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)هـ1439/12/29  وقبل للنشر يف،هـ1439/8/15 (قدم للنشر يف
 وكش ــف الف ــروق يف، بأدائه ــم التدري ــي، ه ــدف البح ــث إىل دراس ــة عالق ــة التحصي ــل األكاديم ــي للط ــاب املعلم ــن يف قس ــم الدراس ــات اإلس ــامية: ملخ ــص البح ــث
: ه ــي،) أبع ــاد ل ــأداء التدري ــي5(  ضم ــت، ع ــر تطبي ــق بطاق ــة مالحظ ــة م ــن تصمي ــم الباح ــث،التحصي ــل األكاديم ــي واألداء التدري ــي هل ــم يف ض ــوء متغ ــر اجلن ــس
 وتوصل ــت النتائ ــج.) طالب ــة17() طال ًب ــا و42(  منه ــم،) طال ًب ــا وطالب ــة يف املس ــتوى الثام ــن59(  ع ــى عين ــة ش ــملت،) التأم ــل، التقوي ــم، إدارة الص ــف، التنفي ــذ،(التخطي ــط
 وم ــا ب ــن التحصي ــل األكاديم ــي يف امل ــواد، واألداء التدري ــي، م ــا ب ــن التحصي ــل األكاديم ــي يف م ــواد التخص ــص،إىل ع ــدم وج ــود عالق ــة ارتباطي ــة ذات دالل ــة إحصائي ــة
 ك ــا. واألداء التدري ــي، وم ــا ب ــن التحصي ــل األكاديم ــي ال ــكيل، واألداء التدري ــي، وم ــا ب ــن التحصي ــل األكاديم ــي يف م ــواد اإلع ــداد الع ــام، واألداء التدري ــي،الرتبوي ــة
كش ــفت النتائ ــج ع ــن ع ــدم وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة م ــا ب ــن اجلنس ــن يف التحصي ــل األكاديم ــي مل ــواد التخص ــص وم ــواد اإلع ــداد الرتب ــوي وم ــواد اإلع ــداد
. بين ــا توصل ــت الدراس ــة إىل وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة م ــا ب ــن اجلنس ــن يف األداء التدري ــي لصال ــح اإلن ــاث. والتحصي ــل ال ــكيل،الع ــام
. الرتبية اإلسالمية، الطالب املعلم، األداء التدرييس، التحصيل األكاديمي:كلامت مفتاحية
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Relationship to Teaching Performance from Supervisor’s Viewpoint
Mosab Mutlak Alenaz
Northern Border University
(Received 1/5/2018, accepted 10/9/2018)
Abstract:: The study aimed at investigating the relationship between academic achievement of teachers opting for Islamic Studies and their teaching performance.
It also tries to find out the differences between their academic achievement and teaching performance in the light of gender variable. The study used a note card
designed by the researcher comprising 5 dimensions of teaching performance, namely planning, implementation, class management, evaluation and meditation.
It is used on a sample that included 59 level eight male and female students: 42 male students and 17 female students. The results concluded that there is no
statistically significant correlation between academic achievement in the subjects of specialization, teaching performance and academic achievement in educational
subjects and teaching performance. Further, there is no statistically significant correlation between academic achievement in general preparation subjects, teaching
performance, and overall academic achievement and the academic performance. The results also revealed the absence of statistically significant differences
between the males and females in the academic achievement of specialization subjects, educational preparation materials, general preparation materials, and total
achievement. The study also found that there are statistically significant gender differences in teaching performance in favor of the females.
Keywords: Academic achievement - Teaching Performance – Teachers opting for higher qualification - Islamic Education.
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مقدمة:

حتقيــق عــدة معايــر ،تتمثــل يف أن يكــون الطــاب

يعــد املعلــم العنــر األكثــر أمهيــة يف أي نظــام

املقبولــن يف كليــات الرتبيــة مــن ذوي الرغبــة بمهنــة

بانتقائــه ،ومــن ثــم إعــداده ،وتأهيلــه؛ ليكــون

دراســتهم فــر َة إعدادهــم للتعليــم ،وأن متتلــك هــذه

تعليمــي ،لــذا هتتــم األنظمــة التعليميــة املتميــزة
ـادرا عــى ممارســة مهامــه التدريســية ،بــكل جــدارة
قـ ً
واقتــدار .كــا أن حتســن نوعيــة التعليــم تعتمــد قبــل

كل يشء عــى املعلمــن أكثــر مــن اعتامدهــا عــى
التنظيــم ،واإلدارة ،واملبــاين الصاحلــة ،واإلمكانــات

املاديــة املتاحــة ،واملناهــج املخ َّططــة؛ فبــدون املعلــم
واملؤهــل تأهيــ ً
ا كاف ًيــا ،تفقــد
امل َعــدِّ إعــدا ًدا ج ِّيــدً ا،
َّ

هــذه العوامــل أمهيتهــا (الكــوري2004 ،م).

التعليــم ،وأن يكونــوا قادريــن عــى اإلفــادة مــن
الكليــات ملــكات تدريســية متخصصــة متمكنــة مــن

مادهتــا العلميــة ،وأدائهــا التدريــي ،مــا جيعــل مــن
الــروري رفــد برامــج إعــداد املعلمــن ببعــض
التقنيــات احلديثــة يف جانبــي اإلعــداد ،والتدريــب؛

متاشــ ًيا مــع التطــور التقنــي احلــادث (العيســاوي،
2015م).

وتوضــح دراســة )َّ (Mohanty, 2000
أن أداء

واســتنا ًدا إىل مــا تشــر إليــه الدراســات ،مــن َّ
أن
ٍ
بنســبة تقــرب
ــر يف تكويــن املتع ِّلــم
دور املعلــم مؤ ِّث ٌ

جــدوى أدائــه التدريــي يعتمــد عــى جمموعــة مــن

والتعليميــة األخــرى بحــوايل ( )%40مــن نســبة

مقيســا باملعــدل األكاديمــي
الدراســية التخصصيــة ً

تســتقيم مــا مل يتمتــع املعلمــون العاملــون فيهــا بكفــاءة

للطالــب املعلــم (Ahmed, Hussen, Ahmed,

مــن ( ،)%60بينــا تشــرك عنــارص العمليــة الرتبويــة،

التأثــر ،وعليــه؛ فــإن العمليــة الرتبويــة ،والتعليميــة ال

عاليــة (عبــد اهلل2013 ،م).

املعلــم هــو أهــم املدخــات يف جمــال التعليــم ،وأن

العوامــل ،منهــا التأهيــل ،كــا يــأيت إتقــان املقــررات

تأثــرا يف اإلعــداد املهنــي
يف مقدمــة أكثــر العوامــل
ً
) ،Ahmed & Ud Din, 2012مــا يؤكــد أمهيــة العناية

ويتَّصــف املعلــم الكــفء بامتــاك كفايــات

بتأهيــل الطالــب املعلــم يف ختصصــه ،الــذي يدرســه يف

إحــداث كل تقــدم تعليمــي متميــز؛ فهــو مفتــاح

ـرا مــع هــذا التوجــه ،اهتــم قســم الدراســات
وسـ ً

ـول عليــه
شــخصية ،وفنيــة ،ومهنيــة ،جتعــل مــن املعـ َّ
أي نظــام تعليمــي يســعى إىل حتقيــق معايــر عاليــة
التنافســية ،واجلــودة (نصــار2017 ،م).

مؤسســات إعــداد املعلمــن.

اإلســامية ،يف كليــة الرتبيــة ،بجامعــة احلــدود

الشــالية ،بتضمــن خطتــه الدراســية إلعــداد الطــاب

ومــن الــازم لضــان بلــوغ مؤسســات إعــداد

املعلمــن امللتحقــن بالقســم ،مــا جمموعــة ()128

ذوي كفايــة عاليــة يف األداء التدريــي ،العمــل عــى

الدراســية التخصصيــة؛ أي مــا نســبته ( ،)%68يف

املعلمــن أهدافهــا ،التــي تنطــوي عــى إعــداد معلمني

ســاعة دراســية ،منهــا ( )87ســاعة للمقــررات
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حــن يــدرس الطالــب ( )11ســاعة دراســية يف

وإتقــان املقــررات التخصصيــة ،والقــدرة العقليــة

فيوجــه لدراســة مقــررات الســنة
تبقــى يف ســاعات؛ َّ

عوامــل أخــرى خارجيــة؛ كبيئــة الصــف ،والعالقــات

املجــال الرتبــوي؛ أي مــا نســبته ( ،)%8.6ومــا
التحضرييــة ،والثقافــة العامــة؛ أي ( )30ســاعة

دراســية ،بنســبة (.)%23.4

ويتضــح ،وفــق النســب املشــار إليهــا ،تركيــز هــذه

اخلطــة الدراســية عــى إكســاب الطالــب املعلــم املعرفة

العامــة (الــذكاء) ،ونمــط الشــخصية ،إضافــة إىل

مــع كل مــن الطــاب ،والزمــاء ،وأوليــاء األمــور،
وزيــادة العــبء التدريــي ،وانخفــاض األجــور،

وتــدين مســتوى التقديــر املجتمعــي.
خلفية البحث:

ـادرا ،بعــد خترجــه ،عــى أداء
التخصصيــة؛ ليكــون قـ ً

مهامــه التدريســية بــكل اقتــدار.

مــن خــال قيــام الباحــث بالبحــث يف قواعــد

ويشــر األدب الرتبــوي إىل أن ثمــة عوامــل مؤثــرة

البيانــات العربيــة ،واألجنبيــة حــول العالقــة مــا

وجــود فــروق فيــا بينهــم ،ومــن أهــم تلــك العوامل:

التدريــي ،الحــظ نــدرة الدراســات ،التــي هدفــت

يف التحصيــل األكاديمــي للطــاب املعلمني تــؤدي إىل
االجتاهــات نحــو مهنــة التدريــس ،والفعاليــة الذاتيــة،

والدافعيــة الذاتيــة ،وتقديــر الــذات ،وتوجهــات
ـرا.
األهــداف ،إضاف ـ ًة إىل عوامــل أخــرى أقـ َّـل تأثـ ً

بــن التحصيــل األكاديمــي للطالــب املعلــم ،وأدائــه
إىل كشــف هــذه العالقــة ،حيــث وقــف الباحــث –يف
حــدود علمــه -عــى ( )5دراســات فقــط تناولــت

هــذه العالقــة ،وجــاءت نتائجهــا متباينــة.

ويف هــذا الســياق ،أثبتت دراســة & (D’Agostino

حيــث أشــارت دراســة ) (Vecaldo, 2017إىل عدم

للطــاب املعلمــن يف برنامــج إعــداد املعلمــن عــى

األداء املهنــي ،واألداء األكاديمــي للمعلمــن قبــل

) Powers, 2009قــدرة املعــدل األكاديمــي الرتاكمــي
التنبــؤ بأدائهــم التدريــي؛ لوجــود عالقــة ارتباطيــة

دالــة مــا بــن معــدل الطالــب املعلــم الرتاكمــي،
وأدائــه التدريــي ،كــا أشــارت نتائــج هــذه الدراســة

إىل َّ
قــوي بمهاراتــه
ــئ
ٌّ
أن هــذا املعــدل الرتاكمــي من ِّب ٌ
التدريســية.

وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة مــا بــن أبعــاد مــؤرشات
اخلدمــة يف املرحلــة االبتدائيــة ،عــدا مــؤرش اخلدمــة
املجتمعيــة ،حيــث ُو ِجــدَ ْت عالقــة ارتباطيــة ســالبة

دالــة عــى أدائهــم األكاديمــي ،وتوصلــت دراســة
مطــر وبريــح (2013م) إىل عــدم وجــود عالقــة ذات
داللــة إحصائيــة مــا بــن األداء التدريــي واملعــدل

ويشــر األدب الرتبــوي يف هــذا اجلانــب ،إىل

األكاديمــي الرتاكمــي للطــاب املعلمــن ،كــا

املعلــم ،منهــا عوامــل داخليــة؛ كاالســتعداد ،واالجتاه،

إىل أن العالقــة مــا بــن املعــدل الرتاكمــي للمعلمــن

جمموعــة عوامــل مؤثــرة يف األداء التدريــي للطالــب

توصلــت دراســة رواقــه وحممــود والشــبيل (2005م)
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حديثــي التخــرج ،وأدائهــم التدريــي غــر دالــة
إحصائ ًّيــا.

وعىل الضد من ذلك ،توصلت دراسة (D’Agostino

ـف أداؤهــم التدريــي ،رغــم ارتفــاع معــدالت
َض ُعـ َ
حتصيلهــم األكاديمــي الرتاكمــي.
مشكلة البحث:

) & Powers, 2009إىل وجود عالقة ارتباطية دالة،

مقيسا باملعدل األكاديمي،-ما بني األداء األكاديمي
ً
واألداء التدرييس ،كام أشارت إىل َّ
أن األداء األكاديمي

منبئ قوي باملهارات التدريسية ،كام أشارت دراسة

تأسيســا عــى مــا ســبق ،يمكــن حتديــد مشــكلة
ً

البحــث يف حمــاول اإلجابــة عــن التســاؤالت التاليــة:
1.هــل توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائ ًّيــا

( )Diaz,2015إىل وجود عالقة ارتباطية دالة

مــا بــن متوســطي التحصيــل األكاديمــي

إحصائ ًيا ما بني األداء التدرييس ،والتحصيل األكاديمي

(مقيســا باملعــدل األكاديمــي الرتاكمــي)
ً
(مقيســا باســتجابة املــرف
واألداء التدريــي
ً

للمعلمني املبتدئني.

ويتضــح ممــا ســبق عرضــه ،وجــود تناقــض مــا بــن

نتائــج الدراســات؛ إذ أشــارت دراســتا ;(Diaz, 2010

األكاديمــي) للطــاب املعلمــن يف قســم

مقيســا
ارتباطيــة دالــة بــن التحصيــل األكاديمــيً ،

الشــالية؟

الدراســات اإلســامية بجامعــة احلــدود

)D’Agostino & Powers, 2009إىل وجــود عالقــة

-

باملعــدل الرتاكمــي ،واألداء التدريــي ،يف حــن
أشــارت دراســة ) ،(Vecaldo et al, 2017ودراســة
مطــر وبريــح (2013م) ،ودراســة رواقــة وآخريــن

أ-

(2005م) إىل عــدم وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة مــا
بــن هذيــن املتغرييــن.

ومــن هنــا ،ظهــرت حاجــة إىل إجــراء مثــل

وينبثـــق مـــن هـــذا التســـاؤل

الرئيـــس التســـاؤالت الفرعيـــة
ا لتا ليـــة :

هــل توجــد عالقــة ارتباطيــة
دالــة إحصائ ًّيــا مــا بــن درجــات
الطــاب يف التحصيــل األكاديمــي
يف

هــذا البحــث؛ كمحاولــة حلــل هــذا التناقــض،

شــجع عــى القيــام هبــا ،مــا الحظــه الباحــث أثنــاء

مــواد

ا لتد ر يــي ؟

عملــه؛ كمــرف أكاديمــي عــى طــاب الدراســات

التخصــص

واألداء

ب -هــل توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة
إحصائ ًّيــا مــا بــن درجــات الطــاب يف

اإلســامية يف الرتبيــة امليدانيــة ،مــن وجــود متيــز يف

التحصيــل األكاديمــي يف املــواد الرتبوية

األداء التدريــي للطــاب ذوي معــدالت حتصيــل

واألداء التدرييس؟

أكاديمــي تراكمــي منخفضــة ،يف حــن وجــد مــن
238

مصعب بن مطلق العنزي :التَّحصيل األكادمييُّ َّ
للطالب املعلِّم (ختصُّص التَّربية اإلسالمية) وعالقته باألداء التَّدريسي.......

أمهية البحث:

ج -هــل توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة
إحصائ ًّيــا مــا بــن درجــات الطــاب يف

من املؤ َّمل؛ كأمهية للبحث ،أن يفيد يف اآليت:

التحصيــل األكاديمــي يف مــواد اإلعــداد

د-
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1 .التوصــل إىل نتيجــة علميــة لتحديــد مســتوى
العالقــة مــا بــن التحصيــل األكاديمــي

العــام واألداء التدريــي؟

هــل توجــد عالقــة ارتباطيــة

للطالــب املعلــم ،وأدائــه التدريــي ،بــا

التحصيــل األكاديمــي الــكيل واألداء

الســابقة ،وبخاصــة الدراســات العربيــة عــى

يســاهم يف حــل تناقــض نتائــج الدراســات

دالــة إحصائ ًّيــا مــا بــن درجــة

ندرهتــا.

ا لتد ر يــي ؟

2.هــل توجــد فــروق دالــة إحصائ ًّيــا مــا

2 .تقديــم املعلومــات الالزمــة للمختصــن

(مقيســا باملعــدل األكاديمــي
األكاديمــي
ً

اخلاصــة بربامــج كليــة الرتبيــة ،التــي تعنــى

بــن متوســطي اجلنســن يف التحصيــل

القائمــن عــى تطويــر اخلطــط الدراســية

الرتاكمــي)؟

بتأهيــل ،وتدريــب الطــاب املعلمــن؛ يف

3.هــل توجــد فــروق دالــة إحصائ ًّيــا مــا بــن

ســبيل تطويــر أدائهــم التدريــي.
ٍ
توصيــات ،يف ضــوء
3 .مــا يســفر عنــه مــن

متوســطي اجلنســن يف األداء التدريــي

(مقيســاباســتجابةاملــرفاألكاديمــي)؟
ً

مــا يتوصــل إليــه مــن نتائــج ،بــا يمكــن أن
يســاهم يف تطويــر مســتوى التمكــن التدريــي

أهداف البحث:

للطــاب املعلمــن.

استهدف البحث احلايل ما ييل:

حدود البحث:

1 .الكشف عن وجود عالقة ارتباطية دالة

إحصائ َّيا ما بني متوسطي التحصيل األكاديمي

للطالب املعلمني يف قسم الدراسات اإلسالمية،
وأدائهم التدرييس.

احلــدود الزمانيــة واملكانيــةُ :أ ْج ِــر َي البحــث

يف الفصــل الــدرايس الثــاين ،مــن العــام اجلامعــي

1439/1438هــــ ،عــى الطــاب املعلمــن،

2 .الكشــف عــن الفــروق بــن اجلنســن يف

والطالبــات املعلــات املســجلني يف التدريــب

3 .الكشــف عــن الفــروق بــن اجلنســن يف

اإلســامية يف كليــة الرتبيــة واآلداب ،بجامعــة

التحصيل األكاديمي.
األداء التدريــي.

امليــداين ،بحســب خطــة قســم الدراســات
احلــدود الشــالية.
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-احلــدود املوضوعيــة :يقتــر قيــاس األداء

التدريــي للطــاب املعلمــن عــى ( )5أبعــاد ،كــا

يف بطاقــة املالحظــة ،التــي أعدهــا الباحــث ،وتشــمل
كفايــات( :التخطيــط ،التنفيــذ ،التقويــم ،إدارة
الصــف ،التأمــل).

مصطلحات البحث:

تبنّــت الدراســة ،التَّعريفــات اإلجرائ َّيــة التَاليــة

ملصطلحاهتــا:

-

أوال :العوامـــل املؤثـــرة يف التحصيـــل

األكاديمـــي للطالـــب املعلـــم:

يشــغل موضــوع التحصيــل األكاديمــي اهتــام

املجتمعــات ،واملؤسســات ،واألفــراد ،ومــن ذلــك
البحــث يف العوامــل ،التــي تــؤدي إىل وجــود فــروق
يف التحصيــل األكاديمــي ،بــن األفــراد ،وهــي عوامل

مههــا مــا يــي:
كثــرة ،ومتنوعــة ،مــن أ ِّ
 )1االجتاه نحو مهنة التدريس:

يعــد االجتــاه الــذي يتشــكل لــدى الطالــب

 )1التحصيــل األكاديمــي« :النســبة املئويــة

املعلــم أثنــاء إعــداده ملهنــة التدريــس عامـ ً
ا مؤ ِّثـ ًـرا يف

يف مــواد التخصــص ،واإلعــداد الرتبــوي ،واإلعــداد

يف إقبالــه عــى التعلــم ،ويدفــع بــه نحــو التقــدم يف
التحصيــل املعــريف ،وجيعلــه أكثــر إقبــاالً عــى املــادة

ملتوســط درجــات التحصيــل األكاديمــي للطالــب
العــام خــال ســنوات دراســته».

مســتوى حتصيلــه األكاديمــي؛ إذ يؤثــر ذلــك االجتــاه

 )2األداء التدريــي« :الدرجــة التــي حيصــل

التــي يدرســها ،مــا جيعــل هلــذا االجتــاه اإلجيــايب قيمـ ًة؛

ضــوء اســتجابة املــرف األكاديمــي -أو املرشفــة

وأشــارت دراســة ) ،(Alkhateeb, 2013التــي

علهــا الطالــب املعلــم -أو الطالبــة املعلمــة -يف
األكاديميــة -عــى مقيــاس األداء التدريــي ،الــذي

أعــده الباحــث ،ويضــم ( )5أبعــاد( :التخطيــط،

التنفيــذ ،التقويــم ،إدارة الصــف ،التأمــل الــذايت)».

اإلطار النظري:

يتنــاول الباحــث يف هــذا اإلطــار ُك ًّ
ال مــن العوامــل

املؤثــرة يف التحصيــل األكاديمــي للطالــب املعلــم،

والعوامــل املؤثــرة يف األداء التدريــي للمعلــم بشــكل

عــام.

فيشــعر بســهولتها ،ومتعتهــا.

هدفــت إىل دراســة اجتاهــات الطــاب املعلمــن يف

كليــة الرتبيــة نحــو مهنــة التدريــس يف قطــر ،إىل أن

لــدى أفــراد الدراســة اجتاهــات إجيابيــة متوســطة

نحــو التدريــس؛ كمهنــة ،وأن هــذا االجتــاه أثــر
أيضــا يف التحصيــل األكاديمــي لدهيــم ،وبالتــايل،
ً

يكــون تشــكيل االجتاهــات اإلجيابيــة لــدى الطــاب

املعلمــن أثنــاء مرحلــة إعدادهــم املهنــي ذا قيمــة يف
التنبــؤ بتحصيلهــم األكاديمــي (املجيــدل والرشيــع،

2012م).

ودعمــت نتائــج دراســة & (Bartan, Oksal
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) Sevi, 2013مــا ســبق ،حيــث أكــدت عــى وجــود

الــذايت) ،وعاطفــة الفاعليــة يف اإلجــراءات (الكفاءة)،

املعلمــن وحتصيلهــم األكاديمــي.

عنــد االخريــن يف بيئــة الفــرد (االرتبــاط)(Ryan & .

عالقــة ارتباطيــه إجيابيــه مــا بــن اجتاهــات الطــاب

إضافـ ًة إىل توفــر االهتــام العــايل ،الــذي خيتلــف عنــه

)Deci, 2000, b

 )2الفعالية الذاتية:

وأهــم مــا يميــز هــذه النظريــة ،عــن النظريــات

يشــر عديــدٌ مــن الدراســات إىل أن الفعاليــة

األخــرى ،التــي تفــر الدافعيــة ،أهنــا تــرى الدافعيــة

عــى إكــال املهــام املوكلــة إليهــم بنجــاح ،تؤثــر يف

أيضــا؛ إذ يشــر & (Deci
فحســب ،بــل يف النــوع ً

الذاتيــة ،التــي هــي معتقــدات األفــراد حــول قدراهتــم
املجهــود املبــذول ،واملثابــرة ،ووضــع األهــداف،

مفهو ًمــا متعــدد األبعــاد ،ال تتغــر يف املســتوى
) Ryan ,1995,1991إىل أن هنــاك ( )3أنــواع مــن

ثــم التحصيــل األكاديمــي(Liem, Lan & .
ومــن َّ

الدافعيــة ،هــي :الدافعيــة الداخليــة ،والدافعيــة

نتائــج دراســة(Castro, Villarreal, Guerra, Sass,

وتشــر الدافعيــة الداخليــة إىل املشــاركة يف أي

)Nie, 2008; Devonport & Lane, 2006وأكَّــدت
)& Hseih, 2014ذلــك ،بإشــارهتا إىل وجــود عالقــة

ارتباطيــة إجيابيــة مــا بــن الفعاليــة الذاتيــة األكاديميــة
مــن جهــةٍّ ،
وكل مــن الدافعيــة األكاديميــة ،واالجتــاه

نحــو التدريــس ،والتحصيــل األكاديمــي ،مــن جانــب
ــا قبــل اخلدمــة ،يف تركيــا.
آخــر ،لــدى ( )251مع ِّل ً
 )3الدافعية الذاتية:

تعتــر الدافعيــة ،التــي هــي قــوة توجــه الســلوك

نحــو حتقيــق اهلــدف ،واحــدة مــن املفاهيــم النفســية
اهلامــة يف جمــال الرتبيــة ،وقــد تعــددت النظريــات التي
فرسهتــا؛ كنظريــة التعزيــز الــذايت ،التــي تعــد واحــدة

مــن النظريــات اجلديــدة ،واملؤثــرة يف فهــم دافعيــة
األفــراد؛ فهــي تشــر إىل أن احلافــز وراء الســلوك
الدافــع ،متم ِّثـ ٌـل يف امتــاك خــرة االختيــار (احلكــم

اخلارجيــة ،والدافعيــة غــر الواعيــة.

نشــاط؛ للمتعــة ،واالرتيــاح املســتمدَّ ين من املشــاركة،
دورا ها ًّمــا لــدى املعلــم قبــل
وتلعــب هــذه الدافعيــة ً
اخلدمــة؛ فالتدريــس مهنــة تكافــح مــن أجــل جــذب

اخلرجيــن اجلــدد ذوي الكفــاءة العاليــة ،واالحتفــاظ

هبــم ،وقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات إىل الدور
الــذي تلعبــه الدافعيــة الداخليــة يف األداء األكاديمــي

للطــاب املعلميــــن مــا قبــل اخلدمـــة(Albrech, .

& Hapanen & Hall, 2009; Spittle, Jackson

).Casey, 2009

واعتــرت دراســة )َّ (Ariojul, 2009
أن الدافعيــة

الداخليــة للمعلمــن األتــراك مــا قبــل اخلدمــة يف

اللغــة اإلنجليزيــة أحــد مــؤرشات التنبــؤ بأدائهــم

األكاديمـ�ي ،كـما أشـ�ارت دراسـ�ة �(Eymur & Geb

) an, 2011إىل وجــود أثــر إجيــايب للدافعيــة الداخليــة
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يف التحصيــل األكاديمــي ملعلمــي مــا قبــل اخلدمــة.
 )4تقدير الذات:

األُ ُطــر النظريــة ،وعــى نتائــج األبحــاث.

وبصــــــورة أكثــر د َّقــ ًة ،يشيــــــــر& (Ames

) Arsher, 1988إىل أن أهــداف الطــاب األكاديميــة

يعــد مفهــوم تقديــر الــذات مــن أهــم املفاهيــم

تؤثــر يف التحصيــل األكاديمــي ،كــا ب َّينــت دراســة

يف تشــكيل الشــخصية ،كــا أنــه يشــكل طاقــة نفســية

العالقــة االرتباطيــة مــا بــن التحصيــل األكاديمــي،

املنبثقــة عــن مفهــوم الــذات؛ كأحــد األبعــاد املهمــة

مهمــة صنفهــا «ماســلو» يف نظريتــه ،اخلاصــة هبــرم

حســانني (2010م) ،التــي اســتهدفت كشــف

وتوجهــات اهلــدف ،إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة

احلاجــات ،ضمــن احلاجــات العليــا املهمــة ،مــن باب
أن إشــباع هــذه احلاجــة ي ْشـ ِ
َّ
ـعر الفــرد بقيمتــه ،وبثقتــه
ُ
بذاتــه ،مــا حيفــزه ،ويدفعــه صــوب التحصيــل،

يف التحصيــل األكاديمــي؛ نظــر اهتــام الطــاب

ذات قيمــة لــه ،ولآلخريــن.

بحيــث حتركهــم دافعيــة داخليــة لالنشــغال باملهمــة؛

واإلنجــاز ،ويظهــر ذلــك يف قيامــه بأفعــال مفيــدة،

عنــد مســتوى داللــة ( ،)0.01مــا بــن درجــات
توجــه هــدف املهمــة ،ودرجاهتــم
الطــاب عــى ُب ْعــد ُّ

ذوي التوجــه نحــو هــدف املهمــة بتحــدي املهــام،

ٍ
دراســات العالقــة اإلجيابيــة
وقــد أكــدت مجلــ ُة

إذ يعتقــدون بــأن ذلــك ربــا يســاعدهم يف اإلنجــاز،

كدراســة الردعــان والصويلــح (2014م) ،ودراســة

يرضــون عنــه ،كــا تشــر دراســة (Hanna, Hanna

مــا بــن تقديــر الــذات ،والتحصيــل األكاديمــي؛
زايــد (2004م).

 )5توجهات األهداف:

بــا يكفــل هلــم احلصــول عــى إنجــاز أكاديمــي
) & Hall, 2015إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة ،مــا بــن

توجهــات أهــداف اإلنجــاز ،والتحصيــل األكاديمــي،
لدى طالب اجلامعة.

متثــل األهــداف ،التــي اعتادهــا الطــاب يف

وينظــر بعــض الباحثــن إىل أن التحصيــل
األكاديمــي للطالــب ،مــا هــو إالَّ أحــد العوامــل

توجهــات أهــداف اإلنجــاز املتمثلــة يف (مدخــل

مــن التبايــن يف األداء التدريــي يف امليــدان ،يف حــن

مســرهتم العلميــة ،أحــد العوامــل ،التــي تــؤدي
إىل وجــود فــروق يف التحصيــل األكاديمــي ،ومتثــل

اإلتقــان ،األداء ،جتنــب اإلتقــان ،جتنــب العمــل)
أغراضــا متباينــة للمشــاركة املرتبطــة باملهــام
ً

األكاديميــة ،وقــد تــم ربطهــا بالعمليــات ،وبالنواتــج
املختلطــة املتعلقــة باإلنجــاز ،اعتــادا عــى عديـ ٍ
ـد مــن
ً

االعتياديــة ،التــي يمكــن أن تفــر نســبة بســيطة

ـض َ
آخـ ُـر إىل تأثــر األداء التدريــي بعــدد من
يشــر بعـ ٌ
العوامــل ،التــي تصاحــب األداء ،ويتأثــر هبــا ســل ًبا أو

إجيا ًبــا؛ كالرضــا الوظيفــي ،والتفــاؤل األكاديمــي،
وامتــاك إســراتيجيات فعالــة ملواجهــة ضغــوط
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املدرســة املحــي؛ إذ يــؤدي إىل التقليــل مــن دافعيــة

العمــل(Duckworth, Quinn & Seligman,.

املعلمــن ،وثانيهــا :التقديــر املجتمعــي ،حيــث يقدر

)2009

املجتمــع عمــل املعلــات مقارنــة بعمــل املعلمــن،

 -ثان ًيــا :العوامــل املؤثــرة يف األداء التدريــي

مــا يؤثــر عــى األداء التدريــي هلــم ســل ًبا ،وإجيا ًبــا،

يوضــح ) (Mohanty, 2000أن املعلمــن هــم

يؤثــر ذلــك ســل ًبا عــى أداء املعلــات.

للمعلــم:

األكثــر أمهيــة يف أي نظــام تعليمــي ،وأن أداءهــم
أهــم مدخــات جمــال التعليــم ،كــا تعتمــد جــدوى
أدائهــم التدريــي عــى الدافعيــة ،والتأهيــل،
واخلــرة ،والتدريــب ،واالســتعداد ،وعوامــل

أخــرى كثــرة.

وأشــار ) (Smith & Smith, 1994إىل أن

العوامــل الداخليــة هلــا تأثــر يف شــعور املعلمــن
أن هنــاك عوامـ َ
بالنجــاح ،كــا َّ
ـل خارجيــة ،يمكــن
أن تســاعد ،أو أن تعيــق نجــاح املعلــم؛ كزيــادة

وثالثهــا :التدخــل الســيايس غــر املــرر ،حيــث
ويــرى الباحــث أن التدخــل اخلارجــي يف عمــل

املدرســة ،وأداء املعلمــن بصفــة عامــة ،ممــا ينعكــس
عــى األداء التدريــي للمعلمــن ،ومــن صــور هــذا

يشــاهدُ مــن تدخــات بعــض قــادة
التدخــل مــا
َ

املــدارس ،وبعــض املرشفــن الرتبويــن ،فيــا يتعلــق
ٍ
درجــات ،جتعــل جمموعــة مــن الطــاب
بمنــح

تتقــدَّ م عــى أقراهنــم ،وبــا يــؤدي أحيا ًنــا إىل تأخــر

آخريــن ،أو رســوهبم ،وهــو أمــر يرفضــه املعلمــون،
ويســتاؤون منــه.

ومــن العوامــل األخــرى اخلارجيــة :ضعــف

العــبء التدريــي ،وانخفــاض األجــور ،والطالب
تأثــرا داالًّ عــى
املزعجــن؛ فهــي عوامــل تؤثــر
ً

األجــور ،وانخفــاض الــروح املعنويــة ،وانخفــاض

ذلــك األثــر الســلبي لنقــص دعــم ،ومســاندة

الفصــل الــدرايس ،وبعــض أنــاط اإلدارة املدرســية

اجتاهــات املعلمــن نحــو وظائفهــم ،يضــاف إىل

املعلمــن ،عــى أدائهــم.

وقــد تناولــت دراســة(Nadeem, Rana, Lone,

التقديــر املجتمعــي ،وزيــادة كثافــة الطــاب يف
أحاديــة اجلانــب )(Nadeem et al, 2011

ويشــر (Baumeister, Campbell, Krueger

) Maqbool, Naz & Ali, 2011حتليــل العوامــل

) & Vohs, 2003إىل أن الوضــع االجتامعــي للمعلم

البنجــاب يف باكســتان ،وأشــارت نتائــج الدراســة
ـل بشـ ٍ
ـكل ٍّ
إىل تأثــر ( )3عوامـ َ
أوهلــا :انخفــاض
دالَّ ،

حيــث يــرى أن وضعــه االجتامعــي أقــل مــن أقرانــه

املؤثــرة يف أداء املعلــات ،يف مناطــق إقليــم جنــوب

املســتوى االقتصــادي ،واالجتامعــي ملجتمــع

ُيعــد أحــد العوامــل املؤثــرة يف أدائــه التدريــي،
األطبــاء ،واملهندســن ،وبعــض املوظفــن املدنيــن،
مــا يــؤدي إىل انخفــاض التقديــر الــذايت لــه ،وهــو
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مــا يؤثــر ســل ًبا عــى أدائــه التدريــي.

وتشــر نتائــج دراســة (Ahmed, Hussain,

) Ahmed, Ahmed & Din, 2012إىل أن أكثــر
تأثــرا يف النمــو املهنــي للمعلمــن عــى
العوامــل
ً

مســتوى التعليــم العــايل يف باكســتان ،قــد متثــل يف
إتقــان املقــررات التخصصيــة ،وفاعليــة طريقــة
التدريــس ،واخلصائــص الشــخصية للمعلمــن،

واجتاهــات املعلمــن نحــو الطــاب.
منهجية البحث وإجراءاته:

اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي االرتباطــي؛

ملالءمتــه طبيعــة البحــث ،املتمثلــة يف الكشــف عــن

عينــة البحــث االســتطالعية ،التــي ُأ ْج ِ
ــر َي عليهــا

تقنــن أدوات البحــث؛ فتكونــت مــن ( )28طال ًبــا،

تــم
وطالبــة ،منهــم ( )20طال ًبــا ،و( )8طالبــاتَّ ،
اختيارهــم عشــوائ ًّيا ،مــن جمتمــع البحــث.
-

أداة البحث (بطاقة مالحظة األداء التدرييس

للطالب املعلمني):

هــدف البحــث إىل حماولــة كشــف العالقــة

االرتباطيــة مــا بــن التحصيــل األكاديمــي للطــاب
املعلمــن ،يف قســم الدراســات اإلســامية بجامعــة
مقيســا باملعــدل الرتاكمــي-احلــدود الشــالية
ً
وأدائهــم التدريــي ،مــا تط َّلــب إعــداد بطاقــة

العالقــة مــا بــن التحصيــل األكاديمــي للطالــب
مقيســا باملعــدل الرتاكمــي ،وأدائــه
املع ِّلــم،
ً

امليدانيــة.

مــن خــال بطاقــة القيــاس املصممــة لذلــك.

لإلجابــة عــن أســئلة البحــث ،مســتفيدً ا مــن

مقيســا بالدرجــات ا َّلتــي حيصــل عليهــا
التدريــيً ،

-

جمتمع البحث وعينته:

تكــون جمتمــع البحــث مــن مجيــع طــاب،
َّ

وطالبــات قســم الدراســات اإلســامية يف العــام

اجلامعــي (1438/1437هـــ) ،املســجلني يف
املســتوى الثامــن ،وعددهــم ( )87طال ًبــا ،وطالبــة،

منهــم ( )62طال ًبــا ،و( )25طالبــ ًة.

وبلغــت عينــة البحــث األساســية ( )59طال ًبــا،

وطالبــة ،منهــم ( )42طال ًبــا ،و( )17طالبــة،
تراوحــت أعامرهــم مــا بــن ( )24–22ســنة ،أمــا

مالحظــة؛ لقيــاس هــذا األداء التدريــي ،يف الرتبيــة
وقــد قــام الباحــث ببنــاء هــذه األداة البحثيــة؛

الدراســات الســابقة ،التــي تناولــت املوضــوع ذاتــه،
بحيــث متثــل هــدف األداة يف قيــاس األداء التدرييس

هلــؤالء الطــاب املعلمــن.

مكونــة يف صورهتــا األوليــة مــن ()5
وجــاءت َّ

أبعــاد ،هــي( :التخطيــط ،التنفيــذ ،إدارة الصــف،

التقويــم ،التأمــل) ،بحيــث يمثــل كل بعــد مــن
األبعــاد بعــدد مــن العبــارات ،ويبــن امللحــق ()1

الصــورة األوليــة لبطاقــة مالحظــة األداء التدرييس.
ويوضــح اجلــدول ( )1األبعــاد ،والعبــارات

املمثلــة لــكل بعــد ،كــا يــي:
244

مصعب بن مطلق العنزي :التَّحصيل األكادمييُّ َّ
للطالب املعلِّم (ختصُّص التَّربية اإلسالمية) وعالقته باألداء التَّدريسي.......

253-235

الجدول (:)1
“أبعاد بطاقة مالحظة األداء التدريسي في صورتها األولية والعبارات الممثلة لكل بعد”
م

البعد

عدد العبارات الممثلة

العبارات

1
2
3
4
5

التخطيط
التنفيذ
إدارة الصف
التقويم
التأمل

9
12
5
8
7

9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10
26 ،25 ،24 ،23 ،22
34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27
41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35

-

طريقة االستجابة والتصحيح:

قــام الباحــث بتطبيــق بطاقــة املالحظــة ،عــر

رصــد قيــم األداء التدريــي للطــاب املتدربــن ،يف

ضــوء مشــاهدهتم ،يف مواقــف تدريــس حقيقيــة داخــل
صفوفهــم الدراســية ،وفــق مقيــاس ليكــرت اخلــايس

املتــدرج )5([ :تنطبــق متا ًمــا )4( ،تنطبــق )3( ،تنطبــق

-



اخلصائص السيكومرتية لألداة:

الصــدق :اســتخدم الباحــث طريقــة صــدق

املحكمــن؛ للتأكــد مــن مــدى مناســبة كل عبــارة للبعــد
الــذي تنتمــي إليه ،ومــدى مالءمتهــا من حيــث الصياغة؛

إذ تــم عــرض املقيــاس عــى جمموعــة مــن أعضــاء هيئــة
التدريــس يف قســم املناهــج وطــرق التدريــس بجامعــة

بدرجــة متوســطة )2( ،ال تنطبــق )1( ،ال تنطبــق متا ًمــا].

احلــدود الشــالية ،بلــغ عددهــم ( )5أعضــاء ،وأبــدى

مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف قســم املناهــج وطــرق

وقــد تركــزت مالحظاهتــم حــول إعــادة صياغــة بعــض

كــا قــام الباحــث بتدريــب إحــدى الزميــات

التدريــس -شــطر الطالبــات ،-عــى القيــام بمثــل هــذا
الــدور ،فيــا خيــص تطبيــق بطاقــة املالحظــة ،ورصــد
قيــم األداء التدريــي للطالبــات املتدربــات ،بحيــث

وضــح هلــا أهــداف الدراســة ،وأمهيتهــا ،والــدالالت
َّ
اإلجرائيــة للعبــارات حمــل املالحظــة ،والقيــاس .وقــد

تــم تصحيــح هــذا املقيــاس وف ًقــا للدرجــات ،التــي

تقابــل عباراتــه ،وحيــث إن عــدد عبــارات املقيــاس

بلــغ ( )41عبــارة؛ فعليــه تكــون الدرجــة العظمــى

عــى املقيــاس ( )205درجــات ،بينــا تكــون الدرجــة
الصغرى عىل املقياس ( )41درجة.

املحكمــون اتفاقهــم عــى انتــاء العبــارات لألبعــاد،
العبــارات ،وهــو مــا التــزم الباحــث بتنفيــذه.
 االتســاق الداخــي للبطاقــةْ :اس ـت ُْخ ِد َم معامــل
ارتبــاط بريســون؛ إلجيــاد معامــل ارتبــاط العبــارات

بالبعــد الــذي تنتمــي إليــه ،وارتبــاط العبــارات بالدرجــة
الكليــة للمقيــاس ،وارتبــاط األبعــاد بالدرجــة الكليــة

للمقيــاس؛ فأســفرت نتائــج التحليــل عــن اســتبعاد
ٍ
أي
عبــارات مل تظهــر ملعامــات ارتباطهــا داللــة عنــد ٍّ
مــن مســتويي الدَّ اللــة ( ،)0,05و(.)0,01
ويوضــح اجلــدول ( )2نتائــج حتليــل االتســاق

الداخــي لبطاقــة مالحظــة األداء التدريــي ،كــا يــي:
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الجدول (:)2
“نتائج تحليل االتساق الداخلي لبطاقة مالحظة األداء التدريسي”
البعد

م

التخطيط
التنفيذ

0,066
*0,455
*0,368
0,269
*0,368
0,100
0,240
0,148
0,201
*0,378
*0,469
*0,389
*0,372
0,140
*0405
0,227
0,221
*0,513

**0,899

التقويم

مستوى داللة (*)0,05

*0,391

**0,933
التأمل

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0,269
0.319
0,487
**
0,122
**0,518
*0,405
0,278
*0,380
0,026
0,198
0,174
0,215
*0,370
*0,469
*0,374
*0,385
0,139
*0,418
0,252
0,238
**0,501

إدارة الصف

1
2
3

ارتباط
بالبعد
الفقرات

ارتباط
الفقرات
بالدرجة
الكلية
0,205
0,288

ارتباط البعد
بالدرجة
الكلية

البعد

م
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ارتباط
بالبعد
الفقرات
0,165
0,074

ارتباط
الفقرات
بالدرجة
الكلية
0,171
0,032

**0,418

**0,516

**0,439
*0,374
*0,344
*0,475
*0,454
0,194
0,158
*0,393
0,176
*0,410
0,207
0,255
**0,529
0,292
*0,375
*0,380
*0,372

**0,670
*0,390
*0,369
*0,356
**0,615
0,266
0,195
**0,507
0,095
*0,482
0,058
0,072
*0,378
0,131
*0,374
*0,385
*0,357

ارتباط البعد
بالدرجة
الكلية

**0,619

0,268

**0,872

مستوى داللة (**)0.01

ويبــن اجلــدول (َّ ،)2
أن عــدد عبــارات أداة
ِّ

الدِّ راســة (بطاقــة املالحظــة) ،بعــد اســتبعاد تلــك
العبــارات ،ا َّلتــي مل تكــن ذات داللــة ،قــد بلــغ ()22

الصــورة النهائيــة لــأداة ،وجــاءت
عبــارة ،مت ِّثــل ِّ

موزعــة عــى ( )5أبعــاد.
هــذه العبــارات َّ

ويبــن اجلــدول ( )3عــدد عبــارات بطاقــة
َّ
املالحظــة يف صورهتــا النهائيــة ،موزعــة عــى
أبعادها:
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الجدول (:)3
“أبعاد بطاقة مالحظة األداء التدريسي في صورتها النهائية والعبارات الممثلة لكل بعد”
م
1
2
3
4
5

-

البعد
التخطيط
التنفيذ
إدارة الصف
التقويم
التأمل

العبارات
8 ،6 ،5 ،3
21 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13
26 ،25 ،24
34 ،32 ،29 ،28 ،27
41 ،40 ،39 ،37

عدد العبارات الممثلة
4
6
3
5
4

ثبات أداة البحث:

تـــم حســـاب ثبـــات بطاقـــة املالحظـــة بطريقـــة

التجزئـــة النصفيـــة ،باســـتخدام معادلـــة ســـبريمان–

لتحدي ــد الف ــروق يف التحصي ــل األكاديم ــي ،واألداء
ملتغـــر النـــوع.
التدريـــي ،تب ًعـــا
ِّ
نتائج البحث ومناقشتها:

بـــراون؛ فبلـــغ معامـــل الثبـــات القيمـــة (،)0.688

ك ــا ت ــم حس ــابه باس ــتخدام معام ــل ألف ــا كرونب ــاخ؛
فبلغـــت قيمتـــه ( ،)0.734ومهـــا قيمتـــان دالتـــان

إحصائ ًّيـــا عنـــد مســـتوى الداللـــة ). (α ≤ 0.01
-

أمك ــن ع ــرض ،ومناقش ــة نتائ ــج البح ــث ،ع ــى

النح ــو الت ــايل:
•

األساليب اإلحصائية:

أفـــاد الباحـــث يف معاجلـــة البيانـــات إحصائ ًّيـــا،

م ــن أس ــاليب إحصائي ــة تناس ــب أه ــداف البح ــث،
وطبيعـــة متغرياتـــه ،وهـــي:

إجابة السؤال األول:

تـــم حســـاب معامـــات ارتبـــاط بريســـون؛
َّ

للكشـــف عـــن وجـــود أيـــة عالقـــة ارتباطيـــة
دالـــة إحصائ ًّيـــا مـــا بـــن متوســـطي التحصيـــل

مقيس ــا باملع ــدل األكاديم ــي الرتاكم ــي
األكاديم ــيً ،



املتوســـطات احلســـابية ،واالنحرافـــات

(م ــواد التخص ــص ،امل ــواد الرتبوي ــة ،م ــواد اإلع ــداد



معامـــل ارتبـــاط بريســـون؛ لتحديـــد

باس ــتجابة امل ــرف األكاديم ــي ،للط ــاب املعلم ــن

التحصيـــل األكاديمـــي ،واألداء التدريـــي.

الش ــالية ،وج ــاءت النتائ ــج ك ــا يوضحه ــا اجل ــدول

املعياريـــة.

مســـتوى الداللـــة للعالقـــة االرتباطيـــة مـــا بـــن


اختب ــار  T-Testملتوس ــطني غ ــر مرتبط ــن؛

مقيســـا
العـــام ،الـــكيل) ،وبـــن األداء التدريـــيً ،

يف قســـم الدراســـات اإلســـامية بجامعـــة احلـــدود
()4؛ كالتـــايل:
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الجدول (:)4
“قيمة معامل ارتباط بيرسون ومستوى الداللة للعالقة االرتباطية بين درجات التحصيل األكاديمي واألداء التدريسي”
م

المتغيران

قيمة معامل ارتباط بيرسون

مستودى الداللة

1

التحصيل األكاديمي (مواد التخصص) ،األداء التدريسي

0.046

0,731

2
3
4

0.068التحصيل األكاديمي (المواد التربوية) ،األداء التدريسي
0.088التحصيل األكاديمي (المواد العامة) ،األداء التدريسي
0.041التحصيل األكاديمي (الكلي) ،األداء التدريسي
مستوى داللة (*)0,05

0.610
0,508
0.760
مستوى داللة (**)0.01

وتشــر القيــم اإلحصائ َّيــة يف اجلــدول ( )4إىل عــدم

أمــا انخفــاض دافعيتهــم اخلارجيــة؛ فيمكــن عــزوه

بــن التحصيــل األكاديمــي ،يف أي مــن فئاتــه ،وكل ًّيــا،

باســتثناء درجــات األداء ،التــي مل تعــد -مــن وجهــة نظــر
ـرا هلــم ،حيــث اعتــاد كثــر منهــم
الباحــث -حم ِّفـ ًـزا كبـ ً

وجــود أيــة عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة ،مــا

وبــن األداء التدريــي.

إىل عــدم وجــود نظــام للحوافــز يدفــع هبــم نحــو التميــز،

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلت إليــه دراســة ٍّ
كل

احلصــول عــى تقديــرات عاليــة ،ال تعــر عــن الواقــع

ورواقــه وآخريــن (2005م) ،يف حــن خالفــت هــذه

أمــا عامــل التدريــب؛ فــرى الباحــث؛ كمــرف

مــن ) (Vecaldo et al, 2017ومطــر وبريــح (2013م)،
النتيجــة مــا توصلــت إليــه دراســتا )،(Diaz, 2015
و).(D’Agostino & Power, 2009

الفعــي لــأداء.

أكاديمــي ضعــف توفــر مقومــات البيئــة الداعمــة
واملســاندة لــدى مــدارس التدريــب ،حيــث يكتفــي املعلــم

ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إىل مــا أشــارت إليــه

الرســمي؛ كمعلــم متعــاون ببعــض التوجيهــات ،التــي ال

عــى عوامــل كثــرة؛ كالتدريــب ،والدافعيــة ،التــي تعنــي

تعلمهــا نظر ًّيــا ،وهــي مهــارات حيتــاج إتقاهنــا إىل فهــم،

دراســة ) (Mohanty, 2000مــن اعتــاد األداء التدريــي
مســتوى ثقــة الطالــب املعلــم يف قدرتــه عــى النجــاح يف
أداء املهــام املوكلــة إليــه ،وهــي دافعيــة تعتمــد داخليــة

أم خارجيــة عــى كفاءتــه الذاتيــة .وتبــدو هــذه الكفــاءة
الذاتيــة منخفضــة لــدى الطــاب املعلمــن ،وهــو ما ملســه

الباحــث؛ كمــرف تعليمــي عــى كثــر منهــم ،ويظهــر
هــذا االنخفــاض يف أشــكال متعــددة ،منهــا انخفــاض

مســتوى محاســتهم ،مــا انعكــس ســل ًبا عــى مســتوى
دافعيتهــم التدريســية.

تســاعد الطالــب املعلــم عــى التمكــن مــن املهــارات التــي
وتطبيــق عمليــن ،مــا أضعــف كفاءهتــم الذاتيــة ،وخفــض

مســتويات محاســتهم ،ودافعيتهــم نحــو التميــز التدريــي.

ويشــر الباحــث إىل أن بعــض مــدارس التدريــب
تتعامــل مــع املعلــم الطالــب؛ بوصفــه مع ِّلـ ًـا رســم ًّيا مــن
حيــث احلقــوق ،والواجبــات ،وهــو مــا خيالــف مــا جيــب

أن تكــون عليــه العالقــة مــا بــن مدرســة التدريــب ،وهــذا
الطالــب املعلــم ،الــذي هــو يف مرحلــة املامرســة األوىل،

مــا يعنــى رضورة ختفيــف العــبء التدريــي عنــه ،مقابــل
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تكثيــف جهــود تطويــر مهاراتــه التدريســية ،وكفاءتــه

أدائــه التدريــي بتغذيــة راجعــة آنيــة ،ومســتمرة ،وهــي

وممــا يدعــم الفهــم الســابق قــر فــرة املشــاهدة

التدريــب ،رغــم وجــود معلــم متعــاون تنــص الئحــة

يف متابعــة ،وتوجيــه اجلهــد التدريــي للطالــب املعلــم ،مــا

الطالــب املعلــم ،كلــا كانــت هنــاك حاجــة إىل ذلــك.

املهنيــة.

بدايــة برنامــج التدريــب ،وضعــف جدّ يــة املعلــم املتعــاون

جيعــل هــذا املتــدرب يقــع يف حــرج مهنــي كبــر؛ نتيجــة

أدوار مهمــة ،لكنهــا غائبــة عــن واقــع معظــم مــدارس
مهامــه عــى وجــوب تقديــم الدعــم ،واملســاندة إىل هــذا

ضعــف قدرتــه عــى األداء اجليــد ملــا جيــب عليــه القيــام

بــه مــن مهــام ،وأدوار متنوعــة ،ومتكاملــة يف ضــوء طبيعــة

مهنتــه ،أو ختصصــه األكاديمــي.

•

إجابة السؤال الثاين:

تــم بحــث الفــروق الدالــة إحصائ ًّيــا ،مــا بــن

مقيســا
متوســطي اجلنســن يف التحصيــل األكاديمــيً ،

حيســن
ويقــع هــذا التقصــر يف مقابــل أنــه كان ُ

باملعــدل األكاديمــي الرتاكمــي (مــواد التخصــص،

فــرص النمذجــة يف اكتســاب مهــارات الزمــة؛ كمهــارات

باســتخدام اختبــار  T-Testملتوســطني غــر مرتبطــن،

بمدرســة التدريــب أن توفــر هلــذا املعلــم حتــت التجربــة
التخطيــط ،وإعــداد الــدروس ،وتنفيذهــا ،وتقويــم

الطــاب ،وإدارة الصــف ،إضافــة إىل أمهيــة تعاهــد

املــواد الرتبويــة ،مــواد اإلعــداد العــام ،الــكيل)،
يوضحهــا اجلــدول (،)5
وجــاءت نتائــج ذلــك ،كــا ِّ

عــى النحــو التــايل:

الجدول (:)5
« نتائج اختبار  T-Testللفروق في التحصيل األكاديمي بين الذكور واإلناث”
المتوسط
الحسابي
78.15

االنحراف
المعياري
9.27
7.98

درجة
الحرية

م

المتغير

النوع

العدد

1

مواد
التخصص

ذكور

42

إناث

17

78.46

2

المواد
التربوية

ذكور

42

74.17

9.59

إناث

17

74

8.17

3

مواد
اإلعداد العام

ذكور

42

73.46

7.62

إناث

17

70.66

6.73

ذكور
إناث

42
17

22.24
225.78
19.48
223.12
مستوى داللة (*)0,05

4

الكلي
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57

T-Test
0.120

0.062

الداللة
0.905

0.950

57

1.319

0.193

57

0.427

0.671

مستوى داللة (**)0.01
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وتبــن نتائــج اجلــدول ( )5عــدم وجــود فــروق
ِّ

عــدم وجــود فــروق مــا بني اجلنســن فيهــا؛ كاملســتوى

أي مــن فئاتــه (مــواد
يف التحصيــل األكاديمــي يف ٍّ

واملســؤولية التحصيليــة ،تلــك املســؤولية املتمثلــة

ذات داللــة إحصائيــة مــا بــن الذكــور واإلنــاث
التخصــص ،مــواد اإلعــداد الرتبــوي ،مــواد اإلعــداد
العــام) ،وكذلــك يف التحصيــل الــكيل ،وهــو مــا يعزوه

الباحــث إىل متاثــل العوامــل املؤثــرة يف التحصيــل

االقتصــادي ،واالجتامعــي ،واملهــارات الدراســية،
يف حضــور املحــارضات ،والقيــام بالواجبــات،
والتكليفــات.

األكاديمــي لــدى اجلنســن ،يف بيئــة البحــث،

تلــك العوامــل التــي تشــمل( :االجتــاه نحــو مهنــة
التدريــس ،الفعاليــة الذاتيــة ،الدافعيــة الذاتيــة ،تقديــر

الــذات ،توجهــات اهلــدف).

وفض ـ ً
ا عــن متاثــل اجلنســن يف العوامــل املؤثــرة

الســابقة؛ فــإن هنــاك عوامــل أخــرى يتضــح للباحــث

•

إجابة السؤال الثالث:

تــم اســتخدام اختبــار  T-Testملتوســطني غــر
َّ

مرتابطــن؛ لبحــث الفــروق الدالــة إحصائ ًّيــا مــا

مقيســا باســتجابة
بــن اجلنســن يف األداء التدريــيً ،
املــرف األكاديمــي ،ويوضــح اجلــدول ( )6نتائــج

ذلــك؛ كالتــايل:

الجدول (:)6
« نتائج اختبار  T-Testللفروق في األداء التدريسي بين الذكور واإلناث”
م

الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

1

ذكور
إناث

42
17

58.26
86.48

االنحراف المعياري

ويبـ ِّـن اجلــدول ( )6وجــود فــروق دالــة إحصائ ًّيــا

يف األداء التدريــي ،لصالــح اإلنــاث ،وهــو مــا يعــزوه
الباحــث إىل تفــوق الطالبــات املعلــات؛ نظــر متيــز
بيئــة التدريــب امليــداين يف مــدارس الطالبــات ،مــن

حيــث املنــاخ املــدريس ،واإلمكانــات املاديــة ،مــا

انعكــس إجيا ًبــا عــى محاســة الطالبــات املعلــات ،وزاد

درجة الحرية

الداللة
T-Test
اإلحصائيَّة

57

**0.000 -6.116

16.89
13.66
مستوى داللة (*)0,05

مستوى داللة (**)0.01

مــن دافعيتهــن ،وعطائهــن التدريــي.

وتتفــق هــذه النتيجــة ،مع مــا ب َّينتــه دراســة الكوري

(2004م) ،مــن وجــود فــروق دالــة إحصائ ًّيــا مــا بــن
متوســطي درجــات الطــاب املعلمــن ،والطالبــات
املعلــات يف األداء الــكيل ملهــارات التدريــس العامــة،

لصالــح الطالبــات املعلــات.
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ملا جلهودها من أثر واضح يف مساعدته عىل

التمكن التدرييس ،واكتسابه خربات التدفق

يف ضــوء نتائــج البحــث؛ فــإن الباحــث يــويص

التدرييس .Teaching Flow

بــاآليت:

1 .رضورة عنايــة كليــات الرتبيــة ،واألقســام

مقرتحات البحث:

األكاديميــة فيهــا بالطالــب املعلــم ،مــن

يقرتح الباحث إجراء األبحاث اآلتية:

حيــث رفــع مســتوى حتصيلــه األكاديمــي،

1 .أبحــاث مماثلــة عــى األقســام األكاديميــة

وتبصــره بالعوامــل املؤثــرة يف ذلــك ،ومــن

األخــرى يف كليــات الرتبيــة؛ إذ يصعــب

هــذا مســاعدته يف بنــاء شــخصيته العلميــة

تعميــم نتائــج البحــث احلــايل يف ظــل صغــر

ذات االجتــاه اإلجيــايب نحــو مهنــة التدريــس،

حجــم عينتــه.

الواثقــة بفعاليتهــا الذاتيــة ،التــي متتلــك
توجهـ ٍ
ـات ،وأهدا ًفــا عاليــة ،حمفــزة دائـ ًـا نحــو
اإلنجــاز.

2 .أبحـــاث مماثلـــة تأخـــذ باملنهـــج املختلـــط
(الكمي-الكيف ــي) ،املس ــتند إىل االس ــتبانات،
واملقابـــات شـــبه املنظمـــة ،التـــي تعطـــي

2 .تطويــر التدريــب امليــداين للطــاب املعلمــن؛

تفســـرات أعمـــق ،وأوســـع للظاهـــرة

كمرحلــة مهمــة مــن البنــاء األكاديمــي،
وإعــادة النظــر يف كيفيــة تفعيــل أدوار ٍّ
كل مــن

املدروســـة.

هــذه األدوارمــعأدواراملــرفاألكاديمــي.

تأخــذ بالتوجهــات العامليــة احلديثــة ،يف جمــال

موحــدة،
3 .أبحــاث هتــدف إىل تطويــر أدوات َّ

املعلــم املتعــاون ،وقائــد املدرســة ،وتكامــل

تقييــم األداء التدريــي للطــاب املعلمــن.

3 .توجيــه قــادة املــدارس صــوب التعامــل مــع
متدر ًبــا حيتــاج إىل
الطالــب املعلــم؛ بوصفــه ِّ
متكينــه مــن املهــارات التدريســية ،التــي تل َّقاها

املصادر واملراجع:

نظر ًّيــا ،عــر نمذجــة األدوار ،التــي يقــوم

ً
أوال /املراجع العربية:

هبــا ،واإلفــادة مــن املعلــم املتعــاون يف ذلــك،
وعــدم تكليفــه بأعبــاء تدريســية ال تتناســب

مــع مــا يمتلكــه مــن معــارف ،ومهــارات.

4 .التأكيد عىل أمهية البيئة الداعمة داخل مؤسسات
إعداد املعلم ،أو مدارس التدريب امليداين؛
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