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 :الممخص
تيدف ىذه الدراسة الى تقويم جودة ميارات التدريس لدى أعضاء ىيئة 

وذلك باستخدام استبانة تم  نظرىم،التدريس جامعة االنبار من وجية 
تصميميا ليذا الغرض. وقد حددت جودة ميارات التدريس الجامعي في 

تنويع المثيرات ،  األىداف،ميارة )صياغة خمسة مجاالت رئيسية ىي 
التغذية الراجعة ، التعزيز ، صياغة األسئمة( واشتممت ىذه الميارات عمى 

( تدريسي في 477( فقرة. تم توزيع االستبانة عمى عينة عشوائية من )63)
الجامعة . أظيرت نتائج الدراسة أن المتوسط الحسابي لتقويم جودة ميارات 

أكثر انتشارا في جامعة االنبار من قبل أفراد عينة  التدريس التي ىي
التغذية ’ الدراسة ىي ميارة )التعزيز ، صياغة األىداف، تنويع المثيرات،

الراجعة، صياغة األسئمة(، وقد وجد أثر ذو داللة لمتغير )الجنس، المقب 
العممي، الخبرة( عمى تقديرات أعضاء ىيئة التدريس التقويمية لجودة 

تدريس، بينما لم يوجد ذلك األثر لمتغيري العمر والحالة ميارات ال
االجتماعية. وأوصت الدراسة بضرورة قيام إدارة جامعة االنبار بتعزيز 
جودة ميارات التدريس. فضاَل عن نشر ثقافة جودة ميارات التدريس في 
الجامعة من خالل عقد دورات تدريبية لجميع تدريسي الجامعة لمتعريف 

ميارات التدريس، والعوامل المؤثرة فييا وترسيخيا بين أعضاء بأىمية جودة 
 ىيئة التدريس                                                                                  
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Abstract: 

This study aims to evaluate the quality of teaching skills 

of University  of Anbar faculty members from their point 

of view, using a questionnaire designed for this purpose. 

The quality of university teaching skills was defined in 

five main areas: skill (formulation of goals, 

diversification of stimuli, feedback, reinforcement, 

formulation of questions) and these skills included (30) 

items. The questionnaire was distributed to a random 

sample of (144) teaching staff at the university. The 

results of the study showed that the arithmetic mean to 

evaluate the quality of teaching skills that are more 

prevalent in Anbar University by the study sample 

individuals is a skill (reinforcement, formulation of 

goals, diversification of stimuli, 'feedback, formulation 

of questions'), and a significant effect was found for the 

variable (gender, The scientific title, experience) on the 

faculty members ’assessments of the quality of teaching 

skills, while that effect was not found for the age and 

social status variables. The study recommended that the 

administration of Anbar University should enhance the 

quality of teaching skills. In addition to disseminating a 

culture of quality teaching skills at the university by 

holding training courses for all university teachers to 

introduce the importance of quality teaching skills, and 

the factors affecting them and establishing them among 

the faculty members 
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 :مشكمة الدراسة: 
 يمكن ترجمة مشكمة الدراسة الحالية في السؤالين اآلتيين:

ما ىو مستوى جودة ميارات التدريس السائدة في مجتمع الدراسة من السؤاؿ األوؿ: 
 وجية نظر أفراد عينة الدراسة؟

 ر عينة الدراسة؟أىمية من وجية نظ االكثر ما ميارات التدريسالسؤاؿ الثاني: 
 تبرز أىمية الدراسة في اآلتي:: :أىمية الدراسة2.1

. قد تمبي ىذه الدراسة توصيات العديد من المؤتمرات و الندوات لمعالجة المشكالت 4
التي تعاني منيا برامج إعداد أعضاء ىيئة التدريس وخاصة في جامعة االنبار مثل ندوة 

(، وندوة عمداء 4;>4عربي في الرياض وبغداد )عمداء كميات التربية في دول الخميج ال
(، والمؤتمر الفكري الخامس لمتربويين 9;>4كميات التربية في دول الخميج العربي عام )

 .(>)6>>4العرب المنعقد في بغداد 
. تبرز أىمية ىذه الدراسة بتأكيدىا عمى ان ميارات التدريس ال تكتسب عن طريق 5

 ، بل البد من التدريب عمييا.الممارسة وحدىا أثناء التدريس
.حاجة جامعة االنبار الى التقنيات التعميمية التي تسيم في تنمية كفاية أداء أعضاء 6

 ىيئة التدريس بما يسيم في تحقيق األىداف التعميمية التي تسعى الجامعة إلى بموغيا.
تيدف ىذه الدراسة إلى تحقيق جممة من األىداف أىميا : :أىداؼ الدراسة3.1

 آلتي:ا
.تحديد مكونات جودة ميارات التدريس في كميات جامعة االنبار من وجية نظر 4

 أعضاء ىيئة التدريس في كميات الجامعة عينة الدراسة.
 أىمية من وجية نظر أفراد عينة الدراسة. االكثر .تحديد ميارات التدريس5
  .محاولة تقويم جودة ميارات التدريس في بيئة كميات جامعة االنبار6

 ولتحقيق أىداف الدراسة تم صياغة الفرضية اآلتية: :فرضيةالدراسة:4.1
"تؤثر المتغيرات الديموغرافية )الجنس، الحالة االجتماعية، العمر، المقب العممي، 

 سنوات الخبرة( في جودة ميارات التدريس من وجية نظر أفراد عينة الدراسة".
 :.مصطمحات الدراسة2
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ي درجة التأّلق والتمّيز ، كون األداء ممتاز تعن:(Quality):الجودة1.2
(Excellent)  وخصائص المنتوج ممتازة عند مقارنتيا مع المعايير الموضوعة من منظور

. والجودة في ىذه الدراسة يقصد بيا درجة مطابقة أداء (43)المنظمة أو من منظور الزبون
المينية والسموكية التي يجب عضو ىيئة التدريس لمجموعة من الميارات المتعمقة بالخصائص 
 توفرىا من اجل تمكينو بالقيام بواجباتو التدريسية وفق المطموب.

: عرفت بأنيا "براعة في تناول األجيزة واألدوات وفي التخطيط Skill)):الميارة2.2
جراء العمميات ورسم األشكال وصنع األشياء" . ويقصد بالميارة في ىذه الدراسة "ىي (46)وا 

 جاز عمل ما، أو فعل حركي معقد بسرعة ودقة ومرونة وبجيد قميل. إمكانية ان
(:ىي مجموعة من الخبرات المخطط ليا مسبقًا، من قبل Teaching):التدريس3.2

عضو ىيئة التدريس يتم تنفيذىا داخل القاعة الدراسية، من أجل تحقيق أىداف مرسومة، وىي 
 . (47)عممية ليا أسسيا وقوانينيا ونظرياتيا

(: تعرف بأنيا "مجموعة السموكيات Teaching Skills):ميارات التدريس4.2
(. فيقصد بميارات التدريس في ىذه الدراسة بأنيا 48المرتبطة بالتدريس، وليا أىداف محددة)

قدرة عضو ىيئة التدريس عمى أداء سموكيات معينة داخل قاعة المحاضرة، لنقل الخبرات 
دىم عمى تحقيق األىداف التعميمية، مع مراعاة الدقة والمعمومات إلى الطمبة بشكل يساع

 .والسرعة 
 :.اإلطار النظري لمدراسة3

(: أن االىتمام بالميارات أوجد ما يسمى Teaching Skills):ميارات التدريس1.3
بحركة تربية أعضاء ىيئة التدريس القائمة عمى ميارات إذ نادت ىذه الحركة بضرورة ممارسة 

تحت إشراف أساتذة متخصصين عدد من الميارات التدريسية األساسية عضو ىيئة التدريس 
بدرجة معينة من الكفاية. وانتشرت ىذه الحركة في أغمب بمدان العالم، ومنيا الوطن العربي، 

، (;)9>>4حيث جرت عدة محاوالت الشتقاق وتصنيف الميارات مثل دراسة)السعدي، 
 (.(;4)5336لعاني، ، ا (:4)>>>4، العزاوي،  (49):>>4األمين، 

ليطمئن التدريسي الجامعي إلى نجاحو في تحقيق :تقويـ ميارات التدريس: 2.3
االىداف المنشودة البد من إجراء عممية التقويم ألي عمل والتي تتعدى تشخيص الواقع إلى 

 .عالج عيوبو 
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: الميارات التدريسية كثيرة ولكل موضوع :الميارات التي استخدمت في الدراسة3.3
أو مقرر دراسي ميارة معينة ما عدا ثالث ميارات تكون شاممة لكل الموضوعات، والمقررات 

، وأضاف (>4)الدراسية، وىي ميارة تنويع المثيرات وميارة صياغة األسئمة، وميارة التعزيز
الباحثان ميارتين ،ىما: ميارة التغذية الراجعة ذات االرتباط الوثيق بميارة التعزيز، وميارة 

 ة األىداف التربوية والتي تمثل غاية العممية التعميمية، ويمكن تداوليا وفق اآلتي:صياغ
(: تعد األىداف Educational Objectives).ميارة صياغة األىداؼ التعميمية1

وتحديدىا من األمور البالغة األىمية في المجال التعميمي في كل مستوياتو، ُعرَّف اليدف انو 
سسات التعميمية لموصول إلييا، واليدف التعميمي ىو النتائج المرغوب الغاية التي تسعى المؤ 

 .(53)فييا التي يسعى التعميم لموصول إلييا
(:يقصد بتنويع المثيرات جميع Stimulus Variation Skill).ميارة تنويع المثيرات2

سير  األفعال التي يقوم بيا عضو ىيئة التدريس بيدف االستحواذ عمى أنتباه طمبتو أثناء
 .(54)الدرس، 

(: تعرف التغذية الراجعة عمى أنيا إعالم Feed Back).ميارة التغذية الراجعة3
 .(55)الطالب بنتيجتو سواء أكانت ىذه النتيجة صحيحة أم خاطئة. 

(: ُيعرف التعزيز بأنو الثواب والعقاب أي Reinforcement Skill).ميارة التعزيز4
 (. 56يسبقو)مثير يزيد من تكرار السموك الذي 

ال يستطيع  (:Formulation Question Skill).ميارة صياغة األسئمة الصفية5
أحد أن يتجاىل الدور الذي تقوم بو األسئمة الصفية في العممية التعميمية، وتعد وسيمة ميمة 
لتييئة مرحمة التعميم وبدئيا، وترفع من فعاليتو وتزود الطمبة بتوجييات بناءة ضرورية 

 .(:59,5)باشرة لتعمميمومحفزات م
 :.الدراسػػات السابقة4

 :دراسات عربية1.4
: حاولت ىذه الدراسة تقويم فعالية التدريس في قسم (29)(2005دراسة حمس)

المحاسبة كمية التجارة الجامعة االسالمية في غزة، وذلك باستخدام استبانة تم تصميميا ليذا 
في ثالثة مجاالت رئيسية ىي: المادة الغرض. وقد حددت عناصر قياس فعالية التدريس 
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وموضوعاتيا، الكتاب المقرر والقراءات المساعدة والواجبات واالمتحانات. بينت نتائج الدراسة 
 حصول فقرات قياس فعالية التدريس عمى تقويم إيجابي من قبل الطمبة.

 : حاولت الدراسة إلى التعرف عمى كفايات التدريس في(30)(2005دراسة الغريوات)
جامعة مؤتو من وجية نظر الطمبة. وتوصمت الدراسة بان طمبة الجامعة غير راضين عن 

 أعضاء ىيئة التدريس وطرق تقويميم وكذلك تعامميم غير اإلنساني والتعصب في الرأي.
: استيدفت الدراسة إلى تصميم برنامج تعميمي لتنمية (4)(2010دراسة الجميمي)

العراق. وأظيرت نتائج الدراسة أن  -التربية جامعة بغداد  ميارات التدريس الصفي لطمبة كمية
التعميم المصغر يساىم في تنمية ميارات التدريس ويحسن من أداءه، ويساىم في تحسين 

 مخرجات العممية التعميمية.
استيدفت الدراسة إلى تحديد الكفايات األساسية لدى معممي  :(4)(2010دراسة لبد)

بالتذوق الفني في جامعة األزىر في غزة. وأظيرت نتائج الدراسة بوجود التربية الفنية وعالقتيا 
عالقة موجبة ودالة إحصائية بين الكفايات األساسية وميارات التذوق الفني لدى معممي عينة 

 الدراسة.
 ::دراسات أجنبية2.4

: ىدفت الدراسة إلى تعرف  أثر كل من Macleod,et.al.(1997)(31)  دراسة
ميم المصغر ومجال تخصص المعمم في تنمية واكتساب ميارة التساؤل لدى التدريب بالتع

( في لندن. أظيرت النتائج تفوق طمبة Sterlingالمعممين. أجريت الدراسة في جامعة سترلنج)
 المجموعتين التجريبيتين في األداء لميارة التساؤل عمى طمبة المجموعة الضابطة.

سة إلى تحديد الطريقة األكثر فاعمية : ىدفت الدراMadike(1999)(32)دراسة 
إلكساب المدرس الميارات التدريسية وأثرىا في تحصيل طمبة المدارس، أجريت الدراسة في 
نيجيريا. وأظيرت النتائج باستعمال تحميل التباين فاعمية أسموب التعميم في تحصيل الطمبة 

 عمى األساليب األخرى.
الدراسة إلى تحديد بعض ميارات : استيدفت ىذه Grasky(2003)(33)دراسة 

التدريس لدى مدرسي الجغرافية، فضاًل عن دراسة بعض المتغيرات الديموغرافية عمى ممارسة 
المدرسين ليذه الميارات. وقد أظيرت نتائج الدراسة أن متغير الجنس، سنوات الخبرة والمؤىل 
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في الصف لو تأثير عكسي الدراسي لو تأثير في ممارسة ميارات التدريس، وأن أعداد الطمبة 
 في ممارسة ىذه الميارات.

ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة بإضافة ميارتين ىما: ميارة التغذية الراجعة  تتميز
ذات االرتباط الوثيق بميارة التعزيز، وميارة صياغة األىداف التربوية والتي تمثل غاية العممية 

التي جاءت في الدراسات السابقة وىي ميارة تنويع  التعميمية، باإلضافة إلى الميارات الثالثة
المثيرات وميارة صياغة األسئمة، وميارة التعزيز. فضاًل عن دراسة تأثير البيانات األولية 
)الشخصية والوظيفة( ألفراد عينة الدراسة وىي )الجنس، الحالة االجتماعية، العمر، المقب 

 ات التدريس.العممي، سنوات الخبرة( عمى مستوى جودة ميار 
 :.منيجية الدراسة5

 ::منيج الدراسة1.5
انطالقا من طبيعة الدراسة والمعمومات المراد الحصول عمييا لمتعرف عمى آراء 
واستجابات أعضاء ىيئة التدريس في كميات جامعة االنبار حول تقويم جودة ميارات التدريس 

الراجعة، التعزيز، صياغة بأنواعيا الخمس)صياغة األىداف، تنويع المثيرات، التغذية 
األسئمة(.فقد استخدم في ىذه الدراسة كل من المنيج الوصفي والمنيج التحميمي، فأن المنيج 
الوصفي يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع وييتم بوصفيا وصفا دقيقًا، ويعبر 

دراسة في التحميل والربط عنيا تعبيرًا كيفيًا وكميًا، أما المنيج التحميمي فقد اعتمدت عميو ال
 والتفسير لموصول إلى نتائج يبنى عمييا النموذج المقترح.

 ::مجتمع وعينة الدراسة2.5
بناًء عمى أىداف الدراسة فقد تحدد المجتمع المستيدف والذي يتكون من جميع 

( 495أعضاء ىيئة التدريس في كميات جامعة االنبار، وقد تم أخذ عينة عشوائية بمغ حجميا)
من مجتمع الدراسة، موزعة عمى الكميات عينة الدراسة. وبعد توزيع مقياس  دريسيت

( استمارة استبيان كاممة البيانات 477الدراسة)االستبيان( عمييم، تمكن الباحثان من استعادة )
 .لنسب الجيدة في العموم السموكية%(، وىي من ا;.;;وصالحة لمتحميل بنسبة)

 ::األساليب اإلحصائية3.5
غراض تحميل نتائج ىذه الدراسة واختبار فرضية الدراسة وأداة المقياس فسوف يتم أل

 استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية التالية:
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.أستخدام معامل ألفا كرونباخ لفحص االتساق الداخمي لمبيانات المجمعة عن 4
تعد البيانات موثوقًا بيا إذا كانت قيمة ألفا مكونات جودة ميارات التدريس، ووفق ىذا المقياس 

 %( في العموم السموكية.93أكبر من )
.التكرار والوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، لمتعرف عمى واقع المتغيرات 5

)المستقمة والتابعة( ومدى تركز إجابات أفراد العينة عمى عبارات الدراسة، ومعرفة مدى تشتت 
 حسابي.اإلجابات عن وسطيا ال

 .معامل ارتباط بيرسون لقياس قوة العالقة بين متغيرات الدراسة.6
( لمعرفة مدى تأثير المتغيرات المستقمة في Stepwise.االنحدار المتعدد بطريقة)7

 ( ومعامل التباين.R2المتغيرات التابعة باستخدام معامل التحديد)
الل قياس قوة تأثير ( الختبار صحة فرضية الدراسة من خF,T-test.اختبارات )8

 المتغيرات المستقمة في المتغيرات التابعة.
بعد االطالع عمى أدبيات الدراسة الحالية والدراسات :  :تصميـ مقياس الدراسة4.5

تم تصميم استبيان موجو ألعضاء ىيئة التدريس في عينة الدراسة. ومن خالل  السابقة
جة مشكمة الدراسة ولإلجابة عن تساؤالت االستبيان تم جمع بيانات الدراسة الالزمة لمعال

 الدراسة وتحقيق أىدافيا، حيث أشتمل االستبيان عمى جزأين ىما:
 :الجزء األوؿ: البيانات الديموغرافية

ألفراد عينة الدراسة وىي)الجنس، الحالة  الشخصية والوظيفةتضمن البيانات 
 االجتماعية، العمر، سنوات الخبرة(.

 :التدريس الجزء الثاني: ميارات 
تضمن الجزء الثاني متغيرات الدراسة األساسية التي يمكن من خالليا التعرف عمى 
مستوى جودة ميارات التدريس السائدة في عينة الدراسة، وتم استخدام المقياس الذي استخدم 

، وكذلك استشارة األكاديميين االختصاصيين فقد تم إجراء عميو (4)(5343في دراسة )الجميمي،
( 63لتعديالت من حذف واضافة ودمج ، فأصبح مقياس ميارات التدريس يتكون من )بعض ا

 عبارة موجية إلى أفراد الدراسة وموزعة عمى خمس ميارات رئيسية ىي:
: وقد تم إدراج ىذه الميارة في االستبيان لمتعرف عمى .ميارة صياغة األىداؼ1

( 7تكون مقياس ىذه الميارة من)مستوى جودة صياغة األىداف السائدة في بيئة العمل، وي
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عبارات موجية ألفراد عينة الدراسة لقياس آرائيم حول مكونات ميارة صياغة األىداف لدى 
 ( عبارة.7-4عينة الدراسة، وأخذت التسمسل من)

( عبارات جميعيا تمثل أنواع 8: وتشمل ىذه الميارة عمى ).ميارة تنويع المثيرات2
 ( عبارة.>-8لممثيرات، وأخذت التسمسل من)

( عبارات تمثل جميعيا أساليب 8: وتشمل ىذه الميارة عمى ).ميارة التغذية الراجعة3
( والتي تخص 47-43لمتغذية الراجعة من وجية نظر أفراد عينة الدراسة، وأخذت التسمسل)

 ميارة التغذية الراجعة التي يعتقد بأنيا موجودة في بيئة الدراسة.
( عبارات جميعيا تمثل أساليب التعزيز ;الميارة عمى) : وتشمل ىذه.ميارة التعزيز4

 (.55-48ويمكن قياسيا بالعبارات من تسمسل )
( عبارات جميعيا تمثل أنواع ;: وتشتمل، ىذه الميارة عمى ).ميارة صياغة األسئمة5

 (.63-56لصياغة األسئمة وتقاس بالعبارات من تسمسل)
الذي تتدج اإلجابة عميو من خمس ( Likert Scaleوقد تم استخدام مقياس ليكرت)

درجات أمام اإلجابة وتم األخذ بعين االعتبار تدرج المقياس المستخدم في الدراسة، حيث ُقسم 
المقياس إلى فترات متساوية واستنادًا إلى ذلك فإن قيم المتوسطات الحسابية المرجحة التي 

 (.4في الجدول)توصمت إلييا الدراسة، سوف تُفسر بناًء عمى المعيار المبين 
 :نموذج الدراسة5.5

 يمكن تصنيف متغيرات الدراسة إلى:
وتشتمل عمى مجموعة من  :المتغيرات المستقمة)الخصائص الديموغرافية( أ.

الخصائص التي تشير إلى االختالفات الفردية والشخصية بين أعضاء ىيئة التدريس 
 ة، ويمكن تناوليا كما يمي:كالجنس، العمر، الحالة االجتماعية، المقب العممي، الخبر 

: تشير مراجعة الدراسات السابقة إلى أن العالقة بين ميارات التدريس .الجنس1
والجنس يشوبيا الكثير من الغموض، حيث كشفت ىذه الدراسات عن نتائج متناقضة، حيث 

تأثير الجنس عمى ميارات التدريس،  (66,4)(Grasky,2003;2010بينت دراسة )الجميمي ،
( بينت عدم تأثير الجنس عمى الميارات. وبناء عمى ذلك قد 5343دراسة )لبند، بينما

استيدفت الدراسة الحالية اختبار عالقة الجنس كمتغير فرعي مستقل عمى ميارات التدريس 
 كمتغير تابع. وقد تم قياس ىذا المتغير وفق نوعين من التصنيف ىما: الذكر، واألنثى.
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ىيئة التدريس مقاسًا بعدد السنوات وقسم إلى أربع : يشير إلى عمر عضو .العمر2
سنة،  83أقل من  -73سنة،  73أقل من  -63سنة،  63فئات عمرية وفق اآلتي: أقل من

إلى تأثير الفئات العمرية عمى مستوى  (66)(Grasky,2003سنة فأكثر. تشير دراسة) 83
قة بين العمر كمتغير فرعي جودة ميارات التدريس بينما تشير الدراسة إلى اختبار ىذه العال

 مستقل وجودة ميارات التدريس كمتغير تابع.
: يشير ىذا المتغير إلى نوع الحالة االجتماعية لعضو ىيئة .الحالة االجتماعية3

التدريس من حيث: أعزب أم متزوج، حيث يعتقد بأن ىناك عالقة تأثيرية بين نوع الحالة 
 لدراسة وجودة ميارات التدريس.االجتماعية التي يتصف بيا أفراد عينة ا

: وتشير إلى عدد السنوات التي قضاىا عضو ىيئة التدريس في جامعة . الخبرة4
 -43سنوات،  43أقل من -8سنوات،  8االنبار، وقسمت إلى أربعة أصناف ىي: أقل من 

 سنة فأكثر. 48سنة،  48أقل من 
عدم االتفاق  (4)(5343حيث تشير مراجعة الدراسات السابقة ومنيا دراسة )الجميمي،

بوجود عالقة بين جودة ميارات التدريس والخبرة من حيث شكل واتجاه ىذه العالقة، فيما 
 عن وجود عالقة ارتباط طردية بين ىذين المتغيرين. (66)(Grasky,2003كشفت دراسة)

: يشير ىذا المتغير إلى قدرة ب.المتغيرات التابعة)متغير جودة ميارات التدريس(
ئة التدريس عمى أداء سموكيات معينة داخل قاعة المحاضرة، لنقل الخبرات عضو ىي

والمعمومات إلى الطمبة بشكل يساىم عمى تحقيق األىداف التعميمية. ومتغير جودة ميارات 
التدريس وفق ىذه الدراسة يتكون من خمسة أنواع )صياغة األىداف، تنويع المثيرات، التغذية 

 األسئمة(.الراجعة، التعزيز، صياغة 
 :.أختبار مقياس الدراسة6
يقصد بصدق مقياس الدراسة التأكد من أنيا سوف تقيس ما أعدت لقياسو، أي   

شمول االستمارة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحميل من جانب، ووضوح عباراتيا 
ومفرداتيا من جانب آخر، بحيث تكون مفيومة لكل من يستخدميا. بعد اكتمال مقياس 

 الدراسة المقترح تم أجراء اختبارات الصدق والثبات عميو لمتحقق من جودتو وفق اآلتي:
: تم عرض مقياس الدراسة عمى عدد من أعضاء :الصدؽ الظاىري لمنموذج1.6

واستنادًا إلى المالحظات التي أبداىا التدريسيون، تم إجراء ، ىيئة التدريس في جامعة االنبار
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تعديميا، ، وحذف اآلخر منيا. وبمغ عدد عبارات االستبيان في  التعديالت التي اتفق عمى
( عبارة لمتغير 63( أسئمة لممتغيرات الديموغرافية، كما بمغ )8صورتيا النيائية كما ُذكر )

 جودة ميارات التدريس.
( لكل Cronback Alpha: تم حساب معامل الثبات):الصدؽ الداخمي لمنموذج2.6

وقد أظيرت النتائج أن مقياس جودة ميارات التدريس يمتاز بدرجة  ميارة من ميارات التدريس،
( وىي نسبة عالية 7>.3( لممقياس الكمي )aعالية من االعتمادية. حيث بمغ معامل الثبات )

%( في العموم السموكية. وبذلك يكون النموذج قد تم 93كونيا أعمى من النسبة المقبولة )
 (.5كما يظير في الجدول)اختباره والتحقق من مدى موثوقيتو، 

 يمكن تناول ىذا الموضوع وفق اآلتي: :.تحميؿ ومناقشة نتائج الدراسة7
: يمكن تناول بيانات المتغيرات :تحميؿ وعرض نتائج المتغيرات الديموغرافية1.7

 الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة وفق تسمسميا في استمارة االستبيان وكما يأتي:
أفراد عينة الدراسة حسب الجنس إلى فئتين ىما الذكور واالناث  : تم توزيعأ. الجنس
حيث  ;( أن نسبة الذكور أعمى من نسبة االناث6(. يتضح من الجدول رقم)6كما في الجدول)
%(، ممكن أن يؤثر ذلك عمى مستوى جودة ميارات 7;( فردَا وبنسبة)454بمغ عدد الذكور )

ثبتت بأن الرجال أظيروا مستوى أعمى من جودة التدريس في الجامعة، ألن بعض الدراسات أ
 .(4)(5343ميارات التدريس مقارنة بالنساء )الجميمي،

: تم  توزيع أفراد عينة الدراسة إلى أربع فئات عمرية كما في ب. العمر بالسنوات
 (.7الجدول)

(، أن الفئة العمرية الشائعة بين أفراد عينة الدراسة ىي الفئة 7يتضح من الجدول)
%( من أجمالي عينة الدراسة، وىذا :.67( أذ مثموا ما نسبتو )83إلى أقل من 73العمرية)

االرتفاع مؤشر عمى مدى أىمية العمل بالنسبة لعضو ىيئة التدريس، فضاًل عن حاجة 
 التعميم الجامعي.الجامعة إلى أساتذة ذو خبرة طويمة في مجال 

: تم تصنيف أفراد عينة الدراسة وفق الحالة االجتماعية إلى ج. الحالة االجتماعية
(. حيث تظير نتائج الجدول أن 8فئتين ىما أعزب ، ومتزوج كما مبين ذلك في الجدول رقم)

تيجة %(، ىذه الن6.6;الحالة االجتماعية الشائعة بين أفراد عينة الدراسة، ىو المتزوج بنسبة )
(، حيث أن معظم أفراد عينة الدراسة ىم من الفئات الذين 7تنسجم مما جاء في الجدول )
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( سنة وىذا ممكن أن يكون لو تأثير عمى نوع ومستوى جودة ميارات 73تجاوزت أعمارىم )
 التدريس في بيئة جامعة االنبار إذا ما أخذ ىذا المتغير بنظر االعتبار. 

عينة الدراسة وفق سنوات الخبرة إلى أربع فئات كما مبين  : تم تقسيم. سنوات الخبرةد
 (.9ذلك في الجدول)

 43( أن عدد سنوات الخبرة الشائع لعينة الدراسة ىو)أقل من 9يتضح من الجدول )
%( من إجمالي أفراد عينة الدراسة، وتتفق ىذه النتيجة مع 9.>6سنوات( إذ مثموا ما نسبتو)

 ب العمرتوزيع أفراد عينة الدراسة بحس
: ويمك تناول ىذا الموضوع وفق تسمسل تساؤالت :اإلجابة عف تساؤالت الدراسة2.7

 الدراسة التي وردت في مشكمو الدراسة، كما يأتي: 
: ما ىو مستوى جودة ميارات التدريس السائدة في مجتمع الدراسة من السؤاؿ االوؿ

 وجية نظر افراد عينة الدراسة؟ 
يتم االستعانة بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واإلجابة عن ىذا السؤال س

التي حصمت عمييا جودة ميارات التدريس محل الدراسة، سوف يتم تناول كل ميارة تدريس 
 عمى حدة، وتحديد العبارات التي قاست تمك الميارات كما يأتي:

نحرافات : تم احتساب المتوسطات الحسابية المرجحة واال.ميارة صياغة األىداؼ4
 (.:المعيارية لجميع عبارات ميارة صياغة األىداف وعددىا أربعة، كما مبين في الجدول )

( أن جميع :يتضح في إجابات أفراد عينة الدراسة في مجمميا والمبينة في الجدول )
ذا ما قارنا ىذه المتوسطات بدرجة المتوسط  العبارات حصمت عمى تقدير متوسط، وا 

( درجات نستنتج أن جميع الفقرات تجاوزت ىذه القيمة بما 6ليا ) االفتراضي التي خصصت
يشير إلى أىميتيا باالرتباط بميارة صياغة األىداف كأحد مستويات جودة ميارات التدريس 

 السائدة في كميات جامعة االنبار.
: تعتبر ميارة تنويع المثيرات وما تضمنتو من عبارات نوعًا .ميارة تنويع المثيرات2

واع جودة ميارات التدريس التي ليا تأثير كبير عمى أداء أعضاء ىيئة التدريس وتوجيو من أن
سموكيم نحو تحقيق أىداف الجامعة، ولمتعرف عمى مدى استخدام ميارة تنويع المثيرات من 
قبل عينة الدراسة، تم تحميل إجابات أفراد عينة الدراسة باستخدام المتوسطات الحسابية 

 (.;فات المعيارية كما مبين ذلك في الجدول )المرجحة واالنحرا
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( أن المتوسطات الحسابية المتعمقة بميارة تنويع المثيرات ;تظير نتائج الجدول )
( في مقياس الدراسة، مما 6( وىو أعمى من درجة أحيانًا )6.88حازت عمى تقدير عام )

ات كأحد مكونات جودة ميارة يشير إلى تأكيد أفراد عينة الدراسة عمى أىمية ميارة تنويع المثير 
التدريس في عينة الدراسة، وىذا ما يشجع أعضاء ىيئة التدريس من النظر إلى ميارة تنويع 

 المثيرات في الجامعة بأنيا ميمة في مستويات تعمم الطمبة.
: لغرض قياس مستوى جودة ميارة التغذية الراجعة في بيئة .ميارة التغذية الراجعة3

ار، تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات جودة كميات جامعة االنب
 (.>ميارات التغذية الراجعة، كما مبين ذلك في الجدول )

( المتعمقة بميارة التغذية الراجعة أن المتوسطات >يتضح من بيانات الجدول )
ة، يطمب من الطمبة أن الحسابية لعناصر ميارة التغذية الراجعة بـ: يقدم معمومات إلى الطمب

ينسخوا الجواب، يزود الطمبة بالجواب الصحيح، يعمم الطمبة بنتيجة إجاباتيم، قد تراوحت 
(، وبدرجة تقدير متوسط وىذا يظير تجانس إجابات عينة الدراسة 6.93 ->;.5جميعيا بين)

 حول ىذا النوع من التغذية الراجعة.
سابية المرجحة واالنحرافات المعيارية : تم احتساب المتوسطات الح.ميارة التعزيز4

 (.43لجميع عبارات جودة ميارة التعزيز وعددىا ثمانية، كما مبين ذلك في الجدول )
( أن جودة ميارة التعزيز حققت وسطًا حسابيًا عامًا 43أظيرت نتائج الجدول )

ن عينة الدراسة ( وبدرجة تقدير عالية. وىذا يظير أ4.37( وانحرافا معياريًا بمغ )6.98مقداره)
 أجابوا بدرجة تقدير عالية لمتعبير عن مدى شعورىم بأىمية ميارة التعزيز.

: لقياس ىذه الميارة تم استخدام المتوسطات الحسابية .ميارة صياغة األسئمة5
 (.44المرجحة واالنحرافات المعيارية لقياس عباراتيا، كما مبين في الجدول)

وسطات الحسابية المرجحة لعبارات جودة ميارة تظير نتائج الجدول أعاله أن المت
(، وأن أفراد عينة الدراسة لم يظيروا تجانسًا في :6.7 -7:.5صياغة األسئمة تراوحت بين )

 اإلجابة بشأن أىمية أنواع ميارة صياغة األسئمة.
: ما أكثر أنواع جودة ميارات التدريس أىمية من وجية نظر عينة السؤاؿ الثاني

 الدراسة؟
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جابة عن ىذا السؤال يتم من خالل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ولإل
 (.45لكل ميارة تدريس من أبعاد المقياس وترتيبيا عمى ضوء ذلك، وكما موضح في الجدول)

( أن ميارة التعزيز حصمت عمى الترتيب األول لجودة 45يالحظ من نتائج الجدول)
الدراسة، وكانت ميارة صياغة األسئمة ىي أقل انتشارا ميارات التدريس من وجية نظر عينة 

 في بيئة كميات جامعة االنبار.
وال شك أن اختيار أفراد عينة الدراسة لميارة التعزيز كأىم الميارات المذكورة في 
مقياس جودة ميارات التدريس يعود إلى الدور الفاعل الذي تمعبو جودة ميارة التعزيز في 

ا من تأثير واضح عمى الميارات األخرى، وبصورة عامة يمكن القول أن تحفيز الطمبة لما لي
االىتمام بميارة التعزيز والتواصل اإلنساني بين عضو ىيئة التدريس والطمبة يساىم ذلك في 

 تحقيق مناخ تعميمي مناسب لو تأثير في تحقيق أىداف العممية التعميمية لمجامعة.
في ىذا الجزء من الدراسة سيتم اختبار  :: اختبار ومناقشة فرضية الدراسة3.7

 Pearsonفرضية الدراسة، ولغرض اختبار فرضية الدراسة سيتم من خالل ارتباط بيرسون)
Correlation لمعرفة اتجاه وقوة العالقة بين متغيرات الدراسة والدرجات المعنوية وكذلك )

الفرضية إذا كانت قيمة  (، وستكون قاعدة قبولStepwiseتحميل االنحدار المتعدد بطريقة )
(F,T(المحسوبة المستخرجة من نتائج )SPSS( أكبر من قيمة )F,T الجدولية. حيث تنص)

فرضية الدراسة عمى اآلتي: "تؤثر المتغيرات الديموغرافية في جودة ميارات التدريس من وجية 
 نظر عينة الدراسة".

الجتماعية، العمر، المقب الختبار تأثير المتغيرات الديموغرافية )الجنس، الحالة ا
العممي، سنوات الخبرة( في جودة ميارات التدريس، فقد تم استخدام اختبار تحميل االنحدار 

 (.46(، كما مبين ذلك في الجدول)Stepwiseالمتعدد بطريقة )
( إلى تأثير بعض الخصائص الديموغرافية لمفردات 46حيث تشير نتائج الجدول)

ات التدريس، ولم يظير الجدول تأثير كل من الحالة االجتماعية عينة الدراسة في جودة ميار 
والعمر، بينما أظيرت نتائج الجدول وجود تأثير لمخصائص األخرى والمتمثمة في الجنس، 

( ويؤكد ىذه العالقة التأثيرية B=0.35حيث أظيرت النتائج أن قيمة معامل التأثير بمغت)
( ;5.68والتي كانت أعمى من قيمتيا الجدولية )( t=4.370( المحسوبة التي بمغت )tقيمة )

 . (a=0.01( وىي دالة إحصائيا عند مستوى )a=0.00بمستوى دالة )
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وكذلك أظيرت نتائج التحميل أن متغير المقب العممي يؤثر عمى جودة ميارات 
( ;5.68( وىي أعمى من قيمتيا الجدولية)B=0.41التدريس، حيث بمغت قيمة معامل التأثير)

(. وكذلك أظيرت نتائج a=0.01( وىي دالة احصائيًا عند مستوى )a=0.00ى داللة )بمستو 
التحميل أن متغير سنوات الخبرة يؤثر بمستوى ضعيف عمى جودة ميارات التدريس، حيث 

( وىي أعمى t=2.003( المحسوبة بمغت )t( وأن قيمة )B=0.11بمغت قيمة معامل التأثير)
( وىي دالة إحصائيا عند مستوى a=0.047ستوى داللة )( بم;4.98من قيمتيا الجدولية )

(a=0.05( وىذه النتائج تتفق مع نتائج دراسة كل من كراسكي .)Grasky,2003)(66) ،
، والتي تؤكد أن ىناك عالقة تأثيرية بين الجنس، المقب العممي (63)(5338والغريوات )

يئة التدريس في الجامعة في والخبرة، وبين جودة ميارات التدريس التي يمارسيا أعضاء ى
 قاعة المحاضرة الدراسية.

ولغرض معرفة وجود عالقة تأثيرية بين المتغيرات الديموغرافية)الجنس، المقب العممي، 
 Tow Wayوسنوات الخبرة( وجودة ميارات التدريس نستخدم اختبار تحميل التباين الثنائي)

ANOVA( كما مبين ذلك في الجدول ،)47.) 
( F(، وقيمة )R2=0.599( بان قيمة معامل التحديد )47الجدول ) تشير نتائج

( وىي أقل من قيمتيا الجدولية 474,6( لمتغير الخبرة ودرجات حرية )F=1.304المحسوبة )
(، بينما تشير نتائج الجدول بأنيا دالة احصائيًا لكل a=0.272( عند مستوى داللة)8>.6)

( وىذه النتائج تثبت جزئيًا صحة فرضية 3.34ة)من الجنس والمقب العممي عند مستوى دالل
الدراسة والتي تنص عمى: " تأثير المتغيرات الديموغرافية عمى جودة ميارات التدريس من 
وجية نظر عينة الدراسة "، أي يؤثر متغيري الجنس والمقب العممي فقط عمى جودة ميارات 

عة االنبار، وىذا يعبر عن التدريس من وجية نظر  أعضاء ىيئة التدريس في كميات جام
نظرة المجتمع الميبي الذي يتصف بالقبمية والذي يقمل من دور المرأة في بيئة عمل العممية 

 التعميمية.
يمكن تناول أىم النتائج والتوصيات التي توصمت إلييا : .النتائج والتوصيات8

 الدراسة فيما يمي:
 ::نتائج الدراسة1.8
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لداخمي)االتساق الداخمي( لمقياس جودة ميارات .أظيرت نتائج اختبار الصدق ا4
التدريس والذي يتكون من خمس ميارات )تشتمل عمى ثالثين عبارة( في بيئة كميات جامعة 
االنبار موضع الدراسة، حيث كشفت النتائج إلى أنيا بمغت درجة عالية في الثبات الداخمي 

 .(4)(5343دراسة )الجميمي، (، وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع6ليا، كما مبين بالجدول)
.كشفت النتائج أن أعمى تقييم لجودة ميارات التدريس انتشارًا في بيئة كميات جامعة 5

االنبار من قبل أفراد عينة الدراسة ىي ميارة التعزيز وبدرجة تقدير عالية، بينما ميارة صياغة 
لجامعة وبدرجة تقدير األسئمة ىي أقل أنواع جودة ميارات التدريس انتشارا في بيئة عمل ا

 متوسطة.
.أظيرت نتائج الدراسة درجة متوسطة لجودة ميارات التدريس من وجية نظر أفراد 6

 (.46عينة الدراسة في بيئة جامعة االنبار، كما مبين ذلك في الجدول)
( المبينة في Stepwise.أشارت نتائج تحميل االنحدار المتعدد بطريقة)7
ذات داللة إحصائية في إدراك أفراد عينة الدراسة لجودة ميارات  (، أن ىناك فروقاً 47الجدول)

 التدريس تعود إلى بعض المتغيرات الديموغرافية يمكن تناوليا كما يأتي:
أ. يرتبط الجنس كأحد المتغيرات الديموغرافية المستقمة في جودة ميارات التدريس 

ير تابع( وىذا يتفق مع دراسة %( في جودة ميارات التدريس )كمتغ68بمعامل تأثير مقداره )
(5336،Grasky(66);،5343الجميمي)(4) ،وىذا يعود إلى  (7)(5338وتختمف مع دراسة )لبد

تركيبة المجتمع الميبي بأنو قبمي ال يعطي المجال الكافي لممرأة في تطوير مياراتيا التدريسية 
 مقارنة بالرجل.

ودة ميارات التدريس ب. يرتبط متغير المقب العممي بعالقات تأثيرية بج
%(، أي إذا زادت قيمة جودة ميارات التدريس بوحدة واحدة فإن متغير المقب العممي 74بمغت)

%( من مقدار الزيادة في القيمة وىذه النتيجة تتفق مع نتيجة 74سوف يؤثر عميو بمقدار)
 .(4)(5343دراسة)الجميمي،

ميارات التدريس ج. يرتبط متغير سنوات الخبرة بعالقات تأثيرية بجودة 
%(، أي إذا زادت قيمة جودة ميارات التدريس بوحدة واحدة فإن متغير سنوات 44بمغت)

 %( من مقدار الزيادة في القيمة.44الخبرة سوف يؤثر عميو بمقدار)
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د. لم تظير نتائج الدراسة أي فروقًا ذات داللة إحصائية في أدراك أفراد عينة الدراسة 
ود إلى المتغيرات الديموغرافية المستقمة األخرى )العمر، والحالة لجودة ميارات التدريس تع

االجتماعية(. قد يعود ذلك إلى تجانس إجابات أفراد عينة الدراسة حول ىذه المتغيرات 
الديموغرافية، وبالتالي لم تظير الدراسة أية عالقات ارتباط ذات داللة إحصائية بين ىذه 

( تبين 47ومن خالل النتائج التي ظيرت في الجدول )المتغيرات وجودة ميارات التدريس. 
إثبات صحة جزء من فرضية الدراسة والمتعمق بالمتغيرات الديموغرافية)الجنس، سنوات 
الخبرة(، بينما لم تثبت الدراسة صحة الجزء اآلخر من الفرضية والمتعمق بالخصائص 

 الديموغرافية)العمر، الحالة االجتماعية(.
 : في ضوء النتائج التي تمت مناقشتيا، نوصي باآلتي:سة:توصيات الدرا2.8

.ضرورة قيام إدارة جامعة االنبار عمى تعزيز جودة ميارات التدريس ومكوناتيا 4
المختمفة، واتخاذ السياسات واإلجراءات التي تعمل عمى زيادة مستوى جودة ميارات التدريس 

مستوى جودة العممية التعميمية في  في بيئة الجامعة، لما ليا من تأثير إيجابي في زيادة
 الجامعة.
.نشر ثقافة جودة ميارات التدريس في الجامعة من خالل عقد دورات تدريبية لجميع 5

تدريسي كميات جامعة االنبار، بيدف التعريف بأىمية جودة ميارات التدريس، والعوامل المؤثرة 
لتخصصات، والتي قد تحقق في تنميتيا وترسيخيا بين أعضاء ىيئة التدريس في مختمف ا

 فوائد كبيرة لمجامعة وأعضاء ىيئة التدريس.
.تشير نتائج الدراسة بأن مستوى جودة صياغة األسئمة تحصل عمى درجة تقدير 6

متوسطة، وىو المستوى األقل بالنسبة لمكونات جودة ميارات التدريس، وىذا يترك اثر سمبي 
متحانات، مما قد يؤثر عمى استمرارىم في في شعور الطمبة تجاه صياغة األسئمة في اال

الجامعة، وفي ىذا الجانب توصي الدراسة بضرورة تنمية ميارات صياغة األسئمة لدى 
 تدريسي الجامعة من خالل ادخاليم دورات في طرائق التدريس لزيادة مستوى مياراتيم.

 . أظيرت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند7
( بين بعض المتغيرات الديموغرافية )العمر، والحالة االجتماعية( وجودة a=0.05مستوى)

ميارات التدريس لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة االنبار، لذا يوصى بالقيام بدراسات 
 وأبحاث في بيئات مختمفة لمتحقق من ذلك.
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 ( سمـ درجات مقياس الدراسة1جدوؿ)
 جة التقديردر  المتوسط الحسابي المرجح

 منػػػػػػػػػخفضة 2.49 - 1.00
 متوسػػػػػػػػػػػػػػػطة 3.49 - 2.50
 عػػػالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 5.00 - 3.50

 
 ( معامؿ االتساؽ الداخمي)ألفا كرونباخ( لمقياس جودة ميارات التدريس2جدوؿ)

 معامؿ الثبات عدد الفقرات متغيرات الدراسة
 0.97 4 صياغة األىداؼ
 0.98 5 تنويع المثيرات
 0.97 5 التغذية الراجعة

 0.91 8 التعزيز
 0.90 8 صياغة األسئمة
 7>.3 63 المقياس الكمي

 
 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس3جدوؿ)

 النسبة)%( التكرارات الجنس
 84 121 ذكر
 16 23 أنثى

 100 144 المجموع
 

 ة حسب العمر( توزيع أفراد عينة الدراس4جدوؿ)
 النسبة)%( التكرارات الػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػمر

 13.9 20 30أقؿ مف 
 34 49 40إلى أقؿ مف  30
 34.7 50 50إلى أقؿ مف  40

 17.4 25 فأكثر 50
 100 144 المجموع
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                                    أفراد عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية( توزيع 5جدوؿ)
 الحالة االجتماعية التكرارات النسبة)%(

 متزوج 120 83.3
 أعزب 24 16.7
 المجموع 144 100

 
 (n=144( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة)6جدوؿ)                

 
 

 n=144( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات ميارة صياغة األىداؼ )7جدوؿ)

المتوسط  العبارة
 المرجح

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الترتيب التقدير

 3 متوسطة 1.29 3.06 يترجـ األىداؼ العامة إلى أىداؼ سموكية

لمقرر الدراسي صياغة يصوغ أىداؼ ا
 4 متوسطة 1.32 3.04 سموكية

يقدـ المقرر الدراسي عمى ضوء أىداؼ 
 المحاضرة 

 2 متوسطة 1.33 3.26

 1 متوسطة 1.18 3.42 يثير أسئمة ذات عالقة بأىداؼ المحاضرة

 - متوسطة 1.28 3.19 المتوسط العاـ
 

 
 (n=144ارات ميارة تنويع المثيرات)( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعب8جدوؿ)

 الترتيبدرجة االنحراؼ المتوسط  العبارة

 النسبة)%( التكرارات سنوات الخبرة
 39.6 57 سنوات 5أقؿ مف 

 35.5 51 سنوات 10أقؿ مف  5
 11.8 17 سنة 15أقؿ مف  10

 13.2 19 سنة فأكثر 15
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 التقدير المعياري المرجح
 1 عالية 1.20 3.90 يوجو انتباه الطمبة عف طريؽ التركيز المفظي وغير المفظي
يستعمؿ الصمت أثناء المحاضرة إلثارة أنتباه الطمبة وعند 

 5 متوسطة 1.12 3.11 الحاجة

 4 عالية 1.21 3.52 ؿ الصمت لكي ال يفقد أثرهال يطي
 3 عالية 1.25 3.59 يستعمؿ الصمت إلتاحة الفرصة لمطمبة لمتفكير

يستعمؿ حركة اليديف والوجو والعينيف والرأس لتوصيؿ 
 المعمومة

 2 عالية 1.22 3.63

 - عالية 1.2 3.55 المتوسط العاـ
 

 واالنحرافات المعيارية لعبارات جودة ميارة التغذية الراجعة ( المتوسطات الحسابية9جدوؿ)               
المتوسط  العبارة

 المرجح
االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 التقدير

 الترتيب

 2 متوسطة 1.09 3.48 يقدـ معمومات إلى الطمبة تعقب اإلجابة مباشرة
يطمب مف الطمبة أف ينسخوا الجواب عمى ورقة بعد رؤيتو 

 لو
 1 عالية 1.16 3.60

 4 متوسطة  1.26 2.89 يزود الطمبة بالجواب الصحيح إذا عجزوا عف معرفتو
يعمـ الطمبة بنتيجة إجاباتيـ مع أضافة مفردات مثؿ جيد, 

 بارؾ اهلل فيؾ
 1 عالية 1.33 3.60

 3 متوسطة 1.20 3.42 يزود الطمبة بمعمومات حوؿ دقة إجاباتيـ مع تصحيح الخطأ
 - سطةمتو  1.16 3.39 المتوسط العاـ

 
 (n=144( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات جودة ميارة التعزيز )10جدوؿ)

المتوسط  العبارة
 المرجح

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الترتيب التقدير

 7 متوسطة 1.16 3.50 يستعمؿ المعززات المفظية مثؿ أحسنت, فكرة مدىشة

 3 عالية 0.98 3.76 يحةيبتسـ عندما يسمع إجابة صح

 1 عالية 0.99 3.88يشجع الطمبة عمى االستمرار باإلجابة بحركة يده 
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 الدائرية

 2 عالية 1.14 3.81 يشجع الطمبة عمى االستمرار باإلجابة بإيماءة رأسو

 5 عالية 1.14 3.64 ييز رأسو معطي إيحاء لمطالب بأف أجابتو خطأ

 8 متوسطة 1.02 3.41 يتحرؾ باالقتراب مف الطالب المجيب

 4 عالية 1.05 3.65 يرفع كفو معطي إيحاء لمطالب بالتوقؼ عف الكالـ

 6 عالية 1.10 3.57 يكتب عمى السبورة إجابة الطالب الصحيحة

 - عالية 1.07 3.65 المتوسط العاـ
 ة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات جودة ميارة صياغة األسئم11جدوؿ)

المتوسط  العبارة
 المرجح

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 التقدير

 الترتيب

 8 متوسطة 1.12 2.74 مرتبطة بأىداؼ المحاضرة واضحة وجيدة الصياغة
 4 متوسطة 1.17 3.21 متدرجة الصعوبة وتثير التفكير لدى الطمبة

 7 متوسطة 1.14 2.90 شاممة لجميع جوانب الموضوع وتحتاج إلى إجابات قصيرة
 5 متوسطة 1.05 3.03 يوجو السؤاؿ إلى جميع طمبة الصؼ 

 6 متوسطة 1.05 3.01 ينتظر فترة بعد طرح السؤاؿ ليفكر الطمبة باإلجابة
 2 متوسطة 1.23 3.41 يعزز اإلجابات الصحيحة

 1 متوسطة 1.03 3.47 يحدد المجيب عف السؤاؿ عشوائياً 
 3 متوسطة 1.18 3.13 ال يضيع الوقت لمبحث عف طالب يعرؼ اإلجابة

 - متوسطة 1.12 3.11 المتوسط العاـ
 (n=144( ترتيب جودة ميارات التدريس وفقًا لممتوسطات واالنحرافات المعيارية)12جدوؿ)               

 الترتيب درجة التقدير االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي الميارات 
 1 عالية 1.04 3.65 التعزيز

 2 متوسطة 1.16 3.46 صياغة األىداؼ
 3 متوسطة 1.16 3.39 تنويع المثيرات
 4 متوسطة 1.22 3.12 التغذية الراجعة
 5 متوسطة 1.08 3.11 صياغة األسئمة
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 - متوسطة 1.13 3.34 المقياس العاـ
 

( لبياف تأثير المتغيرات الديموغرافية في جودة Stepwise( االنحدار المتعدد بطريقة)13جدوؿ)        
 ارات التدريسمي

المتغير التابع 
 المتغير المستقؿ

 sig.t** جودة ميارات التدريس
 الجدولية  t المحسوبة  B tمعامؿ  الدالة

 0.00 2.358 4.370 0.35 الجنس
 0.00 2.358 5.092 0.41 المقب العممي
 0.047 1.658 2.003 0.11 سنوات الخبرة

 (0.05**ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)
( لبياف تأثير المتغيرات الديموغرافية في Tow Way ANOVA( نتائج تحميؿ التبايف الثنائي )14جدوؿ) 

 (n=144جودة ميارات التدريس)

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F  
 المحسوبة

F 
 الجدولية

**sig.t 
 الدالة

 0.00 6.85 36.413 16.012 1 16.012 الجنس

 0.00 4.79 4.79 4.375 2 13.126 المقب العممي

 0.272 3.95 3.95 0.574 3 2.294 سنوات الخبرة

     141  المجموع الكمي
**R2=0.599  
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