال الثالث ومناقشتها:
ينص الس ـؤال الثالث من أســئلة الد ارســة على " :ما أثر توظيف أســلوب الصــديق الناقد
على مهارات التخطيط واعداد الدروس لطالبات/المعلمات بجامعة األقصى؟
ولإلجابة عن الس ـؤال قام الباحث بصــياغة الفرض الصــفري التالي :ال توجد فروق ذات
داللة إحصـائية عند مستوى ( )1.15 < αبين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية
الال تي اســــــتخدمن أســــــلوب (الصــــــديق الناقد) وقريناتهن في المجموعة الضــــــابطة (الطريقة
االعتيادية) على مهارة التخطيط.
وللتحقق من ص ـ ـ ــحة هذا الفرض تم اس ـ ـ ــتخدام اختبار "ت" لعينتين مس ـ ـ ــتقلتين " T. test" independent sampleوالجدول ( )98يوضح ذلك.
الجدول ()18
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في بين متوسطات درجات
الطلبة في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي

األداء التدريسي
لمهارة التخطيط
"الجانب المعرفي"

مهارة التخطيط

المجموعة

العدد

المتوسط

تجريبية

30

23.933

االنحراف

قيمة

قيمة

مستوى

المعياري

"ت"

الداللة

الداللة

5.925

0.000

4.975

ضابطة

30

16.233

5.090

تجريبية

30

8.233

1.501

المعرفي"

ضابطة

30

6.300
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2.103

إحصائياً
عند 6.69
دالة

4.098

" الجانب

دالة

0.000

إحصائياً
عند 6.69

مالحظة أداء
التخطيط
"الجانب السلوكي"

تجريبية

30

40.867

4.666

ضابطة

30

34.500

4.232

5.535

0.000

دالة
إحصائياً
عند 6.69

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )08وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )08وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01≥α
يتضح من الجدول السابق أن :قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية في
الدرجة الكلية للمهارة عند مستوى داللة ( ،)0.01≥αوهذا يدل على وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في مهارة
التخطيط واعداد الدروس ،لصالح المجموعة التجريبية وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل
الفرضية البديلة ،توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.15 < αبين متوسطي
درجات طالبات المجموعة التجريبية الالتي استخدمن أسلوب (الصديق الناقد) وقريناتهن في
المجموعة الضابطة (الطريقة االعتيادية) على مهارة التخطيط واعداد الدروس لصالح المجموعة
التجريبية
ولحساب حجم التأثير قام الباحث بحساب مربع إيتا " " η 2باستخدام المعادلة التالية:

وعن طريق " " η 2أمكن إيجاد قيمة حس ــاب قيمة التي تعبر عن حجم التأثير لألس ــلوب
المقترح باستخدام المعادلة التالية:

ويوضح الجدول المرجعي ( )91حجم كل من قيمة : η 2 ، d
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الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم
التأثير
الجدول ()19
حجم التأثير

األداة المستخدمة
D
2

η

صغير

متوسط

كبير

كبير جداً

0.2

0.5

0.8

1.1

0.01

0.06

0.14

0.20

ولقد قام الباحث بحساب حجم تأثير العامل المستقل (الصديق الناقد) على العامل التابع،
والجدول ( )20يوضح حجم التأثير بواسطة ٍ
كل من "."d" ، " η 2
الجدول()21
قيمة "ت" و " " η 2و " "dوحجم التأثير في االختبار الكلي
قيمة "ت"

قيمة η 2

قيمة d

حجم التأثير

األداء التدريسي
لمهارة التخطيط

5.925

0.377

1.556

كبير جداً

"الجانب المعرفي"
مهارة التخطيط
"الجانب المعرفي"

4.098

0.225

1.076

كبير جداً

مالحظة أداء
التخطيط

5.535

0.346

1.454

كبير جداً

" الجانب السلوكي"

ـاء على الجــدول المرجعي ( (19من الجــدول ( (20أن حجم التــأثير كــان كبي اًر جــداً،
وبنـ ً

وهذا يدل على أن األسلوب أثر على أداء الطالبات بشكل كبير جداً.
ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:

 .9رغم أهمية التخطيط للتدريس الحظ الباحث أن الطالبات /المعلمات غالباً ما يقومون به
بشكل روتيني آلي ولكن األسلوب أضاف عنصر المتعة والتشويق؛ لكونه يعتمد على تبادل
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الخبرات مع أصدقائهم الناقدين بطريقة ال تحققها الطرق االعتيادية ،وهذا ما أكده كويكر
وآخرون ()6693
 .6من أن أسلوب الصديق الناقد يشجع على تبادل الخبرات بين المعلمين في جميع خطوات
العملية التعليمية /التعلمية.
 .3ألن األسلوب يستهدف مهارة التخطيط واعداد الدروس من خالل مناقشة األطر النظرية لتلك
المهارة والذي انعكس على أداء الطالبات /المعلمات أثناء الممارسة الفعلية.
 .4ساعدت الجلسات المنتظمة التي كان يقدمها األسلوب في تحسين ورفع مستوى مهارة التخطيط
واعداد الدروس لدى الطالبات /المعلمات.
 .0ألن أسلوب الصديق الناقد قد جعل الطالبات /المعلمات أكثر حرصاً على تنمية أداء زمالئهم
في مهارة التخطيط واعداد الدروس عن طريق النقد البناء البعيد عن النقد الالذع مما زاد من
مشاركتهم بفاعلية وايجابية ودافعية والذي ساهم بدوره في تحسن مهارة التخطيط واعداد
الدروس لديهم.
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة (ألومتايو ،وأديبولي ،)6696 ،و(أحمد ،وآخرون،
( ،)6699أحمد ،)6690 ،و(دحالن .)6693 ،واختلفت بشكل جزئي مع دراسة (أحمد،
.)6696

 .4نتائج السؤال الرابع ومناقشتها:

ينص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على :ما أثر استخدام أسلوب الصديق الناقد هلى تطوير

مهارات تنفيذ الدرس للطالبات/المعلمات بجامعة األقصى؟
ولإلجابة عن الس ـؤال قام الباحث بصــياغة الفرض الصــفري التالي :ال توجد فروق ذات
داللة إحصـائية عند مستوى ( )1.15 < αبين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية
الالتي اســــــتخدمن أســــــلوب (الصــــــديق الناقد) وقريناتهن في المجموعة الضــــــابطة (الطريقة
االعتيادية) على مهارة تنفيذ الدرس.

وللتحقق من ص ـ ـ ـ ـ ــحة هذا الفرض تم اس ـ ـ ـ ـ ــتخدام اختبار "ت" لعينتين مس ـ ـ ـ ـ ــتقلتين " T. test

" independent sampleوالجدول ( )69يوضح ذلك.
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الجدول ()69

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في بين متوسطات درجات
الطلبة في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي

المجموعة

العدد

المتوسط

تجريبية

30

8.167

األداء التدريسي
لمهارة تنفيذ الدرس
"الجناب المعرفي"
مالحظة أداء تنفيذ
الدرس
"الجانب السلوكي"

االنحراف
المعياري
1.859

ضابطة

30

6.000

2.334

تجريبية

30

45.767

2.459

ضابطة

30

36.467

5.494

قيمة
"ت"

قيمة
الداللة

مستوى
الداللة

3.977

0.000

دالة إحصائياً
عند 6.69

0.000

دالة إحصائياً
عند 6.69

8.462

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )08وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )08وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01≥α

يتضح من الجدول السابق أن :قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية في

الدرجة الكلية للمهارة عند مستوى داللة ( ،)0.01≥αوهذا يدل على وجود فروق ذات داللة

إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في مهارة

تنفيذ الدرس ،وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ،توجد فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى ( )1.15 < αبين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية الالتي

استخدمن أسلوب(الصديق الناقد) وقريناتهن في المجموعة الضابطة (الطريقة التقليدية) على
مهارة تنفيذ الدرس لصالح المجموعة التجريبية

ولحساب حجم التأثير قام الباحث بحساب مربع إيتا " " η 2والجدول (  )22يوضح ذلك:
الجدول ()22
قيمة "ت" و " " η 2و " "dوحجم التأثير في االختبار الكلي

األداء التدريسي لمهارة تنفيذ
الدرس "الجانب المعرفي"
مالحظة أداء تنفيذ الدرس
" الجانب السلوكي"

قيمة "ت"

قيمة η 2

قيمة d

حجم التأثير

3.977

0.214

1.045

كبير جداً

8.462

0.552

2.222

كبير جداً

وبناء على الجدول المرجعي ( )91من الجدول ( )22أن حجم التأثير كان كبي اًر جداً ،وهذا يدل
ً
على أن النموذج أثر على اداء الطالبات بشكل كبير جداً.
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ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:
 .9سمح األسلوب لألصدقاء الناقدين بالتشاور اإليجابي فيما بينهم الختيار أفضل إجراءات
التنفيذ المناسبة للدروس.
 .6ألن أسلوب الصديق الناقد استهدف مهارة تنفيذ الدروس من خالل مناقشة األطر النظرية
لتلك المهارة والذي انعكس إيجابياً على أداء الطالبات /المعلمات على أرض الواقع داخل
الغرفة الصفية.
 .3ساهم األسلوب في زيادة القدرة على االتصال والتواصل بين الطالبات/المعلمات وأصدقائهم
الناقدين من خالل أساليب االتصال المتنوعة التي يتيحها األسلوب مما طور من مهارة تنفيذ
الدروس بشكل منظم.
 .4طور األسلوب من الطالبات /المعلمات في مهارة التنفيذ ،حيث نظم لديهم مهارة تنفيذ الدروس
من خالل مالحظة األداء داخل الغرفة الصفية واعادة ترتيب خطوات التنفيذ المناسبة لكل
درس ومناقشة هذه الخطوات وتجريبها ومالحظة مدى فاعليتها في تحقيق األهداف.
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة (أحمد ،)6690 ،و(أحمد ،)6696 ،و(مهدي.)6699 ،
 .0نتائج السؤال الخامس ومناقشتها:
ينص السؤال الخامس من أسئلة الدراسة على :ما أثر توظيف أسلوب الصديق الناقد على
مهارات إدارة الصف وتنظيمه لطالبات/المعلمات بجامعة األقصى؟
ولإلجابة عن الس ـؤال قام الباحث بصــياغة الفرض الصــفري التالي :ال توجد فروق ذات
داللة إحصـائية عند مستوى ( )1.15 < αبين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية
الالتي اســــــتخدمن أســــــلوب (الصــــــديق الناقد) وقريناتهن في المجموعة الضــــــابطة (الطريقة
االعتيادية) على مهارة إدارة الصف وتنظيمه.
وللتحقق من ص ـ ـ ـ ـ ــحة هذا الفرض تم اس ـ ـ ـ ـ ــتخدام اختبار "ت" لعينتين مس ـ ـ ـ ـ ــتقلتين " T. test
" independent sampleوالجدول ( )63يوضح ذلك.
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الجدول ()23
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في بين متوسطات درجات
الطلبة في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي

األداء التدريسي

المجموعة

العدد

المتوسط

تجريبية

30

8.700

االنحراف
المعياري

3.868
ضابطة

30

الداللة

الداللة

1.393

لمهارة إدارة الصف
وتنظيمه

قيمة "ت"

قيمة

مستوى

6.700

0.000

دالة إحصائياً
عند 6.69

2.466

"الجانب المعرفي"
مالحظة أداء إدارة
الصف وتنظيمه
" الجانب السلوكي"

تجريبية

30

44.967

3.429

ضابطة

30

34.967

4.752

9.346

0.000

دالة إحصائياً
عند 6.69

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )08وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )08وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01≥α
يتضح من الجدول السابق أن :قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية في
الدرجة الكلية للمهارة عند مستوى داللة ( ،)0.01≥αوهذا يدل على وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في مهارة
إدارة الصف وتنظيمه ،وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ،توجد فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى ( )1.15 < αبين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية
الالتي استخدمن أسلوب(الصديق الناقد) وقريناتهن في المجموعة الضابطة (الطريقة التقليدية)
على مهارة إدارة الصف وتنظيمه لصالح المجموعة التجريبية
ولحساب حجم التأثير قام الباحث بحساب مربع إيتا " " η 2والجدول ( )24يوضح ذلك:
الجدول ()24
قيمة "ت" و " " η 2و " "dوحجم التأثير في االختبار الكلي
قيمة "ت"

قيمة η 2

قيمة d

حجم التأثير

األداء التدريسي لمهارة إدارة
الصف وتنظيمه

0.205

3.868

" الجانب المعرفي"
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1.016

كبير جداً

مالحظة أداء إدارة الصف
وتنظيمه

0.601

9.346

2.454

كبير جداً

"الجانب السلوكي"

وبناء على الجدول المرجعي ( )91من الجدول ( (24أن حجم التأثير كان كبي اًر جداً،
ً

وهذا يدل على أن النموذج أثر على اداء الطالبات بشكل كبير جداً.
ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:

 .9مساهمة األسلوب في زيادة القدرة على االتصال والتواصل بين الطالبات /المعلمات
وأصدقائهم الناقدين من خالل أساليب االتصال المتنوعة التي يتيحها األسلوب مما طور من
مهارة إدارة الصف وتنظيمه لديهم.
 .6وفر األسلوب بيئة تعليمية مناسبة لم تشعرهم بالملل وساعدتهم على التغلب على الصعوبات
التي واجهتهم أثناء تواجدهم داخل الغرفة الصفية ،مما طور من مهارة إدارة الصف وتنظيمه
لديهم وهذا ما أكدته دراسة (هارنجتون ،)6661 ،حيث أكدت على أن األسلوب يخلق بيئة
تعليمية إيجابية من خالل التواصل اإليجابي وتعزيز الثقة بين الطالبة /المعلمة وصديقتها
الناقدة.
 .3إن األسلوب يقدم الدعم والتشجيع للطالبات /المعلمات داخل الغرفة الصفية أثناء ممارستهم
الفعلية للمهارة من قبل أصدقائهم الناقدين مما زادهم ثقة في أنفسهم وانعكس على آدائهم
داخل الغرفة الصفية وادارتهم لها.
 .4ساهم األسلوب في زيادة تفاعل الطالبات /المعلمات في جانب الممارسة الفعلية لمهارة إدارة
الصف وتنظيمه من خالل الجلسات المنعقدة التي اتسمت بالمناقشة البناءة التي اعتمدت
على تبادل االقتراحات والتوصيات كتغذية راجعة ،خاصة وأن األسلوب يتسم بالحرية وعدم
اقتصار جلسات المناقشة داخل الغرف الصفية ،حيث يكون التعلم فيه في أي وقت وفي أي
مكان باستخدام وسائل التواصل المختلفة المتفق عليها من قبل الصديقين.
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع (ألومتايو ،وأديبولي ،)6696 ،و(حمزة ،وسالم،)6696 ،
و(أحمد ،)6690 ،واختلفت هذه الدراسة جزئياً مع (مهدي.)6699 ،
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 .6نتائج السؤال السادس ومناقشتها:
ينص السؤال السادس من أسئلة الدراسة على :ما أثر توظيف أسلوب الصديق الناقد
على مهارة استخدام الوسائل التعليمية لطالبات/المعلمات بجامعة األقصى؟
ولإلجابة عن الس ـؤال قام الباحث بصــياغة الفرض الصــفري التالي :ال توجد فروق ذات
داللة إحصـائية عند مستوى ( )1.15 < αبين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية
الالتي اســــــتخدمن أســــــلوب (الصــــــديق الناقد) وقريناتهن في المجموعة الضــــــابطة (الطريقة
االعتيادية) على مهارة استخدام الوسائل.
وللتحقق من ص ـ ـ ـ ـ ــحة هذا الفرض تم اس ـ ـ ـ ـ ــتخدام اختبار "ت" لعينتين مس ـ ـ ـ ـ ــتقلتين " T. test
" independent sampleوالجدول ( )60يوضح ذلك.
الجدول ()25
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في بين متوسطات درجات
الطلبة في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي
االنحراف

المجموعة

العدد

المتوسط

األداء التدريسي لمهارة

تجريبية

30

8.600

1.754

استخدام الوسائل

ضابطة

30

5.467

2.403

مالحظة أداء استخدام

تجريبية

30

45.800

3.056

الوسائل

ضابطة

30

39.100

4.147

المعياري

قيمة "ت"
5.769

قيمة

مستوى

الداللة

الداللة

0.000

دالة إحصائياً
عند 6.69

7.124

0.000

دالة إحصائياً
عند 6.69

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )08وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )08وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01≥α
يتضح من الجدول السابق أن :قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية في
الدرجة الكلية للمهارة عند مستوى داللة ( ،)0.01≥αوهذا يدل على وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في مهارة
استخدام الوسائل التعليمية ،وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ،توجد فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.15 < αبين متوسطي درجات طالبات المجموعة
التجريبية الالتي استخدمن أسلوب(الصديق الناقد) وقريناتهن في المجموعة الضابطة (الطريقة
االعتيادية) على مهارة استخدام الوسائل التعليمية لصالح المجموعة التجريبية
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ولحساب حجم التأثير قام الباحث بحساب مربع إيتا " " η 2والجدول (  )26يوضح ذلك:
الجدول ()26
قيمة "ت" و " " η 2و " "dوحجم التأثير في االختبار الكلي

األداء التدريسي لمهارة استخدام الوسائل
"الجانب المعرفي"
مالحظة أداء استخدام الوسائل
" الجانب السلوكي"

حجم

قيمة "ت"

قيمة η 2

قيمة d

5.769

0.365

1.515

كبير جداً

7.124

0.467

1.871

كبير جداً

التأثير

وبناء على الجدول المرجعي ( )91من الجدول ( (26أن حجم التأثير كان كبي اًر جداً،
ً

وهذا يدل على أن األسلوب أثر على اداء الطالبات بشكل كبير جداً.
ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:

 .9يضيف األسلوب استراتيجيات جديدة لمهارة استخدام الوسائل من خالل قدرته على المالحظة
واصدار األحكام أثناء مالحظة استخدام الوسائل التعليمية المختلفة من قبل األصدقاء
الناقدين ،فهو أسلوب قائم على البناء والدعم والتشاور واتخاذ الق اررات المناسبة البعيدة عن
أساليب اإلمالء والسيطرة وهذا ما توافق مع دراسة (كويكور وآخرون ،)6693 ،و(أوفابيان،
 ،)6693حيث أكدا أن من الضروري أن يتصف الصديق الناقد بصفات مرنة وبناءة من
شأنها تطوير األداء المهني للمعلمين.
 .6ساهم األسلوب في توفير صديق يساعد على اختيار واعداد أفضل الوسائل التي من شأنها
أن تحقق األهداف التعليمية المرجوه بأقل وقت وجهد ممكن وبأداء مرتفع.
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة (ألومتايو ،وأديبولي ،)6696 ،واختلفت هذه الدراسة
بشكل جزئي مع دراسة (مهدي.)6699 ،
 .7نتائج السؤال السابع ومناقشتها:
ينص السؤال السابع من أسئلة الدراسة على :ما أثر توظيف أسلوب الصديق الناقد على
مـهـارة التقويم لطالبـات/المعلمات بـجــامعة األقصى؟
ولإلجابة عن الس ـؤال قام الباحث بصــياغة الفرض الصــفري التالي :ال توجد فروق ذات
داللة إحصـائية عند مستوى ( )1.15 < αبين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية
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الالتي اســــــتخدمن أســــــلوب (الصــــــديق الناقد) وقريناتهن في المجموعة الضــــــابطة (الطريقة
االعتيادية) على مهارة التقويم.
وللتحقق من صـ ـ ـ ـ ـ ــحة هذا الفرض تم اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام اختبار "ت" لعينتين مسـ ـ ـ ـ ـ ــتقلتين " T. test
 " independent sampleوالجدول ( )62يوضح ذلك.
الجدول ()27
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في بين متوسطات درجات
الطلبة في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي

األداء التدريسي
لمهارة التقويم
"الجانب المعرفي"
مالحظة أداء
التقويم
" الجانب السلوكي"

االنحراف

قيمة

قيمة

مستوى

المعياري

"ت"

الداللة

الداللة

3.511

0.001

المجموعة

العدد

المتوسط

تجريبية

30

7.500

1.889

ضابطة

30

5.533

2.417

تجريبية

30

45.833

2.890

ضابطة

30

38.967

3.864

دالة
إحصائياً
عند 6.69

7.795

0.000

دالة
إحصائياً
عند 6.69

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )08وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )08وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01≥α
يتضح من الجدول السابق أن :قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية في
الدرجة الكلية للمهارة عند مستوى داللة ( ،)0.01≥αوهذا يدل على وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في مهارة
التقويم ،وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ،توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )1.15 < αبين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية الالتي استخدمن
أسلوب (الصديق الناقد) وقريناتهن في المجموعة الضابطة (الطريقة االعتيادية) على مهارة
التقويم لصالح المجموعة التجريبية.
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ولحساب حجم التأثير قام الباحث بحساب مربع إيتا " " η 2والجدول ( )28يوضح ذلك:
الجدول ()28
قيمة "ت" و " " η 2و " "dوحجم التأثير في االختبار الكلي
األداء التدريسي لمهارة التقويم
" الجانب المعرفي"
مالحظة أداء التقويم
"الجانب السلوكي"

قيمة "ت"

قيمة η 2

قيمة d

حجم التأثير

3.511

0.175

0.922

كبير جداً

7.795

0.512

2.047

كبير جداً

وبناء على الجدول المرجعي ( )91من الجدول ( (28أن حجم التأثير كان كبي اًر جداً ،وهذا يدل
ً

على أن األسلوب أثر على اداء الطالبات بشكل كبير جداً.
ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:

 .9عزز األسلوب من إجراءات المتابعة والتقويم حيث يشارك فيها كل من الصديق الناقد والمنفذ
معاً.
 .6سمح األسلوب لألصدقاء الناقدين بالتشاور اإليجابي فيما بينهم الختيار أفضل إجراءات
التقويم المناسبة للدروس.
 .3طور األسلوب من مهارة التقويم لدى الطالبات /المعلمات ،حيث نظم لديهم مهارة التقويم من
خالل أسلوب التقويم في كل خطوة من خطوات العملية التعليمية /التعلمية.
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة (كويكر وآخرون( ،)6693 ،ألومتايو ،وأديبولي،)6696 ،
و(حمزة ،وسالم ،)6696 ،و(أحمد )6690 ،واختلفت هذه الدراسة بشكل جزئي مع دراسة
(مهدي.)6699 ،
ثانياً :توصيات الدراسة:
 .9يوصي الباحث بضرورة التوجه إلى توظيف هذا األسلوب؛ أسلوب الصديق الناقد في المواقف
التعليمية المختلفة لما له من أثر واضح ومؤثر في العملية التعليمية /التعلمية ومجاالت
تطوير األداءات المهنية والتدريسية بشكل عام.
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 .6يوصي الباحث بضرورة تعميم أسلوب الصديق الناقد في أقسام اإلشراف التربوي بالجامعات
الفلسطينية.
 .3يوصي الباحث بعقد دورات تدريبية وندوات تثقيفية خاصة بإجراءات تنفيذ األسلوب
للطلبة/المعلمين ،والمعلمين المبتدئين.
 .4ضرورة التوسع بوسائل االتصال والتواصل المستخدمة بين مجموعات الصداقة الناقدة
كاستخدام تطبيقات التواصل االجتماعي على سبيل المثال.
ثالثاً :مقترحات الدراسة:
 .9إجراء دراسة للكشف عن أثر أسلوب الصديق الناقد بين مجتمع المعلمين.
 .6إجراء دراسة للتعرف إلى مدى فعالية أسلوب الصديق الناقد بين القيادات التربوية.
 .3إجراء دراسة للمقارنة بين أسلوب الصديق الناقد وأسلوب المسائلة الذكية.
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قائمة املصادر واملراجع

 المصادر والمراجع
 المراجع العربية
 المراجع األجنبية
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قائمة المصادر المراجع
أوالً :المصادر
 القرآن الكريم السنة النبويةثانياً :المراجع العربية:
 .8أحمد ،أمنية ( :)7180فاعلية برنامج في ضوء معايير الجودة الشاملة لتحسين األداء
التدريسي واالتجاه نحو مهنة التدريس للطالب /المعلمين شعبة التربية الفنية كلية التربية
النوعية ،المجلة التربوية.01-8 ،)31( ،
 .7أحمد ،حسام ،وآخرون ( :)7188فعالية برنامج مقترح قائم على النماذج العقلية والنمذجة
لتنمية األداء التدريسي لمعلمي العلوم وأثره في تحصيل تالميذهم ،مجلة البحث العلمي في
التربية-مصر ،مجلد.8771-8892 ،)3( 87
 .4أحمد ،محمد ( :)7187برنامج تدريب مقترح لتطوير األداء التدريسي لمعلمي التربية
اإلسالمية بالمرحلة الثانوية في ضوء المعاير المهنية لجودة األداء ،مجلة العلوم التربوية
والنفسية-البحرين ،مجلد.313-464 ،)3( 84
 .4إسماعيل ،وهبي ( :)6666اتجاهات معاصرة في تقويم أداء المعلم ،ورقة علمية مقدمة
للمؤتمر الرابع عشر " مناهج التعليم في ضوء مفهوم األداء " ،المنعقد من قبل الجمعية
المصرية للمناهج وطرق التدريس ،جامعة عين شمس ،يوليو  ،6666القاهرة.
 .0األصمعي ،سليم ( :)6666أبعاد التنمية المهنية لمعلمي التعليم قبل الجامعي بين النظرية
والممارسة ،مجلة البحث العلمي.923-08 ،)9( ،
 .6األغا ،إحسان ( :)7111البحث التربوي ،مكتبة األمل للطباعة والنشر ،فلسطين.
 .2االغا ،إحسان ،االستاذ ،محمود ( :)8999مقدمة في تصميم البحث العلمي ،مطبعة
الرنتيسي للطباعة والنشر ،فلسطين.
 .8األغا ،عبد المعطي ( :)6664اتجاهات معاصرة في تقويم المعلم ،ورقة علمية مقدمة
للمؤتمر السادس عشر " تكوين المعلم " ،المنعقد من قبل الجمعية المصرية للمناهج وطرق
التدريس ،جامعة عين شمس ،يوليو  ،6664القاهرة.
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 .1جان ،محمد ( :)6663المرشد النفيس إلى أسلمة التربية وطرق التدريس لألدباء والدعاة
والمعلمين ومن يهمه أبناء المسلمين ،ط  ،٢مكتبة سالم للطباعة والنشر ،مكة المكرمة.
 .96الجفري ،ابتسام ( :)6666آراء طالبات الدراسات العليا في األداء التدريسي ألعضاء هيئة
التدريس بجامعة أم القرى ،المجلة التربوية.906 – 961 ،)04( ،
 .88الجنابي ،عبد الرزاق ( :)7119تقويم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة
وانعكاساته في جودة التعليم العالي ،ورقة علمية مقدمة للمؤتمر األول "للجودة واالعتماد
األكاديمي" ،المنعقد بجامعة الكوفة ،تشرين الثاني  ،7119العراق.
 .96الحربي ،حمد (" :)6693تقييم األداء التدريسي لمعلمي العلوم للصفوف العليا من المرحلة
االبتدائية بمحافظة الرس في ضوء متطلبات تدريس مناهج العلوم الحديثة" ،رسالة ماجستير،
كلية التربية ،جامعة القصيم ،المملكة العربية السعودية.
 .84حلس ،داود ( :)7181دليل الطالب المعلم في التربية الميدانية ،مكتبة آفاق للطباعة والنشر،
فلسطين.
 .94أبو حليمة ،رانية (" :)6699أثر استخدام المدخل المنظومي في تنمية مهارات التدريس
للطالبات المعلمات تخصص معلم صف في كلية التربية بجامعة األزهر بغزة" ،رسالة
ماجستير ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،فلسطين.
 .80حمزة ،لمياء ،سالم ،نجالء ( :)7181برنامج مقترح للتدريب الميداني لتحسين األداء التدريسي
للطالب /المعلم بشعب التعليم الصناعي كلية التربية جامعة حلوان واتجاهاته نحو مهنة
التدريس ،مجلة كلية التربية جامعة االزهر -مصر ،مجلد.026-070 ،)833( ،0
 .90حميدة ،إمام ،وآخرون ( :)6663مهارات التدريس ،مكتبة زهراء الشرق للطباعة والنشر،
القاهرة.
 .92الحيلة ،محمد ( :)6666تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق ،دار الميسرة للطباعة
والنشر ،األردن.
 .98الخدري ،جميل (" :)9118مدى امتالك الطلبة المعلمين للكفايات التعليمية لمعلمي العلوم"،
رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة الجزيرة ،السودان.
 .91خطايبة ،عبد اهلل ،وعليمات ،علي ( :)6669تقدير معلمي العلوم في األردن لمستوى مهاراتهم
التدريسية في ضوء بعض المتغيرات ،مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية
والتربوية ،مجلد .621-609 ،)9( 92
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 .66خناق ،سناء ( :)2005مظاهر األداء االستراتيجي والميزة التنافسية ،ورقة علمية مقدمة
للملتقى الدولي حول "األداء المتميز للمنظمات والحكومات" ،المنعقد بجامعة ورقلة ،كلية
الحقوق والعلوم االقتصادية ،مارس  ،6660الجزائر.
 .69الخويلدي ،هناء ( :)6694برنامج تدريبي مقترح في ضوء معايير الجودة لتطوير األداء
التدريسي لمعلمات الحاسب اللي في المرحلة الثانوية في منطقة القصيم .رسالة ماجستير،
كلية التربية ،جامعة القصيم ،المملكة العربية السعودية.
 .77دحالن ،عثمان (" :)7184فاعلية برنامج معزز بنظام  Moodleإلكساب طلبة التعليم
األساسي بجامعة األزهر مهارات التخطيط اليومي للدروس واتجاهاتهم نحوه" ،رسالة
ماجستير ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،فلسطين.
 .74درويش ،عطا ( :)2014مجموعات الصديق الناقد  ،CFGومجتمع التعلم ،ورقة علمية
مقدمة للمؤتمر التربوي "التطوير المهني المبني على االستقصاء" ،المنعقد بجامعة األزهر،
يونيو  ،7183فلسطين.
 .64دياب ،إسماعيل ،والبنا ،عادل ( :)6669تقويم جودة األداء الجامعي ،المكتبة المصرية
للطباعة والنشر ،مصر.
 .70الزامل ،مجدي (7184اب) :دليل مقرر التربية العملية ،اإلصدار الثالث ،الدائرة األكاديمية،
جامعة القدس المفتوحة-رام اهلل.
 .76الزنيدي ،عبد العزيز (" :)7183مقارنة األداء التدريسي لمعلمي التربية اإلسالمية الملتحقين
بالدورات الشرعية وغير الملتحقين في محافظة عنيزة" ،رسالة ماجستير ،جامعة ام القرى،
كلية التربية ،المملكة العربية السعودية.
 .62زيتون ،حسن ( :)6669تصميم التدريس-رؤية منظوميه ،ط ،6عالم الكتب للطباعة
والنشر ،مصر.
 .68زيتون ،حسن ( :)6660مهارات التدريس رؤية في تنفيذ الدرس ،عالم الكتب للطباعة
والنشر ،مصر.
 .61زيتون ،كمال ( :)6663التدريس نماذجه ومهارته ،المكتب العلمي للطباعة والنشر،
اإلسكندرية.
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 .41الزيود ،نادر ،وعليان ،هشام ( :)8991مبادئ القياس والتقويم في التربية ،ط ،8دار الفكر،
األردن.
 .48ستيتي ،مليكة ( :)7184التدريس الفعال مهارات ومبادئ ،مجلة البحوث التربوية والتعليمية،
(.820-863 ،)3
 .47سرور ،راضي ( :)8994كفايات التدريس من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة
الملك سعود ،مجلة دراسات تربوية ،مجلد .887-18 ،)04( ،1
 .33سنجق ،رانيا ( :)6690أهمية الصداقة في اإلسالم ،تاريخ الدخول ،6692/63/66
.http://mawdoo3.com
 .34السيد علي ،نادية ( :)6660تقييم أداء األستاذ الجامعي في ضوء معايير الجودة ،دراسات
في التعليم العالي ،مركز تطوير التعليم الجامعي ،جامعة عين شمس.
شاهين ،عبد الحميد ( :)6699استراتيجيات التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعلم وأنماط التعلم،
تاريخ

الدخول

مركز

6692/63/90م،

التنمية

المهنية

بأبو

كبير،

http://gulfkids.com/pdf/K3_estrategeat.pdf
 .40الشبلي ،إبراهيم ( :)7111التعليم والتعلم الفعال ،دار األمل للطباعة والنشر ،األردن.
 .30شحاته ،حسن والنجار ،زينب ( :)6663معجم المصطلحات التربوية والنفسية ،الدار
المصرية اللبنانية للطباعة والنشر ،مصر.
 .42أبو شرار ،عدنان (" :)2009درجة التزام المشرفيين التربويين بتوظيف خصائص اإلشراف
التربوي الحديث في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن من وجهة نظر المعلمين" ،رسالة
ماجستير ،كلية العلوم التربوية ،جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا ،األردن.
 .41شريف ،سناء ( :)7183دراسة مشكالت التدريب الميداني للطالب /المعلمين شعبة التربية
الفنية بكلية التربية النوعية ،مجلة العلوم التربوية ،مجلد.413-439 ،)7( 77
 .49أبو شعيرة ،خالد وأبو شندي ،يوسف وغباري ،ثائر ( :)7181تقويم مديري المدارس المتعاونة
لبرنامج التربية العملية في جامعة الزرقاء الخاصة ومقترحات تطويره ،مجلة الجامعة
اإلسالمية (سلسلة الدراسات اإلنسانية) ،المجلد.402-447 ،)7( 81
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 .46الشعيل ،عبد الكريم (" :)6666تقويم أداء معلمي اللغة العربية بمراكز محو األمية والمدارس
الليلية والثانوية" ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية
السعودية.
 .49الشمراني ،أحمد (" :)6664مدى توافر كفايات تقنية الحاسب واإلنترنت لدى طالب كلية
المعلمين بأبها بالمملكة العربية السعودية" ،رسالة ماجستير ،جامعة الملك سعود ،كلية
التربية ،المملكة العربية السعودية.
 .37الشهوبي ،حسن وارحيم ،إبراهيم ( :)7186المشكالت التي تواجه الطلبة /المعلمين أثناء
ممارستهم للتربية العملية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم ،المجلة العلمية بكلية التربية،
مجلد.711-813 ،)0(8
 .43العاني ،محمد ( :)6690برنامج مقترح في التنمية المهنية قائم على مدخل النظم لتطوير
األداء التدريسي لمعلمي الفيزياء بالعراق ،مجلة القراءة والمعرفة.36 – 9 ،)989( ،
 .44عبيدات ،ذوقان ،وأبو السميد ،سهيلة ( :)6660استراتيجيات التدريس في القرن الحادي
والعشرين دليل المعلم والمشرف التربوي ،دييونو للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان.
 .40العجاجي ،مريم ( :)6690تقييم األداء التدريسي لمعلمات اللغة اإلنجليزية للمرحلة الثانوية
بمدينة بريدة في ضوء مهارات التدريس اإلبداعي ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة
القصيم ،السعودية.
 .40علي ،راشد ،وعبد الهادي ،منى ( :)9118برنامج مقترح لتحسين األداء التدريسي لمعلمي
العلوم في المرحلة المتوسطة ،ورقة علمية مقدمة للمؤتمر العلمي الثاني" إعداد معلم العلوم
للقرن الحادي والعشرين" ،المنعقد من قبل الجمعية المصرية للتربية العملية ،مصر.
 .32العمايرة ،محمد ( :)7116تقديرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة األسراء الخاصة باألردن
للمهام التعليمية المناطة بهم من وجهة نظر طلبتهم ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،مجلد2
(.877-90 ،)4
 .31الغتم ،نورة ( :)6662رؤية جديدة لإلشراف التربوي في ضوء متطلبات تطوير المرحلة
اإلعدادية ،ورقة علمية مقدمة للمؤتمر "التربوي السنوي الحادي والعشرون" ،المنعقد في
و ازرة التربية والتعليم قسم اإلشراف التربوي ،يناير  ،6662البحرين.
 .41الفتالوي ،سهيلة ( :)6663الكفايات التدريسية :المفهوم والتدريب واألداء ،دار الشروق
للطباعة والنشر ،األردن.
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 .06القحطاني ،بدر (" :)6662مدى توفر الكفايات التعليمية لدى معلمي العلوم بالمرحلة
المتوسطة في المملكة العربية السعودية" ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة صنعاء،
الجمهورية اليمنية.
 .09القرني ،ناصر (" :)6662تقويم األداء التدريسي لمعلمي العلوم في المرحلة الثانوية بالمملكة
العربية السعودية" ،رسالة دكتوراه ،كلية التربية ،الجامعة األمريكية ،لندن.
 .06القزالن ،علي (" :)6693مدى تحقيق معلمي العلوم بالمرحلة الثانوية في مدينة الرس لجودة
األداء التدريسي وفقًا لمعايير جائزة التربية والتعليم للتميز" ،رسالة ماجستير ،كلية التربية،

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،المملكة العربية السعودية.
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األزهر ،فلسطين.
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المنتدى

العربي

إلدارة

الموارد

البشرية،

تاريخ

الدخول

،7182/7/2

./https://hrdiscussion.com
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أدوات الدراسة.
 اختبار األداء التدريسي. اختبار مهارات التخطيط واعداد الدروس. -بطاقة مالحظة األداء التدريسي.



صورة أسلوب الصديق الناقد.



قائمة أسماء المحكمين.
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ملحق ()1
اختبار األداء التدريسي" الجانب المعرفي"

جامعة األزهر _غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية التربية
قسم المناهج وطرق التدريس

بسم اهلل الرمحن الرحيم
أختي الطالبة /المعلمة،،،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
أقدم ِ
إليك اختبا اًر موضوعياً ،يشتمل على خمسين بنداً ذات االختيار من المتعدد.
هدف هذا االختبار الحصول على معلومات إحصائية بحته ،لإلفادة منها في بحث بعنوان:
" أثر توظيف أسلوب الصديق الناقد على األداء التدريسي للطالبات /المعلمات بجامعة األقصى".
نتيجة هذا االختبار ال عالقة لها بدر ْ
استك أو نتائجها
 يتكون االختبار من خمسة محاور منشورة على ِ
ثمان صفحات.
روية ،لتحديد رمز اإلجابة الصحيحة ،ووضع إشارة ( )Oحول رمز
 الرجاء قراءة السؤال ب ّ
اإلجابة التي تعتقد بصحتها.
 الرجاء توخي الدقة في اإلجابة ،وايالئها أقصى ما في استطاعتكم من األهمية.
 دع البنود االختبارية التي تشك في صحة إجابتها.
شك ار الهتمامكم وحسن استجابتكم.
الباحث /المنتصر سعيد هنية
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ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة على األسئلة الموضوعية التالية:
 -1محور اإلعداد (التخطيط) للتدريس:
 )8-8يُعرّف التعليم بأنه:
أ -مساعدة المتعلم على التعلم

ب-

تعديل السلوك كنتيجة للخبرة

ج -التفاعل المثمر بين الفرد وبيئته

د-

جميع ما ذكر

 )7-8عند التخطيط الستخدام الوسائل بشكل وظيفي فعال تعرض الوسيلة:
ب -إلى جانب الشرح طوال الحصة
أ -من خالل شرح الموضوع لتعزيز التعلم
ج -لشد انتباه المتعلمين خوفا ً من الملل

د-

بشكل متكامل مع أهداف الدرس
المنشودة

 )4-8عند صياغة األهداف السلوكية يشترط مراعاة:
ب -مراعية للمجال الوجداني
أ -واضحة ومحددة
د-

ج -قابلة للمالحظة والقياس

أ+ج

 )3-8اإلجراءات والخطوات التي يستخدمها المعلم عند بداية دخوله للموقف التعليمي تسمى
مهارات:
ب -مهارات العرض
أ -الخبرات المنتمية
ج-

د-

التمهيد للدرس

الغلق

 )0-8عند اختيار أهداف سلوكية أدائية في المجال المعرفي يفضل أن تبدأ األهداف بأفعال
مثل:
ب -يكتب ,يرسم ,يفرق ,يركب ,يفكك,
أ -يصغي ,يشارك ,يتقبل ,يفضل ,يعي
يبرهن
ج -يعدد ,يعّرف ,يسمي ,يميز ,يصنف ,د-
يقارن
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يفهم ,يدرك ,يستوعب ,يتذوق,
يكتسب

 )6-8الهدف األساسي للتحضير المنتظم لمذكرات الدروس اليومية هو:
ب -توفير الجو المناسب للتعليم والتعلم
أ -إرضاء مدير المدرسة أو المشرف
بطريقه فعالة
ج -توزيع المقررات على أيام الدراسة بشكل د-
متوازن

تهيئة وسائل االتصال التعليمية
الالزمة

 )2-8المعلم الذي يخطط لتدريسه جيداً:
أ -يوظف الخاتمة في ربط عناصر الدرس ب-
ببعضها

يوظف كل من الخاتمة والتمهيد في
تهيئة تعلم فعال للمتعلمين

ج-

يركز على الخاتمة في تحقيق أهدافه دون د-
التمهيد لضيق وقت الحصة

يوظف التمهيد في تشجيع المتعلمين
على التعلم

 )1-8إن القضية المركزية في التخطيط للتدريس هي:
ب -تهيئة الوسائل التعليمية
أ -ترتيب جدول المعلم
ج -تحقيق أهداف المواد التعليمية

د-

إرضاء المشرف التربوي

 )9-8الفعل الغير قابل للقياس والمالحظة الذي يجب االبتعاد عنه عند صياغة األهداف
المراد تحقيقها:
ب -يدرك
يعرف
أ-
ِ
ج -يعدد

د-

أ+ب

 )81-8يعرّف الهدف السلوكي بأنه:
أ -استجابة على شكل فعل أو قول يحدث ب -التغيرات المراد إحداثها في سلوك
المتعلم كنتيجة لعمليات التعلم
نتيجة مثير أو مثيرات معينه
ج -خطة للحكم على نجاح العملية التربوية د-
في تحقيق األهداف
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جميع ما ذكر

 -2محور تنفيذ الدرس:
 )8-7تهدف التهيئة إلى اآلتي عدا واحدة:
أ -إثارة تفكير التالميذ

ب -تركيز انتباه التالميذ حول الموضوعات
التعليمية الجديدة

ج -ربط المعارف السابقة بالمعارف د-
الجديدة

إشغال وقت التالميذ في شيء مفيد

 )7-7لتحسين عملية االتصال يجب أن تتضمن العملية اآلتي:
ب -مرسل-مستقبل-رسالة
أ -مرسل-مستقبل-رسالة-قناة اتصال
اتصال
ج -هدوء-مستقبل-رسالة-قناة اتصال

د-

مشوشة-قناة

مرسل-مستقبل-رسالة-ظروف فيزيقية
مناسبة

 )4-7المسئول عن ضمان عملية االتصال والتواصل بين المعلم والمتعلم:
ب -جذب االنتباه
أ -إثارة الدافعية
ج -التعزيز

د-

نوع الرسالة

 )3-7إلثارة الدافعية وظائف هامة في عملية التدريس منها:
أ -تضع أمام المعلم أهدافا ً يسعى لتحقيقها ب -توفر وقت وجهد المعلم أثناء التدريس
ج -تضمن بقاء أثر التعلم ألطول وقت د-
ممكن

ليس مما سبق

 )0-7وجد معلم قصوراً في أحد مواقف التعلم التعاوني فقرر حجب التعزيز عن
المجموعة كلها ,يهدف هذا التصرف لتدعيم مبدأ:
ب -االعتماد المتبادل بين أفراد المجموعة
أ -مسئولية كل فرد داخل المجموعة
ج -التفاعل بين أفراد المجموعة

د-
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العالقات بين أفراد المجموعة

 )6-7من طرق تنمية مهارة طرح األسئلة عند الطالب ما يلي:
أ -تيقن المعلم من شعور الطالب بأن ب -مساعدة المعلمين للتالميذ في صياغة
األسئلة
األسئلة تعكس رغبتهم في العلم
ج -استجابة المعلمين ألسئلة الطلبة يعمق د-
االهتمام وبطريقة ودية

كل ما سبق

 )2-7من عوامل فشل أسلوب المناقشة في التعليم:
أ -استمرار التركيز على الموضوع ب -احتكار المناقشة على عدد من األشخاص
الرئيس خالل النقاش
ج -التركيز على األداء بدالً من الحقائق د-
المحددة أثناء النقاش

كل ما سبق

 )1-7اإلجراءات والخطوات التي يستخدمها المعلم عند بداية دخوله إلى الموقف التعليمي
تسمى مهارات:
ب -استخدام الوسائل
أ -التخطيط للدرس
ج -التمهيد للدرس

د-

التقويم

 )9-7أهم عنصر يجب مراعاته عند تنفيذ الدرس هو:
ب -كيف يتعلم
أ -ماذا يتعلم
ج-

هل يتعلم

د-

لماذا يتعلم

 )81-7ينبغي على المعلم مراعاة ما يلي عند استخدام السبورة:
أ -تقسيم السبورة قبل البدء بتنفيذ الدرس ب -وضوح الخط وسالمة ما يدونه المعلم
ج -أن يكون قريبا ً من السبورة عند الشرح د-
عليها
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كل ما سبق

 -3محور إدارة الصف وتنظيمه:
 )8-4عيوب طريقة المحاضرة:
أ -تحتاج إلى جهد كبير
ج -غير مناسبة لتعليم المرحلة األساسية

ب -انعدام تفاعل المتعلمين
د-

أ+ب

 )7-4المقصود بضبط الصف هو:
أ -سيطرة المعلم على المادة التعليمية ب -شغل المتعلمين في جو أكاديمي وممارسة
أنماط النشاط الصفية االعتيادية
وجذب انتباه المتعلمين
ج -شخصية المعلم القوية مما يفرض د-
احترامه وتقديره
 )4-4يفضل أن تكون مدة التمهيد:
أ -من  7إلى  81دقائق
ج -أكثر من  80دقيقة

العالقات الودية واالجتماعية بين المعلم
والمتعلمين واالحترام المتبادل

ب -من  81إلى  80دقيقة
د-

نصف ساعة

 )3-4تعد القدرة على إثارة تفكير الطالب بشكل مستمر من مهارات المعلم في مجال:
ب -التمهيد للدرس
أ -استخدام الوسائل
ج -إدارة الصف

د-

الغلق

 )0-4من الطرق التي تمكن المعلم من تقليل المشكالت الصفية عند التالميذ كل ما يلي عدا
واحدة:
ب -تعزيز السلوك المرغوب فيه
أ -إعطاء التالميذ اختبار قصير
ج -تعديل السلوك السلبي عن طريق االقتداء د-
بالسلوك المرغوب فيه

تعديل السلوك باستخدام أسلوب
السلحفاة

 )6-4الحظ معلم أن بعض طالبه يفتقر لالنضباط داخل الفصل في هذه الحالة ينبغي على
المعلم تعديل:
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أ-

المحتوى التعليمي

ج -أنماط التغذية الراجعة

ب -البيئة الصفية
د-

أسلوب التقييم

 )2-4أي مما يلي ال يعد من أساليب رفع كفاءة إدارة الصف:
أ-

تنويع النشاط المدرسي وتوفير مجموعة ب -التنوع في أساليب التواصل والتدريس
مع المتعلمين
نشاطات متعددة

ج -تقييد تحركات المتعلمين داخل الصف

د-

التعامل مع مشكالت المتعلمين بطريقة
تقلل من حدوثها

 )1-4أي مما يلي ضروري لتوظيف وقت التعلم بكفاءة:
أ-

تكليف التالميذ قراءة الدرس مسبقا ً قبل ب -دعم الشرح بأسئلة تنمي الفهم لدى
الطالب
مناقشته في الفصل

ج -تكليف التالميذ بأداء الواجب المنزلي د-
قبل الدرس مباشرة

وضع خطة للتدريس واإلقالل من وقت
ضبط النظام في الفصل

 )9-4إذا كانت بعض من إجابات المتعلم على السؤال صحيحة فالتعزيز المناسب هو:
أ-

إهمال إجابته وعدم االلتفات إليها

ب -تعديل الخطأ في إجابته مع إهمال الجزء
الصحيح منها

ج -تعزيز الجزء الصحيح من إجابته د-
وتعديل الجزء الخاطئ

إهمال الجزء الخاطئ فقط وتعزيز الجزء
الصحيح منها

 )81-4أي من اآلتي ال تساعد المعلم والطالب على االتصال الفعال:
أ-

استخدام الوسيلة في وقتها

ج -تقسيم الصف إلى مجموعات

ب -الكتاب المدرسي المفتوح أثناء الحصة
د-
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تعزيز إجابة الطالب معنويا ً أو ماديا ً

 -4محور استخدام الوسائل التعليمية
 )8-3يتذكر المتعلمون بشكل عام  % 91مما:
أ-

يسمعون ويشاهدون

ج -يسمعون ويلمسون

ب -يقولون ويمارسون
د-

ليس مما ذكر

 )7-3من طرق التعلم المجرد:
أ-

بالرموز والكلمات

ج -باألفالم الثابتة

ب -باألفالم والصور
د-

بالمحاكاة

 )4-3عند التحضير الستخدام جهاز عرض ضوئي ينبغي التأكد من وجود:
أ-

تيار كهربائي في مكان العرض

ب -مصباح إضافي للجهاز المراد استخدامه

ج -شاشة منقولة أو ثابتة إلسقاط الضوء د-
عليها

جميع ما ذكر

 )3-3أفضل دور للمعلم في استخدام المتعلمين لوسيلة تعليمية هو:
أ-

إرشاد المتعلمين للنشاط الذي سيؤدونه ب -يستقي المعلم المعلومات من الوسيلة ثم
يخبر المتعلمين بها
للتعلم من الوسيلة

ج -يقرأ المعلم المعلومات من مذكرة د-
التحضير وهو ينظر إلى الوسيلة

يجعل المعلم الوسيلة وراء ظهره,
ويحدث المتعلمين عما تحويه من أفكار

 )0-3أجهزة العرض التالية تحتاج إلى وسط معتم عدا واحدة:
أ-

جهاز العرض فوق الرأس O.H.P

ج -جهاز L.C.D

ب -السبورة الذكية
د-
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جهاز عرض األجسام المعتمة

 )6-3تهدف الرحالت الميدانية العلمية إلى:
أ-

ب -إدخال السرور والبهجة إلى قلوب
المشاركين

التمتع بالمناظر الطبيعية الخالبة

د-

ج -جمع بيانات مكلمة لما ورد في المقرر

حفز المشاركين على مشاهدة معلم الوطن

 )2-3أي مما يأتي ال يعد من الوسائل التعليمية:
أ-

مسرح الدمى

ج-

السبورة

ب -المالحظة والتصنيف
د-

البطاقات والصور

 )1-3من طرق التعلم بالمحسوس ما يلي:
أ-

المعارض

ج -المشاركة في العمل

ب -المشاهدة الواقعية
د-

المواد السمع بصرية

 )9-3تعتبر وسائل االتصال التعليمية /التعلمية في الدرس:
أ-

مثيرات للتعلم

ج -منظمات التعلم

ب -محتويات التعلم
د-

معوقات التعلم

" )81-3يد وحدها ال تصفق" مثل عربي يتطابق مع:
أ-

طريقة المشروع

ج -التعلم الذاتي

ب -حل المشكالت
د-

التعلم التعاوني

 -5محور التقويم:
 )8-0من شروط التقويم الجيد كل مما يلي عدا واحدة:
أ-

األخذ باإلطار الجزئي للمنهاج

ج -مشاركة المتعلمين وأولياء األمور

ب -أن يكون امتداد للتعلم الذاتي
د-
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اختصار الوقت والجهد والمال

 )7-0من أهم مميزات االختبار الموضوعي:
أ-

ب -سهولة تصحيحه

سهولة وصفه

د-

ج -إسهامه في قياس القدرات

جميع ما ذكر

 )4-0االختبار الذي يقيس تقدم المتعلمين:
أ-

ختامي

ج -تشخيصي

ب -تكويني
د-

قبلي

 )3-0أهم ما يؤخذ على أسئلة الصواب والخطأ أنها:
غير صالحة لقياس األهداف الخاصة بالتفكير ب -غير صالحة لقياس األهداف
الوجدانية
والتعليل

أ-

د-

ج -تقيس األهداف الخاصة الحقائق

ال تراعي الفروق الفردية بين
المتعلمين

 )0-0تكون نسبة التخمين أعلى ما يمكن في اختبارات:
أ-

اإلكمال

ج -االختيار من متعدد

ب -المزاوجة
د-

الصواب والخطأ

 )6-0أسئلة عمليات التفكير العليا كل مما يلي ما عدا واحدة:
أ-

التحليل والتقويم

ج -العالقات بين األسباب والنتائج

ب -التذكر والمعرفة
د-
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االستدالل القياسي واالستقرائي

 )2-0من الصفات الجيدة لفقرات اختبار المقال كل مما يلي ما عدا واحدة:
أ-

تساعد المفحوص على تقليص ب -تظهر قدرة المفحوص على إنتاج األفكار
اإلجابة

ج -تصلح لتقويم األهداف التعليمية د-
المعقدة

تعطي المفحوص درجة عالية من الحرية في
الترتيب

 )1-0أنسب أنواع االختبارات لقياس مستوى التذكر هو:
أ-

التكويني

ج -الموضوعي

ب -التحصيلي
د-

المقال

 )9-0أفضل أنواع األسئلة التي تقيس تنظيم األفكار والربط بينها هي:
أ-

المقال

ج -الشفوية

ب -الورقة والقلم
د-

اإلكمال

 )81-0إن استخدام أساليب وأدوات تقويم متعددة:
أ-

يدعم إدارة الصف

ج -يدعم غلق الدرس

ب -يدعم تحقيق األهداف
د-
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يدعم ملف اإلنجاز

ملحق رقم ()2
اختبار مهارات التخطيط واعداد الدروس " الجانب المعرفي"

جامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة األزه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر -غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة
عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادة الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات العليـ ـ ـ ـا
كـلـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الـ ـتربي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
قس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم المناهج وطرق التدريس

اختبار مهارات التخطيط واعداد الدروس
إعداد الباحث
المنتصر سعيد رباح هنية

إشـــــــــــــــــــــــــــراف
الدكتور  /عطا حسن درويش

الدكتور  /راشد محمد أب صواوين

أستاذ مناهج وطرق التدريس

أستاذ مناهج وطرق التدريس المساعد

جامعة األزهر-غزة

جامعة األزهر-غزة
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أختي الطالبة /المعلمة:
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ملحق رقم ()3
بطاقة مالحظة األداء التدريسي " الجانب السلوكي"

جامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة األزه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر -غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة
عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادة الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات العليـ ـ ـ ـا
كـلـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الـ ـتربي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
قس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم المناهج وطرق التدريس

بطاقة مالحظة األداء التدريسي للطلبة /المعلمين
إعداد الباحث
المنتصر سعيد رباح هنية
إشـــــــــــــــــــــــــــراف
الدكتور  /عطا حسن درويش

الدكتور  /راشد محمد أب صواوين

أستاذ مناهج وطرق التدريس

أستاذ مناهج وطرق التدريس المساعد

جامعة األزهر-غزة

جامعة األزهر-غزة
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م

درجة الممارسة

الفقرة

1

أوالً :مجال التخطيط واعداد الدروس
1

ينوع في صياغة األهداف السلوكية) المعرفية – المهارية
ّ
–الوجدانية(

2

يحدد المتطلبات السابقة الالزمة للتعلم الجديد

3

يستخدم أهدافاّ تناسب مستوى الطلبة وخصائصهم النمائية

4

يكتب أهدافاّ سلوكية قابلة للقياس والمالحظة

5

يضع أهدافاّ تعليمية تراعي تنمية التفكير وحل المشكالت

6

يحدد األساليب التعليمية المناسبة لألهداف في تحضيره

7

يحدد الوسائل التعليمية المناسبة للموقف التعليمي في
تحضيره

8

يربط أهداف الدرس بأهداف تدريس المادة العلمية

9

يحدد أساليب تقويم أداء التالميذ في تحضيره (البنائي

والختامي)

 11تستوفي الخطة كافة عناصر التحضير الجيد )األهداف –
اإلجراءات – التقويم(
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4 3 2

5

6

7

درجة الممارسة

م

الفقرة

1

ينوع في أساليب التهيئة للدروس

2

يستخدم قنوات اتصال متنوعة

3

يجذب انتباه التالميذ باستخدام أساليب متنوعة وشيقه

4

ينوع في أساليب التعزيز المادية والمعنوية

5

يدير النقاش مع التالميذ بطريقة فعالة

6

يركز انتباه التالميذ نحو الموضوعات التعليمية الجديدة

7

يركز على النقاط األساسية في الدرس أثناء الشرح

8

يستخدم الطباشير الملون بطريقة جذابة ومرتبة

9

يعطي التالميذ المجال لإلجابة عن األسئلة المطروحة

1
ثانياّ :مجال تنفيذ الدرس

 11لديه القدرة على إثارة دافعية الطالب بشكل مستمر
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م

درجة الممارسة

الفقرة

1

ثالثاً :مجال استخدام الوسائل التعليمية
1

يستخدم مصادر البيئة المختلفة لتبسيط المعلومات ،وربطها

2

يستخدم الوسيلة في الوقت المناسب من الدرس

3

ينوع في استخدام الوسائل التعليمية
َ

4

يخرج بملخص سبوري واضح

5

يتأكد من تحقيق هدف الوسيلة

6

يضع الوسيلة جانباً بعد االنتهاء منها

7

يشجع التالميذ على إنتاج وسائل تعليمية من البيئة

8

يفعل دور السبورة كوسيلة تعليمية

9

يستخدم الوسائل واألنشطة المناسبة لمستوى التالميذ

ببيئة التالميذ

 11يراعي شروط الوسيلة الفعالة من حيث (التكلفة-الجاذبية-
األمان )...
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م

درجة الممارسة

الفقرة

1
رابعاّ :مجال التقويم

1

يوجه أسئلة تقيس الخبرات السابقة لدى التالميذ

2

لديه مهارة في صياغة األسئلة التعليمية وفن طرحها

3

يستخدم أساليب متنوعة في التقويم (لفظية شفوية-تحريرية)

4

يتابع حل الطلبة للمسائل واألنشطة وتصحيح حلولهم

5

يربط اإلجابات الخاطئة بالصحيحة

6

يعطي التالميذ تغذية راجعة بعد كل إجابة

7

يوظف أنواع التقويم المختلفة (قبلي-تكويني-بعدي)

8

ينوع في أساليب غلق الدرس

9

يهتم بالواجبات البيتية

 11يطرح أسئلة تراعي الفروق الفردية
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5

6

7

م

درجة الممارسة

الفقرة

1

خامساً :مجال إدارة الصف
1

يدير الحوار مع الطلبة بطريقة هادئة

2

يمنح الطلبة فرصة للتفكير في األسئلة وال يعطي اإلجابة
فو اّر

3

يناقش الطلبة في األفكار التي اقترحوها

4

قدر للحصة وفعالياتها المختلفة
الم ّ
يلتزم بالوقت ُ

5

ال يسمح بالعشوائية في اإلجابة عن األسئلة المطروحة

6

يستثمر الوقت الباقي من الحصة في تقديم أنشطة

7

يوظف التعزيز بإشكاله إلثارة اهتمام الطلبة وزيادة دافعيتهم

8

يشرك أكبر عدد ممكن من المتعلمين في التفاعل الصفي

9

يتقن التصرف في المواقف الطارئة

وتدريبات إضافية

 11لديه القدرة على أن يثير تفكير الطالب بشكل مستمر
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ملحق()4
صورة أسلوب الصديق الناقد
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ملحق رقم ()5
قائمة أسماء المحكمين
التخصص

جهة العمل

الرقم

االسم

.1

محمد سليم مقاط

المناهج وطرق التدريس

جامعة األزهر

.2

محمد هاشم أغا

أصول تربية

جامعة األزهر

.3

محمود حسن األستاذ

المناهج وطرق التدريس

جامعة األقصى

.4

إسماعيل عمر حسونة

المناهج وطرق التدريس

جامعة األقصى

.5

سليمان أحمد حرب

المناهج وطرق التدريس

جامعة األقصى

.6

أشرف أكرم الحناوي

المناهج وطرق التدريس

جامعة األقصى

.7

حسن ربحي مهدي

المناهج وطرق التدريس

جامعة األقصى

.8

سامح جميل العجرمي

المناهج وطرق التدريس

جامعة األقصى

.9

باسمه إبراهيم صبح

المناهج وطرق التدريس

جامعة القدس المفتوحة
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