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مدى توافر مهارات التدريس لدى تدريسيي المغة العربية وطرائؽ تدريسها  بجامعتي بغداد والمستنصرية 
 في ضوء معايير الجودة

 ميسون عمي جواد التميميأ.م.د. حسن عمي فرحان العزاوي                  أ.د. 
 ساسية/الجامعة المستنصريةكمية التربية/ابن رشد/جامعة بغداد            كمية التربية اال

 مشكمة البحث
لكن ىذه البالد تدرك ، ومنيا لغات البالد المتقدمة، ان تعميم المغة مشكمة تعاني منيا المغات كميا من دون استثناء

واذا كانت الشعوب ، وان السعي اليتوقف عند التصدي ليذه المشكمة، ان تعميم المغة عمم لو اصولو ومناىجو وادواتو
فان العربية احق منيا جميعا النيا المغة التي تحمل كالم اهلل في ، دمة تعتز بمغاتيا وتحافظ عمييا وترفع مستوى ادائياالمتق

واستطاعت ان تحمل حضارة عريقة امتدت قرونا طويمة وانتشرت في بقاع كثيرة من االرض ، الرسالة السماوية الخاتمة
وان صحة االداء المغوي الينبغي ان يكون مقتصرا عمى ، نسانية المعاصرةواسيمت اسياما مباشرا في قيام الحضارات اال

بل ينبغي ان يكون شائعا بين ابناء المجتمع المتعمم والسيما اولئك الذين يتخرجون في الجامعة ويتحممون ، المتخصصين
 الى تقوية االنتماء الى ثقافة فتعميم المغة ال ييدف الى صحة االداء فحسب وال، العبء االكبر في تنمية المجتمع ونيضتو

واذا ، االمة فقط لكنو في الوقت نفسو يسيم بقوة في اكتساب الفكر واسس التفكير المنطقي التي التزدىر اال بالمغة القومية
، أنيةاردنا ان تكون ىذه المقدرات مؤدية الى النتائج التي يتطمع الييا المجتمع فان ذلك البد ان يستند الى دراسة متصمة ومت

والى تخطيط محكم واعداد سميم ووضع نظام قوي لالشراف والمتابعة والتحكم في عناصر ىذه العممية جميعيا من اوليا 
فمكي يقوم بدوره ، ( واول ىذه العناصر ىو المعمم الجامعي والسيما معمم المغة العربية1999/103آلخرىا.)الراجحي وآخرون

اذ ان نجاح العممية التعميمية وتحقيق ، تمتع بقدر كاف من القدرات والميارات التدريسيةالميم والحساس بكل اقتدار البد ان ي
، وعمى تمكنو من الميارات التدريسية المتنوعة، اىدافيا يعتمد عمى المعمم وكفاياتو في اداء االدوار الحديثة المطموبة منو

يان في مستويات التعميم الجامعي بسبب ارتفاع نصيب ولكن مع تزايد اعداد الطمبة نالحظ انخفاضا ممحوظا في بعض االح
وتعددت انماط التدريسيين ومصادر ، التدريسي من الطمبة او نقص مصيب الطالب من الخدمة التعميمية واالرشادية

توصيل ولكن قد ال تكون لدييم الميارات التدريسية المناسبة ل، اعدادىم فيم المتميزون والصفوة العقمية من طمبة الجامعات
ومن ىنا تأتي الشكوى الدائمة من الطمبة نتيجة العالقات الجافة او التواصل المتقطع من ، ما لدييم من معمومات لطمبتيم

وحيث ان التدريسيين الذين يتصفون بالدفء والود في تعامميم مع الطمبة يحظون بحب الطمبة ، تدريسيي الجامعة
 ( woolfolk 1998 P 26)، راسة بوجو عاموينعكس ذلك عمى حب الطمبة لمد، واحتراميم

اال ان ىذا اليعني انو ، ومن المفترض ان التدريسي يتقن محتوى المواد العممية ذات العالقة بتخصصو بشكل جيد
وتؤكد ، يمتمك درجة االتقان نفسيا حين يقف امام طمبتو في سبيل عرضو لتمك المواد بشكل واضح يفيمو ويستوعبو طمبتو

ت ان المعمم ينبغي ان يكون منظما في الشرح ولديو القدرة عمى االقناع ومتخصصا في المادة التي يدرسيا بعض الدراسا
منضبطا ، ومتحميا بالصبر، ومتحدثا لبقا متواضعا، ومتقبال لرأي الغير، ومرنا في تفكيره واسموب تعاممو مع االخرين

بل ينبغي ، اليقف عند حدود التعميم والتثقيف االيجابي فحسب وان دور التدريسي، ومتسما بالنزاىة والموضوعية، وممتزما
ان ينطمق الى السمبيات فيجعل منيا ايجابيات ذات اثر ميم في تشكيل الواقع بحيث يجعل من الخطأ طريقا الى الصواب 

 (. 2000/122وذلك بالعدول عنو وتخطيو والتركيز عمى فكرة النقد الذاتي.  )الخثيمة 
ان في اثناء قياميما بتدريس بعض مقررات طرائق تدريس المغة العربية وتدريب الطمبة عمى وقد الحظ الباحث

وان تدريسيي ، مواقف التدريس انيم يشتكون بشكل متكرر من انتفاء ممارسة أي من الطرائق الحديثة لتدريس المغة العربية
فال يكيفون طرائق ، ن عمى استعمال االلقاء في التدريساذ يركزو ، المغة العربية وطرائقيا قد اليمتمكون الميارة في التدريس

تدريسيم بما يالئم المستويات الفكرية لمطمبة مما ينعكس عمى تدني تحصيل كثير من ىؤالء الطمبة ومن ثم تذمر من بعض 
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من  مما يحد، لذا فمن الطبيعي ان يكون ىناك قصور في مخرجات الكميات وال تصل الى مستوى الجودة، التدريسيين
وقد ، وعدم رغبتيم طرح االفكار والمناقشة، او اثارتيم لالسئمة داخل الصف، امكانية الطمبة عن التعبير عن بعض المواقف

مما يدل عمى ضعف مخرجات ، تبين ذلك لمباحثين من خالل االشراف عمى طمبة كميات التربية في المدارس الثانوية
ة التي يتبعيا تدريسيو الجامعتين تؤثر تأثيرا مباشرا ليس في تدني مستوى تحصيل ويبدو ان طرائق التدريس التقميدي، التعميم

 بل في سموكياتيم المينية والحياتية المستقبمية الحقا.، الطمبة فحسب
لذا تتمثل مشكمة البحث في دراسة واقع التدريس الجامعي في جامعتي بغداد والمستنصرية من خالل معرفة مدى 

وذلك من حيث ميارات ، يس لدى تدريسيي المغة العربية وطرائق تدريسيا في ضوء معايير الجودةتوافر ميارات التدر 
 وميارات الجانب العممي.، وميارات االتصال والتواصل مع الطمبة، وميارات التقويم، وميارات التنفيذ، التخطيط

 وبناء لما تقدم يتساءل الباحثان :
لدى تدريسيي المغة العربية وطرائؽ تدريسها بجامعتي بغداد والمستنصرية في ما مدى توافر مهارات التدريس الجامعي 

 ضوء معايير الجودة ؟    
 اهمية البحث

فيي ليست مجرد اداء يمارسو أي فرد عمى ، يعد التدريس مينة  فنية دقيقة تحتاج الى اعداد جيد لمن يمارسيا
أي ان ، لكنيا تيدف لى تعديل السموك، المعمم الى الطالب اومجرد نقل المعمومات من، وفق ما يمتمكو من قدرة عامة

ولم يعد التدريس مجرد نشاط بسيط يتكون من ، عممية التدريس البد ان يصاحبيا تعمم حقيقي واال فقدت معناىا واىميتيا
بعممية التدريس ويتطمب القيام ، انما ىو مينة معقدة تتطمب معرفة متنوعة وقدرات عالية وميارات مركبة، فعل وردة فعل

ضرورة تمكن المعمم من ميارات التدريس االساسية التي تؤىمو لتوفير مناخ اجتماعي وانفعالي جيد يؤدي الى تحقيق افضل 
 (28عائد تعميمي تربوي. )المنوفية د.ت /

ورات في وكانت دوافع االىتمام منطمقة من التط، وقد بدأ االىتمام بالتدريس في الجامعة منذ القرن التاسع عشر
وقد اشار )كميبر( الى ان العامل ، المجاالت العممية والتربوية والنفسية مما ادى الى بروز الحاجة الى االعداد االكاديمي

االساس الذي ادى الى تدني مستوى التدريس في الجامعات االمريكية كون اغمبية التدريسيين لم يعدوا اعدادا خاصا ما 
وقد اخذ االىتمام بتطوير ميارات التدريسيين في الجامعات يحظى باىتمام كبير ، في الجامعات يؤىميم لمقيام بميام التدريس

في جامعات امريكا وبريطانيا وكندا والعالم العربي بخاصة جامعات مصر والخميج واالردن والجزائر 
 (2002/48والعراق.)مرسي

القية متنوعة تتأثر بعوامل عديدة منيا الممارسات وبما ان ما يتمقاه طمبة الجامعات من معمومات وقيم تربوية واخ
لذا فان تحسين الممارسات واالساليب المتنوعة ، واالساليب التعميمية التي يقوم بيا المدرس الجامعي في الصف الجامعي

ي التي يؤدييا المدرس الجامعي في الصف الجامعي سيؤدي بكل تأكيد الى تحسين ما يتعممو الطمبة الجامعيون في أ
ولما كان التدريس الجامعي في مضمونو العممي متشابو الى حد ما مع التدريس المدرسي في ، جامعة في الوطن العربي

فان ، المرحمة العميا من حيث كونو ميارة وقدرة تتوافر بنسب متفاوتة لدى كل انسان ولدى المدرس الجامعي بشكل خاص
ة وقدرتو عمى االستمرار في اتباع تمك الميارة اطول مدة ممكنة مع بامكان كل مدرس جامعي ان يطور ميارتو التدريسي

ويصعب عميو تغييرىا بعد ان يمضي فييا ، االخذ بالحسبان ان التدريس ىو مينة يختارىا المدرس منذ بداية حياتو الجامعية
ر باجراء تقييم ذاتي ألدائو ولما كان كذلك فان من الميم لممدرس الجامعي ان يقوم بين الحين واالخ، مدة زمنية معقولة

فعمى االقل كل سنة دراسية ما يجعمو قادرا عمى تالفي كل ، التعميمي في المقررات التي يدرسيا ان لم يكن كل فصل دراسي
 ما شعر انو غير مناسب وىذا يتطمب من المدرس الجامعي معرفة امرين ىما :

وتنمية معرفة المدرس الجامعي ، المعمومات التربوية لممدرس الجامعي: متطمبات التقييم الذاتي التي تتمثل في تنمية  االول
 .في مجال عمم النفس العام والتربوي وتنمية المعرفة االجتماعية لممدرس الجامعي
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، اختيار طريقة االمتحان المناسبة لقياس ما تحقق في تدريسو المقررات التي درسيا، : طرائق التقييم الذاتي واىمياواالخر
او من القسم نفسو ، ودعوة بعض الزمالء التربويين، ء مقابالت مع عدد من الطمبة الذين يدرسيم او عمل استبانة ليمواجرا

 ( 8-6)الحبازي د.ت /.من ذوي الخبرة والكفاية الى حضور محاضرة او اكثر لو لمحاولة معرفة مواطن القوة و الضعف
لعالي الذي اصبح يشكل تحديا يواجو مسؤولي مؤسسات ومن ابرز تحديات ىذا العصر موضوع جودة التعميم ا

اذ بادرت العديد من المؤتمرات الدولية عمى االصعدة العالمية واالقميمية بطرح ىذا الموضوع بغية لفت نظر ، التعميم العالي
احد والعشرين عمى ما وقد تم التأكيد في مؤتمر اليونسكو عن التعميم العالي في القرن الو ، القائمين عمى التعميم لو بجدية

ينبغي عمى الحكومات ومؤسسات التعميم عممو بيذا الخصوص من حيث البحث عن جودة النوعية في كل شئ والحرص 
عمى ضرورة السعي المستمر لتطوير ميارات تدريسيي التعميم العالي من الناحيتين العممية والمينية)عبد الدايم 

2000/223.) 
عالي يحتم ان نبحث عن جودة التدريس وما يدور داخل الصف من تفاعل لفظي والحديث عن جودة التعميم ال
ىذا يعني ان ، واذ كان التدريس سيحقق االىداف التربوية والتعميمية المنشودة، عمى احتساب انو محور عممية التعميم

يث عن مفاىيم الجودة يروق لكثير من التدريسيين الحد وقد ال، مستوى التفاعل داخل الصف وصل الى درجة االتقان
بخاصة لمذين اعتادوا عمى االساليب القديمة ويدافعون عنيا بحجة ىي من اوصمتيم الى ىذا الموقع)تدريسيون في 

ليذا فالحديث عن تجويد عمميم ضرورة ممحة ينبغي الحديث عنيا بكل تجرد وموضوعية التي ىي مجموعة ، الجامعة(
ا وتنفيذىا الى تحقيق اقصى درجة من االتقان في مخرجات المؤسسة والتحسن المعايير واالجراءات التي ييدف تبنيي

المتواصل عمى وفق الغراضو المطموبة والمواصفات المنشودة بمردود اكبر وجيد قميل وتكمفة ممكنة.)البيالوي وآخرون 
2006/15) 

 مرمى البحث
لمغة العربية وطرائق تدريسيا في جامعتي يرمي ىذا البحث الى تعرف مدى توافر ميارات التدريس لدى تدريسيي ا

 بغداد والمستنصرية في ضوء معايير الجودة.
 ولتحقيؽ مرمى البحث صاغ الباحثان االسئمة االتية:

ما مدى توافر ميارات التدريس لدى تدريسيي المغة العربية وطرائق تدريسيا في كمية التربية/ابن رشد في ضوء معايير  .1
 .الجودة

ارات التدريس لدى تدريسيي المغة العربية وطرائق تدريسيا في كمية التربية لمبنات في ضوء معايير ما مدى توافر مي .2
 .الجودة

ما مدى توافر ميارات التدريس لدى تدريسيي المغة العربية وطرائق تدريسيا في كمية التربية /الجامعة المستنصرية في  .3
 .ضوء معايير الجودة

ي مدى توافر ميارات التدريس لدى التدريسيين بجامعتي بغداد والمستنصرية ىل يوجد فرق ذو داللة احصائية ف .4
 بحسب متغير الجنس؟

 حدود البحث
 .2011/2012تدريسي المغة العربية وطرائق تدريسيا في كميات التربية بجامعتي بغداد والمستنصرية لمعام الدراسي  .1
ة الشاممة والسيما الميارات المرتبطة بالتخطيط والتنفيذ ميارات تدريس المغة العربية وطرائقيا في ضوء معايير الجود .2

 والتقويم واالتصال والتواصل مع الطمبة والجانب العممي والميني.
 .2011/2012الفصل الدراسي االول لمعام الدراسي  .3
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 تحديد المصطمحات
تي يظيرىا المعمم في نشاطو بانيا )مجموعة السموكيات التدريسية ال راشد وسعودي: ميارات التدريس : عرفيا  اوال

التعميمي داخل حجرة الدراسة وتظير من خالل الممارسات التدريسية لممعمم في صورة استجابات انفعالية او حركية او 
 (1998/468لفظية تتميز بالدقة والسرعة في االداء والتكيف مع ظروف الموقف التعميمي(. ) راشد وسعودي 

اداء عمل معين ذي عالقة بتخطيط التدريس وتنفيذه وتقويمو وىذا العمل قابل  بانيا)القدرة عمى زيتونوعرفيا 
لمتحميل لمجموعة من السموكيات وتقييمو في ضوء معايير الدقة في القيام بو وسرعة انجازه والقدرة عمى التكيف مع المواقف 

 (2006/12التدريسية المتغيرة(. )زيتون
بانيا: مجموعة من القدرات واالمكانات التي يمتمكيا  لتدريس اجرائياوفي هذا البحث يعرؼ الباحثان مهارات ا

التي تؤىميم لمتدريس في الجامعة من خالل قيامو بمجموعة من االداءات التدريسية ، تدريسيو المغة العربية وطرائقيا
طيط والتنفيذ والتقويم المنظمة في مجال المغة العربية وطرائق تدريسيا متمثمة بخمسة مجاالت ىي : القدرة عمى التخ

 واالتصال والتواصل مع الطمبة وقدرة الجانب العممي والميني.
ثانيا : تدريسيو المغة العربية وطرائق تدريسيا: ىم التدريسيون الذين توكل الييم ميام تدريس المغة العربية بفروعيا االدبي 

، والتربية لمبنات، وىي كميات: التربية ابن رشدوالمغوي والطرائق في كميات التربية بجامعتي بغداد والمستنصرية 
 والتربية في الجامعة المستنصرية. 

ثالثا :المعايير :يعرف الباحثان المعايير اجرائيا انيا الحد االدنى من الميارات المطموب ان يحققيا او ان تتوافر عند 
ي في ضوئيا يتحدد مستوى الجودة في تدريسيي المغة العربية وطرائق تدريسيا بجامعتي بغداد والمستنصرية الت

 .التدريس وكذلك تتحدد مستويات المخرجات
واجاد أي اتى ، وجودا أي صار جيدا، وجاد الشئ جوده، : كممة اصميا )جود( والجيد نقيض الردئلغةرابعا : الجودة : 

 (1984/72)ابن منظور.بالجيدمن القول والفعل
 (2005/54الدقة واالتقان من خالل التحسن المستمر لممؤسسة(.)شحاتة: عرفيا شحاتة بانيا)تحقيق ضمان اصطالحا

:درجة االتقان لميارات وفي هذا البحث يعرؼ الباحثان الجودة اجرائيا في حدود تدريس المغة العربية بانها
ايير واالتجاىات تدريس المغة العربية التي يصل الييا التدريسيون وتفعيميا في المواقف التدريسية وتطويرىا في ضوء المع

 العالمية لتدريس المغة العربية لضمان الجودة الشاممة.
 دراسات سابقة

:اجريت ىذه الدراسة في السعودية ورمت الى معرفة الكفايات المينية المتطمبة لالستاذ الجامعي من دراسة الحكمي وال:أ
 وجية نظر طالبو وعالقتيا ببعض المتغيرات.

وتكونت قائمة المعايير المينية من ، طالبا من كميتي التربية والعموم بجامعة ام القرى (210تكونت عينة الدراسة من)
 ( كفاية فرعية.75( كفايات تدريسية و)6)

 وقد استعمل الباحث اختبار كاي تربيع واالختبار التائي وسائل احصائية وكانت نتائج الدراسة ما يأتي :
من وجية نظر طالبو حول ست كفايات رئيسة ىي )الشخصية تتمحور الكفايات المينية لالستاذ الجامعي  .1

 واالعداد لممحاضرة وتنفيذىا والعالقات االنسانية واالنشطة والتقويم والتمكن العممي والنمو الميني واساليب الحفز والتعزيز(
الكميات  توجد فروق في درجات تفضيل طالب الجامعة لمكفاءات المينية المتطمبة لالستاذ الجامعي بين طالب .2

النظرية والعممية في متوسطات درجات تفضيل الكفاءات المينية )االعدادا لممحاضرة وتنفيذىا واساليب الحفز والتعزيز( 
 /ممخص(2000لمصمحة الكميات العممية.)الحكمي 

الزمة لمدرسي اجريت ىذه الدراسة في العراق ورمت الى تحديد الميارات التدريسية الثانيا:  دراسة االسدي والعرنوسي: 
 المغة العربية ومدرساتيا في المرحمة االعدادية من وجية نظرىم.
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(مدرسا ومدرسة لمغة العربية في المرحمة االعدادية في مركز محافظة بابل اختارىا الباحثان 110بمغت عينة البحث )      
فقرة موزعة عمى ستة مجاالت وقد تثبتا (56وقد حدد الباحثان استبانة مكونة من )، ( مدرسا ومدرسة220عشوائيا من بين)

من صدقيا وثباتيا وقد استعانا بالوسائل االحصائية االتية لمعالجة البيانات وىي الوسط المرجح ومعامل ارتباط بيرسون 
 وقد اسفرت النتائج االتي :، والنسبة المئوية

جابات مدرسي المغة العربية حصل مجال ميارات الفمسفة واالىداف التربوية عمى المرتبة االولى في است .1
 ومدرساتيا عن قائمة المجاالت وفقراتيا.

حصل مجال ميارات تخطيط الدرس عمى المرتبة الثانية وجاء بعده مجال ميارات التقويم وميارات الجانب العممي  .2
 (25-2009/1والنمو الميني.)االسدي والعرنوسي

ة وكانت ترمي الى معرفة واقع ممارسة عضوات ىيأة اجريت ىذه الدراسة في السعوديثالثا : دراسة السبيعي:
التدريس لميارات تدريس العموم في ضوء معايير الجودة الشاممة من وجية نظر طالبات كمية العموم التطبيقية 

 بجامعة ام القرى.
ئق اعدت الباحثة استبانة اشتممت عمى اربعة محاور لمعايير الجودة في تدريس العموم وىذه المحاور ىي طرا

وقد تثبتت ، معيارا 73وقد بمغت بنود االستبانة ، التدريس واستراتيجياتو ووسائل التعميم وتقنياتو والتفاعل واالتصال والتقويم
طالبة وقد استعممت الوسائل االحصائية  189الباحثة من صدق االستبانة وثباتيا وطبقتيا عمى عينة الدراسة البالغ عددىا 

النحراف المعياري والمتوسط الحسابي والتكرار والنسب المئوية وتحميل التباين احادي االتجاه االتية لتحميل النتائج ا
لذا فقد انخفض عن مستوى الجودة ، (87. يبمغ المستوى المقبول الذي حددتو الباحثة )1واالختبار البعدي وكانت النتائج : 

 الشاممة. 
ميارات تدريس العموم وجميعيا كانت لمصمحة ىناك اختالف في درجة ممارسة عضوات ىيأة التدريس ل .3

 (2009/546عضوات ىيأة التدريس في قسم االحياء.   ) السبيعي
 الموازنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية

اسم الباحث  ت
وسنة انجاز 

 الدراسة

عدد  المرمى
 العينة

بمد 
 الدراسة

المرحمة 
 الدراسية

االستبانة 
 وعدد فقراتها

 النتائج

الكفايات المينية المتطمبة لالستاذ  2000الحكمي 1
الجامعي من وجية نظر طالبو وعالقتيا 

 ببعض الميارات

210 
 طالبا

يوجد فرق في درجات تفضيل  فقرة 75 الجامعة السعودية
طالب الجامعة لمكفايات المينية 
لالستاذ الجامعي بين الكميات 
النظرية والعممية لمصمحة الكميات 

 العممية
سدي اال 2

 والعرنوسي
2009 

تحديد الميارات التدريسية الالزمة 
لمدرسي المغة العربية ومدرساتيا في 

 المرحمة االعدادية من وجية نظرىم 

110 
 مدرسا

حصول مجال ميارات الفمسفة  فقرة 56 االعدادية  العراق
واالىداف التربوية عمى المرتبة 

 االولى في استجابات عينة البحث.
 السبيعي 3

2009 
واقع ممارسة عضوات ىيأة التدريس 
لميارات تدريس العموم في ضوء معايير 
الجودة الشاممة من وجية نظر طالبات 

 كمية العموم التطبيقية بجامعة ام القرى

189 
 طالبة

ضعف ممارسة عضوات ىيأة  فقرة  73 الجامعة السعودية
 تدريس العموم لميارات التدريس

 الدراسة الحالية 4
2011 

ى توافر  ميارات التدريس لدى ما مد
تدريسيي المغة العربية وطرائق تدريسيا 
في كميات التربية بجامعتي بغداد 

 والمستنصرية في ضوء معايير الجودة.

59  
 تدريسيا

 النتائج في مبحث عرض النتائج فقرة 66 الجامعة العراق
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 منهجية البحث واجراءاته
اذ استعمال اسموب تحميل الميمة لتحديد ميارات التدريس ، )المسحي(استعمل الباحثان المنيج الوصفي التحميمي 

 واالسموب المسحي الستطالع آراء التدريسين حول جودة ميارات التدريس الجامعي عندىم.، الجامعي وبناء اداة البحث
، 2012-2011سي استاذا لمغة العربية وطرائق تدريسيا لمعام الدرا 192: بمغ عدد افراد مجتمع البحث مجتمع البحث

   .يبين ذلك 1وجدول ، موزعين بحسب التخصص والكمية
 1جدول 

 مجتمع البحث من التدريسيين بجامعتي بغداد والمستنصرية بحسب التخصص والكمية
 المجموع اسم الكمية التخصص

 التربية /المستنصرية التربية لمبنات التربية/ابن رشد
 163 55 54 54 المغة العربية

 29 8 4 17 تدريس المغة العربيةطرائق 
 192 63 58 71 المجموع

فردا  59أي ما يعادل ، % من مجتمع البحث االصمي31: حدد الباحثان من مجتمع البحث نسبة مقدارىا  عينة البحث
ممن يدرسون المغة العربية وطرائق تدريسيا في الفصل الدراسي االول لمعام ، يمثمون العينة االساسية لمبحث

  يبين ذلك. 2وجدول ، استاذا لطرائق تدريس المغة العربية 22و، استاذا لمغة العربية 37بواقع ، 2011/2012
 2جدول 

 عينة البحث من التدريسيين بجامعتي بغداد والمستنصرية بحسب التخصص والكمية
 المجموع الكمية التخصص

 التربية /المستنصرية التربية لمبنات التربية/ابن رشد
 37 13 13 11 العربية المغة

 22 8 4 10 طرائق تدريس المغة العربية
 59 21         17          21          المجموع

فردا في  29وعدد افراد عينة االناث ، فردا 27اما من حيث متغير الجنس فقد بمغ عدد افراد عينة الذكور 
من ، فردا 56موع الكمي لعينة البحث بحسب نوع الجنس لذا كان المج، جامعتي بغداد والمستنصرية من كال التخصصين

 ذلك الن الباحثين اىمال ثالث استمارات لم يؤشر عمييا نوع الجنس.، فردا من عينة البحث بحسب نوع الكمية 59اصل 
داد : اعد الباحثان استبانة لمعرفة مدى توافر ميارات التدريس لدى تدريسيي كميات التربية بجامعتي بغ اداة البحث

وقد استندا في  بنائيا الى عدد من الدراسات واالدبيات منيا دراسة ، والمستنصرية لتخصص المغة العربية وطرائق تدريسيا
وقد تكونت ، وغيرىا، 2009ودراسة االسدي والعرنوسي ، 2009ودراسة السبيعي ، 2006ودراسة زيتون  ، 2005شحاتو 

وميارات االتصال والتواصل مع ، وميارات التقويم، وميارات التنفيذ، طيطاالستبانة من خمسة مجاالت ىي: ميارات التخ
عمى المجاالت الخمسة عمى فقرة  موزعة  66وقد بمغ عدد فقرات االستبانة ، وميارات الجانب العممي والميني، الطمبة
دى التدريسيين عمى وفق ولقياس جودة ميارات التدريس ل، فقرات 10، فقرة 14، فقرة 13، فقرة 18، فقرة 11: التوالي

امارسو ، الميارات التي تضمنتيا ىذه االستبانة فقد اختار الباحثان سمما تقديريا مكونا من خمسة بدائل ىي : امارسو دائما
وبذلك تبمغ ، عمى التوالي، 4، 3، 2، 1، 0ال امارسو.وقد اعطيت ىذه البدائل القيم :، امارسو نادر، امارسو احيانا، غالبا

وقد قام الباحثان باجراءات حساب 44، 72، 52، 56، 40، 0264العظمى لكل مجال والجمالي المجاالت :  النياية
، اساتذة 10صدق االداة وثباتيا اذ تم عرضيا عمى عدد من اساتذة الجامعة في المغة العربية وطرائق تدريسيا بمغ عددىم 

 1وبذلك ظيرت االستبانة بشكميا النيائي ممحق، لبحثوفي ضوء مالحظاتيم تم اجراء التعديالت المناسبة الغراض ا
، في كمية التربية المستنصرية 7في كمية التربية/ ابن رشد و، اساتذة 7والجراء الثبات طبق الباحثان االستبانة عمى 
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 ،%86، %82وقد كانت معامالت الفا لكل مجال والجمالي المجاالت، ولحسابو استعمل الباحثان معامل الفاكرونباخ
وبذلك اخذت االستبانة صورتيا النيائية ، عمى التوالي وىذه القيم تدل عمى معامل ثبات عال، 90%، 80%، 87%

 والحسابية.
 : استعمل الباحثان الوسائل االحصائية والحسابية االتية: الوسائل االحصائية والحسابية

فات المعيارية والنسب المئوية لحساب تقديرات االساتذة _االختبار التائي لعينتين مستقمتين والمتوسطات الحسابية واالنحرا1
 في كميات التربية بجامعتي بغداد والمستنصرية بحسب متغير الجنس.

  .لحساب تقديرات االساتذة بحسب متغير الكمية، _معادلة فيشر والوسط المرجح والوزن المئوي2
                         _معامل الفاكرونباخ لالتساق الداخمي لحساب الثبات.        3

 نتائج البحث :
االول والثاني والثالث استعمل الباحثان الوسط المرجح والوزن المئوي لكل ، : لالجابة عن االسئمةعرض النتائج وتفسيرها 

حثان فقرة من فقرات االستبانة لمعرفة درجة ممارسة التدريسيين لميارات التدريس من وجية نظرىم لكل مجال وقد حدد البا
، %(70ومنخفض )اقل من ، %(80-70ومتوسط )من ، %(80ثالثة مستويات لتقديرات التدريسيين ىي مرتفع)اكثر من 

( 127-1992/100وىوما اسمياه مستوى الجودة.)السيالوي، % لمحد االدنى المقبول جامعيا80وقد حدد الباحثان 
 تبين ذلك.، 7و ، 6و ، 5و ، 4و ، 3والجداول 

لسؤال الرابع استعمل الباحثان االختبار التائي لعينتين مستقمتين واالنحرافات المعياربة والمتوسطات الحسابية ولالجابة عن ا
( يبين 9والجدول )، لمعرفة درجة توافر ميارات التدريس لدى التدريسيين من وجية نظرىم لكل مجال من مجاالت االستبانة

 ذلك.
 3جدول 

 ربية بجامعتي بغداد والمستنصرية مرتبة تنازليا بحسب الوزن المئوي لمجال مهارات التخطيطتقديرات عينة البحث في كميات الت
التسمسل في 

 االستبانة
التسمسل في  التربية/ابن رشد الرتبة

 االستبانة
التسمسل  التربية لمبنات الرتبة

في 
 االستبانة

 التربية الرتبة
 المستنصرية

الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

الوسط 
 لمرجحا

الوزن 
 المئوي

الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

9 1 3 ،66 91 ،6 8 1 3 ،52 88 ،2 9 1 3 ،85 96 ،4 
2 2 3 ،61 90 ،4 6 2 3 ،47 86 ،7 8 2 3 ،80 95 ،2 
8 3 3 ،5 88 ،0 7 3 3 ،35 83 ،8 2 3 3 ،76 94 ،0 
3 4 3 ،47 86 ،9 2 4 3 ،23 80 ،8 11 4 3 ،66 91 ،6 
5 5 3 ،33 83 ،3 3 5 ،5 3 ،17 79 ،4 3 5 3 ،61 90 ،4 
1 6 3 ،28 82 ،2 9 5 ،5 3 ،17 79 ،4 6 6 ،5 3 ،57 89 ،2 
6 7 3 ،09 77 ،3 1 8 3 75 7 6 ،5 3 ،57 89 ،2 
7 8 3 75 4 8 3 75 1 8 3 ،42 85 ،7 
4 9 ،5 2 ،85 71 ،4 5 8 3 75 4 9 ،5 3 75 

10 9 ،5 2 ،85 71 ،4 10 10 2 ،70 67 ،6 10 9 ،5 3 75 
11 11 2 ،80 70 ،2 11 11 2 ،64 66 ،1 5 11 1 ،80 45 ،2 
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 4جدول 
 تقديرات عينة البحث في كميات التربية بجامعتي بغداد والمستنصرية مرتبة تنازليا بحسب الوزن المئوي لمجال مهارات التنفيذ

التسمسل في 
 االستبانة

التسمسل  التربية/ابن رشد الرتبة
في 

 االستبانة

التسمسل  التربية لمبنات الرتبة
في 

 االستبانة

 التربية/المستنصرية الرتبة

الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

21 1 3 ،71 92 ،8 23 1 3 ،58 89 ،7 18 1 3 ،66 91 ،6 
13 2 ،5 3 ،42 85 ،7 17 2 3 ،52 88 ،2 17 2 3 ،61 90 ،4 
25  ،2 ،5 3 ،42 85 ،7 25 3 3 ،47 86 ،7 21 3 3 ،57 89 ،2 
15 4 ،5 3 ،38 84 ،5 14 4 3 ،41 85 ،2 13 5 3 ،42 85 ،7 
18 4 ،5 3 ،38 84 ،5 18 5 ،5 3 ،35 83 ،8 16 5 3 ،42 85 ،7 
20 6 3 ،28 82 ،1 21 5 ،5 3 ،35 83 ،8 23 5 3 ،42 85 ،7 
14 7 ،5 3 ،23 80 ،9 13 7 3 ،29 82 ،3 24 7 3 ،38 84 ،5 
17 7 ،5 3 ،23 80 ،9 16 9 3 ،23 80 ،8 22 8 3 ،33 83 ،3 
19 9 3 ،19 79 ،7 19 9 3 ،23 80 ،8 14 10 3 ،28 82 ،1 
16 10 3 ،14 78 ،5 20 9 3 ،23 80 ،8 19 10 3 ،28 82 ،1 
24 11 3 ،09 77 ،3 22 11 3 ،17 79 ،4 25 10 3 ،28 82 ،1 
23 12 2، 95 73 ،8 24 12 3 ،05 76 ،4 20 12 3 ،19 79 ،7 
22 13 2 ،90 72 ،6 27 13 3 75 12 13 ،5 3 ،04 76 ،1 
27 14 2 ،85 71 ،4 12 14 2 ،94 73 ،5 15 13 ،5 3 ،04 76 ،1 
29 15 2 ،47 61 ،9 15 15 3 ،41 85 ،2 29 15 2 ،38 59 ،5 
12 16 2 ،33 58 ،3 26 16 2 ،82 70 ،5 27 16 2 ،33 58 ،3 
26 17 2 ،09 52 ،3 29 17 2 ،47 61 ،7 28 17 0 ،57 14 ،2 
28 18 0 ،95 23 ،8 28 18 0 ،94 23 ،5 26 18 2 ،28 11 ،9 

 5جدول 
 تقديرات عينة البحث في كميات التربية بجامعتي بغداد والمستنصرية مرتبة تنازليا بحسب الوزن المئوي لمجال مهارات التقويم

التسمسل في 
 ستبانةاال

التسمسل  التربية/ابن رشد الرتبة
في 

 االستبانة

التسمسل  التربية لمبنات الرتبة
في 

 االستبانة

 التربية/المستنصرية الرتبة
الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

36 1 3 ،57 89 ،2 32 1 ،5 3 ،58 89 ،7 36 1 3 ،80 95 ،2 
34 2 3 ،52 88 ،0 35 1 ،5 3 ،58 89 ،7 31 2 ،5 3 ،71 92 ،8 
41 3 3 ،42 85 ،7 34 3 3 ،52 88 ،2 41 2 ،5 3 ،71 92 ،8 
35 4 3 ،66 91 ،6 31 4 3 ،41 85 ،2 35 4 3 ،66 91 ،6 
37 5 3 ،47 86 ،9 36 5 3 ،35 83 ،8 37 5 3 ،47 86 ،9 
38 6 3 ،42 85 ،7 33 6 3 ،29 82 ،3 38 6 3 ،42 85 ،7 
31 8 3 ،38 84 ،5 38 7 3 ،23 80 ،8 31 8 3 ،38 84 ،5 
39 8 3 ،38 84 ،5 42 8 3 ،17 79 ،4 39 8 3 ،38 84 ،5 
42 8 3 ،38 84 ،5 41 9 3 ،11 77 ،9 42 8 3 ،38 84 ،5 
34 10 ،5 3 ،33 83 ،3 39 10 3 ،05 76 ،4 34 10 ،5 3 ،33 83 ،3 
40 10 ،5 3 ،33 83 ،3 40 11 3 75 40 10 ،5 3 ،33 83 ،3 
33 12 3 ،28 82 ،1 37 12 2 ،88 80 ،8 33 12 3 ،28 82 ،1 
30 13 3 ،04 76 ،1 30 13 2 ،82 70 ،5 30 13 3 ،04 76 ،1 
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 6جدول 
 تقديرات عينة البحث في كميات التربية بجامعتي بغداد والمستنصرية مرتبة تنازليا بحسب الوزن المئوي لمجال مهارات

 االتصال والتواصل مع الطمبة
التسمسل 

في 
 االستبانة

التسمسل  التربية/ابن رشد الرتبة
في 

 االستبانة

التسمسل  التربية لمبنات الرتبة
في 

 االستبانة

 المستنصرية/ التربية الرتبة
الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

43 1 3، 90 97 ،6 56 1 3 ،8 95 ،5 46 1 ،5 3 ،95 98 ،8 
56 2 3 ،85 96 ،4 43 2 3 ،76 94 ،1 56 1 ،5 3 ،95 98 ،8 
47 3 3 ،66 91 ،6 53 3 3 ،64 91 ،1 43 3 ،5 3 ،90 97 ،9 
45 4 ،5 3 ،52 88 ،0 54 4 3 ،58 89 ،7 44 3 ،5 3 ،90 97 ،9 
52 4 ،5 3 ،52 88 ،0 47 5 ،5 3 ،52 88 ،2 45 5 3 ،71 92 ،8 
54 6 3 ،47 86 ،9 55 5 ،5 3 ،52 88 ،2 53 6 ،5 3 ،61 90 ،4 
51 7 3 ،42 85 ،7 44 7 3 ،41 85 ،2 55 6 ،5 3 ،61 90 ،4 
46 8 3 ،42 85 ،4 45 8 ،5 3 ،23 80 ،8 45 8 3 ،57 89 ،2 
44 9 3 ،38 84 ،5 52 8 ،5 3 ،23 80 ،8 52 9 3 ،52 88 ،0 
55 10 3 ،28 82 ،1 48 10 3 ،17 79 ،4 48 10 3 ،47 86 ،9 
53 11 3 ،23 80 ،9 49 11 3 ،11 77 ،9 48 11 3 ،38 84 ،5 
48 12 3 ،14 78 ،5 46 12 3 ،05 71 ،4 54 11 3 ،38 84 ،5 
49 13 3 75 51 13 3 75 49 13 ،5 3 75 
50 14 2 ،66 66 ،6 50 14 2 ،94 73 ،5 51 13 ،5 3 75 

 7جدول 
البحث في كميات التربية بجامعتي بغداد والمستنصرية مرتبة تنازليا بحسب الوزن المئوي لمجال مهارات  تقديرات عينة

 الجانب العممي والمهني
التسمسل 

في 
 االستبانة

التسمسل  التربية/ابن رشد الرتبة
في 

 االستبانة

التسمسل  التربية لمبنات الرتبة
في 

 االستبانة

 لمستنصرية/ االتربية الرتبة
لوسط ا

 المرجح
الوزن 
 المئوي

الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

58 1 3 ،66 91 ،6 58 1 3 ،88 97 ،0 63 1 3 ،85 96 ،4 
57 2 3 ،61 90 ،4 62 2 ،5 3 ،64 91 ،1 64 2 3 ،7 94 ،0 
61 3 ،5 3 ،52 88 ،0 64 2 ،5 3 ،64 91 ،1 61 3 3 ،66 91 ،6 
63 3 ،5 3، 52 88 ،0 57 4 ،5 3 ،47 86 ،7 58 5 3 ،61 90 ،4 
64 5 3 ،42 85 ،7 61 4 ،5 3 ،47 86 ،7 59 5 3 ،61 90 ،4 
60 6 ،5 3 ،33 83 ،3 59 6 ،5 3 ،41 85 ،2 62 5 3 ،61 90 ،4 
62 6 ،5 3 ،33 83 ،3 63 6 ،5 3 ،41 85 ،2 57 7 3 ،47 86 ،9 
59 8 3 ،23 80 ،9 65 8 ،5 3 ،35 83 ،8 65 8 3 ،42 85 ،7 
65    9 2 ،95 73 ،8 66 8 ،5 3 ،35 83 ،8 60 9 3 ،23 80 ،9 
66 10 2 ،85 71 ،4 60 10 3 ،29 82 ،3 66 10 2 ،85 71 ،4 
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 تفسير النتائج :
ان تدريسيي كمية التربية /ابن رشد قد وصموا الى مستوى الجودة من وجية نظرىم في مجال  3: يتبين من جدول  اوال
واختيار الموضوعات الضرورية والمفردات االكثر ، يارات التخطيط في ميارات :التحضير لممحاضرة قبل وقت كافم

وتوزيع ، وتجميع المادة العممية حول موضوع المحاضرة من مراجع متعددة، اىمية في مجال المغة العربية وطرائق تدريسيا
اذ بمغ ، وتحديد االىداف العامة لممادة، ب التدريس المناسبة لممادةوتحديد اسالي، اجزاء الدرس بما يناسب الوقت المتاح

غير انيم لم يصموا الى مستوى الجودة ، عمى التوالي، 1، 82 – 3، 83 – 9، 86 –0، 88– 4، 90الوزن المئوي ليا: 
ربما يعود ذلك لعدم و ، في ميارات :مراعاة اختيار استراتيجيات توجيو االسئمة الصفية وتحديد االىداف الخاصة لممادة

السيما ان اغمب ، وصياغة االىداف الخاصة لكل درس، اعدادىم او تأىيميم عمى القواعد االساسية لميارات طرح االسئمة
وكذلك كانوا اقرب الى المستوى المنخفض ، عينة التدريسيين كانوا من المتخصصين في المغة العربية ال في طرائق تدريسيا

واعداد ممخص لالفكار ، وتجييز ما يمزم من تقنيات لتنظيم المحاضرة، عمم السابق لمبدء بالتعمم الجديدفي ميارات :تحديد الت
 وىذه النتيجة تعود الى السبب نفسو.، الرئيسة لممحاضرة

ويتبين ايضا من الجدول نفسو ان تدريسيي كمية التربية لمبنات قد وصموا الى مستوى الجودة في ميارات : تجميع 
، ومراعاة حسن اختيار استراتيجيات توجيو االسئمة الصفية، العممية حول موضوع المحاضرة من مراجع متعددةالمادة 

واختيار الموضوعات االكثر اىمية في مجال المغة العربية ، وتحديد االىداف الخاصة لممادة في ضوء االىداف العامة
غير انيم لم يصموا مستوى ، عمى التوالي، 8، 80 – 8، 83 – 7، 86 – 2، 88اذ بمغ الوزن المئوي ليا:، وطرائقيا

وتحديد ميارات ، وتحديد االىداف العامة، والتحضير لممحاضرة، الجودة في ميارات :توزيع اجزاء الدرس بما يناسب الوقت
الرئيسة  واعداد ممخص لالفكار، وتجييز التقنيات لتنظيم المحاضرة، وتحديد اساليب التدريس المناسبة، التعمم السابق

وقمة تحفيزىم ، وربما يعود السبب لعدم اكتراث بعض التدريسيين بوضع خطة تدريس تحدد وقت كل خطوة، لممحاضرة
 .لممحاضرة واالعتماد عمى خبراتيم السابقة

ويتبين ان تدريسيي كمية التربية /الجامعة المستنصرية قد وصموا مستوى الجودة من وجية نظرىم في ميارة 
وفي ، وبذلك يتفقون مع تدريسيي كمية التربية /ابن رشد في مستوى ىذه الميارة، محاضرة قبل وقت كاف:التحضير لم

واختيار الموضوعات الضرورية والمفردات ، ميارات :تجميع المادة العممية حول موضوع المحاضرة من مراجع متعددة
وتوزيع اجزاء الدرس بما يناسب ، مخص لالفكار الرئيسةواعداد م، االكثر اىمية في في مجال المغة العربية وطرائق تدريسيا

وتحديد االىداف الخاصة لمادة في ضوء االىداف ، ومراعاة حسن اختيار استراتيجيات توجيو االسئمة الصفية، الوقت المتاح
 - 2، 89 - 4، 90 - 6، 91 - 0، 94 – 2، 95اذ بمغ الوزن المئوي ليا: ، وتحديد االىداف العامة لممادة، العامة

غير انيم لم يصموا مستوى الجودة في ميارات :تحديد ميارات التعمم السابق لمبدء بالتعمم ، عمى التوالي، 7، 85 - 2، 89
اال انيم وصموا ، وربما يعود لمسبب نفسو المذكور آنفا في الكميتين السابقتين، وتجييز التقنيات لتنظيم المحاضرة، الجديد

ويعود ذلك الى قمة الدورات التأىيمية والتطويرية ، يارة تحديد اساليب التدريس المناسبة لممادةالى مستوى منخفض جدا في م
 فضال عن قمة الحوافز التي تحفزىم عمى اتباع االساليب الفنية في التدريس.، لمتدريسيين

ية نظرىم في مجال ميارات ان تدريسيي كمية التربية /ابن رشد وصموا الى مستوى الجودة من وج 4: يتبين من جدول ثانيا
واستعمال امثمة ، واستعمال الخبرات السابقة تمييدا لممحاضرة، التنفيذ في ميارات : افساح الفرصة لمطمبة البداء آرائيم

، 84 – 5، 84 – 7، 85 – 7، 85 – 8، 92اذ بمغ الوزن المئوي ليا: ، وبدء المحاضرة بعبارة مثيرة النتباىيم، ومتنوعة
غير انيم لم يصموا الى مستوى الجودة في ميارات :/ قراءة تعابير وجوه ، عمى التوالي، 9، 80 – 9، 80 – 1، 82 – 5

وتزويد الطمبة باىداف ، وختم المحاضرة بمراجعة المادة، وتسجيل النقاط الميمة، وتوجيو الطمبة لكتابة التقارير، الطمبة
وتعود ىذه النتائج الى تدني ميارات بعض التدريسيين في ىذا ، رضواستخدام اجيزة الع، والقيام بمشاىدات ميدانية، خاصة
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زد عمى ذلك ان ، فمعظم التدريسيين لم يبعثوا الى الخارج ليطمعوا عمى الميارات التدريسية في دول العالم المتقدمة، االمر
 بعضيم لم يعد االعداد الكافي لمينة التدريس الجامعي.

يي كمية التربية لمبنات قد وصموا الى مستوى الجودة من وجية نظرىم في ان تدريس، ويتبين من الجدول نفسو
، واستعمال امثمة وشواىد متنوعة، واثارة انتباه الطمبة لالفكار االساسية، ميارات : تحديد الموضوعات التي سيقدميا لمطمبة

واستعمال الخبرات ، طمبة البداء آرائيموافساح الفرصة لم، وتوضيح العالقات بين المجموعات، وبدء المحاضرة بعبارة مشوقة
واستعمال التعزيز ، وقراءة تعابير وجوه الطمبة، وتحديد االفكار االساسية قبل الخوض بتفاصيميا، السابقة تمييدا لممحاضرة

 – 8، 80 – 3، 82 – 8، 83 – 8، 83 – 2، 85 – 7، 86 – 2، 88 – 7، 89اذ بمغ الوزن المئوي ليا : ، المناسب
غير انيم لم يصموا الى مستوى الجودة في ميارات : توجيو الطمبة الى كتابة البحوث ، عمى التوالي، 8، 80 – 8، 80

وىذا يدل عمى ضعف بعض ميارات التدريس في ىذه الكمية في ىذا ، واستعمال اساليب متنوعة في المحاضرة، والتقارير
، واستعمال اساليب متنوعة في المحاضرة، بحوث والتقاريروربما تعود االسباب الى ضعف اعدادىم في كتابة ال، االمر

زد عمى ذلك قمة الدورات التطويرية سواء اكانت داخل العراق ام ، فضال عن ان بعضيم لم يؤىل تأىيال تربويا صحيحا
 خارجو.

: راتي مياقد وصموا الى مستوى الجودة ف، ان تدريسيي كمية التربية / المستنصرية 4ويتبين ايضا من جدول 
واستعمال الخبرات السابقة ، وفسح الفرصة لمطمبة بابداء آرائيم، واثارة انتباه الطمبة، توضيح العالقات بين الموضوعات

واستعمال ، وتحديد الموضوعات التي ستقدم ليم في المحاضرة القادمة، وتحديد االفكار االساسية لمطمبة، تمييدا لممحاضرة
وقراءة تعابير وجوه ، وبدء المحاضرة بعبارة مثيرة النتباىيم، وجيو الطمبة الى كتابة التقاريروت، اساليب متنوعة في المحاضرة

وتزويد ، غير انيم لم يصموا الى مستوى الجودة في ميارات : استعمال التعزيز، واستعمال امثمة وشواىد متنوعة، الطمبة
ى منخفض جدا في ميارات: ختم المحاضرة بمراجعة وكانوا في مستو ، وبدء المحاضرة فورا، الطمبة باالىداف الخاصة

ويعود السبب الى اىماليم لمتعزيز ، والقيام بمشاىدات ميدانية، واستخدام جياز العرض، وتسجيل النقاط الميمة، المادة
يل النقاط واليسمح ليم الوقت بمراجعة المادة عند انيائيا وتسج، وعدم الماميم باىمية تزويدىم باالىداف الخاصة، المناسب
 وعدم توافر اجيزة العرض لقمة االمكانات المتاحة.، الميمة

ان تدريسيي كمية التربية /ابن رشد قد وصموا الى مستوى الجودة من وجية نظرىم في مجال  5: يتبين من جدول  ثالثا
، سئمة المثيرة لمتفكيروطرح اال، ميارات التقويم في ميارات : تحري الدقة والموضوعية عند تصحيح االوراق االمتحانية

لكنيم لم يصموا الى مستوى ، عمى التوالي، 7، 85 – 0، 88– 2، 89اذ بمغ الوزن المئوي ليا: ، واعادة االوراق االمتحانية
وتخصيص جزء من درجات الطمبة ، واستعمال التقويم الذاتي، الجودة في ميارات : بحث اسباب تدني الدرجات مع الطمبة

وقد وصموا الى مستوى اقرب الى المنخفض في ميارات : مراعاة ، وع االسئمة من موضوعية ومقاليةوتن، عمى االنشطة
واعطاء ، واستعمال سجل لتسجيل الدرجات، والسماح لمطمبة بمناقشة االختبار، مستويات الطمبة عند اختيار فقرات االختبار

وربما ، المتنوعة، خفضا في ميارة استعمال وسائل التقويموكان مستواىم من، وتحميل نتائج الطمبة، فرصة العادة االمتحان
وقمة ، وقمة االىتمام باالنشطة، يعود السبب الى عدم تفاعميم مع الطمبة وعدم استعمال وسائل التقويم الذاتي لتدريسيم

يوجد وقت لمناقشة وقد ال، واىمال الفروق الفردية عند وضع االختبار، الماميم بتنوع االسئمة او صعوبة وضعيا باعتقادىم
 وعدم الماميم بوسائل التقويم المناسبة بحسب اىداف المادة وموضوعاتيا.، االختبار مع الطمبة

ويتبين من الجدول ايضا ان تدريسيي كمية التربية لمبنات قد وصموا الى مستوى الجودة من وجية نظرىم في 
ومراعاة ، وطرح االسئمة المثيرة لمتفكير، السئمةوتنوع طبيعة ا، ميارات: تخصيص جزء من الدرجات عمى االنشطة

، واستعمال سجال يوميا لتسجيل درجات االختبارات، وتحري الدقة والموضوعية عند تصحيح االوراق، مستويات الطمبة
 – 8، 83 – 2، 85 – 2، 88 – 7، 89 – 7، 89اذ بمغ الوزن المئوي ليا: ، وبحث مع الطمبة اسباب تدني الدرجات

واعادة االوراق ، لكنيم لم يصموا الى مستوى الجودة في ميارات: استعمال التقويم الذاتي، عمى التوالي، 8، 80 – 3، 82
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وكان مستواىم اقرب الى المنخفض في ميارات :تحميل نتائج الطمبة ، والسماح لمطمبة بمناقشة االختبار، في وقتيا المناسب
وذلك قد يعود لالسباب نفسيا التي ، واستعمال وسائل تقويم متوعة، ختبارىمواعطاء فرصة لمطمبة العادة ا، في االختبارات
 ذكرت سابقا.

ويتبين من الجدول انفسو ن تدريسيي كمية التربية/المستنصرية قد وصموا الى مستوى الجودة من وجية نظرىم في 
تدريسيي كمية التربية /ابن رشد في ىذه  وبذلك اتفقوا مع، ميارات: تحري الدقة والموضوعية عند تصحيح االوراق االمتحانية

، وبذلك اتفقوا مع تدريسيي كمية التربية لمبنات في ىذه الميارة، وتخصيص جزء من درجات الطمبة عمى االنشطة، الميارة
، بارواعطاء فرصة لمطمبة باعادة االخت، وتنويع طبيعة االسئمة، واعادة االوراق االمتحانية لمطمبة بوقتيا المناسب لمطمبة

، واستعمال التقويم الذاتي، والسماح بمناقشة االختبار، ومراعاة مستويات الطمبة، وبحث مع الطمبة اسباب تدني الدرجات
، 95اذ ابمغ الوزن المئوي ليا:، واتعمال سجل يومي لتسجيل الدرجات، وتحميل نتائج الطمبة، وطرح االسئمة المثيرة لمتفكير

2 – 92 ،8 – 8 ،92 – 6 ،91 – 9 ،86 – 7 ،85 – 5 ،84 – 5 ،84 ،84 ،5- 83 ،3 – 83 ،3 – 1 ،82 ،
وبذلك اتفقوا مع تدريسيي ، غير انيم لم يصموا الى مستوى الجودة في ميارة استعمال وسائل تقويم متنوعة، عمى التوالي

 فا.وربما يعود لمسبب نفسو المذكور آن، كميتي التربية/ابن رشد والتربية لمبنات في ىذه الميارة
ان تدريسيي كمية التربية /ابن رشد قد وصموا لى مستوى الجودة من وجية نظرىم في محال  6: يتبين من جدول رابعا

، والتعامل مع الطمبة من دون تحيز، االتصال والتواصل مع الطمبة في ميارات: امتالك الصوت الواضح والنطق السميم
والحرص ، وترحيب بمقاء الطمبة خارج المحاضرة، فيم مشاعر الطمبةواستعمال الفصحى وت، وابداء حماسة في المحاضرة

وتقبل مالحظات الطمبة حول ، وتنوع نبرات الصوت، واستعمال االيماءات واتعابير الوجيية، عمى معرفة اسماء الطمبة
-9، 86-0، 88-0، 88-6، 91-4، 96 -، 6، 97اذ بمغ الوزن المئوي ليا: ، واظيار بشاشة في المحاضرة، التدريس

غير انيم لم يصموا الى مستوى الجودة في ميارتي :الحفاظ عمى ، ـعمى التوالي-9، 1-80، 5-82، 4-84، 7-85، 85
وقد وصموا الى مستوى منخفض في ميارة االسيام في حل ، وتفيم عالقات الطمبة مع بعضيم، عالقة شخصية مع الطمبة

و في رأي الباحثين ان بعض التدريسيين اليبدون استعدادا في تفاعميم وربما يعود ذلك كم، المشكالت التي تعترض الطمبة
بسبب الظروف التي ، لكونيم متعبين نفسيا وفكريا وجسديا، مع الطمبة وحل مشاكميم وال ييتمون ببناء عالقات طيبة معيم

 فضال عن سمة التحسس العالية عندىم كما قال الشاعر المتنبي:، يمر بيا بمدنا
 شقى في النعيم بعقمه       واخو الجهالة في الشقاوة ينعموذو العقل ي

ويتبين من الجدول نفسو ايضاان تدريسيي كمية التربية لمبنات قد وصموا الى مستوى الجودة من وجية نظرىم في 
 وترحيب، وظيار بشاشة في المحاضرة، وامتالك الصوت والنطق الواضحين، ميارات :التعامل مع الطمبة من دون تحيز

، وتنوع نبرات الصوت، وتقبل مالحظات الطمبة، واظيار حماسة وحيوية في المحاضرة، بمقاء الطمبة خارج المحاضرة
، 88-2، 88-7، 89-1، 91-1، 94-5، 95اذ بمغ الوزن المئوي ليا: ، وتفيم مشاعر الطمبة، واستعمال المغة الفصحى

الى مستوى الجودة في ميارات: الحفاظ عمى عالقة  غير انيم لم يصموا، عمى التوالي، 8، 8-80، 2-80، 2-85
وقد وصموا الى مستوى اقرب ، واستعمال االيماءات والتعابير الوجيية، شخصية مع الطمبة وتفيم عالقات الطمبة مع بعضيم

وقد يكون ، واالسيام في حل المشكالت التي تعترضيم، الى المنخفض في ميارتي: الحرص عمى معرفة اسماء الطمبة
فضالعن ان التدريسيين قد اليحسنون استعمال ميارات التواصل غير المفظي من ، لسبب ىو نفسو الذي ذكر سابقاا

لكن الباحثين يريان ان ، وعدم قابميتيم حفظ اسماء الطمبة اما لكثرتيم او عدم الرغبة لذلك، ايماءات وحركات وتعابير وجيية
وقد يشجعو ذلك عمى المواظبة عمى الحضور ، بوجوده وانو مميزمن الميم حفظ اسماء الطمبة لكي يشعر الطالب 

 والتحضير.
ويتبين من الجدول نفسو ان تدريسيي كمية التربية /المستنصرية قد وصموا الى مستوى الجودة من وجية نظرىم في 

واظيار ، (ه الميارةفي ىذ ميارات : التعامل مع الطمبة من دون تحيز )وبذلك يتفقون مع تدريسيي كمية التربية لمبنات
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وابداء ، واستعمال االيماءات والتعابير الوجيية، وامتالك صوت واضح وتنوع نبرات الصوت، حماسة وحيوية في المحاضرة
والحفاظ عمى ، واستعمال الفصحى وتفيم مشاعر الطمبة، وتقبل مالحظات الطمبة حول التدريس، بشاشة في المحاضرة
غير انيم لم يصموا الى ، وترحيب بمقاء الطمبة خارج المحاضرة، ت الطمبة مع بعضيموتفيم عالقا، عالقة شخصية معيم

وبذلك يتفقون مع اساتذة كمية التربية /ابن رشد والتربية ، مستوى الجودة في ميارتي : االسيام في حل مشكالت الطمبة
، اتذة كمية التربية لمبنات في ىذه الميارةوكذلك يتفقون مع اس، والحرص عمى معرفة اسماء الطمبة، لمبنات في ىذه الميارة

 وذلك قد يعود لمسبب نفسو المذكور آنفا.
ان تدريسيي كمية التربية ابن رشد قد وصموا الى مستوى الجودة من وجية نظرىم في مجال  7ويتبن من جدول 

وسعة ، لعربية وطرائق تدريسياميارات الجانبين العممي والميني في ميارات : االستعانة بمراجع خارجية تتعمق بالمغة ا
والتدرج ، وجعل الطمبة يتسمون باالنضباط، واالنتقال بعناصر المعرفة من السيل الى الصعب، االطالع عمى المعرفة

واجادة تفسير الظواىر ، ومتابعة كل مايستجد في مناىج المغة العربية، بالطمبة في اثناء المحاضرة من المعموم الى المجيول
-0، 88-0، 88-4، 90-6، 91اذ بمغ الوزن المئوي ليا: ، واالستعانة بالمادة العممية الحديثة، المغة العربيةالمتعمقة ب

غير انيم وصموا الى مستوى اقرب الى المنخفض في ميارتي توظيف ، عمى التوالي 9، 3-81، 3-83، 7-83، 85
ورما يعود السبب الى عدم امكانية ، الخاصة بالمغة العربيةوالمشاركة في الدورات ، البيئة الجامعية في تدريس المغة العربية

واقتصارىم عمى تدريس الطمبة فقط من ، االفادة من البيئة المحيطة بالجامعة في التدريس وقد ال تالئم المادة وموضوعاتيا
 اوبسبب عدم اقامة الدورات اطالقا.، دون الرغبة في المشاركة بانشطة اخرى اثرائية

وقد اتفقوا مع ، ان تدريسيي كمية التربية لمبنات قد وصموا الى مستوى الجودة في الميارات كمياويتبين ايضا 
اذ بمغ الوزن المئوي لمميارات ، تدريسيي كمية التربية /ابن رشد في ميارة االستعانة بمراجع خارجية تتعمق بالمغة العربية

 .3، 82-8، 83-8، 83- 2، 85-2، 85-7، 86-7، 86-1، 91-1، 91-0، 97بالتسمسل: 
، ويتبين ايضا ان تدريسيي كمية التربية/المستنصرية وصموا الى مستوى الجودة من وجية نظرىم في الميارات كميا

وبذلك يتفقون مع تدريسيي كمية التربية/ابن رشد في ، ما عدا ميارة المشاركة في الدورات واالنشطة في قسم المغة العربية
، 90-6، 91-0، 94-4، 96وقد بمغ الوزن المئوي لمميارات بالتسمسل: ، االسباب المذكورة آنفاوتعود الى ، ىذه الميارة

4-90 ،4 -90 ،4-89 ،9-85 ،7-80 ،9. 
 8جدول 

المتوسط الحسابي لتقديرات اساتذة جامعتي بغداد والمستنصرية لجودة مهارات تدريس المغة العربية وطرائؽ تدريسها 
 لكل جانب والجمالي الجوانب

 المتوسط الحسابي لمكميات النهاية العظمى المجال
 التربية /المستنصرية التربية لمبنات التربية/ابن رشد

 2، 84 9، 77 6، 80 44 ميارات التخطيط االول 
 2، 73 3، 76 7، 73 72 ميارات التنفيذ الثاني
 4، 86 8، 80 3، 77 52 ميارات التقويم الثالث
 2، 89 9، 83 8، 84 56 والتواصل مع الطمبةميارات االتصال  الرابع

 8، 87 2، 87 6، 83 40 ميارات الجانب العممي والميني الخامس
 421 406 400 264 اجمالي الجوانب
 2، 84 2، 81 80 اجمالي المتوسط

تنصرية ان متوسط تقديرات تدريسيي كميات التربية /ابن رشد والتربية لمبنات والتربية /المس 8يتبين من جدول 
وان متوسط تقديرات التدريسيي في التربية/ابن رشد ، عمى التوالي، 84، 81، 80اذ بمغ  ، وصل الى مستوى الجودة

غير ان متوسط ، عمى التوالي، 6، 83-8، 84-6، 80اذ بمغ ، لممجاالت االول والرابع والخامس وصمت مستوى الجودة
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اما ، 7، 73ولكن الثاني اقترب الى المستوى المنخفض اذ بمغ ، توى الجودةتقديراتيم لممجالين الثاني والثالث لم يبمغا مس
 ، 3، 77الثالث اقترب من مستوى الجودة اذ بمغ 

، 80اذ بمغ ، وان متوسط تقديرات تدريسيي التربية لمبنات لممجاالت الثالث والرابع والخامس وصمت مستوى الجودة
، 77اذ بمغا ، تقديراتيم لممجالين االول والثاني لم يصل مستوى الجودةغير ان متوسط ، عمى التوالي، 2، 9-87، 8-83
 ولكنيما اقتربا من مستوى الجودة.، 3، 9-76

وصمت مستوى ، لممجاالت االول والثالث والرابع والخامس، اما متوسط تقديرات تدريسيي كمية التربية /المستنصرية
توالي.غير ان متوسط تقديراتيم في المجال الثاني لم يصل الى عمى ال، 8، 87-2، 89-4، 86-2، 84الجودة  اذ بمغ 
 ولكنو اقترب الى المستوى المنخفض. ، 2، 73اذ بمغ ، مستوى الجودة

 9جدول 1
 القيمة التائية المحسوبة والجدولية ودرجة الحرية لتقديرات عينة البحث في جامعتي بغداد والمستنصرية بحسب متغير الجنس

المتوسط  عينةال الجنس المجاالت
 الحسابي

الخطأ 
 المعياري

القيمة التائية 
 المحسوبة

مستوى  درجة الحرية
 الداللة

 االول
 ميارات التخطيط

 41، 0 54 089، 2 860، 5 9630، 34 27 ذكر
 7504، 4 9310، 37 29 انثى

 الثاني
 ميارات التنفيذ

 000، 0 54 315، 5 0909، 12 0370، 40 27 ذكر
 0504، 9 1379، 55 29 انثى

 الثالث
 ميارات التقويم

 302، 0 54 042، 1 2377، 7 000، 42 27 ذكر
 5894، 5 7931، 43 29 انثى

 الرابع
 ميارات االتصال والتواصل مع الطمبة

  5035، 7 9259، 47 27 ذكر
0 ،963 

54 0 ،340 
 1766، 6 6897، 49 29 انثى

 الخامس
 ينيميارات الجانب العممي والم

 454، 0 54 755، 0 2893، 5 141، 34 27 ذكر
 1620، 4 1034، 35 29 انثى

   03، 2 5963، 7 4148، 39 27 ذكر اجمالي المجاالت
 9437، 5 3310، 44 29 انثى

الة والجمالي الميارات د، وميارات التنفيذ، ان القيمة التائية المحسوبة لمجالي ميارات التخطيط 9يتبين من جدول 
عمى التوالي وىذا يعني انو يوجد فرق ذو داللة  03، 2 - 31، 5- 08، 2اذ بمغت   54بدرجة حرية  5، 0عند مستوى 

احصائية عند ىذا المستوى بين متوسط تقديرات التدريسيين في جامعتي و بغداد والمستنصرية بحسب الجنس لممجالين 
ناث اذ بمغ المتوسط الحسابي لالناث لممجالين االول والثاني والجمالي االول والثاني والجمالي المجاالت وذلك لمصمحة اال

بينما لم يكن الفرق داال بين متوسطات تقديرات التدريسيين في المجاالت الثالث ، 33، 44-13، 55-93، 37المجاالت: 
رصا عمى تطبيق ميارات وربما يعود ذلك الفرق الى كون االناث اكثر اىتماما وح، والرابع والخامس الي من الجنسين

 ومن ثم ينعكس ىذا الحرص واالىتمام نحو ميارات التنفيذ والجمالي الميارات.، التخطيط
 
 
 
 
 
 

                                                           
  

1
 .43بدرجة حرية  14، 1عند مستوى  11، 1بلغت القيمة التائية الجدولية   .
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 االستنتاجات: في ضوء نتائج البحث، يستنتج الباحثان ما يػأتي:
ن عن مجاالت وصول كمية التربية/ ابن رشد الى المرتبة الثالثة في مستوى الجودة عن اجمالي تقديرات التدريسيي .1

، والمجال الثالث في المستوى المتوسط، اذ كان المجال الثاني اقرب الى المستوى المنخفض، االستبانة جميعيا
 والمجاالت الثالثة االخرى في مستوى الجودة.

وصول كمية التربية لمبنات الى المرتبة الثانية في مستوى الجودة عن اجمالي تقديرات التدريسيين عن مجاالت  .2
اما بقية المجاالت فكانت في مستوى ، اذ كان المجاالن االول والثاني في المستوى المتوسط، ستبانة جميعيااال

 الجودة.
وصول كمية التربية / المستنصرية عمى المرتبة االولى في مستوى الجودة عن اجمالي تقديرات التدريسيين عن  .3

والمجاالت االخرى في ، قرب من المستوى المنخفضاذ كان المجال الثاني فقط ي، مجاالت االستبانة جميعيا
 .مستوى الجودة

 وصول االناث من عينة  البحث الى مستوى الجودة في المجالين االول والثاني واجمالي المجاالت. .4
 التوصيات: في ضوء نتائج البحث يوصي الباحثان بما يأتي:

يوصي الباحثان ان يمجا التدريسي في الجامعة الى لذا ، بما ان ىذا البحث ركز عمى تقييم ذاتي لالستاذ الجامعي .1
 منيا :، تقييم نفسو بنفسو من خالل طرق عدة

فضال عن الحفظ ، وضع انواع من االختبارات تشمل قدرات الطمبة عمى التفكير والتحميل والتركيب . أ
 لقياس ما تحقق في تدريسو المواد التي يدرسيا.، واالستظيار

طمبة الذين يدرسيم او عمل استبانة ليم بحيث يجد فييا اجابات عن اسئمة اجراء مقابالت مع عدد من ال . ب
، وطريقة التقويم، وعالقتو بطمبتو، داخل الصف، وادارة النقاش، وطريقة الشرح، ضبط الصف، محددة مثل

 وغيرىا.
لة معرفة دعوة لجنة من التربويين من القسم نفسو من ذوي الخبرة والكفاية لحضور محاضرة اواكثر لو لمحاو  . ت

 مواطن القوة والضعف ومن ثم مناقشة ما تالحظو المجنة بطريقة عممية وتربوية ىادفة.
ال الجل المراقبة والتقييم ، عمى الجامعة التواصل مع التدريسيين الجدد والقدامى واشراكيم في تحقيق االىداف .2

ومثل ذلك ينطبق ايضا عمى ، وتصويبوالمستند الى الثواب والعقاب بل الجل التقييم الذي يسعى لتعديل السموك 
 فيم اركان العممية التعميمية.، كذلك المنيج الجامعي، الموظف االداري والطالب لجامعي

 المقترحات: في ضوء النتائج يقترح الباحثان ما يأتي :
حيث يتم ب، دراسة مماثمة ليذا البحث يؤخذ بوجية نظر الطمبة بوصفيم المحك االساس لتدريس االستاذ الجامعي .1

 اختيارىم ممثمين عن الطمبة عل وفق معايير يضعيا القسم لذلك.
دراسة مماثمة ليذا البحث لتقويم ميارات تدريس االستاذ الجامعي من وجية نظر رئيس القسم ونخبة من الزمالء  .2

 التربويين.
ظرىم في اقسام المغة دراسة مماثمة ليذا البحث لمعرفة درجة ممارسة التدريسيين لميارات التدريس من وجية ن .3

 .العربية في كميات االداب
 المصادر

 .دار المعارف، القاىرة، 2ج، لسان العرب(. 1984)، ابن منظور .1
المهارات التدريسية الالزمة لمدرسي ومدرسات المغة (.2009ضياء عويد)، والعرنوسي، زينة جبار غني، االسدي .2

 قسم العموم التربوية والنفسية.، بحث مقدم الى جامعة بابل، العربية من وجهة نظرهم
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طرؽ تدريس المواد االجتماعية لمصفين الرابع والخامس معاهد اعداد (. 1990واخرون)، شاكر محمود، االمين .3
 بغداد.، 2ط، المعممين والمعممات ولمصؼ الثاني معاهد المعممين

دار ، التميز واالعتمادالجودة الشاممة في التعميم بين مؤشرات (.2006واخرون )، حسن حسين، البيالوي .4
 عمان.، المسيرة

الندوة المرافقة ، ورقة عمل، مشيور )د.ت(. مقترحات لرفع جودة التعميم الجامعي في الوطن العربي، الحبازي .5
 .لممؤتمر السادس لعمداء كميات االداب في الجامعات العربية

لجامعي من وجية نظر طالبو وعالقتيا (. الكفاءات المينية المتطمبة لالستاذ ا2000اربييم الحسن )، الحكمي .6
 .90العدد ، مجمة رسالة الخميج العر بي، ببعض المتغيرات

مجمة ، (.الميارات التدريسية الفعمية والمثالية كما تراىا الطالبة في جامعة الممك سعود2000ىند ماجد)، الخثيمة .7
 ثاني عشر ـالعدد الثاني.المجمد ال، جامعة ام القرى لمعموم التربوية واالجتماعية واالنسانية

ندوة تدريس المغة العربية في ، (.المغة العربية في اطار متطمبات الجامعة1999واخرون)، عبده، الراجحي .8
 بحث مستل.، الجامعات المصرية

(. برنامج مقترح لتحسين االداء التدريسي لمعممي العموم في 1998منى عبد اليادي )، عمي محي وسعودي، راشد .9
مجمة الجمعية المصرية لمتربية ، المؤتمر الثاني العداد معمم العموم لمقرن الحادي والعشرين، عداديةالمرحمة اال

 .القاىرة، جامعة عين شمسالعممية 
 .عالم الكتب، القاىرة، رؤية في تنفيذ التدريس، مهارات التدريس(. 2006حسن حسين)، زيتون .10
ريسية لعضوات هيأة التدريس بكمية العموم التطبيقية في واقع المهارات التد(.2009منى بنت حميد)، االسبيعي .11
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 1 ممحؽ
استبانة عن مدى توافر مهارات التدريس لدى تدريسيي المغة العربية وطرائؽ تدريسها في كميات التربية بجامعتي 

 دةبغداد والمستنصرية في ضوء معايير الجو 
 درجة الممارسة اوال: مهارات التخطيط ت

 ال نادرا احيانا غالبا دائما 
      احدد األىداف العامة لممادة. 1
اختار الموضوعات الضرورية والمفردات األكثر اىمية في مجال المغة  2

 العربية وطرائق تدريسيا.
     

      اوزع اجزاء الدرس بما يناسب الوقت المتاح 3
      د ميارات التعمم السابق لمبدء بالتعمم الجديداحد 4
      احدد اساليب التدريس المناسبة لممادة 5
      اراعي حسن اختيار استراتيجيات توجيو األسئمة الصفية 6
      احدد األىداف الخاصة لممادة في ضوء األىداف العامة  7
      اجع متعددةاجمع المادة العممية حول موضوع المحاضرة من مر  8
      احضر لمحاضرتي قبل وقت كاف  9

اجيز ما يمزم من تقنيات ومصادر تعميمية تساعدني في تنظيم  10
 المحاضرة

     

      اعد ممخصا لألفكار الرئيسة لممحاضرة 11
 درجة الممارسة ثانيا :مهارات التنفيذ 

 ال نادرا احيانا غالبا دائما 
      الىداف الخاصة بمحاضرة اليومازود الطمبة با 12
      استعمل الخبرات السابقة المكتسبة تمييدا لممحاضرة الجديدة 13
      ابدأ المحاضرة بعبارة مثيرة آلنتباه الطمبة وحب االستطالع لدييم 14
      ابدأ المحاضرة فورا من دون ابطاء وانيييا بوقتيا المحدد  15
      االساسية لممحاضرة قبل الخوض بتفاصيميا  احدد لمطمبة االفكار 16
      اثير انتباه الطمبة خالل المحاضرة بتنوع العرض  17
      اوضح العالقات بين الموضوعات 18
      اقرأ تعابير وجوه الطمبة في اثناء المحاضرة واتصرف في ضوئيا 19
      استعمل التعزيز المناسب في الوقت المناسب  20
      افسح لمطمبة فرصة البداء ارائيم 21
      اوجو الطمبة الى كيفية كتابة التقارير والبحوث 22
      احدد لمطمبة الموضوعات التي ساقدميا ليم في المحاضرة القادمة 23
استعمل اساليب متنوعة في المحاضرة مثل)التعمم الذاتي، والمناقشة مع  24

اوني، والنقاش في مجموعات صغيرة، الطمبة لبعضيم، والتعمم التع
 وبحوث وتقارير يومية(

     

      استعمل امثمة متنوعة وشواىد توضيحية لتعزيز فيم الطمبة 25
اطمب الى الطمبة القيام بمشاىدات ميدانية تتعمق بالمغة  26

العربية)مشاىات صفية، حضور ندوات ومؤتمرات ومناقشات، زيارة 
 اخرى(مكتبات، وانشطة الصفية 

     

      اسجل النقاط الميمة لممحاضرة عمى السبورة 27
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استخدم جياز العرض لعرض بعض الموضوعات العممية عن طريق  28
 الحاسوب 

     

اختم المحاضرة بمراجعة المادة ومطالبة احد الطمبة بتمخيصيا في  29
 جمل مترابطة

     

 
 ثالثا : مهارات التقويم

 درجة الممارسة
 ال نادرا احيانا غالبا ما دائ

      استعمل وسائل تقويم متنوعة ومناسبة ألىداف المادة ومحتواىا 30
      اراعي مستويات الطمبة عند اختيار فقرات االختبار 31
اخصص جزءا من درجات الطمبة عمى األنشطة والمشاركات  32

 والحضوروالتقارير
     

      ت االختبارات الشفيية اليوميةاستعمل سجال يوميا لتسجيل درجا 33
      اطرح االسئمة التي تثير التفكير 34
      انوع في طبيعة االسئمة من  موضوعية ومقالية لمراعاة الفروق الفردية  35
      اتحرى الدقة والموضوعية عند تصحيح االوراق االمتحانية 36
ح مرة اخرى اعطي فرصة لبعض الطمبة العادة اختبارىم لتصح 37

 منتفعين من االختبار األول
     

      ابحث مع الطمبة اسباب تدني درجاتيم في االختبارات 38
      اسمح لمطمبة بمناقشة االختبار 39
      احمل نتائج الطمبة في  االختبارات وافسرىا 40
      اعيد الييم االوراق االمتحانية في الوقت المناسب 41
      تقويم الذاتي في التدريساستعمل ال 42

 
 

 رابعا: مهارات االتصال والتواصل مع الطمبة
 درجة الممارسة

 ال نادرا احيانا غالبا دائما 
      امتمك صوتا واضحا ونطقا سميما 43
      انوع في نبرات الصوت بحسب مقتضى الكالم 44
      استعمل المغة العربية الفصحى 45
      اءات والتعابير الوجيية استعمل االيم 46
      ابدي حماسة وحيوية في المحاضرة 47
      احافظ عمى عالقة شخصية مع الطمبة 48
      اتفيم عالقات الطمبة مع بعضيم البعض 49
      اسيم في حل المشكالت التي تعترض الطمبة 50
      احرص عمى معرفة اسماء الطمبة 51
      مبةاتفيم مشاعر الط 52
      ابدي بشاشة ومرحا في المحاضرة 53
      ارحب بمقاء طمبتي خارج وقت المحاضرة 54
      اتقبل مالحظات الطمبة حول تدريسي بشكل رحب  55
      اتعامل مع الطمبة من دون تحيز 56
 
 خامسا: مهارات الجانب العممي والمهني  

 درجة الممارسة
 ال نادرا احيانا غالبا دائما 
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      اكون واسع االطالع عمى العمم والمعرفة في مجاالت متعددة 57
      استعين بمراجع خارجية تعمق بالمغة العربية 58
      استعين بالمادة العممية الحديثة 59
      اتابع كل جديد في مناىج المغة العربية وطرائق تدريسيا 60
      ل الى الصعبانتقل بعناصر المحاضرة من السي 61
      اجيد تفسير الظواىر والمشكالت المختمفة المتصمة بالمغة العربية 62
اجعل الطمبة يتسمون باالنضباط واالنتظام لكفايتي العالية في  63

 محاضرتي
     

      اتدرج بالطمبة في اثناء المحاضرة من المعموم الى المجيول 64
      ريس المغة العربيةاوظف البيئة الجامعية في تد 65
      اشارك في الدورات واالنشطة الخاصة بقسم المغة العربية 66

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


