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الخالصة
أكد الكثير مف التربكييف في مجاؿ التعميـ عمى دكر الكفايات التدريسية لمدرسات المغة العربية لكي
يككف مستكل التدريس لمادة المغة العربية نحك األفضؿ ,كذلؾ لؤلىمية التي تحتميا المغة العربية بكصفيا

األساس في فيـ القراف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة مف خبلؿ المحافظة عمى سبلمتيا كفيميا كاعزازىا
بما يحقؽ األصالة المعاصرة ,كالمغة العربية لغة الكحي المقدس ,كىي لغة مرنو ليا القدرة عمى المسايرة
كالعطاء كالنيكض العممي ,كليا القدرة عمى االشتقاؽ كتكليد األلفاظ فيي لغة قابمة لمنمك كالتطكر  ,كلكي

تتمكف مدرسة المغة العربية مف القياـ بدكرىا التعميمي بشكؿ فعاؿ في تحقيؽ أىداؼ تدريس المادة  ,البد

مف امتبلكيا لمجمكعة مف الكفايات التدريسية مثؿ الكفايات النفسية كاإلنسانية ,ك كفايات طرائؽ التدريس

كأساليبيا  ,ككفايات استخداـ الكسائؿ التعميمية ,ككفايات التقكيـ .كىذا األمر يتطمب مزيدا مف االىتماـ
بأعداد كصقؿ كفايات مدرسات المغة العربية  ,فقد أكدت الدراسات التربكية إف مدل تمكف المدرسيف مف

الكفايات التدريسية عف المدرسات فمستكل المدرسيف أفضؿ بكثير مف مستكل المدرسات في الكفايات
,لذا يجب أعداد برامج تدريبية لممدرسات في المعاىد كالمدارس كذلؾ إلتقاف الكفايات التدريسية كلما
ليا مف اثر ايجابي في تطكير المستكل التعميمي كالثقافي كالفكرم لدل الطمبة .

ييدؼ البحث الحالي الى تقكيـ الكفايات التدريسية لدل مدرسات المغة العربية في معاىد إعداد

المعممات مف كجية نظر طالبات قسـ المغة العربية في محافظة البصرة  ,كتككنت عينة البحث مف ()4

مدرسات ك( )04طالبة كعينة استطبلعية ,ك ( )114طالبة كعينو أساسية  .كاعتمد الباحثاف االستبانو

كأداة لبحثيما بتقسيميا إلى أربع مجاالت (كفايات نفسية كانسانية ,ككفايات طرائؽ تدريس ,ككفايات
استخداـ الكسائؿ التعميمية ,ككفايات التقكيـ) ,كاستخدـ الباحثاف معامؿ ارتباط بيرسكف ,كالكسط المرجح,

كالكزف المئكم ككسائؿ إحصائية ,كاستخدما النسبة المئكية ككسيمة

إحصائيا .
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كقد تكصؿ الباحثاف إلى نتائج إلى إف طالبات قسـ المغة العربية غير راضيات عف عدـ مراعاة
مدرسات المغة العربية لمعكامؿ النفسية لمطالبات كخاصة في مجاؿ األداء النفسي كاإلنساني كالتعصب

في الرأم كاالستعبلء كالتعامؿ بفكقية مع الطالبات ,كعف استعماليف لطرائؽ التدريس التقميدية ,كطرائؽ
التقكيـ (كاالختبارات المقالية) .كبناء عمى نتائج البحث كضعت تكصيات عدة منيا استخداـ طرائؽ
تدريس متنكعة كحديثة مثؿ االستقصاء كالمناقشة ,كعدـ التعصب في الرأم كافساح المجاؿ لمطالبات

لئلدالء بآرائيف لتنمية ميارات المشاركة الفعالة ,ك مراعاة العكامؿ النفسية لمطالبات كعدـ التعامؿ بفكقية
كاستعبلء مما يؤدم إلى خمؽ فجكة قي العبلقات الشخصية ,كاستخداـ طرائؽ التقكيـ الحديثة في

التدريس.

مشكمة البحث
إف عممية تقكيـ الكفايات التدريسية لممعمـ تساعد المؤسسات التعميمية في تحقيؽ مجمكعة مف االىداؼ
مف بينيا قياس مدل تقدمو اك تأخره في عممية كقؼ معايير مكضكعية كالحكـ عمى المؤاءمة بيف

متطمبات مينة التدريس كمؤىبلت المعمميف كخصائصيـ النفسية كاإلنسانية كالمعرفية كاالجتماعية ,فضبلن
إلى الكشؼ عف جكانب القكة كالضعؼ في اداء المعمـ مما يمكف المؤسسة التعميمية مف اتخاذ االجراءات

التي تكفؿ تطكير مستكل ادائو كتعزيزه كيككف ىذا مف خبلؿ عممية التقكيـ.

(الشامي ,1550 ,ص )111-111

كأكد التربكيكف منيـ (ىكارس ماف  )Horace Manعمى التدريسييف كعمى الكفايات التدريسية بقكلو

(أف التدريس ىك اصعب الفنكف كأعمؽ العمكـ ,كىك في حالتو المثمى يتطمب معرفة تامة بالدارس

كبالطريقة الصحيحة في التدريس كالتي تؤثر عميو ,كيقكؿ " إذا اخترت مينة التدريس فعميؾ اف تفحص
بعناية الكفايات التدريسية الكاجب تكافرىا لمنجاح في ىذه المينة"

(البكاردم ,1552 ,ص )134-111

كنظ انر ألىمية الدكر الذم تمعبو ُمدرسة المغة العربية في العممية التعميمية ,كلكي تتمكف مف القياـ
ب دكرىا التعميمي بشكؿ فعاؿ ,البد مف امتبلكيا مجمكعة مف الكفايات التدريسية مثؿ الكفايات النفسية
كاإلنسانية ,ككفايات طرائؽ التدريس كأساليبيا  ,ككفايات استخداـ الكسائؿ التعميمية ,ككفايات التقكيـ,

كىذا األمر يتطمب مزيدان مف األىتماـ بأعدادىـ كصقؿ كفاياتيـ ,فقد أكد الكثير مف العامميف في مجاؿ
التربية كالتعميـ عمى ضركرة صقؿ كفايات التدريس لدل اعضاء ىيئة التدريس ,كأكدت الكثير مف

الدراسات التربكية عمى انو يجب اعداد برامج تدريس ألعضاء الييئة التعميمية في الجامعات كالمعاىد

كالمدارس لمالو مف آثر ايجابي في تطكير المستكل التعميمي لمطمبة ( ,)Rigga, 1984, p45كالمغة

العربية كعاء لعمكـ إنسانية كثيرة انتشرت عمى نطاؽ عالمي كاسع ,فصارت األجياؿ تتناقميا كتتكسع في
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دراستيا فنشأت لخدمتيا عمكـ كثيرة ,ككاف ليذا االنتشار السريع قد كلد أما دراسيا مشكبلت كبيرة ,فكانت

في صراع مستمر مع لغات األقكاـ التي دخمتيا ,كتحديات كبيرة ألبعادىا عف مجاؿ التعميـ ,كىنا تقع
مسؤكلية كبيرة عمى كاىؿ المؤسسات التعميمية كالمغكية كالجامعات كالمعاىد ميمة أعداد مدرسيف

كمدرسات يتقنكف تدريس المغة العربية كمف ثـ محاكلة تقكيـ كفاياتيـ التدريسية بيف آكنة كاخرل لكي نقؼ

عمى مكاطف القكة كالضعؼ في كفاياتيـ (السرحاف ,1545 ,ص .)01

أف تقكيـ الكفايات عضك ىيئة التدريس يسيـ في تحديد الجكانب األيجابية كالسمبية في آدائو ,كبالتالي

يساعد عمى تطكير اآلداء التدريسي لو ,فيتجو نحك استخداـ الكسائؿ التعميمية كطرائؽ التدريس الجيدة,
كأساليب التقكيـ المكضكعية لمطبلب كالتفاعؿ معيـ عمى اسس عممية سميمة( .الحكمي ,1440 ,ص

.)14

كتؤكد دراسة البكارم ( )1552إلى اف تقكيـ الطمبة لمدرسييـ ينعكس ايجابيان عمى الممارسات

التدريسية ,كأف ىذا التقكيـ ادل إلى تحسف تقديرات الطمبة لحكالي  %41مف اعضاء ىيئة التدريس الذيف

اعطكا تغذية راجعة مف تقكيـ الطمبة ليـ ,كاكدت الدراسة ايضاَ اف مدل تمكف المدرسيف مف الكفايات

التدريسية عف المدرسات ,فمستكل المدرسيف افضؿ بكثير مف مستكل المدرسات في اتقاف الكفايات ,لذا

ينبغي اف تقكـ تمؾ الكفايات ألنو يعطي أثر ايجابي في تطكير المستكل الثقافي كالفكرم لمطمبة في المادة

العممية (البكارم  ,1552ص .)115

أكدت دراسة ( )Choppin 1977اىمية التقكيـ الذم يتـ عف طريؽ معرفة اتجاىات الطمبة ألنيـ في

الكاقع المستيمككف الحقيقيكف لممعرفة ,كلدييـ القدرة عمى اصدار أحكاـ اتجاه البرامج التي يدرسكنيا
المدرسيف كالمدرسات الذيف يتعاممكف معيـ(Choppin 1977. P.54).

يفيد تقكيـ الكفايات التدريسية لممدرسيف كالمدرسات في تطكير مستكاىـ كرفع كفاءتيـ كمكانتيـ في

المعاىد كالمدارس ,كالتميز في تدريسيـ ,كتعزيز تدريسيـ كاالرتقاء بو ,كاالستفادة ايضان مف عممية التقكيـ

في اتخاذ الق اررات المتعمقة بالحكافز ,كتصميـ انشطة كتطكير اعضاء ىيئة التدريس.

()Neal, 1988, p.388

كيرل الباحثاف اف تقكيـ الكفايات التدريسية لممدرس اك المدرسة يشكؿ اىمية كبرل لرؤساء األقساـ

كالعمداء كالمسؤكليف في مجاؿ التربية كالتعميـ ,مف حيث تزكيدىـ بالمعمكمات البلزمة كاتخاذىـ ق اررات

بشأف المدرسيف اك المدرسات ,إذ اف عممية التقكيـ تزكدىـ بمعمكمات ميمة تمكنيـ مف معرفة جكانب القكة
كالضعؼ في أدائيـ التدريسي ,كبالتالي تحسيف ادائيـ في قاعات الدراسة ,ككجد الباحثاف مف خبلؿ

اطبلعيـ عمى الكثير مف الدراسات كاألبحاث لـ يجدا اىتماـ كبي انر بأىمية تقكيـ الكفايات التدريسية لدل
مدرسات الغة العربية في معاىد اعداد المعممات ,لذا جاء ىذا البحث ييدؼ إلى تقكيـ الكفايات التدريسية

لدل مدرسات المغة العربية في معيد اعداد المعممات مف كجية نظر طالبات قسـ المغة العربية في
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محافظة البصرة ,إذ يجد الباحثاف اف الطمبة ىـ اكثر االفراد قربان مف مدرسييـ مف الناحية التعميمية ,كىذا

البحث ككنو مف البحكث القميمة التي تيتـ بالتعرؼ عمى آراء الطالبات في معاىد أعداد المعممات.
أهمية البحث

يحتؿ المعمـ مرك انز رئيسان في ام نظاـ تعميمي بكصفو احد العناصر الفاعمة كالمؤثرة في تحقيؽ

االىداؼ ذلؾ فأنيا تبقى محدكدة التأثير إذا لـ يكجد المعمـ الكؼء الذم أعد اعدادان تربكيان كتخصصيان
جيدان ,فضبلن عف تمتعو بقدرات خبلقة تمكنو مف التكيؼ مع المستحدثات التربكية ,كتنمية ذاتو كتحديث
معمكماتو باستمرار (األغيرم ,544 ,ص  .)133-111لكي يتمكف المعمـ مف ايصاؿ رسالتو إلى
المتعمميف فيجب اف تككف لغة التخاطب جيدة ,كالمغة ىي احدل الكسائؿ الميمة في التفاىـ بيف الناس,

كىي كعاء الفكر كالثقافة ,كبيا ينتقؿ التراث الثقافي كالحضارم ,كتتكاصؿ التقاليد االجتماعية ,كاالحكاـ
الدينية جيبلن بعد جيؿ ,كىي احدل كسائؿ التيذيب النفسي ,كتنمية المشاعر اإلنسانية كالذكؽ األدبي
كالجمالي عف طريؽ دراسة النصكص المساعدة عمى ذلؾ كتحميميا كحفظيا ,كبيا يتمكف الفرد مف التقرب

إلى اهلل بتبلكة كتابو الكريـ ,كبمزاكلة الصبلة ,كالدعاء بما أثر عمى الرسكؿ الكريـ (صمى اهلل عميو كآلو

كسمـ) مف األدعية المأثكرة (السرحاف ,1545 ,ص .)00-03

إف المغة العربية إلى جانب ككنيا لغة التفاىـ ,تتميز عف غيرىا مف المغات بخصائص ذاتية تجعميا

ذات كضع خاص بيف المغات ,انيا لغة تقكـ عمى قكاعد دقيقة في التصريؼ كالنطؽ كاألعراب كالرسـ,

فضبلن عف ككنيا في المغة التي يتعامؿ بيا المسممكف في امكر دينيـ في الصبلة كقراءة القرآف كتبلكة
المأثكرات ,فكاف لمقرآف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ آثر كبير في حفظيا كآثرائيا كنشرىا في بقاع العالـ
كاكساب تعميميا كاستخداميا صفة دينية ,فأصبحت األجياؿ تتناقميا كتتكسع في دراستيا فأصبحت المغة

العربية كعاء العمكـ إالنسانية كانتشرت عمى نطاؽ عالمي كاسع( .السرحاف ,1545 ,ص )00

كأف االىداؼ التعميمية المنشكدة مف تدريسيا تتمثؿ في تقكيـ قراءة الطمبة ككتابتيـ كمحادثتيـ كتمكينيـ

مف فيـ ما يمر عمى اسماعيـ كما يقرءكا كتنمي فييـ الثركة المغكية كتدريبيـ عمى التفكير السميـ كالقدرة
عمى األفصاح كتنمية الذكؽ األدبي الفني الرفيع.

(السامرائي ,كآخركف ,1550 ,ص )115

فينبغي أف يتـ تدريس المغة العربية عف طريؽ معمميف كمدرسيف أكفاء تقكـ كفايتيـ التدريسية بيف مدل
كاخرل كاف نجاح العممية التعميمية في الجامعات اكفي معيد اعداد المعمميف كالمعممات كالمدارس كمدل
قدرة ىذه المؤسسات التعميمية عمى تحقيؽ األىداؼ التربكية يعتمد بالدرجة األكلى عمى مستكل تأىيؿ

اعضاء ىيئة التدريس فييا ككفاياتيـ كقدراتيـ فضبلن عف اىمية األمكانيات المادية كالبشرية ,كالكفايات

التدريسية القادرة عمى كضع األىداؼ كتحقيقيا بما يتبلءـ مع طبيعة الجامعة كالمعاىد كالمدارس بأعتبارىا
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مؤسسات عممية تسعى إلى نشر العمـ كالمعرفة كتسيـ بفاعمية في عممية البناء الفكرم كالنفسي كاإلنساني

كاألخبلقي الفرد( .الثبيتي كالقرني1013 ,ىػ  ,ص )014

كيرل الباحثاف اف عممية تقكيـ اداء المعمـ تساعد المؤسسات التعميمية في تحقيؽ مجمكعة مف

األىداؼ مف بينيا قياس مدل تقدمو اك تأخره في عممو كفؽ معايير مكضكعية كالحكـ عمى المكاءمة بيف

متطمبات مينة التدريس كمؤىبلت المعمميف كخصائصيـ النفسية كالمعرفة االجتماعية ,فضبلن عف الكشؼ
عف جكانب القكة كالضعؼ في اداء المعمـ مما يمكف المؤسسة التعميمية مف اتخاذ االجراء البلزـ الذم

يكفؿ مف تطكير كفاياتو التدريسية كيرفع مف مستكاه.

كمف طرؽ التقكيـ ,تقكيـ الطمبة لعضك ىيئة التدريس في الجامعات كالمعاىد كالمدارس ,كيعد ىذا مف

اكثر األساليب التربكية شيكعان في مجاؿ التقكيـ ,كاصبح ىذا النكع مف التقكيـ مجاالن شائعان كمرغكبان بو
كيحتؿ مكانة اكلى مف بيف اساليب التقكيـ المشاعة لممدرسيف كالمدرسات ,كلقد ابرزت نتائج البحكث

المقارنة اىمية تقديرات الطالب كالطالبة لمكثكقيتيا كثباتيا ,بينما تقديرات المعمميف كالمدرسيف لمزمبلء

األقراف لـ تحض بذلؾ االىتماـ ,كالتي لـ تعرض اتساقان داخميان فيما بينيا عند تقكيـ الكفايات لممعمميف
كالمدرسيف ,كتفيد نتائج البحكث الطكيمة كالمستعرضة بأف تقديرات الطمبة ثابتة عمى مر الزمف كتتميز
باستقرار طكيؿ المدل فبل تختمؼ تقديرات الطمبة القدامى عف الجدد لنفس عضك ىيئة التدريس اك المعمـ

اك المدرس ,كاجماالن نتائج تقديرات الطمبة لكفايات التدريس تمتاز بككنيا معيار مقنع لمثبات كاالستقرار
كالصدؽ كالتعميـ( .صادؽ1444 ,ـ ,ص)34

ُحظيت عممية تقكيـ الطبلب لمكفايات التدريسية ألداء المدرسيف في المعاىد كالمدارس باىتماـ الباحثيف
كصانعي الق اررات في لجامعات كالمؤسسات التعميمية التربكية ,فالباحثكف يحاكلكف التعرؼ عمى اتجاىات

الطبلب نحك القدرة التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس ,كتحديد نقاط الضعؼ كمكاطف القكة االكاديمية
كالسمككية لدل عضك ىيئة التدريس( .المؤتمر العربي السنكم الثالث ,1444 ,ص .)30-33

أكدت دراسة ( )Withelm,1533ك ( )Obynye 1978عمى اىمية معرفة اتجاىات الطمبة في

عممية التقكيـ كاعتباراتيـ عامؿ اساسي كميـ في عممية التقكيـ ,فالطالب بشكؿ عاـ قادر عمى التعرؼ
عمى نقاط القكة كضعؼ برنامجو األكاديمي ,عمى سمبيات كايجابيات البرنامج الذم يتعامؿ معو ,إذا

استخدمت الكسيمة المناسبة في عممية التقكيـ ,كاذا ماتـ تكفير األجكاء الديمقراطية ألبداء رأيو بصراحة
ككضكح (الحكمي ,ابراىيـ ,1440 ,ص .)13-11

أما ( )Houston, 1981يرل ىنالؾ فكائد عدة لمعرفة اتجاىات الطمبة نحك برامجيـ الدراسية

ككفايات أستاذتيـ ,فيي تنمي لدييـ القدرة عمى التقكيـ كتكسبيـ ميارات تعميمية كتنمي لدييـ ميارة
االستقصاء كالقدرة عمى التفكير الناقد المبني عمى اسس عممية سميمة ,يمكف القكؿ بأف التقكيـ سكاء تـ

ذلؾ عف طريؽ الطمبة انفسيـ اك المدرسيف اك المشرفيف اك ام جية اخرل فاليدؼ األسمي منو التعرؼ

عمى فع الية كفايات اعضاء الييئة التدريسية كالبرامج الدراسية التي يطبقكنيا ككذلؾ التعرؼ عمى الجكانب
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السمبية كااليجابية في البرنامج الدراسي ,كعمى اتجاىات المدرسيف القائميف عمى العممية التدريسية كبالتالي
تعزيز الجكانب األيجابية كمعالجة الجكانب السمبية كؿ ىذه اإلجراءات تساعد عمى استمرار فعالية البرنامج
الدراسي كتضمف تكامؿ العممية التعميمية سكاء اكاف ذلؾ عمى مستكل الطالب اك المعمـ اك المنياج
أك طريقة التدريس أك االختبارات (التقكيـ))Houston, 1981, P 65-66( .

كتكمف اىمية عممية تقكيـ الطمبة أك المعمميف اك المدرسيف عمى مساعدة الطمبة عمى التعرؼ عمى

المسافات الدراسية كمدرسييا ألنيا تعمؿ عمى تزكيدىـ بتغذية راجعة بمعمكمات كافية عف المساقات
ككيفية تدريسيا (العضايمة كمحارمة ,1544 ,ص  ,)111كيرل الباحثاف اف ألىمية الدكر الممقى عمى
عاتؽ المدرس اك المدرسة المغة العربية في اتقاف الكفايات التدريسية ككيفية ايصاؿ المادة العممية لمطمبة

كالكسائؿ التعميمية المستعممة ,فأصبح مف الضركرم تقكيـ ىذا الدكر ككـ يؤديو المدرس اكالمدرسة

كمبلحظتو سكاء مف قبؿ الطالب اكالطالبة اك مف قبؿ غيرىـ.

كاف مناىج اعداد المعمميف كالمعممات خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف العشريف اخضعت إلى مراجعة

كتطكير في مختمؼ دكؿ العالـ المتقدـ ,ككاف مف نتائج ذلؾ ظيكر حركة األعداد المبني عمى الكفايات,

كتغيرات إلى تككيف كاعداد المدرس مف األعتماد عمى حشر المعمكمات النظرية إلى االىتماـ بأدائو كأدكاره

فالكظائؼ التي مف المنتظر أف يؤدييا كمف ثـ ساىمت ىذه البرامج في القضاء عمى العشكائية في
التككيف كساىمت في تكفير الميارات التي تساعد المدرس عمى اف يقكـ بالتدريس الفعاؿ ,ككذلؾ تكفر لو

فرص التدريس كتجعمو يختبر بنفسو مدل جكدة ادائو لتمؾ الميارات ,اف التطكرات التي طرأت عمى برامج

اعداد كتدريب المدرسيف كالمعمميف التربكم اتخذ اعتماد أسمكب تقكيـ الكفايات التدريسية اك اعتمادىا عند

تصميـ برامج( .سبلمة ,1443 ,ص )14-11

كأف جكدة الكفايات كتقكيميا لـ تنشأ مف فراغ ,بؿ كانت نتاجان لتطكير الفكر التربكم المعاصر

كأنعكاس التطكير العممي كالتكنكلكجي الذم كاف لو اآلثر البال في دفع كثير مف المؤسسات االجتماعية

كالتربكية إلى احداث تغيرات جكىرية في اىدافيا كعممياتيا كمحتكل برامجيا( .مركديت ,1541 ,ص .)0

إف جكدة التربية األدائية عمى الكفايات لـ تنشأ نتيجة عامؿ كاحد بؿ نشأت نتيجة عكامؿ عديدة اىميا:

 -1اعتماد الكفاية كاألداء بدالن مف المعرفة النظرية.

 -1جكدة المسؤكلية كتجديد المكاصفات مف خبلؿ تحقيؽ اداءات معينة.
 -3تحديد األىداؼ عمى شكؿ نتاجات تعميمية سمككية.
 -0تطكر التكنكلكجيا التربكية كتطبيؽ العمـ في العمؿ.

 -1التعمـ مف اجؿ األتقاف مف خبلؿ تعزيز التعميـ كاالىتماـ بالكفايات.
 -2جكدة التجريب في التربية.

 -3النظرية النفسية كاالجتماعية كالسمككية في التعميـ كالتعمـ.
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 -4تطكر اساليب التدريس كاساليب تقكيـ المدرسيف كالمعمميف( .مرعي ,1543 ,ص )14

كقد نالت جكدة الكفايات كتقكيميا اىتماـ المربيف كسميت (دكرة التربية األدائية عمى الكفايات) (كجكة

اعداد المعمـ الفائقة عمى الكفايات) كاكتسبت ىذه الحركة قكة فعالة في تسيير كتكجيو عممية التعميـ

كالتدريب ,إف ابرز خاصية لممتدرب الكفىء ىي قدرتو عمى اتقاف الكفايات المرتبطة بعممو كدكره ,كاذا
كانت جكدة التربية عمى الكفايات ميمة في تطكير مفاصؿ العمؿ التربكم ,فأنيا أكثر أىمية كركف أساس

مف اركاف العممية التربكية ,إذ أف التقكيـ كالتطكير كالتعديؿ في سمكؾ المعمميف كالمدرسيف مف األمكر
األساسية البلزمة لتطكير العممية التعميمية ,كاف االىتماـ بالكفايات كتقكيميا التي يمتمكيا المديركف

كالمعممكف كالمدرسكف تُعد خطكة تكازف مياميـ داخؿ المدرسة كتكازف خطكاتيـ في العممية التعميمية.
(باغي ,كمرعي1554 ,ـ ,ص .)122

كاف التطكير كالتحديث كالتقكيـ في العممية التربكية البد اف يتناكؿ العممية التدريسية كاإلدارية في

المدرسة بسبب قيادة مدرس المادة لمكحدة الدراسية النظاـ التربكم في المدرسة كاف مثؿ كفايات التدريس قد

ال يمكف األلماـ بيا خبلؿ فترة األعداد كمما يتطمب تدريبان في اثناء الخدمة ,كأف ىذا التدريب ال يفتقر

عمى معالجة القصكر ,انما يجب أف يككف ىناؾ تقكيـ لجكانب القكة كالضعؼ في كفايات التدريس
(حسف1553 ,ـ ,ص .)1-3

كاف الكفايات التدريسية فقد اختمفت كجيات نظر التربكييف حكؿ تقسيـ الكفايات التدريسية ,إذ صنفت
الدراسات الكفايات البلزمة لممدرس إلى خمسة اقساـ ىي:
 -1الكفايات الفكرية .

 -1الكفايات المينية .

 -3الكفايات اإلنسانية كاالجتماعية.
 -0الكفايات الشخصية .

 -1الكفايات االبداعية( .الخطيب ,1550 ,ص .)03

كأكرد دليؿ المفاىيـ اإلشرافية مككنات الكفايات التدريسية لممدرس كىي:

 -1العمؿ بالمعتقد كالقيـ كاالخبلؽ التي يؤمف بيا المجتمع التربكم الرسمي.

 -1معرفة المنيج (محتكل المادة الدراسية).

 -3ميارات التدريس كمراقبة كتقكيـ كرعاية التعمـ الطبلبي.
 -0أدارة الصؼ كالعبلقات اإلنسانية كاالجتماعية في بيئة المدرسة اك المعيد.
 -1التأمؿ كالمراجعة كالنقد الذاتي.

(ك ازرة التربية كالتعميـ ,المممكة العربية السعكدية ,1013 ,ص .)23
أهداف البحث
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ييدؼ البحث الحالي إلى (تقكيـ الكفايات التدريسية لدل مدرسات المغة العربية في معيد إعداد
المعممات مف كجية نظر طالبات قسـ المغة العربية في محافظة البصرة) كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف

األسئمة اآلتية:

 -1ما ىي تقديرات طالبات قسـ المغة العربية لمكفايات النفسية كاإلنسانية لدل مدرسات المغة

العربية في معيد إعداد المعممات حسب درجة األىمية؟

 -1ما ىي تقديرات طالبات قسـ المغة العربية لكفايات طرائؽ التدريس كأساليبيا لدل مدرسات المغة

العربية في معيد إعداد المعممات حسب درجة األىمية؟

 -3ما ىي تقديرات طالبات قسـ المغة العربية لكفايات استخداـ الكسائؿ التعميمية لدل مدرسات المغة

العربية في معيد إعداد المعممات حسب درجة األىمية؟

 -0ما ىي تقديرات طالبات قسـ المغة العربية لكفايات التقكيـ لدل مدرسات المغة العربية في معيد

إعداد المعممات حسب درجة األىمية؟

 -1مقترحات طمبة قسـ المغة العربية لمتطكير الكفايات التدريسية لدل مدرسات المغة العربية في معيد

أعداد المعممات (الصباحي) في محافظة البصرة.
حدود البحث

عينة مف طالبات قسـ المغة العربية مف المرحمتيف (الرابعة كالخامسة) في معيد إعداد المعممات
(الصباحي) في محافظة البصرة لمعاـ الدراسي ( 1411-1414ـ).

تحديد المصطمحات

أوالً :تعريف التقويم

 -1تعريؼ (أبك حطب ,كآخركف 1544ـ)( :بانو عممية إصدار حكـ عمى مدل تحقيؽ األىداؼ

التربكية كنتائج اآلثار التي تحدثيا بعض العكامؿ كالظركؼ في تيسير الكصكؿ إلى ىذه األىداؼ
اك تعطيميا( .أبك حطب ,كآخركف ,1544 ,ص)104

 -1تعريؼ (أبك عبلـ( :)1543 ,إنو عممية إصدار األحكاـ اك الكصكؿ إلى ق اررات بالنسبة إلى قمة

خبرة مف الخبرات)( .أبك عبلـ ,1543 ,ص.)01

 -3تعريؼ (أبك لبده(:)1552 ,إنو إعطاء قيمة لشيء ما كفقان لمستكيات كضعت أك حددت سمفان).
(أبك لبده ,1552 ,ص)23

 -0تعريؼ (خضر( :)1543 ,بأنو العممية التي يحكـ بيا عمى مدل تحقيؽ األىداؼ التربكية
(خضر ,1543 ,ص)12

المنشكدة كمدل التطابؽ بيف اآلداء كاألىداؼ)
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تعريؼ الباحثاف لمتقكيـ إجرائيان( :إنو األداة التي يمكف بيا تقكيـ الخطة التدريسية كاألىداؼ التربكية,

كالمنيج كالمقررات الدراسية ,كالكتب ,كطرائؽ التدريس كالكسائؿ التعميمية ,كاالمتحانات ,كالطمبة,
كالمدرسيف كالمدرسات ,كاإلنجازات كمكاطف القكة ,كأسباب الفشؿ أك معكقات النجاح).
ثانياً :تعريف الكفايات التدريسية

 -1تعريؼ (حمداف( :)1541 ,الكفايات التدريسية ىي إعداد المفاىيـ كاإلجراءات كالميارات التي

اتفؽ عمى أىميتيا لمتدريس كفعاليتيا العامة في إنتاج التعمـ) (حمداف ,1541 ,ص.)111

 -1تعريؼ (( :)Kaypatriciaالكفايات التدريسية ىي األىداؼ السمككية المحددة تحديدان دقيقان كالتي

تصؼ كؿ المعارؼ كالميارات كاالتجاىات التي يعتقد إنيا ضركرية لممعمـ إذ أراد اف يقدـ تعميمان فعاالن).
(إبراىيـ ,1541 ,ص.)113-42

 -3تعريؼ (عيسى ,كالخياط( :)1543 ,الكفايات التدريسية ىي مجمكعة الصفات أك إمكانات التي

يطمح المربكف في أف تتكفر لدل المعمـ الجيد كيمكف مبلحظتيا اك قياسيا كالتي تجعمو قاد نار عمى تحقيؽ

األىداؼ التعميمية كالتربكية عمى أفضؿ صكرة ممكنة)( .عيسى ,الخياط ,1543 ,ص)13-01

 -0تعريؼ (( :)Dodel 1993الكفايات التدريسية ىي القدرات التي يظيرىا المعممكف في أثناء

نشاطيـ التدريسي) (.)Dodel, 1993 & P. 194-198

 -1تعريؼ (( :)Cooper, Weberالكفايات التدريسية ىي االتجاىات كالميارات كالسمككيات التي

تساعد عمى نمك التبلميذ في النكاحي الجسمية كالعقمية كاالجتماعية كالركحية).

(التمار ,1552 ,ص.)131-113

تعريف الباحثان لمكفايات التدريسية إجرائياً

(الكفايات التدريسية ىي جميع الخبرات كالمعارؼ كالميارات التي تنعكس عمى سمكؾ المدرس ,كتظير

في أنماط مينية خبلؿ الدكر الذم يمارسو المدرس عند تفاعمو مع عناصر المكقؼ التعميمي جميعيا,

كىي تمثؿ أستجابات طالبات قسـ المغة العربية لممرحمتيف (الرابعة كالخامسة) في معيد أعداد المعممات

(الصباحي) في محافظة البصرة).

 -تعريف معهد إعداد المعممات (ىك مؤسسة تربكية تعميمية تابعة إلى ك ازرة التربية ,كيتـ قبكؿ طالبات

المرحمة المتكسطة كمدة الدراسة فيو خمس سنكات كظيفتو إعداد معممات ناجحات مف الناحية المينية

كالعممية).

دراسات سابقة
أكالن -دراسات عربية

 -1دراسة الشيخ ،وزاهر ()1981
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أجريت ىذه الدراسات بجامعة قطر في كميات اإلنسانيات كالعمكـ االجتماعية ,كىدفت التعرؼ عمى
الكفايات البلزمة لممعمـ في دكلة قطر ,ككانت عينة الدراسة (معمميف كمعممات المغة العربية ,كمعممي

كمعممات المكاد االجتماعية) ككانت إدارة الدراسة تمثمة باالستبانة كلقد تكصؿ الباحثاف إلى إيجاد قائمة

لمكفايات التدريسية تضمنت (تخطيط الدرس ,تنفيد الدرس (الكفاءة العممية كالنمكالميني) ,التقكيـ ,الفمسفة
التربكية ,النظاـ كالعبلقات االنسانية ,كدلت نتائج الدراسة عمى أىمية التطكر مف تمؾ الكفايات كمنيا

مايتعمؽ بالتقكيـ ,كالعبلقات االنسانيو مابيف المعمـ كالطالب (الشيخ ,كزاىر, 1541,ص. )31
 -2دراسة الجاسر()1989

كاجريت ىذه الدراسة في كمية التربية في الرياض في المممكة العربية السعكدية  ,كىدفت الدراسة الى

تطكير كفايات التدريس لدل معممي الرياضيات لممرحمو المتكسطو بالمممكة العربية السعكدية ,كتمثمت

عينة الدراسة بعينة مف معممي مادة الرياضيات كقد بم عددىـ ( 144معمـ كمعممو) كقاـ الباحث ببناء
أستبانة كتكصؿ فييا الى كجكد ( )20كفاية مكزعة عمى ( )4مجاالت أساسية كىي ( )33كفاية تخص

كفايات (التخطيط لتنفيذ الدرس ,أدارة الصؼ ,أاللماـ بالمادة الدراسية ,استخداـ الكسائؿ التعميمية,
كانشطة التقكيـ) .كقد تكصمت الدراسة الى نتائج منيا :ينبغي تطكير كفاية ادارة الصؼ مف قبؿ المعمـ اك

المعممة ,كتطكير كفاية استخداـ الكسائؿ التعميميةالحديثة كفتح دكرات خاصة بكيفية استخداميا مف قبؿ
المعمميف( .الجاسر ,1545,ص)32

 -3دراسة مــفــمح ()1998
أجريت ىذه الدراسة في دكلة سكرية ,كىدفت الى تحديد الكفايات التعميميو لممعمميف في المرحمة
االبتدائيو في بعض المحافظات السكرية ,ككانت عينة الدراسة مككنة مف عدد المعمميف في المرحمة

االبتدائيو اختصاص المغة العربية ,كتمثمت أداة الدراسة بأستبانة صمميا الباحث مككنة مف ( )112فقرة
مكزعة عمى مجاالت عدة (مجاؿ االىداؼ التدريسيو ,مجاؿ كفاية استخداـ تحميؿ المحتكل ,مجاؿ كفاية

القياس كالتقكيـ ,مجاؿ ادارة الصؼ ,مجاؿ طرائؽ التدريس) كقد دلت نتائج الدراسة الى افتقار المعمميف

لبعض الكفايات مثؿ كفاية طرائؽ التدريس ,اداره الصؼ ,القياس ,كالتقكيـ ,كتكصمت الدراسة ايضا الى

كجكد فركؽ ذات داللو احصائيو تعزل لمجنس كلصالح المعممات( .مفمح ,1554ص . )11-15
 - 4دراسة خمفان ()1999

اجريت ىذه الدراسة في دكلة االمارات العربية المتحدة  ,كىدفت الى التعرؼ عمى الكفايات التدريسية

التى تحتاجيا الييئة التدريسية في دكلة االمارات العربية المتحدة ,حيث تككنت عينة الدراسة مف ()14
اعضاء ىيئة تدريس ك( )14مشرفيف تربكييف ,كتمثمت اداة البحث بأستبانة صمميا الباحث مككنو مف
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( 01فقرة) كقد دلت نتائج الدراسة الى أف لكفايات التدريسية جميعيا ميمة مف أجؿ تحسيف كفاية اعضاء

الييئةالتدريسية في جامعة االمارات العربية المتحدة ,كأظيرت نتائج الدراسة أف اعضاء الييئة التدريسية
كالمشرفيف بحاجة الى الكفايات االتية  :مراعاة الفركؽ الفردية,ادارة الصؼ ,التمتع بشخصية انسانية

كجذابة  ,كالقدرة عمى استخداـ اساليب التقكيـ االيجابية كغيرالتقميدية (.خمفاف  ,1555,ص)31-11
( )5دراسة الغزيوات ()2114

أجريت ىذه الدراسة في كمية العمكـ التربكية في جامعة مؤتة في دكلة اإلمارات العربية المتحدة ,كىدفت
الدراسة التعرؼ عمى بعض الكفايات التدريسية لدل أعضاء الييئة التدريسية في جامعة مؤتة ,الذيف
يدرسكف طمبة الدراسات االجتماعية مف كجية نظر الطمبة أنفسيـ في كمية العمكـ التربكية ,كبمغت عينة

الدراسة ( )112طالبان كطالبة ,منيـ ( )41طالب ك( )131طالبة ,كتمثمت اداة الدراسة بأستبانة مككنة مف
( )14فقرة مكزعة عمى ثبلثة مجاالت ىي :مجاؿ الكفايات التدريسية ألعضاء الييئة التدريسية ,مجاؿ
الكفايات التقكيمية ,مجاؿ الكفايات اإلنسانية ,كاستخداـ الباحث مقياس ليكرت الخماسي لئلجابة ,كتـ

استخداـ النسب كالمتكسطات الحسابية ,كالرتب ,كاالنحراؼ المعيارم ,ككسائؿ أحصائية كقد دلت نتائج
الدراسة عمى اف طمبة الدراسات االجتماعية غير راضيف عف استخداـ أعضاء الييئة التدريسية لطرؽ

التقكيـ كالتدريس التقميدية كالتعامؿ غير اإلنساني كالتعصب في الرأم مف قبؿ أعضاء الييئة في الجامعة

كبناء عمى ىذه النتائج فإف الباحث يكصي باستخداـ طرائؽ التدريس كالتقكيـ الحديثة بحيث تككف مناسبة
ن
لمستكيات الطمبة كميكليـ كاتجاىاتيـ ,ككذلؾ التعامؿ اإلنساني مع الطمبة كتنمية العبلقات الشخصية بيف
الطرفيف( .مجمة كمية التربية ,جامعة اإلمارات العربية المتحدة ,عدد ( ) 1ص.)101
ثانيان :دراسات اجنبية

( )1دراسة ()Hindrson and Virnat 1988
أجريت ىذه الدراسة في جامعة مينسكتا مف أجؿ تطكير برنامج أعضاء الييئة التدريسية ,كىدفت
الدراسة إلى تحديد الكفايات التدريسية التي يحتاجيا أعضاء الييئة التدريسية ,كتككنت عينة الدراسة مف

( )104عضكان مف أعضاء الييئة التدريسية ,كتمثمت اداة الدراسة باستبانة تككنت مف ( )31فقرة مكزعة
عمى بعض المجاالت منيا :طرائؽ التدريس ,المحتكل الدراسي ,حيث أظيرت الدراسة مف خبلؿ النتائج

حاجة أعضاء الييئة التدريسية لبعض الكفايات التدريسية اىميا :استخداـ الدافعية في طرائؽ التدريس,
إدارة كضبط الصؼ ,استخداـ الكسائؿ التعميمية ,ميارة طرح األسئمة ,استخداـ الكمبيكتر.

()Hindrson and Virnat, 1988,P655-664

( )2دراسة ()Esterday and Smith 1992

أجريت ىذه الدراسة في كالية جكرجيا األمريكية ,كىدفت إلى تحديد الكفايات التدريسية لدل أعضاء
الييئة التدريسية في كالية جكرجيا األمريكية ,ككانت عينة الدراسة مككنة مف عدد مف أعضاء الييئة

التدريسية ,كتمثمت اداة الدراسة بأستبانة مككنة مف ( )31فقرة مكزعة عمى ستة مجاالت كىي:
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المحتكل المعرفي ,طرائؽ التدريس ,النظاـ كالعبلقات اإلنسانية ,القياس كالتقكيـ ,كقد دلت نتائج
الدراسة إلى كجكد مجمكعة مف الكفايات التي يحتاجيا أعضاء الييئة التدريسية مثؿ:
المعارؼ ,طرائؽ التدريس الحديثة ,طرؽ القياس كالتقكيـ الحديثة.

( )3دراسة ()Kilber 2002

()Esterday and Smith, 1992, P212-219

أجريت ىذه الدراسة بجامعة نيفادا ,كىدفت إلى بناء قائمة بالكفايات التعميمية البلزمة لمعممي مادة

التاريخ ,ككانت عينة الدراسة تمثمت بمجمكعة مف معممي مادة التاريخ ,كقد قاـ الباحث بترتيب الكفايات
تبعان ألىميتيا بالنسبة إلى آراء المعمميف ,ككانت اداة الدراسة االستبانية كتألفت مف ( )142كفاية ضمف

ست مجاالت ,ككاف ترتيبيا حسب األكلكية كىي :الكفايات اإلنسانية ,كفايات التقكيـ ,كفايات التخطيط,
كفايات التدريس ,كفايات الخب ارت التعميمية ,كفايات إدارة الصؼ)Kilber, 2002, P65( .

ثالثاً :مناقشة الدراسات السابقة

 -1المنهج

اتفقت الدراسات السابقة في المنيج الذم اتبعتو كىك المنيج الكصفي كىك يقكـ عمى كصؼ الظاىرة
كصفان دقيقان مف خبلؿ جمع البيانات كتفسيرىا .أما البحث الحالي فقد اتبع منيجان كصفيان كذلؾ لتقكيـ

الكفايات التدريسي ة لمدرسات المغة العربية في معيد إعداد المعممات مف كجية نظر طالبات قسـ المغة

العربية.

 -2الهدف
اتفقت الدراسات السابقة في أىدافيا إذ سعت الدراسات جميعيا إلى التعرؼ أك تحديد أك تطكير أك بناء

الكفايات التدريسية أك التعميمية لدل أعضاء ىيئة التدريس أك المدرسيف كالمدرسات كالمعمميف في
المؤسسات التعميمية كالتربكية مف كجية المدرسيف كالمعمميف كالطمبة ,انما البحث الحالي ىدؼ إلى تقكيـ

الكفايات التدريسية لدل مدرسات المغة العربية في معيد إعداد المعممات مف كجية نظر طالبات قسـ المغة

العربية.

 -3األداة

أستخدمت الدراسات السابقة جميعيا األستبانة كأداة لمبحث أما البحث الحالي اعتمد االستبانة كأداة

لجمع البيانات في البحث ,كيرل الباحثاف اف االستبانة الكسيمة األفضؿ لمحصكؿ عمى معمكمات دقيقة ,إذ
أن يا تعد مف األساليب المتعارؼ عمييا في الدراسات كالبحكث الكصفية ,كىي اداة ميمة لتحقيؽ أىداؼ

البحث العممي.
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 -4العينة
اختمفت الدراسات السابقة في العينات ,فمنيا كانت العينة مككنة مف أعضاء ىيئة التدريس كػ(دراسة

خمفاف  )1555كدراسة ( )Hindrson and Virat 1988كدراسة ()Esterday and Smith 1992
كمنيا دراسات كانت عينة الدراسة مككنة مف (مدرسيف كمدرسات ,كمعمميف كمعممات) في اختصاصات
مختمفة (المغة العربية ,المكاد االجتماعية ,الرياضيات) كدراسة (الشيخ كزاىر  )1541كدراسة (الجاسر

 )1545كدراسة (مفمح  )1554كدراسة ( ,)Kilber 2002كدراسة (الغزيكاف  )1440فكانت عينة
الدراسة مف (طمبة الدراسات االجتماعية).

أما البحث الحالي فقد كانت عينة مف طالبات قسـ المغة العربية في معيد اعداد المعممات في محافظة

البصرة.

 -5النتائج
إف الدراسات السابقة أفادت الباحثاف في ما يأتي:

أ -تحديد الكفايات التدريسية البلزمة لدل مدرسات المغة العربية.
ب -اإلفادة مف األدكات التي استخدمت كمنيجية الدراسات كالكسائؿ اإلحصائية.

منهج البحث وأجراءاتة
اوالً :منهج البحث

اعتمد الباحثاف منيج البحث الكصفي لتقكيـ الكفايات التدريسية لدل مدرسات المغة العربية في معيد

اعداد المعممات مف كجية نظر طالبات قسـ المغة العربية في المرحمتيف (الرابعة – الخامسة) في محافظة

البصرة ,كالبحث الكصفي ىك نكع مف اساليب البحث يدرس الظكاىر الطبيعية كاالجتماعية كاالقتصادية
كالسياسية دراسة كيفية تكضح خصائص الظاىرة ,ككمية تكضح حجميا كتغيراتيا كدرجات ارتباطيا مع

الظكاىر االخرل( .عريفج ,كاخركف  ,1555ص.)143
ثانياً :اجراءات البحث

أ -المجتمع االصمي لمبحث

تمثَؿ المجتمع االصمي لمبحث مف طالبات قسـ المغة العربية في معيد أعداد المعممات (الصباحي) في
المرحمتيف (الرابعة -الخامسة ) في محافظة البصرة لمعاـ الدراسي (, )1411-1414كبم عددى َف()114

طالبة ,بكاقع ( )34طالبة في المرحمة الرابعة كشكمف نسبة مقدارىا ( )%11مف المجتمع االصمي لمبحث
ك( )31طالبة في المرحمة الخامسة كشكمف نسبة مقدارىا ( )%04مف المجتمع االصمي لمبحث ,كجدكؿ

( )1يكضح ذلؾ.
جدول ( )1يوضح المجتمع االصمي لمبحث
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ت

المرحمة

عدد الطالبات

النسبة المئكية

1

الربعة
ا

34

%11

1

الخامسة

31

%04

المجمكع

114

%144

ب -عينة البحث

- 1عينة البحث األستطالعية

تمثَمت عينة البحث األستطبلعية مف مدرسات مادة المغة العربية* في معيد أعداد المعممات
ىف بصكرة عشكائية
(الصباحي) كبم
عددىف ( )4مدرسات كعدد مف طالبات قسـ المغة العربية تـ أختيار َ
َ
عددىف ( )04طالبة بكاقع ( )14طالبة مف المرحمة الرابعة
مف المرحمتيف (الرابعة – الخامسة) كبم
َ
ك( )14طالبة مف المرحمة الخامسة .
 -2عينة البحث األساسية

تمثَمت عينة البحث األساسية بطالبات قسـ المغة العربية في المرحمتيف (الرابعة – الخامسة)

جميعيف كذلؾ بعد استبعاد عينة البحث األستطبلعية  ,كبم عدد عينة البحث االساسية ( )114طالبة
َ
,بكاقع ( )14طالبة مف المرحمة الرابعة كشكمكا نسبة مقدارىا ( )%11,33مف عينة البحث االساسية,

ك( )11طالبة مف المرحمة الخامسة ,كشكمف مقدارىا ( )%03,13مف عينة البحث االساسية ,كجدكؿ ()1
يكضح ذلؾ.

جدول ( )2يوضح عينة البحث االساسية

ت

المرحمة

عدد الطالبات

النسبة المئكية

1

الرابعة

14

%11,33

1

الخامسة

11

%03,13

114

%144

المجمكع
ثالثا :بناء اداة البحث

قاـ الباحثاف ببناء اداة البحث كالمتمثَمة باالستبانة كتـ جمع بيانات االداة مف خبلؿ مراجعة
االدبيات كالدراسات السابق ة ذات الصمة بكضكع البحث ,كتقديـ استبانة استطبلعية الى عينة مف مدرسات
*

تـ اختيار عينة استطبلعية مف مدرسات المغة العربية في معيد اعداد المعممات كذلؾ لتحديد الكفايات البلزمة لمدرسات

المغة العربية لغرض تقكيميا مف قبؿ طالبات قسـ المغة العربية في المرحمة (الرابعة ,الخامسة).
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عددىف ( )4مدرسات
مادة المغة العربية في معيد اعداد المعممات (الصباحي) في محافظة البصرة كبم
َ
عددىف ()04
كعينة مف طالبات قسـ المغة العربية مف المرحمتيف (الرابعة كالخامسة) في المعيد كبم
َ

طالبة بكاقع ( )14طالبة مف المرحمة الرابعة ك( )14طالبة مف المرحمة الخامسة ,كالممحقاف ( )1ك()1
يكضحاف ذلؾ.

كتـ تزكيد الباحثاف بالكفايات التدريسية البلزمة لدل مدرسات المغة العربية كبمغت ( )03فقرة مكزعة

عمى اربع مجاالت .كجدكؿ ( )3يكضح ذلؾ.

جدول ( )3يوضح فقرات االستبانة بصيغتها االولية بحسب المجاالت
ت

المجاالت

عدد الفقرات

النسبة المئكية

1

الكفايات النفسية كاالنسانية

14

%13,12

1

كفايات طرائؽ التدريس كاساليبيا

13

%34,13

3

كفايات استعماؿ الكسائؿ التعميمية

4

%14,24

0

كفايات التقكيـ

11

%13,51

03

%144

المجمكع
رابعآ :صدق االداة

كيعرؼ الصدؽ اك الصبلحية الى اف االختبار يقيس بالفعؿ الكظيفة المخصص قياسيا دكف اف
َ
يقيس كظيفة آخرل الى جانبيا اكبديآل عنيا( .عريفج  ,كاخركف  ,1555ص)51
كاعتمد الباحثاف عمى استخراج الصدؽ الظاىرم لبلداة كذلؾ بعرضيا بصيغتيا االكلية عمى ( )4خبراء

لغرض التحكيـ في صبلحية فقرات االستبانة ,كممحؽ ( )3يكضح ذلؾ ,كاعتمد الباحثاف مقياس ثبلثي
مككف مف (صالحة  -غير صالحة – بحاجة الى تعديؿ) كتـ تعديؿ بعضيا بناءآ عمى مقترحاتيـ كحذؼ
الفقرات التي لـ تحصؿ عمى نسبة ( )%44مف اتفاؽ الخبراء كبمغت ( ,)3كبيذا اصبحت فقرات االستبانة

مككنة مف ( ) 04فقرة كبعد ذلؾ قاـ الباحثاف بكضع مقياس ثبلثي متدرج لممستجيبات مككف مف (أكافؽ
بشدة – أكافؽ –الأكافؽ) ,كالممحؽ ( )0يكضح ذلؾ .
َ
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خامسآ :ثبات االداة

قسم المغة العربية في محافظة البصر

بعد استخراج الصدؽ الظاىرم لبلداة ,ككضع القياس الثبلثي المتدرج قاـ الباحثاف بتطبيؽ االداة عمى
عينة البحث االستطبلعية (الطالبات) مرتيف لغرض استخراج ثبات االداة ككانت المدة بيف التطبيؽ االكؿ

كالتطبيؽ الثاني اسبكعيف كتـ استعماؿ معامؿ ارتباط بيرسكف لحساب ثبات االداة كبم متكسط معامؿ

ثبات االداة ( )4,54كبيذا اصبحت االداة جاىزة لمتطبيؽ ,كجدكؿ ( )0يكضح ذلؾ.

يكضح معامبلت ثبات االستبانة حسب مجاالتيا
جدكؿ (َ )0
معامبلت ثبات االستبانة
المجاالت

ت
1

مجاؿ الكفايات النفسية كاالنسانية

4,54

1

مجاؿ كفايات طرائؽ التدريس كاساليبيا

4,51

3

مجاؿ كفايات استعماؿ الكسائؿ التعميمية

4,44

0

مجاؿ كفايات التقكيـ

4,51
4,54

المتكسط العاـ لممعامبلت
سادسآ :تطبيق االداة

طبؽ الباحثاف اداة البحث بصيغتيا النيائية مف المدة ( )1411 - 1 - 1الى ()1411 -1 -14
عمى عينة البحث االساسية كالذم بم عددىا ( )114طالبة مف قسـ المغة العربية في المرحمتيف (الرابعة

– الخامسة) في معيد اعداد المعممات (الصباحي) في محافظة البصرة كالتقى الباحثاف افراد عينة البحث
ليف اىمية البحث كحث الطالبات عمى االجابة عمى االستبانة بكؿ صدؽ كمكضكعية.
أليضاح َ
سابعا :الوسائل اإلحصائية والحسابية
استعمؿ الباحث الكسائؿ اإلحصائية كالحسابية اآلتية:

 -1معامؿ ارتباط بيرسكف ,لحساب ثبات األداة بطريقة إعادة االختبار.
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ف مج (س ص)( -مج س) (مج ص

ر=

[ ف مج س( – 1مج س)[ ]1ف مج ص( -1مج ص)]1
حيث
ر= معمؿ ارتباط بيرسكف
ف= عدد األفراد

س ,ص = قيـ المتغيريف.

(رشيد  ,1441,ص.)121

-2الوسط المرجح

اعتمد ا لباحثاف الكسط المرجح لكصؼ كؿ فقرة مف فقرات اداة البحث ,كمعرفة قيمتيا كترتيبيا بالنسبة
لمفقرات األخرل ضمف المجاؿ الكاحد لغرض تفسير النتائج.

الكسط المرجح =

ت+3×1ت+1×1ت1×3
مج ت
(رشيد,1441,ص )43

إذ أف
بشدة)
ت =1تكرار البديؿ األكؿ مف المقياس (أكافؽ َ
ت  =1تكرار البديؿ الثاني مف المقياس (أكافؽ)

ت  =3تكرار البديؿ الثالث مف المقياس (الاكافؽ)
مج ت =مجمكع التك اررات لبلستجابات الثبلثة.

كأعطى الباحثاف لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة التي اختارتيا المستجيبات األكزاف اآلتية:
بشدة).
 )3(– 1درجات لمبديؿ األكؿ (أكافؽ َ

 )1(– 1درجات لمبديؿ الثاني(أكافؽ).

)1(– 3درجات لمبديؿ الثالث(ال اكافؽ)

-3النسبة المئوية

استعمؿ الباحثاف النسبة المئكية بكصفيا كسيمة حسابية في كصؼ مجتمع البحث كالعينة كلغرض

تشخيص آراء الخبراء بشأف صدؽ فقرات االستبانة
النسبة المئكية = العدد الجزئي × 144
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تقويم الكفايات التدريسية لدى مدرسات المغة العربية
في معهد أعداد المعممات من وجهة نظر طالبات

المجمكع الكمي

قسم المغة العربية في محافظة البصر

(عيسكم ,1531 ,ص)111

-4الوزن المئوي

استعمؿ الباحثاف الكزف المئكم لبياف القيمة النسبية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة كاإلفادة منو في تفسير

النتائج .

الكزف المئكم = الكسط المرجح × 144
الدرجة القصكل



(الغريب ,1533 ,ص)32

نتائج البحث
عرض الباحثاف نتائج البحث عمى النحك االتي:
 -1ترتيب فقرات االستبانة لكؿ مجاؿ تنازليا مف اكثرىا كسطا مرجحا كزنا مئكيا ,الى اقميا كسطا
مرجحا ككزنا مئكيا ,تناكؿ الباحثاف تفسير الفقرات التي كردت ضمف الثمث االعمى ( )%33مف كؿ مجاؿ
مف مجاالت االستبانة.

 -1ترتيب فقرات االستبانة تنازليا بحسب كسطيا المرجح ككزنيا المئكم (بغض النظر عف مجاالتيا.
 -3ترتيب المجاالت تنازليا بحسب كسطيا المرجح ككزنيا المئكم.
-0عرض مقترحات تطكير الكفايات التدريسية لدل مدرسات المغة العربية مف كجية نظرطالبات قسـ
المغة العربية في المرحمتيف (الرابعة -الخامسة) في معيد اعداد المعممات (الصباحي) في محافظة

البصرة.

اوال :تفسير نتائج البحث

السؤال االول

ماىي تقديرات طالبات قسـ المغة العربية لمكفايات التدريسية النفسية كاالنسانية لدل مدرسات المغة

العربية في معيد اعداد المعممات؟



الدرجة القصكل في البحث ( )3كىي اعمى درجة في المقياس ثبلثي البعد (.)1-1-3
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كلبلجابة عمى السؤاؿ االكؿ نبلحظ مف جدكؿ ( )1استجابات الطالبات مرتبة تنازليا في مجاؿ

الكفايات النفسية كاالنسانية كيتضمف ىذا المجاؿ ( )5فقرات ,اعمى كسط مرجح( )1,41ككزف مئكم
( )53,22كاقؿ كسط مرجح ( )1,14ككزف مئكم(.)42

جدكؿ ()1

أستجابات الطالبات في مجاؿ الكفايات النفسية كاالنسانية
الرتبة

تسمسؿ

ضمف

الفقره في

المجاؿ

المجاؿ

اكافؽ

الفقرات

بشدة

اكافؽ

ال

الكس
ط

اكافؽ المرج
ح

1

1

التعامؿ بفكقيو مع الطالبات

51

11

3

0

1

التعصب في الرام

54

11

5

1

3

التعامؿ بمبدأ المساكاة بيف الطالبات

43

12

3

1

0

2

1

3

2

3

3

4

4

5

5

عدـ المشاركة الحسية كالكجدانية مع

الطالبات في المكاقؼ التعميمية داخؿ
حجرة الصؼ كخارجيا

تشجيع الطالبات عمى احتراـ شخصياتيف

ككيانيف بستمرار

ضعؼ تقدير ظركؼ الطالبات (النفسية,
االجتماعية كاالنسانية)

عدـ تكفير الدعـ النفسي لتطكير ميارات

الطالبات العممية كاالجتماعية ك السمككية

العمؿ عمى تنميو قكه الشخصية كالثقو في

النفس لدل الطالبات

تنميو القدره لدل الطالبات عمى اتخاذ

الق اررات ببصيره كاضحو في المكاقؼ
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41

14

3

43

14

3

41

13

2

34

10

4

30

13

5

31

34

4

الكزف

المئك
م

1,4

53,2

1,3

51,3

1
0

1,3
3

2
3

51

1,3

54,3

1

3

1,2

45,2

1,2

45,3

5
4

1,2
0

1,1
5

1,1
4

2
3

44
42,3
3
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تقويم الكفايات التدريسية لدى مدرسات المغة العربية
في معهد أعداد المعممات من وجهة نظر طالبات
قسم المغة العربية في محافظة البصر

التعميمية
( -1التعامل بفوقية مع الطالبات)
احتمت ىذه الفقرة المرتبة االكلى ,بكسط مرجح (,)1,41ككزف مئكم( )53,22كىنا يعكد سبب

يعاممف الطالبات بفكقية الى اف المدرسيف كالمدرسات
باف مدرسات المغة العربية
احساس الطالبات
َ
اغمبيف َ
َ
الذيف اكممكا الدراسة في الجامعات كالمعاىد لـ يزكدكا اغمبيـ بميارات التدريس بصكرة صحيحة ك المتمثمة
في فمسفة التعميـ كاىدافو ككيفيةالتعامؿ مع الطمبة ككيفية اسمكب المناقشة الصفية كتكجية الطمبة نحك

مصادر المعرفة ,كاستخداـ التقنيات الحديثة في مجاؿ التدريس ,كيككف ذلؾ مف خبلؿ برامج االعداد في
الجامعات كالمعاىد أم قبؿ مرحمة التخرج كالخكض في مجاؿ التدريس في المؤسسات التعميمية ,كنرل
اغمب الجامعات تؤكد كبشكؿ مطمؽ عمى الجانب العممي كالنظرم كاىماؿ الجانب الميني كاىماؿ االعداد

النفسي كاالنساني ,كاغمب المدرسيف كالمدرسات يمجأكا الى اسمكب المحاكلة كالخطأ في الكصكؿ الى
االفضؿ في تقديـ الدرس كالتعامؿ مع طبلبيـ (.الغامدم,1444,ص) 110

كالشؾ أف المدرسيف كالمدرسات الذيف يتصفكف بالعطؼ كالمكدة في تعامميـ مع الطمبة يكسبكف حب

الطمبة كاحتراميـ كينعكس ىذاالحب عمى الطرفيف بصكرة أيجابية ,كأف عدـ التعامؿ مع الطمبة بفكقية لو

أثره عمى تحصيؿ الطمبة في المكاد الدراسية
)(woolfolk,1998,p26
كيرل الباحثاف أف صفات المدرسة الجيدة ىك عدـ التعامؿ مع الطالبات بفكقية ,كالتعامؿ معيف
بتكاضع ,كالعبلقات االنسانية تشمؿ عمى االحتراـ كالعطؼ حسف الخمؽ كالصدؽ كاالمانة كالعدؿ مع

الطمبة جميعيف خبلؿ السنة الدراسية.
(-2التعصب في الرأي)

احتمت ىذه الفقرة المرتبة الثانية ,بكسط مرجح ( ,)1,30ككزف مئكم (,)51,33كىنا نقطة ضعؼ
كىف قميبلت االحساس
لدل مدرسات المغة العربية بأف مدرسات المغة العربية ذات تعصب في الرأم َ
كمشكبلتيف ,أكدت الدراسات أف ىذه بحد ذاتيا مشكمة حقيقية لدل الطمبة أنفسيـ,
بنفسيات الطالبات
َ

فالتعصب في الرأم اليشجع عمى حرية التعبير كالتفكير كيبقى الطالب في أطر ضيقة غير قابمة لمتطكر
ككذلؾ فأف عدـ االحساس بنفسيات الطمبة كعدـ النظر الى أمكرىـ مف جانب انساني يجعؿ الكثير مف

الطمبة يحجمكف عف التفاعؿ مع المدرسيف ,كىذا العمؿ يخمؽ فجكة بيف الطرفيف كيضعؼ العبلقات
البنيشخصية ( )Interpersonal Communicationفالمدرس الناجح يجب أف يتصؼ بصفات عديدة
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منيا االحساس(ٍ ,)Sensitiveالمركنة ( ,)Flexibleالتشخيص ( ,)Diagnosticكالخبرة (.)Expert
(الغزيكات, 1441 ,ص)113

كتعد العبلقات االنسانية كالتكاصؿ مع الطمبة كتقبؿ أرائيـ مف المجاالت الميمة لعممية التدريس ,كىذا

التكاصؿ يحدد مدل العبلقة بيف المدرس كالطالب فالمقصكد االكؿ كاالساس مف العممية التعميمية كالتربكية

ىك الطالب ,كلذا فأف الطالب ىك المتغير الرئيس الذم يتعامؿ معو المدرس ,كبالتالي فاذا كاف المدرس
كيتقبؿ آراء الطمبة غير متعصب فيذا العمؿ
كاسع األفؽ كحريص عمى التحصيؿ العممي ,كحسف الخمؽ َ
ىك كاجب في حؽ المدرس لطبلبو.
(الدكيش,1012,ص )11

كيرل الباحثاف أف عمى المدرس أف يككف ذا احساس ٍ
عاؿ بأىتمامات الطمبة قاد ار عمى قراءة تعابير

كجكىيـ كبالتالي معرفة حاجاتيـ النفسية كاألنسانية كمتقبؿ ألرائيـ كغير متعصب في االكقات جميعيا ,
كينبغي أف يككف مرنان الجامدا كقاد ار عمى التأقمـ مع مشكبلت الطمبة كمشخص لكؿ المشكبلت المعرفية
كالسمككية لطمبة كثـ أيجاد العبلج البلزـ ليا.

( -3التعامل بمبدأ المساواة بين الطالبات)
احتمت ىذه الفقرة المرتبة الثالثة ,بكسط مرجح (,)1,33ككزف مئكم( )51نجد في ىذه الفقرة نقطة قكة

معيف بمساكاة كىذه مؤشرات أيجابية ينبغي
مف
بأف الطالبات
َ
بأف مدرسات المغة العربية يتعام َ
يعتقدف َ
َ
تشجعييا كدعميا ألنيا تخمؽ لدل الطالبات نكعا مف الراحة النفسية في التعامؿ مع أساتذتيـ ,كفي
الجانب اآلخر يعتقد الطمبة اغمبيـ أف المدرسيف كالمدرسات يتعاممكف معيـ بسمطكية.

(الغزيكات, 1441,ص )110 -113

كىذا األمر مرتبط بقضية أثيرت في سياؽ ىذه المناقشة فبل سمطكية كالتيديد يمكف أف يساعد

الطمبة عمى االبداع كاألنجاز ,فالطمبة يحتاجكف دائما لؤلمف الذاتي كالخارجي ,حيث يظير الطمبة الذيف
يشعركف بتيديد األخريف ,ليـ خكفا عمى ذكاتيـ في المكاقؼ التعميمية,كليذا ينبغي أف يتعامؿ معيـ

المدرس عمى اساس انساني كديمقراطي بعيدا عف التسمط كالفكقية كمالـ يكؼ المدرسكف عف التعامؿ معيـ
بيذه السمبية فمف يصمكا الى مرحمة مايسمى بأتقاف التعمـ(, )Mastery of learningأف حاجة الطمبة

لمتقديركاألحتراـ تصبح ميمة كضركرية في الكقت نفسو فالطالب بحاجة الى التقدير كاالحتراـ مف قبؿ
بأنيـ ميمكف في نظر االخريف كىذا يخمؽ لدل الطمبة شعكرىـ
االخريف كخاصة المدرسيف كيجب أشعارىـ َ
بالثقة كاألىمية كالتالي ينعكس عمى أدائيـ كانجازاتيـ( .الغزيكات , 1441 ,ص)110

السؤال الثاني

ماىي تقديرات طالبات قسـ المغة العربية لمكفايات طرائؽ التدريس كاساليبيا لدل مدرسات المغة العربية

في معيد اعداد المعممات؟
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كلبلجابة عمى السؤاؿ االثاني نبلحظ مف جدكؿ ( ) 2استجابات الطالبات مرتبة تنازليا في مجاؿ
كفايات طرائؽ التدريس كاساليبيا كيتضمف ىذا المجاؿ ( )11فقرة اعمى كسط مرجح( )1,31ككزف مئكم

( )51,22كاقؿ كسط مرجح ( )1,11ككزف مئكم(.)31

جدول ()6

أستجابات الطالبات في مجال كفايات طرائق التدريس و اساليبها
الرتبو

تسمسؿ

ضمف

الفقره في

المجاؿ

المجاؿ

1

1

0

1

1

3

3

0

1

1

4

2

اكافؽ

الفقرات

بشدة

اعتماد اغمب مدرسات المغة العربية طرائؽ

تدريس التناسب الزماف كالمكاف

قمة استعماؿ طرائؽ تدريس تناسب قدرات

الطالبات المفظية كالنفسيحركية

استعماؿ طرائؽ التدريس التقميدية في اثناء
تدريس المغة العربية مثؿ (طريقة االلقاء)

اختيار المدرسات طرائؽ تدريس تناسب
قدراتيف

كمعرفتيف

كاىتماماتيف

بالمادة

الدراسية

اعتماد طرائؽ تدريس بعيدة عف اىتمامات

الطالبات كخبراتيف

استعماؿ البيئة الصفية المحيطة كامثمة
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اكافؽ

ال

الكسط

اكافؽ

المرجح

54

13

3

1,31

43

14

3

1,25

41

14

5

1,21

الكزف

المئكم
51,2
2

45,2
2

44,3
3

43,2

33

11

4

1,23

31

13

4

1,21

43

33

34

3

1,24

42,2

2
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مناسبة كمدخؿ لممكضكع الدراسي الجديد
2

3

3

4

5

5

11

14

عدـ مراعاة الفركؽ الفردية في اثناء تدريس
مادة المغة العربية
قدرة اغمب مدرسات المغة العربية مف ربط
درس المغة العربية الجديد بالدرس القديـ
عرض المادة الدراسية باسمكب مشكؽ

لمطالبات

اعتماد طرائؽ تدريسسة حديثة مثؿ (حؿ

المشكبلت

2
34

31

1

1,15

23

34

13

1,05

20

31

11

1,01

24

33

13

1,03

42,3
3
43
41,2
2

41

التعمـ التعاكني-المناقشة)14
11

11

اشراؾ اكبر عدد مف الطالبات في اثناء
تدريس مادة المغة العربية بصكرة ايجابية

11

القدرة عمى تكضيح المفاىيـ النحكية
كاالدبية بطريقة عممية لمطالبات.

12

31

15

1,30

34

11

33

11

1,11

31

( -1أعتماد اغمب مدرسات المغة العربية طرائق تدريس التناسب الزمان والمكان)
احتمت ىذه الفقرة المرتبة االكلى ,بكسط مرجح (,)1,31ككزف مئكم(, )51,22يعكد سبب أختيار

يعتمدف طرائؽ تدريس
بأف مدرسات المغة العربية
الطالبت ىذه الفقرة الى احساس الطالبات
َ
اغمبيف َ
َ
التناسب الزماف كالمكاف (أم كقت أعطاء المحاضرة ككـ تستغرؽ ,كأم طريقة افضؿ مف الطريقة

األخرل ,كىذا مااكدت عمية الدراسات ينبغي أف تناسب الطريقة المختارة اليصاؿ المادة التعميمية الى
الطمبة الزماف كالمكاف بأعتبارىما عامميف مف عكامؿ المكقؼ التعميمي ,فطريقة المحاضرة تستمزـ كقتا اقؿ

مف طريقة المناقشة التي يشارؾ فييا الطبلب كؿ حسب رأيو,كقد يككف المكاف الذم يستخدمو المدرس

أكالمدرسة قي التدريس بطريقة المحاضرة أكالمناقشة غير صالح ألف يستخدـ في عرض كسيمة تعميمية
مثؿ فمـ تعميمي ,حيث يستمزـ عرض مثؿ ىذه الكسيمة درجات معينة مف األضاءة كالتيكية أك األتساع

المناسب (راشد,1443,ص)141

( -2قمة استعمال طرائق تدريس تناسب قدرات الطالبات المفظية والنفسحركية )
احتمت ىذه الفقرة المرتبة الثانية ,بكسط مرجح (,)1,25ككزف مئكم( , )45,22كىنا السبب يعكد

المستجدات التربكية في طرائؽ التدريس
الى قمة معرفة مدرسات المغة العربية بالطرائؽ التدريس الحديثة ك
َ
يف في الكميات كالمعاىد ,فينبغي أف تناسب
,أك أف أعداد المدرسات الميني كالعممي غير جيد في دراست َ
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تقويم الكفايات التدريسية لدى مدرسات المغة العربية
في معهد أعداد المعممات من وجهة نظر طالبات
قسم المغة العربية في محافظة البصر

طريقة التدريس قدرات الطالب أك الطالبة المفظية كالنفسحركية ,بمعنى أنو أذا كاف الطمبة غير قادريف
يككنكا جمبل صحيحة لغكيا يعبركف بيا عف كجيات نظرىـ ,فمف غير الحكمة أختيارطريقة
عمى أف َ
تتطمب منيـ ذلؾ (راشد,1443,ص )141كأف المدرس يستطيع عف طريؽ النشاط المفظي أف ينقؿ
المعرفة الى الطمبة الذيف يقكمكف بدكرىـ بأستقباؿ مايقاؿ كيتعممة ,كىذا يجعؿ عممية التدريس منطقية فييا

مرسؿ (المدرس) كمستقبؿ (الطالب) كرسالتة (المعمكمات),كيحرص المرسؿ عمى أف تصؿ رسالتة كاممة
كبالطريقة التي يريدىا ىك الى المستقبؿ كيجب اف تككف لغتو كسرعة القائو متماشييف مع مستكيات

كقدرات الممستقبميف( ,راشد,1443,ص.)140

 ( -3أستعمال طرائق التدريس التقميدية في أثناء تدريس المغة العربية مثل (طريقة األلقاء)
احتمت ىذه الفقرة المرتبة الثالثة  ,بكسط مرجح ( ,)1,21ككزف مئكم ( ,)44,33في ىذه الفقرة

يستخدمف طرائؽ تدريس تقميدية
أفصاح الطالبات بأف مدرسات المغة العربية في معيد أعداد المعممات
َ
مثؿ شرح المادة بطريقة (األلقاء) ,كعدـ أعتماد الشرح المفصؿ لممادة,أم أيضاح قكاعد المغة

العربية,كأكدت الكثير مف الدراسات بأف الطرائؽ التقميدية التشجع الطمبة عمى المشاركة الفاعمة كتضعؼ
دافعيتيـ كتبقيـ مستمعيف ,المشاركيف كتجعؿ المدرس أكالمدرسة ىما مصد ار المعرفة فقط  ,كأما الطالب

كالطمبة دكرىما سمبيان كمستمعان فقط كالخيار أماميـ ىك تسجيؿ مبلحظات المدرسيف دكف مناقشة أك تفكير

 ,كأطمؽ عالـ التربية (جكف ديكم) بأنيا(طريقة تقتؿ أبداع الطالب كميارة المناقشة لديو) ,كأطمؽ عمييا
الكثير مف التربكييف بطريقة (التقميد) ,كالتربية الحديثة تعتبر الطالب ىك محكر العممية التعميمية بدال مف

المعرفة  ,كتركز عمى أىتماماتو كميكلو كقدراتة كأستعداداتة (الغزيكات , 1441,ص , ,)111كيرل
الباحثاف أف أستعماؿ طرائؽ التدريس الحديثة كتشجيع الطمبة عمى المشاركة الفاعمة في حجرة الصؼ

كتحفيزىـ كتعد ىذه االعماؿ مف أسس التدريس الجيد كأف الطمبة يكتسبكف معمكمات أكثر مف الدركس

التي يشارككف فييا كيمكف أف يقكـ المدرس الى منح الطمبة الذيف يشارككف بعض الدرجات تحفي از ليـ
كتشجيعا لبلخريف عمى المشاركة.
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ومعرفتهن في المادة الدراسية
اتهن
َ
( -4أختيار مدرسات المغة العربية طرائق تدريس تناسب قدر َ
اهتماماتهن )
و
َ
احتمت ىذه الفقرة المرتبة الرابعة بكسط مرجح (,)1,23ككزف مئكم(,)43,22ىذه الفقرة مف فقرات

القكة عند تقكيـ مدرسات المغة العربية  ,كىذا كاف أحساس الطالبات ,كأف أختيار الطريقة المناسبة
لمتدريس بما تناسب قدرة المدرس أك المدرسة انفسيـ ىذا العمؿ حسف كلو مردكد أيجابي عمى

المدرس

أكالمدرسة كالطالب ألف المدرس كالبيئة الصفية كالكتاب المدرسي كميا كسائؿ تنصب في غاية كاحدة كىك
الطالب ,كالدراسات كنتائج األبحاث أيدت ىذه الطريقة كلكف ينبغي أف يككف مردكدىا أيجابي عمى

الطالب ,كيجب عمى مدرسات المغة العربية كالمكاد األخرل أف يحسنف أختيار طريقة التدريس المبلئمة
كميكليف,كالطريقة التي تعالج نقاط الضعؼ عند المدرسات كأف تككف كاعية لما تفعؿ داخؿ
اتيف
َ
لقدر َ
الصؼ المدرسي( .راشد,1443,ص)141

السؤال الثالث

ماىي تقديرات طالبات قسـ المغة العربية لكفايات أستعماؿ الكسائؿ التعميمية لدل مدرسات المغة

العربية في معيد اعداد المعممات ؟

كلبلجابة عمى السؤاؿ الثالث نبلحظ مف جدكؿ ( ) 3استجابات الطالبات مرتبة تنازليا في مجاؿ

كفايات أستعماؿ الكسائؿ التعميمية كيتضمف ىذا المجاؿ ( )4فقرة أعمى كسط مرجح ( )1,44ككزف مئكم
( )53,33كأقؿ كسط مرجح ( )1,14ككزف مئكم()44

جدكؿ ( ) 3

أستجابات الطالبات في مجاؿ كفايات استعماؿ الكسائؿ التعميمية
الرتبو

تسمسؿ

ضمف

الفقره في

اكافؽ

الفقرات

بشدة

المجاؿ

المجاؿ

1

1

3

1

عمى المعالجات المفظية في اثناء تدريس المغة

1

3

الكسائؿ التعميمية المستعممة التثير اىتماـ

ال
اكافؽ

اكا

فؽ

قمة استعماؿ كسائؿ تعميمية تساعد في تككيف
بناء المفاىيـ النحكية الصحيحة في ذىف

الطالبات في درس المغة العربية.

الكسائؿ التعميمية المستعممة التساعد الطالبات
العربية.
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الطالبات نحك التعميـ.
1

0

0

1

3

2

2

3

4

4

1

استعماؿ كسائؿ تعميمية مف قبؿ مدرسات المغة

العربية التراعي الفركؽ الفردية بيف الطالبات.

41

14

4

الكسائؿ التعميمية المستعممة التسيـ في تعديؿ
سمكؾ الطالبات كتككيف اتجاىات جديدة في

تدريس المغة العربية.

الكسائؿ التعميمية المستعممة في تدريس المغة

العربية التجعؿ التعمـ باقي االثر.

قمة تعكيد الطالبات عمى استعماؿ المنظـ كالفعاؿ

لمكسائؿ كاالنشطة التعميمية مثؿ (المخططات

44

11

4

33

12

3

33

34

3

التكضحية-كاالفبلـ التعميمية
تحديد اليدؼ مف استعماؿ الكسائؿ التعميمية قبؿ
بدء الدرس في مادة المغة العربية.

25

32

1

1,2
3

3
45

1,2

44,3

1

3

1,2
0

1,2
4

1,1
4

44
42,2
2

42

( -1قمة أعتماد الوسائل تعميمية تساعد في تكوين بناء المفاهيم النحوية الصحيحة في ذهن

الطالبات في تدريس المغة العربية)

احتمت ىذه الفقرة المرتبة االكلى ,بكسط مرجح (,)1,44ككزف مئكم(,)53,33ىذه الفقرة كمف

خبلؿ أجابات الطالبات أنيا نقطة ضعؼ عند تقكيـ الكفايات التدريسية لدل مدرسات المغة العربية ,كأف
سبب ىذا الضعؼ يعكد الى أف اغمب المدرسات كالمدرسيف اليتبعكف خطكات صحيحة في تنمية قدرؽ

الطمبة في بناء كتككيف المفاىيـ النحكية الصحيحة في تدريس المغة العربية ,كذلؾ مف خبلؿ كسيمة

تعميمية مناسبة كلك أدرؾ المدرسكف كالمدرسات أىمية تمؾ الخطكات ككذلؾ أىمية أختيار الكسيمة المناسبة
,حيث يستطيع المدرس أك المدرسة بياف أكجو الشبو كاألختبلؼ في مكضكع الدرس ,فيعمؿ ذلؾ عمى

تصنيؼ الخبرات لدل الطمبة ,كتستمر ىذه الكظيفة معو ,فكمما مر الطالب بخبرات جديدة كمما أزداد قدرة

عمى تعديؿ الخبرات السابقة كأعدة تصنيفيا فيزداد فيما لممعاني حتى يصؿ الى تككيف المفاىيـ النحكية
كالمغكية السميمة التي تساعد الطالب عمى عمميات األتصاؿ كالتفاىـ بيف المدرس كالطمبة

( راشد,1443,ص)124

كيرل الباحثاف أذا أحسنت المدرسة المغة العربية في أختيار كأستعماؿ الكسائؿ التعميمية كتحديد

فأف ىذا يؤدم الى زيادة معرفة الطمبة بالمفاىيـ الصحيحة لممادة ,كتككيف زيادة في
اليدؼ منيا لمطمبة َ
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المشاركة الفاعمة في الدرس كتزيد أيجابية في أكتساب الخبرات كتنمية قدرتيـ عمى التأمؿ كالدقة

كالمبلحظة كأتباع التفكير العممي المنظـ كالكصكؿ الى حؿ المشكبلت ,كىذا األسمكب يؤدم الى تحسيف
نكعية التعميـ كرفع مستكل األداء في معرفة المصطمحات النحكية كأعراب الجمؿ عند الطمبة.

( -2الوسائل التعميمية المستعممة التساعد الطالبات عمى المعالجات المفظية في أثناء تدريس المغة

العربية )

احتمت ىذه الفقرة المرتبة الثانية ,بكسط مرجح ( ,)1,30ككزف مئكم ( ,)51,33كيرجع سبب ىذا

يستخدمف ألفاظا التنطبؽ بداللتيا مع نفس التي تستخدميا الطالبات
الضعؼ بأف مدرسات المغة العربية
َ
يرددف في بعض األحياف ألفاظ دكف أدراؾ مدلكليا ,كأكدت دراسات أف
أغمبيف
كىذا شعكر الطالبات بأف
َ
َ
(بعض المدرسيف كالمدرسات يستخدمكف تقنيات تعميـ لعبلج ىذه القضية المزمنة) ,كلكف أذا تـ أختيار

التقنية الصحيحة فيتـ تحاشي الكقكع في المفظية ,حيث تتنكع الكسائؿ التي تساعد عمى أكتساب المفظ

فمعناه يككف اقتراب مف حقيقة األمر الذم يساعد عمى زيادة التطابؽ بيف المعاني كاأللفاظ عند كاؿ مف
المعمـ كالطالب كخاصة في درس المغة العربية.

( -3الوسائل التعميمية المستعممة التثير أهتمام الطالبات نحو التعمَم)

(راشد,1443,ص)123

احتمت ىذه الفقرة المرتبة الثالثة ,بكسط مرجح ( ,)1,31ككزف مئكم ( ,)54,33كيعكد السبب ىنا

الى أحساس الطمبات بأف الكسائؿ المستعممة أصبحت ممممة كالتثير دافعية الطالبات نحك التعمَـ ,كالممؿ
ىك مف المشكبلت في التربية بؿ ىك مشكمة مزمنة,كبأستخداـ كسائؿ تعميمية جديدة يمكف الحد مف ىذه

المشكمة ,كالشؾ أف تقنيات التعميـ بكسائميا المختمفة تقدـ خبرات متنكعة كتككف لدل الطمبة دافعية جيدة
نحك التعمَـ ,كتقنيات التعميـ يأخذ منيا كؿ طالب مايحقؽ أىدافو كيثير أىتمامو كتفتح لو أفاقا جديدة مف

المعرفة  ,فكمما كانت الخبرات التعميمية التي يمر بيا الطالب أقرب الى الكاقعية أصبح ليا معنى مممكسا
كثيؽ الصمة باألىداؼ التي يسعى المدرس أك المدرسة الى تحقيقيا.

(الغامدم ,1444 ,ص)111

السؤال الرابع
تقديرات طالبات قسـ المغة العربية لكفايات التقكيـ لدل مدرسات المغة العربية في معيد اعداد

المعممات ؟
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كلبلجابة عمى السؤاؿ الرابع نبلحظ مف جدكؿ ( ) 4استجابات الطالبات مرتبة تنازليا في مجاؿ
كفايات أستعماؿ الكسائؿ التعميمية كيتضمف ىذا المجاؿ ( )11فقرة أعمى كسط مرجح( )1,34ككزف مئكم

( )51,22كأقؿ كسط مرجح ( )1,00ككزف مئكم(.)41,33

جدكؿ ( ) 4

أستجابات الطالبات في مجاؿ كفايات التقكيـ
الرتبو

ضمف

المجاؿ

تسمسؿ
الفقرة

اكافؽ

الفقرات

في

بشدة فؽ

المجاؿ

1

1

1

1

1

3

2

0

0

1

3

2

3

3

5

4

4

5

11

14

اكا

استخداـ االمتحانات ككسيمة تيديد لمطالبات في قسـ

المغة العربية.

عدـ تييئة الطالبات نفسيا قبؿ بدء االمتحاف .
اعتماد اساليب التقكيـ التحريرية كالشفيية بصيغيا

السميمة باستمرار مع الطالبات

المدرسات المغة العربية اغمبيف يكضحف باف التقكيـ

عممية شاممة لمجكانب التي تؤثر في نمك الطالبات

استخداـ التقكيـ النيائي في نياية كؿ فصؿ دراسي
تسميـ االكراؽ االمتحانية في الكقت المحدد لبلمتحاف
عدـ مراعاة الفركؽ الفردية لدل الطالبات في اثناء

كضع االسئمة االمتحانية

احتراـ اجابات الطالبات كتقديراتيف عند التقكيـ
اجراء االمتحانات في كقتيا المحدد
طرح اسمئة تقكيمية ذات مستكيات معرفية تنمي
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عكامؿ البحث كالتفكير لدل الطالبات
14

11

اسستخداـ االختبارات المقالية

11

04

3

3

3

1,0

41,3

0

3

 ( أستخدام األمتحانات كوسيمة تهديد الطالبات في قسم المغة العربية)احتمت ىذه الفقرة المرتبة االكلى ,بكسط مرجح ( ,)1,34ككزف مئكم ( ,)51,22كىنا نجد أفصاح

يستخدمف األمتحانات ككسيمة تيديد
الطالبات عف نقطة ضعؼ لدل مدرسات المغة العربية بأف المدرسات
َ
ضد الطالبات ,فالمسؤكلية عند المدرس أك المدرسة بأنيـ الينتيكف بأعطاء المادة الى الطمبة بؿ تمتد ىذه
المسؤكلية الى تقيـ أدائيـ في أثناء الدرس ,أكبعد نيايتو مف ثـ معرفة نتائج التقكيـ (أيجابية أكسمبية)
حيث أف األيجابيات تعزز كالسمبيات تصحح ,فدكر المدرسيف كالمدرسات معرفة نتائج التقكيـ أكال بأكؿ
كالتعامؿ مع مشكبلت الطمبة التحصمية التي تظير مباشرة دكف تركيا تزداد كتتسع كيصعب حميا ,
كالتقكيـ المستمر مف قبؿ المدرسيف يساعدىـ عمى معرفة مستكل تقدـ الطمبة ,كقد أثارت بعض نتائج
األبحث الى (أف بعض المدرسيف يستخدمكف األمتحانات ككسيمة تيديد الطمبة كىذا بالتالي يؤثر في نفسية

الطالب مف الجانب األنفعالي كيؤثر في أكتسابو لمميارات كالمعرفة العممية ,كتيديد الطمبة بعبلماتيـ يؤدم

الى أحباطيـ داخميا كيشكؿ حالة عجز لدييـ عف القياـ بكاجباتيـ كبأختصار يقؿ أنجاز الطالب عندما
يككف ميددا أكمتكترا (.الغزيكات, 1441,ص )110 -113

كيرل الباحثاف ينبغي أف يتـ التقكيـ بشكؿ تعاكني بيف المدرسيف كالطمبة ,كليس أستخدامو بشكؿ تيديد

ضد الطمبة كلكف أستعماؿ التقكيـ مف أجؿ تحقيؽ اىداؼ تدريس المادة كاألىداؼ المكضكعية مف التقكيـ.
( -2عدم تهيئة الطالبات نفسيا قبل بدء األمتحان)

أحتمت ىذه الفقرة المرتبة الثانية بكسط مرجح ( ,)1,30ككزف مئكم ( ,)51,33كقد يعكد السبب

أغمبيف بالمرتكزات كاالسس االنفسية كاالجتماعية الرئيسة  ,فالتييئة النفسية
الى ضعؼ معرفة المدرسات
َ
يشعررف بنكع مف الراحة
ضدىف مما يجعؿ الطالبات
لمطمبات قبؿ االمتحانات كعدـ التمميح بأستخدامو
َ
َ
النفسية أتجاه األمتحاف كىذا الفعؿ ينعكس أيجابيا عمى أدائو في األمتحاف كأكدت األبحاث كالدراسات أف
األختبارات الشيرية كالفصمية كالنيائية غايتيا قياس مدل فيـ الطالبات لممعمكمات األساسية التي قدمت

ليـ كفؽ أىداؼ كؿ مقرر دراسي كالشؾ أف الطمبة في حاجة ماسة الى معرفة كيفية كضع األختبارات

كطريقة تصحيحيا كمناقشة ذلؾ مع الطمبة ,كتييئة الطمبة نفسيا قبؿ بدء األمتحاف الفصمي أكالنيائي كىذه

األعماؿ تزيد الطمبة ثقة عالية بأنفسيـ كيخفؼ عنيـ رىبة األختبار

(الغامدم,1444,ص)111

(-3أعتماد أساليب التقويم التحريرية والشفهية بصيعها السميمة بأستمرارمع الطالبات)
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تقويم الكفايات التدريسية لدى مدرسات المغة العربية
في معهد أعداد المعممات من وجهة نظر طالبات
قسم المغة العربية في محافظة البصر

أحتمت ىذه الفقرة المرتبة الثالثة بكسط مرجح ( ,)1,31ككزف مئكم ()54,33كىنا مف كمف خبلؿ
أنفسيف ألف معرفة المدرس أك المدرسة بأساليب التقكيـ
أجابات الطالبات نجد نقطة قكة الى المدرسات
َ
(التحريرية كالشفيية) يككف التعميـ كالتقكيـ أيجابيا  ,كلعؿ مف الصعب عمى المدرسيف كالمدرسات تحقيؽ
أىداؼ تدريس أم مادة مف مكاد المرحمة الدراسية مف خبلؿ أستخداـ أسمكب كاحد في التقكيـ كبعدىا يقرر

المدرس أك المدرسة مدل فيـ الطمبة لمكضكعات المادة الدراسية  ,كأكدكا التربكيكف في أرائيـ في التربية
الحديثة يكصكف بأستخداـ أساليب تقكيـ متنكعة لكؿ مادة دراسية مثؿ (األختبار التحريرم ,االختبار

الشفيي كتقكيـ أكتقرير عف مادة دراسية أك تقكيـ أسمكب الطالب في النقاش مف قبؿ زمبلئو في

المحاضرة(.الغامدم ,1444 ,ص)111

أف المدرس الناجح ىك الذم يسأؿ نفسو :ىؿ تـ النجاح في شرح الدرس  ,كىؿ كاف الطبلب متجاكبيف

معو ,كىؿ تحققت أىداؼ الدرس ,كىؿ ىناؾ أستخداـ ناجح لمكسائؿ التعميمية كالتقدـ ,فأف أستخداـ
األساليب المتنكعة في التدريس تعطي صكرة كاضحة لدل المدرس عف أتقاف الطمبة لممادة الدراسية كثـ

معرفة العقبات التي تقؼ في كجو تحقيؽ أىداؼ تدريس المادة أكفي أثناء قيامو بالعمؿ كالنشاط كمعرفة
نقاط القكة كالضعؼ حتى يتمكف مف تعزيز عممية التدريس.

(المفتي ,كالككيؿ ,1543 ,ص )141 -140

ثانيا :ترتيب فقرات األستبانة تنازليا بحسب درجة حدتها ووزنها المئوي في غير مجاالتها.

بعد قياـ الباحثاف بعرض أستجابات الطالبات قسـ المغة العربية في تقكيـ الكفايات التدريسية لدل

مدرسات المغة العربية في معيد أعداد المعممات (الصباحي) في محافظة البصرة ,حسب مجاالتيا ,كفسر
الباحثاف الثمث األعمى ( )%33مف الفقرات كفؽ مجاالتيا ,ككجد الباحثاف أف ىناؾ فقرات لـ ترد ضمف

الثمث االعمى لكؿ مجاؿ أالَ َأنيا حظيت بدرجة عالية ,كتعد ىذه الدرجات عف الحد األدنى لمثمث مف
فقرات تقكيـ الكفايات التدريسية لدل مدرسات المغة العربية في معيد أعداد المعممات في محافظة البصرة,
كجدكؿ رقـ ( )5يكضح ذلؾ.

جدكؿ()5

فقرات االستبانة تنازليا بحسب درجات الكسط المرجح كالكزف المئكم في غير مجاالتيا
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نبلحظ مف جدكؿ ( )5أف ىناؾ ( )3فقرات مف الكفايات لـ ترد ضمف الثمث األعمى في المجاالت أأل

َأنيا حظيت بدرجة عالية ,فالفقرة األكلى تتعمؽ بمجاؿ (الكفايات النفسية كاألنسانية,كالفقرة الثانية ضمف
مجاؿ (كفايات أستعماؿ الكسائؿ التعميمية),أما الفقرة الثالثة تتعمؽ بمجاؿ (كفايات التقكيـ),كما يأتي تفسير
تمؾ الفقرات بحسب الترتيب.

( -1عدم المشاركة الحسية والوجدانية مع الطالبات في المواقف التعميمية داخل حجرة الصف

وخارجها)

جاءت ىذه افقرة بالمرتبة التاسعة ,بكسط مرجح ( ,)1,31ككزف مئكم ( ,)54,33كقد يعزل السبب

أف
الى أف أغمب المدرسات المغة العربية
أعدادىف ضعيؼ مف الناحية المينية كاالجتماعية كالنفسية ك َ
َ
أغمب المدرسات غير مطمعات عمى مصادر عمـ النفس كعمـ األجتماع كىذا يؤدم الى أفتقادىـ الى أسس
تربكية كنفسية كأجتماعية كىذا األفتقاد يؤثر عمى سير العممية التعميمية داخؿ المعيد أك المدرسة أك

الجامعة ,فالتعمـ أمر كترغيب الطمبة في أكتسابو أمر كاجب ,لذلؾ فالحاجة تتطمب مف المدرس أف يشارؾ
مشاعر الطمبة الكجدانية في المكاقؼ التعميمية كأف يحترـ مشاعر طمبتة ,كأف يحفظ كرامتيـ ,كأف اليجرح

كرامتيـ ميما كانت الظركؼ ,ألف المجك الى ذلؾ يؤدم الى الحد مف عممية التعميـ كالتعمـ ,كاألنسحاب
مف المكقؼ التعميمي أك أعاقتة.

(الغامدم,1444,ص)110

( -2استعمال وسائل تعميمية من قبل مدرسات المغة العربية التراعي الفروق الفردية بين الطالبات)
جاءت ىذه الفقرة بالمرتبة الخامسة عشرة ,بكسط مرجح ( ,)1,23ككزف مئكم ( ,)45كقد يعكد السبب

قمة معرفة المدرسات بكيفية أختيار الكسائؿ التعميمية المناسبة كالتي تناسب مستكل الطالبات ,فأنض
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الطمبة مف المؤكد يختمفكف في قدراتيـ كأستعدادتيـ ,فمنيـ مف يستطيع أف يحقؽ مستكل ٍ
عاؿ مف

التحصيؿ مف األستماع الى شرح المدرس أكالمدرسة كمناقشتة  ,كمنيـ مف ىك بحاجة الى الخبرات

البصرية كالسمعية كأج ارء التجارب كمشاىدة العركض العممية كي يصؿ الى ىذا المستكل العالي مف

التحصيؿ ,كاالتجاه الحديث في التعميـ بأستخداـ العديد مف الكسائؿ التعميمية مجتمعة ,لكي يسير كؿ
طالب في تعممو حسب قدراتة كيختارمف الكسائؿ مما ييحقؽ لو افضؿ تعميـ.

(راشد,1443,ص)125

 ( -3مدرسات المغة العربية اغمبهن يوضحن بان التقويم عممية شاممة لمجوانب التي تؤثر في نمو

الطالبات)

جاءت ىذه افقرة بالمرتبة الثامنة عشرة ,بكسط مرجح ( ,)1,21ككزف مئكم ( ,)44,33ىنا أفصاح
الطالبات عف نقطة قكة في عمؿ مدرسات المغة العربية بأيضاح أىمية عممية التقكيـ في التدريس كأنيا

تتميز بالشمكلية بحيث َأنو ينصب عمى الجكانب التي تؤثر عمى النمك الطمبة ,كىي الجانب العقمي
كالجانب الثقافي كالجانب الجسمي كالديني كاالجتماعي كالفني ,كىذا ما تنادم بو التربية الحديثة
(الغامدم,1444,ص)111

(أف التقكيـ الحديث ينصب عمى جميع جكانب النمك لدل الطمبة ,
ككذلؾ أكدت دراسات تربكية حديثة َ
كما يتعرض أيضا لجميع الجكانب العممية كالتربكية التدريسية كالعكامؿ المؤثرة فييا ككذلؾ يمتد الى

األىداؼ التربكية كالمنيج كالمقررات الدراسية كطرائؽ التدريس كالكسائؿ كاألنشطة.

(المفتي ,كالككيؿ ,1543,ص )143

أف تسير في خط يتمشى مع فمسفة المنيج كأىدافو
أف عممية التقكيـ مف الكاجب َ
كيرل الباحثاف َ
فأف التقكيـ ييدؼ الى
,كالينبغي عمى المدرسيف بأم حاؿ مف األحكاؿ الخركج عف ىذا الخط كبالتالي َ
مساعدة الطمبة عمى النمك الشامؿ ,كمف المفركض عمى التقكيـ أف ينصب عمى مدل تقدـ الطمبة في كؿ

جانب مف جكانب النمك.

ثالثا :ترتيب المجاالت تنازليا بحسب وسطها المرجح وأوزانها المئوية
بعد اف عرض الباحثاف فقرات االستبانة كفس ار الثمث االعمى منيا  ,أرتأل الباحثاف ترتيب المجاالت

تنازليا بحسب كسطيا المرجح كاكزانيا المئكية ,كالجدكؿ( )14يكضح ذلؾ.
جدكؿ ()14

ترتيب المجاالت تنازليا بحسب كسطيا المرجح كاكزانيا المئكية
ت

المجاالت

الكسط المرجح

الكزف المئكم

1

مجاؿ الكفايات النفسية كاالنسانية

1,41

53,22

1

مجاؿ كفايات استعماؿ الكسائؿ التعميمية

1,44

53,33

633

تقويم الكفايات التدريسية لدى مدرسات المغة العربية
في معهد أعداد المعممات من وجهة نظر طالبات
قسم المغة العربية في محافظة البصر

3

مجاؿ كفايات التقكيـ

1,34

51,22

0

مجاؿ كفايات طرائؽ التدريس كاساليبيا

1,31

51,22

أف مجاؿ (الكفايات النفسية كاالنسانية) كاف أكثر
أف نتائج االستبانة أظيرت َ
نبلحظ مف جدكؿ (َ ) 14
المجاالت كسطا مرجحا ككزنا مئكيا,أذ بم الكسط المرجح ( )1,41كالكزف المئكم(,)53,22أما مجاؿ

(كفايات طرائؽ التدريس كأساليبيا) فكاف أقميا كسطا مرجحا ككزنا مئكيا ,أذ بم الكسط المرجح ()1,31

,كالكزف المئكم(.)51,22
رابعا -مقترحات تطوير الكفايات التدريسية لدى مدرسات المغة العربية من وجهة نظرطالبات قسم

المغة العربية في المرحمتين(الرابعة -الخامسة) في معهد اعداد المعممات (الصباحي) في محافظة

البصرة.

 -1أبتعاد مدرسات المغة العربية عف طرائؽ التدريس التقميدية .

 -1أف تراعي طرائؽ التدريس المعتمدة مف قبؿ مدرسات المغة العربية الفركؽ الفردية بيف الطالبات
في قسـ المغة العربية.

 -3العمؿ عمى تطكير قدرات مدرسات المغة العربية عمى تشجيع الطالبات عمى إألصغاء لممدرسات

المغة العربية كى تتحقؽ األستفادة الكبرل مف أفكارىف كمف شرح المادة العممية.
 - 0ضركرة أبتعاد مدرسات المغة العربية عف أساليب التقكيـ التقميدية.

 -1ضركرة أستخداـ التقكيـ لمعالجة الضعؼ عند طالبات قسـ المغة العربية في المادة العممية كليس
كسيمة لتيديد الطالبات .

 -2أف تدكف مدرسة المغة العربية عبارات الثناء كالتشجيع في األكراؽ األمتحانية لمطالبات .
 -3مراعاة الفركؽ الفردية بيف الطالبات في درس المغة العربية في أثناء التقكيـ .

 -4ضركرة أدخاؿ مدرسات المغة العربية في دكرات تطكيرية عمى أستخداـ الكسائؿ التعميمية الحديثة

ككيفية تكظيفيا في تدريس المغة العربية.

 -5ضركرة التعامؿ بمبدأ المساكاة بيف طالبات قسـ المغة العربية

 -14ضركرة فتح دكرات تربكية لمخريجات مف مدرسات المغة العربية لتطكير كفاياتيف التدريسية.
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 -11األىتماـ بالجانب النفسي كاألنساني لمطالبات كذلؾ مف خبلؿ فتح دكرات عف كيفية مراعاة

الجكانب النفسية كاالنسانية لمطمبة خبلؿ عممية التدريس.

 -11ينبغي عمى مدرسات المغة العربية رصد أخطاء الطالبات في أثناء تدريس المغة العربية

كتصحيحيا.

 -13تنمية رغبة الطالبات في قسـ المغة العربية كاستعماؿ عنصر األثارة كالتشكيؽ في أثناء تدريس

مكاد المغة العربية

 -10تييئة األجكاء النفسية التي تبعد الخكؼ مف األمتحانات عف الطالبات.
 -11تقميؿ عدد الطالبات في القاعة الدراسية الكاحدة الى الحد المناسب الذم تسطيع فيو مدرسة المغة

العربية مف متابعة مستكيات الطالبات العممي.

اإلستنتاجات

بعد إكماؿ الباحثاف إجراءات بحثيما,كعرض نتائج البحث كتفسيرىا ,كعرض مقترحات طالبات قسـ

المغة العربية في معيد إعداد المعممات في المرحمتيف (الرابعة – الخامسة) مف تطكير الكفايات التدريسية
لممدرسات المغة العربية ,يستنتج الباحثاف مايأتي:
 -1التعامؿ بفكقيو مع الطالبات.
 -2التعصب في الرام.

-3التعامؿ بمبدأ المساكاة بيف الطالبات.

 -4اعتماد اغمب مدرسات المغة العربية طرائؽ تدريس التناسب الزماف كالمكاف.
 -5قمة استعماؿ طرائؽ تدريس تناسب قدرات الطالبات المفظية كالنفسيحركية.

 -6أستعماؿ طرائؽ التدريس التقميدية في اثناء تدريس المغة العربية مثؿ (طريقة االلقاء).

 -7قمة استعماؿ كسائؿ تعميمية تساعد في تككيف بناء المفاىيـ النحكية الصحيحة في ذىف الطالبات
في درس المغة العربية.

 -8الكسائؿ التعميمية المستعممة التساعد الطالبات عمى المعالجات المفظية في اثناء تدريس المغة

العربية.

 -9الكسائؿ التعميمية المستعممة التثير اىتماـ الطالبات نحك التعميـ.

 -11استخداـ االمتحانات ككسيمة تيديد لمطالبات في قسـ المغة العربية.
 -11عدـ تييئة الطالبات نفسيا قبؿ بدء االمتحاف .

 -11اعتماد اساليب التقكيـ التحريرية كالشفيية بصيغيا السميمة باستمرار مع الطالبات.

التوصيات

عدة:
في ضكء نتائج البحث يكصي الباحثاف بتكصيات َ
633

تقويم الكفايات التدريسية لدى مدرسات المغة العربية
في معهد أعداد المعممات من وجهة نظر طالبات
قسم المغة العربية في محافظة البصر

 -1ينبغي مراعاة مدرسات المغة العربية لمعكامؿ النفسية كاألنسانية لمطالبات خبلؿ السنة الدراسية.
 -1عدـ التعصب في الرأم مف قبؿ مدرسات المغة العربية في معاىد إعداد المعممات كأفساح المجاؿ

ئيف كذلؾ لتنمية ميارة المشاركة الفاعمة في المحاضرة كالنقاش.
لمطالبات لئلدالء ا
بأر َ
 -3التعامؿ بمبدأ المساكاة بيف الطالبات مف قبؿ مدرسات المغة العربية.

 -0أستخداـ طرائؽ تدريس حديثة في درس المغة العربية مثؿ (كتابة األبحاث كالتقارير العممية ,طريقة

االستقصاء  ,المناقشة).

 -1مراعاة الفركؽ الفردية بيف الطالبات في أسخداـ الكسائؿ التعميمية الحديثة في أثناء تدريس المغة

العربية.

 -2التنكع بأساليب التقكيـ مف قبؿ مدرسات المغة العربية في المعيد (كالشفييو كالتحريرية) كعدـ

التركيز عمى أساليب التقكيـ التقميدية كأألختبارات المقالية.

 -3عد ـ أستخداـ مدرسات المغة العربة األمتحانات ككسيمة تيديد لمطالبات ألف ىذا الفعؿ يؤثر سمبيا

عمى أداء الطالبات في المغة العربية بكؿ فركعيا.

 -4عدـ معاممة الطالبات بفكقية كأستعبلء فيذا الفعؿ يؤدم خمؽ فجكة في العبلقات الشخصية

كاالجتماعية بيف المدرسات كالطالبات.

 -5ينبغي أطبلع مدرسات المغة العربيةعمى المستجدات التربكية في طرائؽ التدريس كأساليبيا

المتنكعة أطبلع شامؿ.

 -14أستعماؿ كسائؿ تعميمية حديثة تقمؿ مف كقكع الطالبات في األخطاء المفظية كالنحكية في درس

المغة العربية.

المقترحات

يقترح الباحثان مايأتي:

 -1إجراء بحث مماثؿ يشمؿ معاىد المعممات في العراؽ.

 -1إجراء بحث مماثؿ ييدؼ تقكيـ االكفايات التدريسية لدل مدرسي المغة العربية في المرحمو

االعداديو مف كجية نظر الطمبو.
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 -3إجراء بحث ييدؼ تقكيـ الكفايات التدرريسية لدل التدريسيف في قسـ المغة العربية في كميات

التربية مف كجية نظر التدريسيف كالطمبو في قسـ المغة العربية.
الـمـصـادر

اوالً :العربية

 -1أبراىيـ ,مجدم عزيز ,بعض الكفايات التدريسية التي يمارسها معمم الرياضيات في الموقف
التعميمي من وجهة نظر طالب المدرسة الثانوية العامة ،مجمة التربية

المنصكرة ,مصر ,العدد ( 1541 )2ـ.

 -1أبك حطب ,فؤاد عثماف ,ؤآخركف ,التقويم النفسي ،القاىرة ,مكتبة األنجمك المصرية  1544ـ.

 -3أبك عبلـ ,رجاء محمكد ,قياس وتقويم التحصيل الدراسي ،الككيت ,دار القمـ لمطباعة كالنشر 1543
ـ.

 -0أبكلبدة ,سبع محمد ,مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي ،ط ,0عماف – األردف ,جمعية عماؿ
المطابع التعاكنية  1552ـ.

تصور الطمبة لشخصية األستاذ الجامعي الكفؤ في التدريس بجامعة
 -1األغبرم ,بدر سعيد عميّ ,
ناصر في ليبيا ،ليبيا ,مجمة أتحاد الجامعات العربية ,العدد ( 1554 ,)30ـ.

 -2باغي ,محمد عبد الفتاح ,كتكفيؽ مرعي ,قياس األداء والتخطيط والتدريب لممدرسين في األردن،
عماف األردف ,دار المجدالكم لمطباعة كالنشر1554 ,ـ.

 -3البكاردم ,عبد العزيز محمد ,أتجاهات أعضاء هيئة التدريس بكمية التربية في جامعة الممك سعود
نحو تقويم الممارسات التدريسية من قبل الطمبة ،مجمة جامعة الممؾ سعكد,

المجمد (1552 ,)4ـ.

 -4التمار ,جاسـ محمد ,بناء بطاقة مقنعة لتقويم الكفايات التدريسية لمعممي الرياضيات في مرحمة
التعميم بدولة الكويت ،مجمة المستقبؿ التربية العربية مركز ابف خمدكف ,جامعة

حمكاف ,المجمد ( )1العدداف ( 1552 )3-2ـ.

 -5الثبيتي ,مميحاف بف معيض ,كعمي بف سعد القرني ,طرق وأساليب أداء أعضاء هيئة التدريس في

الجامعات السعودية من وجهة نظر عمداء الكميات التربكية كالدراسات
األسبلمية ,المجمد ( 1013 ,)1ىػ.

 -14الجاسر ,أحمد ,تطوير كفايات التدريس لدى معممي الرياضيات لممرحمة المتوسطة بالمممكة
العربية السعودية ،كمية التربية ,الزقازيؽ ,رسالة دكتكراة غير منشكرة ,
1545ـ.

 -11حسف ,عمي ,الكفايات التدريبية لممدرسين باليمن ،جامعة بغداد كمية التربية (أبف الرشد)( ,رسالة
ماجستير غير منشكرة) 1553 ,ـ.
633

تقويم الكفايات التدريسية لدى مدرسات المغة العربية
في معهد أعداد المعممات من وجهة نظر طالبات
قسم المغة العربية في محافظة البصر

 -11الحكمي ,أبراىيـ الحسف ,الكفايات المهنية المتطمبة لألستاذ الجامعي من وجهة نظر طالبه

وعالقتها ببعض المتغيرات ،المممكة العربية السعكدية ,الرياض ,مجمة رسالة

الخميج العربي ,العدد ( ) 54لسنة ( 1440 ,)10ـ.

-13حمداف ,محمد زياد ,التربية العممية الميدانية مفاهيمها وكفاءتها وممارساتها ،لبناف بيركت,
مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر  1541ـ.

-10خضر ,فخرم رشيد ,التقويم التربوي ،دبي ,دار القمـ ,لمنشر كالتكزيع  1543ـ.

 -11الخطيب ,رادح ,تطوير الكفايات لمقائد التربوي ،عماف ,األردف ,دار الثقافة لمطباعة كالنشر
 1550,ـ.

 -12خمفاف ,أحمد ,الكفايات التدريسية التي يحتاجها أعضاء الهيئة التدريسية في دولة األمارات

العربية المتحدة ،جامعة األمارات العربية المتحدة( ,رسالة ماجستير غير
منشكرة ) 1555 ,ـ.

-13الدكيش ,محمد عبد اهلل ,المدرس ومهارات التوجيه ،الرياض ,دار الكطف لمنشر كالتكزيع1012 ,
ق.

 -14راشد ,عمي ,الجامعة والتدريس الجامعي ,دار كمكتبة اليبلؿ لمطباعة كالنشر ,بيركت 1443 ,ـ.

 -15رشيد ,محمد حسيف محمد ,االحصاء في التربية ,ط ,1دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف االردف,
 1441ـ.

-14السامرائي ,ىشاـ ,كآخركف ,طرائق التدريس العامة وتنمية التفكير ،ط( )1دار األمؿ لمنشر كالتكزيع
 ,أربد ,األردف 1550 ,ـ.

 -11السرحاف ,محيي ىبلؿ ,أصول تدريس المغة العربية والتربية األسالمية في المدارس الثانوية،
مطبعة الرشاد ,بغداد 1545 ,ـ.

-11سبلمة ,عبد الحافظ محمد جابر ,كفايات أعضاء هيئة التدريس في كميات المعممين بالمممكة

العربية السعودية في تكنولوجيا التعميم ومدى ممارستهم لها ،الرياض ,كمية

المعمميف ,رسالة ماجستير (غير منشكرة)1443 ,ـ.

 - 13الشامي ,أبراىيـ عبد اهلل ,بعض مهام اعضاء هيئة التدريس وواقع أدائها كما يدركه الطالب
وألعضاء بجامعة الممك فيصل باألحساء ،مجمة مركز البحكث التربكية ,السنة

الثالثة ,العدد ( 1550 ,)2ـ.

-10الشيخ ,سميماف ,كفكزم زاىر ,الكفاءات الالزمة لممعمم في قطر ،حولية كمية األنسانيات والعموم
األجتماعية ،جامعة قطر ,دكلة قطر1541 ,ـ.

 -11صادؽ ,آماؿ أحمد مختار ,تقويم األداء الجامعي ،مصر ,جامعة حمكاف ,كمية التربية  1444 ,ـ.
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 -12عريفج ,سامي ,كاخركف ,في مناهج البحث العممي واساليبة ،ط ,1دار مجدالكم لمنشر ,عماف
االردف 1555 ,ـ.

 -13العضايمة ,عمي ,كثامر محارمة ,أتجاهات أعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤتة نحو عممية
تقييم الطمبة لهم ،دراسة ميدانية ,أبحاث اليرمكؾ ,المجمد ( ,)10العدد ()3

 -14عيسى ,مصباح ,كعبد الكريـ الخياط ,مكانة وسائل األتصال التعميمية في قائمة دارسون لمكفايات

التدريسية قبل وبعد تقنياتها ،المجمة التربكية جامعة الككيت ,العدد ()13
 1543ـ.

 -15الغامدم ,عمي بف محمد زىيد ,دور تقدير أداء عضو هيئة التدريس الجامعي لمهامه التعميمية،
بحث منشكر في المؤتمر السنكم الثالث حكؿ األتجاىات الحديثة لجكدة األداء
الجامعي,الشارقة دكلة األمارات العربية المتحدة 1444 ,ـ.

 -34الغريب ,رمزية ,التقويم والقياس النفسي والتربوي ،مكتبة االنجمك المصرية ,القاىرة 1533 ,ـ.

 -31الغزيكات ,محمد أبراىيـ ,تقويم الكفايات التدريسية لدى أعضاء الهيئة التدريسية في كمية العموم

التربوية بجامعة مؤتة من جهة نظر طمبة الدراسات األجتماعية ،بحث منشكر

في مجمة كمية التربية ,جامعة األمارات العربية المتحدة السنة(,)14
العدد( 1441 ,)11ـ.

 -31مرعي ,تكفيؽ ,الكفايات التعميمية في ضوء النظم ،دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع ,عماف ,األردف,
 1543ـ.

 -33مركريت ,تكشيمـ ,العاممون في التقنيات التربوية ،الككيت ,دار القبس لمطباعة كالنشر 1541 ,ـ.

 -30المفتي ,محمد أميف ,كحممي أحمد الككيؿ ,أسس بناء المناهج وتنظيماتها ،القاىرة ,جامعة عيف
شمس 1543 ,ـ.

 -31مفمح  ,غازم ,الكفايات التعميمية التي يحتاجها المعممون في المرحمة األبتدائية واعادة التدريب
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

المالحق
جـامعـة البصـرة
كمية التربية

قسم التربية وعمم النفس

) 1(ممحق

أستبانة أستطالعية/م
 المحترمة----------------------- األخت المدرسة
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته
يركـ الباحثاف القياـ ببحث ييدؼ الى (تقكيـ الكفايات التدريسية لدل مدرسات المغة العربية في

لذا الباحثاف راجياف,)معيد إعداد المعممات مف كجية نظر طالبات قسـ المغة العربية في محافظة البصرة
:منكـ األجابة عمى السؤاؿ األتي

 ماالكفايات التدريسية البلزمة لدل مدرسات المغة العربية في معيد إعداد المعممات؟ ضمف:س

:المجاالت األتية
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رسن و نهير

أ -مجاؿ الكفايات النفسية كاألنسانية.

ب -مجاؿ كفايات طرائؽ التدريس كأساليبيا.
ج -مجاؿ كفايات أستعماؿ الكسائؿ التعميمية.

د -مجاؿ كفايات التقكيـ.

كلكـ منا جزيؿ الشكر كاألمتناف
البػاحثػاف

ـ.د.عبػد الكػريػـ ازيػر المػك ازنػي
ـ.ـ.نبيػؿ كػاظػـ نييػر الشمػرم
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

جـامعـة البصـرة
كميـة التربيـة

قسم التربية وعمم النفس

ممحق() 3

م/أستبانة آراء الخبراء والمحكمين في صالحية فقرات األستبانة

األستاذ الفاضل  -----------------------المحترمة
السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

يركـ الباحثاف القياـ ببحث عممي تحت عنكاف (الكفايات التدريسية لدل مدرسات المغة العربية في

معيد إعداد المعممات مف كجية نظر طالبات قسـ المغة العربية في محافظة البصرة),كنظ ار لما تمتمككف
مف خبرة ككفاءة في مجاؿ إعداد الككادر التدريسية عمميا كتربكيا ,كبعد أف جمع فقرات األستبانة مف

العينة األستطبلعية كاالدبيات كالدراسات السابقة ,راجياف منكـ األجابة عمى صبلحية ىذه الفقرات مف
عدـ صبلحيتيا,أك اجراء بعض التعديبلت عمييا  ,كذلؾ مف خبلؿ كضع عبلمة ( √ ) أماـ كؿ فقرة في

الحقؿ المخصص ليا كضمف مجاليا.

معمكمات تكضيحية عف األستبانة :تتككف األستبانة مف ( )0مجاالت ,العدد الكمي لمفقرات()03فقرة

مكزعة ضمف مجاالتيا كما يأتي:

 - 1مجاؿ الكفايات النفسية كاألنسانية ( )14فقرة.

 -1مجاؿ كفايات طرائؽ التدريس كأساليبيا ( )13فقرة.
 -3مجاؿ كفايات أستعماؿ الكسائؿ التعميمية ( )4فقرة.
 -0مجاؿ كفايات التقكيـ ( )11فقرة.
كلكـ منا جزيؿ الشكر كاألمتناف

البػاحثػاف
ـ.د.عبػد الكػريػـ ازيػر المػك ازنػي
ـ.ـ.نبيػؿ كػاظػـ نييػر الشمػرم

633

رسن و نهير

 -1مجال الكفايات النفسية واألنسانية
ت

صالحة

الفقرات

1

التعامؿ بفكقيو مع الطالبات

1

التعصب في الرام

3

التعامؿ بمبدأ المساكاة بيف الطالبات

0

عدـ المشاركة الحسية كالكجدانية مع

الطالبات في المكقؼ التعميمية داخؿ
حجرة الصؼ كخارجيا

1

تشجيع

الطالبات

عمى

احتراـ

شخصياتيـ ككيانيـ بستمرار
2

عدـ تقدير ظركؼ الطالبات (النفسية –
االجتماعية –األنسانية).

3

التعامؿ بسمطكية مع الطالبات

4

عدـ تكفير الدعـ النفسي لتطكير

ميارات الطالبات العممية كاالجتماعيو
كالسمككية.

9

العمؿ عمى تنميو قكه الشخصيو كالثقو

14

تنميو القدره لدل الطالبات عمى اتخاذ

في النفس لدل الطالبات

الق اررات ببصيره كاضحو في المكاقؼ

التعميميو

633

غير صالحة

بحاجة الى تعديؿ

تقويم الكفايات التدريسية لدى مدرسات المغة العربية
في معهد أعداد المعممات من وجهة نظر طالبات
قسم المغة العربية في محافظة البصر

 -2مجال كفايات طرائق التدرس وأساليبها

صالحة

ت

الفقرات

1

اعتماد اغمب مدرسات المغة العربية

1

قمة استعماؿ طرائؽ تدريس تناسب

3

استعماؿ طرائؽ التدريس التقميدية في

طرائؽ تدريس التناسب الزماف كالمكاف
قدرات الطالبات المفظية كالنفسيحركية

اثناء تدريس المغة العربية مثؿ (طريقة

االلقاء)
0

اختيار المدرسات طرائؽ تدريس تناسب

قدراتيف كمعرفتيف بالمادة الدراسية
كاىتماماتيف

1

اعتماد طرائؽ تدريس بعيدة عف
اىتمامات الطالبات كخبراتيف

2

استعماؿ البيئة الصفية المحيطة كامثمة
مناسبة كمدخؿ لممكضكع الدراسي

الجديد
3

عدـ مراعاة الفركؽ الفردية في اثناء

4

قدرة اغمب المدرسات المغة العربية مف

تدريس مادة المغة العربية

ربط درس المغة العربية الجديد بالدرس

القديـ
9

عرض المادة الدراسية باسمكب مشكؽ

14

اعتماد طرائؽ تدريسسة حديثة مثؿ

لمطالبات

(حؿ المشكبلت  -التعمـ التعاكني-
المناقشة)

11

أشراؾ اكبر عدد مف الطالبات في اثناء
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غير صالحة

بحاجة الى تعديؿ

رسن و نهير

تدريس مادة المغة العربية بصكرة

ايجابية
11

القدرة عمى تكضيح المفاىيـ النحكية

13

القدرة عمى التدرج في المادة الدراسية

كاالدبية بصكرة جيدة لمطالبات

في أثناء تدريس مادة المغة العربية,

 -3مجال كفايات أستعمال الوسائل التعميمية
صالحة

ت

الفقرات

1

الكسائؿ التعميمية المستعممة التثير
اىتماـ الطالبات نحك التعميـ.

1

قمة استعماؿ كسائؿ تعميمية تساعد في
تككيف بناء المفاىيـ النحكية الصحيحة

في ذىف الطالبات في درس المغة
العربية.
3

الكسائؿ التعميمية المستعممة التساعد
الطالبات عمى المعالجات المفظية في

اثناء تدريس المغة العربية.
0

استعماؿ كسائؿ تعميمية مف قبؿ
مدرسات المغة العربية التراعي الفركؽ

الفردية بيف الطالبات.
1

الكسائؿ التعميمية المستعممة التسـ في

تعديؿ

سمكؾ الطالبات كتككيف

اتجاىات جديدة في تدريس المغة

العربية.
2

الكسائؿ التعميمية المستعممة في تدريس
المغة العربية التجعؿ التعمـ باقي

االثر.
3

قمة تعكيد الطالبات عمى استعماؿ
633

غير صالحة

بحاجة الى تعديؿ

تقويم الكفايات التدريسية لدى مدرسات المغة العربية
في معهد أعداد المعممات من وجهة نظر طالبات
قسم المغة العربية في محافظة البصر

المنظـ كالفعاؿ لمكسائؿ كاالنشطة
التعميمية

(المخططات

مثؿ

التكضحية-كاالفبلـ التعميمية
4

تحديد اليدؼ مف استعماؿ الكسائؿ

التعميمية قبؿ بدء الدرس في مادة المغة
العربية.

 -0مجال كفايات التقويم
ت
1

الفقرات
اعتماد

اساليب

التقكيـ

صالحة
التحريرية

كالشفيية بصيغيا السميمة باستمرار مع

الطالبات.
1

استخداـ االمتحانات ككسيمة تيديد

3

عدـ تييئة الطالبات نفسيا قبؿ بدء

0

استخداـ التقكيـ النيائي في نياية كؿ

لمطالبات في قسـ المغة العربية.
االمتحاف .

فصؿ دراسي.
1

المدرسات

المغة

العربية

اغمبيف

يكضحف باف التقكيـ عممية شاممة

لمجكانب التي تؤثر في نمك الطالبات.
2

تسميـ االكراؽ االمتحانية في الكقت

3

عدـ مراعاة الفركؽ الفردية لدل

المحدد لبلمتحاف.

الطالبات في اثناء كضع االسئمة
االمتحانية.

4

احتراـ اجابات الطالبات كتقديراتيف عند

التقكيـ.
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غير صالحة

بحاجة الى تعديؿ

رسن و نهير

5
14

اجراء االمتحانات في كقتيا المحدد.
طرح اسمئة تقكيمية ذات مستكيات
معرفية تنمي عكامؿ البحث كالتفكير

لدل الطالبات.
11

اسستخداـ االختبارات المقالية.

11

القدرة عمى بناء أساليب تقكيـ أيجابية

كغير تقميدية.

ممحق()4

أسماء الخبراء المحكمين في صالحية فقرات األستبانة مرتبة بحسب المقب العممي والحروف
الهجائية

ت

األسـ

1

أ.د.عمراف جاسـ حمد الجبكرم

1

أ.ـ.د .حمزه عبد الكاحد حمادم

األختصاص
طرائؽ

تدريس

مكاف العمؿ
المغة جامعة بابؿ -كمية التربية

العربية
طرائؽ

تدريس

المغة جامعة بابؿ -كمية التربية

العربية

األساسية

3

أ.ـ.د .أحمد جكاد العتابي

المغة العربية

الجامعة المستنصرية -كمية

0

أ.ـ.د .عبد القادر رحيـ

عمـ نفس التربكم

جامعة البصرة -كمية التربية

1

أ.ـ.د .عياد أسماعيؿ صالح

ارشاد نفسي كتربكم

جامعة البصرة -كمية التربية

2

أ.ـ.د نداء محمد باقر الياسرم

طرائؽ تدريس عامو

جامعة البصرة – كمية التربية

3

ـ .جبلؿ عزيز فرماف

طرائؽ

4

ـ.ـ  .ميساء عبد حمزه المياحي

طرائؽ

التربية

العربية
العربية
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تدريس

المغة جامعة بابؿ – كمية التربية

تدريس

المغة جامعة البصرة -كمية التربية

االساسية
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جـامعـة البصـرة
كميـة التربيـة

قسم التربية وعمم النفس

ممحق ()5

م/األستبانة النهائية

عزيزتي الطالبة------------------------المحترمة
السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

يركـ الباحثاف القياـ ببحث عممي تحت عنكاف (الكفايات التدريسية لدل مدرسات المغة العربية في

معيد إعداد المعممات مف كجية نظر طالبات قسـ المغة العربية في محافظة البصرة),يرجى منكـ قراءة

ىذه األستبانة ,كاألجابة عمييا بكؿ صدؽ كمكضكعية كذلؾ بكضع عبلمة (√) تحف البديؿ المناسب,
عممآ أف األجابة ألغراض البحث العممي.
مالحظة :يرجى األجابة عمى مايأتي:
المرحمة :الخامسة (

الرابعة:

(

)

)

كلكـ منا جزيؿ الشكر كاألمتناف

البػاحثػاف
ـ.د.عبػد الكػريػـ ازيػر المػك ازنػي
ـ.ـ.نبيػؿ كػاظػـ نييػر الشمػرم
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رسن و نهير

 -1مجال الكفايات النفسية واألنسانية
ت
1

أوأفق بشدة

الفقرات

أوافق

ال أوافق

عدـ المشاركة الحسية كالكجدانية مع الطالبات
في المكاقؼ التعميمية داخؿ حجرة الصؼ

كخارجيا
1

التعامؿ بفكقيو مع الطالبات

3

عدـ تقدير ظركؼ الطالبات (النفسية –

0

التعصب في الرام

1

التعامؿ بمبدأ المساكاة بيف الطالبات

2

تشجيع الطالبات عمى احتراـ شخصياتيـ

االجتماعية –األنسانية)

ككيانيـ بأستمرار
3

عدـ تكفير الدعـ النفسي لتطكير ميارات
الطالبات( العممية  -األجتماعية –كالسمككية )

4

العمؿ عمى تنميو قكه الشخصيو كالثقو في

9

تنميو القدره لدل الطالبات عمى اتخاذ الق اررات

النفس لدل الطالبات

ببصيره كاضحو في المكاقؼ التعميميو

 -2مجال كفايات طرائق التدرس وأساليبها
ت

بشدة
أوافق ّ

الفقرات
683

أوافق

ال أوافق

تقويم الكفايات التدريسية لدى مدرسات المغة العربية
في معهد أعداد المعممات من وجهة نظر طالبات
قسم المغة العربية في محافظة البصر

1

استعماؿ طرائؽ التدريس التقميدية في اثناء تدريس
المغة العربية مثؿ (طريقة االلقاء)

1

اعتماد اغمب مدرسات المغة العربية طرائؽ تدريس
التناسب الزماف كالمكاف

3

أختيار المدرسات طرائؽ تدريس تناسب قدراتيف
كمعرفتيف بالمادة الدراسية كاىتماماتيف

0

قمة استعماؿ طرائؽ تدريس تناسب قدرات الطالبات
المفظية كالنفسيحركية

1

اعتماد طرائؽ تدريس بعيدة عف اىتمامات الطالبات
كخبراتيف

2

عدـ مراعاة الفركؽ الفردية في اثناء تدريس مادة
المغة العربية

3

قدرة اغمب المدرسات المغة العربية عمى ربط درس
المغة العربية الجديد بالدرس القديـ

4

استعماؿ البيئة الصفية المحيطة كامثمة مناسبة
كمدخؿ لممكضكع الدراسي الجديد

9

عرض المادة الدراسية باسمكب مشكؽ لمطالبات

14

أشراؾ اكبر عدد مف الطالبات في اثناء تدريس مادة
المغة العربية بصكرة ايجابية

11

اعتماد

طرائؽ

تدريسسة

حديثة

مثؿ

(حؿ

المشكبلت-التعمـ التعاكني -المناقشة)
11

القدرة عمى تكضيح المفاىيـ النحكية كاالدبية بطريقة
عممية لمطالبات

 -3مجال كفايات أستعمال الوسائل التعميمية

683

رسن و نهير

ت

الفقرات

1

قمة استعماؿ كسائؿ تعميمية تساعد في تككيف بناء
المفاىيـ النحكية الصحيحة في ذىف الطالبات في

درس المغة العربية
1

الكسائؿ التعميمية المستعممة التثير اىتماـ الطالبات

3

الكسائؿ التعميمية المستعممة التساعد الطالبات عمى

0

الكسائؿ التعميمية المستعممة التسـ في تعديؿ سمكؾ

نحك التعميـ

المعالجات المفظية في اثناء تدريس المغة العربية

الطالبات كتككيف اتجاىات جديدة في تدريس المغة

العربية
1

استعماؿ كسائؿ تعميمية مف قبؿ مدرسات المغة

2

قمة تعكيد الطالبات عمى استعماؿ المنظـ كالفعاؿ

العربية التراعي الفركؽ الفردية بيف الطالبات
لمكسائؿ

كاالنشطة التعميمية مثؿ (المخططات

التكضحية-كاالفبلـ التعميمية
3

الكسائؿ التعميمية المستعممة في تدريس المغة العربية
التجعؿ التعمـ باقي االثر

4

تحديد اليدؼ مف استعماؿ الكسائؿ التعميمية قبؿ بدء
الدرس في مادة المغة العربية

 -4مجال كفايات التقويم
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الفقرات

ت
1

عدـ تييئة الطالبات نفسيا قبؿ بدء االمتحاف

1

استخداـ االمتحانات ككسيمة تيديد لمطالبات في قسـ
المغة العربية

3

تسميـ االكراؽ االمتحانية في الكقت المحدد لبلمتحاف

0

استخداـ التقكيـ النيائي في نياية كؿ فصؿ دراسي

1

اعتماد اساليب التقكيـ التحريرية كالشفيية بصيغيا
السميمة باستمرار مع الطالبات

2

المدرسات المغة العربية اغمبيف يكضحف باف التقكيـ
عممية شاممة لمجكانب التي تؤثر في نمك الطالبات

3

عدـ مراعاة الفركؽ الفردية لدل الطالبات في اثناء
كضع االسئمة االمتحانية

4

اجراء االمتحانات في كقتيا المحدد

9

احتراـ اجابات الطالبات كتقديراتيف عند التقكيـ

 14استخداـ االختبارات المقالية فقط
 11طرح اسمئة تقكيمية ذات مستكيات معرفية تنمي
عكامؿ البحث كالتفكير لدل الطالبات
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رسن و نهير

Abstractِ
Many educators insist on the role of the education capacities of females
teachers of Arabic Languages to be in the level relevant to educate Arabic
Language in a best mode as to the importance of Arabic Language as a basis to
understand Quran and bibliography of our prophet Mohammed through keeping
it and enhance it realizing the genuine of it. Arabic Language is the language of
Holy spirit characterized by its flexibility able to be give and scientific flourish
and to make Arabic Language able to play its role actively realizing the
objectives of educating the subject, it should be provided by group of
educational qualifications such as psychological and humanitarian qualifications
needed more attention to prepare and making educational qualifications of
female teachers of Arabic Language so that education studies insisted on the
extent of teachers ability to benefit from their educational qualifications. Hence,
Training programs for female teachers in the institutes and schools should be
prepared owing to its positive effect in developing educational, cultural and
ideological level of the students.
The present study aims to evaluate the educational qualifications of
females teachers of Arabic Language at Female Teachers Preparatory Institute
from the view of female students of Arabic Language Department forming a
pattern of 8 female teachers and 40 female students as a exploratory pattern and
110 students as a base pattern, two researchers accredited the questionnaire for
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as a tool in their research to divide it into four fields ( psychological,
humanitarian, qualifications of teaching methods and evaluation). Also they
applied Person Correlation Coefficient, Probable Means, percentage weight as a
statistical means applying percentage as a mathematical means to treat data
statistically.
Two researchers concluded that Arab Language Department female
students never satisfied with the negligence of Arab Language Female Teacher
for the psychology of the students especially in the field of psychological and
humanitarian performance and the intolerance of the view and the superiority in
dealing with students using conventional teaching methods, methods of
evaluation such as articles tests. Upon that results of the researchers, several
recommendations were put including applying varied teaching methods and
modern such as searching and discussion, not to intolerance in the view opening
opportunity for students to offer their views developing their abilities for active
contributions, considering psychological factors for the students not to deal with
them by superiority making a gap in the personal relation and applying modern
evaluation methods in teaching.
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