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 مستخمص 

الفعال لمقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات لمصف األول ىدفت الدراسة الحالية إلى تحديد معايير التدريس 

الثانوي، والتعرف عمى مدى تمكن معممي الحاسب اآللي وتقنية المعمومات )عينة الدراسة( من الجوانب المعرفية والميارية 

ل الثانوي بمنطقة المتعمقة بتطبيق معايير التدريس الفعال في تدريس مقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات لمصف األو 

الجوف، والكشف عن الداللة اإلحصائية لمفروق في مستوى أداء معممي الحاسب اآللي وتقنية المعمومات )عينة الدراسة( 

لميارات تدريس مقرر الحاسب اآللي في ضوء معايير التدريس الفعال التي قد تعزى لعدد سنوات الخبرة أو عدد الدورات 

( معمًما لمحاسب اآللي وتقنية 83ال، وتم استخدام المنيج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )التدريبية في التدريس الفع

المعمومات لمصف األول الثانوي بمنطقة الجوف يمثمون كافة مجتمع الدراسة، وتم إعداد اختبار معرفي لتحديد مدى تمكن 

فعال، وبطاقة مالحظة لتقويم تدريس مقرر الحاسب اآللي المعممين من الجوانب المعرفية المتعمقة بتطبيق معايير التدريس ال

وتقنية المعمومات لمصف األول الثانوي بمنطقة الجوف في ضوء معايير التدريس الفعال، وقد أظيرت النتائج وجود درجة 

درجة تمكن  تمكن عالية لدى أفراد عينة الدراسة من الجوانب المعرفية المتعمقة بتطبيق معايير التدريس الفعال، ووجود

متوسطة لدى أفراد عينة الدراسة بالنسبة ألداء ميارات تدريس مقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات في ضوء معايير 

 ، وفي ضوء ما تم التوصل إليو من نتائج تم صياغة بعض التوصيات والمقترحات. التدريس الفعال
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Abstract 

This study aimed to determine the standards of computer and information technology 

course effective teaching for the first grade secondary, identify the extent to which the 

teachers of computer and information technology are versed of the cognitive and skillful 

aspects related to the effective teaching standards, and to detect the statistical significance of 

differences of the performance of computer and information technology teachers of the skills 

of teaching in light of the effective teaching standards that may due to the number of years of 

experience or the number of training programs in effective teaching. The descriptive method 

was used, and the study sample consisted of (48) computer and information technology 

teachers for the first grade secondary in Al-Jouf, representing the whole community of the 

study. The researcher prepared a cognitive test and a note card as the study tools. The 

results showed that the study sample have a high degree of versing of the cognitive aspects 

related to the effective teaching standards, In light of the study results, the researcher 

presented some recommendations. 
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 مقدمة:

 يتميز العصر الحالي بالتقدم في مجال التقنية التي يعد الحاسب اآللي أحد أىم عناصرىا، مما جعل االىتمام

 تعمم القراءة والكتابة والحساب، من أجل مواكبة التقدم العممي والتكنولوجي. أىمية عن ال يقل بتعميم وتعمم الحاسب اآللي أمًرا

( إلى أن أىمية الحاسب اآللي في العصر الحالي ترجع إلى تأثيره الفعال وتطبيقاتو 2102)األحمدي ويشير 

 اسب اآللي دوًرا ميًمايمكن أن يؤدي الح المتعددة في كافة جوانب الحياة بشكل عام، وفي مجال التربية بشكل خاص، حيث

في مجال التعميم، إذا أحسن التخطيط لتدريسو، وحدد بدقة اليدف من استخدامو، وتحددت اإلجراءات المناسبة ليذا 

 االستخدام.

ألىمية تدريس مقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات، فقد حددت وثيقة منيج الحاسب وتقنية المعمومات  اونظرً 

ا لتدريس تقديم  الحاسب اآللي يتضمن أربعة مجاالت رئيسة، وىي: مجال عرض المعمومات، ويركز عمى إطاًرا عامًّ

المعمومات والحقائق والمفاىيم، ومجال التفكير وحل المشكالت، ويركز عمى تحقيق األىداف المتعمقة بالتحميل وحل 

ريب والعمل، ويركز عمى الجوانب التطبيقية المشكالت واإلبداع والوصول إلى حمول عممية لممشكالت، ومجال المشاىدة والتد

والتدريبات والتمارين، ومجال المشروعات، ويركز عمى البرمجة وتصميم العروض التقديمية والمطويات والمدونات. )وزارة 

( بضرورة استخدام إستراتيجية 2114(، كما أوصت العديد من الدراسات مثل دراسة الحمود )10، 2102التربية والتعميم 

لتعمم المبني عمى المشكمة لالرتقاء بمستوى تحصيل الطالب في مادة الحاسب اآللي وتقنية المعمومات، كما أوصت دراسة ا

 ( بضرورة استخدام طرق التدريس الحديثة تدريس مقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات.2102البموي )

لتحسين وتطوير العممية التعميمية، باعتباره عممية مستمرة تيدف إلى  ن ناحية أخرى يعد التقويم منطمًقا رئيًساوم

تشخيص وعالج وتطوير المنظومة التعميمية، ولذلك يجب أن يشمل التقويم جوانب متعددة، يتعمق بعضيا بالمناىج واألنشطة 

البعض اآلخر باإلدارة المدرسية، وسماتو الشخصية، ويتعمق المدرسية، ويتعمق بعضيا بالتدريس واستراتيجياتو وأداء المعمم 

 (  012، 2112يتعمق بعضيا بالطالب وتحصيميم الدراسي. )حسين  وأخيًرا

أىمية تقويم أداء أن ( 2102( والجوني )2102( والبموي )2114الحمود ) يوضح العديد من الباحثين مثل:و 

، فال بد أن يقوم عمى معايير، ومن ن التقويم مثمًراولكي يكو ن أىم عناصر المنظومة التعميمية. يعد م كونوإلى ترجع المعمم 

ثم فإنو لتقويم أداء معممي الحاسب اآللي وتقنية المعمومات، ال بد من االطالع عمى أفضل المعايير العالمية لتقويم األداء، 

 (.2112ومنيا المعايير المينية المعاصرة ألداء المعمم )محمد 
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ث المعايير المستخدمة في تقييم أداء المعممين، وأكثرىا شمولية، وذلك لكونيا وتعد معايير التدريس الفعال من أحد

تشمل جميع إجراءات العممية التعميمية من صياغة لألىداف، وممارسة الستراتيجيات التدريس الحديثة، وتوظيف لمتقنيات 

دارة جيدة لمصف، وتقويم لتعمم الطالب )عبابنة   (.2102؛ الجوني 2102يطار ؛ الب2102والوسائل التعميمية، وا 

وفي ضوء ما تقدم جاءت الدراسة الحالية كمحاولة لتقويم تدريس مقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات لمصف 

 األول الثانوي بمنطقة الجوف في ضوء معايير التدريس الفعال.

 مشكمة الدراسة وتساؤالتها:

والجندي ( 2112)غنيم وسعيد الحظ اىتمام العديد من الباحثين مثل: لباحث بتتبع الدراسات السابقة، حيث قام ا

( بتقويم األداء التدريسي 2102)والجوني  (2102)والبيطار ( 2102)وعبابنة ( 2112)ومحمد ( 2112( وفودة )2112)

تائج ىذه الدراسات لمعممي الحاسب اآللي وتقنية المعمومات وتقويم مناىج الحاسب اآللي وتقنية المعمومات، وقد أظيرت ن

وجود بعض جوانب القصور في األداء التدريسي لممعممين، حيث لم تكن درجة توظيفيم لالستراتيجيات الحديثة في التدريس 

 بالمستوى المطموب، 

لمدراسات السابقة ندرة الدراسات التي اىتمت بتقويم مدى تحقق معايير التدريس و تتبعالحظ الباحث من خالل و 

ال توجد دراسات أجريت في  –في حدود عمم الباحث  –تدريس مقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات، كما أنو الفعال في 

وتقويم تدريس ىذا  المممكة العربية السعودية اىتمت بتحديد معايير التدريس الفعال لمقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات

وقد تم اختيار الصف األول الثانوي ألن النسبة األكبر من المعممين  المقرر لمصف األول الثانوي في ضوء ىذه المعايير،

عد مرحمة تأسيسية لمطالب في المرحمة الثانوية التي ىي إعداد يقومون بالتدريس ليذا الصف، كما أن الصف األول الثانوي ي  

فق معايير التدريس الفعال لطمبة و  لمحياة الجامعية، ىذا باإلضافة إلى أن تدريس مقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات

الصف األول الثانوي يسيم في إكسابيم الميول اإليجابية نحو تقنية المعمومات بصفة عامة وتقوية الرغبة لدييم نحو توظيف 

 الحاسب اآللي وتطبيقاتو في مختمف جوانب العممية التعميمية.

لمادة الحاسب اآللي ومن خالل تقييمو ألداء ومن ناحية أخرى فقد الحظ الباحث من خالل عممو كمشرف تربوي 

المعممين وجود قصور في قيام المعممين بإعداد الخطط التدريسية، وضعف توظيفيم الستراتيجيات التدريس الحديثة في 

تدريس مقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات، وكذلك وجود قصور في درجة توظيف المعممين لموسائل التعميمية في تدريس 

 الحاسب اآللي وتقنية المعمومات. ررمق
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أظيرت التقارير الصادرة عن ىيئة تقويم التعميم العام وجود تدني في مستوى أداء طالب الصف األول الثانوي كما 

بمنطقة الجوف وضعف نتائجيم باالختبارات المدرسية بمقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات، مما يؤكد وجود حاجة ماسة 

من المعارف والميارات المطموبة،  الطالبستوى األداء التدريسي لممعممين، والتحقق من مدى كفايتو في إكساب إلى تحسين م

بدوره التدريسي بالشكل المناسب وبالمستوى المطموب.  العممية التعميمية عن طريق قيام المعمم تطويرأجل مواكبة أىداف 

 ىـ(  0822)ىيئة تقويم التعميم، 

قدم تتحدد مشكمة البحث في: تدني مستوى الطالب في مقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات، وبناًء عمى ما ت

مما قد يعزى إلى القصور في تدريس ىذا المقرر في ضوء معايير التدريس الفعال، مما يبرز الحاجة إلى ضرورة إجراء 

 التدريس الفعال، من أجل تحسين األداء.دراسة لتقويم تدريس مقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات في ضوء معايير 

ويمكن التصدي ليذه المشكمة من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي: "كيف يتم تقويم تدريس مقرر الحاسب 

 اآللي وتقنية المعمومات لمصف األول الثانوي بمنطقة الجوف في ضوء معايير التدريس الفعال؟"

 التساؤالت الفرعية اآلتية: ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس

 ما معايير التدريس الفعال لمقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات لمصف األول الثانوي؟ -0

( من الجوانب المعرفية المتعمقة بتطبيق معايير التدريس عينة الدراسةما مدى تمكن معممي الحاسب اآللي وتقنية المعمومات ) -2

 وتقنية المعمومات لمصف األول الثانوي بمنطقة الجوف؟الفعال في تدريس مقرر الحاسب اآللي 

من ميارات تدريس مقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات لمصف  اسب اآللي وتقنية المعموماتما مدى تمكن معممي الح -2

 األول الثانوي بمنطقة الجوف في ضوء معايير التدريس الفعال؟

 أهداف الدراسة:

 تيدف الدراسة الحالية إلى:

 د معايير التدريس الفعال لمقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات لمصف األول الثانوي.تحدي -0

( من الجوانب المعرفية المتعمقة بتطبيق عينة الدراسةالتعرف عمى مدى تمكن معممي الحاسب اآللي وتقنية المعمومات ) -2

 لمصف األول الثانوي بمنطقة الجوف.معايير التدريس الفعال في تدريس مقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات 

التعرف عمى مدى تمكن معممي الحاسب اآللي وتقنية المعمومات من ميارات تدريس مقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات  -2

 لمصف األول الثانوي بمنطقة الجوف في ضوء معايير التدريس الفعال.
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 أهمية الدراسة:

 تتمثل أىمية الدراسة الحالية فيما يأتي:

من حيث الرقي بمستواىم األكاديمي في مقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات، فمراعاة المعممين لمعايير  بالنسبة لمطالب: -0

 عمى مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالب. تنعكس إيجابًياالتدريس الفعال في تدريس ىذا المقرر 

المعممين بمعايير التدريس الفعال لمقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات  الدراسة الحاليةزود حيث ت بالنسبة لممعممين: -2

 .لمصف األول الثانوي

من خالل تحديد معايير التدريس الفعال لمقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات، ومراعاتيا في  بالنسبة لخبراء المناهج: -2

 صف األول الثانوي.تحديث وتطوير محتوى مناىج الحاسب اآللي وتقنية المعمومات لم

لمتعرف عمى مدى تمكن  ا معرفًيامقاييس مقننة تتضمن اختبارً  الدراسة الحاليةوفر حيث ت النسبة لممشرفين التربويين:ب -8

معممي الحاسب اآللي وتقنية المعمومات من معايير التدريس الفعال، وبطاقة مالحظة لتحديد مدى تمكن معممي الحاسب 

 ن ميارات تدريس مقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات في ضوء معايير التدريس الفعال.اآللي وتقنية المعمومات م

 حدود الدراسة:

لمصف األول الثانوي  ر الحاسب اآللي وتقنية المعموماترت الدراسة الحالية عمى تقويم تدريس مقر صاقت الحدود الموضوعية: -0

 ف في ضوء معايير التدريس الفعال.بمنطقة الجو 

في مدارس المرحمة الثانوية التابعة لإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الجوف، وذلك  الدراسة الحاليةتم تطبيق  المكانية:الحدود  -9

 لكونيا محل عمل الباحث.

اقتصرت الدراسة الحالية عمى معممي الحاسب اآللي وتقنية المعمومات في مدارس المرحمة الثانوية التابعة  الحدود البشرية: -3

 لعامة لمتعميم بمنطقة الجوف.لإلدارة ا

 ىـ.0822/0823: تم تطبيق الدراسة الميدانية في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي الحدود الزمانية

 مصطمحات الدراسة:

 Evaluation: التقويم -0

( بأنو: "عممية تشخيصية عالجية ووقائية تستيدف الكشف عن مواطن 22، 2113يعرفو الياشمي والدليمي )

الضعف لمعمل عمى إصالحيا أو تجنبيا، ومواطن القوة لمعمل عمى إثرائيا، بقصد تحسين العممية التعميمية والتربوية 
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بأنو عممية منيجية تستند إلى معايير التدريس  ةالحالي الدراسةويعرف التقويم في وتطويرىا، بما يحقق األىداف المنشودة".

وعية عمى تدريس مقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات لمصف األول الثانوي، الفعال، من أجل إصدار أحكام دقيقة وموض

 .وتحديد جوانب القوة والضعف فييا

 Teaching التدريس: -9

مساعدة الطالب عمى التعمم، فيو الجانب التطبيقي ( بأنو: "عممية إنسانية مقصودة ىدفيا 1، 2102يعرفو مازن )

بأنو الدراسة الحالية ويعرف التدريس في ، وقد يتم داخل الغرفة الصفية أو خارجيا".اوالتعمم معً لمتربية، ويتضمن شروط التعميم 

عممية تواصل فعال بين المعمم والطالب، تيدف إلى مساعدة الطالب عمى اكتساب المعارف والميارات واالتجاىات التي 

 عمى إشباع حاجاتيم وحاجات مجتمعيم.  اتمكنيم من تحقيق أىداف العممية التعميمية، بحيث تنعكس إيجابيً 

 Course المقرر: -3

( بأنو "رؤوس وعناوين الموضوعات المقررة التي ينبغي تقديميا وتدريسيا لممتعمم، 02، 2111يعرفو رسالن )

مجموعة من الدراسة الحالية خالل فصل دراسي، أو خالل عام دراسي كامل، حسب النظام المتبع". ويقصد بالمقرر في 

عات المحددة التي يحتوي عمييا منيج الحاسب اآللي وتقنية المعمومات، وتدرس لطالب الصف األول الثانوي بمنطقة الموضو 

الجوف، من أجل إكسابيم بعض المعارف والميارات واالتجاىات المتعمقة باستخدام الحاسب اآللي في الحياة الدراسية 

 والعامة.

 Effective Teaching التدريس الفعال: -4

( بأنو "توظيف المعمم الستراتيجيات التدريس بطريقة تسيم في تحسين أدائو في 2108يعرفو العمرات والطويسي )

ويعرف التدريس الفعال  توصيل المعمومات لمطالب من جية، وتحسين مستوى تحصيميم واكتسابيم لممعرفة من جية أخرى".

 ام المحور األساسي الذي تدور حولو عممية التعمم، فيجعمو مشاركً بأنو التدريس الذي يجعل من المتعمالدراسة الحالية في 

 .عن المعمومة بكل الوسائل الممكنة، وموظًِّفا لممعارف والمعمومات والميارات اوباحثً 

 إلطار النظري:ا

بأنو: موقف تعميمي تعممي يخطط لو بعناية فائقة، وينفذ  التدريس الفعال (1، 2102يعرف الخميفة ومطاوع )

بصورة متقنة، يتم عبر مراحل التخطيط والتنفيذ والتقويم، من أجل توصيل المتعمم إلى أقصى ما تسمح بو قدراتو، تحت 

ن طرق التعمم ( بأنو: طريقة م12، 2102ويعرفو القيسي ) إشراف المعمم وتوجييو، ووفق ما ىو متاح من إمكانات تعميمية.
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والتعميم ييدف إلى توفير البيئة التربوية الغنية بالمثيرات، تتيح لمطالب مسئولية تعميم نفسو بنفسو، من خالل استخدام 

 استراتيجيات التدريس الحديثة.

ة يعد التدريس الفعال عممية متعددة الجوانب واألبعاد، فيي تركز عمى االىتمام بجميع عناصر المنظومة التعميميو 

( أبعاد 28، 2101من معمم وطالب ومناىج وبيئة تعمم وأنشطة واستراتيجيات تدريس، وفي ىذا اإلطار تصنف حسن )

 ة اإليجابية بين المعمم والطالب.بعد الصمد المعرفة، وبعد التنظيم، وبعد اإلثارة الفكرية، و بع التدريس الفعال إلى:

إذا كان ىناك تفاعل متبادل بين المعمم والطالب، من  ااًل ( أن التدريس يعتبر فع20، 2114المنتشري ) ويرى

أجل تحقيق أىداف ومطالب تعميمية وتربوية، وال تتوقف مخرجات التدريس الفعال عمى حدود التعامل بين المعمم والطالب، 

نما يرتبط بطبيعة المقرر الذي يتم تدريسو وتوفر الوسائل والتقنيات التعميمية من عدمو.   وا 

رشادىم من خالل  نتاًجايمثل التدريس الفعال و  لما يتصف بو المعمم من خصائص وكفايات في توجيو الطالب وا 

حداث التعمم لدييم بأسموب يثير دافعيتيم وتعمميم، ولكي يتحقق ذلك فال بد من مراعاة  فيميم لخصائصيم وحاجاتيم، وا 

 (238، 2102لعممية التدريس. )الكريمين والرمامنة والكريمين التخطيط والتنفيذ الجيد  مجموعة من األسس التي تسيم في 

مرحمة التخطيط، ومرحمة التنفيذ، ومرحمة التقويم  )الكريمين  مراحل ثالث ، وىي:ويمر التدريس الفعال ب 

ء وقناعة ( أن المعمم الفعال ىو معمم لديو انتما11، 2114يرى القرش )( وفي ىذا المجال 242، 2102والرمامنة والكريمين 

بمادتو، ومتمكن منيا، وقادر عمى تحبيب طالبو فييا، وقادر عمى كسب ود طالبو واحتراميم، ويعرف حاجات طالبو 

ودوافعيم، ويحترم شخصياتيم، ويعامميم بالحكمة والعدل والمساواة، وينوع أساليبو ووسائمو، ولديو قدرة عمى حسن التصرف، 

 ويتحمى بحسن المظير وقوة الشخصية. 

القول بأنو كمما استطاع المعمم الجمع بين أكبر عدد ممكن من الصفات السابقة كمما تمكن من تحقيق  ويمكن

أىداف العممية التدريسية عمى الوجو المطموب، وكمما كان أكثر قدرة عمى التأثير في طالبو وتوجيو سموكيم، ليس من الناحية 

نما من النواحي الشخصية واالجت  .اماعية واالنفعالية أيضً المعرفية فقط، وا 

 ، والتييئة لمدرس وشرح الدرسالتخطيط لمتدريس :ومنيا معايير التدريس الفعالوىناك العديد من  

، والتفاعل الصفي، وادارة الوقت أثناء واستخدام استراتيجيات التدريس والوسائل التعميمية واساليب التقويم وادارة الصف

 (82، 2102والمطاوع  )الخميفة التدريس، واعداد بيئة التعمم وتوظيف األنشطة التعميمية 
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  لدراسات السابقة:ا

 دراسات تناولت معايير التدريس الفعال:

التدريس الفعال، ( إلى التعرف عمى درجة ممارسة معممي العموم لمبادئ Turner 2005ىدفت دراسة )تيرنر 

، واستخدم الباحث المقابمة وبطاقة المالحظة كأدوات لجمع المعمومات، وقد أظيرت ا( معممً 21وتكونت عينة الدراسة من )

 النتائج وجود درجة عالية لممارسة التدريس الفعال لدى المعممين.

الفعال لدى معممي العموم، ( إلى التعرف عمى درجة ممارسة التدريس Sisk, 2007) وىدفت دراسة سيسك

ومعممة، وقام الباحث بإعداد استبانة لجمع البيانات، وقد أظيرت النتائج وجود درجة  ا( معممً 41تكونت عينة الدراسة من )و 

بين درجة ممارسة  اعالية لممارسة المعممين لمتدريس الفعال، كما أظيرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيً 

 مين لمتدريس الفعال وتحصيل الطالب.المعم

( إلى تقويم تدريس مادة اإلحصاء وفق مبادئ التدريس الفعال من وجية 2112وىدفت دراسة )غزال وعبدالقادر 

وطالبة بكمية التربية جامعة الموصل، وقام الباحثان بإعداد  ا( طالبً 082نظر الطمبة المعممين، وتكونت عينة الدراسة من )

 البيانات، وقد أظيرت النتائج وجود درجة متوسطة لتدريس مادة اإلحصاء وفق مبادئ التدريس الفعال. استبانة لجمع

التحقق من فاعمية برنامج تدريبي في تنمية ميارات التدريس ( دراسة ىدفت إلى (Denis, 2009وأجرى دينيس 

( معمًما تم تقسيميم إلى 21عينة الدراسة من ) الفعال لدى معممي المرحمة الثانوية في مقاطعة كمباال في أوغندا، وتكونت

إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة، وقام الباحث بإعداد بطاقة مالحظة لجمع البيانات، وقد أظيرت النتائج وجود مجموعتين 

 فروق دالة إحصائًيا بين معممي المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة.

( إلى التعرف عمى مدى ممارسة معممي المغة العربية بالمرحمة الثانوية األزىرية 2100اسة )عفيفي وىدفت در 

، وقام الباحث بإعداد استبانة لجمع البيانات، وقد أظيرت ا( معممً 21لمبادئ التدريس الفعال، وتكونت عينة الدراسة من )

راوحت ما بين ضعيفة إلى متوسطة، كما أظيرت النتائج عدم النتائج أن درجة ممارسة المعممين لمبادئ التدريس الفعال ت

 في درجة ممارسة المعممين لمبادئ التدريس الفعال تعزى لسنوات الخبرة. اوجود فروق دالة إحصائيً 

( إلى تقويم أداء معممي الرياضيات بالمرحمة المتوسطة في ضوء معايير التدريس 2102وىدفت دراسة عبدالباقي )

( طالًبا، وتم إعداد استبانة لجمع البيانات، وقد أظيرت النتائج وجود 021( معمًما و)11وتكونت عينة الدراسة من )الفعال، 

 درجة متوسطة لمستوى األداء التدريسي لممعممين في ضوء معايير التدريس الفعال.
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رس محافظة الطفيمة ( إلى التعرف عمى مستوى ممارسة المعممين بمدا2108وىدف دراسة )العمرات والطويسي 

ا ( مشرفً 022الستراتيجيات التدريس الفعال من وجية نظر المشرفين التربويين ومديري المدارس، وتكونت عينة الدراسة من )

، وقام الباحثان بإعداد استبانة لجمع البيانات، وقد أظيرت النتائج أن مستوى ممارسة المعممين الستراتيجيات اومديرً  اتربويً 

في مستوى ممارسة المعممين الستراتيجيات  ا، كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيً افعال كان متوسطً التدريس ال

 التدريس الفعال تعزى لمتغيرات المركز الوظيفي، أو الخبرة، أو المؤىل العممي، أو النوع.

ئ التدريس الفعال من وجية ( إلى التعرف عمى مدى ممارسة معممي العموم لمباد2102وىدفت دراسة )العمري 

، وقام الباحث بإعداد استبانة لجمع البيانات، وقد أظيرت ا( معممً 022نظر المعممين أنفسيم، وتكونت عينة الدراسة من )

بين  االنتائج أن درجة ممارسة المعممين لمبادئ التدريس الفعال كانت متوسطة، كما أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيً 

في  اوالمعممات في درجة ممارسة مبادئ التدريس الفعال لصالح المعممات، في حين لم تظير فروق دالة إحصائيً  المعممين

 درجة ممارسة مبادئ التدريس الفعال تعزى لمتغيري المؤىل العممي أو الخبرة التدريسية.

معممات المستوى التمييدي ( إلى التعرف عمى درجة ممارسة 2102وىدفت دراسة الكريمين والرمامنة والكريمين )

( معممة، وقام الباحثون بإعداد بطاقة مالحظة لجمع 20في األردن لمفاىيم التدريس الفعال، واشتممت عينة الدراسة عمى )

البيانات، وقد أظيرت النتائج وجود درجة مرتفعة لممارسة أفراد عينة الدراسة لمفاىيم التدريس الفعال، كما أظيرت النتائج 

في درجة ممارسة المعممات لمفاىيم التدريس الفعال تعزى لمتغيرات الخبرة والمؤىل العممي وعدد  اق دالة إحصائيً وجود فرو 

 الدورات التدريبية.

 راسات تناولت تقويم تدريس مقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات:د

إلى تقويم استخدام الحاسب  Newman, Johnson& Webb, 2001)ىدفت دراسة )نيومان وجونسون وويب 

اآللي في العممية التعميمية من وجية نظر الطالب بجامعة أوستين بالواليات المتحدة األمريكية، وتكونت عينة الدراسة من 

وطالبة، وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، وقد أظيرت النتائج وجود درجة عالية الستخدام الحاسب  ا( طالبً 122)

 اآللي في العممية التعميمية. 

( إلى تقويم تدريس مادة الحاسب اآللي ببعض مدارس المرحمة االبتدائية بأسيوط في 2112وىدفت دراسة )محمد 

، وقامت الباحثة بإعداد بطاقة مالحظة ا( معممً 21رة ألداء المعمم، وتكونت عينة الدراسة من )ضوء المعايير المينية المعاص

 كما استخدمت المقابمة كأداة لجمع البيانات، وقد أظيرت النتائج وجود درجة متوسطة لممارسة المينية المعاصرة ألداء المعمم.
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لى تقويم مقرر الحاسب اآللي والبرمجة في ( إAdiguzel& Cardak 2009وىدفت دراسة )أدجوزيل وكارداك 

، وتم استخدام المقابمة كأداة لجمع البيانات، وقد ا( طالبً 02كميات التعميم الميني في تركيا، وتكونت عينة الدراسة من )

ربط أظيرت النتائج وجود بعض المشكالت التي تتعمق بتدريس تقويم مقرر الحاسب اآللي والبرمجة ومن أىميا: عدم كفاية 

 التعميم بالمواقع الصناعية، ومحدودية مجاالت العمل في التخصص. 

( إلى التعرف عمى واقع استخدام التعمم اإللكتروني في تدريس مادة الحاسب اآللي 2102وىدفت دراسة )الجوني 

ستبانة استخدام اال( معممة، وتم 080لممرحمة الثانوية وسبل التطوير من وجية نظر المعممات، وتكونت عينة الدراسة من )

في  اإللكتروني التعمم الستخدام أظيرت النتائج وجود درجة متوسطة لواقع توافر المتطمبات الالزمة كأداة لجمع البيانات، وقد

 مادة تدريس في اإللكتروني التعمم الستخداملثانوية، وكذلك وجود درجة متوسطة ا المرحمة في اآللي الحاسب مادة تدريس

 الثانوية. المرحمة فياآللي  الحاسب

 ISTE ( إلى التعرف عمى مدى تحقق معايير الجمعية الدولية لمتقنية في التعميم2108وىدفت دراسة الطفاح )

( معمًما ومشرًفا 30وتكونت عينة الدراسة من )لدى معممي الحاسب اآللي في المرحمة المتوسطة والثانوية في مدينة أبيا، 

لدى معممي  ISTE أن درجة تحقق معايير بإعداد استبانة لجمع البيانات، وقد أظيرت النتائجوقام الباحث لمحاسب اآللي، 

الحاسب اآللي ترواحت ما بين ضعيفة إلى متوسطة، كما أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائًيا بين المعممين الحاصمين 

ح المعممين الحاصمين عمى مؤىل تربوي، في عمى مؤىل تربوي وغير الحاصمين عمى مؤىل تربوي في بعض المعايير لصال

 حين لم تظير فروق دالة إحصائيًا في درجة تحقيق المعممين لممعايير تعزى لعدد سنوات الخبرة.

 منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة الحالية عمى استخدام المنيج الوصفي لتقويم تدريس مقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات 

 .بمنطقة الجوف في ضوء معايير التدريس الفعاللمصف األول الثانوي 

 مجتمع الدراسة:

يتضمن مجتمع الدراسة الحالية جميع معممي الحاسب اآللي وتقنية المعمومات لمصف األول الثانوي بمنطقة 

 .معمًما( 83ىـ، والبالغ عددىم )0822/0823الجوف خالل العام الدراسي 
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 عينة الدراسة:

لمحاسب اآللي وتقنية المعمومات  ا( معممً 83جميع أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددىم )اشتممت عينة الدراسة عمى 

 لمصف األول الثانوي بمنطقة الجوف 

 أدوات الدراسة:

 االختبار المعرفي: أوال:

 لمخطوات اآلتية: وفًقاتم إعداد االختبار المعرفي المستخدم في الدراسة الحالية 

مدى تمكن معممي الحاسب اآللي وتقنية المعمومات )عينة الدراسة( من الجوانب  ييدف االختبار إلى التعرف عمى

المعرفية المتعمقة بتطبيق معايير التدريس الفعال في تدريس مقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات لمصف األول الثانوي 

 بمنطقة الجوف.

وقد تمت صياغة ىذه األسئمة بحيث تغطي ، ( سؤااًل 32تم إعداد الصورة المبدئية لالختبار والتي تكونت من )

العديد من االعتبارات، مثل: ة ىذه األسئمة روعي في صياغمعايير التدريس الفعال المتضمنة في الدراسة الحالية، كما 

وضوح صياغة السؤال، واالبتعاد عن صيغة النفي، وتجنب الكممات التي قد تحتمل أكثر من معنى، واحتواء كل سؤال عمى 

، اواحدة، وجعل البدائل متجانسة ومتوزانة من حيث عدد الكممات، وتوزيع مواضع البدائل الصحيحة عشوائيً  ةة صحيحإجاب

والتحقق من خمو متن السؤال من أي تمميح قد يساعد في التعرف عمى البديل الصحيح، وجعل عدد البدائل متساوي في جميع 

 األسئمة.

عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين في  ( سؤااًل 32مكونة من )تم عرض الصورة المبدئية لالختبار وال

بداء آرائيم ومقترحاتيم بشأن مناسبة صياغة  مجال المناىج وطرق التدريس، وطمب منيم  التفضل بقراءة أسئمة االختبار، وا 

ختبار بأية إضافة يرونيا كل سؤال وصياغة بدائل االستجابة الخاصة بو، ومناسبة األسئمة لميدف من االختبار، مع إثراء اال

وقد تمثمت أىم آراء ومالحظات %( من المحكمين،  31سعادتكم ضرورية، وتم اإلبقاء عمى األسئمة التي وافق عمييا )

أن يحتوي متن السؤال عمى الجزء المحكمين عمى االختبار المعرفي في طول االختبار وضرورة تقميل عدد أسئمتو، ومراعاة 

االبتعاد عن البدائل من نوع جميع ما سبق أو ال شيء مما سبق، كما أشار المحكمون إلى إعداد مفتاح و األكبر من السؤال، 
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والتي  الصورة النيائية لالختبارسييل عممية التصحيح وتوفير الوقت، وفي ضوء ىذه التعديالت تم إعداد تصحيح لالختبار لت

 اتو.وتم التحقق من صدق المقياس وثب، ( سؤااًل 11من ) تكونت

 بطاقة المالحظة:ثانيا: 

تمثل اليدف من استخدام بطاقة المالحظة في: التعرف عمى مدى تمكن معممي الحاسب اآللي وتقنية المعمومات 

)عينة الدراسة( من ميارات تدريس مقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات لمصف األول الثانوي بمنطقة الجوف في ضوء 

 معايير التدريس الفعال.

بناء بطاقة المالحظة من خالل قيام الباحث باالطالع عمى األدبيات الخاصة بالتدريس الفعال، والدراسات  تمو 

السابقة وثيقة الصمة بموضوع الدراسة الحالية، واالطالع عمى بعض األدوات التي استخدمت لجمع البيانات في ىذه 

 الدراسات.

سب اآللي وتقنية المعمومات لمصف األول الثانوي تضمنت في ضوء قائمة معايير التدريس الفعال لمقرر الحاو 

بطاقة المالحظة خمسة مجاالت، ويتضمن كل مجال منيا مجموعة من المعايير، ويندرج تحت كل معيار ستة مؤشرات 

تقيس مدى تمكن المعمم من ميارات تدريس مقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات لمصف األول الثانوي، وكانت ىذه 

االت والمعايير المندرجة تحتيا ىي: مجال التخطيط )ويندرج تحتو معيارين وىما: التخطيط لمتدريس، والتييئة لمدرس(، المج

ومجال مجال التنفيذ )ويندرج تحتو ثالثة معايير وىي: شرح الدرس، واستخدام استراتيجيات التدريس، واستخدام الوسائل 

عيار واحد وىو: أساليب التقويم(، ومجال اإلدارة الصفية )ويندرج تحتو ثالثة معايير التعميمية(، ومجال التقويم )ويندرج تحتو م

دارة الوقت أثناء التدريس(، ومجال بيئة التعمم )ويندرج تحتو معيارين وىما: إعداد  وىي: إدارة الصف، والتفاعل الصفي، وا 

 تيا.وتم التحقق من صدقيا وثبا بيئة التعمم، وتوظيف األنشطة التعميمية(.

 إجراءات الدراسة:

 تم إجراء الدراسة الحالية وفًقا لمخطوات التالية:

 مسح الدراسات والبحوث السابقة واألدبيات ذات الصمة بموضوع الدراسة الحالية. -0

 إعداد اإلطار النظري لمدراسة. -2

 إعداد أدوات الدراسة، والتحقق من صدقيا وثباتيا. -2
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الجوف لمدراسات العميا والبحث العممي موجو إلى سعادة مدير عام إدارة التعميم الحصول عمى خطاب من سعادة وكيل جامعة  -8

ة الثانوية بمنطقة الجوف بمنطقة الجوف، ثم خطاب من سعادة مدير إدارة التخطيط والتطوير موجو إلى قادة مدارس المرحم

 )بنين(.

المعرفي لتحديد مدى تمكن معممي الحاسب اآللي  تطبيق أدوات الدراسة عمى أفراد عينة الدراسة، حيث تم تطبيق االختبار -2

وقد قام  وتقنية المعمومات لمصف األول الثانوي بمنطقة الجوف من الجوانب المعرفية المتعمقة بتطبيق معايير التدريس الفعال،

كما قام الباحث  الباحث بتطبيق االختبار المعرفي عمى المعممين بشكل جماعي أثناء االجتماعات الخاصة باإلشراف التربوي،

وتقنية المعمومات لمصف األول الثانوي بمنطقة الجوف في ضوء  تطبيق بطاقة المالحظة لتقويم تدريس مقرر الحاسب اآلليب

، وتم تطبيق ىذه البطاقة عمى المعممين بشكل فردي حيث قام الباحث بحضور حصة دراسية لكل معايير التدريس الفعال

 المالحظة.اقة معمم تم خالليا تطبيق بط

 .إحصائًياتفريغ درجات أفراد عينة الدراسة عمى أدوات الدراسة وجدولتيا وتحميميا  -1

 استخالص نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا، وصياغة االستنتاجات والتوصيات والمقترحات. -2

 نتائج الدراسة

 نتائج اإلجابة عن التساؤل األول:

س الفعال لمقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات لمصف األول ينص التساؤل األول عمى: "ما معايير التدري

الثانوي؟"، ولإلجابة عن ىذا التساؤل قام الباحث بمجموعة من اإلجراءات التي سبق توضيحيا في الفصل الثالث الخاص 

سب اآللي وتقنية بإجراءات الدراسة الميدانية، والتي تم من خالليا الخروج بقائمة لمعايير التدريس الفعال لمقرر الحا

المعمومات لمصف األول الثانوي، وقد تناولت القائمة خمسة مجاالت رئيسة، وىي: مجال التخطيط )ويندرج تحتو معيارين 

وىما: التخطيط لمتدريس، والتييئة لمدرس(، ومجال التنفيذ )ويندرج تحتو ثالثة معايير وىي: شرح الدرس، واستخدام 

م الوسائل التعميمية(، ومجال التقويم )ويندرج تحتو معيار واحد وىو: أساليب التقويم(، ومجال استراتيجيات التدريس، واستخدا

دارة الوقت أثناء التدريس(، ومجال بيئة  اإلدارة الصفية )ويندرج تحتو ثالثة معايير وىي: إدارة الصف، والتفاعل الصفي، وا 

توظيف األنشطة التعميمية(. ويتضمن كل معيار من ىذه المعايير التعمم )ويندرج تحتو معيارين وىما: إعداد بيئة التعمم، و 

 الفرعية ستة مؤشرات.
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 مجال التخطيطالمجال األول: 

 التنفيذالمجال الثاني: مجال 

 التقويمالمجال الثالث: مجال 

 الصفيةالمجال الرابع: مجال اإلدارة 

 التعممالمجال الخامس: مجال بيئة 

معايير التدريس الفعال لمقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات لمصف األول أسفرت النتائج الخاصة بتحديد 

الثانوي عن وجود خمسة مجاالت رئيسة، وىي: مجال التخطيط )ويندرج تحتو معيارين وىما: التخطيط لمتدريس، والتييئة 

يات التدريس، واستخدام الوسائل لمدرس(، ومجال التنفيذ )ويندرج تحتو ثالثة معايير وىي: شرح الدرس، واستخدام استراتيج

التعميمية(، ومجال التقويم )ويندرج تحتو معيار واحد وىو: أساليب التقويم(، ومجال اإلدارة الصفية )ويندرج تحتو ثالثة معايير 

دارة الوقت أثناء التدريس(، ومجال بيئة التعمم )ويندرج تحتو معيارين وىما:  إعداد وىي: إدارة الصف، والتفاعل الصفي، وا 

بيئة التعمم، وتوظيف األنشطة التعميمية(. ويتضمن كل معيار من ىذه المعايير الفرعية ستة مؤشرات، وقد سبق توضيح ىذه 

 المجاالت والمعايير والمؤشرات في الفصل الرابع.

 نتائج اإلجابة عن التساؤل الثاني:

ة المعمومات )عينة الدراسة( من الجوانب ينص التساؤل الثاني عمى: "ما مدى تمكن معممي الحاسب اآللي وتقني

المعرفية المتعمقة بتطبيق معايير التدريس الفعال في تدريس مقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات لمصف األول الثانوي 

ي ولإلجابة عن ىذا التساؤل تم تصحيح استجابات أفراد عينة الدراسة عمى االختبار المعرفي المستخدم ف، بمنطقة الجوف؟"

الدراسة الحالية لتحديد مدى تمكن معممي الحاسب اآللي وتقنية المعمومات لمصف األول الثانوي بمنطقة الجوف من الجوانب 

لمتدريس الفعال، وتم  معياًرا( 00تتضمن ) ( سؤااًل 11المعرفية المتعمقة بتطبيق معايير التدريس الفعال، والذي يتكون من )

درجات التي حصل عمييا أفراد عينة الدراسة عمى األسئمة الخاصة بكل معيار من معايير حساب متوسطات النسب المئوية لم

 االتدريس الفعال والتي تضمنيا االختبار المعرفي، وتم اعتبار تمكن المعممين من الجوانب المعرفية لمتدريس الفعال منخفضً 

%(، وتم اعتبار تمكن المعممين من الجوانب  22في المعايير التي حازت عمى متوسط نسب مئوية لمدرجات أقل من ) اجدً 

 21%( إلى أقل من ) 22في المعايير التي حازت عمى متوسط نسب مئوية لمدرجات من ) االمعرفية لمتدريس الفعال منخفضً 
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في المعايير التي حازت عمى متوسط نسب  اة لمتدريس الفعال متوسطً %(، وتم اعتبار تمكن المعممين من الجوانب المعرفي

 ا%(، وتم اعتبار تمكن المعممين من الجوانب المعرفية لمتدريس الفعال عاليً  22%( إلى أقل من ) 21مئوية لمدرجات من )

التوزيع من خالل تقسيم %( فأكثر، وقد تم اعتماد ىذا  22مئوية لمدرجات من ) في المعايير التي حازت عمى متوسط نسب

إلى أربع فئات متساوية وكل فئة تتضمن نسبة مئوية مقدارىا %(  011)من صفر % إلى مدى النسب المئوية لمدرجات 

 كما يأتي:التي تم الحصول عمييا وكانت النتائج %(.  22)

ى األسئمة الخاصة بمعايير ( متوسطات النسب المئوية لمدرجات التي حصل عميها أفراد عينة الدراسة عم0جدول رقم )

 التدريس الفعال والتي تضمنها االختبار المعرفي

 

 

 م

 

 المعايير

متوسطات النسب المئوية لدرجات 

 المعممين 

درجة التمكن من الجوانب المعرفية 

 لمعايير التدريس الفعال

 

 الترتيب

 0 عالية % 42.21 التخطيط لمتدريس 0

 8 عالية % 32.33 التييئة لمدرس 2

 2 عالية % 33.82 شرح الدرس 2

 1 عالية % 31.12 استخدام استراتيجيات التدريس 8

 2 عالية % 32.88 استخدام الوسائل التعميمية 2

 2 عالية % 22.11 أساليب التقويم 1

 00 متوسطة % 12.14 إدارة الصف 2

 3 متوسطة % 22.14 التفاعل الصفي 3

 01 متوسطة % 12.22 إدارة الوقت أثناء التدريس 4

 2 عالية % 30.20 إعداد بيئة التعمم 01

 4 متوسطة % 20.22 توظيف األنشطة التعميمية 00

  عالية % 23.12 الدرجة الكمية لالختبار
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أن متوسط النسب المئوية لمدرجات التي حصل عمييا أفراد عينة الدراسة عمى االختبار يتضح من الجدول السابق 

%( بدرجة تمكن عالية، وأن متوسطات النسب المئوية لدرجاتيم عمى األسئمة المتعمقة بالجوانب  23.12)المعرفي ككل بمغ 

%(، بدرجة تمكن تراوحت ما بين متوسطة إلى  42.21%( إلى ) 12.14المعرفية لمعايير التدريس الفعال تراوحت بين )

%( وبدرجة  42.21وسط نسب مئوية لمدرجات قيمتو )عالية، وجاء في مقدمة ىذه المعايير معيار التخطيط لمتدريس بمت

%( وبدرجة تمكن عالية، ويميو معيار  33.82تمكن عالية، ويميو معيار شرح الدرس بمتوسط نسب مئوية لمدرجات قيمتو )

لمدرس  %( وبدرجة تمكن عالية، ويميو معيار التييئة 32.88استخدام الوسائل التعميمية بمتوسط نسب مئوية لمدرجات قيمتو )

%( وبدرجة تمكن عالية، ويميو معيار إعداد بيئة التعمم بمتوسط نسب مئوية  32.33بمتوسط نسب مئوية لمدرجات قيمتو )

%( وبدرجة تمكن عالية، ويميو استخدام استراتيجيات التدريس بمتوسط نسب مئوية لمدرجات قيمتو  30.20لمدرجات قيمتو )

%( وبدرجة تمكن  22.11أساليب التقويم بمتوسط نسب مئوية لمدرجات قيمتو ) %( وبدرجة تمكن عالية، ويميو 31.12)

%( وبدرجة تمكن متوسطة، ويميو توظيف  22.14عالية، ويميو التفاعل الصفي بمتوسط نسب مئوية لمدرجات قيمتو )

دارة الوقت أثناء %( وبدرجة تمكن متوسطة ، ويميو إ 20.22األنشطة التعميمية بمتوسط نسب مئوية لمدرجات قيمتو )

%( وبدرجة تمكن متوسطة ، ويميو إدارة الصف بمتوسط نسب مئوية  12.22التدريس بمتوسط نسب مئوية لمدرجات قيمتو )

 %( وبدرجة تمكن متوسطة. 12.14لمدرجات قيمتو )

( من أسفرت النتائج الخاصة بالتعرف عمى مدى تمكن معممي الحاسب اآللي وتقنية المعمومات )عينة الدراسة

الجوانب المعرفية المتعمقة بتطبيق معايير التدريس الفعال في تدريس مقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات لمصف األول 

الثانوي بمنطقة الجوف عن وجود درجة تمكن عالية لدى أفراد عينة الدراسة من الجوانب المعرفية المتعمقة بتطبيق معايير 

لحاسب اآللي وتقنية المعمومات لمصف األول الثانوي، حيث بمغت قيمة متوسط النسب التدريس الفعال في تدريس مقرر ا

%(، وتراوحت متوسطات النسب  23.12المئوية لمدرجات التي حصل عمييا أفراد عينة الدراسة عمى االختبار المعرفي ككل )

%(،   42.21%( إلى ) 12.14لفعال بين )المئوية لدرجاتيم عمى األسئمة المتعمقة بالجوانب المعرفية لمعايير التدريس ا

%( وبدرجة تمكن  42.21وجاء في مقدمة ىذه المعايير معيار التخطيط لمتدريس بمتوسط نسب مئوية لمدرجات قيمتو )

%( وبدرجة تمكن عالية، ويميو معيار استخدام  33.82عالية، ويميو معيار شرح الدرس بمتوسط نسب مئوية لمدرجات قيمتو )

%( وبدرجة تمكن عالية، ويميو معيار التييئة لمدرس بمتوسط  32.88لتعميمية بمتوسط نسب مئوية لمدرجات قيمتو )الوسائل ا
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%( وبدرجة تمكن عالية، ويميو معيار إعداد بيئة التعمم بمتوسط نسب مئوية لمدرجات  32.33نسب مئوية لمدرجات قيمتو )

 31.12ام استراتيجيات التدريس بمتوسط نسب مئوية لمدرجات قيمتو )%( وبدرجة تمكن عالية، ويميو استخد 30.20قيمتو )

%( وبدرجة تمكن عالية، ويميو  22.11%( وبدرجة تمكن عالية، ويميو أساليب التقويم بمتوسط نسب مئوية لمدرجات قيمتو )

األنشطة التعميمية  %( وبدرجة تمكن متوسطة، ويميو توظيف 22.14التفاعل الصفي بمتوسط نسب مئوية لمدرجات قيمتو )

%( وبدرجة تمكن متوسطة ، ويميو إدارة الوقت أثناء التدريس بمتوسط نسب  20.22بمتوسط نسب مئوية لمدرجات قيمتو )

%( وبدرجة تمكن متوسطة ، ويميو إدارة الصف بمتوسط نسب مئوية لمدرجات قيمتو  12.22مئوية لمدرجات قيمتو )

 %( وبدرجة تمكن متوسطة. 12.14)

يجد الباحث من بين الدراسات السابقة دراسة اىتمت بإعداد اختبار لمتعرف عمى مدى تمكن المعممين من  ولم

( والتي أظيرت أن تدريب المعممات 2100الجوانب المعرفية المتعمقة بتطبيق معايير التدريس الفعال سوى دراسة المنتشري )

م عمى الفصول االفتراضية ساىم في تنمية الجوانب المعرفية عمى ميارات التدريس الفعال من خالل برنامج تدريبي قائ

لميارات التدريس الفعال لديين. ولذلك يعد التعرف عمى مدى تمكن معممي الحاسب اآللي وتقنية المعمومات )عينة الدراسة( 

ة المعمومات لمصف األول من الجوانب المعرفية المتعمقة بتطبيق معايير التدريس الفعال في تدريس مقرر الحاسب اآللي وتقني

 الثانوي بمنطقة الجوف من األمور التي تنفرد بيا الدراسة الحالية عن الدراسات والبحوث السابقة.

ويمكن تفسير نتائج التساؤل الثاني في ضوء توفر قاعدة معرفية جيدة لدى المعممين عن الميارات األساسية 

ثناء الدراسة، ونتيجة البرامج التدريبية التي تقدم ليم بصفة دورية، وتوفر سبل لمتدريس الفعال، نتيجة اإلعداد األكاديمي ليم أ

االطالع الجيد في مجال التدريس من خالل النشرات الدورية التي يتم توفيرىا ليم في المدارس، كما أننا ال نستطيع إغفال 

ب ودراسات عممية في مجال التدريس الفعال، دور التكنولوجيا الحديثة وخاصة مواقع اإلنترنت المتخصصة وما توفره من كت

 األمر الذي انعكس إيجابًيا عمى الجانب المعرفي لدى المعممين.

كما يمكن عزو ىذه النتائج إلى أن البرامج التدريبية التي تقدم لممعممين غالًبا ما تتم في فترة زمنية قصيرة إلى حد 

يبية عمى الجوانب واألسس النظرية لمتدريس الفعال بدرجة كبيرة، وىو ما ما، ومن ثم يكون التركيز أثناء ىذه البرامج التدر 

ساىم بشكل ممحوظ في وجود درجة تمكن عالية لدى أفراد عينة الدراسة بشأن الجوانب المعرفية المتعمقة بتطبيق معايير 

 التدريس الفعال في تدريس مقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات.
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األدوار الرئيسة لممعمم دوره كباحث، ومن ثم يجب عمى المعمم أن يكون عمى اطالع باإلضافة إلى  أنو من 

مستمر بكل ما ىو جديد في مجال تخصصو وفي مجال التدريس بصفة عامة، وىو ما يسيم في زيادة تمكن المعممين من 

 الجوانب المعرفية لمتدريس الفعال.

 نتائج اإلجابة عن التساؤل الثالث:

الثالث عمى: "ما مدى تمكن معممي الحاسب اآللي وتقنية المعمومات من ميارات تدريس مقرر ينص التساؤل 

الحاسب اآللي وتقنية المعمومات لمصف األول الثانوي بمنطقة الجوف في ضوء معايير التدريس الفعال؟"، ولإلجابة عن ىذا 

أفراد عينة الدراسة عمى المجاالت والمعايير التساؤل تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 

 والمؤشرات التي تتضمنيا بطاقة المالحظة المستخدمة في الدراسة الحالية، وكانت النتائج كما يأتي:

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت بطاقة المالحظة9جدول رقم )

ات لمصف األول الثانوي بمنطقة الجوف في ضوء معايير التدريس وتقنية المعموم لتقويم تدريس مقرر الحاسب اآللي

 الفعال

 

 

 م

 

 المجاالت

  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 درجة التمكن

 

 الترتيب

 0 متوسطة 0.13 2.28 مجال التخطيط 0

 2 متوسطة 1.13 2.12 مجال التنفيذ 2

 8 متوسطة 0.12 2.38 مجال التقويم 2

 2 متوسطة 0.12 2.00 الصفيةمجال اإلدارة  8

 2 متوسطة 1.33 2.30 مجال بيئة التعمم 2

  متوسطة 1.40 2.12 الدرجة الكمية لبطاقة المالحظة
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( أن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية ألفراد عينة الدراسة عمى بطاقة مالحظة تقويم تدريس 2يتضح من جدول )

( 2.12األول الثانوي بمنطقة الجوف في ضوء معايير التدريس الفعال بمغ )وتقنية المعمومات لمصف  مقرر الحاسب اآللي

( وىذا يعني أن درجة تمكن أفراد عينة الدراسة من أداء ميارات تدريس مقرر الحاسب اآللي 1.40بانحراف معياري قيمتو )

فة عامة متوسطة، كما يتضح وتقنية المعمومات لمصف األول الثانوي بمنطقة الجوف في ضوء معايير التدريس الفعال بص

( أن قيم المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد عينة الدراسة عمى المجاالت التي تضمنتيا بطاقة المالحظة 2-8من جدول )

 اتنازليً  ا( وبدرجات تمكن متوسطة لجميع المجاالت، وجاء ترتيب ىذه المجاالت مرتبة ترتيبً 2.28( إلى )2.30تراوحت بين )

 تمكن أفراد عينة الدراسة من أدائيا كما يأتي:لدرجة  وفًقا

 ( وبدرجة تمكن متوسطة.0.13( وانحراف معياري )2.28جاء مجال التخطيط في الترتيب األول بمتوسط حسابي ) -

 ( وبدرجة تمكن متوسطة.0.12( وانحراف معياري )2.00وجاء مجال اإلدارة الصفية في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي ) -

 ( وبدرجة تمكن متوسطة.1.13( وانحراف معياري )2.12لتنفيذ في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي )وجاء مجال ا -

 ( وبدرجة تمكن متوسطة.0.12( وانحراف معياري )2.38وجاء مجال التقويم في الترتيب الرابع بمتوسط حسابي ) -

 ( وبدرجة تمكن متوسطة.1.33معياري )( وانحراف 2.30وجاء مجال بيئة التعمم في الترتيب الخامس بمتوسط حسابي ) -

أظيرت النتائج الخاصة بالتعرف عمى مدى تمكن معممي الحاسب اآللي وتقنية المعمومات )عينة الدراسة( من 

ميارات تدريس مقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات لمصف األول الثانوي بمنطقة الجوف في ضوء معايير التدريس الفعال 

د عينة الدراسة من أداء ميارات تدريس مقرر الحاسب اآللي وتقنية المعمومات لمصف األول الثانوي أن درجة تمكن أفرا

بمنطقة الجوف في ضوء معايير التدريس الفعال بصفة عامة متوسطة، حيث بمغت قيمة المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية 

وتقنية المعمومات لمصف األول الثانوي بمنطقة  آلليألفراد عينة الدراسة عمى بطاقة مالحظة تقويم تدريس مقرر الحاسب ا

( بدرجة تمكن 2.28(، وبمغت قيمة المتوسط الحسابي لمجال التخطيط )2.12الجوف في ضوء معايير التدريس الفعال )

ل ( بدرجة تمكن متوسطة، وبمغت قيمة المتوسط الحسابي لمجا2.12متوسطة، وبمغت قيمة المتوسط الحسابي لمجال التنفيذ )

( بدرجة تمكن متوسطة، 2.00( بدرجة تمكن متوسطة، وبمغت قيمة المتوسط الحسابي لمجال اإلدارة الصفية )2.38التقويم )

 ( بدرجة تمكن متوسطة.2.30وبمغت قيمة المتوسط الحسابي لمجال بيئة التعمم )

الحسابي لمعيار التخطيط وبالنسبة لممعايير التي يتضمنيا المجال األول )مجال التخطيط( فقد بمغ المتوسط 

 ( بدرجة تمكن متوسطة.2.32( بدرجة تمكن متوسطة، وبمغ المتوسط الحسابي لمعيار التييئة لمدرس )2.12لمتدريس )



 

22 
 
 

 

أما بالنسبة لممعايير التي يتضمنيا المجال الثاني )مجال التنفيذ( فقد بمغ المتوسط الحسابي لمعيار شرح الدرس 

( بدرجة تمكن 2.10بمغ المتوسط الحسابي لمعيار استخدام استراتيجيات التدريس )( بدرجة تمكن متوسطة، و 2.14)

 ( بدرجة تمكن متوسطة.2.21متوسطة، وبمغ المتوسط الحسابي لمعيار استخدام الوسائل التعميمية )

وسط الحسابي وىو أساليب التقويم، وبمغ المت اواحدً  معياًراوفيما يتعمق بالمجال الثالث )مجال التقويم( فقد تضمن 

 ( بدرجة تمكن متوسطة.2.38ليذا المعيار )

وبالنسبة لممعايير التي يتضمنيا المجال الرابع )مجال اإلدارة الصفية( فقد بمغ المتوسط الحسابي لمعيار التفاعل 

تمكن ( بدرجة 2.28( بدرجة تمكن متوسطة، وبمغ المتوسط الحسابي لمعيار إدارة الوقت أثناء التدريس )2.22الصفي )

 متوسطة.

وبالنسبة لممعايير التي يتضمنيا المجال الخامس )مجال بيئة التعمم( فقد بمغ المتوسط الحسابي لمعيار إعداد بيئة 

( بدرجة تمكن 2.12( بدرجة تمكن متوسطة، وبمغ المتوسط الحسابي لمعيار توظيف األنشطة التعميمية )2.44التعمم )

 متوسطة.

( التي 2112تساؤل الثالث مع نتائج العديد من الدراسات السابقة مثل دراسة يوسف )وتتفق النتائج المتعمقة بال

أظيرت وجود درجة متوسطة لممارسة معممي الدراسات االجتماعية في دمشق لمبادئ التدريس الفعال، كما تتفق ىذه النتائج 

س مادة اإلحصاء وفق مبادئ التدريس ( التي أظيرت وجود درجة متوسطة لتدري2112مع نتائج دراسة غزال وعبدالقادر )

( التي أظيرت وجود درجة متوسطة لمستوى األداء 2112الفعال في العراق، كما تتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة محمد )

( التي أظيرت أن 2100مع نتائج دراسة عفيفي ) أيًضاالتدريسي لمعممي الحاسب اآللي بجميورية مصر العربية، وتتفق 

ة معممي المغة العربية بالمرحمة الثانوية في جميورية مصر العربية لمبادئ التدريس الفعال تراوحت ما بين درجة ممارس

( التي أظيرت أن درجة ممارسة 2100ضعيفة إلى متوسطة، كما تتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة إبراىيم وعبدالكريم )

بين منخفضة إلى متوسطة، وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة المعممين لمبادئ التدريس الفعال في العراق تراوحت ما 

، وتتفق كذلك ا( التي أظيرت أن مستوى ممارسة المعممين ألساليب التدريس الفعال في األردن كان متوسطً 2100العمرات )

لفعال في األردن كان ( التي أظيرت أن مستوى ممارسة المعممين ألبعاد التدريس ا2102ش )مالقىذه النتائج مع نتائج دراسة 

 التعمم ( التي أظيرت أن وجود درجة متوسطة الستخدام2102، كما تتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة الجوني )امتوسطً 

ىذه النتائج مع  أيًضاالثانوية في المممكة العربية السعودية، وتتفق  المرحمة اآللي في الحاسب مادة تدريس في اإللكتروني
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( التي أظيرت أن مستوى ممارسة المعممين باألردن الستراتيجيات التدريس الفعال 2108نتائج دراسة العمرات والطويسي )

( 2102، وتتفق ىذه النتائج كذلك مع نتائج دراسة العمري )امن وجية نظر المشرفين التربويين ومديري المدارس كان متوسطً 

ارسة معممي العموم لمبادئ التدريس الفعال من وجية نظر المعممين أنفسيم في األردن كانت التي أظيرت أن درجة مم

 متوسطة.

( 2110دراسة محمد )العديد من الدراسات السابقة مثل في حين تختمف النتائج المتعمقة بالتساؤل الثالث مع نتائج 

( 2112ودراسة فودة ) آللي بجميورية مصر العربية،التي أظيرت انخفاض مستوى الميارات التدريسية لدى معممي الحاسب ا

التي أظيرت وجود قصور في األداء التدريسي لمعممات الحاسب اآللي في المدارس الثانوية بالمممكة العربية السعودية، 

عية في ( التي أظيرت أن درجة ممارسة معممي الدراسات االجتما2118مع نتائج دراسة الشياب ) أيًضاوتختمف ىذه النتائج 

المدارس الحكومية في األردن لمبادئ التدريس الفعال كانت منخفضة، كما تختمف ىذه النتئج مع نتائج دراسة )تيرنر 

Turner 2005 الواليات المتحدة األمريكية، ( التي أظيرت أن وجود درجة عالية لممارسة التدريس الفعال لدى المعممين في

( التي أظيرت وجود درجة عالية لممارسة التدريس الفعال (Sisk, 2007دراسة سيسك ىذه النتائج مع نتائج  أيًضاوتختمف 

 Adiguzel& Cardakوتختمف أيًضا مع نتائج دراسة )أدجوزيل وكارداك الواليات المتحدة األمريكية، لدى معممي العموم في 

كما  كميات التعميم الميني في تركيا،( التي أظيرت وجود جوانب قصور في تدريس مقرر الحاسب اآللي والبرمجة في 2009

( التي أظيرت أن مستوى تدريس منيج الحاسب اآللي لمصف األول 2102تختمف ىذه النتائج مع نتائج دراسة البيطار )

مع  أيًضاتختمف ىذه النتائج الثانوي الصناعي من وجية نظر المعممين بجميورية مصر العربية كان أقل من المتوسط، و 

( التي أظيرت أن درجة ممارسة المعممات في األردن لمفاىيم التدريس 2102الكريمين والرمامنة والكريمين )دراسة نتائج 

 الفعال كانت مرتفعة.

ويفسر الباحث ىذه النتائج في ضوء تعدد العوامل التي قد تؤدي إلى عدم كفاية مستوى أداء المعممين لميارات 

لدييم مع الجانب المعرفي المتعمق بمعايير التدريس الفعال، وذلك بسبب وجود  التدريس الفعال وعدم تمشي الجانب المياري

بعض القصور لدى المعممين في تطبيق المعارف الموجودة لدييم فيما يتعمق بالتدريس الفعال عمى أرض الواقع، وقد يرجع 

التدريس، مما يجعل لدييم بعض الصعوبة ذلك إلى تعود المعممين لفترات طويمة عمى استخدام الطرق واألساليب التقميدية في 

في تطبيق الجوانب الميارية لمعايير التدريس الفعال بالمستوى المطموب، حيث تتطمب مراحل التدريس الفعال من تخطيط 

 مع معايير التدريس الفعال. افي كل مرحمة ليصبح أداؤه التدريسي متمشيً  اكبيرً  اوتنفيذ وتقويم أن يبذل المعمم جيدً 
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 التوصيات:

 في ضوء ما أسفرت عنو الدراسة الحالية من نتائج فإن الباحث يوصي بما يأتي:

 تنظيم الدورات التدريبية لممعممين الجدد لتدريبيم عمى ميارات التدريس الفعال قبل التحاقيم بالعمل. -0

من الجانب النظري  تتضمن كاًل تطوير البرامج التدريبية لمعممي الحاسب اآللي وتقنية المعمومات أثناء الخدمة، بحيث  -2

 والتطبيق العممي لمعايير التدريس الفعال.

إعادة النظر في طريقة تقديم البرامج التدريبية لممعممين بحيث تركز بدرجة أكبر عمى الممارسة العممية والجانب المياري وال  -2

 تركز بالدرجة األكبر عمى الجوانب النظرية.

توجيو قدر أكبر من االىتمام بالجانب العممي والتدريب الميداني من أجل صقل ميارات دعوة مؤسسات إعداد المعممين إلى  -8

التدريس الفعال لدى المعممين، واالرتقاء بمستوى المعمم واالنتقال بدوره من ناقل لممعمومات إلى توظيف األساليب الحديثة في 

 تنظيم عممية التمعمم لدى الطالب.

 المعمم بكل من الجوانب المعرفية والجوانب الميارية الخاصة بالتدريس الفعال. االىتمام في تقويم أداء الطالب -2

أكبر عمى  تطوير األساليب واألدوات المستخدمة في تقويم أداء معممي الحاسب اآللي وتقنية المعمومات بحيث تركز بدرجة -1

 معايير التدريس الفعال وتتضمن الجوانب النظرية والعممية لمتدريس الفعال.

خدام أكثر من أداة أو أسموب في تقويم أداء معممي الحاسب اآللي وتقنية المعمومات بحيث يتم تقويم أداء المعمم من است -2

 مختمف الجوانب المعرفية والميارية المتعمقة بعممية التدريس.

 زمة لذلك.اإلمكانات الال حث المعممين عمى تطبيق الجوانب الميارية المتعمقة بمعايير التدريس الفعال وتوفير -3

العمل عمى تخفيف األعباء الممقاة عمى عاتق المعممين من أجل إتاحة الفرصة أماىم لتطبيق الجوانب الميارية المتعمقة  -4

 بمعايير التدريس الفعال.

نية الحاسب اآللي وتقموبة لتنفيذ ميارات التدريس الفعال في تدريس مقرر تزويد المدارس بالتجييزات واإلمكانات المادية المط -01

 المعمومات.
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 المراجع

فاعمية التدريس وفق نظرية الذكاءات المتعددة في تحصيل مادة الحاسب اآللي لدى طالب (. 2102األحمدي، محمد بن عبداليادي )

. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الدعوة وأصول الدين، الصف الثالث المتوسط في المعاىد والدور بالجامعة اإلسالمية

 اإلسالمية بالمدينة المنورة.الجامعة 

مدى تمكن معممات الحاسب اآللي لممرحمة الثانوية من ميارات التدريس الالزمة لتنمية التفكير الناقد (. 2102البموي، أمل سالمة )

 . رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعودلدى طالباتين في ضوء أىداف محددة

 اإلسالمية.

مجمة كمية (. تقويم منيج الحاسب اآللي لمصف األول الثانوي الصناعي من وجية نظر المعممين. 2102البيطار، حمدي محمد )

 .23-0(، 2) 24، جامعة أسيوط، التربية

ثانوية وسبل التطوير واقع استخدام التعمم اإللكتروني في تدريس مادة الحاسب اآللي لممرحمة ال(. 2102الجوني، صفية بنت يحيى )

 . رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.من وجية نظر المعممات

(. استخدام التعمم الذاتي مدى الحياة في تنمية بعض ميارات التدريس الفعال في ضوء الجودة الشاممة 2101صالح ) والء حسن،

 .11-08، 23، مصر، مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعيةينة التدريس لدى الطالب معمم التاريخ. واالتجاه نحو م

مجمة بحوث التربية (. تقويم أداء معمم التربية الرياضية في ضوء المعايير القويمة لمتعميم في مصر. 2112حسين، أحمد عبدالعاطي )

 .021-012، 28جامعة الزقازيق، ، كمية التربية الرياضية لمبنين، الرياضية

أثر استراتيجية التعمم المبني عمى المشكمة في التحصيل الدراسي وتنمية ميارات التفكير العميا في مادة (. 2114الحمود، سيام )

 . رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة الممك سعود.الحاسب اآللي

تقاًنا لمتعمم(. 2102محمد )الخميفة، حسن جعفر ومطاوع، ضياء الدين  . الرياض: مكتبة ميارات التدريس الفعال: جودة لمتعميم وا 

 الرشد.

 . القاىرة: دار الثقافة لمنشر والتوزيع.المناىج الدراسية ومجتمع المعرفة(. 2111رسالن، مصطفى )

لحكومية لمبادئ التدريس الفعال في درجة ممارسة معممي الدراسات االجتماعية في المدارس ا(. 2118) سميمان نجاح الشياب،

 . رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة اليرموك.مديريتي إربد األولى والثانية
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لدى معممي الحاسب اآللي في المدارس   (ISTE)مدى تحقق معايير الجمعية الدولية لمتقنية في التعميم(. 2108الطفاح، سعد عبود )

 . رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة الممك سعود.بمدينة أبياالمتوسطة والثانوية 

(. تقويم مقرر طرق تدريس الحاسب اآللي في ضوء المستويات المعيارية لجودة طرق التدريس لدى 2102عبابنة، أحمد حسين )

 .114-232(، 2) 020جامعة األزىر، ، مجمة كمية التربيةطالب شعبة تكنولوجيا التعميم بكمية التربية جامعة اليرموك. 

(. تقويم أداء معمم الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية في ضوء معايير التدريس الفعال. رسالة ماجستير غير 2102عبدالباقي، رضا عمي )

 منشورة، معيد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاىرة، جميورية مصر العربية.

مجمة كمية ى ممارسة معممي المغة العربية بالمرحمة الثانوية األزىرية لمبادئ التدريس الفعال. (. مد2100عفيفي، أحمد عثمان )

 .022-008، 31، جامعة بنيا، التربية

(. مستوى ممارسة معممي مدارس محافظة الطفيمة الستراتيجيات التدريس الفعال 2108العمرات، محمد سالم والطويسي، أحمد عيسى )

-022(، 2) 02، مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفسين التربويين ومديري المدارس. من وجية نظر المشرف

022. 

(. مدى ممارسة معممي العموم لمبادئ التدريس الفعال من وجية نظر المعممين أنفسيم وعالقتو ببعض 2102العمري، وصال )

 .001-33(، 8) 02، نفسمجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم الالمتغيرات. 

(. تقويم تدريس مادة اإلحصاء وفق مبادئ التدريس الفعال من وجية نظر 2112غزال، قصي توفيق وعبدالقادر، محمود عبداليادي )

 .221-044(، 2) 08، مجمة التربية والعممطمبة كمية التربية وعالقتيا ببعض المتغيرات. 

(. مناىج شعبة اإللكترونيات والكمبيوتر بالتعميم الثانوي الصناعي. بحث مقدم 2112ن )غنيم، إبراىيم أحمد وسعيد، عبدالحكيم رضوا

الفرص"،  -المعايير  –إلى المؤتمر العممي السابع لكمية التربية، جامعة طنطا "جودة التعميم في المدرسة المصرية: التحديات 

222-212. 

المدارس الثانوية لمبنات في الرئاسة العامة لتعميم البنات من وجية نظر (. تقويم منيج الحاسب اآللي في 2112فودة، ألفت محمد )

 .033-022(، 0) 01، العموم التربوية والدراسات اإلسالمية، مجمة جامعة الممك سعودالمعممة والطالبة. 

 . الرياض: مكتبة التوبة.طرائق التدريس(. 2114القرش، جمال إبراىيم )
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(. مدى ممارسة معممات المستوى التمييدي لمفاىيم 2102ة، عصري عمي والكريمين، ىاني أحمد )أحمد والرمامن رائد الكريمين،

 24، جامعة عين شمس، مصر، مجمة كمية التربيةالتدريس الفعال في ضوء نظرية االىتمامات وعالقتيا ببعض المتغيرات. 

(2 ،)230-121. 

، دراسات العموم التربويةلموىوبين ألبعاد التدريس الفعال في األردن. (. درجة ممارسة معممي الطمبة ا2102القمش، مصطفى نوري )

81 ،882-812. 

(. أثر تدريب معممي الرياضيات عمى استخدام نموذج مقترح في التعمم الفعال في اكتسابيم بعض ميارات 2102القيسي، تيسير خميل )

 .22-24(، 2) 8، ولية التربوية المتخصصةالمجمة الدالتدريس وعمى تحصيل واتجاىات طالبيم نحو الرياضيات. 

. القاىرة: دار العمم واإليمان لمنشر تكنولوجيا تصميم التدريس الفعال )بين الفكر والتطبيق((. 2102مازن، حسام الدين محمد )

 والتوزيع. 

في ضوء المعايير المينية  (. تقويم تدريس مادة الحاسب اآللي ببعض مدارس المرحمة االبتدائية بأسيوط2112محمد، منى زىران )

المعاصرة ألداء المعمم. بحث مقدم إلى المؤتمر العممي األول لشباب الباحثين بكمية التربية جامعة أسيوط، جميورية مصر 

 .48-32العربية، 

في تنمية ميارات  (Virtual Classroom)برنامج تدريبي مقترح قائم عمى الفصول االفتراضية (.  2100المنتشري، حميمة يوسف )

. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الدراسات العميا التربوية، جامعة الممك التدريس الفعال لمعممات العموم الشرعية

 عبدالعزيز.

 . عمان: دار الشروق.استراتيجيات حديثة في التدرس(. 2113الياشمي، عبدالرحمن؛ الدليمي، طو عمي )

. وثيقة منيج الحاسب وتقنية المعمومات لممرحمة الثانوية "الخطة العاجمة". شركة تطوير لمخدمات (2102وزارة التربية والتعميم )

 التعميمية.

 ىـ(. تقويم األداء المدرسي. متاح في:  0822ىيئة تقويم التعميم )
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