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مهاراث تدريس الفيزياء لدي الطلبت املطبقني وفق
معايري اجلىدة

م.د عادل كامل شبيب
المستخمص :يستهدف البحث التعرف عمى:
 .1مهارات تدريس الفيزياء لدى الطمبة المطبقين وفق معايير الجودة.
 .2الف ررروق ف ررا مه ررارات ت رردريس الفيزي رراء ل رردى الطمب ررة المطبق ررين وف ررق مت ي ررر الجر ر س
(ذكور _ إ اث )  ،والجامعة

( ب داد _ المست صرية ).

تألفررت العي ررة مررن ( )121طالبررا مطبقررا فررا تصصررص الفيزيرراء فررا مررديريات تربيررة

الكرررخ والرصررافة ( األولررى  ،والنا يررة  ،والنالنررة) فررا كميتررا التربيررة مررن جررامعتا ب ررداد

والمست ص ررية  ،تررم اصتيررارطم بالطريقررة العت روازية ذات التوزيررع المتسرراوي بوا ررع () 61

ذكور  ،و( )61إ اث.

ام الباحث بب راء مقيراس مهرارات التردريس مرن ( )56فقررة  ،تضرمن أربعرة مهرارات

فرعية طا ( :التواصل ( )12فقرة  ،التصطريط لممحاضررة ( )14فقررة  ،ت فيرذ المحاضررة
( )16فقرة  ،تقويم الطمبة ( )14فقرة .

ت ررم اس ررتصدام الوس ررازل اآلحص ررازية ابتي ررة ( :اعصتب ررار الت ررازا لعي ررة واح رردة  ،تحمي ررل

التباين الن ازا ).

توصل البحث إلى ال تازج ابتية:
 .1أن الطمبة المطبقين فا تصصرص ط ارزرق الفيزيراء وصرموا إلرى مسرتوى الجرودة
فا مهارات التدريس.

 .2ط رراك تب رراين ف ررا مس ررتوى الج ررودة وف ررق مه ررارات ت رردريس الفيزي رراء ل رردى الطمب ررة
المطبقين .
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 أن مسررتوى ج رودة الترردريس فررا مهررارة الت فيررذ كرران أ ررل مررن المتوسررط المعيرراري.3
.لدى الطمبة المطبقين

. وجود فروق بين اآل اث والذكور فا مها ارت تدريس الفيزياء لصالح اآل اث.4
–  عر رردم وجر ررود فر ررروق فر ررا مهر ررارات التر رردريس وفر ررق مت ير ررر الجامعر ررة ( ب ر ررداد.5
.) المست صرية

Abstract: Find targets identify:
1. teaching student skills of teachers of Physic in
accordance with the quality standards.
2 Deference between teaching student skills of teachers of
Physic in accordance with the variable sex (male _ female)
& University (Baghdad _ Mostanserah).
It consisted sample of (120) teachers student and Physic
of the directorates of education Krkah & Risafa (first,
second, and third) were chosen randomly with equal
distribution of (60) males and 60 females, and the rate of
(60) teacher and school according to the university
variable (Baghdad – Mustansiriya.
The researcher building measure teaching skills (56)
items, which included four sub-skills are: (communication
(12) items, planning a lecture (14) paragraph, the
implementation of the lecture (16) items, calendar students
(14) paragraph.
It was used the following statistical methods: (samples t
test for one sample, analysis of variance duo).
The research found the following results:
Physic teaching student that arrived to quality in .1
teaching skills level.
2. A variation in the level of quality in accordance with the
teaching skills of teaching student
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3. The quality of teaching student in the skill level of
implementation was less than the standard average.
4. the existence of differences between males and females
in favor of females teaching student skills.
5. differences in teaching skills do not exist according to
the university variable (Baghdad - Mustansiriya
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مشكمة البحث:

الفصل االول

يمرر عالم را المعاصرر بمرحمرة تتسرم بسررعة الت يرر والتحرول اع تصرادي والتقردم

العمما والتطور التق ا بصورة لرم يترهد لهرا منري ً فرا القررون الماضرية  ،ومرن نرم كران
ع برد مرن الو روف عمرى أطرم التطرورات الترا تجرت عرن العولمرة واف ارزاتهرا اآليجابيرة
والسرمبية  ،ومرا تتطمبر المؤسسرات التعميميرة مرن مرو وت ييررات جوطريرة فرا الهياكرل

الت ظيمية  .وفا إطار المستجدات والتطورات الترا تمرر بهرا المجتمعرات الحدينرة فإ ر

ي ب را تحرديث العمرل الجرامعا  ،بوضرع صطرط تراممة ومتكاممرة مرن صر ل توظيرف

المعرفة والتجارب العممية التا أصذت بها دول العالم المتقدمة  ،وتأتا فا مقدمة طرذ

التجرارب معرايير الجرودة باعتبارطرا قمرة وعيرة  ،و موذجراً فراع ً تبحرث ع ر الردول

المتقدمة وال امية عمى السواء.

ويرى بوت يل  Bushnell, 1992أن السمة األساسية لمعصر الراطن تتمنل فرا

التجديد والبحث عن مزيد من الكفاءة واآلبداع  ،ألن العالم المتقدم يتهد اليوم ت يرات
وتطرورات سرريعة ومت حقرة فرا كافرة طاعاتر  ،وذلرك يتطمرب المزيرد مرن التطروير

وتحسين وكفاءة األداء  ،كما يتميز طرذا العصرر بضر وط ترديدة لتروفير جرودة عاليرة

بتكاليف م صفضة  ،و د أدى ذلك إلى اتصاذ مدصل استراتيجا لوضع األطداف وتوزيع

المروارد وذلرك عرن طريرق تقيريم وتحسرين األداء فرا المؤسسرات كافرة وم هرا المؤسسرات
التعميمية (.)Bushnell, 1992 : 56

وتت ررير ت ررازج الد ارس ررات أن المدرس ررين ررد وص ررموا إل ررى مس ررتوى ج ررودة األداء  ،فق ررد

توصررمت د ارسررة السررر  2113 ،إلررى أن تدريسررا جامعررة األ صررى وصررموا إلررى مسررتوى
جررودة األداء فررا مهررارات التصطرريط والت فيررذ والتقررويم واألداء .وتوصررمت د ارسررة تررحات

 2111إلررى أن الكنافررة الصررفية الم صفضررة لهررا تررأنير ايجررابا فررا تحسررين جررودة األداء

لدى الطمبة المطبقين  ،وعدم وجود فروق بين الذكور واآل اث فا جودة األداء.
مجلت ابحاث الزكاء والقذساث العقليت

232

العذد ( )22لسىت ()2027

ميارات تدريس الفيزياء لدى الطمبة المطبقين وفق معايير الجودة..........................

ومه ياً بحيث يكون مهيزاً لمقيام بالدور المطموب م فا ذلك.

أن الحرديث عرن م ظومرة تربويرة وتعميميرة جديردة يع را بالضررورة التركيرز عمرى

أطميرة دور المعمرم الرذي لرم يعرد اصر اًر عمرى التمقرين و قرل المعرفرة  ،برل تعراظم دور

ليصبح ميس اًر لممعرفة وم تجاتها  ،ومحدداً  ،ومؤصر ً لمقريم  ،و راد اًر عمرى التعامرل مرع

طا رات المتعممرين  ،وتعزيرز ردراتهم الت افسرية  ،حيرث يعتبرر المعمرم ركيرزة أساسرية مرن
ركازز التعميم وطو يمنل العمود الفقري لمعممية التعميمية.

أن ال ظم التعميميرة تواجر فرا القررن الحرادي والعتررين تحردياً كبير اًر  ،طرذا التحردي

طرو تحسرين جرودة التعمريم الرذي تقدمر المؤسسرات التعميميرة  ،ولهرذا فرإن التحرديات
العمميرة  ،والتك ولوجيرة  ،واع تصرادية وكرذلك المطمرب اعجتمراعا القروي مرن أجرل

تحقيق مدى واسع وكبير لمتعميم  ،أجبرت الدول والحكومات عمى السياسرات التعميميرة

الحالية  ،وكما أكدت الكنير مرن المرؤتمرات الدوليرة أن التحردي الرزيسرا ل ظرام التعمريم

فا طذ األيام ليس فقط تقديم التعميم لممجتمع الط با  ،وا ما التأكيد عمى أن التعميم
يجب أن يقدم بجودة عالية ( الجا دروتيا ا .)89 :1998 ،

أما فا مجال التعميم فتع ا الجودة جممرة المواصرفات والصصرازص الواجرب توافرطرا

فررا ع اصررر العمميررة التعميميررة جميعهررا فررا الجامعررة  ،س رواء مررا يتعمررق بالمرردص ت أو
العمميات أو المصرجات والتا تمبا احتياجات المجتمع ومتطمباتر  ،ورببرات المتعممرين
وحاجاتهم  ،وتتحقق ذلك من ص ل اعستصدام الفعال لجميع الع اصر البترية والماديرة

فا الجامعة ( عبد الرحيم .) 57 : 2113 ،

ويتسر ر ر ر ررع مفهر ر ر ر رروم الجر ر ر ر ررودة فر ر ر ر ررا مجر ر ر ر ررال التعمر ر ر ر رريم ليتر ر ر ر ررمل الفعالير ر ر ر ررة والكفر ر ر ر رراءة

 ، Efficiency & Effectivenessفالكفرراءة ت ررتبط باعسررتصدام األمنررل ل مكا ررات
التعميميررة المتاحررة ( المرردص ت ) مررن أجررل الحصررول عمررى رواتج ومصرجررات تعميميررة
معي ررة بمع ررى الحصررول عمررى مقرردار محرردد مررن المصرجررات التعميميررة بأ ررل كمفررة ممك ررة

(ال امدي .) 48 : 2118 ،
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الس رريا ات التعميمي ررة المتبع ررة ف ررا الم رردارس يتح ررتم عم ررى الم رردرس أن يس ررتعد ألداء
مهام ر مررن ص ر ل تهيررأة كافررة الوسررازل الضرررورية مررن جهررة و د ارت ر المعرفيررة المتمنمررة
بمهارات التدريس الجيد ب ية صمق جو عمما كفيل بت يير سرموك الطمبرة معرفيرا و فسريا

واجتماعيا.

وبالربم مرن تعردد أ مراط التردريس عسريما فرا المردارس النا ويرة  ،إع أ ر يترردد فرا

أسماع ا أن كني اًر من المدرسين يركزون فا تدريسهم عمرى ط ارزرق تقميديرة منرل اآللقراء
والم ا تة  ,ومن ال ادر يسرتصدمون طر راً وأسراليب تدريسرية فعالرة ومرؤنرة فرا التردريس

تقوم عمى أسس ومعايير الجودة الترا تطمبهرا عمميرة التردريس األمرر الرذي ُيعرد متركمة
أمرام المهتمرين بمجرال التردريس وطرازقر واسرتراتيجيات  ،ومرن ضرمن تمرك الطررق
واألسراليب الترا يسرتصدمها بعرض المدرسرين طريقرة العصرف الرذط ا فرا طررح مسرازل

تعميميرة عسرت باط الحمرول واع ت ارحرات  ،ومرن ط را ترعر الباحرث بأطميرة القيرام بهرذ

الد ارسررة

لمو رروف عمميررا عمررى طررذ المترركمة مررن صر ل معرفررة مهررارات الترردريس وفررق

معايير الجودة .ويمكن صيابة متكمة البحث الحالا من ص ل التساؤل ابتا :

ىللل ن ميللارات تللدريس الفيزيللاء لللدى الطمبللة المطبقللين تصللل ل لى مسللتوى معللايير

الجودة ؟

ىمية البحث:

ُ .1يع ررد م ررن البح رروث ( ال ررادرة ) الت ررا تت رراول مه ررارات ت رردريس الفيزي رراء وف ررق مع ررايير
الجودة عمى مستوى البيزة المحمية  ،وبذلك يسمط الضوء عمى موضوع مهم يتعمرق
بالعممية التعميمية.

 .2تتصيص المعو ات التا تواج الطمبرة المطبقرين ع رد يرامهم بعمميرة التردريس وفرق
معايير الجودة  ،ب ية وضع الحمول الم اسبة لها.

 .3معرفة مستوى المهارات الترا يمتمكهرا الطمبرة المطبقرين  ،يع را الو روف عمرى مردى
تحقيقهم لألطداف التربوية.
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 .4د يفيد الباحنين لمتعرف عمى معايير الجودة فا التدريس  ،واألصرذ بمقيراس مهرارات
التدريس آلجراء بحوث عحقة.

 .5يع ررد ت ذي ررة راجع ررة فيم ررا يتعمر رق بمتص ررذي القرررار والمس ررؤولين ف ررا مؤسس ررات التعم رريم
العالا  ،بما يقدم لهم من معمومات عن مستوى مهارات التدريس عتصراذ القر اررات
والتهيؤ فا استحداث البرامج واألساليب الحدينة التا من ترأ ها أن ترتقا بمسرتوى

المدرس ع د تقديم لممادة الدراسية.

 .6أن التعميم يحتل مكا اً بار اًز فا الت مية الكمية والتاممة فإن دور فا ذلك يأتا فا
مقدمة الركازز األساسية التا تقوم عميها الت ميرة كرون اآل سران الع صرر األساسرا

فا كل المتروعات الت موية  ،وع يمكن إعداد إع من ص ل برامج وصطط تربوية
تطبيقية تت اسب مع متطمبات الت مية عممياً وفكرياً

ىداف البحث :يستهدف البحث التعرف عمى:

 .1مهارات تدريس الفيزياء لدى الطمبة المطبقين وفق معايير الجودة.
 .2الفروق فرا مهرارات تردريس الفيزيراء لردى الطمبرة المطبقرين وفرق مت يرر الجر س
(ذكور _ إ اث ) ،

والجامعة ( ب داد _ المست صرية ).

حدود البحث :يقتصرر البحرث عمرى الطمبرة المطبقرين مرن الرذكور واع راث  ،مرن سرما
الفيزي رراء ف ررا كميت ررا التربي ررة ف ررا ج ررامعتا ب ررداد والمست صر ررية المطبق ررين ف ررا الم رردارس
النا وية ( المتوسطة واععدادية ) فا مديريات تربية الكرخ والرصافة ( األولى  ،النا ية

 ،النالنة ).

تحديد المصطمحات

 .1ميارات التدريس Teaching Skills
المهاسة :عشفُب كل نى:
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كيربل ( (:)Kirby, 1988رردرة معرفيررة لرردى الفرررد ألداء مهررام صاصررة  ،ررد
تكون ضيقة صاصة بمو ف بسيط أو عامة ) (.)Kirby, 1988 :23

 دي بونلللو (:1989الق رردرة ف ررا األداء بت رركل فع ررال ف ررا ظ ررروف معي ررة ) ( دي
بو و.)57: 1989 ،

 كوتريل ( (:)Cottrell, 1999القدرة عمى األداء والتعمم الجيرد و رت مرا ريرد ،
أو ترراط مررتعمم يررتم تطرروير ص ر ل ممارسررة ترراط مررا تدعم ر الت ذيررة الراجعررة .
وكل مهارة من المهرارات تتكرون مرن مهرارات فرعيرة أصر ر م ر  ،والقصرور فرا

أي م ر ر ر ر ر ر ررن المه ر ر ر ر ر ر ررارات الفرعي ر ر ر ر ر ر ررة ي ر ر ر ر ر ر ررؤنر عم ر ر ر ر ر ر ررى ج ر ر ر ر ر ر ررودة األداء الكم ر ر ر ر ر ر ررا)

(.)Cottrell, 1999: 21

خطايبة وعم ( :2001،مستوى الكفاية التدريسية التا تمكن المعمم من ت ميرة
عمميرة التعمرريم بدرجررة كافيرة مررن اآلتقرران فرا األداء ) (صطايبررة وعمررا : 2111،

. )266

 ويعرف البحث الحال ميارات التدريس نظريا بأنيا:

مجموعة من القدرات التا يمتمكها الطالب المطبرق ( المردرس ) تؤطمر لمقيرام
بمه ت بكفاءة فا
مجال تقديم المادة الدراسية  ،وتتضمن مهارات:
أ .التواصل :درة المدرس عمى ب اء إ سا ية مرع طمبتر رازم التفراطم واعحتررام
المتبادل  ،واستصدام الم ة واآلتارات بطريقة تجذب اع تبا واآلدراك  ،مرع
تمتع باعتزان اع فعالا.
ب .التخطيط :درة المدرس عل وضع الصطط لتقرديم المرادة العمميرة  ،واصتيرار
المفردات  ،وتحديد األطداف  ،وتصرميم الع راوين  ،ووضرع اعسرتراتيجيات
التدريسية الم اسبة لمدرس ،والت بؤ بأحداث المحاضرة.
ج .التنفيذ :درة المدرس عمى إلقاء المادة العممية بتسمسرل م طقرا وت ظيمهرا

وادارتهررا بكفرراءة تتررمل الم ظمررات المتقدمررة  ،وتتررجيع التفكيررر وانررارة دافررع
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اعستكتاف  ،واستصدام ل رة الجسرد  ،وطررح األسرزمة  ،واسرتصدام التق يرات
التعميمية المصتمفة .وطرح األسزمة.
د .التقللويم :رردرة المرردرس عمررى اسررتصدام أسرراليب متعررددة لتقررويم طمبتر تتررمل
اعصتبررارات  ،وال ترراطات العمميررة  ،والبحرروث المقدمررة  ،والت ذيررة الراجعررة،
و درت عمى ب اء اصتبارات تتمتع بصصازص القياس ال فسا والتربوي.
 ويعرف البحث الحال ميارات التدريس جرائيا بأنيا:

الدرجة التا يحصل عميها الطالب المطبق ع د استجابت عمى مقيراس مهرارات
التدريس المعد
ألبراض البحث الحالا.
 .2الطمبلللللة المطبقلللللين :الطمبر ررة المكمف ر رين بمهر ررام التر رردريس فر ررا المر رردارس النا وير ررة او
المتوسررطة او اععداديررة  ،مررن الررذكور واآل رراث  ،فررا الفصررل الد ارسررا النررا ا مررن
الس ة الدراسية الرابعة  ،وطا جرزء مرن متطمبرات الحصرول عمرى ترهادة البكموريروس
فا حقل تصصص فا كميات التربية فا الجامعات الع ار ية.
 .3معايير الجودة  Quality Standarعرفها كل من:
السنبل  ( :2001المستوى ال موذجا المطموب لمواصفات األداء الجيد أو المربوب)
( الس بل .) 52 : 2111 ،
صلللبري  ( :2002أعم ررى مس ررتويات الج ررودة األداء والمواص ررفات الت ررا يمك ررن الوص ررول
إليهر ررا وير ررتم عمر ررى أساسر ررها تقر ررويم مسر ررتويات األداء والمواصر ررفات المصتمفر ررة ألي تر رراء
وبالتالا إصدار الحكم عميها ) ( صبري .) 514 : 2112 ،
ويعرف البحث الحال معايير الجودة نظريا بأنيا:
المستوى ال موذجا من األداء التعميما التا تحقق أطداف التعميم النا وي.
ويعرف البحث الحال معايير الجودة جرائياً بأنيا :

المسررتوى ال مرروذجا مررن األداء التعميمررا المتمنررل بالدرجررة فرروق المتوسررط لمقيرراس
مهارات التدريس .
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اإلطار النظري:

الفصل الثاني

وال :ميارات التدريس
المهررارة تع ررا القرردرة عمررى أداء عمررل متصررل بتصطرريط الترردريس وت فيررذ وتقويم ر ،

ف ررا ض رروء معي ررار اآلتق رران والس رررعة ف ررا اع ج رراز  ،والق رردرة عم ررى التكي ررف م ررع الموا ررف

التدريسية المت يرة  ،فالمهارة التدريسية مط من سموك التدريسا بصورة تاطات عقمية

أو لفظية  ،أو حركية  ،أو عاطفية متماسكة ( العفون والفت وي .) 97 : 2111 ،
اتجاىات تفسير الميارات التدريسية :

 .1اآلطار المرجعا ال ظري ويسرت د عمرى ظريرة تربويرة معي رة يرتم اعتمادطرا عترتقاق
المهارات التدريسية التا ي ب ا أن يكتسبها المتدرب .
 .2اآلطار المرجعا التحميما ويتضمن ع صرين طما :
 .3تحميررل مهررام المعمررم مررن صر ل م ار بررة عممر فررا المو ررف التعميمررا الصررفا واعتمرراد
تمك المهام والمهارات فا البر امج التدريبا .
 .4تحميل المهارات التدريبية وتعتمرد الفكررة األساسرية عمرى أن التردريب يتضرمن أ واعرا
من ال تاط كت ويع المنيرات  ،والكتابة وبيرطا من األ تطة والمهارات التا يتطمرب
تحميمها إلى أطداف سموكية محددة يسهل التدريب عميها بتكل تدريجا ع رد السرير
بالبر امج التدريبا (درة . )115 :1988،
تتض ررمن مه ررارات الت رردريس أربع ررة عممي ررات رزيس ررة ط ررا  :التواص ررل  ،التصط رريط ،
والت فيررذ  ،والتقررويم  ،ويتطمررب ا جرراز كررل مهررارة رزيسررة عرردداً مررن المهررارات التدريسررية
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الفرعي ررة ف ررالتصطيط يتطم ررب ام ررت ك المعم ررم لمه ررارة تحدي ررد األط ررداف التعميمي ررة وتحمي ررل
المحتوى وتحميل صصازص المتعممين وتصطيط الدرس .
فررا حررين تتطمررب مهررارة الت فيررذ مهررارات عرررض المررادة وتص ر يف األسررزمة أمررا
مهارة التقويم فتتطمب امت ك المعمم لمهارات التقويم المصتمفة منل وضع أ رواع األسرزمة
المصتمفة التصصية والتكوي ية والمقالية وبيرطا ( صطايبة وعما . ) 263 :2111،
ويت ررير الزيت ررون لممه ررارات التدريس ررية الت ررا يج ررب عم ررى المعمم ررين ف ررا الم ارح ررل
التعميميررة كافررة أن يمتمكوطررا  .إذ حررددطا بمهررارات  ،التصطرريط  ،الت فيررذ ،التقررويم ولكررل
م ها مهارات فرعية  ،ويمكن توضيح
المهارات التدريسية مصطط ()1
التواصل

التقويم

التخطيط

التنفيذ

المصط ر ررط ( )1المه ر ررارات التديس ر ررية ل ر رردى الطمب ر ررة المطبق ر ررين ( بتص ر رررف م ر ررن
الباحث)
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مؤشرات دارة الجودة الشاممة ف التعميم:

اإلدارة اإلستراتيجية :Strategic Management
تصر ررتص اآلدارة اآلسر ررتراتيجية فر ررا رسر ررم السياسر ررة العامر ررة لممؤسسر ررة التعميمير ررة
(الجامعة) وب اء الصطط التا تحدد اعتجا العام لممؤسسة .وتعتبر الونيقة الرزيسية فا

طذا المؤتر طا صطة العمل كما يطمرق عميهرا أيضراً الصطرة اآلسرتراتيجية  ،أو الصطرة

التطويرية.

توضرع طررذ الصطرة مررع بدايرة كررل عرام د ارسررا مرع األصررذ ب ظرر اععتبررار البعررد

اآلستراتيجا لها (التفكير اآلستراتيجا) المب ا عمى األسزمة الن ث التالية:
 .1أين حن ابن ؟

 .2إلى أين ريد أن صل ؟
 .3كيف صل إلى ما ريد؟

وي ب ا أن تتضمن رؤية ورسالة  ،واألطرداف المرراد تحقيقهرا ،ومؤتررات األداء

بجا ررب األولوي ررات والمص ررادر المطموب ررة لت في ررذ الصط ررة ،والع ص ررر األساس ررا ف ررا ب رراء
الصطررة ،طررو حاجررات المتعممررين ،كمررا يتوجررب أن تتررمل صطررة العمررل جميررع المؤت ررات
التا يتألف م ها ظام الجودة التاممة.

نوعية دارة الجودة .Quality Management
ويصرتص طرذا المؤترر بمردى ردرة المؤسسرة التعميميرة عمرى تروفير الصدمرة الترا

تحقق تو عات المستفيدين من المؤسسة التعميمية (المتعممين ،المدرسين ،سروق العمرل)

( .) Cole, 1995: 46

تطوير الموارد البشرية .Human Resources Development
يضر ررمن طر ررذا المؤتر ررر التر رردريب المسر ررتمر لمم ر روارد البت ر ررية بمر ررا يجعر ررل جمير ررع

العرراممين ررادرين عمررى أداء عممهررم بفاعميررة وا تاجيررة عاليررة .بمع ررى أن يصرربح جميررع
العاممين لديهم الكفاية الكاممة ألداء أعمالهم بصورة صحيحة.
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تصميم البرنامج وتنفيذه .Program Design And Delivery
ويصررتص طررذا المؤتررر بب رراء الب ررامج الد ارسررية والم رواد التعميميررة .وي ب ررا أن تب ررى
واتج التعمم لمبرامج الدراسية عمى متطمبات سوق العمل ،كما يع را طرذا المؤترر أيضراً

بت في ررذ البر ررامج الد ارس ررية واصتي ررار ط ارز ررق الت رردريس الم اس رربة فضر ر ً ع ررن التركي ررز عم ررى

األ تطة واحتياجات المتعممين.

التقييم لمنح الشيادات .Assessment for Certification
يؤكد طذا المؤتر عمرى أن المرتعمم الرذي حقرق مؤتررات متطمبرات مر ح المؤطرل

يحصل عمى المؤطل العمما (.)Arcaro, 1997 : 45
 .1فمسفة إدارة الجودة.

 .2نقافة إدارة الجودة.

 .3تحديد األطداف بتكل واضح ود يق.

 .4ا عكاس األطداف عمى الم اطج.

 .5إستراتيجيات التعمم الم اسبة.

 .6متطمبات سوق العمل.

 .7استم اررية التطوير والتحسين.

أما مكو ات ظام الجودة:

 .1بالقيادة الجماعية التتاركية.
 .2مساطمة العاممين(المدرسين والكادر اآلداري والكادر الف ا)(الب ا.)9 :2117،

متطمبات تطبيق الجودة ف المؤسسة التعميمية

أن تطبيق ظام الجودة فا المؤسسة التعميمية يقتضا:
 -الق اعة الكاممة والتفهم الكامل واعلتزام من بل المسزولين فا الو ازرة.

 إتراعة النقافرة الت ظيميرة والم رراخ الت ظيمرا الصراص بررالجودة فرا المؤسسرة التربويررةزوعً إلى المدرسة.

 -التعميم والتدريب المستمرين لكافة األفراد إن كان عمى مستوى الجامعة

 -الت سيق وتفعيل اعتصال بين اآلدارات واأل سام عمى المستويين األفقا والعمودي.
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 مترراركة جميررع الجهررات وجميررع األف رراد العرراممين فررا جهررود تحسررين جررودة العمميررةالتعميمية.

 تأسيس ظام معمومات د يق وفعال آلدارة الجودة عمى مستوى الجامعة والكميات.إن المبادئ السابقة ترؤنر وبتركل مباترر عمرى ع اصرر تحقيرق الجرودة والترا يمكرن

تمصيصها باألمور التالية:

 -تطبيق مبادئ الجودة.

 -متاركة الجميع فا عممية التحسين المستمرة.

 تحديد وتوضيح إجراء العمل أو ما تطمق عمي باآلجراءات الت ظيمية.أن المبر ررادئ السر ررابقة وع اصر ررر تحقير ررق الجر ررودة تر ررؤدي إلر ررى تحقير ررق الهر رردف

األساسا لمجودة أع وطو تحسين المستمر فا ع اصر العمميرة التعميميرة ( الب راء ،
.) 26 : 2116

معايير الجودة ف التعميم:
تتطمب الجودة التاممة تطوير ظرم المعمومرات وجمرع الحقرازق إذ أن اتصراذ ررار

لتجاوز متكمة ما أو العمل عمى تحسين أي مجال من مجاعت العمرل داصرل الم ترأة
التعميميرة يتطمرب جمرع معمومرات وفيررة ود يقرة ومرن مصرادر متعرددة حترى يمكرن

التعامل مع المتكمة أو التجديد المزمع من ص ل اع ط ق من اعدة بيا ية محكمة.

أن معرايير الجرودة التعميميرة تتعردد وتصتمرف والترا سرتطيع الحكرم مرن ص لهرا عمرى
توفر الجودة فا المجال التعميما ومن ذلك:

 .1جودة البرامج التعميمية مرن حيرث العمرق والترمولية والتكامرل والمرو رة وموافاتهرا
لمتطمبرات العصرر وتحدياتر وتطو ارتر اع تصرادية والنقافيرة والتك ولوجيرة
وصصوصا برامج التوجي واآلرتاد.

 .2جودة المعممين تأطي ً عممياً وسموكياً.
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 .3جودة طررق التردريس :الترا تعتمرد عمرى تكامرل المفراطيم والممارسرات ال ظريرة مرع
التطبيقية وربط ما يدرس بقضايا ومتك ت البيزة.

 .4جودة اآلدارة :القدرة عمى التصطيط والتطوير والتحميل والت فيذ والتقييم.
 .5جودة التمويل :فيما يصص التجهيزات المتعمقة بالمبا ا التعميميرة والمترروعات
واآل فاق وتوفير الموارد المالا الكافية.

 .6جرودة التقيريم :وجرود معرايير لتقيريم جميرع المحراور السرابقة ( Boldevra,
.)2000: 16

مؤشرات الجودة ف التعميم:
أن ط راك بعرض المؤتررات فرا المجرال التربروي والتعميمرا تعمرل فرا تكاممهرا عمرى
تحسين العممية التعميمية تتمنل فيما يما:

محرور الطالرب  :مرن حيرث اع تقراء و سربة عرددطم إلرى المعممرين ومتوسرط تكمفرة

الطالب والصدمات المقدمة ل ووا عيت واستعداد لمتعميم.

محرور المعمرم  :مرن حيرث عردد المعممرين فرا المدرسرة وكفرايتهم المه يرة ومردى
مساطمتهم فا صدمة المجتمع واحترامهم لمط ب.

محور الم هج الدراسا  :أصالة الم هج وجودة مستوا ومحتوا ومدى ارتباط بالوا ع
ومدى درت عمى عكس الم هج التصصا القوما لممجتمع.

محور اآلدارة التعميمية  :الترزام القيرادات برالجودة وت ييرر األ ظمرة القديمرة والع رات
اآل سا ية المتميزة واصتيار اآلداريين والقيادات وتدريبهم.

محرور اآلمكا يرات الماديرة  :مرو رة المب رى المدرسرا و درتر عمرى تحقيرق األطرداف
وجودة المرافق واألجهزة واآلدارات وتوفر الدعم المادي لممدرسة.

محرور الع رة برين المدرسرة والمجتمرع  :مردى وفراء المدرسرة باحتياجرات المجتمرع

المحيط والمتاركة فا حل متك ت والتفاعل بين المدرسة بموادطا البتررية والفكريرة
مع المجتمع بقطاعات اآل تاجية والصدمية
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الفوائد التربوية لمجودة التعميمية:
تتوفر العديد من الفوازد التربوية لمجودة التعميمية  ،م ها ما يما:
 .1ضربط وتطروير ال ظرام اآلداري فرا المدرسرة مرن صر ل وضروح اآلدارة وتحديرد
المسؤوليات.

 .2اعرتقراء بمسرتوى الطر ب فرا جميرع الجوا رب الجسرمية وال فسرية واعجتماعيرة
والروحية.

 .3زيادة الكفاءة التعميمية ورفع مستوى األداء لجميع اآلداريين والمعممين.
 .4ضربط تركاوى الطر ب وأوليراء األمرور والمجتمرع واآل ر ل م هرا ووضرع الحمرول
الم اسبة.

 .5الوفاء بمتطمبات الط ب وأولياء أمورطم والمجتمع وصوعً إلى الرضا الم تود.

 .6تروفير جرو مرن التفراطم والتعراون والع رات اآل سرا ية برين جميرع العراممين فرا
المؤسسة التربوية والتعميمية.

 .7تمكرين إدارة المدرسرة مرن تحميرل المترك ت برالطرق العمميرة والتعامرل معهرا مرن
ص ل إجراءات تصحيحية و ازية لم ع حدونها مستقب ً.

 .8رفع مستوى الوعا لدى الط ب وكافة المستفيدين من الصدمات التعميمية.
 .9م ح اعحترام والتقدير واععتراف المحما والعالما لممدرسة.

 .11محاولة اآلسهام فا تعديل وتطوير اعتجاطات فا المجتمع حو األفضل.
 .11مواكبة الت ير وتكييف المجتمع واستتراف مستقبم واآلعداد ل .

 .12ت ييرر مرط األداء مرن الكرم إلرى الكيرف مرع الجرودة واعرتقراء بجرودة المعممرين
واآلدارة والط ب .التصطيط لوضع برامج لأل تطة التربوية التا تؤدي إلى

مبلاد

التحسن الذاتا لكل فرد ( المتبولا .) 193 : 2113،

الجلودة :حردد أدوارد ديم رك  Edward Demingالرذي يعرد مؤسرس حركرة

الجودة ( )14مبدءا الذي أطمق عمي التزامات اآلدارة طا:
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 .1ضع طدف التحسين لمم تج أو الصدمة.
 .2ضع فمسفة التطوير الجديدة.

. 3ع تجعل السعر طو أساس تقييم العمل.
 .4ابحث عن المتك ت التا تعر ل التحسين المستمر لمم تج أو الصدمة.
 .5استمر فا تدريب العاممين.

 .6استصدم القيادة فا جميع الم اطق التت يمية.
 . 7اعتمد سياسة اعبتكار وأطمل الصوف.
 . 8تجع طريقة العمل الجماعا.

 . 9حدد أساليب ت فيذ األطداف  ،وابتعد عن التعارات وال صازح.

 . 11افتصر بأعمال العاممين.

. 11تجع المتعممين عمى التعمم الذاتا.

. 12احررص عمرى زرع رببرة الت ييرر فرا كرل فررد فرا المؤسسرة  ،ليعمرل الجميرع عمرى

الت يير (.)Walton, 1990 : 197

دوائر الجودة من خالل ميارات التدريس:
أن دوازرر الجرودة طرا إحردى الوسرازل الفعالرة لمتراركة طيزرة التردريس واآلداريرين

وبيرطم داصل المدارس لتحمل مسزولية الجودة سواء فيمرا يتعمرق باألعمرال المسر دة إلريهم

أو البيزة التعميمية ككل وتتيح دوازر الجودة فرصة لممتاركة الجماعيرة لتحمرل المسرزولية
وتزيد من مه ية المعممين واآلداريين فا أداء وظازفهم وت ميرتهم ذاتيرا كمرا تترجعهم عمرى

اعبتكرار والتجديرد وايجراد الع رات الطيبرة برين م سروبا المدرسرة ولكرل دازررة ازرد طرو
المترف المباتر عمى أعضاء الدازرة ومسهل يقوم بت سيق العمل فيها .

التخطليط لمجلودة :وتسراعد طرذ الصطروة المدرسرة عمرى التأكرد مرن أن جميرع العراممين
يستصدمون عممية حل المتكمة وان الفريق يستصدم الصطوات الصحيحة لحل المتكمة من

ص ل:
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 - 1تحديد المصرجات التعميمية.
 - 2تحديد العم ء( المعممين  ،الط ب  ،الموظفين.
 - 3تحديد متطمبات العم ء.

التنفيذ :تتطمب مهارة الت فيذ مهارات عرض المرادة وتصر يف األسرزمة أمرا مهرارة التقرويم
فتتطمررب امررت ك المعمررم لمهررارات التقررويم المصتمفررة منررل وضررع أ رواع األسررزمة المصتمفررة

التصصية والتكوي ية والمقالية وبيرطا ( صطايبة وعما . ) 263 :2111،

أن ت فيذ بر امج الجودة التاممة يعتمد عمى مجموعات العمرل داصرل المدرسرة مرن 5

 12 -عضوا وتقسم إلرى مجموعرات صر يرة تسرمى دوازرر الجرودة يترراوح عرددطا مرن يرتم

اصتيارطم بحيث يتوفر لديهم صبررات متترابهة ويجتمعرون أن راء العمرل لحرل المتركمة الترا
تواجههرا المدرسرة وذلرك بوضرع جردول زم را لمصطرة يحردد فرا ال تراط المطمروب ت فيرذ

والو ت ال زم والتكمفة التقديريرة وكيفيرة الت مرب عمرى العقبرات ومقاومرة الت يرر ،كمرا تقروم

بم ار برة الجرودة فرا أ سرامهم والتعررف عمرى المكران الرذي يحتراج إلرى تحسرين الجرودة مرع

مراعاة أن ما يتبع من عمميات واجراءات تؤدي إلى جودة العممية التعميميرة وزيرادة كفراءة
األداء وتقميرل الفا رد واترراك جميرع العراممين فرا المدرسرة فرا تحمرل مسرزولية التحسرين

المستمر وص ع القرار و تر نقافة الجودة التاممة ( بن سعيد .) 43 : 1997 ،

ويسرتصدم أعضراء الردازرة مردصل حرل المتركمة وأدواتهرا لتحميرل المترك ت الترا

تواجهها المدرسة وايجاد الحمول الم اسبة التا يتم تدريبهم عميها برل العمرل ويعتبرمردصل
حل المتكمة طو الم زم لتحسين الجودة وتتمنل صطوات حل المتكمة فيما يما:

التنظليم لمجلودة  :وتع را توجير مسرار المعممرين واآلداريرين وأ ترطتهم داصرل المدرسرة
لتكوين دوازر الجرودة وتحردد لج رة التوجير لمجرودة مردى الحاجرة إلرى إبرداع دوازرر الجرودة
وكيفية إكمال متطمبات الت ظيم من المعمومات ال زمة وبيرطا.

تنفيلذ الجلودة  :وفرا طرذ الصطروة ترتمكن دوازرر الجرودة مرن حرل المتركمة حيرث يبردأ
أعضرازها تحميرل المتركمة لمتعررف عمرى أسربابها وم رع حردونها فيمرا بعرد والحصرول عمرى
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مصرجات منالية واست تاج الحمول الممك ة لممتكمة فا ضوء الموارد التا يحتاج أعضاء
الردازرة ومعرفرة أطرم األسرباب الترا رد ترؤدي إلرى فترل الحرل واصتيرار الحرل الرذي يرت ءم
ومتطمبات العميل والمدرسة والمجتمع.

توجيو ومراقبة الجودة وطا صطوة هازية حيث تقدم الدازرة ال تازج لمتأكد من مدى إ جاز

ال تازج المتو عة أو المربوبة.

التقويم :أن فريق التقويم يقوم باعستعا ة بفرق الجودة األصرى لمتعرف عمى ال تازج التا
تحققت واألسباب التا أدت إلى ذلك ومقار ة ال تازج التا تحققت بالحالة التا كان عميها
بل بدء بر امج الجودة بالمدرسة.ومقار ة ال تازج التا تحققت بمرا كران متو عرا مرن ترازج

وتقويم صطة الت فيرذ ومردى تحقيقهرا لألطرداف والموضروعات الترا حرددت سرمفا باآلضرافة

إلى التعرف عمى السمبيات واعيجابيات و تر الصبرات الفازقة.

وتع ا طذ العممية التأكد من أن جميع األعمال المدرسرية ترؤدى بالكفراءة المطموبرة

باستصدام أدوات وتق يات الجودة التاممة واعادة ال ظر فا السياسرات التعميميرة واآلداريرة

وتوجي العممية التعميمية فا المدرسة لتصحيح األصطاء والوصول إلى التحسين المستمر
فا األداء التعميما والتربوي ( بن سعيد .) 82 - 79 :1997 ،

واسللتنادا إلررى مررا تقرردم فررا اآلطررار ال ظررري يرررى الباحررث أن عمميررة الترردريس عمررم

وفررن ؛ عم رم أل هررا تسررت د عمررى ظريررات وصط روات عممي رة  ،عسرريما مررا يتعمررق بمهررارات
التردريس  ،مقتر ررة بمعرايير داصررل العمميرة فسررها  ،ويجرب أن تصضررع لممراجعرة الترراممة
وأطمية الجدوى فيما ترم تقديمر سرابقا ومرا تصربو إليهرا المؤسسرات التربويرة فرا تطبيقهرا

مس ررتقب  ،باععتم رراد عم ررى أس رراليب الج ررودة الت رراممة  ،وف ررن كو ه ررا تس ررتصدم التق ي ررات
والتك ولوجيرا التعمرريم الحدينررة  ،التررا أصرربحت تقررديم المررادة العمميررة لمطمبررة دو هررا عمميررة

تا ة عتحقق أطدافها.
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الفصل الثالث

منهجيت البحث واجراءته:

منيجيللة البحللث :اصتررار الباحررث المر هج الوصررفا  ،كو ر يعررد أفضررل الم رراطج لوصررف
مت يرات البحث الحالا  ،وم ءمت لمتطمبات مت يرات .
جراءات البحث:

والً  :مجتمع البحلث :يترمل مجتمرع البحرث ( )282طالبرا وطالبرة مرن سرما الفيزيراء

من كميتا التربية فا جامعتا ب داد والمست صرية والمطبقين فرا مرديريات تربيرة الكررخ
والرصافة الن ث ( األولى  ،النا ية  ،النالنة ).

ثانيا  :عينة البحث :سحبت عي رة البحرث بالطريقلة العشلوائية الطبقيلة ( Random
 )stratumذات التوزيع المتساوي  ،باصتيار ( )121طالرب وطالبرة مطبقرة تصصرص
الفيزياء فا مديريات تربية الكررخ والرصرافة الرن ث( األولرى  ،النا يرة  ،النالنرة ) ،بوا رع

( )61طالبرا و( )61طالبررة مطبقررة مررن سررما الفيزيرراء مررن كميتررا التربيررة فررا جررامعتا
ب داد والمست صرية  ،جدول (. )1

جدول ( )1عينة البحث

ركىس
الجامعت والكليت والقسم
بغددذاد لالبشبيدددت للعلددىة الندددش ت ابددده 03
الهيثمل الفيضياء
03
المسبىنشيت ل البشبيتل الفيضياء
63
المجمىع

إواث
03

المجمىع
63

03
63

63
023

ثالثاً  :مقياس ميارات التدريس :مر ب اء المقياس بالصطوات ابتية:
 .تحديد مجاالت ميا ارت التدريس:

بعد اعط ع عمى الدراسات الترا ت اولرت مهرا ارت التردريس  ،وتحميرل التعريرف
ال ظر ررري  ،واآلط ر ر ع عمر ررى األدبير ررات المت ر روافرة  ،حر ررددت المجر رراعت ابتير ررة لممقير رراس:

التواصل  ،التخطيط  ،التنفيذ  ،التقويم ( أ ظر تحديد المصطمحات)
ب .صيابة فقرات المقياس :تم صيابة فقرات المقياس من ص ل:
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 .1تحديررد وتعريررف المجرراعت التررا يتضررم ها المقيرراس ،واآلط ر ع عمررى مررا تيسررر مررن
المقر رراييس ( :السر ررر  ( ، ) 315 -312 : 2113 ،الطر ررس - 166 : 2119 ،
 ، )169العري ر ر ر ر ر ررا  ( ، ) 111 – 97 : 2111 ،عر ر ر ر ر ررايش – 131 : 1999 ،
 ( ، ) 134صطابية وعما .) 281 – 279 : 2111 ،

 .2مقابمة مجموعة من الصبراء فرا العمروم التربويرة وال فسرية  ،وط ارزرق تردريس الفيزيراء
 ،ل رررض التع رررف عم ررى األس ررموب الم اس ررب لص رريابات فقر ررات مقي رراس المه ررارات
التدريسية .

اء عمى ما تم فا الصطوات السابقة حصل الباحرث عمرى ( )59فقررة تمنرل فقررات
 .3ب ً
المقياس بصورت األولية.
ج .صدق الفقرات :يعد الصدق من المقومات األساسية التا ي ب ا أن تتروافر فرا أداة
البحررث كو ر يعررد المحرردد األساسررا لعمميررة القيرراس ال حقررة بأكممهررا .فررأداة البحررث تعررد
صاد ة ع دما تقيس ما وضعت لقياس (الزوبعا وآصرون.)39 :1981،

ويررذكر أيبررل ( )Ebelأن أفضررل طريقررة لمتأكررد مررن الصرردق الظرراطري لممقيرراس

طر ررا عر رررض فق ارت ر ر عمر ررى مجموعرررة مرررن الصب ر رراء لمحك ررم عمرررى ص ر ر حيتها فر ررا يررراس

راء عمررى ذلررك عرررض المقيرراس
الصاصررية المرراد ياسررها ( ، )Ebel, 1972: 555وب ر ً
بص رري ت األولي ررة عم ررى مجموع ررة م ررن المحكم ررين بم ررد ع ررددطم ( ، )11ممح ررق ( )1م ررن
المصتصررين فررا العمرروم التربويررة وال فسررية لمحكررم عمررى مرردى صرردق الفق ررات فررا يرراس

مهررارات الترردريس  ،وتررم اعتمرراد يمررة (مربررع كرراي) المحسرروبة معيررا اًر لبقرراء الفق ررة مررن
عرردمها  ،وكا ررت يمررة مربررع كرراي (كررا )2لجميررع الفق ررات دالررة بدرجررة حريررة ( )1ع ررد

مسررتوى دعلررة ( )%5ماعرردى ( )3فق ررات  ،وبررذلك أصرربح المقيرراس مكررون مررن ()56

فقرة  ،ممحق (.)2
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الصدق البنائ :

العالقة بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لممقياس:
لتحقيررق ذلررك احتسرربت رريم معامررل اعرتبرراط بررين درجررة الفقررة مررع الدرجررة الكميررة
لممقياس ،باستعمال معامرل ارتبراط بيرسرون ،و رد أظهررت ترازج التحميرل اآلحصرازا أن
يم معام ت اعرتباط جميعها دالة إحصازياً ع د مستوى دعلة ( ،)%5جدول (.)2
جدول ( )2يم معامل اعرتباط بين درجة الفقرة مع الدرجة الكمية لممقياس

المهاسة

الفقشة

البىاصل

المهاسة
البخطيط

البىفيز

الفقشة

المهاسة

الفقشة

المهاسة
البقىيم

0.422
0.525
0.646
0.422
0.656
0.625
0.570
0.452
0.402
0.443
0.523
0.322

2
6
20
24
22
22
26
30
34
32
42
46
42
52

0.445
0.572
0.623
0.202
0.645
0.572
0.472
0.353
0.522
0.506
0.305
0.423
0.322
0.472

3
7
22
25
22
23
27
32
35
32
43
47
50
53
55
56

0.523
0.622
0.520
0.324
0.522
0.335
0.544
0.525
406
0.552
0.356
0.327
0.422
0.525
0.646
0.466

الفقشة

2
5
2
23
27
22
25
22
33
37
42
45

معامل
االستباط

معامددددددددددددددددل
االستباط

معامدددددددددل
االستباط

4
2
22
26
20
24
22
32
36
40
44
42
52
54

معامدددددددددددل
االستباط
0.522
0.536
0.605
0.523
0.322
0.672
0.722
0.536
0.605
0.622
0.436
0.457
0.572
0.633

يجاد العالقة بين درجة المجال والدرجة الكمية لممقياس:
لتحقيق ذلك احتسبت يم معامل اعرتباط بين درجة المجرال مرع الدرجرة الكميرة

لممقياس ،باستعمال معامرل ارتبراط بيرسرون ،و رد أظهررت ترازج التحميرل اآلحصرازا أن
رريم معررام ت اعرتبرراط جميعهررا دالررة إحصررازياً ع ررد مسررتوى دعلررة ( ، )%5ومقار تهررا

بالقيمة الجدولية ( ،)1.198جدول (.)3
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جدول ()3

قيم معامالت ارتباط بيرسون بين درجة المجال والدرجة الكمية ميارات التدريس
قيمة معامل االرتباط
94540
94493
946,0
943,2

المجال
ت
التواصل
1
التخطيط
2
التنفيذ
3
التقويم
4
الصدق الظاىري () Face Validity

بعرضها عمى صبة من اعساتذة المصتصين فا العموم التربوية وال فسية  ،كما ترم

ذكر سابقا.

الثبات  :طريقة االتساق الداخم )Internal consistency( :
باستعمال معادلة (الفاكرو باخ) و د بم ت يمة معام ت اعرتباط  ،جدول(. )4
جدول ()4
قيم معامالت االرتباط لميارات التدريس بطريقة لفاكرونباخ
معامل لفا

الميارات

معامل لفا

الميارات

0.572

التنفيذ

0.733

التواصل

0.648

التقويم

0.563

التخطيط

0.649

الكملللللللل الميللللللللارات
الكمية

ويع ر ر ررد مع ر ر ررام ت اعرتب ر ر رراط به ر ر ررذا المق ر ر رردار مرتفع ر ر ررا وف ر ر ررق (المعيللللللللار المطمللللللللق)
(البياتا وأن اسيوس.)194 : 1977 ،
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المقياس بصورتو النيائية:
يتكررون مقيرراس مهررارات الت ردريس بصررورت ال هايررة مكو ررة مررن ( )56فق ررة موزعررة
عم ررى ( )4مه ررارات فرعي ررة  ،وأعم ررى الدرج ررة الت ررا يمك ررن أن يحص ررل عميه ررا المس ررتجيب

( ، )281وأد ى درجة ( ، )56بمتوسط فرضا ( ، )168جدول (:)5
جدول ( )5مقياس ميارات التدريس بصورتو النيائية وتوزيع فقراتو
املهارات

عددددددد
الفقرات

التواصل

12

التخطيط

14

التنفيذ

16

التقويم

14

الكلي

56

ال رجة

أرقام الفقرات

العليا

11 ، 11 ، 11 ، 9 ، 5 ، 1
11 ، 11 ، 11 ، 19 ، 15 ،
15 ،
، 11 ، 11 ، 16 ، 0 ، 1
، 11 ، 11 ، 16 ، 10 ، 11
51 ، 19 ، 10 ، 11
، 19 ، 15 ، 11 ، 1 ، 1
، 19 ، 15 ، 11 ، 11 ، 11
، 55 ،51 ، 56 ، 11 ، 11
50
، 16 ، 10 ، 11 ، 1 ، 1
، 16 ، 10 ، 11 ، 11 ، 11
51 ، 51 ، 11 ، 11
----
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الفصل الرابع

عرض النتائج ومناقشتها

اليللدف الول  :التعللرف عمللى ميللارات تللدريس الفيزيللاء لللدى الطمبللة المطبقللين وفللق
معايير الجودة.

بعررد اعط ر ع عمررى إج رراءات الد ارسررات السررابقة فررا تحديررد مسررتوى الجررودة  ،حرردد

الباحرث مسرتوى الجررودة فرا التردريس بالمتوسررط الفرضرا لممقيراس  ،فررإذا كران المتوسررط
الفرضا لمعي ة أكبر من المتوسط الفرضا لممقياس دل عمى جرودة مهرارات التردريس ،

فحدد بالمتوسط الفرضا لممهارة فسها .
والعكس صحيح  ،أما جودة المهارات الفرعية ُ
ع ررد اسررتعمال اعصتبررار التررازا لعي ررة واحرردة تبررين أن القيمررة التازيررة المحسرروبة
لممهارات التدريسية اكبر من القيمة التازية الجدولية ( )1,96ع رد مسرتوى دعلرة ()%5
وبدرج ر ررة حري ر ررة ( ، )119وط ر ررذا يع ر ررا وج ر ررود ف ر ررروق دال إحص ر ررازيا ب ر ررين المتوس ر ررطين
الحسررابيين  ،لصررالح المتوسررط الحسررابا لمعي ررة  .وطررذ ال تيجررة تتررير إلررى أن الطمبررة

المطبقررين تصصررص الفيزيرراء يتمتعررون بمسررتوى مرتفررع فررا المهررارات التدريسررية  ،ماعرردا
مهارة الت فيذ كا ت القيمة التازية المحسوبة أ ل من الجدولية  ،جدول (: )6

جدول ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات والقيم التائية لميارات التدريس
العععع المتوسط
ينة الحسابي
المهععارا
ت
الكلية
التواصععع
ل
11
التخطععععي 6
ط

درجة مسعععتو
االنحعععرا المتوسععع القيمة التائية
المحسععو الجعععععدول الحععععر الداللة
ط
ف
ية
الفرضعععع
ععار
ع
المعي
ية
بة
ي
ي

11170
1

1716

11751

1711

10

11710

1701

11

1706

التنفيذ

11750

5711

11

1711

التقويم

11711

1761

11

1701

101

11710

دال

07116

دال
1790
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وتتفققه هققلن يجةتمعققر س ق

ي ققر ( السررر  ، ) 2113 ،و( الطررس ، )2119 ،

والعري ا  ، )2111 ،وبوتي ال (.) Bushnell, 1992

ان ط ررذ ال تيج ررة تتس ررق م ررع م ررا ورد ف ررا اآلط ررار ال ظ ررري الت ررا أت ررارت إل ررى أن

المكمفررين ب رالتعميم وطررم الطمبررة المطبقررين مررن الررذكور واآل رراث وب ررض ال ظررر عررن عرردم
ممارسرتهم عمميرة الترردريس الفعميرة لمررادة الفيزيراء لمرردة طويمرة يمتمكرون مهرارات تدريسررية
تيج ررة م ررا أكتس رربوطا ف ررا م ررادة التربي ررة العممي ررة والمر رواد التربوي ررة األص رررى  ،فضر ر ع ررن

اط عهم عمى أساليب التدريس الحدينة .
اليللدف الثللان  :الفللروق ف ل ميللارات تللدريس الفيزيللاء لللدى الطمبللة المطبقللين وفللق
متغير الجنس ( ذكور _ ناث )  ،والجامعة ( بغداد _ المستنصرية ).

لمتحقررق مررن الهرردف :تررم حسرراب المتوسررطات واع ح ارفررات  ،وأظهرررت ال تررازج أن
المتوسرط الحسررابا لمررذكور ( )112,175درجررة  ،بررا حراف معيرراري (، )21,273

أما اآل اث فكران المتوسرط الحسرابا ( )113,635برا حراف معيراري (،)17,784
والمتوس ررط الحس ررابا لمطمب ررة المطبق ررين ف ررا جامع ررة ب ررداد ( )117,681ب ررا حراف

معي ر ر رراري ( ، )19,778والمتوس ر ر ررط الحس ر ر ررابا لمطمب ر ر ررة المطبق ر ر ررين ف ر ر ررا الجامع ر ر ررة
المست صرية ( )118,131با حراف معياري ( ، )21,351جدول (.)7

جلللدول ( )7المتوسلللطات الحسلللابية واالنحرافلللات وفلللق متغيلللر الجامعلللة فللل ميلللارات

التدريس

عدد الفراد

الجنس  /التخصص

متوسطات

انحرافات

60

الذكور

11211750

21127315

60

اإلناث

10316350

17178407

60

بغداد

10716800

19177811

60

المستنصرية

10811300

20135176
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ولمتحقق من الفروق تم استعمال تحميل التباين الن ازا ذي التفاعرل  ،وأظهررت
ال تررازج أن القيمررة الفازيررة المحسرروبة لمج ر س ( )18,913وطررا اكبررر مررن القيمررة الفازيررة

الجدولي ر ررة ( )3,84ع ر ررد مس ر ررتوى دعل ر ررة ( )1,15وب ر رردرجات حري ر ررة ( )116 -1وط ر ررذ

ال تيجررة تتررير إلررى وجررود فرررق دال إحصررازيا بررين الررذكور واآل رراث فررا مهررارات الترردريس
لصالح اآل اث.

كمررا أظهرررت ال تررازج أن القيمررة الفازيررة المحسرروبة لمتصصررص ( )1,153وطررا

أ ررل مررن القيمررة الفازيررة الجدوليررة ( )3,84ع ررد مسررتوى دعلررة ( )1,15وبرردرجات حريررة

( )116 -1وطررذ ال تيجررة تتررير إلررى عرردم وجررود فررروق دالررة إحصررازيا وفررق الجامعررة
(ب داد _ المست صرية).

كما أظهرت ال تازج أن القيمة الفازيرة المحسروبة لمتفاعرل برين الجر س والجامعرة

تسرراوي ( )1,697وطررا أ ررل مررن القيمررة الفازيررة الجدوليررة ( )3,84ع ررد مسررتوى دعلررة

( )1,15وبرردرجات حريررة ( )116 -1وطررذ ال تيجررة تتررير إلررى عرردم وجررود فررروق دالررة
إحصازيا فا التفاعل بين الج س والجامعة فا مهارات التدريس  ،جدول (.)8
جدول ()8

تحميل التباين الثنائ لداللة الفروق ف ميارات التدريس تبعا لمجنس والجامعة
مصادر التباين

مجمللللللللللللللللللللللللللوع درجللللللة
المربعات

الحرية

الجنس

72931160

الجامعة

201250

الجنس * الجامعة

2681960

الخطأ

152706102

116

الكم

160288139

119

1
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مسللللللتو

مجملللللللللللللللللللللوع

ى

المربعات

المحسوبة

الجدولية

الداللة

دالللللللللللللللة

الفرق

72931160

181913

دالة

201250

01053

غير دالة

2681960

01697

3184

0105

غير دالة

2681980

255

العذد ( )22لسىت ()2027

ميارات تدريس الفيزياء لدى الطمبة المطبقين وفق معايير الجودة..........................

وتتع ر ررارض ط ر ررذ ال تيج ر ررة م ر ررع د ارس ر ررة ( صطابي ر ررة وعم ر ررا  ، )2111 ،و ( ال ام ر رردي ،
)2118

ويرى الباحث أن تفوق اآل اث عمى الرذكور فرا المهرارات التدريسرية رد يفسرر عمرى

تفوق القدرة المفظية لدى اآل اث عمى الذكور فض عن الفروق فا وع التعامل مقار ة

بالرررذكور  ،إذ أن الت ترررزة اعجتماعير ررة تفر رررض عمر ررى اآل ر رراث التعامر ررل الرررودي واعت ر رزان

اع فعررالا مقار ررة مررع تعامررل الررذكور .أمررا عرردم وجررود فررروق فررا مهررارات الترردريس بررين
الطمبة المطبقين فا جامعة ب داد عن الطمبة المطبقين فا الجامعة المست صرية يرجرع

إلررى أن الم رراطج الد ارسررية عسرريما الم رراطج التربويررة وال فسررية التررا يكتسررب مررن ص لهررا
الطال ررب مه ررارات الت رردريس  ،ط ررا فس ررها التر ررا ت رردرس ف ررا كمي ررات التربي ررة ف ررا أبمرررب
الجامعات الع ار ية.
االستنتاجات :

 .1أن س ر ررموك الطمب ر ررة المطبق ر ررين ف ر ررا تصص ر ررص الفيزي ر رراء مط ر ررابق لممواص ر ررفات
ال موذجيررة  ،إذ أ هررم يتمتعررون بالقرردرات التدريسررية العاليررة عسرريما  :التواصررل ،
والتصطيط  ،والتقويم.

 .2أن الطمبررة المطبقررين يتمتعررون بالقرردرة عمررى ب رراء الع ررات والتواص رل اعيجررابا
مرع طمبررتهم أن رراء المحاضررة وصارجهررا  ،مررن صر ل اسررتصدام لأل ظمررة اآلتررارية

المصتمفة.

 .3يتمتع الطمبة المطبقرين بالقردرة عمرى وضرع الصطرط الم زمرة ألدازر التعميمرا ،

وتحديررد محرراور الموضرروعات التررا يقرردمها  ،ووضررع اعسررتراتيجيات الم اسرربة ،
وتصميم التدريس الفعال لتحقيق األطداف التعميمية.

 .4يتمتررع الطالررب المطبررق بالقرردرة عمررى تقررويم طمبتر بموضرروعية المتمنمررة بمعرفتر
بتروط اعمتحا ات ومعاييرطا ومزايا أ واعها .
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 .5أن الطالررب المطب ررق ف ررا تصصررص الفيزي رراء بحاج ررة إلررى برررامج تطويري ررة فيم ررا
يتعمر ررق بإلقر رراء المحاض ر ررات وت فير ررذطا بكفر رراءة وفعالير ررة  ،وانر ررارة دافعير ررة الطمبر ررة

وتوجي األسزمة  ،واتراكهم فا الم ا تات.

 .6أن الطالبررات المطبقررات يتمررتعن بمهررارات الترردريس عاليررة مقار ررة مررع الط ر ب
المطبقين الذكور.

 .7أن اصت ف الجامعة ع تؤنر فا مهارات التدريس لدى الطمبة المطبقين.

التوصيات:

 .1حث الطمبة المطبقين عمى المتاركة فرا ال ردوات والمرؤتمرات والمقراءات الفكريرة
 ،وألقاء المحاضرات الدورية حول مستجدات تصصصاتهم.

 .2تفعيررل زيررارة الطمبررة المطبقررين إلررى المرردارس ال موذجيررة ص ر ل العطمررة الصرريفية
ل ط ر ع عمررى أحرردث مررا توصررمت إليهررا التق يررات التربويررة  ،وأسرراليب الترردريس
الحدينة.

 .3ض رررورة ي ررام م ارك ررز التط رروير والتعم رريم المس ررتمر عق ررد رردوات لم ا ت ررة مه ررارات
التدريس الفعال لزيادة كفاءة الطمبة المطبقين عسريما فرا مرا يتعمرق بمهرارة ت فيرذ
المواضيع الدراسية وادارتها بكفاءة.

 .4اعسررتفادة مررن ترربكة المعمومررات العالميررة ( اع تر يررت ) عسررتقبال المحاض ررات
مبات ررة مررن طررذ المرردارس العربيررة المتقدمررة لزيررادة كفرراءة الطمبررة المطبقررين فررا
ت فيذ مادة الدرس.

المقترحات :استكماع لمبحث الحالا يوصا الباحث بإجراء الد ارسات ابتية:
 .1أنررر التصصررص الد ارسررا ( عممررا _ إ سررا ا ) فررا جررودة مهررارات الترردريس لرردى
الطمبة المطبقين.

 .2مهارات التدريس وع تها بسمات التصصية لدى الطمبة المطبقين.
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المصادر:

البناء  ،رياا رااا(  .)6002إدارة الجرودة التراممة فرا التعمريم ،مقام ىل مار ا الليما
االبلمائي اليشاين يف البحاين ينايا.

برن سرعيد  ،صالرد برن سرعد برن عبرد العزيرز (  .)1997إدارة الجرودة التراممة  .تطبيقرات
عمى القطاع الصحا  .الرياض  :مكتبة العبيكان.

البير رراتا  ،عبر رردالجبار توفير ررق وأن اسر رريوس ،زكرير ررا زكر ررا( :)1977اعحصر رراء الوصر ررفا
واعستدعلا فا التربية وعمم ال فس  ،دار الكتب والطباعة وال تر  ،جامعة البصرة.

الجا دروتيا ا  ،فيري (  . ) 1998تقييم ال ظم التعميمية وجهة ظر فا هاية التسعي يات
:مردصل إلرى الممرف المفتروح  ،ترجمرة مجردي مهردي عمرا  ،مجمرة مسرتقبميات  ،مجمرة

فصمية لمتربية المقار ة  ،مجمد )  ، ) 28العدد (  ، ) 1ج يف  :مكتب التربية الدولا.

دي بو ر ررو  ،ادوارد (  : )1989تعم ر رريم التفكي ر ررر  ،ترجم ر ررة ع ر ررادل عب ر ررد الكر ر رريم ياس ر ررين
وآصرون ،مؤسسة الكويت لمتقدم العمما  ،الكويت.

صطايبرة  ،عبرد ام محمررد وعمرا عقيررل عميمرات  ، )2111( ،تقردير معممررا العمروم فررا

األردن لمسررتوى مهرراراتهم التدريسررية فررا ضرروء بعررض المت يررات  ،مجمررة جامعررة دمتررق

ل داب والعموم اع سا ية والتربوية  ،العدد (( ، )1ص. )279-261 :

درة  ،عبر ررد البر رراري واصر رررون  ، )1988( ،الحقازر ررب التدريبير ررة  ،معهر ررد ال ر ر فط العربر ررا
لمتدريب  ،ب داد .

الس بل  ،عبد العزيز بن عبرد ام (  .) 2111مبرادئ واجرراءات ضربط الجرودة ال وعيرة

 ،مجمة تعميم الجماطير  ،ع ( ، )48الم ظمة العربية لمتربية والنقافة والعموم.

صبري  ،ماطر ( .) 2112الموسوعة العربية لمصطمحات التربية وتك ولوجيا التعميم ،

مكتبة الرتد  ،الرياض.

الزوبعر ررا  ،عبر ررد الجميرررل اب ر رراطيم والك ر ررا ا ،إب ر رراطيم وبكر ررر ،محمر ررد ألير رراس (: )1981

اعصتبارات والمقايس ال فسية  ،جامعة الموصل – العراق.
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الطس  ،فيصل بن محمد ( ) 2119آراء المعممين حو تطبيق معايير الجرودة التراممة

فا تدريس مادة المكتبة والبحث بالمرحمة النا ويرة بمدي رة جردة  ( ،رسرالة ماجسرتير بيرر
م تورة ) جامعة أم القرى  ،كمية التربية.

عب ررد ال رررحيم  ،محم ررد عب رراس ( .)2113إدارة الج ررودة الت رراممة وامكا ي ررة تطبيقه ررا عم ررى
جامع ررة ج رروب الر روادي ف ررا ظ ررل نقافته ررا الت ظيمي ررة الس ررازدة ( أطروح ررة دكت ررو ار بي ررر

م تورة ) جامعة أسيوط .

ال امرردي  ،ماجررد بررن برررم (  ) 2118م زمررة النقافررة الت ظيميررة السررازدة فررا الكميررات
التق ية لتطبيق إدارة الجودة التاممة ( رسالة ماجستير بير م تورة )  ،جامعة أم القرى

 ،كمية التربية .

المتبرولا  ،صر ح الردين (  ) 2113التربيرة ومترك ت المجتمرع  ،ط ، 1دار الوفراء ،
اآلسك درية.

العري را  ،أحمرد برن عبرد ام (  .)2111مردى تروافر مهرارات اعتصرال بيرر المفظيرة

لردى طيزرة التردريس فرا كميرة العمروم بجامعرة القصريم مرن وجهرة ظرر الطمبرة  (،رسرالة
ماجستير بير مك تورة ) اعكاديمية العربية فا الد مارك  ،كمية ابداب.

عايش  ،محمود زيتون ( )1995اساليب التدريس الجامعا ،ط ، 1دار الترون لم ترر

والتوزيع  ،عمان  ،األردن.

ترحات  ،حسرن ( .)2111التعمرريم الجرامعا والتقرويم الجررامعا برين ال ظريرة والتطبيررق ،
مكتبة الدار العربية لمكتاب  ،القاطرة.
Boldevra, J (2000). School Quality Management, Delhi: Indian
Institution Of Quality.
Eble, R (1972) : Essentials of Educational Measurement, New
Jersey Prentice- Hall inc.
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ممحق ( )1سماء المحكمين عمى صالحية فقرات مقياس ميارات التدريس
ث أسم المحكم

الجددددامع
ة

الكليت

أ..د إسدددما يل البشبيت ابده
2
الهيثم
إساهيم لي
أ.د صددددددددددبش
االوباس
البشبيت
2
بشدان لي
أ.د بذ الىاحدذ البشبيددددددددت ل
بغذاد
3
ابه الهيثم
حميذ ثامش
بغذاد

أ.د ودددددددددددددددداجي البشبيت ابده
4
الهيثم
محمىد
أ.د بذ الكشيم
5
محسه

البشبيت

ث
6
7
2

بغذاد

2

االوباس

2
0

أسم المحكم
أ.ة.د صهدددددددشة
مىسى جعفش
أ.ة.د جبددددددددداس
واد باهض
أ.ة.د مىبهدددددى
مطشش
أ.ة.د دددددددددددداته
محمددددددددددددددددددىد
الجىذ
أ.ة.د اضددددددل
جباس جىدة

الكليت

الجامعت

البشبيت

ديالى

البشبيدددددددددت
ابه الهيثم
البشبيدددددددددت
بغذاد
ابه الهيثم
بغذاد

البشبيدددددددددت
ابه الهيثم

بغذاد

البشبيدددددددددت
ابه الهيثم

بغذاد

ممحق ( )2مقياس ميارات التدريس

خ الطالب المطبق  /خت االطالبة المطبقة

تحية طيبة ...

ال داع لذكر االسم

بللين يللديك فق ل ارت تشللير لللى مياراتللك ف ل التللدريس ،يرجللى التف للل بق لراءة

الفقلرات جيللداً  ،ثللم

للع عالمللة ( √) مللام الفقللرة  ،وتحللت البللديل التل تعبللر عللن

عطائك ثناء قيامك بمينتك  ،يرجى عدم ترك ية فقرة دون جابة  ،عمماً ن جابتك

لن تستخدم سوى لغراض البحث العمم  ،مع الشكر واالمتنان ....

الجنس  :ذكر

الجامعة :بغداد

نثى
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أُقييذل للةلجييخ سييإاا نضٗييشا عًييذ اايزُييبل 00
نى الذسا
أسزخذل الخبسطخ ااخزجبسٖخ عًيذ ِضيع 02
األسئلخ
00
أيبدٔ طلجزٕ ثأسهبئُم

أسزقظيييٕ ءسال الةلجيييخ ييييّف طشٖقزيييٕ فيييٕ
الزذسٖس
أيذد األسلّة األنضل لزقذٖم الذسا

6

أطّلييع علييٓ الهسييزلذاد العلهٗييخ رهُٗييذا 04
إللقبل الذسا
اسييييزخذل الهًاهييييبد الهزقذنييييخ رهُٗييييذا 05
للذسا
أسييزخذل اخزجييبساد الزييٕ رًهييٕ قييذساد 06
الةلجخ الهزعذدح
اسزخذل يشكبد جسهٕ لزّضيٗ الهيبدح 07
الذساسٗخ
ايزقيييٕ الهظيييبدس الزيييٕ رًبسيييت نسيييزّْ 08
الةلجخ
09
أعةٕ أنضلخ نزًّعخ لزٖبدح فُم الةلجخ

0
4
5

7
8
9
03
00
02

أساعيييٕ الفيييشِد الفشدٖيييخ عًيييذ ِضيييع 43
ااخزجبساد
40
أسزخذل نفشداد لغّٖخ ٖفُهُب الةلجخ
أيذد نحبِس الهًبقشخ قجل رقذٖم الذسا 42
أُشلع طلجزٕ علٓ الهًبقشخ أصًبل الذسا 40

06

أيييبقش نييع طلجزييٕ اإلجبثييبد الًهّرجٗييخ 44
ثعذ اايزُبل نى اانزحبو
أسيييزخذل الهيييشح لزشيييّٖق الةلجيييخ عليييٓ 45
الهبدح الذساسٗخ
أُيييييييذد األَييييييذاف العبنييييييخ ِالخبطييييييخ 46
للهّضّ الهبدح الذساسٗخ
47
أشلع طلجزٕ علٓ الزعلم الزارٕ

00
04
05

07
08
09
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أيبِف رًهٗخ دافع ااسزكشبف لذْ الةلجخ
أخيييز ثًايييش ااعزجيييبس األيشيييةخ الالطيييفٗخ
لزقّٖم الةلجخ
أسييزخذل أكضييش نييى طشٖقييخ لزّضييٗ الهييبدح
الذساسٗخ
أخظض جزل نى الذسا لهًبقشبد الةلجخ
أرذسط ثةشح األفكبس الجسٗةخ صم الهعقذح
أدِو الهاليابد الضيشِسٖخ عًيذ رظيحٗ
ئجبثبد الةلجخ
اسزخذل يجشاد طّرٕ للزة ايزجبٌ الةلجخ
اسييزخذل ئسييزشارٗلٗخ العظيين الييزًَٕ لحييل
الهشكالد الهعقذح
أسثظ نّضيّ اليذسا ثبلجٗئيخ الزيٕ ٖعٗشيُب
الةلجخ
أيبقش نع الةلجخ أسجبة ئخفبقُم نيع فقيشاد
ااخزجبس
أيشص علٓ يةق الكلهبد ثلحى نزهٗز
أيبِف ِضع خةخ للذسا قبثلخ للزعذٖل
أِجٍ الةلجخ يحيّ الهظيبدس للحظيّف عليٓ
الهعلّنبد اإلضبفٗخ
أيييشص أو ركييّو أسييئلزٕ رشاعييٕ الفييشِد
الفشدٖخ
أرّاطييل علهٗييب نييع طلجزييٕ خييبسط أِقييبد
الذسا
أيييشص أو ركييّو خةييخ الييذسا نزسلسييلخ
نًةقٗب
أسيييه للةلجيييخ ثاثيييذال ءسائُيييم ييييّف رقيييذٖم
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اسزخذل أيهبط نزعذدح نى األسئلخ لزقيّٖم 48
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ٖفُهًٕ الةلجخ عًذنب اياش ئلُٗم ثانعبو 49
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أخةييظ لزقييذٖم الهّضييّ ِفييق الّقييذ 53
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أقذل نفيشداد الهحبضيشح ِفيق الزسلسيل 50
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أعزهذ الزقّٖم الشيبنل عًيذ ارخيبر القيشاس 52
الًُبئٕ ثشأو الةلجخ
50
أرظن ثبلُذِل عًذ رقذٖم الذسا
54
أيذد األسئلخ الهضٗشح لزفكٗش الةلجخ

27

55

20

20
24
25
26

28

د

أِضييي للةلجييييخ الغبٖيييخ نييييى نّضييييّ
الذسا
أِجيييٍ الةلجيييخ ثزقيييذٖم الجحيييّس لزحسيييٗى 56
دسجبرُم
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الفقشاد
الذسا
أييييشص أو أكيييّو نّضيييّعٗب عًيييذ رقيييّٖم
الةلجخ جهٗعُم
أَٗأ يفسٕ لإلجبثخ عى األسئلخ الهزّقعخ نيى
الةلجخ
أسيييزخذل أسيييلّة الزعزٖيييز لزٖيييبدح نشيييبسكخ
الةلجخ فٕ الهًبقشخ
أنيييً الةلجيييخ أكضيييش نيييى فشطيييخ لزحسيييٗى
دسجبرُم
أيييييبقش نييييع طلجزييييٕ رسلسييييل رقييييذٖم الهييييبدح
الذساسٗخ
أشلع طلجزٕ علٓ ااسززادح نى الهعشفخ
أسشذ طلجزٕ علٓ اسيزشارٗلٗبد ااسيززكبس
الهًبسجخ اسزعذادا لالنزحبو
أيشص عليٓ أو ٖجقيٓ الةلجيخ نًزجُيٗى يحيّ
نّضّ الذسا
أيييبِف يييش الةلجييخ جهٗعييب للهشييبسكخ فييٕ
نًبقشخ الهّضّعبد
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