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أثر برنامج مقرتح لدورة طرائق التدريس والتدريب
اجلامعي يف تنمية مهارات احملاضرين التدريسية
واجتاهاتهم جبامعة دهىك
الممخص_ ىدؼ البحث الحالي إلى قياس أثر برنامج تدريبي مقترح

وخدمة المجتمع؛ األمر الذي أكسبيا أىمية في مجاؿ التقدـ

لدورة طرائؽ التدريس والتدريب الجامعي في تنمية ميارات المحاضريف

العممي والتكنولوجي مف خالؿ ما تقدمو مف أبحاث تربوية

التدريسية واتجاىاتيـ بجامعة دىوؾ .ولتحقيؽ ذلؾ اعتمد الباحثاف

وعممية في جميع المجاالت ،بما يعود عمى الطمبة الخريجيف

عمى المنيج التجريبي ،واختا ار تصميـ المجموعة الواحدة ذات

والمجتمع بالفائدة ،فجعميا تتعرض إلى العديد مف الضغوط

االختباريف القبمي والبعدي .تألؼ مجتمع البحث مف جميع التدريسييف

ألجؿ زيادة قدرتيا عمى والتطوير والتكيؼ بما يتالءـ والنمو

في جامعة دىوؾ ،لمعاـ الدراسي  ،2015/2014واختار الباحثاف

المتسارع في التكنولوجيا والمعرفة العممية [ ،]1كونيا تمثؿ

( )64تدريسياً منيـ ،ممف خضعوا لدورة طرائؽ التدريس في مركز

محور الوعي العممي ،والتقدـ المعرفي ،والرقي الثقافي،

التدريب والتطوير الجامعي ،كعينة لبحثيما .أعد الباحثاف وطو ار

واالتصاؿ االجتماعي ،وتقع عمى عاتقيا مسؤولية إعداد

أداتيف ،ىما بطاقة مالحظة الميارات التدريسية ،وتألفت مف ()37

الكفاءات المينية ،وترقية المناخ األكاديمي ،ودفع طالبي العمـ

فقرة ،وزعت عمى ( )6مجاالت ،ومقياساً لقياس اتجاىات التدريسييف
نحو دورة طرائؽ التدريس ،تألؼ مف ( )36فقرة ،توزعت عمى ()4

إلى درجات اإلبداع واالبتكار واإلتقاف ،بما يعود عمى المجتمع

محاور ،باإلضافة إلى إعداد برنامج تدريبي مقترح خاص لممحاضريف،

بالنفع ،خاصة في ضوء ما يشيده العالـ الحالي مف تطور سريع

طبؽ عمى مرحمتيف ىما :مرحمة اإلعداد النظري ،ومرحمة اإلعداد

ومتالحؽ في شتى نواحي الحياة؛ وذلؾ نتيجة لمثورة التكنولوجية

العممي .وبعد أف ينفذ البرنامج طبؽ الباحثاف االختباريف ،وتوصؿ

والمعموماتية ولثورة االتصاالت ،األمر الذي يدعو إلى عممية

البحث إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات

تطوير كافة عناصر منظومة التدريس وتحديثيا كي تستجيب

المحاضريف عمى بطاقة المالحظة في التطبيقيف القبمي ،والبعدي ،عند

لمحتوى تمؾ التغيرات .لذا حازت عمميات إصالح العممية

مستوى الداللة ( ،)0.05ولصالح التطبيؽ البعدي .ووجود فروؽ ذات

التعميمية وخاصة إعداد الكوادر البشرية ،عمى االىتماـ الكبير

داللة إحصائية بيف متوسط درجاتيـ عمى المقياس القبمي والبعدي

في كافة أنحاء العالـ ].[2

لتنمية االتجاىات ،عند مستوى الداللة ( ،)0.05ولصالح التطبيؽ

ويرى إبراىيـ [" ]3أف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات

البعدي .وفي النياية أوصى الباحثاف بضرورة زيادة عدد ساعات

مف أىـ مدخالت التعميـ إف لـ تكف أىميا عمى اإلطالؽ،

التدريب والتطوير الجامعي ،ومحاولة التركيز عمى الجوانب العممية

وتتوقؼ عناصر الجودة في التعميـ الجامعي عمى نوعية

التطبيقية أكثر مف الجوانب النظرية المجردة.
الكممات المفتاحية :طرائؽ التدريس ،برنامج تدريبي ،الميارات

األعضاء وكفاءتيـ ،كما يتوقؼ نجاح النظـ التعميمية عموماً

التدريسية

عمى مدى توفر نوعية عضو الييئة التدريسية".
لذا يستدعي االىتماـ بإعداد التدريسي اليوـ لمقابمة ميامو

 .1المقدمة
تعد الجامعات مؤسسات تربوية وعممية رئيسة ،ترمي إلى

وأدواره في مجاؿ تربية وتدريس أبناء مجتمعو في الغد؛ تييئتو

تحقيؽ الكثير مف األىداؼ في الجانب األكاديمي ،والبحثي،

وتزوي ػده بػالمع ػمومػ ػات والميػ ػارات لم ػواجيػ ػة الت ػحديػ ػات والم ػواقػ ػؼ
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وإليجاد اتجاىات إيجابية نحو البرامج التدريبية عند

التربوية المتنوعة ،واتخاذ الق اررات المناسبة نحوىا [.[4
ويؤكد كؿ مف المقاني ،والجمؿ ]5[ ،عمى ضرورة تنمية

المحاضر ،ينبغي رفع مستوى البرامج مف حيث الحداثة والجودة

الميارات الرئيسة بالدرجة األولى ،والتي ىي ميارات أساسية

والنوعية التي يحتاج إلييا ،وكذلؾ إشراكو في تحديد احتياجاتيـ،

يحددىا الخبراء في ىذا المجاؿ ،ويرتكز عمييا منيج أو برنامج

واختيار ما يناسبيـ مف أنواع التدريب ،والحرص عمى زرع

دراسي معيف ،وتعد ىذه الميارات قاعدة لتعميـ ما سيأتي مف

اتجاىات إيجابية نحو الدورات التدريبية وبرامجيا وأساليبيا

ميارات في المستقبؿ .وتكمف أىمية الميارات في إمكانية

ومدربييا ،باإلضافة إلى عقد االجتماعات والمقاءات والقياـ

التدريسي عمى أداء أصناؼ مف الميمات (الحركية ،والعقمية)

بدورات تتعمؽ بالتدريب وفاعميتو [.[12

بكفاءة أكبر مف المتوقع [ .]6وفي ىذا اإلطار يذكر كيرنجياـ

ويعتقد الباحثوف بأف ىناؾ بعض الحموؿ التي قد تساعد في

[ ،]7أىمية ىذه الميارات مف خالؿ سعي التدريسي واىتمامو

تحسيف وضع التدريب لممحاضر ،وذلؾ مف خالؿ التركيز عمى

بتنمية ميارات طمبتو ،مما سيمكنيـ مف تجميع البيانات،

المداخؿ الحديثة لإلعداد كمدخؿ الحاجات التدريبية ،والمدخؿ

ومعالجتيا ،وتفسيرىا ،والوصوؿ إلى االستنتاجات ،وايجاد حموؿ

القائـ عمى الميارات ،ومدخؿ دمج التكنولوجيا في التطوير

لمصعوبات.

والتدريب الجامعي ،كونو لـ يعد األمر اختيارياً؛ بؿ أصبح مطمباً

ويشير الكندري ]8[ ،إلى أف التربية العممية الصحيحة

واقعاً وممحاً ،وال يمكف تجاىمو ،ولكف يشترط مشاركة عضو ىيئة

المطموبة تبعاً لمتطمبات الحاضر المتسارع في التقدـ قد ال

التدريس في تحديد الحاجات التدريبية لتكوف البرامج التدريبية

تتحقؽ مالـ نعد ليا عدتيا مف التدريسي الناجح الذي ىو القائد

فعالة وممبية الحتياجاتيـ الفعمية بيدؼ تحسيف وتطوير أدائيـ

المطموب في ميداف التربية ،ويتوقؼ عميو واجب بموغ أىداؼ

الميني.

المجتمع عبر المنيج الذي يديره ،ولذلؾ تسعى الكميات

لذا تعد عممية تدريب المحاضر وتطويره داخؿ مثؿ ىذا

والجامعات ومؤسسات إعداد التدريسي إلى تنمية مياراتو،

المركز في جامعة دىوؾ مف القضايا الميمة ،لتحقيؽ كفايتو

وتسعى مف خالؿ مقررات طرائؽ التدريس إلى ممارسة تخطيط

المينية مستقبالً؛ مف خالؿ التركيز عمى مدى قدرتو عمى أداء

التدريس ،والحرص عمى متابعة المدرسيف وطريقة تدريسيـ [.[9

الميارات التدريسية ،وممارستو وتفاعمو ومشاركتو فيما يكتسب

ًالشﻙ ﺃﻥ قناعة ﺍلتدريسي ًﺭضاه عﻥ مينتو يﺩفعانو ،لﺫﺍ

مف خبرات ،ومدى قدرتو عمى تنفيذىا ،واتجاىاتو نحو مثؿ ىذه
الدورات التدريبية.

كمما اشتدت عالقتو بمينتو؛ اقتنع بيا أكثر ،وبذؿ ليا جيده
ووقتو ،وبحث عف كؿ ذي صمة يساعده عمى إتقاف دوره ،ومف

 .2مشكمة الدراسة

ذلؾ الجديد االلتحاؽ بالدورات التعميمية والتدريبية ،وكذلؾ

كما ىو معروؼ فإف تطوير األداء الجامعي يعتمد عمى

العكس صحيح ،فكمما ضعفت العالقة بيف التدريسي ومينتو

التنمية المينية لألستاذ الجامعي باعتباره عنص اًر رئيساً في عممية

ضعؼ اقتناعو بيا ،ونتج عف ذلؾ العزوؼ عف كؿ جديد

التطوير ،وألف مستوى مؤسسات التعميـ الجامعي يتحدد بنوعية

يساعده في القياـ بأدواره والمطموب منو [.[10

التدريسييف وكفاءتيـ؛ ألنيـ يعدوف أساس النشاط األكاديمي
والعممي.

وتؤدي عممية التنشئة االجتماعية دو اًر أساسياً في اكتساب
الفرد لالتجاىات السائدة في المجتمع ،وىي تؤدي ىذا الدور مف

وبتدقيؽ لألدبيات والدراسات واألبحاث السابقة ومراجعتيا

خالؿ مصادر عديدة مثؿ (األسرة ،والمؤسسة التعميمية ،وجماعة

في مجاؿ التدريس الجامعي بشكؿ عاـ ،تبيف ثمة ضعفاً في

األقراف ،ووسائؿ اإلعالـ) [.[11

المستوى األكاديمي لمطالب الجامعي أ ِ
ُعزي إلى أساتذة الجامعة؛
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لعدـ تمكنيـ مف ميارات التدريس بالشكؿ الفعاؿ؛ مما يكوف لو

 -قد يفيد القائميف عمى إعداد برامج دورات طرائؽ التدريس

انعكاساتو السمبية عمى أداء الجامعة لوظائفيا عمى أكمؿ وجو.

والتدريب في جامعة دىوؾ ،وتوجيو اىتماميـ إلى أىمية مثؿ
ىذه البرامج في التدريب؛ كونو يساير التوجيات الحديثة في

والمتتبع لواقع التعميـ الجامعي في جامعة دىوؾ يجد أنو
يعاني مف بعض أوجو القصور ،خاصة أنو مازالت األساليب

التدريب.

والطرائؽ التقميدية ىي الشائعة والسائدة ،وقد الحظ الباحثاف مف

 -يشكؿ دراسة عممية ،ربما تقدـ خدمة منيجية لمتدريسييف في

خالؿ خبرتيما في تدريب التدريسييف في مراكز التدريب

الجامعة ،مف خالؿ بياف كيفية استخداـ البرامج الحديثة في

والتطوير الجامعي وتدريسيما عمى مدى سنوات عدة ،معاناة

التدريس الجامعي ،مما سيزيد أماميـ تنوع فرص العمميَّة

المتدربيف في التمكف مف الميارات التدريسية ،وضعؼ اقباليـ

التعميمية التعممية وزيادة فاعميتيا ،والتغمب عمى أوجو القصور

عمى الدورة ،ووجود اتجاىات سمبية نحوىا.

في طرائؽ التدريس المعتادة والشائعة في جامعاتنا.

ومف خالؿ استقراء الواقع اتضحت الحاجة إلى ضرورة

 ِّيقدـ البحث نموذجاً إجرائياً لكيفية تصميـ وحدات تدريبية

وجود برامج وخطط عممية ترمي إلى تطوير ميارات التدريسي

فعالة ،مما قد يساعد التدريسي عمى آلية إعداد وتنفيذ محاضراتو

وقدراتو المينية ،وتنمية اتجاىاتو اإليجابية نحو التدريب

باستخداـ مثؿ ىذه البرامج الحديثة.

والتطوير ،مف خالؿ برامج تدريبية فعالة.

 -يعد استكماالً لمدراسات السابقة التي اىتمت ببرامج إعداد

لذا رأى الباحثاف ضرورة بياف أثر برنامج تدريبي مقترح يساعد

التدريسيف ،إال أنو يعد البحث األوؿ في اإلقميـ ،في حدود عمـ

المتدربيف عمى استيعاب ىذه المفاىيـ وفيميا بيسر وسيولة،

الباحثيف ،والذي يركز عمى برنامج مقترح حديث مف حيث

وينمي اتجاىاتيـ نحو الدورة عموماً .ومف ىذا المنطمؽ فأف

مما يمكف أف يساعد عمى تكويف اتجاىات إيجابية
االستخداـ؛ َّ

مشكمة البحث يمكف أف تتحدد في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس

نحو استخداـ مثؿ ىذه البرامج في العممية التدريبية في الجامعة.

اآلتي:

د .حدود الدراسة

"ما أثر برنامج مقترح لدورة طرائؽ التدريس والتدريب الجامعي

التزـ البحث بالحدود اآلتية:

في تنمية ميارات المحاضريف التدريسية واتجاىاتيـ بجامعة

 -الحدود المكانية :جامعة دىوؾ في إقميـ كردستاف العراؽ.

دىوؾ؟".

 -الحدود الزمانية :النصؼ الثاني مف عاـ (.)2015

أ .أهداف الدراسة

 الحدود البشرية :المحاضريف بجامعة دىوؾ. -الحدود الموضوعية :الميارات التدريسية لممحاضريف،

يسعى البحث إلى تحقيؽ اليدفيف اآلتييف:
 -قياس أثر برنامج تدريبي مقترح لدورة طرائؽ التدريس

واتجاىاتو نحو دورة طرائؽ التدريس.

والتدريب الجامعي عمى تنمية الميارات التدريسية لدى

ه .مصطمحات الدراسة

المحاضريف بجامعة دىوؾ.

فيما يأتي توضيح لممصطمحات الواردة في البحث:

 -قياس أثر برنامج تدريبي مقترح لدورة طرائؽ التدريس

 -1البرنامج التدريبي:
يعرفو يوسؼ ]13[ ،بأنو "مجموعة الميارات والخبرات التي

والتدريب الجامعي عمى تنمية االتجاه نحو الدورة لدى
المحاضريف بجامعة دىوؾ.

تنطمؽ مف برامج اإلعداد ،وترمي لتنمية الكفايات التربوية

ب .أهمية الدراسة

والتعميمية لممعمميف في المينة ،لرفع طاقاتيـ اإلنتاجية إلى
أقصى حد ،وتأىيميـ وتدريبيـ لمواجية ما يستحدث مف تطورات

يمكف بمورة أىمية البحث في الجوانب اآلتية:
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عممية وتربوية في مجاالت تخصصيـ ،عبر التخطيط المنيجي،

توفير الجيد والوقت والتكاليؼ".

والتنفيذ األكاديمي ،والتقويـ البناء والمستمر".

والميارات التدريسية تعرؼ ىنا إجرائياً عمى أنيا الدرجة التي

بينما يعرفو األحمد ]14[ ،عمى أنو" :كؿ عمؿ يبدأ بتصنيؼ

يحصؿ عمييا التدريسي لقاء قيامو بالعممية التدريسية أماـ لجنة

بناء عمى األىداؼ المخططة ،ثـ
الحاجات التدريبية لمتدريسييف ً

اختصاصية ،تحدد مف قبؿ رئاسة مركز التدريب والتطوير

ينتقؿ إلى إعداد البرامج التدريبية المؤدية ليذه الحاجات ،كي يتـ

الجامعي ،لتقييـ أدائو عمى بطاقة المالحظة المعدة ليذا الغرض

تنفيذ ىذه البرامج فيما بعد ،وينتيي أخي اًر إلى تقويـ البرامج

مف قبؿ الباحثيف.

وكذلؾ المتدربيف ،بغية تحديد المخرجات الناتجة عف التدريب،

 -4االتجاه:

واالستفادة مف ىذا التقويـ في البرامج الالحقة".

ىو شعور الفرد سمباً أو إيجاباً حياؿ أمر أو موضوع ما،

ويمكف لمباحثيف تعريؼ البرنامج التدريبي إجرائياً كاآلتي" :ىو

وبالتالي يعبر عف الموقؼ النسبي لمشخص نحو قيمة ما [.[16

خطة عممية منظمة وىادفة ،ومؤلفة مف مرحمتيف ىما مرحمة

َّ
وعرفو ولي ومحمد ]17[ ،بأنو :استعداد مكتسب ،ثابت نسبياً

اإلعداد النظري ،ومرحمة اإلعداد العممي ،وتحتوي عدة وحدات

لدى األشخاص ،يحدد استجابات الفرد نحو بعض األفكار أو

تدريبية في مجاؿ" :تخطيط التدريس وتنفيذه ،واستراتيجيات

األشياء أو األفراد.

التدريس وطرائقو ،ووسائؿ التدريس وتقاناتو ،وعممية القياس

أما المعايطة [ ]18فيعرفو بأنو الميؿ إلى التفكير أو

والتقويـ" ،والتي اشتقت مف احتياجات التدريسييف ،وتقدـ ليـ

السموؾ أو الشعور بطريقة محددة إزاء األشخاص اآلخريف أو

باستراتيجيات وطرائؽ عممية ومنيجية بقصد تنمية مياراتيـ

المواضيع أو الرموز.

التدريسية ،واتجاىاتيـ نحو دورة طرائؽ التدريس ،وذلؾ لتحقيؽ
أىدافيـ وأىداؼ جامعة دىوؾ بفعالية وكفاءة عالية.

وعرؼ الباحثاف االتجاه ىنا إجرائياً بأنو مجموع استجابات القبوؿ
ّ

أو الرفض لدى التدريسييف نحو الدورة ،وتقاس بمجموع درجات

 -2دورة طرائؽ التدريس والتدريب الجامعي:

المعدة مف قبؿ الباحثيف ليذا
عينة البحث عمى االستبانة
ّ
الغرض.

وىي فترة زمنية محددة ،يتـ مف خالليا تطوير النمو
الميني ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة دىوؾ ،واتقانيـ العديد

 .3الدراسات السابقة

مف الميارات الميمة والخاصة بعممية التدريس ،إذ ييتـ برنامج

ىدفت دراسة عابديف [ ]19إلى تعرؼ االحتياجات التدريبية

الدورة بالمحاضرات النظرية والعممية في مجاالت طرائؽ التدريس

المرتبطة بالميارات التعميمية ،والقيادية لممعمميف .وتكونت عينتيا

الحديثة غالباً.

مف ( )380معمماً ،و( )61مدي اًر ،وبنيت استبانة تكونت مف

 -3الميارات :عرفت بعدة تعريفات منيا ما يأتي:

( )41فقرة ،وزعت عمى سبعة محاور .وأظيرت النتائج أف ثمة

 -عرفيا زيتوف ]15[ ،بأنيا :القدرة عمى القياـ بعمؿ أو عممية

حاجة تدريبية جمة لمميارات التعميمية والقيادية في مجالي:

محددة .وىذا العمؿ يتكوف في الغالب مف مجموعة مف العمميات

التخطيط والقيادة ،كما أظيرت وجود فرؽ ذو داللة إحصائية في

أو األداءات األصغر ،وىي البسيطة والفرعية ،أو السموكيات

تقدير االحتياجات التدريبية تبعاً لمتغير المسمى الوظيفي ،وذلؾ

التي تتـ بشكؿ متناسؽ ومتسمسؿ ،فتبدو مؤتمفة بعضيا مع

لصالح المديريف.

بعض.

أما دراسة سميـ [ ]20فقد ىدفت الدراسة ىذه إلى تحديد

 -وعرفيا المقاني ،والجمؿ [ ]5بأنيا :األداء الدقيؽ والسيؿ،

أثر برنامج تدريبي مقترح لمتنمية المينية لمتدريسييف الجامعييف

القائـ عمى الفيـ واالستيعاب لما يتعممو الفرد عقمياً وحركياً ،مػ ػ ػ ػع

بالمممكة العربية السعودية في ضوء التوجيات العالمية المعاصرة
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في التعميـ الجامعي .ولقد تبنت الباحثة في دراستيا نموذج

 SPSSومف أجؿ بموغ ذلؾ ،استخدـ الباحث المنيج شبة

اليادي ( )2005لتصميـ البرنامج التدريبي .كما أعدت لذلؾ

التجريبي ،ذو المجموعة الواحدة بقياس قبمي ،وقياس بعدي،

استبانة لتقويـ برنامجيا مكوناً مف ( )44عبارة تقويمية ،توزعت

حيث اختار الباحث عينة مؤلفة مف ( )20تدريسياً ،ودربيـ عمى

عمى ( )4محاور .وتكونت عينة البحث مف ( )50عضواً مف

إجراء التحميالت اإلحصائية باستخداـ برمجية  ،SPSSكما

أعضاء الييئة التدريسية اختيروا مف خمس كميات لمبنات مف

صمـ بطاقة مالحظة لقياس فاعمية البرنامج التدريبي ،ومف أجؿ

جميع مناطؽ المممكة .وقد توصمت الباحثة إلى مجموعة مف

معالجة البيانات ،استخدـ الباحث اختبار)(t. test

لعينتيف

النتائج منيا :أف جميع الحاجات التدريبية لمتدريسييف بكميات

مترابطتيف ،ومربع إيتا لقياس حجـ األثر لمبرنامج التدريبي.

التربية لمبنات في مجاؿ التدريس والتقويـ كانت ممحة ،كما

وبينت نتائج الدارسة إلى وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف

توصمت إلى أف جميع فقرات استبانة تقويـ البرنامج حازت عمى

متوسطات درجات التدريسييف ،في جامعة القدس المفتوحة في

تقدير ممتاز ،باستثناء فقرة واحدة حصمت عمى تقدير جيد جداً،

البعدي ،في ميارة التعامؿ مع برنامج  SPSSوميارة تحميؿ

وأف البرنامج التدريبي المقترح مناسب لمتطبيؽ عمى أعضاء ىيئة

البيانات باستخداـ برنامج  ،SPSSكما أشارت النتائج كذلؾ إلى

التدريس بكميات التربية لمبنات في أنحاء المممكة.

فاعمية البرنامج المقترح لتنمية ميارات أعضاء ىيئة التدريس،
باستخداـ برمجية SPSS

وجاءت دراسة بياف [ ]21لتيدؼ إلى بناء برنامج تدريبي
مقترح لتحسيف األداء التدريسي لمعممي مادة عمـ األحياء في

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

مدارس ريؼ دمشؽ الثانوية في ضوء معايير الجودة الشاممة،

يتبيف مف الدراسات السابقة عمى أنيا أجريت في بيئات

ودراسة فاعميتيا .اعتمدت الدراسة المنيجيف الوصفي التحميمي،

عممية واجتماعية وثقافية مختمفة ،وىي بيئات تختمؼ نوعاً ما

والمنيج التجريبي ،وقد بمغت عينة البحث معممي مادة عمـ

عف البيئة التي أجري فييا البحث الحالي ،وىذا ما يتميز بو،

األحياء في مدارس ريؼ دمشؽ الثانوية (داخؿ المالؾ))41( ،

أضؼ إلى أنو يتميز بجمعو ما بيف متغيري الميارات

معمماً ،موزعيف إلى ( )21معمماً ،و( )20معممة .واعتمد الباحث

واالتجاىات ،وتأثير برنامج تدريبي مقترح عمييما .وقد أستفاد

عمى مقياس مف تصميمو لتقدير االحتياجات التدريبية لمعممي

الباحثاف مف الدراسات السابقة مف خالؿ الحصوؿ عمى بعض

مادة عمـ األحياء ،واختبار تحصيمي ،باإلضافة إلى البرنامج

المراجع ذات الصمة ،واالطالع عمى منيجيات البحث المتبعة،

المصمـ مف قبمو لتدريبيـ وفؽ ىذه االحتياجات .وتوصمت

واالستفادة منيا ضمف الحدود التي تتناسب وخصوصية البحث

الدراسة إلى نتائج منيا :وجود فروؽ جوىرية ذات داللة

الحالي ،ورسـ اإلطار العاـ ،ووضع األىداؼ ،وبناء األدوات

إحصائية بيف متوسطي درجات أفراد العينة في التطبيقيف القبمي

التي استخدمت في البحث ،ومعرفة األساليب اإلحصائية

والبعدي لالختبار التحصيمي المعرفي لصالح التطبيؽ البعدي.

المناسبة لمعالجة نتائجو.

وعدـ وجود فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية بيف متوسطي

 .4الطريقة واالجراءات

درجات أفراد العينة في التطبيقيف البعدي المباشر والبعدي

أ .منهج الدراسة

المؤجؿ لالختبار التحصيمي المعرفي.

ﺍعتمد البحث عمى المنيج التجريبي ،وأُختير ليذا المنيج

وقاـ عالونة [ ]22بدراسة سعت إلى تعرؼ فاعمية برنامج

التصميـ التجريبي الذي يطمؽ عميو (تصميـ المجموعة الواحدة

تدريبي مقترح ،لتنمية ميارات أعضاء ىيئة التدريس في جامعة

ذات االختباريف القبمي والبعدي) [ ،]23وىو يشتمؿ عمى

القدس المفتوحة ،في التحميؿ اإلحصائي ،باستخداـ برنامج

مجموعة واحدة ،ىي :التجريبية ،وتدرب وفؽ البرنامج المقترح،
88

واالتجاىات .كما موضح في الجدوؿ اآلتي:

ويتضمف اختبا ار قبمياً وبعدياً لمتغيري الميارات التدريسية،

جدول 1

التصميم التجريبي لمبحث
المجموعة

االختبار القبمي

المتغير المستقل

االختبار البعدي

المتغير التابع

التجريبية

بطاقة المالحظة

البرنامج التدريبي

بطاقة المالحظة

 -تنمية الميارات

مقياس االتجاىات

 -تنمية االتجاىات

مقياس االتجاىات

 -5إعداد القائمة النيائية لمميارات التدريسية ،والتي تتعمؽ ب:

ب .مجتمع الدراسة

(التخطيط واإلعداد ،واألداء والتنفيذ ،والمادة العممية ،والوسائؿ

تكوف مجتمع البحث مف جميع المحاضريف في جامعة
دىوؾ ،لمعاـ الدراسي  ،2015/2014والبالغ عددىـ ()1388

التعميمية واألنشطة العممية ،والتقويـ).

تدريسياً وفؽ المكتب اإلحصائي فييا.

ثانياً :البرنامج التدريبي المقترح:

ج .عينة الدراسة

مر إعداد البرنامج التدريبي المقترح وفؽ الخطوات اآلتية:

بمغ عدد عينة البحث ( )64محاض اًر ممف التحقوا بدورة

 -1االطالع عمى عدد مف الكتابات والبحوث والدراسات في

طرائؽ التدريس والتدريب الجامعي التي أقيمت في الفترة الواقعة

مجاؿ البرامج التدريبية بعامة ،وفي مجاؿ برامج إعداد

بيف  2015/9/22و ،2015/11/3وىـ مف الجنسيف ،ومف

التدريسييف الجامعييف بصفة خاصة ،وكذلؾ المرتبطة بتنمية

تخصصات متعددة.

الميارات واالتجاىات.

د .ادوات الدراسة

 -2وضع اليدؼ العاـ مف البرنامج التدريبي المقترح :وىو تنمية

يتطمب تحقيؽ ىدفي البحث اعتماد مجموعة مف المواد وأداتيف،

الميارات التدريسية الالزمة لتدريسيي جامعة دىوؾ ،وكذلؾ

وفيما يأتي تفصيؿ بيا:

تنمية اتجاىيـ نحو دورة طرائؽ التدريس ،وذلؾ عف طريؽ

أوالً :قائمة بالميارات التدريسية:

استخداـ الطرائؽ والوسائؿ واألساليب واألنشطة التي تساعد في

إلعداد قائمة بالميارات التدريسية اتبع الباحثاف الخطوات اآلتية:

تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ البرنامج المقترح.

 -1إجراء مسح وتحميؿ ألدبيات التربية والبحوث والدراسات

 -3اختيار محتوى البرنامج ومراحمو :يعد اختيار محتوى

السابقة التي تناولت الميارات التدريسية عامة ،وميارات

البرنامج التدريبي مف أىـ مراحؿ تخطيط البرنامج ،ويتـ تحديده

التدريسي الجامعي خاصة.

في ضوء األىداؼ الخاصة لمبرنامج ،ويعرؼ المحتوى بأنو

 -2إجراء مقابمة مع عدد مف المتخصصيف في كمية التربية

"المعارؼ والميارات والمعمومات التي تتضمنيا المادة التعميمية،

األساس بجامعة دىوؾ حوؿ الميارات التدريسية الضرورية

وتيدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ تعميمية منشودة" [ ،]25ويتضمف

لمتدريسي الجامعي.

محتوى البرنامج التدريبي المقترح جميع جوانب الخبرة التي يتوقع

 -3إعداد قائمة مبدئية بالميارات األساسية لمتدريسي الجامعي.

مف التدريسي أف يكتسبيا بعد التدريب عمى البرنامج .ويتألؼ

 -4عرض القائمة المبدئية عمى مجموعة مف المحكميف

محتوى البرنامج التدريبي المقترح مف مرحمتيف ،ىما:

المختصيف في المناىج وطرائؽ التدريس؛ لمتأكد مف مناسبة ىذه

المرحمة األولى :اإلعداد النظري :تتألؼ ىذه المرحمة مف أربع

الميارات لمتدريسي الجامعي ،وقد أخذ الباحثاف بمالحظاتيـ

وحدات تدريسية ىي( :التخطيط لمتدريس ،طرائؽ التدريس

وتعديالتيـ ،واعتمد نسبة اتفاؽ ( )%80فأكثر معيا اًر لمقبوؿ مف

واستراتيجياتو ،وسائؿ التدريس وتقاناتو ،القياس والتقويـ).

عدمو ،وذلؾ بتطبيؽ معادلة (جي كوبر ،[24] ،– (j.coper

المرحمة الثانية :اإلعداد العممي :وىي عبارة عف مرحمة يثبت

وقد حظيت الميارات المقترحة جميعيا عمى ىذه النسبة وأكثر.

فيي ػا المت ػدرب م ػا اكتسب ػو م ػف مف ػاىي ػـ ،ويتػدرب عمى كيفية تنفيذ
89

5

4

2016

المحاضرات وفؽ ما خطط لو ،وتعمـ في المرحمة األولى.

ييدؼ بناء بطاقة المالحظة إلى قياس ميارات التدريس لدى

 -4ضبط البرنامج التدريبي المقترح مف خالؿ عرضو في

التدريسي قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج التدريبي المقترح.

صورتو األولية عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف

 صدؽ البطاقة:عرض الباحثاف بطاقة المالحظة بصورتيا األولية عمى

لتقرير مدى مناسبتو وصالحيتو لمتطبيؽ.
 -5التوصؿ إلى الصورة النيائية لمبرنامج المقترح بعد إجراء

مجموعة مف المحكميف المتخصصيف لالستفادة مف آرائيـ في

التعديالت المناسبة في ضوء آراء السادة المحكميف.

مدى مناسبة وصالحية بطاقة المالحظة لمتطبيؽ ،ونوقشت

ثالثاً :بناء بطاقة المالحظة:

مالحظاتيـ واقتراحاتيـ ،وفي ضوء ذلؾ صيغت فقرات االختبار

تعد المالحظة مف الوسائؿ المستخدمة في عممية تقويـ أداء

بصورتيا النيائية ،وأصبحت ( )37فقرة ،وبذلؾ تـ التحقؽ مف

التدريسييف؛ حيث تفيد في تتبع سموكيات التدريس داخؿ قاعة

صدؽ المحتوى ليذه البطاقة.

الدراسة ،ومف ثـ تفسيرىا ،حيث أف المعمومات التي بحصؿ

 -ثبات البطاقة:

عمييا مف خالؿ المالحظة المنظمة تعد ميمة لتصميـ أساليب

ويعني الثبات إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة

تدريسية بديمة ،واقتراح أغراض تعميمية لـ تكف موضع اىتماـ

عند كؿ مرة يطبؽ فييا عمى المجموعة نفسيا ،وتعد طريقة

مف قبؿ [ .]26وقد استخدـ البحث الحالي أسموب المالحظة

اتفاؽ المالحظيف في حساب الثبات مف أكثر الطرؽ شيوعاً

لموقوؼ عمى الميارات التدريسية لمتدريسي الجامعي ،وقد أعد

واستخداماً ،وذلؾ لسيولتيا [ ،]27ويتطمب تطبيؽ ىذه الطريقة

الباحثاف ىذه البطاقة في ضوء القائمة التي توصؿ إلييا

أكثر مف مالحظ ،وذلؾ لمالحظة سموؾ المدرس ذاتو في الوقت

والمستيدؼ تنميتيا لدى التدريسييف في جامعة دىوؾ .ومر بناء

نفسو .وقد طبؽ الباحثاف البطاقة كؿ عمى حدة ،عمى عينة

بطاقة المالحظة بالخطوات اآلتية:

استطالعية بمغت ( )6تدريسي ،ثـ حساب النسبة المئوية

 -اليدؼ مف البطاقة:

التفاقيما لكؿ تدريسي ،وذلؾ باستخداـ معادلة كوبر Cooper
جدول 2
متوسط نسبة االتفاق بين المالحظين عمى بطاقة المالحظة

الرقم

الطالب

نسبة االتفاق

1

األوؿ

%93

2

الثاني

%88

3

الثالث

%91

4

الرابع

%95

5

الخامس

%88

6

السادس

%94
%91.5

المتوسط

وبالنظر إلى نسب االتفاؽ بيف الباحثيف يتبيف أنيا نسب

تضمنت بطاقة المالحظة بيانات التدريسي المراد مالحظة

مرتفعة ،وقد بمغ متوسط نسبة االتفاؽ بينيما ( ،)%91.5وىي

مياراتو ،وىي :االسـ ،تخصص ،المرحمة ،موضوع المحاضرة،

نسبة عالية تؤكد صالحية بطاقة المالحظة لمميارات التدريسية

التاريخ ،بحيث يتـ تعبئتيا قبؿ بدء المالحظة ،واشتممت بطاقة

وصالحيتيا لمتطبيؽ ،وبالتالي أصبحت في صورتيا النيائية،

المالحظة عمى ستة مجاالت لمميارات التدريسية ،يندرج تحت

بعد إجراء بعد التعديالت في صياغة فقراتيا.

كؿ مجاؿ مجموعة مف مؤشرات األداء المطموبة ،وىي كاآلتي:

 وصؼ البطاقة:90

جدول 3
مجاالت بطاقة مالحظة المهارات التدريسية وعدد مؤشرات األداء
م

المهارات التدريسية

عدد مؤشرات األداء

1

التخطيط واإلعداد

3

2

عرض األداء والتنفيذ

11

3

المادة العممية

5

4

الوسائؿ التعميمية واألنشطة العممية

5

5

التقويـ

6

6

الصفات الشخصية

7
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المجموع

المدربيف )10( :فقرات ،وقت تنفيذ الدورة )10( :فقرات.

وأماـ كؿ مؤشر أداء يوجد خمسة مستويات متدرجة ىي:
(ضعيؼ ،متوسط ،جيد ،جيد جداً ،ممتاز) ،بحيث توضع لكؿ

ويضـ المقياس في صفحتو األولى اليدؼ منو ،وتعميمات

مستوى درجة كاآلتي ،)5( ،)4( ،)3( ،)2( ،)1( :عمى

تساعد التدريسييف عمى اإلجابة عف بنودىا بكؿ حريَّة ومف غير

التوالي.

ارتباؾ ،وأف ىذه اإلجابات لف يطمع عمييا أحد سوى الباحثيف

رابعاً :مقياس االتجاىات:

وذلؾ ألغراض البحث العممي ،باإلضافة إلى أسئمة لمحصوؿ
عمى بيانات التدريسييف الشخصيَّة كالجنس ،والتخصص.

إف تنمية االتجاىات اإليجابيَّة لدى المتعمميف نحو استخداـ
محددة في َّ
استراتيجيَّة تعميميَّة َّ
مادة ما ،قد تنمي لدييـ رغبة في
َّ
المادة ،كما أف تدني تحصيؿ الطمبة في موضوع ما،
تعمُّـ ىذه

ويتـ تحويؿ
وقد ُبني المقياس وفؽ مقياس ليكرت الثالثيّ ،
استجابة التدريسي لكؿ فقرة إلى أوزاف نسبيَّة تقديريَّة تتراوح بيف

قد يعزى جزئياً أو كمياً إلى اتجاىاتيـ السمبيَّة نحو ذلؾ الموضوع

()3 – 1؛ بحيث تستحؽ االستجابة عمى الفقرات كما يأتي:

[.[28

موافؽ ( )3درجات ،ومحايد ( )2درجات ،وغير موافؽ ()1

 -ىدؼ المقياس:

درجة واحدة.

ييدؼ المقياس إلى تعرؼ اتجاىات أعضاء الييئة التدريسية

صدق المقياس:
اعتمد الباحثاف في اختبار الصدؽ عمى صدؽ المحكميف،

بجامعة دىوؾ نحو دورة طرائؽ التدريس والتدريب الجامعي.
 -إعداد المقياس:

َّ
مسودة المقياس عمى عدد مف السادة أعضاء
إذ قاما بعرض

اطَّمع الباحثاف عمى عدد مف البحوث والدراسات السابقة،

الييئة التدريسيَّة في كمية التربية األساسية ،وذلؾ مف أجؿ بياف

والمقاييس المتعمقة بموضوع البحث ،لتكويف فكرة عامة عف

مدى وضوح التعميمات المرافقة لممقياس ،والكشؼ عف مدى

الظاىرة ،والتوصؿ إلى تحديد المحاور التي تضمنيا المقياس بما

َّ
المغوية ،ودقة العبارات في
وضوح العبارات ،وحسف صياغتيا

يتفؽ مع مشكمة البحث .كما الحظ الباحثاف الظاىرة ميدانياً ،مف

قياس ما وضعت لقياسو ،أو إضافة أو حذؼ فقرات وأفكار

خالؿ اجتماعاتيما المتكررة مع التدريسييف ،والتحدث إلييـ

يمكف أف تزيد مف صدقيا.

والحوار معيـ حوؿ دورات طرائؽ التدريس ،وتوزيع استبانة

وبعد ذلؾ ُدرست المالحظات والتوجييات واآلراء المختمفة،

المقدمة مف السادة المح ّكميف ،وفي ضوء اقتراحاتيـ
و ّ

فتكونت لدييـ فكرة مناسبة إلعداد المقياس،
استطالعية عمييـّ ،
مف خالؿ تحديد محاوره األساسيَّة بأفضؿ ترتيب ،وأحسف

ومالحظاتيـ حذفت بعض الفقرات ،وعدلت الصياغة المغويَّة

متضمناً المحاور اآلتية:
صياغة ممكنة ،فجاء
ِّ

لبعضيا اآلخر ،بحيث احتوى المقياس بصيغتو النيائيَّة ست

((البيئة التدريبية )9( :فقرات ،محتوى الدورة )7( :فقرات،

عد الباحثاف آراء المحكميف
وثالثيف ( )36فقرة ،وبذلؾ ّ
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وتعديالتيـ فيما يتصؿ بمحتوى المقياس داللة صدؽ

الوسائؿ اإلحصائية:

) (Validityكافية ألغراض البحث.

اعتمد الباحثاف في معالجة بياناتو عمى البرنامج االحصائي

ثبات المقياس:

،(spss) Statistical Package of Social Sciences

ِ
ب ثبات المقياس باستعماؿ قانوف ألفا كرونباخ
ُحس َ

وكانت أىـ المعادالت المعتمدة ما يأتي:

 ،Cronbach,s Alphaفبمغ ( ،)0.861وىو معامؿ ثبات جيد

 .1االختبار التائي ) (t.testاستخدـ لمقارنة متوسطات درجات

لمثؿ ىذا االختبار [ ،]29وبذلؾ اتخذ االختبار الصورة النيائية،

تدريسيي المجموعة الواحدة عمى بطاقة المالحظة ومقياس

وأصبح جاى اًز لمتطبيؽ ،ودوف حذؼ أو إضافة أي فقرة.

االتجاىات (القبمي ،والبعدي) [.[30

االجراءات التجريبية لمبحث:

 .2معادلة ) (j. cooperاستعممت إليجاد نسبة اتفاؽ المحكميف

 -1التطبيؽ القبمي ألدوات البحث:

عمى بعض مستمزمات أداتي البحث [.[24
 .3معامؿ (ألفا – كرونباخ  )Coefficient (a) -أُستخدـ

بعد اختيار مجموعة البحث ،طبؽ الباحثاف مباشرة بطاقة
مالحظة الميارات لكافة التدريسييف عينة البحث ،ومقياس

إليجاد ثبات االختبار [.[31

االتجاىات عمييا ،وذلؾ في تاريخ  ،22و ،23و.2015/9/24

 .4مربع إيتا ) (η2لحساب حجـ األثر :يستخدـ لمتأكد مف حجـ

 -2تدريب المجموعة:

الفرؽ الناتج باستخداـ اختبار) ،(tوىؿ ىو فرؽ حقيقي يعود إلى
متغيرات البحث أـ تعود لمصدفة [.[32

نفذ البرنامج المقترح مف قبؿ مجموعة مف المختصيف في
الفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي ( ،)2015/2014وبشكؿ فعمي في

 .5النتائج ومناقشتها
 -النتائج المتعمقة باليدؼ األوؿ:

وتـ االنتياء منو في  ،2015/11/3بحسب
ّ ،2015/9/29

"قياس أثر برنامج تدريبي مقترح لدورة طرائؽ التدريس والتدريب

الجدوؿ األسبوعي لمركز التدريب ،وبواقع أربع ساعات في

اليوـ ،وبمعدؿ ثالثة أياـ في األسبوع.

الجامعي عمى تنمية الميارات التدريسية لدى المحاضريف

 -3التطبيؽ البعدي ألدوات البحث:

بجامعة دىوؾ".

بعد االنتياء مف التدريب طبقت بطاقة المالحظة ،ومقياس

رصدت درجات عينة البحث عمى بطاقة المالحظة ،في

االتجاىات بعدياً عمى عينة مجموعة البحث ،في األياـ:

االختباريف القبمي والبعدي ،وباعتماد اختبار ) (t. testاتّضح أف

و،5

الفرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى ( )0.05وبدرجة حرية ( )63إذ

األربعاء،

والخميس،

والثالثاء،

الموافؽ

ؿ:

،4

و ،2015/11/12وفرغت النتائج لتصبح البيانات جاىزة

كانت القيمة ) (t. testالمحسوبة ( ،)7.25وىي أكبر مف قيمة

لممعالجة اإلحصائية ،والمناقشة والتفسير.

(ت) الجدولية البالغة ( )2.00كما وضح في الجدوؿ اآلتي:
جدول 4

قيمة ( )t. testالختبار المهارات لمجموعة البحث
المتوسط

االنحراف

درجة

حجم األثر

المجموعة

العدد

الحسابي

المعياري

الحرية

بمربع إيتا

االختبار القبمي

64

73.82

35.009

63

0.4548

االختبار البعدي

64

102.70

44.076

التجريبية

وبما أنو يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي

t-test

مستوى الداللة

المحسوبة

الجدولية

...5

7.25

2.00

داؿ إحصائياً

التدريبي.

درجات التدريسييف عمى بطاقة المالحظة في االختباري

وبيدؼ تعرؼ حجـ األثر ىنا استُخدـ (مربع إيتا لقياس

القبمي والبعدي ،ولصالح البعدي ،فيذا يؤكد وجود أثر لمبرنام ػ ػ ػ ػ ػج

حجـ األثر) والذي يرمز لو ب) ،(η2فتبيف أف قيمتو قد بمغت
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( ،)0.4548وىي قيمة تشير إلى حجـ أثر كبير جداً؛ [،]33

كما ويرجع الباحثاف األسباب التي أدت ألثر البرنامج إلى

مما يدؿ عمى ارتفاع أثر البرنامج المقترح في تنمية الميارات

أىمية المحتوى المعرفي لمبرنامج ،وتنظيمو وترتيب معموماتو

التدريسية ألعضاء الييئة التدريسية بجامعة دىوؾ.

المنطقي وبشكؿ مناسب ،أضؼ إلى أف عرض المادة العممية
مف خالؿ جياز الالبتوب وجياز عارض البيانات

وىذا يعنى أف تحسناً واضحاً قد حدث في األداء البعدي

(Data

لمجموعة البحث ،وىذا يؤكد إيجابية البرنامج التدريبي المقترح

) ،showوممارسة ذلؾ مف قبؿ المتدربيف ،ساعد عمى إيجاد

في تنمية الميارات ،ويشير إلى أنو يتصؼ بالكفاءة والفاعمية

أثر كبير لمبرنامج التدريبي .وقد اتفقت نتيجة ىذا البحث مع

والقدرة عمى تنمية الميارات التدريسية الالزمة لدى التدريسي

دراسة سميـ ،]20[ ،ودراسة عالونة.[22[ ،

الجامعي.

 -النتائج المتعمقة باليدؼ الثاني:

ويعزو الباحثاف ذلؾ إلى أف اكتساب الميارات في ضوء

"قياس أثر برنامج تدريبي مقترح لدورة طرائؽ التدريس والتدريب

البرنامج المقترح ،تـ بصورة جيدة وذلؾ مف خالؿ ما يعطى

الجامعي عمى تنمية االتجاه نحو الدورة لدى المحاضريف بجامعة

لممتدرب مف فرصة الحوار والمناقشة والعمؿ التعاوني فيما بينيـ

دىوؾ".

مف جية ،وبينيـ وبيف المدرب مف جية أخرى ،وما كاف يقوـ بو

رصدت درجات المجموعة عينة البحث عمى مقياس

المتدربيف مف ممارسات فعمية يحاكوف بيا التدريس في القاعة،

االتجاىات ،في التطبيقيف القبمي والبعدي ،وباعتماد اختبار (t.

فقد كاف المدرب يكمؼ جميع التدريسييف بتجييز المحاضرات

) testاتّضح أف الفرؽ داؿ عند مستوى ( )0.05وبدرجة حرية

وتنفيذىا بعد تمقييـ معمومات نظرية وفؽ البرنامج المقترح ،كما

( )63إذ كانت القيمة ) (t. testالمحسوبة ( ،)7.55وىي أكبر

كاف يوزع عمييـ بعض المياـ ليتسنى ليـ شرحيا في المقاءات

مف قيمة (ت) الجدولية البالغة ( )2.00كما ىو موضح في

المقبمة ومناقشتيا أماـ المتدربيف.

الجدوؿ اآلتي:
جدول 5
قيمة ( )t. testلمقياس االتجاهات لمجموعة البحث

المجموعة

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

التطبيؽ القبمي

64

47.203

31.495

التطبيؽ البعدي

64

67.015

22.527

التجريبية

االنحراف

درجة

الحرية

بمربع إيتا

63

0.475

وبما أنو يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي

حجم األثر

المحسوبة
7.55

t-test
الجدولية
2.00

مستوى الداللة
...5

داؿ إحصائياً

تنمية االتجاىات نحو دورة طرائؽ التدريس والتدريب الجامعي.
ويعزو الباحثاف ذلؾ إلى أف البرنامج التدريبي المقترح قد

درجات التدريسييف عمى مقياس االتجاىات في التطبيقيف القبمي

وفّر جواً مف المتعة والتشويؽ داخؿ القاعة التدريبية ،وأصبحت

والبعدي ،ولصالح البعدي ،فيذا يؤكد وجود أثر لمبرنامج.
وبيدؼ تعرؼ حجـ األثر ىنا استُخدـ (مربع إيتا) والذي

المحاضرات مشوقة ،مما أدى إلى خمؽ بيئة تدريبية مميئة

يرمز لو ب ) ،(η2فتبيف أف قيمتو قد بمغت ( ،)0.475وىي

بالمثيرات ،وساد التواصؿ المعرفي النشط والفعاؿ ،سواء أكاف

قيمة تشير إلى حجـ أثر كبير جداً؛ [ ،]33مما يشير إلى ارتفاع

ذلؾ في المحاضرات النظرية ،أـ في فترة تطبيؽ المحاضرات

أثر البرنامج المقترح في تنمية اتجاىات التدريسييف نحو دورة

العممية ،مما أسيـ كؿ ذلؾ في تحسيف اتجاىات المتدربيف.

طرائؽ التدريس والتدريب بجامعة دىوؾ.

أضؼ إلى أف تنوع األنشطة التدريبية المنبثقة مف البرنامج
المقترح ،عمؿ عمى جذب واثارة اىتماـ وانتباه المتدربيف ،وأتاحت

وىذا يعنى أف تحسناً واضحاً قد حدث عند تطبيؽ المقياس

ليـ مدى واسعاً مف المشاركة النشطة وزيادة الثقة بالنفس ،فكاف

البعدي لمجموعة البحث ،وىذا يؤكد إيجابية البرنامج المقترح في
93
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ألعضاء ىيئة التدريس في ضوء معايير االعتماد وضماف
الجودة لمتعميـ العالي في كميات التربية بالجامعات

 .6التوصيات

الفمسطينية .مجمة الجودة في التعميـ العالي .المجمد الثاني.

في ضوء ما توصؿ إليو البحث الحالي مف نتائج يمكف تقديـ

العدد األوؿ .ص ص.61-42 :

التوصيات اآلتية:
• زيادة عدد ساعات التدريب والتطوير الجامعي ،ومحاولة

] [2زرقاف ،ليمى .)2013( .اقتراح بناء برنامج تدريبي ألعضاء

التركيز عمى الجوانب العممية التطبيقية أكثر مف الجوانب

ىيئة التدريس الجامعي في ضوء معايير الجودة في التعميـ

النظرية المجردة ،بحيث تصبح الميارات التدريسية سموكاً عممياً

العالي بجامعة سطيؼ .أطروحة دكتوراه غير منشورة.

لدى التدريسييف.

الجزائر :جامعة سطيؼ.

• ضرورة متابعة وتقويـ برامج دورات إعداد التدريسييف

] [3إبراىيـ ،محمد عبد الرزاؽ .)2003( .منظومة تكويف المعمـ

وتطويرىـ ،وبصورة مستمرة ،وصوالً إلى صيغ أفضؿ في تحقيؽ

في ضوء معايير الجودة الشاممة .األردف :دار الفكر.

األىداؼ المرسومة ليا في ضوء متطمبات العصر الحديث.
• عقد المزيد مف البرامج والدورات التدريبية ،واستخداـ أساليب

] [4عمي ،محمد السيد ( .)2003التربية العممية وتدريس العموـ.

وطرائؽ متنوعة لمتدريسييف الجامعييف ،التي تعمؿ عمى تطوير

عماف :دار المسيرة.
ّ

أدائيـ في التدريس.

] [5المقاني ،أحمد ،والجمؿ ،عمي .)2003( .معجـ

• ضرورة اىتماـ مفردات دورة طرائؽ التدريس والتدريب الجامعي

المصطمحات التربوية المعرَّفة في المناىج وطرؽ التدريس.

بغرس االتجاه االيجابي لدى التدريسييف نحو مينة التدريس

القاىرة :عالـ الكتب.

وطرائقيا ودوراتيا التدريبية.
مقترحات البحث:

] [6زيتوف ،عايش .)1994( .أساليب تدريس العموـ .ط.1

استكماالً ليذا البحث يقترح الباحثاف القياـ بمجموعة مف البحوث

عماف :دار الشروؽ.

المكممة مثؿ:

] [8الكندري ،عمي حبيب .)2006( .مدى تمثيؿ أىداؼ

• الكفايات الالزـ توافرىا في مدرب دورات طرائؽ التدريس

تدريس العموـ في دفاتر تحضير الدروس لمعممي العموـ

الجامعي ،مف وجية نظر المتدربيف.

بدولة الكويت .المجمة التربوية .المجمد .20العدد.80

• إجراء دراسة عف مستوى فاعمية الدورات التدريبية في إكساب

الكويت :مجمس النشر العممي .ص .69

التدريسييف الكفايات المينية.
• فاعمية التدريس المصغر في إكساب التدريسييف ميارات

] [9بوقس ،نجاة عبد اهلل محمد .)2008( .أثر استخداـ

التدريس الفعاؿ.

استراتيجيات التعمـ النشط والتدريب المباشر عمى التحصيؿ

• إجراء دراسة لمعرفة أدوار المدربيف في تنمية االتجاىات

اآلجؿ وتنمية ميارات التدريس لدى الطالبات المعممات.

اإليجابية لدى التدريسييف نحو مينة التدريس.

مجمة رسالة الخميج العربي .العدد.)110( :

المراجع

] [10الخطيب ،عمر .)2003( .أدوار المعمـ السعودي إعداده

أ .المراجع العربية

وتدريبو وتقويمو .جدة :مطابع الفرزدؽ.

] [1العاج ػز ،فػ ػؤاد .)2006( .السم ػ ػات الشخصيػ ػ ػ ػة واألكاديمي ػ ػ ػة
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] [12مرسي ،محمد .)1993( .االتجاىات المعاصرة في التربية

] [22عالونو ،معزوز جابر .)2013( .فاعمية برنامج تدريبي

المقارنة .القاىرة :عالـ الكتب.

مقترح لتنمية ميارات أعضاء ىيئة التدريس في جامعة
القدس المفتوحة في التحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج

] [13يوسؼ ،عبد القادر :)2000( .التخطيط إلعداد المعمـ

 .SPSSالمجمة الدولية التربوية المتخصصة .المجمد (.)3

وتدريبو .مصر :المكتب اإلقميمي لميونسكو.

العدد ( 2014 .)5ص ص .58-38

] [14األحمد ،خالد طو .)2005( .تكويف المعمميف مف اإلعداد

] [23فاف داليف .)1985( .مناىج البحث في التربية وعمـ

إلى التدريب .مصر :دار الكتاب الجامعي.

النفس ،ترجمة محمد نوفؿ وآخروف .ط .3القاىرة :مكتبة

] [15زيتوف ،عايش محمود .)1996( .أساليب تدريس العموـ.

االنجمو المصرية.

عماف :دار الشروؽ.
طّ .2

] [24الوكيؿ ،حممي أحمد ،والمفتي ،محمد أميف.)2007( .

] [16الحيمة ،محمد محمود .)2003( .التصميـ التعميمي –

أسس بناء المناىج وتنظيماتيا .ط .2عماف :دار المسيرة

نظرية وممارسة .عماف :دار الفكر.

لمنشر والتوزيع والطباعة.

] [17ولي ،باسـ محمد ومحمد ،محمد جاسـ .)2004( .المدخؿ

] [25الحيمة ،محمد محمود .)2003( .تصميـ التعميـ .ط .٢

إلى عمـ النفس االجتماعي .عماف :دار الثقافة لمنشر

عماف :دار المسيرة.

والتوزيع.

] [26العساؼ ،صالح حمد .)2003( .المدخؿ إلى البحث في

] [18المعايطة ،خميؿ عبد الرحمف .)2007( .عمـ النفس

العموـ السموكية .الرياض :مكتبة العبيكاف.

االجتماعي .ط .2األردف :دار الفكر.

] [27مراد ،صالح ،وسميماف ،أميف .)2002( .االختبارات

] [19عابديف ،محمد .)2008( .االحتياجات التدريبية لممعمميف

والمقاييس في العموـ النفسية والتربوية خطوات إعدادىا

في المدارس العربية داخؿ الخط األخضر مف وجية نظر

وخصائصيا .القاىرة :دار الكتاب الحديث.

المديريف والمعمميف .مجمة العموـ التربوية والنفسية .المجمد

] [28المحاميد ،شاكر .)2007( .اتجاىات طمبة جامعة مؤتة

( .)9العدد ( ،)2يونيو.

نحو عمـ النفس دراسة ميدانية عمى عينة مف طمبة جامعة

] [20سميـ ،رانيو بنت يوسؼ .)2009( .برنامج تدريبي مقترح

مؤتة .مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ التربوية .المجمد .23

لمتنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية

العدد .1

لمبنات بالمممكة العربية السعودية في ضوء التوجيات

] [29أبو حويج ،مرواف .)2002( .القياس والتقويـ في التربية

العالمية المعاصرة في التعميـ الجامعي .أطروحة دكتوراه

وعمـ النفس .عماف :الدار العممية لمنشر.

غير منشورة .السعودية :جامعة الممؾ سعود.

] [30المنيزؿ ،عبداهلل ،والعتوـ ،عدناف يوسؼ .)2010( .مناىج

] [21بياف ،محمد سعد الديف .)2010( .فاعمية برنامج تدريبي

البحث في العموـ التربوية والنفسية .عماف :أثراء لمنشر

مقترح لتحسيف األداء التدريسي لممعمميف أثناء الخدمة في

والتوزيع.

ضوء معايير الجودة الشاممة .أطروحة دكتوراه غير
منشورة .جامعة دمشؽ :كمية التربية.
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والمقاييس التربوية والنفسية .عماف :دار الفكر لمنشر

والتربوي تطبيقات باستخداـ برنامج  .SPSS 18القاىرة:

والتوزيع.

دار الفكر العربي.

] [32عفانة ،عزو .)2000( .حجـ التأثير واستخداماتو في
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THE IMPACT OF PROPOSED TEACHING
METHODS AND TRAINING OF
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ABSTRACT_ The aim of the current study is to measure the impact of proposed training program
teaching methods courses and training of university in order to, progress lecturers’ skills of
teaching and their attitudes at the University of Dohuk. And to achieve the aims of study, it was
depended on the experimental method, and it was chosen one group with pre-test and post-tests.
As well as, the sample of the study is consisted of all faculties at the University of Dohuk, for the
academic year 2014/2015, and the research chose (64) lecturers who underwent for course
teaching methods in training and development center of the university, as a sample for their
research. The study depended on two kinds of tools, one of them is card note teaching skills, which
is consisted of (37) items, and distributed to (6) areas. And the second one is barometer to
measure attitudes towards teaching methods course which is consisted of (36) items, were
distributed to (4) areas. In addition to the prepare a proposal for a training program for lecturers,
which is applied by two stages, theoretical preparation stage, and practical stage. After the
carried out this program, the study applied two kinds tests. the search to find the following: It was
found that there is a significant difference between mean scores of lecturers on the card note
method in two applications pre-test and post-test, at the significant level (0.05), and in favor of the
post-test application. The results showed that there is a statistically significant difference between
the average scores of pre-improvement and post-improvement attitudes, at the significance level
(0.05), and in favor of the post application. At the end of this study, it will recommended the need
to increase the number of hours of training and development of university staffs, and try to focus
on the practical aspects more than theoretical aspects.
KEY WORDS: teaching methods, training program, teaching skills.
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