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قائم على معاییر الجودة في تنمیة مهارات التدریس الفعال لدى فعالیة برنامج تدریبي 
 معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة
 مهرة عبد الرحمن محمد العلكمي

تخصص المناهج وطرق التدریس، تخصص علوم، كلیة التربیة، جامعة الملك خالد، 
  .المملكةالعربیة السعودیة

   mohra1436@gmail.com: البرید االلكتروني
 : ملخص البحث

الحالي تنمیة مستوى مهارات التدریس الفعال لدى معلمات العلوم وذلك من  ثالبح هدف
 التدریس مهارات لتنمیة في ضوء معاییر الجودة وتعرف فعالیته خالل بناء برنامج تدریبي

 مهارات تحدید تم الهدف هذا ولتحقق المتوسطة، بالمرحلة معلمات العلوم لدى الفعال
 وتحدید المتوسطة، العلوم بالمرحلة معلمات لدى اتنمیته المطلوب الفعال التدریس

 ثم المهارات، هذه ضوء في المتوسطة بالمرحلة العلوم لمعلمات التدریبیة االحتیاجات
المهارات، ثم تم تطبیق هذا البرنامج على عینة  هذه لتنمیة مقترح تدریبي تصمیم برنامج

لإلجابة  الوصفي حثة المنهجالبا استخدمت المتوسطة، حیث معلمة علوم بالمرحلة) 35(
ما مهارات التدریس الفعال لدى معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة في : عن األسئلة التالیة

ما البرنامج المقترح في ضوء معاییر الجودة لتنمیة مهارات التدریس  ضوء معاییر الجودة؟
في  التدریبي امج ما فاعلیة البرن- 3 الفعال لدى معلمات العلوم في المرحلة المتوسطة؟ 

 المتوسطة؟ بالمرحلة معلمات العلوم لدى الفعال التدریس مهارات  في ضوء معاییر الجودة
 خالل من بمهارات التدریس الفعال في ضوء معاییر الجودة قائمة تحدید إلى التوصل وتم

 من مجموعة على عرضها وتم الصلة، ذات السابقة والدراسات على األدبیات االطالع
تضم مجموعة من العبارات  مالحظة بطاقة ومن ثم إعداد التخصص، مجال في ءالخبرا

بغیة الوصول إلى معلومات لتحدید االحتیاجات التدریبیة لبناء البرنامج التدریبي المقترح 
في ضوء معاییر الجودة لتنمیة مهارات التدریس الفعال لدى معلمات العلوم بالمرحلة 

معلمات علوم بالمرحلة ) 10(لى عینة مكونة من المتوسطة، وقد طبقت البطاقة ع
معلمة علوم بالمرحلة المتوسطة، ) 35(المتوسطة، كما تم تطبیق البرنامج المقترح على 

على  المقترح في ضوء معاییر الجودة التدریبي وتوصلت النتائج إلى وجود فعالیة البرنامج
 .المتوسطة لةبالمرح معلمات العلوم لدى الفعال التدریس مهارات تنمیة

 مهارات التدریس الفعال ، معاییر الجودة،برنامج تدریبي مقترح: الكلمات المفتاحیة
 .  لمعلمات العلوم
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The Effectiveness of a Training Program Based on Quality 
Standards in Developing Effective Teaching Skills for Middle 
School Science Teachers 
Mahra Abdul-Rahman Mohammad Al-Alkami 
Curriculum and Instruction Department (Sciences), Faculty of 
Education, King Khalid University, Saudi Arabia. 
E-mail: mohra1436@gmail.com 
Abstract: 
Current search aimed to provide a proposed training program 
based on the quality standards to develop the teaching effective 
skills for science teachers in the intermediate Stage. To achieve 
this goal, the teaching effective skills that must be developed  and 
all the training needs for science teachers in the intermediate stage 
have been identified. Then, design a proposed training program to 
develop these skills. The researcher was used the descriptive 
approach to answer the following questions:  What is the teaching 
effective skills for the science teachers of the intermediate stage 
based on the quality standards?  What is the proposed program 
based on quality standards to develop the  teaching effective skills 
for science teachers in the intermediate Stage?  Is there an 
effectiveness of proposed program based on quality standards to 
develop the  teaching effective skills for science teachers in the 
intermediate Stage?  Based on literature and previous studies, a 
list of skills that depend on quality standards has been identified. 
This list was presented to a number of experts in this field. A note 
card was then prepared includes a set of phrases which contribute 
to the identification of training needs to design the proposed 
training program. This card was distributed to a sample of 10 
science teachers of the intermediate stage and the proposed 
training program was applied on a sample of (35) science teachers 
of the intermediate stage. The result show that the suggested 
program based on quality standards is effectiveness in developing 
the teaching effective skills for science teachers in the 
intermediate Stage. Based on the results of the research. 
Key words: Proposed training program; Quality standards; Skills 
of effective teaching of science teachers. 
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  : المقدمة
إن الجودة من المتطلبات الحدیثة في مجال التعلیم، والتي یمكن أن تفید المهتمین 

ومدخالته خرجاته بما یتالءم مع بقضایا تحسین العمل التربوي من حیث أهدافه وعملیاته 
متطلبات القرن الحادي والعشرون، وتركز الجودة الشاملة في التعلیم بشكل كبیر على 

تحسین التعلیم وتطویره وتحقق المزید من النمو للمعلمین والمتعلمین تحقق متطلبات 
 ).2015خلف، (وتوفیر بیئة أفضل للتعلیم 

الجودة التي البد من استخدامها في تحسن فتطویر التعلیم یتطلب تطبیق معاییر 
تحقق نقلة نوعیة في العملیة التعلیمیة تقوم : مستوى أي عملیة تعلیمیة، ومن مبادئها

 أساس االرتقاء بكل عناصرها، واالهتمام بمستوى األداء لإلداریین والمعلمین من على
إلجراءات الوقائیة لتالفي ة، واتخاذ كافة اخالل المتابعة الفاعلة وتنفیذ البرامج التدریبی

األخطاء قبل وقوعها، والوقوف على المشكالت التربویة التعلیمیة واقتراح أفضل الحلول 
  .)2010العتیبي، (

 إذ أنه مهما استحدثت طرائق وأسالیب وتقنیات حدیثة، ومهما تحددت فلسفات 
داف المرجوة، وترجمت إلى مناهج وطرائق وأسالیب فإن هذا كله لن یؤدي إلى تحقق األه

ما لم یعتمد على نوع المعلم ومستواه ومدى ما یملكه من مهارات تدریس فعالة لذلك تم 
لتفعیل دور معلمي العلوم وخاصة للمرحلة المتوسطة، تحدید مهارات التدریس الفعال 

م، تحدید التخطیط الشامل طوال العا: لتكون مرشدا ودلیال في تحقق معاییر الجودة ومنها
  ).2009الطناوي، (تیجیات التدریسیة، آلیات التقویم المختلفة االسترا

الذي ترتبط به ومعلم العلوم هو العنصر المهم في العملیة التعلیمیة والتربویة، و
م بذلك حتى یكتسب المعلم ذاته مهارات النواتج التعلیمیة المراد تحققها، وال یمكن أن یقو

بواجبه على أكمل وجه، وال یستطیع المعلم أن تدریسیة یؤدیها داخل الصف تؤهله للقیام 
یة یقوم بأداء هذه المهام واألدوار إال من خالل حسن إعداده وتدریبه، ولذلك أصبحت عمل

متولي، (اإلعداد والتدریب تشغل بال الكثیر من التربویین والقائمین على العملیة التعلیمیة 
2004.( 

تزام بمهارات التدریس في ضوء معاییر وقد تناولت العدید من الدراسات أهمیة االل
التي هدفت إلى ) 2010البلوش، (الجودة ووضع برامج تدریبیة وقیاس فاعلیتها، كدراسة 

ر مقترح في ضوء معاییر الجودة لتنمیة األداء التدریسي لدى معلمات التربیة وضع تصو
لى وضع حیث هدفت إ) 2010عیسى ومحسن، (اإلسالمیة بالمرحلة الثانویة، ودراسة 

تصور مقترح لتطویر األداء التدریسي لمعلمي العلوم وفق معاییر الجودة في المرحلة 
التي هدفت تعرف فاعلیة برنامج ) 2012 یحیى،(األساسیة بمحافظات غزة، ودراسة 
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تدریبي مقترح قائم على معاییر الجودة في تنمیة مهارات التدریس اإلبداعي لدى الطالب 
  . بكلیات التربیةلمین تخصص العلومالمع

وبالتالي فان مدخل الجودة وتطبیقاته في التعلیم أصبح ضرورة ملحة لتطویر 
مهارات التدریس الفعال لدى المعلم وخاصة معلمي وتحسین العملیة التعلیمیة وخاصة في 

  . العلوم بالمرحلة المتوسطة
  :مشكلة البحث

م بالمرحلة المتوسطة، ظهر من خالل االطالع على الدورات التدریبیة لمعلمات العلو
أنها تشتمل على تدریب معلمات العلوم على طرائق التدریس وأسالیب التقویم، وال تركز 

كما تشیر بعض الدراسات كدراسة ،  التدریس الفعال لهؤالء المعلماتعلى تنمیة مهارات
) 2013دي، الغام(، ودراسة )2011حسن، (، وكذلك دراسة )2010عیسى ومحسن، (

ود بعض الصعوبات التي تحول دون ممارسة التدریس الفعال، ومنها ضعف إلى وج
  .اإلعداد وتدریب المعلمات في أثناء الخدمة

) 10(احثة استهدفت مالحظة أداء عینة قوامها عیة قامت بها البوفي دراسة استطال
معلمات من معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة بثالث مدارس في مدینة أبها وذلك أثناء 
تدریسهن مادة العلوم وقد أسفر تطبیق هذه الدراسة االستطالعیة عن توافر مستوى 

 - تقویم الدرس- التنفیذ للتدریس-سالتخطیط للتدری(متوسط من مهارات التدریس الفعال 
  .، وهو ما یعني حاجة المعلمات إلى تحسین مهارات التدریس الفعال لدیهن)مهنیة المعلم

 : أسئلة البحث
  : اإلجابة عن األسئلة التالیةثالبححاول 

 ما مهارات التدریس الفعال لدى معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة في ضوء معاییر -1
  .الجودة؟

ما البرنامج المقترح في ضوء معاییر الجودة لتنمیة مهارات التدریس الفعال لدى  -2 
  معلم العلوم في المرحلة المتوسطة؟ 

 لدى الفعال التدریس في ضوء معاییر الجودة في مهارات بيالتدری  ما فعالیة البرنامج-3
  المتوسطة؟ بالمرحلة معلمات العلوم
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 :أهداف البحث
تدریس الفعال لدى معلمات العلوم بالمرحلة  مهارات ال إلى تنمیةالبحثهدف 

  :المتوسطة من خالل ما یلي
طة في ضوء معاییر  تحدید مهارات التدریس الفعال لدى معلم العلوم للمرحلة المتوس-1

  .الجودة
 تقدیم برنامج تدریبي ضمن معاییر الجودة لتنمیة مهارات التدریس الفعال لدى -2

  .حلة المتوسطةمعلمات العلوم في المر
 مهارات على تنمیة في ضوء معاییر الجودة التدریبي  التعرف على فعالیة البرنامج-3

  .توسطةالم بالمرحلة معلمات العلوم لدى الفعال التدریس
 :أهمیة البحث

  :یتوقع أن یفید هذا البحث فیما یلي
 المنظومة  االستجابة لالتجاهات العالمیة التي تنادي بتضمین معاییر الجودة في-1

  .التعلیمیة وخاصة المعلم لتحسین مهاراته وأدائه في التدریس
) ر الجودةبطاقة مالحظة مهارات التدریس الفعال في ضوء معایی( بناء أداة موضوعیة -2

یمكن أن تستخدمها المشرفة التربویة في تقییم أداء معلمة العلوم للمرحلة 
 . المتوسطة

دریس الفعال في ضوء معلمي العلوم عن أهم مهارات الت تقدیم برنامج تدریبي مقترح ل-3
معاییر الجودة یمكن أن تستفید منها إدارة التدریب واالبتعاث لتدریب المعلمات أثناء 

  .الخدمة
  :مفاهیم البحث

  : البرنامج التدریبي: أوال
الجهود : "بأنه) 2009(ًیوجد تعریفات عدة للبرنامج التدریبي؛ فیعرفه الطعاني 

مة لتزوید المتدربین بمهارات ومعارف وخبرات متجددة، وتستهدف إحداث تغیرات المنظ
وعرفه ". دائهم مستمرة في خبراتهم واتجاهاتهم وسلوكهم من أجل تطویر كفایة أإیجابیة
مجموعة من المعارف والمهارات والخبرات والنشاطات التي تقدم : "بأنه) 2011(مقابلة 

م وخبراتهم في مجال أعمالهم ویعود بالنفع على المتدرب للمتدربین من أجل تطویر أدائه
خطة : "هبأن) 2012(في حین یعرفه یحیى ". والمؤسسة التي یعمل بها، ویحقق أهدافها
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ت أهداف محددة، ومحتوى منظم، وخطوات إجرائیة متتابعة، تتمثل في مجموعة شاملة ذا
طة والمنظمة والمقصودة لتنمیة من االستراتیجیات و األسالیب و األنشطة الهادفة والمخط

  ".مهارات التدریس الفعال لدى معلمي العلوم في ضوء معاییر الجودة
ءات واألنشطة المتكاملة بهدف مجموعة من اإلجرا: وتعرفه الباحثة إجرائیا بأنه

 .تنمیة مهارات التدریس الفعال لمعلمات العلوم
  : مهارات التدریس الفعال: ثانیا

ة العملیات السلوكیة التدریسیة التي یظهرها مجموع"بأنها ) 2010(عرفها الزهراني 
 المعلم في نشاطه التعلیمي داخل وخارج حجرة الدراسة لتحقق أهداف المادة التي یقوم

مجموعة السلوكیات التدریسیة الفعالة التي "بأنها ) 2011(وعرفها الطناوي ". بتدریسها
وتظهر هذه السلوكیات من ، قق أهداف معینةیظهرها المعلم في نشاطه التعلیمي بهدف تح

 خالل الممارسات التدریسیة للمعلم في صورة استجابات انفعالیة أو حركیة أو لفظیة تتمیز
وكذلك عرفها . لسرعة في األداء والتكیف مع ظروف الموقف التعلیميبعناصر الدقة وا

یئة التدریس مجموعة المهارات المتطلب أن یمتلكها عضو ه: "بأنها) 2011(حسن 
نتیجة مروره ببرنامج دراسي معین قبل قیامه بممارسة مهنة التدریس كمهارة التخطیط 

  ".اء ممارسة مهنة التدریسرتقاء بأدائه أثنوالتنفیذ والتقویم لتساهم في اال
كل ما تقوم به معلمة العلوم : وتعرف الباحثة مهارات التدریس الفعال إجرائیا بأنها

 تعلیمیة من تخطیط وتنفیذ وتقویم وما یرتبط بذلك من مهام داخل من ممارسات أدائیة
 .وةالفصل وتساعد على تحقق األهداف المرج

  :معاییر الجودة: ثالثا
مجموعة من الخصائص والممیزات : "بأنها) 2012(د، وآخرون عرفها عبد المجی

". بل المستفیدلكیان ما تعبر عن قدرتها على تحقق المتطلبات المحددة أو المتوقعة من ق
تلبیة متطلبات العمیل المعقولة أو الریادة و : "بأنها) 2013(وكذلك عرفها دعمس 

احد المداخل التطویریة : بأنها) 2014(عرفها إسماعیل كما ی". االمتیاز في عمل األشیاء
الحدیثة في تدریس العلوم، وتتمثل في  مجموعة من المحكمات للحكم على جودة أداء 

  .  بحیث تساعد على تحقق التعلم الفعال داخل الفصل وخارجهمعلم العلوم
مجموعة من المواصفات المرجعیة التي : وتعرف الباحثة معاییر الجودة إجرائیا بأنها

  .دم للكشف عن مستوى مهارات التدریس وكفاءة األداء لدى معلم العلومتستخ
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  :حدود البحث
وء معاییر الجودة في مهارات برنامج تدریبي مقترح في ض:  الحدود الموضوعیة -1

 .دى معلمات العلوم في المرحلة المتوسطةالتدریس الفعال ل
 .هـ1438/ 1437 الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي:  الحدود الزمانیة -2
 .عینة من معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة بمدینة أبها:  الحدود المكانیة -3

: ي ثالثة محاور رئیسة وهي اإلطار النظري فتتناول الباحثة: اإلطار النظري للبحث
معاییر الجودة في التعلیم ومن ثم مهارات التدریس الفعال وأخیرا ربط المحورین مع بعض 

نوانه خصائص التدریس الفعال في ضوء معاییر الجودة وفیما یلي في محور ثالث ع
 :عرض تفصیلي لذلك

  معاییر الجودة في التعلیم  : المحور األول
ومعناه قام أو أنجز أو نفذ أو أجرى  Perform ء مشتق من الفعلألداإن ا

یف ومما یشد االنتباه أن تعریف األداء یتطلب تعر  ما على أكمل وجه،ءبمعنى عمل شي
بأنه عملیة نظامیة لمراقبة نتائج  حیث یعرفه قاموس المصطلحات، إدارة هذا األداء

، تحلیلها لمتابعة التقدم نحو نتائج التخطیطاألنشطة وجمع المعلومات المتعلقة باألداء و
وبحث ، وتخصیص الموارد، األداء في عملیات صنع القرارواالنتفاع بالمعلومات المتعلقة ب

  . وتلك التي لم یتم تحققها للوصول إلى التقدم العلمي المنشود، تم إحرازهاالنتائج التي 
ویتم على ضوئها ، فرد للوصول إلیهافهو أعلى مستویات األداء التي یسعى ال: أما المعیار

وفي ذات الوقت هو النص المعبر عن . داء المختلفة والحكم علیهاتقویم مستویات األ
ًیكون ماثال بوضوح في جمیع الجوانب األساسیة والمكونة المستوى النوعي الذي یجب أن 

  .ألي برنامج ما
مان تحقق الجودة في ًلذا تعد عملیة تحدید المعاییر أمرا في غایة األهمیة لض

لبن، (: دة لجوانب دور المعلم، وهذه الجوانب هيأداء المعلم، وفیما یلي معاییر الجو
2011(. 

    .تنسیق المعرفة وتطویرها -1
 .مهارات التفكیرتنمیة  -2
 .توفیر بیئة صفیة معززة للتعلم   -3
 .توظیف تقنیة المعلومات في التعلیم -4
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 . تفرد التعلیم -5
 .   ًدوره باحثا -6
 . لمجتمعدرسة باربط الم -7
 .المحافظة على الثقافة اإلسالمیة مع االنتفاع بالمعرفة العالمیة -8
 .  العنایة بأسالیب التقویم -9

 .  النشاط غیر الصفي -10
  .العملالدعوة إلى  -11
الدعوة إلى اإلیمان باهللا   -12.  ترسیخ حب الوطن واالنتماء إلیه لدى الطالب -12

 .عز وجل
 .الدعوة إلى التسامح والسالم  -13
 .م طالبه لغة الحوارلیتع -14

  التدریس الفعال: المحور الثاني
إن العملیة التربویة والتعلیمیة بجمیع جوانبها تعتمد بدرجة كبیرة على فعالیات 

ًلتدریسیة؛ ویعد التدریس فعاال إذا كان هناك تفاعل متبادل بین المعلم والمتعلم المواقف ا
تتوقف مخرجات التدریس الفعال على بقصد تحقق أهداف ومطالب تعلیمیة وتربویة، وال 

ٕحدود التعامل بین المعلم والمتعلم وانما یرتبط بطبیعة المقرر الذي یتم تعلیمه من حیث 
  نوعیة التقنیات التعلیمیة من حیث توافرها أو عدم توافرهاة والصعوبة، وعلىالسهول

  .)2011العجرمي، (
  مفهوم التدریس الفعال -1

نمط من : بأنه) 1996( الفعال منها تعریف عدس یوجد تعریفات عدیدة للتدریس
التدریس یعتمد على النشاط الذاتي والمشاركة االیجابیة للمتعلم والتي من خاللها قد یقوم 

تخدما مجموعة من األنشطة والعملیات العلمیة كالمالحظة وفرض الفروض بالبحث مس
معلومات المطلوبة بنفسه  وقراءة البیانات واالستنتاج والتي تساعده في التوصل إلى ال

  .وتحت إشراف المعلم وتوجیهه وتقویمه
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مجموعة من األنشطة واإلجراءات التي یقوم بها المعلم في البیئة : كذلك یعرف بأنه
لمدرسیة عن قصد بهدف الوصول إلى نتائج مرضي في مجال التدریس دون إهدار في ا

 ).2003زیتون، (الوقت أو الطاقة 
لذي یعتمد على جهد المعلم والطالب معا ذلك التدریس ا: أنهب) 2010(ویذكر حسن 

ویفعل من دور الطالب في الحصول على األفكار والمعلومات الحدیثة مستخدما أقصى 
  .مما یساعد في إحداث تغییر واضح في شخصیتهقدراته 

  :، ومنها)2003زیتون، (للتدریس الفعال أبعاد كثیرة ذكرها : أبعاد التدریس الفعال - 2
ٕالمعرفة، وتشمل معرفة المعلم بالمنهج بكل محتویاته، والمام المعلم باستراتیجیات ) أ(

فهم المعلم لمستویات التدریس الفعال، وتكیف المنهج وفق متطلبات الفصل الدراسي، و
 .نمو الطالب، ورغبة المعلم في التعلم المستمر

م الدروس بطریقة التنظیم، ویشمل تنظیم المعلم للفصل بطریقة جیدة، وتنظی) ب(
لطالب، وتكییف الدروس وفق الظروف متسلسلة منطقیا، وتكییف المنهج مع حاجات ا

 .الطارئة
 الكالمي بین المعلم والطالب عن عرض اإلثارة الفكریة، وتشمل وضوح االتصال) ج(

المادة العلمیة، وأثر المعلم االنفعالي اإلیجابي على الطالب ویتولد ذلك من طریقة عرض 
 . رسالد
الصلة االیجابیة بین المعلم والطالب، وتشمل تحسین مهارة االتصال بین المعلم ) د(

جنب استثارة العواطف السلبیة ت: وطالبه وال تتم إال من خالل إحدى الطریقتین التالیتین
لدى الطالب، مثل القلق الزائد أو الغضب، وتطویر العواطف االیجابیة عند الطالب مثل 

 بة أدائهم الجید ٕاحترامهم واثا
  خصائص التدریس الفعال -3

ًأن التدریس الفعل الفعال ال بد أن یكون مناسبا )  (Wider et al,2010یشیر 
ذي یتطلبه والجهد الذي یبذل فیه، فكلما كان التعلم مناسبا لقدرة للمتعلم من حیث الوقت ال

أیسر له، وأن یكون المتعلم واستعداده من حیث وقته، وما یتطلبه من جهد كلما كان 
واضح الهدف ذا معنى للمتعلم یرتبط بحاجاته ومیوله ویخدم متطلبات حیاته، فكلما كان 

ًعلیه، وأن یبقى أثرا لدى المتعلم فكلما كان التعلم علم أكثر إقباال التعلم ذا معنى كان المت
وده ذا أثر في نفس المتعلم ویحس معه بالتغییر في سلوكه كلما كان فعاال له مرد

ٕوعطائه، وأن یكون مبني على فهم المتعلم وادراكه، حتى یكون مستمرا قابال للتطبیق 
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قوم على مبادرة المتعلم ون مسیرا ذاتیا یوالتعمیم والتوظیف في مواقف أخرى، وأن یك
ونشاطه، فكلما كان التعلم فردیا بعیدا عن التلقین والمتعلم یقدر ویقیم النتائج التي حصل 

ٕان فعاال، كما یجب أن یكون مبنیا على تعزیز المتعلم واثارة دافعیته بالثواب علیها كلما ك
 أي أن االستجابة أكثر من العقاب ،بدال من العقاب، حیث وجد أن الثواب یشجع المتعلم 

  .لمثیرات التعلم إذا صاحبها أو تبعها ثواب فإنها تقوى وتحفظ لدى المتعلم
  ریس الفعال دور المعلم في تحقق مهارات التد-4

ضرورة توافر مجموعة من المهارات الالزمة التي یحتاجها ) 2000(یذكر جابر 
ادة بكل ما هو جدید في مجال المعلم الفعال مثل الرغبة في التعلیم مما یدفعه إلى االستز

تخصصه، والتخطیط الفعال؛ أي أن یخطط المعلم لألهداف وأغراض التعلیم وذلك لتحققها 
ٕ علیها واشراكهم في اختیار األهداف والعمل معهم لتحققها بمشاركتهم، وأن یطلع الطالب

ارة التعلیم ار أو مهارات إلدٕوالتعامل مع الطالب بإیجابیة، وادارة التعلیم، أي فرض ادو
من أین وكیف یحصل على " بحیث تعمل هذه المهارات على تدریب المتعلم على

حلي، والوعي بطبیعة البیئة التي یعمل بها ، والعمل بفاعلیة في المجتمع الم"المعلومات
ارة والمشاكل التي تعاني منها البیئة أو المجتمع المحلي، باإلضافة المتالكه مهارات اإلد

جتماعي والعالقات اإلنسانیة مع اآلخرین مثل الطالب، اإلدارة، المدرسة، والتواصل اال
الیومیة والفصلیة والسنویة، البیت، البیئة المحلیة، ومهارات إعداد الخطط المختلفة 

ٕواستخدام طرق التدریس المختلفة، وانتاج واستخدام الوسائل التعلیمیة، باإلضافة لتملكه 
لنظام داخل غرفة الصف، وتطویر شخصیة المتعلم، لقدرات مثل حفظ امجموعة من ا

 .  ومراعاة الفروق الفردیة، وأكثرها أهمیة الكفاءة العلمیة بالمادة الدراسیة
  :خصائص التدریس الفعال في ضوء معاییر الجودة: الثثا

إن الجودة الشاملة تؤدي إلى رضا المعلمین والمتعلمین والمجتمع، حیث تركز على 
ن في تقدیم االقتراحات، وحل المشكالت بصورة فردیة أو جماعیة، وكذلك اشتراك المعلمی

عمل الجاد، كما أن إدارة تسعى الجودة الشاملة الستقرار أراء ورغبات المتعلمین، وال
التدریس في ضوء معاییر الجودة الشاملة تقوم على مشاركة الطالب للمعلم في التخطیط 

لمعلم والمتعلم مسؤولین عن تحقق تدریس فعال ذه، وهكذا یكون الموضوع الدرس وتنفی
 مثل فهم الطالب لجمیع جوانب یتعلق بالطالبیتمیز بمجموعة من الخصائص منها ما 

ٕها، واحداث تعاون فعال بین التالمیذ بعضهم اقف التدریسیة والمشاركة في تنفیذالمو
میذ بما یتوافق مع ٕالبعض، وبینهم وبین المعلمین، واحداث تغییر فكري وسلوكي لدى التال

مقومات العمل التربوي، ومراعاة رغبات التالمیذ وتلبیة احتیاجاتهم، ومنح الطالب التعبیر 
و رهبة؛ ومنها ما یتعلق بالمعلم مثل تجنب الوقوع في الخطأ ولیس عن الذات دون خوف أ
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ارة ٕ أداء العمل، وادمجرد اكتشافه، واعتماد الرقابة السلوكیة أو التقویم الذاتي في
دیمقراطیة للفصل بعیدة عن التسلط، والتركیز على طبیعة العملیة واألنشطة وتحسینها 

المادة الدراسیة مثل شمول جمیع أركان وتطویرها بصفة مستمرة؛ ومنها ما یتعلق ب
التدریس في المواقف التعلیمیة، وتحسین مستمر في أسالیب التدریس واألنشطة التربویة، 

ٕ األنشطة التعلیمیة، وترابط وتشارك كل أجزاء الدرس، وانجاز یط وتنظیم وتحلیلوتخط
، وتحسین العمل )یةالمعرفیة، المهاریة، الوجدان(األعمال بأداء حاد یحقق أهداف الدرس 

الجماعي المستمر، ولیس العمل الفردي المتقطع، وتحقق القدرة التنافسیة والتمیز، وتحقق 
ابط وتكامل تصمیم الموقف التدریسي وتنفیذ اء التدریسي، وترجودة جمیع جوانب األد

  ).2007العنزي، (
 :الدراسات السابقة

قة ذات العالقة بموضوع البحث ًیتناول هذا الجزء عرضا للبحوث والدراسات الساب
ٕف مجالها وأهدافها واجراءاتها، وأبرز ما توصلت إلیه من نتائج، بهدف الحالي، وذلك لتعر

ه االتفاق واالختالف معها، وتم تقسیمها في ثالثة محاور كما ٕاالستفادة منها، واظهار أوج
 :یلي

  :بحوث ودراسات تناولت معاییر الجودة في التدریس: المحور األول
تقدیم تصور مقترح لتطویر األداء التدریسي ) 2010(هدفت دراسة عیسى ومحسن 

 وقد استخدم لمعلمي العلوم وفق معاییر الجودة في المرحلة األساسیة بمحافظات غزة،
معلما وكانت أداة البحث عبارة عن ) 106(الباحثان المنهج الوصفي وتكونت العینة من 

 في عالیة بنسبة ًتدنیا هناك أن الدراسة نتائج خالل نم استبانة وبطاقة مالحظة، واتضح
 األداء لتطویر مقترح تصور بعرض الباحثان قام ولهذا ، العلوم التدریسي لمعلمي األداء

  .ریسيالتد
التي هدفت إلى دراسة فاعلیة برنامج تدریبي مقترح ) 2012(وكذلك دراسة یحیى 

س اإلبداعي لدى الطالب المعلمین تخصص قائم على معاییر الجودة لتنمیة مهارات التدری
ة طالب من السنة الثالث) 10(العلوم بكلیات التربیة، وقد طبق البحث على عینة قوامها 

باحث المنهج الوصفي بواسطة بطاقة المالحظة وأسفرت النتائج استخدم ال، تخصص علوم
 الطالب بین متوسط درجات) 0.01(عن وجود فروق ذات دالة إحصائیة عند المستوى 

في االختبار القبلي والبعدي، وكذلك استخدم المنهج التجریبي لقیاس فاعلیة البرنامج 
  .یسي على مستوى التدریس لدیهمة البرنامج التدرالتدریبي وكانت النتائج توضح فاعلی
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هدفت إلى التعرف على فاعلیة برنامج تدریبي مقترح ) 2012(وكذلك دراسة بریك 
 الشاملة لرفع مستوى الممارسات المیدانیة لدى المشرفات في ضوء معاییر الجودة

باحثة المنهج شبه التجریبي على عینة التربویات بمنطقة جازان، وقد استخدمت ال
مشرفة، وكانت أدوات الدراسة هي ) 40( المشرفات التربویات یبلغ عددهم عشوائیة من

د فروق ذو دالة إحصائیة دراسة استطالعیة واختبار تحصیلي، وأشارت النتائج إلى وجو
  .    بین االختبار القبلي والبعدي

فهدفت إلى تقدیم نموذج مقترح لتصمیم وتفعیل الفصول ) 2013(أما دراسة عمار 
ة بمدارس التعلیم األساسي في ضوء معاییر الجودة، وقد اتبعت الباحثة المنهج االفتراضی

طالبة، وكانت نتائج الدراسة ) 25(الوصفي والمنهج شبه التجریبي على عینة مكونة من 
تحدید قائمة بمعاییر الجودة لتفعیل الفصول االفتراضیة وجود فروق ذو دالة إحصائیة عند 

  . درجات االختبار القبلي والبعدي على عینة الدراسةبین متوسطي ) 0.01(مستوى 
 فقد هدفت إلى تقدیم تصور مقترح لبرنامج) 2015(و أما دراسة آل كاسي وآخرین 

كز حول الطالب تدریبي لتنمیة مهارات استخدام استراتیجیات التعلیم والتعلم الفعال المتمر
اییر الجودة، وقد استخدم لدى ألعضاء هیئة التدریس بجامعة الملك خالد في ضوء مع

عضو من أعضاء هیئة ) 170(الباحثون المنهج الوصفي وتكونت عینة الدراسة من 
ن االستبانة كأداة للبحث، وأسفرت النتائج عن الفروق التدریس وقد استخدم الباحثو

مة في البرنامج لصالح استجابة كبیرة مما یشیر إلى ارتفاع األهمیة الكبیرة للمهارات المقد
لمقترح وهذا یظهر الحاجة الماسة لتدریب أعضاء هیئة التدریس وفقا لمعاییر الجودة ا

  .   كز حول الطالبباستخدام استراتیجیات التعلیم والتعلم المتمر
التي هدفت إلى وضع معاییر الجودة الشاملة الالزم ) 2015(وكذلك دراسة خلف 

دیري ومدرسي المدارس الثانویة توفرها لدى مدرسي المواد االجتماعیة من وجهة نظر م
مدیر ) 100(بالعراق، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي وكانت العینة عشوائیة طبقیة 

، وكانت األداة المستخدمة استبانة، وأظهرت النتائج أن مستوى توفر مدرس) 150(و 
  . ءدراسته مع الخبراهذه المعاییر أعلى من المتوسط الحسابي الذي حدده الباحث في 

إلى تقدیم تصور إلعداد معلم العلوم في ضوء ) 2016(بینما هدفت دراسة العتیبي 
المنهج الوصفي، وتمثلت أداة البحث في معاییر الجودة الشاملة، وقد استخدمت الباحثة 

ر قائمة بكفایات معلم العلوم، وقد أظهرت نتائج البحث بأن معلم العلوم یحتاج إلى معایی
  %.100إلى % 75ءة األداء التدریسي بنسبة تتراوح ما بین الجودة في قیاس كفا
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  :بحوث ودراسات تناولت مهارات التدریس الفعال: المحور الثاني
إلى تنمیة بعض مهارات التدریس الفعال في ضوء ) 2010(سة حسن هدفت درا

الجودة الشاملة واالتجاه نحو مهنة التدریس، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي 
ریبي، واستخدم االستبانة وتجریب المودیالت كأداتین للوصول إلى نتائج الدراسة، والتج

وجود فرق :  عدة نتائج من أهمهاطالبة، وتوصل الباحث إلى) 35(وتكونت العینة من 
دال إحصائیة بین العینتین لبطاقة المالحظة ولمقیاس االتجاه نحو التدریس، وفاعلیة 

وفاعلیتها ) 1.34( مهارات التدریس الفعال وبلغت النسبة تعلیمیة في تنمیةالمودیالت ال
  .)1.38( في تنمیة االتجاه االیجابي نحو التدریس بنسبة

 تعرف فاعلیة برنامج تدریبي مقترح قائم على فهدفت) 2010(في أما دراسة المطر
استراتیجیات التعلم النشط في تنمیة مهارات التدریس الفعال لدى الطالب المعلمین 

وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائیا ، ص علوم طبیعیة بجامعة أم القرىتخص
عة التجریبیة في االختبار بین متوسطي درجات كل من المجموعة الضابطة والمجمو

وذلك في التطبیق البعدي لصالح المجموعة التجریبیة تعزى ، التحصیلي وبطاقة المالحظة
  .يللبرنامج التدریب

هدفت إلى التعرف إلى فاعلیة استخدام التدریس ) 2010(الجوهري  وكذلك دراسة 
تدریس الفعال المصغر ونمط التعلیم المفرد بمساعدة الحاسوب على تنمیة مهارات ال

وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة ، والدافع لإلنجاز لدى طالبات كلیات المعلمین
ة والمجموعة التجریبیة في  المجموعة الضابطإحصائیا بین متوسطي درجات كل من

وذلك في التطبیق البعدي لصالح المجموعة ، االختبار التحصیلي ومقیاس الدافع لإلنجاز
  .سلوب التدریس المصغرالتجریبیة تعزى أل

بدراسة هدفت إلى تقویم أداء معلمي الریاضیات في ) 2010(بینما قام العلیان
وتوصلت ، وء المهارات التدریسیة الالزمةالمرحلة االبتدائیة العلیا بمدینة الریاض في ض

أن مستوى أداء عینة الدراسة في المهارات : من أهمها، الدراسة إلى عدد من النتائج
وكذلك وجدت عالقة طردیة دالة إحصائیا ، یسیة الرئیسة یمیل إلى األداء المتوسطالتدر

لمفاهیم وبین ض الدرس وتدریس ابین أداء عینة الدراسة في محاور تخطیط الدرس وعر
  . محور التقویم

 مهارات الستخدام مقترح فهدفت إلى تقدیم تصور) 2011(أما دراسة حسن 
االجتماعیة، وقد  الخدمة ومعاهد بكلیات الجماعة  خدمةطریقة لمقررات الفعال التدریس

استخدم الباحث منهج المسح االجتماعي وكذلك أداتین للبحث وهي استبانة طبقت على 
 التدریس، وكذلك مقابلة شبة مقننة مع عینة من األساتذة، وتوصلت الدراسة أعضاء هیئة
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رون أنهم یحتاجون لمهارات ی% 83.33أن غالبیة العینة بنسبة : إلى نتائج من أهمها
التدریس بشكل محدد لذلك تم تحدید مهارات التدریس الفعال ومن ثم وضع تصور مقترح 

  .لهم
ي هدفت إلى توضیح فعالیة برنامج مقترح قائم الت) 2011(وكذلك دراسة العجرمي 

 في تنمیة بعض مهارات التدریس الفعال لدى Ellumniateعلى الفصول االفتراضیة 
ها، وقد استخدم الباحث المنهج  المعلمین بجامعة القدس المفتوحة واتجاهاتهم نحوالطلبة

دوات التالیة طالب وطالبة بواسطة األ) 24(الوصفي وشبه التجریبي على عینة بلغت 
ًللبحث بطاقة مالحظة واختبار تحصیلي، وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائیا 

ي لمهارات التدریس الفعال بین متوسط درجات التطبیق القبلي في الجانب المعرفي والمهار
لفصول ومتوسط درجات التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي تعزى إلى استخدام ا

  .   وذلك لصالح التطبیق البعدياالفتراضیة
 مقترح تدریبي التي هدفت إلى تقصي فاعلیة برنامج) 2013(ودراسة الغامدي 

 إعداد تم المتوسطة، كما بالمرحلة معلمات العلوم لدى اإلبداعي التدریس مهارات لتنمیة
 التدریس العلوم لمهارات معلمات أداء مالحظة بطاقة في تمثلت والتي البحث أداة
 حیث المتوسطة، بالمرحلة للعلوم معلمة )12(من  البحث عینة بداعي، وتكونتاإل

 تنمیتها المطلوب اإلبداعي التدریس مهارات لتحدید الوصفي الباحثة المنهج استخدمت
 تجریبیة مجموعة على القائم والمنهج التجریبي المتوسطة، بالمرحلة العلوم معلمات لدى

 دالله ذات فروق وجود عن البحث نتائج أسفرت البحث، وقد تجربة لتطبیق واحده
 التدریس مهارات في العلوم درجات معلمات متوسطي بین) 0.05(مستوى  عند إحصائیة

لصالح  المالحظة لبطاقة والبعدي القبلي التطبیقین من كل في البحث لعینة اعياإلبد
 تنمیة في المقترح التدریبي البرنامج فاعلیة إلى النتائج أشارت البعدي، وكما التطبیق
  .البحث عینة حدود في المتوسطة بالمرحلة العلوم لدى معلمات اإلبداعي التدریس مهارات

رف على فاعلیة برنامج التي هدفت إلى التع) 2013(وكذلك دراسة الشهراني 
تدریبي مقترح لتنمیة مهارات األداء التدریسي لمعلمي الفیزیاء بالمرحلة الثانویة في ضوء 

التكامل بین العلوم والریاضیات والتقنیة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي متطلبات 
ة مالحظة كأداة للدراسة واعد بطاق)  نظام المجموعة الواحدة(وشبة التجریبي 
معلم فیزیاء باإلضافة إلى استبانة على عینة البحث التي تمثلت ) 15(االستطالعیة على 

نتائج عن وجود فروق دالة إحصائیة عند مستوى اء، وقد أسفرت المعلم فیزی) 31(في 
  . لصالح التطبیق البعدي لبطاقة المالحظة) 0.01(الداللة 
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بي مقترح لتنمیة مهارات هدفت إلى وضع برنامج تدریالتي ) 2014(ودراسة مراد 
التدریس لدى معلمات الفیزیاء في ضوء التكامل بین العلوم والریاضیات والتقنیة 

معلمة ) 30(ستخدمت الباحثة المنهج الوصفي وكانت العینة عبارة عن والهندسة، وقد ا
ات التدریبیة وفقا وقد وزعت علیهم استبانة كأداة للبحث بغرض تحدید هذه االحتیاج

لدراستها، وقد أسفرت النتائج عن الحاجة لتقدیم تصور مقترح لتنمیة مهارات التدریس 
  . لدیهن

 تدریسي نموذج فاعلیة  هدفت إلى تحدیدالتي) Hussien, 2016(ودراسة حسین 
 وخفض التدریس مهارات و التنظیم الذاتي مهارات تنمیة في ذاتیا المنظم التعلم على قائم

 النموذج بناء أسس انجلیزیة وحددت لغة تخصص العام الدبلوم طالب لدى التدریس ققل
 كما للطالب، عمل وأوراق للمعلم دلیل أعد ضوئه في و ٕواجراءاته، لمراحله تصور ووضع

 و قلق التدریس، ومقیاس التدریس مهارات تحصیل واختبار الذاتي التنظیم مقیاس أعد
 تجریبیة كمجموعه الواحد العام نظام -العام الدبلوم طالب من البحث مجموعة اختیرت
 المهارات تدریس تم وثم قبلیا التجریبیة المجموعة على البحث أدوات وطبقت .واحده

 المجموعة على البحث أدوات طبقت ثم ، المقترح النموذج التدریسي باستخدام التدریسیة
 مهارات تنمیة في المقترح تدریسيال فاعلیة النموذج البحث نتائج أثبتت . بعدیا التجریبیة

 لدى التدریسي القلق خفض مستوى و المختارة التدریس مهارات و للتعلم الذاتي التنظیم
  .التجریبیة المجموعة طالب

من خالل استعراض البحوث والدراسات : التعقیب على البحوث والدراسات السابقة
یر الجودة قد حظیت باهتمام الكثیر السابقة وجد أن مهارات التدریس الفعال في ضوء معای

من الباحثین في هذا المجال وأجریت فیه العدید من البحوث والدراسات، وهذه البحوث 
بهذا البحث سواء باالتفاق أو االختالف والتفرد، وتلخصها والدراسات لها عالقة وطیدة 

 :الباحثة فیما یلي
  :أوجه اتفاق البحث الحالي مع الدراسات السابقة

ق البحث الحالي مع بعض الدراسات السابقة في منهج البحث الوصفي یتف
، وحسن )2016(، والعتیبي )2013(والتجریبي مثل دراسات كل من ال كاسي وآخرون 

، كما تتفق مع )2014(، ومراد )2010(، والعلیان )2010(، والمطرفي )2010(
توسطة مثل دراسات كل من دراسات أخرى في عینة الدراسة من معلمي العلوم بالمرحلة الم

، في حین تتفق مع دراسات )2013(، والغامدي )2016(، والعتیبي )2012(یحیى 
 للمعلم مثل دراسات كل من والغامدي أخرى في في ضرورة تنمیة مهارات التدریس الفعال

 ).2014(، ومراد )2013(، والشهراني )2013(
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  :أوجه اختالف البحث الحالي عن الدراسات السابقة
ركز البحث الحالي على مادة العلوم بینما ركزت دراسات أخرى على مواد مختلفة 

) 2015( خلف فكانت على مادة التربیة اإلسالمیة، ودراسة) 2010(مثل دراسة البلوش 
كانت على مادة الریاضیات، ) 2010(فكانت على المواد االجتماعیة، ودراسة العلیان 

 تدریبي برنامج یزیة، كما یتفرد البحث الحالي بوضعللمادة االنجل) 2016(ودراسة حسین 
لدى معلمات العلوم في  الفعال التدریس مهارات لتنمیة في ضوء معاییر الجودة مقترح

 .توسطة، ودراسة فعالیتهالمرحلة الم
  :أوجه االستفادة
الحالي من الدراسات السابقة في تحدید مشكلته وفي عرض البحث استفاد 

ٕك في بناء واعداد أدواته وبعض اإلجراءات المنهجیة، وفي تفسیر اإلطار النظري وكل
  .ومناقشة النتائج

  :البحث منهج
المهارات  بي لتحدیدوالمنهج شبه التجری الوصفي المنهج الباحثة استخدمت

 ثم ومن معاییر الجودة، ضوء في المتوسطة العلوم بالمرحلة لمعلمات التدریسیة المتطلبة 
 العلوم بالمرحلة لدى معلمات التدریس الفعال مهارات لتنمیة قترحتدریبي م وضع برنامج

 .معاییر الجودة، والتحقق من فعالیته ضوء في المتوسطة
 :تهوعین البحث مجتمع: ًثانیا

 في یعملون والذین العلوم بالمرحلة المتوسطة معلمات جمیع البحث مجتمع اشتمل
ه 1438 -1437 الدراسي للعام نة أبهابمدی التعلیم إلدارة التابعة الحكومیة المدارس

معلمات من ثالث مدارس ) 10( منهن الباحثة واختارت معلمة،) 400(والبالغ عددهن 
بمدینة أبها لتطبیق الدراسة االستطالعیة لتحدید مدى  والتعلیم للتربیة العامة تابعة لإلدارة

معلمة ) 35( وتوفر مستوى مهارات التدریس الفعال لدیهن في ضوء معاییر الجودة،
  .لتطبیق البرنامج المقترح ودراسة فعالیته على مهارات التدریس الفعال لدیهن
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 :البحث وأدوات مواد: ًثالثا
 :ریس الفعال في ضوء معاییر الجودة قائمة مهارات التد-1

 بمهارات التدریس الفعال في ضوء معاییر الجودة بصورتها قائمة الباحثة أعدت
المحكمات  من مجموعة على عرضها خالل من القائمة صدق تم تحدیدثم  ومن األولیة،

  .النهائیة الصورة إلى للتوصل المتخصصات في مجال تدریس العلوم
  :ارات التدریس الفعال في ضوء معاییر الجودة لمه األولیة الصورة  - أ

ي السابقة المتعلقة بمجال مهارات التدریس الفعال ف والدراسات األدبیات علىً اعتمادا
 حددها كما قائمة بمهارات التدریس الفعال في ضوء معاییر الجودة، تحدید أمكن العلوم،
مهارات التنفیذ، ومهارات وتتضمن مهارات التخطیط، و )2016(والعتیبي ) 2007(العنزي 

 .التقویم، ومهنیة المعلم
 )المهارات التدریسیة(  بطاقة مالحظة -2

عدد من العبارات اإلجرائیة لقیاس  كل  تضمنت بطاقة مالحظة بإعداد الباحثة قامت
قیاس مدى توافر  بغیة مهارة من مهارات التدریس الفعال األربع في ضوء معاییر الجودة

التدریس  مهارات لتنمیة التدریبي المقترح البرنامج وضع في لتي ساهمتوا هذه المهارات،
  .معاییر الجودة ضوء في العلوم معلمات لدى الفعال

 في العلوم معلمات الفعال لدى التدریس  مهاراتمستوى أداء تحدید: البطاقة من  الهدف-
ز علیها في بناء معاییر الجودة بهدف معرفة اقل المهارات تحققا والتي یجب التركی ضوء

  .البرنامج المقترح
بطاقة  (البحث أداة وبناء تصمیم في الباحثة اعتمدت: لبطاقة المالحظة األولیة  الصورة-

 السابقة والبرامج الدراسات منها المختلفة والخبرات المراصد من مجموعة  على)حظةالمال
، )2013 (، وعمار)2013(، والغامدي )2013(مثل دراسة الشهراني  التدریبیة

، )2016(، والعلیاني )2015(، وال كاسي وآخرون )2014(، ومراد )2013(والشهراني 
 مهارات لتنمیة التدریبیة باالحتیاجات ئمةقا إلى التوصل تم سبق ومما )2016(حسین 
 وتحتوي األولیة صورتها في معاییر الجودة في ضوء العلوم معلمات الفعال لدى التدریس

مهارات التخطیط، ومهارات التنفیذ، : مهارات أساسیة هي أربع إلىصنفت  عبارة 30على
 .ومهارات التقویم، ومهنیة المعلم

 المحكمین من مجموعة على بعرض البطاقة باحثةال قامت: البطاقة صدق  تحدید-
تراوحت الموافقة على جمیع عبارات البطاقة   مجال تدریس العلوم، وقد في المتخصصین
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 البطاقة مهارات حول المالحظات بعض لدیهم وكانت ،)٪100(حتى ) ٪80(ما بین 
 من لغرضا ٕواضافة فقرات أخرى، وكان الفقرات، صیاغة بعض حیث تعدیل من وعباراتها
 مناسبة البحث، ومدى لموضوع االستبانة مهارات مناسبة مدى حول الرأي إبداء التحكیم

المقدمة ضمن كل مهارة  لعباراتا مهارة، ووضوح كل ضمن المقدمة التدریبیة االحتیاجات
 .تدریبي احتیاج لكل الحاجة درجات أساسیة، وتقدیر

قامت الباحثة بإجراء جمیع المالحظات  مینالمحك آلراء ًطبقا: للبطاقة النهائیة  الصورة-
 بطاقة مالحظة إلى الباحثة وتوصلت والتعدیالت التي أشار إلیها األساتذة المحكمون،

 صورتها في معاییر الجودة ضوء في العلوم معلمات س الفعال لدىالتدری لقیاس مهارات
على   الباحثةالبطاقة من قبل طبقت). 1ملحق ( عبارة 24على  حیث احتوت النهائیة،

 رصد عینة من معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة للتحقق من صدق وثبات البطاقة، وتم
تحقق من صدق وثبات بطاقة في ال SPSS اإلحصائي البرنامج البیانات واستخدام

  :المالحظة، وفیما یلي عرض النتائج بالتفصیل
 االتساق الداخلي عن  تم حساب صدق البطاقة من خالل: صدق بطاقة المالحظة: ًأوال

طریق حساب معامل االرتباط بین كل عبارة والدرجة الكلیة لمهارات التدریس الفعال لدى 
ً وكانت جمیعها مرتفعة ودالة إحصائیا وتراوحت معلمات العلوم في ضوء معاییر الجودة،

وهذا یدل على صدق جمیع عبارات بطاقة ). 0,84(و) 0,61(قیم معامالت االرتباط بین 
  .مالحظة مهارات التدریس الفعال لدى معلمات العلوم في ضوء معاییر الجودة

ما الثبات تم حساب ثبات بطاقة المالحظة بطریقتین ه: ثبات بطاقة المالحظة: ًثانیا
لجدوالن التالیان باستخدام معامل ألفا كرونباخ، والثبات باستخدام التجزئة النصفیة، وا

  :یوضحا النتائج
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معامالت ثبات ألفا كرونباخ لعبارات بطاقة مالحظة مهارات التدریس )  1(رقم جدول 
  الفعال لدى معلمات العلوم في ضوء معاییر الجودة

مهارات 
  التخطیط

  مهنیة المعلمة  مهارات التقویم  ات التنفیذمهار

معامل   العبارة
  ألفا

معامل   العبارة
  ألفا

معامل   العبارة
  ألفا

معامل   العبارة
  ألفا

معامل   بارةالع
  ألفا

1  0.86  6  0.87  11  0.86  15  0.87  20  0.87  
2  0.87  7  0.86  12  0.87  16  0.87  21  0.85  
3  0.87  8  0.87  13  0.87  17  0.86  22  0.85  
4  0.87  9  0.87  14  0.87  18  0.86  23  0.86  
5  0.85  10  0.87    19  0.87    

  0.87= معامل ألفا للمهارات ككل

میع معامالت ألفا كرونباخ لكل عبارة من عبارات یتضح من الجدول السابق أن ج
بطاقة مالحظة مهارات التدریس الفعال لدى معلمات العلوم في ضوء معاییر الجودة أقل 

 كرونباخ لمهارات التدریس الفعال ككل مما یدل على ثبات جمیع عبارات من معامل ألفا
كما .  ضوء معاییر الجودةبطاقة مالحظة مهارات التدریس الفعال لدى معلمات العلوم في

تم حساب معامل الثبات باستخدام طریقة التجزئة النصفیة والجدول التالي یوضح 
  -:النتائج
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ت التجزئة النصفیة لبطاقة مالحظة مهارات التدریس الفعال معامالت ثبا) 2(جدول رقم 
  لدى معلمات العلوم في ضوء معاییر الجودة

    جزئة النصفیةالثبات بطریقة الت
  معامل جتمان  براون-معامل سبیرمان  المهارات

  0,82  0,83  مهارات لتدریس الفعال ككل

ئة النصفیة لبطاقة یتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات بطریقة التجز
مالحظة مهارات التدریس الفعال لدى معلمات العلوم في ضوء معاییر الجودة ككل مرتفعة، 

 .قةمما یدل على ثبات البطا
 السابقة والدراسات النظري اإلطار ضوء في: التدریبي للبرنامج المقترح التصور  بناء-

 مهارات التدریس الفعال في ًوبناء على ما توصلت إلیه الباحثة من نتائج مستوى أداء
 البرنامج بناء تم فقد ضوء معاییر الجودة، وما تم رصده من  خالل بطاقة المالحظة،

 :یلي بما البرنامج عدادإ مر التدریبي وقد
مهارات التدریس في أداء  التدریس الفعال مهارات تنمیة: البرنامج من العام الهدف  - أ

 .ي ضوء معاییر الجودةالرئیسیة والفرعیة بالمرحلة المتوسطة ف
 :أن على قادرة العلوم معلمة تكون أن یجب التدریب بعد: للبرنامج التعلیمیة األهداف  -  ب

o العلوم تدریس في العلمیة واألنشطة التدریس یاتواستراتیج طرائق تنوع. 
o اإلبداع لظهور مناسبة تعلمیة تعلیمیة بیئة تهیئ. 
o نطقيالم والتفكیر التحلیل في الطالبات قدرات تطور. 
o والتربویة الشخصیة مشكالتهن حل على الطالبات تساعد. 
o ماتخا من التعلیمیة الوسائل ٕوانتاج المختلفة التعلیمیة الوسائط تستخدم 

 .البیئة
o الطالبات تقدمها التي األفكار مع باحترام تتعامل. 
o المعلومات توضیح على تساعدها جدیدة أنشطة تبتكر. 
o ومعاییر الجودة مالعلو بین تدریس للعالقة تتوصل. 
o  الیومیة الخبرات خالل من للتطویر الالزمة المعارف تحدد. 
o  لالمجا هذا في الداعمة والدراسات البحوث على تطلع. 
o معاییر الجودة في تنمیة مهارات التدریس  ومعوقات صعوبات المعلمة تستنتج

 .الفعال
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o  تدریس العلوم حسب مهارات ال تدریس رؤیة تغییر كیفیة المعلمة توضح
 .الفعال وربطها بمعاییر الجودة

 تخطیط مراحل أهم من التدریبي البرنامج محتوى اختیار یعد:  محتوى البرنامج- ت
 روعي وقد التدریبي، للبرنامج ضوء األهداف الخاصة في تحدیده ویتم تدریبي،ال البرنامج

 :یلي ما ٕواعداده التدریبي البرنامج محتوى اختیار في
 رنامج لألهداف والقدرة على تحققها لدى المتدربمالئمة محتوى الب. 
 شمولیة محتوى البرنامج على جمیع جوانب الخبرة والمهارة المطلوب تنمیتها مهنیا 

 .وأكادیمیا
 التنوع والمرونة بحیث یسمح بالتعدیل والتطویر. 
 التدرج من السهل إلى الصعب. 
 درب وفق إمكاناته وقدراتهمراعاة الفروق الفردیة بین المتدربین بحیث یتعلم كل مت. 
 القابلیة للتقویم المستمر. 
  خمس وحدات) 5(تنظیم الخبرات والمحتوى في عدد من الوحدات الدراسیة بلغت 

ساعتین في الیوم، وبلغ عدد ساعات ) 2(دراسیة، على أساس أن یتم التدریب بواقع 
 .عشر ساعات تدریبیة) 10(البرنامج التدریبي المقترح 

  :للبرنامج زمنیةال  المدة- ث
  للبرنامج التدریبي المقترح الزمنیة الخطة) 3( جدول

  ساعات التدریب   الجلسة  الیوم  المحتوى
  ساعة  األولى .عامة تهیئة

  معاییر الجودة في التدریس 
  األول

  ساعة  الثانیة
مهارات التدریس الفعال في ضوء معاییر 

  الجودة
  ساعة  األولى

  مهارة التخطیط

  الثاني

  ساعة  نیةالثا
  ساعة  األولى  تابع مهارة التخطیط

   مهارة التنفیذ
  الثالث

  ساعة  الثانیة
  ساعة  األولى  تابع مهارة التنفیذ

  ارة التقویممه
  الرابع

  ساعة  الثانیة
  ساعة  األولى  مهنیة المعلم

  تقویم البرنامج 
  الخامس

  ساعة  الثانیة
 حیث والجماعیة، الفردیة األنشطة من دیدالع استخدام تم: البرنامج في المستخدمة األنشطة  - أ

جلسة،  بكل الخاصة األهداف تحقق في تساعد الخاص بها والتي أنشطتها جلسة لكل كان
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 الخاص الزمني الجدول وفق قبل المتدربین من به للقیام محدد زمن نشاط لكل نكا كما
  .بالجلسة

 Dataجهاز عرض البیانات  المستخدمة األدوات أهم من: البرنامج في المستخدمة األدوات  -  ب
Show - الخاصة بها، وكتب واألقالم بیضاء، وسبورة، آلي، وأوراق حاسب ، وجهاز 

  .المتوسطة للمرحلة العلوم
والمناقشة،  التعاوني، والحوار التعلم أهما من: البرنامج في المستخدمة التدریس طرق  -  ت

  .رائط المفاهیمالذاتي، واالستقراء واالستنباط، وخ الذهني، والتعلم والعصف
 تقویم البرنامج التدریبي المقترح  -  ث

 البحث نةلعی القبلي المستوى لتحدید قبلیا المالحظة بطاقة تطبیق: ویشمل قبلي  تقویم-1
  .الفعال المطلوب تنمیتها قبل تنفیذ البرنامج التدریبي المقترح التدریس مهارات في
 .البرنامج في تضمنةالم األنشطة وأوراق العمل حل: ویشمل بنائي  تقویم-2

  عرض نتائج البحث ومناقشتها وتفسیرها
 اإلجابة هدفب الباحثة ومناقشتها إلیها توصلت التي للنتائج ًعرضا الجزء هذا تناول

البحث من خالل استعراض ما أسفرت عنه بطاقة المالحظة في الدراسة  أسئلة عن
  .لنظري والدراسات السابقةاالستطالعیة والبرنامج التدریبي المقترح في ضوء اإلطار ا

  :  النتائج المتعلقة بإجابة السؤال األول: أوال
دریس الفعال لدى معلمات ما مهارات الت(والذي نصه ، السؤال األوللإلجابة عن 

قامت الباحثة بتصمیم قائمة بمهارات ) العلوم للمرحلة المتوسطة في ضوء معاییر الجودة؟
ودة وعرضها على عدد من المحكمات وأخذ آرائهم التدریس الفعال في ضوء معاییر الج

ٕومقترحاتهم حولها، واخراجها بصورتها النهائیة وتتضمن أربع مهارات أساسیة وهي 
 )1ملحق رقم : (تاليكال

  .مهارة التنفیذ: المهارة الثانیة      .مهارة التخطیط: المهارة األولى
  .مهنیة المعلم: المهارة الرابعة      . مهارة التقویم: المهارة الثالثة

  : النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الثاني: ثانیا
ء معاییر ما البرنامج المقترح في ضو(والذي نصه ، لإلجابة عن هذا السؤال

 قامت)  الجودة لتنمیة مهارات التدریس الفعال لدى معلم العلوم في المرحلة المتوسطة؟
 معلمات لدى التدریس مهارات تنمیة لتنمیة تدریبي لبرنامج بإعداد تصور مقترح الباحثة

 من البحث نتائج عنه أسفرت وما في ضوء معاییر الجودة المتوسطة العلوم بالمرحلة
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التدریبي،  للبرنامج كبیرة حاجة هناك أشارت إلى أن حیث  االستطالعیة،الدراسة خالل
 یقوم التي التدریب، واألسس البرنامج تخطیط التدریبي للبرنامج المقترح التصور وتضمن

 العام الهدف( التدریبي البرنامج أهداف التدریب، وتحدید للبرنامج المقترح التصور علیها
البرنامج،  المستهدفة، ومحتوى ، والفئة)الخاصة واألهداف المقترح، التدریبي للبرنامج
التعلیمیة،  التدریبي، واألنشطة البرنامج في  المتبعة)التدریب(التدریس طرق وتحدید
التدریبي، باإلضافة  البرنامج تنفیذ في المساعدة التعلیمیة واألنشطة الوسائل ارواختی

  ).2( ملحق .اإلضافیة للقراءة للتقویم ومصادر
  : النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الثالث: ًالثاث

قامت الباحثة بالتحقق من اعتدالیة توزیع بیانات مهارات التدریس الفعال في 
البعدي والتتبعي لتحدید األسلوب اإلحصائي المناسب للتحقق من التطبیقات القبلي و

الجدول التالي فروض البحث من خالل حساب كل من معامل االلتواء ومعامل التفرطح، و
 -:یوضح النتائج
االلتواء ومعامل التفرطح لمهارات التدریس الفعال في التطبیقات القبلي معامل ) 4(جدول 

  والبعدي والتتبعي
  معامل التفرطح  معامل االلتواء  التطبیق المهارة

  0,25  0,41-  القبلي
  0,60-  0,20-  البعدي

 مهارة التخطیط

  0,76-  0,29-  التتبعي
  0,50  0,90-  القبلي
  0,27-  0,58-  البعدي

 التنفیذمهارة 

  0,56  0,94-  التتبعي
  0,39-  0,38-  القبلي
  0,40-  0,23-  البعدي

 مهارة التقویم

  0,75-  0,39-  التتبعي
  0,23  0,1-  القبلي
  0,16  0,10-  البعدي

 مهنیة المعلم

  0,70  0,49-  التتبعي
لتواء والتفرطح لبیانات مهارات أن جمیع معامالت اال) 4(یوضح الجدول رقم 

، مما )1-(و) 1(+التدریس الفعال في التطبیقات القبلي والبعدي والتتبعي انحصرت بین 
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، وبالتالي فإن األسلوب اإلحصائي البرامتري هو األنسب یعني تحقق اعتدالیة التوزیع
  .لإلجابة عن التساؤل الثالث للبحث

في ضوء معاییر  التدریبي الیة البرنامجما فع: ینص التساؤل الثالث للبحث على
ولإلجابة . المتوسطة؟ بالمرحلة معلمات العلوم لدى الفعال التدریس الجودة في مهارات

-Paired samples T(لمجموعتین مرتبطتین ) ت(ب اختبار تم حساعن هذا السؤال 
test (مهارات، لدراسة داللة الفروق بین التطبیقین القبلي والبعدي لمتوسطات هذه ال

 -:والجدول التالي یوضح النتائج
لدراسة داللة الفروق بین التطبیقین القبلي والبعدي في ) ت(اختبار ) 5(جدول رقم 

  )35=ن( الفعال متوسطات مهارات التدریس

المتوسط   التطبیق  المهارة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
  ) ت(

  مستوى الداللة
P-Value 

مهارة   0,33  2,21  القبلي
  0,23  2,45  البعدي  التخطیط

8,59  0,000**  
  

مهارة   0,39  2,54  القبلي
  0,24  2,74  البعدي   التنفیذ

5,81  0,000** 

مهارة   0,39  2,20  القبلي
  0,26  2,46  البعدي  التقویم

7,05  0,000** 

مهنیة   0,31  2,32  القبلي
  0,15  2,55  البعدي  المعلم

9,44  0,000** 

  ).0,01(دالة عند مستوى ).    ** 0,05(د مستوى دالة عن**
وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ) 5(یوضح الجدول رقم 

طبیقین القبلي والبعدي لمهارات التدریس الفعال األربع بین متوسطي درجات الت) 0,01(
  .لصالح التطبیق البعدي

في تحسن ) الفعالیة( الظاهر كما قامت الباحثة بالتحقق من استمرار بقاء األثر
مهارات التدریس الفعال لدى معلمات العلوم في التطبیق البعدي؛ حیث قامت الباحثة 

لدراسة داللة ) Paired samples T-test(ین لمجموعتین مرتبطت) ت(بحساب اختبار 
الفروق بین التطبیقین البعدي والتتبعي لمتوسطات درجات مهارات التدریس الفعال، 

 -:ول التالي یوضح النتائجوالجد
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لدراسة داللة الفروق بین التطبیقین البعدي والتتبعي في ) ت(اختبار ) 6(جدول رقم 
  )35=ن(ل متوسطات درجات مهارات التدریس الفعا

المتوسط   التطبیق   المهارة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
  ) ت(

  مستوى الداللة
P-Value 

 مهارة التخطیط  0,23  2,45  البعدي
  0,26  2,48  التتبعي

1,16  0,250  
  غیر دالة

  مهارة التنفیذ  0,24  2,74  البعدي
  0,27  2,70  التتبعي

1,51  0,134  
  غیر دالة

 مهارة التقویم  0,26  2,46  لبعديا
  0,28  2,48  التتبعي

0,84  0,403  
  غیر دالة

 مهنیة المعلم  0,15  2,55  البعدي
  0,15  2,56  التتبعي

0,25  0,803  
  غیر دالة

  ).0,01(دالة عند مستوى ).    ** 0,05(دالة عند مستوى **
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ) 6(یوضح الجدول رقم 

بین متوسطي درجات التطبیقین البعدي والتتبعي لمهارات التدریس الفعال، مما ) 0,01(
  .لیته في تحسین مهارات التدریس الفعالیعني بقاء أثر البرنامج التدریبي واستمرار فاع

، )2012بریك، (و) 2012یحیى، (وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات كل من 
ًوالتي أظهرت نتائجها جمیعا وجود تأثیر ) 2013الشهراني، (، و)2013الغامدي، (و

وترى الباحثة أن هذه النتیجة قد ترجع إلى . وفعالیة للبرنامج على مهارات التدریس
االهتمام الذي تحدثه معاییر الجودة التي تم بناء البرنامج في ضوئها والتي ساعدت في 

رتقاء بكل عناصرها، تحقق نقلة نوعیة في مهارات معلمات العلوم تقوم على أساس اال
واالهتمام بمستوى األداء من خالل المتابعة الفاعلة وتنفیذ البرامج التدریبیة، واتخاذ كافة 

قائیة لتالفي األخطاء قبل وقوعها؛ وبالتالي تنمیة مهارات التخطیط والتنفیذ اإلجراءات الو
  . التي یتبناهاوالتقویم، باإلضافة لتأثیرها اإلیجابي في مهنیة المعلم واألخالقیات
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  :البحث  توصیات-
مهارات التدریس الفعال في ضوء  قائمة سواء الحالي البحث أدوات من االستفادة .1

 في المقترح بما یفید التدریبي البرنامج أو المالحظة بطاقة أو معاییر الجودة
  .التدریسي أدائهم مستوى العلوم، ورفع معلم أداء تطویر

مناهج العلوم لجمیع  تدریس في یسهمون ذینللمعلمات ال مكثفة دورات عمل .2
 إعداد األهداف كیفیة تخطیط هذه المناهج ومن ثم  كیفیة على المراحل وتدریبهم

 طرق من تنفیذ هذا المنهج كیفیة ثم في تحقق ذلك، كفریق والعمل والمحتوى
  .هذا المنهج تقویم وأخیرا وخارجه داخل الفصل أنشطة أو تدریس

 تدریسي كمدخل معاییر الجودة في مهارات التدریس الفعالعلى أهمیة  التأكید .3
 .مهم یجب أن یلم به معلم العلوم في جمیع المراحل التعلیمیة

 تدریبیة من قبل اإلشراف التربوي لتنمیة مهارات التدریس الفعال إعداد دورات .4
 والتأكید على اهمیة معاییر الجودة وتضمینها في تدریس العلوم 

  : مقترحات البحث-
 :للبحث الحالي استكماال التالیة الدراسات إجراء الباحثة تقترح

هارات التدریس الفعال تدریب معلمات العلوم بالمراحل التعلیمیة المختلفة على تنمیة م .1
 . في ضوء معاییر الجودة

المعوقات التي تحول دون استخدام معاییر الجودة في تدریس العلوم بالمراحل المختلفة  .2
  . لمختصینمن وجهة نظر ا

مستوى امتالك معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة لمهارات التدریس الفعال من وجهة  .3
 .نظر الطالب في ضوء بعض المتغیرات

اقع تطبیق معلمي العلوم بالمرحلة الثانویة لمهارات التدریس الفعال وعالقته بمستوى و .4
  .تحصیل طالبهم
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بطاقة مالحظة  أداء معلمات العلوم في المرحلة المتوسطة ) 1(ملحق 
 دریس الفعاللمهارات الت

 مهرة عبد الرحمن محمد العلكمي/ إعداد 
 وبعد طیبة ةتحی................. المشرف                          المحترم  / األستاذ

 مهارات لتنمیة مقترح في ضوء معاییر الجودة تدریبي برنامج عنوانها دراسة تجري الباحثة
المالحظة المرفقة تحتوي  المتوسطة، وبطاقةالتدریس الفعال لدى معلمات العلوم بالمرحلة 

 على مهارات التدریس الفعال في ضوء معاییر الجودة ویقدر األداء كمیا لكل مهارة بثالث
اذا كانت المهارة متحققة ) 2(في حالة تحقق المهارة بدرجة كبیرة، وبدرجة ) 3(درجات 

رجة ضعیفة، والمرجو من اذا كان مستوى المهارة متحققة بد) 1(بدرجة متوسطة، وبدرجة 
   .بالنسبة لدرجة تحقق المهارة مناسبة ترونها التي الخانة في) ( √عالمة وضع سیادتكم
 مالحظة في المبذول والجهد والوقت الصادقة معاونتكم على ًسلفا كمسیادت یشكر والباحث
  .المعلمین

  وتفضلوا بقبول وافر التحیة واالحترام        الباحثة
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طاقة مالحظة مهارات التدریس الفعال في ضوء معاییر الجودة لدى معلمات العلوم ب
 بالمرحلة المتوسطة

  مهارات التدریس الفعال  م  التحققدرجة 
3  2  1  

القدرة على صیاغة األهداف السلوكیة للدرس 
  بشكل صحیح

      

        تنوع األهداف من معرفیة ومهاریة ووجدانیة
        تناسب األهداف مع مستویات المتعلم المختلفة
القدرة على التخطیط السنوي للمقرر والوحدات 

  والدروس بشكل جید
      

1  

طیط
لتخ

ت ا
هارا

م
  

        على تحلیل محتوى المادة العلمیةالقدرة 

القدرة على تهیئة التالمیذ لموضوع الدرس 
  وجذب انتباههم 

      

        التمكن من المادة العلمیة
        استنتاج أهداف الدرس من أفواه الطالبات

القدرة على إدارة الحصة الدراسیة بشكل فعال 
  ونشط

      

        صال والمشاركة مع الطالبةتنوع أسالیب االت
        التشجیع على التعلم النشط والذاتي بمهاراته

        التشجیع على مهارات التفكیر الناقد واإلبداعي
         الوسائل التكنولوجیة التعلیمیة المناسبة استخدام

        استخدام الكتاب المدرسي بشكل مناسب

2  

فیذ
التن

ت 
هارا

م
  

        لدرساستخدام استراتیجیات تعلم مناسبة ل
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  مهارات التدریس الفعال  م  التحققدرجة 
3  2  1  

  -االختبارات التحصیلیة(تنوع أسالیب التقویم 
  )  التقاریر- السجالت المجمعة-اختبارات العملیة

      

      ألسئلة لالختبارات بشكل صحیح صیاغة مفردات ا
كشف نواحي الضعف والقوة لدى الطالبات 

  ومعالجتها
      

 الفردي القدرة على استخدام أسالیب التعزیز
  والجماعي

      

3  

ویم
لتق

ت ا
هارا

م
  

القدرة على استخدام أسالیب التقویم الذاتي لدى 
  الطالبات

      

یة مع قدرة التواصل االجتماعي والعالقات اإلنسان
  اآلخرین

      

الحرص على االلتحاق ببرامج التدریب والتطویر 
  أثناء الخدمة

      

ت برمجیا(الحرص على آلیات التطویر الذاتي 
  ) التعلم عن بعد- التعلیم االلكتروني-الحاسوب

      

4  

علم
الم

یة 
مهن

  

        اإللمام بأخالقیات مهنة التعلیم وااللتزام بها

  
 
  


