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تقویم أداء مدرسي الفیزیاء في المرحلة اإلعدادیة في ضوء 
  الكفایات التعلیمیة

  

  جامعة دیالى/ كلیة التربیة األساسیة                                     أزھار برھان إسماعیل. م .م 

   

  الفصل االول

  مشكلة البحث      

البح»»وث والدراس»»ات التربوی»»ة  ان قض»»یة اع»»داد الم»»درس م»»ن القض»»ایا الت»»ي تناولتھ»»ا       
أن اختی»»ار المدرس»»ین االكف»»اء "نق»»ال ع»»ن البیض»»اني ھ»»ذه االھمی»»ھ بقول»»ھ  ) ك»»ومز( حی»»ث اك»»د ،

 wright and (   كم»»ا توص»»ل  " . مس»»ألة عل»»ى رأس قائم»»ة االولوی»»ات ف»»ي جمی»»ع ال»»دول  
hounshell ( ف»ي غ»رس في دراستھما بأن لمدرس العلوم في المرحل»ة الثانوی»ة ال»دور االكب»ر

  .               العملیة التعلیمیة لدى الطلبة  

  ) ١٣، ٢٠٠٢،البیضاني (                                                                                 

على اھمیة اختب»ار ال»داخلین الج»دد ال»ى حق»ل الت»دریس ) شانكر ووارد (و أكد كل من      
قون المعاییر الموضوعیة للمعلم الجی»د أي معرف»ة م»دى ام»تالكھم للكفای»ات للتأكد من انھم یطاب

اذا كان المعل»م ال یع»ر捌 ش»یئا فأن»ھ  ألنھ لجعل العملیة التعلیمیة ناجحة وذلك الالزمةالتدریسیة 
  . ال یستطیع ان  یدرس شیئا  

  )  ٦٥٥، ٢٠٠٣،كریوكو (                                                                          

كما ان لدراسة دور المدرس و االلمام باالبع»اد الت»ي تمت»د الیھ»ا  وظیف»ة لھ»ا أھمی»ة ف»ي     
تقدیر ما ینبغ»ي ت»وفیره م»ن الب»رامج الكافی»ة ف»ي مراح»ل اع»داده كم»ا ان لھ»ا اھمی»ة ف»ي اش»تقاق 

تتض»»من مجموع»»ة م»»ن المع»»اییر الت»»ي یسترش»»د بھ»»ا لتق»»دیم عمل»»ھ اذ أن قائم»»ة المالحظ»»ة الت»»ي 
الفق»»رات الت»»ي اع»»دت لرص»»د اس»»الیبھ و طرائق»»ھ داخ»»ل الص»»ف إنم»»ا ھ»»ي بمثاب»»ة مع»»اییر قیاس»»یة 

  تصلح لتقویم  ادائھ   

  )  ٢٨٨،  ١٩٨٥،الفراء  (                                                                  

فای»»ات التدریس»»یة ف»»ي ادائھ»»م لق»»د اك»»دت دراس»»ات  كثی»»رè ض»»عف تحقی»»ق المدرس»»ین للك    
ل»ذا ال . والذي انعكس سلبا على المنھج و الطالē و بالتالي على العملیة التعلیمی»ة بش»كل كام»ل 

بد من القیام بعملیة التقویم  ك»ي نص»در حكم»ا فیم»ا اذا حق»ق المدرس»ون الكفای»ات التدرس»یة ف»ي 
  .ادائھم اثناء العملیة التعلیمیھ  أم  ال  
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ة الحالی»»ة و الت»»ي تھ»»د捌 ال»»ى تق»»ویم  الكفای»»ات التدریس»»یة ل»»دى مدرس»»ي لق»»د ج»»اءت الدراس»»
الفیزیاء في المرحلة االعدادیة وذلك لمعرفة م»دى تحقی»ق المدرس»ین لھ»ذه الكفای»ات ف»ي أدائھ»م 

  .اثناء  العملیھ التعلیمیة  

  

       اھمیة البحث

تم»د علی»ھ المجتم»ع ف»ي المدرس مفتاح  العملیة  التربویة والراف»د االجتم»اعي ال»ذي یع      
تنشأ ابنائ»ھ النش»أè القوی»ة فالم»درس ل»م یع»د ن»اقال للمعرف»ة و إنم»ا تق»ع علی»ھ تربی»ة الجی»ل تربی»ة 

وھ»»و الق»»ادر عل»»ى تحقی»»ق اھ»»دا捌 التعل»»یم و ترجمتھ»»ا إل»»ى واق»»ع . عقلی»»ھ وأخالقی»»ة و جس»»میة 
م»ة إذ أن  أي ان المدرس مصدر لإلشعاع الفكري والحضاري وعلیھ یتوقف ن»وع األ. ملموس 

أي ،نوع المدرس من ب»ین اھ»م العوام»ل الت»ي تق»رر ن»وع الم»واطنین ال»ذي تتك»ون م»نھم االم»ة  
متى صلح المدرس صلح الطالē و بإصالح الطالē و توجیھھ یؤدي ال»ى اص»الح ابن»اء االم»ة 

  .جمعاء 

  ) ٢١،  ١٩٨٧، دمعة  (                                                                     

ل»»ذا یج»»ē االھتم»»ام بإع»»داده بفاعلی»»ة و كفای»»ة تجعالن»»ھ ق»»ادرا عل»»ى ایص»»ال المعرف»»ھ      
.                                    بطرائقھ»»»»»»»»»»»»ا الص»»»»»»»»»»»»حیحة وتنمی»»»»»»»»»»»»ة مواھ»»»»»»»»»»»»ē طلبت»»»»»»»»»»»»ھ وبن»»»»»»»»»»»»اء شخص»»»»»»»»»»»»یتھم  

)Arnold ,1980 ,p224 (  

تض»طلع بإع»داد الم»درس ق»د  ویمكن القول ان غالبیة المؤسسات التربوی»ة العالمی»ة الت»ي   
تخلت عن التصور السابق لدور المدرس السلطوي ال»ذي ال یق»وم اال بتثبی»ت المع»ار捌 و تبن»ت 

أي ان»ھ یق»ود الطلب»ھ الكتش»ا捌 ، عوضا عن ذلك تصورا جدیدا للمدرس على انھ محفز للتعل»یم 
  األشیاء بأنفسھم   

  )   ٤٢١، ٢٠٠١،الحیلة (                                                                           

كما اكد البعض ان المدرس الكفء ھو القادر على التفنن ف»ي اس»الیē الت»دریس و طرائق»ھ 
والتي تمكنھ من ایصال المادè العلمیة الى األذھان بیسر وسھولھ محققا االھدا捌 التربویة بأق»ل 

  . جھد ووقت ممكنین  

  )   ٢٦٦،  ١٩٩٩،الحیلة  (                                                                  

ان الفیزیاء مادè دراسیة تعد مجاال خصبا للمدرس ال»واعي لب»ث روح االبتك»ار وتنمی»ة     
  .              القدرات الضروریة للتفكیر االبتكاري و التفكیر العلمي لدى المتعلمین  

  )  ١٣،  ١٩٩٩،سامر  (                                                                             

لك»»ن كش»»فت بع»»ض الدراس»»ات ف»»ي الفت»»رè االخی»»رè ان الكثی»»ر م»»ن الط»»الب بع»»د ان انھ»»وا   
مقرر الفیزیاء و الذي یفترض انھم قد نجحوا  فبھا  یظھرون سوء فھ»م واض»ح و یلجئ»ون ال»ى 
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قب»»ل عص»»ر العل»»م عن»»دما یواجھ»»ون مواق»»ف  حقیقی»»ھ  وغالب»»ا م»»ا االفك»»ار الس»»اذجھ الت»»ي س»»ادت 
  . یعجزن على استخدام معرفتھم  لحل المشكالت  

  )  ٣،  ١٩٨٩،العاني  (                                                                     

 لق»»د ق»»ال الباح»»ث ج»»ون الس»»كا ف»»ي كتاب»»ھ ال»»ذي ح»»اول ان یوض»»ح الف»»رق ف»»ي مج»»رد    
حی»ث یس»تطرد ج»ون ان الم»نھج والكت»ē المق»ررè والمب»اني .الذھاب الى المدرسة وبین التربیة 

تكاد تكون متشابھة ولك»ن الن»اتج م»ن ھ»ذه الم»دارس المتمثل»ة ب»الطالب و م»ا حص»لوا علی»ھ م»ن 
ویض»یف ج»ون ان . معار捌 وما اكتسبوه من صفات اضیفت  ال»ى شخص»یتھم  تك»ون مختلف»ة  

  .  لحالتین ھو المعلم  إذ یترك بصماتھ الواضح في العملیة التربویة العنصر الفعال في ا

واص»»فات  لق»»د كان»»ت ھنال»»ك مح»»اوالت ج»»ادè ف»»ي مج»»ال التربی»»ة الحدیث»»ة للوص»»ول ال»»ى الم     
الن»»اجح الفع»»ال  حی»»ث یمك»»ن ایجازھ»»ا  ف»»ي خم»»س نق»»اط مھم»»ة كم»»ا ذكرھ»»ا  االساس»»یة للمعل»»م 

  :   وھي  )جیمس مینشز( الباحث

  .م ایجابي و عمیق للفلسفة التربویة  السائدè في المجتمع الذي یعمل فیھ   ـ فھ ١

  .ـ التمكن الكافي من المادè الدراسیة التي یقوم بتدریسھا   ٢

  .ـ اإللمام بأكثر من اسلوب من أسالیē التدریس  ٣

  .ـ فھم طبیعة نمو طالب المرحلة التي یقوم بتدریسھا    ٤

  .الستعداد الذاتي للقیام بمھمة التدریس  ـ ان یمتلك في شخصیتھ ا ٥ 

  .ان ھذه االمورالخمسة  یجē  ان یكون المعلم متمكنا منھا كي یحقق النجاح في مھنتھ  

  ) ٩٢،  ١٩٩٩الزبیدي ،(                                                                            

الوقو捌 على م»دى تحقی»ق الكفای»ات التدریس»یة لذا جاءت اھمیة ھذه الدراسة من اجل      
االزم»»ة لت»»دریس م»»ادè الفیزی»»اء و ذل»»ك م»»ن خ»»الل التق»»ویم لھ»»ذه الكفای»»ات لت»»دعیمھا و تش»»خیص 

  .السلبیات و معالجتھا   

وبسبē قلة الدراسات  بھذا المجال فان الحاجة تدعو الى القیام بھذه الدراسة و التي تس»ھم 
  . لي تطویر العملیة التربویة   في رفع مستوى المدرس و بالتا

  

  

  

  :ھد捌 البحث  
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یھد捌 البحث الحالي إلى تق»ویم أداء مدرس»ي الفیزی»اء ف»ي المرحل»ة اإلعدادی»ة م»ن     
  :خالل  

  .ـ تحدید الكفایات التدریسیة ألداء مدرسي الفیزیاء   ١

  .ـ تحدید مستوى أداء مدرسي الفیزیاء في ضوء تلك الكفایات   ٢

  

  :   حدود البحث  

مدرسات الفیزیاء العامالت في المدارس االعدادیة  الواقع»ة ف»ي جان»ē الرص»افة م»ن 
  )  .٢٠٠٧ـــ   ٢٠٠٦(بغداد للعام الدراسى  

  

  :تحدید المصطلحات  

  :عرفھ كل من  )   evaluation(التقویم      

· )Harlen) (1998) : ( بأنھ مصطلح یمك»ن اس»تخدامھ ف»ي إعط»اء قیم»ة او إص»دار
 ) شيء ما  حكم على

                                        .                               )Harlen ,1998 ,p5 (  

الحل»ول ،االعم»ال ،انھ اصدار حكم لغ»رض م»ا  عل»ى قیم»ة االفك»ار ) :  (٢٠٠٠) (ملحم ( ·
و  standardو المس»»تویات   criteria ال»»خ  وان»»ھ یتض»»من المحاك»»اè .....، الم»»واد ،الط»»رق ،

  )  .لتقدیر مدى كفایة االشیاء و دقتھا و فعالیتھا    normsالمعاییر  
  )  ٤٠،  ٢٠٠٠،ملحم  (                                                                             

بأن»»ھ العملی»»ھ الت»»ي ی»»تم م»»ن خاللھ»»ا تش»»خیص م»»واطن الق»»وè و : و یمك»»ن تعریف»»ھ اجرائی»»ا  
  ء  في ضوء الكفایات التعلیمیة   داء مدرسات الفیزیاالضعف في ا

  :عرفھ كل من  )  performance(االداء  

· (Moor)   )1978)  :  ( بأن»»ھ عم»»ل ممی»»ز أو انج»»از واض»»ح للوص»»ول ال»»ى تحقی»»ق
  捌الھد.  ( 

                                                                           )Moor ,1978 ,p38   (  

  

ھ»»و الس»»لوك ال»»ذي یق»»وم ب»»ھ الف»»رد عل»»ى ان یك»»ون ھ»»ذا الس»»لوك )  : (١٩٩٥) (میخائی»»ل(  ·
  )مقبوال و مناسبا   ویؤدي الى نتائج  موجبة  ،ویكون ھذا السلوك عرضھ إلعادè حدوثھ     
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  )٣٣٧، ١٩٩٥،میخائیل (                                                                            

ھو ما تنجزه مدرسات الفیزیاء م»ن الكفای»ات التدریس»یة المعتم»دè ف»ي : و یمكن تعرفھ اجرائیا  
ھذا البحث مقدرا بالدرجات التي یحص»ل علیھ»ا  بموج»ē اس»تمارè المالحظ»ة الت»ي اع»دھا ھ»ذا 

  . البحث 

  :عرفھا كل من  )  Teaching Compatencies( الكفایات التدریسیة  

  

· )Houstan)(1974  ) :  ( و األس»باب الت»ي یعتق»د إنھ»ا أساس»یة 捌انھا المھارات والمعار
 )  Houstan ,1974 ,p18)                                            (ألداء وظائف المعلم  

  

القدرè التي یحتاجھا  معلم العلوم لتمكنھ من القیام بعملھ بكفاءè ) :   ( ١٩٩٩)(زیتون    ( ·
 )                            ار و بمستوى معین من األداء و فاعلیة و اقتد

  
  ) ٢٢٦، ١٩٩٩،زیتون (                                                                                  

انھ»»ا مجموع»»ة المعلوم»»ات و الخب»»رات و المھ»»ارات واالنش»»طھ : و یمك»»ن تعریف»»ھ إجرائی»»ا      
یؤدوھ»ا ف»ي الموق»ف  أنلمختلف التي یمتلكھا مدرسو الفیزیاء و التي یفت»رض وأنماط السلوك ا

  .المعدè في ھذا  البحث  األداèالتعلیمي و یمكن مالحظتھا  و قیاسھا من خالل اعتماد 

  

  يالفصل الثان

  الدراسات السابقة 

  ) :             ٢٠٠١) (Saunders(ـ دراسة  ١

والیات المتحدè االمریكیة  و ھدفت ال»ى تحدی»د المھ»ارات و أجریت ھذه الدراسة  في ال         
ش»ملت الدراس»ة مدرس»ین .الكفایات التدریس»یة الالزم»ة لمدرس»ي العل»وم ف»ي المرحل»ة الثانوی»ة  

تتف»»اوت خب»»راتھم التدریس»»یة ف»»ي ت»»دریس الكیمی»»اء و االحی»»اء و عل»»م االرض و الفض»»اء ف»»ي 
الخدمة إذ تم اختیار المدرس»ین م»ن المش»تركین المرحلة المتوسطة واالعدادیة  و مدرسین قبل 

  .للتربیة لغرض الحصول على استجابات المدرسین قبل الخدمة  )  UNC(معھد 

.   فق»»»رè موزع»»ة عل»»»ى االقس»»ام الرئیس»»»یة الثالث»»»ة  ) ١٤٥( تألف»»ت قائم»»»ة الكفای»»ات م»»»ن    
ت»»راوح  ب»»ین  فك»»ان متوس»»ط ال»»درجات ت،واس»»تخدم  الوس»»ط الحس»»ابي التب»»این كوس»»ائل إحص»»ائیة 

كح»»د أدن»»ى ،و كش»»فت الدراس»»ة ع»»ن اھتم»»ام  المدرس»»ین قب»»ل )  ٠‚٩٩(كح»»د اعل»»ى و )  ٢‚٨٩(
الخدمة  بمعرفة المخاطر الكیمیائیة وكفایة السالمة المختبریة  ، و اتخ»ذت  بقی»ة المھ»ارات  و 

  و اكدت الدراسة، الكفایات تسلسال حسē  اھمیتھا  
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تقنیات التربویة ھ»ذه المھ»ارات و الكفای»ات و على ضرورè تضمین طرائق التدریس وال
  ) Saunders ,2001 ,p29( ٍ                 .    تطویرھا  كونھا عرضة للتغییر المستمر  

  ) : ٢٠٠٢) (الجنابي ( ـ دراسة  ٢

اجریت ھ»ذه الدراس»ة ف»ي الع»راق و ھ»دفت إل»ى تق»ویم أداء معلم»ات الریاض»یات م»ن      
ي ضوء الكفای»ات التعلیمی»ة و تق»ویم أداء معلم»ات الریاض»یات م»ن خریجات كلیات المعلمین  ف

خریج»»ات معاھ»»د اع»»داد المعلم»»ات ف»»ي ض»»وء الكفای»»ات التعلیمی»»ة  وك»»ذلك مقارن»»ة أداء معلم»»ات 
الریاضیات من خریجات كلیات المعلمین ومعاھد اعداد المعلمات في ضوء الكفایات التعلیمی»ة 

معلم»ة )  ١٢٠(معلم»ة م»ن خریج»ات الكلی»ات و) ٥٤( بواق»ع )  ١٧٤(لقد بلغت عینة البح»ث . 
  .من خریجات المعاھد 

كفایة تعلیمیة  موزع»ة عل»ى خم»س )   ٤٠(تضم  ) استمارè المالحظة ( اعد الباحث 
حیث أعدت االستمارè باالعتماد عل»ى الدراس»ات الس»ابقة و الدراس»ات االس»تطالعیة . مجاالت 

صدقھا من خ»الل عرض»ھا عل»ى المحكم»ین و م»ن ث»م  وبعد التاكد من، و االدبیات ذات الصلة 
  . حساب ثبات االستمارè باستخدام معامل االرتباط  وطریقة اعادè االختبار  

وقد استخدم الباح»ث  معادل»ة الوس»ط الم»رجح لترتی»ē الكفای»ات التعلیمی»ة بحس»ē اداء 
داء الغی»ر محق»ق و معلمي الریاضیات في المرحلة االبتدائی»ة  للفص»ل ب»ین االداء المحق»ق و اال

و لحس»اب الف»رق ب»ین اداء . لغرض ترتی»ē الفق»رات حس»ē اھمیتھ»ا  اس»تخدم ال»وزن المئ»وي  
المعلم»»ات م»»ن خریج»»ات الكلی»»ات م»»ع اداء المعلم»»ات م»»ن خریج»»ات المعاھ»»د  اس»»تخدم االختب»»ار 

  :التائي لعینتین مستقلتین  و كانت نتائج البحث كما یلي 

متحققة لمعلمات الریاض»یات م»ن  خریج»ات  كلی»ات المعلم»ین ان عدد الكفایات التعلیمیة ال .١
  .كفایة  )  ٤٠(كفایة تعلیمیة من مجموع الكفایات البالغ عددھا ) ٣٢(

ت المعھ»»د  ك»»ان ان ع»»دد الكفای»»ات التعلیمی»»ة المتحقق»»ة لمعلم»»ات الریاض»»یات  م»»ن خریج»»ا .٢
 .كفایة  )  ٤٠(من مجموع الكفایات الواردè في القائمة و البالغ عددھا  كفایة )١٢(

  )ص ـ ط ، ٢٠٠٢،الجنابي (                                                      

  : مؤشرات حول الدراسات السابقة 

  .تباینت الدراسات السابقة في الھد捌 و العینة و النتائج  و فیما یلي توضیحا لذلك      

١  捌ھ»»دفت دراس»»ة  : ـ الھ»»د)saunders  (ھ»»ارات و الكفای»»ات التدریس»»یة ال»»ى تحدی»»د الم
بینم»ا ھ»»دفت دراس»»ة الجن»ابي ال»»ى تق»»ویم   )المھ»ارات و الكفای»»ات المختبری»»ة  (لمدرس»ي العل»»وم 

اداء معلم»»ات الریاض»»یات م»»ن خریج»»ات الكلی»»ات و اداء معلم»»ات الریاض»»یات م»»ن  خریج»»ات 
مع الدراسة الحالیة  وھي تتفق . واجراء مقارنة بینھما  ، المعاھد في ضوء الكفایات التعلیمیة  

  .في الھد捌 االول  
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)  saunders(تباین»»ت العین»»ة م»»ن دراس»»ة ال»»ى اخ»»رى  فق»»د كان»»ت ف»»ي دراس»»ة  : ـ العین»»ة  ٢
مدرسین ومدرسات  تتفاوت خبراتھم التدریسیة في تدریس الكیمیاء و االحی»اء و عل»م االرض 

  ، من معلمات  الریاضیات  ) ١٤٧(اما  في دراسة الجنابي فقد كان حجم العینة  . و الفیزیاء  

      تباین»»ت ع»»دد الكفای»»ات الت»»ي ح»»ددت م»»ن دراس»»ة ال»»ى اخ»»رى  فق»»د ك»»ان ع»»ددھا      ـ»»:ـ النت»»ائج  ٣
كفایة في دراسة الجنابي و كانت عدد الكفایات )  ٤٠(و )  ( saunders   في دراسة) ١٤٥( 

كفای»ة لخریج»ي ) ١٢(و ن  كفای»ة  لخریج»ي كلی»ة المعلم»ی)  ٣٢(المتحققة  في دراس»ة الجن»ابي 
اما عن الكفای»ات ،كفایة تدریسیة )  ٥٠(أما الدراسة الحالیة فقد حددت  .معلمین معاھد اعداد ال

  )  .            نتائج البحث ( الغیر متحققة  فسیتم توضیحھا في الفصل الرابع 

  

  الفصل الثـــــــــــــالث

  إجراءات البحث 

ءات التي اتبعتھ»ا الباحث»ة ف»ي تحدی»د مجتم»ع البح»ث یتضمن ھذا الفصل وصفا لإلجرا
كم»ا یتض»من . وعینتھ وأداè البحث ومالھ صلة بھا من حی»ث بنائھ»ا وص»دقھا وثباتھ»ا وتطبیقھ»ا 

  : وكما موضح أدناه . أھم الوسائل اإلحصائیة التي استخدمت للوصول إلى النتائج 

  -:مجتمع البحث وعینتھ  .١

س اإلعدادیة  للبنات والتابعة إل»ى المدیری»ة العام»ة لتربی»ة یشتمل مجتمع البحث جمیع المدار
اخت»ارت الباحث»ة وبص»ورè عش»وائیة  .مدرس»ة ) ٦٥(الرصافة األول»ى والثانی»ة  والب»الغ ع»ددھا 

مدرس»ة ) ١٥(وك»ان ع»ددھا . في مجتم»ع البح»ث األص»لي %) ٢٣(عینة من المدارس وبنسبة 
ت الباحث»»»ة جمی»»»ع مدرس»»»ات الفیزی»»»اء فق»»»د أخ»»»ذالمدرس»»»ة ولك»»»ون وح»»»دè اختی»»»ار العین»»»ة ھ»»»ي 

 .مدرسة فیزیاء ) ٢٥( س المختارè عینة البحث وكان عددھن الموجودات في المدار

  -:أداè البحث .٢

مدرس»ي الفیزی»اء ف»ي  أداء  لكون البحث یھد捌 إلى تقویم -:تحدید الكفایات التدریسیة   -  أ
خاصة و ثابت»ة لتل»ك الكفای»ات انویة في ضوء الكفایات التعلیمیة ولعدم وجود قائمة المدارس الث
 : حثة باعددھا اعتمادا على الخطوات التالیة لذا قامت البا

ة إل»ى عین»ة م»ن مدرس»ي  الفیزی»اء والمش»رفین االختصاص»یین توجیھ استبانھ مفتوح» -:أوال 
  . موزعة على سبعة مجاالت لتحدید الكفایات التدریسیة  وذلك)  ١٠(وبلغ عددھم 

  .بعض األدبیات العربیة التي اھتمت بموضوع الكفایات االطالع على  -:ثانیا 

  .االطالع على بعض الدراسات ذات الصلة بالموضوع  -:ثالثا 

  .كتē الفیزیاء المقررè للمرحلة اإلعدادیة  -:رابعا 
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  .  الخبرè الشخصیة  -:خامسا

ا ف»»ي وبن»»اءا عل»»ى ذل»»ك قام»»ت الباحث»»ة بجم»»ع ع»»دد م»»ن الكفای»»ات التدریس»»یة ث»»م قام»»ت بص»»یاغتھ
فق»»رè ) ٥٣(اس»»تبانھ مغلق»»ة تض»»منت الكفای»»ات التدریس»»یة بص»»ورتھا األولی»»ة وبل»»غ ع»»دد فقراتھ»»ا 

  .  )١(الت وكما موضح في الجدول رقم  مجا) ٧(موزعة على 

  )١(جدول رقم 

  المجالت التي تضمنتھا االستبانھ بصیغتھا األولیة وعدد الكفایات التدریسیة في كل مجال

  عدد الكفایات  المجال  ت

  ٤  األھدا捌 التربویة  ١

  ٩  التخطیط واإلعداد للدرس  ٢

  ٥  استثارت الدافعیة  ٣

  ١١  تنفیذ الدرس  ٤

  ٧  الوسائل التعلیمیة  ٥

  ٩  العالقات اإلنسانیة وإدارè الصف  ٦

  ٨  التقویم  ٧

  ٥٣  المجـــــــــــــــــــــــــــــــــموع

 

الت اعتم»»دت این المج»»ولغ»»رض التحق»»ق م»»ن ص»»الحیة الكفای»»ات وص»»حة توزیعھ»»ا ب»»
الباحثة على استخراج الصدق الظ»اھري وذل»ك بع»رض قائم»ة الكفای»ات بص»یغتھ األولی»ة عل»ى 

واعتم»»»دت الباحث»»»ة النس»»»بة المئوی»»»ة لالتف»»»اق ب»»»ین ) ١٠( م»»»ن الخب»»»راء وبل»»»غ مجم»»»وعھم لجن»»»ة
ى المحكمین بتحدید الفقرات التي یمكن اعتمادھا وقد اعتمدت الباحثة الفقرات التي حصلت عل»

وم»ن ث»م قام»ت الباحث»ة بإع»داد اس»تمارè مالحظ»ة والت»ي اش»تملت %) ٩٠( نسبة اتفاق تس»اوي 
كفایة تدریسیة اعتمادا على أراء الخب»راء  كم»ا ح»ددت مس»تویات األداء لك»ل كفای»ة ) ٥٠(على 

حی»»ث أعطی»»ت درج»»ة واح»»دè لك»»ل ب»»دیل وكم»»ا . وذل»»ك باس»»تعمال مقی»»اس تض»»من أربع»»ة ب»»دائل 
  . )١-٢-٣-٤) (ضعیف  –متوسط  –جید  –جید جدا  (موضح على التوالي 
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  -:صدق أداè المالحظة 

یعد ص»دق األداè م»ن أھ»م الش»روط الواج»ē توفرھ»ا ف»ي األداè الت»ي تعتم»دھا إي دراس»ة 
ولغ»»رض التحق»»ق م»»ن . فتك»»ون ص»»ادقة إذا ك»»ان بمق»»دورھا إن تق»»یس فع»»ال م»»ا وض»»عت لقیاس»»ھ 

الحظ»»ة ف»»ي تق»»ویم أداء مدرس»»ي الفیزی»»اء ف»»ي ص»»الحیة الكفای»»ات المتض»»منة ف»»ي اس»»تمارè الم
قام»ت الباحث»ة م»ن التحق»ق م»ن ص»دق األداè . المرحلة اإلعدادیة  في ضوء الكفای»ات التعلیمی»ة 

ظاھریا من خالل عرضھا على الخبراء والمختصین وبعد األخذ بالمالحظات والت»داول معھ»م 
. اعتبارھ»ا ك»أداè للبح»ث الح»الي  نالت موافقة الجمیع وبھذا تعد األداè ص»ادقة ظاھری»ا  ویمك»ن

  ) ٢(ملحق 

 èثبات األدا:-  

وأن حس»اب . م»دè ألخ»رى یقصد بالثب»ات م»دى الدق»ة ف»ي نت»ائج اس»تخدام المقی»اس م»ن
وھنال»»ك أكث»»ر م»»ن طریق»»ة یمك»»ن . الثب»»ات ألي أداè ف»»ي البح»»ث تجع»»ل البح»»ث أكث»»ر موض»»وعیة 

ث»»ة اإلج»»راءات التالی»»ة إلیج»»اد ثب»»ات وق»»د اتبع»»ت الباح. اس»»تخدامھا إلیج»»اد ثب»»ات أداè المالحظ»»ة
إذ . حی»»ث اعتم»»دت الباحث»»ة عل»»ى االتف»»اق ب»»ین الباح»»ث ومالح»»ظ ث»»اني . اس»»تمارè المالحظ»»ة 

وذل»»ك بع»»د اطالعھ»»ا عل»»ى ھ»»د捌 البح»»ث واس»»تمارè * اعتم»»دت الباحث»»ة عل»»ى مالحظ»»ة ثانی»»ة 
تمت عملی»ة  المالحظة وتوصیف األداء المطلوب وكیفیة استخدام استمارè المالحظة وبعد ذلك

مدرسات فیزیاء فكان ك»ل م»ن الباح»ث )  ٤( المالحظة حیث قامت المالحظتان بمالحظة أداء 
وبع»د االنتھ»اء م»ن المالحظ»ة . والمالحظ الثاني یضع الدرجات لكل كفای»ة بمع»زل ع»ن األخ»ر 

ب»»ین ) بیرس»»ونل(ات ث»»م ت»»م اس»»تخراج معام»»ل الثب»»ات باس»»تخدام معام»»ل االرتب»»اط أفرغ»»ت البیان»»
الباحث والمالحظ الثاني لكل مجال م»ن مج»االت اس»تمارè المالحظ»ة وكان»ت تتـــ»ـراوح  درجة
  ) . ٠,٩٢( و )  ٠,٧٨( بین 

 èتطبیق أألدا:-  

بعد التأكد من صدق وثبات األداè قامت الباحثة بزیارè میدانی»ة لم»دارس عین»ة البح»ث 
  .لتالیة الزیارè اإلجراءات ا مدرسة وقد تضمنت)  ١٥( ـــــددھا البالغ ع

 ē«لمده حصة دراسیة كاملة والتأشیر في الحقل الذي یناس èمدرسة الماد èالقیام بزیار
 .أداء المدرسة لكل كفایة من الكفایات 

وأس»»»ئلة منتص»»»ف الس»»»نة وتأش»»»یر . االط»»الع عل»»»ى الخط»»»ط الیومی»»»ة والفص»»»لیة والس»»نویة  .١
 .الفقرات التي تقاس من مالحظة دفاتر الخطة والمالحظات 

  .ē كل مدرس زیارè واحدè فقط خالل فترè التطبیق كان نصی .٢

_______________________________________________________  

  كلیة التربیة األساسي/ مدرس مساعد / وفاء عبد الرزاق *
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  -:الوسائل أإلحصائیة 

١.  èارتباط بیرسون لحساب ثبات األدا. 

 )مج ص)(مج س( –ن مج س ص                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =ر 

               

                                                                      

  )  ١٧٣ص ،  ١٩٧٧، البیاتي (                                                                           

  حیث یمثل 

  معامل االرتباط=  ر

  عدد اإلفراد= ن 

  المجموع = مج 

  .درجات المالحظ األول = س 

  .درجات المالحظ الثاني = ص 

  لحساب حدè الفقرات  -:الوسط المرجح  .٢

  ) ١ X ٤ت+ (  )  ٢ X ٣ت) + (  ٣ X ٢ت) + (  ٤ X ١ت(                    

  مــــــــــــج ت                                                            

  حیث أن 

  )جید جدا ( تكرار البدیل األول =  ١ت 

  )جید ( تكرار البدیل الثاني =  ٢ت 

  )متوسط ( تكرار البدیل الثالث =  ٣ت 

                                             )ضعیف ( تكرار البدیل الرابع =  ٤ت 

  .مجموع التكرارات  = مج ت 

  ) ٩٨ص ،  ٢٠٠٠، الراوي (                                                                 

  } ٢)مج ص (  – ٢ن مج ص { } ٢)مج س(  – ٢ن مج س {

 =الوسط المرجح 



  أزھار برھان إسماعیل. م.م          ٢٠٠٩یسان لسنة ن. مجلة الفتح . العدد التاسع والثالثون 

 

                                                                        

 .داè واإلفادè منھا في تفسیر النتائج فقرات األلبیان قیمة كل فقرè من  -:لمئوي الوزن ا .٣

  الوسط المرجـح                             

 الدرجة القصوى                            

  ) ٧٦،  ١٩٧٧، الغریē (                          )درجات ٤=( الدرجة القصوى        

  الفصل الــــــــــــرابع

  -:ـا  عرض النتائج وتفسیرھـــــــ

إلجراءات المشار إلیھ»ا ف»ي التي توصلت إلیھا الدراسة وفقا ل یتناول ھذا الفصل عرضا للنتائج
وتفسیر النتائج وأھم االستنتاجات والتوصیات وقد اتبعت الباحثة عدè خط»وات . الفصل الثالث 

  . ھيللوصول إلى ھذه النتائج و

  -:أوال 

كل ع»ام وف»ق المج»االت الت»ي ح»ددتھا الباحث»ة النتائج المتعلقة بمستوى أداء المدرس»ین بش»  .١
لقد تم حس»اب الوس»ط الم»رجح وال»وزن المئ»وي لك»ل مج»ال عل»ى ح»دè  .في استمارè المالحظة 

  ) . ٢( ومن ثم ترتیبھ تنازلیا كما مبین في الجدول رقم 

  ) ٢( جدول رقم 

  ترتیبا تنازلیااألوساط المرجحة واألوزان للمجاالت التي تضمنتھا استمارè المالحظة مرتبة 

  الوزن المئوي   الوسط المرجح  المجـــــــــــــــــــــــــــال   ت

  ٦٥0٨  ٢0٦٣٥  العالقات اإلنسانیة وإدارè الصف   ١

  ٦٢  ٢0٤٨  استخدام الوسائل التعلیمیة   ٢

  ٦١0٥  ٢0٤٦  األھدا捌 التربویة     ٣

  ٥٨0٢٥  ٢0٣٣  التقویم  ٤

  ٥٧  ٢0٢٩  عرض وتنفیذ الدرس  ٥

٦  è٥٤0٥  ٢0١٨  الدافعیة  استشار  

  ٥٣  ٢0١٣  التخطیط واألعداد للدرس  ٧

  ٥٨0٨٦  ٢0٣٥٧  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 

  

  ١٠٠  X =الوزن المئوي 
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كح»د أعل»ى و )  ٢,٦٣( یتضح من الجدول أن الوسط المرجح للمجاالت تتراوح ب»ین 
          وس»»»ط المقی»»»اس فیھ»»»ا ع»»»ن  المج»»»االت الت»»»ي زاد أداء المدرس»»»ین وأن. كح»»»د أدن»»»ى )  ٢,١٣( 
) اس»تخدام الوس»ائل التعلیمی»ة ) ( العالقات اإلنسانیة وإدارè الصف ( ھي مجاالت )  ٢,٣٥٧( 
وبھ»»ذا یك»»ون مس»»توى أداء المعلم»»ین ف»»ي ھ»»ذه المج»»االت مرض»»یا أم»»ا ) األھ»»دا捌 التربوی»»ة ( 

مرض»ي المجاالت الت»ي یق»ل وس»طھا الم»رجح ع»ن وس»ط المقی»اس ف»أن األداء فیھ»ا یك»ون غی»ر 
  ) التخطیط للدرس ( و ) استثارè الدافعیة ( و ) عرض وتنفیذ الـــدرس ( و ) التقویم ( وھي 

  -:ثانیا 

حیث تم حساب الوس»ط . النتائج المتعلقة بمستوى األداء للكفایات التدریسیة التي حددھا البحث 
  .المرجح والوزن المئوي لكل كفایة وكما سیوضح في العرض أدناه 

 -:قات اإلنسانیة وإدارè الصف مجال العال  . أ

وذل»ك  متحقق»ة كفای»ات غی»ر)  ٤( كفای»ات متحقق»ة و )  ٤. ( كفای»ات )  ٨( تضمن ھذا المجال 
                                                      .لحصولھا على وسط مرجح ووزن مئوي اقل من الوسط المرجح و الوزن المئوي للمجال 

  :لجدول ادناه و كما موضح في ا

  )٣(جدول رقم 

 الكفایات التعلیمیة ضمن مجال العالقات اإلنسانیة وإدارè الصف

  

  الكفـــــــــــــــایات  ت
  التكرار

الوسط 
  المرجح

  الوزن

  ١  ٢  ٣  ٤  المئوي

  ٥٥  ٢0٢  ٥  ١٢  ٦  ٢  یسھم في تقدیم المقترحات لحل مشكالت الصف  .١

  ٦١  ٢0٤٤  ٥  ٨  ٨  ٤  یناقشھم فیھا یستقبل أراء الطلبة ووجھات نظرھم و  .٢

  ٦٨  ٢0٧٢  ٤  ٦  ٨  ٧  یتصف بقوè الشخصیة والثقة بالنفس ویكون مظھرè الئقا  .٣

  ٧٧  ٣0٨  ٢  ٤  ٩  ١٠  أن یحرص على تطبیق األنظمة والتعلیمات المدرسیة   .٤

  ٨٣  ٣0٣٢  ١  ٢  ١٠  ١٢  یحافظ على النظام واالنضباط داخل الصف   .٥

  ٥٥  ٢0٢  ٤  ١٢  ٩  ٠  داخل غرفة الصف یوزع اھتماماتھ على طلبتھ   .٦

  ٦٧  ٢0٦٨  ٢  ٦  ١٥  ٢  یتابع غیابات الطلبة وأسبابھا   .٧

  ٦١  ٢0٤٤  ٢  ١٢  ٩  ٢  یسجل الحوادث الصیفیة والمدرسیة في سجل خاص   .٨

  ٦٥0٨٧  ٢0٦٣٥  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
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  : وفیما یأتي عرض للكفایات الغیر متحققة 

 . ل مشكالت الصف حیسھم في تقدیم المقترحات ل .١

   .یوزع اھتماماتھ على الطلبھ داخل غرفة الصف   .٢

   .یسجل الحوادث الصیفیة والمدرسیة في سجل خاص  .٣

  .یتقبل أراء الطلبة ووجھات نظرھم ویناقشھم فیھا  .٤

  -:مجال استخدام الوسائل التعلیمیة   . ب

بس»بē  غی»ر متحقق»ة)  ٤( ات متحقق»ة و كفای»)  ٣. ( كفای»ـات )  ٧( تضمن ھذا المجال 
 حصولھا على وسط مرجح ووزن مئوي اقل من الوس»ط الم»رجح و ال»وزن المئ»وي للمج»ال و 

  :أدناه  كما مبین في الجدول

  )٤(جدول رقم 

  الكفایات التعلیمیة ضمن مجال استخدام الوسائل التعلیمیة

  الكفـــــــــــــــایات  ت
  التكرار

الوسط 
  المرجح

  الوزن

  ١  ٢  ٣  ٤  المئوي

  ٧١  ٢0٨٤  ٢  ٨  ٧  ٨  یضع أھدافا محددè الستخدام الوسیلة التعلیمیة أثناء الدرس   .١

یك»»ون ملم»»ا بالقواع»»د الالزم»»ة الس»»تخدام الوس»»ائل التعلیمی»»ة المناس»»بة   .٢
  ٥٩  ٢0٣٦  ٦  ٩  ٥  ٥  للموقف التعلیمي 

  ٦٤  ٢0٥٦  ٢  ١١  ٨  ٤  یختبر التجربة المختبریة قبل أجرائھا أمام الطلبة   .٣

  ٥٨  ٢0٣٢  ٥  ٩  ٩  ٢  ینمى لدى الطلبة الفرصة في كیفیة أعداد الوسیلة التعلیمیة  .٤

  ٤٨  ١0٩٢  ٩  ١١  ٣  ٢  یصمم الوسیلة التعلیمیة من مواد رخیصة ومتوفرè في البیئة  .٥

  ٥٨  ٢0٣٢  ٦  ٨  ٨  ٣  یعرض الوسیلة التعلیمة بطریقة مناسبة  .٦

  ٧٧  ٣0٠٨  ٢  ٤  ٩  ١٠  خدمة في الوسیلة التعلیمیة یوضح أسماء األجزاء واالجھزه المست  .٧

  ٦٢  ٢0٤٨  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

  :و فیما یلي عرضا للكفایات الغیر متحققة 

  .یكون ملما بالقواعد العامة الستخدام الوسیلة التعلیمیة   .١

 .ینمي لدى الطالē الفرصة في كیفیة أعداد الوسیلة التعلیمیة   .٢

 .ومتوفرè في البیئة  یصمم الوسیلة التعلیمیة من مواد رخیصة  .٣
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  .یلة التعلیمیة بطریقة مناسبة   یعرض الوس .٤

  -: مجال األھدا捌 التربویة . ج   

بس»»بē  تحقق»»ةكفای»»ات اثن»»ان منھ»»ا متحقق»»ة واثن»»ان غی»»ر م)  ٤( یتض»»من ھ»»ذا المج»»ال        
ل و حصولھا على وسط مرجح ووزن مئوي اق»ل م»ن الوس»ط الم»رجح وال»وزن المئ»وي للمج»ا

  كما مبین في الجدول أدناه   

  ) ٥( جدول رقم 

  الكفایات التعلیمیة ضمن مجال األھدا捌 التربویة

  الكفـــــــــــــــایات  ت
  التكرار

الوسط 
  المرجح

  الوزن

  ١  ٢  ٣  ٤  المئوي

ھدا捌 الخاص»ة م»ن األھ»دا捌 العام»ة  لت»دریس م»ادè الفیزی»اء یشتق األ  .١
  للمرحلة اإلعدادیة 

٢  ١  ١٠  ١٢  ٢0٦٥  ٦  

یعتمد على الكت»اب المدرس»ي عن»د اش»تقاق الھ»د捌 الخ»اص لموض»وع   .٢
  ٦٣  ٢0٥٢  ١  ١٢  ١٠  ٢  الدرس 

  ٦٠  ٢0٤  ١  ١٤  ٩  ١  یشتق أھدا捌 سلوكیھ لكل موضوع حسē مجاالتھا ومستویاتھا   .٣

  ٥٨  ٢0٣٢  ١  ١٥  ٩  ٠  ألھدا捌 العامة لتدریس الفیزیاء في المرحلة اإلعدادیة یلم با  .٤

  ٦١0٥  ٢0٤٦  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

   :ا للكفایات الغیر متحققة  عرض و فیما یلي

   .یلم باألھدا捌 العامة لتدریس الفزیاء في المرحلة اإلعدادیة    .١

 .ē مجاالتھا ومستویاتھا   وضوع حسیشتق أھدا捌 سلوكیھ لكل م .٢

 

    -: مجال كفایة التقویم . د   

و كفایات غی»ر متحقق»ة )  ٥( كفایات متحققة و )  ٣. ( كفایات )  ٨( یتضمن ھذا المجال       
ذلك بسبē حصولھا على وسط مرجح ووزن مئوي اقل من الوسط المرجح و ال»وزن المئ»وي 

  ،للمجال  

  وكما مبین في الجدول أدناه 
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  ) ٦( جدول رقم 

  الكفایات التعلیمیة ضمن مجال التقویم

  الكفـــــــــــــــایات  ت
  التكرار

الوسط 
  المرجح

  الوزن

  ١  ٢  ٣  ٤  المئوي

یك»»»»ون تقویم»»»»ھ معتم»»»»داً عل»»»»ى البح»»»»وث العلمی»»»»ة والتق»»»»اریر   .١
  والتمارین اإلنتاجیة

٢  ٧  ١٠  ٤  ٤0٥٥  ٢  

لمس»توى الطلب»ة یحرص على أن تكون عملیة التق»ویم مالئم»ة   .٢
  ومعلوماتھم السابقة

١  ١٠  ١٥  ٠  ٠0٤٠  ٦  

یح»»رص عل»»ى جع»»ل الطلب»»ة یمارس»»ون عملی»»ة التق»»ویم ال»»ذاتي   .٣
  ٤٧  ١0٨٨  ٨  ١٢  ٥  ٠  لتعلمھم وإصدار اإلحكام

 –مقالی»»ھ  –موض»»وعیھ ( ی»»تمكن م»»ن تنوی»»ع أس»»الیē االختب»»ار   .٤
  ٤٩  ١0٩٦  ٧  ١٣  ٤  ١  )عملیة 

  ٤٩  ١0٩٦  ٧  ١٢  ٦  ٠  یل نتائج عملیة التقویمیستخدم األسلوب العلمي في تحل  .٥

  ٧٤  ٢0٩٦  ٤  ٢  ١٠  ٩  یناقش الطلبة في فقرات االختبار بعد االنتھاء منھا  .٦

١  یحفظ سجل یدون فیھ مالحظاتھ على مستوى انجاز الطلبة  .٧
٣  ٠  ٨٠  ٧  ٠0٧٧  ٠٨  

  ٧٥  ٣  ١  ٦  ١٠  ٨  الزمني اإلطار یحرص على أن تكون عملیة االختبار ضمن   .٨

  ٥٨0٢٥  ٢0٣٣  ـــــــــــــــــــــــــدلالمع

  :و فیما یلي عرضا للكفایات الغیر متحققة      

 .یكون تقویمھ معتمداً على البحوث العلمیة والتقاریر والتمارین اإلنتاجیة    .١

یحرص على أن تكون عملیة التقویم مالئم»ة لمس»توى الطلب»ة ومعلوم»اتھم الس»ابقة    .٢
. 

رس»»ون عملی»»ة التق»»ویم ال»»ذاتي ل»»تعلمھم وإص»»دار یح»»رص عل»»ى جع»»ل الطلب»»ة یما .٣
  .اإلحكام   

 . مقالیھ   –عملیة  –یتمكن من توزیع أسالیē االختبار إلى موضوعیة  .٤

  .یستخدم األسلوب العلمي في تحلیل نتائج االختبار    .٥

   -: مجال التدریس . ھـ    

كفای»»ات غی»»ر )  ٥( كفای»»ات متحقق»»ة و )  ٦( كفای»»ة )  ١١( تض»»من ھ»»ذا المج»»ال         
متحقق»»ة بس»»بē حص»»ولھا عل»»ى وس»»ط م»»رجح ووزن مئ»»وي اق»»ل م»»ن الوس»»ط الم»»رجح و 

  :  )  ٧جدول رقم  ( أدناه و كما موضح في الجدول . الوزن المئوي للمجال 
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  ) ٧( جدول رقم 

  الكفایات التعلیمیة ضمن مجال التدریس

  الكفـــــــــــــــایات  ت
  التكرار

  الوسط المرجح
  الوزن

  ١  ٢  ٣  ٤  المئوي

یحس»»»ن اس»»»تخدام الس»»»بورè بص»»»ورè منتظم»»»ة وغی»»»ر   .١
  متداخلة في كتابة فقرات الدرس

٢  ٥  ٨  ٦  ٦0٦٣  ٥٢  

  ٦١  ٢0٤٤  ٣  ١٢  ٦  ٤  یتمكن من عرض المادè بشكل متسلسل ومترابط   .٢

  ٥٣  ٢0١٢  ١١  ٤  ٦  ٤  یربط الدرس السابق بالدرس الحالي  .٣

٤.  
تطلبات التلمیذ ینوع في طرائق التدریس بما یتالءم وم

  ٤٣  ١0٧٢  ١١  ١٠  ٤  ٠  والمواضیع المطروحة

  ٦٩  ٢0٧٦  ٤  ٦  ٧  ٨  یسمح للطلبة بالمشاركة إثناء تنفیذ الدرس   .٥

٦.  
یراع»»»»ي اس»»»»تخدام أس»»»»لوب التعزی»»»»ز االیج»»»»ابي م»»»»ع 

  ٦٦  ٢0٦٤  ١  ١٢  ٧  ٥  ایجابیات الطالب الصحیحة 

  ٦٤  ٢0٥٦  ٤  ٨  ٨  ٥  یعزز معلومات الكتاب المقرر باألمثلة واإلضافات   .٧

٨.  
یتمكن من ع»رض وتنفی»ذ ال»درس ف»ي اإلط»ار الزمن»ي 

  ٥٢  ٢0٠٨  ٧  ١١  ٥  ٢  المحدد لھ

یراع»»»ي الف»»»روق الفردی»»»ة ب»»»ین التالمی»»»ذ عن»»»د توجی»»»ھ   .٩
  األسئلة

١  ١٥  ٩  ١  ٠0٣٦  ٤٤  

التأكی»»د عل»»ى تحقی»»ق األھ»»دا捌 الس»»لوكیة ع»»ن طری»»ق   .١٠
  توجیھ أسئلة مختلفة 

٢  ٧  ٨  ٨  ٢0٥٥  ٢  

  ٦٩  ٢0٧٦  ٣  ٧  ٨  ٧  مادè العلمیةمتمكن من ال  .١١

  ٥٧  ٢0٢٩٤  المعــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

  

  :وفیما یأتي عرض للكفایات الغیر متحققة  

  .   یربط الدرس السابق بالدرس الحالي     .١

  .م ومتطلبات التلمیذ والمواضیع المطروحة   ئینوع في طرائق التدریس بما یال .٢

 .ي المحدد   زمندرس في اإلطار الیتمكن من عرض وتنفیذ ال .٣

 .یراعي الفروق الفردیة بین التالمیذ عند توجیھ األسئلة    .٤

 .التأكد من تحقق األھدا捌 السلوكیة عن طریق توجیھ أسئلة مختلفة    .٥
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   -:ارè الدافعیة ثمجال است.  و

بس»بē تحقق»ة كفایات غیر م)  ٣( كفایة متحققة و )  ٢( كفایات )  ٥( یتضمن ھذا المجال      
كم»»ا .   حص»»ولھا عل»»ى  وس»»ط م»»رجح ووزن مئ»»وي اق»»ل م»»ن الوس»»ط و ال»»وزن المئ»»وي للمج»»ال

  موضح في الجدول أدناه  

  ) ٨( جدول رقم 

  الكفایات التعلیمیة ضمن مجال استثارè الدافعیة

  الكفـــــــــــــــایات  ت
  التكرار

الوسط 
  المرجح

  الوزن

  ١  ٢  ٣  ٤  المئوي

  ٦٤  ٢0٥٦  ٣  ٩  ٩  ٤  مة تثیر انتباه الطلبة لموضوع الدرس الجدیدأن یمھد بمقد  .١

٢.  
 –اإلش»»»»ارات ( أن یحس»»»ن اس»»»تخدام أس»»»»الیē التعزی»»»ز اللفظ»»»ي 

  ٧٠  ٢0٨  ٣  ٦  ٩  ٧  )االبتسامات  –النظرات  –اإلیحاءات 

أن یرك»»»ز عل»»»ى الطلب»»»ة المتم»»»ردین والخج»»»ولین للمش»»»اركة ف»»»ي   .٣
  الدرس

١  ٦  ١٥  ٤  ٠0٤٨  ٩٢  

  ٤٧  ١0٨٨  ٨  ١٢  ٥  ٠  فاعا وحماسا في أداءه التدریسي أن یظھر اند  .٤

أن یع»»»الج الس»»»لوك ال»»»دال عل»»»ى ع»»»دم االنتب»»»اه والمل»»»ل بالطریق»»»ة   .٥
  المناسبة 

١  ٦  ١٩  ٠  ٠0٤٤  ٧٦  

  ٥٤.٥  ٢0١٨  المعــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

  

  :و فیما یلي عرضا للكفایات الغیر متحققة  

 . ن والخجولین للمشاركة في الدرس أن یركز على الطلبة المتمردی .١

 . أن یظھر اندفاعا وحماسا في أدائھ التدریسي  .٢

   أن یعالج السلوك الدال عن عدم االنتباه والملل بالطریقة المناسبة  .٣

  

  -:التخطیط واإلعداد للدرس . ي

بس»»بē . كفای»»ات ل»»م تتحق»»ق)  ٥( كفای»»ة تحقق»»ت و )  ٢( كفای»»ات )  ٧(تض»»من ھ»»ذا المج»»ال     
كم»»ا . ھا عل»»ى  وس»»ط م»»رجح ووزن مئ»»وي اق»»ل م»»ن الوس»»ط و ال»»وزن المئ»»وي للمج»»ال  حص»»ول

  موضح في الجدول أدناه  
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  ) ٩(جدول رقم : 

  الكفایات التعلیمیة ضمن مجال التخطیط واإلعداد للدرس

  الكفـــــــــــــــایات  ت
  التكرار

الوسط 
  المرجح

  الوزن

  ١  ٢  ٣  ٤  المئوي

  ٧٤  ٢0٩٦  ١  ٧  ٩  ٨  ة مراعیا تسلسلھاینظم المادè الدراسی  .١

  ٧١  ٢0٨٤  ٣  ٦  ٨  ٨  یكتē خطة الدرس بشكل صحیح  .٢

٣.  
یح»»»دد طرائ»»»ق الت»»»دریس المناس»»»بة لموض»»»وع ال»»»درس 

  ٤٣  ١0٧٢  ١٠  ١٢  ٣  ٠  وأھدافھ

  ٤٩  ١0٩٦  ٦  ١٤  ٥  ٠  یخطط إلجراء التجارب المختبریة   .٤

  ٤٤  ١.٧٦  ١٠  ١١  ٤  ٠  یحدد الوسائل التعلیمیة المناسبة للدرس   .٥

  ٤٨  ١0٩٢  ٦  ١٥  ٤  ٠  یعتمد في خطتھ أنواع مختلفة من األسئلة التقویمیة   .٦

  ٤٤  ١0٧٦  ٨  ١٥  ٢  ٠  یوزع الوقت على عناصر الدرس   .٧

  ٥٣  ٢0١٣  المعـــــــــــــــــــــــــدل

  :و فیما یلي عرضا للكفایات الغیر متحققة 

  .أن یحدد طرائق التدریس المناسبة لموضوع الدرس   .١

 .طط إلجراء التجارب المختبریة   یخ .٢

 .      یحدد الوسائل التعلیمیة المناسبة   .٣

 یعتمد في خطتھ أنواع مختلفة من األسئلة التقویمیة   .٤

        .یوزع الوقت على عناصر الدرس بشكل متوازن   .٥

  

  تفسیر النتائج 

، ) ي اداء المدرس»ین فنأخذ الكفایت الغیر متحققة ( لتفسیر النتائج التي تم الحصول علیھا    
  ـ: عدè اسباب و ھي قد   یعود السبē في عدم تحقق ھذه الكفایات الى 

 رش»»»اد إذ تعتب»»»ر ھ»»»ذه المھم»»»ة م»»»ن ض»»»منقل»»»ة خب»»»رè المدرس»»»ین ف»»»ي مج»»»ال التوجی»»»ھ واإل .١
 . مسؤولیات ادارè المدرسة  

 .مي قلة خبرè المدرسین في قواعد استخدام الوسیلة التعلیمیة المناسبة للموقف التعلی .٢
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بالجان»ē العمل»ي و ع»دم إعط»اءه أولوی»ة ف»ي عملی»ة الت»دریس و ذل»ك قلة اھتمام المدرس»ین  .٣
 .   بسبē ظیق الوقت 

یترك»»ز اھتم»»ام معظ»»م المدرس»»ین عل»»ى انھ»»اء الم»»ادè الدراس»»یة فق»»ط بحی»»ث ال یھ»»تم بمعظ»»م  .٤
 .الطلبة سوى بالطالē المجتھد  

فة ال»ى ك»ون بع»ض الم»دارس تفتق»ر وجود الوسائل التعلیمیة مھملة داخل المختب»رات إض»ا .٥
 . إلى األجھزè و الوسائل التعلیمیة 

 .لدى التالمیذ  قلة خبرè المدرسین في أسالیē تنمیة التفكیر أالبتكاري  .٦

اعتق»»اد اغل»»ē المدرس»»ین بع»»دم ض»»رورè و اھمی»»ة اش»»تقاق االغ»»راض الس»»لوكیة لموض»»وع  .٧
 .الدرس 

عملی»»ة توزی»»ع فق»»رات االختب»»ار  أي ليألتحص»»یقل»»ة خب»»رè المدرس»»ین بعملی»»ة بن»»اء االختب»»ار  .٨
 .على الوزن المئوي للمحتوى  ˝اعتمادا

ع»»دم اعتم»»اد الم»»درس عل»»ى اس»»ئلة تق»»یس االھ»»دا捌 الس»»لوكیة الواج»»ē تحقیقھ»»ا م»»ن خ»»الل  .٩
   .الدرس 

وجھات نضرھم أو عدم فھم المادè العلمیة خوفا من االحراج ال»ذي  إبداءتردد التالمیذ من  .١٠
 . یسببھ ذلك أمام التالمیذ

  .وبھذا نكون قد اجبنا على سؤال ھد捌 البحث 

  

  االستنتـــــــــاجات      

  -:في ضوء النتائج التي توصلت إلیھا الباحثة یمكن استخالص االستنتاجات اآلتیة 

 .ظھر ضعف في مستوى أداء المدرسین بشكل عام ولكل الكفایات مجتمعة .١

رض»»ي بینم»»ا ل»»م یح»»ظ كفای»»ة بالمس»»توى الم)  ٢٥( حظی»»ت نص»»ف ع»»دد الكفای»»ات  .٢
 .النصف األخر من تلك الكفایات بالمستوى المرضي 

العالق»ات اإلنس»انیة وإدارè الص»ف ( جاء األداء مرضیا ف»ي ث»الث مج»االت ھ»ي  .٣
 ).والوسائل التعلیمیة و األھدا捌 التربویة 

    

  



  أزھار برھان إسماعیل. م.م          ٢٠٠٩یسان لسنة ن. مجلة الفتح . العدد التاسع والثالثون 

 

  التــــــــــــوصیات 

  -:في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما یأتي 

ت وفقا ألحدث الطرائق التدریسیة لمدرس»ي الفیزی»اء ف»ي ضرورè فتح دورا .١
 .أثناء الخدمة 

ضرورè التركیز في اإلعداد األكادیمي للمدرس»ین عل»ى الكفای»ات التدریس»یة  .٢
 وخاصة تلك التي ظھر ضعف مستوى أدائھا 

أع»»داد دلی»»ل لمدرس»»ي الفیزی»»اء ف»»ي المرحل»»ة اإلعدادی»»ة  متض»»منا الكفای»»ات  .٣
ھ»ذه الدراس»ة بغی»ة اإلف»ادè منھ»ا م»ن قب»ل مدرس»ي  التدریسیة التي حددت ف»ي

 .المادè في تقویم أدائھم ذاتیا 

  

  المقــــــــترحات

أجراء دراسة مماثلة للدراسات الحالیة لتقویم الطالē المدرس في أقسام الفیزی»اء  .١
 .في كلیات التربیة 

 .لقلیلة أجراء دراسة لتقویم الكفایات التدریسیة لد处مدرسي الفیزیاء ذوي الخبرè ا .٢

أج»»راء دراس»»ة لمقارن»»ة أداء مدرس»»ي الفیزی»»اء م»»ن خریج»»ي كلی»»ات التربی»»ة م»»ع  .٣
 .مدرسي الفیزیاء من خریجي كلیة العلوم في ضوء الكفایات التدریسیة 
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  المصــــــــــــــادر

الدور الجدید للمعل»م العرب»ي ف»ي مواجھ»ة التح»دیات ف»ي ، ) ٢٠٠٠( ،محمد نایف ، أبو الكشك  .١
 .بغداد، ملحقات بحوث المؤتمر الفكري السابع التحاد التربویین العرب ، رن الحالي الق

أس»لوب  –م»نھج  –طرائق التدریس ، ) ٢٠٠١( ،ردینھ عثمان وحذام عثمان یوسف ، األحمد  .٢
 .عمان ، دار المناھج ،  ١ط ، وسیلة  –

اعیة للصف الرابع طرائق تدریس المواد االجتم، ) ١٩٩٩( ،شاكر محمود وآخرون ، األمین  .٣
  .بغداد ، مطبعة منیر،  ٢ط ، والخامس لمعاھد أعداد المعلمین 

مدیری»ة االع»داد ، وزارè التربی»ة ، بغ»داد ، تقویم كفایات المعلم ، )١٩٩١( ،عبد الزھر ، باقر  .٤
 ēوالتدری. 

 االحصاء الوص»في واالس»تداللي، ) ١٩٧٧(، عبد الجبار توفیق وزكریا اثناسیوس ، البیاتي .  .٥
 بغداد، الجامعة المستنصریة ، دار الكتē ، في التربیة وعلم النفس 

دراسة وصفیة تحلیلیة للممارس»ات التدریس»یة عن»د مدرس»ي ،) ٢٠٠٢(،لقاء حسین ،البیضاني  .٦
 .بغداد ،رسالة ماجستیر ،ومدرسات االحیاء 

اء ف»ي تق»ویم الممارس»ات التدریس»یة عن»د مدرس»ي الكیمی»، ) ١٩٩٠(، فرج نیسان بسي ، تمس  .٧
 .جامعة الموصل ، كلیة التربیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورè ، المرحلة المتوسطة 

تقویم أداء معلمي الریاضیات من خریجي كلی»ات المعلم»ین  – ٢٠٠٢ –عماد ھادي  –الجنابي  .٨
 .كلیة المعلمین  –جامعة دیالى  –ومعاھد أعدادھم في ضوء كفایاتھم التعلیمیة 

 .عمان ،دار المسیرè ، ١ط ، التصمیم التعلیمي ،) ١٩٩٩(،محمد محمود ،الحیلة   .٩

  عمان ،دار المسیرè ، ١ط ، طرائق التدریس العامة،) ٢٠٠٢(_________ ، .   ١٠

مجلة حولی»ات كلی»ة التربی»ة ، التطبیق العملي في التدریس ، ) ١٩٨٧( ،مجید أبراھیم ، دمعة .  ١١
 .العدد الخامس ، السنة الخامسة ، جامعة قطر ، 

،  ٢ط، كلی»ة الزاع»ة و الغاب»ات ،الم»دخل ال»ى االحص»اء ،  ٢٠٠٠، خاشع محمود ، الراوي .  ١٢ 
  .العراق ، جامعة الموصل

 .طرابلس ، ١ط ، طرائق التدریس العامة ،) ١٩٩٩(، سلمان عاشور ،الزبیدي . ١٣

نش»»ر   دار الش»»روق لل،  ١ط ، أس»»الیē ت»»دریس العل»»وم ، ) ١٩٩٠( ،ع»»ایش محم»»ود ، زیت»»ون . ١٤
  .عمان ، والتوزیع 

دار الص»فا للنش»ر و ،  ١ط، مف»اھیم ف»ي الفیزی»اء الحدیث»ة ، ) ١٩٩٩(، أبراھیم حس»ین ، سامر . ١٥
  .عمان ، التوزیع 
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عالق»»ة خب»»رè الم»»درس وتأھیل»»ة الترب»»وي بفھ»»م الطلب»»ة ، ) ١٩٨٩( ،أن»»ور ن»»افع عب»»ود ، الع»»اني . ١٦
  .امعة الموصل ج، كلیة التربیة ، لبعض المفاھیم الفیزیائیة 

١٧ . ēمكتب»ة االنجل»و المص»ریة ، التقویم والقیاسات النفسیة والتربویة ، ) ١٩٧٧( ،رمزیة ، الغری
 ، èالقاھر.  

الكف»»اءات وال»»دور المس»»تقبلي للمعل»»م ف»»ي ال»»وطن العرب»»ي ، ) ١٩٨٥( ،ف»»اروق حم»»دي ، الف»»راء . ١٨
  .السعودیة ،  ٤مجلة رسالة الخلیج العربي العدد ،

الكفای»ات التدریس»یة الالزم»ة الع»داد ، ) ٢٠٠٣( ،كریم رضا وعب»د هللا أحم»د العبی»دي ، كاظم . ١٩
  ). ٣٨(العدد ، مجلة كلیة المعلمین ، المعلم 

دار ،  ١ط، ) شیرین نوف»ل ( مھارات التعلیم االساسیة ترجمة ، ) ٢٠٠٣( ،كریس ، كریوكو . ٢٠
  .االمارات العربیة المتحدè ، الكتاب الجامعي 

  .االردن ، دار الفرقان ،  ١ط، الكفایات التعلیمیة وفن النظم ، )  ١٩٨٣( ،توفیق ، رعي م. ٢١

منشورات جامع»ة ، ١ط ،القیاس والتقویم في التربیة الحدیثة ،)  ١٩٩٧(،امطانیوس ،میخائیل . ٢٢
  .دمشق 

المس»یرè دار ، ١ط،القیاس و التقویم في التربیة و عل»م ال»نفس ،)  ٢٠٠٠(،سامي محمد ،ملحم . ٢٤
  .عمان ،

  ـ     :المصادر االجنبیة   
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assessing competency Basecl programs " Compatency assessment 
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29. Sunders , Gerald and efal ,(2001), Laboratory skills and competencies 
for secondary science teachers , www.nea.org.Nationa 
edu.Associoation .l  

  



  أزھار برھان إسماعیل. م.م          ٢٠٠٩یسان لسنة ن. مجلة الفتح . العدد التاسع والثالثون 

 

  )١(ملحق رقم  

  استبانھ مفتوحة حول الكفایات التعلیمیة الالزمة لمدرسین الفیزیاء في المرحلة اإلعدادیة

  

  .المحترم ......................................................األستاذ الفاضل 

  تحیة طیبة 

الفیزی»اء ف»ي المرحل»ة اإلعدادی»ة ف»ي تق»ویم أداء مدرس»ي ( تروم الباحثة أجراء بحثھا الموس»وم 
  ) .ضوء الكفایات التعلیمیة 

بأنھ»»ا مجموع»»ة المعلوم»»ات والخب»»رات والمھ»»ارات واألنش»»طة ( ویقص»»د بالكفای»»ات التعلیمی»»ة 
وأنمط السلوك المختلفة التي یمتلكھ»ا مدرس»و الفیزی»اء والت»ي یفت»رض أن یؤدوھ»ا ف»ي الموق»ف 

  ) .خالل اعتماد األداè المعدè لھذا الغرض التعلیمي ویمكن مالحظتھا وقیاسھا من 

ونظرا لسعة خبرتكم ف»ي ھ»ذا المج»ال ولثقتن»ا بمس»اعدتكم ترج»و الباحث»ة تفض»لكم باإلجاب»ة ع»ن 
  .السؤال المرفق مع جزیل الشكر والتقدیر 

  لباحثةا                                                         

  م أزھار برھان إسماعیل . م                                                                      

م»»ا الكفای»»ات التدریس»»یة الالزم»»ة لمدرس»»ي الفیزی»»اء ف»»ي المرحل»»ة اإلعدادی»»ة عل»»ى وف»»ق : س 
  المجاالت اآلتیة ؟

 األھدا捌 التربویة  .١

 التخطیط واإلعداد للدرس  .٢

 )التدریس ( تنفیذ وعرض الدرس  .٣

 استثارè الدافعیة  .٤

 القات اإلنسانیة وإدارè الصف الع .٥

 استخدام الوسائل التعلیمیة  .٦

  التقویم  .٧
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  ) ٢( ملحق رقم 

  الكفایات التعلیمیة االزمة لمدرسي الفیزیاء في المرحلة اإلعدادیة بصورتھا األولیة

  

  .المحترم ........................................................... األستاذ الفاضل 

تق»ویم أراء مدرس»ي الفیزی»اء ف»ي المرحل»ة اإلعدادی»ة ف»ي ( حثة بأجراء بحثھا الموسوم تقوم البا
وف»»ي ض»»وء الدراس»»ة االس»»تطالعیة ومراجع»»ة الدراس»»ات الس»»ابقة ) . ض»»وء الكفای»»ات التعلیمی»»ة 

وإذ تضع الباحث»ة ھ»ذه القائم»ة . واألدبیات العربیة واألجنبیة أعدت الباحثة قائمة بتلك الكفایات 
كم فأنھ»»ا ت»»ود معرف»»ة أرائك»»م الس»»دیدè ف»»ي م»»دى ص»»الحیة تل»»ك الكفای»»ات وذل»»ك بوض»»ع ب»»ین أی»»دی
وف»ي حال»ة . تحت البدیل المناسē مع تدوین مالحظاتكم في الحقل المخصص ) صح ( عالمة 

 ē««م»»ع بی»»ان رأیك»»م ح»»ول م»»دى تغطیتھ»»ا . أض»»افھ كفای»»ة یرج»»ى التأش»»یر تح»»ت الب»»دیل المناس
  .للمجاالت المنضویة تحتھا 

  . لص شكري وتقدیري مع خا

  الباحثة                                                                                     

  /مالحظة 

بأنھا مجموعة المعلومات والخبرات والمھارات واألنشطة وأنم»اط ( یقصد بالكفایات التعلیمیة 
یفترض أن یؤدوھ»ا ف»ي الموق»ف التعلیم»ي السلوك المختلفة التي یمتلكھا مدرسو الفیزیاء والتي 

  ) .ویمكن مالحظتھا وقیاسھا من خالل اعتماد األداè المعدè لھذا الغرض 

  الكفایات التعلیمیة الالزمة لمدرسي الفیزیاء في المرحلة اإلعدادیة

  تصلح  الفقــــــــــــــــــــــــــــــــرات  ت  المجال
ال 

  التعدیل  تصلح

 捌األھدا
  التربویة

        یلم باألھدا捌 العامة لتدریس الفیزیاء في المرحلة اإلعدادیة  .١

٢.  
یشتق األھدا捌 الخاصة من األھدا捌 العامة لت»دریس م»ادè الفیزی»اء للمرحل»ة 

        الثانویة

        یعتمد على الكتاب المدرسي عند اشتقاق الھد捌 الخاص لموضوع الدرس   .٣

        تھا ومستویاتھا یشتق أھدا捌 سلوكیة لكل موضوع حسē مجاال  .٤

التخطیط 
  واإلعداد للدرس

١.  
یقوم بأعداد الخطة السنویة لموضوعات المنھج في ضوء األھدا捌 التعلیمیة 

èالمقرر        

        یكتē خطة الدرس بشكل صحیح  .٢

        یصنف أھدا捌 الدرس إلى أھدا捌 معرفیة ووجدانیة ومھاریة  .٣
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        دèیصوغ أھدا捌 الدرس صیاغة سلوكیة محدو  .٤

        یحسن تقدیر الوقت االزم لعرض فقرات المواضیع العلمیة اثناء الدرس  .٥

        یخطط الجراء التجارب المختبریة   .٦

        یحسن اختیار الوسیلة التعلیمیة للدرس   .٧

        یراعي التكامل بین كل خطة و الخطة السابقة   .٨

        تقویمیة یعتمد في خطتھ انواع مختلفة من االسئلة ال  .٩

تنفیذ و عرض 
  الدرس

یحس»ن اس»تخدام الس»بورè بص»ورè منتظم»ة وغی»ر متداخل»ة ف»ي كتاب»ة فق»رات   .١
  الدرس

      

ین»»»وع ف»»»ي طرائ»»»ق الت»»»دریس بم»»»ا یالئ»»»م  و متطلب»»»ات التلمی»»»ذ والمواض»»»یع   .٢
  المطروحة

  

      

        یتمكن من عرض المادè بشكل متسلسل ومترابط  .٣

        كة أثناء تنفیذ الدرسیسمح للطلبة بالمشار  .٤

        یراعي استخدام أسلوب التعزیز االیجابي مع إجابات الطلبة الصحیحة  .٥

        یؤكد على المعلومات االساسیة في الدرس   .٦

        یعزز معلومات الكتاب المقررè باألمثلة واإلضافات  .٧

        یتمكن من عرض وتنفیذ الدرس في اإلطار الزمني المحدد لھ  .٨

        یراعي الفروق الفردیة بین التالمیذ عند توجیھ أألسئلة  .٩

        التأكد من تحقیق األھدا捌 السلوكیة عن طریق توجیھ أسئلة مختلفة  .١٠

        متمكن من المادè العلمیة  ١١

        أن یمھد بمقدمة تثیر انتباه الطلبة لموضوع الدرس الجدید  ١  استثارè الدافعیة

اإلشارات واإلیحاءات ( م أسالیē التعزیز اللفظي            أن یحسن استخدا  ٢
  )و النظرات واالبتسامات 

      

        أن یركز على الطلبة المتمردین والخجولین للمشاركة في الدرس  ٣

        أن یظھر اندفاعا وحماسا في أدائھ للتدریس  ٤

        اسبةأن یعالج السلوك الدال على عدم االنتباه والملل بطریقة المن  ٥

        یسھم في تقدیم المقترحات لحل مشكالت الصف  ١  العالقات

  

  



  أزھار برھان إسماعیل. م.م          ٢٠٠٩یسان لسنة ن. مجلة الفتح . العدد التاسع والثالثون 

 

 
 

اإلنس»»»»انیة 
 èوإدار
 الصف

        أن یستقبل أراء الطلبة ووجھات نظرھم ویناقشھم فیھا  ٢

        أن یحرص على تطبیق األنظمة والتعلیمات المدرسیة  ٣

        أن یتصف بقوè الشخصیة والثقة بالنفس ویكون مظھرè الئقا  ٤

        أن یتابع غیاب الطلبة وأسبابھا  ٥

        ان یجید فھم عالقة الطلبة بعضھم ببعض  ٦

        یحافظ على االنضباط و النظام داخل الصف   ٧

        یسجل الحوادث الصفیة و المدرسیة في سجل خاص   ٨

اس»»»»»تخدام 
الوس»»»»»»ائل 

  التعلیمیة 

        الدرس یضع أھدافا محددè الستخدام الوسیلة التعلیمیة أثناء  ١

یكون ملما بالقواع»د الالزم»ة الس»تخدام الوس»یلة التعلیمی»ة المناس»بة للموق»ف   ٢
  التعلیمي

      

        یختبر التجربة المختبریة قبل أجراءھا أمام طلبتھ  ٣

        یصمم الوسیلة التعلیمیة من مواد رخیصة ومتوفرè في البیئة  ٤

        وسیلة التعلیمیةینمى لدى الطلبة الفرصة في كیفیة أعداد ال  ٥

        یوضح أسماء وأجراء األجھزè المستخدمة في التجربة  ٦

        یعرض الوسیلة التعلیمیة بطریقة مناسبة  ٧

  

  

  التقویم 

        یكون تقویمھ معتمدا على البحوث العلمیة والتقاریر والتمارین اإلنتاجیة  ١

ة ومعلوم»اتھم یحرص على أن تك»ون عملی»ة التق»ویم مالئم»ة لمس»توى الطلب»  ٢
  السابقة

      

یحرص على جعل الطلبة یمارس»ون عملی»ة التق»ویم ال»ذاتي ل»تعلمھم إص»دار   ٣
  اإلحكام

      

  یتمكن من تنویع أسالیē االختبار   ٤

  )عملیة  –مقالیھ  –موضوعیھ (

      

        یستخدم األسلوب العلمي في تحلیل نتائج عملیة التقویم  ٥

        ختبار بعد االنتھاء منھایناقش الطلبة في فقرات اال  ٦

        یحتفظ بسجل یدون فیھ مالحظاتھ عن مستوى أنجاز الطلبة  ٧

        یحرص على أن تكون عملیة أالختبار ضمن اإلطار الزمني المحدد  ٨

یطلع الطلبة على االجوبة الصحیحة لعملیات االختبار و یطلعھم على نتائج   ٩
  تحصیلھم 
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  كفایات التعلیمیة بصیغتھا النھائیةاستمارè المالحظات لل

  المستویات  الفـــــــــــــــــــــــــــــــقرات  ت  المجال

التعامل مع 
 捌األھدا
  التربویة

  ١  ٢  ٣  ٤  یلم باألھدا捌 العامة  لتدریس الفیزیاء في المرحلة اإلعدادیة   .١

          یعتمد على الكتاب المدرسي عند اشتقاق الھد捌 الخاص لموضوع الدرس  .٢

          یتعر捌 باألھدا捌 الخاصة لتدریس مادè الفیزیاء   .٣

          یشتق أھدا捌 سلوكیة لكل موضوع حسē مجاالتھا ومستویاتھا   .٤

التخطیط 
واإلعداد 

  للدرس

          ینظم المادè العلمیة مراعیا تسلسلھا  .٥

          یكتē خطة الدرس بشكل صحیح  .٦

          ضوع الدرس وأھدافھیحدد طرائق التدریس المناسبة لمو  .٧

          یحدد الوسائل التعلیمیة المناسبة للدرس   .٨

          یخطط إلجراء التجارب المختبریة   .٩

          یعتمد في خطتھ أنواع مختلفة من األسئلة التقویمیة   .١٠

          یوزع الوقت على عناصر الدرس بشكل متوازن  .١١

عرض وتنفیذ 
  الدرس

بورè بص»»ورè منتظم»»ة وغی»»ر متداخل»»ة ف»»ي كتاب»»ة فق»»رات یحس»»ن اس»»تخدام الس»»  .١٢
          الدرس 

          یتمكن من عرض المادè بشكل متسلسل ومترابط  .١٣

          یربط الدرس السابق بالدرس الحالي  .١٤

ین»»»»وع م»»»»ن طرائ»»»»ق الت»»»»دریس بم»»»»ا ی»»»»الءم ومتطلب»»»»ات التلمی»»»»ذ والمواض»»»»یع   .١٥
  المطروحة

        

          ثناء تنفیذ الدرس یسمح للطلبة بالمشاركة أ  .١٦

          یراعي استخدام أسلوب التعزیز االیجابي مع إجابات الطلبة الصحیحة  .١٧

          یعزز معلومات الكتاب المقررè باألمثلة واإلضافات  .١٨

          یتمكن من عرض وتنفیذ الدرس في اإلطار الزمني المحدد لھ  .١٩

  

          د توجیھ أألسئلةیراعي الفروق الفردیة بین التالمیذ عن  .٢٠

          التأكد من تحقیق األھدا捌 السلوكیة عن طریق توجیھ أسئلة مختلفة  .٢١

          متمكن من المادè العلمیة   .٢٢

  استثارè الدافعیة 

          أن یمھد بمقدمة تثیر انتباه الطلبة لموضوع الدرس الجدید  .٢٣

ش»»ارات واإلیح»»اءات و اإل(   لفظ»»ي أن یحس»»ن اس»»تخدام أس»»الیē التعزی»»ز ال  .٢٤
  )النظرات واالبتسامات 

        

          أن یركز على الطلبة المتمردین والخجولین للمشاركة في الدرس   .٢٥
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          أن یظھر اندفاعا وحماسا في أدائھ للتدریس   .٢٦

          أن یعالج السلوك الدال على عدم االنتباه والملل بطریقة المناسبة   .٢٧

الوس»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»ائل 
   التعلیمیة

          یضع أھدافا محددè الستخدام الوسیلة التعلیمیة أثناء الدرس   .٢٨

٢٩.  
یك»»ون ملم»»ا بالقواع»»د الالزم»»ة الس»»تخدام الوس»»یلة التعلیمی»»ة المناس»»بة للموق»»ف 

          التعلیمي 

          یختبر التجربة المختبریة قبل أجراءھا أمام طلبتھ  .٣٠

          د الوسیلة التعلیمیةینمى لدى الطلبة الفرصة في كیفیة أعدا  .٣١

          یصمم الوسیلة التعلیمیة من مواد رخیصة ومتوفرè في البیئة  .٣٢

          یعرض الوسیلة التعلیمیة بطریقة مناسبة  .٣٣

          یوضح أسماء وأجراء األجھزè المستخدمة في الوسیلة التعلیمیة   .٣٤

العالق»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»ات 
 èاإلنسانیة وإدار

  الصف

          مقترحات لحل مشكالت الصفیسھم في تقدیم ال  .٣٥

          أن یستقبل أراء الطلبة ووجھات نظرھم ویناقشھم فیھا   .٣٦

          أن یتصف بقوè الشخصیة والثقة بالنفس ویكون مظھرè الئقا  .٣٧

          أن یحرص على تطبیق األنظمة والتعلیمات المدرسیة  .٣٨

          أن یتابع غیاب الطلبة وأسبابھا  .٣٩

          ع اھتماماتھ على طلبتھ داخل غرفة الصف یوز  .٤٠

          أن یحافظ على النظام واالنضباط داخل غرفة الصف  .٤١

          یسجل الحوادث الصفیة والمدرسیة في سجل خاص  .٤٢  

  التقویم 

          یكون تقویمھ معتمدا على البحوث العلمیة والتقاریر والتمارین اإلنتاجیة  .٤٣

          عملیة التقویم مالئمة لمستوى الطلبة ومعلوماتھم السابقة یحرص على أن تكون  .٤٤

یح»»رص عل»»ى جع»»ل الطلب»»ة یمارس»»ون عملی»»ة التق»»ویم ال»»ذاتي ل»»تعلمھم إص»»دار   .٤٥
          اإلحكام

٤٦.  
  یتمكن من تنویع أسالیē االختبار 

  )عملیة  –مقالیھ  –موضوعیھ (
        

          یة التقویمیستخدم األسلوب العلمي في تحلیل نتائج عمل  .٤٧

          یناقش الطلبة في فقرات االختبار بعد االنتھاء منھا  .٤٨

          یحتفظ بسجل یدون فیھ مالحظاتھ عن مستوى أنجاز الطلبة   .٤٩

          یحرص على أن تكون عملیة أالختبار ضمن اإلطار الزمني المحدد  .٥٠

 


