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 :مستخلص البحث
التعلم المستند إلى الدماغ لمعلمي علم  على برنامج قائم  بحث قياس فاعليةاستهدف ال هدف البحث:

 .لتنمية األداء التدريسي وتقدير الذات لديهم النفس
بمدارس الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وبلغ   معلمي علم النفسمجموعة من  مجموعة البحث:  

 . من معلمي مادة علم النفس 10عددهم  
 دم البحث الحالي المنهج الوصفي والمنهج شبه التجريبي ذا المجموعة الواحدة.استخمنهج البحث: 

األداء   ،التعلم المستند الي الدماغتم إعداد فصل نظري يشمل ثالثة محاور هم:  إجراءات البحث:  
الذات و   ،التدريسي على  تقدير  قائم  برنامج  واألدوات:  المواد  بعض  وإعداد  الي  ،  المستند  التعلم 

تطبيق قبلًيا  الوتم    ،تقدير الذات   ، و مقياسبطاقة مالحظةو   ودليل المعلم، وكتاب والطالب،  ،الدماغ
 للتوصل إلى النتائج.  ؛لالدوات  وبعدًيا

  :نتائج البحث
1.  ( مستوى  عند  احصائيًا  دال  فرق  علم  0.05يوجد  معلمى  درجات  متوسطى  بين   )

البحث( على  النفس)مجموعة  وبعده  البرنامج  دراسة  الذاتتعديل    قبل  لصالح    تقديرات 
 التطبيق البعدى. 

2. ( مستوى  عند  احصائيًا  دال  فرق  النفس  0.05يوجد  علم  معلمى  درجات  متوسطى  بين   )
صالح التطبيق    )مجموعة البحث( قبل دراسة البرنامج وبعده على تطوير أدائهم التدريسى

 البعدى.
 تقدير الذات  ،األداء التدريسي ،التعلم المستند الي الدماغالكلمات المفتاحية: 

Abstract 

Research objective: The research aimed to measure the effectiveness of a program based 

on brain-based learning for psychology teachers to develop their teaching performance 

and self-esteem. 

The research group: a group of psychology teachers in Kharga schools in the New 

Valley Governorate, and their number was 10 teachers of psychology. 

Research Methodology: The current research used the descriptive method and the one-

group quasi-experimental method. 

Research procedures: A theoretical chapter has been prepared that includes three axes: 

brain-based learning, teaching performance, and self-esteem, and preparing some 

materials and tools: a program based on brain-based learning, a teacher’s guide, a 

student’s book, a note card, and a self-esteem scale, The application was done before 

and after the tools; to reach results. 

research results: 

1. There is a statistically significant difference at the level (0.05) between the average 

scores of psychology teachers (research group) before and after studying the program on 

adjusting self-esteem in favor of the post-application. 

2. There is a statistically significant difference at the level (0.05) between the average 

scores of psychology teachers (the research group) before and after studying the 

program on developing their teaching performance in favor of the post-application. 

Keywords: brain-based learning, teaching performance, self-esteem 
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 مقدمة: 
التعليم والتعلم وفحوى    شهد البحث التربوى خالل العقدين الماضيين تحواًل رئيسًا فى رؤيته لعمليتى

)متغيرات  مثل  المتعلم  تعلم  فى  تؤثر  التى  الخارجية  العوامل  على  التركيز  من  التحول  هو  ذلك 
شخصيته وحماسه وتعزيزه وبيئة التعلم ومخرجات التعلم ( وغير ذلك من العوامل الى التركيز على  

ل المتعلم مثل معرفته السابقة  العوامل الداخلية التى تؤثر فى المتعلم، وخاصة ما يجرى داخل عق
من   االنتقال  تم  أنه  أى  المعرفى  وأسلوبه  تعلمه  وأسلوب  للمعلومات  معالجته  ونمط  العقلية  وسعته 
التعليم السطحى الى ما يسمى بالتعلم ذى المعنى أو التوجه الحقيقى للتعلم )حسن زيتون، وكمال  

 .( 110 -2014،109، زيتون 
تد   أهمية  من  الرغم  وارتباط وعلى  الثانويـة،  المرحلة  طالب  حياة  فى  النفس  علم  مادة  ريس 

واالجتماعية الشخصية  ومشكالتهم  بواقعهم  ال    ،موضوعاتها  النفس  علم  مادة  تدريس  واقع  أن  إال 
ويتضح ذلك من خالل مجموعة دراسات قد طبقت فى هذا المجال   ،يحقق األهداف المرجوة منه

م قبل  )  كدراسة  ،تخصصينمن  )  ،(2013)  محمد ودراسة    ،(2007وهبي  (،  2013عبدالوهاب 
وجه القصور التي تحول دون تحقيق مقرر علم النفس  أهم  أ ن من  أ  كدت أي  الت(2016عبدالفتاح ) 

هداف المرجوة منه تتمثل في طرق التدريس التقليدية التي مازالت تستخدم في تدريس مقرر علم  لأل
كما يتضح من الدراسات السابقة   ،ة ال قيمة لهازأ لي مجرد معلومات وحقائق مج إالنفس والتي حولته  

 لم النفس. الدور السلبي للمعلم والجمود المهني الذي يحول دون تطوير مهاراته التدريسية لمقرر ع
صالح في العملية  إي  أوأن    ركيزة أساسية من ركائز العملية التربوية،  هو  المعلممن كون    اوانطالقً  

البد   يبد أالتربوية  المعلم،  أن  ضوء    من  والمعرفةففي  العلم  عصر  في   متطلبات  الهائل  والتحول 
معرفة، إذ تعددت مصادر يشكل المصدر الوحيد لل  المعلم  لم يعد   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

وسيطً  المعلم  دور  وأضحى  عليها،  الحصول  وطرق  ومصادر   ومسهاًل   االمعرفة  التالميذ  بين 
الخبرات  المعرفة ينظم  الذي  فهو  التدريس،  عملية  فاعلية  مدي  في  الحاسم  العامل  هو  "فالمعلم   .

نواع  أتزويد المتعلم بمختلف  على  هداف المحددة، ولم يعد دوره يقتصر  ويديرها وينفذها في اتجاه األ 
المتعلم المهارات والخبرات   ا إلكساب ومرشدً   اصبح موجهً أالمعرفة وحشوها في ذاكرته فحسب، بل  

تعمل   التي  والقيم  واالتجاهات  الميول  األعلى  وتنمية  نحو  سلوكه  )صالح،  تغيير  فضل 
116،2012) . 

النظر    فسي والتربوي خالل القرن الماضي وتحديًدا في نهايته تحوالت مهمة فيولقد شهد البحث الن
ال ذلك  وتضمن  التعلم،  عملية  يجري إلى  ما  حول  التساؤالت  إثارة  دماغ    تحول  وكيفية    الفرد داخل 

تعلمه وتفكيره، تجهيز ومعالجة المعلومات، وأنماط  تكوين عقله، مثل: بنيته المعرفية وقدرته على  
يج ما  فعّ وكل  لديه  التعلم  معنى،  عل  وذا  المتعلمين،  ال  إمكانات  تنمية  قدراتهم  وكيفية  وتنمية 

الحياة   أفراد مفكرين  الدماغية ألقصى درجة ممكنة؛ ألن  إلى  تحتاج  اتخاذ  المعاصرة  قادرين على 
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م بالتقدم  يتس   طلبات وغموض وتعقد هذا العصر الذيالقرار السليم لحل المشكالت والتعامل مع مت
 (. 2016،  وغنايم )يوُسف دفق والعبء المعرفي والمعلوماتيوالت

كشفوا عن مفهومه وشروطه، ف ياًل من الزمن وهم يدرسون التعلم؛طو  ولقد أمضى علماء النفس ردًحا
والعوامل  ومبادئه التي،  واالستراتيجيات  فيه،  وكيف لُ ُتفعِّ   المؤثره  التعلم،  عملية  في  المخ  ودور  ه، 

 فريدٍ   نظامٍ   ل وظائف النصفين الكرويين للمخ في إحداث عملية التعلم فيتتكام، وكيف  يتعلم المخ
  ، جديد للعالقة بين وظيفة الدماغ   ُأسس نموذجفقد    ، وعليه(66ب،    2010)يوُسف،    .. إلخ.ذهلمُ 

التقليدية؛ يؤكد على أوبي  العقلية المعرفية تتضرر كثيًرا بفعل تهديد  ن الممارسة  حجرة  ن العمليات 
وف ُنعّرض نجاحهم إلى الخطر  الدراسة المدرسية، وأننا إذا تجاهلنا كيفية عمل أدمغة المتعلمين فس

 .(17، 2014ن،  )جنس
 Brain Based Learning Theory (BBLT)  غ ظهرت نظرية التعلم المستند إلى الدماومن هنا  

العصب النفس  علم  بحوث  والتي   Cognitive Neuropsychology (CNP)المعرفي    ينتيجة 
إحداث التكامل بين علم النفس  على  تشرح كيف يتعلم الدماغ باعتباره عضو التعلم، وكذلك العمل  

المعرف  يالعصب النفس  وعلم  الحيوية  والكيمياء  التسعينات يوالفسيولوجي  منذ  دينامي  مجال  وهو   ،
بالعمليات العقلية المعرفية الالزمة وذلك نتيجة تطور المعلومات حول فسيولوجيا األعصاب وربطها  

السميع،  ؛  Kathleen, 2006)  للتعلم النظرية نشأت مستفيدة    (.612،  2017وعبد  أن هذه  أي 
االعصاب،   علم  وكذلك  المعرفية،  والنظرية  السلوكية،  النظرية  مثل  عليها،  السابقة  النظريات  من 

 (. 183، 2018ية التعليمية )الرباط، وعلم النفس المعرفي، مما جعلها ُتسهم بدور رائد في العمل
ونظرًا ألهمية الدور الذى يقوم به معلم علم النفس البد وأن تحظى برامج إعداده وتدريبه بقدر كاٍف  

فمادة علم النفس مادة حيوية تتطور باستمرار وبالتالى البد من وجود المعلم القادر    ،من اإلهتمام
تدريسها وتطوير  ،على  تحسين  على  بإستمرار،  والعمل  التدريسى  مهنيًا،    أدائه  تنميته  وضرورة 

المعاصرة والتكنولوجيه  العلمية  التطورات  متعددة   ،ليواكب  تحديات  النفس  علم  معلم  يواجه  حيث 
مهامه وأدواره، ال يمكن أن    تجعل من التنمية المهنية أمرًا ملحًا بالنسبة له، ولكى يستمر المعلم فى

المعرفة  مجاالت  توسيع  ضوء  فى  وخاصة  المبدئية  والمهنية  األكاديمية  معرفته  على  يعتمد 
واالبتكارات التكنولوجية، فى عالم سريع التغير، ومن ثم فالتنمية المهنية للمعلم أمرًا ضروريَا وليس  

 (. 21-20، 2010 ،ترفًا أو عماًل شكليًا )رشيدة الظاهر
لقد اهتمت المؤسسات التعليمية فى جميع أنحاء العالم بموضوع تحسين وتطوير األداء التدريسى و 

لتحقيق   األساسية  والوسيلة  التعليمية  العملية  فى  الرئيسة  العناصر  أحد  بوصفه  وذلك  للمعلم، 
عل  ينعكس  الجيد  التدريسى  األداء  أن  كما  التربوية،  للسياسات  المنفذ  فهو  التربوية،  ى  األهداف 

 مستوى المتعلم ليصح مفكرًا مبدعًا قادرًا على تنمية مجتمعه.
ومؤشرات  معايير  ضوء  فى  واإلجتماع  النفس  علم  لمعلم  التدريسى  األداء  تطوير  مبررات  ومن 

 : ( 2020 ،سهر السيد في) الجودة الشاملة تتمثل 
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ضوء - فى  التدريسى  األداء  تطوير  أهمية  على  والدراسات  البحوث  من  كثير  معايير    تأكيد 
 (.197، 2005، أحمد ومؤشرات الجودة الشاملة )محمد 

أن  - يجب  ومهارات  واتجاهات  معارف  من  يتضمنه  وما  التدريسى  األداء  عناصر  جميع  أن 
فى وقياسها  مالحظتها  يمكن  ومحددة  واضحة  ال    تكون  حتى  سلفًا  محددة  مستويات  ضوء 

 (.272،  2005، عبد الموجود ، ومحمد المغربى)الشيماء تتدخل فيها األهواء الشخصية 
الكشف عن واقع األداء التدريسى لمعلمى علم النفس واإلجتماع فى ضوء معايير ومؤشرات  -

 الجودة الشاملة. 
للمعلم، م - التدريسى  األداء  تطوير  اإلهتمام بضرورة  بشكل  زيادة  يتم  التطوير ال  بأن  العلم  ع 

 جيد اال اذا استند الى تقويم جيد.
األداء  - لقياس  واقعية  ومؤشرات  معايير  وفق  والتحسين  التطوير  الى  المستمرة  المعلم  حاجة 

 (. 35،  2009 ،)أمال عبد الفتاح
 :مشكلة البحث

التعليم   جودة  لتحقيق  مضى  وقت  أى  من  أكثر  موجهًا  اليوم  االهتمام  لإلتجاهات  و أصبح  مواكبة 
ظل  فى  خصوصًا  أخرى  ناحية  من  المحلية  والندءات  لإلحتياجات  واستجابة  ناحية  من  العلمية 
القصور الحالى فى برامج إعداد المعلم، وحدوث فجوة بين النظرية والتطبيق فى هذا المجال ألن  

الجهود كثيرًا ما ُتصاب بالفشل لعدم أخذها فى اإلعتبار معتقدات المعلم، فمن الضرورى أن  هذه  
 . ( 2020 ،) سهر السيد  كل جهد ممكن لتغيير تلك المعتقدات  ُيبذل

دائرة التطوير المستمر فى الموقف الصفى لن تدور دون تغيير المعتقدات واألفكار للمعلمين،   إن
تحدياً  األمر  هذا  طريقة    ويشكل  االدارة    اإلختيارفى  على  يقتصر  بدوره  يؤمن  الذى  المعلم  بين 

وعند   المحفز،  القائد  دور  ويمارس  المستمر  بالتطوير  يؤمن  الذى  المعلم  وبين  المسيطرة  التقليدية 
نجد أن األساليب   -موقف المعلم المسيطر  -مراجعة المعتقدات واألفكار الداعمة للموقف التقليدى

رج عن أساليب األمر والتوجيه على المدى البعيد، وإن كانت المعتقدات التقليدية  المستخدمة ال تخ
القادر على حل المشاكل فإن النظرة التطويرية تجعل من المعلم مساعدًا  تعتبر المعلم هو الوحيد 

فى سبيل بناء الثقة بالنفس والرضا عن الذات مما   إيجاد حلول لمشكالتهمسهل على الطالب  فعاًل يُ 
مُ يج للمعلم  المحورى  الدور  من  ملجأً عل  منه  أكثر  المشكالت لحل    سهاًل  الفالحى،    تلك  )صالح 

2011 ،19.) 
بمدارس   الثانوية  المرحلة  معلمي  تدريس  أداء  في  مشكلة  بوجود  الباحث  استشعر  المحافظة لقد 

 : تم اتباع ما يلي ،ابعاد المشكلة واسبابهاعلى وللوقوف 
 : سات واالدبيات والبحوثمراجعة نتائج الدرا :أوال

أسامة    أوصت ولقد   باألداء (  2007)  محمد دراسة  لإلرتقاء  تدريبية  برامج  إعداد  ضرورة  الى 
 التدريسى لمعلمى علم النفس في مهارات تنفيذ الدرس.
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 ( الفتاح  عبد  أمال  دراسة  توصيات  أهم  من  لتطوير  2009وكان  تدريبية  برامج  إعداد  ضرورة   )
 األداء التدريسى لمعلمى علم النفس واإلجتماع، وتقويم أدائهم التدريسى بهدف تطويره.

( جانج  تشو  دراسة  نتائج  أشارت  علم Zhu, 2010كما  لمعلمى  المهنى  التطوير  ضرورة  الى   )
 توى أدائهم التدريسى.النفس لتحسين مس

بسنت   لطيفةوأشارت  الى  2011)  أبو  تحديات  أن  (  الجديد  القرن  فى  سيواجه  النفس  علم  معلم 
معتقدات المعلمين ، وأن تعديل  داخلية وخارجية تحتم عليه امتالك مجموعة كفايات جديدة وتمثلها

 الم. ولويات النظام التعليمى فى كل بلدان العأومعارفهم ونماذج إعدادهم من 
الى أن تحسين األداء   Sompong& Suwimon, 2013))  دراسة سومبونغ وسويمون وتوصلت  

التدريسى للمعلم سيزيد من إنجاز الطالب وتحقيق الفاعلية المرجوة من التدريس، كما أكدت على 
 . السلوك التدريسى للمعلم ُيعد عاماًل رئيسًا فى تحقيق جودة التعليم أن تنمية

)وأوصت   النجار  حسن  مهارات  2015دراسة  على  الثانوية  المرحلة  معلمى  تدريب  بضرورة   )
تلبيتها،   على  والعمل  التدريبية  المعلمين  إلحتياجات  ميدانى  بمسح  والقيام  اإللكترونى  التدريس 

 وتحسين مستوى أدائهم التدريسى فى مواقف التعلم المختلفة. 
أوصت   سهر  كما  بضرورة  2016)  أحمد دراسة  النفس    عقد (  علم  لمعلمى  تدريبية  وورش  دورات 

 أثناء ممارستهم للمهنة لتطوير مستواهم التدريسى، ورفع كفاياتهم المهنية. 
 :تطبيق بطاقة مالحظة  :ثانيا

علم النفس قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية من    وللوقوف على مستوى األداء التدريسى لمعلمى
من    (10( من مهارات تنفيذ الدرس على )9)  مهارات   خالل تطبيق بطاقة مالحظة مكونة من تسع

معلمى ومعلمات علم النفس بالتعليم الثانوى العام بمدارس)الخارجه الثانوية بنين، السادات الثانوية  
ت، الخارجه الثانوية بنات(، وقد تم تصحيح البطاقة وفقًا لمقياس  بنين، نجيب محفوظ الثانوية بنا

 أبدًا( وقد أسفرت الدراسة اإلستطالعية عن النتائج التالية:  -أحياناً  -ليكارت الثالثى )دائماً 
 ( 1جدول )

لدى   الدرس  تنفيذ  لمهارات  استطالعية  معلمى  (10)دراسة  مدارس    من  ببعض  النفس  علم 
 الوادى الجديدمحافظة 

متوسط   المهارة 
 الدرجات 

المئوية   النسبة 
 إلتقان المهارة 

 % 27.3 4.1 مهارة التهيئة للدرس  .1

 % 31.2 7.5 مهارة إدارة الصف  .2

 % 36.6 7.7 مهارة إثارة الدافعية للتعلم  .3

 % 46.7 7 مهارة التعزيز .4

 % 36.7 8.8 الوسائل التعليمية مهارة إستخدام  .5

 % 68.3 16.4 مهارة إدارة األسئلة الصفية  .6

 % 30.7 4.6 مهارة تنويع المثيرات .7

 % 43.3 6.5 مهارة الشرح والتفسير  .8
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 % 41.2 9.9 مهارة غلق الدرس  .9

مهارات تنفيذ الدرس، حيث أن    ضعف األداء التدريسى لمعلمى علم النفس فى  ويتضح من الجدول
فيما عدا مهارة إدارة األسئلة الصفية فقد بلغت    %50النسبة المئوية لدرجة اتقانهم للمهارة لم تتعِد  

 من مستوى اتقان المعلمين لها، لذا فقد تم استثنائها من الدراسة الحالية.  68.3%
واشرافه    :ثالثا الباحث  عمل  خالل  العلى  من  التربية  الثانويةمجموعات  بالمدارس  ومن   ،عملية 

والموجهين المعلمين  مفتوحة مع  لقاءات  التدريس    ،خالل عمل  استراتيجيات  وسؤالهم حول مالئمة 
التخصص   المتبعه لموضوعات  المعلمين  قبل  التدريسي    ؟  من  أدائهم  رفع  في  مساهمتها  ومدي 

 : النحو التاليعلى فكانت النتائج  ؟ وتقدير ذاتهم 
واستراتيجيات تدريسية تقيس جوانب التحصيل    استخدامهم الساليب على  المعلمين اكدوا  غالبية   .1

 . لدي الطالب فقط
 . االستراتيجيات التي تحفز العقل والتفكير لدي الطالب على عدم التركيز   .2
القدوم للمدارس وعدم وجود دافعية للتعلم  على  تشجيع الطالب  ما خلفه النظام الجديد من عدم   .3

 .لديهم
لى فى وجود سلبية لدى معلمى علم النفس وضعف  من خالل ما سبق تحددت مشكلة البحث الحا

للدماغ   المستند  التعليم  بإستخدام  برنامجًا  الحالى  البحث  يقترح  لذا  لديهم،  التدريسى  األداء  مستوى 
 . لتعديل أدائهم التدريسى وتطويره وتقدير ذاتهم

 

 :بحثاهداف ال
 :الحالي الي تحقيق ما يلي بحث هدف ال
الدماغ   • إلى  المستند  التعلم  تاثير  النفسعلى  الكشف عم مدي  لتنمية األداء   معلمي علم 

 التدريسي وتقدير الذات لديهم 
 : بحثأهمية ال

 : الحالي لكل مما يلي بحث تعود أهمية ال
تساعد في تحقيق بعض اهداف التعلم الدماغي على  بناء مناهج جديدة لعلم النفس مستنده  .1

  .علم النفس وتطوير أساليب تطويرها
تزويد معلمي علم النفس باداة ) مالحظه ( لقياس مهاراتهم التدريسية وفقا للتعلم المستند   .2

 .للدماغ
 . بتعليم علم النفستساعد المعلمين في تحقيق أهدافهم الخاصة  .3
تزويد واضعي المناهج للمرحلة الثانوية باليات استخدام التعلم المستند للدماغ عند تخطيط   .4

 . و تدريس المناهج الدراسية
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الضوء   .5 في  على  القاء  تدريسية  كاستراتيجية  استخدامه  في  للدماغ  المستند  التعلم  أهمية 
 . المدراس الثانوية المختلفة

 سؤاال البحث:
 البحث الحالى اإلجابة عن السؤالين التاليين:يحاول 
فاعلية   .1 النفس باستخدام    برنامجال ما  علم  لمعلمي  الدماغ  إلى  المستند  األداء   التعلم  لتنمية 

 لدى معلمى علم النفس؟ التدريسي 
فاعلية   .2 النفسباستخدام    برنامجالما  علم  لمعلمي  الدماغ  إلى  المستند  تقدير    التعلم  لتنمية 

 ؟  لدى معلمى علم النفسالذات 
 حدود البحث:

 يقتصر البحث الحالى على الحدود التالية:
بمحافظة   .1 الثانوية  بالمدارس  النفس  علم  معلمى  من  )مجموعة  الجديد  (   الوادي   الخارجة 

ويكونوا   لديهم  خريجىممن  علم    من  تخصص  األداب  كليات  خريجى  أو  التربية  كليات 
التربية العام فى  الدبلوم  المعرفية لمجموعة  النفس والحاصلين على  الخلفية  لتوحيد  ، وذلك 

 البحث.
 .الدماغعلى التعلم المستند  باستخدام  لمعلمى علم النفس برنامج .2

 مواد وأدوات البحث: 
 الية:قوم الباحث بإعداد مواد وأدوات البحث التي

 مواد البحث:  .1
 .الدماغعلى التعلم المستند  باستخدام  لمعلمى علم النفسبرنامج  -

 أدوات البحث: .2
 . بطاقة مالحظة األداء التدريسى لمعلمى علم النفس -
 .تقدير الذات مقياس   -

 منهج البحث: 
حيث   التجريبى  شبه  المنهج  استخدام  الحالى  البحث  طبيعة  بتقصىيتقتضى  الباحث  فاعلية    قوم 

على تحسين األداء التدريسى لمعلمى   )متغير مستقل(  الدماغعلى  التعلم المستند  برنامج باستخدام  
و  تابع(،  )متغير  النفس  التابع  يعلم  البحث  لمتغير  والبعدى  القبلى  القياس  طريقة  الباحث  ستخدم 

 ذو المجموعة الواحدة لمالءمته لطبيعة البحث الحالى وأهدافه. والتصميم التجريبى
 مصطلحات البحث:

 :Brain-based learning  التعلم المستند إلى الدماغ .1
مبدًأ   عشر  اثنى  على  تعتمد  فّعالة  الستراتيجيات  فّعال  توظيف  علم  هو  بين  قوية  روابط  ُتعد 

التعلم  األ من  النوع  هذا  ويهتم  والتربية،  في خمس  عصاب  ويسير  الدماغ،  بها  يتعلم  بأمثل طريقة 
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هى:    مراحل الذاكرة    –  التفصيل  -  االكتساب   -  اإلعداد "أساسية  الوظيفي"   –تكوين    والتكامل 
   (.256، 2014)جنسن،  

"  هبة غنايم  وتعرفه تقوم على مجموعة  بأنه  والتعلُّمية والتي  التعليمية  مجموعة من االستراتيجيات 
والم اإلجراءات  الدماغ، من  إلى  المستندة  التعليمية  المبادىء  أساس  على  واالنشطة  مارسات 

ومتطلباته، وخصائصه، والتي تؤدي إلى استثمار كامل طاقات الدماغ، وُتسهم في تعليم وتعلم علم  
  .( 2021 ،هبة غنايم)  النفس"

 ((Teaching performanceاألداء التدريسى:  -2
وهو يستند الي خلفية معرفية   ،يصدر الفرد من سلوك لفظي او مهاري يعرفه اللقاني والجمل انه ما  

على  ويظهر منه قدرته او عدم قدرته    ،مستوي معينعلى  وهذا األداء يكون عادة    ،ووجدانية معينة
 (  2003 ،أداء عمل معين ) اللقاني والجمل

لكها معلم علم النفس وُيعبر  األداء التدريسى بأنه: مجموعة من المهارات التى يمت  تعرف سهر السيد 
الصف،  غرفة  داخل  لمادته  الفعلى  التدريس  خالل  ويظهر  والقياس  للمالحظة  قابله  بطريقة  عنها 

فى    وُيقاس  معلم  كل  عليها  يحصل  التى  التدريسىبالدرجة  األداء  مالحظة  لهذا   بطاقة  المعدة 
 .( 2020 ،الغرض) سهر السيد 

 :تقدير الذات -3
مشـاعر الفخـر واالنجـاز  لتوليد  عرفهـا )الفقـي( بأنهـا تقـدير الفـرد لقيمتـه وألهميتـه ممـا يشـكل دافعـا ً 

 (2000  ،ابراهيم الفقي) واحتـرام الـنفس وتجنـب الخبـرات التـي تسـبب شـعورا بـالنقص 
يمتلكها  ُيشير   التي  الشخصية  الصفة  أو  السمة  تلك  إلى  النفسية  الناحية  من  الذات  تقدير  مفهوم 

من   العديد  المفهوم  هذا  تحت  يندرج  حيث  ومهاراته،  لنفسه  باحترامه  ترتبط  بدورها  والتي  الشخص 
المعتقدات الخاصة بالنفس، بما فيها المشاعر، والسلوك، وكذلك االقتناع بالمظهر الخارجي، ومن  

من  ا أّن  بالذكر  ويجدر  صاحبه،  لدى  الدائم  االستقرار  من  حالة  يحقق  ذلك  أّن  بالذكر  لجدير 
عالمات الثقة بالنفس وتقدير الذات القدرة على الرفض، وتحديد نقاط القوة ومواطن الضعف والتأقلم  

 ))لشخصيمعها، والتعايش مع التجارب السيئة، وأخيرًا القدرة على التعبير عن الذات واالحتياجات ا
Kendra Cherry 2017. 

ألنفســهم مــن خــالل العبــارات الــواردة  المعلمين  التقيــيم الــذي يضــعه    بانه  عايده تقدير الذات   تعرف
 (  2014 ،) عايده محمد العطا  فــي مقيــاس تقــدير الــذات 

 
 : إجراءات البحث

 تبع الباحث الخطوات التالية:يلإلجابة عن أسئلة البحث واختبار صحة فرضيه  
بهدف  .1 البحث  بمجال  الصلة  ذات  السابقة  والدراسات  والبحوث  التربوى  األدب  اإلطالع على 

 اإلفادة منها فى إعداد اإلطار النظرى، ومواد وأدوات البحث.
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 دراسة نظرية حول:  .2
معلمى ) االستراتيجية ( ل  التدريسوأهمية    ،ماهيتها  حيث:  للمعلمين أثناء الخدمة من   البرامج .أ

معلمى ل البرنامجمعلمى علم النفس، وأسس  ل  التدريسعلم النفس فى أثناء الخدمة، وأساليب  
علم    معلمىلبرامج  ال علم النفس، مكونات البرامج الُمقدم لمعلمى علم النفس، مراحل تصميم  

 النفس، االتجاهات العالمية المعاصرة فى التنمية المهنية للمعلمين. 
ولمحة تاريخية عنه، النظريات المفسره  ته ماهيمن حيث:  الدماغعلى التعلم المستند نموذج  .ب 

فى العملية التعليمية، المهارات التى   الدماغعلى  التعلم المستند  له، أهداف وأهمية استخدام  
الُينميها   مراحل  الدماغعلى  مستند  التعلم  المستند  ،  الرئيسة    ،الدماغعلى  التعلم  المبادئ 

المستند   المستند  عناصر    ،الدماغ على  التعلم  المعلم   ،الدماغعلى  التعلم  وأنشطة  أدوار 
 .الدماغعلى التعلم المستند أبعاد  ،الدماغعلى التعلم المستند والطالب فى 

م النفس من حيث: مفهوم األداء التدريسى، ومبررات تطوير األداء لمعلمى عل األداء التدريسى    -ج 
األداء  ومهارات  النفس،  علم  لمعلمى  التدريسى  األداء  ومعايير  النفس،  علم  لمعلمى  التدريسى 
النفس، ومعايير   لمعلمى علم  التدريسى  األداء  المؤثرة فى  والعوامل  النفس،  لمعلمى علم  التدريسى 

 معلم.قياس األداء التدريسى لل
 .معلمى علم النفس )مجموعة البحث(تقدير الذات لإعداد مقياس لمعرفة  .3
عرض المقياس على مجموعة من السادة المحكمين، والقيام بدراسة استطالعية له للتأكد من   .4

 صحته العلمية والتأكد من صدقه وثباته. 
 وفق الخطوات التالية:الدماغ على التعلم المستند إعداد برنامج باستخدام  .5

وتنظيم   .أ للبرنامج،  والخاصة  العامة  األهداف  على  ويشتمل  للبرنامج  العام  اإلطار  تصميم 
وطرق  التعليمية  األنشطة  وتحديد  التعلم،  ومصادر  الوسائط  وتحديد  البرنامج  محتوى 

 االتصال والتفاعل، وتحديد أساليب ووسائل التقويم الخاصة.
 . اعداد استمارة تقييم للبرنامج .ب 
ضبط البرنامج من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين والمتخصصين فى المناهج   .ج

وطرق التدريس، وذلك من أجل التأكد من صالحيته وتعديله ووضعه فى صورته النهائية  
 فى ضوء أرائهم ومقترحاتهم. 

 . إعداد دليل إرشادى  . د 
ال  .6 علم  معلمى  من  مجموعة  محافظة  إختيار  بمدارس  العام  الثانوى  بالتعليم  الوادي  نفس 

 . الجديد 
 على مجموعة البحث )التطبيق القبلى(.  وبطاقة المالحظة تقدير الذات تطبيق مقياس    .7
 على مجموعة البحث. الدماغعلى التعلم المستند تطبيق برنامج   .8
 على مجموعة البحث )التطبيق البعدى(.  وبطاقة المالحظة تقدير الذات تطبيق مقياس    .9
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 مناقشة النتائج وتحليلها وتفسيرها وذلك بهدف الوقوف على فاعلية البرنامج.  .10
 تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات فى ضوء ما يسفر عنه البحث من نتائج.  .11

 

 إعداد أدوات البحث: 
فى  الحالى  البحث  أدوات  قبل    تمثلت  البحث"  مجموعة  النفس"  علم  معلمى  أداء  مالحظة  بطاقة 

فى البحث الحالى وبعده، وذلك بهدف التعرف   التعلم المستند الي الدماغعلى  المبني  تنفيذ البرنامج  
  تقدير الذات على نواحى القوة فى أداء هؤالء المعلمين وتدعيمها ونواحى الضعف لتالفيها، ومقياس  

 . لمعلمى علم النفس
 وفيما يلى الخطوات التى تم إتباعها عند إعداد أدوات البحث: 

 أوال: إعداد بطاقة المالحظة:
 تحديد الهدف من بطاقة المالحظة: -أ

لمعلمى   العلم المستند الي الدماغعلى  مبني  لما كان البحث الحالى يستهدف تقصى فاعلية برنامج  
رئيس للبطاقة يتحدد فى تقويم أداء المعلمين علم النفس على تطوير أدائهم التدريسى، فإّن الهدف ال 

 مجموعة البحث للكفايات المتضمنة في البرنامج أثناء التدريس الفعلى لمادتهم داخل غرفة الصف.
 تحديد مصادر إعداد بطاقة المالحظة: -ب

 تم إعداد بطاقة المالحظة من خالل المصادر التالية: 
 اإلطار النظرى الخاص بالبحث الحالى. -
الدراسات السابقة التى عالجت موضوع تطوير الكفايات التدريسية لدى المعلمين  البحوث و  -

 قبل الخدمة وفى أثناءها ومن هذه الدراسات:
(،  2010ودراسة فيصل بن سعيد )  ،(2010(، ودراسة زياد بركات )2010دراسة ادريس أحمد ) 

(، ودراسة 2010هانى جمال )(، ودراسة  2010ودراسة فؤاد العاجز وعصام اللوح وياسر األشقر )
( الجواد  البهبهانى )2011ريما عبد  الحاج  2011(، ودراسة حسن حماد وشحدة  (، ودراسة عمر 

(2011( محمد  ايهاب  ودراسة   )2012( أحمد  نشوى  ودراسة  على  2012(،  سعدية  ودراسة   ،)
فاء سالم  (، ودراسة ص2013ودراسة عبد للا أحمد)  (،2013(، ودراسة أحمد نور الدين )2013)
(، ودراسة سلمى أبو  2014(، ودراسة كاملة عبد المعطى )2014(، ودراسة عائدة صالح )2014)

( )2015اليزيد  مخلص  محمد  ودراسة  أحمد)2015(،  سهر  ودراسة  على   (، 2016(،  ودراسة 
(، ودراسة سعدية 2016(، ودراسة مجدى اسماعيل وإنعام أبو زيد وأميمة عفيفى )2016عثمان )

 ( )2017على  حمدى  يحيى  ودراسة   ،)2017 ( مصطفى  دالل  ودراسة  السيد    ،(2018(،  سهر 
(2020 ) . 
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اشتملت بطاقة المالحظة على ثمان كفايات رئيسة وهى" مهارة    تحديد أبعاد بطاقة المالحظة:  -جـ
للتعلم، ومهار  الدافعية  اثارة  الصف، ومهارة  ادارة  والتفسير، ومهارة  الشرح  للدرس، ومهارة  ة  التهيئة 

 التعزيز، ومهارة استخدام الوسائل التعليمية، ومهارة تنويع المثيرات، ومهارة غلق الدرس(.
 ( أبعاد بطاقة المالحظة 2ويوضح جدول)

 المجموع  األداءات التى تقيسها  الكفاية   م

 7 . 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 التهيئة للدرس  1

 8 .15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8 الشرح والتفسير  2

 9 .24، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16 ادارة الصف  3

 7 . 31، 30، 29، 28، 27، 26، 25 اثارة الدافعية للتعلم 4

 9 .40، 39، 38، 37، 36، 35، 34، 33، 32 التعزيز 5

6 
الوسائل   استخدام 

 التعليمية 
41  ،42  ،43  ،44  ،45  ،46  ،47  ،48  ،49  ،50  ،51  ،52  ،53  ،54  ،55  ،
56 ،57. 

17 

 7 . 64، 63، 62، 61، 60، 59، 58 تنويع المثيرات  7

 8 72، 71، 70، 69، 68، 67، 66، 65 غلق الدرس  8

 72  المجموع الكلى 

 أسلوب المالحظة الُمستخدم فى قياس أداءات بطاقة المالحظة:  -د
التى  التدريسية  الكفايات  مالحظة  هما)  يمكن  طريقتين  خالل  من  المعلم  بها  السيد يقوم   ، سهر 

2020.) 
 "  Category Systemطريقة البنود " -أ

ُتستخدم فى مالحظة مظهر واحد من مظاهر سلوك التدريس، وتتناول إجراءاته اللفظية التى يمكن  
مجموعة، أن يؤديها المعلم فى هذا المظهر ويتم وضع هذه اإلجراءات ذات الوظائف المتقاربة فى  

 ويخصص لكل مجموعة بند معين يعطى عنواًنا رئيًسا ليعبر عن جوهر تلك اإلجراءات.
 "  Sign Systemالعالمات "  طريقة -ب

يتم فيها مالحظة العديد من مظاهر سلوك التدريس التى لها نفس األهمية والوزن أثناء التدريس،  
ر إلى مجموعة من األداءات، ويوصف ويتم تحديد جميع مظاهر سلوك التدريس، ثم يحلل كل مظه

كل أداء بعباره قصيره مصاغه إجرائيًا فى زمن المضارع المفرد، بحيث ال تحتوى أى عبارة على  
أكثر من أداء واحد، وبذلك تتكون لدينا قائمة من العبارات القصيره اإلجرائيه وكل مجموعه من هذه  

 ر سلوك التدريس.العبارات تمثل توصيفًا لإلجراءات المتضمنة فى مظه
 وقد اتبع الباحث الطريقة " طريقة المالحظة بالعالمات" وذلك لإلعتبارات التالية: 

أو  - البحث،  مجموعة  للمعلمين  التدريسى  األداء  حدوث  بتكرار  معني  غير  الحالى  البحث 
تحديد نمط هذا األداء، بل يستهدف التعرف على مستويات أداء معلمى علم النفس لكفاية  

الذى األسئلة   البند  أمام  عالمة  وضع  المالحظ  يكفى  حيث  الصف  غرفة  داخل  الصفية 
 يظهر فى سلوك المعلم فور قيامه به أو عدم القيام به. 

كل مظهر من مظاهر السلوك التدريسى المتضمنة فى بطاقة المالحظة والمراد مالحظتها   -
 وقياسها لها نفس األهمية.



 2021 أكتوبر( 39والثالثون ) التاسعالعدد  جامعة الوادي الجديد  –كلية التربية   –المجلة العلمية 

 
ISSN 2735-5209 

72 

 المالحظة:صياغة عناصر بطاقة   -هـ
 روعي عند صياغة عناصر بطاقة المالحظة األمور التالية: 

 اتفاق عناصر البطاقة مع أهدافها.  -
 صياغة األداءات التدريسية فى صورة سلوكية ُيمكن مالحظتها وقياسها.  -
 وضوح العبارات بحيث ال تحتمل أكثر من معنى.  -
 ء المراد مالحظته وقياسه. استخدام الفعل المضارع عند صياغة العبارات التى تصف األدا -
 ارتباط العبارات بالكفاية التى تنتمى إليها.  -
 التقدير الكمى ألداء الُمعِلمين: -و
المعلمين   أداء  مستويات  تقدير  ُيمكن  حتى  بالدرجات،  الكمى  التقدير  أداء  أسلوب  استخدام  تم 

تحديد درجة ممارسة   مجموعة البحث لكفاية األسئلة الصفية بصورة موضوعية قدر اإلمكان، وقد تم 
 كل أداء فى ثالثة مستويات هى: 

 ثالث درجــات   ُتمارس الكفاية بدرجة كبيرة   -1
 درجتــــــان   ُتمارس الكفاية بدرجة متوسطة   -2
 درجة واحـــدة    ُتمارس الكفاية بدرجة قليلة    -3

 صياغة تعليمات بطاقة المالحظة: -ح
 تضمنت بطاقة المالحظة التعليمات التالية:  

 بيانات خاصة بالمعلم المراد تقويم أداءه. -
 إرشادات للمالحظ الذى يستخدم البطاقة تُبين كيفية تسجيل األداء. -
 تحديد درجة ممارسة كل أداء فى المكان المخصص. -

 وبذلك أصبحت بطاقة المالحظة فى صورتها األولية.
 ضبط بطاقة المالحظة: -ك
فى    المختصين  المحكمين  من  مجموعة  على  األولية  صورتها  فى  المالحظة  بطاقة  عرض  تم 

 وذلك بهدف التأكد من: ،مجاالت المناهج وطرق التدريس، وعلم النفس التربوى 
 مدى مالءمة التعليمات والبيانات. -
 مدى مالءمة الصياغة اإلجرائية لعبارات البطاقة.  -
 اء وإمكانية مالحظته. مدى وضوح العبارات التى تصف األد  -
 مدى إنتماء األداءات الفرعية لكل كفاية.  -
 دقة الصياغة اللغوية ألداءات البطاقة. -

تم تنفيذها وبذلك أصبحت البطاقة تتمتع بصدق    وقد اقترح المحكمون العديد من التعديالت، والتى
 المحكمين ) الصدق الظاهرى( وأصبحت جاهزة إلجراء الدراسة االستطالعية. 

 وقد تمثلت تعديالت المحكمين في الجدول التالى:
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 السادة المحكمين على بطاقة مالحظة األداء التدريسى ( تعديالت3جدول )
 العبارة بعد التعديل  العبارة قبل التعديل  م

المشروحة   يتأكد من فهم جميع الطالب للمعلومات المشروحة  1 للمعلومات  الطالب  جميع  فهم  من  يتأكد 
 بتوجيه األسئلة والحوار والمناقشة 

العبارة رقم    استثناء بالقواعد والقوانين المتفق عليهايُلزم الطالب دون   ادارة    16تم حذها مكررة مع  في مهارة 
 الصف 

 في مهارة التعزيز  33تم حذفها مكررة مع عبارة رقم  ينوع في تعزيز االستجابات الصحيحة  2

 35تم حذفها مكررة مع العبرة رقم  ينوع في استخدام انماط التعزيز  3

تُشتت   4 التى  بالتفاصيل  يستخدم وسيلة بسيطة غير مزدحمة 
 انتباه الطالب 

 42تم حذفها مكررة مع العبارة رقم 

 يختار وسيلة تُحفز الطالب على التعلم يختار وسيلة تُحفز الطلبة على التعلم 5

  76عبارات حيث كانت تتكون بطاقة المالحظة من    4ويتضح من الجدول السابق أنه تم حذف   
 عبارة.   72عبارة فأصبحت بعد التعديل تتكون من  

 الدراسة االستطالعية لبطاقة المالحظة:  -ل
عشوائية )من    عينة  على  المالحظة  بطاقة  تطبيق  تم  المحكمون  أقرها  التى  التعديالت  إجراء  بعد 

الوادي  ( معلم من معلمى علم النفس بالتعليم الثانوى بمحافظة  20لعينة األصل( بلغ عددها )خارج ا
األداء    الجديد  جوانب  وقياس  مالحظة  مع  للبطاقة  اإلجرائية  القدرة  على  التعرف  بهدف  وذلك 

 التدريسى لكفاية األسئلة الصفية بداللة عباراتها اإلجرائية.
وقد تم مالحظة العينة االستطالعية أثناء تدريس مادة علم النفس فى حصص متعددة باستخدام   

وبذلك تم الحصول على تقدير    ،بطاقة المالحظة كما شارك فى هذه المالحظة عدد من المعلمين
كمى لكل أداء من مصدرين، وقد روعى أن تبدأ عملية المالحظة وتنتهى فى وقٍت واحد، وقد تم 

باقى  توزي  ع درجات البطاقة لتحديد عدد مرات اإلتفاق واإلختالف بين مالحظة الباحث ومالحظة 
 المعلمين، وذلك للتوصل إلى معامل ثبات وصدق البطاقة.

 :صدق وثبات بطاقة مالحظة -م
من   كل  بحساب  الباحث  قام  الحالية،  للبطاقة  والثبات  الصدق  معايير  توفر  مدى  على  للوقوف 

ريقتين مختلفتين، وكان األساس في ذلك عرض األداة على المحكمين أواًل، ثم  الصدق والثبات بط
ويمكن تفصيل ذلك على النحو   -من غير عينة الدراسة الحالية  -تطبيقها على عينة استطالعية 

 التالي:
 حساب صدق بطاقة المالحظة: .1

 تم حساب الصدق من خالل الطرقتين التاليتين بالترتيب: 
 المحكمين: صدق  .أ

البطاقة  عرض  تم  السبع    -حيث  المهارات  على  وتوزيعها  بنودها  إعداد  بعد  األولية  صورتها  في 
(، المتخصصين في المناهج وطرق التدريس، 21على مجموعة من المحكمين )ن=    -المكونة لها

 والقياس والتقويم؛ ممن يعملون بالجامعات المصرية حيث ُطلب منهم تحديد:
  د البطاقة لما أُعدت له.مدى مناسبة بنو  -
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 مدى وضوح صياغة بنود البطاقة، وسالمتها اللغوية.  -
 مدى انتماء كل بند للمهارة التي المندرج تحتها.  -

اقتصرت مالحظاتهم على   إذ  البطاقة؛  لمحتوى  بدرجة كبيرة  المحكمين مؤيدة  تقييمات  وقد جاءت 
التزم   وقد  كلمة،  عن  كلمة  تقديم  أو  أخرى،  بكلمة  كلمة  باستبدال  العبارات  بعض  صياغة  تعديل 
الباحث بما أبداه السادة المحكمون من مالحظات، حيث قام بإجراء التعديالت المناسبة في ضوء  

حساب نسبة االتفاق على عباراتها وفق معادلة  ه المالحظات، وفضاًل عن ذلك فقد قام الباحث  هذ 
؛ والذي يتم حسابه  Kendall Coefficient of Concordanceكندال لمعامل اتفاق المحكمين  

وفق المعادلة الواردة عند حساب صدق مقياس المعتقدات المهنية، والجدول التالي يبين النتائج التي  
 أمكن التوصل إليها من خالل تطبيق هذه المعادلة.

 ( معامل كندال التفاق المحكمين على عبارات بطاقة المالحظة 4جدول )

كندال   العدد  المتغيرات معامل 
 الداللة درجة الحرية قيمة )ف(  )ر. ك(

 21 عدد المحكمين
0.91 29 

20 
0.01 

 71 72 عدد بنود االختبار 
( كندال  معامل  بطاقة  0.91ويشير  لعبارات  المحكمين  تقديرات  بين  مرتفع  اتفاق  وجود  إلى   )

 المالحظة، وهذا ما يعني توفر معيار الصدق الظاهري للبطاقة الحالية.
 الصدق البنائي: .ب

)ن=   االستطالعية  الدراسة  المقياس على عينة  تطبيق  بين  20مع  االرتباط  معامل  حساب  تم   ،)
عبارة من عبارات بطاقة المالحظة والدرجة الكلية لها محسومًا منها درجة هذه العبارة،  درجة كل  

 والجدول التالي يبين النتائج التي أمكن التوصل إليها من خالل تطبيق هذه الطريقة.
 ( معامالت الصدق البنائي لعبارات بطاقة المالحظة5جدول )

معامل   البند
معامل   البند االرتباط 

معامل   البند االرتباط 
معامل   البند االرتباط 

 االرتباط 
1 0.57 ** 19 0.57 ** 37 0.48 * 55 0.59 ** 
2 0.55 ** 20 0.55 ** 38 0.71 ** 56 0.52 * 
3 0.61 ** 21 0.61 ** 39 0.76 * 57 0.51 * 
4 0.62 ** 22 0.66 ** 40 0.55 ** 58 0.47 * 
5 0.71 ** 23 0.51 * 41 0.62 ** 59 0.50 * 
6 0.77 ** 24 0.48 * 42 0.60 ** 60 0.59 ** 
7 0.59 ** 25 0.44 * 43 0.59 ** 61 0.53 * 
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معامل   البند
معامل   البند االرتباط 

معامل   البند االرتباط 
معامل   البند االرتباط 

 االرتباط 
8 0.60 ** 26 0.48 * 44 0.78 ** 62 0.62 ** 
9 0.69 ** 27 0.50 * 45 0.74 ** 63 0.66 ** 

10 0.78 ** 28 0.42 * 46 0.49 * 64 0.63 ** 
11 0.44 * 29 0.57 ** 47 0.47 * 65 0.71 ** 
12 0.47 * 30 0.45 * 48 0.67 ** 66 0.71 ** 
13 0.50 * 31 0.63 ** 49 0.68 ** 67 0.63 ** 
14 0.44 * 32 0.53 * 50 0.71 ** 68 0.66 ** 
15 0.43 * 33 0.66 ** 51 0.54 ** 69 0.50 * 
16 0.50 * 34 0.64 ** 52 0.65 ** 70 0.51 * 
17 0.65 ** 35 0.43 * 53 0.51 * 71 0.64 ** 
18 0.58 ** 36 0.71 ** 54 0.63 ** 72 0.44 * 

 0.54= 0.01، عند مستوى 0.42=  0.05عند مستوى  (2-20قيمة معامل االرتباط )ر( عند )
( أن قيم معامالت االرتباط لعبارات بطاقة المالحظة كانت جميعها دالة، وقد    يتضح من الجدول )

 ( مستوى  بين  الداللة  مستويات  ومستوى  0.01تراوحت  المالحظة،  بطاقة  عبارات  معظم  في   )
 ( في بعضها اآلخر، وهذا ما يشير بدوره إلى توفر معيار الصدق البنائي للبطاقة الحالية. 0.05)

اإلجراءين السابقين يتبين أن أداة الدراسة الحالية؛ والمتمثلة في بطاقة مالحظة األداء   خاللومن  
 دراسة الحالية. التدريسى تتوفر لها معايير الصدق بدرجة كبيرة، وهذا ما يسمح باستخدامها خالل ال

 حساب ثبات بطاقة المالحظة: .2
(، 20تم حساب الثبات من خالل تطبيق الطرقتين التاليتين على بيانات العينة االستطالعية )ن=  

 وهما:
 ثبات المالحظين باستخدام )معادلة كوبر(:  .أ

ة  بالمدرارس التي تم تطبيق تجربة الدراس   -حيث عهد الباحث إلى معلمين من معلمي علم النفس 
بها  مع   -االستطالعية  المالحظة،  بطاقة  لعبارات  وفقًا  االستطالعية  العينة  أفراد  بمالحظة  للقيام 

قيامها هي أيضًا بتطبيق األداة على نفس العينة، ثم تم حساب عدد مرات االتفاق واالختالف بين  
 التالية:  لحساب نسبة االتفاق وفق المعادلة (Cooper)( وفقًا لمعادلة كوبر 3المالحظين )ن=  
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 ( التالي.  فجاءت النتائج كما هي موضحة بجدول )

 ( نسبة االتفاق بين المقيمين على بطاقة المالحظة6جدول )

 المهارة

(1) 
التهيئة  

 للدرس

(2) 
الشرح 

 والتفسير 

(3) 
ادارة  

 الصف

(4) 
اثارة  

الدافعية 
 للتعلم 

(5) 
 التعزيز

(6) 
استخدام 
الوسائل 
 التعليمية 

(7) 
غلق 

 الدرس

(8) 
تنويع  

 المثيرات 

الدرجة  
الكلية 
 للبطاقة

نسبة  
 % 87.1 % 91.5 % 86.8 % 81.8 % 86.2 % 79.5 % 85.7 % 96.2 % 89.3 االتفاق 

النسبة  56،  2000ويذكر فرج ) العتبار نسبة االتفاق مقبولة، وُيالحظ أن   % 70( أن كوبر حدد 
(، وهي قيمة مرتفعة  %87.4المالحظين قد بلغت )متوسط نسبة االتفاق على بطاقة المالحظة بين  

 تشير إلى توفر قدر مناسب من الثبات لألداة الحالية. 
 (: 21ريشاردسون  -التجزئة النصفية )باستخدام معادلة كودر  .ب

كودر طريقة  باستخدام  المالحظة  بطاقة  ثبات  حساب   -Richardson)  21ريتشاردسون    -تم 
Kuder) (121، 2000التالية )العيسوي، ، وذلك وفق المعادلة: 

 
 ( التباين. 2حيث: )م( المتوسط الحساب، و)ك( عدد عبارات األداة، و)ع

 ( التالي.  فجاءت النتائج كما هي موضحة بجدول )
 21ريتشاردسون  -( ثبات بطاقة المالحظة باستخدام معادلة كودر7جدول )

 المهارة

(1) 
التهيئة  

 للدرس

(2) 
الشرح 

 والتفسير 

(3) 
ادارة  

 الصف

(4) 
اثارة  

الدافعية 
 للتعلم 

(5) 
 التعزيز

(6) 
استخدام 
الوسائل 
 التعليمية 

(7) 
غلق 

 الدرس

(8) 
تنويع  

 المثيرات 

الدرجة  
الكلية 
 للبطاقة

معامل  
 الثبات

0.70 0.82 0.72 0.75 0.76 0.75 0.81 0.77 0.83 

( جدول  من  لبطاقة    ويظهر  الكلية  والدرجة  الرئيسة  بالمهارات  الخاصة  الثبات  معامالت  داللة   )
 المالحظة، وهذا ما يشير إلى توفر معايير الثبات لألداة الحالية.

   

                                          عد   را  ا   ا  

 100 ×   ة ا   ا  =                                                                        

                         عد   را  ا   ا   +   عد   را  ا       
 

 

 

-  1 = 21ر
 )  - (  

   2ع 



 2021 أكتوبر( 39والثالثون ) التاسعالعدد  جامعة الوادي الجديد  –كلية التربية   –المجلة العلمية 

 
ISSN 2735-5209 

77 

ومن خالل تظافر النتائج الدالة على صدق وثبات بطاقة مالحظة األداء التدريسى، اطمئن الباحث  
مستوى مهارات األداء التدريسى لمعلمى علم النفس، وذلك   على إمكانية استخدام هذه األداة لقياس

 .وفق الصورة النهائية لهذه األداة 
 :تقدير الذاتمقياس   -2
تناولت    التي  السابقة  الدراسات  بعض  على  االطالع  الذات بعد  التعليمية    لمعلمي  تقدير  المراحل 

 .لمعلمي المرحلة الثانوية تقدير الذات المختلفة واإلطار النظري للبحث تم تصميم مقياس  
  :الهدف من المقياس -
 . تقدير الذات لمعلمي علم النفس لمرحلة التعليم الثانوي هدف المقياس إلى قياس  

 : صياغة عبارات المقياس وتعليماته -
تقيس    التي  العبارة  من  مجموعة  وضع  الذات تقد تم  خيارات   ،ير  ثالث  عبارة  كل  يلي  بحيث 

( عبارة روعي في إعدادها أن تتسم بالسهولة  36وقد تضمن المقياس )    ،نادرا(  -احيانا   -هما)دائما
 . والترتيب العشوائي وأال تكون غامضة

 :عرض المقياس على المحكمين -
ال  المحكمين  السادة  من  مجموعة  على  األولية  صورته  في  المقياس  عرض  فى  تم  متخصصين 

النفس وعلم  التدريس  وطرق  المراد   ،المناهج  بالهدف  المقياس  عبارات  ارتباط  مدى  لتحديد  وذلك 
اللغوية   الناحيتين  من  عباراته  صياغة  صحة  ومدى  للمقياس  الرئيسية  باالبعاد  وارتباطها  قياسه 

 .والعلمية
 :التجربة االستطالعية للمقياس -
صورته  في  المقياس  إعداد  )  بعد  قوامها  استطالعية  عينة  على  المقياس  تطبيق  تم   6األولية 

 . ( بغرض تحديد زمن المقياس وصدقه وثباتهمعلمين
 : تحديد زمن المقياس -
للمقياس  التجريبي  الزمن  متوسط  حساب  طريق  عن  للمقياس  الالزم  الزمن  تحديد  عن   ،تم  وذلك 

استغرقه   الذي  الزمن  حساب  حسا  ،المعلمينطريق  لكل  ثم  المتوسط  زمن    ، معلمب  تحديد  وتم 
 . ( دقيقة 25المقياس حيث بلغ ) 

 :صدق وثبات المقياس -
المناهج    تم التأكد من صدق المقياس من خالل عرضه على مجموعة من السادة المحكمين فى 

حيث أبدى المحكمون أرائهم في عبارات   ،وطرق التدريس لتحديد ما اذا كان يقيس ما اعد لقياسه 
العلمية دقتها  ومدى  ومناسبتها  وصياغتها  تم    ،المقياس  كما  البعض.  تعديل  تم  أرائهم  ضوء  وفى 

  .ول( تقريبًا وهو معامل ثبات مقب0.78حساب ثبات المقياس حيث بلغ معامل الثبات )
   :الصورة النهائية للمقياس وطريقة تصحيحه -
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المحكمين    أراء  ضوء  في  التعديالت  إجراء  وبعد  وثباته  صدقه  وحساب  االختبار  زمن  تحديد  بعد 
االستطالعية التجربة  من  ،ونتائج  مكون  النهائية  صورته  في  المقياس  قابلة    36أصبح  عبارة 

أعطيت   ،للتطبيق التصحيح  لطريقة  درجتان  وبالنسبة  )دائما:  إجابة  نادرا:   ،درجة  :احيانا  ،لكل 
 (.  72وبالتالي تكون الدرجة الكلية من )  ،صفر(

 
 توصيات البحث: 

 فى ضوء النتائج التى أسفر عنها البحث الحالى يمكن تقديم التوصيات اآلتية: 
مناهج وطرق تدريس معلم علم النفس في ضوء المستحدثات التكنولوجية    إعادة النظر فى -

 والنظريات التدريسية الحديثة.
الفرق  - كافة  في  للطالب  التدريس  في  المشكالت  وحل  التفكير  نماذج  تطبيق  في  البدء 

 الدراسية، لما أثبته البحث من فاعلية هذا األسلوب فى التعليم عن التعليم التقليدى. 
ى شعبة علم النفس على استخدام تلك النماذج الحديثة مع طالبهم في التربية  تدريب معلم -

 العملية تمهيدًا لتطبيقها بعد التخرج. 
والتعليم   - التدريس  تجاه  النفس  علم  شعبة  الطالب  لدى  السلبية  المعتقدات  تعديل  محاولة 

المعلم في  والتعلم والطالب وتجاه مهنة التدريس بعرض مزايا مهنة التدريس، ومدى قيمة  
 تعليم اجيال من الطالب.

تدريب معلمى علم النفس على النماذج التدريسية الحديثة وكيفية استخدامها فى تدريس  -
 مادتهم وذلك عن طريق عقد دورات تدريبية لهم بصقة دورية. 

التدريسى،  - مستواهم  لتطوير  للمهنة  ممارستهم  أثناء  للمعلمين  تدريبية  وورش  دورات  عقد 
 ورفع كفاياتهم المهنية.

 متابعة أداء المعلم من ِقبل الموجهين والمشرفين لحثهم على تحسين كفايتهم التدريسية.  -
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