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 :خصممال

ت التدريس لدى طمبة لمبحث الحالي ىو قياس مستوى ميارا األولاليدف 
واليدف الثاني ىو تعرف الفروق ذات الداللة ، المرحمة الرابعة/ قسم المغة العربية

 االبً ( ط04إذ طبق عمى عينة ) الميارات التدريسية بين الجنسين؛ في اإلحصائية
 استعممت أداة المالحظة المكونةوقد ، وطالبة من كمية التربية ابن رشد المرحمة الرابعة

ذا داللة إحصائية  افرقً  وعند تحميل النتائج تبين ان ىناك، سيياس ليكرت الخمامن مق
والفروق ، ي فرقميارة الغمق التي لم تظير أ باستثناءفي جميع الميارات التدريسية 

مستوى ىذه  أنوىذا يعني ، التي ظيرت كانت جميعيا لصالح المتوسطات الفرضية
ك من فروق في ميارات نو ليس ىناأ تبينوكما ، الميارات عند الطمبة ضعيف

فجميعيا غير دالة باستثناء ميارة األسئمة الصفية الذي ظير الفرق الدال  ؛التدريس
 فييا لصالح الطالب وميارة الغمق الذي كان الفرق فييا لصالح اإلناث.
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Abstract: 

The first goal for the current research is to measure the level of 

teaching skills for the Fourth year student / Arabic department. The 

second goal is to know the differences which indicate the statistics 

indication in the teaching skills between the sexes. The research has 

been performed on a sample of (40) male and female students from 

Ibin Rushd Education College, Fourth year and the toll used for the 

research is Likert Scale. When the results got analyzed, there was a 

difference in the statistic indication in all teaching skills except the 

closing skill which showed no difference at all. The difference 

appeared were in the favor of hypothetical middles which mean the 

level of that skill for the students is weak. And it showed also that 

there are no differences in the teaching skills as they don’t have 

indication except the skill of classroom questions which showed the 

difference for the favor of students and the closing skill which 

indicates the difference for the favor of the female students. 
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 :مقدمة

كونيا تتطمب من  ؛إن ميارات التدريس تمثل مرحمة كبرى لمنظومة التدريس 
إلكساب المتعممين ، المدرس القيام بعدد من اإلجراءات واألساليب والميارات المعقدة

الخبرات التربوية المستيدفة بما تشتمل عميو من معارف وميارات واتجاىات وقيم وأنماط 
قد تعدل  اوسموكً ، قد حدث اخاتمة الدرس والمطاف ـ بأن تعممً توحي في ، سموكية متعددة

 (.52: 5402، عمى وفق الغاية المرجوة واليدف المنشود )الخميفة

والطمبة الذين ىم في المراحل النيائية من الدراسة ، إن الطمبة بشكل عام 
ر ولكنيم بحاجة الى الفرص لتطوي، الجامعية يرغبون في أن يكونوا مدرسين جيدين

 فيم يستطيعون تنمية مياراتيم المعرفية، والعمل عمى رفع مستويات األداء، تفكيرىم
بالتدريب عمى مواد معرفية حقيقية وأن يكونوا أكثر أصالة وموضوعية من خالل تغيير 

 لذلك.  والبرامج المعدة أصاًل ، والتغذية الراجعة، مداركيم التي تشكميا المناقشات الحرة

 :حثمشكمة الب -وًل أ

بثورة  اتمر البشرية بانفجار معرفي كبير في مجاالت الحياة عامة مرورً 
وىي من مظاىر العصر الحديث ، اإللكترونيةالمعمومات واالتصاالت وانتياء بالثورة 

 القائم عمى العولمة.

عمى برامج  باعتمادىم، العممي والميني لمطمبة المطبقين اإلعدادإذ إن ضعف 
، مثل الميارات والمينة األخرىوتيمل الجوانب ، ب المعرفيتؤكّد بنحو عام الجان

يخفى عمى المشتغمين في  وال، وتقديم محتويات بعض المواد بصورة غير مترابطة
تربوية وميدانية تؤدي الى بناء  أىميةمن  الميارىالتربية وطرائق التدريس الجانب 

 (.59: 5400، خرونوآ، زاير)شخصيات متكاممة تستطيع تأدية واجباتيا بنحو فعال 
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استشعرت الباحثة ىذه المشكمة بحكم معايشتيا ، األسبابىذه  عن فضاًل 
الميداني عمى  شرافواإلوتدريسيا مادتي طرائق التدريس والتربية العممية ، لمطمبة
والسيما في أثناء  الجمعي الحظت قمة خبرات الطمبة في مرحمة التطبيق الطمبة

 .عممية التدريس أثناءالصفية  استعمال الميارات التدريسية

 خضعمنيا بالمشكمة التي تتطمب أن ي اإحساسً جاء اىتمام الباحثة ، ومن ىنا
ميارات التدريس  لتمبية احتياجاتيم الخاصة في امتالكيملمبحث  الطمبة المطبقين

فقد صاغت الباحثة المشكمة ، وعميو، الصفي واستعماليا في عممية التعميم والتعمم
 الستفساري اآلتي:بالسؤال ا

  ؟الزمة لمطمبة المطبقين في قسم المغة العربيةال ميارات التدريس الصفي ما -

 :أىمية البحث -اثانيً 

وتنمية شخصيتو  نساناإلتغييرات في سموك  حداثإإن دور التربية ميم في 
 اوفكريً  افيي عممية تغيير شاممة لسموك الفرد اجتماعيً ، وتوجييو نحو خدمة مجتمعو

 (.7-9: 5440، )العبيدي وأدائيا اانيً ووجد

ويعد المدرس ، النظام التعميمي نظام متكامل لو مدخالتو وعممياتو ومخرجاتو
جراءاتولما لو من دور فاعل في عممياتو  اأساسيً كما اشرنا ركنا  ألنو مكون رئيس  ؛وا 

 (.05: 5442، في مدخالت التعميم )عطية , و عبد الرحمن

يمثالن جناحي النمو  ثنائياأرس قبل الخدمة وتدريبو في عممية إعداد المدتعد 
وبناء عمى ذلك فمن الخطأ ان تكون عممية تدريب ، الميني واالرتقاء العممي لممدرس

وتأخذه ، بل يجب تكون عممية منظمة محددة بأىدافيا وخططيا، المدرسين عشوائية
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من اجل التجديد  نجاحياإلويتم تييئة الظروف والتسييالت ، مدة زمنية كافية لتنفيذىا
 (.79: 5440، والتطوير في المجاالت التربوية المختمفة )نصر اهلل

عند االلتحاق بإحدى كميات التربية وال تنتيي عند  األولىإنيا تبدأ من المحظة 
 .وتبقى مستمرة مدى الحياة الوظيفية والمينية لممدرسين، التخرج من ىذه الكميات

الغنى عنو في مناىج  ارئيسً  اكبرى بوصفيا عنصرً  يةلمتطبيقات التدريسية أىم
اقعية كميات التربية وبين مسؤولياتيم الو  إعداد المدرسين وجسر يوصل بين حياة طمبة

ن مرورىم عبر ىذا الجسر وتطبيقيم لخبراتيم يؤىميم وأ، في غرفة الدراسة الصفية
 .(52: 5400، وآخرون، لمتكيف مع الحياة المدرسية )زاير اتمقائيً 

ن معرفة المدرس بميارات التدريس واستعمالو تساعده عمى وترى الباحثة أ
ذ تصبح عممية التعميم مرنة إ؛معرفة الظروف التدريسية التي تحيط بالموقف التعميمي

 .الطمبة المستقبمية وميوليم ورغابتيم باحتياجاتووثيقة الصمة 

ة عامة وتدريبيم عمى المدرسين في اختصاصاتيم المختمف إعدادلذا فمسؤولية 
وقسم المغة العربية ىو ، الميارات التدريسية ىي من ضمن مسؤوليات كميات التربية

التي ُتعدُّ المدرسين المتخصصين بمادة المغة العربية الساعين  اإلنسانية األقساممن 
 ( 50: 5400، خرونوآ، زاير)عربية تحقيق أىداف تعميم المغة ال إلى

ألنيا ؛أن الجامعة ذات تأثير فعال في سموك الطمبة ومنيا ارتأت الباحثة
وتوجيييم ، المستقبل إلىتعطي فرصة تربوية منظمة تؤىل الطمبة المطبقين لمدخول 

رشادىم لتحقيق نمو متكامل وشامل في وتدريبيم عمى وفق خبرات ، عدة جوانب وا 
يم اآلخرين وفيم وجيات نظرىم ورفع مستوى التفكير المرن لدييم باستعمال

وكيفية توظيف ميارات التدريس الصفي في المواقف ، استراتيجيات حديثة مرنة
 .ومستقباًل  احاضرً  الصفية لتدرك آنذاك القيمة الحقيقية لمتدريس
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 :أىداف البحث -اثالثً 

 قسم المغة العربية. ة/الرابع طمبة المرحمةميارات التدريس لدى مستوى قياس  .0

 في الميارات التدريسية بين الجنسين. ئيةاإلحصاتعرف الفروق ذات الداللة  .5

 :حدود البحث -ارابعً 

  جامعة بغداد. - ابن رشد -الحدود المكانية : كمية التربية  .0

 ./ قسم المغة العربية ةالرابعالمرحمة الحدود البشرية : طمبة  .5

 م. 5402 -5407الحدود الزمانية : العام الدراسي  .3

ميارة ، لصفي ىي: ميارة التخطيطالحدود الموضوعية : ميارات التدريس ا .0
ميارة تنويع ، ميارة التعزيز، الصفية األسئمةميارة ، ميارة الشرح، التييئة

 ميارة الغمق.، المثيرات
 :تحديد المصطمحات  -اخامسً 

 ( :عرفو كل من :Teaching skillsميارات التدريس )

لنقل ؛سموكيات معينة داخل الصف داءأ: "ىي قدرة المدرس عمى (الجميمي) .0
 األىدافوالمعمومات إلى الطمبة بشكل يساعدىم عمى تحقيق  الخبرات
 (.07: 5404، مع مراعاة الدقة والسرعة ")الجميمي، التعميمية

: "ىي مجموعة السموكيات التدريسية التي يظيرىا المدرس (ومحمد، )بودي .5
: 5405، ومحمد، معينة " )بودي أىداففي نشاطو التعميمي بيدف تحقيق 

070). 
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: ىي الممارسات التدريبية التي حمميا المدرس التعريف النظري لميارات التدريس -
من خبرات مكتسبة في صورة سموكيات لفظية وميارية ووجدانية لتنفيذىا داخل 

 ظروف الموقف التعميمي. مراعاةالصف مع 

ىي التطبيق العممي في أتخاذ أفضل :  لميارات التدريس اإلجرائيالتعريف  -
، والتييئة، في توظيف ميارات التدريس الصفي )التخطيط اواألكثر تأثيرً الطرائق 
وميارة الغمق( في فروع المغة ، وتنويع المثيرات، والتعزيز، واألسئمة الصفية، والشرح

 العربية مقاسة باستمارة المالحظ المعدة ليذا الغرض.
كميات التربية  عرفيا )الصيداوي(: ىم طمبة المرحمة الرابعة في الطمبة المطبقين -

ويمارسون التدريس الفعمي تحت أشراف وتوجيو ، والمذين ُيعدون لمتخرج كمدرسين
لكي يكتسبوا ، متخصصين من أعضاء ىيأة التدريس في المناىج وطرائق التدريس

 (. 03: 5405، خبرات وميارات مينة التدريس )الصيداوي
ابع في كميات التربية الذين ىم طمبة الصف الر  التعريف الجرائي لمطمبة المطبقين: -

عداد الميني التي يخضعون ليا بوصفيم اإلُيعدون لمتخرج بعد انجاز متطمبات 
 مدرسين وتحت اشراف اساتذتيم. 

 : ميارات التدريس الصفي -خمفية النظريةال

المدرسين القائمة عمى ميارات التدريس من اىم مالمح  إعدادتعد حركة  
 إلىالتي ترمي ، التربوية األوساطفي  اشيوعً  وأكثرىا، ةالمعاصر  األمريكيةالتربية 
ولقد سادت ىذه الحركة معظم برامج ، إثنائياتدريب لممدرس قبل الخدمة وفي  أحداث
 إعدادبيدف ؛في السنوات السابقة األمريكيةالمدرسين في الواليات المتحدة  إعداد
لتعمم؛ حتى يقوموا بعمميم حدث نظريات التعميم واسين ماىرين وتدريبيم عمى وفق أمدر 

 لألساليبوقد ركز الباحثون عمى ميارات التدريس رّدة فعل ، التدريسي عمى نحو سميم
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والتي كانت تستند ، المعممين ومعاىدىم إعدادالتقميدية التي كانت سائدة في كميات 
 الذي مؤّداه ان ابرز خصائص المدرس الماىر، المدرسين عدادإلالمفيوم التقميدي  إلى

وبالمادة ، تتوقف عمى مدى تمكنو من الميارات التدريسية الخاصة بالموقف التعميمي
 (.04: 5443، وأخرون، )حميدةيدرسياالدراسية التي 

 أىمية الميارات التدريسية:

 ترجع أىمية الميارات إلى االعتبارات األتية:

 في سيولة ويسر. األعمالتكسب الفرد القدرة عمى أداء  .0

 .األداء قانإتترفع مستوى  .5

 التعميم. إلى تكسب الفرد مياًل  .3

 تطوير والذات وتحقيقيا(.)عمى مسايرة الذات  اتجعل الفرد قادرً  .0

 متابعة التطورات العممية والتكنولوجية. .2

، واخرون، )الخزاعمة خرينباآلعمى توسيع نطاق عالقاتو  اتجعل الفرد قادرً  .9
5400 :023.) 

  ي:وفيما يأتي عرض لميارات التدريس الصف

 :ميارة التخطيط -أوًل 

تُّتخذ بموجبو التدابير العممية ، أسموب عممي عمى وجو العموم -التخطيط  
 مستقبمية معينة. أىدافالالزمة لتحقيق 

ومن المفيوم العام لمتخطيط اشتق مفيوم التخطيط لمتدريس بمستوياتو 
والمنسق والمسبق  فثمة من يرى أن التخطيط التدريسي يعني التفكير المنظم، المتعددة
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سواء أكان ذلك ، لتحقيق أىداف تعميمية معينة، لما يعتزم المدرس القيام بو مع الطمبة
 الدرس اليومي أو، كان عمى مستوى الوحدة الدراسية أم، عمى مستوى المقرر الدراسي

 (.072: 5443، الفتالوي)

ال رة التي التخطيط لمتدريس من أقوى الميارات في عممية التدريس فيو الميا 
السير عمى طريقة ومنيج  ال يستطيعنو فإ، ذا ما حدث ذلكوا  ، عنيا المدرس يستغنى
فالتخطيط بمنزلة السراج ، بمن تاه في ليمة شديدة الظالم أشبوفيو حينئذ ، واضحين

 (.370: 5445، الذي ينير ليذا المدرس طريق التدريس )زيتون

 :أنواع الخطط التدريسية

 طط التدريسية وىما:من الخ نىناك نوعا
 : الخطة التدريسية الفصمية -أوًل 

تنفيذ المنيج  إمكانيةىي خطة بعيدة المدى تساعد المدرس عمى معرفة مدى 
التربوية  األىدافالدراسي والسرعة التي يسير بيا المدرس حتى يمكنو من تحقيق 

 (.025:  5403، حمزة و، تنفذ عمى مدى فصل دراسي كامل)الجبوري، المنشودة

 ىي:  اليذه الخطة أىدافً  إن

لسعتيا  اتحقيق الموازنة في الوقت المتاح لتدريس وحدات المنيج تبعً  .0
 وصعوبتيا والظروف التي تحيط بتعمميا.

 تعرف وحدات المقرر الدراسي وما يتضمن من موضوعات. .5

التي يستمزميا  واألجيزة، ائية لممنيج والوسائل التعميميةنشطة االثر تحديد األ .3
 فيذ المنيج.لتن
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دات المقرر الدراسي لوضع السبل المالئمة تحديد مواطن الصعوبة في مفر  .0
 لمواجيتيا وتسييميا.

 العامة لممقرر الدراسي أو اشتقاقيا وصياغتيا. األىدافاالطالع عمى  .2

 التعميم. أىدافالتقويم المالئمة لقياس  أساليبتحديد  .9

 تنفيذ المنيج إمكانيةدى ضير وتصميم الخطة بعد تحديد متنظيم عممية التح .7
 (.075: 5442، وعبد الرحمن، عطيو)

ىتمام المدرس بإعداد الخطة نو كمما زاد اوفي ضوء ذلك ترى الباحثة : أ
وكمما كانت الخطة دقيقة ، السنوية لممادة الدراسية ازدادت فاعميتو وتنظيمو لعممو

اال ، دافو التدريسيةومتسمسمة ومترابطة ومرنة كان المدرس اكثر كفاءة في تحقيق أى
، الطارئة التي قد يتعرض ليا المدرس والطمبة واألموراذا حصمت بعض المستجدات 

 والتي يمكن ان تؤثر في سير التدريس.

 :الخطة اليومية -اثانيً 

السيما المدرس ، ُيعد تخطيط الدروس اليومية من أىم واجبات المدرس 
، سوف يقوم بو المدرس في الصف لما اومعرفيً  افيو يعدىا عقميا وانفعاليً ، المبتدئ

 أنيمكن  وال، التفاصيل التي تصف الكيفية التي يدرس بيا الموضوع الدراسي وضعو 
 (.379: 5445، زيتون)من دون الخطة اليومية  فعااًل  انتوقع من المدرس تدريسً 

 :أىداف الخطة اليومية

ضمن من حقائق وما يت، وتحميل محتواه ومعرفة ما يتصل بو، دراسة الموضوع .0
 وتنفيذه.، ومفاىيم واتجاىات لمتعامل معيا في تخطيط الدرس

 الدرس وصياغتيا بعبارات يمكن مالحظتيا وقياسيا. أىدافاشتقاق  .5
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 اختيار طريقة التدريس المالئمة لتنفيذ الدرس. .3

 الدرس. أىدافالتعميمية التي تسيم في تحقيق  األنشطةاختيار  .0

دامة، والتعزيز ،ثارة الدافعيةإ أسموباختيار  .2 التواصل؛ والتعامل بين المدرس  وا 
 طوال مدة الدرس.، والطمبة

 التقويم المناسب. أسموبتحديد  .9

التي يمكن ان يكمف بيا الطمبة في نياية الدرس  واألنشطةتحديد الواجبات  .7
 (.020: 5442، وعبد الرحمن، صر الخطة اليومية )عطيةلتثبيت عنا

 :ةخصائص الخطة التدريسية الفعال

 أن تكون مكتوبة. .0

 أن تكون مستمرة. .5

 أن تكون موقوتة اي ان يراعي بيا عنصر الزمن لتغطية وقت الدرس. .3

وان تكون مراعية لمظروف التي قد ، والتعديل لإلضافةأن تكون مرنة قابمة  .0
: 5403، وحمزة، )الجبوري إكمالول دون وتحو ، تحدث في اثناء التدريس

027.) 

ثقة بين المدرس ونفسو وبين المدرس وطمبتو مما إن ميارة التخطيط تعزز ال
عن محاوالتو المستمرة البتكار الوسائل  يثير في نفوسيم الرغبة في االستزادة فضاًل 

ما  إيجادوفي المرونة الفكرية يكون شغمو الشاغل ، الكفيمة بتطبيق خطتو ىذه
انو وتطبيقو بما مداركيم وقدراتيم عمى التمقي واستيعابو واختز  فزازيساعدىم عمى است

 ينسجم وخطة الدرس.
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 : ميارة التييئةاثانيً 

تمثل التييئة نقطة االنطالق التي يبدأ منيا كل من المدرس والمتعمم لرحمة  
التي  واإلشارة، وتعد المصباح الذي يضيء الطريق، التدريس والبحث عن المرونة

ان يبتكر ويبحث  وىذا ُيحّتم عمى المدرس، لحسن سير الدرس األخضرتعطي الضوء 
وتجذب ، دافعيتيم لمتعمم عن السبل كافة والوسائل التي تثير اىتمام طالبو وتزيد

 (.52: 5402، انتباىيم لمدرس الجديد )الخميفة

بقصد تييئة الطمبة لمدرس  ؛او يفعمو، يقولو المدرس ويقصد بالتييئة : كل ما
مع أن بعض ، لمتمقي والقبول ةليكونوا في حالة ذىنية وانفعالية وجسمية مييأ، الجديد

يسمى بالتمييد لمدرس من حيث المادة العممية ويغفمون  المدرسين يركزون عمى ما
 افيكون اىتماميم منصبً ، من التييئة وىو الناحية االنفعالية لدى الطمبة اجانبا ميمً 

 لمطمبة مشاعر أننيم ينسون إ الإ، وىو اىتمام غير خاطئ، عمى المادة العممية فقط
، واىتمامات ينبغي فيميا والتجاوب معيا حتى يستطيع المدرس ان يجذب انتباىيم

 (.50: 5404، الدرس )الفقى أثناءوتجاوبيم معو في ، ويضمن مشاركتيم

الذين يحاولون التأثير في طمبتيم بطرائق ، المدرسين أنوقد أكدت البحوث  
يحققون نتائج ، ما يشغميمواالىتمام بيم ب، خريناآلغير مباشرة مثل: تقبل مشاعر 

 (.002: 0552، وآخرون، فضل بكثير ممن ال يفعمون )جابرأ

 : أىميامتنوعة لعل من  أغراضتحقيق  إلىتيدف التييئة 

لضمان اندماجيم في  المادة التعميمية الجديدة وسيمةً  إلىجذب انتباه الطمبة  .0
 بة لمتعمم.والمدرس الناجح ىو الذي يستثير دافعية الطم، الصفية األنشطة

 التي سوف يتضمنيا الدرس. والمعمومات األفكارطار مرجعي لتنظيم يجاد إإ .5
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في  وبخبراتيم المختزنة مما يوفر االستمرارية، ربط موضوع الدرس بما سبق .3
 (.025: 5447، التعمم )النعواشي

 : أنواع التييئة

نحو الموضوع : ويستعمميا المدرس بيدف توجيو انتباه الطمبة التييئة التوجييية. 0
 الذي يعتزم تدريسيو.

: ويستعمميا المدرس بيدف تسييل االنتقال التدريجي من المادة التييئة النتقالية.9
 خر.آ إلىمن نشاط تعميمي  أوالمادة الجديدة  إلىالتي سبق معالجتيا 

 ؛األنشطة إلىقبل االنتقال ، تعمموه : ويستعمميا المدرس لتقويم ماالتييئة التقويمية.2
، حميدة)المتمركزة لمطمبة األنشطةحد كبير عمى  إلىويعتمد  خبرات جديدة. أو
 (.055: 5443، خرونوآ

إن ميارة التييئة خير وسيمة لممواجية الفكرية واالستدراج المعرفي وىي 
 .الذي تستثار فيو القابميات وتتحفز فيو المدارك األوسعالميدان 

 :ميارة الشرح -اثالثً 

لذا ؛من الميارات الرئيسة الميمة والضرورية لعممية التدريستعد ميارة الشرح 
يعد امتالك المدرس ليذه الميارة قدرة عقمية يتمكن بيا من توصيل شرحو لمطمبة بيسر 
، وسيولة ويتضمن ذلك استعمال عبارات متنوعة ومناسبة لممواقف التعميمية )جابر

خيرة معجمية جيدة تمكنو من مع ذ من المغة اكبيرً  ا(. وىذا يتطمب تمكنً 00: 5444
 دارة ىذه الميارةإ

 ومن المواقف التي تستمزم استعمال ىذه الميارة: 

 تطمب شرح بعض النقاط الصعبة في محتوى الدرس.اقف تمو  .0



 9102سبتمبر  -الخمسون الحادي و  لعددا                                             مجمة بحوث الشرق األوسط

   - 992 - 

 الصعبة. األسئمةعن بعض  اإلجابةمواقف تتطمب  .5

 مواقف تتطمب تصحيح بعض المعمومات الخاطئة الشائعة. .3

قل وقت ممكن ير من المادة الدراسية في أجزء كبمواقف تتطمب تغطية  .0
 (.024: 5405، محمدو ، )بودي

 :نواع ميارة الشرحأ

، مصطمح أو، ظاىرة أو، : وفيو يكون التركيز عمى تفسير معنىالشرح التفسيري .0
ماذا يعني  أوالمقصود ب........؟  وفيو يجيب المدرس عن تساؤل: ما

 .....؟.كذا
، خطوات عمل أو، ما شيءضيح عمى مكونات : وفيو يتركز التو  الشرح الوصفي .5

، فيو يجيب عن تساؤالت ماذا، تتبع ظاىرة معينة أو، طريقة تشغيل جياز أو
 وكيف؟

: وفيو يكون التركيز عمى تنمية قدرة الطمبة عمى استنتاج بعض الشرح الستدللي .3
البيانات ويجيب فيو المدرس عادة عن  أو، النتائج في ضوء مجموعة الظواىر

، خرونآ و، الخزاعمة).....و.......؟ .ما العالقة بين أو، لماذا يحدث كذا، ؤلتسا
5400 :095.) 

والتوضيح ، والتتابع المنطقي الدقيق، منيا التنظيم، وىناك صفات لمشرح الجيد
 ثالثة:  اأمورً وىذا يستدعي من المدرس ، المتسمسل المترابط لمدرس

 ىدفا يقصد تحقيقو.  . أ

 نقطو يبدأ منيا.  . ب

 اليدف المحدد. إلىسيمة تصل بو من نقطة البدء و  . ت
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يراعي الدقة والتنظيم في خطوات شرحو المتسمسل  أنوىكذا ينبغي لممدرس 
ويتطمب ، ومميدة لما يتموىا، سبقيا كل خطوه مؤسسة عمى ما أنالواضح بمعنى 

يتوقف عمييا نجاحو في ، أساسيةالتتابع والتنظيم المنطقي من المدرس عدة قواعد 
 ىم ىذه القواعد: حو وأشر 

 المجيول. إلىاالنتقال من المعموم  . أ

 المركب. إلىالتدرج من البسيط  . ب

 المحدود. إلىاالنتقال من غير المحدود  . ت

 (.005: 5443، خرونوآ، حميدة)النظرية  إلىالتدرج من التجربة  . ث

 :ميارة السئمة الصفية -ارابعً 

ميارات التي ينبغي الصفية الجيدة وتوجيييا من ال األسئمةتعد صياغة  
الصفية التي يوجييا المدرس لطالبو بدور  األسئمةإذ تقوم ، لممدرس الناجح ان يتقنيا

فعمييا يعتمد التواصل الصفي بين المدرس وطالبو ، ميم وفعال في العممية التعميمية
الوسيمة التي تمكن المدرس من تقدير نمو المتعممين  أنياكما ، بدرجة كبيرة
 (.045: 5445، الموضوعة )الطناوي األىدافتثبت من تحقق وال، وتشخيصو

 أنيمكنيا  إذ ؛عمى مدى استعداد الطمبة لمتعمم الصفية ميمة لمتعرف واألسئمة
التعمم والمشاركة في مجريات  إلىالدافعية عند الطمبة وتحفزىم  أثارةالعمل عمى 

درس أو الم أسموبقد تكشف عن مدى صالحية  األسئمة إنعن  فضاًل ، الصف
ية التعميمية التي يستعمميا المدرس في الحصة الدراس واألنشطةالوسائل التعميمية 

 (.095: 5400، خرونوآ، )اليويدي
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 السئمة الصفية وطرحيا  ميارة صياغة

 :األسئمةميارة صياغة  -وًل أ

 تيةاآلتتوافر في السؤال المبادئ  أنالصياغة المفظية لمسؤال ميمة والبد من 
 غتو:عند صيا

 ومن اليدف السموكي بشكل خاص.، التربوية األىدافيشتق السؤال من  أن .0

 أن تكون صياغة السؤال واضحة وبكممات بسيطة ومفيومة عند الطمبة. .5

 اإلجابةيحتوي السؤال الواحد عمى مطمب واحد كي يتمكن الطمبة من  أن .3
 عنو.

التحميل  إلى الفيم ومنيا إلىتتدرج من المعرفة  األسئمةأن تتنوع مستويات  .0
 والتركيب.

 مالءمة السؤال لمستوى استعدادات الطمبة وقدراتيم. الحرص عمى .2

 
 : ميارة طرح السؤالاثانيً 

صياغة جيدة ويقيس  افقد يكون السؤال مصاغً ، ن طريقة طرح السؤال ميمةإ
لذلك عمى المدرس أن ، تكون موفقو ن طريقة طرحو قد الإال إميارات التفكير العميا 

 عند طرح السؤال: تيةاآلالمبادئ يراعي 

ثم  بل توجيو السؤال لجميع الطمبة في الصف أواًل ؛االبتعاد عن االنتقائية .0
 .لإلجابة ايختار طالبً 

 الطمبة بالتسمسل. إلى األسئمةيوجو  أال .5
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 عمى طمبة الصف. األسئمةفي توزيع  يكون عاداًل  أن .3

يم الدراسي منخفض الطمبة الذين تحصيم إلىالسيمة  األسئمةيوجو بعض  أن .0
 عنيا فيعيد الثقة في أنفسيم. اإلجابةحتى يستطيعوا 

 عنو. اإلجابةلمتفكير في السؤال ثم يطمب من الطمبة  اكافيً  اأن يعطي وقتً  .2

وىو التفكير الذي يؤدي الى ، التي تفضل التفكير التباعدي األسئمةيطرح  أن .9
 ؟يبدأ السؤال بمماذا كممات محددة وضيقة. وقد إلىال ، واسعة ومتشعبة أفكار

 وكيف؟

 اإلجابات: ميارة تمقي اثالثً 

 الطمبة بشكل سميم:  إجاباتفيما يأتي بعض المبادئ التي تساعد المدرس عمى تمقي 

من طمبة الصف وذلك  أوالطالب سواء من المدرس  إلجابةاالستماع بعناية  .0
 أو البناء عمييا. اإلجابةكي يسيل تصحيح 

ما ، جيد، ممتاز، أحسنتبالمفظ مثل  أما، ةالصحيح اإلجاباتتعزيز  .5 وا 
واالستمرار  اإلجابةباليد لتدل عمى استحسان  أوبالرأس  اإليماءبالحركة مثل 

 بيا.

ويفضل أن ، إذا كانت إجابتو غير صحيحة، الطالب إجابةعدم السخرية من  .3
وذلك ، أخرى إجابةاو التفكير في  أكثر دقة مثاًل  أجابويطمب المدرس منو 

 أخرى. أسئمةعن  اإلجابةالمدرس مشاركة الطالب في  يضمن

قبل ان تكون ا، اختً ا، اخً ا، أمً ا، تكون بالنسبة لمطمبة أبً  أنعمى  احرص جيدً لا .0
 وذلك حتى يتقبل منك الطمبة كل توجيو يقدم ليم. ا، مدرسً 
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الشائعة وناقشيا مع  األخطاءواجمع ا، فرديً  االنادرة عالجً  األخطاءعالج  .2
ـ 094: 5447، )النعواشي (095ـ097: 5400، خرونوآ، اليويدي) الطمبة.
 (043ـ 55: 5404، ( )الفقي095

عمى  األسئمةالصبر عندما يطرحون  قد يتصف كثير من المدرسين بعدم 
 خرآمناداة طالب  أوعنو  واإلجابةوقت االنتظار بين طرح السؤال  أنالطمبة فقد وجد 

تفعيل وقت االنتظار في  إلىى كثير من التربويين لذا ناد، من الثانية أجزاءال يتعدى 
أوقات التوقف التي يستعمميا  إلىإذ يشير ىذا المفيوم ، الصفية األسئمةطرح  أثناء

يطرح  أنفيعطي وقتا ما لمتفكير بعد ، األسئمةالمدرسون الفعالون عندما يطرحون 
 إجابةفعل تجاه  رد أييبدي  أنمن الوقت قبل  خرىآ عن انتظار مدة فضاًل ، السؤال

 (.020: 5404، الطالب )بقيعي

 :ميارة التعزيز  -اخامسً 

لما لو من أثر  ؛التعزيز في عممية التعمم أىميةأكد عدد من نظريات التعمم  
لذلك يجب  ليو التدريس الفاعل؛يحتاج إ وىذا ما، الدافعية نحوه وأثارةفي تثبيت التعمم 

(. وبدونو 090: 5403، حمزةو ، لجبوريا)يكون التعزيز مخططا لو في الدرس  أن
بين طرفين  نسانيإالن عممية التعمم تفاعل  ؛األساسيةيفقد التدريس احد خصائصو 

 ىما المدرس والطالب.

 : ـعمينا أن نيتم ب، ميارة التعزيز في سموك الطمبة والكتساب
 رائع، أحسنت، بارك اهلل فيك، مثل جيد، الكممات باستعمال: التعزيز المفظي، 

 .فكر بعض الوقت، متازم، البأس، مدىش، معقول

 مثل االبتسامة ، حركات الوجو واليدين باستعمال: التعزيز غير المفظي
باألصابع أو  اإلشارةأو ، أو سالمة حديث الطمبة اإلجابةلمتدليل عمى دقة 
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بشكل دائري سريع  اإلبيامأو تحريك ، اإلجابةحركات الرأس لمموافقة عمى 
 إلى لإلشارة األصابعاليد في ضم  استعمالأو ، في العمل إلسراعا إلى لإلشارة
 غير ذلك. أو، التروي

 كتابة االسم  أو، البطاقات أو، النجوم أو، : مثل منح الدرجاتالتعزيز المعنوي
 ذلك. أو غير، في لوحة الشرف

 يتالفى الوسائل غير السميمة التي منيا:  أنوالمدرس الناجح ىو من يستطيع  -
 ا، سيء جدً ، تفيم ال أنت، سخيف، غبي، : مثل خطأالوسائل المفظية

 ....غير ذلك..
 أو الخبط ا، ىز الرأس ضجرً  أو، : مثل تقطيب الحاجبينالوسائل غير المفظية

 أو الطاولة. األرضعمى 

 أو التأفف ، أو التأوه بضجر، : ىميمة عدم الرضاالوسائل شبو المفظية
 (. 025: 5400، وآخرون، مةالخزاع)، (047: 5404، الفقى)

 وىناك قواعد منظمة الستعمال ميارة التعزيز داخل الصف أىميا:

المواصفات الخاصة بالتعزيز وتوقيت تقديمو  إلىوضع نظام محدد يشير  .0
 استحقاقو. إلىونوع السموك الذي يؤدي 

 يكون التعزيز مناسبا وترغُب الفئات التي يتم يتعامل معيا المدرس. أن .5

ى تعزيز السموك المرغوب فيو بعد حدوثو مباشرة وعدم الفصل لمدة العمل عم .3
 وبين التعزيز حتى يكون التعزيز في أقوى درجاتو. األداءطويمة بين 
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حتى ال يتعارض احدىما مع ، عدم تعزيز سموكين مختمفين في وقت واحد .0
كذلك يجب التوقف عن مكافأة الشخص ، ليوومع اليدف الذي نسعى إ، األخر
 السموك المطموب حسب ما سبق تحديده. إلىتؤد استجابتو  اذا لم

الشرطي  األسموبفي بداية استعمال  وأخرتقصير المدة بين كل تعزيز  يجب .2
والغرض من ذلك ، بعد ذلك االمدة تدريجيً  أطالوثم ، لتحقيق استجابة معينة

، خرونوآ، حميدة)ىو االعتماد عمى الحافز الداخمي بدال من الخارجي 
 .(032ـ 037: 5443

 :ميارة تنويع المثيرات -اسادسً 

ال تخرج عن كونيا عممية تفاعل  أنيالعل المتأمل لعممية التدريس يجد  
 إلىبل ثمة اتجاه تربوي مشيور ينظر ، مباشر واتصال دائم بين المدرس والطمبة

بخمسة  إالوال تتم عممية االتصال الناجحة  نسانيإالتدريس عمى انو عممية اتصال 
فإن الموقف  (؛والتغذية الراجعة، والمستقبل، والوسيمة، والرسالة، اصر ىي )المرسلعن

 اإذ يوجد مرسل وعادًة ما يكون مدرسً  باستيفاء تمك العناصر؛ أاليتم  التدريسي ال
يسأل ـ كما يوجد رسالة ـ ىي محتوى الدرس ـ ووسيمة ـ ىي تنويع  ايشرح أو متعممً 

ثم يوجد ـ ، ر المفظية( التي تحمل محتوى ىذا الدرسالمغة المفظية وغي)المثيرات 
الذين تصدر عنيم ـ ، المتعممون أومستقبمون ىم الطمبة  أو مستقبلبطبيعة الحال ـ 

، مدى فيميم لمضمون تمك الرسالة )الخميفة، بصورة او بأخرى ـ تغذية راجعة تبين
5402 :044.) 

ىو بمنزلة زيادة ، ةستعمال المدرس في كل لحظة من لحظات الدرس ميار فا
، في التحصيل الدراسي لدى الطمبة مع الحفاظ عمى اىتمام الطمبة في موضوع التعمم

 تي يوضح ذلك:المثيرات والشكل اآل ويتم ذلك عن طريق تنويع
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الرأس وحركة اليدين وتعبيرات الجسم بالموافقة  إيماءاتويقصد بيا  :اإليماءات .0
 أو العكس.

 استعمال تعبيرات لفظية. .9

 ويقصد بو الصمت الذي يتخمل عرض المدرس لموضوع معين. لصمت :ا .3

 .خر في الموقف التدريسيإلى آحركة المدرس اليادفة المقصودة من مكان  .2

إشارات المدرس التي يستعمميا لمتعبير عن انفعالتو مثل تحريك أجزاء من  .2
 .جسمو لجذب النتباه أو التأكيد ألىمية الموضوع

بتغير نبرة الصوت وقوتو أو سرعتو في بعض  نبراتالتغيير في الصوت وال .2
 الجمل والكممات.

ماع تنويع الحواس والتنقل بين مراكز التركيز الحسية مثل النتقال من الست .2
 (. 02:  9102، ورحيم، الى المشاىدة )الشكري

زاد التعمم وزادت ، في الموقف التعميمي اإليجابيانو كمما ازداد دور الطمبة 
قبل الخدمة في كميات ، تدريب المدرسين إلىلذلك ُيعمُد ، مية التعميميةكفاءة العم

بمعنى تدريبيم عمى زيادة ، عمى رفع مياراتيم في ىذا الجانب، التربية وبعد التخرج
وتعويد المدرس عمى التقميل من دوره ، لمطمبة األكبرفيكون الدور ، التفاعل في الصف

 (.579: 0557، ميمي )كوجكالدكتاتوري المييمن عمى الموقف التع

 :ميارة الغمق  -اسابعً 

اذا ، تعُد النياية المخططة في الموقف التعميمي تكممة لمبداية المخططة ليا 
 استعممت البداية المخططة 
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 لذا تستعمل، الطمبة في عممية التعمم منذ بداية الدرس شراكإلالتييئة( )
 األبحاثوتشير ، مم في نياية الدرسالطمبة في التع شراكإلالغمق( )النياية المخططة 

ظيم لمساعدة الطمبة عمى تن اواعيً  االتعمم يزداد عندما يبذل المدرسون جيدً  أن إلى
فميارة  إذن، ن يدركوا العالقات بين ىذه المعموماتوأ، المعمومات المعروضة عمييم

وربطيا في شكل متماسك وضمان ، اىم عناصر الدرس إبراز إلىالغمق تيدف 
 (.052ـ  050: 5445، الحيمة)ميا في الخريطة المعرفية لمطمبة تكام

ولكن يستعممو ، الدرس فقط أنياءيقتصر استعمال المدرس لمغمق عمى  ال 
المتضمنة  األنشطةكل نشاط من  نياءإ أوكل مرحمة من مراحل الدرس  إلنياء
النشاط  أونياء الدرس أن يستعمميا المدرس إلالتي يمكن  األشكالومن ، بالدرس

 التعميمي االتي: 

 لمدرس او النشاط. األساسيةتمخيص النقاط  .0

 الواردة بالدرس. األساسيةلممتعممين تتناول العناصر  أسئمةتوجيو  .5

 الرئيسة المتضمنة بالدرس عمى السبورة. األفكاركتابة  .3

 المتضمنة بالدرس من الممخص السبوري. األفكارقراءة  .0

وضيح العناصر المتضمنة بالدرس مثل استعمال بعض الرسوم التخطيطية لت .2
 خرائط المفاىيم.

عمى جياز عرض  أولمدرس مكتوبة عمى لوحة  األساسية األفكارعرض  .9
 .(25 :5445، )الطناوي

تتطمب تمرسو في التحكم ، وان تمكن المدرس من ممارسة ميارة غمق الدرس
مخيص الموقف بضع دقائق في ت احتى ُيبقي دائمً ، بالزمن المتاح لمموقف التدريسي

 (.052: 5402، نقطة النياية )الخميفة اوتجميع خيوطو قبل دق الجرس معمنً 
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، في توظيفو وأجاد، ذا ما أحسن المدرس القيام بووظائف إ ولغمق الدرس عدة
حتى يصبح الغمق ميارة مصاحبو لممدرس ال يستطيع ، في كل درس يقوم بو وأتقنو

 التدريس بدونيا ومن وظائفو : 

 .طار شامل متكاملة في تنظيم المعمومات والربط في إالمساعد .0

 .توفر تغذية مرتدة لمطمبة .5

ُيقرع الجرس وىو منيمك  أنجذب انتباه الطمبة وتوجييم لنياية الدرس بدل  .3
 .في الشرح

 (022: 5447، النعواشي)الدرس  النقاط الميمة البارزة في إبراز .0
 :أنواع الغمق 

استعماليما منفردين أو مجتمعين بحسب  ىناك نوعان رئيسان من الغمق يمكن
 ما يقتضيو الموقف , وىما : 

نقطة نياية منطقية لمدرس ويستعمل  إلىوفيو يجذب انتباه الطمبة  غمق المراجعة  .0
لمراجعة النقاط الرئيسة في العرض الذي قدمو المدرس ويراجع التتابع المستعمل 

بين الطمبة في موضوع  في تعمم المادة خالل العرض ويمخص المناقشات التي
 .معين ويربط الدرس بمفيوم رئيس أو مبدأ عام سبق دراستو

 أننقطة النياية في الدرس ويطمب منيم  إلىوفيو يمفت انتباه الطمبة غمق النقل  .5
كما يسمح لمطمبة بممارسة ما سبق ، ينموا معارف جديدة من مفاىيم سبق دراستيا

: 5445، ( )الحيمة000: 0559، ونوآخر ، تعمموه أو تدربوا عميو )جابر أن
057.) 
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 في الختام يمكننا القول إن ميارة الغمق وتفعيميا داخل الصف الدراسي تعني
الدرس وربطيا بما سبق ومحاولو  أثناءفي  كل المعارف والمعمومات التي أثيرت لمممة

 يحدث بعد ذلك. أنلفسح المجال لمطمبة لمتفكير بما يمكن 

 :الدراسات السابقة

(: فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى استعمال تقنيات 9112، الدرع)اسة در  .0
 .التعميم الحديثة في تنمية الميارات التدريسية لمعممي الرياضيات

فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى استعمال تقنيات التعميم  تيدف الدراسة الى
بكمية  األردني أجريت ف.الحديثة في تنمية الميارات التدريسية لمعممي الرياضيات

 .األردنيةالدراسات العميا /الجامعة 

تخصص مادة الرياضيات في مدارس  ا( معممً 22تكونت عينة الدراسة من )
العامة لمتربية والتعميم بمنطقة الجوف الذين  لإلدارة التابعةمحافظة دومة الجندل 
 .التحقوا بالبرنامج التدريبي

استبانة معَد من برنامج التدريبي عمى بإعداد ال األىدافلتحقيق  اعتمد الباحث
 تي:النحو اآل عمى أجزاءثالثة 

 متكون من بيانات شخصية لممعمم.، الجزء األول .1

الميارات التدريسية المتعمقة )ىي:  يتكون من خمسة محاور، الجزء الثاني .2
، الطمبة أداءوتقويم ، األنشطةواستعمال الوسائل و ، وتنفيذ التدريس، باألىداف
اكتساب معمم الرياضيات لمميارات  أمامالمعوقات( التي تقف )ت والمشكال

 التدريسية. 
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في التدريب والتقنيات  مختصينأجرى الباحث مقابالت مع ، الجزء الثالث .3
 .ومناىج تدريس الرياضيات

( 2( فقرة موزعة عمى )09تحتوي عمى ) إعدادهاستعمل الباحث استبانة من  -
  .المقابالت مع ذوي االختصاص اضً واستعمل ايا، محاور مذكورة أنفً 

 :  إلىلمتوصل  .spssبرنامج الحزمة اإلحصائية  استعمل الباحث لتحميل النتائج -

البرنامج التدريبي في أثناء الخدمة  ألثر إحصائيةلعدم وجود فروق ذات داللة  .0
ي يستعمميا معمم الرياضيات باختالف تعمى طريقة التعميم )التدريس( ال

 .المرحمة

في متوسطات الفروق قبل تطبيق البرنامج  إحصائيةود فروق ذات داللة وج .5
ي يستعمميا تالتدريبي وبعده في أثناء الخدمة عمى طريقة التعميم )التدريس( ال

 .معمم الرياضيات

في متوسطات الفروق قبل وبعد تطبيق  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  .3
ي يستعمميا تتعميم )التدريس( الالبرنامج التدريبي أثناء الخدمة عمى طريقة ال

 : ط ـ ل(.5442، الدرع)الخبرة معمم الرياضيات باختالف

يس (: فاعمية برنامج تعميمي مقترح لتنمية ميارات التدر 9101، دراسة )الجميمي .2
 كمية التربية. الصفي لدى طمبة قسم التاريخ في

لتدريس فاعمية برنامج تعميمي مقترح لتنمية ميارات اتيدف الدراسة الى 
أجريت في العراق بكمية التربية ـ ابن .الصفي لدى طمبة قسم التاريخ قي كمية التربية

 .رشد / جامعة بغداد
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وطالبة من طمبة الصف الرابع قسم التاريخ  ا( طالبً 54تكونت العينة من )
( بأسموب السحب 544بكمية التربية ـ ابن رشد من مجتمع البالغ البحث البالغ عدده )

 .ي البسيط اختيرت العينةالعشوائ

والمنيج التجريبي ، اعتمد الباحث المنيج البنائي لبناء برنامج تعميمي مقترح
لذا اختار ، لبيان فاعمية البرنامج التعميمي المقترح في تنمية ميارات التدريس الصفي

الباحث التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي ذا المجموعتين وقسمت العينة عمى 
دربوا عمى ميارات  ( طالب وطالبات04جريبية والبالغ عددىا )ت األولىمجموعتين 

المجموعة  أفرادفي حين بمغ عدد ، التدريس الصفي وفق تقنية التدريس المصغر
دربوا عمى المادة المقررة لمتربية العممية نفسيا عمى  ( طالب وطالبات04الضابطة )

لقياس ميارات  عدادهإموحدة من استعمل الباحث استمارة ، التدريب االعتياديوفق 
فقرة موزعة عمى خمس  (20)التدريس لدى مجموعتي البحث تحتوي عمى 

 نتائج الدراسة. إلىعدة وسائل لموصول استعمل الباحث لتحميل النتائج .ميارات

بين  إحصائيةداللة  فرق ذي وجودعدة نتائج منيا :  إلىالدراسة  أشارت
لممجموعتين )التجريبية والضابطة( لكل ميارة عمى  الميارى داءاألمتوسط الرتب في 

  (.: ص ـ ر5404، حدة في االختبار البعدي ولصالح المجموعة التجريبية )الجميمي
( : فاعمية برنامج مقترح عمى وفق التدريس المصغر 9109، المفرجي)دراسة  .2

 المغة العربية في كميات التربية الميارات التدريسية أقسامطمبة  إكسابفي 
 واتجاىيم نحو المينة.

فاعمية برنامج مقترح عمى وفق التدريس المصغر في  تيدف الدراسة الى
المغة العربية في كميات التربية الميارات التدريسية واتجاىيم نحو  أقسامطمبة  إكساب

 .في العراق بكمية التربية ـ ابن رشد / جامعة بغداد المينة. أجريت
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وطالبة من مجتمع طمبة الصف الرابع قسم  ا( طالبً 04تكونت العينة من )
 .وطالبة طالب (004كركوك البالغ عددىم ) المغة العربية في كمية التربية ـ جامعة

تم تقسيم العينة الى  إذذا ضبط جزئي  ؛اتجريبيً  ااعتمد الباحث منيجً 
وطالبة , والمجموعة  ا( طالبً 54والبالغ عددىا ) التجريبية مجموعتين بالتساوي

تضمن  اتعميميً  اعد الباحث برنامجً أو ، ( طالبا وطالبة54طة والبالغ عددىا )الضاب
، كتاب الطالب المتمثل بالمحتوى النظري لمتدريس المصغر والميارات التدريسية

لتدريب طمبة المجموعة التجريبية عمى الميارات التدريسية  اوتضمن جانبا عمميً 
 باستعمال خطوات التدريس المصغر.

  لمبحث : ِ إعدادهمن  أداتينالباحث استعمل  -

استمارة مالحظة لتقويم أداء الطمبة المدرسين في الميارات التدريسية .0
وبحسب ، الصفية والغمق( واألسئمة، وتنويع المثيرات، والتييئة، التخطيط)

 .( فقرة25تألفت من )، مقياس ليكرت الخماسي

، عينة البحث نحو المينة أفرادمقياس االتجاه نحو مينة التدريس لقياس اتجاه  .5
 وتضمن ثالثة مجاالت.

تفوق طمبة :  ومن نتائجيا، لتحميل النتائج إحصائيةعدة وسائل استعمل الباحث   -
تدريسية ميارات ال إكسابالمجموعة التجريبية عمى طمبة المجموعة الضابطة في 

  (.د : ج ـ5405، المفرجي) وكل ميارة لوحدىا، ككل

 : تمناقشة الدراسا

بعض  إكسابمعظم الدراسات حددت أىدافيا لمعرفة اثر برنامج معين في  إن
المفاىيم التي تتعمق بموضوع دراستنا الحالية لدى عينة سواء أكانوا من طمبة الجامعة 

حجوم عينات الدراسات التي عرضت وان كانت  واختمفت، المعممينكانوا من  أم
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لتي عرضت استعممت المنيج التجريبي ذا ن جميع الدراسات اإ، متقاربة إلى حد ما
الضبط المحكم مثل تصميم المجموعة الضابطة العشوائية االختبارين ذات االختبار 

  .(5404كما جاء في )دراسة الجميمي :، القبمي والبعدي

البحث كما  أداةفقد اعتمدت المنيج الوصفي في بناء ، أما البحث الحالي
كما أشارت بعض الدراسات السابقة  .ن الدراساتعمل بعض الباحثين فيما عرضنا م

السيكو استخراج الخصائص مستعممة في تحميل بياناتيا و ال اإلحصائيةالى الوسائل 
  .ألدوات بحوثيا مترية

جراءات  :منيج البحث وا 

بما إن البحث ييدف إلى )ميارات التدريس الصفي عند الطمبة المطبقين في 
مت الباحثة المنيج الوصفي ألنو ينسجم مع طبيعة فقد استعم، قسم المغة العربية(

أو ، أو أحداث، إذ إنَّ البحوث الوصفية تيدف إلى وصف ظواىر، وىدف البحث
والممحوظات عنيا لذا استعممت الباحثة ، والحقائق، وجمع المعمومات، أشياء معينة
 ذلك المنيج.

 مجتمع البحث:

المغة العربية من جامعة بغداد حدد مجتمع البحث بطمبة المرحمة الرابعة/ قسم 
والبالغ  5402 -5407كمية التربية / ابن رشد لمدراسات الصباحية لمعام الدراسي 

 .وطالبة اطالبً  (22)عددىم 

 عينة البحث:

وطالبة من طمبة المرحمة الرابعة في قسم  ا( طالبً 04تألفت عينة البحث من )
 .واإلناثسومين بالتساوي بين الذكور %( مق02بنسبة ) االمغة العربية اختيروا عشوائيً 
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 أداة البحث:

المالَحظ لقياس أداء  استمارةلتحقيق أىداف البحث عممت الباحثة عمى إعداد 
 األوليةالطمبة لميارات التدريس الصفي السبع وقد ضمت ىذه االستمارة بصورتيا 

أمام  اخماسيً  اوقد وضعت تدرجً ، ( ميارة فرعية موزعة عمى سبع ميارات رئيسة73)
كل )فقرة( أو )ميارة فرعية( لتحديد درجة الصفة الموجودة لدى الطمبة في أثناء أدائيم 

 لمدرس.

الباحثة الصدق الظاىري لالستمارة بعرضيا عمى مجموعة من  استخرجتوقد 
الخبراء والمتخصصين في المغة العربية بعده حذف المحكمون خمس فقرات وأبقوا عمى 

 الميارات السبع.( فقرة موزعة عمى 97)

مع إحدى إذ اتفقت الباحثة ، أما الثبات فقد أستخرج بطريقة أتفاق المالحظين
وطالبة  ا( طالبً 54في التربية العممية بمالحظة ) التدريسيات التي ليا معرفة ودراية

يميا لمطمبة كل واحدة بشكل منفرد أي إن كل من الباحثة والمالحظة المشرفة أجرتا تقو 
 .لكل طالب وطالبة باستمارتين خرىاألبمعزل عن 

الباحثة  استعممتوبعد انتياء الباحثة وزميمتيا المالحظة من تقويم أداء الطمبة 
معامل ارتباط بيرسون لمكشف عن قوة العالقة االرتباطية بين درجات المالحظتين وقد 
 وجدت أن معامل االرتباط في الميارات السبع جيد ينحصر في أدنى معامل ارتباط

( وىذا 25، 4)( في ميارة التييئة وأعمى معامل ارتباط في ميارة التعزيز كان 4,72)
 المالحظة بشكل عاٍل. ستمارةإيعني ثبات 

 :اإلحصائيةالوسائل 

االختبار التائي لعينة واحدة لمعرفة مستوى أداء الطمبة في الميارات  .0
 التدريسية.
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بين الجنسين لمميارات  لعينتين مستقمتين لتعرف الفروق االختبار التائي .5
 التدريسية السبع.

الباحثة )الطمبة بين  أداءمعامل ارتباط بيرسون لتعرف نسبة االتفاق في  .3
 والُمالحظة( أو المالحظتين.
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 :عرض النتائج ومناقشتيا

لدى  يةميارات التدريستعرف مستوى ال) الذي نصو األولليدف لمتحقق من ا
 العربية(.طمبة المرحمة الرابعة / قسم المغة 

فقد استعممت الباحثة االختبار التائي لعينة واحدة لممقارنة بين المتوسط 
 ( يوضح ذلك.0الحسابي والمتوسط الفرضي لكل ميارة من الميارات السبع والجدول )

 يبين المتوسطات الحسابية والمتوسط الفرضي والقيم التائية (0جدول )

ذا داللة  اقد أظير فرقً  اإلحصائي( أن نتائج التحميل 0يالحظ من الجدول )
 ،فرق أيميارة الغمق التي لم تظير  باستثناءفي جميع الميارات التدريسية  إحصائية

وىذا يعني ان ، والفروق التي ظيرت كانت جميعيا لصالح المتوسطات الفرضية
ضعيف بسبب عدم االىتمام واالستعداد بمادة ، وى ىذه الميارات عند الطمبةمست

وربما بسبب انشغال الطمبة  ؛التربية العممية في المرحمة الرابعة واعتبارىا مادة ثانوية
منذ  دادعالميارات ليذا كان البد منيم االستضعفيم في  إلى أدىببحث التخرج مما 

 لزيادة دافعيتيم لميارات التدريس الصفي.المرحمة الثالثة 

عدد  الميارات
 الفقرات

حجم 
 العينة

ات المتوسط
 الحسابية

المتوسطات 
 الفرضية

النحراف 
 المعياري

القيم 
 التائية

مستوى 
 الدللة

  00 التخطيط
 
 
 
21 

 دال 22، 02 92، 2 22 92,12
 دال 21، 2 02، 2 21 19، 92 01 التييئة
 دال 20، 09 10، 9 90 2، 02 2 الشرح
 األسئمة
 الصفية

 دال 22، 9 02، 2 22 21، 22 02

 دال 22، 9 20، 2 02 12، 02 2 التعزيز
تنويع 
 المثيرات

 دال 22، 2 92، 9 92 10، 99 2

 غير دالو 22، 0 12، 2 90 09، 91 2 الغمق
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لميدف الثاني الذي نص )تعرف الفروق ذات الداللة  استجابةو  
في ميارات التدريس بين طالب وطالبات المرحمة الرابعة / قسم المغة  اإلحصائية
 العربية(.

 التائية لمميارات التدريسية ومستوى داللتيايبين القيم  (5جدول )
حجم  الجنس الميارات

 العينة
المتوسطات 
 الحسابية

جذر 
الخطأ 
المعياري 

 (9)ع

 التائية القيمة
 

 الجدولية المحسوبة

 الدللة

  ذكور التخطيط
21 
 
 
91 
 ذكور
 
 
91 
 إناث

21 ،19 9 ،22 1 ،22  
 
 
 
 
 
 

0 ،22 
 
 
 

 غير دالة
 2، 92 إناث

 غير دالة 22، 1 22، 9 12، 22 ذكور التييئة
 2، 29 إناث

 غير دالة 22، 1 92، 2 22، 99 ذكور الشرح
 20، 91 إناث

األسئمة 
 الصفية

 دالة 20، 9 02، 2 12، 21 ذكور
 10، 22 إناث

 غير دالة 12، 0 22، 9 2، 02 ذكور التعزيز
 12، 02 إناث

 تنويع
 المثيرات

 غير دالة 12، 1 02، 9 12، 90 ذكور
 12، 90 إناث

 دالة 92، 2 22، 0 20، 20 ذكور الغمق
 12، 22 إناث
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ولمتحقق من ذلك استعممت الباحثة االختبار التائي لعينتين مستقمتين وكانت 
ميارات  ك من فروق في( فقد تبين أنو ليس ىنا5الجدول )النتائج كما تظير في 

الذي ظير الفرق الدال  الصفية األسئمةميارة  باستثناءفجميعيا غير دالة ، التدريس
ولتفسير عدم ، فييا لصالح الطالب وميارة الغمق الذي كان الفرق فييا لصالح اإلناث

ربما يعود  ةظيور الفرق بين الطالبات والطالب في ميارات التدريس الصفي الخمس
التربوية فضال عن نفس طرائق التدريس والى ذات الفمسفة  إلىالى خضوع الطرفين 

يصعب  أخرى أسبابوربما تكون ىنالك ، جراء ىذه الميمة التربويةنقص الخبرة في إ
 عمينا تحديدىا.
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 :الستنتاجات

 .في ميارات التدريس الصفي مستوى الطمبة انخفاض .0

 األسئمةء ميارتي في ميارات التدريس باستثنا واإلناثمن الذكور  لكُ  لم يتميز .5
 .اإلناثالصفية لصالح الذكور وميارة الغمق التي تميزت بيا 

 :التوصيات

عقد محاضرات وندوات وورش عمل تشجع عمى توعية الطمبة / المطبقين  .0
 والخريجين بأىمية توظيف ميارات التدريس الصفي في التدريس.

قسم  -المرحمِة الرابعةِ في مياراِت التدريس الصفي )طمبَة الَمالحظ  استمارةاعتماد  .5
 المغة العربية(.

 المقترحات:

تطبيق البحث الحالي عمى معممي المدارس االبتدائية في وزارة التربية من ذوي  .0
 الخبرة العممية البسيطة لتعرف فاعميتُو في إكساب ميارات التدريس الصفي.

كميات وغير المفظي( لدى طمبة ، المفظي)إجراء دراسة في إكساب ميارة التواصل .5
 .التربية
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 والمراجع: المصادر

 القرآن الكريم. 
 األردن، عمان، 0ط، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، التربية العممية الفاعمةحمد. نافر أ، بقيعي ،

 م.5404
 دار الخوارزمي ، استراتيجيات التدريس. الخزاعمةمحمد سممان و ، زكي بن عبد العزيز، بودي

 م.5405، لمممكة العربية السعوديةا، الدمام، 0ط، لمنشر والتوزيع
 م.5444، القاىرة، دار الفكر العربي، التدريس الفعالعبد الحميد جابر. ، جابر 
 مصر، القاىرة، 3ط، دار النيضة العربية، ميارات التدريسوآخرون. ، عبد الحميد، جابر ،

 م.0552
 دار ، لمغة العربيةالمناىج وطرائق تدريس ا. السمطاني حمزة ىاشمو ، عمران جاسم، الجبوري

 م.5403، عمان، رضوان لمنشر والتوزيع
 فاعمية برنامج تعميمي مقترح لتنمية ميارات التدريس الصفي  .الجميمي , إسماعيل عمي حسين

ابن رشد , أطروحة  \, جامعة بغداد , كمية التربية لدى طمبة قسم التاريخ في كمية التربية 
 .م 5404دكتوراه غير منشورة , 

 م.5443، القاىرة، مكتبة زىراء الشرق، ميارات التدريسوآخرون. ، أمام مختار ،حميدة 
 األردن، عمان، لمنشر والتوزيعدار المسيرة ، ميارات التدريس الصفي .محمد محمود، الحيمة ،

 م.5445
 دار صفاء لمطباعة ، 0ط، طرائق التدريس الفعالفياض وآخرون. ، محمد سممان، الخزاعمة

 م.5400، عمان، والنشر
 الرياض، مكتبة الرشد، 04ط ، مدخل الى المناىج وطرق التدريسحسن جعفر. ، الخميفة ،

  م.5402، المممكة العربية السعودية
 فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى استعمال تقنيات التعميم الحديثة  .أحمد بن براك مبارك، الدرع

فظة دومة الجندل بالمممكة العربية في تنمية الميارات التدريسية لمعممي الرياضيات في محا
 م.5442، كمية الدراسات العميا، الجامعة األردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، السعودية

 المغة العربية أقسامالمشاىدة الصفية و التطبيق العممي لطمبة  .وآخرون، سعد عمي، زاير ,
 .م5400مكتاب العراقي , بغداد , مؤسسة مصر مرتضى ل
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 م.5445، مصر، القاىرة، عالم الكتب، التدريس نماذجو ومياراتوال عبد الحميد. كم، زيتون 
 دار ، 0ط، التدريس بين النظرية والتطبيق. الصخري رحيم كاملو ، مثنى عبد الرسول، الشكري

 م.5400، عمان، المنيجية لمنشر والتوزيع
 معمم  إعدادفي  التربية العممية وتطبيقاتيا .الياشمي وعبد الرحمن، محسن عمي، عطية

 م.5447، االردن، عمان، دار المناىج، المستقبل
 عمان، دار الشروق، األداءالمفيوم التدريب  -كفايات التدريس .سييمة محسن كاظم، الفتالوي ،

 م.5443، األردن
 القاىرة، المصرية األنجمومكتبة ، وميارات المعمم الناجح سسأشمس الدين فرحات. ، الفقى ،

 م.5404
 0ط، تقويمو -استراتيجياتو -مياراتو -التدريس الفعال تخطيطوعفت مصطفى. ، الطناوي ،

 م.5445، األردن، عمان، دار المسيرة لمنشر والتوزيع
 الكفايات التدريسية الالزمة لمدرسات التربية األسرية في المرحمة  .العبيدي , بشرى محمد حسن

 .م 5440الو ماجستير غير منشورة , , جامعة بغداد , كمية التربية لمبنات , رسالثانوية 
 القاىرة، عالم الكتب، 5ط، المناىج وطرق التدريساتجاىات حديثة في كوثر حسين. ، كوجك ،

 م.0557
 الشفوية وتوجيييا  األسئمةفاعمية برنامج مقترح لتنمية ميارات صياغة فؤاد محمد." ، مرسي

العدد ، رسالة الخميج العربي، "ينالتالميذ عمييا لدى الطالب المعمم إجاباتوالتصرف بشأن 
  م.0557، 93

 فاعمية برنامج مقترح عمى وفق التدريس المصغر في  منصور جاسم محمد داود.، المفرجي
، إكساب طمبة أقسام المغة العربية في كميات التربية الميارات التدريسية واتجاىيم نحو المينة

 م.5405، تربية / أبن رشدكمية ال، جامعة بغداد، أطروحة دكتوراه غير منشورة
 م 5440، , دار وائل, عمان ,األردنأساسيات في التربية العممية .نصر اهلل, عمر عبد الرحيم.  
 دار المسيرة لمنشر ، تحميل المواقف التعميمية في الزيارات الصفيةقاسم صالح. ، النعواشي

 م.5447، عمان، والتوزيع
 اإلماراتدولة  –العين ، دار الكتاب الجامعي، لعمميةأساسيات التربية اوآخرون. ، زيد، اليويدي 

 م.5400، العربية المتحدة


