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- :
ى بأنه عصر االنفجار المعرفى ، والثورة المعلوماتية ، وهذا بدوره           ليتميز العصر الحا   

ن الذى يعيش فـى هـذا       يضفى أعباًء جديدة على التربية ، ذلك ألنها مسئولة عن صنع اإلنسا           
المجتمع ، وعن إعداد الكوادر الالزمة لمواجهة التحديات التقنية ، والمعرفية الـذى يشـهدها               

 .العصر الحالى 
 

 وسيلة التربية فى تحقيق أهدافها ، ألنه الُمنفذ الفعلى للسياسات التربويـة             ميعد المعل و
القيم ، والمثل ، واألهداف العامـة       فى المجتمع ، باإلضافة إلى مسئوليته المباشرة فى ترجمة          

 .إلى إجراءات سلوكية تشمل الخصائص المطلوبة من الفرد الذى يراد إعداده 
 

ليمية فى تحقيق أهدافها يتوقف على مـدى اسـتجابة          عهذا يعنى أن نجاح الخطة الت     و
ؤدى المعلم لهذه األهداف ، ومدى قدرته على ترجمتها إلى مواقف سلوكية ، وخبرات تعليمية ت              

إلى تعلم التالميذ ، ونموهم الشامل المتكامل الذى يعد الهدف األسمى للتربية ، ولـذلك يهـتم                 
ات التدريس ، وإجادته لألدوار التربوية المتعددة       ارالبحث التربوى بكفاءة المعلم ، وحذقه لمه      

عليميـة ،   التى تناط به ، ويعد كل هذا مؤشراً من المؤشرات التى تقاس بها فاعلية العملية الت               
 .ودرجة التطور التعليمى فى أى مجتمع من المجتمعات 

 

إلى أهمية دور المعلم فى العملية التعليمية بوجه         )١(ولقد أشارت العديد من المؤتمرات       
عام ، وجاءت توصياتها مؤكدة إيمانها بالمعلم باعتباره القوة الفاعلة ، والمبدعة فى تنشـئة               

تمرات بضرورة إحداث تغييرات جذرية فى معايير اختيار        ؤه الم األجيال ، كما نادت توصيات هذ     
المعلم ، ومعايير تقويم أدائه التدريسى فى محاولة منها لمعالجة الفجوة بين الجانبين النظرى،              

 .والتطبيقى فى إعداد وتقويم أداء المعلمين 
 

                                           
 : هذه المؤتمرات هى  )١(

 .م ، كلية التربية بدمياط ، جامعة المنصورة ٢٠٠٣ يونيه ٢٦ – ٢٥، ) التعليم والمجتمع : ( المؤتمر العلمى السنوى ) أ ( 
 ٢٥ – ٢٤، ) مناهج التعليم فى ضوء مفهوم األداء : ( العلمى الرابع عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس       المؤتمر) ب  ( 

 .م ٢٠٠٢وليو ي
، )التحديات التى تواجه مناهج التعليم فى ظل العولمة: (المؤتمر العلمى الحادى عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ) جـ(

 .م ١٩٩٩يوليو 
ة التربية والتعليم ،    المؤتمر القومى لتطوير إعداد المعلم وتدريبه ورعايته ، الجمعية المصرية للتنمية والطفولة بالتعاون مع وزار              )  د   (

 .م ١٩٩٦أكتوبر 
يـف ،   نج(  توصيات الدورة الخامسـة واألربعـين ،         –المؤتمر الدولى للتربية    : منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة       ) هـ(

 . من النسخة المعربة ٣، ص  ) ١٩٩٦ أكتوبر ، ٥ – سبتمبر ٣٠المركز الدولى للمؤتمرات ، 



 ٤

ـ             الميـذ  تيل ال وانطالقاً من أهمية األداء التدريسى للمعلم ، وتأثيره المباشر على تحص
لجوانب التعلم المختلفة ؛ من حقائق ، ومفاهيم ، ومهارات ، وتعميمات ، وغيرها فقد اهتمـت   

 لتقويمه ، وقد    ةبالتحليل العلمى الدقيق لهذا األداء ، ووضع معايير مقنن         )٢(الدراسات التربوية   
لمعلم ليس بـاألمر    أشارت هذه الدراسات إلى أن توفير معايير مقننة لتقويم األداء التدريسى ل           

الهين، وأكدت هذه الدراسات أنه من المفيد االتفاق على إطار عملى موحد ُينظر من خالله إلى                
  . المعلم ، وذلك لتفادى الذاتية ، واالقتراب كلما أمكن من الموضوعية

 

 ومع تطور البحث التربوى فى مجال تقويم أداء المعلم ، ظهرت العديد من الدراسات              
عت إلى ضرورة تفعيل دور المعلم فى عملية تقويم أدائه التدريسى ، حيـث أن إتبـاع                 التى د 

المعلم ألسلوب التقويم الذاتى كأحد األساليب المكملة ألساليب تقويم األداء التدريسى ، تجعلـه              
ـ على وعى دائم بجوانب القوة ، ونواحى الضعف فى أدائه التدريسى ، مما يعد مؤشراً للن         ج ض

د أوصت هذه الدراسات بضرورة إعادة النظر فى أساليب تقويم أداء المعلم المطبقة             المهنى، وق 
حالياً ، وتبنى اتجاهات حديثة فى تقويم أداء المعلم ، وقد ركزت توصيات هذه الدراسات على                

                                           
 : ات الدراس  ن هذهم) ١(

للتعلـيم مـن منظـور      ) فلسفة واجتمـاع    ( أثر تصميم طالب الدبلوم العام فى التربية تخصص         : " محمد عبد الرءوف خميس     ) أ  ( 
لمؤتمر العلمى الرابع عشر للجمعيـة المصـرية للمنـاهج          ا،  " فى تنمية األداء التدريسى لديهم       االعتمادية

  ،  ٢٠٠٢ يوليـو    ٢٥ – ٢٤، المجلـد األول ،       )ألداء  مناهج التعليم فى ضوء مفهوم ا     ( وطرق التدريس   
  .٣٤٩ – ٣٠٩ص ص 

، المؤتمر العلمـى الرابـع   " لسطين فى تطوير أداء المعلم    فدور المشرف التربوى فى     : " إحسان خليل األغا ، ماجد حمد الديب        ) ب(
، المجلد األول ،    ) ء  مناهج التعليم فى ضوء مفهوم األدا     ( عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس       

  .١٤١ – ١١٥م ، ص ص ٢٠٠٢ يوليو ٢٥ – ٢٤
 ) جـ(

- Darling , L. Hammond., " Teacher Quality and Student Achievement, Areview of State Policy 
Evidence " , Educational Policy, Analysis Archives, Vol. 8, No.1, January, 2000, P. 33 . 

 )د ( 
- Educational Testing Service, The Academic Quality of Prospective Teacher, The Impact of 

Admission and Licensure Testing Princeton, NJ., 1999 . 
"  قطر  المهارات التدريسية الالزمة للمعلمين من وجهة نظر المعلمين والموجهين فى المرحلة الثانوية بدولة              : " عبد اهللا الحمادى    ) هـ(

  .٣٤٤ ، ص ص ١٩٩٦ ، ١٣ جامعة قطر ، العدد ، ولية كلية التربيةح
 .سيتم عرض المزيد من هذه الدراسات فى الفصل الثالث من الدراسة الحالية  

 : من هذه الدراسات  
(1) Wiggins, G. And Tighe, J., “ Evaluating Your Teaching Methods ”, Association for 

Supervision and Curriculum Development ., Alexandria : Va., 1998. 
(2) Mc Tighe, J., “ What happens between assessments ?”, Educational leadership, Vol. 54, No. 4, 

1998 . 
(3) Cross, K. Patricia and Thomas, A. Anglo., “ Classroom Assessment Techniques.” , Second 

Edition, San Francisco, CA : Jossey- Bass, 1993 . 



 ٥

ضرورة تدريب المعلمين على ممارسة أسلوب التقويم الذاتى بصورة مستمرة فى ضوء معايير             
 .ية مقننة ائأد

وترى الباحثة أن ما يقال عن تقويم أداء المعلمين بصفة عامة ينطبق علـى معلمـى                 
الرياضيات ، إال أنه توجد بعض الخصائص التى تميز هذه الفئة دون غيرها من معلمى المواد                
الدراسية األخرى ، وغالباً ما تكون هذه الخصائص متصلة بالجانـب األكـاديمى ، أى بمـادة                 

، والمهارات الالزمة لتدريسها ، وقد أشارت الدراسـات التـى اهتمـت             ات وطبيعتها   يالرياض
" مـا هويـة الرياضـيات       " إلى أنه قد حدث تغير       )٣(بتطوير مناهج الرياضيات ، وتربوياتها      

وطبيعتها ، وتطبيقاتها ، والحاجة المجتمعية لها ، كما حدث تغير فـى فهـم كيفيـة تعليمهـا               
د والشكل ، بل أصبحت فى معظمها دراسة        دقاصرة على الع  وتعلمها ، حيث لم تعد الرياضيات       

للنمط والعالقة ، وقد انعكس ذلك بدوره على عملية تعليم وتعلم الرياضـيات ، فتحولـت مـن      
عملية يكون فيها التلميذ متلقياً سلبياً لمعلومات يختزنها فى شكل جزئيـات صـغيرة يسـهل                

نى فيه التلميذ بنفسه المعلومة     يبرر إلى نشاط    استرجاعها بعد قدر من التدريب ، والمران المتك       
الرياضية ، وبطريقته الخاصة التى تكسبها معنى يتواءم مـع بنيتـه المعرفيـة ، ويعالجهـا                 
 .مستثمراً كل إمكاناته المعرفية ، واإلبداعية بما ُيكسبه ثقته فى قدراته ، ويطلق طاقاته الكامنة

 

 دمياط ، قامـت الباحثـة       ةضيات فى محافظ  للوقوف على واقع تقويم أداء معلم الريا      و
بتصميم استبيان مفتوح وجهته إلى معلمى وموجهى الرياضيات فى محافظـة دميـاط وذلـك               
لمعرفة آرائهم حول واقع تقويم أداء معلم الرياضيات ، وأخذ آرائهم فى المهـارات األدائيـة                

. ديـة   داالمرحلـة اإلع  التدريسية التى يودون مراعاتها عند تقويم أداء معلـم الرياضـيات ب           
 ) .١ملحق(
 

قد أجمع معلمو وموجهو الرياضيات الذين عرض عليهم االستبيان المفتـوح علـى             و
وجود قصور فى عملية تقويم األداء التدريسى لمعلم الرياضيات ، وذلك يرجع إلى عدم متابعة               

جه ،  و على عاتق الم   أداء المعلم بالصورة المرجوة ، نظراً لألعباء الفنية ، واإلدارية التى تقع           
هذا باإلضافة إلى أنه ال توجد بطاقة مقننة تساعد الموجـه فـى مالحظـة ، وتقـويم األداء                   
التدريسى للمعلم ، وهذا يعنى أن المعايير التى تستخدم فى تقويم أداء معلمى الرياضـيات قـد                 

                                           
إطار مقترح لتطوير مناهج الرياضيات مع بداية القـرن         : رياضيات مجتمعية لمواجهة تحديات مستقبلية      : " ليم تاوضروس عبيد    و)  ١(

، كلية التربية ، جامعة الزقازيق ، المجلد األول ، ديسمبر            بويات الرياضيات رجلة ت م،  " الحادى والعشرين   
  .٣، صم ١٩٩٨



 ٦

تـدريس ،   تختلف أهميتها النسبية من موجه إلى آخر ، نظراً لخبرة الموجـه الذاتيـة فـى ال                
 .ات التدريبية التى يجتازها الموجه وروالد

من خالل عمل الباحثة كمعلمة للرياضيات بالمرحلة اإلعدادية ، تبين لها أن عمليـة              و
 : تقويم أداء معلم الرياضيات ال تراعى ما يلى 

 .عرفة المعلم ، وإلمامه بأهداف المنهج بصفة عامة م ) ١(
 .تحقق ، وما لم يتحقق منها  ، وماعرفة المعلم بأهداف تدريس الرياضيات م ) ٢(
 .تقان معلم الرياضيات الستراتيجيات التدريس المناسبة لكل درس إ ) ٣(
 .حليل المعلم لنتائج عملية تقويمه أوالً بأول ت ) ٤(
 .ستخدام المعلم لتكنولوجيا التعليم ، وتوظيفه لها التوظيف األمثل داخل حجرة الدراسةا ) ٥(
تجريـد ، ترميـز ،      ( كعلم ، وكمادة دراسـية      للرياضيات   لخصائص الفنية التخصصية  ا ) ٦(

 ) .… منطقية ، جمال ، قوة ، 
شخيص نقاط الضعف ، والقوة فى األداء ، وتحديد المجاالت التـى تجعـل اإلجـراءات                ت ) ٧(

 .العالجية أمراً مرغوباً 
 .لوصف الدقيق لسلوك المعلم التدريسى بصورة منظمة ، ومستمرة ا ) ٨(
 .ن المعلم ، وتالميذه ، وأولياء أمورهم اإلنسانية اإليجابية بي لعالقاتا ) ٩(
 .راء زمالء العمل من المعلمين ، والمعلمين األوائل عند تقويم أداء المعلم آ ) ١٠(
شتراك المعلم نفسه فى تقويم أدائه التدريسى سواء كان ذلـك بصـورة ضـمنية ، أو                 ا ) ١١(

 .بصورة صريحة 
 

ويم التربـوى ، وحصـلت      للمركز القومى لالمتحانات ، والتق     قد قامت الباحثة بزيارة   و
علـى كافـة    ( على بطاقة مقننة تستخدمها لجان المتابعة الوزارية كأداة لتقويم أداء المعلمين            

 : ، وهى تتضمن خمسة مجاالت رئيسة هى ) تخصصاتها الفنية 
 .األداء المهنى : لمجال األول   ا
 .لحضور واالنصراف ااالنتظام فى : لمجال الثانى   ا
 .تحمس المعلم للعمل   : لمجال الثالث ا
 .عالقة المعلم باآلخرين : لمجال الرابع   ا
 .األنشطة الالصفية : لمجال الخامس ا
 

  ) .٢ملحق ( ال أن هذه البطاقة ال تطبق على مستوى التوجيه الفنى بمحافظة دمياط إ



 ٧

داء معلـم الرياضـيات بالمرحلـة       أن العرض السابق يمكن القول بأن عملية تقويم         م
دادية فى محافظة دمياط ال تسهم فى التشخيص والعالج الالزمين لتقديم التغذية الراجعـة              اإلع

 : المناسبة للمعلم ، حتى يتحسن أدائه التدريسى ، وقد يرجع السبب فى ذلك إلى ما يلى 
 

د على تحليـل األداء     م تعت – من جانب الموجهين     –دم استخدام بطاقات مالحظة مقننة      ع ) ١(
 . أداء معلمى الرياضيات حتى اآلن التدريسى فى تقويم

 .دم اشتراك معلمى الرياضيات فى تقويم أداءاتهم التدريسية ع ) ٢(
دم اشتراك معلمى الرياضيات فى تصميم بطاقة مقننـة لمالحظـة وتقـويم أداءاتهـم               ع ) ٣(

 .التدريسية 
مجال التدريس ، ومجال تقويم أداء المعلمين فى         دم االستفادة من خبرة الموجهين فى     ع ) ٤(

 .م بطاقة مقننة لمالحظة وتقويم أداء معلمى الرياضيات تصمي
دم متابعة الموجهين لجوانب القصور فى أداء بعض المعلمـين عـن طريـق بعـض                ع ) ٥(

 .اإلجراءات العالجية التى يجب أن تتم وفق برنامج زمنى محدد 
 
א−١ א :אא

تُظهر عملية تقويم أداء    : ( لدراسة فى اآلتى    ى ضوء ما سبق ، يمكن تحديد مشكلة ا        ف
معلمى الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية ما يفيد أنها ال تسهم فى التشخيص ، والعالج الالزمـين               

 ت التقديم التغذية الراجعة للمعلـم حتـى يتحسـن أداؤه التدريسـى ، وأن معلمـى الرياضـي                 
ريسية ، وقد يعود ذلك إلـى عـدم تمكـن           ال يمارسون نوعاً من التقويم الذاتى لمهاراتهم التد       
مما يؤكد أهمية تصميم بطاقة مقننة تعتمد       . هؤالء المعلمين من بعض مهارات التقويم الذاتى        

على تحليل األداء التدريسى لمعلمى الرياضيات لتساعدهم فى ضـبط سـلوكهم التدريسـى ،               
 ) .م موضوعى بشأنه حكوإصدار 
قة من خالل اإلجابة عن األسئلة الخمسة الرئيسـة  سوف تعالج الباحثة المشكلة الساب  و

 : التالية 
ا الفرق بين متوسط درجات أفراد العينة من المعلمين فى التطبيق القبلى لبطاقة التقويم              م ) ١(

 الخارجية ، وبين متوسط درجاتهم فيها فى التطبيق البعدى ؟
 الثالثـة لبطاقـة     الفرق بين متوسط درجات أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقات          ام ) ٢(

 التقويم الذاتى بالنسبة للمهارات األدائية المتعلقة بتخطيط الدرس ؟



 ٨

ا الفرق بين متوسط درجات أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقات الثالثـة لبطاقـة               م ) ٣(
 دائية المتعلقة بتنفيذ الدرس ؟ألالتقويم الذاتى بالنسبة للمهارات ا

لعينة من المعلمين فى التطبيقات الثالثـة لبطاقـة         ا الفرق بين متوسط درجات أفراد ا      م ) ٤(
 التقويم الذاتى بالنسبة للمهارات األدائية المتعلقة بالعالقات اإلنسانية ؟

ثـة لبطاقـة    الا الفرق بين متوسط درجات أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقات الث           م ) ٥(
 رس ؟ التقويم الذاتى بالنسبة للمهارات األدائية المتعلقة بتقويم الد

 
א−٢ :א

 : تمثل أهمية الدراسة الحالية فى أنها ت
عد استجابة لتوصيات بعض الدراسات العربية ، واألجنبيـة ، والمـؤتمرات العلميـة ،            ت ) ١(

 .ملية تقويم أدائه التدريسى عوالتى أكدت على ضرورة اشتراك المعلم فى 
بصفة عامة ، وتقـويم أداء المعلـم        عد استجابة لالتجاهات المعاصرة فى تقويم األداء        ت ) ٢(

بصفة خاصة ، والتى أكدت على أهمية إتباع المعلم ألسلوب التقويم الذاتى كنـوع مـن                
 .ديدة جالتقويم الداخلى ألدائه التدريسى خاصة عند تدريسه للمفاهيم والعالقات ال

 : د تساعد معلمى الرياضيات المشتغلين بالمرحلة اإلعدادية فى التالى ق ) ٣(
 تكوين رؤية موضوعية ، وفكر يساعدان فى تكوين نظرية للتدريس تنتظم خاللها             )أ  ( 

كل مكونات عملية التدريس مما يساعدهم فـى معالجـة المشـكالت التـى قـد         
 .تواجههم، وذلك فى إطار علمى ، ومنطقى 

إعطاؤهم صورة واضحة لما ينبغى أن يكون عليه أداؤهم التدريسى ، وتفـاعلهم             ) ب(
 .تالميذهم داخل حجرة الدراسة الصفَّى مع 

تزويدهم ببعض المعلومات ، والخبرات التى تنمى الوعى بكيفية تخطيط الدرس،           ) جـ(
 .وتنفيذه، وتقويمه فى إطار من العالقات اإلنسانية اإليجابية 

 .رهم بالجوانب التى يجب أن تراعى عند تقويم أدائهم التدريسى يتبص) د ( 
لى ، والنقدى لدى معلمى الرياضيات مما يحسن من مسـتوى           تنمية التفكير التأم  ) هـ(

 .أدائهم التدريسى 
 

 : د تساعد موجهى الرياضيات ، والقائمين على تقويم أداء المعلم فى التالى ق ) ٤(
 لتقـويم أداء معلـم الرياضـيات يشـترك المعلمـون            ةتزويدهم بأداة موضوعي  ) أ  ( 

 .والموجهون فى تصميمها 



 ٩

المتعددة التى يمكن أن يقع فيها مقومـو األداءات التدريسـية        تبصيرهم باألخطاء   ) ب(
 .للمعلم 

د تساعد القائمين على برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة ، وذلـك باالسـتفادة مـن                ق ) ٥(
، وبطاقة التقويم الذاتى ، األمر الذى قد يؤدى إلى تحسين أداء             بطاقة التقويم الخارجية  

 .المعلم داخل حجرة الدراسة 
 

تفيد التالميذ ، وذلك بوجود المعلم الذى يمتلـك المهـارات األدائيـة الالزمـة فـى                 د  ق ) ٦(
 .التدريس، مما يساعد فى تنمية قدراتهم ، واكتشاف مواهبهم ، وتعديل سلوكهم 

 

لتوصيات ، والمقترحات التى يمكن أن تفيد المهتمين بتطوير إعداد ، وتقويم            اقدم بعض   ت ) ٧(
لجة نواحى القصور ، مما يساعد فى رفـع المسـتوى           وتدريب المعلم للمساهمة فى معا    

 .األدائى للمعلم 

א−٣ :א
 

 : قتصرت الدراسة الحالية على ما يلى ا
 أنها مرحلة تعد نتاج لمرحلة سابقة ، وتأسـيس          ثعلم رياضيات المرحلة اإلعدادية حي    م ) ١(

المعلم بذل المزيد من    لمرحلة مقبلة ، كما أن المحتوى الدراسى لهذه المرحلة يحتاج من            
الجهد حتى ينتقل التلميذ بفكره من مرحلة القياس المباشـر إلـى مرحلـة التجريـد ،                 

 .والبرهان الرياضى 
 . سنوات ٨ خبرتهم التدريسية عن دينة من معلمى الرياضيات والذين تزيع ) ٢(

 

لخصت لمهارات التدريسية الالزمة ألداء معلم الرياضيات داخل حجرة الدراسة ، والتى ت           ا ) ٣(
 : فى المهارات األربع الرئيسة التالية 

 .مهارات تخطيط الدرس ) أ ( 
 .مهارات تنفيذ الدرس ) ب(
 .مهارات العالقات اإلنسانية ) جـ(

 .م الدرس يمهارات تقو) د ( 
 

 .م ٢٠٠٢ / ٢٠٠١لفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى ا ) ٤(
 



 ١٠

א−٤ :א
 : قق من صحة الفروض التالية حاول الدراسة الحالية التحت

 : لفرض األول ا
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة مـن المعلمـين فـى                 

لبطاقة التقويم الخارجية بعد التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى ،           التطبيقين القبلى والبعدى  
 .والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق البعدى 

 

 : فرض الثانى لا
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة مـن المعلمـين فـى                 

ات األدائية المتعلقة بتخطـيط الـدرس ،        رالتطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة للمها      
 .والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 

 
 : لخمسة التالية وينبثق عن هذا الفرض الفروض الفرعية ا

 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الدرجات الكليـة ألفـراد العينـة مـن                )  أ – ٢(
الـذاتى بالنسـبة للمهـارات األدائيـة         المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم     

 .المتعلقة بتخطيط الدرس ، والفرق لصالح متوسط الدرجات الكلية للتطبيق الثالث 
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة من المعلمين فـى               ) ب – ٢(

الـدرس ،    التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات تحليل محتـوى         
 .والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 

ـ – ٢(  من المعلمين فـى     توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة         )  ج
التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات صياغة األهداف السلوكية ،           

 .والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة من المعلمـين فـى               )  د – ٢(

تى بالنسبة لمهارات إعداد الوسائل التعليميـة ،        التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذا    
 .والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 

اد العينة من المعلمـين فـى       رتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أف        ) هـ-٢(
التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات تنظيم األنشطة التعليميـة ،            

 .صالح متوسط درجات التطبيق الثالث والفرق ل
 



 ١١

 : لفرض الثالث ا
وجد فروق ذات دلة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة مـن المعلمـين فـى                ت

بطاقة التقويم الذاتى بالنسبة للمهارات األدائية المتعلقـة بتنفيـذ الـدرس ،             لالتطبيقات الثالثة   
 .والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 

 
 :ينبثق عن هذا الفرض الفروض الفرعية الخمسة التالية و
 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الدرجات الكليـة ألفـراد العينـة مـن                )  أ – ٣(
 التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الـذاتى بالنسـبة للمهـارات األدائيـة             ىالمعلمين ف 

 .ات الكلية للتطبيق الثالث المتعلقة بتنفيذ الدرس ، والفرق لصالح متوسط الدرج
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة من المعلمين فـى              )  ب – ٣(

لذاتى بالنسبة لمهارات التمهيد للـدرس ، والفـرق         االتطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم     
 .لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 

ـ – ٣( ة بين متوسط درجات أفراد العينة من المعلمين فـى          توجد فروق ذات داللة إحصائي    )  ج
التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة الستراتيجيات ومهارات التـدريس ،           

 .سط درجات التطبيق الثالث ووالفرق لصالح مت
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة من المعلمـين فـى               )  د – ٣(

 الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات صياغة وتوجيـه ، وتلقـى             التطبيقات
 .األسئلة ، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 

ـ – ٣( ت داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة من المعلمين فـى            اتوجد فروق ذ  )  ه
 إدارة الفصـل الدراسـى ،       التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات      

 .والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 
 
 : لفرض الرابع ا

ـ           ت  المعلمـين فـى     نوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة م
التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة للمهارات األدائية المتعلقة بالعالقات اإلنسانية ،            

 .ق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث والفر
 



 ١٢

 : وينبثق عن هذا الفرض الفروض الفرعية الثالثة التالية 
 

لدرجات الكليـة ألفـراد العينـة مـن         اتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط        )  أ – ٤(
المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة للعالقـات اإلنسـانية ،             

 .فرق لصالح متوسط الدرجات الكلية للتطبيق الثالث وال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة من المعلمين فـى              )  ب – ٤(

الثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة للعالقات اإلنسـانية بـين التالميـذ ،             ثالتطبيقات ال 
 .والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 

ـ – ٤( توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة من المعلمين فـى              )  ج
ية بـين المعلـم ،      نالتطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة للعالقات اإلنسـا        

 .والتالميذ، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 
 

 : لفرض الخامس ا
ين متوسط درجات أفراد العينة مـن المعلمـين فـى           وجد فروق ذات داللة إحصائية ب     ت

التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة للمهارات األدائية المتعلقة بتقـويم الـدرس ،              
 .صالح متوسط درجات التطبيق الثالث لوالفرق 

 
 : وينبثق عن هذا الفرض الفروض الفرعية األربعة التالية 

 

لة إحصائية بين متوسط الدرجات الكليـة ألفـراد العينـة مـن             توجد فروق ذات دال   )  أ – ٥(
المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات تقويم الدرس ،            

 . لصالح متوسط الدرجات الكلية للتطبيق الثالث قوالفر
معلمين فـى   توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة من ال           )  ب – ٥(

التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات التقـويم قبـل بـدء شـرح           
 .الدرس، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة من المعلمين فـى              ) ـج – ٥(
بالنسبة لمهارات التقويم أثناء شرح الدرس ،       التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى      

 .والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 
 العينة من المعلمـين فـى       دتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفرا        )  د – ٥(

التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات التقويم فـى نهايـة شـرح              
 .لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث الدرس ، والفرق 



 ١٣

א−٥ א א :א
 :  إعداد اإلطار النظرى – أ

 : ين التاليين رامت الباحثة بإعداد اإلطار النظرى للدراسة على أساس المحوق
 : انب نظرى يشمل ج -١

 . األداء ، ومنظومة أداء المعلم – أ
  .من الناحيتين اللغوية ، واإلصطالحية:  التقويم -ب
 . التقويم التربوى -ـج
 . تقويم أداء المعلم – د
 . التقويم الذاتى للمعلم -ـه

قويم الذاتى للمعلم ، مـع      ترض لبعض الدراسات التى تناولت أداء المعلم ، وتقويمه ، وال          ع -٢
التعليق على هذه الدراسات ، وتوضيح النقاط التى تمت االستفادة منهـا فـى الدراسـة                

 .الحالية 
 

 : دوات الدراسة  إعداد أ-ب
عداد استبيان مفتوح ألخذ آراء كل من المعلمين والموجهين فى المهارات التدريسـية             إ -١

 .لرياضيات االتى يجب مراعاتها عند تقويم أداء معلم 
عداد بطاقة التقويم الذاتى ألداء معلم الرياضيات فى ضوء مـا أسـفرت عنـه نتـائج                 إ -٢

 . والثبات االستبيان المفتوح ، وضبطها من حيث الصدق
عداد بطاقة التقويم الخارجية ألداء معلم الرياضيات ، وضـبطها مـن حيـث الصـدق                إ -٣

 .والثبات
 

  : الخطوات اإلجرائية للدراسة -ـج
الجتماع مع الموجه العام للرياضيات بمديرية التربية والتعليم لتوضيح هدف الدراسـة،            ا -١

 .وأدواتها والخطوات اإلجرائية للدراسة 
الموجهين فى أحد اجتماعات المكتب الفنى الخـاص بتوجيـه الرياضـيات            الجتماع مع   ا -٢

تها اإلجرائية ، وعرض    ابمديرية التربية والتعليم بدمياط لتوضيح هدف الدراسة ، وخطو        
 .االستبيان المفتوح عليهم 

الجتماع مع المعلمين فى بعض المدارس اإلعدادية لتوضيح هدف الدراسة وخطواتهـا            ا -٣
 .الستبيان المفتوح عليهم اإلجرائية وعرض ا



 ١٤

 : الجتماع مع كل موجه من الموجهين الذين أبدوا استعدادهم للتعاون مع الباحثة بهدفا -٤
 .ح هدف الدراسة ي توض– أ
 . شرح الخطوات اإلجرائية للدراسة -ب
 . تحديد المدارس التى ستطبق فيها الدراسة -ـج
ناقشة األداءات التدريسية التـى      توزيع بطاقات التقويم الخارجية على كل موجه لم        – د

 .تتضمنها البطاقة 
 

 لمعرفة درجات كـل     كلتطبيق القبلى لبطاقة التقويم الخارجية من قبل الموجهين ، وذل         ا -٥
 .فرد من أفراد العينة من المعلمين فيها 

 

الجتماع مع عينة الدراسة من المعلمين بعيداً عن موجهيهم لتوضيح هدف الدراسـة ،              ا -٦
رائية ، وتقديم بطاقة التقويم الذاتى لكل فـرد مـن أفـراد العينـة مـن                 وخطواتها اإلج 

ئيسة والفرعية التى تتضمنها البطاقـة ،       رالمعلمين، ومناقشتهم فى المهارات األدائية ال     
حصة دراسية وذلك بموجب    ) ١٥(والتى بموجبها سُيقوم كل معلم أداءه التدريس خالل         

 .حصص دراسية ) ٥(تحرير بطاقة كل 
 

شة تقديرات كل فرد من أفراد العينة ألدائه التدريسى ، وتقـديم التغذيـة الراجعـة                ناقم -٧
 .المناسبة له 

 

عدى لبطاقة التقويم الخارجية من قبل الموجهين علـى أفـراد العينـة مـن               بلتطبيق ال ا -٨
 .المعلمين 

 

لـة  قارنة النتائج بين التطبيقين القبلى والبعدى لبطاقة التقويم الخارجيـة الختبـار دال            م -٩
 .الفروق 

 

  .مقارنة النتائج بين التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى الختبار داللة الفروق  -١٠
 

 .تفسير النتائج   -١١
  
 .تابة التوصيات والمقترحات ك -١٢

 



 ١٥

א−٦ :א
  :  Performanceاألداء ) ١(

 إلـى خلفيـة     و كل ما يصدر عن الفرد من سلوك لفظى ، أو مهارى ، وهو يسـتند               ه
ر منه قدرتـه أم     همعرفية ووجدانية معينة ، وهذا األداء يكون عادة على مستوى معين ، ويظ            

  .)٤(عدم قدرته على أداء عمل ما 
 

  : Teacher’s Performanceأداء المعلم ) ٢(
معلم أثناء مواقف التدريس ، وهو الترجمة اإلجرائيـة         لو مصطلح يشير إلى سلوك ا     ه

علم من أفعال واستراتيجيات فى التدريس أو فى إدارته للفصل ، أو مسـاهمته              لما يقوم به الم   
فى األنشطة المدرسية ، أو غيرها من األعمال واألفعال التى يمكن أن تسهم فى تحقيق تقـدم                 

  .)٥(فى تعلم التالميذ 
  :  Evaluationالتقويم ) ٣(

 .)٦(قات المن القوى والعو الحكم على الشىء المقوم ، وذلك بإرجاعه إلى إطار عام ه
 

  :Evaluating Teacher’s Performanceتقويم أداء المعلم ) ٤(
تستخدم فيه المهام التى يقوم بها المعلـم للحصـول علـى             Procedureهو إجراء    

أدائه وقدرته على تطبيق ما يمتلكه من معرفة ، ومهارات فـى مواقـف               معلومات عن جودة  
  .)٧(تربوية متعددة 

אא) ٥( : Teacher’s Self Evaluationא
تقويم مستمر لقدراته ، ومهاراته التدريسية من حيث إتقان         بقصد به مدى قيام المعلم      ي

األساليب السليمة فى تعامله مع تالميذه ، ومهاراته فى معالجـة مشـكالتهم ، وتمكنـه مـن                  
تدريس الحديثة ، والوسائل التعليميـة      مهارات صياغة األهداف السلوكية ، واستخدام طرائق ال       

  .)٨(لتقويم بمفاهيمه ، وأساليبه الحديثة  االمناسبة ، وإنتاجها ، واستيعاب نظرية
 

                                           
 سيتم مناقشة هذه المصطلحات فى الفصل الثانى ، ويكتفى هنا بذكر المصطلحات التى أقرتها الباحثة  

 ، القاهرة، عالم ٢ ط، عجم المصطلحات التربوية المعرفة فى المناهج وطرق التـدريس م: حمد حسين اللقانى ، على أحمد الجمل    أ)  ١(
  .١٢٩ ، ص ١٩٩٩الكتب ، 

لمؤتمر العلمى الرابع عشر للجمعيـة المصـرية للمنـاهج          ا،  " اتجاهات معاصرة فى تقويم أداء المعلم       : " بى  هاعيل و لسيد إسم ا)  ٢(
  .٧٥٧ ، المجلد الثانى ، ص ٢٠٠٢ يوليو ٢٥ – ٢٤،  وطرق التدريس

  .٢٤٢، ص  ١٩٩٣، الكويت ، دار سعاد الصباح ،  وسوعة علم النفس والتحليل النفسىم: رج عبد القادر طه ف)  ٣(
(4) Nitko, A.J., “ Educational Assessment ” , Englewood Cliffs : Prentice Hill, 1996, P. 122 . 
(8) Peter, W., Airasian and Arlen, R. Gullickson ; “ Teacher Self- evaluation Tool Kit ”, Eric Document 

Reproduction Service, 1997 . 
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 لفصل الثانىا
 قويم أداء المعلمت

−.
.אא -١
א -٢ .א
:א -٣

 : ماهية التقویم : وًال أ
 .ة اللغوية  من الناحي–أ      
 . من الناحية االصطالحية -ب     

 

  : التقویم التربوى: انيًا ث
 . أغراض التقويم التربوى –أ      
 . مجاالت التقويم التربوى -ب     

 

 : تقویم أداء المعلم : الثًا ث
 . أهداف تقويم أداء المعلم –أ     
 . أنظمة تقويم أداء المعلم -ب    
 .م أداء المعلم  أساليب تقوي-جـ    
 . عوامل نجاح عملية تقويم أداء المعلم –د     
 .شكالت تقويم أداء المعلم م -هـ    
 . مراحل تطور البحث فى تقويم أداء المعلم –و     

 

אא -٤ .א



 ١٧

-  :
فة تناول الباحثة فى هذا الفصل ماهية األداء بصفة عامة ، وماهية أداء المعلم بصت

يم من الناحيتين وخاصة ، موضحة منظومة أداء المعلم ، كما تتناول الباحثة ماهية التق
اللغوية، واالصطالحية ، وماهية التقويم التربوى وأغراضه ، ومجاالته ، ثم تنتقل الباحثة إلى 
عرض موضوع تقويم أداء المعلم موضحة ماهيته ، وأهدافه ، وأساليبه ، وأنظمته ، وعوامل 

معلم ، ومراحل ال عملية تقويم أداء المعلم ، والمشكالت التى تواجه عملية تقويم أداء نجاح
 .تطور البحث فى تقويم أداء المعلم 

 

حيث أن الدراسة الحالية تهدف إلى بيان أثر إتباع معلم الرياضيات ألسلوب التقويم و
ة الفصل موضوع التقويم الذاتى فى تحسين أداءاته التدريسية ، فإن الباحثة تتناول فى نهاي

 . الذكر ةوفيما يلى عرض توضيحى للموضوعات سابق. الذاتى 
 

:אא −١
العلمية ، : تنافس العالم اليوم من أجل تحسين وتجويد األداء فى شتى المجاالت ي

واالقتصادية ، واالجتماعية ، والصناعية ، ونحن فى العملية التعليمية بحاجة ماسة إلى 
 تعليمية جيدة ةافة عناصر هذه العملية ، فنحتاج معلماً ُأعد إعداداً جيداً ، وإدارتحسين أداء ك

تساعد فى تحقيق األهداف التعليمية المنشودة ، وكذلك نحتاج مناهج ُمعدة على أسس علمية 
وعصرية يظهر عائدها التربوى فى صورة نواتج تعلم مختلفة ، مما ينعكس على أداء المتعلم 

 معارف ، وقيم واتجاهات ، وعادات مرغوبة ، ومهارات متنوعة فيصبح فيظهر فى صورة
 .راً ، ومبدعاً ، وقادراً على حمل راية التنمية فى مجتمعه فكم
 

كل ما يصدر عن الفرد من سلوك لفظى ، أو مهارى ، وهو يستند " ُيعرف األداء بأنه و
ة على مستوى معين ، ويظهر إلى خلفية معرفية ، ووجدانية معينة ، وهذا األداء يكون عاد

  .)٩("ا منه قدرته ، أو عدم قدرته على أداء عمل ّم
 

إنجاز الفرد للمهام الموكولة إليه ، ويرتبط هذا اإلنجاز أو األداء " يعرف كذلك بأنه و
  .)١٠(" بمدى اكتساب الفرد للمهارات المختلفة التى تلزم لتحقيق هذا اإلنجاز 

                                           
  .١٢٩مرجع سابق ، ص : قانى ، على أحمد الجمل أحمد حسين الل ) ١(
رح لتضمين بعض المهارات الحياتية فى منظومة المنهج التعليمى فى إطار مفاهيم األداء والجودة تنموذج مق: " سام محمد مازن ح)  ٢(

المجلد ،  لمؤتمر العلمى الرابع عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريسا، " الشاملة رؤية مستقبلية 
  .٣١ ، ص٢٠٠٢ يوليو ٢٥ – ٢٤األول ، 



 ١٨

 .) ١١(" فعلى للقدرات الكامنة لدى الفرد لاز ااإلنج" يقصد باإلنجاز هنا و
 

الفعل اإليجابى النشيط الكتساب المهارة أو " نظر بعض التربويين إلى األداء بأنه و
  .)١٢(" كن الجيد من أداؤها تبعاً للمعايير الموضوعية مالقدرة أو المعلومة ، والت

 

 والمهارة ، حيث أن فى ضوء وجهة النظر السابقة نالحظ ثمة ربطاً بين األداء و
 .هى األداء المتقن الذى يعبر عن معرفة ، وقد يكون لفظياً ، أو حركياً ، أو عقلياً : المهارة 

 

مجموعة االستجابات التى " قد أجمعت العديد من الكتابات التربوية على أن األداء هو و
لك يكون األداء هو فرد فى موقف معين ، وتكون قابلة للمالحظة ، والقياس ، وبذليأتى بها ا

  .)١٣(" ما يقاس من السلوك 
  Teacher Performanceذا بالنسبة لمفهوم األداء بشكل عام ، أما أداء المعلم ه

سلوك المعلم أثناء مواقف التدريس سواء داخل الفصل أو خارجه ، " فهو مصطلح يشير إلى 
لم من أفعال ، واستراتيجيات فى ويالحظ أن هذا األداء هو الترجمة اإلجرائية لما يقوم به المع

 لالتدريس ، أو فى إدارته للفصل ، أو مساهمته فى األنشطة المدرسية ، أو غيرها من األعما
  .)١٤(" أو األفعال التى يمكن أن تسهم فى تحقيق تقدم فى تعلم التالميذ 

 

مهام يعد مفهوم أداء المعلم ترجمة المفاهيم والتعميمات والمبادئ ذات العالقة بالو
  .)١٥(اف المنشودة دالتعليمية التى يناط بها المعلم إلى سلوك عملى موجَّه يحقق األه

 

كل ما يقوله ، ويفعله فى أثناء الموقف التعليمى ، وما " بذلك يشمل أداء المعلم و
إدارة الفصل ، وإدارة المناقشة ، واإللقاء ، : يتصل به على نحو مباشر ، أو غير مباشر مثل 

  .)١٦(" ة ، وتخطيط النشاط لاألسئوتوجيه 
 

                                           
  .٤٥ ، ص ١٩٩٨، المنصورة ، عامر للطباعة والنشر والتوزيع ،  صطلحات فى المناهج وطرق التدريسم: حمد السيد على م)  ١(
لكفايات التعليمية برنامج مقترح إلعداد معلم اللغة العربية فى معاهد المعلمين بالسودان فى ضوء ا: " الحسن الجعفر خليفة  ) ٢(

  .٨٥ ، ص ١٩٩٢، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة األزهر ، " األساسية 
  .١١ ، ص ١٩٩٩ ، القاهرة ، النهضة المصرية ، ١٠، ط لم النفس التربوىع: أحمد زكى صالح  ) ٣(
  .٧٥٧مرجع سابق ، ص : لسيد إسماعيل وهبى ا)  ٤(
  .١١٨مرجع سابق ، ص : ا ، ماجد حمد الديب إحسان خليل األغ ) ٥(
  .١١مرجع سابق ، ص : حمد زكى صالح أ)  ٦(



 ١٩

א  −٢ :א
تعدد المسئوليات والمهام األدائية التى تقع على عاتق المعلم داخل الفصل وخارجه ، ت

 والثقافة ةفالمعلم ال ُيعد ُمقدماً لبرنامج تعليمى ، أو سارداً لمقوالت أدبية ، أو ناقالً للمعرف
ضل ، وراٍع لتنشئة تالميذه التنشئة االجتماعية الفعالة ، وُمفجر فحسب ، ولكنه أيضاً ُمرب فا

لطاقاتهم اإلبداعية ، لذلك فمن البديهى أن تتنوع أنشطة المعلم داخل المدرسة من أجل تحقيق 
 : األهداف التربوية المنوطة بالمدرسة ، وتتلخص هذه األنشطة فى التالى 

 .يقاً حديد األهداف التعليمية تحديداً دقت) أ ( 
 .خطيط المواقف التعليمية ت) ب(
ناء شبكة فعالة لالتصال التربوى سواء بين المعلم وبين المستويات ب) جـ(

المختلفة للتنظيم اإلدارى بالمدرسة ، أو بينه وبين تالميذه، أو بينه وبين 
 .المجتمع المحلى 

 .ما يحقق األهداف التعليمية بوجيه التالميذ وإرشادهم ت) د ( 
 .قويم البرامج الدراسية ت )هـ(

 

النظرة النُظُمية ألداء المعلم تبين أن هذا األداء منظومة قائمة بذاتها ، لها عالقات و
متبادلة مع المنظومات األخرى للنظام التعليمى ، وفى الوقت نفسه فإن منظومة أداء المعلم 

قات التأثيرية المتبادلة بين فيما بينها ، وذلك من خالل العال تتكون من عدة نظم فرعية متفاعلة
  :)١٧(هذه النظم الفرعية ، وتتمثل هذه النظم فيما يلى 

 .نظام األهداف ) أ ( 
 .نظام معدالت األداء ) ب(
 .نظام الصفات الشخصية ) جـ(

 .نظام الفعالية العامة للمعلم ) د ( 
  -:فيما يلى عرض مختصر لهذه النظم و

 : نظام األهداف ) أ ( 
 : نظام عدة أنواع من األهداف هى ضم هذا الي
 .ألهداف العامة للتربية ا -١
  .هداف اإلشراف التربوىأ -٢

                                           
، المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية ، شعبة التخطيط التربوى ، " منظومة أداء المعلم ونماذج تقويمها : " اكر محمد فتحى ش)  ١(

  .٦٥ ، ص ١٩٩١



 ٢٠

 .هداف المنهج الدراسى أ -٣
 .هداف الصف الدراسى أ -٤
 .هداف الموقف التدريسى أ -٥

 

رغم أهمية نظام األهداف ، واتخاذه كمحور من محاور تقويم أداء المعلم إال أن هناك و
مدى جدية هذا المحور ، ومدى إمكانية التطبيق الدقيق له فى بعض التحفظات التى تثار حول 

 : ، وتتمثل هذه التحفظات فى جانبين أساسيين هما  الواقع العملى
 
 : لجانب األول ا

لتشكيك فى إمكانية التحديد الدقيق لألهداف المتعلقة بالمنهج الدراسى من جهة ، ا
 .والمتعلقة بالموقف التدريسى من جهة أخرى 

 
 : نب الثانى لجاا

از الخاصة بها ، وذلك جالتشكيك فى إمكانية قياس هذه األهداف ، وقياس عمليات اإلن 
 : لألسباب التالية 

عوبة تحويل بعض هذه األهداف ، أو بعض ما يتم تنفيذه منها إلى مقاييس ، ص -١
 .ومعايير كمية محددة 

 لها صلة بعمليات عوبة حصر المتغيرات خاصة المتغيرات السلوكية البيئية التىص -٢
 .اإلنجاز 

غى على اإلدارة والمعلمين ، والمشرفين بعوبة تحديد درجة االهتمام التى ينص -٣
التربويين أن يعطوها ألهداف اإلشراف التربوى ، وأهداف الصف الدراسى ، وأهداف 
 .المنهج الدراسى ، وأهداف الموقف التدريسى ، وأهداف المجتمع ، وأهداف المعلمين

 
د هذه عن هذه التحفظات ذات أهمية ، والواجب أخذها فى االعتبار ، وال تالشك أو

التحفظات معوقاً فى تقويم أداء المعلم ، ولكنها تفرض مزيداً من التحديات أمام الجهات المعنية 
بتقويم أداء المعلم ، لتبذل مزيداً من الجهد من أجل أن تمتلك تصوراً متكامالً عن شكل األداء 

 . وأهدافه ، ومقتضيات إنجازه بالفعالية المطلوبة التدريسى ،
 



 ٢١

ء نظام فعال لألهداف يمكن اتخاذه واحداً من معايير تقويم أداء المعلم الكى يتم بنو
  :)١٨(ينبغى مراعاة األمور التالية 

قد لقاءات دورية بين المشرف التربوى ، والمعلمين إلجراء تحليل موضوعى وعلمى ع -١
ية ، وأهداف المرحلة التعليمية ، وأهداف اإلشراف التربوى من لألهداف العامة للترب

مية عامة على يأجل توحيد الفكر بين المشرف التربوى والمعلم لضمان تبنى سياسة تعل
 .مستوى المجتمع 

راسة مختلف المناهج الدراسية كلُّ حسب تخصصه من أجل تبين مدى التقارب بين د -٢
 .له المشرف التربوى والمعلمون مضمون المنهج واألهداف التى حددها 

دريب المعلم على صياغة أهداف نوعية صفية بحيث يتبناها المعلم كأهداف تختص ت -٣
 دون غيره من الصفوف األخرى ، وذلك بسبب اختالف قدرات ابصف دراسى مَّ

 .المعلمين، وأيضاً اختالف قدرات تالميذ الصف عن أمثالهم فى صف آخر 
 ، والبشرية داخل المدرسة وخارجها ، والكفيلة بمساعدة المعلم دارس اإلمكانات الماديةت -٤

 .على بلوغ أهدافه باالشتراك مع تالميذه 
اإلعداد الجيد ألساليب المالحظة التى يمكن من خاللها للمشرف التربوى أن ولتخطيط ، ا -٥

 .يجمع البيانات ، والمعلومات ذات الصلة بأداء المعلم 
تعد معايير للحكم على مستوى كل معلم فى األداء حديد مستويات التمكن التى ت -٦

 .التدريسى
كون المتابعة متواصلة فتؤدى إلى تتابعة ومالحظة المعلم فى عديد من اللقاءات حتى م -٧

 .إظهار صورة شاملة ألداء المعلم 
حليل البيانات التى يتم الحصول عليها ، والتعرف على النواحى اإليجابية والسلبية فى ت -٨

 .م أداء المعل
قد لقاءات مع المعلمين لمناقشة االتجاهات العامة لمستويات أداؤهم ، ومدى اتساق ع -٩

ع النواتج المستمدة من األهداف ، ومدى جودة استخدام هذه النواتج مهذه االتجاهات 
فى التقويم الذاتى لكل معلم ، ومن خالل التغذية الراجعة يعدل كل معلم من أداؤه ، كما 

اتج المستمدة من األهداف بناءاً على الممارسة التطبيقية للمواقف يمكنه تعديل النو
 .التعليمية 

                                           
، رسالة "  نظام اإلشراف التربوى فى المملكة العربية السعودية فى ضوء اتجاهاته الحديثة تطوير: " أحمد عبد العزيز راشد  ) ١(

  .٧٩ – ٧٨ ، ص ص ١٩٩١ة عين شمس ، عدكتوراه غير منشورة ، كلية التربية ، جام
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ى ، والمعلمون فى مراجعة األهداف ، والنواتج المستمدة منها فى وبدأ المشرف التربي -١٠
ضوء ما تكشف عنه الممارسة التطبيقية للمواقف التعليمية ، وبذلك يمكن تدعيم 

من خالل فريق متعاون ومتكامل من المشرف اإليجابيات ، وتالفى أوجه القصور 
 .التربوى والمعلمين 

 
 
 

 : نظام معدالت األداء ) ب(
 المتفق عليه أنه ال يمكن قياس أداء المعلم دون وضع معدالت أداء لجميع نبات م 

المهام التى يؤديها من أجل معرفة مدى تحقق األهداف المرجوة كماً ونوعاً ، ويقصد بمعدالت 
الوصف المكتوب لمدى الجودة التى يجب أن يؤدى بها الفرد األعمال المحددة " ها األداء أن

، والتى تتوقعها اإلدارة منه ، وذلك على وجه ُمرض للغاية ، وفى ظل ه التى تتضمنها وظيفت
 ، فمعدالت األداء بمثابة مقاييس تفيد فى الحكم على أداء المعلم )١٩(" ظروف العمل الحالية 

ائه فى وضع معدالت سية ، واإلدارية ، والبد أن يسهم المعلم بالتعاون مع رؤألنشطته الفن
األداء ، ألن ذلك يؤدى إلى تحويل معدالت األداء إلى واجبات حقيقية ، كما يؤدى أيضاً إلى 
تقبل المعلمين لهذه المعدالت ، وممارستهم للتقويم الذاتى الذى يمكنهم من التعرف على مدى 

 .تباعد بين هذه المعدالت واألداء الفعلى لهم التقارب ، أو ال
 
 
 

 : التعريف السابق لمعدالت األداء فإنه ينبغى أن تتصف بما يلى  فى ضوءو
 .ن تُسجل كتابةً حتى يمكن تعميمها ، وحتى يتفهمها الرؤساء ، والمرءوسون أ -١
 .ن تتضمن مدى الجودة التى يجب أن يؤدى الفرد بها العمل الموكول به إليه أ -٢
 .ات ، والواجبات العامة غير المحددةين تتضمن األعمال المحددة للوظيفة دون المسئولأ -٣
 .ن تصف األداء المحقق لغاية العمل أ -٤
ن توضع هذه المعدالت فى ضوء الظروف القائمة ، والتى يعمل األفراد فى ظلها ، أ -٥

 .وليس فى ظروف مثالية غير نموذجية غير محققة حالياً 
  :)٢٠(اع من معدالت األداء هى هناك أربعة أنوو
 : لمعدالت الكمية ا

وهى تشير إلى عدد الوحدات التى يجب على الفرد إنجازها خالل فترة زمنية معينة  
 .بشكل ُمرض 

                                           
   .٦٩مرجع سابق ، ص : اكر محمد فتحى ش) ١(
  .٧٠المرجع السابق ، ص : فتحى  اكر محمدش)  ٢(
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 : لمعدالت النوعية ا
 .وهى تشير إلى مدى الجودة فى أداء العمل  

 : لمعدالت الزمنية ا
 .ل فترة زمنية محددة ها خالزوهى تشير إلى العمليات المراد إنجا 

 : عدالت تتعلق بطريقة أداء العمل م
 .وهى تشير إلى اإلجراءات الموضوعية للقيام بالعمل بالكفاءة ، والفعالية المطلوبة  

 

ترى الباحثة أنه ينبغى عدم الخلط بين إجراءات العمل ، وبين معدالت األداء ، و
ال العمل ، فى حين أن معدل األداء يعبر عن فى مج فاإلجراءات تمثل ما يقوم به المعلم فعالً

 .المقاييس التى يتم وضعها لمعرفة مستوى العمل المقبول 
 

 : هناك بعض التحفظات التى تؤخذ على نظام معدالت األداء وهى و
لتقويم على أساس معدالت األداء يوفر قياساً ، وحكماً على صالحية المعلمين واألعمال ا -١

إال أن هذا التقويم غير قادر على الحكم على صالحية المعلمين، لحاضر ، اوالوظائف فى 
 .واألعمال ، والوظائف فى المستقبل 

ضع معدالت محددة لألداء يمثل مهمة صعبة ، وذلك لوجود بعض األنشطة التى و -٢
يمارسها المعلم بحاجة إلى تحديد دقيق لمحتوياتها ، وإجراءاتها ، ودراسة شاملة ، 

 .تغيرات الحركة ، والزمن ، والجودة ، والتكلفة رة لها بكل مشومبا
لنجاح فى تحقيق معدالت عالية لألداء ال يمثل مؤشراً حقيقياً عن فعالية ، وكفاءة ا -٣

المعلمين ، فمن الممكن أن يعزى ذلك إلى توافر اإلمكانات ، أو وجود مناخ تنظيمى فعال 
 .يحيط بالمعلم ، والتالميذ 

 
 : ة م الصفات الشخصيانظ) جـ(

: نطوى هذا النظام على صفات محددة تتصل بشخصية المعلم ، وخصائصه مثل ي
التعاون ، وااللتزام ، والمبادأة ، واالنتماء ، والصدق ، وقدرته على تحقيق األهداف ، ودقته 

ة، يفى األداء ، وحرصه على مصلحة المنظمة التعليمية ، وقدرته على تحسين الوسائل التعليم
، وما شابه ذلك من صفات تُمكّن المعلم من ممارسة أنشطته اإلدارية ،  … وطرق التدريس

والفنية على نحو أفضل ، وهناك بعض التحفظات التى تؤخذ على نظام الصفات الشخصية 
 : وهى 
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 .عوبة تقديم حصر دقيق ومتكامل للصفات الواجب توافرها فى المعلم الكفء ص -١
 .لصفات الشخصية من حيث عالقتها بالعمل النسبية لكل صفة من ا ختالف األهميةا -٢
 .ختالف األهمية النسبية للصفة الواحدة من موقف آلخر ا -٣
عوبة عزل الصفات الشخصية للمعلم عن البيئة التى يعيش فيها ، أو التى يعمل فيها، ص -٤

  .ةإذ أن البيئة عادةً ما تؤثر على تلك الصفات ، وتوجهها وجهة معين
 

 : عامة للمعلم نظام الفعالية ال) د ( 
ركز هذا النظام على مستوى الفعالية العامة لدى المعلم باعتبارها الغاية العليا التى ي

تنشدها المنظمات التعليمية ، وتنطوى الفعالية العامة للمعلم على تحقيق األهداف التعليمية 
الية العامة داء المعلم فى ظل نظام الفعأوالحكم على . على نحو أفضل بأقل تكلفة وأقل وقت 

 : يرتكز على تقديرات عامة حول األسئلة التالية 
 ا مدى فاعلية المعلم فى تحقيق األهداف الخاصة بوظيفته ؟م -١
ا مدى فعالية المعلم فى تحقيق الربط بين أهدافه ، وأهداف المنظمة التعليمية ، م -٢

 وأهداف المجتمع ؟
 فى تطوير المنظمة التعليمية ؟لمعلم فى تقديم المقترحات التى تفيد اا مدى فعالية م -٣
ا مدى فعالية المعلم فى تطوير ذاته من أجل التكيف مع المتغيرات الحالية ، م -٤

 والمستقبلية ؟ 
 

من العرض السابق تالحظ الباحثة أن منظومة أداء المعلم تضم عدة أنظمة فرعية و
 الكلية لهذه المنظومة ،  بحيث تتكامل فيما بينها لتحقيق األهدافءديناميكية ، ومتفاعلة األجزا

ينفرد ببعض الخصائص التى تميزه عن غيره من  Sub – Systemغير أن كل نظام فرعى 
أجزاء المنظومة ، وقد ساهم تفرد أجزاء منظومة أداء المعلم ، وتكاملها فى ذات الوقت إلى 

 .معلم لظهور عدة أساليب لقياس وتقويم أداء ا
 

ع تقويم أداء المعلم فى مصر فى ضوء منظومة أداء النظرة التحليلية الناقدة لواقو
نظام : المعلم تبين أن تقويم أداء المعلم يتم فى ضوء نظامين فرعيين لهذه المنظومة هما 

معدالت األداء، ونظام الصفات الشخصية ، وبذلك فإن واقع تقويم أداء المعلم فى مصر 
نظام األهداف ، ونظام الفعالية :  هما ظامين فرعيين آخرين لمنظومة أداء المعلمنيتغاضى عن 
  .)٢١(العامة للمعلم 

                                           
، المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية ، " بدائل مقترحة : تقويم أداء المعلم فى مصر : " د حلمى ، شاكر محمد فتحى ؤاد أحمف)  ١(

  .١٤٦ ، ص ١٩٩١
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:א−٣
  : لتقويم ااهيةم:  والًأ
 :  من الناحية اللغوية – أ

 ، كما يعنى " بيان قيمة الشىء " قصد بالتقويم لغوياً كما جاء فى قاموس لسان العرب ي
المتاع فيعنى ذلك أنه ثَّمنه ، وجعل  ) قَوََّم( ، فإذا قال شخص أنه " تعديل وتصحيح ما اعوج " 

الغصن فيعنى ذلك أنه عدله ، وصححه ، وجعله )  َمقَوَّ( له قيمة معلومة ، وإذا قال أنه 
  . )٢٢(مستقيماً 

 

فحص شىء ّما بهدف " أن كلمة تقويم تعنى  Encarta" إنكرتا " جاء فى قاموس و
  .)٢٣(" فه ته ، أو أهميته ، أو ظرودالحكم على قيمته ، أو جو

 

 :  من الناحية االصطالحية -ب
الحكم على الشىء المقوم ، وذلك بإرجاعه " قصد بالتقويم من الناحية االصطالحية ي

،  Norms، وهو بذلك يتضمن استخدام المعايير  )٢٤(  "القاتعإلى إطار عام من القوى ، وال
 .) ٢٥(ه ، وفعاليته لتقدير مدى كفاية الشىء المقوم ، ودقت  Standardsوالمستويات 

 

عبارة تصف ، أو تحدد المتغير موضع االهتمام ، أو  Normحيث ُيعنى بالمعيار  
  .)٢٦(الدراسة ، أو خاصية معينة 

إلى كمية المتغير ، أو الصفة المطلوب تقديرها ،  Standardينما يشير المستوى ب
اس مستوى ما يعد كافياً لألداء وأحياناً يشير إلى درجة التميز المطلوبة ألغراض معينة ، أو قي

  . )٢٧(عياً االمطلوب عملياً واجتم
بذلك نجد أن التقويم من الناحية االصطالحية يعنى إصدار حكم لغرض ما على قيمة و

األفكار ، واألعمال ، والحلول ، والطرق ، والمواد ، وغيرها ، وذلك ألهداف معلومة ، 
 .ومحددة من قبل 

 

                                           
  .٥٠٣ – ٥٠٠ ، ص ص ١٩٩٢ ، المجلد الثانى عشر ، دار صادر بيروت ، ١، ط لسان العرب : بن منظور ا)  ١(

(23)  St Martin’s Press, Micro Soft Encarta College Dictionary , New York , 2001, P. 494 . 
  .٢٤٢مرجع سابق ، ص : رج عبد القادر طه ف)  ٣(
، مجلة التربية ، اللجنة الوطنية " ة الثانوية لتقويم الطالب لمعلم المرح: " بد الرحمن إبراهيم المحبوب ، رشاد عبد العزيز موسى ع)  ٤(

  .٧٦ ، ص ١٩٩٦ ، ديسمبر ١١٩ والعلوم ، عدد القطرية للتربية والثقافة
(26)  Centra, J.A., “ Reflective Faculty Evaluation ” , San Francisco : Jossey – Bass, 1993, P. 12 . 
(27)  Centra, J.A., Op. Cit, P. 12 .   
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  : Educational Evaluation: بوى التقويم التر: انياً ث
إن التقويم التربوى قديم قدم المحاوالت األولى التى بذلها اإلنسان القديم فى تربية  

أبنائه ، وتعليمهم المهارات الالزمة لضروريات العيش ، والبقاء ، والتربويون يعدون عملية 
ياً من عناصر س وعنصراً أساالتقويم أحد المقومات األساسية للعملية التربوية بصفة عامة ،

المنهج بصورة خاصة ، فهو الوسيلة التى يمكن بواسطتها ، ومن خاللها التعرف على نواحى 
القوة فى أى جانب من جوانب العملية التربوية فندعمها ، والتعرف على نواحى القوة 

ء وا السلوكية سفنعالجها، وذلك لتحسين الخدمة التعليمية ، ويتضمن التقويم تقديراً للتغيرات
على المستوى الفردى، أو المستوى الجمعى ، والبحث فى العالقات بين هذه التغيرات ، وبين 

  .)٢٨(العوامل المؤثرة فيها 
 لتقويم أثر البرامج التربوية ، وما يتطلبه لالجهود التى تبذ" ويقصد بالتقويم التربوى  

ين األهداف العامة ، واألهداف ذلك من أنشطة ، وفحص البيانات ، وتوضيح التناقض ب
  .)٢٩(" الخاصة 
التعديل أو التحسين إلى جانب تقدير " ويرى التربويون أن التقويم التربوى يعنى  

يث الكم ، والكيف ، ومن ثم فهو عملية مقصودة مطلوبة يمكن من خاللها التأكد حالقيمة من 
" أقصى درجة ممكنة للتحسين من جودة المناهج ، وجودة عملية التعلم بهدف الوصول إلى 

)٣٠(  
 

  : )٣١(يركز التقويم التربوى على خمسة مجاالت رئيسية هى و
 : تقييم التعلم  -١

 .إلخ ... تواه وأدائه سيتضمن قياس وبحث وتقدير نتائج تعلم التلميذ ومو
 : تقييم التعليم  -٢

ء مستويات يتضمن قياس وتقدير وتقييم نوعية التعليم وكفاءته ، ونجاحه فى ضوو
 .إلخ ... التعليم ، وغايته ومعاييره 

 : تقييم المقررات  -٣

                                           
  .٧ ، ص ١٩٩٦لو المصرية ، ، مكتب األنج لتقويم والمحاسبة فى العملية التعليميةا: مجدى عزيز إبراهيم  ) ١(

(29)  Mc Tighe, J., Op. Cit, P. 75 . 
لية البنات ، جامعة ك، محاضرة ألقيت فى مركز تنمية اإلمكانات البشرية ، " رؤية عامة للتقويم التربوى : " طاهر عبد الرازق  ) ٣(

  .١٦٧ ، ص ١٩٩٩، عدد أكتوبر ،  جلة علم النفسم ، نقالً عن ١٩٩٣عين شمس ، 
  .١٦١مرجع سابق ، ص : طاهر عبد الرازق  )٤(
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ويتضمن تقييم تصميم المقررات ومحتواها ، وتقييم الدعم التعليمى ، وإجراءات  
 .إلخ ...  ونظم عالجها وتعديلها ،االختبارات 

 : تقييم البرامج  -٤
م تصميم البرامج من حيث يتضمن تقييم مناهج البرنامج ، ومجموعة المقررات وتقييو

كفاءتها ، وفاعليتها بما فى ذلك تقييم اإلدارة وصالحية المؤسسة التعليمية ، والتأثير 
 .إلخ ... االجتماعى ، والتكلفة 

 :  ونظم التربية الشاملة ةتقييم المؤسس -٥
 يتضمن تقييم نظم البرامج متعددة الجوانب أو نظم التربية متعددة و

  .Multi – Siteالبيئة 
ويتضح مما سبق أن التقويم التربوى عملية منهجية تستخدم فيها المعلومات ، أو  

سبل المختلفة لالبيانات التى يوفرها القياس بهدف إصدار أحكام ، أو اتخاذ قرارات تتعلق با
 : للعمل التربوى ، وهى بذلك عملية تتضمن ثالث مراحل هى 

 .نات بالقياس رحلة الحصول على المعلومات ، أو البيام -١
 .رحلة وضع محكات لتحديد قيمة المعلومات ، أو البيانات م -٢
 .رحلة إصدار الحكم ، واتخاذ القرار المناسب فى ضوء نتائج القياس ، والمحك م -٣

 

  )٣٢(: إلجراء عملية التقويم التربوى بصورة صحيحة يجب مراعاة ما يلى و
 .ة ف بحيث تكون واضحة ، وشاملة ، وسلوكياحديد األهدت -١
حديد المجاالت المراد تقويمها من منهج بمكوناته ، ومعلم بمشكالته ، ومتعلم بنواحى، ت -٢

 .نموه المتعددة ، وإدارة ، وغير ذلك من مجاالت 
 .إلخ … عداد وسائل للقياس وفقاً لمجاالت التقويم من اختبارات ، بطاقات مالحظة ، إ -٣
 .ها ليل البيانات ، وتشخيص األخطاء ، ومحاولة عالجتح -٤

 

على الرغم من أن عملية التقويم التربوى لم تعد مقصورة على مجرد تحصيل المادة و
العلمية فقط بل تعدت ذلك إلى قياس االستعدادات ، والميول ، والمثل العليا ، وطرائق التفكير ، 

اعى ، إال أننا نجد بعض الكتابات التربوية لم موتكوين العادات ، والتكيف الشخصى ، واالجت

                                           
تقويم كتب الرياضيات من الصف الرابع إلى الصف السـادس بالمرحلـة االبتدائيـة بالمملكـة العربيـة        : " حمدى محمد مرسى     ) ١(

  .٩٧ ، ص ١٩٩٥ ، ١١، أسيوط ، العدد جلة كلية التربيةم، "السعودية
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تنظر إلى التقويم التربوى من جميع أبعاده ، وإنما ركزت على جانب واحد ، وهو تقويم 
 . المنهج 
الحكم الناقد على المنهج باستخدام اآلراء ، " أن التقويم هو  ” Eisner “ذكر إيزنر ف

  .)٣٣(" والخبرات المتخصصة 
بط بها من هذا يتضمن جمع البيانات ، والمعلومات الخاصة بالمنهج ، وما يرتو

عمليات، وخدمات بشرية ، ومادية ، وتربوية مساعدة لبناء وتنفيذ هذا المناهج ، ثم معالجتها 
 .حيتها ، وقيمتها البنائية ، واإلنتاجية البطرق إحصائية مناسبة لتقرير ص

 

مفهوم التقويم التربوى من وجهة نظر بعض  )٣٤( ” McNeil “عرض ماكنيل و
تقنى ، والمدخل المادى ، والمدخل االجتماعى ، والمدخل لالمنهج امداخل المناهج المختلفة ك

 .اإلنسانى
 

 : المدخل التقنى يرى أن التقويم يتمثل فى محاولة اإلجابة عن السؤالين الهامين التاليين ف
ل حققت الفرص التعليمية المخططة ، والنشاطات المصاحبة المنظمة للبرنامج التربوى ه -١

 النتائج المرغوبة ؟
 يمكن تحسين المنهج ؟ يفك -٢

 

هذا يعنى أن عملية التقويم من وجهة نظر المدخل التقنى تستهدف التحقق من و
وصول من يقوم بتطوير المنهج ، ومن ينفذه إلى األهداف التى حدودها ، أو ُحددت مسبقاً ، 

 .وذلك التحقق يبنى على معايير ، ومحكات موثوقة 
جتماعى ، والمدخل اإلنسانى فيتحفظون على ال اما أنصار المدخل المادى ، والمدخلأ

أشكال التقويم التربوى التى تختص بقياس مخرجات التعلم فقط ، حيث يرون أن عملية التقويم 
التربوى يجب أن تركز على وصف البيئة التعليمية التعلمية ، ونشاطاتها ، والنواحى 

  قياس مخرجات التعلم عند المتعلمينلىعالوجدانية، والمهارات العقلية العليا أكثر من تركيزها 
 

 : من العرض السابق لمفهوم التقويم التربوى استخلصت الباحثة ما يلى و
 : لتقويم التربوى عملية مركبة توظف عدداً من العمليات األخرى مثل ا -١

 .بمعنى تقدير قيمة الشىء :  التقييم – أ

                                           
(33)  Eisner, E.W., “ The Educational Imagination ” , New York : Macmillan, 1994. P. 21 . 
(34) Mc Neil, D. John., “ Curriculum : A Comprehensive Introduction ”,   Library of Congress, U.S.A, 

1995 , P. 164 . 



 ٢٩

 .ن ضعفه طبمعنى تحديد عناصر قوة الشىء ، وموا:  التشخيص -ب
 .بمعنى تصحيح اإلعوجاج ، وتعديل المسار :  العالج -ـج

 

 : لتقويم التربوى يلقى الضوء على النواحى التالية ا -٢
 . الفرد ومدى كفايته فى النواحى المنشودة – أ
 . الجماعة ونوع العالقات الديناميكية المتوفرة فيها -ب
 .مل تؤثر على الفرد والجماعةعواو البيئة ، وما تحتويه ، وتشمله من ظروف ، -ـج

 

هذا يعنى أن نتائج عملية التقويم التربوى تحدث تغيرات سلوكية على مستوى الفرد و
 .والجماعة 

 

عتمد التقويم التربوى على وسائل ، وأساليب علمية موضوعية لجمع معلومات ، أو ي -٣
 .ليمية ة التعمبيانات دقيقة التخاذ قرارات سليمة تحسن بدورها من نوعية الخد

لتقويم التربوى عملية شاملة ، حيث تشمل جميع ما يتعلق بعملية التعليم ، والتعلم ، ا -٤
فتشمل التلميذ ككل ، وليس كذاكرة فقط ، وتشمل المعلم ، والمحتوى الدراسى ، وطرق 

  .االتعليم والتعلم ، واألنشطة ، والوسائل التعليمية ، وحتى وسيلة أو أداة التقويم نفسه
 
 : غراض التقويم التربوى  أ– أ

تفقت معظم الكتابات التربوية ذات الصلة بموضوع التقويم التربوى على أنه يمكن ا
  .)٣٥(تصنيف أغراض التقويم إلى وظائف تعليمية ، ووظائف تنظيمية 

 : الوظائف التعليمية تشمل ما يلى ف
 

هذه العوامل تتصل حديد العوامل التى تؤدى إلى تقدم ، أو تأخر التلميذ سواء كانت ت -١
 .بطبيعة التلميذ ، أو تتصل بظروفه المنزلية ، واالجتماعية ، والمدرسية 

 .إرشادهم أكاديمياً ، ومهنياً ووجيه التالميذ ، ت -٢
 .عرفة حاجات التالميذ ، ومشكالتهم ، وقدراتهم ، وميولهم م -٣
رسة إلى قارنة نتائج التعلم المقصود ، وغير المقصود باألهداف التى تسعى المدم -٤

 .تحقيقها 
 .تشاف كقديم التعزيز ، واإلثابة المناسبة للتالميذ بقصد زيادة دافعيتهم للتعلم ، واالت -٥

                                           
(35)  Rick, Sawa., “ Teacher Evaluation Policies and Practices ”, SSTA Research Centre Report # , Eric 

Digest Reproduction Service, 1995. 



 ٣٠

 

 



 ٣١

 : ما الوظائف التنظيمية فتشمل ما يلى أ
 

 .عديل األهداف إن اتضح عدم مالءمتها ت -١
 .رتيب األهداف حسب أولوياتها ت -٢
توجيههم تعليمياً ، ومهنياً وتنظيمهم ضع األساس السليم للتعامل مع التالميذ من حيث و -٣

 .فى مجموعات ، وشروط قبولهم 
رفة مدى تقدمه نحو بلوغ األهداف المنشودة من خالل تعديل عساعدة المعلم على مم -٤

 .طرقه التدريسية 
لحصول على معلومات عن مدى كفاية المعلم فى وظيفته األمر الذى يحدد مدى الحاجة ا -٥

علم ، ووضع برامج التدريب أثناء الخدمة لتالفى القصور فى إلى تعديل برامج إعداد الم
 .بعض جوانب اإلعداد 

عدة المدرسة على معرفة مدى ما حققته من أهداف ، وتشخيص الصعوبات التى اسم -٦
 .واجهها ، وقياس مدى كفاية أجهزتها ووسائلها 

تى تحيط ساعدة المخططين التربويين بتزويدهم بالمعلومات األساسية عن الظروف الم -٧
يمية ، وهذه لبالعملية التعليمية ، وعن المعوقات التى تحول دون تنفيذ األهداف التع

 .المعلومات الزمة جداً عند تطوير المناهج الحالية ، وفى تخطيط البرامج المستقبلية 
لحكم على مدى فاعلية التجارب التربوية التى تطبق على نطاق ضيق ، وذلك قبل ا -٨

 المجتمع ، وبذلك يمكن اعتبار التقويم وسيلة لضبط الكلفة فى تعميمها على مستوى
 .يل الفاقد من النظام التعليمى لالتعليم ، وتق

ختبر التقويم مدى مالءمة المنهج لظروفنا وحياتنا ، وأهدافنا القومية العاجل منها، ي -٩
 .والبعيد المدى على حد سواء 

 ، ومعرفة جوانب الضعف فى ساعدة اآلباء على التعرف على معدل نمو أبنائهمم -١٠
 .أداؤهم

 
  : مجاالت التقويم التربوى -ب

نظراً ألن التقويم التربوى يعد أحد المداخل الرئيسية لتنمية األداء بصفة عامة ، لذلك  
تقويم الهدف ، وتقويم المنهج ، وقياس نمو الفرد ، : تعددت مجاالت التقويم التربوى مثل 



 ٣٢

أثير المدرسة على المجتمع ، وتقويم أداء المعلم ، وفيما يلى وقياس نمو الجماعة ، وقياس ت
  : )٣٦(موجز لهذه المجاالت  عرض

 

 : تقويم الهدف ) ١(
 :  تقويم الهدف على عدة مستويات هى متي

 . عالقة الهدف بالتلميذ ، والمجتمع ، وطبيعة المادة – أ
 . مدى إجرائية تحقق الهدف -ب
  . تصنيف األهداف ، وترتيبها-ـج
 . مدى تدخل أهداف منهج معين مع أهداف منهج آخر – د
 . مدى وضوح الهدف -ـه
 .ستويات النمو م كيفية تسلسل األهداف ، ومراعاتها ل– و
 

 : تقويم المنهج ) ٢(
 : تم تقويم المنهج من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية ي

 ؟ هل يرتبط تسلسل محتوى المنهج بمستويات نمو التالميذ – أ
  ما مدى ترابط عناصر المحتوى ، وتكاملها ؟-ب
  ما مدى منطقية التسلسل فى المحتوى ؟-ـج
  بمراعاة الفروق الفردية بين التالميذ ؟ح هل يسمح المحتوى المقتر– د
  ما مدى استخدام البيئة كمصدر للخبرات فى المنهج ؟-ـه
 

 : قياس نمو الفرد ) ٣(
للفرد ، وقياس ) التحصيلى ( ل تقويم النمو المعرفى تم تقويم قياس نمو الفرد من خالي

 .النمو فى التكيف الشخصى ، واالجتماعى ، وتقويم نمو االتجاهات 
 

 ) : التحصيلى (  تقويم النمو المعرفى – أ
 .يتم عن طريق االختبارات الشفوية ، والتحريرية ، والموضوعية ، واختبارات األداءو

 

                                           
نظام التقويم التربوى :  ورقة مقدمة إلى المؤتمر التربوى السنوى الحادى عشر ،نحو التقويم التربوى الحقيقى : حمد صيداوى أ) ١(

  .٦٦ ، ص ١٩٩٥ سبتمبر ، البحرين ، وزارة التربية والتعليم ، ٢٠ – ١٨،  فى التعليم األساسى



 ٣٣

 :لشخصى ، واالجتماعى  قياس النمو فى التكيف ا-ب
ناك بعض الوسائل التى يمكن االستعانة بها فى قياس النمو فى التكيف الشخصى ، ه

  : واالجتماعى منها
لسجل القصصى وهو أحد الوسائل الخاصة بالمالحظة المقصودة ، حيث يتم وصف ا -١

ه سلوك التلميذ وشخصيته فى ضوء مالحظات متكررة ، ووافية يقوم بها المعلم ، وهذ
المالحظة تفيد فى جمع عينات وافية عن نمو شخصية التلميذ فى النواحى االنفعالية ، 

صحيحة فى التعامل مع زمالئه ، وغيرها من جوانب لوالوجدانية ، ونمو العادات ا
 .شخصية التلميذ 

أى التالميذ فى زمالئهم ، وهذه اآلراء توضح عالقاتهم االجتماعية ، ويمكن أن تتم ر -٢
 .ستفتاءات التى توزع على التالميذ بواسطة اال

المتعلقة  قارير أولياء األمور ، فعن طريقها يمكن معرفة الكثير عن بعض النواحىت -٣
 .بالتكيف الشخصى ، واالجتماعى للتالميذ 

قويم النمو فى الميول حيث أنه من ضمن أهداف التعليم إنماء ميول التالميذ ، لذا يلزم ت -٤
ميول التالميذ نحو الناس ، : لميول التى يمكن أن تقَّوم تقويم هذا الجانب ، ومن ا

سية ، وهناك عدة طرق لتقويم هذه اوالكتب ، واأللعاب ، والمدرسة ، والمواد الدر
االستفتاءات المعدة ، والمالحظة الدقيقة ، وتحليل الكتب ، والموضوعات : الميول منها 

 .التى يفضلها التالميذ 
 

 : ت  تقويم نمو االتجاها-ـج
ن أهم األمور التى تعنى بها التربية تكوين االتجاهات ، أو تعديلها ، ومن هذه م

وهذه االتجاهات مرتبطة . التلميذ نحو المدرسة ، ونحو زمالئه ، ومعلميه  االتجاهات اتجاهات
لذلك . إلى حد بعيد بصحته النفسية ، وتؤثر فيما يتعلم ، وما يتذكر ، وما يفكر فيه ، ويعلمه 

ياس االتجاهات أمر مهم ، ويتم بواسطة االختبارات المعدة ، أو االستفتاءات ، أو بمالحظة فق
 .، ومناقشاته ذ أعمال التلمي

 

 : قياس نمو الجماعة ) ٤(
ن التربية عملية جماعية ، إذ يشترك عدة مجموعات من األفراد فى رسم األهداف إ

قويم المنهج الدراسى فى ضوء النتائج التى العامة المرسومة للتربية ، ومن البديهى أن يتم ت
  :وصلت إليها كل مجموعة ، وهناك وسائل عدة لهذا القياس منها 



 ٣٤

ما أهم :  تقويم الجماعة لعملها ، وتتم عن طريق المقابلة ، أو اإلجابة عن األسئلة مثل – أ
 مظاهر عمل المجموعة ؟ وما العقبات التى تعوق عمل الجماعة ؟

قات بين أفراد المجموعة ، وهذه تكشف عن نوع القيادة فى المجموعة ومدى  تقويم العال-ب
 .تقبل أعضاء المجموعة لبعضهم 

 

 : قياس تأثير المدرسة على المجتمع ) ٥(
 : تم قياس تأثير المدرسة على المجتمع من خالل ي

اسى فى  تتبع خريجى المدرسة فى مواقع العمل ، ومعرفة مدى استفادتهم من المنهج الدر– أ
 .الحياة العملية 

ن ، أو ي آراء المواطنين أو المشرفين على األعمال ، وذلك من أجل معرفة رأى المواطن-ب
المسئولين على األعمال فى مدى صالحية الخريجين لألعمال التى عهدت لهم ، وما 

 .المهارات التى تنقصهم فى ميدان العمل 
حتى التخرج ، وقد أوضحت دراسات عديدة بأن  قدرة المدرسة على االحتفاظ بتالميذها -ـج

 .ه المدرسة مهناك عالقة بين تسرب التالميذ ، وبين طبيعة المنهج الذى تقد
 

  :تقويم أداء المعلم ) ٦(
ن تقويم عمل المعلم ، وأداؤه ناتج من األهمية البارزة لدور المعلم فى العملية إ
 : تقويم أداء المعلم سار فى اتجاهات ثالثة هى  ويرى المتتبع للتطور التربوى أن ،التعليمية 

 

 البحث عن خصائص المعلمين كمعيار للكفاءة التدريسية سواء كانت هذه الخصائص – أ
 .شخصية أو ثقافية ، أو مهنية 

 

وتالميذه   البحث عن العملية التدريسية باعتبارها عملية اتصال ، وتفاعل بين المعلم ،-ب
سلوك المعلم ، والتلميذ ، واهتم هذا االتجاه بالتفاعل بين المعلم ، ومعرفة ما يتم فيها من 

والتلميذ سواء اللفظى أو غير اللفظى ، واعتبره أساس التعلم بمعناه الواسع ، وهو بذلك 
مؤشر صادق لكفاءة التدريس ، وبذلك ظهر االتجاه المعروف باسم تحليل التدريس من 

  ، والتلميذ ، ومن أشهر المهتمين بهذا االتجاه ل المالحظة المنظمة لسلوك المعلمالخ
 " .وأدسكار " ، " وبراون " ، " وفالندرز " ، " موراك " 

 

                                           
 .يتم مناقشة تقويم األداء تفصيلياً فى موضع الحق من هذا الفصل س 



 ٣٥

 البحث عن نتائج التعليم باعتبارها المؤشر األهم فى تحديد كفاءة المعلم ، ويركز هذا -ـج
أدوات اختبارات التحصيل مركز الصدارة ك ، وتحتل) المخرجات ( االتجاه على العائد 

  .)٣٧(للتقويم عند أصحاب هذا االتجاه 
 
  : Evaluating Teacher’s Performanceتقويم أداء المعلم : الثاً ث

عد تقويم األداء سواء لألفراد أو للجماعات من الممارسات الواسعة االنتشار فى كل ي
ترات المجتمعات ، وهذا التقويم إما أن يقوم على أساس نظام رسمى واضح يطبق خالل ف

زمنية معينة ، وضمن شروط محددة ، أو يقوم على أساس نظام غير رسمى كجزء من 
ملية اليومية ، وفى جميع األحوال ترتبط نتائج عملية تقويم األداء بقرارات عالممارسات ال

هامة ، ومختلفة سواء على مستوى الفرد ، أو على مستوى المؤسسة التى يعمل بها مما 
 .وى األداء بصفة عامة يساعد على تحسين مست

 

اتهم فيه ، فتحليل أداء العاملين لعملهم ، ومسلكهم ، وتصر" يقصد بتقويم األداء و
وقياس صالحيتهم ، وكفاءتهم فى النهوض بأعباء عملهم الحالى ، وتحملهم لمسئولية وظائف 

  .)٣٨(" ذات مستوى أعلى 
ه يمكن النظر إلى عملية ذكرت بعض الدراسات التى اهتمت بعملية تقويم األداء أنو

  : )٣٩(ألداء على أنها تضم ثالث خطوات منفصلة ، ومتميزة هى اتقويم 
 .ياس األداء الفعلى ق -١
 .ذج معين لتحديد الفرق بينهما وقارنة األداء الفعلى بأداء نمم -٢
عديل االنحرافات البارزة ذات الداللة ، وتصحيحها ، وذلك من خالل خطوات ، وأفعال ت -٣

 .عالجية 
 

قد أوضحت هذه الدراسات عملية تقويم األداء ، ووصفت كيفية السير من األهداف ، و
يوضح رسماً ) ١(الشكل ووالمعايير عبر القياس ، والمقارنة ، والتعديل ، أو التصحيح ، 

 .تخطيطياً لعملية تقويم األداء كما وصفته هذه الدراسات 

                                           
دار الفكر العربى ، : ، القاهرة  أسسه وتطبيقاته ، وتوجهاته المعاصرة: لقياس والتقويم التربوى والنفسى ا: صالح الدين عالم  )١(

  .٩٧ ، ص ٢٠٠٠
  .١٤٥مرجع سابق ، ص : فؤاد أحمد حلمى ، شاكر محمد فتحى   )٢(
، المركز القومى للبحوث التربوية " المنظور اإلدارى لمهام المعلم وتقويم أداؤه داخل الفصل وخارجه : " فؤاد أحمد حلمى  ) ٣(

  .٣٣ ، ص ١٩٩١والتنمية، 



 ٣٦
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 )١ (كلش
 

حيث أن المعلم هو الركن الرئيس فى صلب العملية التعليمية ، كما أنه العامل الفاعل و
لالرتقاء بالواقع التربوى اهتمت معظم الكتابات التربوية بمصطلح تقويم أداء المعلم ، وقد مر 

  )٤٠(:  هى مصطلح تقويم أداء المعلم بثالث مراحل تطويرية 
 
 : حلة األولى لمرا
 

وهى المرحلة التى أشارت إلى أن تقويم أداء المعلم مرادفاً للقياس ، وبذلك تم تطوير  
العديد من االختبارات المقننة لقياس تحصيل التالميذ ، وقياس تكيفهم ، وشخصيتهم ، وما إلى 

 التى كانت انات ، وغيرها من األدواتيذلك ، كما حدث توسع ليشمل أدوات المالحظة ، واالستب
غايتها إنتاج بيانات كمية ، أو رقمية تتعلق بجوانب معينة فى العملية التربوية ، ثم يتم التعامل 

 .مع هذه البيانات الكمية ، أو الرقمية إحصائياً 

                                           
 .ور البحث فى تقويم أداء المعلم فى موضع الحق من هذا الفصل \ سيتم مناقشة موضوع مراحل ت 
  .٢٦ – ٢٥، ص ص  سابقمرجع : فؤاد أحمد حلمى  ) ١(



 ٣٧

 : لمرحلة الثانية ا
ابقة بين األداء ، طعملية م: " وهذه المرحلة أوضحت أن عملية تقويم أداء المعلم هى  
داف ، والغاية من هذا التقويم جمع البيانات للوصول إلى معلومات تتعلق بمدى تحقيق واأله

 " .النظام التربوى ألهدافه المرسومة 
 

 : لمرحلة الثالثة ا
الحكم القائم على خصائص : " وأشارت هذه المرحلة إلى أن تقويم أداء المعلم هو  

مرحلة العديد من التساؤالت حول مدى ، وقد أثارت هذه ال" ية صالمعلم المهنية ، والتخص
 .صدق ، وموضوعية هذه األحكام ، وبالتالى مدى صدق ، وموضوعية نتائج عملية التقويم 

 

ترى بعض الكتابات التربوية الحديثة ذات الصلة بموضوع تقويم أداء المعلم أن و
معرفة ، والمهارات، يجيات الالزمة لتطبيق التمجموعة االسترا: " عملية تقويم أداء المعلم هى 

محددة ينفذها بشكل عملى ، ومرتبط  Tasksوعادات العمل من خالل أداء المعلم لمهمات 
 . )٤١(  "بالحياة

تستخدم فيه  Procedureنى أن عملية تقويم أداء المعلم تمثل إجراء عهذا يو
 تطبيق المهمات التى يقوم بها المعلم للحصول على معلومات عن جودة أداؤه ، وقدرته على

  .)٤٢(ما يمتلكه من معرفة ، ومهارات فى مواقف تربوية متعددة 
الوقوف على : " التربوية أن عملية تقويم أداء المعلم هى  ذكرت بعض الدراساتو

مدى قيام المعلم بمهارات التدريس بكفاءة فى مجال طرق التدريس ، ومدعمات العملية 
بعض الصعوبات التى تواجه المعلم للقيام بتلك التعليمية لتحقيق الناتج التعليمى ، وعالج 

  .)٤٣(" المهارات 
 

حيث أن الدراسة الحالية تهدف إلى معرفة أثر تطبيق معلم الرياضيات ألسلوب و
التقويم الذاتى فى تحسين أداؤه التدريسى داخل حجرة الدراسة ، وتعتمد على آراء الموجهين 

معلم الرياضيات ، فإن الباحثة ترى أن مصطلح كمحكمين لمالحظة وتقويم األداء التدريسى ل
عملية إصدار الحكم على السلوك الذى : " أداء المعلم فى الدراسة الحالية يقصد به  تقويم

يؤديه المعلم داخل حجرة الدراسة ، والذى يتصل بعملية التدريس ، والذى يمكن مالحظته ، 
 " .وقياسه 

                                           
  .٢١٥ ، ص ٢٠٠١ ، ٢٨، جامعة طنطا ، العدد  جلة كلية التربيةم، " مبادئ تقييم األداء الصفى : " اشد حماد الدوسرى ر)  ١(

(42)  Nitko, A.J., Op. Cit, p. 122 . 
(43)  Nitko, A.J., Op. Cit, P. 122 . 
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 :  أهداف تقويم أداء المعلم – أ
 

علومات عن أداء المعلم ، م عملية التقويم فى جوهرها الحصول على بيانات أو تتطلب 
ومقارنتها فى ضوء معايير تتحدد عليها مستويات مقبولة لألداء المرغوب فيه ، ثم إصدار 

 .حكم على نوعية األداء ، ومستواه تمهيداً التخاذ القرار المناسب 
 

نها التعليمية التى تتعلق بمختلف جوانب القرارات التربوية فى هذا المجال عديدة مو
لتعليمية ، ومنها اإلرشادية لتوجيه المعلم وإرشاده مهنياً ، ومنها إدارية تتعلق االعملية 

بالترقية، أو المكافأة على إنجاٍز ، أو تطوير ، أو لالختيار ضمن بعثات خارجية ، وهذه 
 )٤٤( : القرارات ترتبط أساساً بأهداف تقويم أداء المعلم وهى

 

حسين نوعية التعليم المقدم للتالميذ باعتباره أحد مكونات العملية التعليمية ، وذلك من ت -١
خالل تحديد نوعية التغيرات المطلوبة من المعلم إلمكانية التطوير ، أو التحسين 

 … المدرسى سواء كانت فى طريقة التدريس ، أو فى بيئة التعلم ، أو فى مصادر التعليم
 

حتياجات الفردية للمعلمين من خالل تحديد جوانب القوة ، والضعف فى شخيص االت -٢
األداء المدرسى ، وتوفير التغذية الراجعة لكيفية توجيه التالميذ نحو التعليم الفاعل ، 
وهو ما يمكن اعتباره تقويماً مرحلياً ، وغالباً ما يتسم بالوصف أكثر منه حكماً ، أو 

 .مدرسى لتقييماً لألداء ا
 

ير معلومات يمكن أن تؤدى إلى تعديل ، أو تطوير مسئوليات المعلم ، أو وضعه فى وفت -٣
 .وظيفة أخرى ، أو إنهاء خدمته 

 

وفير معلومات ، أو بيانات تساهم فى مكافأة األداء المتميز ، أو الترقية لوظائف قيادية، ت -٤
 .أو مهام تدريبية ، أو بعثات خارجية 

 

م المهنية إلمكان مساهمته بفاعلية فى عمليات التطوير ارات ، ومعلومات المعلهنمية مت -٥
 .المستقبلية أو التحديث المستمر لمنظومة المنهج المدرسى 

                                           
  .٨٥٩ – ٨٥٧مرجع سابق ، ص ص : السيد إسماعيل وهبى  )١(
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  :)٤٥(ويتم العمل على تحقيق األهداف السابقة من خالل نوعين من التقويم هما 
 

  : Formative Evaluation المرحلى ملتقويا )١(
ظة أداء المعلم على فترات منتظمة أثناء العام يث ُيعنى هذا النوع من التقويم بمالحح

الدراسى ، ومن خالله أيضاً يتم تشخيص جوانب القوة ، والضعف للمعلم ، وتوفير التغذية 
 .الراجعة ، والطريقة المناسبة لتوجيه التالميذ 

 

  : Summative Evaluationجميعى تلتقويم الا )٢(
دير كمى عن مستوى أداء المعلم ، يعنى هذا النوع من التقويم بإصدار حكم ، وتقو

حيث يتم تقويم أداء المعلم فى نهاية العام الدراسى ، ومن خالله يتم معرفة التحسن المالحظ 
تفادته من التغذية سفى أداء المعلم ، ومدى اكتسابه للمهارات التدريسية الالزمة ، ومدى ا

 .الراجعة التى قدمت له 
 
 :  أنظمة تقويم أداء المعلم -ب

تعدد النظم المستخدمة فى تقويم أداء المعلم ، والتى يمكن حصرها فى النظم ت
 : )٤٦(التالية

 .ظام التقدير ن )١(
 : ظام المقارنة ، ويتضمن ن )٢(

 .ترتيب ل ا– أ
 . التوزيع اإلجبارى -ب

 .نظام الوقائع الحرجة ) ٣(
 :نظام القوائم ويتضمن ) ٤(

 . القوائم المرجحة – أ
 . االختيار اإلجبارى -ب

 .نظام المراجعة الميدانية ) ٥(
 .نظام التقارير الوصفية ) ٦(
 .نظام التقويم بالنتائج ) ٧(

                                           
  .٢١٦مرجع سابق ، ص : راشد حماد الدوسرى  )١(
  .٤١ – ٣٥مرجع سابق ، ص ص : فؤاد أحمد حلمى  )٢(



 ٤٠

  :موفيما يلى عرض مختصر لهذه النظ
 : نظام التقدير ) ١(

عد هذا النظام من أقدم أنظمة تقويم أداء المعلم ، وأكثرها انتشاراً ، وتستخدم فيه ي
 من الخصائص التى يجب قياسها لدى المعلم ، وهذه مجموعة من المقاييس التى تتضمن عدداً

 كما تتضمن ،الخصائص عادة ما تنصب على القدرات التحليلية للمعلم ، وقدراته االبتكارية 
بعض الخصائص األخرى كالحسم ، والمبادأة ، والقيادة ، ونوعية األداء التدريسى داخل حجرة 

 باستخدام مقياس مكون من عدد من الدراسة ، ويتم قياس كل خاصية من هذه الخصائص
النقاط يمثل أحد أطرافه الحد األدنى ويمثل الطرف اآلخر الحد األقصى ، ويتميز هذا النظام 

هولة الفهم ، والتطبيق ، كما أن هذا النظام يتميز عن غيره بسهولة ، وإمكانية التحليل بس
نتائج هذا النظام قد تكون اإلحصائى لنتائجه ، وإجراء مقارنات بين مختلف المعلمين ، و

مضللة الستخدامه المتوسط العام فى الحكم على أداء الفرد ، فهو يصلح إلعطاء الصورة 
 .داء المعلم، ولكنه ال يصلح فى إعطاء صورة تفصيلية عن هذا األداء  أاإلجمالية عن

 

 : نظام المقارنة ) ٢(
 : يتضمن هذا النظام كل من و

 : طريقة الترتيب ) أ ( 
يها يتم مقارنة أداء المعلم بأداء بقية زمالئه ، ثم ترتيبه مع زمالئه فى ضوء تلك فو

  : ىالمقارنة ، ولطريقة الترتيب عدة أساليب ه
  :  Order Merit Rankingترتيب االستحقاق ) ١ –أ (

وفيه يتم ترتيب األفراد وفقاً لمستوى أداء كل منهم ترتيباً تنازلياً ، وُيخول هذا  
ب المقوم سلطة تقديرية واسعة ألنه يحكم على الفرد كوحدة واحدة بغض النظر عن األسلو

  .الفروق المختلفة التى قد توجد بينهم فى كل صفة
 

  :  Alternative Rankingالترتيب التبادلى )  ب–أ  (
. يتطلب الترتيب التبادلى تزويد المقوم بقائمة بأسماء األفراد المقرر قياس أداؤهم  
ستبعد األفراد الذين ال تتوافر لديه معلومات كافية عنهم ، كما يتم تزويد المقوم بنموذج حيث ي

األفراد األكفاء ، والثانى مخصص ألسماء غير  مقسم إلى قسمين أحدهما مخصص ألسماء
وُيخول هذا األسلوب أيضاً المقوم سلطة تقديرية واسعة ، فضالً عن أن صعوبة . األكفاء 

صاها عندما يصل المقوم إلى األفراد ذوى األداء المتوسط حيث تصبح الفروق التمييز تبلغ أق



 ٤١

بغى إدراجه فى القسم األول ، وأيهما ينبين كل فردين غير واضحة وغير حاسمة لتحديد أيهما 
 .ينبغى إدراجه فى القسم الثانى من النموذج المستخدم 

 

  : Paired Comparisonالمقارنة الثنائية )  جـ–أ  (
يها يقوم المقوم بمقارنة أداء كل فرد بجميع األفراد اآلخرين كالً على حدة ، ثم فو

 على حدة ليبين إذا كان أفضل منهم ، ثم ُيجرى الًيقارن أداء كل فرد بجميع األفراد اآلخرين ك
الترتيب على أساس عدد المرات التى قُيم فيها الفرد بأنه أعلى كفاءة من اآلخرين ، وهذا 

ويعيب أسلوب المقارنة . تطلب عمالً وجهداً أكبر ، وإن كانت نتائجه أكثر دقة األسلوب ي
 :الثنائية 

ألفراد ، وحيث تزداد عدد المقارنات كلما زاد عدد اعوبة استخدامها كلما زاد عدد ص )١(
 .األفراد 

 ركز على ترتيب األفراد ترتيباً تنازلياً أو تصاعدياً حسب أداؤهم إال أنه ال يقيس الفروقي )٢(
بينهم ، فعلى سبيل المثال قد يكون الفرق بين األول والثانى أقل أو أكبر من الفرق بين 

 .الثانى والثالث 
 .لى التقويم اإلجمالى وليس التفصيلى ألداء الفرد عركز ي )٣(
 

 : طريقة التوزيع اإلجبارى ) ب(
ى ، وتشير وفيها يتم تقويم أداء المقوم للمعلمين بشكل يتفق مع منحنى التوزيع الطبيع 

الدراسات اإلحصائية للتوزيع الطبيعى أنه فى المجموعة العادية من المعلمين تتفاوت القدرات 
 : الية تبالنسب ال

 .من مجموعة المعلمين تتوافر لديهم قدرات عالية بدرجة كبيرة % ١٠
 .من مجموعة المعلمين تتوافر لديهم قدرات عالية بدرجة أقل % ٢٠
 .المعلمين متوسطو القدرة من مجموعة أفراد % ٤٠
 .أقل من المتوسط % ٢٠
 .منخفضو القدرة % ١٠

ين فى مؤسسة تعليمية ما، قد ال يخضعون ليعاب على هذه الطريقة أن المعلمين العامو
للتوزيع الطبيعى ، وذلك ألن التوزيع الطبيعى يقوم على أساس االختيار العشوائى بينما 

 .ليمية يمثلون عينة مختارة ، وليست عشوائية المعلمين العاملين فى أى مؤسسة تع
 



 ٤٢

 : نظام الوقائع الحرجة ) ٣(
داء يسجل المقوم األحداث البارزة فى أداء المعلم ألبعاً لهذا النظام من نظم تقويم ات

 .سواء تلك األحداث اإليجابية ، أو السلبية فى سجل معد لهذا الغرض مع تثبيت تاريخ كل منها
 

ام للتطوير بحيث تتولى مجموعتين من المقومين مهمة تقويم أداء قد خضع هذا النظو
ع المؤثرة فى أداء المعلم بشرط أال يقل ئالمعلمين ، فتتولى المجموعة األولى تحديد الوقا

عددها عن خمس وقائع ، وال يزيد عن خمس عشرة واقعة ، وتعد هذه الوقائع بمثابة األبعاد 
 المجموعة الثانية جميع األحداث اإليجابية ، والسلبية أثناء الالزمة لألداء المطلوب ، وتتولى

 والتى حددتها المجموعة األولى ، وتعتمد  ،أداء المعلم ، وكذلك الوقائع المؤثرة فى األداء
 .من أفراد المجموعتين % ٨٠إلى % ٥٠األحداث التى يتفق عليها من 

 

 : نظام القوائم ) ٤(
 : رة من الجمل ، ويتضمن هذا النظام كل من فيها تعد قائمة تضم مجموعة كبيو

 : طريقة القوائم المرجحة ) أ ( 
ن الجمل ، واألسئلة التى تصف ، وتبين طرائق مفيه تعد قائمة تضم مجموعة كبيرة و

األداء ، وأنواع ومستوى السلوك لدى المعلم ، ويتم إعطاء كل جملة ، أو سؤال وزناً ، أو 
لية تقويم األداء يضع المقوم عالمات على جميع العبارات التى قيمة معينة ، وعند إجراء عم

ثم يتم تصنيف هذه العبارات ، أو ، تصف بدقة السلوك الخاص بالمعلمين موضع التقويم 
الجمل فى شكل مجموعات متدرجة حسب مستوى األداء من المستوى الضعيف إلى المستوى 

 .الممتاز 
 

 : طريقة االختيار اإلجبارى ) ب(
لب هذه الطريقة عمل نموذج خاص لكل مجموعة من الوظائف بحيث تتضمن تطت

ل منها من أربعة عبارات بحيث تبدو كمجموعات من العبارات ، والتى عادة ما تتكون 
عبارتان إيجابيتين ، وتبدو العبارتان الباقيتان سلبيتين ، ويتم مقارنة الصفات التى اختارها 

مدة لألداء ، والسلوك الرشيدين ، والتى تمثل نصف مجموع المقوم بالصفات اإليجابية المعت
 والتى تحتفظ بالصفات – األفراد رةالصفات التى يتم تزويد المقوم بها ، وتتولى هيئة إدا

 إجراء مقارنة بين ما اختاره المقوم من صفات ، وبين الصفات –اإليجابية بصورة سرية 
 .م المعتمدة بهدف تحديد التقدير النهائى للمعل



 ٤٣

 نجدها أقل تحيزاً ، – التى سبق ذكرها –إذا ما قارنا هذه الطريقة بطريقة الترتيب و
 الطريقة تتصف بالصعوبة ، وبضرورة توافر المعرفة المتخصصة فى هوأكثر دقة ، إال أن هذ

 .اإلعداد لها 
 

 : نظام المراجعة النهائية ) ٥(
ألداء من جانب أحد المسئولين  فى فيه يتم عمل مقابالت لمن يعهد إليه مهمة تقويم او

بكل فرد مثل  إدارة األفراد ، حيث تنصب المقابلة على االستفسار عن كافة المعلومات الخاصة
 .كيفية األداء ، ومستوى األداء ، وما إلى غير ذلك 

 

 : نظام التقارير الوصفية ) ٦(
سم هذا النظام يه يكتب المقوم تقريراً وصفياً يصف أداء ، وسلوك المعلم ، ويتف

 .بالبساطة، ولكنه يفتقد أى أساس موضوعى للحكم على أداء المعلم 
 

  :نظام التقويم بالنتائج ) ٧ (
يركز هذا النظام على تقويم النتائج المرتبطة باألهداف الموضوعة ، وليس على  

 الحقائق والخصائص ، والسمات الفردية للفرد موضع التقويم ، ويمكن تلخيص خطوات هذا
 : النظام فيما يلى 

 

 . يجتمع كل من المقوم ، ومن ُيقوم أداءه لالتفاق على واجبات الوظيفة ، وسلطاتها – أ
يتعاون كل من المقوم ، ومن ُيقوم أداءه فى وضع األهداف المرتبطة باألداء ، والتى تتفق  -ب

 .مع قدرات الفرد موضع التقويم ، واحتياجات المؤسسة التى يعمل بها 
 .يتفق كل من المقوم ، ومن ُيقوم أداءه على معايير األداء ، وطريقة قياسها  -ـج
 .قت آلخر و يتم متابعة تحقيق األهداف من – د
 

يعاب على هذا النظام فى تقويم األداء أنه قد يسعى الفرد موضع التقويم إلى تحديد و
 .ام اآلخرين أهداف أقل من إمكاناته ، بهدف إنجازها بالكامل ، وإثبات نجاحه أم

 

 :  أساليب تقويم أداء المعلم -ـج
ع للمعلومات ، يإن عملية تقويم أداء المعلم عملية شاقة ، فهى ليست مجرد تجم 

والشواهد الخاصة بأداء المعلم ، وإنما تتضمن أيضاً التحليل العلمى الرصين لتلك المعلومات ، 
 .والشواهد فى ضوء أهداف محددة سلفاً 



 ٤٤

 : تقويم أداء المعلم فى اآلتى تتلخص خطوات و
 .حديد مستويات األداء التى يجب أن يحققها المعلم ت -١
 .صة باألداء الفعلى للمعلم اجميع المعلومات الخت -٢
حليل النتائج التى أسفرت عنها هذه المعلومات الفعلية ، ومقارنتها بما يجب تحقيقه ، ت -٣

 .وتحديد مصادر الفروق 
 

ة فى ضوء أساليب أو طرق موضوعية معينة يتبعها يجب أن تتم الخطوات السابقو
الء العمل ، أو مدير المدرسة ، أو م، أو الموجه ، أو ز" المدرس األول " المقوم سواء كان 

مسئول التعليم بالمدرسة ، أو لجان المتابعة ، أو التالميذ ، أو المعلم نفسه ، وذلك لتنمية 
  :)٤٧( ، واالجتماعية للمعلم ، وهذه األساليب هى الجوانب الشخصية ، والمهنية ، واألكاديمية

 
 .مقابلة المعلم) ١(
 .مقدرة المعلم / اختبار كفاءة ) ٢(
 .المالحظة الصفية ) ٣(
 .تقديرات التالميذ ) ٤(
 .نقد الزمالء ) ٥(
 .تحصيل التالميذ ) ٦(
 .التقويم الذاتى ) ٧(
 .مقاييس غير مباشرة ) ٨(

 Teacher Interview . 
Competency Testing . 
Classroom Observation . 
Student Ratings . 
Peer Review . 
Student Achievement . 
Self – Evaluation . 
Indirect Measures . 

 
 : فيما يلى عرض مختصر ألساليب تقويم أداء المعلم و

  : Teacher Interviewمقابلة المعلم ) ١(
ة تعيين المعلمين ، أو عند إخبار المعلمين ذوى يستخدم هذا األسلوب عادة فى بداي 

الخبرة بنتائج عملية تقويم أداؤهم التدريس ، وتبعاً لهذا األسلوب يوجه المقوم عدداً من 
المقابلة فى حد ذاته ال يعد دقيقاً ،  األسئلة المتنوعة للمعلم ، ثم يحلل إجاباته عليها ، وأسلوب

تعتمد بشكل كبير على مهارات الشخص الذى يعهد إليه وفعاالً فى جمع المعلومات حيث أنها 
بالمقابلة ، فإذا قام عدة أشخاص بمقابلة نفس المعلم ، فإن كل واحد منهم يخرج بانطباعات 

ف األسئلة التى توجه إليه ، واختالف المختلفة تماماً عن المعلم ، وهذا التباين ينشأ بسبب اخت
                                           

(47) Christopher, Dardis., " Performance of Certificated Teachers; Evaluation System "; The Center for 
Teaching , Manhattan College, Eric Digest Reproduction, 1998 .  



 ٤٥

 ، ويؤكد عليها ، كما قد ينشأ هذا التباين نتيجة االهتمامات التى يتبعها كل واحد منهم
 .االختالفات فى تفسير ، وتقييم االستجابات التى تصدر عن المعلم 

 

ذات الصلة بتقويم أداء المعلم أن أسلوب  )٤٨(وقد أشارت بعض الدراسات التربوية  
بين نتائج تقويم المقابلة يعطى معدالت مرتفعة ألداء المعلم ، كما أثبتت أن معامل االرتباط 

 .فاً عالمعلم تبعاً لهذا األسلوب ، ونتائج األساليب األخرى لتقويم أداؤه يعد ض
هذا يعنى أنه ال يمكن االعتماد كلية على أسلوب المقابلة لمعرفة الجوانب المعرفية ، و

 .والمهنية ، واالجتماعية للمعلم 
 

  : Competency Testingمقدرة المعلم / اختبار كفاءة ) ٢(
األكاديمية ، الكفاءة فى ( فيه يجيب المعلم عن أسئلة اختبار يقيس كفاءته الذاتية و

 ) .دريس ، والكفاءة االجتماعية تال
قد أشارت بعض الكتابات التربوية ذات الصلة بتقويم أداء المعلم إلى أن معامل و

ء المعلم تبعاً لألساليب االرتباط بين نتائج هذا النوع من االختبارات ، وبين نتائج تقويم أدا
يقيس بكفاءة كل من التزام  األخرى يعد ضعيفاً ، ويعزى ذلك إلى أنه ال يوجد اختبار يمكنه أن

المعلم المهنى تجاه تالميذه ، وقابلية المعلم التخاذ القرارات السليمة فى الوقت المناسب داخل 
  .)٤٩(الحصة، والمسئولية االجتماعية للمعلم تجاه تالميذه 

من عيوب هذا األسلوب أنه غير ثابت فى قياسه للكفاءة الذاتية للمعلم ، إال أنه و
 .ائجه قابلة للتبرير إلى حد ما تيستبعد فيه التحيز الذى ينجم من المقابلة الشخصية ، كما أن ن

 

  : Classroom Observationالمالحظة الصفية ) ٣(
لمعلم شيوعاً ، وتشير نتائج الدراسات عد المالحظة الصفية أكثر أساليب تقويم أداء ات

التى أجريت فى مجال إعداد المعلم أن المالحظة المنظمة التى تستخدم فيها بطاقات المالحظة 
ساليب موضوعية لتقويم األداء التدريسى للمعلم ، فهى تتيح مالحظة سلوكه ألتعد من أكثر ا

لتالميذ حتى يمكن معرفة الجوانب التدريسى مباشرة داخل حجرة الدراسة ، وفى أثناء تعلم ا
 .اإليجابية والسلبية فى أداؤه مما يساعد على تطوير برامج اإلعداد ، والتدريب أثناء الخدمة 

 

                                           
(48) Cross, K. Patricia and Thomas , A. Anglo., Op. Cit, P. 63 . 
(49) Herman , L., Joan, Aschbacher, Pamela R., and Winters, lynn., “ Apractical Guide to Alternative 

Assessment ” Alexandria, Virginia : Association for Supervision and Curriculum 
Development., 1992, P. 25 . 



 ٤٦

كن استخدامها فى بناء بطاقات مالحظة أداء المعلمين فى أثناء ميوجد نظامان يو
  : )٥٠(التدريس وهما 

  :  Sign Systemنظام القوائم سابقة اإلعداد ) أ  ( 
لم أثناء التدريس عن طريق تحديد أنماط عويستخدم هذا النظام فى مالحظة أداء الم 

السلوك التدريسى مسبقاً أى قبل بدء عملية المالحظة فى ضوء تصور األداء ، ثم رصد ما 
يحدث منها داخل حجرة المدرسة ، بحيث تحدد وتصاغ هذه األنماط فى شكل عبارات سلوكية 

ء ذلك تصمم بطاقات ضوالتى تصدر عن المعلم فى أثناء  التدريس ، وفى تتضمن األفعال 
 .خاصة تحتوى على عبارات تصف السلوك المتوقع من المعلم فى أثناء عملية التدريس 

 

  : Category Sysytemنظام التصنيفات أو المجموعات ) ب(
ريس ، ففيه يتم يستخدم هذا النظام فى بناء بطاقات مالحظة أداء المعلم أثناء التدو

لمعلم ، والتلميذ أثناء التدريس ، ويعتمد فى ذلك على ارصد تكرار األداء الذى يصدر عن 
بطاقات خاصة يصنف فيها أداء المعلم ، والتلميذ إلى أنماط نوعية باإلضافة إلى رصد السلوك 

دريس حتى المشترك، ويهدف هذا النظام إلى تحديد نمط األداء الذى يتميز به المعلم فى الت
 .لى معايير محددة  عيسهل تعرف إيجابياته وسلبياته قياساً

 

ذكرت بعض الكتابات التربوية ذات الصلة بموضوع تقويم أداء المعلم أن تقويم األداء و
التدريسى للمعلم يتطلب أن ننظر إلى التدريس فى سياقاته المتعددة ، وبطريقة ديناميكية ، وأن 

ه ال يعطى دت عنه ، ومن ثم فإن أسلوب المالحظة الصفية بمفرتتعدد مصادر جمع المعلوما
  .)٥١(صورة كاملة لما يفعله المعلم فى الفصل 

 

  :  Student Ratingsتقديرات التالميذ ) ٤(
فيه تستخدم تقديرات التالميذ فى تقويم أداء معلميهم من خالل تطبيق بعض و

 .لمقيدة ، أو ا استطالعات الرأى ، واالستبيانات المفتوحة
أشارت بعض الدراسات التربوية أن التقديرات التى يصدرها المتعلم على معلمه تتأثر و

بالتكوين اإلدراكى لكل منهما ، وبما يحمله من اتجاهات ، وقيم ، وقد يكمن الفرق األساسى 
رة جبين المعلم ، والمتعلم فى هذا المجال فى كون المعلم ، وبحكم دوره التعليمى داخل ح

                                           
  .٤٢ – ٣٨ ، ص ص ١٩٩٣، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ،  لوك التدريسس: محمد أمين المفتى  )١(
  .٣١٣مرجع سابق ، ص : محمد عبد الرءوف محمد خميس  )٢(



 ٤٧

راسة أكثر قدرة من المتعلم على ترجمة اتجاهاته وقيمه إلى سلوك فعلى فى حجرة الدراسة، الد
  . )٥٢(فيحكم على تالميذه فى ضوء تفضيالته القيمية ، ويتفاعل معهم على هذا األساس 

 

  : Peer Review نقد الزمالء) ٥(
ضهم البعض ، من بعاً لهذا األسلوب يقوم زمالء العمل من المعلمين بمالحظة أداء بعت

حيث فحص خطة الدرس ، ومتابعة المهارات التدريسية أثناء الحصة ، وأساليب المعلم 
 .لتالميذه

 

واسعاً  يعد أسلوب نقد الزمالء من أكثر أساليب تقويم األداء نفعاً ، ألنه يكشف مجاالًو
 الممكن أن يحدث من أنشطة التعليم التى يتبعها المعلم ، إال أنه يستغرق وقتاً طويالً ، ومن

 .تضارب بين وجهات نظر الزمالء تجاه من يقومون بتقويم أداؤه 
 

قد أشارت بعض الدراسات التربوية ذات الصلة بموضوع تقويم أداء المعلم إلى أن و
  : )٥٣(لبعض أدى إلى تحسن ملحوظ فى كل ما يلى انقد ، وتقويم الزمالء لبعضهم 

 .تحصيل التالميذ ) أ ( 
 . المعلمين نحو بعضهم البعض ، ونحو تقويم األداء بصفة عامة اتجاهات) ب(
 .العالقات اإلنسانية بين المعلمين ) جـ(

 

  : Student Achievementتحصيل التالميذ ) ٦(
 تقيس ما ى وهى تلك االختبارات الت–فيه تستخدم نتائج اختبارات التالميذ التحصيلية و

كدليل على سلوك المعلم التدريسى مما يساعد على  –حصله كل تلميذ فى فترة زمنية معينة 
 .تقويم أداؤه ، ويتم ذلك فى ضوء ترتيب التالميذ ، أو الفصول الدراسية طبقاً لمعايير معينة 

 

ترى بعض الدراسات التربوية ذات الصلة بموضوع تقويم أداء المعلم أن االختبارات و
ينة ، فإن نتائجها يكون لها ارتباط إيجابى لتحصيلية إذا ما طبقت على التالميذ تحت شروط معا

  .)٥٤(بسلوك المعلم التدريسى داخل حجرة الدراسة 
 

                                           
  .٩٣ – ٧٤مرجع سابق ، ص ص : عبد الرحمن محبوب ، رشاد عبد العزيز موسى  )١(

(53) Hanson, K., Mar Jorie., “ Peer Evaluation among Teachers : Acceptance of Alternative Roles ”, 
Paper Presented at the Annual Meeting of the American Educational 
Research., San Francisco : CA, April 1992, PP. 131 – 138 . 

(54) Rick, Sawa., Op., Cit.  



 ٤٨

يعاب على هذا األسلوب أنه غير صادق ، فمن الممكن أن ترتبط نتائج االختبارات و
رات كذكاء التالميذ مثالً ، أو مستوى طموحهم مما يؤثر على نتائج يالتحصيلية ببعض المتغ

 .التحصيلية أكثر من ارتباط ذلك بسلوك المعلم التدريسى معهم االختبارات 
 

  : Self – evaluation التقويم الذاتى ) ٧(
يعد هذا األسلوب أحد أهم المصادر لجمع المعلومات عن أداء المعلم ، حيث أن المعلم  

ه أكثر من يكون على وعى بآماله ، وتطلعاته ، واهتماماته ، وإنجازاته ، واألمور المتعلقة ب
ة النفس ، واكتشاف األخطاء ، وتقدير بويتطلب التقويم الذاتى محاس. وعى اآلخرين بها 

العواقب والنتائج ، والتخطيط لعمل أفضل ، كما يتطلب هذا األسلوب من التقويم أيضاً نضجاً 
ائه، عقلياً ونفسياً ، واجتماعياً ، وذلك أنه ليس من اليسير على غير الناضج أن يعترف بأخط

، إال أنه ال يمكن االعتماد على  )٥٥(ضل فويلوم نفسه عليها ابتغاء التحسين ، والوصول إلى األ
 أو التعيين ، أو ،هذا األسلوب بمفرده فى اتخاذ بعض القرارات المسئولة كالترقية ، أو الفصل 

نه مجموعة النقل ؛ وحتى يستطيع المعلم أن ُيقوم أدائه التدريسى يجب أن يكون ماثالً فى ذه
  : )٥٦(من األسئلة ذات العالقة المباشرة بالتدريس الفعال ، ومن هذه األسئلة ما يلى 

 ما أهداف الدرس ؟ •
 ما المطلوب من المتعلم تحقيقه فى ضوء األهداف التى سبق إعدادها ؟ •

التدريس المناسب لتحقيق الهدف ؟ وما السلوك التدريسى الذى ) أو أساليب(ما أسلوب  •
 بعه المعلم لتحقيق ذلك الهدف ؟يجب أن يت

وكيف يرتب المعلم المواد التعليمية التى   ما خطوات التسلسل المنطقى لتعليم الدرس ؟ •
 يقدمها فى ضوء ذلك التسلسل ؟

 كيف ينظم المعلم تالميذ الفصل أثناء األنشطة الحرة ؟  •

غذية الراجعة ما األساليب المناسبة لتحفيز المتعلم على العمل ؟ وكيف يتم تقديم الت •
 المناسبة ؟

كيف يمكن خلق المناخ التعليمى التعلمى المناسب لممارسة التفكير واإلبداع ؟ وكيف  •
 يمكن استغالل ذلك المناخ فى تحقيق التفاعل االجتماعى ، وتأكيد المشاعر الطيبة ؟ 

                                           
 .وضع الحق من هذا الفصل مصيلياً فى سيتم تناول هذا األسلوب تف 

 ، دار المنـاهج للنشـر       ٢، ط  رق التدريس العامة ومهارات تنفيذ وتخطيط عمليـة التـدريس         ط: عبد الرحمن عبد السالم جامل       )١(
  .١٧٤ ، ص ٢٠٠٠والتوزيع ، األردن ، 

  ، ٢٠٠٢ األنجلــو المصــرية ،  ، مكتبــة إدارتــه– مهاراتــه –ماهيتــه : التــدريس الفعــال :  مجــدى عزيــز إبــراهيم )٢(
 .١١٣ – ١١٢ص ص 



 ٤٩

 ما السبيل ليعرف المعلم ما إذا كان مشاركة التالميذ قد حققت جميع األهداف المعدة •
 سلفاً ؟ أم حققت بعضها فقط ؟

الذى وقع أثناء سير الدرس متناسقاً مع ما ) أو األحداث(كيف يعرف المعلم أن الحدث  •
 كان يقصده قبل الحصة ؟

 
  : Indirect Measuresمقاييس غير مباشرة ) ٨(

ناك بعض األمور التى ال تستخدم بشكل مباشر ، وبصورة جادة فى عملية تقويم أداء ه
، وهذه األمور تؤثر على تحصيل التالميذ ، وعلى مدى تقبلهم النفسى للمعلم مثل المعلم 

المعلم ، وقدرة المعلم على إصدار أحكام موضوعية فى  حماسة المعلم أثناء الحصة ، ومرح
الوقت المناسب أثناء الحصة ، وموضوعية المعلم ، ودقة المعلم ، ومرونة المعلم فى التعامل 

 . )٥٧(مع التالميذ 
 :  عوامل نجاح عملية تقويم أداء المعلم – د

إيماناً بأن المعلم إنسان ينبغى احترام شخصيته ، والعمل على تحقيق ذاته ، وتدعيم  
حريته ، وإرادته ، وانطالقاً من أن التدريس مهنة لها أصولها العلمية ، ومهاراتها الفنية ، 

ضافة إلى أن التدريس سلوك يمكن مالحظته ، وإطارها الثقافى ، ودستورها األخالقى ، هذا باإل
ياسه ، وتقويمه ، فقد سعت العديد من الكتابات التربوية ذات الصلة بتقويم أداء المعلم إلى قو

تحديد بعض العوامل التى تساعد فى نجاح عملية التقويم ، حتى نضمن تقويماً فعاالً ألداء 
 .المعلم 

  :)٥٨(تالية يمكن تلخيص هذه العوامل فى النقاط الو
 .راعاة المتطلبات االجتماعية ، والمعايير المحلية م )١(
 .وضيح الهدف من التقويم للمعلم موضع التقويم ت )٢(
 .ناسبة أساليب التقويم المتبعة مع األهداف المعلنة لتقويم األداء م )٣(
 .ستمرارية عملية تقويم األداء ا )٤(
 .مولية عملية تقويم األداء ش )٥(
 .األداء وفق برنامج زمنى محدد أن تتم عملية تقويم  رورةض )٦(
 .رورة أن تكون األدوات المستخدمة لتقويم أداء المعلم ثابتة ، وصادقة ، وفعالة ض )٧(
 .راعاة العدالة فى تقويم أداء المعلم م )٨(

                                           
(57) Cross, K. Patricia, and Thomas, A. Anglo, Op. Cit, P. 60 .  
(58) Christopher , Dardis, Op. Cit.   
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 .راعاة السرية التامة م )٩(
 .راعاة نتائج التقويمات السابقة للمعلم م )١٠(
 .م التدريسية شجيع المعلمين على التقويم الذاتى ألداءاتهترورة ض )١١(
 .ناقشة المعلمين فيما أسفرت عنه عملية تقويم األداء م )١٢(
رورة مشاركة كل من الموجه الفنى ، ومدير المدرسة ، ومسئول التعليم بالمدرسة، ض )١٣(

 .والزمالء ، ولجان المتابعة ، والتالميذ فى تقويم أداء المعلم 
 .التقرير النهائى رورة إخبار المعلم بنتائج عملية التقويم ، وتوقيعه على ض )١٤(
رورة منح المعلم موضع التقويم وقتاً مناسباً لتنفيذ ما جاء فى التقرير النهائى من ض )١٥(

 .توصيات 
 مكـن تسـجيل بـعض المواقـف التدريسـية للمعلـم علـى شـريط فيدـيوي )١٦(

Video Taping Teachers حليلها ، ومناقشة المعلم موضع التقويم ت، و 
  .)٥٩(فيها 

 
 : ت تقويم أداء المعلم  مشكال-ـه

يعد تقويم أداء المعلم أحد أصعب المشكالت التى يواجهها البحث التربوى ، عبر  
  :)٦٠(إلى ما يلى  تاريخه الطويل ، ويرجع السبب فى ذلك

 .جود تعريفات متعددة ، ومختلفة للمفهوم الواحد فى مجال تقويم أداء المعلم و -١
والممارسين فى الميدان على تعريف شامل للمفاهيم ثين ، حدم وجود اتفاق تام بين الباع -٢

 .المتعلقة بالمعلم ، وطبيعة عمله 
سلوك ، وخصائص، : ثرة المصطلحات المرتبطة بالمعلم داخل الفصل ، وخارجه مثل ك -٣

 .، وكل منها يتطلب تعريفاً واضحاً ومحدداً … وكفاءة ، وأداء ، وأفعال ، 
 

الصلة بموضوع تقويم أداء المعلم إلى أن مشكلة بوية ذات رأشارت بعض الكتابات التو
تقويم أداء المعلم تكمن فى أننا نُقِّوم أداء المعلم فى ضوء معايير سلوكية محددة سلفاً لنحكم 
بها على مدى امتالكه لمهارات تدريسية معينة ، أو مدى توظيفه لها بصورة سليمة أثناء 

المعلمين األكفاء المبتكرين من الممكن أن ، حيث أن ى الموقف التعليمى ، وهذا غير منطق

                                           
(59) Cross, K. Patricia ; and Thomas , A. Anglo, Op. Cit, P. 61 . 

، المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية ، شعبة التخطيط التربوى، " ؤه فى مصر مهام المعلم وتقويم أدا: " همام بدراوى زيدان  )٢(
١٩٩١.  



 ٥١

يتعاملوا مع الموقف التعليمى بأساليب غير تقليدية ، ال يمكن التنبؤ بها ، وال تفسيرها ، وال 
  .)٦١(تخضع فى بعض األحيان لتلك المعايير السلوكية 

 

ت تقويم أداء المعلم تتلخص فى أربع مشكالت الأن مشك ” Sawa “ذكر ساوا و
  :)٦٢(رئيسة هى 

 .شكلة الهدف من التقويم م -١
 .شكلة اختالف أيدولوجيات التقويم م -٢
 .شكلة خبرة المقومين م -٣
 .شكلة المسئولية عن التقويم م -٤
 

المعلم وقوع المقوم فى بعض األخطاء ،  من المشكالت التى تواجه عملية تقويم أداءو
 فى ضوئها إصدار حكم والتى قد تؤثر على القياس الكمى الدقيق ألداء المعلم ، مما يتعذر

  : )٦٣(موضوعى عن أداء المعلم ، وهذه األخطاء هى 
 

 : طأ التساهل خ -١
 .اللها المقوم لألداء ختعنى درجة التساهل التى ينظر من و
 

 : طأ الهالة خ -٢
تعنى ميل المقوم للتأثر ببعض جوانب المعلم ، وبما يرتسم حوله من هالة ، أو سمعة و
 .أو دعاية 

 

  :خطأ التشابه  -٣
د تتشابه بعض صفات المعلم الشخصية مع الصفات الشخصية للمقوم ، وبذلك قد ق

 .، وإعطائها بعض االعتبارات الخاصة  يميل المقوم لتفضيل هذه الصفات عن غيرها
 

 : طأ التوجيه التضخمى خ -٤
تيجة لظهور التضخم فى السنوات األخيرة فى العديد من جوانب حياتنا كتضخم ن

 .أثر ذلك فى طريقة تقويمنا لألمور بصفة عامة … رواتب ، األسعار، تضخم ال

                                           
(61) Christopher; Dardis, Op. Cit, P. 3 .  
(62) Rick, Sawa ., Op. Cit, P. 3 .  
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 : لحلول الوسط ا -٥
معلمين عند طرفى المقياس المستخدم ، وبذلك لميل بعض المقومين إلى عدم تقويم اي

ينحازون فى عملية التقويم عند المنطقة المتوسطة من المقياس ، حتى ال ُيغضب كال من 
وحتى يكونوا فى منطقة األمان ، أو عدم المؤاخذة من كال المعلمين ، واإلدارة المدرسية ، 

 .الطرفين 
 

 : لتحيز ا -٦
 يقوم أداءه يؤثر بشكل كبير على تقويمه له ، ن شك أن شعور المقوم تجاه مال

ويتضح مثل هذا التحيز بشكل خاص فى حالة ما إذا كان األسلوب المستخدم فى التقويم غير 
 .الم موجود أصالً ، أو غير واضح المع

 

 : لمؤثرات التنظيمية ا -٧
لعليا بالنسبة اتأثر التقديرات التى يعطيها المقوم تبعاً للسياسة التى تتبعها اإلدارة ت

لالنتفاع بهذه التقديرات ، إذ أن المقوم يأخذ فى االعتبار تأثير تقديراته على األفراد الذين يقوم 
 عليها الترقية ، والزيادة فى األجر نجدهم أداءهم ، فإذا أدرك المقومون أن نتيجة التقويم تبنى

بين المقوم ، وبين من يقوم ت يميلون إلى إعطاء تقديرات عالية ، كما أنه قد تسوء العالقا
 .بتقويم أداءهم فيؤثر ذلك على مستوى تقديره لهم 

 

على الرغم من أنه يتعذر القضاء على جميع هذه الجوانب السلبية بصفة مطلقة إال و
  : )٦٤( الحد منها بأساليب عديدة منها أنه يمكن
 

مهمة تقويم أداء المعلم على عملية التقويم ، ويستلزم ذلك  دريب من تسند إليهت -١
تزويدهم بأهداف تقويم أداء المعلمين ، وشرح أسلوب التقويم المستخدم ، وأدواته ، 

 .واألخطاء الشائعة التى يرتكبها المقومون 
قديرات السابقة للمعلمين ، لتحديد أوجه التشابه ، قارنة تقديرات المقوم بالتم -٢

 .الف، وما إذا كان لها ما يبررها فى السجالت تواالخ
تاحة فرصة التظلم للمعلم من عملية تقدير أداؤه ، على أن يكون التظلم مستنداً على إ -٣

 .حقائق ثابتة عن أداء المعلم 

                                           
  .٤٦مرجع سابق ، ص : فؤاد أحمد حلمى  )١(
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، ومسئول التعليم بالمدرسة ساءلة المدرس األول ، والموجه الفنى ، ورئيس القسم م -٤
م ألنهم لم يبذلوا جهداً منذ البداية لتحسين أداء المعلم ، من لعن األداء الضعيف للمع

 .خالل التوجيه المناسب ، وتوفير التدريب المالئم له 
 

 :   مراحل تطور البحث فى تقويم أداء المعلم - و
 قرن ، وعلى مدى القرن الماضى لقد بدأ البحث فى مجال تقويم أداء المعلم منذ حوالى 

ألبحاث ، والدراسات لمحاولة الوصول إلى تعميمات عن المعلم الفاعل ، اكان هناك العديد من 
أو المعلم األقل فاعلية ، ومرت هذه البحوث والدراسات بمراحل مختلفة أمكن تصنيفها إلى 

 محور االهتمام الرئيس ثالث مراحل من خالل رصد التحوالت الجوهرية التى حدثت فى انتقال
فى إطار تقويم أداء المعلم بحثاً عن الفاعلية ، وهذه المراحل ى للباحثين من مرحلة إلى أخر

  :)٦٥(متداخلة ، وليس بينها نقاط زمنية فاصلة ، وهذه المراحل هى 
 

 : رحلة الدراسات المبكرة م )١(
صائص المعلم خهرت هذه الدراسات فى أوائل القرن الماضى فى محاولة الكتشاف ظ

الشخصية ، والمهنية المعبرة عن الفاعلية بحيث يمكن التمييز بين المعلم األكثر فاعلية ، 
م ال يوجد معلم فاعل ١٩٥٣والمعلم األقل فاعلية ، وقرر العديد من الباحثين أنه حتى عام 

 ، لبحيث يمكن رصد أداؤه فى التدريس بطريقة واضحة تماماً ، وقابلة للتحلي  Pureبحت 
فى عقول  Fictionوالدراسة العلمية ، فأوضحت هذه الدراسات أن المعلم الفاعل هو خيال 

الناس ، وال يوجد معلم أكثر فاعلية من غيره من المعلمين سوى ما يقرره شخص آخر ذو 
 .خبرة فى هذا المجال 

 مقد انعكس هذا الفكر على عدد من البحوث التى تناولت موضوع تقويم أداء المعلو
خالل العامين التاليين حيث كان العدد ضئيالً نسبياً ، وقد تعرضت معظم البحوث فى هذه 
المرحلة النتقادات عديدة تتعلق بالصدق ، والثبات ، ومدى الموضوعية فى إصدار األحكام عن 

 .أداء المعلم 
 

 ) :  المنتج –العملية ( رحلة دراسات م )٢(
اتجهت إلى دراسة ما يجرى داخل حجرة ت ، واهرت هذه الدراسات فى أواخر الستينظ

الدراسة من اتصال لفظى ، أو غير لفظى ، ومن أشهر دراسات هذه المرحلة دراسات فالندرز 
Flanders  حول تحليل األداء أثناء عملية التدريس. 
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تمثل هذه المرحلة تحوالً نوعياً فى البحث عن عناصر الفاعلية فى تقويم أداء المعلم ، و
الت التعرف على المتغيرات ، والعوامل المختلفة فى المواقف التعليمية ،  محاوتوبدأ

وتصنيفها، وتحديدها بدقة إلمكان قياسها ، أو مالحظتها بطريقة أكثر موضوعية عن ذى 
 –التعليم " قبل،وفى هذا اإلطار استخدمت قياسات لعدد من المدخالت الجوهرية فى عملية 

قياس كفاءة المعلم ، وقياس األداء ، ومستويات التحصيل : ثال ل المبي، ومنها على س" التعلم 
 .السابق للتالميذ ، ومتغيرات البيئة التعليمية ، ومستويات التحصيل بعد التدريس 

 

تمكنت دراسات هذه المرحلة من إيجاد العالقة بين قياسات األداء ، وغيرها من و
ى نواتج أداء التالميذ على ، وه Product measuresالمدخالت مع قياسات المنتج 

  .Gain Scoresاختبارات التحصيل المقننة ، وقد تم حساب ما يعرف بالدرجات المكتسبة 
 

قد تم حصر أكثر النواتج تكراراً على نطاق واسع من األبحاث ، والتى تتعلق بخصائص و
، ومن هذه ميذه أداء المعلم التى يمكن أن تظهر أقوى درجات تحصيلية مكتسبة من جانب تال

إحساس المعلم بالمسئولية ، وحسن إدارة الفصل ، وإعطاء الوقت الكافى : الخصائص ما يلى 
للتعلم ، وتدريس نشط يظهر المهارة فى توضيح المفاهيم ، والسير فى المنهج بخطوات 

  .)٦٦(متوازنة، والتدريس إلى مستوى اإلتقان ، وتوفير بيئة دراسية تشجع التعلم 
 

عمره ، خبرته ، (  خصائص المعلم نج أبحاث ودراسات هذه المرحلة أأوضحت نتائو
 نادراً ما تسهم فى درجات التحصيل لتالميذه ، كما أوضحت نتائج هذه ) … اتجاهاته ، 

على األقل من التباين % ٢٥لدراسات أيضاً أن نوعية أو جودة التعليم المدرسى تسهم بمقدار ا
 .ة به الكلى فى قياسات التحصيل المتعلق

 

 : داء ذاتياً ألرحلة تقويم ام )٣(
دأت هذه المرحلة فى إطار برامج التدريب على مهارات التدريس حيث يالحظ الطالب ب

المؤهلين لمهنة التدريس زمالءهم ، ويبدون بعض أوجه النقد التى يمكن أن تساعد فى 
يس المصغر تحسين هذه المهارات ، ثم طورت دراسات هذه المرحلة مع ظهور برامج التدر

Micro – Teaching  باستخدام الوسائل السمعية ، والبصرية المعروفة ، ثم انتقلت إلى
 .الممارسة أثناء الخدمة ، وخاصة من جانب المعلمين المبتدئين لرصد أحداث التدريس 

 
                                           

(66) Good, Thomas and Mc Caslin, Mary , “ Teaching Effectiveness in Encyclopedia of Educational  
Research” , Vol. 4 Mitzel, Harold et al ed. New York, The free press; 
Macmillan Publishing Co. Inc., 1992. PP. 1373 – 1386 . 
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وبمراجعة عدد من البحوث المتصلة بتقويم المعلمين ألداءهم داخل الفصل من خالل  
مين لم يراعوا طريقتهم فى التدريس عند تقويمهم لل مختلفة لوحظ أن المعأساليب ، ووسائ

أداءهم ذاتياً ، كما أنهم لم يراعوا الدقة فى تقدير الوسائل المناسبة للحكم على التالميذ ، وأن 
قدرة المعلمين على التعلم من الخبرة السابقة محدودة ، ولكن بالتدريب ، والتغذية الراجعة 

المهنى ، يحسنوه ، وبذلك دخل التقويم الذاتى لألداء م وا أحكامهم على أداءهيمكن أن يغير
منعطفاً جديداً حيث يكون المعلم مسئوالً عن أداؤه شخصياً مع االلتزام بتوفير األدلة على أن 

كان لها الفاعلية فى أداء التالميذ ، وفى هذا االتجاه  Tasks، أو األعمال  Actionsاألفعال 
  )٦٧ ("بحث الفعل "  إطار أهداف ، ومنهجية ى أداء المعلم ذاتياً فدخل تقويم

Action Research  فى إجراءاته العملية على الفكر ، والتأمل الذى يؤدى  ، والذى يعتمد
 .إلى فعل ، أو مجموعة أفعال تحسن األداء اليومى فى العمل 

 

  : )٦٨(مراحل هى قد مر تقويم المعلم من حيث النماذج المستخدمة فيه بثالث و
  :  Means Oriented – Modelلتقويم الموجه نحو الوسائل ا )١(

 انتشاراً ، ويهدف إلى تقويم العمل داخل حجرات اهو أقدم أنواع التقويم ، وأكثرهو
الدراسة ، ويركز المقوم على وجود ، أو عدم وجود بعض الطرق ، أو األساليب المحددة 

  .مسبقاً لما يسمى بالتدريس الفعال
 

  :Ends Oriented – Model التقويم الموجه نحو الغايات  )٢(
ف هذا األسلوب إلى تحديد المستوى الذى دفيه يتم تحديد أهداف تعليمية معينة ، ويهو

وصل إليه التالميذ لبلوغ هذه األهداف ، ومن ثم يقوم المقوم بمساعدة المعلمين حتى يتمكنوا 
 .موضوعة فى حالة وجود مشاكل أو صعوبات من مساعدة التالميذ لتحقيق األهداف ال

 

  :  Teacher – Concern – Modelنموذج اهتمامات المعلم   )٣(
عطى هذا النموذج المعلم حق تحديد األهداف التربوية المراد تحقيقها ، والوسائل التى ي

يذه ، تحقق هذه األهداف ، ويراعى هذا النموذج بالدرجة األولى اهتمامات المعلم المتعلقة بتالم
. وتقويمه لمستواهم التعليمى ، ويقوم بحل بعض المشاكل التى قد تواجه المعلم أثناء التدريس 

                                           
(67) Mc Niff, Jean., " Action Research for professional Development Concise Advice for New Action 

Research ." , www.jeanmcniff.com. , 2002 .   
 من وجهة نظر نظار وناظرات المدارس ةبتدائيمعلمات المرحلة اال/ كفايات معلمى : " زينب على الجبر ، بسان خالد المسلمى  )٢(

، كلية التربية ، جامعة المنيا ، العدد الثانى ،  جلة البحث فى التربية وعلم النفسم، " االبتدائية فى الكويت 
  .٢١٩ ، ص ١٩٩٢أكتوبر 
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ويعد أسلوب تقويم أداء المعلمين بناءاً على كفايات تدريسية موضوعة مسبقاً ، ومتفقاً عليها 
 - Competency – Based) المعلم ، ومن يقوم بتقويم أدائه التدريسى ( من كال الطرفين 

Teacher Education  من األساليب الرائدة حالياً حيث يعتمد هذا األسلوب على تحديد قائمة
فايات التدريسية الممكن مالحظتها من خالل سلوك المعلم ، والتالميذ األمر الذى يسهل كمن ال

 .على المقوم تقويم مدى الكفاية التدريسية التى وصل إليها المعلم 
 

الية يجب التفرقة بين مصطلحى كفاءة المعلم ، وكفاية المعلم لدواعى الدراسة الحو
لمعلم على استخدام األساليب ، والطرق المناسبة التى افالكفاءة األدائية للمعلم تعنى قدرة 

  .)٦٩(تساعده على توصيل المحتوى التعليمى إلى التالميذ 
 

من تعنى القدرة الكفاءة بصفة عامة لها شكلين كامن ، وظاهر فهى فى شكلها الكاو
 من المهارات ، والمعارف ، والمفاهيم ، واالتجاهات التى يتطلبها عمل ةالتى تتضمن مجموع

ما بحيث يؤدى أداءاً مثالياً ، وهذه القدرة تصاغ فى شكل أهداف تصف السلوك المطلوب 
فهى بحيث تحدد هذه األهداف مطالب األداء التى ينبغى أن يؤديها الفرد أما شكلها الظاهر 

تحليله ، وتفسيره ، وقياسه أى أنها مقدار ما يحققه الفرد فى  واألداء الذى يمكن مالحظته ،
  .)٧٠(عمله 

 من ىما الكفايات األدائية للمعلم فهى نوع من الكفايات التعليمية التى تمثل الحد األدنأ
لتى تنعكس المهارات التى يجب أن يكتسبها المعلم نتيجة مروره ببرنامج دراسى معين ، وا

على أدائه داخل الفصل الدراسى ، وهذه الكفايات ال يمكن قياسها إال بمالحظة أدائه داخل 
  .)٧١(الفصل عن طريق بطاقة مالحظة أعدت لهذا الغرض 

 

أن هناك ثمة صلة بين كفاية المعلم ، وكفاءة  )٧٢(أشارت بعض الدراسات التربوية و
أما الكفاءة العامة فهى " علم بأداء الكفايات التى يمتلكها قيام الم" المعلم، حيث أن الكفاءة تعنى 

 " .درجة أو مستوى التمكن الذى يبلغه فى مجموعة محددة من الكفايات " تعبر عن 
 

                                           
  .١٨٩مرجع سابق ، ص : أحمد حسين اللقانى ، على أحمد الجمل  )١(
  .١٢ ، ص ١٩٩٧، القاهرة ،  أسسه ، وإجراءاته: رنامج التعليمى القائم على الكفايات لبا: محمود كامل الناقة  )٢(

  .١٩٠جع سابق ، ص رم: أحمد حسين اللقانى ، على أحمد الجمل  )٣١
، " زمة لهم تقويم أداء معلمى اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية بدولة قطر فى ضوء الكفايات التربوية الال: " وليد أحمد الكندرى  )٤(

  .٢٦ ، ص ١٩٩٩،  رسالة ماجستير غير منشورة ، معهد الدراسات والبحوث التربوية ، جامعة القاهرة
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א−٤ א : Teacher’s self Evaluationא
تصادية ، يمر العالم اآلن بالعديد من التحوالت ، والتطورات االجتماعية ، واالق 

والسياسية وهذا بالطبع ألقى على عاتق المعلم العديد من األدوار بجانب أدواره المهنية ، 
خلها إلى تغير أساليب اوالتعليمية ، والتدريسية ، واالجتماعية ، وقد أدى تعدد هذه األدوار وتد

  Educational Consciousnessالحكم على كفاءته ، والدعوة إلى إكسابه الوعى التربوى 
 .عن هذه األدوار 

قد أكدت أساليب إعداد المعلم ، وبخاصة مدخل اإلعداد القائم على أسس األداء و
 ، معلى مسئولية المعل Competency – Based – Teacher Educationاإلجرائى 

 .وضرورة مشاركته فى تقويم أدائه التدريسى ، وفهم أبعاد دوره المهنى والتربوى 
 

همية التقويم الذاتى برغبة المعلم ، ومبادرته الفردية فى الحكم على يرتبط الوعى بأو
مستوى أدائه فى العملية التعليمية ، والتعرف على كفاياته الشخصية ، والوظيفية للقيام 

يس ، مما يعد مؤشراً للنضج المهنى ُيمكن المعلم من إبداء رأيه فى بعض ربمسئوليات التد
 التى تتعلق بمجال عمله ، واتخاذ موقف حيالها ، ويؤدى االعتماد القضايا التربوية ، والنفسية

على أسلوب التقويم الذاتى كنوع من التقويم الداخلى إلى زيادة فهم المعلم للمهارات 
لى طرائقه التعليمية كما أنه قد يساهم بدور فعال فى تطوير المنهج ،  عالتدريسية، مما ينعكس

  .)٧٣(وتحسينه 
الجيدة ، والمرغوبة فى تقويم األداء ، حيث يقوم  ذاتى من األساليبيعد التقويم الو

المعلم بتقويم أدائه بنفسه بعد معرفته بمعايير األداء ، وبعد جلوسه مع الموجه الفنى عدة 
مرات ، ومشاركته معه فى وضع هذه المعايير ، ومن مميزات هذا األسلوب فى تقويم األداء 

 فى األداء ، لتعزيز جوانب القوة ، عفوة ، وجوانب الضالتعرف مباشرة على جوانب الق
  .)٧٤(والتخلص من جوانب الضعف ، ورفع مستوى دافعية المعلم تجاه العمل 

 

بذلك نجد أن التقويم الذاتى للمعلم عملية تركز باهتمام على المعلم ، فتساعده على و
 يؤدى إلى إحداث تغييرات فحص أسلوبه التدريسى الخاص ، ونشاطاته المختلفة ، وهذا بدوره

  .)٧٥(هامة فى أدائه التدريسى ، مما يجعل عملية التدريس أكثر فعالية ، وأكثر متعة 
                                           

، بنها،  جلة كلية التربيةم، " أداء الطالب المعلم لبعض مهارات السلوك التدريسى ، وعالقته ببعض المتغيرات : " فايز محمد عبده  )١(
  .٦٧ ، ص ١٩٩١أبريل 

(74) Brualdi, Amy. “ Implementing Performance Assessment in the classroom, Practical Assessment 
Research and Evaluation” , Eric Document Reproduction Service, 1998 .` 

(3) Herman, L. Joan, Aschbachar, R. Pamela and Winters, lynn., op. Cit, P. 95 .  
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مدى قيام المعلم بتقويم مستمر لقدراته ، ومهاراته : " يقصد بالتقويم الذاتى للمعلم و
 فى معالجة التدريسية من حيث إتقان األساليب السليمة فى تعامله مع تالميذه ، ومهاراته

هداف السلوكية ، واستيعابه لمفهومها ، وكذلك ألمشكالتهم وتمكنه من مهارات صياغة ا
تحضير الدروس باستراتيجيات تالئم تالميذه ، واستخدام طرائق التدريس الحديثة ، والوسائل 

  .)٧٦(" التعليمية المناسبة ، وإنتاجها ، واستيعاب نظرية التقويم بمفاهيمه ، وأساليبه الحديثة 
 

  : )٧٧(وحتى يتبع المعلم أسلوب التقويم الذاتى عليه أن يرجع إلى ما يلى 
 .السلوكيات التدريسية التى يعتقد أنه قادر على تحقيقها فى الحاضر  •

 .السلوكيات التدريسية التى يحتاج إليها أو التى لم يجربها من قبل  •

 . على التمكن منها السلوكيات التدريسية التى لم يتأكد بعد من مدى قدرته •
 

يجب أن تُوضع معايير خاصة ممثلة فى عدة أسئلة متنوعة ، يطرحها المعلم على و
نفسه لتساعده فى تقويم أدائه التدريسى ، وهذه األسئلة تدور حول عالقات المعلم المهنية ، 

  .)٧٨(والالمهنية، وعالقاته مع التالميذ 
 

ية يستطيع المعلم أن يطرح على نفسه فيما يتعلق بعالقات المعلم المهن: والً أ
 : األسئلة التالية 

 ل أنا عضو مشارك فى هيئة التدريس ؟ه -١
ل لدى اهتمام بالتنظيمات المهنية ، وهل لى دور فى المسئولية الجماعية ، وهل ه -٢

 حة لى خالل هذه التنظيمات ؟اأستفيد من الفرص المت
العامة ، وهل أنا متقبل لنقد ل أسهم فى التفكير الجماعى للمشكالت ذات الصفة ه -٣

 اآلخرين ؟
 ل يثق بى أولياء أمور التالميذ ؟ وهل أنا متزن ومستقر نوعاً ما ؟ه -٤
 د ؟دل أرحب بفرص التعلم ، والمشاركة مع زمالئى المعلمين ، وخاصة المعلمين الجه -٥
ل أستفيد من الفرص المتاحة لتحسين كفاءتى التدريسية ، وذلك من خالل المشاركة ه -٦

 الدراسات المتاحة ، والدورات التدريبية ؟فى 
 

                                           
(76) Peter, W. Airasian and Arlen, R. Gullickson , Op, Cit.   

  .٤٤ ، مرجع سابق ، ص  إدارته– مهاراته –ماهيته : التدريس الفعال :  مجدى عزيز إبراهيم )٢(
(78) Christopher; Dardis, Op. Cit, P. 4 .  
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فيما يتعلق بعالقات المعلم الالمهنية يستطيع المعلم أن يطرح على نفسه : انياً ث
 : األسئلة التالية 

 أزود معلوماتى ، وهل أنا مطلع على بعض الدراسات نل أنا كثير اإلطالع ، وأحاول أه -١
 والبحوث التى تخص مادتى ؟

  ، وهل لدى اهتمامات بهوايات زمالئى المعلمين ؟ل لى هوايات خاصةه -٢
ل أنفرد بنفسى للتفكير فى األمور الروحية ، والعبادات ، وهل أنقطع ألخذ وقتاً من ه -٣

 الراحة بالرغم من انشغالى ؟
ى بعالقات اجتماعية خارج العمل كمثيلتها فى العمل ، وهل لدى بعض ظل أحه -٤

 التبرع بالمال ، أو الطعام ، أو الجهد ؟المساهمات فى التنظيمات الخاصة سواء ب
 ل لدى استعداد وقدرة على مزاولة مهنة أخرى غير التدريس ؟ه -٥

 

ن يطرح على نفسه أفيما يتعلق بعالقة المعلم بالتالميذ يستطيع المعلم : الثاً ث
 : األسئلة التالية 

 ل لمظهرى العام تأثير على تالميذى ؟ه -١
 ياجات كل تلميذ ، ومعلم بمشاكلهم الفردية ؟ل أنا قادر على التعرف على احته -٢
 ل عالقتى بالتالميذ تتصف باإلخالص ، والتفاهم ؟ه -٣
 يها ؟لل أعطى وقتاً لمناقشة مشاكل التالميذ محاوالً التغلب عه -٤
ل لدى القدرة على إدراك أخطائى ، واالعتراف بعدم كفاءتى للعمل فى مهنة التدريس ه -٥

يذى تقويم عملى ؟ وهل أحاول أن أغير من طريقتى أمام تالميذى ، هل أطلب من تالم
 فى التدريس إلى األفضل ؟

 ؟ ل أشجع التالميذ على التفكير ، والمناقشة أم أكون المتحدث الوحيد لهمه -٦
 ل أعتبر معالجتى لتصرف غير مرغوب فيه من أحد التالميذ تربوية أستفيد منها ؟ه -٧
ختلفة ، أم بسبب وضعى بينهم كمعلم ل يحترمنى تالميذى لمساهمتى فى الجماعات المه -٨

 لهم ؟
 ل لدى احترام لقيمة الوقت الذى أقضيه فى مهنتى ؟ه -٩
 ل أسيطر على تالميذى أثناء الحصة ؟ه -١٠
 ل أنا صادق مع نفسى ، وصادق فى تعاملى مع تالميذى ، وزمالئى فى العمل ؟ه -١١
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المعلم أن المعلم ترى العديد من الدراسات التى اهتمت بموضوع التقويم الذاتى ألداء و
يستطيع أن ُيقوم أدائه التدريسى عن طريق التأمل الذاتى لهذا األداء التدريسى من خالل تحليله 

داخل حجرة الدراسة ، ومن ثم يمكنه توجيه سلوكه ، ومجهوداته سواء كان  لطريقة تدريسه
هارات ، أو تنمية بصدد تدريس المفاهيم ، أو العالقات ، أو معالجة التطبيقات ، أو إكساب الم

 .االتجاهات ، أو غيرها 
 

فإذا كان معلم الرياضيات مثالً بصدد تدريس المفاهيم فعليه أن يسأل نفسه األسئلة  
  : )٧٩(لتاليةا
 رض الدرس؟عل ركزت على المفاهيم الرياضية المتضمنة فى الدرس بوضوح أثناء ه -١
 ل قمت باستثارة دافعية التالميذ أثناء عرض الدرس ؟ه -٢
  تم مناقشة عدد كافى من األمثلة التى تتناول المفاهيم الرياضية ؟له -٣
 ل قمت بإيضاح استخدامات المفاهيم الرياضية للتالميذ ؟ه -٤

 

 ، فعليه أن هما إذا كان معلم الرياضيات بصدد تنمية المهارات الرياضيات لدى تالميذأ
  : )٨٠(يسأل نفسه األسئلة التالية 

 دبى فى موضوع ما بصفة يومية ؟ل أقرأ للتالميذ النتاج األه -١
 كتابة ، والقراءة فى بعض الموضوعات التى يفضلونها ؟لل أمنح التالميذ وقتاً كافياً له -٢
 ل أراعى التالميذ الذين أحرزوا تقدماً ، والتالميذ الذين لديهم استعداد لذلك ؟ه -٣
 ل التالميذ منبهرين بالعلم ، وإنجازاته ؟ وهل أساعدهم على ذلك ؟ه -٤
 عطى الوقت المناسب للشرح ، والتفسير ، والتعليل ؟ل أه -٥
 أسئلتى أثناء الشرح تسمح باإلجابات ، والتفسيرات المتنوعة ، أم أنها على نمط هل -٦

 .واحد 
 ل أحترم التالميذ بغض النظر عن ثقافاتهم أو انتماءاتهم ؟ه -٧
 ل لدى توقعات عالية بالنسبة ألداء جميع التالميذ ؟ه -٨
 يفية تقويمهم ، أو تصنيفهم ؟ل يعرف التالميذ كه -٩
 ى عن تساؤالت التالميذ محددة ، ومعينة لهم أم ال ؟تل إجاباه -١٠
 ل أستخدم القلم األحمر بصورة معتدلة ، أم ال استخدمه مطلقاً ؟ه -١١

                                           
(79) Kounba, L., Vicky., “ Implementing the Professional standards for Teaching Mathematics : Self – 

evaluating as an Act of Teaching”, Eric Document Reproduction Service , 1994.  
(80) Routman, R., “ Invitations : Changing as Teachers and Learners ” , Ports mouth , NH : 

Heinemann., 1991, P. 350 . 
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 ل أتيح للتالميذ فرصاً منتظمة للمشاركة ، والتعاون ؟ه -١٢
 ل أشجع التالميذ على حل مشكالتهم التعليمية ؟ه -١٣
 مع أهداف ، وفلسفة تدريس المادة ؟ قويم التالميذ متمشيةل إجراءات ته -١٤
 ل يوجد اتصال فعال بينى ، وبين أولياء أمور التالميذ ، واإلداريين فى المدرسة ؟ه -١٥
 ل يشعر التالميذ فى الفصل بالنجاح بغض النظر عن قدراتهم ؟ه -١٦

 

سئلة التى هناك بعض الدراسات التى اهتمت بموضوع التقويم الذاتى للمعلم صنفت األو
ب أن يوجهها المعلم لنفسه أثناء ، وبعد الحصة الدراسية إلى ثالثة أنماط من األسئلة جي

 : )٨١(هى
 

  :          Closed ended questionsمغلقة النهاية  األسئلة: والً أ
 : هى األسئلة التى يجاب عنها بنعم أو ال مثل و

 المختلفة أثناء تدريسك ؟ل تساعد تالميذك على استخدام أساليب التفكير ه -١
 ل تتيح لتالميذك فرصة استخدام أساليب تفكير متنوعة أثناء تدريسك ؟ه -٢
 جيه أسئلة ألنفسهم أثناء الحصة ؟ول تنمى قدرة تالميذك على ته -٣
 ل تبدأ عادة سؤالك بماذا ؟ أو بكيف ؟ه -٤
 ل قمت باجتياز بعض الدورات التدريبية لما تقوم بتدريسه ؟ه -٥
 تائج االختبارات التحصيلية لتالميذك ؟ل أنت راض عن نه -٦
 ل من الممكن أن تؤدى عملك بصورة أفضل ؟ه -٧
  داخل الفصل ، مع توضيح ذلك لتالميذك ؟مل تضع إطاراً لحفظ النظاه -٨

 

  :         Open ended questionsاألسئلة مفتوحة النهاية : انياً ث
 : هى تلك األسئلة التى ال تحتاج إلى عالمة استفهام مثل و
 ) … ، … ، … من فضلك صف لى ( 

 

  :أسـئلة التعليـل : الثاً ث
  ؟الماذا استخدمت طريقة التدريس هذه ، وليس غيره: ثل م
تأثير هذا النمط من األسئلة ضعيف فى تعديل سلوك المعلم ، حيث أن المعلم غالباً ما و

 .تبريراً منطقياً يتبع بعض السلوكيات فى أثناء عملية التدريس ، ال يستطيع تبريرها 
                                           

(81) Marvin, Marshall., “ Reflection and self – evaluation part 3.” , Teachers. Net Gazette, 
http:teachers.net/gazette/novol/marshall., November 2001 . 
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حتى تتم عملية التقويم الذاتى للمعلم بصورة فاعلة ، يستطيع المعلم أن يتبع أسلوباً و
قويم أدائه التدريسى ، وهذا األسلوب يتضمن خمسة محاور رئيسة ، وهذه المحاور تمتكامالً ل

  : )٨٢(هى 
 .التقويم الذاتى المستمر : لمحور األول ا
 .ت الصوتية والمرئية التسجيال: لمحور الثانى ا
 .بيانات عن التالميذ : لمحور الثالث ا
 .اختبارات التالميذ التحصيلية : لمحور الرابع ا
 .المالحظات الصفية الخارجية : لمحور الخامس ا

 : يلى عرض موجز للمحاور الخمسة آنفة الذكر  فيماو
 

 : التقويم الذاتى المستمر : لمحور األول ا
 أدائه التدريسى عقب كل مرحلة من مراحل الدرس ، أو بعد كل نشاط حيث ُيقوم المعلم 

 : تعليمى مارسه مع التالميذ ، فيسأل نفسه عدداً من األسئلة مثل 
 م يشعرون بالملل ؟أل يستمتع التالميذ بالحصة ؟ ه -١
 ل التالميذ منتبهين للدرس ؟ه -٢
 يف تسير المناقشة أثناء الحصة ؟ك -٣

 

لة تكون فورية ، وبذلك يستطيع المعلم أن يفسرها ، اإلجابة عن مثل هذه األسئو
 .ويعدل سلوكه التدريسى ، أو يعززه فى الحال 

 

 : التسجيالت الصوتية والمرئية : لمحور الثانى ا
ل المعلم مواقفه التدريسية أثناء الحصة صوتياً ، أو عن طريق الفيديو ، ثم جيث ُيسح

التسجيالت ، ويحللها ، وُيعد هذا المحور ذو فائدة بعد االنتهاء من الحصة ، َيقوم بعرض هذه 
كبيرة للمعلم ألنه يوضح الممارسات التدريسية الفعلية له أثناء الحصة ، كما أن هذه 

 : مع بعض المعلومات الخاصة بالجوانب األدائية للمعلم مثل  جالتسجيالت تفيد فى
 .حركاته داخل الفصل ت )١(
 .الفصل درته على الحفاظ على النظام داخل ق )٢(
 .هاراته فى توجيه أسئلة ذات معنى مرتبطة بموضوع الدرس م )٣(

                                           
(82) Fink, L. Dee., “ Evaluating your own Teaching ” .,  Paper published in Improving college Teaching by 

peter seldin (ed.) , Permission of the university of Oklahoma  Instructional development 
program., 1999 . 
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 .ترات الكالم ، والصمت داخل الفصل ف )٤(
 .اعلية فهاراته فى توظيف وقت الحصة بم )٥(

 

هذا المحور يركز على عرض سلوك المعلم التدريسى كما يحدث بالضبط ، أكثر من و
 .ميذ ، وهل كان مناسباً لهم أم ال تركيزه على مدى تأثير هذا السلوك التدريسى على التال

 

على سبيل المثال تبعاً لهذا المحور يستطيع المعلم أن يعرف عدد الكلمات التى يتكلم ف
قيقة أثناء الحصة ، إال أن هذا المحور ال يعطى أى معلومات عن مدى مالءمة هذا دبها فى ال

 .المعدل بالنسبة للتالميذ 
ت الصوتية والمرئية بمعدل مرة أو مرتين فى كل يفضل أن يستخدم المعلم التسجيالو

 .فصل دراسى 
 

  :بيانات عن التالميذ : لمحور الثالث ا
نات عن تالميذه من خالل االستبيانات ، والمقابالت ايث يقوم المعلم بجمع بعض البيح

سلوب الشخصية معهم ؛ فاالستبيانات تعد أكثر األساليب شيوعاً لمعرفة انطباعات التالميذ عن أ
المعلم التدريسى معهم ، ومعظم االستبيانات التى توجه للتالميذ تتضمن أنماطاً متشابهة من 

 : األسئلة تتناول ما يلى 
 .لتالميذ اصائص خ )١(
 .جهات نظر التالميذ ، وانطباعاتهم عن عملية التدريس و )٢(
 .مية التعلم ك )٣(
 .ساليب التقويم التى يتبعها المعلم مع التالميذ أ )٤(

 

يطبق المعلم استبياناته على التالميذ ثالث مرات فى كل فصل دراسى وذلك يفضل أن و
 : على النحو التالى 

 .قرر الدراسى م عند بداية تدريس ال– أ
 . عند منتصف تدريس المقرر الدراسى -ب
 . عند االنتهاء من تدريس المقرر الدراسى -ـج

 

  من تالميذه على حده ، ما المقابالت الشخصية ففيها يتحدث المعلم مع كل تلميذأ
دقيقة حول موضوعات المقرر ) ٣٠ – ١٥(أو يتحدث مع عينة من التالميذ مدة تتراوح من 
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وأسلوب تدريسه ، وسرعة عملية التعلم ، والتفاعل بينه وبين التالميذ ، وأسلوب  الدراسى ،
 .تقويمه لهم، ويفضل أن تُجرى هذه المقابالت مرة أو مرتين فى كل فصل دراسى 

 

 : اختبارات التالميذ التحصيلية : لمحور الرابع ا
ين فى كل فصل تيث يقوم المعلم بتحليل نتائج االختبارات التحصيلية للتالميذ مرح

دراسى ، وهذا المحور ال يعطى تغذية راجعة مالءمة لكل من المعلم والمتعلم ، حيث تتم مرتين 
لتالميذ التحصيلية دليالً قاطعاً على كفاءة فقط فى كل فصل دراسى ، وال تعد نتائج اختبارات ا

 الرغم من كون لىالمعلم ، فقد يبذل التلميذ جهداً مضاعفاً من أجل إحراز درجات مرتفعة ع
 .معلمه غير كفء 

 
 : المالحظات الخارجية : لمحور الخامس ا

حيث يقوم زمالء العمل من المعلمين ذوى الخبرة ، والموجهين ، والقائمين على  
مج التدريب بمالحظة أداء المعلم التدريس ، وبذلك يتم مالحظة أداء المعلم من الجوانب برا

 .التخصصية، والفنية ، واإلدارية 
نظراً للتطور العلمى الحادث فى مجال العلوم اإلدارية بصفة عامة ، ومجال تقويم و

دائه ، وهذا النموذج األداء بصفة خاصة ، ظهر نموذج لتقويم األداء يعتمد على تقويم الفرد أل
  . Individual Development Plan )٨٣(" نموذج أو خطة التنمية الذاتية " يطلق عليه 
م يسوف تعرض الباحثة هذا النموذج ، خاصة بعد أن طَوعه بعض التربويين لتقوو

 : أداء المعلم ، وتتلخص خطوات تنفيذ هذا النموذج فى الخطوات التالية 
اء فى المناهج وطرق التدريس معياراً أدائياً يضم عدداً من ضع المتخصصون والخبري )١(

 .المهارات التدريسية التى تلزم ألداء المعلم 
ركز وذلك لتمثيل مصمم هذا المعيار على الكمبيوتر على شكل عدة دوائر متحدة الُي )٢(

يوضح ) ٢(، والشكل ) ٤(إلى ) صفر(أو من ) ٥(إلى ) ١(المستويات األدائية المختلفة من 
 .شكل هذا المعيار ومستوياته 

حدد المتخصصون والخبراء فى المناهج وطرق التدريس المستوى األدائى الذى ينبغى أن ُي )٣(
 .هارات المتضمنة فى المعيار ميكون عليه أداء المعلم فى كل مهارة تدريسية من ال

                                           
(83) Institute for International Research (IIR) : “ Succession planning comptency systems ” ;  By Virgil 

Hun DTOFTE , VTHE 3ED. Annual career development conference, Dubai, UAE, 
( 13 – 16 Oct., 2002 ) . 
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ية يتضمنها ُيقوم المعلم أدائه التدريسى ، ويحدد المستوى األدائى له فى كل مهارة تدريس )٤(
 ) .يتم ذلك باستخدام الكمبيوتر ( المعيار 

 
قارن الكمبيوتر بين مستوى األداء المعيارى الذى حدده الخبراء والمتخصصون فى ي )٥(

األدائى للمعلم ، فتظهر بعض مناطق االختالف بين المستويين ، وهذه  المناهج ، والمستوى
 .ه الفجوات يوضح هذ) ٣(، والشكل   Gapsالمناطق تسمى فجوات 

 
 .صاغ تقرير نهائى يضم بيانات المعلم ، والفجوات التى ظهرت فى أدائه ي )٦(

 
يب المعلمين على رنسق بعض الدورات التدريبية على مستوى اإلدارة التعليمية لتدت )٧(

  .Gapsالمهارات التى بها فجوات 
 

ى استجابته تابع مدى تحسن المستوى األدائى للمعلم أثناء فترة التدريب ، لمعرفة مدي )٨(
 .للتدريب ، ومدى تحسن أدائه التدريسى فيما بعد 

 )٢(شكل 
 نموذج للمعيار األدائي الخاص بخطة التنمية الذاتية 
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 وانطالقاً من طبيعة الدراسة الحالية ، اطلعت الباحثة على بعض الدراسات فى مجال
 - Self – efficacy" فاعلية الذات " علم النفس التعليمى خاصة فيما يتعلق بموضوع 

expectation   عة األحكام التى يصدرها الفرد عن نفسه ، مجمو" ، ويقصد بفاعلية الذات
والتى تعبر عن معتقداته حول قدرته على القيام بسلوكيات معينة ، ومرونته فى التعامل مع 

  .)٨٤("  والمعقدة ، وتحدى الصعاب ، ومدى مثابرته لإلنجاز ،المواقف الصعبة 
 

ر على درجة إقباله أشارت نتائج هذه الدراسات أن معتقدات الفرد عن فاعلية ذاته تؤثو
تعلم الذاتى ، وأكدت هذه الدراسات أن الدرجة المرتفعة من فاعلية الذات ترتبط لعلى ا

باستخدام االستراتيجيات المعرفية ، وإدارة الوقت ، والتعلم األفضل من البيئة ، وإدارة وتنظيم 

                                           
  .١٢ ، ص ٢٠٠٠، المنصورة ، عامر للطابعة والنشر ،  )كراسة التعليمات ( قياس فاعلية الذات م: عالء محمد الشعراوى   )١(

 )٣(شكل 
المعلم كما تظهره خطة التنمية الذاتية مقارنة بين المستوى األدائي المعياري ومستوى أداء 
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ذات ، حيث يؤثر وُيعد التشجيع ، والتدعيم من اآلخرين أحد مصادر فاعلية ال . )٨٥(التعلم 
  .)٨٦(التشجيع بطريقة غير مباشرة على فاعلية الذات 

 

 : قد استفادت الباحثة من الدراسات التى اهتمت بموضوع فاعلية الذات فى اآلتى و
ية ذاته ، والتغذية الراجعة المقدمة له لعرفة العالقة التبادلية التأثيرية بين أداء الفرد ، وفاعم )١(

يوضح هذا ) ٤(، والشكل  )٨٧(" نموذج الحتمية التبادلية " ا وهذه العالقة يطلق عليه
 .النموذج

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 )٤(كل ش
لتمييز بين توقعات الفاعلية ، توقعات الناتج ، حيث أن فاعلية الذات تمثل منبئات عن كفاءة ا )٢(

الفرد فى أداء عمل ما بصورة جيدة ، وهى ما يطلق عليها توقعات الفاعلية ، أما توقعات 
) ٥(لوك الذى قام به الفرد إلى نتائج معينة ، والشكل ساتج فتطلق على احتمال أن يؤدى الالن

  .)٨٨(يوضح العالقة بين توقعات الفاعلية ، وتوقعات الناتج والسلوك 
 

 

 

                                           
(85)  Zimmerman, B., “ Self Regualted Involves more than Meta Cognition : Asocial cognitive 

perspective” Educational Psychologist, 1995, PP. 217 – 221 . 
(86)  Bandore, A., Barry, Z., and Manual, M., “ Self – motivation for Academic attainment : The Role 

of self – efficacy Beliefs and Personal Goal – Setting” , Amr- Edu. Res. J., 1998 
. 

(87) Bandore, A., Barry, Z., and Manual, M., Op. Cit, P. 184 .  
(88) Zimmerman , B., “ Self Regulated Involves More than Meta Cognition : Asocial Cognitive 

Perspective” , Educational Psychologist, 1995, P. 214.  

 

 
 وامل شخصيةع
 )فاعلية الذات ( 

 وامل سلوكية ع
 )األداء ( 

 امل بيئية عو
 )التغذية الراجعة ( 
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       توقعات الناتج     توقعات الفاعلية  
 

 )٥(كل ش
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 

 الدراسات السابقة
 

− .
א−  :א

 .دراسات اهتمت بأداء المعلم وتقويمه : أوالً 

 .دراسات اهتمت بالتقويم الذاتى للمعلم : ثانياً 

 لفردا

 لفردا

 لفردا لفردا
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− :
تقوم الباحثة فى هذا الفصل بعرض بعض الدراسات العربية واألجنبية التـى اهتمـت              

: رين رئيسـيين همـا      بموضوع تقويم أداء المعلم ، وقد تم تقسيم هذه الدراسات إلـى محـو             
دراسات اهتمت بأداء المعلم وتقويمه ، ودراسات اهتمت بالتقويم الذاتى للمعلم ، وبعد عـرض        
دراسات كل محور تقوم الباحثة بالتعقيب عليها ، مبينة موقع الدراسة الحالية منها ، ومـدى                

 .االستفادة منها 
 

א− :א
 : م وتقويمه دراسات اهتمت بأداء المعل: أوالً 
  : )٨٩() ١٩٨٥" (مجدى عزيز إبراهيم : " دراسة  -١

بعض الكفايات التدريسية التى يمارسها معلم الرياضيات  : (قام الباحث بدراسة عنوانها     
 ).فى الموقف التعليمى من وجهة نظر طالب ومعلمى المدرسة الثانوية العامة

 : واستهدفت الدراسة ما يلى 
ة لدى معلم الرياضيات أثناء ممارسته لمهنة التدريس داخـل          تحديد الكفايات التدريسي   ) ١(

 .الفصل ، وذلك من وجهة نظر طالب المدرسة الثانوية العامة 
تحديد الكفايات التدريسية لدى معلم الرياضيات أثناء ممارسته لمهنة التدريس داخـل             ) ٢(

 .الفصل ، وذلك من وجهة نظر معلمى الرياضيات فى المدرسة الثانوية العامة 

تحديد االتفاق بين استجابات طالب المدرسة الثانوية ، واستجابات معلمى الرياضيات            ) ٣(
فى المدرسة الثانوية العامة ، وذلك بالنسبة للكفايات التدريسية التى يمارسها معلمى            

 .الرياضيات داخل الفصل فى المواقف التعليمية 
 

صـف الثالـث الثـانوى      طالباً وطالبة من بين طالب ال     ) ٢٠٠(وشملت عينة الدراسة    
الثانويـة  : حيث تم اختيارهم عشوائياً من واقع كشوف الطالب بمدرستى          )  رياضيات –علمى  (

 .العسكرية بنين ، واللوزى الثانوية بنات ؛ الواقعتين بمدينة دمياط 

                                           
 وجهـة نظـر طـالب       بعض الكفايات التدريسية التى يمارسها معلم الرياضيات فى الموقف التعليمى من          : "  مجدى عزيز إبراهيم     )١(

 ،جامعة المنصورة ، العدد السادس ، الجزء السـادس ،           مجلة كلية التربية  ،  " ومعلمى المدرسة الثانوية العامة     
  .١٥٣ – ١٠٠ ، ص ص ١٩٨٥يوليو 
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علمـى  (وصمم الباحث استبياناً بهدف جمع آراء طالب وطالبات الصف الثالث الثانوى        
ء معلميهم حول بعض الكفايات التدريسية لدى معلم الرياضيات ، وشـمل            ، وآرا )  رياضيات –

  -:االستبيان عشر مجاالت هى 
 .إعداد وعرض الدروس  −
 .مراعاة الفروق الفردية  −

 .الواجبات البيتيــة  −

 .توفير فرص المشاركة للتالميذ  −

 .استثارة دافعية التالميذ  −

 .  استثارة تفكير التالميذ وتوظيفه  −

 .لوسائل والمعينات التعليمية استخدام ا −

 .معرفة مادة التخصص والتمكن منها  −

 .استخدام السبورة  −

 .طـرح األسئلة  −

 شملت
 شملت
 شملت
 شملت
 شملت
 شملت
 شملت
 شملت
 شملت
 شملت

 . كفايات فرعية ٧
 . كفايات فرعية ٣
 . كفايات فرعية ٣
 . كفايات فرعية ٥
 . كفايات فرعية ٥
 . كفايات فرعية ٤
 .فرعية  كفايات ٦
 . كفايات فرعية ٧
 . كفايات فرعية ٣
 . كفاية فرعية ١٧

 

  -: وأشارت نتائج الدراسة إلى ما يلى 
  -: تُنفذ بطريقة مقبولة أثناء تدريس الرياضيات الكفايات التعليمية التالية  ) ١(

 .مراعاة الفروق الفردية  •
 .استثارة تفكير الطالب وتوظيفه  •

 .توفير فرص المشاركة للطالب  •

 .ستخدام السبورة ا •

 .طرح األسئلة  •

  -: ال تُنفذ بطريقة مقبولة أثناء تدريس الرياضيات الكفايات التعليمية التالية  ) ٢(
 .إعداد وعرض الدروس  •
 .استثارة دافعية الطالب  •

 .الواجبات البيتية  •

 .استخدم الوسائل والمعينات التعليمية  •

 .معرفة مادة التخصص والتمكن منها  •
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  : )٩٠() ١٩٩١" (يد شحاتة محمد الس: " دراسة  -٢
دراسة تقويمية ألداء الكفايات التدريسية لدى طـالب        : ( قام الباحث بدراسة عنوانها     

 ) .كلية التربية المتدربين بالمدارس المتوسطة بالمدينة المنورة 
 : واستهدفت الدراسة ما يلى 

 بالمدينة المنـورة    تحديد بعض كفايات التدريس الالزمة لطالب وطالبات كلية التربية         ) ١(
 .عند الممارسة المهنية ببعض المدارس المتوسطة 

تحديد الفرق بين الكفايات التدريسية لدى طالب وطالبات كلية التربية بالمدينة المنورة             ) ٢(
 .عند الممارسة المهنية ببعض المدارس المتوسطة 

دربين بـبعض   تحديد أثر الممارسة المهنية فى تحسين الكفايات التدريسية للطالب المت          ) ٣(
 . المدارس المتوسطة بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية 

 

طالباً وطالبة بالمسـتوى الرابـع بكليـة التربيـة     ) ٣٩(واشتملت عينة الدراسة على   
 .بالمدينة المنورة جامعة الملك عبد العزيز من المتخصصين فى مجال العلوم 

طالباً ) ١٢( مالحظة أداء الكفايات التدريسية      كما شملت العينة التى طبقت عليها بطاقة      
 .للتعرف على أثر الممارسة المهنية فى تحسين كفايات التدريس لهم 

 

 : وأشارت نتائج الدراسة إلى ما يلى 
ال يوجد اختالف جوهرى بين وجهة نظر كل مـن الطـالب ، والطالبـات الدارسـين                  ) ١(

 – التنفيذ   –التخطيط  ( ات التدريس   بالمستوى الرابع عند بدء الممارسة المهنية لكفاي      
 ) .إدارة الفصل 

انخفاض المتوسطات الحسابية لمستوى األداء القبلى فى الكفايات التدريسية المختلفة،           ) ٢(
بسبب ضعف الممارسة المهنية لدى أفراد العينة ، وقلة خبرتهم التدريسية ، وذلك فى              

 .ة ضوء النتائج القبلية لبطاقة مالحظة الكفايات التدريسي

العالقة بين تصورات الطالب لكفايات التدريس الالزمة لهم عند الممارسـة المهنيـة              ) ٣(
ببدء التدريب الميدانى تتناسب طردياً مع مستوى كفاياتهم التدريسية فـى المجـاالت             

 .تخطيط الدرس ، وتنفيذ الدرس ، وإدارة الفصل : التالية 
 

                                           
ـ            : "  السيد شحاته محمد     )١( طة بالمدينـة   دراسة تقويمية ألداء الكفايات التدريسية لدى طالب كلية التربية المتدربين بالمدارس المتوس

  .٢٠٥ – ١٦٩ ، ص ص ١٩٩١ ، جامعة بنها ، مجلة كلية التربية، " المنورة 
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ـ          : " دراسة   -٣  " ام بـدراوى زيـدان      فؤاد أحمد حلمى ، شاكر محمد فتحـى ، هم
)٩١() ١٩٩١( : 

بحث تحليل مهام معلـم الفصـل ووضـع نمـوذج           : ( قام الباحثون بدراسة عنوانها     
 ) .موضوعى لتقويمه 

 : واستهدفت الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية 
 ما المهام أو األنشطة اإلدارية الواجب أن يمارسها المعلم ؟ ) ١(
 لم فى ضوء الفكر اإلدارى التربوى المعاصر ؟ما معايير نجاح تقويم أداء المع ) ٢(

 ما الوضع الراهن لمهام المعلم وتقويم أدائه داخل مصر ؟ ) ٣(

كيف يمكن تطوير واقع تقويم أداء المعلم فى مصر فى ضوء أدبيـات الفكـر اإلدارى                 ) ٤(
 التربوى المعاصر ؟

 

ت اليومية  وطبق الباحثون استمارة ميدانية لتحديد الممارسات ، والمهام ، والمسئوليا         
للمعلم ، والمرتبطة بطبيعة عمله ، كما هى عليه فى الواقع على عينة من المعلمين بلغ عددهم                 

معلماً من مختلف التخصصات بمدارس كل من الحلقة الثانية من التعليم األساسـى ،              ) ١٥٩٨(
ومدارس التعليم الثانوى ، حيث تم اختيار عينة الدراسة بشكل عشـوائى طبقـى مـن سـبع                  

القاهرة ، والجيزة ، والقليوبية ، وكفـر الشـيخ ، والبحيـرة ، وأسـيوط ،                 : فظات هى   محا
 .مدراء بالمدارس الثانوية ) ١٠(مديراً منهم ) ٢٥(باإلضافة إلى . وأسوان

 

 : وأشارت نتائج الدراسة إلى ما يلى 
ملين نموذج تقويم أداء المعلم فى مصر هو ذاته النموذج المستخدم فى تقرير كفاية العـا               ) ١(

 األمر الـذى يتنـافى مـع مبـادئ          –سواء فى الوظائف الفنية ، أم اإلدارية أم المكتبية          
التخصص الوظيفى الذى يفرض مهاماً ، وأنشطة معينة تختلف بطبيعة الحال من وظيفـة              

 .ألخرى 
وهذا يعنى أن عمومية النموذج المستخدم لتقويم أداء المعلم كان سبباً مباشـراً فـى               

 .ض األنشطة اإلدارية الالزمة ألداء المعلم التغاضى عن بع
 

                                           
، " بحث تحليل مهام معلم الفصل ووضع نموذج موضوعى لتقويمه : "  فؤاد أحمد حلمى ، شاكر محمد فتحى ، همام بدراوى زيدان )١(

  .١٩٩١ى ، المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية ، شعبة التخطيط التربو
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: النموذج المستخدم لتقويم أداء المعلم قد أغفل عدة أنشطة تعد من صلب عمل المعلم مثل               ) ٢(
 تقـويم   – االتصال التربوى الفعال     – تخطيط الموقف التعليمى     –تحديد األهداف التعليمية    

 .البرامج الدراسية 
لتقويم أداء المعلم فى مصر ، وقـد أجمعـت هـذه            واقترحت هذه الدراسة ثالثة بدائل      

البدائل على أن التقرير النهائى للمعلم والذى يحكم على أدائه التدريسى يجب أن يتضمن عـدة                
 : أمور هامة هى 

 

 .نتائج التقويم السابق ) أ ( 
 .عناصر االمتياز عند المعلم ) ب(
 .نتائج التقويم الحالى ) جـ(

 . جهده لتحسينها عناصر يبذل المعلم) د ( 
 .لرفع كفاءة المعلم فيها . عناصر تحتاج إلى التدريب ، أو إعادة التدريب عليها ) هـ(

 .عناصر يهملها المعلم ، وتتطلب توجيه النظر إلى ضرورة االهتمام بها ) و ( 
الجوانب الخلقيـة ، االلتـزام بقواعـد        ( مالحظات المقدر من حيث السلوك العام للمعلم        ) ز  ( 

 ) .مهنة، وأخالقياتها ال
 

  : )٩٢() ١٩٩١" (محمد سويلم البسيونى : " دراسة  -٤
تقويم بعض مهارات التدريس لدى الطالب المعلمـين        : ( قام الباحث بدراسة عنوانها     

 ) .بالكليات المتوسطة بسلطنة عمان 
 

واستهدفت الدراسة تقويم بعض مهارات التدريس لدى الطـالب المعلمـين بالكليـات             
 .طة بسلطنة عمان المتوس

وأعد الباحث بطاقة مالحظة لتقويم بعض مهارات التدريس لـدى الطـالب المعلمـين              
 : بالكليات المتوسطة والتى شملت المهارات التالية 

 . صياغة األهداف التعليمية –أ 
 . اختيار الوسائل التعليمية المناسبة للدرس -ب
 . صياغة وتوجيه األسئلة الصفية -جـ

                                           
، بحث مقـدم    " تقويم بعض المهارات التدريسية لدى الطالب المعلمين بالكليات المتوسطة بسلطنة عمان            : "  محمد سويلم البسيونى     )١(

 ، كليـة    )الواقع والطمـوح    : األداء الجامعى فى كليات التربية      ( المؤتمر الثامن لقسم أصول التربية      إلى  
 .م ١٩٩١ سبتمبر ٩ – ٧التربية ، جامعة المنصورة ، 
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 : ئج الدراسة إلى ما يلى وأشارت نتا
 .عدم تمكن الطالب المعلمين من صياغة األهداف بطريقة سلوكية صحيحة  -١

األهداف التى تمكّن الطالب المعلمين من صياغتها صحيحة تنتمى إلى المجال المعرفـى              -٢
 ، والمجال الوجدانى بنسـبة     % " ٢٨,٩" ، والمجال النفسحركى بنسبة     % " ٦٣" بنسبة  

"٨,١. " % 

تمكن الطالب المعلمين من اختيار الوسائل التعليمية المناسبة لدروسهم ، حيـث أن             عدم   -٣
 % " .٧٩,٧" ونسبته . غالبية الوسائل المستخدمة تقليدية 

عدم تمكن الطالب المعلمين من صياغة األسئلة الصفية ، وذلك من حيث قلـة عـددها                 -٤
 .د إجاباتها على الحفظ وصياغتها باللغة العامية ، وغالبية األسئلة مباشرة وتعتم

 

  : )٩٣() ١٩٩١" (فايز محمد عبده : "  دراسة -٥
 

أداء الطالب المعلم لبعض مهارات السلوك التدريسـى        : ( قام الباحث بدراسة عنوانها     
 ) .وعالقته ببعض المتغيرات 
 : استهدفت الدراسة ما يلى 

 .م فى توفير أحد أدوات التقويم إعداد اختبار لقياس مهارات التدريس للمعلم ، مما يساه) أ ( 
 : الكشف عن مستوى أداء الطالب المتخرجين لبعض مهارات التـدريس مثـل مهـارات               ) ب(

 ] . وأساليب التقويم – إدارة الفصل الدراسى – تنفيذ الدرس –اإلعداد للدرس [ 
 وأساليب  تقديم المقترحات والتوصيات التى قد تسهم فى برامج إعداد الطالب المعلمين ،           ) جـ(

 .تقويمهم 
 

طالبة فـى تخصصـات     ) ٤٠(طالباً ،   ) ٦٧(طالب منهم   ) ١٠٧(شملت عينة الدراسة    
 .علوم، ورياضيات ، ولغة عربية ، ودراسات قرآنية 

 : أشارت نتائج الدراسة إلى ما يأتى 
انخفاض مستوى الطالب المعلمين فى اكتساب مهارات التدريس ، وعدم الوصول إلى             ) ١(

 .فى أى منها مستوى التمكن 
تبعـاً لتفاعـل متغيـرى       ) ٠,٠٥عنـد مسـتوى     ( توجد فروق ذات داللة إحصائية       ) ٢(

 .التخصص الدراسى والجنس 
 

                                           
  .٧٠ – ٦٥مرجع سابق ، ص ص :  فايز محمد عبده )١(
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  : )٩٤() ١٩٩٤" (محمد عبد الرءوف الشيخ : "  دراسة -٦
 

تنمية بعض مهارات التفاعل الصـفى لـدى الطـالب          : ( قام الباحث بدراسة عنوانها     
 ) .عة اإلمارات العربية المعلمين بكلية التربية جام
 : استهدفت الدراسة ما يلى 

تحديد مهارات التفاعل الصفى الالزمة للطالب المعلمين بكليـة التربيـة ، ومالحظـة               ) ١(
 .أدائهم لتلك المهارات لتحديد أوجه القصور فى أدائهم 

 .تصميم برنامج عالجى لتدريبهم على المهارات التى لديهم قصور فى أدائها  ) ٢(
 

طالباً وطالبة تم اختيارهم عشوائياً من بين طلبة وطالبات         ) ٣٥(ة الدراسة   وشملت عين 
 .من المجتمع الكلى %) ١٣,٧(كلية التربية جامعة اإلمارات ، وهذا العدد يمثل 

 

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود ضعف فى مهارات التفاعل الصـفى فـى التطبيـق               
فاعلية البرنامج المقتـرح فـى تحسـين أداء         القبلى لدى الطالب المعلمين ، كما أشارت إلى         

 .الطالب المعلمين فى معظم المهارات 
 

  , Laughran – John"  جيـف  – جون ، نـورث فيلـد   –لوجران : "  دراسة -٧

Northfield , Jeff) ٩٥() ١٩٩٥( :  
 Research as Teacher : Partical Inquiry “: قام الباحثان بدراسة عنوانها 

and formal Research ”   .  
 ) .استفسار جزئى وبحث رسمى : بحث كمعلم ( 

استهدفت الدراسة بيان أثر مقابالت الشخصية التى تعقد مع المعلمـين فـى تحسـن               
 .أداءاتهم التدريسية وتنميتها 

 معلماً من معلمى العلوم والرياضيات المشتغلين بالمدارس        ٥٠واشتملت عينة الدراسة    
 .الثانوية بأستراليا 

                                           
، جامعة اإلمارات العربية،    " تنمية بعض مهارات التفاعل الصفى لدى الطالب المعلمين بكلية التربية           : "  محمد عبد الرءوف الشيخ      )١(

  .١٩٩٤ ، ٧٢شر ، الجزء  ، القاهرة ، رابطة التربية الحديثة ، المجلد العامجلة دراسات تربوية
(95) Laughran – John, and North Field, - Jeff, “ Research as Teacher : Partical Inquiry and formal 

research” Paper Presented at the Annual Meeting of the American 
Educational Research Association ( San Francisco, CA, April 18 – 22 ) , 
1995 .  
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ارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر دال إحصائياً لهذه المقابالت فـى تحسـن أداء               وأش
 يسـجل  Teacher’s portfolioالمعلم وتنميته خاصة إذا ما قام المعلم بتحرير وثيقة يومية 

فيها أداءاته وما قابله من مواقف أثناء الحصة ثم يقوم بعد ذلك بقراءتهـا وعرضـها علـى                  
 .زمالئه 

 

  : )٩٦() ١٩٩٥" ( رشود الخريف ، محمد المقرى ، عامر المطير : " دراسة -٨
 

 التدريسية بأقسام الجغرافيا    تتقويم الطلبة للممارسا  : ( قام الباحثون بدراسة عنوانها     
 ) .فى ثالث جامعات سعودية وآراؤهم حول المقررات الدراسية وفرص العمل 

 

يا فى ثالث جامعات سعودية وهى استهدفت الدراسة معرفة آراء الطالب بأقسام الجغراف     
جامعة الملك سعود ، وجامعة اإلمام ، وجامعة أم القرى ، نحو أهمية تقـويم الطلبـة للمعلـم                   

 .والمقرر ، وكذلك مستقبل العمل لخريجى هذه األقسام 
 

 .كما استهدفت الدراسة تحديد العوامل المؤثرة فى تقويم الطالب للمعلم 
 .الباً وطالبة موزعين على الجامعات الثالثة ط) ٩٣٠(وشملت عينة الدراسة 

 

 : وأشارت نتائج الدراسة إلى ما يلى 
هناك صعوبة لدى الطلبة فى التمييز بين تقويم المعلم من جهة وتقويم المقـرر مـن                 ) ١(

 .جهة أخرى مما قد يؤثر فى تقويم الطلبة لألداء التدريسى للمعلم 
معلم بصرف النظر عن أدائه التدريسى      تقويم الطلبة للمعلم يتأثر بخصائص شخصية ال       ) ٢(

 .كمرحه ، ومقدرته على النكتة أو سخائه ، ومرونته فى إعطاء الدرجات 

من عينة الدراسة متفقون على أهميـة تقـويمهم لـألدوات التدريسـية             % ٧٤نسبة   ) ٣(
 .لمعلميهم من أجل تحسين وتطوير الخدمة التعليمية المقدمة لهم 

 

  : )٩٧() ١٩٩٥ " (محمد خيرى محمود: "  دراسة -٩
 

                                           
تقويم الطلبة للممارسات التدريسية بأقسام الجغرافيا      : "  رشود بن محمد الخريف ، محمد بن سعد المقرى ، عامر بن ناصر المطير                )١(

 ، جامعـة    المجلة التربوية ،  " فى ثالث جامعات سعودية وآراؤهم حول المقررات الدراسية وفرص العمل           
  .٢٠٨ – ١٧٥ ، ص ص ١٩٩٥لمجلد التاسع ، الكويت ، العدد الخامس والثالثون ، ا

 – طالبات الدبلومـة العامـة       –تقويم برنامج لتنمية المهارات التدريسية لمعلمى العلوم بالمرحلة اإلعدادية          : "  محمد خيرى محمود     )٢(
مـارس   ، المجلد الثالث ، العـدد األول ،          المجلة المصرية للتقويم التربوى   ،  " شعبة العلوم التربية العملية     

 .١٨٣ -١٦٣م ، ص ص ١٩٩٥



 ٧٧

 المهـارات التدريسـية      لتنميـة  تقويم برنامج مقترح  : ( قام الباحث بدراسة عنوانها     
 ). شعبة العلوم التربية العملية–طالبات الدبلومة العامة  -لمعلمى العلوم بالمرحلة اإلعدادية 

 : استهدفت الدراسة ما يلى 
 .دى معلمى المرحلة اإلعدادية إعداد بطاقة مالحظة لتقويم مهارات تدريس العلوم ل ) ١(
 .إعداد برنامج لتنمية المهارات التدريسية لدى معلمى العلوم بالمرحلة اإلعدادية  ) ٢(

 

طالبة من الدبلوم العام شعبة العلوم بكلية البنـات جامعـة           ) ١٦(شملت عينة الدراسة    
بيـة  عين شمس للعمل بالتدريس بالمرحلة اإلعدادية ، واسـتخدمت العينـة كمجموعـة تجري             

 .وضابطة 
 :وأشارت نتائج الدراسة إلى ما يلى 

 .المستوى العام بالنسبة لمهارات تدريس العلوم منخفض انخفاضاً ملحوظاً  ) ١(
فعالية البرنامج المقترح إلعداد وتدريب معلمى العلوم بالمرحلة اإلعداديـة ، والـذى              ) ٢(

 : تضمن تدريب المعلم على األمور التالية 

 .يمية  صياغة األهداف التعل–أ 
 . درجة التمكن من المادة العلمية -ب
 . أسلوب التعامل مع التالميذ -جـ
 . أسلوب معالجة وتقويم المادة الدراسية –د 
 . استخدام الوسائل التعليمية ، والمعينات التربوية -هـ
 . استخدام أساليب التقويم –و 

 

  : )٩٨() ١٩٩٦" (جاسم محمد التمار : "  دراسة -١٠
بناء بطاقة مقننة لتقويم الكفايات التدريسية لمعلمـى        : (  بدراسة عنوانها    قام الباحث 

 ) .الرياضيات فى مراحل التعليم العام بدولة الكويت 
استهدفت الدراسة بناء بطاقة مقننة لتقويم الكفايـات التدريسـية الالزمـة لمعلمـى              

 .الرياضيات فى مراحل التعليم العام بدولة الكويت 
 

                                           
مجلة ، " بناء بطاقة مقننة لتقويم الكفايات التدريسية لمعلمى الرياضيات فى مراحل التعليم العام بدولة الكويت : "  جاسم محمد التمار )١(

  .١٥٣ ، ص ١٩٩٦يوليو /  ، المجلد الثانى ، العدد السادس والسابع ، أبريل مستقبل التربية العربية
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متخصصاً فى مجال التوجيه وتدريس الرياضـيات فـى         ) ٤٥٧(راسة  شملت عينة الد  
المرحلة االبتدائيـة ، المرحلـة المتوسـطة ، المرحلـة           [ مراحل التعليم العام بدولة الكويت      

 .، وقد تم اختيار عينة الدراسة عشوائياً من خمس مناطق تعليمية بالكويت ]الثانوية
 

لتدريسى لمعلمى الرياضيات فى مراحل التعليم      وقام الباحث ببناء بطاقة لتقويم األداء ا      
 : العام بدولة الكويت والتى تم تقسيمها إلى خمسة محاور رئيسية هى 

 

 كفايات السمات الشخصية  -١
 كفايات إعداد وتخطيط الدروس اليومية -٢

 كفايات التدريس -٣

 كفايات استخدام الوسائل التعليمية -٤

 كفايات التقويم -٥

شملت 
شملت 
شملت
شملت
شملت

 . كفاية ١٢
 . كفاية ١٣ 

 . كفاية ١٩

 . كفاية ٥ 

 . كفاية ١١
 

 : وأشارت الدراسة إلى ما يأتى 
من فئـة   ) الذكور واإلناث   ( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين رأى عينة الدراسة           ) ١(

محـور  " الموجهين ، والمدرسين األوائل ، والمدرسين فى أحد محاور البطاقة وهـو             
من ) ٣(،  ) ٢(إال أن االختالف يقع بين الدرجتين       " ل التعليمية   كفايات استخدام الوسائ  

المقياس ، والتى تعبر عن أن الكفاية مهمة ، وهذا يشير إلى اتفـاق فئتـى الـذكور                  
إال أن اإلناث يرون أنهـا أكبـر        . واإلناث نحو أهميتها بالنسبة ألداء معلم الرياضيات        

 .أهمية من الذكور 
د العينة من المتخصصين ذوى الخبرات التدريسية المختلفة،        يوجد اتفاق بين آراء أفرا     ) ٢(

نحـو  )  سـنوات    ١٠أكثر من   ( ،  )  سنوات   ١٠ – ٥( ،  ) أقل من خمس سنوات     ( 
) ٠,٠٥(أهمية الكفايات التدريسية ، ولم توجد أى فروق دالة إحصائياً عند مسـتوى              

 . أو مجتمعة ككل أو أقل بين آرائهم تجاه أى من محاور الكفايات التدريسية منفردة

يوجد بعض االختالفات فى درجة األهمية لكل محور من محاور الكفايات التدريسـية ،          ) ٣(
كما رآها الموجهون ، والمدرسون األوائل ، والمدرسون إال أنهـم اتفقـوا علـى أن                

 .الكفايات التدريسية هامة لمعلمى الرياضيات ، وهذا اتضح فى متوسطات استجاباتهم 

 



 ٧٩

  : )٩٩() ١٩٩٧" ( محمد عبد الحليم : " دراسة -١١
فاعلية برنامج مقترح فى تنمية بعض مهارات التفاعل        : ( قام الباحث بدراسة عنوانها      

 ) .الصفى لدى معلمى الرياضيات بالمرحلة االبتدائية 
 

واستهدفت الدراسة بناء برنامج لتنمية مهارات التفاعل الصفى لدى عينة من معلمـى             
 :  االبتدائية ، وهذه المهارات هى الرياضيات بالمرحلة

 .مهارة صياغة وتوجيه األسئلة الصفية  -١

 .مهارة استثارة الدافعية  -٢
 .مهارة تنويع المثيرات  -٣

 .مهارة االتصال والتعامل اإلنسانى  -٤
 

معلماً من معلمى المرحلـة االبتدائيـة الـذين يقومـون           ) ٣١(وشملت عينة الدراسة    
 . الثالثة األخيرة ببعض المدارس بمحافظة دمياط بتدريس مادة الرياضيات فى الصفوف

وأعد الباحث بطاقة مالحظة أداء المعلم لمهارات التفاعل الصفى ، كما أعـد برنامجـاً       
 .مقترحاً لتدريب معلمى الرياضيات بالمرحلة االبتدائية على بعض مهارات التفاعل الصفى 

 

 : وأشارت نتائج الدراسة إلى ما يأتى 
بين متوسطى درجات أفـراد      ) ٠,٠٥عند مستوى   (  داللة إحصائية    وجود فروق ذات   ) ١(

العينة لكل مهارة من مهارات التفاعل الصفى بين القياسين القبلى والبعدى ، لصـالح              
 .القياس البعدى 

 .أسهم البرنامج المقترح فى تنمية مهارات التفاعل الصفى لدى أفراد العينة  ) ٢(

بين درجات أفراد العينـة لكـل        ) ٠,٠٥ستوى  عند م ( وجود ارتباطات دالة إحصائياً      ) ٣(
 مهارة من مهارات التفاعل الصفى ومجموع درجاتهم لهذه المهارة فى القياس البعدى 

 
  : )١٠٠() ١٩٩٨ (Wozny, Paul. David" ووزنى ، باول ديفيد : "  دراسة -١٢

 : قام الباحث بدراسة عنوانها 
“ A view into Performance assessment in science ”  

                                           
فاعلية برنامج مقترح فى تنمية بعض مهارات التفاعل الصفى لدى معلمى الرياضـيات بالمرحلـة               : " مد عبد الحليم حسب اهللا       مح )١(

  .١٩٩٧، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية بدمياط ، جامعة المنصورة ، " االبتدائية 
(100) Wozny, Paul David : “ Aview into performance Assessment in science ” , Dissertation Abstract 

international , vol. 59, No. 7, January 1999 , P. 224 . 



 ٨٠

 ) وجهة نظر فى تقييم األداء فى العلوم ( 
استهدفت هذه الدراسة تقييم أداء معلمى العلوم ببعض المدارس العليا بمدينـة ألبرتـا               

Alberta بكندا . 
 

وشملت عينة الدراسة ثمانية معلمين طبق عليهم استبياناً لمعرفة مدى رضـاهم عـن               
 .عملية تقويم األداء المتبعة 

 

 :  الباحث معياراً للحكم على أداء معلم العلوم فى ضوء خمسة مجاالت أساسية وهى     وصمم
 .أساسيات علم اإللكترونيات : المجال األول 
 .مهارات استخدام الميكروسكوب : المجال الثانى 

 .قوانين الحركة : المجال الثالث 

 .الكثافة : المجال الرابع 

 .المعيارية : المجال الخامس 
 

 : ل معلم باآلتى وقام ك
 .تحليل محتوى كل مجال من المجاالت الخمس السابقة ) أ ( 
 .عرض أنسب االستراتيجيات التدريسية الخاصة بكل مجال من المجاالت الخمس السابقة) ب(
 .تقويم التدريس فى كل مجال من المجاالت السابقة ) جـ(
 

اً على هذا األسلوب وإن كـان       وقد أبدى المعلمون استحسانهم لعملية تقييم أدائهم بناء       
هناك بعض التحفظات حول الوقت المستغرق فى تحليل وعرض وتقـويم المجـاالت الخمـس               

 .السابقة 
 

  : )١٠١() ١٩٩٨" (سالم خلف اهللا القرشى : "  دراسة -١٣
االتجاه نحو مهنة التدريس وعالقته بـأداء الكفايـات         : ( قام الباحث بدراسة عنوانها      

 ) .طالب المعلمين فى التربية الميدانية األساسية لدى ال
 : واستهدفت الدراسة ما يلى 

 .بناء مقياس للكفايات التعليمية األساسية  -١

                                           
، "االتجاه نحو مهنة التدريس وعالقته بأداء الكفايات األساسية لدى الطالب المعلمين فى التربية الميدانية               : "  سالم خلف اهللا القرشى      )١(

  ، ١٩٩٨ أبريـل  – الرابع ، العدد الثالث عشر والرابع عشـر ، ينـاير    ، المجلدمستقبل التربية العربيـة   
  .٤٤ – ٩ص ص 



 ٨١

دراسة العالقة بين درجة االتجاه نحو مهنة التدريس ودرجة أداء الكفايات التعليميـة              -٢
 .ائف األساسية لدى الطالب المعلمين فى التربية الميدانية بكلية المعلمين فى الط

 

طالباً معلماً من الطـالب المسـجلين لمقـرر التربيـة           ) ١٣١(وشملت عينة الدراسة    
 .الميدانية فى كلية المعلمين بالطائف 

وقد استخدم الباحث مقياس االتجاه نحو مهنة التدريس والذى احتوى األبعاد الثالثـة             
 : التالية

 .البعد المهنى : أوالً 
 .البعد االجتماعى : ثانياً 
 .البعد االقتصادى : ثاً ثال

كما تمكن الباحث من بناء مقياس الكفايات التعليمية األساسية والذى احتـوى األبعـاد              
 : التالية

  كفايات التخطيط للتعليم -١
  كفايات التنفيذ -٢
  الكفايات العلمية -٣
  كفايات استخدام مواد ووسائل التعليم -٤
  كفايات إدارة وتنظيم الصف -٥
  التقويم  كفايات-٦

واشتملت 
واشتملت 
واشتملت 
واشتملت 
واشتملت 
واشتملت 

  كفايات تعليمية فرعية ٩
  كفايات تعليمية فرعية ١٠
  كفايات تعليمية فرعية ٤
  كفايات تعليمية فرعية ٥
  كفايات تعليمية فرعية ٨
  كفايات تعليمية فرعية ٨

 : وأشارت نتائج الدراسة إلى ما يلى 
لدراسة فى أداء كفايات إعداد الدرس ، وذلك الرتبـاط هـذا الموضـوع              تميز عينة ا   -١

 .باألسس النظرية التى يتلقاها الطالب المعلمون فى مقرر طرق التدريس 
يوجد ارتباط موجب بين درجة االتجاه نحو مهنة التدريس ودرجة أداء الطالب المعلم              -٢

 .للكفايات التعليمية األساسية 

بـين مرتفعـى ومنخفضـى       ) ٠,٠٥عند مستوى   ( ائية  توجد فروق ذات داللة إحص     -٣
 .االتجاه نحو مهنة التدريس فى أدائهم للكفايات التعليمية األساسية 

 

  : )١٠٢() ١٩٩٩" (زينب أحمد عبد الغنى : "  دراسة -١٤
 

                                           
المهارات التدريسية الالزمة لمعلم الرياضيات لتنمية القدرة االبتكارية عنـد تالميـذ التعلـيم االبتـدائى              : "  زينب أحمد عبد الغنى      )١(

  .١٤٣ – ١١٩ ، ص ص ١٩٩٩يناير  ، المجلد الثانى ، مجلة تربويات الرياضيات، " واإلعدادى 



 ٨٢

المهارات التدريسية الالزمة لمعلم الرياضيات لتنمية      : ( قامت الباحثة بدراسة عنوانها      
 ) .ارية عند تالميذ التعليم االبتدائى واإلعدادى القدرة االبتك

 

) السـلوكيات   ( استهدفت هذه الدراسة التعرف على مدى اكتساب المهارات التدريسية          
لتيسير عملية االبتكار فى حجرة الدراسة لدى عينة من معلمى ومعلمات           ) المطلوبة  ( الالزمة  

 وما مدى تمكنهم منها ؟الرياضيات فى المرحلتين االبتدائية واإلعدادية ؟ 
 

ثالثين معلماً ومعلمة مـن     ) ٣٠(ستين معلماً ومعلمة منهم     ) ٦٠(شملت عينة الدراسة    
 .ثالثين معلماً ومعلمة من التعليم اإلعدادى ) ٣٠(التعليم االبتدائى و 

 

وقامت الباحثة بإعداد بطاقة مالحظة لمعلمى الرياضيات للوقوف على مستوى أدائهـم            
الالزم على المعلم اكتسابها لتنمية تفكير التالميذ االبتكـارى وشـملت البطاقـة        فى السلوكيات   

الطالقـة ، واألصـالة ، والمرونـة ، والحساسـية           : العناصر األربعة للقدرة االبتكارية وهى      
 .للمشكالت 

 

 : وأشارت نتائج الدراسة إلى ما يأتى 
البات فى المهارات األربع    تدنى مستوى أداء المعلمات سواء بالنسبة لمستوى أداء الط         ) ١(

مجتمعة أو فى المهارات األربع ككل وكل على حدة أو بالنسبة لسلوكيات كل مهـارة               
 .من المهارات األربع 

مستوى أداء معلمى المرحلة االبتدائية أفضل من مستوى أداء معلمات هذه المرحلـة              ) ٢(
بينمـا بلـغ    ) ٤١,٧٢(حيث بلغ مستوى أداء المعلمين فى المهارات األربع مجتمعة          

وهذا يعنى أن مستوى أداء المعلمين أعلى قليالً من         ) ٣٥,٥٥(مستوى أداء المعلمات    
مستوى أداء المعلمات رغم أن المستوى متدنى بالنسبة للحد األعلى واألدنى المقبول            

 .لكفاءة األداء فى المهارات األربع مجتمعة ككل 

فضـل قلـيالً مـن مسـتوى أداء     مستوى أداء المعلمين فى مرحلة التعليم اإلعدادى أ    ) ٣(
 .المعلمات رغم أن المستوى العام متدنى 

 

  :)١٠٣() ١٩٩٩" (عايدة سيدهم اسكندر ، سهير سالم رشوان : "  دراسة -١٥
  

                                           
دراسة أنماط التفاعل الصفى وعالقته بتحصيل تالميذ المرحلة االبتدائية فى مـادتى            : "  عايده سيدهم اسكندر ، سهير سالم رشوان         )١(

  .٢٢٥ – ١٧٣م ، ص ص ١٩٩٩، المجلد الثانى ، يناير  مجلة تربويات الرياضيات، " العلوم والرياضيات 
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دراسة أنماط التفاعل الصفى وعالقتـه بتحصـيل        : ( قامت الباحثتان بدراسة عنوانها     
 ) .يات تالميذ المرحلة االبتدائية فى مادتى العلوم والرياض

 

) اللفظى ، وغير اللفظـى      ( استهدفت هذه الدراسة الكشف عن أنماط التفاعل الصفى         
لدى كل من التالميذ والمعلمين أثناء تدريس مادتى العلوم والرياضيات للصف الرابع االبتدائى،             

ما ومدى تأثير هذه األنماط على تحصيل التالميذ فى المادتين السابقتين مع األخذ فى االعتبار                
 : يلى 

 .السلوك المباشر وغير المباشر للمعلم ) أ ( 
 .خبرة المعلم ) ب(
 .التأهيل التربوى للمعلم ) جـ(

 

 : أوضحت نتائج الدراسة أن 
 

أثناء تدريس حصص الرياضيات مـن      ) اللفظى وغير اللفظى    ( نسب التفاعل الصفى     ) ١(
علوم لنفس العينـة    قبل المعلمين المباشرين وغير المباشرين أكبر منها فى حصص ال         

 .من المعلمين 
 

نسبة الصمت واالرتباك فى حصص الرياضيات التـى يقـوم بتدريسـها المعلمـون               ) ٢(
 .المباشرون فقط أكبر منها فى حصص العلوم التى يقوم بتدريسها نفس المعلمون 

 

نتائج تحصيل التالميذ سواء فى العلوم أو الرياضيات يكـون أفضـل عنـدما يتبـع                 ) ٣(
، وهـذا ينطبـق     .ب غير المباشر فى التدريس كال منهما على حده          المعلمون األسلو 

أيضاً على المعلمين الذين لديهم خبرة أم محدودى الخبرة والمؤهلين تربوياً أم بـدون              
 .تأهيل تربوى 

 

عند مقارنة تحصيل التالميذ فى العلوم بتحصيلهم فى الرياضيات فنجد أن التحصيل فى              ) ٤(
لمعلمون األسلوب المباشـر أو غيـر المباشـر فـى           مادة العلوم أفضل سواء اتبع ا     

 .التدريس

 ) .اللفظى وغير اللفظى ( عامل الخبرة بمفرده ليس له تأثير على التفاعل الصفى  ) ٥(
 



 ٨٤

فمعظم نسب  ) اللفظى وغير اللفظى    ( التأهيل التربوى له أثر كبير فى التفاعل الصفى          ) ٦(
مؤهلين تربوياً عنها فى    كانت أفضل فى حصص المعلمين ال      ) ٧ إلى   ٢من  ( التفاعل  

 .حصص المعلمين غير المؤهلين تربوياً سواء عند تدريس العلوم أو الرياضيات 
 



 ٨٥

  : )١٠٤() ٢٠٠٠ ( Lowe, Anne Marie"لو ، آن مارى : "  دراسة -١٦
 

 : قام الباحث بدراسة عنوانها 
“ A study of the evaluation of secondary school teachers in 

selected schools in southern California as perceived by secondary 
school teachers and evaluators ” . 

دراسة لتقويم معلمى المدارس الثانوية ببعض المدارس بجنوب كاليفورنيا كما يدركه           ( 
 ) .معلمو المدارس الثانوية ومقومو أداءاتهم 

 

مدارس الثانوية بـبعض المـدارس      استهدفت هذه الدراسة تقويم أداء معلمى بعض ال       
 : المختارة بجنوب كاليفورنيا فى المجاالت التالية 

 . صياغة األهداف –أ 
 . تحليل محتوى الدرس -ب
 . اإلجراءات التدريسية التى يتبعها المعلم لتحقيق هذه األهداف -جـ
 . نتائج عملية تدريسهم –د 

 

 مدرسـة ثانويـة خاصـة ،       ) ١٤(معلماً موزعين على    ) ١٧٥(وشملت عينة الدراسة    
 .ُمقوم ألداء هؤالء المعلمين ) ٤١(مدارس ثانوية عامة ، ) ٨(و
 

) ٣(وقد صمم الباحث استبيانين أحدهما للمعلمين واآلخر للمقومين كما عرض الباحث            
أسئلة مفتوحة لكل منهما لمعرفة مدى إدراكهم لواقع تقويم أداء المعلم فى ضـوء المجـاالت                

 .السابقة
ت الدراسة أن المعلمين ومقومى أداءاتهم قد ذكروا بعض األمور التـى يجـب              وأشار

 : مراعاتها عند إجراء تقويم المعلم وهذه األمور هى 
 .المالحظات والزيارات الصفية لمديرى المدارس  ) ١(
 .مدى ضبط المعلم للفصل أثناء سير الدرس  ) ٢(

 .ضرورة تعزيز عناصر القوة فى أداء المعلم  ) ٣(
 

                                           
(104)  Lowe, Anne Marie : “ Astudy of the Evaluation of Secondary School teachers in selected schools in 

southern California as perceived by secondary school teachers and evaluators ” , 
Dissertation Abstract international , vol. 61, No. 5, November 2000 .P. 254 . 



 ٨٦

  : )١٠٥() ٢٠٠٠" ( فايزة اسكندر سدره : " دراسة -١٧
  

تقويم أداء الطالب المعلمين للكفايـات التدريسـية        : ( قامت الباحثة بدراسة عنوانها     
 ) .الالزمة لتدريس الرياضيات ، ومدى استخدامهم لبعض نظريات التعلم 

 

 : واستهدفت الدراسة ما يأتى 
طالب معلمى المرحلتين اإلعداديـة     تحديد الكفايات التدريسية التى يجب أن يمارسها ال        ) ١(

 .والثانوية عند تدريسهم الرياضيات لطالب المدرسة 
التعرف على مدى استخدام طالب معلمى المرحلتين اإلعدادية والثانوية لنظريات التعلم            ) ٢(

 .عند تدريسهم للرياضيات 

 التعرف على مدى إتقان طالب المرحلتين اإلعدادية والثانويـة للكفايـات التدريسـية             ) ٣(
 .الالزمة لتدريس رياضيات هذه المراحل 

 

 . طالباً بالفرقة الرابعة شعبة رياضيات بكلية التربية بأسيوط ٣٥وشملت عينة الدراسة 
وأعدت الباحثة قائمة بالكفايات التدريسية الالزمة لمعلم الرياضيات وتم تصنيفها إلى كفايـات             

 .رئيسية ، وكفايات فرعية على النحو التالى 
فايات إعداد الدرس   ك) أ  ( 
كفايات أداء الـدرس   ) ب(
كفايات تقويم الدرس   ) جـ(

 

 وشملت 
 وشملت 
 وشملت 

 . كفايات فرعية ٨
 . كفاية فرعية ٢٢
 . كفايات فرعية ٩

 

 : وقد أشارت الدراسة إلى ما يأتى 
 .ضعف تطبيق الطالب المعلمين لنظريات التعلم عند تدريسهم للرياضيات ) أ ( 
خدام الطالب المعلمين للتكنولوجيا الحديثة فى التدريس ، وفى الحصول علـى            ضعف است ) ب(

 .المعرفة بصفة عامة 
 .عدم إتقان الطالب المعلمين للمادة التى يدرسونها بجميع أبعادها الرياضية والتربوية ) جـ(

 .يوجد قصور لدى الطالب المعلمين فى معرفة بنية الرياضيات وطبيعتها ) د ( 
 %) .٧٢,٧(ى أداء الطالب المعلمين لكفاية إعداد الدرس عموماً كان جيداً بنسبة مستو) هـ(

 %) .٦٣(مستوى أداء الطالب المعلمين لكفاية أداء الدرس عموماً كان مقبوالً بنسبة ) و ( 

                                           
تقويم أداء الطالب المعلمين للكفايات التدريسية الالزمة لتدريس الرياضيات ومـدى اسـتخدامهم لـبعض               : " زة اسكندر سدره     فاي )١(

 – ١٨٨ص ص . م ٢٠٠٠ ، العدد األول ، ١٦ ، جامعة أسيوط ، المجلد مجلة كلية التربية، " نظريات التعلم 
١٩٧.  



 ٨٧

 مستوى أداء الطالب المعلمين لكفاية تقـويم الـدرس عمومـاً جـاء ضـعيف بنسـبة                 ) ز  ( 
)٥٧,١.(% 

  العام ألداء الطالب المعلمين لهذه الكفايات لم يتعد مسـتوى مقبـول بنسـبة               المستوى) ح  ( 
)٦٣,٥. (% 

 

) ٢٠٠٠( Suurtamm, Christine Anne "سـورتام ، كرسـتيان آن   : "  دراسـة  -١٨
)١٠٦( : 

“ Beliefs, Practices and Concerns about authentic Assessment : 
Five Case Studies of Secondary Mathematics Teachers ” 

 حاالت من   ٥دراسة  : المعتقدات ، والممارسات ، واالهتمامات حول التقييم الحقيقى         ( 
 ) .معلمى الرياضيات بالمدارس الثانوية 

استهدفت الدراسة دراسة خمس حاالت من معلمى الرياضيات المشتغلين فى المرحلـة            
 " .ى ألداءاتهم التدريسية الثانوية فى محاولة لتطبيق استراتيجيات التقييم الحقيق

 

 : وأشارت الدراسة إلى ما يلى 
 هناك نقصاً  ملحوظاً فى األدبيات التى تتناول معتقدات ، وممارسات ، واهتمامات المعلمين               –أ  

 .بالممارسات التقويمية الفعلية 
 :  التقييم الحقيقى ألداء المعلم ُيعنى باستخدام أساليب متنوعة للحكم علـى أدائـه منهـا               -ب

 … بطاقات التقويم ، قوائم المالحظة ، تقويم الزمالء ، التقويم الذاتى ، والوثائق اليومية ،
 

وأشارت نتائج الدراسة أن اتباع التقييم الحقيقـى ألداء المعلـم يـؤدى إلـى تنميـة                 
 .ممارساته المهنية داخل الفصل الدراسى 

 

 : وأوصت الدراسة بما يلى 
 .ويمية الحالية ضرورة تعديل الممارسات التق ) ١(
 مقننة للحكم على أداء المعلم تتنـاول الممارسـات التدريسـية            رضرورة توافر معايي   ) ٢(

 .الفعلية للمعلم داخل الفصل الدراسى 

ضرورة معرفة التربويين بقيمة التقيـيم الحقيقـى ألداء المعلـم وأسـباب نجاحـه                ) ٣(
 .والصعوبات التى تواجهه 

                                           
(106)  Suurtamm, Christine Anne : “ Beliefs, Practices and Concerns about Authentic Assessment : Five 

Case Studies of Secondary Mathematics Teachers ” , Dissertation Abstract 
International, Vol. 61, No. 1, July 2000, P. 231 . 



 ٨٨

ء المعلم ، وتقويم هـذا الجانـب مـن خـالل            ضرورة االهتمام بالجانب الكيفى فى أدا      ) ٤(
المالحظات الصفية والمقابالت الشخصـية ، والوثـائق اليوميـة ، وتحليـل نتـائج               

 .التقويمات السابقة له 
 

  :)١٠٧() ٢٠٠٢" (إحسان خليل األغا ، ماجد حمد الديب : "  دراسة -١٩
  

 فى تطـوير أداء     دور المشرف التربوى فى فلسطين    : ( قام الباحثان بدراسة عنوانها     
 ) .المعلم 

استهدفت الدراسة تحديد المهام التى تتمثل فى دور المشرف التربوى فى تطـوير أداء               
المعلم ، وتقويم مدى ممارسة المشرف التربوى لمهام اإلشراف التربوى من خـالل آراء كـل     

 .من المعلمين ، والمدربين ، والمشرفين التربويين فى محافظة غزة بفلسطين 
 

 مشرفاً ومشرفة من مديرية شمال غزة ،) ٤٥( : لت عينة الدراسة شم
 مديراً ومديرة من مديرية غزة ، ) ٥٠(   
 .معلماً ومعلمة ) ٩٨(   
ور المشرف التربوى فى فلسـطين فـى        دوقام الباحثان بإعداد استبيان للتعرف على        

لمديرين ، والمعلمين حيث    تطوير أداء المعلم ، من وجهة نظر كل من المشرفين التربويين ، وا            
ما المهام الفنية للمشرف التربوى فى كل من المجاالت         : تم توجيه سؤال مفتوح إليهم ، وهو        

التخطيط للدروس ، المادة العلمية ، طرق وأساليب التدريس ، الزيارات اإلشـرافية ،              : اآلتية  
 العالقات اإلنسانية ، التقويم ؟ 

 

  :وأظهرت نتائج الدراسة ما يلى 
 .أهمية دور المشرف التربوى فى النهوض بالعملية التعليمية بجميع عناصرها  ) ١(
توجد فروق دالة إحصائياً بين رأى المشـرف التربـوى ورأى كـل مـن المـديرين                  ) ٢(

والمعلمين وذلك فى توضيح الدور المناط بالمشرف التربوى ، ومدى القيام به وذلـك              
 .لصالح المشرف التربوى 

حصائياً بين رأى كل من المعلمين والمديرين فى االستجابة علـى  ال يوجد فروق دالة إ     ) ٣(
 ) .أداة الدراسة ( بنود االستبيان 

                                           
  .١٤١ – ١١٥مرجع سابق ، ص ص :  إحسان خليل األغا ، ماجد حمد الديب )١(



 ٨٩

يوجد اتفاق بين كل من المشـرفين التربـويين ، والمـديرين ، والمعلمـين فـى أن                   ) ٤(
المشرفين التربويين يحثون المعلمين على التخطيط لموضوع الدرس بشكل يرتبط مع           

لمعلمين بمادة إثرائية للمعالجة ، ويرشد المعلمين إلى الطـرق          حياة الطالب ، ويزود ا    
الواجب إتباعها أثناء الموقف الدراسى ، ويساعد المعلمين على تنمية القدرة فى حـل          

 .المشكالت التربوية كما يساعدهم فى عمل سجل تقويم ذاتى 

هـام  يوجد اختالف بين آراء كل من المشرفين التربويين ، والمعلمين حول بعـض م              ) ٥(
اإلشراف التربوى ، وذلك لصالح آراء المشرفين التربويين من حيث إكساب المعلمين            

 .مهارة تحليل المقررات الدراسية 

يوجد قصور فى بعض المهام اإلشرافية بمدارس محافظات غزة بفلسطين حيث اعتمد             ) ٦(
 : وهى مرتبة تنازلياً كما يلى %) ٧٠(الباحثان القصور بنسبة أقل من 

 .التخطيط للدروس  مجال –أ 
 . مجال المادة العلمية -ب
 . مجال طرق وأساليب التدريس -جـ
 . مجال الزيارات الصفية –د 
 . مجال العالقات اإلنسانية -هـ
 . مجال التقويم –و 

 
 

  :)١٠٨() ٢٠٠٢" (محمد عبد الرءوف خميس : "  دراسة -٢٠
عام فى التربيـة تخصـص      أثر تصميم طالب الدبلوم ال    : ( قام الباحث بدراسة عنوانها     

 ) .للتعليم من منظور االعتمادية فى تنمية األداء التدريسى لديهم ) فلسفة واجتماع(
استهدفت الدراسة معرفة أثر تصميم طالب الدبلوم العام فى التربية نظام السنة الواحدة             

األداء تخصص فلسفة واجتماع لتعليم الدراسات االجتماعية من منظور االعتمادية على تنميـة             
 .التدريسى لديهم فى تخطيط التدريس ، وتنفيذ التدريس 

 

 طالباً وطالبة ممن لم يسبق لهم ممارسة مهنة التدريس من           ٥٠وشملت عينة الدراسة    
  .٢٠٠٢ / ٢٠٠١قبل وذلك بالعام الجامعى 

 

                                           
  .٣٤٩ – ٣٠٩مرجع سابق ، ص ص : الرءوف محمد خميس  عبد )١(



 ٩٠

 : وقام الباحث بتصميم كل من 
 القائمة على نظام االعتمادية مـن    استبيان لفحص معايير إعداد معلم الدراسات االجتماعية       –أ  

وجهة نظر المعلم لتحديد مدى أهمية االلتزام بها كمعايير إلعداد المعلم ، ومدى مناسبتها              
 .للواقع الثقافى المصرى 

 استبيان لتحديد مدى أهمية االلتزام بمعايير إعداد معلم الدراسات االجتماعية القائمة على             -ب
د المعلم ، ومدى مناسبتها للواقع الثقافى المصرى من وجهة          نظام االعتمادية كمعايير إعدا   

 .نظر موجهى الطالب معلم الدراسات االجتماعية 
 بطاقة مالحظة تنفيذ التدريس لطالب الدبلوم العام فى ضوء معايير األداء القائمة علـى               -جـ

 .نظام االعتمادية وضبطها 
 

 : وأشارت نتائج الدراسة إلى ما يأتى 
بـين فـروق المتوسـطات      ) ٠,٠٠١(ات داللة إحصائية عند مستوى      توجد فروق ذ   ) ١(

القبلية، ومتوسطات الفروق البعدية لعينة البحث فى اختبار تخطيط التدريس ، وبطاقة            
 .مالحظة تنفيذ التدريس لصالح فروق المتوسطات البعدية 

بين الدرجات البعديـة فـى اختبـار        ) ٠,٠١(توجد عالقة ارتباطية دالة عند مستوى        ) ٢(
تخطيط التدريس ، والدرجات البعدية فى مالحظة تنفيذ التدريس لدى عينة الدراسـة             
وأشار الباحث أن ذلك يعنى أن تنمية مستوى الطالب فى تخطـيط التـدريس يـرتبط                
بدرجة قوية بتنمية أدائهم فى تنفيذ التدريس ويؤكد ذلك ما الحظه الباحث من زيـادة               

ى عرض وفحص نماذج متعـددة مـن تخطـيط          إقبال الطالب على المشاركة الفعالة ف     
الدروس ، وكثرة مناقشاتهم واستفساراتهم ، فضالً عما أبداه السادة الموجهون مـن             

 .اإلشادة بتحسن مستوى تخطيط التدريس وتنفيذه لديهم 

أشارت الدراسة أن معايير إعداد معلم الدراسات االجتماعية من منظـور االعتماديـة              ) ٣(
 : هى

 . الرئيسية والتراكيب المعرفية للمجال الذى يدرسه  معرفة المفاهيم–أ 
 . الوعى بكيفية حدوث تعلم التالميذ -ب
 . إدراك اختالف التالميذ فى مداخل وأنماط التعليم -جـ
 معرفة واستخدام استراتيجية تدريسية متنوعة تشجع على تنمية مهارات التفكيـر            –د  

 .الناقد واالستقصاء وحل المشكالت 
 .بيئة تعليمية فى ضوء دوافع وسلوك التالميذ  تأسيس -هـ



 ٩١

 . استخدام تكتيكات التفاعل اللفظى وغير اللفظى –و 
 . تخطيط التعليم فى ضوء الوعى بالمحتوى والتالميذ والمنهج –ز 
 . معرفة استراتيجيات التقويم واستخدامها –ح 

 
  : )١٠٩() ٢٠٠٢" (محمد يحيى حسين المعافا : "  دراسة -٢١

 

تقويم المهـارات التدريسـية لـدى معلمـى المـواد           : ( باحث بدراسة عنوانها    قام ال 
 ) .االجتماعية فى مدارس الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسى 

 

استهدفت الدراسة التعرف على مستوى المهارات التدريسـية لـدى معلمـى المـواد              
وقوف على نواحى القوة ، والضعف االجتماعية فى الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسى لل        

حتى يمكن فى ضوئها اقتراح الحلول المناسبة بما يحقق قيام المعلم بعملية التدريس بفعاليـة               
 .فى هذه المرحلة 

معلماً من معلمى المواد االجتماعية فـى مرحلـة التعلـيم           ) ٣٠(شملت عينة الدراسة    
) ١٥(لتدريس أكثر من أربع سنوات ، و        معلماً أمضوا فى ا   ) ١٥(األساسى الحلقة الثانية منهم     

معلماً خبرتهم فى التدريس أقل من أربع سنوات ، وقد اختيرت العينة عشوائياً مـن مـدارس                 
 .مدينة ذمار باليمن 

قام الباحث بإعداد بطاقة مالحظة ألداء المعلم والتى تضمنت ثالث مهـارات تدريسـية          
 : رئيسية وهى 
 مهارات التخطيط للدرس  -١
 نفيذ الدرس مهارات ت -٢

 مهارات التقويم  -٣

وشملت 
وشملت 
وشملت

 . مهارات فرعية ٩
 . مهارة فرعية ٢٢
 . مهارات فرعية ٦

 

 : وأظهرت نتائج الدراسة إلى كل مما يأتى 
انخفاض مستوى األداء الحالى لمعلمى المواد االجتماعية فى مدارس الحلقة الثانيـة             ) ١(

 إلى  – مهما بلغت سنوات خبراتهم      –هم  بمرحلة التعليم األساسى حيث لم يصل مستوا      
 .مستوى التمكن والكفاءة المطلوبة 

                                           
تقويم المهارات التدريسية لدى معلمى المواد االجتماعية فى مدارس الحلقة الثانية من مرحلة التعلـيم               : "  محمد يحيى حسين المعافا      )١(

لتعليم فـى   مناهج ا ( المؤتمر العلمى الرابع عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس          ،  " األساسى  
  .٧٢٣ – ٧٠١م ، ص ص ٢٠٠٢ يوليو ٢٥ – ٢٤ ، المجلد الثانى ، )ضوء مفهوم األداء 



 ٩٢

توجد فروق دالة إحصائية فى مهارة تنفيذ الدرس بين المعلمين عينة الدراسة لصالح              ) ٢(
المعلمين األكثر خبرة مقارنة بزمالئهم األقل خبرة عند مستوى جيد ، وأرجع الباحـث              

لى عدد سنوات الخبرة واالستفادة من الـدورات        ذلك إلى تفوق المعلمين األكثر خبرة إ      
 .التدريبية 

 

أظهرت النتائج نواحى قصور واضحة من جانب المعلمين الذين بلغت خبراتهم أكثـر              ) ٣(
من أربع سنوات ، والمعلمين األقل من أربع سنوات حيث أن مسـتوى المجمـوعتين               

ى ضـعيف ،    منخفض جداً فى كل من مهارة التخطيط للدرس ، والتقويم عند مسـتو            
وأرجع الباحث ذلك إلى طبيعة اإلعداد بكلية التربية ، وإلى المنـاخ التعليمـى داخـل                

 .المدرسة الذى يسوده الجمود 
 

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن غالبية المعلمين يهملون استخدام األسئلة الموضوعية            ) ٤(
  .والشفوية ويفتقرون إلى مهارة إعداد األهداف التدريسية بصورة سلوكية

 
  : )١١٠() ٢٠٠٢" (إيمان زكى أمين : "  دراسة -٢٢

  
أثر إدخال أسلوب التدريس المصـغر فـى برنـامج       : ( قامت الباحثة بدراسة عنوانها     

إعداد معلمة رياض األطفال على تنمية بعض مهارات التـدريس واألداء التدريسـى للطالبـة               
  " .– دراسة بأسلوب تحليل التفاعل اللفظى –المعلمة 

 

تهدفت هذه الدراسة توضيح دور التدريس المصـغر فـى تطـوير أداء الطالبـات               اس
 .المعلمات فى التربية العملية 
 طالبة من طالبات قسم رياض األطفال بكلية إعداد المعلمـات           ٦٤شملت عينة الدراسة    

 .بمكة المكرمة حيث تم تطبيق التجربة على الفرقة الثالثة 
 

 : أتى وأظهرت نتائج الدراسة إلى ما ي
توجد فروق بين المجموعة التجريبية والضابطة فى األداء التدريسى المتفاعـل لصـالح             ) أ  ( 

 .المجموعة التجريبية 
                                           

أثر إدخال أسلوب التدريس المصغر فى برنامج إعداد معلمة رياض األطفال على تنمية بعض مهـارات  : "  إيمان زكى محمد أمين   )١(
المؤتمر العلمى الرابع ،  " -ب تحليل التفاعل اللفظى دراسة بأسلو–التدريس ، واألداء التدريسى للطالبة المعلمة       

 ، المجلـد األول ،      )مناهج التعليم فى ضوء مفهوم األداء       ( عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس       
   .٢٢٨ – ٢١٣م ، ص ص ٢٠٠٢ يوليو ٢٥ – ٢٤



 ٩٣

توجد فروق بين المجموعة التجريبية والضابطة فى كل نمط من أنماط األداء التدريسـى              ) ب(
 .لصالح المجموعة التجريبية 

 

ة والضابطة فـى مسـتوى الـتمكن مـن بعـض            توجد فروق بين المجموعة التجريبي    ) جـ (
المهارات التدريسية لصالح المجموعة التجريبية التـى تـدرس باسـتخدام التـدريس             

 .المصغر
 

 : تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة فى المهارات التالية ) د  (
 

 .المهارة فى إعطاء التعليمات واإلرشادات -١

 .وتناغمه المهارة فى تغيير درجة الصوت  -٢

 .المهارة فى مالحظة وإدراك االنتباه  -٣

 .المهارة فى ضبط األطفال وحجرة النشاط  -٤

 .المهارة فى تقسيم وتوزيع زمن النشاط  -٥

 .المهارة فى إضفاء حيويته على حجرة النشاط  -٦

 .المهارة فى تخطيط النشاط  -٧

 .المهارة فى التمهيد والعرض  -٨

 .المهارة فى الشرح والتفسير  -٩

 .تخصيص وتوزيع وتكييف األسئلة لتالئم األطفال المهارة فى  -١٠

 .المهارة فى استخدام التلميحات  -١١

 .المهارة فى تشجيع اإلجابات الصحيحة  -١٢

 .المهارة فى االبتكار واالستعانة واستخدام المعينات  -١٣

 .المهارة فى التقويم المستمر  -١٤

 .المهارة فى إكساب الطفل األسلوب العلمى  -١٥

 .طفل للمشاركة فى المناقشة المهارة فى جذب وتشجيع ال -١٦

 .المهارة فى توجيه نشاطات لألطفال واإلشراف عليها  -١٧
 



 ٩٤

 : التعليق على دراسات المحور األول 
 : توصلت دراسات المحور األول إلى ما يلى 

 .ضعف المستوى العام للمهارات األدائية للمعلم  -١
راعاتـه لمبـادئ    عمومية النموذج المستخدم حالياً فى تقويم أداء المعلـم وعـدم م            -٢

التخصص الوظيفى وذلك إلغفاله بعض األمور المتصلة بممارسات المعلـم المهنيـة            
 .داخل الفصل الدراسى 

 .يوجد قصور فى بعض المهام اإلشرافية للموجه  -٣

اهتمت بعض الدراسات التى استهدفت تنمية أداء المعلم وتقويمـه تحليـل التفاعـل               -٤
 .الحكم على هذا األداء الصفى سواء اللفظى أو غير اللفظى فى 

معظم الدراسات التى تناولت تقويم أداء المعلم استخدمت أسلوب المالحظـة الصـفية              -٥
 .للحكم على هذا األداء 

أجمعت دراسات المحور األول على ضرورة مراعاة المهارات األدائيـة التاليـة عنـد               -٦
 : تقويم أداء المعلم وهذه المهارات هى 

 .ية  صياغة األهداف التعليم–أ 
 . اختيار الوسائل التعليمية المناسبة -ب
 استخدام استراتيجيات تدريسية متنوعة تشجع على تنمية مهارات التفكير وحـل            -جـ

 .المشكالت لدى التالميذ 
 . استخدام استراتيجيات التقويم المختلفة -د 

 . التفاعل اإليجابى مع التالميذ -هـ 
 .الدراسات فى إعدادها ألدوات الدراسة وقد استفادت الباحثة من هذا النوع من 

 

 : وقد أوصت دراسات المحور األول بما يلى 
 : استخدام أساليب متنوعة للحكم على األداء التدريسى للمعلم والتى منها  -١

 ، التقويم الذاتى ، والوثـائق       ءبطاقات التقويم المقننة ، قوائم المالحظة ، تقويم الزمال        
 .صيل التالميذ اليومية ، وتحليل نتائج تح

مناقشة المعلم فى نتائج تقويم أدائه التدريسى ، وتقديم بعـض المسـاعدات الكفيلـة                -٢
 .بتحسين هذا األداء 

 .إعداد المعلم إعداداً جيداً وتوفير اإلمكانيات المناسبة لتدريبه أثناء الخدمة  -٣

 .معرفة المعلم بالمهارات التدريسية التى ُيقوم أداؤه فى ضوئها  -٤



 ٩٥

 :  دراسات اهتمت بالتقويم الذاتى للمعلم :ثانياً 
 

 )١١١() ١٩٩٢ (Hart, C.Lynn and Others" هارت سى الين ، وآخرون : "  دراسة -١
 : 

 : قام الباحثون بدراسة عنوانها 
“ Implementing the Profession of standards for Teaching 

Mathematics : The Role of Reflection in Teaching ” . 
دور التفكيـر التـأملى فـى    : تنفيذ المستويات المتخصصة فى تدريس الرياضـيات     ( 
 ) .التدريس 

 : استهدفت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية 
 ما أهمية تقويم المعلم ألدائه التدريسى ؟ ) ١(
 ما األمور التى يجب أن يتفحصها المعلم عند تقويم أدائه التدريسى ؟ ) ٢(

 تأمل المعلم أدائه التدريسى وينقده ؟ما التوقيت المناسب كى ي ) ٣(
 

 .معلماً من معلمى الرياضيات المبتدئين ) ٤٠(شملت عينة الدراسة 
 : وأشارت الدراسة إلى ما يلى 

 .أهمية تقويم المعلم ألدائه التدريسى  ) ١(
 .فعالية التفكير التأملى النقدى للمعلم فى تحسين وتنمية األداء التدريسى  ) ٢(

فى ( ساعد المعلم فى تنمية بعض المهارات التدريسية الالزمة له           التقويم الذاتى للمعلم   ) ٣(
ضوء معايير تدريس الرياضيات التى وضعها المجلس القومى لمعلمـى الرياضـيات،            

  ) .NCTMبأمريكا 
 
  : )١١٢() ١٩٩٤ (Kounba, L. Vicky"  ال – فيكى –كونبا : "  دراسة -٢

 : قام الباحث بدراسة عنوانها  
 “ Implementing the Professional standards for teaching 
Mathematics: Self evaluation as an act of teaching ” .  

التقويم الذاتى كجـزء مـن      : استخدام المقاييس المتخصصة فى تدريس الرياضيات       (  
 ) .التدريس 

                                           
(111)  Hart, C.Lynn and Others , “ Implementing the Profession of standards for Teaching 

Mathematics : The Role of Reflection in Teaching” , Vol. 40, No.1, Sep. 1992 . 
(112) Kounba, L. Vicky : Op. Cit., PP. 3 – 7 .  



 ٩٦

 : استهدفت الدراسة ما يلى 
تنميـة أدائهـم التدريسـى وهـذه        تقديم مساعدات للمعلمين قبل الخدمة والمبتدئين ل       -١

خرائط المفاهيم ، واالستماع النقدى للمعلـم ، وتحليـل شـرائط            : المساعدات تشمل   
الفيديو لعرض الدرس أثناء الحصة ، دراسات الحالة ، والتحليالت التى تلى مباشـرة              

 .المالحظات الصفية 
 .ات السابقة التعرف على فعالية تقويم المعلم ألدائه التدريسى فى ضوء المساعد -٢

 

معلماً سبعة وثمانين معلماً للرياضيات يشتغلون بالمدارس       ) ٨٧(شملت عينة الدراسة    
الثانوية وأشارت نتائج الدراسة إلى أنه عند تقديم بعض المسـاعدات الممثلـة فـى خـرائط                 
المفاهيم ، االستماع النقدى لهم ، وتحليل شرائط الفيديو المسجل عليها أداءاتهـم الصـفية ،                

التحليالت المباشرة للمالحظات الصفية حدث تقدم ملحوظ فى أداء المعلـم بالنسـبة لألمـور           و
 : التالية 

 .  معرفتهم بالمنهج –أ 
 . استخدامهم لمداخل تدريسية متنوعة -ب 
 . إيجابيتهم تجاه التالميذ -جـ
 . استعدادهم لتدريس األفكار الرياضية بطرق غير تقليدية –د 

 

  Lembdin, V. Diana, and Others"  ف وآخـرون  – ديانـا  –مبدين ال: "  دراسة -٣
)١١٣() ١٩٩٦( :  

 : قام الباحثون بدراسة عنوانها 
“ A Hyper media system to aid in Preservice Teacher Education : 
Instructional Design and Evaluation ” 

 )تصميم التدريس والتقويم : ة  قبل الخدم–النظام متعدد الوسائل لمساعدة المعلمين ( 
 

استهدفت الدراسة مساعدة المعلمين المبتدئين على تنمية مهاراتهم األدائية عن طريق           
 : ترجمة النظرية التربوية إلى تطبيق عملى داخل الفصل الدراسى وذلك عن طريق 

 عرض شرائط فيديو متضمنة مختلف السلوكيات المتوقعة من المعلم فـى عـدة مواقـف                –أ  
 .تعليمية داخل الفصل الدراسى 

                                           
(113) Lambdin, V. Diana; and Others., “ A Hyper media system to aid in Preservice Teacher Education 

: Instructional Design and Evaluation ”  , In : Proceeding of selected Research 
and Development Presentation at the National convention of the Association for 
Educational ., 1996.  



 ٩٧

 عرض العديد من نماذج التدريس الفعال الذى يعتمد على الحوار والمناقشات داخل الفصل              -ب
 .وهذا يتضمن التقنيات الفنية التى يجب أن يلم بها المعلم 

 

 .ثالثين معلماً مبتدئاً من جميع التخصصات الدراسية ) ٣٠(وشملت عينة الدراسة 
 

الدراسة إلى أن البرنامج القائم على تقديم المعلومات للمعلم ، وعلـى            وأشارت نتائج   
  . STFترجمة النظرية التربوية إلى تطبيق عملى والذى أطلق عليه 

Strategic Teaching Framework . 
له اثر دال على تنظيم المعلم للفصل وزيادة نقده الذاتى ألدائه الصفى وذلـك ألن هـذا         

 تبصير المعلم باألمور التى يجب أن ُيقوم فى ضوئها مما أدى إلى تحسن              البرنامج قد ساهم فى   
  STFكما أشارت النتائج أن برنـامج  . ملحوظ فى أدائه التدريسى وزيادة وعيه بهذا األداء 

 .ساعد المعلمين على التفكير بشأن الفلسفات التدريسية التى ظهرت فى إطار البرنامج 
 

 Peter W. Airasian and. " أر . سـيان ، وآرلـن   بيتـر دبليـو إرا  : "  دراسـة  -٤

Arlen.R. ) ١١٤() ١٩٩٧( :  
 : قام الباحثان بدراسة عنوانها 

 " Teacher Self – Evaluation Tool Kit "  . 
 ) .قائمة التقويم الذاتى للمعلم ( 

 : استهدفت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية 
 سين أدائه التدريسى ؟ما أثر التقويم الذاتى للمعلم فى تح ) ١(
 كيف يمكن أن يقوم المعلم أدائه التدريسى ؟ ) ٢(

 ما معايير التقويم الذاتى ألداء المعلم ؟ ) ٣(
 

شملت عينة الدراسة مجموعتين متماثلتين من المعلمين من حيـث الخبـرة إحـداهما              
وقام الباحثان بوضع معايير تساعد المعلـم علـى تقـويم أدائـه             . تجريبية واألخرى ضابطة    

 : دريسى وهى الت
 ) . سؤاالً ١١( معايير تتصل بضبط النظام داخل الفصل ) أ ( 
 ) . أسئلة ٦( معايير تتصل باستراتيجيات التدريس ) ب(
 

 : أشارت نتائج الدراسة إلى ما يلى 
 . التقويم الذاتى للمعلم له أثر دال على تحسن أداء المعلم –أ 

                                           
(114)  Peter W. Airasian and Arlen.R. Gullickson : Op. Cit.  



 ٩٨

 معلمى المجموعتين التجريبية والضابطة  لصالح        توجد فروق دالة إحصائياً بالنسبة ألداء      -ب
 .المجموعة التجريبية 

 وثيقة يومية يـدونون فيهـا       PortFolioوأوصت الدراسة المعلمين بضرورة تحرير      
انطباعاتهم عن األداءات التدريسية التى يقومون بها ، وهل يشعرون بالرضـا عنهـا أم ال ؟                 

 ؟وكيف يمكنهم أن يصلوا إلى األداء األفضل 
 

 Grant Wiggins of Jay McTighe" جرانت ويجنز ، جاى ماك تاى : " دراسة  -٥
)١١٥() ١٩٩٨( :  

 : قام الباحثان بدراسة عنوانها 
 “ Evaluating Your Teaching Methods ” . 

 ) .قَوِّم أساليبك التدريسية ( 
 : استهدفت الدراسة ما يلى 

 . تحسين أداء التالميذ معرفة فعالية أسلوب التقويم الذاتى للمعلم على ) ١(
تحليل طرق التدريس التى يجب أن يتبعها المعلم أثناء الحصـة ومعرفـة اسـتجابات                ) ٢(

 .التالميذ تجاه كل طريقة تدريسية 
 

شملت الدراسة عينة من معلمى المدارس المتوسطة وتالميذهم وذلك بمعدل معلم لكـل            
 : خمسة تالميذ وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ما يلى 

لية أسلوب التقويم الذاتى للمعلم فى تحسين أدائـه التدريسـى وتنميـة مهاراتـه               فعا -١
 : التدريسية وتبعاً لهذا األسلوب أكد الباحثان على أنه يجب على المعلم أن 

 . يسجل معدل نمو معدالت أدائه –أ 
 . يدعم أدائه ببعض التطبيقات العملية -ب
 .ضعف فى أدائه  يساعد نفسه على اكتشاف جوانب القوة وال-جـ
 . يخطط لينمى معلوماته عند التدريس ومهاراته –د 
 . يكون له دور فى إعداد تقريره السنوى -هـ

تختلف استجابات التالميذ داخل الحصة باختالف طريقة تدريس المعلـم ، فـإذا كـان                -٢
المعلم على دراية مسبقة باستجابات التالميذ المتوقعة تجاه كل أسلوب تدريسى ساعده            

ك أن يستشعر جدوى ومناسبة األداء التدريسى الذى قام به ، وبالتالى سيقوم أدائه              ذل
 .بصورة أفضل 

                                           
(115)  Grant, Wiggins of Jay, McTighe  : Op, Cit.  



 ٩٩

وعرضت الدراسة طرق وأساليب تدريسية متنوعة واستجابات التالميذ المتوقعة تجـاه       
 : كل أسلوب تدريس ، ومن هذه األساليب 

 .أسلوب العرض المعملى  -١
 .أسلوب التدريب الموجه  -٢
 .ر والمناقشة أسلوب الحوا -٣
 .أسلوب المحاكاة  -٤
 .األسلوب التجريبى  -٥
 .األسلوب البيانى  -٦
 .حلقات المناقشة  -٧
 .أسلوب المحاضرة  -٨
 .التعليم القائم على المشكالت  -٩
 .اكتساب المفهوم  -١٠

 

  : )١١٦() ١٩٩٨ ( Brualdi , Amy"برالدى ، آمى : " دراسة  -٦
 : قام الباحث بدراسة عنوانها 

“ Implementing Performance Assessment in the Classroom ”  
 ) .تنفيذ تقييم األداء فى الفصل الدراسى ( 

 

 . Performance – Based – Assessmentاستهدفت الدراسة بيان أثر التقويم القائم على األداء 

 .فى تحسين أداء كل من المعلم والتلميذ 
يسـى ، وفـى تقـويم أداء        وصمم الباحث معياراً لمساعدة المعلم فى تقويم أدائه التدر        

 : التالميذ، وشمل المعيار المجاالت التالية 
 .تخطيط وإعداد الدروس  -١
 .المادة العلمية  -٢
 .تقديم الدرس وأساليب التدريس  -٣
 .مهارات االتصال والدافعية  -٤
 .ضبط الفصل  -٥
 .الواجبات المنزلية  -٦
 .تنظيم الفصل  -٧
 .مدى تحقق أهداف تعليم التالميذ  -٨

                                           
(116) Brualdi , Amy; Op. Cit.  



 ١٠٠

تقويم أداء المعلم ألدائه التدريسى أدى إلى تحسين هذا األداء مما           وأشارت الدراسة أن    
 .انعكس ذلك على أداء التالميذ بصورة إيجابية 

 

وأوصت الدراسة بضرورة تحديد الهدف من التقويم ، واختيـار األنشـطة المسـاعدة              
 .إلجراء هذا التقويم بصورة موضوعية 

 

   .Paul, L – Schumann , Ph. D"دى .  شـومان ، ف  –إل . بـاول  : " دراسة  -٧
)١١٧() ١٩٩٩( :  

 :قام الباحث بدراسة عنوانها 
“ Evaluation of Teaching Performance ” 

 ) .تقويم األداء التدريسى ( 
استهدفت الدراسة عرض لمهارات األداء التدريسى للمعلم وتوضيح دور التقويم الذاتى           

 .كأسلوب من أساليب تقويم األداء 
 .خمسين معلماً من معلمى المرحلة الثانوية ) ٥٠(لدراسة شملت عينة ا

وأشارت الدراسة أن هناك عدة أمور ينبغى على المعلم أن يقوم بها حتى يحكم علـى                
 :أدائه بصورة أفضل وهذه األمور هى 

 جمع معلومات عن المقرر الذى ُيدرسه من حيث موضوعات هذا المقرر وإعدادها وعـدد               –أ  
 .الطالب المسجلين فيها من 

 . وصف ملخص للطرق التدريسية التى يدرس بها كل موضوع بالمقرر -ب
 تحليل محتويات المقرر من حيث األهداف واسـتراتيجيات التـدريس وأسـاليب تقـويم               -جـ

 .الطالب
 وصف الخطوات التى يجب أن تُتبع لتحسين عملية التدريس وذلك من خالل المشاركة فى               –د  

 .قراءة المجالت ذات الصلة حلقات العمل التدريسية و
 . اإلطالع على األهداف التعليمية العامة للمرحلة التى يقوم بالتدريس فيها -هـ
 . تحليل نتائج تقويم الطالب –و 
ممـن يقومـون    " الموجه أو المدير أو الزمالء أو الطـالب         "  قراءة التقارير التى يدونها      –ز  

 .بمالحظة أدائه داخل الفصل 
 

                                           
(117)  Paul, L – Schumann , Ph. D., “ Evaluation of Teaching Performance ” .,. 
      http:llkrypton.mankato.msus.edu/~schumann/www/researeh/tportf2.htm/,1999. 



 ١٠١

  : )١١٨() ١٩٩٩ (Fink, L. Dee"  دى –ينك ، إل ف: " دراسة  -٨
 : قام الباحث بدراسة عنوانها 

  ” Evaluating your own Teaching “ ) قَوَّم تدريسك ( 
 : استهدفت الدراسة ما يلى 

تحديد المستوى األدائى الذى ينبغى أن ُيكون عليه أداء المعلم فى المهارات التدريسية              -١
 : التالية 

 .ض الدرس  مهارات عر–أ 
 . مهارات تقويم الدرس -ب

بيان أثر تقويم المعلم ألدائه التدريسى فى تحسين المسـتوى األدائـى للمعلـم فـى                 -٢
 .المهارات سابقة الذكر 

شملت عينة الدراسة مجموعتين متماثلتين من المعلمين إحداهما تجريبية ، واألخـرى            
 .ضابطة 

سلوب التقويم الذاتى أدى إلى تحسين      وأشارت نتائج الدراسة إلى أن ممارسة المعلم أل       
المستوى األدائى له فى مهارات عرض وتقويم الدرس ، واقتراب هذا المستوى األدائـى مـن                

يوضح ما أظهرته نتائج    ) ٦(المستوى األدائى الذى ينبغى أن يكون عليه أداء المعلم ، والشكل            
 .الدراسة 
  
    ) أ(           
 )ب       (    
      

 
 

 )جـ           (     
   

 
 

 )٦(شكل 

                                           
(118)  Fink, L. Dee , Op. Cit. 

 
ما ينبغى أن يكون عليه 

 أداء المعلم

أداءالمعلمين الذين
ارسوا التقويم الذاتىم

أداء المعلمين الذين لم
يمارسوا التقويم الذاتى 

س
دري
 الت
عية

نو

 الزمن 

 مستوى
 األداء المعيارى



 ١٠٢

  : )١١٩() ٢٠٠١ (Marvin , Marshall" مارفين ، مارشال : "  دراسة -٩
 : قام الباحث بدراسة عنوانها 

“ Reflection and Self – evaluation ” . 
 ) .التفكير التأملى والتقويم الذاتى ( 

 

 : استهدفت الدراسة ما يأتى 
 .اتى للمعلم ودوره فى تحسين أدائه التدريسى عرض ألهمية التقويم الذ ) ١(
 .تدريب المعلم على مهارة توجيه أسئلة ذات معنى لنفسه  ) ٢(

 

وعرض الباحث ثالثة أنماط من األسئلة التى يجب أن يوجهها المعلم لنفسه بعد وأثنـاء               
 : الموقف التدريسى وهى 

  . Closed ended Question األسئلة مغلقة النهاية –أ 
  . Opened ended Questionلة مفتوحة النهاية  األسئ-ب
 . أسئلة التعليل -جـ

 

 : وأشارت نتائج الدراسة إلى ما يأتى 
تأمل المعلم المستمر ألدائه داخل الحصة يمثل القوة الدافعة لتحسين هذا األداء ، فعن               ) ١(

طريق هذا التأمل يقوم المعلم بالتصحيح الذاتى لسلوكه التدريسى وهذا هـو الطريـق             
 .األمثل للتغيير والتطوير والنمو المهنى 

تأمل المعلم المستمر ألدائه التدريسى وتدريبه لنفسه على توجيه أسـئلة ذات معنـى               ) ٢(
تتعلق بالموقف التدريسى داخل الفصل يقلل من حدة الضغوط التى يشعر بها عنـدما              

 .يقوم آخرون بمالحظة وتقويم أدائه 

 
 : التعليق على دراسات المحور الثانى 

 : توصلت دراسات المحور الثانى إلى أن 
التقويم الذاتى للمعلم يمثل القوة الدافعة لتحسـين أداء المعلـم ، وتنميـة مهاراتـه                 -١

 .التدريسية 
 .التقويم الذاتى للمعلم يساعد المعلم فى تنمية التفكير التأملى الناقد ألداءاته التدريسية  -٢

                                           
(119) Marvin, Marshan , : Op. Cit.  



 ١٠٣

 حتى ُيقوم أدائه بصورة أفضل ومن هذه        هناك بعض األمور يجب على المعلم مراعاتها       -٣
 : األمور 

 . اإلطالع على األهداف التعليمية العامة للمرحلة التى يقوم بالتدريس فيها –أ 
 . جمع المعلومات عن المقرر الذى يدرسه وتحليل محتويات هذا المقرر -ب
 . وصف الستراتيجيات التدريس الممكنة وأساليب تقويم الطالب المتبعة -جـ
 . تحليل نتائج تقويم الطالب – د

 . تسجيل معدل نمو مهاراته التدريسية -هـ
 

 والمتمثلـة فـى تقـديم    – كنوع من التغذية الراجعة    –تقديم بعض المساعدات للمعلم      -٤
خرائط المفاهيم ، واالستماع النقدى له ، وتحليل شرائط الفيديو المسجل عليها أداءاته             

يها يساعد المعلمين فى تقويم أداءاتهـم بصـورة         التدريسية داخل الحصة ومناقشته ف    
 .أفضل 

هناك عدة أنماط من األسئلة والتى يمكن للمعلم أن يوجهها لنفسه باستمرار أثناء وبعد               -٥
 : الحصة تساعده فى تقويم أدائه ، ومن هذه األنماط 

  . Opened – ended Questions األسئلة مفتوحة النهاية –أ 
  .    Closed – ended Questionsية  األسئلة مغلقة النها-ب
 . أسـئلة التعليـل -جـ

 
 : وأوصت هذه الدراسات بما يلى 

 .بضرورة ممارسة المعلم ألسلوب التقويم الذاتى  -١
 .بضرورة مشاركة المعلم فى إعداد تقريره السنوى  -٢

 لتدوين انطباعاتـه  Teacher PortFolioبضرورة قيام المعلم بتحرير وثيقة يومية  -٣
ية عن أدائه التدريسى أثناء الحصة والمواقف التى تعرض لها مـع تالميـذه              الشخص

وكيفية مواجهتها ؟ وهل يشعر بالرضا عن أدائه أم ال ؟ وما الخطوات العالجية التـى                
 يتبعها لتحسين هذا األداء ؟

 

وقد استفادت الباحثة كثيراً من هذه الدراسات فى كتابة اإلطار النظرى للدراسة ، وفى              
 .دها لبطاقة التقويم الذاتى وبطاقة التقويم الخارجية إعدا

 



 ١٠٤

 : موقع الدراسة الحالية من هذه الدراسات 
  موضـع اهتمـام الدراسـة       –اهتمت دراسات المحور الثانى بالتقويم الذاتى للمعلـم         

  وبيان أثر اتباع المعلم ألسلوب التقويم الذاتى ألداءاته التدريسية فى تحسين وتنمية            –الحالية  
مهاراته التدريسية ، وفى تقديم خدمة تعليمية تربوية أفضل للتالميذ ، وعلى الرغم من اهتمام               

 : الدراسة الحالية بذلك إال أنها تختلف عن الدراسات السابقة فى هذا المجال فى كل مما يأتى 
 
 . الهدف من الدراسة -أ 
 . حجم العينة -ب
 . الخطوات اإلجرائية للدراسة -جـ
 .الجات اإلحصائية  المع-د 
 معظم الدراسات السابقة اقتصرت على تقويم أداء المعلم ذاتياً فى ضوء بعـض              -هـ

المهارات التى قام الباحث بتحديدها بمفرده ، أما الدراسة الحالية فقد اشترك كل             
من المعلمين ، والموجهين ، والباحثة فى تحديد المهارات التدريسـية الالزمـة             

 .ات والتى يجب مراعاتها عند تقويم أدائه داخل الفصل ألداء معلم الرياضي
 الدراسة الحالية اهتمت بتقديم تغذية راجعة للمعلم أثناء وقبل قيامه بتقويم أدائـه              -و  

 .التدريسى لتعديل سلوكه التدريسى أو تثبيته أو تعزيزه 
ـ            -ز   ف أو   الدراسات السابقة اقتصرت على جعل المعلم ُيقوم أدائه التدريسى فى موق

موقفين تدريسيين على األكثر ، أما الدراسة الحالية فقد قام المعلم بتقويم أدائـه              
 .حصة دراسية ) ١٥(التدريسى فى 

 استفادت الدراسة الحالية من مالحظات الموجه ونتائج تقويمه للمعلم كمحك لبيان            -ح  
 .أثر إتباع المعلم ألسلوب التقويم الذاتى فى تحسين أدائه التدريسى 

 

 الفصل الرابع
 

 منهج الدراسة وأدواتها
−.
א -١   :א

 . تحديد أهداف االستبيان –أ 



 ١٠٥

 . االعتبارات التى روعيت عند تصميم االستبيان -ب
 :  تحليل نتائج عرض االستبيان -جـ

 .نتائج عرض االستبيان على المعلمين : أوالً 
 .على الموجهين نتائج عرض االستبيان : ثانياً 

א −٢ א א א א :א
 . تحديد الهدف من البطاقة –أ 
 ) .بنود البطاقة (  تحديد األداءات التدريسية -ب
 . االعتبارات التى روعيت عند تصميم البطاقة -جـ
 . الصورة المبدئية لبطاقة التقويم الذاتى –د 
 . التقويم الذاتى  حساب صدق بطاقة-هـ
 . حساب ثبات بطاقة التقويم الذاتى –و 
א −٣ א א א :א

 . تحديد الهدف من البطاقة –أ 
 ) .بنود البطاقة (  تحديد األداءات التدريسية -ب
 . االعتبارات التى روعيت عند تصميم البطاقة -جـ
 .لبطاقة التقويم الخارجية  الصورة المبدئية –د 
 . حساب صدق بطاقة التقويم الخارجية -هـ
 . حساب ثبات بطاقة التقويم الخارجية –و 
א−٤ א א א :א

 . اختيار عينة الدراسة –أ 
 . التطبيق القبلى لبطاقة التقويم الخارجية ألداء معلم الرياضيات -ب
 .طاقة التقويم الذاتى  الخطوات اإلجرائية لتطبيق ب-جـ
 . التطبيق البعدى لبطاقة التقويم الخارجية ألداء معلم الرياضيات –د 
٥−.



 ١٠٦

−:
اسـتبيان  : تتناول الباحثة فى هذا الفصل وصفاً لمراحل إعداد أدوات الدراسة وهـى             
قـويم أداء   مفتوح لجمع آراء معلمى وموجهى الرياضيات بمحافظة دمياط حول واقع عملية ت           

معلم الرياضيات ، وفى المهارات األدائية التدريسية التى يرون ضرورة مراعاتها عند تقـويم              
أداء معلم الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية ، وتشمل أدوات الدراسة أيضاً بطاقة التقويم الـذاتى              

ل بطاقـة   التى تساعد معلمى الرياضيات فى مالحظة ، وتقويم أداءاتهم التدريسية ، كما تشـم             
التقويم الخارجية التى تساعد موجهى الرياضيات فى مالحظة وتقويم األداءات التدريسية لمعلم            

 .الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية 
 

كما يتناول هذا الفصل وصفاً للخطوات اإلجرائية للدراسة ، وتنهـى الباحثـة الفصـل               
 .بتعقيب عام 

 

א−١ :א
 : هداف االستبيان  تحديد أ–أ 

انطالقاً من أن العملية التعليمية ال تؤتى ثمارها المرجوة ، وال تحقق أهدافها المنشودة              
إال عندما يتعاون العاملون فيها فى جميع مستوياتهم ، وتنوع أدوارهـم ، لـذا فقـد هـدف                   

 : لى االستبيان المفتوح الذى وجهته الباحثة لكل من معلمى وموجهى الرياضيات إلى ما ي
 .معرفة آراء معلمى وموجهى الرياضيات حول واقع تقويم أداء معلم الرياضيات  -١
أخذ آراء معلمى وموجهى الرياضيات فى المهارات األدائية التدريسـية التـى يجـب               -٢

 .مراعاتها عند تقويم أداء معلم الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية 
 

  : االعتبارات التى روعيت عند تصميم االستبيان -ب
 : عند تصميم الباحثة لعبارات االستبيان راعت ما يلى 

 .أن تتسم عبارات االستبيان بالدقة والوضوح  ) ١(
 .أن توضح عبارات االستبيان الهدف من تطبيقه  ) ٢(
 

وقامت الباحثة بعرض االستبيان فى صورته المبدئية على بعض أعضاء هيئة التدريس            
، وقد عرضت الباحثـة      ) ٣ملحق  (ه للتطبيق ،    بكلية التربية بدمياط ، والذين أقروا بصالحيت      

االستبيان على السادة الموجهين والموجهين األوائل ، والموجه العام للرياضـيات فـى أحـد               
اجتماعات المكتب الفنى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط ، حيث بلغ عـدد المـوجهين            



 ١٠٧

 عرضت الباحثة هذا االستبيان علـى       موجهاً وموجهة ، كما   ) ١٦(الذين طبق عليهم االستبيان     
مدرسة النيل اإلعدادية بنـات ، ومدرسـة بنـت          : بعض معلمى الرياضيات بالمدارس التالية      

الشاطئ اإلعدادية بنات ، ومدرسة الطالئع المشتركة حيث بلغ عدد المعلمين الذين طبق عليهم              
 .معلماً ومعلمة ) ٣٠(االستبيان 

 

 : ن  تحليل نتائج عرض االستبيا-جـ
قامت الباحثة بتحليل نتائج عرض االستبيان على المعلمين والموجهين ، وكانت علـى             

 : النحو التالى 
 : نتائج عرض االستبيان على المعلمين : أوًال 

أجمع المعلمون الذين عرض عليهم االستبيان على وجود قصور فـى عمليـة تقـويم               
 :  إلى ما يلى أداءاتهم التدريسية ، وأشاروا أن هذا القصور يرجع

 .قلة زيارات الموجه الصفية للمعلم أثناء العام الدراسى  -١
تأثر بعض الموجهين بالهالة أو السمعة السائدة حول المعلم ، بحيث يكونون آرائهـم               -٢

 .حول أداء المعلم فى ضوء هذه الهالة أو السمعة السائدة 

نتائج االختبـارات   بعض الموجهين ، ومديرى المدارس ُيقومون أداء المعلم فى ضوء            -٣
 .التحصيلية للتالميذ ، وهذا ال يعد مقياساً موضوعياً للحكم على أداء المعلم 

 

 وأكد المعلمون الذين عرض عليهم االستبيان على بعض األمور التى يجب مراعاتهـا             
 : عند تقويم أداءاتهم التدريسية ، وهذه األمور هى 

 .اإلعداد الجيد للدرس  -١
 .يذ للدرس الجديد تهيئة المعلم التالم -٢

 .تنظيم السبورة ووضوح خط المعلم عليها  -٣

 .استخدام المعلم لألدوات الهندسية استخداماً دقيقاً  -٤

 .كفاية التمارين المعروضة لموضوع الدرس  -٥

 .مالءمة موضوع الدرس مع التوزيع المعتمد للمنهج من وزارة التربية والتعليم  -٦

المعلم فى االستزادة منهـا ، والتعـرف علـى          التمكن من المادة العلمية ، واجتهادات        -٧
 .الجديد فى مجال مادته 

مهارة المعلم فى تبسيط المعلومة الرياضية الجديدة ، وربطهـا بمعلومـات التالميـذ               -٨
 .السابقة أو ربطها بالبيئة التى يعيش فيها التالميذ 

 .محافظة المعلم على االنضباط داخل الفصل  -٩



 ١٠٨

 .متابعة األعمال التحريرية  -١٠

 .لتفاعل اإليجابى مع التالميذ أثناء الحصة ا -١١

 .االهتمام بالتالميذ الضعاف ، والتالميذ الموهوبين  -١٢

 .استخدام الوسائل التعليمية إن أمكن  -١٣

 .مهارة المعلم فى إكساب التالميذ أساليب غير تقليدية فى التفكير والحل  -١٤

 .نتائج عملية تقويم التالميذ  -١٥

 .ع الدرس مالءمة الواجبات المنزلية لموضو -١٦

االشتراك فى بعض األنشطة واألعمال اإلدارية بالمدرسـة كاإلشـراف اليـومى ،              -١٧
 … وأعمال الريادة ، والجدول المدرسى ، وأعمال الكنترول ، والحصص االحتياطى ، 

 .مهارة المعلم فى تنمية روح التعاون والمنافسة بين التالميذ  -١٨

 .االنتظام فى الحضور واالنصراف من المدرسة  -١٩

 .لتعاون مع أولياء األمور ا -٢٠
 

 : وقد اقترح بعض المعلمين أموراً قد تسهم فى تحسين أداء معلم الرياضيات وهى 
 اإلعداد الجيد لمعلم الرياضيات منذ التحاقه بكلية التربية عن طريق االهتمام بالمواد -أ 

 .بعد التربوية ، والتخصصية ، وأن ترتبط هذه المواد بما سوف يقوم بتدريسه فيما 

 االهتمام بالطالب المعلم فى فترة التربية العملية عن طريق متابعته ، وتوجيهـه بصـورة                -ب
 .سليمة 

 . أن يكون مشرف التربية العملية قدوة حسنة للطالب فى فترة التربية العملية -جـ

 االهتمام بالمعلم بعد تخرجه عن طريق إتاحة الفرصة له بالعمل ، والتدريب على عمليـة                -د  
 .التدريس بصورة مستمرة 

 االهتمام بالنواحى النفسية واالقتصادية للمعلم حتى يؤدى عمله دون أى ضغوط خارجية             -هـ
 .قد تؤثر على أدائه 

 

 : نتائج عرض االستبيان على الموجهين : ثانيًا 
 : أشار بعض الموجهين ممن عرض عليهم االستبيان إلى ما يلى 

لمعلم ال تتحقق بالصورة المرجوة ، وذلك نظراً لألعباء         أن عملية متابعة وتقويم أداء ا      -١
 .الفنية ، واإلدارية التى تقع على الموجه 



 ١٠٩

المعايير التى تستخدم فى تقويم أداء المعلم قد تختلف أهميتها النسبية من موجه إلـى                -٢
آخر نظراً لخبرة الموجه الذاتية فى التدريس ، والدورات التدريبيـة التـى اجتازهـا               

 .الموجه 
 

وأكد الموجهون الذين عرض عليهم االستبيان على بعض األمور التى يجب مراعاتهـا             
 : عند تقويم األداءات التدريسية لمعلم الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية وهى 

 .دقة صياغة األهداف السلوكية وشمولها  -١
 .استخدام الوسائل التعليمية فى تبسيط المعلومة الرياضية  -٢

 .فعية التالميذ استثارة المعلم لدا -٣

 .مدى التفاعل بين المعلم والتالميذ أثناء الحصة  -٤

 .استخدام وتوظيف الكتاب المدرسى أثناء الحصة توظيفاً صحيحاً  -٥

 .مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ  -٦

 .ربط المنهج المدرسى بالحياة العملية كلما أمكن ذلك  -٧

 .صورة صحيحة مساعدة التالميذ على استخدام األدوات الهندسية ب -٨

 .اهتمام المعلم باألعمال التحريرية ومتابعتها  -٩

 .تقسيم وقت الحصة على جميع عناصر الدرس  -١٠

مهارة المعلم فى تبسيط المعلومة الرياضية الجديدة ، والتدرج مـن السـهل إلـى                -١١
 .الصعب

 .مهارة المعلم فى إتباع أساليب تدريسية متنوعة  -١٢

 .أسلوب ديمقراطى مدى ضبط المعلم للفصل ، وإدارته له ب -١٣

 .مدى صحة لغة المعلم أثناء الشرح ، ومدى فهم التالميذ لها  -١٤

 .عدالة توزيع األسئلة الصفية على التالميذ  -١٥

 .مهارة المعلم فى جذب انتباه التالميذ طوال الحصة  -١٦

 .عالقة المعلم بتالميذه  -١٧

 .هج المادة العلمية لدى المعلم ومدى دقتها ، ومدى تطورها ، وعالقتها بالمن -١٨

الجهد الذى يبذله المعلم فى اإلطالع على كل ما يستجد فى مجال طرق التـدريس ،                 -١٩
 .ومادة تخصصه 

 .المظهر العام للمعلم  -٢٠
 



 ١١٠

 : وقد اقترح بعض الموجهين أموراً قد تسهم فى تحسين أداء معلم الرياضيات هى 
 المسـئول التعليمـى      تفعيل دور القيادات المدرسية فى متابعة أداء المعلم ، وتعاونهم مع           -أ  

بالمدرسة ، وقد حصلت الباحثة على السجل الخاص بمتابعة المسئول التعليمى بالمدرسة            
للمعلم من خالل متابعات القيادات المدرسية له ، ولم تجده يتضمن أية إجراءات عالجيـة               

  ).٤ملحق ( لتعديل أداء المعلم أو تعزيزه وفق برنامج زمنى محدد 
صغرة فى كل مدرسة ، يشرف عليها الموجه الفنى ، بحيث ينـاقش              إجراء ورش عمل م    -ب

فيها محتوى المقرر الدراسى ، واألنشطة التعليمية المصاحبة له ، واستراتيجيات التدريس     
 .المناسبة لكل موضوع 

 استمرارية عملية تدريب المعلمين أثناء الخدمة لتطوير أو تحسـين مسـتوى أدائهـم                -جـ
ـ   ــتخدام نظـ ــى باس ــونفرانس    التدريس ــديو ك ــة ، والفي ــا الحديث  م التكنولوجي

Vedio Conference.  
 

א−٢ א א :א
 :  تحديد الهدف من البطاقة –أ 

تهدف بطاقة التقويم الذاتى إلى مساعدة معلمى الرياضيات بالمرحلة اإلعداديـة فـى             
انتهائه حيث أنها تشتمل علـى المهـارات        تقويم أداءاتهم التدريسية أثناء سير الدرس ، وبعد         

التدريسية الالزمة ألداء معلم الرياضيات ، والتى يتوقع أن يؤديها أثناء عملية التدريس داخل              
حجرة الدراسة ، وبذلك يستطيع المعلم أن يحدد جوانب القوة فى أدائـه فيعززهـا ، ويحـدد                  

 .يحسنها جوانب القصور فى أدائه فيتبع بعض اإلجراءات العالجية ل
 

 ) : بنود البطاقة (  تحديد األداءات التدريسية -ب
قامت الباحثة بالرجوع إلى الدراسات السابقة التى اهتمت بتقويم الكفايات والمهـارات            
التدريسية للمعلم بصفة عامة ، والدراسات التى اهتمت بالتقويم الـذاتى ألداء المعلـم بصـفة              

ت التى تناولت موضـوع مهـارات التـدريس الصـفى     خاصة، كما اطلعت الباحثة على األدبيا  
للمعلم، وبناءاً على ذلك تم تحديد المهارات األدائية األساسية لبطاقة التقويم الذاتى والتى تـم               

 : توزيعها على المجاالت األربعة التالية 
 .تخطيط الدرس : المجال األول 
 .تنفيذ الدرس : المجال الثانى 
 .رس تقويم الد: المجال الثالث 
 .العالقات البينية : المجال الرابع 



 ١١١

وقد حددت الباحثة األداءات التدريسية لكل مجال من المجاالت األربعة لبطاقة التقـويم             
 .الذاتى والتى سبق تحديدها ، حيث تمت صياغتها فى عبارات إجرائية 

 

 :  االعتبارات التى روعيت عند تصميم البطاقة -جـ
ءات التدريسية المتضمنة فى كل مجال من المجاالت األربعة         قامت الباحثة بصياغة األدا   

 : لبطاقة التقويم الذاتى والتى سبق تحديدها فى عبارات إجرائية وروعى فيها ما يلى 
 .أن تصاغ بأسلوب واضح ومختصر  -١
 .أن ال تحتمل كل عبارة إجرائية واردة بالبطاقة أكثر من تفسير  -٢

 . طبق عليهم االستبيان المفتوح أن تعكس آراء معلمى الرياضيات الذين -٣

 .أن تعكس آراء موجهى الرياضيات الذين طبق عليهم االستبيان المفتوح  -٤
 

 :  الصورة المبدئية لبطاقة التقويم الذاتى –د 
فى ضوء االعتبارات التى سبق ذكرها ، قامت الباحثة بتصميم بطاقة التقـويم الـذاتى               

أداءاً تدريسياً،  ) ٢٩(، والتى تضمنت     ) ٥ملحق  ( ة  ألداء معلم الرياضيات فى صورتها المبدئي     
يوضح عدد األداءات التدريسية بكل مجال من المجاالت األربعـة للبطاقـة فـى              ) ١(والجدول  

 .صورتها المبدئية 
 )١(جدول 

 عدد األداءات التدريسية بكل مجال المجال
تخطيط الـدرس   

 

٦ 
تنفيــذ الــدرس

 

١٢ 
تقويم الـدرس  

 

٥ 
لبينيةالعالقات ا 

 

٦ 
 ٢٩ المجموع

 

 :  حساب صدق بطاقة التقويم الذاتى -هـ
القدرة اإلجرائية لنظام المالحظة على مالحظة وقياس مظهـر ،          : " يعرف الصدق بأنه    

  : )١٢٠(" أو مظاهر من سلوك التدريس بداللة بنود النظام أو عباراته اإلجرائية 
 

                                           
  .٦٠ ، ص ١٩٩١ ، سلسلة معالم تربوية ، العدد الرابع ، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ، سلوك التدريس:  محمد أمين المفتى )١(



 ١١٢

 : وللتحقق من صدق بطاقة التقويم الذاتى فى صورتها المبدئية قامت الباحثة بما يلى 
عرض البطاقة على بعض معلمى الرياضيات بـالتعليم اإلعـدادى بمحافظـة دميـاط               -١

 : حيث تمت مناقشة ما يلى ) ٦ملحق(
 . دقة الصياغة اإلجرائية لألداءات التدريسية ومدى فهمهم لها –أ 
 .كل أداء تدريسى بالمجال الذى يقع فيه  مدى ارتباط -ب
 . مدى كفاية األداءات التدريسية وشمولها لتقويم أداء معلم الرياضيات -جـ

 

عرض البطاقة على بعض موجهى الرياضيات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط            -٢
 : حيث تمت مناقشة ما يلى ) ٧ملحق (وذلك فى أحد اجتماعات المكتب الفنى 

 .دقة الصياغة اإلجرائية لألداءات التدريسية  –أ 
 . مدى ارتباط كل أداء تدريسى بالمجال الذى يقع فيه -ب
 مدى كفاية األداءات التدريسية بكل مجال من مجاالت البطاقة وشمولها لتقـويم             -جـ

 .أداء المعلم 
  مدى مناسبة عدد األداءات التدريسية بكل مجال من مجـاالت البطاقـة بالنسـبة              –د  

 .إلجمالى عدد األداءات التدريسية للبطاقة ككل 
 

عرض البطاقة على بعض أعضاء هيئة التدريس بقسم المناهج ، وعلم النفس بكليات              -٣
) ٨ملحـق   (التربية بدمياط ، والمنصورة ، وبنات عين شمس ، وتربية عين شـمس              

 : وقد تم ذلك فى جلستين 
 .يم الذاتى ، وما المطلوب منه لتعريف المحكم بالهدف من بطاقة التقو: األولى 
 .لمناقشة اقتراحات المحكم : الثانية 

 

 .فئات المحكمين على الصورة المبدئية لبطاقة التقويم الذاتى ) ٢(ويوضح الجدول 
 )٢(جدول 

אא
 ٦أساتذة متخصصون فى المناهج وعلم النفس  ١
 ١٦ المـوجهون ٢
 ١٥ المعــلمون ٣

 ٣٧لىاإلجـــــــما
 



 ١١٣

بناءاً على اقتراحات المحكمين ، وخاصة الموجهين ، وبعض أعضاء هيئة التـدريس              -٤
بقسمى المناهج وعلم النفس بكليات التربية بدمياط ، والمنصورة ، وبعـض بـاحثى              

 : المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية تم ما يلى 
 .اقة  زيادة األداءات التدريسية بكل مجال من مجاالت البط–أ 
 تقسيم كل مجال من مجاالت البطاقة إلى عدد من المهارات األدائية الفرعية بحيث              -ب

 .تضم كل مهارة فرعية عدداً من األداءات التدريسية 
 " .تلميذ " من عبارات البطاقة ، واستبدالها بكلمة " طالب "  حذف كلمة -جـ
ليصبح أحد مجاالت البطاقـة      " اإلنسانية" واستبدالها بكلمة   " البينية  "  حذف كلمة    –د  

 .األساسية هو مجال العالقات اإلنسانية 
 وضع مقياس غير ثالثى لتصحيح بنود البطاقة ، حيث قامت الباحثة باسـتخدام              -هـ

، ) لم يتم   ( لطرف المقياس األيسر    ) ٠(مقياساً خماسى الرتب ، وأعطيت القيمة       
 ) .ممتاز ( لطرف المقياس األيمن ) ٤(والقيمة 

 تخصيص نسبة مئوية لعدد األداءات التدريسية بكل مجال من مجـاالت البطاقـة              – و
 .بالنسبة إلجمالى عدد األداءات التدريسية بالبطاقة ككل 

 

 .يوضح النسبة المئوية المخصصة لكل مجال من مجاالت البطاقة ) ٣(والجدول 
 )٣(جدول 

النسبة المئوية المخصصة له من إجمالى  المجال
 التدريسية للبطاقةاألداءات 

تخطــيط الــدرس 
 

٢٠% 
ــدرس   ــذ ال تنفي

 

٤٠% 
العالقات اإلنسانية  

 

٢٠% 
ــدرس  ــويم ال تق

 

٢٠% 
 

وفى ضوء اقتراحات المحكمين قامت الباحثة بتعديل وإضافة بعض األداءات التدريسية           
هج ببطاقة التقويم الذاتى ثم عرضتها مرة أخرى على بعض الموجهين ، وبعض أساتذة المنـا              

وطرق التدريس بكليات التربية بدمياط ، والمنصورة ، والمنوفية ، والمركز القومى للبحـوث              
والذين أقروا صالحيتها للتطبيق ، وبهذا تأكدت الباحثة من صدق          ) ٩ملحق  (التربوية والتنمية   



 ١١٤

يوضح فئات المحكمين على الصـورة النهائيـة لبطاقـة          ) ٤(بطاقة التقويم الذاتى ، والجدول      
 .قويم الذاتى الت

 )٤(جدول 
 العدد التخصص م
 ١٠ أساتذة متخصصون فى المناهج ١
 ١٣ الموجهون ٢

 ٢٣ المجموع
 

أداءاً تدريسـياً ،    ) ١٠٠(وقد تضمنت بطاقة التقويم الذاتى فـى صـورتها النهائيـة            
 يوضح عدد األداءات التدريسية بكل مجال من المجاالت األربعة لبطاقة التقـويم           ) ٥(والجدول  

  ) .١٠ملحق ( الذاتى فى صورتها النهائية 
 )٥(جدول 

 عدد األداءات التدريسية بكل مجال المـــــجـال

س
لدر
ط ا
خطي

ت
 

 . تحليل محتوى الدرس 
 .األهداف السلوكية  

 .إعداد الوسائل التعليمية  

 .األنشطة التعليمية وتنظيمها  

٣ 
٥ 
٧ 
٥ 

س
لدر
ذ ا
نفي
ت

 
 .التمهيد للدرس  
 .تيجيات ومهارات التدريس استرا 

 .صياغة وتوجيه وتلقى األسئلة  

 .إدارة الفصل الدراسى  

٥ 
١٦ 
١٤ 
٥ 

ت 
القا
الع

نية
سا
اإلن

 

 .بين التالميذ  •
 .بين المعلم والتالميذ  •

٥ 
١٥ 

س
لدر
م ا
قوي
ت

 

 .قبل بدء شرح الدرس  •
 .أثناء شرح الدرس  

 .فى نهاية شرح الدرس  •

٤ 
٥ 
١١ 

 ١٠٠ اإلجـــــمالى



 ١١٥

 :  حساب ثبات بطاقة التقويم الذاتى –و 
 ، وقد استخدمت    )١٢١("تطابق نتائج القياس فى المرات المتعاقبة       : " ُيعرف الثبات بأنه     
  لحساب ثبات بطاقة التقويم الذاتى حيث بلغ معامـل ثبـات البطاقـة      " ألفا كرونباخ   " معادلة  

 . البطاقة للتطبيق وهو معامل ثبات مقبول ومناسب مما يدل على صالحية) ٠,٧٩(
 
א−٣ א א א :א
 :  تحديد الهدف من البطاقة –أ 

تهدف بطاقة التقويم الخارجية إلى مساعدة القائمين على تقويم أداء معلم الرياضـيات             
زمـة ألداء معلـم     بالمرحلة اإلعدادية ، وذلك ألنها تشتمل علـى المهـارات التدريسـية الال            

 .الرياضيات، والتى يتوقع أن يؤديها أثناء عملية التدريس داخل حجرة الدراسة 
 

 ) : بنود البطاقة (  تحديد األداءات التدريسية -ب
قامت الباحثة بالرجوع إلى الدراسات السابقة التى اهتمت بتقويم الكفايات والمهـارات            

لتى اهتمت بتقويم المهـارات التدريسـية لمعلـم         التدريسية للمعلم بصفة عامة ، والدراسات ا      
الرياضيات بصفة خاصة ، كما اطلعت الباحثة على األدبيات التى تناولت موضـوع مهـارات               
التدريس الفعال للمعلم ، وبناءاً على ذلك تم تحديد المهارات األدائية األساسية للبطاقة ، والتى               

 : تم توزيعها على المجاالت األربعة التالية 
 .تخطيط الدرس : لمجال األول ا

 .تنفيذ الدرس : المجال الثانى 

 .العالقات اإلنسانية : المجال الثالث 

 .تقويم الدرس : المجال الرابع 
 

وقد حددت الباحثة األداءات التدريسية لكل مجال من المجاالت األربعة للبطاقة ، والتى             
 .سبق ذكرها ، حيث تمت صياغتها فى عبارات إجرائية 
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   ]   - ١         [   =  αمعامل ألفا كرونباخ  
 

 . تمثل تباين البطاقة ككل ٢ع
 . تمثل مجموع تباينات أجزاء البطاقة ك٢ع

  ) ١٣= ن ( ن عدد أجزاء البطاقة 

 ن
 ١ –ن 

٢مجـ ع
 ك

 ٢ع



 ١١٦

 :  االعتبارات التى روعيت عند تصميم البطاقة -جـ
 : راعت الباحثة عند تصميمها لبطاقة التقويم الخارجية ما يلى 

 .أن تصاغ عبارات البطاقة بأسلوب واضح ومختصر  ) ١(
 .أن ال تحتمل كل عبارة إجرائية واردة بالبطاقة أكثر من تفسير  ) ٢(

 .بق عليهم االستبيان المفتوح أن تعكس عبارات البطاقة آراء الموجهين الذين ط ) ٣(

 .أن تعكس عبارات البطاقة آراء المعلمين الذين طبق عليهم االستبيان المفتوح  ) ٤(

أن تكون المجاالت األربعة األساسية لبطاقة التقويم الخارجية هـى نفـس المجـاالت               ) ٥(
  ) .٥انظر جدول ( األربعة األساسية لبطاقة التقويم الذاتى فى صورتها النهائية 

كون نسبة عدد أداءات كل مجال من المجاالت األربعة للبطاقة إلى إجمـالى عـدد               أن ت  ) ٦(
أداءات البطاقة ككل هى نفس النسبة التى روعيت عند تصميم بطاقة التقويم الذاتى فـى               

  ) .٣انظر جدول ( صورتها النهائية 

ت أن تكون عدد األداءات التدريسية ببطاقة التقويم الخارجية أقـل مـن عـدد األداءا               ) ٧(
التدريسية ببطاقة التقويم الذاتى وذلك حتى ال تمثل عبئاً على الموجـه الـذى سـيقوم                
بتطبيقها مرتين قبلياً ، وبعدياً هذا باإلضافة إلى أن بطاقـة التقـويم الـذاتى تسـتخدم                 

بينمـا تسـتخدم    )  حصص دراسية    ٥( لمالحظة وتقويم أداء المعلم خالل أسبوع كامل        
 .مالحظة وتقويم أداء المعلم خالل حصة واحدة بطاقة التقويم الخارجية ل

 

 :  الصورة المبدئية لبطاقة التقويم الخارجية ألداء معلم الرياضيات –د  
قامت الباحثة بتصميم بطاقة التقويم الخارجية      . فى ضوء االعتبارات التى سبق ذكرها        

أداء تدريسياً ،   ) ٣٠(والتى تضمنت    ) ١١ملحق  ( ألداء معلم الرياضيات فى صورتها المبدئية       
يوضح عدد األداءات التدريسية بكل مجال من المجاالت األربعـة للبطاقـة فـى              ) ٦(والجدول  

 .صورتها المبدئية 
 )٦(جدول 

عدد األداءات التدريسية بكل مجال المجال
 ٦ تخطيط الدرس
 ١٢ تنفيذ الدرس

 ٦ العالقات اإلنسانية
 ٦ تقويم الدرس
 ٣٠ المجموع



 ١١٧

 :  صدق بطاقة التقويم الخارجية  حساب-هـ
القدرة اإلجرائية لنظام المالحظة على مالحظة وقياس مظهر أو         : " يعرف الصدق بأنه     

  .)١٢٢(" مظاهر من سلوك التدريس بداللة بنود النظام أو عباراته اإلجرائية 
 

 : ى وللتحقق من صدق بطاقة التقويم الخارجية فى صورتها المبدئية قامت الباحثة بما يل
عرض البطاقة على بعض موجهى الرياضيات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط            -١

وذلك فى أحد اجتماعات المكتب الفنى ، كما تم عقد جلسات مطولة مـع عـدد مـن                  
وقد ركزت هذه الجلسات ، واللقاءات      ) ١٢ملحق  (الموجهين األوائل ، والموجه العام      

 : على مناقشة ما يلى 
 .صياغة اإلجرائية لألدءات التدريسية  دقة ال–أ 
 . مدى ارتباط األداءات التدريسية بالمهارات الخاصة بها -ب
 . مدى كفاية هذه األداءات فى تمثيل المهارات الخاصة بها -جـ

 

عرض البطاقة على بعض أعضاء هيئة التدريس بقسم المناهج بكليات التربية بدمياط،             -٢
 : ك فى جلستين ، وقد تم ذل) ١٣ملحق(والمنصورة 

 .إطالع المحكم بأهداف الدراسة ، والهدف من البطاقة ، والتعرف على رأيه : األولى 
 .لمناقشة اقتراحات المحكم : الثانية 

 .فئات المحكمين على الصورة المبدئية لبطاقة التقويم الخارجية ) ٧(ويوضح الجدول  
 

 )٧(جدول 
 العدد التخصص م
 ٥لمتخصصون فى المناهجأعضاء هيئة التدريس وا١
 ١٣ الموجهون٢

 ١٨ المجموع
 

وقد أقر المحكمون صالحية البطاقة فى مالحظـة وتقـويم األداء التدريسـى لمعلـم                
 .الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية ، وبهذا تأكدت الباحثة من صدق البطاقة 
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 ١١٨

 :  حساب ثبات بطاقة التقويم الخارجية –و 
 

  .)١٢٣(" تطابق نتائج القياس فى المرات المتعاقبة : " يعرف الثبات بأنه  
 لذا قامت الباحثة بتطبيق بطاقة التقويم الخارجية على عينة استطالعية تكونـت مـن               

معلماً ومعلمة ثم أعادت تطبيق نفس البطاقة على تلك العينة بعد أسبوعين ، وتم حساب               ) ٢٥(
عية فى التطبيقين األول والثانى حيث اتضح        درجات أفراد العينة االستطال    معامل االرتباط بين    

 مما يدل على أن معامل      ) ٠,٠١(، وهو دال عند مستوى      ) ٠,٨٨(أن معامل ثبات البطاقة     
ثبات بطاقة التقويم الخارجية مقبول ومناسب وهذا يدل على صالحية البطاقة لالسـتخدام فـى               

 . اإلعدادية مالحظة وتقويم األداء التدريسى لمعلم الرياضيات بالمرحلة
  
 .عدد أفراد العينة االستطالعية والمدارس التى يعملون بها ) ٨(ويوضح الجدول  

 
 )٨(جدول 

 العدد اسم المدرسة م
 ١٣ .بنات . بنت الشاطئ ع ١
 ٣ .التجريبية المطورة  ٢
 ٩ .النيل  ٣

 ٢٥ المجموع
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 = س ص  
 

 

 : حيث 
 .مجموع حاصل ضرب الدرجات المتقابلة فى التطبيقين =  مجـ س ص 

 .صل ضرب مجموع درجات التطبيق األول فى مجموع درجات التطبيق الثانى حا= مجـ ص  . مجـ س 
 .مجموع مربعات درجات التطبيق األول =    ٢مجـ س
 .مجموع مربعات درجات التطبيق الثانى =   ٢مجـ ص

 .مربع مجموع درجات التطبيق األول =   ٢)مجـ س ( 
 .مربع مجموع درجات التطبيق الثاتى =   ٢)مجـ ص ( 

 ) .٠,٤٩٦(وهى ) ٠,٠١(عند مستوى ) ٢٤(يمة معامل االرتباط الجدولية عند درجة حرية ق 

  مجـ س مجـ ص–ن مجـ س ص 
 
  ]٢)مجـ ص (– ٢ن مجـ ص ] [ ٢)مجـ س (– ٢ن مجـ س[   



 ١١٩

א−٤ א א א :א
 :  اختيار عينة الدراسة –أ 

الختيار عينة الدراسة توجهت الباحثة إلى توجيه الرياضيات بمديرية التربية والتعلـيم             
بمحافظة دمياط ، وفى أحد اجتماعات المكتب الفنى الخاص بـه ، والـذى يحضـره جميـع                  
الموجهين بالمرحلتين اإلعدادية والثانوية قامت الباحثة بتوضيح هـدف الدراسـة وأدواتهـا             

 اسـتعدادهم للتعـاون مـع       وقد أبدى أربعة موجهين بالمرحلة اإلعدادية       وكيفية تطبيقها ،    
الباحثة ، وبذلك تم اختيار معلمى المدارس الذين يشرف عليهم هؤالء الموجهون األربعة عينة              

يوضح المدارس ،   ) ٩(معلماً ومعلمة ، والجدول     ) ١٠٠(للدراسة الحالية ، والذين بلغ عددهم       
 .قت عليهم الدراسة فى كل مدرسة وعينة المعلمين الذين طب

 

 )٩(جدول 
 

عدد المعلمين الذين طبقت عليهم الدراسة اسم المدرسة م
 فى كل مدرسة

١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 
٩ 
١٠
١١
١٢

 .النيل اإلعدادية بنات 
 .بنت الشاطئ اإلعدادية بنات 

 .دمياط اإلعدادية بنات 
 .عبد المنعم رياض اإلعدادية بنين 

 . بنين مشرفة اإلعدادية
 .المنتزه اإلعدادية بنات 
 .الغاياتى اإلعدادية بنات 
 .المعالى اإلعدادية بنين 

 .عزب النهضة اإلعدادية المشتركة 
 .منية دمياط اإلعداد المشتركة 
 .التجريبية المطورة المشتركة 

 .الطالئع المشتركة 

٢١ 
١٧ 
١٠ 
١٠ 
٦ 
٩ 
٨ 
٦ 
٥ 
٤ 
٣ 
١ 

 ١٠٠ المجموع
 

                                           
 .إبراهيم الغزل ، محسن شعيب ، سمير الجالد ، عبد اهللا الريس : هؤالء الموجهين هم األساتذة  



 ١٢٠

 : لبطاقة التقويم الخارجية  التطبيق القبلى -ب
قامت الباحثة بعقد جلسات مع كل موجه من الموجهين الذين أبدوا استعدادهم للتعاون              

 : مع الباحثة ، وذلك لألسباب التالية 
 .توضيح هدف الدراسة  ) ١(
 .شرح الخطوات اإلجرائية للدراسة  ) ٢(

 .تحديد المدارس التى سيطبق فيها الدراسة  ) ٣(

لخارجية على كل موجه لُيقّوم أداء معلميه قبلياً فـى ضـوء            توزيع بطاقات التقويم ا    ) ٤(
 .األداءات التدريسية التى تتضمنها البطاقة 

 

وقد حرصت الباحثة على أن يتم التطبيق القبلى لبطاقة التقويم الخارجية بعـد فتـرة                
وذلك إلتاحة فرصة أكبر للموجـه      ) شهر مارس وأبريل    ( زمنية طويلة من بدء العام الدراسى       

فى مالحظة ، وتقويم أداء كل معلم من معلميه فى أكثر من موقف تدريسى ، وبالتالى يكـون                  
 .على دراية تامة بجوانب القوة وجوانب الضعف فى أداء كل معلم 

 

 :  الخطوات اإلجرائية لتطبيق بطاقة التقويم الذاتى -جـ
 : عقد لقاء تمهيدى مع المعلمين  -١

 : لمين عينة الدراسة كل فى مدرسته حيث تم ما يلى قامت الباحثة باالجتماع مع المع 
مناقشة المعلمين فى عناصر الدرس ، وخطواتهم إلعـداد الـدرس ، وتنفيـذه ،                -

 .وتقويمه 

 .مناقشة المعلمين فى المهارات التدريسية الالزمة لمعلم الرياضيات  -

 .توضيح هدف الدراسة ، وتعريف المعلمين بأسلوب التقويم الذاتى  -

 .طوات اإلجرائية للدراسة شرح الخ -

توزيع بطاقة التقويم الذاتى ومناقشة المعلمـين فـى األداءات التدريسـية التـى               -
 .تتضمنها البطاقة للتأكد من معرفة المعلم بمعنى كل عبارة إجرائية واردة بالبطاقة

االتفاق مع كل معلم من أفراد عينة الدراسة على اختيار أحـد الفصـول لـيالحظ                 -
حصة دراسية متصلة ، حيث يـتم تحريـر         ) ١٥(م أداءه فيه خالل     ويراقب وُيقو 

 .حصص دراسية ) ٥(بطاقة التقويم الذاتى كل 
 

وقد حرصت الباحثة على أن يتم تطبيق بطاقة التقويم الذاتى بعد انتهاء الموجهين من               
 .كتابة التقارير السنوية لمعلميهم ، حتى ال يؤثر ذلك على استجابات المعلمين 



 ١٢١

 

حاولت الباحثة إقناع المعلمين عينة الدراسة بأن نتائج استجاباتهم ألداءات بطاقة           كما   
 .التقويم الذاتى لن تستخدم إال لغرض البحث العلمى ، ولن يطلع عليها أحد من الموجهين 

 :  تطبيق بطاقة التقويم الذاتى -٢
 : وقد تم تطبيق بطاقة التقويم الذاتى على النحو التالى  

 : ألول لبطاقة التقويم الذاتى التطبيق ا •
وهو يمثل األسبوع األول الذى ُيالحظ وُيقوم المعلم فيه أداءه التدريسى وفيـه قامـت                

 : الباحثة بما يلى 
  بعد اسـتئذان المعلمـين ومـديرى        – زيارة بعض حصص الرياضيات      -  

 . ومناقشة األداءات التدريسية التى تمت أثناء سير الدرس –   المدارس 
 .  تفقد بعض دفاتر إعداد الدروس اليومية -      

 

وفى نهاية األسبوع األول للتطبيق قامت الباحثة بمناقشة معلمـى كـل مدرسـة فـى                 
استجاباتهم ، وبيان نواحى القوة والضعف فى األداء فى محاولة لمعرفـة أسـباب القصـور                

 .وإيجاد بدائل متاحة يقترحها المعلمون لمعالجة هذا القصور 
 : طبيق الثانى لبطاقة التقويم الذاتى الت •

 :      فى ضوء ما تبين للباحثة من خالل 
 . زياراتها لبعض حصص الرياضيات - 
 . تفقدها لبعض دفاتر إعداد الدروس اليومية - 

 استجابات المعلمين فى التطبيق األول لألداءات التدريسية التـى تتضـمنها             -
 .بطاقة التقويم الذاتى 

 

 : حثة بما يلى قامت البا
تحليل محتوى وحدة المساحات وهى إحدى الوحدات التـى تـدرس بالصـف الثـانى                -١

 .اإلعدادى 
 .مناقشة األهداف التدريسية لهذه الوحدة  -٢

الخاصة بشروط تسـاوى    ) ١(تصميم وسيلة إيضاح ورقية تساعد فى تدريس نظرية          -٣
 .مساحتى متوازيّى األضالع 

 المسـجل عليهـا بعـض األسـئلة         .C.Dوبعض  االستعانة ببعض شرائط الفيديو ،       -٤
 .والتمارين المتدرجة وعرضها على المعلمين الستخدامها فى عرض وتقويم الدرس 

 

وبعد ذلك تم توزيع بطاقات التقويم الذاتى لكى يستخدمها المعلمون عينة الدراسة فـى               
 .مالحظة وتقويم أداءاتهم التدريسية للمرة الثالثة على التوالى 



 ١٢٢

 : الثالث لبطاقة التقويم الذاتى التطبيق  •
وهو يمثل التطبيق األخير لبطاقة التقويم الذاتى ، وفيه يستخدم المعلم بطاقة التقـويم               

الذاتى للمرة الثالثة على التوالى لمالحظة وتقويم أداءاتـه التدريسـية فـى ضـوء األداءات                
 .رها منذ بدء التطبيق التدريسية التى تتضمنها البطاقة فى أحد الفصول التى قام باختيا

 

 .الخطوات اإلجرائية لتطبيق بطاقة التقويم الذاتى ) ٧(ويوضح شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
لقاء تمهيدى مع المعلمين

الـدرس ، وخطـواتمناقشة عناصر   
 إعداد وتنفيذ وتقويم الدرس

مناقشة األداءات التى تتضمنها البطاقة

توضيح هـدف الدراسـة وخطواتهـا
 اإلجرائية

اختيار الفصل الدراسى الذى سيالحظ
 .ويقوم المعلم أدائه فيه 

 األسبوع األول

 األسبوع الثانى 

 األسبوع الثالث

ــارة بعــض حصــص الرياضــيات زي
مناقشة أداء المعلمين فى هذه الحصصو

تفقد بعض دفاتر تحضـير الـدروس
 اليومية 

مناقشة المعلمين فـى اسـتجاباتهم ألداءات
البطاقة فى محاولة إليجاد بـدائل يقترحهـا
المعلم بنفسه لمعالجة جوانب القصـور فـى

 .األداء 

تصميم وسيلة ورقية تساعد فى تـدريس
  .إحدى دروس الوحدة المختارة

مناقشة المعلمين فى استجاباتهم ألداءات
 .البطاقة 

تحليل محتوى وحدة تدريسية تـدرس
)وحدة المساحات (بالمرحلة اإلعدادية   

 .ومناقشة األهداف التدريسية لها 

االستعانة ببعض األسـئلة والتمـارين
المتدرجــة المســجلة علــى شــرائط

 C.Dالفيديو، 

 )٧(شكل



 ١٢٣

 :  التطبيق البعدى لبطاقة التقويم الخارجية ألداء معلم الرياضيات –د 
سية لكل  بعد االنتهاء من تطبيق التقويم الذاتى ، قام الموجهون بتقويم األداءات التدري            

 .معلم وذلك فى ضوء األداءات التدريسية المتضمنة فى بطاقة التقويم الخارجية 
 

ونتيجة النشغال بعض الموجهين بوضع اختبارات الشـهادات العامـة ، وحضـورهم              
لبعض الدورات التدريبية خارج محافظة دمياط ، فقد تم التطبيـق البعـدى لبطاقـة التقـويم                 

 . من االنتهاء من التطبيق الثالث لبطاقة التقويم الذاتى الخارجية بعد ثالثة أسابيع

٥−:
سارت مرحلة التطبيق كما هو مخطط لها مسبقاً ، وقد لمست الباحثة تعاون كل مـن                 

مديرى المدارس ، والموجهين ، والمعلمين ، وتحمسـهم لتحسـين األداء التدريسـى لمعلـم                
 .تميزة للتالميذ الرياضيات حتى يتم تقديم خدمة تربوية م

 

وقد أبدى أحد الموجهين تحفظه على كتابة اسم المعلم على بطاقة التقويم الخارجية ،               
ومنعاً لإلحراج تم االتفاق معه على إعطاء كل معلم من معلميه رقماً معيناً بحيث يكـون هـذا                  

ثة مـن تطـابق     الرقم هو نفسه الذى ُيكتب على بطاقة التقويم الذاتى للمعلم ، وقد تأكدت الباح             
 .الرقمين حتى ال يحدث خلل أثناء التطبيق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس



 ١٢٤

 
 نتائج الدراسة ودالالتها التربوية

 
−.
א −١ א  .א

א −٢  .א

א −٣  .א

 



 ١٢٥

−:
طاقة التقويم الخارجية قبلياً بهدف تقـويم  يظهر الفصل الرابع أن الموجهين قد طبقوا ب     

حصـة دراسـية    ) ١٥(أداء معلم الرياضيات قبل تطبيق المعلم ألسلوب التقويم الـذاتى فـى             
حصص دراسية ، ثم طبق الموجهون      ) ٥(متتابعة، وذلك بموجب تحرير بطاقة تقويم ذاتى كل         

باختبار صحة فروض الدراسة ،     بطاقة التقويم الخارجية بعدياً ، وفى هذا الفصل تقوم الباحثة           
 .وتفسير النتائج ومناقشتها ، وعرض توصيات ومقترحات الدراسة 

 

 وفيما يلى عرض توضيحى للموضوعات السابقة 
 

א −١ א :א
 

 : اختبار صحة الفرض األول : أوالً 
 أفراد  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات       : " ينص الفرض األول على     

العينة من المعلمين فى التطبيقين القبلى والبعدى لبطاقة التقويم الخارجية بعد التطبيقات الثالثة             
 " .لبطاقة التقويم الذاتى ، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق البعدى 

 

لمتوسطين مرتبطين ، والجدول    " ت  " وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب قيمة         
التى تم الحصول عليها ، وداللتها اإلحصائية للفـروق بـين متوسـط             "  ت   "يبين قيمة   ) ١٠(

 .درجات أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقين القبلى والبعدى لبطاقة التقويم الخارجية 
 

 )١٠(جدول 
مستوى الداللة "ت"قيمة  درجات الحرية االنحراف المعيارى المتوسط القياس
 القبلى
 البعدى

٦٧,١ 
٨٥,٦ 

١٦,٣٤١٤ 
١٧,٦١٤٠ 

٠,٠١ ١١,٩٨ ٩٩** 

 
 

 ، وحيث أن قيمـة     ) ١١,٩٨(المحسوبة هى   " ت  " أن قيمة   ) ١٠(ويتضح من الجدول    
، لذا فإنه توجـد     ) ٢,٣٦(هى  ) ٩٩(ودرجة حرية   ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " 

المعلمين بين متوسط درجات أفراد العينة من       ) ٠,٠١عند مستوى   (فروق ذات داللة إحصائية     
فى التطبيقين القبلى والبعدى لبطاقة التقويم الخارجية بعد التطبيقات الثالثة لبطاقـة التقـويم              

א. الذاتى ، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق البعدى          א
א   .א



 ١٢٦

 : اختبار صحة الفرض الثانى : ثانياً 
 ) : أ – ٢( اختبار صحة الفرض –أ 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الـدرجات  : " على )  أ– ٢(ينص الفرض  
الكلية ألفراد العينة من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة للمهـارات              

 " .األدائية المتعلقة بتخطيط الدرس ، والفرق لصالح متوسط الدرجات الكلية للتطبيق الثالث 
 

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام برنامج حزم التحليل اإلحصائى            
spss/pc+                 حيث تم إجراء تحليل تباين القياسات المتكـررة لمتوسـط الـدرجات الكليـة ، 

التى تم الحصول   " ف  " يبين قيمة   ) ١١(للمهارات األدائية المتعلقة بتخطيط الدرس ، والجدول        
ا اإلحصائية للفروق بين متوسط الدرجات الكلية للمهارات األدائيـة المتعلقـة            عليها ، وداللته  

 .بتخطيط الدرس فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى 
 

 )١١(جدول 
 مستوى الداللة قيمة فمتوسط المربعاتمجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين

  **١٣,٠١١٠,٠١ ٨٠١,١٩ ١٦٠٢,٣٨ ٢بين القياسات المتكررة
   ٣٢١٩١,٤١٣٣٢٥,١٦٦ ٩٩ بين األفراد
   ١٢١٩٢,٢٨٧٦١,٥٧٧ ١٩٨ الخطأ

    ٤٥٩٨٦,٠٨ ٢٩٩ المجموع الكلى
 

، وحيث أن قيمة    ) ١٣,٠١١(المحسوبة هى   " ف  " أن قيمة   ) ١١(ويتضح من الجدول    
 لـذا ،    )٤,٧٨٧(هى  ) ١٩٨,٢(، ودرجات حرية    ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ف  " 

بـين متوسـط الـدرجات الكليـة        ) ٠,٠١عند مستوى   (فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية       
للمهارات األدائية المتعلقة بتخطيط الدرس فى التطبيقات الثالثـة لبطاقـة التقـويم الـذاتى ،                

للمجموعات المرتبطة بين متوسط الـدرجات      " ت  " ولتحديد اتجاه هذه الفروق تم حساب قيمة        
التى تـم   " ت  " يبين قيمة   ) ١٢(كل تطبيقين على حدة لبطاقة التقويم الذاتى ، والجدول          الكلية ل 

الحصول عليها ، وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسط الدرجات الكلية لكل تطبيقـين علـى               
 .حدة لبطاقة التقويم الذاتى ، والمتعلقة بالمهارات األدائية لتخطيط الدرس 
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 ١٢٧

 )١٢(جدول 
 

مستوى الداللة "ت"قيمة  االنحراف المعيارى المتوسط ات الحريةدرج القياس
 األول 
 الثانى

٤٧,٥٩ ٩٩ 
٤٩,١ 

١١,٦٥٥٩ 
١٢,٧٧٨٢ 

 غير دالة ١,٣٨٩

 األول 
الثالث 

٤٧,٥٩ ٩٩ 
٥٣,٠٧ 

١١,٦٥٥٩ 
١٢,٢١٣٨ 

٠,٠١ ٤,٢١٣**  

 الثانى
الثالث 

٤٩,١ ٩٩ 
٥٣,٠٧ 

١٢,٧٧٨٢ 
١٢,٢١٣٨ 

٠,٠١ ٤,٣٨٣**  

 

 : ما يلى ) ١٢(ل ويتضح من الجدو

المحسوبة للفروق بين متوسطى درجات أفراد العينة فى التطبيقـين األول           " ت  " قيمة   ) ١(
 والثانى لبطاقة التقويم الذاتى فى المهارات األدائية المتعلقـة بتخطـيط الـدرس هـى               

ودرجة حرية  ) ٠,٠٥(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ١,٣٨٩(
 . ، لذا فإن الفروق بين هذين المتوسطين فروق غير دالة إحصائياً )١,٦٦(هى ) ٩٩(

 

المحسوبة للفروق بين متوسطى درجات أفراد العينة فى التطبيقـين األول           " ت  " قيمة   ) ٢(
 والثالث لبطاقة التقويم الذاتى فى المهارات األدائية المتعلقـة بتخطـيط الـدرس هـى               

 ودرجة حريـة   ) ٠,٠١(د مستوى داللة    الجدولية عن " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ٤,٢١٣(
، لذا فإن الفروق بين هذين المتوسطين فروق دالة إحصـائياً عنـد             ) ٢,٣٦(هى  ) ٩٩(

 .، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث ) ٠,٠١(مستوى 
 

المحسوبة للفروق بين متوسطى درجات أفراد العينة فى التطبيقين الثـانى           " ت  " قيمة   ) ٣(
  التقويم الذاتى فى المهارات األدائية المتعلقـة بتخطـيط الـدرس هـى              والثالث لبطاقة 

، ودرجة حرية   ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ٤,٣٨٣(
، لذا فإن الفروق بين هذين المتوسطين فروق دالة إحصـائياً عنـد             ) ٢,٣٦(هى  ) ٩٩(

 .يق الثالث ، والفرق لصالح متوسط درجات التطب) ٠,٠١(مستوى 
 

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند       ) ١٢(،  ) ١١(وتستنتج الباحثة من الجدولين     
بين متوسط الدرجات الكلية للمهارات األدائية المتعلقة بتخطيط الدرس فـى           ) ٠,٠١مستوى  (



 ١٢٨

التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى ، والفرق لصالح متوسط الـدرجات الكليـة للتطبيـق               
 .ثالثال

 .من فروض الدراسة )  أ- ٢(وبذلك يتم قبول الفرض 
 

 ) :  ب– ٢( اختبار صحة الفرض -ب
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد         ) : "  ب – ٢(ينص الفرض   

العينة من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات تحليل محتوى             
 " .الفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث الدرس ، و

 

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام برنامج حزم التحليل اإلحصائى            
spss/pc+               حيث تم إجراء تحليل تباين القياسات المتكررة لمتوسط درجات أفراد العينـة مـن 

التى تـم   " ف  " يبين قيمة   ) ١٣(المعلمين بالنسبة لمهارات تحليل محتوى الدرس ، والجدول         
 : الحصول عليها ، وداللتها اإلحصائية 

 

 )١٣(جدول 
 

 مستوى الداللة قيمة فمتوسط المربعاتمجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين
  **٠,٠١ ٥,١٣ ٨,٤٢ ١٦,٨٥ ٢بين القياسات المتكررة

   ٦,٩٣٥ ٦٨٦,٥٩ ٩٩ بين األفراد
   ١,٦٤٢ ٣٢٥,١٥ ١٩٨ الخطأ

    ١٠٢٨,٥٩ ٢٩٩ المجموع الكلى
 

 ، وحيـث أن قيمـة   ) ٥,١٣(المحسوبة هى  " ف  " أن قيمة   ) ١٣(ويتضح من الجدول    
، لـذا ؛    ) ٤,٧٨٧(هى  ) ١٩٨,٢(ودرجات حرية   ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ف  " 

ينـة  بين متوسط درجات أفـراد الع ) ٠,٠١عند مستوى  (فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية       
من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسـبة لمهـارات تحليـل محتـوى            

للمجموعات المرتبطة بين متوسـط     " ت  " الدرس، ولتحديد اتجاه هذه الفروق تم حساب قيمة         
 يبين قيمـة   ) ١٤(درجات أفراد العينة لكل تطبيقين على حدة لبطاقة التقويم الذاتى ، والجدول             

التى تم الحصول عليها وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسط درجات أفراد العينة من             " ت  " 
المعلمين بين كل تطبيقين على حدة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهـارات تحليـل محتـوى                

 .الدرس 



 ١٢٩

 )١٤(جدول 
مستوى الداللة "ت"قيمة  االنحراف المعيارى المتوسط درجات الحرية القياس

 ول األ
 الثانى

٩,٦٤ ٩٩ 
٩,٨٣ 

١,٧٦٦٨ 
١,٨٦٤٤ 

 غير دالة ١,١١

 األول 
الثالث 

٩,٦٤ ٩٩ 
١٠,٢١ 

١,٧٦٦٨ 
١,٩٠٣٢ 

٠,٠١ ٢,٩٩٥**  

 الثانى
الثالث 

٩,٨٣ ٩٩ 
١٠,٢١ 

١,٨٦٤٤ 
١,٩٠٣٢ 

٠,٠٥ ٢,٠٨٩**  

 

 : ما يلى ) ١٤(ويتضح من الجدول 
ة من المعلمـين فـى      المحسوبة للفروق بين متوسطى درجات أفراد العين      " ت  " قيمة   ) ١(

 التطبيقين األول والثانى لبطاقة التقويم الذاتى فى مهارات تحليل محتوى الدرس هـى             
 ودرجة حريـة   ) ٠,٠٥(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ١,١١(
 .، لذا فإن الفروق بين هذين المتوسطين فروق غير دالة إحصائياً) ١,٦٦(هى ) ٩٩(

 

محسوبة للفروق بين متوسطى درجات افراد العينة من المعلمـين فـى            ال" ت  " قيمة   ) ٢(
 التطبيقين األول والثالث لبطاقة التقويم الذاتى فى مهارات تحليل محتوى الدرس هـى             

ودرجة حرية  ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ٢,٩٩٥(
طين فروق دالـة إحصـائياً ،       ، لذا فإن الفروق بين هذين المتوس      ) ٢,٣٦(هى  ) ٩٩(

 .والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 
 

المحسوبة للفروق بين متوسطى درجات أفراد العينة من المعلمـين فـى            " ت  " قيمة   ) ٣(
التطبيقين الثانى والثالث لبطاقة التقويم الذاتى فى مهارات تحليل محتوى الدرس هـى   

ودرجة حرية  ) ٠,٠٥(عند مستوى داللة    الجدولية  " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ٢,٠٨٩(
، لذا فإن الفروق بين هذين المتوسطين فروق دالـة إحصـائياً ،             ) ١,٦٦(هى  ) ٩٩(

 .والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 
 

أنه توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد         ) ١٤(،  ) ١٣(وتستنتج الباحثة من الجدولين     
راد العينة من المعلمين فـى التطبيقـات الثالثـة          بين متوسط درجات أف   ) ٠,٠١(مستوى  



 ١٣٠

لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات تحليل محتوى الدرس ، والفرق لصـالح متوسـط              
 .درجات التطبيق الثالث 

 .من فروض الدراسة )  ب– ٢(وبذلك يتم قبول الفرض 
 

 ) :  جـ– ٢( اختبار صحة الفرض -جـ
ـ – ٢(ينص الفرض     فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات        توجد: " على  )  ج

أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات صـياغة              
 " .األهداف السلوكية ، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 

 

ليل اإلحصائى  وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام برنامج حزم التح          
spss/pc+               حيث تم إجراء تحليل تباين القياسات المتكررة لمتوسط درجات أفراد العينـة مـن 

التـى تـم    " ف  " يبين قيمة   ) ١٥(المعلمين فى مهارات صياغة األهداف السلوكية ، والجدول         
 .الحصول عليها وداللتها اإلحصائية 

 

 )١٥(جدول 
 مستوى الداللة قيمة فمتوسط المربعاتبعاتمجموع المر درجات الحرية مصدر التباين

  **٠,٠١ ٢٠,٩٨ ١٢١,٠٠٣ ٢٤٢,٠٠٧ ٢بين القياسات المتكررة
   ٢٣,٤٢ ٢٣١٨,٩٩ ٩٩ بين األفراد
   ٥,٧٧ ١١٤١,٩٩ ١٩٨ الخطأ

    ٣٧٠٢,٩٩ ٢٩٩ المجموع الكلى
 

 ، وحيث أن قيمـة     ) ٢٠,٩٨(المحسوبة هى   " ف  " أن قيمة   ) ١٥(ويتضح من الجدول    
، لـذا ،    ) ٤,٧٨٧(هى  ) ١٩٨,٢(ودرجات حرية   ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ف  " 

بين متوسط درجات أفراد العينة من      ) ٠,٠١عند مستوى   (فإنه توجد فرق ذات داللة إحصائية       
المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الـذاتى بالنسـبة لمهـارات صـياغة األهـداف          

للمجموعات المرتبطة بين متوسط    " ت  " ديد اتجاه هذه الفروق تم حساب قيمة        السلوكية ، ولتح  
 درجات أفراد العينة من المعلمين بين كل تطبيقين على حده لبطاقة التقويم الذاتى ، والجـدول                

يبين النتائج التى تم الحصول عليها وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسـط درجـات              ) ١٦(
علمين بين كل تطبيقين على حدة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسـبة لمهـارات             أفراد العينة من الم   

 .صياغة األهداف السلوكية 



 ١٣١

 )١٦(جدول 
مستوى الداللة "ت"قيمة  االنحراف المعيارى المتوسط درجات الحرية القياس
 األول 
 الثانى

١٠,٩ ٩٩ 
١٢,٠١ 

٣,٣١٣٦ 
٣,٧٤٠٣ 

٠,٠١ ٣,٠٢**  

 األول 
الثالث 

١٠,٩ ٩٩ 
١٣,١ 

٣,٣١٣٦ 
٣,١٦٠٧ 

٠,٠١ ٦,٠٥٧**  

 الثانى
الثالث 

١٢,٠١ ٩٩ 
١٣,١ 

٣,٧٤٠٣ 
٣,١٦٠٧ 

٠,٠١ ٣,٨٧٨**  

 

 : ما يلى ) ١٦(يتضح من الجدول 
المحسوبة للفروق بين متوسطى درجات أفراد العينة من المعلمـين فـى            " ت  " قيمة   ) ١(

غة األهـداف   التطبيقين األولى والثانى لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهـارات صـيا          
) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللـة      " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ٣,٠٢(السلوكية هى   
لذا فإن الفروق بين هذين المتوسطين فروق دالـة         ) ٢,٣٦(هى  ) ٩٩(ودرجة حرية   

 .، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث ) ٠,٠١(إحصائياً عند مستوى 
 

توسطى درجات أفراد العينة من المعلمـين فـى         المحسوبة للفروق بين م   " ت  " قيمة   ) ٢(
التطبيقين األول والثالث لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة بمهـارات صـياغة األهـداف             

) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ٦,٠٥٧(السلوكية هى   
دالة ، لذا فإن الفروق بين هذين المتوسطين فروق         ) ٢,٣٦(هى  ) ٩٩(ودرجة حرية   

 .، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث ) ٠,٠١(إحصائياً عند مستوى 
 

المحسوبة للفروق بين متوسطى درجات أفراد العينة من المعلمـين فـى            " ت  " قيمة   ) ٣(
التطبيقين الثانى والثالث لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهـارات صـياغة األهـداف             

) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " يمة  ، وحيث أن ق   ) ٣,٨٧٨(السلوكية هى   
، لذا فإن الفروق بين هذين المتوسطين فروق دالة         ) ٢,٣٦(هى  ) ٩٩(ودرجة حرية   

 .، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث ) ٠,٠١(إحصائياً عند مستوى 
 

ية توجد فروق ذات داللـة إحصـائ      " أنه  ) ١٦(،  ) ١٥(وتستنتج الباحثة من الجدولين     
بين متوسط درجات أفراد العينة من المعلمين فـى التطبيقـات           ) ٠,٠١(عند مستوى   



 ١٣٢

، والفـرق   " الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات صياغة األهداف السلوكية          
 .لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 

 .من فروض الدراسة )  جـ– ٢(وبذلك يتم قبول الفرق 
 

 ) :  د– ٢(رض  اختبار صحة الف–د 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات         : " على  )  د – ٢(ينص الفرض    

أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهـارات إعـداد            
 " .الوسائل التعليمية ، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 

 

ذا الفرض قامت الباحثة باستخدام برنامج حزم التحليل اإلحصائى         وللتحقق من صحة ه   
spss/pc+               حيث تم إجراء تحليل تباين القياسات المتكررة لمتوسط درجات أفراد العينـة مـن 

التى تم  " ف  " يبين قيمة   ) ١٧(المعلمين بالنسبة لمهارات إعداد الوسائل التعليمية ، والجدول         
 .ئية الحصول عليها وداللتها اإلحصا

 

 )١٧(جدول 
 مستوى الداللة قيمة فمتوسط المربعاتمجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين

 غير دالة ١,٧٨٥ ٤٠,٣٤ ٨٠,٦٩ ٢بين القياسات المتكررة
   ١١٩,٨٥ ٩٦٢٧,٢٨ ٩٩ بين األفراد
   ٩٧,٢٥ ٤٤٧٣,٩٨ ١٩٨ الخطأ

   ٢٢,٥٩٦ ١٤١٨١,٩٥ ٢٩٩ المجموع الكلى
 

 ، وحيث أن قيمـة     ) ١,٧٨٥(المحسوبة هى   " ف  " أن قيمة   ) ١٧(جدول  ويتضح من ال  
، لـذا ،    ) ٣,٠٩(هـى   ) ١٩٨,٢(ودرجات حرية   ) ٠,٠٥(الجدولية عند مستوى داللة     " ف  " 

فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة مـن المعلمـين فـى                  
 .بالنسبة لمهارات إعداد الوسائل التعليمية التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى 

 .من فروض الدراسة )  د– ٢(وبذلك يتم رفض الفرض 
 

 ) :  هـ– ٢( اختبار صحة الفرض -هـ
ـ – ٢(ينص الفرض     توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات        : " على  )  ه

لذاتى بالنسبة لمهـارات تنظـيم   أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم ا  
 " .األنشطة التعليمية ، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 



 ١٣٣

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام برنامج حزم التحليل اإلحصائى            
spss/pc+                وإجراء تحليل تباين القياسات المتكررة لمتوسط درجـات أفـراد العينـة مـن ، 
التى تم  " ف  " يبين قيمة   ) ١٨(نسبة لمهارات تنظيم األنشطة التعليمية ، والجدول        المعلمين بال 

 .الحصول عليها وداللتها اإلحصائية 
 

 )١٨(جدول 
 مستوى الداللة قيمة فمتوسط المربعاتمجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين

 ** ١٤,٠٦٤٠,٠١ ١١١,٣٣ ٢٢٢,٦٦ ٢بين القياسات المتكررة
   ٣٤,٥٩٦ ٣٤٢٤,٩٧ ٩٩ ن األفرادبي

   ٧,٩١٦ ١٥٦٧,٣٤ ١٩٨ الخطأ
    ٥٢١٤,٩٧ ٢٩٩ المجموع الكلى

 

 وحيث أن قيمـة    ) ١٤,٠٦٤(المحسوبة هى   " ف  " أن قيمة   ) ١٨(ويتضح من الجدول    
لذا ، فإنه ) ٤,٧٨٧(هى  ) ١٩٨,٢(ودرجات حرية   ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ف  " 

بين متوسط درجات أفراد العينـة مـن        ) ٠,٠١عند متسوى   (لة إحصائية   توجد فروق ذات دال   
المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات تنظيم األنشطة التعليمية،            

للمجموعات المرتبطة بين متوسـط درجـات       " ت  " ولتحديد اتجاه هذه الفروق تم حساب قيمة        
قين على حدة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات تنظيم األنشـطة           أفراد العينة بين كل تطبي    

التى تم الحصول عليها وداللتها اإلحصائية للفروق       " ت  " يبين قيمة   ) ١٩(التعليمية ، والجدول    
بين متوسط درجات أفراد العينة من المعلمين بين كل تطبيقين على حدة لبطاقة التقويم الذاتى                

 .ظيم األنشطة التعليمية بالنسبة لمهارات تن
 

 )١٩(جدول 
مستوى الداللة  القياس درجات الحرية المتوسط االنحراف المعيارى "ت"قيمة 

٤,٥١٧٠ ٢,١٥٢  *٠,٠٥ 
٤,٢٤٧١ 

١١,٠٢ 
١١,٨٩ 

 األول  ٩٩
 الثانى

٤,٥١٧٠ ٤,٧٣٨  **٠,٠١ 
٣,٤٦٢٠ 

١١,٠٢ 
١٣,١٢ 

 األول  ٩٩
الثالث 

٤,٢٤٧١ ٣,٦٢٥  **٠,٠١ 
٣,٤٦٢٠ 

١١,٨٩ 
١٣,١٢ 

 الثانى ٩٩
الثالث 



 ١٣٤

 : ما يلى ) ١٩(يتضح من الجدول 
المحسوبة للفروق بين متوسطى درجات أفراد العينة من المعلمـين فـى            " ت  " قيمة   ) ١(

التطبيقين األول والثانى لبطاقة التقويم الذاتى بالنسـبة لمهـارات تنظـيم األنشـطة              
) ٠,٠٥( مستوى داللة    الجدولية عند " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ٢,١٥٢(التعليمية هى   
، لذا ، فإن الفروق بين هذين المتوسطين فروق دالة          ) ١,٦٦( هى   ٩٩ودرجة حرية   

 .، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث ) ٠,٠٥(إحصائياً عند مستوى 
 

المحسوبة للفروق بين متوسطى درجات أفراد العينة من المعلمـين فـى            " ت  " قيمة   ) ٢(
لث لبطاقة التقويم الذاتى بالنسـبة لمهـارات تنظـيم األنشـطة            التطبيقين األول والثا  

) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللـة      " ت  " وحيث أن قيمة    ) ٤,٧٣٨(التعليمية هى   
لذا ، فإن الفروق بين هذين المتوسطين فروق دالة         ) ٢,٣٦(هى  ) ٩٩(ودرجة حرية   

 .بيق الثالث ، والفرق لصالح متوسط درجات التط) ٠,٠١(إحصائياً عند مستوى 
 

المحسوبة للفروق بين متوسطى درجات افراد العينة من المعلمـين فـى            " ت  " قيمة   ) ٣(
التطبيقين الثاثى والثالث لبطاقة التقويم الذاتى بالنسـبة لمهـارات تنظـيم األنشـطة              

) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ٣,٦٢٥(التعليمية هى   
، لذا ، فإن الفروق بين هذين المتوسـطين فـروق           ) ٢,٣٦(هى  ) ٩٩(ودرجة حرية   

 .، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث ) ٠,٠١(دالة إحصائياً عند مستوى 
 

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين       ) ١٩(،  ) ١٨(وتستنتج الباحثة من الجدولين     
ثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسـبة      متوسط درجات أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقات الثال        

 .لمهارات تنظيم األنشطة التعليمية ، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 
 .من فروض الدراسة )  هـ– ٢(وبذلك يتم قبول الفرض 

 

ـ  – ٢(،  )  ب – ٢(،  )  أ – ٢(وبتحقق الفروض الفرعية األريعة      ـ  – ٢(،  )  جـ )  هـ
 إال أن ذلـك لـم   –)  د– ٢(وعلى الرغم من عدم تحقق الفرض  –المنبثقة من الفرض الثانى  

. يؤثر على داللة الفروق لمتوسط الدرجات الكلية للمهارات األدائية المتعلقة بتخطيط الـدرس              
بين متوسط درجات أفراد    ) ٠,٠١عند مستوى   (وهذا يعنى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية         

ثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسـبة للمهـارات األدائيـة          العينة من المعلمين فى التطبيقات الثال     
.المتعلقة بتخطيط الدرس ، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث           

א א א .א



 ١٣٥

 : اختبار صحة الفرض الثالث : ثالثاً 
 ) :  أ– ٣( اختبار صحة الفرض –أ 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الـدرجات   " :على )  أ– ٣(ينص الفرض   
الكلية ألفراد العينة من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة للمهـارات              

 " .األدائية المتعلقة بتنفيذ الدرس ، والفرق لصالح متوسط الدرجات الكلية للتطبيق الثالث 
 

امت الباحثة باستخدام برنامج حزم التحليل اإلحصائى       وللتحقق من صحة هذا الفرض ق      
spss/pc+             حيث تم إجراء تحليل تباين القياسات المتكررة لمتوسط الدرجات الكلية للمهـارات 

التى تم الحصـول عليهـا ،       " ف  " يبين قيمة   ) ٢٠(األدائية المتعلقة بتنفيذ الدرس ، والجدول       
رجات الكلية للمهارات األدائيـة المتعلقـة بتنفيـذ         وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسط الد     

 .الدرس فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى 
 

 )٢٠(جدول 
 

متوسط المربعات قيمة ف مستوى الداللة مجموع المربعات  مصدر التباين درجات الحرية
١٢,٠٩٦ ** ٠,٠١ بين القياسات المتكررة ٢ ٢٧٣٩,٣٠٧ ١٣٦٩,٦٥٣

 بين األفراد ٩٩ ٨٦١٥٦,٩٢ ٨٧٠,٢٧٢  

 الخطأ ١٩٨ ٢٢٤١٩,٣٦ ١١٣,٢٢٩  

   ١١١٣١٥,٥٩  المجموع الكلى ٢٩٩
 

 
، وحيث أن قيمة    ) ١٢,٠٩٦(المحسوبة هى   " ف  " أن قيمة   ) ٢٠(ويتضح من الجدول    

، لـذا ،    ) ٤,٧٨٧(هى  ) ١٩٨,٢(ودرجات حرية   ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ف  " 
بـين متوسـط الـدرجات الكليـة        ) ٠,٠١عند مستوى   (داللة إحصائية   فإنه توجد فروق ذات     

للمهارات األدائية المتعلقة بتنفيذ الدرس فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى ، ولتحديد             
للمجموعات المرتبطة بين متوسط الدرجات الكلية لكل       " ت  " اتجاه هذه الفروق تم حساب قيمة       

التى تم الحصـول    " ت  " يبين قيمة   ) ٢١(التقويم الذاتى ، والجدول     تطبيقين على حدة لبطاقة     
عليها ، وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسط الدرجات الكلية لكل تطبيقين على حدة لبطاقة              

 .التقويم الذاتى ، والمتعلقة بالمهارات األدائية لتنفيذ الدرس 
 



 ١٣٦

 )٢١(جدول 
مستوى الداللة  القياس درجات الحرية المتوسط يارىاالنحراف المع "ت"قيمة 

٢٠,٥٦٨٩ ٢,٠٥٩  *٠,٠٥ 
١٨,٤٤٨٦ 

١٢٢,٨٢
١٢٥,٨٢

 األول  ٩٩
 الثانى

٢٠,٥٦٨٩ ٤,١٢٤  **٠,٠١ 
١٨,٢٥٦٥ 

١٢٢,٨٢
١٣٠,١٨

 األول  ٩٩
الثالث 

١٨,٤٤٨٦ ٣,٥٧٧  **٠,٠١ 
١٨,٢٥٦٥ 

١٢٥,٨٢
١٣٠,٤٨

 الثانى ٩٩
الثالث 

 

 : ما يلى ) ٢١(ويتضح من الجدول 
المحسوبة للفروق بين متوسطى الـدرجات الكليـة ألفـراد العينـة فـى              " ت  " ة  قيم ) ١(

التطبيقين األول والثانى لبطاقة التقويم الذاتى فى المهارات األدائية المتعلقـة بتنفيـذ             
) ٠,٠٥(الجدولية عند مستوى داللـة      " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ٢,٠٥٩(الدرس هى   

ن الفروق بين هذين المتوسـطين فـروق        ، لذا ، فإ   ) ١,٦٦(هى  ) ٩٩(ودرجة حرية   
 .، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثانى ) ٠,٠٥(دالة إحصائياً عند مستوى 

 

المحسوبة للفروق بين متوسطى الـدرجات الكليـة ألفـراد العينـة فـى              " ت  " قيمة   ) ٢(
تنفيـذ  التطبيقين األول والثالث لبطاقة التقويم الذاتى فى المهارات األدائية المتعلقـة ب           

) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللـة      " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ٤,١٢٤(الدرس هى   
، لذا فإن الفروق بين هذين المتوسطين فروق دالة         ) ٢,٣٦(هى  ) ٩٩(ودرجة حرية   

 .، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث ) ٠,٠١(إحصائياً عند مستوى 
 

 الـدرجات الكليـة ألفـراد العينـة فـى           المحسوبة للفروق بين متوسطى   " ت  " قيمة   ) ٣(
التطبيقين الثانى والثالث لبطاقة التقويم الذاتى فى المهارات األدائية المتعلقـة بتنفيـذ      

) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللـة      " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ٣,٥٧٧(الدرس هى   
، لذا ، فإن الفروق بين هذين المتوسـطين فـروق           ) ٢,٣٦(هى  ) ٩٩(ودرجة حرية   

 .، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث ) ٠,٠١(دالة إحصائياً عند مستوى 
 

عند (أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية       ) ٢١(،  ) ٢٠(وتستنتج الباحثة من الجدولين     
بين متوسط الدرجات الكلية للمهارات األدائية المتعلقة بتنفيذ الـدرس          ) ٠,٠١مستوى  



 ١٣٧

ة التقويم الذاتى ، والفرق لصالح متوسط الـدرجات الكليـة           فى التطبيقات الثالثة لبطاق   
 .للتطبيق الثالث

 ) . أ– ٣(وبذلك يتم قبول الفرض 
 

 ) :  ب– ٣( اختبار صحة الفرض -ب
توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطات          : " على  )  ب – ٣(ينص الفرض   

 التقويم الذاتى بالنسبة لمهـارات      درجات أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة        
 " .التمهيد للدرس ، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 

 

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام برنامج حزم التحليل اإلحصائى            
spss/pc+                وتم إجراء تحليل تباين القياسات المتكررة لمتوسط درجات افـراد العينـة مـن ، 
التى تم الحصول   " ف  " يبين قيمة   ) ٢٢( بالنسبة لمهارات التمهيد للدرس ، والجدول        المعلمين

 .عليها ، وداللتها اإلحصائية 
 

 )٢٢(جدول 
متوسط المربعات قيمة ف مستوى الداللة مجموع المربعات  مصدر التباين درجات الحرية
بين القياسات المتكررة ٢ ١١,٩٤٧ ٥,٩٧٣ ١,٥٧١ غير دالة 

 بين األفراد ٩٩ ٢٠٣٥,٧٢ ٢٠,٥٦٣  

 الخطأ ١٩٨ ٧٥٢,٧٢ ٣,٨٠٢  

 المجموع الكلى ٢٩٩ ٢٨٠٠,٣٩   
 

 ، وحيث أن قيمـة     ) ١,٥٧١(المحسوبة هى   " ف  " أن قيمة   ) ٢٢(ويتضح من الجدول    
، لـذا ،    ) ٣,٠٩(هـى   ) ١٩٨,٢(ودرجات حرية   ) ٠,٠٥(الجدولية عند مستوى داللة     " ف  " 

لة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة من المعلمـين فـى            فإنه ، ال توجد فروق ذات دال      
 .التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات التمهيد للدرس 

 ) . ب– ٣(وبذلك يتم رفض الفرض 
 

 ) :  جـ– ٣( اختبار صحة الفرض -جـ
ـ – ٣(ينص الفرض     درجات  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط      : " على  )  ج

أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسـبة السـتراتيجيات              
 " .ومهارات التدريس ، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 



 ١٣٨

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام برنامج حزم التحليل اإلحصائى            
spss/pc+    حليل تباين القياسات المتكررة لمتوسط درجات أفراد العينـة مـن            حيث تم إجراء ت

التى تم  " ف  " يبين قيمة   ) ٢٣(المعلمين بالنسبة الستراتيجيات ومهارات التدريس ، والجدول        
 .الحصول عليها ، وداللتها اإلحصائية 

 )٢٣(جدول 
متوسط المربعات قيمة ف مستوى الداللة مجموع المربعات  ر التباينمصد درجات الحرية

١٤,٠٦٤ ** ٠,٠١ بين القياسات المتكررة ٢ ٢٢٢,٦٦ ١١١,٣٣

 بين األفراد ٩٩ ٣٤٢٤,٩٧ ٣٤,٥٩٦  

 الخطأ ١٩٨ ١٥٦٧,٣٤ ٧,٩١٦  

 المجموع الكلى ٢٩٩ ٥٢١٤,٩٧   
 

، وحيث أن قيمة    ) ١٤,٠٦٤(المحسوبة هى   " ف  " أن قيمة   ) ٢٣(ويتضح من الجدول    
، ) ٤,٧٨٧(هـى   ) ١٩٨,٢(هى ودرجات حريـة     ) ٠,٠١(لة  الجدولية عند مستوى دال   " ف  " 

بين متوسـط درجـات أفـراد       ) ٠,٠١عند مستوى   (لذا، فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية        
العينة من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة الستراتيجيات ومهارات            

للمجموعات المرتبطة بين متوسط    " ت  "  قيمة   التدريس ، ولتحديد اتجاه هذه الفروق تم حساب       
 درجات أفراد العينة من المعلمين بين كل تطبيقين على حده لبطاقة التقويم الذاتى ، والجـدول                

التى تم الحصول عليها وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسط درجات          " ت  " يبين قيمة   ) ٢٤(
حـدة لبطاقـة التقـويم الـذاتى بالنسـبة          أفراد العينة من المعلمين بين كل تطبيقـين علـى           

 .الستراتيجيات ومهارات التدريس 
 )٢٤(جدول 

مستوى الداللة  القياس درجات الحرية المتوسط االنحراف المعيارى "ت"قيمة 
٩,٨٣٣٦ ٢,٥٨٧  *٠,٠١ 

٩,٥١٢٩ 
٤٦,٧٤ 
٤٨,٧ 

 األول  ٩٩
 الثانى

٩,٨٣٣٦ ٤,٦٤٢  **٠,٠١ 
٨,٥٦٨٦ 

٤٦,٧٤ 
٥٠,٦٥ 

 األول  ٩٩
ث الثال

٩,٥١٢٩ ٢,٥٠٠  **٠,٠١ 
٨,٥٦٨٦ 

٤٨,٧ 
٥٠,٦٥ 

 الثانى ٩٩
الثالث 



 ١٣٩

 : ما يلى ) ٢٤(ويتضح من الجدول 
المحسوبة للفروق بين متوسطى درجات أفراد العينة فى التطبيقـين األول           " ت  " قيمة   ) ١(

 والثانى لبطاقة التقويم الـذاتى بالنسـبة السـتراتيجيات ومهـارات التـدريس هـى               
ودرجة حرية  ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  "  قيمة   ، وحيث أن  )٢,٥٨٧(
، لذا ، فإن الفروق بين هذين المتوسطين فروق دالـة إحصـائياً             ) ٢,٣٦(هى  ) ٩٩(

 .، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثانى ) ٠,٠١(عند مستوى 
 

ـ         " ت  " قيمة   ) ٢( ين األول  المحسوبة للفروق بين متوسطى درجات أفراد العينة فى التطبيق
 والثالث لبطاقة التقويم الذاتى بالنسـبة السـتراتيجيات ومهـارات التـدريس هـى              

ودرجة حرية  ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " ، وحيث أن قيمة     )٤,٦٤٢(
، لذا ، فإن الفروق بين هذين المتوسطين فروق دالـة إحصـائياً             ) ٢,٣٦(هى  ) ٩٩(

 .توسط درجات التطبيق الثالث ، والفرق لصالح م) ٠,٠١(عند مستوى 
 

المحسوبة للفروق بين متوسطى درجات أفراد العينة فى التطبيقين الثانى          " ت  " قيمة   ) ٣(
 والثالث لبطاقة التقويم الذاتى بالنسـبة السـتراتيجيات ومهـارات التـدريس هـى              

ودرجة حرية  ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " ، وحيث أن قيمة     )٢,٥٠٠(
، لذا ، فإن الفروق بين هذين المتوسطين فروق دالـة إحصـائياً             ) ٢,٣٦(هى  ) ٩٩(

 .، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث ) ٠,٠١(عند مستوى 
 

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية      ) ٢٤(،  ) ٢٣(وبذلك تستنتج الباحثة من الجدولين      
لمين فـى التطبيقـات الثالثـة       بين متوسط درجات أفراد العينة من المع      ) ٠,٠١(عند مستوى   

لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة الستراتيجيات ومهارات التدريس ، والفـرق لصـالح متوسـط              
 .درجات التطبيق الثالث 

 .من فروق الدراسة )  جـ– ٣(وبذلك يتم قبول الفرض 
 

 ) :  د– ٣( اختبار صحة الفرض –د 
 إحصائية بين متوسط درجـات      توجد فروق ذات داللة   : " على  )  د – ٣(ينص الفرض    

أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات صـياغة              
 " .وتوجيه ، وتلقى األسئلة ، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 

 

صائى وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام برنامج جزم التحليل اإلح            
spss/pc+                وتم إجراء تحليل تباين القياسات المتكررة لمتوسط درجات أفـراد العينـة مـن ، 



 ١٤٠

" ف"يبـين قيمـة     ) ٢٥(المعلمين بالنسبة لمهارات صياغة وتوجيه وتلقى األسئلة ، والجدول          
 .التى تم الحصول عليها ، وداللتها اإلحصائية 

 )٢٥(جدول 
متوسط المربعات قيمة ف مستوى الداللة مجموع المربعات  مصدر التباين درجات الحرية

بين القياسات المتكررة ٢ ٢٤٢,٢٤ ١٢١,١٢٠ ٦,٧٧١ ** ٠,٠١

 بين األفراد ٩٩ ١١٤٠٧,٠٨ ١١٥,٢٢٣  

 الخطأ ١٩٨ ٣٥٤١,٧٦ ١٧,٨٨٨  

 المجموع الكلى ٢٩٩ ١٥١٩١,٠٨   
 

  قيمـة   ، وحيث أن  ) ٦,٧٧١(المحسوبة هى   " ف  " أن قيمة   ) ٢٥(ويتضح من الجدول    
، لـذا ،    ) ٤,٧٨٧(هى  ) ١٩٨,٢(ودرجات حرية   ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ف  " 

بين متوسط درجات أفـراد العينـة   ) ٠,٠١عند مستوى  (فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية       
من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات صياغة ، وتوجيـه ،           

للمجموعات المرتبطة بـين    " ت  "  األسئلة ، ولتحديد اتجاه هذه الفروق تم حساب قيمة           وتلقى
يبين ) ٢٦(متوسط درجات أفراد العينة لكل تطبيقين على حدة لبطاقة التقويم الذاتى ، والجدول              

التى تم الحصول عليها وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسط درجات أفراد العينة            " ت  " قيمة  
لمعلمين بين كل تطبيقين على حدة لبطاقة التقويم الـذاتى بالنسـبة لمهـارات صـياغة                من ا 

 .وتوجيه، وتلقى األسئلة 
 )٢٦(جدول 

مستوى الداللة  القياس درجات الحرية المتوسط االنحراف المعيارى "ت"قيمة 
 ٧,٤٥٩٣ ١,٦٤٧ غير دالة

٧,٠٦٥٠ 
٤٥,٣٤ 
٤٦,٣٨ 

 األول  ٩٩
 الثانى

٧,٤٥٩٣ ٣,١٩٢  **٠,٠١ 
٦,٧٤١١ 

٤٥,٣٤ 
٤٧,٥٤ 

 األول  ٩٩
الثالث 

٧,٠٦٥٠ ٢,٥٩٦  **٠,٠١ 
٦,٧٤١ 

٤٦,٣٨ 
٤٧,٥٤ 

 الثانى ٩٩
الثالث 

 : ما يلى ) ٢٦(ويتضح من الجدول 



 ١٤١

المحسوبة للفروق بين متوسطى درجات أفراد العينة فى التطبيقـين األول           " ت  " قيمة   ) ١(
ة ، وتوجيه ، وتلقى األسئلة هى       والثانى لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات صياغ      

ودرجة حرية  ) ٠,٠٥(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ١,٦٤٧(
، لذا ، فإنه ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين هـذين                ) ١,٦٦(هى  ) ٩٩(

 .المتوسطين 
 

ول المحسوبة للفروق بين متوسطى درجات أفراد العينة فى التطبيقـين األ          " ت  " قيمة   ) ٢(
 والثالث لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات صياغة وتوجيه ، وتلقى األسئلة هـى             

ودرجة حرية  ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ٣,١٩٢(
، لذا ، فإن الفروق بين هذين المتوسطين فروق دالـة إحصـائياً             ) ٢,٣٦(هى  ) ٩٩(

 .ح متوسط درجات التطبيق الثالث ، والفرق لصال) ٠,٠١(عند مستوى 
 

المحسوبة للفروق بين متوسطى درجات أفراد العينة فى التطبيقين الثانى          " ت  " قيمة   ) ٣(
 والثالث لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات صياغة وتوجيه وتلقى األسـئلة هـى             

ة ودرجة حري ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ٢,٥٩٦(
، لذا ، فإن الفروق بين هذين المتوسطين فروق دالـة إحصـائية         ) ٢,٣٦(هى  ) ٩٩(

 .، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث ) ٠,٠١(عند مستوى 
 

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند       ) ٢٦(،  ) ٢٥(وتستنتج الباحثة من الجدولين     
المعلمين فى التطبيقات الثالثـة     بين متوسط درجات أفراد العينة من       ) ٠,٠١(مستوى  

لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات صياغة وتوجيه وتلقى األسئلة ، والفرق لصالح            
 .متوسط درجات التطبيق الثالث 

 .من فروض الدراسة )  د– ٣(وبذلك يتم قبول الفرض 
 

 ) : هـ– ٣( اختبار صحة الفرض -هـ 
ـ – ٣(ينص الفرض     ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات       توجد فروق : " على  )  ه

أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسـبة لمهـارات إدارة               
 " .الفصل الدراسى ، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 

 

صائى وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام برنامج حزم التحليل اإلح           
spss/pc+                وإجراء تحليل تباين القياسات المتكررة لمتوسط درجـات أفـراد العينـة مـن ، 



 ١٤٢

التى تـم   " ف  " يبين قيمة   ) ٢٧(المعلمين بالنسبة لمهارات إدارة الفصل الدراسى ، والجدول         
 .الحصول عليها ، وداللتها اإلحصائية 

 )٢٧(جدول 
متوسط المربعات قيمة ف مستوى الداللة مربعاتمجموع ال  مصدر التباين درجات الحرية

بين القياسات المتكررة ٢ ٤٩,٤٤٧ ٢٤,٧٢٣ ٤,٢٣٣  *٠,٠٥

 بين األفراد ٩٩ ٤٩٨٠,٩١٧ ٥٠,٣١٢  

 الخطأ ١٩٨ ١١٥٦,٥٥٣ ٥,٨٤١  

 المجموع الكلى ٢٩٩ ٦١٨٦,٩٢   
 

 ، وحيث أن قيمـة     ) ٤,٢٣٣(المحسوبة هى   " ف  " أن قيمة   ) ٢٧(يتضح من الجدول    
، لـذا ،    ) ٣,٠٩(هـى   ) ١٩٨,٢(ودرجات حرية   ) ٠,٠٥(لجدولية عند مستوى داللة     ا" ف  " 

بين متوسط درجات أفراد العينـة      ) ٠,٠٥عند مستوى   ( فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية       
من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الـذاتى بالنسـبة لمهـارات إدارة الفصـل                

للمجموعات المرتبطة بين متوسط    " ت  " ذه الفروق تم حساب قيمة      الدراسى، ولتحديد اتجاه ه   
 يبين قيمـة   ) ٢٨(درجات أفراد العينة لكل تطبيقين على حدة لبطاقة التقويم الذاتى ، والجدول             

التى تم الحصول عليها وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسط درجات أفراد العينة من             " ت  " 
ى حدة لبطاقة التقويم الـذاتى بالنسـبة لمهـارات إدارة الفصـل             المعلمين بين كل تطبيقين عل    

 .الدراسى 
 )٢٨(جدول 

مستوى الداللة  القياس درجات الحرية المتوسط االنحراف المعيارى "ت"قيمة 
 ٤,٢٠٩٤ ٠,٤٥٤ غير دالة

٤,٦٢١٦ 
١٤,٧٢ 
١٤,٨٨ 

 األول  ٩٩
 الثانى

٤,٢٠٩٤ ٢,٢٩٦  *٠,٠٥ 
٤,٧٨٧١ 

١٤,٧٢ 
١٥,٦٥ 

 األول  ٩٩
ثالث ال

٤,٦٢١٦ ٣,٠٩٣  **٠,٠١ 
٤,٧٨٧١ 

١٤,٨٨ 
١٥,٦٥ 

 الثانى ٩٩
الثالث 

 



 ١٤٣

 : ما يلى ) ٢٨(ويتضح من الجدول 
المحسوبة للفروق بين متوسطى درجات أفراد العينة فى التطبيقـين األول           " ت  " قيمة   ) ١(

)  ٠,٤٥٤(والثانى لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات إدارة الفصل الدراسى هـى            
 هـى  ) ٩٩(ودرجة حرية   ) ٠,٠٥(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " ث أن قيمة    وحي

 .، لذا ، فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين هذين المتوسطين ) ١,٦٦(
 

المحسوبة للفروق بين متوسطى درجات أفراد العينة فى التطبيقـين األول           " ت  " قيمة   ) ٢(
)  ٢,٢٩٦(مهارات إدارة الفصل الدراسى هـى       والثالث لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة ل     

 هـى  ) ٩٩(ودرجة حرية   ) ٠,٠٥(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " وحيث أن قيمة    
،  )٠,٠٥(، لذا ، فإن الفروق بين هذن المتوسـيطن دالـة عنـد مسـتوى                ) ١,٦٦(

 .والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 
 

طى درجات أفراد العينة فى التطبيقين الثانى       المحسوبة للفروق بين متوس   " ت  " قيمة   ) ٣(
)  ٣,٠٩٣(والثالث لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات إدارة الفصل الدراسى هـى            

 هـى  ) ٩٩(ودرجة حرية   ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " وحيث أن قيمة    
)  ٠,٠١(، لذا ، فإن الفروق بين هذين المتوسـطين دالـة عنـد مسـتوى                ) ٢,٣٦(

 .والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 
 

عند (أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية       ) ٢٨(،  ) ٢٧(وتستنتج الباحثة من الجدولين     
بين متوسط درجات أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقـات الثالثـة            ) ٠,٠٥مستوى  

 والفرق لصالح متوسط    لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات إدارة الفصل الدراسى ،        
 .من فروض الدراسة )  هـ– ٣(وبذلك يتم قبول الفرض . درجات التطبيق الثالث 

 

ـ  – ٣(،  )  أ – ٣(وبتحقق الفروض الفرعية األربعة      ـ  – ٣(،  )  د – ٣(،  )  جـ )  هـ
إال أن ذلك لم يؤثر     )  ب – ٣(المنبثقة من الفرض الثالث ، وعلى الرغم من عدم تحقق الفرض            

لفروق لمتوسط الدرجات الكلية للمهارات األدائية المتعلقة بتنفيذ الـدرس ، وهـذا             على داللة ا  
بين متوسـط درجـات أفـراد       ) ٠,٠١عند مستوى   (يعنى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية        

العينة من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسـبة للمهـارات األدائيـة               
. لدرس ، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالـث          المتعلقة بتنفيذ ا  

א א א  .א



 ١٤٤

 : اختبار صحة الفرض الرابع : رابعاً 
 ) :  أ– ٤( اختبار صحة الفرض –أ 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الـدرجات  : " على )  أ– ٤(ينص الفرض   
ة من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة للعالقـات            الكلية ألفراد العين  

 " .اإلنسانية ، والفرق لصالح متوسط الدرجات الكلية للتطبيق الثالث 
 

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام برنامج حزم التحليل اإلحصائى             
spss/pc+      ت المتكررة لمتوسط الدرجات الكلية ألفراد العينة        ، وتم إجراء تحليل تباين القياسا

التى تم الحصـول    " ف  " يبين قيمة   ) ٢٩(من المعلمين بالنسبة للعالقات اإلنسانية ، والجدول        
عليها ، وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسط الدرجات الكلية ألفراد العينة بالنسبة للعالقات             

 .اإلنسانية 
 )٢٩(جدول 
 

متوسط المربعات قيمة ف لةمستوى الدال مجموع المربعات  مصدر التباين درجات الحرية
بين القياسات المتكررة ٢ ٤٢٠,٢٤٧ ٢١٠,١٢٣ ٥,٦٧٤  **٠,٠١

  ٢١٤٢٠,٨١٣ ٢١٦,٣٧٢  بين األفراد ٩٩

 الخطأ ١٩٨ ٧٣٣٣,٠٨٧ ٣٧,٠٣٦  

 المجموع الكلى ٢٩٩ ٢٩١٧٤,١٥   
 

 
 ، وحيث أن قيمـة     ) ٥,٦٧٤(لمحسوبة هى   ا" ف  " أن قيمة   ) ٢٩(ويتضح من الجدول    

، لـذا ،    ) ٤,٧٨٧(هى  ) ١٩٨,٢(ودرجات حرية   ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ف  " 
بين متوسط الدرجات الكلية ألفراد     ) ٠,٠١عند مستوى   (فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية       

بالنسبة للعالقـات اإلنسـانية ،      العينة من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى          
للمجموعات المرتبطة بين متوسط الـدرجات      " ت  " ولتحديد اتجاه هذه الفروق تم حساب قيمة        

التى تـم   " ت  " يبين قيمة   ) ٣٠(الكلية لكل تطبيقين على حدة لبطاقة التقويم الذاتى ، والجدول           
لكلية ألفـراد العينـة مـن       الحصول عليها وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسط الدرجات ا        

 .المعلمين بين كل تطبيقين على حدة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة للعالقات اإلنسانية 
 



 ١٤٥

 )٣٠(جدول 
مستوى الداللة  القياس درجات الحرية المتوسط االنحراف المعيارى "ت"قيمة 
 ١٠,٦٦٣٧ ٠,٩٩٤ غير دالة

٩,٢٧٥٥ 
٦٣,٣٢ 
٦٤,١٩ 

 األول  ٩٩
 الثانى

١٠,٦٦٣٧ ٢,٨٥٨  *٠,٠١ 
٩,٥٢٣٤ 

٦٣,٣٢ 
٦٦,١٥ 

 األول  ٩٩
الثالث 

٩,٢٧٥٥ ٢,٨٤٢  **٠,٠١ 
٩,٥٢٣٤ 

٦٤,١٩ 
٦٦,١٥ 

 الثانى ٩٩
الثالث 

 

 : ما يلى ) ٣٠(ويتضح من الجدول 
المحسوبة للفروق بين متوسطى الـدرجات الكليـة ألفـراد العينـة فـى              " ت  " قيمة   ) ١(

 ى بالنسـبة للعالقـات اإلنسـانية هـى         التطبيقين األول والثانى لبطاقة التقويم الـذات      
ودرجة حرية  ) ٠,٠٥(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ٠,٩٤٤(
، لذا ، فإنه ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين هـذين                ) ١,٦٦(هى  ) ٩٩(

 .المتوسطين 
 

المحسوبة للفروق بين متوسطى الـدرجات الكليـة ألفـراد العينـة فـى              " ت  " قيمة   ) ٢(
 التطبيقين األول والثالث لبطاقة التقويم الـذاتى بالنسـبة للعالقـات اإلنسـانية هـى               

 ودرجـة حريـة    ) ٠,٠١(الجدولية عند مسـتوى     " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ٢,٨٥٨(
 ، لذا ، فإن الفروق بين هذين المتوسطين دالـة عنـد مسـتوى              ) ٢,٣٦(هى  ) ٩٩(
 .للتطبيق الثالث ، والفرق لصالح متوسط الدرجات الكلية ) ٠,٠١(

 

المحسوبة للفروق بين متوسطى الـدرجات الكليـة ألفـراد العينـة فـى              " ت  " قيمة   ) ٣(
 التطبيقين الثانى والثالث لبطاقة التقويم الذاتى بالنسـبة للعالقـات اإلنسـانية هـى              

 ودرجـة حريـة    ) ٠,٠١(الجدولية عند مسـتوى     " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ٢,٨٤٢(
 فإن الفروق بين هذين المتوسطين دالـة عنـد مسـتوى           ، لذا ،    ) ٢,٣٦(هى  ) ٩٩(
 .، والفرق لصالح متوسط الدرجات الكلية للتطبيق الثالث ) ٠,٠١(

 

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند       ) ٣٠(،  ) ٢٩(وتستنتج الباحثة من الجدولين     
قات بين متوسط الدرجات الكلية ألفراد العينة من المعلمين فى التطبي         ) ٠,٠١(مستوى  



 ١٤٦

الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة للعالقات اإلنسانية ، والفـرق لصـالح متوسـط              
 .الدرجات الكلية للتطبيق الثالث 

 .من فروض الدراسة )  أ– ٤(وبذلك يتم قبول الفرض 
 

 ) :  ب– ٤( اختبار صحة الفرض -ب
 درجـات  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط   : " على  )  ب – ٤(ينص الفرض   

أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة للعالقات اإلنسانية             
 " .بين التالميذ ، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 

 

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام برنامج حزم التحليل اإلحصائى            
spss/pc+   ء تحليل تباين القياسات المتكررة لمتوسط درجات أفـراد العينـة مـن              ، وتم إجرا

المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة للعالقات اإلنسانية بين التالميـذ ،              
 .يوضح النتائج التى تم الحصول عليها ) ٣١(والجدول 

 

 )٣١(جدول 
 

متوسط المربعات قيمة ف مستوى الداللة ع المربعاتمجمو  مصدر التباين درجات الحرية
بين القياسات المتكررة ٢ ٢٢,٢٠٧ ١١,١٠٣ ٣,٦٨٦  *٠,٠٥

 بين األفراد ٩٩ ١٥٨٣,٣٧ ١٥,٩٩٤  

 الخطأ ١٩٨ ٥٩٦,٤٦ ٣,٠١٢  

 المجموع الكلى ٢٩٩ ٢٢٠٢,٠٤   

 
 ، وحيث أن قيمـة     ) ٣,٦٨٦(المحسوبة هى   " ف  " أن قيمة   ) ٣١(ويتضح من الجدول    

، لـذا ،    ) ٣,٠٩(هـى   ) ١٩٨,٢(ودرجات حرية   ) ٠,٠٥( الجدولية عند مستوى داللة      "ف  " 
بين متوسط درجات أفـراد العينـة   ) ٠,٠٥(فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        

من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسـبة للعالقـات اإلنسـانية بـين                
للمجموعات المرتبطة بين متوسـط     " ت  " جاه هذه الفروق تم حساب قيمة       التالميذ، ولتحديد ات  

درجات أفراد العينة من المعلمين لكل تطبيقين على حدة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة للعالقات              
 .يوضح النتائج التى تم الحصول عليها ) ٣٢(اإلنسانية بين التالميذ ، والجدول 

  



 ١٤٧

 )٣٢(جدول 
مستوى الداللة "ت"قيمة  االنحراف المعيارى المتوسط يةدرجات الحر القياس
 األول 
 الثانى

١٦,٣٩ ٩٩ 
١٦,١٤ 

٢,٧٥٢٠ 
٢,٦٨٥٦ 

 غير دالة ٠,٩٦٦

 األول 
الثالث 

١٦,٣٩ ٩٩ 
١٦,٨ 

٢,٧٥٢٠ 
٢,٦٨٩٣ 

 غير دالة ١,٧٤٢

 الثانى
الثالث 

١٦,١٤ ٩٩ 
١٦,٨ 

٢,٦٨٥٦ 
٢,٦٨٩٣ 

٠,٠١ ٢,٧٣٠**  

 

 : ى ما يل) ٣٢(ويتضح من الجدول 
المحسوبة للفروق بين متوسطى درجات أفراد العينة من المعلمـين فـى            " ت  " قيمة   ) ١(

التطبيقين األول والثانى لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة للعالقات اإلنسانية بين التالميـذ      
ودرجـة  ) ٠,٠٥(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ٠,٩٦٦(هى  

ذا ، فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين هـذين            ، ل ) ١,٦٦(هى  ) ٩٩(حرية  
 .المتوسطين 

 

المحسوبة للفروق بين متوسطى درجات أفراد العينة من المعلمـين فـى            " ت  " قيمة   ) ٢(
التطبيقين األول والثالث لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة للعالقات اإلنسانية بين التالميذ           

ودرجـة  ) ٠,٠٥(دولية عند مستوى داللة     الج" ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ١,٧٤٢(هى  
، لذا ، فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين هـذين             ) ١,٦٦(هى  ) ٩٩(حرية  

 .المتوسطين 
 

المحسوبة للفروق بين متوسطى درجات أفراد العينة من المعلمـين فـى            " ت  " قيمة   ) ٣(
 اإلنسانية بين التالميذ    التطبيقين الثانى والثالث لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة للعالقات       

ودرجـة  ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ٢,٧٣٠(هى  
، لذا ، فإن الفروق بين هذين المتوسطين دالة عند مستوى           ) ٢,٣٦(هى  ) ٩٩(حرية  

 .، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث ) ٠,٠١(
 

 أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد         )٣٢(،  ) ٣١(وتستنتج الباحثة من الجدول     
بين متوسط درجات أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقات الثالثـة           ) ٠,٠٥(مستوى  



 ١٤٨

لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة للعالقات اإلنسانية بين التالميذ ، والفرق لصالح متوسط            
 .درجات التطبيق الثالث 

 .لدراسة من فروض ا)  ب– ٤(وبذلك يتم قبول الفرض 
 

 ) :  جـ– ٤( اختبار صحة الفرض -جـ
ـ – ٤(ينص الفرض    توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط درجـات          ) : "  ج

أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة للعالقات اإلنسانية             
 " .طبيق الثالث بين المعلم والتالميذ ، والفرق لصالح متوسط درجات الت

 

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام برنامج حزم التحليل اإلحصائى            
spss/pc+                وتم إجراء تحليل تباين القياسات المتكررة لمتوسط درجات أفـراد العينـة مـن ، 

لمعلـم  المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة للعالقات اإلنسـانية بـين ا             
 : يوضح النتائج التى تم الحصول عليها ) ٣٣(والتالميذ ، والجدول 

 

 )٣٣(جدول 
 

 مستوى الداللة قيمة فمتوسط المربعاتمجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين
  **٠,٠١ ٥,٧٢٨ ١٤٦,٦٨٠ ٢٩٣,٣٦ ٢بين القياسات المتكررة

   ١٢٧٩٨,٠٣٧١٢٩,٢٧٣ ٩٩ بين األفراد
   ٢٥,٦٠٦ ٥٠٦٩,٩٧٣ ١٩٨ الخطأ

    ١٨١٦١,٣٧ ٢٩٩ المجموع الكلى
 

 ، وحيث أن قيمـة     ) ٥,٧٢٨(المحسوبة هى   " ف  " أن قيمة   ) ٣٣(ويتضح من الجدول    
، لـذا ،    ) ٤,٧٨٧(هى  ) ١٩٨,٢(ودرجات حرية   ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ف  " 

توسط درجات أفـراد العينـة   بين م) ٠,٠١(فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        
من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة للعالقات اإلنسانية بين المعلم              

للمجموعات المرتبطة بين متوسط    " ت  " والتالميذ ، ولتحديد اتجاه هذه الفروق تم حساب قيمة          
) ٣٤(اقة التقويم الذاتى ، والجدول      درجات أفراد العينة من المعلمين لكل تطبيقين على حده لبط         

 .يبين النتائج التى تم الحصول عليها 
 



 ١٤٩

 )٣٤(جدول 
مستوى الداللة "ت"قيمة  االنحراف المعيارى المتوسط درجات الحرية القياس
 األول 
 الثانى

٤٦,٩٣ ٩٩ 
٤٨,٠٥ 

٨,٥٢٤٨ 
٧,٢٢٥٦ 

 غير دالة ١,٥٥٧

 األول 
الثالث 

٤٦,٩٣ ٩٩ 
٤٩,٣٥ 

٨,٥٢٨٤ 
٧,٤٥٦٨ 

٠,٠١ ٢,٨٨٠**  

 الثانى
الثالث 

٤٨,٠٥ ٩٩ 
٤٩,٣٥ 

٧,٢٢٥٦ 
٧,٤٥٦٨ 

٠,٠٥ ٢,٣٢٤ *  

 

 : ما يلى ) ٣٤(ويتضح من الجدول 
المحسوبة بين متوسطى درجات أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقـين           " ت  " قيمة   ) ١(

لتالميـذ  األول والثانى لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة للعالقات اإلنسانية بين المعلـم وا           
ودرجـة  ) ٠,٠٥(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ١,٥٥٧(هى  

، لذا ، فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين هـذين             ) ١,٦٦(هى  ) ٩٩(حرية  
 .المتوسطين 

 

المحسوبة بين متوسطى درجات أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقـين           " ت  " قيمة   ) ٢(
اقة التقويم الذاتى بالنسبة للعالقات اإلنسانية بين المعلم والتالميـذ          األول والثالث لبط  

ودرجـة  ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ٢,٨٨٠(هى  
، لذا ، فإن الفروق بين هذين المتوسـطين فـروق دالـة             ) ٢,٣٦(هى  ) ٩٩(حرية  

 .ت التطبيق الثالث ، والفرق لصالح متوسط درجا) ٠,٠١(إحصائياً عند مستوى 
 

المحسوبة بين متوسطى درجات أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقـين           " ت  " قيمة   ) ٣(
الثانى والثالث لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة للعالقات اإلنسانية بين المعلم والتالميـذ            

ودرجـة  ) ٠,٠٥(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ٢,٣٢٤(هى  
، لذا ، فإن الفروق بين هذين المتوسـطين فـروق دالـة             ) ١,٦٦(هى  ) ٩٩(حرية  

 .، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث ) ٠,٠٥(إحصائية عند مستوى 
 

توجد فروق ذات داللة إحصـائية      " أنه  ) ٣٤(،  ) ٣٣(وتستنتج الباحثة من الجدولية     
لمعلمين فـى التطبيقـات     بين متوسط درجات أفراد العينة من ا      ) ٠,٠١(عند مستوى   



 ١٥٠

الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة للعالقات اإلنسانية بين المعلم والتالميذ ، والفرق            
 " .لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 

 .من فروض الدراسة )  جـ– ٤(وبذلك يتم قبول الفرض 
 

ـ  – ٤(،  )  ب – ٤(،  )  أ – ٤(وبتحقق الفروض الفرعية الثالثة      نبثقـة مـن    الم)  جـ
 : الفرض الرابع ، يتم منطقياً قبول الفرض الرابع من فروض الدراسة والـذى يـنص علـى                  

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقات               " 
، والفـرق   الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة للمهارات األدائية المتعلقة بالعالقات اإلنسانية           

א" . لصالح متوسط درجات التطبيـق الثالـث         א א
א  .א

 

 : اختبار صحة الفرض الخامس : خامساً 
 ) :  أ– ٥( اختبار صحة الفرض –أ 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الـدرجات  : " على )  أ– ٥(ينص الفرض   
ن المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهـارات           الكلية ألفراد العينة م   

يبين ) ٣٥(، والجدول   " تقويم الدرس ، والفرق لصالح متوسط الدرجات الكلية للتطبيق الثالث           
 .النتائج التى تم الحصول عليها 

 )٣٥(جدول 
 مستوى الداللة  فقيمةمتوسط المربعاتمجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين

  **١١,١٧٨٠,٠١ ٣٧٩,١٦٣ ٧٥٨,٣٢٧ ٢بين القياسات المتكررة
   ٢٤٧,٥٣١ ٢٤٥٠٥,٥٢ ٩٩ بين األفراد
   ٣٣,٩٢١ ٦٧١٦,٣٤ ١٩٨ الخطأ

    ٣١٩٨٠,١٩ ٢٩٩ المجموع الكلى
 

، وحيث أن قيمة    ) ١١,١٧٨(المحسوبة هى   " ف  " أن قيمة   ) ٣٥(ويتضح من الجدول     
، لـذا    ) ٤,٧٨٧(هـى   ) ١٩٨,٢(ودرجات حرية   ) ٠,٠١(عند مستوى داللة    الجدولية  " ف  " 

بين متوسط الدرجات الكلية ألفراد     ) ٠,٠١(فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         
العينة من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات تقويم الـدرس        

 للمجموعات المرتبطة بين متوسط الدرجات " ت " ق تم حساب قيمة ولتحديد اتجاه هذه الفرو



 ١٥١

) ٣٦(الكلية ألفراد العينة من المعلمين لكل تطبيقين على حدة لبطاقة التقويم الذاتى ، والجدول               
 .التى تم الحصول عليها " ت " يبين قيمة 

 

 )٣٦(جدول 
توى الداللةمس "ت"قيمة  االنحراف المعيارى المتوسط درجات الحرية القياس
 األول 
 الثانى

٦١,٥٣ ٩٩ 
٦٣,١٨ 

١٠,٢٢٧٢ 
١٠,١٩٨٤ 

 غير دالة ١,٩١٠

 األول 
الثالث 

٦١,٥٣ ٩٩ 
٦٥,٤١ 

١٠,٢٢٧٢ 
١٠,٣٣٢٩ 

٠,٠١ ٤,٢٠٦**  

 الثانى
الثالث 

٦٣,١٨ ٩٩ 
٦٥,٤١ 

١٠,١٩٨٤ 
١٠,٣٣٢٩ 

٠,٠١ ٣,٣٦٩*  

 

 : ما يلى ) ٣٦(ويتضح من الجدول 
ن متوسطى الدرجات الكلية ألفراد العينة من المعلمين المحسوبة للفروق بي" ت " قيمة   ) ١(

 فى التطبيقين األول والثانى لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات تقويم الدرس هـى             
ودرجة حرية  ) ٠,٠٥(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ١,٩١٠(
صـائية بـين هـذين      ، لذا ، فإنه ال توجد فروق ذات داللـة إح          ) ١,٦٦(هى  ) ٩٩(

 .المتوسطين 
 

المحسوبة للفروق بين متوسطى الدرجات الكلية ألفراد العينة من المعلمين " ت " قيمة   ) ٢(
فى التطبيقين األول والثالث لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات تقويم الدرس هـى       

ية ودرجة حر ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ٤,٢٠٦(
 ، لذا ، فإن الفروق بين هذين المتوسطين دالـة عنـد مسـتوى              ) ٢,٣٦(هى  ) ٩٩(
 .، والفرق لصالح متوسط الدرجات الكلية للتطبيق الثالث ) ٠,٠١(

 

المحسوبة للفروق بين متوسطى الدرجات الكلية ألفراد العينة من المعلمين " ت " قيمة   ) ٣(
لذاتى بالنسبة لمهارات تقويم الدرس هى      فى التطبيقين الثانى والثالث لبطاقة التقويم ا      

 ودرجة حريـة   ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " وحيث أن قيمة    ) ٣,٣٦٩(
 ، لذا ، فإن الفروق بين هذين المتوسطين دالـة عنـد مسـتوى              ) ٢,٣٦(هى  ) ٩٩(
 .، والفرق لصالح متوسط الدرجات الكلية للتطبيق الثالث ) ٠,٠١(



 ١٥٢

توجد فروق ذات داللـة إحصـائية       " أنه  ) ٣٦(،  ) ٣٥(الجدولين  وتستنتج الباحثة من    
بين متوسط الدرجات الكلية ألفراد العينة من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقـة التقـويم               

 " .الذاتى بمهارات تقويم الدرس ، والفرق لصالح متوسط الدرجات الكلية للتطبيق الثالث 
 

 . فروض الدراسة من)  أ– ٥(وبذلك يتم قبول الفرض 
 

 ) :  ب– ٥( اختبار صحة الفرض -ب
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات     : " على  )  ب – ٥(ينص الفرض    

أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات التقـويم              
 " .التطبيق الثالث قبل بدء شرح الدرس ، والفرق لصالح متوسط درجات 

 

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام برنامج حزم التحليل اإلحصائى             
spss/pc+                وتم إجراء تحليل تباين القياسات المتكررة لمتوسط درجات أفـراد العينـة مـن ، 

لتى تم  يبين النتائج ا  ) ٣٧(المعلمين بالنسبة لمهارات التقويم قبل بدء شرح الدرس ، والجدول           
 .الحصول عليها 

 )٣٧(جدول 
 

 مستوى الداللة قيمة فمتوسط المربعاتمجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين
  **٠,٠١ ٥,٧٨٨ ١٤,٢٥٠ ٢٨,٥ ٢بين القياسات المتكررة

   ١٠,٩٦٩ ١٠٨٥,٩٢ ٩٩ بين األفراد
   ٢,٤٦٢ ٤٨٧,٥ ١٩٨ الخطأ

    ١٦٠١,٩٢ ٢٩٩ المجموع الكلى
 

 ، وحيث أن قيمـة     ) ٥,٧٨٨(المحسوبة هى   " ف  " أن قيمة   ) ٣٧( من الجدول    ويتضح
، لـذا    ) ٤,٧٨٧(هـى   ) ١٩٨,٢(ودرجات حرية   ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ف  " 

بين متوسط درجات أفـراد العينـة   ) ٠,٠١(فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        
طاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات التقويم قبل بدء شرح       من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لب     

للمجموعات المرتبطة بين متوسـط     " ت  " الدرس ، ولتحديد اتجاه هذه الفروق تم حساب قيمة          
درجات أفراد العينة من المعلمين لكل تطبيقين على حدة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات              

 .يبين النتائج التى تم الحصول عليها ) ٣٨(لجدول التقويم قبل بدء شرح الدرس ، وا



 ١٥٣

 )٣٨(جدول 
مستوى الداللة "ت"قيمة  االنحراف المعيارى المتوسط درجات الحرية القياس
 األول 
 الثانى

١٣,١٦ ٩٩ 
١٣,٦١ 

٢,٣٣٨٦ 
٢,٣٨٦٤ 

 غير دالة ١,٨٨٤

 األول 
الثالث 

١٣,١٦ ٩٩ 
١٣,٩١ 

٢,٣٣٨٦ 
٢,١٧٤٧ 

٠,٠١ ٣,٢٦٤**  

 الثانى
الث الث

١٣,٦١ ٩٩ 
١٣,٩١ 

٢,٣٨٦٤ 
٢,١٧٤٧ 

 غير دالة  ١,٥٤١

 

 : ما يلى ) ٣٨(ويتضح من الجدول 
المحسوبة للفروق بين متوسطى درجات أفراد العينة من المعلمـين فـى            " ت  " قيمة   ) ١(

التطبيقين األول والثانى لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات التقويم قبل بدء شرح            
) ٠,٠٥(الجدولية عند مستوى داللـة      " ت  " وحيث أن قيمة    ،  ) ١,٨٨٤(الدرس هى   

، لذا ، فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين           ) ١,٦٦(هى  ) ٩٩(ودرجة حرية   
 .هذين المتوسطين 

 

المحسوبة بين متوسطى درجات أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقـين           " ت  " قيمة   ) ٢(
لنسبة لمهارات التقويم قبل بدء شـرح الـدرس        األول والثالث لبطاقة التقويم الذاتى با     

ودرجـة  ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ٣,٢٦٤(هى  
، لذا ، فإن الفروق بين هذين المتوسطين دالة عند مستوى           ) ٢,٣٦(هى  ) ٩٩(حرية  

 .، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث ) ٠,٠١(
 

ين متوسطى درجات أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقـين          المحسوبة ب " ت  " قيمة   ) ٣(
الثانى والثالث لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات التقويم قبل بدء شرح الـدرس             

 ودرجة حريـة   ) ٠,٠٥(الجدولية عند مستوى    " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ١,٥٤١(هى  
صـائية بـين هـذين      ، لذا ، فإنه ال توجد فروق ذات داللـة إح          ) ١,٦٦(هى  ) ٩٩(

 .المتوسطين 
 

توجد فروق ذات داللة إحصـائية      : " أنه  ) ٣٨(،  ) ٣٧(وتستنتج الباحثة من الجدولين     
بين متوسط درجات أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقات الثالثـة لبطاقـة التقـويم               



 ١٥٤

 الذاتى بالنسبة لمهارات التقويم قبل بدء شرح الدرس ، والفرق لصالح متوسط درجات            
 " .التطبيق الثالث

 .من فروض الدراسة )  ب– ٥(وبذلك يتم قبول الفرض 
 

 ) :  جـ– ٥( اختبار صحة الفرض -جـ
ـ – ٥(ينص الفرض    توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات        : " على  )  ج

التقويم أفراد العينة من المعلمين  فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات              
 " .أثناء شرح الدرس ، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام برنامج حزم التحليل اإلحصائى            
spss/pc+                وتم إجراء تحليل تباين القياسات المتكررة لمتوسط درجات أفـراد العينـة مـن ، 

يبين النتائج التى تـم     ) ٣٩(م أثناء شرح الدرس ، والجدول       المعلمين بالنسبة لمهارات التقوي   
 .الحصول عليها 

 )٣٩(جدول 
 

 مستوى الداللة قيمة فمتوسط المربعاتمجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين
  **٠,٠١ ٦,٨٨٨ ٣٠,٠١٠ ٦٠,٠٢ ٢بين القياسات المتكررة

   ١٦,٨٥٥ ١٦٦٨,٦١٣ ٩٩ بين األفراد
   ٤,٣٥٧ ٨٦٢,٦٤٧ ١٩٨ الخطأ

    ٢٥٩١,٢٨ ٢٩٩ المجموع الكلى
 

 

 ، وحيث أن قيمـة     ) ٦,٨٨٨(المحسوبة هى   " ف  " أن قيمة   ) ٣٩(ويتضح من الجدول    
، لذا فإنه ) ٤,٧٨٧(هى  ) ١٩٨,٢(ودرجات حرية   ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ف  " 

ات أفراد العينـة مـن      بين متوسط درج  ) ٠,٠١(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        
المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات التقـويم أثنـاء شـرح               

للمجموعات المرتبطة بين متوسـط     " ت  " الدرس ، ولتحديد اتجاه هذه الفروق تم حساب قيمة          
تى بالنسبة لمهارات   درجات أفراد العينة من المعلمين لكل تطبيقين على حده لبطاقة التقويم الذا           

 .يبين النتائج التى تم الحصول عليها ) ٤٠(التقويم أثناء شرح الدرس ، والجدول 
 



 ١٥٥

 )٤٠(جدول 
 

مستوى الداللة "ت"قيمة  االنحراف المعيارى المتوسط درجات الحرية القياس
 األول 
 الثانى

١٥,٢٣ ٩٩ 
١٥,٥٢ 

٢,٧٥٩٢ 
٢,٩٧٩٧ 

 غير دالة ١,٠٢٠

 األول 
الثالث 

١٥,٢٣ ٩٩ 
١٦,٢٩ 

٢,٧٥٩٢ 
٣,٠١٢٨ 

٠,٠١ ٣,٤١٢**  

 الثانى
الثالث 

١٥,٥٢ ٩٩ 
١٦,٢٩ 

٢,٩٧٩٧ 
٣,٠١٢٨ 

٠,٠١ ٢,٦٥٧**  

 

 : ما يلى ) ٤٠(ويتضح من الجدول 
المحسوبة بين متوسطى درجات أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقـين           " ت  " قيمة   ) ١(

  التقويم أثناء شرح الدرس هـى       األول والثانى لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات      
ودرجة حرية  ) ٠,٠٥(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ١,٠٢٠(
، لذا ، فإنه ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين هـذين                ) ١,٦٦(هى  ) ٩٩(

 .المتوسطين 
 

 المحسوبة بين متوسطى درجات أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقـين          " ت  " قيمة   ) ٢(
 األول والثالث لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات التقـويم أثنـاء الـدرس هـى               

ودرجة حرية  ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ٣,٤١٢(
 ، لذا ، فإن الفروق بين هذين المتوسطين دالـة عنـد مسـتوى              ) ٢,٣٦(هى  ) ٩٩(
 .بيق الثالث ، والفرق لصالح متوسط درجات التط) ٠,٠١(

 

المحسوبة بين متوسطى درجات أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقـين           " ت  " قيمة   ) ٣(
 الثانى والثالث لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات التقويم أثناء شرح الدرس هـى             

ودرجة حرية  ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ٢,٦٥٧(
 ، لذا ، فإن الفروق بين هذين المتوسطين فروق دالة عند مستوى             )٢,٣٦(هى  ) ٩٩(
 .، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث ) ٠,٠١(

 



 ١٥٦

توجد فروق ذات داللة إحصـائية      : " أنه  ) ٤٠(،  ) ٣٩(وتستنتج الباحثة من الجدولين     
التقـويم الـذاتى    بين متوسط درجات أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقـة             

 " بالنسبة لمهارات التقويم أثناء شرح الدرس ، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 
 

 .من فروض الدراسة )  جـ– ٥(وبذلك يتم قبول الفرض 
 
 

 ) :  د– ٥( اختبار صحة الفرض –د 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات         : " على  )  د – ٥(ينص الفرض   

اد العينة من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات التقـويم              أفر
 " .فى نهاية شرح الدرس ، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 

 

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام برنامج حزم التحليل اإلحصائى            
spss/pc+    تباين القياسات المتكررة لمتوسط درجات أفـراد العينـة مـن             ، وتم إجراء تحليل 

يبين النتائج التـى    ) ٤١(المعلمين بالنسبة لمهارات التقويم فى نهاية شرح الدرس ، والجدول           
 .تم الحصول عليها 

 )٤١(جدول 
 

 مستوى الداللة قيمة فمتوسط المربعاتمجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين
  **٠,٠١ ٨,٤٥٣ ١٠٧,٦٤٣ ٢١٥,٢٨٧ ٢ات المتكررةبين القياس

   ٩٥,٧١٧ ٩٤٧٦ ٩٩ بين األفراد
   ١٢,٧٣٤ ٢٥٢١,٣٨ ١٩٨ الخطأ

    ١٢٢١٢,٦٧ ٢٩٩ المجموع الكلى
 

 ، وحيث أن قيمـة     ) ٨,٤٥٣(المحسوبة هى   " ف  " أن قيمة   ) ٤١(ويتضح من الجدول    
، لـذا    ) ٤,٧٨٧(هـى   ) ١٩٨,٢(ودرجات حرية   ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ف  " 

بين متوسط درجات أفـراد العينـة   ) ٠,٠١(فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        
من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات التقويم فـى نهايـة               

ات المرتبطـة بـين     للمجموع" ت  " شرح الدرس ، ولتحديد اتجاه هذه الفروق تم حساب قيمة           
متوسط درجات أفراد العينة من المعلمين لكل تطبيقين على حدة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة              

 .يبين النتائج التى تم الحصول عليها) ٤٢(لمهارات التقويم فى نهاية شرح الدرس ، والجدول 



 ١٥٧

 )٤٢(جدول 
 

توى الداللةمس "ت"قيمة  االنحراف المعيارى المتوسط درجات الحرية القياس
 األول 
 الثانى

٣٣,١٤ ٩٩ 
٣٤,٠٥ 

٦,٢٨٤٥ 
٦,٣٤٢٧ 

 غير دالة ١,٧٣٠

 األول 
الثالث 

٣٣,١٤ ٩٩ 
٣٥,٢١ 

٦,٢٨٤٥ 
٦,٤٣٩٠ 

٠,٠١ ٣,٦٢١**  

 الثانى
الثالث 

٣٤,٠٥ ٩٩ 
٣٥,٢١ 

٦,٣٤٢٧ 
٦,٤٣٩٠ 

٠,٠١ ٢,٨٩٥**  

 

 : ما يلى ) ٤٢(ويتضح من الجدول 
ات أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقـين        المحسوبة بين متوسطى درج   " ت  " قيمة   ) ١(

األول والثانى لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات التقويم فى نهاية شرح الـدرس             
ودرجـة  ) ٠,٠٥(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ١,٧٣٠(هى  

ن هـذين   ، لذا ، فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بي          ) ١,٦٦(هى  ) ٩٩(حرية  
 .المتوسطين 

 

المحسوبة بين متوسطى درجات أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقـين           " ت  " قيمة   ) ٢(
األول والثالث لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات التقويم فى نهاية شرح الـدرس             

ودرجـة  ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ٣,٦٢١(هى  
، لذا ، فإن الفروق بين هذين المتوسطين دالة عند مستوى           ) ٢,٣٦ (هى) ٩٩(حرية  

 .، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث ) ٠,٠١(
 

المحسوبة بين متوسطى درجات أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقـين           " ت  " قيمة   ) ٣(
ة شرح الـدرس    الثانى والثالث لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة لمهارات التقويم فى نهاي         

ودرجـة  ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة     " ت  " ، وحيث أن قيمة     ) ٢,٨٩٥(هى  
، لذا ، فإن الفروق بين هذين المتوسطين دالة عند مستوى           ) ٢,٣٦(هى  ) ٩٩(حرية  

 .، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث ) ٠,٠١(

 فروق ذات داللـة إحصـائية       توجد" أنه  ) ٤٢(،  ) ٤١(وتستنتج الباحثة من الجدولين     
بين متوسط درجات أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقـة التقـويم الـذاتى                



 ١٥٨

بالنسبة لمهارات التقويم فى نهاية شرح الدرس ، والفرق لصالح متوسط درجـات التطبيـق               
 " .الثالث 

 .من فروض الدراسة )  د– ٥(وبذلك يتم قبول الفرض 
 

ـ  – ٥(،  )  ب – ٥(،  )  أ – ٥(وض الفرعيـة األربعـة      وبتحقق الفر  )  د – ٥(،  )  جـ
אالمنبثقة من الفرض الخامس ،       א א  والذى  א

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة من المعلمين فى             " ينص على   
تى بالنسبة للمهارات األدائية المتعلقة بتقـويم الـدرس ،          التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذا    

 " .والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث 
 

א−٢ :א
  -: قامت الباحثة بتفسير نتائج الدراسة من خالل تفسيرها لما يلى 

 والبعـدى لبطاقـة التقـويم        تفسير النتائج الخاصة بداللة الفروق بين التطبيقين القبلـى         –أ  
 " .الخاصة بالموجه " الخارجية 

 تفسير النتائج الخاصة بداللة الفروق بين التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسـبة              -ب
 .للمهارات األدائية المتعلقة بتخطيط الدرس 

تقويم الذاتى بالنسبة    تفسير النتائج الخاصة بداللة الفروق بين التطبيقات الثالثة لبطاقة ال          -جـ
 .للمهارات األدائية المتعلقة بتنفيذ الدرس 

 تفسير النتائج الخاصة بداللة الفروق بين التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسـبة              –د  
 .للعالقات اإلنسانية 

ى بالنسبة   تفسير النتائج الخاصة بداللة الفروق بين التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذات           -هـ
 .للمهارات األدائية المتعلقة بتقويم الدرس 

 

 :وفيما يلى تفسير ومناقشة نتائج الدراسة 
 تفسير النتائج الخاصة بداللة الفروق بين التطبيقين القبلى والبعـدى لبطاقـة             –أ  

 " : الخاصة بالموجه " التقويم الخارجية 
 توجد فروق ذات داللـة      "بتحقق الفرض األول من فروض الدراسة والذى ينص على          

إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقين القبلى والبعـدى لبطاقـة             
التقويم الخارجية بعد التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى ، والفرق لصالح متوسط درجـات      

مين ألسلوب التقويم الـذاتى     ، نستطيع القول بأن إتباع أفراد العينة من المعل        " التطبيق البعدى   



 ١٥٩

فى تقويم أداءاتهم التدريسية داخل الفصل الدراسى من خالل تطبيقهم لبطاقة التقويم الذاتى فى              
تخطيط الدرس ، وتنفيـذ     : حصة دراسية ، والتى اشتملت على المجاالت األربعة التالية          ) ١٥(

ث تحسـن ملحـوظ فـى       الدرس ، والعالقات اإلنسانية ، وتقويم الدرس ، قد أسهم فى حـدو            
أداءاتهم التدريسية داخل الفصل الدراسى ، مما جعل الفروق بـين متوسـط درجـاتهم فـى                 

 .التطبيقين القبلى والبعدى لبطاقة التقويم الخارجية فروق ذات داللة إحصائية 
 

 : وترى الباحثة أن هذا التحسن قد يرجع إلى 
لتدريسية التى يجـب مراعاتهـا      اشتراك المعلمين أنفسهم فى اقتراح بعض األداءات ا        ) ١(

 .عند تقويم أداءاتهم داخل الفصل الدراسى 
معرفة أفراد عينة الدراسة من المعلمين بالمهارات التدريسية األدائية التى يجـب أن              ) ٢(

 .تُقوم أداءاتهم فى ضوئها 

حرص كل فرد من أفراد عينة الدراسة من المعلمين على اكتشاف نواحى الضعف فى               ) ٣(
 . لمعالجته أدائه التدريسى

 . إلتباع أسلوب التقويم الذاتى – عينة الدراسة –تشجيع الموجهين لمعلميهم  ) ٤(

زيارة الباحثة لبعض حصص الرياضيات مع بعض الموجهين قبل بدء فترة التطبيـق              ) ٥(
وعقد اجتماعات مع المعلمين لمناقشة أداءاتهم التدريسـية وإبـراز جوانـب القـوة              

 .ونواحى الضعف وكيفية معالجتها 

قامت الباحثة بناًء على رغبة بعض المعلمين عينـة الدراسـة ومـوجهيهم بتحليـل                ) ٦(
محتوى وحدة المساحات ، وصياغة األهداف السلوكية لكل موضوع فيها ، وعـرض             
لبعض الوسائل الورقية التى تخدم نظريات المساحات المتضمنة فى هذه الوحدة ، كما             

مكن أن تساعد المعلمين فـى تقـويم        عرضت الباحثة لبعض األسئلة التقويمية التى ي      
تالميذهم قبل وأثناء وبعد شرح الدرس ، وقد تم مناقشة ما سـبق المعلمـين عينـة                 

 .الدراسة 
 

تفسير النتائج الخاصة بداللة الفروق بين التطبيقات الثالثة لبطاقـة التقـويم            ) ب(
 .الذاتى بالنسبة للمهارات األدائية المتعلقة بتخطيط الدرس 

ـ – ٢(،  )  ب -٢(،  )  أ – ٢( الفروض   بتحقق صحة  ـ – ٢(،  )  ج نستطيع القـول   )  ه
بأن تطبيق المعلمين عينة الدراسة ألسلوب التقويم الذاتى من خالل استخدامهم لبطاقة التقويم             

 قد أسهم فى حدوث تحسن ملحـوظ فـى مهـاراتهم            – التى قامت الباحثة بتصميمها      –الذاتى  



 ١٦٠

حتوى الدرس ، وصياغة األهداف السلوكية ، وتنظيم األنشطة         األدائية المتعلقة بكل من تحليل م     
التعليمية ، وذلك فى ضوء ما أظهرته نتائج التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الـذاتى بالنسـبة                

 .للمهارات األدائية المتعلقة بتخطيط الدرس 
 

 : وترى الباحثة أن هذا التحسن قد يرجع إلى 
وى الدرس ، وكيفيـة صـياغة األهـداف السـلوكية           تبصير المعلم بكيفية تحليل محت     ) ١(

 .بمختلف مستوياتها ، وكيفية تنظيم األنشطة التعليمية الصفية 
معظم الدورات التدريبية التى يجتازها المعلمون أثناء الخدمة والتى يشـرف عليهـا              ) ٢(

الموجهون تتناول كيفية تحليل محتوى الدرس ، وصياغة األهداف السلوكية ، وكيفية            
 .األنشطة التعليمية الخاصة به تنظيم 

معظم ورش العمل التى تعقد بالمدارس ، واجتماعات المعلمين األسبوعية والشـهرية             ) ٣(
تتناول كيفية تحليل محتوى الدرس ، وصياغة األهداف السـلوكية ، وكيفيـة تنظـيم               

 .األنشطة التعليمية الخاصة به 

 .سنوات ) ٨(ت الخبرة التدريسية للمعلمين عينة الدراسة والتى تجاوز ) ٤(
 

توجد فروق ذات داللة إحصـائية      : " والذى ينص على    )  د – ٢(وبعدم تحقق الفرض    
بين متوسط درجات أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقـة التقـويم الـذاتى                

" . بالنسبة لمهارات إعداد الوسائل التعليمية ، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالـث     
نستطيع القول بأن تطبيق المعلمين لبطاقة التقويم الذاتى لم يسهم فى تحسن المهارات األدائية              
المتعلقة بإعداد الوسائل التعليمية ، وذلك فى ضوء ما أظهرته نتائج التطبيقات الثالثة لبطاقـة               

 .التقويم الذاتى 
 

 : قد يرجع إلى )  د– ٢(وترى الباحثة أن عدم تحقق الفرض 
 .يب المعلمين أثناء الخدمة على تصميم وإعداد الوسائل التعليمية عدم تدر ) ١(
 .عدم التنسيق والتعاون بين توجيه الرياضيات ، وتوجيه الوسائل التعليمية  ) ٢(

 .ضعف المخصصات المالية الموجهة إلى الوسائل التعليمية  ) ٣(

 ضعف إمكانات المعلم الفنية التخصصية التى تجعله قادراً على اسـتخدام وتوظيـف             ) ٤(
 .اإلمكانيات المادية والبيئية المتاحة فى تصميم وإعداد وسائل تعليمية مناسبة 

وقد قامت الباحثة بحساب مستوى أداء المعلمين عينة الدراسة فى المهارات األدائيـة             
 المتعلقة بتخطيط الدرس فى كل تطـبيق من التطبيقات الثالثـة لبطـاقة التقويم الذاتى ، وذلك



 ١٦١

 : بهدف 
 .ارات التخطيط للدرس تبعاً لمستوى أداء المعلمين عينة الدراسة ترتيب مه ) ١(
معرفة مستوى أداء المعلمين عينة الدراسة فى مهارات إعداد الوسائل التعليمية فـى              ) ٢(

 .التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى 

 .يوضح النتائج التى تم الحصول عليها ) ٤٣(والجدول 
 

 )٤٣(جدول 
متوسط درجات المعلمين عينة الدراسة 
فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى

مهارات تخطيط م مستوى األداء

التطبيق  درس ال
 األول

التطبيق 
 الثانى

التطبيق 
 الثالث

التطبيق 
 األول

التطبيق 
 الثانى

التطبيق 
 الثالث

تحليل محتوى ١
 الدرس

٨٥,٠٨ ٨١,٩١ ٨٠,٣٣ ١٠,٢١ ٩,٨٣ ٩,٦٤ 

ف صياغة األهدا٢
 السلوكية

٦٥,٥٠ ٦٠,٥٠ ٥٤,٥٠ ١٣,١٠ ١٢,١٠ ١٠,٩٠ 

إعداد الوسائل ٣
 التعليمية

٥٩,٤٢ ٥٤,٨٩ ٥٨,٢١ ١٦,٦٤ ١٥,٣٧ ١٦,٣٠ 

األنشطة التعليمية ٤
 وتنظيمها

٦٥,٦٠ ٥٩,٤٥ ٥٥,١٠ ١٣,١٢ ١١,٨٩ ١١,٠٢ 

 : ما يلى ) ٤٣(ويتضح من الجدول 
 المعلمين عينة الدراسـة كانـت علـى          ترتيب مهارات التخطيط للدرس تبعاً لمستوى أداء       -أ  

 : النحو التالى 
 .مهارات تحليل محتوى الدرس  -١
 .مهارات األنشطة التعليمية وتنظيمها  -٢
 .مهارات صياغة األهداف السلوكية  -٣
 .مهارات إعداد الوسائل التعليمية  -٤

 

حـو   مستوى أداء المعلمين عينة الدراسة لمهارات إعداد الوسائل التعليمية كان علـى الن             -ب
 : التالى 

 ) .٥٨,٢١= (مستوى األداء فى التطبيق األول 
 ) .٥٤,٨٩= (مستوى األداء فى التطبيق الثانى 
 ) .٥٩,٤٢= (مستوى األداء فى التطبيق الثالث 



 ١٦٢

وهذا يعنى أنه حدث تحسن طفيف فى مستوى أداء المعلمين عينة الدراسة لمهـارات              
 والثالث ، إال أن هذا التحسن لم يحدث فروقاً ذات           إعداد الوسائل التعليمية بين التطبيقين األول     

داللة إحصائية ، وقد يكون السبب وراء ذلك قصر فترة التطبيق ، أو قد يرجع السبب فى ذلك                  
إلى عدم موضوعية استجابات المعلمين عينة الدراسة بالنسـبة لمهـارات إعـداد الوسـائل               

 .التعليمية 
 

فروق بين التطبيقات الثالثة لبطاقة التقـويم       تفسير النتائج الخاصة بداللة ال    ) جـ(
 .الذاتى بالنسبة للمهارات األدائية المتعلقة بتنفيذ الدرس 

ـ – ٣(،  )  أ – ٣(بتحقق صحة الفروض     ، نستطيع القـول  )  هـ– ٣(، )  د – ٣(،  )  ج
ى إلى  بأن تطبيق المعلمين عينة الدراسة لبطاقة التقويم الذاتى لتقويم أداءاتهم التدريسية قد أد            

اسـتراتيجيات ومهـارات    : حدوث تحسن ملحوظ فى المهارات األدائية المتعلقـة بكـل مـن             
التدريس، ومهارات صياغة وتوجيه وتلقى األسئلة ، ومهارات إدارة الفصل الدراسى ، وذلـك              
فى ضوء ما أظهرته نتائج التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى بالنسبة للمهارات األدائيـة              

 .لقة بتنفيذ الدرس المتع
 

 :وترى الباحثة أن هذا التحسن قد يرجع إلى 
تبصير المعلم بالمهارات التدريسية األدائية الالزمة لمعلـم الرياضـيات ، والمتعلقـة              ) ١(

بتنفيذ الدرس قد أحدث نوعاً من الوعى لديه تجاه أدائه التدريسى داخل الفصل فساعد              
 .داء فحاول أن يعالجها ذلك فى زيادة معرفته لجوانب الضعف فى األ

معظم الدورات التدريبية للمعلمين أثناء الخدمة والتى يشرف عليها الموجهون تركـز             ) ٢(
 .اهتمامها على المهارات التدريسية الالزمة للمعلم 

معظم ورش العمل التى تعقد بالمدارس والتى يشرف عليها الموجهون والمدرسـون             ) ٣(
امهـا علـى االسـتراتيجيات التدريسـية        األوائل ومسئولو وحدة التدريب تركز اهتم     

 .المتنوعة التى يجب أن يتبعها المعلم أثناء عملية التدريس 

 : توصى معظم زيارات الموجهين الصفية بما يلى  ) ٤(

 .أهمية إتباع المعلم الستراتيجيات ومداخل تدريسية متنوعة  -
وجيه السليم  أهمية إجادة المعلم لمهارات صياغة األسئلة الصفية وكيفية توجيهها الت          -

 .لتالميذ الفصل 

 .أهمية حفظ النظام داخل الفصل وإدارته بصورة ديمقراطية  -
 



 ١٦٣

توجد فروق ذات داللة إحصـائية      : " والذى ينص على    )  ب – ٣(وبعدم تحقق الفرض    
بين متوسط درجات أفراد العينة من المعلمين فى التطبيقات الثالثة لبطاقـة التقـويم الـذاتى                

نسـتطيع  " . تمهيد للدرس ، والفرق لصالح متوسط درجات التطبيق الثالث          بالنسبة لمهارات ال  
القول بأن تطبيق المعلمين لبطاقة التقويم الذاتى لم يسهم فى تحسن المهارات األدائية المتعلقة              

قامت بحسـاب   )  ب – ٣(بالتمهيد للدرس ، وحتى تستطيع الباحثة تفسير عدم تحقق الفرض           
 : من المعلمين للمهارات األدائية المتعلقة بتنفيذ الدرس وذلك بهدفمستوى أداء عينة الدراسة 

 .ترتيب مهارات تنفيذ الدرس تبعاً لمستوى أداء المعلمين عينة الدراسة  ) ١(
معرفة مستوى أداء المعلمين عينة الدراسة فى مهارات التمهيد للدرس فى التطبيقات             ) ٢(

 .الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى 

 . النتائج التى تم الحصول عليها يوضح) ٤٤(والجدول 
 )٤٤(جدول 

متوسط درجات المعلمين عينة الدراسة 
فى التطبيقات الثالثة لبطاقة التقويم الذاتى

مهارات تخطيط م مستوى األداء

التطبيق  الدرس 
 األول

التطبيق 
 الثانى

التطبيق 
 الثالث

التطبيق 
 األول

التطبيق 
 الثانى

التطبيق 
 الثالث

 ٨١,٧٠ ٧٩,٣٠ ٨٠,١٠ ١٦,٣٤ ١٥,٨٦ ١٦,٠٢ درستمهيد ال١
مهارات واستراتيجيات ٢

 ٧٩,١٤ ٧٦,٠٩ ٧٣,٠٣ ٥٠,٦٥ ٤٨,٧٠ ٤٦,٧٤ التدريس

صياغة وتوجيه ٣
 وتلقى األسئلة

٨٤,٨٩ ٨٢,٨٢ ٨٠,٩٦ ٤٧,٥٤ ٤٦,٣٨ ٤٥,٣٤ 

 ٧٨,٢٥ ٧٤,٤٠ ٧٣,٦٠ ١٥,٦٥ ١٤,٨٨ ١٤,٧٢ إدارة الفصل٤
 : ما يلى ) ٤٤(ويتضح من الجدول 

  ترتيب مهارات تنفيذ الدرس تبعاً لمستوى أداء المعلمين عينة الدراسة كانت على النحـو                -أ  
 : التالى 

 .مهارات صياغة وتوجيه وتلقى األسئلة  -١
 .مهارات التمهيد للدرس  -٢

 .مهارات واستراتيجيات التدريس  -٣

 .مهارات إدارة الفصل  -٤
 



 ١٦٤

رات تمهيد الدرس كان مرتفعاً     وهذا يعنى أن مستوى أداء المعلمين عينة الدراسة لمها        
وهذا يدل على أن الخبرة التدريسـية  ) ٨٠,١٠(منذ بداية التطبيق حيث كان فى التطبيق األول     

قد أكسبتهم مهارات اسـتخدام األسـاليب       )  سنوات ٨(للمعلمين عينة الدراسة والتى تجاوزت      
 .التدريسية المثلى عند تمهيدهم للدرس الجديد 

 
 : مين عينة الدراسة لمهارات التمهيد للدرس كان على النحو التالى  مستوى أداء المعل-ب

 ) .٨٠,١٠= (مستوى األداء فى التطبيق األول 
 ) .٧٩,٣٠= (مستوى األداء فى التطبيق الثانى 
 ) .٨١,٧٠= (مستوى األداء فى التطبيق الثالث 

 
سـة  وهذا يدل على أنه حدث تحسن طفيف فى مسـتوى أداء المعلمـين عينـة الدرا               

لمهارات التمهيد للدرس بين التطبيقين األول والثالث ، إال أن هذا التحسن لم يحدث فروقاً ذات                
 .داللة إحصائية ، وقد يكون السبب وراء ذلك قصر فترة التطبيق 

 
تفسير النتائج الخاصة بداللة الفروق بين التطبيقات الثالثة لبطاقة التقـويم           ) د  ( 

 .نسانية الذاتى بالنسبة للعالقات اإل
ـ – ٤(،  )  ب – ٤(،  )  أ – ٤(بتحقق صحة الفرض     نستطيع القول بـأن تطبيـق      )  ج

المعلمين عينة الدراسة لبطاقة التقويم الذاتى لتقويم أداءاتهم التدريسية قد أدى إلـى حـدوث               
تحسن ملحوظ فى العالقات اإلنسانية بين المعلم والتالميذ من جهة وبين التالميذ فيما بينهم من             

 . أخرى جهة
 

 : وترى الباحثة أن السبب فى ذلك قد يرجع إلى 
 

استخدام المعلم الستراتيجيات تدريس متنوعة ، واستخدامه لألسئلة الصفية بفاعلية ،            ) ١(
ومراعاته للفروق الفردية بين التالميذ أدى إلى نمو عالقات إنسـانية إيجابيـة بـين               

 .م البعض من جهة أخرى التالميذ والمعلم هذا من جهة ، وبين التالميذ بعضه



 ١٦٥

حرص المعلم على االشتراك مع التالميذ فى بعض األنشطة التعليمية التعلمية داخـل              ) ٢(
الفصل وفى أثناء سير الدرس أدى إلى نمو عالقات إيجابية بين المعلم وتالميذه وبين              

 .التالميذ فيما بينهم 

 إلى نمو عالقـات     حرص المعلم على تولى التالميذ عدة مهام إدارية داخل الفصل أدى           ) ٣(
إنسانية إيجابية بين المعلم والتالميذ من جهة ، وبين التالميذ فيما بينهم مـن جهـة                

 .أخرى 

 

تفسير النتائج الخاصة بداللة الفروق بين التطبيقات الثالثة لبطاقة التقـويم           ) هـ(
 .الذاتى بالنسبة للمهارات األدائية المتعلقة بتقويم الدرس 

 

ـ – ٥(،  )  ب – ٥(،  )  أ – ٥(بتحقق صحة الفروض     نستطيع القول بأن   )  د – ٥(،  )  ج
تطبيق المعلمين عينة الدراسة لبطاقة التقويم الذاتى لتقويم أداءاتهم التدريسية قـد أدى إلـى               

 : تحسن ملحوظ فى المهارات األدائية المتعلقة بتقويم الدرس وهى 
 

 .مهارات التقويم قبل بدء شرح الدرس  ) ١(
 .اء شرح الدرس مهارات التقويم أثن ) ٢(

 .مهارات التقويم بعد االنتهاء من شرح الدرس  ) ٣(

 

وترى الباحثة أن السبب فى ذلك قد يرجع إلى أن معرفة المعلـم بمهاراتـه األدائيـة                 
ووقوفه على جوانب الضعف أو القصور فيها قد جعله يقوم ببعض اإلجراءات العالجية ليعـدل               

رس أو فى مرحلة تنفيذ الدرس ، وحتى يتأكـد  من أدائه التدريسى سواء فى مرحلة تخطيط الد     
المعلم من جدوى هذه اإلجراءات العالجية حرص على تقويم درسه تقويماً شـامالً أوالً بـأول                
سواء قبل البدء فى شرح الدرس ، أو فى أثناء شرح الدرس ، أو بعد االنتهـاء مـن شـرح                     

 .ئية المتعلقة بتقويم الدرس الدرس ، مما أدى ذلك إلى حدوث تحسن ملحوظ فى مهاراته األدا
 



 ١٦٦

א−٣ :א
على ضوء الدراسة الحالية ، وفى حدود عينة الدراسة يمكن للباحثة التقدم بالتوصيات             

 : التالية 
 : بالنسبة للمعلمين ) أ ( 

توصى الباحثة المعلمين بصفة عامة ، ومعلمـى الرياضـيات المشـتغلين بالمرحلـة               
 : دية بصفة خاصة بما يلى اإلعدا
 باسـتخدام   –إتباع أسلوب التقويم الذاتى لتقويم أداءاتهم التدريسية بصورة مستمرة           ) ١(

 حيث ثبت أن هذا األسلوب قد أحدث تحسناً ملحوظاً فى           –البطاقة التى أعدتها الباحثة     
 .األداء التدريسى للمعلم داخل الفصل 

 .حاولة االستفادة من خبرات بعضهم البعضتبادل الزيارات الصفية بين المعلمين ، وم ) ٢(

التعاون مع فنى الوسائل التعليمية بالمدرسة لتصميم وإعداد وسائل تعليميـة تخـدم              ) ٣(
 .الموقف التعليمى 

عمل ورش عمل داخل كل مدرسة يشترك فيها المعلمين ، واألخصائيين االجتماعيين ،              ) ٤(
 التالميذ ذوى االحتياجات    واألخصائيين النفسيين لتدريب المعلمين على طرق اكتشاف      
 .الخاصة ، والموهوبين ، وكيفية التعامل معهم أثناء الحصة 

 

 : بالنسبة للموجهين ) ب(
توصى الباحثة بصفة عامة ، وموجهى الرياضيات المشتغلين بالمرحلة اإلعدادية بصفة   

 : خاصة بما يلى 
د األساليب المسـتخدمة   كأح – التى أعدتها الباحثة     –استخدام بطاقة التقويم الخارجية      ) ١(

 .فى مالحظة وتقويم األداء الصفى لمعلم الرياضيات 
متابعة أداء المعلم التدريسى أوالً بأول ، ومن خالل أكثـر مـن موقـف تدريسـى ،                   ) ٢(

وإخباره بجوانب التميز وجوانب الضعف فى هذا األداء ، ورسم خطة عالجية لتحسين             
 .خطة وفق جدول زمنى معين وتعديل األداء الضعيف ، ومتابعة سير هذه ال

تسجيل بعض حصص الرياضيات على شرائط فيديو ، وعرضـها علـى المعلمـين ،                ) ٣(
 .ومناقشتهم فى أداء المعلم فى كل حصة 

تشجيع المعلمين على إتباع أسلوب التقويم الذاتى لتقويم أداءاتهم التدريسية بصـورة             ) ٤(
 .مستمرة 



 ١٦٧

ما بيـنهم ، وتـدريبهم علـى النقـد          تشجيع المعلمين على تبادل الزيارات الصفية في       ) ٥(
 .الموضوعى ألداء زمالئهم 

زيادة زيارات الموجه الصفية للمعلم أثناء العام الدراسى حتـى يسـتطيع أن يحكـم                ) ٦(
 .بصورة موضوعية على أدائه 

تجميع معلومات صحيحة تتصل بأداء المعلم ، وذلك من خالل نتائج التقارير السابقة ،               ) ٧(
التالميذ ، ونتائج تحصـيلهم هـذا باإلضـافة إلـى حكمـه             تقديرات الزمالء ، أحكام     

 .الموضوعى ، وحكم مدير المدرسة 

 .التعامل مع المعلمين بأسلوب ديمقراطى وليس بأسلوب إشرافى تسلطى  ) ٨(
 

 : بالنسبة للقائمين على برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة )  جـ(
الخدمة والقائمين على بـرامج  توصى الباحثة القائمين على برامج إعداد المعلمين قبل       

 : إعداد معلمى الرياضيات بصفة خاصة بالعمل على ما يلى 
 

 بكليات التربية على اكتساب المهارات التدريسـية        – شعبة الرياضيات    –تدريب طالب    ) ١(
 .الالزمة لتدريس الرياضيات ، والتعرف على األساليب الحديثة 

ية فى تدريس الرياضيات مما يجعلهم      توفير المراجع التى تعرض األساليب غير النمط       ) ٢(
يقتنعون بجدواها فى تنمية القدرات المعرفية ، ومهـارات التفكيـر الرياضـى لـدى               

 .التالميذ 

 شعبة الرياضيات بكليات التربية على تقويم أداءاتهم التدريسية أثناء          –تشجيع طالب    ) ٣(
 . الباحثة  التى أعدتها–فترة التربية العملية فى ضوء بطاقة التقويم الذاتى 

توضيح أثر إتباع األساليب المختلفة لتقويم أداء المعلم فى تحسين أدائه التدريسـى ،               ) ٤(
 .وتعديل سلوكه التدريسى داخل الفصل 

 

 : بالنسبة للقائمين على برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة ) د ( 
 بالعمل علـى    توصى الباحثة القائمين على برامج إعداد وتدريب المعلمين أثناء الخدمة         

 : ما يلى 
تدريب المعلمين على توظيف اإلمكانيات البيئية المتاحة فى تصميم وإعـداد وسـائل              ) ١(

 .تعليمية تخدم العملية التعليمية 



 ١٦٨

تدريب المعلمين على تقويم أداءاتهم التدريسية بصورة مستمرة فى كل مرحلـة مـن               ) ٢(
 .حثة مراحل الدرس ، وذلك باالستعانة بالبطاقة التى أعدتها البا

تدريب المعلمين على إتباع أساليب تدريسية غير تقليديـة داخـل الفصـل الدراسـى               ) ٣(
 .كأسلوب حل المشكالت ، أسلوب االكتشاف ، أسلوب العصف الذهنى 

 .تدريب المعلمين على طرق الكشف عن قدرات التالميذ االبتكارية وكيفية تنميتها  ) ٤(

يم تالميذهم مثل األسئلة التباعدية،     تدريب المعلمين على استخدام أساليب متنوعة لتقو       ) ٥(
والمواقف الحياتية المشكلة ، واألوراق البحثية ، واألسئلة التـى تقـيس مسـتويات              

 .معرفية عليا كالتحليل ، والتركيب ، والتقويم 
 

 : فى ضوء نتائج الدراسة الحالية تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالية 
علمى بقية المواد الدراسية بالمرحلة اإلعدادية ،       القيام بدراسات مشابهة تطبق على م      ) ١(

 .وفى المراحل التعليمية األخرى ، ومقارنة نتائجها بنتائج الدراسة الحالية 
إعادة إجراء نفس الدراسة على نفس أفراد العينة فى سنوات دراسية قادمة مع زيادة               ) ٢(

 ، أو سنة دراسية كاملة      فترة تطبيقهم لبطاقة التقويم الذاتى لتشمل فصالً دراسياً كامالً        
 .لمعرفة أثر ذلك فى تحسين أداءاتهم التدريسية ، وفى اتجاهاتهم نحو مهنة التدريس 

إجراء دراسة يكون هدفها الرئيس تنمية المهارات األدائية المتعلقة بتصميم ، وإعداد             ) ٣(
 .الوسائل التعليمية 

سلوب التقـويم الـذاتى     القيام بدراسات تهدف إلى معرفة أثر إتباع معلم الرياضيات أل          ) ٤(
لتقويم أداءاته التدريسية فى تنمية القدرات المعرفية العليا للتالميذ ، ومهارات التفكير            

 .الرياضى ، ومهارات الترجمة الرياضية 

إعادة إجراء نفس الدراسة على نفس أفراد العينة فى سنوات دراسية قادمة لمعرفـة               ) ٥(
 .ك على المستوى التحصيلى للتالميذ مدى التحسن فى األداء التدريسى ، وأثر ذل

إعادة إجراء هذه الدراسة لتشمل عينات ممثلة للمدارس اإلعداديـة علـى مسـتوى               ) ٦(
 .الجمهورية ومقارنة نتائج الدراسة المقترحة بنتائج الدراسة الحالية 

 
 
 



 ١٦٩

 
 
 
 
 

 المراجــــع



 ١٧٠

א: א :א
 .١٩٩٢لثانى عشر ، دار صادر بيروت ،  ، المجلد ا١، طلسان العرب : ابن منظور  ) ١(
دور المشرف فى فلسطين فى تطوير أداء       : " " إحسان خليل األغا ، ماجد حمد الديب         ) ٢(

المؤتمر العلمى الرابع عشر للجمعيـة المصـرية للمنـاهج          ،  " المعلم  
  ، المجلـد األول ،  )مناهج فى ضـوء مفهـوم األداء   (وطرق التدريس   

  .٢٠٠٢ يوليو ٢٥ – ٢٤

معجم المصطلحات التربوية المعرفـة فـى       : حسين اللقانى ، على أحمد الجمل       أحمد   ) ٣(
  .١٩٩٢ ، القاهرة ، عالم الكتب ، ٢ ، طالمناهج وطرق التدريس

 ، القـاهرة ، النهضـة المصـرية ،          ١٠ ، ط  علم النفس التربوى  : أحمد زكى صالح     ) ٤(
١٩٩٩.  

إلى المؤتمر التربـوى    ورقة مقدمة   نحو التقويم التربوى الحقيقى ،      : أحمد صيداوى    ) ٥(
 ،  نظام التقويم التربوى فى التعليم األساسـى      : السنوى الحادى عشر    

  .١٩٩٥ سبتمبر ، البحرين ، وزارة التربية والتعليم ، ٢٠-١٨

تطوير نظام اإلشراف التربـوى فـى المملكـة العربيـة           : " أحمد عبد العزيز راشد      ) ٦(
اه غير منشورة ،    رسالة دكتور " السعودية فى ضوء اتجاهاته الحديثة      

  .١٩٩١كلية التربية ، جامعة عين شمس ، 

برنامج مقترح إلعداد معلم اللغة العربية فى معاهد المعلمين         : " الحسن الجعفر خليفة     ) ٧(
، رسـالة دكتـوراه     " بالسودان فى ضوء الكفايات التعليمية األساسية       

  .١٩٩٢غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة األزهر ، 

المؤتمر العلمـى  ، " اتجاهات معاصرة فى تقويم أداء المعلم : " عيل وهبى   السيد إسما  ) ٨(
 ، المجلـد    الرابع عشر للجمعية المصرية للمناهج وطـرق التـدريس        

  .٢٠٠٢ يوليو ٢٥ – ٢٤الثانى، 

دراسة تقويمية ألداء الكفايات التدريسية لـدى طـالب كليـة           : " السيد شحاته محمد     ) ٩(
مجلة كلية  ،  " لمتوسطة بالمدينة المنورة    التربية المتدربين بالمدارس ا   

  .١٩٩١ ، جامعة بنها ، التربية

أثر إدخال أسلوب التدريس المصغر فى برنـامج إعـداد          : " إيمان زكى محمد أمين      ) ١٠(
معلمة رياض األطفال على تنمية بعض مهـارات التـدريس ، واألداء            

، " ظى   دراسة بأسلوب تحليل التفاعل اللف     –التدريسى للطالبة المعلمة    



 ١٧١

المؤتمر العلمى الرابع عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس         
 ٢٥ – ٢٤ ، المجلـد األول ،       )مناهج التعليم فى ضوء مفهوم األداء     (

  .٢٠٠٢يوليو 

بناء بطاقة مقننـة لتقـويم الكفايـات التدريسـية لمعلمـى            : " جاسم محمد التمار     ) ١١(
مجلـة مسـتقبل    ،  " كويت  الرياضيات فى مراحل التعليم العام بدولة ال      

/  ، المجلد الثانى ، العددان السادس والسابع ، أبريـل            التربية العربية 
 . ، جامعة حلوان ١٩٩٦يوليو 

نموذج مقترح لتضمين بعض المهارات الحياتية فى منظومة        : " حسام محمد مازن     ) ١٢(
المنهج التعليمى فى إطار مفـاهيم األداء والجـودة الشـاملة رؤيـة             

المؤتمر العلمى الرابع عشر للجمعية المصرية للمنـاهج         ،" مستقبلية  
  .٢٠٠٢ يوليو ٢٥ – ٢٤ ، المجلد األول ، وطرق التدريس

تقويم كتب الرياضيات من الصـف الرابـع إلـى الصـف            : " حمدى محمد مرسى     ) ١٣(
مجلة كليـة   ،  " السادس بالمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية       

  .١٩٩٥ ، ١١، أسيوط ، العددالتربية 

 ، جامعة   مجلة كلية التربية  ،  " مبادئ تقييم األداء الصفى     : " راشد حماد الدوسرى     ) ١٤(
  .٢٠٠١ ، ٢٨طنطا ، العدد 

 : رشود بن محمد الخريف ، محمد بن سعد المقرى ، عامر بـن ناصـر المطيـر                   ) ١٥(
تقويم الطلبة للممارسات التدريسية بأقسام الجغرافيا فى ثالث جامعات         " 

المجلـة  ،  " اؤهم حول المقررات الدراسية وفرص العمل       سعودية وآر 
 ، جامعة الكويت ، المجلد التاسع ، العدد الخامس والثالثون ،            التربوية
١٩٩٥.  

المهارات التدريسية الالزمة لمعلـم الرياضـيات لتنميـة         : " زينب أحمد عبد الغنى      ) ١٦(
مجلـة  ،  " القدرة االبتكارية عند تالميذ التعليم االبتـدائى واإلعـدادى          

  .١٩٩٩ ، المجلد الثانى ، يناير تربويات الرياضيات

معلمـات المرحلـة    / كفايات معلمـى    : " زينب على الجبر ، بسان خالد المسلمى         ) ١٧(
االبتدائية من وجهة نظر نظار ونـاظرات المـدارس االبتدائيـة فـى             

 ، كلية التربية ، جامعة      مجلة البحث فى التربية وعلم النفس     ،  "الكويت
  .١٩٩٢ العدد الثانى ، أكتوبر المنيا ،



 ١٧٢

االتجاه نحو مهنة التدريس وعالقتـه بـأداء الكفايـات          : " سالم خلف اهللا القرشى      ) ١٨(
مستقبل التربية  ،  " األساسية لدى الطالب المعلمين فى التربية الميدانية        

 – ، المجلد الرابع ، العدد الثالث عشر والرابع عشـر ، ينـاير    العربية
  .١٩٩٨أبريل 

، المركـز القـومى     " منظومة أداء المعلم ونماذج تقويمهـا       : " حمد فتحى   شاكر م  ) ١٩(
  .١٩٩١للبحوث التربوية والتنمية ، شعبة التخطيط التربوى ، 

أسسـه ، وتطبيقاتـه ،      : القياس والتقويم التربوى والنفسـى      : صالح الدين عالم     ) ٢٠(
  .٢٠٠٠ ، القاهرة ، دار الفكر العربى ، وتوجهاته المعاصرة

، محاضرة ألقيت فـى مركـز       " رؤية عامة للتقويم التربوى     : " د الرازق   طاهر عب  ) ٢١(
 ،  ١٩٩٣تنمية اإلمكانات البشرية ، كلية البنات ، جامعة عين شمس ،            

  .١٩٩٩ ، عدد أكتوبر ، مجلة علم النفسنقالً عن 

دراسـة أنمـاط التفاعـل الصـفى        : " عايدة سيدهم اسكندر ، سهير سالم رشوان         ) ٢٢(
الميـذ المرحلـة االبتدائيـة فـى مـادتى العلـوم            وعالقته بتحصيل ت  

 ، المجلـد الثـانى ، ينـاير         مجلة تربويات الرياضيات  ،  " والرياضيات  
١٩٩٩.  

تقويم الطالب لمعلـم    : " عبد الرحمن إبراهيم المحبوب ، رشاد عبد العزيز موسى           ) ٢٣(
 ، اللجنـة الوطنيـة القطريـة        مجلة كلية التربية  ،  " المرحلة الثانوية   

  .١٩٩٦ ، ديسمبر ١١٩الثقافة والعلوم ، عدد للتربية و

طرق التدريس العامة ومهارات تنفيـذ وتخطـيط        : عبد الرحمن عبد السالم جامل       ) ٢٤(
 ، دار المنـاهج للنشـر والتوزيـع ، األردن ،            ٢ ، ط  عملية التدريس 

٢٠٠٠.  

المهارات التدريسية الالزمة للمعلمين من وجهة نظر المعلمين        : " عبد اهللا الحمادى     ) ٢٥(
 ،  حولية كلية التربيـة   ،  " الموجهين فى المرحلة الثانوية بدولة قطر       و

  .١٩٩٦ ، ١٣جامعة قطر ، العدد 

 ، المنصـورة ،     )كراسة التعليمات (مقياس فاعلية الذات    : عالء محمود الشعراوى     ) ٢٦(
  .٢٠٠٠عامر للطباعة والنشر ، 

ريسى ، وعالقته   أداء الطالب المعلم لبعض مهارات السلوك التد      : " فايز محمد عبده     ) ٢٧(
  .١٩٩١ ، بنها ، أبريل مجلة كلية التربية، "  ببعض المتغيرات 



 ١٧٣

تقويم أداء الطالب المعلمين للكفايات التدريسـية الالزمـة         : " فايزة اسكندر سدره     ) ٢٨(
مجلـة  ،  " لتدريس الرياضيات ومدى استخدامهم لبعض نظريات التعلم        

 ،  ٢٠٠٠د األول ،     ، العـد   ١٦، جامعة أسيوط ، المجلد      كلية التربية   
  .١٩٧ – ١٨٨ص ص 

 ، الكويت ، دار سـعاد       موسوعة علم النفس والتحليل النفسى    : فرج عبد القادر طه      ) ٢٩(
  .١٩٩٣الصباح ، 

المنظور اإلدارى لمهام المعلم وتقويم أدائـه داخـل الفصـل           : " فؤاد أحمد حلمى     ) ٣٠(
  .١٩٩١، المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية ، " وخارجه 

بـدائل  : تقويم أداء المعلـم فـى مصـر         : " د أحمد حلمى ، شاكر محمد فتحى        فؤا ) ٣١(
  .١٩٩١، المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية ، " مقترحة 

بحث تحليل مهـام    : " فؤاد أحمد حلمى ، شاكر محمد فتحى ، همام بدراوى زيدان             ) ٣٢(
، المركـز القـومى     " معلم الفصل ووضع نموذج موضوعى لتقويمـه        

  .١٩٩١ث التربوية والتنمية ، للبحو

 ، المنصـورة ، عـامر       مصطلحات فى المناهج وطرق التدريس    : محمد السيد على     ) ٣٣(
  .١٩٩٨للطباعة والنشر والتوزيع ، 

 ، سلسلة معـالم تربويـة ، العـدد الرابـع ،             سلوك التدريس : محمد أمين المفتى     ) ٣٤(
  .١٩٩١القاهرة، مركز الكتاب للنشر ، 

  .١٩٩٣ ، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ، دريسسلوك الت: ـــــــــ   ) ٣٥(

تقويم برنامج لتنمية المهارات التدريسية لمعلمـى العلـوم         : " محمد خيرى محمود     ) ٣٦(
 شعبة العلوم التربيـة     – طالبات الدبلومة العامة     –بالمرحلة اإلعدادية   

 ، المجلد الثالث ، العـدد       المجلة المصرية للتقويم التربوى   ،  " العملية  
  .١٩٩٥، مارس األول 

تقويم بعض المهارات التدريسية لدى الطالب المعلمـين        : " محمد سويلم البسيونى     ) ٣٧(
بحث مقدم إلى المؤتمر الثـامن      ،  " بالكليات المتوسطة بسلطنة عمان     

 ،  )الواقع والطموح : األداء الجامعى فى كليات التربية      (أصول التربية   
  .١٩٩١مبر  سبت٩ – ٧كلية التربية ، جامعة المنصورة ، 



 ١٧٤

فاعلية برنامج مقترح فى تنميـة بعـض مهـارات          : " محمد عبد الحليم حسب اهللا       ) ٣٨(
رسالة دكتـوراه     ،  "التفاعل لدى معلمى الرياضيات بالمرحلة االبتدائية     

  .١٩٩٧غير منشورة ، كلية التربية بدمياط ، جامعة المنصورة ، 

الصفى لـدى الطـالب     تنمية بعض مهارات التفاعل     : " محمد عبد الرءوف الشيخ      ) ٣٩(
مجلـة دراسـات    ، جامعة اإلمارات العربية ،      " المعلمين بكلية التربية    

، ٧ ، القاهرة ، رباطة التربية الحديثة ، المجلد العاشر ، الجزء             تربوية
١٩٩٤.  

أثر تصميم طالب الدبلوم العام فى التربية تخصـص         : " محمد عبد الرءوف خميس      ) ٤٠(
ـ   ) فلسفة واجتماع ( ور االعتماديـة فـى تنميـة األداء        للتعليم من منظ

المؤتمر العلمى الرابع عشر للجمعيـة المصـرية        ،  " التدريسى لديهم   
 ، المجلـد    )مناهج التعليم فى ضـوء مفهـوم األداء       (وطرق التدريس   

  .٢٠٠٠ يوليو ٢٥ – ٢٤األول، 

تقويم المهارات التدريسـية لـدى معلمـى المـواد          : " محمد يحيى حسين المعافا      ) ٤١(
، "  فى مدارس الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسـى           االجتماعية

المؤتمر العلمى الرابع عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس         
 ٢٥ – ٢٤ ، المجلد الثـانى ،       )مناهج التعليم فى ضوء مفهوم األداء     (

  .٢٠٠٢يوليو ، 

 ،  سه وإجراءاتـه  أس: البرنامج التعليمى القائم على الكفايات      : محمود كامل الناقة     ) ٤٢(
  .١٩٩٧القاهرة ، 

بعض الكفايات التدريسية التى يمارسها معلم الرياضـيات        : " مجدى عزيز إبراهيم       ) ٤٣(
فى الموقف التعليمى من وجهة نظر طالب ومعلمى المدرسة الثانويـة           

 ، جامعة المنصورة ، العـدد السـادس ،          مجلة كلية التربية  ،  " العامة  
  .١٩٨٥الجزء السادس ، يوليو 

 ، مكتبـة األنجلـو      التقويم والمحاسبة فى العملية التعليمية    : ـــــــــــ   ) ٤٤(
  .١٩٩٦المصرية ، 

 ، مكتبـة     إدارتـه  – مهاراتـه    –ماهيته  : التدريس الفعال   : ـــــــــــ   ) ٤٥(
  .٢٠٠٢األنجلو المصرية ، 
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، المركـز القـومى     " مهام المعلم وتقويم أدائه فى مصـر        : " همام بدراوى زيدان     ) ٤٦(
  .١٩٩١التربوية والتنمية ، شعبة التخطيط التربوى ، للبحوث 
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تقويم أداء معلمى اللغة العربية بالمرحلة االبتدائيـة بدولـة          : " وليد أحمد الكندرى     ) ٤٧(
 ، رسالة ماجستير غيـر   "قطر فى ضوء الكفايات التربوية الالزمة لهم  

منشورة ، معهد الدراسات والبحوث التربويـة ، جامعـة القـاهرة ،             
١٩٩٩ . 

إطـار  : رياضيات مجتمعية لمواجهة تحديات مسـتقبلية       : " وليم تاوضروس عبيد     ) ٤٨(
، " مقترح لتطوير مناهج الرياضيات مع بداية القرن الحادى والعشرين        

 ، كلية التربية ، جامعة الزقازيق ، المجلـد          مجلة تربويات الرياضيات  
  .١٩٩٨األول ، ديسمبر 
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 المالحــــق



 ١٨٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 )١(ملحق 

 



 ١٨٣

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
      جامعة المنصورة 
     كلية التربية بدمياط

 قسم المناهج وطرق التدريس 
 

 استبيان مفتوح
 

 .السيد الفاضل معلم أو موجه الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية 
 

 تحية طيبة وبعد
 

ى ثمارها المرجوة وتحقق أهـدافها المنشـودة عنـدما يتعـاون            العملية التعليمية تؤت  
 .العاملون فيها فى جميع مستوياتهم وتنوع أدوارهم 

 

 : لذا أرجو من سيادتكم التالى 
إبداء اآلراء والمقترحات التى ترون أنها تساهم فى إثراء وواقعية عملية تقـويم أداء               -١

 .معلم الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية 
ة والموضوعية فى كتابة البنود والعناصر التى يجب مراعاتها عند تقـويم            توخى الدق  -٢

أداء معلم الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية ، والتى ترون أنها تشكل أهمية فى نظـركم              
 .عند عملية التقويم 

 
 وأشكر لسيادتكم حسن تعاونكم

 

 الباحثة
 إيناس محمد عبد الخالق

 
 

 اء والمقترحات مرفق باالستبيان ورقة لتسجيل اآلر
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 )٢(ملحق 

 

 أداة تقویم المعلم

 



 ١٨٥

 أداة تقويم المعلم
 
 
 

 ..………………: اسم المديرية التعليمية 
 …………………: اسـم المـدرســة  
 ..………………: اسـم مـدير المدرسة 

 …………………: اإلدارة التعليمية  
ثع  ب : المرحلة التعليمية 
 .………………: عنوان المدرسة 

 .…………………: يفـون    التـل
 

  مشترك   بنات    بنون  : نوع المدرسة 
  يوم كامل    مسائى   صباحى   

 

 .…………………………: اسم المعلم 
 .……………………: الصف الدراسى 

 .………………………: تاريخ الزيارة 
 .……………………………: الحصة 

 .…………………: عدد تالميذ الفصل 
 ..…………………: اسم منسق الفريق 

 .………………………: يفة الوظ 
 .………………: الفصل الدراسى 
 …………………: المادة الدراسية 
 ..………………: موضوع الدرس 

 .…………: عدد التالميذ الحاضرين 
 ..……………: اسم القائم بالتقويم 

 



 ١٨٦

 بيانات شخصية عن المعلم
 

 ………………………………: االسم 
 …………………………: تاريخ الميالد 

 ……………: الكلية أو الجامعة أو المعهد 

  أنثى  ذكر       : النوع  
 

 ………………: ألصلى |التخصص ا
 

 : مستوى المؤهل العلمى 
  أعلى من البكالوريوس أو الليسانس   
  ليسانس    بكالوريوس   
 …………) يذكر( المؤهل أقل من الليسانس أو البكالوريوس   

 

  غير تربوى     تربوى  : نوع المؤهل 
 ١٩:   /     /     تاريخ التعيين     ١٩       عام: سنة التخرج 

  ١٩:     /    /    تاريخ االلتحاق بالتدريس 
 

 : الخبرات السابقة فى مجال التدريس 
 المرحلة

)١( ……………
)٢( ……………
)٣( ……………

 المادة الدراسية 
…………… 
…………… 
…………… 

 من عام 
…………… 
…………… 
…………… 

 إلى عام 
…………… 
…………… 
…………… 

 

 ١٩:     /     /      بالمدرسة الحالية تاريخ االلتحاق
 

  ال  نعم       هل سبق للمعلم الحصول على دورة تدريبية ؟    : الدورات التدريبية 
  تدريب على المنهج المطور  
  تدريب للترقية  
 ) تجديدى (  تدريب تنشيطى  

 

  بعيدة     قريبة          هل يسكن المعلم فى منطقة قريبة من المدرسة ؟ 
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א: א א
 

 : تمكن المعلم من المادة الدراسية ) ١( 
 " " فيما يلى المؤشرات الدالة على تمكن المعلم من المادة الدراسية ، ضع عالمـة               

 : أمام المؤشرات التى تنطبق على حالة المعلم 
    …………………………  شرح المفاهيم بطريقة صحيحة -١
    ……………ادة الدراسية التى يقوم بتدريسها  إلمامه بالم-٢
    ……………………… مخارج ألفاظه واضحة ومفهومة -٣
    ………… اهتمامه بدفتر التحضير وبإعداده الجيد للدرس -٤
    …………………  تهيئة التالميذ للدرس بطريقة مناسبة -٥

 

 ما تقديرك لتمكن المعلم من المادة الدراسية ؟ 
 ضعيف جداً   ضعيف  توسط م  جيد  جيد جداً  
                   

 

 فما أسباب ذلك ؟" ضعيف جداً " أو " ضعيف " إذا كان التقدير 
     ………… المعلم غير متخصص علمياً فى المادة الدراسية -١
    ………………………………… المعلم حديث التخرج -٢
   …………… المعلم لم يسبق تدريبه على المنهج الدراسى المطّور -٣
 
 : قدرة المعلم على توصيل المعلومات والحقائق لتالميذه بطريقة مناسبة ) ٢(

 : أمام المؤشرات التى تنطبق على حالة المعلم  " " ضع عالمة 
  …………… قدرته على تبسيط المعلومات لمستويات التالميذ العقلية -١
 أو  قدرته على ربط الدرس بالبيئة ومشكالت الحياة اليومية -٢

     …………………………األحداث الجاري 
  ……… سيره فى الدرس بسرعة تتناسب مع قدرات التالميذ المتنوعة -٣
  …………… طرحه أسئلة مناسبة لمستويات التالميذ تثير تفكيرهم -٤

 

 ما تقديرك لقدرة المعلم على توصيل المعلومات والحقائق لتالميذه ؟
 ف جداً ضعي  ضعيف  متوسط   جيد  جيد جداً  
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 فما أسباب ذلك ؟" ضعيف جداً " أو " ضعيف " إذا كان التقدير 
   ………………… عدم تخصصه فى مجال المادة الدراسية -١
     .…………………… قلة مدة خبرته التدريسية -٢
   …………… عدم قدرته على تشويق التالميذ وجذب انتباههم -٣
   ………………… ) صعبة الفهم مثالً (  الدراسية  طبيعة المادة-٤
  ……… ضعف مستوى أغلب التالميذ رغم بذل المعلم للجهد المطلوب -٥
   …………………………… زيادة كثافة التالميذ فى الفصل -٦
 
 استثمار المعلم لوقت الحصة ) ٣(

فيما يلى المؤشرات الدالة على استثمار المعلم لوقت الحصة بصـورة جيـدة ، ضـع                
 :أمام المؤشرات التى تنطبق على حالة المعلم "  " عالمة 

    ……………………………… اإلعداد الجيد للدرس -١
    ………………………… التنفيذ الجيد لخطة الدرس -٢
   ………  قدرة المعلم على السيطرة على التالميذ داخل الفصل -٣
  …………ة  إتاحة المعلم الفرصة لمشاركة التالميذ فى المواقف التعليمي-٤
  قدرة المعلم على استخدام أساليب تدريس مناسبة ومتنوعة -٥

     ………………………………بطريقة صحيحة 
  ………… قدرته على توظيف مصادر التعلم بما يحقق أهداف الدرس -٦

 

 ما تقديرك لدرجة استثمار المعلم لوقت الحصة ؟
 ضعيف جداً   ضعيف  متوسط   جيد  جيد جداً  
                    

 فما أسباب ذلك ؟" ضعيف جداً " أو " ضعيف " إذا كان التقدير 
    ……………………… زيادة كثافة الطالب فى الفصل -١
  ……  بطء المعلم الشديد مما يؤدى إلى ضياع الوقت بدون فائدة كبيرة -٢
  ضعف شخصية المعلم وعدم قدرته على السيطرة على التالميذ -٣

      ………………………داخل الفصل 
  …… عدم مناسبة توزيع زمن الحصة على العناصر المتضمنة للدرس -٤
    ……………………… تأخر المعلم عن بداية الحصة -٥
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 :  أسباب أخرى تذكر -٦
 ……………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………… 

 
  :استخدام المعلم للسبورة ) ٤(

 " " فيما يلى المؤشرات الدالة على استخدام المعلم للسبورة بشكل جيد ، ضع عالمة              
 : أمام المؤشرات التى تنطبق على حالة المعلم 

  …………………  االهتمام بنظافة السبورة جيداً قبل الكتابة عليها -١
  …… كتابة التاريخين الهجرى والميالدى على السبورة وعنوان الدرس -٢
    ……………………………ضوح الخط على السبورة  و-٣
  ………………… التدرج فى كتابة الملخص السبورى مع نمو الدرس -٤
    ………………… تنظيم المعلم للسبورة بشكل جيد -٥
   ………………… إشراك التالميذ فى صياغة الملخص السبورى -٦
   ………………… استخدام السبورة كوسيلة تعليمية أثناء الشرح -٧

 

 يرك لدرجة استخدام المعلم للسبورة بصورة صحيحة ؟ما تقد
 ضعيف جداً   ضعيف  متوسط   جيد  جيد جداً 

                   
 

 فما أسباب ذلك ؟ " ضعيف جداً " أو " ضعيف " إذا كان التقدير 
  ……………… افتقاد المعلم لمهارة استخدام السبورة أثناء الشرح -١
    ……………………………… خط المعلم غير واضح -٢
   ………………… كثرة أخطاء المعلم أثناء الكتابة على السبورة -٣
 :  أسباب أخرى تذكر -٤

 ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
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 : لمدرسى استخدام المعلم للكتاب ا) ٥(
فيما يلى المؤشرات الدالة على استخدام المعلم للكتاب المدرسى بصورة جيدة ، ضـع              

 : أمام المؤشرات التى تنطبق على حالة المعلم  " " عالمة 
  ………………… إحضار التالميذ للكتاب المدرسى معهم فى الفصل -١
  …… …… تكليف التالميذ بحل تمارين الكتاب المدرسى أثناء الحصة -٢
  تكليف التالميذ بقراءة الدرس الجديد من الكتاب المدرسى فى ضوء -٣

     ……………………………األسئلة التمهيدية 
  ……… توضيح بعض الفقرات غير الواضحة للتلميذ بالكتاب المدرسى -٤
  تكليف بعض التالميذ بقراءة بعض الفقرات من الكتاب المدرسى -٥

     …………………………والتعبير عما فهموه 
  … تكليف التالميذ بتلخيص بعض الموضوعات الواردة بالكتاب المدرسى -٦

 

 ما تقديرك لدرجة استخدام المعلم للكتاب المدرسى بصورة صحيحة ؟
 ضعيف جداً   ضعيف  متوسط   جيد  جيد جداً  
                   

 

 ك ؟فما أسباب ذل" ضعيف جداً " أو " ضعيف " إذا كان التقدير 
     …………………………… المعلم غير تربوى -١
  ………… قلة خبرة المعلم باستخدام الوسائل التعليمية بطرق صحيحة -٢
  ……………… حاجة المعلم إلى التدريب على كيفية استخدام الوسيلة -٣
  ……………………… سوء صالحية الوسيلة التعليمية المستخدمة -٤

 

 عليمية ، فما أسباب ذلك فى نظرك ؟فى حالة عدم استخدام المعلم وسيلة ت
  ………………… الوسيلة التعليمية يحتاج إنتاجها إلى تكلفة عالية -١
    ………………… عدم تواجد الوسيلة التعليمية المتاحة -٢
  … صعوبة اإلجراءات الالزمة للحصول على الوسيلة التعليمية المناسبة -٣
  ……ليمية فى شرح الدرس  عدم رغبة المعلم فى استخدام الوسيلة التع-٤
    ………………… طبيعة الدرس ال يحتاج إلى وسيلة -٥
 :  أسباب أخرى تذكر -٦

 ………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………… 
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 .التفاعل بين المعلم وتالميذ ) ٦(
الميذه بصورة جيدة ، ضع عالمة      فيما يلى المؤشرات الدالة على التفاعل بين المعلم وت        

 : أمام المؤشرات التى تنطبق على حالة المعلم  " " 
  .. إتاحة الفرصة للحوار والمناقشة بين المعلم وتالميذه أثناء شرح الدرس -١
   ………………… شخصية المعلم تتسم بالحب والود واالعتدال -٢
   ………………… تشجيع المعلم للتالميذ أثناء الحوار والمناقشة -٣
  … إتاحة الفرصة أمام التالميذ للمشاركة فى المواقف التعليمية المختلفة -٤
  ……………… مراعاة المعلم للتالميذ المتأخرين دراسياً أثناء الحصة -٥
  ……………… مراعاة توزيع األسئلة على جميع التالميذ فى الفصل -٦

 

 ما تقديرك لدرجة تفاعل المعلم مع تالميذه ؟ 
 ضعيف جداً   ضعيف  متوسط   جيد   جداً جيد 
                    

 

 فما أسباب ذلك ؟" ضعيف جداً " أو " ضعيف " إذا كان التقدير 
    ………………… ضعف شخصية المعلم وحدة مزاجه -١
   ………… قسوة المعلم مع تالميذه مما يجعلهم يخافونه ويرهبونه -٢
   …………………ذ وإهمال الباقين  التركيز على قلة من التالمي-٣
   ……… زيادة كثافة التالميذ داخل الفصل مما يعوق تفاعله معهم -٤
  وجود عدد من التالميذ المشاغبين مما يعوق عملية التفاعل -٥

      …………………بالمستوى المناسب 
 :  أسباب أخرى تذكر -٦

 ………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
 
 : تقويم المعلم ألداء تالميذه ) ٧(

فيما يلى المؤشرات الدالة على أن تقويم المعلم ألداء تالميذه يتم بصورة فعالة ، ضـع   
 : أمام المؤشرات التى تنطبق على حالة المعلم  " " عالمة 



 ١٩٢

 ة الدرس للوقوف على مدى تمكن التالميذ من  تقويم المعلم لتالميذه فى بداي-١
  ……..…................…………………أساسيات الدرس السابق 

  ………………… إعطاء المعلم تالميذه الواجبات المدرسية المتنوعة -٢
  ………… عناية المعلم بتصحيح األعمال التحريرية والواجبات المنزلية -٣
  …………………… ئعة أثناء الحصة  اهتمام المعلم بعالج األخطاء الشا-٤
  ….…… اهتمام المعلم بوضع خطة للتقويم المستمر وتنفيذ هذه الخطة -٥
  ……….…… إعداد المعلم لسجل المستويات لدقة متابعة أداء التالميذ -٦

 

 ما تقديرك لدرجة تقويم المعلم ألداء تالميذه ؟
 ضعيف جداً   ضعيف  متوسط   جيد  جيد جداً  
                    

 

 فما أسباب ذلك ؟" ضعيف جداً " أو " ضعيف " إذا كان التقدير 
  ……………………………………………… زيادة كثافة الفصل -١
  ………………………… انشغال المعلم بأمور أخرى غير التدريس -٢
  ………………………………… سوء تخطيط المعلم لوقت الحصة -٣
  …..…………………………………… إهمال المعلم لوقت الحصة -٤
 :  أسباب أخرى تذكر -٥

 ………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
 
 : التزام المعلم بتوجيهات التوجيه الفنى والمعلم األول واإلدارة ) ٨(

ول فيما يلى المؤشرات الدالة على التزام المعلم بتوجيهات التوجيه الفنـى والمعلـم األ        
 : أمام المؤشرات التى تنطبق على حالة المعلم " " واإلدارة بشأن نموه المهنى ، ضع عالمة 

 

  …… االلتزام الجيد بالتوجيهات التى تقدم إليه من قبل إدارة المدرسة -١
  التزام المعلم بالتوجيهات التى تساعده على تحسين أدائه من قبل -٢

  ..………………………………………………………الموجه 



 ١٩٣

  التزام المعلم بالتوجيهات التى تساعده على رفع مستوى التالميذ الضعاف-٣
  ……...………………… تحصيلياً من قبل المعلم األول بالمدرسة 

  …… التزام المعلم بالتوجيهات بصفة عامة العتبارها خبرات جيدة له -٤
  ……… التزام المعلم بالتوجيهات الخاصة التى تؤدى إلى نموه مهنياً -٥

 

 ما تقديرك لدرجة استفادة المعلم من التوجيه الفنى والمعلم األول واإلدارة ؟
   ضعيف            ضعيف جداً    متوسط   جيد  جيد جداً  
                       

 

 فما أسباب ذلك ؟" ضعيف جداً " أو " ضعيف " إذا كان التقدير 
  …………………………………… عدم استجابة المعلم للتوجيهات -١
  …………………………………… عدم التنفيذ الصحيح للتوجيهات -٢
  …………………………………… عدم صالحية التوجيهات للتنفيذ -٣
  ……………………………………… عدم وجود توجيهات مناسبة -٤
 :  أسباب أخرى تذكر -٥

………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

א: א א מ א
فيما يلى المؤشرات الدالة على انتظام المعلم فى حضوره إلـى المدرسـة وانصـرافه               

 : أمام المؤشرات التى تنطبق على حالة المعلم  " " منها، ضع عالمة 
  …………………… يحضر المعلم للمدرسة فى موعد طابور الصباح -١
  …....……………تات بدء الحصص وانتهائها  يحافظ المعلم على توقي-٢
  ...……………… يتواجد المعلم بالمدرسة حتى انتهاء اليوم المدرسى -٣
  ……………… ال يتجاوز المعلم حدود األجازات السنوية المسموح بها -٤
  ………… ال يخرج المعلم أثناء حصص اليوم الدراسى خارج المدرسة -٥
  ......………………) االحتياطى(ية  يشارك المعلم فى الحصص اإلضاف-٦
 



 ١٩٤

 
 ما تقديرك لدرجة انتظام المعلم وحضوره للمدرسة ؟

 ضعيف جداً   ضعيف  متوسط   جيد  جيد جداً  
                    

 

מ: א
 " " فيما يلى المؤشرات الدالة على تحمس المعلم لعمله وانتمائه إليه ، ضع عالمة              

 :  المؤشرات التى تنطبق على حالة المعلم أمام
   ……………………………………… حماسه أثناء شرح الدرس -١
  ………………………………………… مواظبته على الحضور -٢
  ……………………………………… حسن عالقاته مع اآلخرين -٣
  ……………………………………… اتزانه االنفعالى مع التالميذ -٤
  ……………نهاية اليوم الدراسى  التزامه بالمواعيد المحددة لبداية و-٥
  ………………………………………… اهتمامه بدفتر تحضيره -٦

 

 ما تقديرك لدرجة تحمس المعلم لعمله ؟
 ضعيف جداً   ضعيف  متوسط   جيد  جيد جداً  
                  

 

מ:א א
ـ          م مـع األطـراف األخـرى       فيما يلى المؤشرات الدالة على وجود عالقات طيبة للمعل

 " " ، ضع عالمة    )  أولياء األمور    – التالميذ   – الزمالء المعلمين    –هيئة اإلدارة   ( بالمدرسة  
 : أمام المؤشرات التى تنطبق على حالة المعلم 

  ………………………… تعاون المعلم مع إدارة المدرسة واحترامها -١
  ………………المدرسة  احترام المعلم للقواعد والنظم المعمول بها فى -٢
  ……… احترام المعلم آلراء زمالئه من المعلمين فى المواقف التعليمية -٣
  ..... ………… تعاون المعلم مع زمالئه فى النهوض بالعملية التعليمية -٤
  …………………………………… احترام المعلم لشخصية التالميذ -٥
  …..……ة الحسنة  معاملة المعلم لتالميذه معاملة أخالقية تتصف بالقدو-٦
  … إطالع أولياء األمور بصفة مستمرة على مستويات أبنائهم التحصيلية -٧



 ١٩٥

  تعـاون المعلـم مع أوليـاء األمــور واإلدارة المدرســية فى -٨
  ………………………………………………حل مشكالت التالميذ 

 ما تقديرك لدرجة العالقات الطيبة للمعلم باآلخرين ؟
 ضعيف جداً   ضعيف  متوسط   جيد  جيد جداً  
                   

 

א: א
فيما يلى المؤشرات الدالة على اشتراك المعلم اشتراكاً فعاالً فى األنشطة الالصـفية ،              

 : أمام المؤشرات التى تنطبق على حالة المعلم  " " ضع عالمة 
 

  …….......…………لطالب  يشترك المعلم فى المسابقات التى تعد ل-١
  ……………… يشترك المعلم فى اإلشراف على الرحالت المدرسية -٢
  …………………… يشترك المعلم فى أنشطة الجماعات المدرسية -٣
  ...……………… يشترك المعلم فى المعارض والمسابقات الخاصة -٤
  ..……………… يشترك المعلم فى اإلشراف على جماعات النشاط -٥

 

  لدرجة فاعلية اشتراك المعلم فى هذه األنشطة ؟ما تقديرك
 ضعيف جداً   ضعيف  متوسط   جيد  جيد جداً  
                  

 

 فما أسباب ذلك ؟" ضعيف جداً " أو " ضعيف " إذا كان التقدير 
  ………………………… انشغال المعلم بأمور أخرى داخل المدرسة -١
  ..………………………… اليوم  عدم تواجد المعلم بالمدرسة طوال-٢
  ……… رفض المعلم االشتراك فى األنشطة اعتقاداً منه بعدم أهميتها -٣
  ..…………………… عدم استعداد المعلم للقيام بمثل هذه النشاطات -٤
  ………………………… اعتقاد المعلم بأن ذلك ليس من اختصاصه -٥
 :  أسباب أخرى تذكر -٦

………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 



 ١٩٦

א א :א
  

يرجى إعطاء تقدير عام للمعلم فى كل مجال من المجاالت الخمسة السابقة وذلك بوضع       
 : فى المربع الذى تختاره لتقديراتك  " " عالمة 

 
ضعيف جداًضعيف متوسط جيد  جداًجيد المجال م
١
٢
٣
٤
٥

ــى  …………األداء المهنــــ
…االنتظام فى الحضور واالنصراف     

ــل   ــم للعم ــس المعل ……تحم
ــاآلخرين   ــم ب ــات المعل …عالق

………………األنشطة الالصفية 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 ١٩٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٣(ملحق 

 



 ١٩٨

 )٣(ملحق 
אא

 
 جهة العمل الوظيفة االسم م
١ 
٢ 
٣ 

ــربينى . د.أ ــوزى الش .ف
.سمير عبد الوهـاب     . د.أ
.شــوقى الشــريفى  . د
 

أستاذ المناهج 
 أستاذ المناهج
 أستاذ المناهج

 كلية التربية بدمياط ، جامعة المنصورة 
.كلية التربية بدمياط ، جامعة المنصورة 

.مياط ، جامعة المنصورة كلية التربية بد

 



 ١٩٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) ٤(ملحق 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )٥(ملحق 

 



 ٢٠١

 بطاقة التقویم الذاتى فى صورتها المبدئية
 
ال أوافق  أوافق 

 

 .أحدد أهداف الدرس بصورة إجرائية . أ 
 .أطلع على األهداف فى كتاب دليل المعلم . ب
 .مات ومهارات أقوم بتحليل الدرس إلى مفاهيم وتعمي. جـ
 .أختار الوسائل التعليمية التى تساعد على تحقيق أهداف الدرس . د 
اختار األنشطة التعليمية التى سيقوم بها التالميذ لتحقيـق أهـداف. هـ

 .الدرس 
 .أوزع وقت الحصة على مراحل سير الدرس . و
 
 
 
 .أوضح أهداف الدرس للتالميذ . أ 
  .أقوم بالتمهيد المناسب للدرس. ب
 .أربط المعارف الجديدة بما سبق أن تعلمه التالميذ . جـ
 .أوظف الكتاب المدرسى داخل الحصة . د 
 .أحرص على كتابة ملخص سبورى . هـ
 .أستخدم المواد السمعية البصرية واأللعاب المختلفة . و 
 .أستخدم التعزيز الفورى إلثابة السلوك المرغوب فيه . ز 
 . على جميع التالميذ أوزع األسئلة الصفية. ح 
 .أساعد التالميذ على القراءة والكتابة الرياضية السليمة . ط 
 .أوظف بعض اإلشارات واإليماءات غير اللفظية داخل الفصل . ى 
ــة المرتبطــة. ك  ــراءات الخارجي ــى بعــض الق ــذ إل أوجــه التالمي

 .بموضوع الدرس 
 .ساسية فيه أقوم بتلخيص موضوع الدرس وإبراز أهم النقاط األ. ل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الدرس تخطيط-١

 تنفيذ الدرس-٢



 ٢٠٢

 
ال أوافق  أوافق 
 
 .أحرص على طرح أسئلة تقويمية للدرس . أ 
 .أتيح للتالميذ الوقت المناسب لإلجابة عن أسئلة التقويم . ب
 .أشجع التالميذ على التقويم الذاتى إلجاباتهم . جـ
 .الدرس أعطى للتالميذ واجبات منزلية تقيس مدى تحقق أهداف . د 
 .أهتم بتصحيح الواجبات المنزلية ومراجعتها أوالً بأول . هـ
 
 
 
 
 .أقيم عالقات جيدة مع التالميذ . أ 
 .أتعامل مع جميع التالميذ دون تحيز . ب
 .أنظر للتلميذ كشخصية لها قيمتها . جـ
 .أتيح الفرصة للتالميذ ألن يعلم بعضهم بعضاً . د 
 .ال لدى التالميذ أنمى مهارات االتصال الفع. هـ
 .أشجع مشاركة التالميذ فى الحوار والمناقشة . و 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 تقويم الدرس-٣

 العالقات البينية-٤



 ٢٠٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٦(ملحق 

 



 ٢٠٤

 )٦(ملحق 
א א א א א

א מ א א א מ א
 

 جهة العمل الوظيفةא م

١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 
٩ 
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥

.السعيد سـليمان    . / أ
.محمد الطنـاحى    . / أ
.محمود سـرحان    . / أ
ــل  . / أ ــاء خلي .علي
.هالـــة ســـالم . / أ
ــزب . / أ ــب الع .زين
.هويدا المـوجى    . / أ
.محمــد الشــامى . / أ
.سمير الصـفتى    . / أ
.أشــرف ويصــا . / أ
ــزب . / أ ــت الع .رأف
ــدالى . / أ ــوه ال .نش
.محاسن الخضرى   . / أ
ــ. / أ ــران إيم .ان زه
ــوض  . / أ ــى ع .ليل
 

 مدرس أول رياضيات 
 مدرس أول رياضيات 
 مدرس أول رياضيات 
 مدرس أول رياضيات 
 مدرس أول رياضيات 
 مدرس أول رياضيات 
 مدرس أول رياضيات 
 مدرس أول رياضيات 
 مدرس أول رياضيات 
 مدرس أول رياضيات
 مدرس أول رياضيات
 مدرس أول رياضيات
 تمدرس أول رياضيا

 مدرس أول رياضيات
 مدرس أول رياضيات

 

 بنات . مدرسة بنت الشاطئ ع
 بنات. مدرسة بنت الشاطئ ع
 بنات. مدرسة بنت الشاطئ ع
 بنات. مدرسة بنت الشاطئ ع
 بنات. مدرسة بنت الشاطئ ع
 بنات. مدرسة بنت الشاطئ ع
 بنات. مدرسة بنت الشاطئ ع
 بنات. مدرسة بنت الشاطئ ع

 ت بنا. مدرسة دمياط ع
 بنات. مدرسة بنت الشاطئ ع
 بنات. مدرسة بنت الشاطئ ع
 بنات. مدرسة بنت الشاطئ ع
 بنات. مدرسة بنت الشاطئ ع
 بنات. مدرسة بنت الشاطئ ع
 بنات. مدرسة بنت الشاطئ ع

 



 ٢٠٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٧(ملحق 

 



 ٢٠٦

 )٧(ملحق 
א א א מ א א א א

 
 جهة العملאא م

١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 
٩ 
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

.ابتسام السالمونى   . / أ
ــة  . / أ ــد العتم .حام
.محمــد ســعد  . / أ
.شعبان الطنـاحى    . / أ
.إبــراهيم الغــزل . / أ
.محســن شــعيب . / أ
ــالد . / أ ــمير الج .س
.عبد اهللا الـريس     . / أ
ــارة . / أ ــد عم .أحم
 .إبــراهيم فتحــى. / أ
ــاد  . / أ ــد عي .محم
.ثرية عبد المنعم    . / أ
.نزهــة عبيــد  . / أ
.أنيس الشـهاوى    . / أ
.نبيل عبد الرازق    . / أ
.محمــد مســعود . / أ
 

موجه عـام رياضـيات     
ــه أول رياضــيات  موج
ــه أول رياضــيات  موج
موجه إعدادى رياضيات   
موجه إعدادى رياضيات  
موجه إعدادى رياضيات  
موجه إعدادى رياضيات  
موجه إعدادى رياضيات  
موجه إعدادى رياضيات  
موجه إعدادى رياضيات  
موجه إعدادى رياضيات  
موجه إعدادى رياضيات  
موجه إعدادى رياضيات  
موجه إعدادى رياضيات  

موجه ثانوى رياضـيات    
موجه ثانوى رياضـيات    

 

 مديرية التربية والتعليم بدمياط 
 مديرية التربية والتعليم بدمياط

 بية والتعليم بدمياطمديرية التر
 مديرية التربية والتعليم بدمياط
 مديرية التربية والتعليم بدمياط
 مديرية التربية والتعليم بدمياط
 مديرية التربية والتعليم بدمياط
 مديرية التربية والتعليم بدمياط
 مديرية التربية والتعليم بدمياط
 مديرية التربية والتعليم بدمياط

 عليم بدمياطمديرية التربية والت
 مديرية التربية والتعليم بدمياط
 مديرية التربية والتعليم بدمياط
 مديرية التربية والتعليم بدمياط
 مديرية التربية والتعليم بدمياط
 مديرية التربية والتعليم بدمياط

 



 ٢٠٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٨(ملحق 

 



 ٢٠٨

 )٨(ملحق 
א א א

א מ אא א
 
 جهة العمل الوظيفة االسم م
١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 

ــاظم . د.أ ــومة ك معص
فيوليــت فــؤاد  . د.أ
منى عبد الوهـاب    . د.أ
شــوقى الشــريفى . د.أ
فوزى الشـربينى   . د.أ
محمد عطيه خميس   . د
 

أســـتاذ المنـــاهج 
أستاذ الصحة النفسية   
أســـتاذ المنـــاهج 
أســـتاذ المنـــاهج 

هج أســـتاذ المنـــا
ــاهج  ــدرس المن م

 

 جامعة عـين شـمس–كلية البنات   
 جامعة عـين شـمس–كلية التربية   
 جامعة عـين شـمس–كلية البنات   

 جامعة المنصورة–كلية التربية بدمياط    
 جامعة المنصورة–كلية التربية بدمياط    

 جامعة عـين شـمس–كلية البنات   
 

 



 ٢٠٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٩(ملحق 
 

 

 



 ٢١٠

 )٩(ملحق 
א אא מ א א א מ א

 א

א الوظيفة االسم م
١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 
٩ 
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣

خليفة عبد السميع خليفـة    . د.أ
رمضان صالح رمضـان   . د.أ
لطفــــى عمــــارة . د.أ
محمد سويلم البسـيونى    . د.أ
ــ. د.أ ــعد رضــ ا مســ
آمـــال المطـــراوى  . د
عزيـــز واصـــف  . د.أ
ــربينى . د.أ ــوزى الشـ فـ
ــالم   . د ــد الس ــد عب أحم
ــايح . د ــيد الســ الســ
ابتســـام الســـالمونى ./ أ
ــة  ./ أ ــد العتمــ حامــ
ــعد ./ أ ــد ســ .محمــ
ــاحى  ./ أ ــعبان الطنـ شـ
إبــــراهيم الغــــزل ./ أ
محســــن شــــعيب ./ أ
ــالد ./ أ ــمير الجــ ســ
ــريس  ./ أ ــد اهللا الـ عبـ
ــار./ أ ــد عمــ ه محمــ
ــراهيم فتحــــى./ أ إبــ
ــنعم   ./ أ ــد الم ــه عب ثري
نزهــــه عبيــــد  ./ أ
محمــــد عيــــاد  ./ أ
 

أســتاذ المنــاهج  
أســتاذ المنــاهج  
أســتاذ المنــاهج  
أســتاذ المنــاهج  
أســتاذ المنــاهج  
باحث بقسم المناهج   
أســتاذ المنــاهج  
أســتاذ المنــاهج  
ــاهج   ــدرس المن م
أستاذ المناهج المساعد   
موجه عام الرياضيات   

ه أول رياضيات   موج
موجه أول رياضيات   
موجــه إعــدادى  
موجــه إعــدادى  
موجــه إعــدادى  
موجــه إعــدادى  
موجــه إعــدادى  
موجــه إعــدادى  
موجــه إعــدادى 

ــانوى  ــه ثـ موجـ
ــانوى  ــه ثـ موجـ
ــانوى ــه ثـ موجـ

 

كلية التربية ، جامعة القاهرة ، فرع الفيوم
كلية التربية ، جامعة المنصـورة     

نصـورةكلية التربية ، جامعة الم    
كلية التربية ، جامعة المنصـورة     
كلية التربية ، جامعـة المنوفيـة
المركز القومى للبحوث التربوية والتنميـة
المركز القومى للبحوث التربوية والتنميـة     
كلية التربية بدمياط ، جامعة المنصورة
كلية التربية بدمياط ، جامعة المنصورة

ورةكلية التربية بدمياط ، جامعة المنص     
مديرية التربية والتعليم بـدمياط
مديرية التربية والتعليم بـدمياط    
مديرية التربية والتعليم بـدمياط    
مديرية التربية والتعليم بـدمياط    
مديرية التربية والتعليم بـدمياط    
مديرية التربية والتعليم بـدمياط    
مديرية التربية والتعليم بـدمياط    
مديرية التربية والتعليم بـدمياط    

يرية التربية والتعليم بـدمياط    مد
مديرية التربية والتعليم بـدمياط    
مديرية التربية والتعليم بـدمياط    
مديرية التربية والتعليم بـدمياط    
مديرية التربية والتعليم بـدمياط    

 



 ٢١١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )١٠(ملحق 

 



 ٢١٢

 )١٠(ملحق 
א א מ א א א

 مستوى األداء

تاز
مم

جداً 
يد 
ج

سط 
متو

يف 
ضع

 

يتم
لم 

 

 
  

:א)(
. أقرأ موضوع الدرس قراءة متأنية من الكتاب المدرسى -١
 . أحلل محتوى الدرس إلى مفاهيم وتعميمات ومهارات -٢
 أربط الحقائق المتضمنة فى الدرس بالحقائق السابق تعلمها-٣

 .فى الدروس السابقة 
 

א)( א :א
 . أكتب األهداف فى صورة سلوكية -١
  .لسلوكية فى مستويات معرفية مختلفة  أصوغ األهداف ا-٢
 . أصوغ األهداف صياغة سلوكية مهارية -٣
 . أصوغ األهداف صياغة سلوكية وجدانية -٤
 أقارن بين األهداف السلوكية التى قمت بصياغتها بنظائرهـا-٥

 ) .إن وجد(فى كتاب دليل المعلم 
 

א)( א :א
 . التعليمية التى تناسب موضوع الدرس  أختار بدقة الوسيلة-١
 أختار الوسيلة التعليمية التى تناسب مستوى النمو العقلـى-٢

 .للتالميذ 
. أختار الوسائل التعليمية التى تخاطب حواساً متعددة للتالميذ-٣
 . أحدد للتالميذ الهدف من استخدام الوسيلة التعليمية -٤
للتأكد مـن سـالمتها أفحص الوسيلة التعليمية قبل عرضها       -٥

 .الفنية والعلمية 

     

                                           
 ) يم  تقو– تركيب – تحليل – تطبيق – فهم –تذكر (  

 تخطيط الدرس



 ٢١٣

 

 مستوى األداء

تاز
مم

جداً 
يد 
ج

سط 
متو

يف 
ضع

 

يتم
لم 

 
 
 
 
 
 أحدد الوقت والمكان المناسبين لعرض الوسـيلة التعليميـة-٦

 .على التالميذ 
 أكلف بعض التالميذ بإعداد بعض الوسائل التعليمية المرتبطة-٧

 .بموضوع الدرس 
 

:אא)(
 . أختار النشاط التعليمى المناسب لتحقيق أهداف الدرس -١
 . أختار النشاط التعليمى المرتبط بمحتوى الدرس -٢
 . أختار النشاط التعليمى المناسب للمستوى العقلى للتالميذ -٣
 أكلف التالميذ بالقيام ببعض األنشطة التعليميـة المتنوعـة-٤

 . الدرس المرتبطة بموضوع
 أعد خطة عامة الستخدام األنشطة وفقـاً لتوزيـع مفـردات-٥

 .المنهج 
 

 
 

:א)(
 . أحرص على توضيح أهداف الدرس للتالميذ -١
 . أحرص على بيان أهمية تعلم موضوع الدرس -٢
 أتيح للتالميذ فرصاً للمشاركة الفعال أثناء تمهيدى الـدرس-٣

 أسئلة مثيرة– رسم توضيحى    –ملى  تدريب ع ( عن طريق   
 ) . …… -للتفكير 

 . أستخدم معلومات التالميذ السابقة كمدخل للدرس الجديد -٤
 أعرض بعض األشـياء المثيـرة كالمغالطـات الرياضـية ،-٥

 األلعاب السحرية ، األلغاز الرياضية عند تمهيدى للدرس 

     

تنفيذ الدرس



 ٢١٤

 

 مستوى األداء

تاز
مم

جداً 
يد 
ج

 
متو

يف سط
ضع

 

يتم
لم 

 
 
 
 
א)( א א :א
 . أنظم السبورة بشكل جيد -١
 أرسم التمارين الهندسية بشكل واضح ومنسق على السبورة-٢
 أستخدم الطباشير الملون عند الكتابة على السبورة إلبـراز-٣

 .النقاط الرئيسة للدرس 
ة ذات الصـلة بتـدريس مـاد        أجيد المهـارات الكيفيـة       -٤

 .الرياضيات 
 . أوزع وقت الحصة على جميع جوانب الدرس -٥
 أحاول تحويل خبرات التالميذ السابقة إلى تنظيم جديد يمكن-٦

 .استخدامه فى حل المسائل المتعلقة بالدرس الجديد 
 أعطى أمثلة وتمارين هندسية متنوعة ومتدرجة أثناء الشرح-٧
 . أناقش التالميذ فى جميع عناصر الدرس -٨
 أوضح ما فى الكتاب المدرسى من رسوم بيانية أو أشـكال-٩

 .توضيحية أو تدريبات عملية 
 أربط بين موضوع الدرس وبـين تطبيقاتـه فـى المـواد-١٠

 ) .إن سمحت طبيعة الدرس بذلك(الدراسية األخرى 
) اللفظية ، غير اللفظية( استخدام أساليب التعزيز المناسبة -١١
صوت تبعاً ألهمية المعانى التـى أقـوم أنوع من درجة ال    -١٢

 .بشرحها 
 ُأثير دافعية التالميذ نحو دراسة الرياضيات عـن طريـق-١٣

تكليفهم بقراءة الكتب والمجالت التى تبين إسهام الرياضيات
كعلم فى الثورة العلمية والتكنولوجية التى يعيشـها العـالم

 .اآلن 

     

 

                                           
 ) .… استخدام لغة وأسلوب الرياضيات فى التعبير والشرح ، إدراك المفاهيم ذات الطابع الكيفى ، (  
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 مستوى األداء

تاز
مم

جداً 
يد 
ج
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متو

يف 
ضع

 

يتم
لم 

 

 
 
 

 ُأثير دافعية التالميذ نحو دراسة الرياضيات عـن طريـق-١٤
تشجيعهم على البحث والنقـد للوصـول إلـى المعلومـات

 .بأنفسهم 
 أوضح بعض جوانب تطبيق واسـتخدام الرياضـيات فـى-١٥

 .مظاهر الحياة حولنا 
 . أربط بين نقاط الدرس قبل انتهاء الحصة -١٦
:א)(
 . أقوم بتوجيه أسئلة جذابة للتالميذ -١
 . أتدرج فى األسئلة من السهل إلى الصعب -٢
 . أصوغ أسئلة تناسب ثروة التالميذ اللغوية -٣
– اسـتنتج    –علـل   ( استخدام أسئلة تثير تفكيـر التالميـذ         -٤

 ) . …- نتائج –استخلص 
 .راً ومباشراً  قصي– بقدر اإلمكان – اجعل السؤال -٥
 . الق األسئلة بهدوء وبتأن -٦
 أوجه بعض األسئلة عقب شرح أى قاعدة أو قانون الختبـر-٧

 .فهم التالميذ له 
 . على جميع التالميذ توزيعاً مناسباً ة أوزع األسئل-٨
 أعطى التالميذ الوقت الكافى كى يفكروا فى السؤال المطروح-٩
ه أسئلة ذات معنى من خالل أنمى قدرة التالميذ على توجي     -١٠

 .المناقشة معهم 
 ال أنقل السؤال من تلميذ آلخر إال بعد تشجيعه والتأكد من-١١

 .عدم قدرته على اإلجابة 
 أشجع التالميذ على إيجاد أكثر من طريقة لحـل المسـألة-١٢

 .الواحدة 

     



 ٢١٦

 

 مستوى األداء

تاز
مم

جداً 
يد 
ج
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متو

يف 
ضع

 

يتم
لم 

 
 
 
 
 

 

أزود التالميذ ببعض التلميحات الصريحة أو غير الصريحة -١٣
 .مما يساعدهم على اكتشاف حلول بعض المسائل والتمارين

 أنمى حب االبتكار عند التالميذ عن طريق إعطائهم مسائل-١٤
 .وتمارين تتحدى قليالً مستوى ذكائهم 

א)( א א   :א
رية المشاركة فى المناقشة أساعد كل تلميذ على أن يشعر بح       -١

 .والحوار أثناء الشرح 
 . أرفض قيام صراعات شخصية بين التالميذ -٢
 أوزع بعض المهام التعليمية واألنشطة اإلدارية على التالميذ-٣

  .فى الفصل 
 أحدد بمشاركة التالميذ قواعد واضـحة ومحـددة لسـلوك-٤

 أثنـاء–أثناء مناقشة وشرح الدرس     (التالميذ داخل الحصة    
 ) .…… أثناء عملية التقويم للدرس –عرض الوسيلة 

 أحاول جعل موضوع أية مشكلة فى الفصل مادة للمناقشـة-٥
 .داخل الفصل مما يساعد على حل المشكلة 

 

 
 

א)( א :א
 . أحاول تهيئة جو من المحبة بين التالميذ -١
 .ون بين التالميذ  أحاول تنمية روح التعا-٢
 . أنمى عالقة االحترام المتبادل بين التالميذ -٣
 . أنسق العمل الفردى والجماعى أثناء الحصة وبعدها -٤
 . أنمى فرصاً متنوعة للتنافس الشريف بين التالميذ -٥

     

                                           
 .. ) . …- تحرير مجلة حائط – تخطيط رحالت –إعداد وسائل (  

العالقات اإلنسانية
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 مستوى األداء
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א)( אא מ   :א
 . أتعامل مع التالميذ بصبر -١
 . أتعامل مع التالميذ بتواضع -٢
 . أشعر التلميذ بأنه موضع ثقة واحترام -٣
 . أتقبل آراء وأفكار ومقترحات التالميذ -٤
 . التزم بالموضوعية وعدم التحيز فى معاملتى مع التالميذ -٥
 . أتجنب السخرية واالستهزاء بالتلميذ -٦
 . أشارك التلميذ فى أوجه النشاط المدرسى -٧
 . أعبر عن مشاعرى الطيبة بصدق تجاه التالميذ -٨
 أراعى خصـائص نمـو التالميـذ الجسـمية واالجتماعيـة-٩

 .واالنفعالية والعقلية 
 أسمح للتالميذ أثناء الفُسح وفـى الحصـص االحتياطيـة-١٠

تـرامبالحديث معى بحرية وذلك فى حـدود اللياقـة واالح         
 .المتبادل 

 أكلف التالميذ الفائقين ذوى القـدرات العاليـة بتكلـيفهم-١١
 .بأعمال تتحدى ذكائهم 

 أكلف التالميذ بطيئى التعلم بتكليفهم بأعمال ومهام بسيطة-١٢
 .يستطيعون القيام بها مما يقوى ثقتهم بأنفسهم 

  . أؤكد على مهارات االتصال الفعال بينى وبين التالميذ -١٣
 . استخدام عبارات تشجع على ممارسة السلوك المرغوب -١٤
 أحافظ على بشاشة وجهى أثناء المواقف التعليمية داخـل-١٥

 . الفصل 

     

                                           
 . ) .… كتابة – قراءة – استماع –حديث (  
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א)( מ א   :מ
 . درجاتهم الخاصة بالمواظبة  أسجل غياب التالميذ لتحديد-١
 أوجه بعض األسئلة للتأكد من مدى إلمام التالميذ بالمعلومات-٢

 .والمهارات الرياضية الالزمة لتعلم الدرس الجديد 
 أوجه بعض األسئلة المتنوعة فى بداية كل حصة حول بعض-٣

المعلومات الرياضية السابق تعلمها وذلك لمعرفة وضع كل
 .زمالئه فى بداية عملية التعلم تلميذ بالنسبة ل

 أحدد أسلوب التعلم األكثر كفاءة الذى يهيئ أعلـى تحصـيل-٤
 .لكل تلميذ 

א)( מ א   :מ
 . أدرب التالميذ على إجابة األنماط المختلفة لألسئلة -١
 . أحرص على وجود كتاب التدريبات واألنشطة مع التالميذ -٢
أوجه أسئلة أثناء شرح الدرس عند االنتقال من مفهوم إلـى -٣

 .آخر للتأكد من فهم التالميذ للمفهوم الذى تم شرحه 
. أتتبع مدى التقدم والتأخر فى مستوى التلميذ أثناء التدريس-٤
 عن طريق إعدادFeed back أوفر للتلميذ  التغذية الراجعة -٥

إعادة توضـيح(الخطط العالجية لنواحى الضعف من خالل       
ــات  ــاهيم والتعميم ــة–المف ــدريبات متدرج ــاء ت  إعط

 ) .…ومتنوعة
 

א)( מ א :מ
. أثير حماس التالميذ لإلجابة عن األسئلة التقويمية النهائية -١
 أعطى أسئلة تقويمية مقالية للتأكد من مدى تحقق أهـداف-٢

 .الدرس 

     

تقويم الدرس
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 أعطى أسئلة تقويمية موضوعية للتأكد مـن مـدى تحقـق-٣

 .أهداف الدرس 
فى الكتابـة( أجمع دفاتر التالميذ وأصوب ما بها من أخطاء          -٤

 ) .أو الرسم
 . أعطى واجبات منزلية تقيس مدى تحقق أهداف الدرس -٥
 .ة أوالً بأول  أراجع الواجبات المنزلي-٦
 . أراعى مبدأ الفروق الفردية عند تعيين الواجبات المنزلية -٧
 أقارن أداء التلميذ الحالى بأدائه السابق لتحديد مدى التقـدم-٨

 .أو التأخر فى األداء 
 أساعد التلميذ على تنمية مهارة التقويم الذاتى ألدائه والحكم-٩

 .عليه حسب طبيعة الدرس 
استمارة تراكميـة لتسـجيل(الجى للتالميذ    أصمم سجل ع   -١٠

لالستفادة) التقدم العلمى للتالميذ وبعض مشكالتهم التعليمية     
 .منها فى التدريس 

 أعيد أوراق اإلجابة عن االختبارات الشهرية للتالميذ بعـد-١١
 .تصحيحها 
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 .دقة صياغة األهداف السلوكية للدرس وشموليتها 
.تحليل وعرض المادة العلمية بأسلوب متدرج ومشوق للتالميذ 

تالميذ لموضوع الدرس عـن طريـق التمهيـد         إثارة اهتمام ال  
 .المناسب له 

 صحة المادة العلمية المعروضة 
 .التنوع فى أساليب التدريس حسب طبيعة الموقف التعليمى 

توظيف الكتاب المدرسى وكتاب التـدريبات واألنشـطة أثنـاء          
 .الحصة 

 .الكتابة الواضحة والرسم الهندسى الدقيق على السبورة 
كساب التالميذ مهارة قـراءة وكتابـة العبـارات         التأكيد على إ  

 .الرياضية السليمة أثناء الحصة 
 .مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ 

 .توزيع وقت الحصة على عناصر الدرس المختلفة 
 :األسئلة الصفية من حيث 

 . االرتباط بأهداف الدرس –               أ 
 .ا  دقة الصياغة ووضوحه-               ب
 . التنوع -              جـ
 . عدالة التوزيع على التالميذ –                د 

 : الوسيلة التعليمية من حيث 
 . االرتباط بأهداف الدرس –               أ 
 . مناسبتها لخصائص النمو العقلى للتالميذ -               ب
 . توقيت العرض -              جـ

 . مكان العرض – د                
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توظيف الوسائط التكنولوجية الحديثة فى المواقـف التعليميـة         
 ) .إنترنت/ كمبيوتر (

 .ضبط النظام داخل الفصل أثناء الحصة 
ز رياضية وأشكال هندسية    القدرة على ترجمة األلفاظ إلى رمو     

 .والعكس 
استخدام الطريقتين التحليلية والتركيبية فى برهنـة التمـارين         

 .الهندسية 
 ) .اللفظية ، وغير اللفظية(حسن استخدام أساليب التعزيز 

 .الربط بين نقاط الدرس قبل انتهاء الحصة 
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 .ل مع التالميذ الموضوعية فى التعام
 المشاركة مع التالميذ فى بعض األنشطة التعليمية أثناء الحصة

 .تنمية روح التعاون بين التالميذ 
 .الصدق فى التعبير عن المشاعر تجاه التالميذ 

 .االحترام المتبادل بين المعلم والتالميذ 
 .التوحد االنفعالى 
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 . نقاط القوة والضعف فى أداء التالميذ أثناء الحصة تشخيص
 .استخدام أسئلة تقويمية مقالية مرتبطة بموضوع الدرس 

 .استخدام أسئلة تقويمية موضوعية مرتبطة بموضوع الدرس 
مناسبة األسئلة التقويمية من حيث الكـم والنـوع لموضـوع           

 .الدرس 
عالجة جوانـب   تشجيع التلميذ على تقويم أدائه أثناء الحصة لم       

 .الضعف 
 .متابعة الواجبات المنزلية وتصحيحها 
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.ابتسام السالمونى./ أ
.حامد العتـمة ./ أ
.د محمد سـع./ أ
.سـمير الزالقى ./ أ
.إبراهيم الغـزل ./ أ
.سـمير الجـالد ./ أ
.محسن شعيب ./ أ
.نـزهة عبيـد ./ أ
.ثرية عبد المنعم ./ أ
.شعبان الطناحى ./ أ
.عبد اهللا الريس ./ أ
.إبـراهيم فتحى ./ أ
.أحـمد عمـارة ./ أ
 

موجه عام رياضيات 
 موجه أول 
 موجه أول 
 موجه أول 

 عدادى موجه إ
 موجه إعدادى 
 موجه إعدادى 
 موجه إعدادى 
 موجه ثانوى 

 موجه إعدادى 
 موجه إعدادى 
 موجه إعدادى 
 موجه إعدادى 

 

 مديرية التربية والتعليم بدمياط
 مديرية التربية والتعليم بدمياط
 مديرية التربية والتعليم بدمياط
 مديرية التربية والتعليم بدمياط

 يم بدمياطمديرية التربية والتعل
 مديرية التربية والتعليم بدمياط
 مديرية التربية والتعليم بدمياط
 مديرية التربية والتعليم بدمياط
 مديرية التربية والتعليم بدمياط
 مديرية التربية والتعليم بدمياط
 مديرية التربية والتعليم بدمياط
 مديرية التربية والتعليم بدمياط
 طمديرية التربية والتعليم بدميا
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 فوزى الشربينى . د.أ
 السـيد السايح . د.أ
 رضـا مسـعد . د.أ
 أحمد عبد السالم . د
 آمال المطـراوى. د
 

 اذ المناهجأست
 أستاذ المناهج
 أستاذ المناهج

 مدرس المناهج 
باحث بقسم المناهج

 

  جامعة المنصورة –كلية تربية دمياط 
  جامعة المنصورة–كلية تربية دمياط 

  جامعة المنوفية –كلية تربية المنوفية 
  جامعة المنصورة –كلية تربية دمياط 

المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية

 
 
 
 


