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دراسة تطويرية لمقياس تقييم الطلبة المعلمين بكليات التربية بالسودان
حيي زلمدين حسب سيدو اذلدي*
مستخلص
تناولت ىذه الدراسة تطوير مقياس تقييم أداء الطلبة ادلعلمني يف مقرر الًتبية العملية بكليات الًتبية
باجلامعات السودانية ،إرل مقياس يتسم بالدقة وادلوضوعية ،وسهولة االستخدام ،باإلضافة إرل التعرف
علي أساليب تقومي الطلبة ادلعلمني ادلستخدمة حاليا يف ىذه الكليات ،تكون رلتمع الدراسة من كليات
الًتبية باجلامعات السودانية ،اختار منهم الباحث عينة مكونة من  5كليات الًتبية باجلامعات السودانية،

و 4كليات الًتبية باجلامعات العربية ،أما عينة الدراسة من األساتذة ادلشرفني علي الًتبية العملية ،فقد

تكونت من عدد  30أستاذا ومشرفا بكليات الًتبية عينة الدراسة.
استخدمت الدراسة منهج البحث الوصفي التحليلي،كما استخدمت الدراسة عددا من األساليب
اإلحصائية لتحليل النتائج ،وقد اظهرن الدراسة نتائج أمهها:
 إن ىناك اختبلف وتباين واضح يف مقياس تقومي الطلبة ادلعلمني بكليات الًتبية عينة الدراسة
باجلامعات العربية أو السودانية.
 ىناك اختبلف يف احملاور األساسية وكذلك يف الفقرات اليت ربتوي عليها تلك ادلقاييس من كلية إرل
أخري.
 توصلت الدراسة إرل مقياس مقًتح ديكن أن يتصف بالدقة وادلوضوعية وسهولة االستخدام يف تقييم
الطلبة ادلعلمني.
يف ضوء نتائج الدراسة تقدم الباحث بعدد من ادلقًتحات والتوصيات ادلتعلقة بتقومي الطلبة ادلعلمني،
باإلضافة إرل مقًتحات لبحوث مستقبلية يف ىذا اجملال.
Abstract
This study aims at developing the Evaluation Performance Card
for teacher's trainees on courses of Educational Practical in
faculties of education to accurate and subjective measurement
and the easiest for using, in addition to define evaluation tools
for teacher's trainees which are used nowadays in some of
Sudanese educational faculties. The population and sample
constitutes of (4) Sudanese educational faculties in Sudanese
Universities and (5) educational faculties in Arabic Universities.
The study sample comprised (30) teachers and supervision on
educational practical programmer. The researcher adopted the
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descriptive analytical method (9) Evaluation performance Card
for teachers trainees.
______________
* أستاذ قسم العلوم الًتبوية ،كلية الًتبية ،جامعة القضارف

Tools and techniques that have been used for collecting
information is a questionnaire and then applied to the study
sample constitutes of (30) members of university teaching staff,
The researchers analyzed the data by using the statistical
programmer and tools. Variations. The results showed that :
1- There are a clear differences and variances in evaluation
teachers trainees cards.
2- There are a differences in the content and the core of that tool
from faculty to another .
3- Providing proposed cards with accurate and subjective
characteristic and easy to use. On the light of this study, The
researched proposed a number of recommendation related
with the Evaluation Performance of teachers trainees in
educational faculties in addition to suggestion for future
study.
كلمات مفتاحيو:
()

مقدمة:
الًتبية العملية ركن أساسي يف برامج إعداد ادلعلمني وتدريبهم،فهي برنامج متكامل يوازي يف أمهيتو
برنامج الدراسة النظرية يف الكلية ،وىي ادلعيار احلقيقي للحكم علي مدي صلاح برنامج اإلعداد ،حيث
يتم من خبلذلا الربط بني النظرية والتطبيق ،وامتبلك الطلبة ادللمني ادلهارات التدريسية البلزمة ادلرتبطة
بتنفيذ الدرس من زبطيط وقياس وتقومي،وتقنيات تعليمية ،وإدارة الصف،والتفاعل مع التبلميذ....اخل
وقد امتدت يد التطوير إرل الًتبية العملية يف كثري من دول العادل،ومن أشكال هذا التطوير إعادة
النظر يف برارلها وأىدافها ،ومراحلها،والفًتة الزمنية اليت تطبق فيها،ويف اإلشراف والتقومي والتوجيو
الًتبوي،وكذلك يف األساليب والتقنيات احلديثة إلعداد الطلبة ادلعلمني علي اكتساب ادلهارات التدريسية
وإتقاهنا.
ومن ادلعروف أن كليات الًتبية ىي ادلسئول األول عن إعداد ادلعلمني من خبلل تزويدىم بالكنايات
األكادديية وادلهنية البلزمة وتطبيقها وإتقاهنا من خبلل مقرر الًتبية العملية،وقد حظيت الًتبية العملية
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بكثري من االىتمام والدراسة يف رلال البحث العلمي ،تناولت أمهيتها ،وأىدافها،وأساليبها،ومراحلها
وتقومي الطبلب ،غري أن معظم ىذه الدراسات دل تتناول ادلقياس أو األداة اليت دبوجبها يتم تقييم وتقومي
ىؤالء الطبلب ،ومن ىنا الدراسة احلالية.
مشكلة الدراسة:
الحظ الباحث من خبلل اتصالو ادلباشر بعملية التعليم يف برنامج الًتبية العملية انو ليس ىناك
اتفاق يف كليات الًتبية باجلامعات السودانية حول القواعد واألسس اليت توفر تقييما موضوعيا للطلبة
ادلعلمني يف مقررات الًتبية العملية،ويبدو ىذا االختبلف واضحا يف عدم وجود مقياس أو أداة تصلح
للتقييم وتتصف بسهولة االستخدام ،ودقة التقييم وموضوعيتو ،كما الحظ أيضا أن ىذا االختبلف
موجود حىت بني األساتذة ادلشرفني على طبلب الًتبية العملية داخل الكلية نفسها ،ومن ىنا شعر
الباحث بان ىذا ديثل مشكلة ربتاج إرل دراسة.
ديكن ربديد مشكلة الدراسة احلالية يف األسئلة التالية:
- 1ىل ىناك تباين بني األدوات ادلستخدمة يف تقييم الطلبة ادل عدلني يف كليات الًتبية بالسودان من
حيث احملاور واألبعاد اليت جيب أن تؤخذ يف االعتبار عند تقييم ىؤالء الطبلب؟
- 2ىل ديكن تطوير األداة ادلستخدمة حاليا يف تقييم الطلبة ادلعلمني بكليات الًتبية بالسودان إرل أداة
تتصف بالدقة وادلوضوعية وسهولة االستخدام؟
أىداف الدراسة:

تهدف ىذه الدراسة إلي تحقيق األىداف التالية:

 .1التعرف علي أساليب تقييم الطلبة ادلعلمني يف مقرر الًتبية العملية بكليات الًتبية بالسودان.

 .2إعداد مقياس لتق ييم الطلبة ادلعلمني يف مقرر الًتبية العملية يتسم بالدقة وادلوضوعية وسهولة
االستخدام.
 .3االستفادة من الدراسات السابقة وذبارب بعض كليات الًتبية العربية واألجنبية يف ىذا اجملال.

أىمية الدراسة:

تكمن أىمية ىذه الدراسة في ما يلي:

 .1أمهية ادلوضوع الذي تتناولو واألىداف اليت تسعى إذل ربقيقها ،حيث أهنا تسعى إذل إعداد مقياس
يصلح لبلستخدام األمثل يف تقييم األداء الفعلي لطبلب الًتبية العملية يف مقرر الًتبية العملية.
 .2شهد السودان خبلل العشرين سنة ادلاضية تزايدا ملحوظا يف كليات الًتبية بلغ عددىا حوارل 25
كلية تقريبا،ىذا فضبل عن زيادة واضحة يف أعداد الطبلب ادلقبولني وادلنتظمني قيها ،ومن خبلل
االحتكاك هبذه الكليات فهي ما زالت تفتقد االتفاق فيما بينها حول أداة تصلح لتقببهم الطلبة

مجلة جامعة القضارف للعلوم واآلداب

العدد الثاني

2014

ادلعلمني،وقد ترتب عن ذلك أن قامت كل كلية من ىذه الكلبان يف تبين أداة ذات زلاور وأبعاد
معينة خاصة هبا وضعها القائمون بأمر الًتبية العملية فيها.

 .3تباين األحكام والتقدير الذي حيصل عليو الطالب الواحد تبعا لتعدد احملكمني وادلقدرين.
 .4أمهية الًتبية العملية باعتبارىا نقطة البداية يف أعداد ادلعلمني قبل اخلدمة.

 .5يتوقع دلثل ىذه الدراسة أن تقدم منوذجا ألداة تصلح لتقييم الطلبة ادل عدلني يف مقرر الًتبية العملية
وتتصف بسهولة االستخدام والدقة وادلوضوعية.
 .6خلو ادلكتبات السودانية -حسب -علم الباحث احملدود -من مثل ىذه الدراسة.

مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون رلتمع الدراسة من كليات الًتبية باجلامعات بالسودان ،ودلا كان من الصعب إجراء مثل ىذه
الدراسة علي صبيع إفراد اجملتمع الكلى ،جلأ الباحث إذل اختيار رلموعة جزئية سبثل اجملتمع الكلى أفضل
سبثيل ،وتسمي ىذه اجملموعة بالعينة.

تكونت عينت الدراسة من  9من كليات الًتبية ( 4كليات سودانية) و(  5كليات عربية)  ،كما
مشلت عينة الدراسة عددا من األساتذة ادلشرفني علي تقييم الطلبة ادلعلمني بالكليات عينة الدراسة بلغ

عددىم 30أستاذا ومشرفا من ضبلة ادلاجستري والدكتوراه ودرجة األستاذ.

منهج الدراسة
استخدم الباحث منهج البحث الوصفي التحليلي ،وىو طريقة لوصف الظاىرة ادلدروسة وتصويرىا
وإخضاعها للدراسة
كميا عن طريق صبع ادلعلومات ادلقننة عن ادلشكلة ،وتصنيفها وربليلها
()2

الدقيقة(.عمار بوحوش)

أدوات الدراسة
تتمثل أدوات الدراسة يف األيت:

- 1بعض أدوات القياس ادلستخدمة يف تقومي الطلبة ادلعلمني يف عدد من كليات الًتبية
باجلامعات العربية والسودانية.
- 2استبيان للتعرف علي آراء أفراد العينة من األساتذة ادلشرفني على تقومي الطلبة ادلعلمني عن
األبعاد واحملاور األساسية اليت جيب أن ربتويها أداة التقومي.

مصطلحات الدراسة:
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 - 1الًتبية العملية.
يقصد بالًتبية العملية يف ىذه الدراسة :ذلك الربنامج الذي يشرف عليو قسم العلوم الًتبوية
بكليات الًتبية،لفًتة زمنية زلددة لتدريب الطلبة ادلعلمني يف مدارس التدريب ربت اإلشراف
العلمي الدقيق من ذلك القسم ،بغرض إتاحة الفرصة للطبلب التعرف على واقع العملية
التعليمية وتطبيق ما درسوه من مقررات نظرية تربوية وأكادديية تطبيقا عمليا وإجرائيا من خبلل
قيامهم بعملية التدريس داخل الفصول.
 - 2الطلبة ادلعلمني.
يقصد بالطلبة ادلعلمني يف ىذه الدراسة :طبلب كليات الًتبية باجلامعات السودانية ادلسجلني
يف الفصول الدراسية قبل النهائية ،والذين اهنوا احلد االدين من ادلواد األكادديية والًتبوية وصبيع
ادلتطلبات السابقة للًتبية العملية ويتم تدريبهم يف مدارس التدريب.

 - 3مهارات التدريس.
يقصد دبهارات التدريس يف ىذه الدراسة :قدرة الطلبة ادلعلمني بكليات الًتبية على التكييف مع
ادلواقف التدريسية ادلختلفة من زبطيط وتنفيذ وتقومي وإدارة الصف  . . .اخل
 - 4أداة القياس:
يقصد هبا بطاقات القياس ادلستخدم يف كليات الًتبية لتقومي أداء الطلبة ادلعلمني يف التدريس الفعلي
من خبلل ادلبلحظة ادلنظمة أثناء فًتة الًتبية العملية.
مفهوم التربية العملية وأىدافها:
تعد الًتبية العملية ركنا أساسيا من أركان برامج إعداد ادلعلمني وتدريبهم ،فينظر إليها علي أهنا
برنامج متكامل يوازي يف أمهيتو برنامج الدراسة النظرية يف الكلية ،وىي ادلعيار علي مدي صلاح برنامج
اإلعداد حيث يتم من خبلذلا الربط بني النظرية والتطبيق واكتساب الطالب ادلعلم ادلهارات العملية
البلزمة واليت ترتبط بأساليب التدريس ادلختلفة ،وقد تعددت التعريفات ادلختلفة للًتبية العملية نظرا
لوجود اجتهادات كثرية ،فقد عرفت الًتبية العملية بأهنا :رلمل األنشطة واخلربات التطبيقية اليت تنظم يف
إطار برامج إعداد ادلعلمني وتأىيلهم واليت هتدف إرل إكساب الطالب ادلعلم الكفايات ادلسلكية البلزمة
اليت حيتاج إليها يف أداء مهماتو التعليمية (زلمود حسان) ( )11كما عرفت بأهنا :برنامج يشتمل علي
مواقف منظمة زبطط ذلا كليات الًتبية ومعاىد إعداد ادلعلمني باالشًتاك مع مدارس التدريب حبيث يتم

( )13

من خبلل ىذه الربامج تفاعل الطالب ادلعلم مع عدد من ادلواقف التعليمية (.أسامة عبد اللطيف)
وىناك تعريف يري أن الًتبية العملية ىي:العملية الًتبوية ادلنظمة اذلادفة إرل إتاحة الفرص أمام الطلبة
ادلعلمني لتطبيق ادلفاىيم وادلبادئ والنظريات الًتبوية تطبيقا أدائيا يف ادلدارس وعلي ضلو سلوكي يؤدي إرل
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()17

اكتساب الطالب ادلعلم الكفايات التدريسية البلزمة(طارق عبد الرءوف) ( )11ويعرفها (متورل)
بأهنا :فًتة من التدريب ادلوجو يقضيها الطالب ادلعلم يف مدرسة معينة ربددىا الكلية أو خيتارىا الطالب
ادلعلم .ويري (عبد احلميد اذلامشي) ( )18أهنا فًتة يتحول فيها الفرد من طالب يتعلم إرل مدرس يعلم
.ويعرفها قاموس الًتبية بأهنا :مفهوم يستخدم لتعيني ذوي زبصيص الفعاليات اليت يقوم هبا الطالب
ادلعلم يف عملية تدريس حقيقية.

تقويم الطالب المعلم في التربية العملية:
للتقومي يف الًتبية العملية رلاالت عديدة منها تقومي الطالب ادلعلم للطبلب ،وتقومي ادلشرفني ألداء
الطبلب ادلعلمني ،التقومي الذايت من قبل الطالب ادلعلم ،وتقومي مدير ادلدرسة وادلعلم ادلتعاون للطالب
ادلعلم .ويعد تقومي ادلعلم ادلشرف للطالب ادلعلم من أكثر أساليب التقومي شيوعا يف ادلعاىد والكليات
الًتبوية ،ومع أنو ىناك ادلدرسة ادلتعاونة تشارك يف التقومي إال أن اجلزء األكرب يف التقومي يقرره ادلشرف،
وتبيت احدي الدراسات أن صبيع أن صبيع ادلؤسسات الًتبوية يف اصللًتا وويلز تعتمد تقومي الطالب ادلعلم
من خبلل مبلحظة تدريسية يف الصف يف عدد من احلصص يًتاوح بني حصة واحدة وثبلث وعشرين

حصة ( )19()Stones & Morriesويبدو أن ادلبلحظة الصفية أسلوب مفضل ،ألنو يتمتع بدرجة
عالية من الصدق والثبات ،فادلعلم ادلشرف يبلحظ الطالب ادلعلم يف ظروف طبيعية ،وىناك مربرات
عديدة وراء إعطاء ىذا الدور للمعلم ادلشرف ،ويأيت يف مقدمتها أن الًتبية العملية مقرر من ادلقررات اليت
تقدمها الكليات الًتبوية ومن ىنا فان التقومي يقع علي عاتق ادلعلم ادلشرف الذي ديثل ادلؤسسة اليت
()12

يدرس هبا الطالب(عبد اهلل صاحل)
معايري بطاقة التقومي للطالب ادلعلم :تتباين بطاقات التقومي اليت يستخدمها ادلشرف وذلك تبعا لتباين
اخلربات اليت مرت هبا الكليات الًتبوية ومؤىبلت العاملني هبا من أعضاء ىيئة التدريس وبطاقة التقومي
جيب أن تتوافر فيها رلموعة من ادلعايري األساسية ومنها(عبد اهلل صاحل) (:)12

- 1الشمول :ينبغي أن تكون البطاقة شاملة للعناصر اليت يتضمنها ادلوقف التدريسي دون استثناء.

- 2الوسطية بني اإلجياز واإلطناب :تتضمن بعض البطاقات عددا كبريا من العناصر شلا جيعل
استخدامها عمبل غري ميسور ،وذلذا ينبغي أن ال تتضمن البطاقة عناصر كثرية وبادلقابل فإهنا جيب
أن ال تكون موجزة إرل الذي حيدث يف خلل يف التقومي.
- 3اجلمع بني اإلجابات ادلقيدة وادلفتوحة :فقد دلت الدراسات أن البطاقة اليت ذبمع بني اإلجابات
احلرة واإلجابات ادلقيدة أفضل من البطاقة اليت تعتمد علي واحد منها.
- 4التنظيم :من ادلفًتض أن تكون البطاقة منظمة ،كما ينبغي أن توزع عناصرىا علي رلاالت حين
يسهل إدراك العبلقة بينها تغطي كل رلاالت التقومي للطالب ادلعلم يف التدريس.
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- 5الوضوح :كلما كانت العبارات الواردة يف البطاقة واضحة وقابلة للتقومي سهل استخدامها وكانت
أكثر مصداقية.
- 6التدرج يف البدائل :معظم مهارات التدريس ذات صفة تدرجيية دبعين أهنا ذات مدي واسع ،والطالب
ادلعلم قد يتقن أداء احدي مهارات التدريس ،وقد تكون درجة اإلتقان عالية أو منخفضة أو
منخفضة جدا ،وذلذا فان بطاقات ادلبلحظة اليت تتضمن إجابات ذات صفة تدرجيية أفضل من
تلك اليت جياب عليها ببل أو نعم ،وبعض البطاقات قد تتضمن تدرجيا طباسيا ،أو سداسيا ،أو
سباعيا ،والتدريج اخلماسي ىو السائد يف غالبية ادلؤسسات الًتبوية الربيطانية ،يلينو التدريج
الثبلثي()Geedes. M

()20

الدراسات السابقة التي تناولت اإلشراف والتقويم في التربية العملية:

أجرت( ملكة حسن) ( )10دراسة بعنوان :مدي وعي مشرفات الًتبية العملية دبسؤولياهتن ذباه الطالبة
ادلعلمة بكلية الًتبية والكلية ادلتوسطة جبدة .ىدفت الدراسة إرل ربديد مسئوليات مشرفة الًتبية العملية
ذباه الطالبة ادلعلمة ،مشلت العني  271طالبة من األقسام األدبية ،ومن أىم نتائجها :أن ىناك اختبلف
بني مشرفات كلية الًتبية ومشرفات الكلية ادلتوسطة جبدة من حيث القيام بالواجبات اإلشرافية ضلو
الطالبات ادلعلمات.

كما اجري (السويدي) (  )9دراسة بعنوان :دور مشرف الًتبية العملية دراسة مقارنة دلدركات ادلشرفني

والطبلب ادلعلمني حول ىذا الدور .تكونت عينة الدراسة من  34مشرفا ومشرفة للًتبية العملية من

زبصصات سلتلفة بكلية الًتبية جامعة قطر و  284من الطلبة ادلعلمني ،وأشارت نتائج الدراسة إرل أن
جهود ادلشرفني يف العمل علي رفع الكفاءة ادلهنية والعملية للطبلب ادلعلمني م ما يبذل فيها ما زالت
دون ادلستوي ادلطلوب وقد يرجع السبب إرل أن ادلشرفني ال يهتمون كثريا بالوسائل واألساليب ادلختلفة
باإلضافة إرل أن اإلشراف الًتبوي ال زال يتحرك يف آفاق ضيقة وزلدودة سواء من حيث الوسيلة أو
اذلدف.
يف حني اجري (صبال سليمان)

()3

بعنوان :تقومي الًتبية العملية بكلية الًتبية جامعة دمشق ،طبقت

الدراسة علي عينة قوامها 600طالب وطالبة و 72مشرفا وكان من أىم نتائج ىذه الدراسة عم وضوح
أىداف الًتبية العملية لدي ادلشرفني وضعف تعاون بعض مديري ادلدارس وإمهال بعض كفاءات
التدريس وغلبة الطابع التقليدي يف التدريب.

اجري (أبو جبللة) ( )1دراسة بعنوان  :تقومي مشرف الًتبية العملية يف كلية الًتبية جبامعة عجمان من
وجهة نظر الطلبة ادلعلمني زبصص علوم ورياضيات مقارنة بوجهات نظر زمبلئهم يف التخصصات
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األخرى ،مشلت عينة الدراسة  13مشرفا و  160طالبا وطالبة موزعني علي  24مدرسة ابتدائية يف
منطقة العني التعليمية ومنطقة الظاىرة ،وقد بينت نتائج الدراسة انو ال توجد فروق دالة إحصائيا بني
متوسطات االستجابات علي كل زلور من احملاور والدرجة الكلية للمقياس ،كما أثبتت الدراسة وجود
فروق دالة إحصائيا بني متوسطات استجابات ادلعلمني وصبيع التخصصات ومتوسطات استجابات
الطالبات ادلعلمات يف صبيع التخصصات علي كل زلور من احملاور والدرجة الكلية للمقياس لصاحل
الطالبات.
أجريت زلاوالت زللية وعربية وأجنبية لوضع أدوات تصلح لبلستخدام يف تقييم الطلبة ادلعلمني يف
مادة الًتبية العملية ،ولكن يبلحظ يف ىذه األدوات أهنا دل تتفق فبما بينها حول احملاور واإلبعاد اليت
جيب أن تؤخذ يف االعتبار عند تقييم طالب الًتبية العملية.
فيما يلي استعراض لبعض ىذه األدوات وتفسريىا وربليلها
أداة جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم (الجزيرة )(: )4
تستخدم جامعة القران الكرمي وتأصيل العلوم ثبلث بطاقات يف تقومي طبلب الًتبية العملية كما يلي:
األداة األورل  :خاصة بادلشرف الًتبوي و تتكون من زلورين فقط مها:التخطيط  ،واألداء التدريسي

يندرج ربتهما  18أداء وبتدرج طباسي رقمي يبدأ من (  1ضعيف) 2 ( ،مقبول) 3 ( ،جيد)( ،

4جيد جدا) 5( ،شلتاز) ودل تًتك أي فقرة مفتوحة للمبلحظات ،علي أن تتم زيارة الطالب مرتني علي
األقل.

األداة الثانية :خاصة دبدير ادلدرسة وتتكون من  6أداء وبتدرج طباسي أيضا ،تتعلق بادلظهر وادلواظبة،
مراعاة اللوائح والنظم ادلدرسية ،التعاون مع زمبلء ادلدرسة ،الشخصية وادلظهر ،النشاط البلصفي،
واالستجابة للتوجيهات.
واألداء التدريسي يندرج ربتها  8أداء

األداة الثالثة :خاصة دبعلم ادلادة وتضم زلورين مها :التخطيط
وبتدرج طباسي رقمي.
يبلحظ علي ىذه األداة عدم وجود دليل للطالب ادلعلم يوضح لو ما ينبغي القيام بو ،باإلضافة إرل
أن كل عنصر من عناصر األداة يندرج ربتو عدد من العناصر الثانوية اليت يصعب الفصل بينها ،كما
يبلحظ وجود عنصر ثالث يف عملية التقومي ىو معلم ادلادة وىذا ما ال يتوافر يف بقية األدوات األخرى ،
ويؤخذ علي ىذه األداة عدم تركها فقرة مفتوحة للقائمني بعملية التقومي للتعليق وادلبلحظات.
()14

أداة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا (:عرديب)
صممت ىذه األداة حبيث تسعي لتحقيق أىداف الًتبية العملية ،ويشًتك يف عملية التقومي جهات
سلتلفة من خبلل  4استمارات كما يلي:
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 .1استمارة تقومي تربوي :وعدد فقراهتا  20فقرة قسمت إرل أربعة زلاور أساسية ىي :التمهيد
والتخطيط للتدريس ،عرض الدرس ،إدارة الصف والتقومي .
 .2استمارة تقومي أكادديي :تتكون من  10فقرات بتدرج طباسي تستهدف تقومي الطالب ادلعلم يف
مادة التخصص وسبكنو منها ،والدقة يف استخدام ادلصطلحات العلمية ،والتنبيو لؤلخطاء الشائعة
ذات الصلة دبوضوع الدرس ،وصحة ادلعلومات ،إظهار اجلانب التطبيقي دلادة التخصص واألمثلة
وصحة ادلسائل واألسئلة الصفية.
 .3استمارة توجيو تربوي وأكادديي :يقوم بتعبئتها موجو فين من وزارة الًتبية والتعليم ،تتكون من

قسمني :األول خاص باجلانب الًتبوي وعدد فقراتو  10خاص بتنفيذ الدرس  ،والثاين :خاص

باجلانب األكادديي وعدد فقراتو  10يتناول ادلادة العلمية واجلوانب ادلرتبطة هبا.

 .4استمارة تقومي خاصة بتخصص علم النفس تتكون من
والدافعية والتعزيز وادليول .بتدرج طباسي.

 20فقرة خاصة باجلوانب النفسية

استمارة تقومي الطالب ادلعلم خاصة دبدير ادلدرسة :تتكون من  10فقرات بتدرج طباسي تستهدف
تقومي الطالب ادلعلم من حيث ادلواظبة علي احلضور ،أداء احلصص ،التعاون مع إدارة ادلدرسة وادلعلمني
القدامى والطبلب.
تتميز ىذه األداة بأمر مهم ىو :وجود دليل للطالب ادلعلم يوضح لو مسئولياتو وواجباتو أثناء فًتة
الًتبية العملية ،وادليزة الثانية ذلذه األداة ىي مشاركة وزارة الًتبية والتعليم العام يف عملية التقومي من خبلل
ادلوجهني الًتبويني شلا يكسب األداة الدقة وادلوضوعية يف التقومي بإشراك عنصر من خارج الكلية وىذا ما
تفتقده كل األدوات يف اجلامعات السودانية حيث ينحصر التقومي فقط للمشرفني األكاددييني والًتبويني
من داخل الكلية ،واىم ما تتميز بو أداة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ىو زبصيص استمارة تقومي
خاصة بتقييم الطبلب ادلتدربني زبصص علم النفس وذلك لطبيعة ىذا القسم  ،ولكن يؤخذ علي ىذه
األداة عيب كبري ىو :أن األداة جاءت خالية من مكان يتيح للقائم بعملية التقييم فرصة للمبلحظات
اليت دل تغطيها األداة شلا يفقد األداة خاصية ادلرونة.

()6

أداة جامعة السودان المفتوحة:

صممت يف جامعة السودان ادلفتوحة عدد  5استمارات لتقومي طبلب الًتبية العملية الذين يؤدون الًتبية
العملية يف مدارس األساس ،االستمارة األورل خاصة بادلشرف الًتبوي لتقومي الطبلب الذين يؤدون
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الًتبية العملية يف صفوف احللقة األورل (من الصف األول إرل الثالث) وتتكون من  4زلاور أساسية
ىي :الصفات الشخصية ،التحضري ،عرض الدرس وإدارة الصف والتقومي ،وبتدرج طباسي نسيب يبدأ من
شلتاز وينتهي بالضعيف ،ويف هناية االستمارة تركت  7فقرات مفتوحة للتوصيات وادلبلحظات ،وتتم زيارة

الطالب  4زيارات :األورل تعريفية ،الثانية تدريبية ،الثالثة تدريبية وتقوديية والثالثة تقوديية .أما االستمارة
الثانية خاصة بادلشرف الًتبوي أيضا ولكن لتقومي الطبلب ادلتدربني يف صفوف احللقتني الثانية والثالثة(
من الصف الرابع إرل الصف الثامن) تتكون من

 4زلاور أساسية ىي :الشخصية ،زبطيط الدروس

 4فقرات

وإعدادىا ،إدارة ا دلوقف التعليمي والتفاعل الصفي وتقومي التعلم .تركت يف هناي االستمارة
مفتوحة للتوصيات وادلبلحظات.
االستمارتني الثالثة والرابعة خاصة دبدير ادلدرسة وتضم سؤالني فقط مها :ادلشاركة يف األنشطة البلصفية
وادلشاركة يف ربسني البيئة ادلدرسية وبتدرج طباسي ،تركت فقرة مفتوحة دلبلحظات وتوصيات مدير
ادلدرسة حول أداء الطالب ادلتدرب.أما االستمارة اخلامسة ديلؤىا الطالب ادلتدرب وربتوي علي قسمني:
األول يشتمل علي بيانات عامة عن الطالب تتعلق باالسم ،ادلدرسة ،العمر ،احلالة االجتماعية،

التخصص،اخلربة،أما القسم الثاين فيحتوي علي  4أسئلة مفتوحة لتقومي الطالب لنفسو أثناء فًتة الًتبية
العملية.
يبلحظ أن أداة جامعة السودان تستهدف تقومي ادلعلمني يف مرحلة األساس ،وتتميز ىذه دبيزات
مهمة أوذلا :وجود استمارة خاصة لتقومي ادلعلمني الذين يتدربون يف احللقة األورل واستمارة أخري للذين
يتدربون يف احللقتني الثانية والثالثة ويف ذلك مراعاة خلصائص التبلميذ وطرق التدريس ادلستخدمة يف كل
من احللقتني  ،ثانيها :إتاحة الفرصة للطالب ادلتدرب لتقومي نفسو من خبلل استمارة خاصة بو وىذا ما
أغفلتو معظم األدوات يف اجلامعات السودانية ،باإلضافة إرل أن األداة اىتمت بًتك فقرة مفتوحة
للمبلحظات وادلقًتحات للمشًتكني يف عملية التقومي ،وشلا يؤخذ علي ىذه األداة أن ادلتدربني كلهم من
ادلعلمني أثناء اخلدمة شلا يًتتب عليو وجود مشكلة يف التقومي بالنسبة الستمارة ادلدير فيما إذا كان مدير
ادلدرسة ىو نفسو الطالب ادلتدرب.
()5

أداة كلية التربية جامعة القضارف:
يؤدي الطبلب الًتبية العملية يف الفصل الدراسي السابع ويشًتك يف عملية التقومي ثبلث جهات
ىي :ادلشرف الًتبوي من الكلية من خبلل استمارة بتدريج طباسي و  20فقرة مرتبة يف تسلسل منطقي
حسب خطوات تنفيذ الدرس ،ودل ربدد االستمارة زلاور وأبعاد أساسية كما دل تًتك فقرات مفتوحة
للمبلحظات.
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استمارة خاصة بادلشرف األكادديي بالكلية وتضم  10فقرة بدون زلاور أساسية تناول ادلادة العلمية
واجلوانب ادلرتبطة هبا ،وال توجد فقرة مفتوحة للمبلحظات.
استمارة خاصة دبدير ادلدرسة تتكون من  7فقرات بتدرج طباسي مرتبطة بتقومي الطالب باجلوانب
ادلرتبطة باحلضور وادلواظبة ،والعبلقة مع إدارة ادلدرسة وادلعلمني والطبلب واجملتمع احمللي باإلضافة إرل
األنشطة الصفية و البلصفية.
 - 1ادلظهر العام واحملافظة علي شلتلكات ادلدرسة.
شلا يؤخذ علي ىذه األداة أهنا تتضمن عددا كبريا من الفقرات اليت يغلب عليها صفة العمومية حبيث
تفتقد ىذه العبارات إرل عنصر اإلجرائية ،كما يًتتب عليو تعذر تقييمها لدي الطالب ادلعلم بقدر من
الدقة وادلوضوعية  ،كذلك يؤخذ علي ىذه األداة عدم ترك فقرة مفتوحة للمبلحظات للجهات ادلشاركة
يف تقومي الطالب ادلعلم ،كما يبلحظ أن األداة جاءت خالية من أية فقرة مفتوحة للمبلحظات
وادلقًتحات.
()13

أداة كلية التربية جامعة السلطان قابوس أسامة عبد اللطيف
أعدت ىذه األداة حبيث يتم من خبلذلا تقومي الطالب ادلعلم يف مقرر الًتبية العملية من جانب كل
األطراف ادلشاركة يف األشراف يف تنفيذ برنامج الًتبية العملية،واليت تتمثل يف ،أستاذ ادلقرر ،ومشرف
الًتبية العملية ،ومدير ادلدرسة وادلعلم ادلتعاون  ،فقد مت تصميم عدد ست استمارات علي النحو التارل:
 .1بطاقة تقومي الطالب ادلعلم خاصة بادلشرف الًتبوي وأستاذ ادلقرر لتقييم الطالب ادلعلم يف
زبصصات :الًتبية اإلسبلمية ،واللغة العربية ،والدراسات االجتماعية،والرياضيات ،والعلوم،بتدرج
 6زلاور أساسية ،ىي:التخطيط
طباسي تبدأ من شلتاز وينتهي بضعيف ،وتتكون من
للدرس،وعرض الدرس،وادلادة العلمية ادلعروضة ،ادلشاركة والتواصل ،أسئلة الدرس ،والوسائل
التعليمية .وتركت يف هناية االستمارة فقرة مفتوحة للمبلحظات العامة حول أداء الطالب .

 .2أداة خاصة تقييم الطالب ادلعلم يف زبصص اللغة االصلليزية الستخدام مشرف الًتبية العملية وأستاذ
ادلقرر ،تتكون من  29فقرة بتدرج طباسي أيضا ،وتضم طبسة زلاور أساسية ىي:

Personality –linguistic competence- preparation-instruction- .3
classroom management.

 .4كما تركت فقرة مفتوحة للمبلحظات اليت يراىا ادلشرف ضرورية ودل ترد يف ادلقياس.
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 .5أداة ،لتقييم الطالب ادلعلم يف الًتبية الرياضية الستخدام ادلشرف الًتبوي وأستاذ ادلقرر ،تتكون من
 20فقرة وبتدرج رباعي ،يبدأ من تقدير شلتاز وينتهي دبقبول ،وربتوى االستمارة علي طبسة زلاور
ىي :ربضري الدرس ،اإلعداد وبدء الدرس ،النشاط التعليمي والتطبيقي ،فنية اإلخراج.

 .6منوذج بطاقة تقومي الطالب ادلعلم يف زبصص الًتبية الفنية الستخدام أستاذ ادلقرر،تتكون من 20
فقرة وثبلث زلاور ىي :اإلعداد وعرض الدرس ،تنفيذ الدرس ،تقومي ادلوقف التعليمي ،ويف هناية
ألبلستمارة توجد فقرة مفتوحة للمبلحظات.
 .7بطاقة لتقييم الطالب ادلعلم يف زبصص االقتصاد ادلنزرل (العلوم األسرية) تتكون من  35فقرة وشبان
زلاور ىي :تقدمي الدرس،الشرح ،األسئلة ،التقومي ،توجيو التلميذات ،الوسائل التعليمية ،التطبيق
العملي ،والتقييم.
 .8أداة تقييم الطالب ادلعلم يف مقرر الًتبية العملية يف صبيع التخصصات ديلؤىا ادلعلم ادلتعاون ومدير

ادلدرسة ،قسمت األداة إرل قسمني :األول خاص بادلعلم ادلتعاون ويتكون من  5فقرات ،مرتبطة
باالستعداد ،وربضري الدرس ،واإللقاء وإجراء ادلناقشات،الوسائل التعليمية ،وإدارة الصف وتقبل
النقد.القسم الثاين :خاص األنشطة ادلدرسية ،وتقبل النقد والتعاون مع إدارة ادلدرسة والزمبلء.
يبلحظ أن ىذه األداة جاءت شاملة لكل التخصصات ،كما صممت مناذج خاصة بتخصصات:
اللغة االصلليزية ،الًتبية الرياضية ،والعلوم األسرية ألهنا تخصصات ذات طبيعة خاصة وتتضمن بعض
ادلهارات النوعية ،وىذا ما تفتقده بقية األدوات يف الكليات األخرى إذ تستخدم أداة واحدة لتقومي
الطبلب يف صبيع التخصصات ،كما اعتمدت األدوات التدرج اخلماسي إلعطاء مزيد من اخليارات
للمشرف وصبعت بني التقدير الرقمي والنسيب وىذه ميزة جيدة شلا يعطي مؤشرا أكثر دقة دلستوي أداء
القائم بعملية التدريس  ،ويسهل عملية تتبع وتشخيص مدي ما حيرزه الطالب من تقدم ،كما تركت فقرة
مفتوحة للقائم بعملية التقييم لكتابة أية مبلحظات يراىا مهمة ودل ترد يف فقرات األداة.
)7(:

أداة كلية التربية جامعة أم القرى
تستهدف ىذه األداة تقييم طالبات الًتبية العملية يف صبيع التخصصات ،وقد تكونت األداة من

 30فقرة بتدرج طباسي يبدأ من شلتاز وينتهي بالضعيف ،ومشلت طبس زلاور أساسية ىي :اخلصائص
الشخصية ،إتقان مهارات زبطيط الدرس ،إتقان مهارات تنفيذ الدرس،إدارة الصف وإغبلق الدر س
والتقومي ،وىف هناية االستمارة توجد فقرة مفتوحة للمبلحظات.
يبلحظ أن ىذه افتقرت إرل ربديد زلاور أساسية للتقومي كما تتصف بكثرة الفقرات ادلتداخلة اليت
يصعب الفصل بينها ،كما أن بعض فقراهتا تتصف بالعمومية وعدم اإلجرائية،كما دل تتح األداة للفرصة
للقائم بعملية التقومي أن يتقدم بأية مبلحظات أو مقًتحات.
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نموذج( رشدي وآخرون)
قام كل من رشدي طعيمة وإبراىيم قشقوش وزلمد اضبد سبلمة بدراسة بعنوان :مقياس تقدير أداء
طبلب الًتبية العملية يف مادة الًتبية العملية ،ىدفت الدراسة إرل إعداد أداة لتقييم طبلب كليات الًتبية
يف مادة الًتبية العملية حبيث تتصف بسهولة االستخدام ودقة التقييم وموضوعيتو ،استعرضوا من خبلذلا
عددا من أدوات اخلاصة بتقييم طبلب الًتبية العملية يف كل من كلية مانكيتو دبنيسوتا ،وأداة جامعة
منيسوتا،وجامعة بيمدجي ،وجامعة بوردو،وجامعة كاليفورنيا ،وجامعة نربا سكا ،وجامعة يومنج ،وأداة
جامعة ستانفورد.
توصلوا من خبلل ىذه األدوات إذل عدة جوانب وأبعاد تبدو ذات أمهية كبرية يف تقييم الطبلب،
ويف ضوء ذلك شرع الباحثون يف تصميم أداة عربية لتقييم أداء طبلب كليات الًتبية يف مادة الًتبية
العملية ،كما توصلوا إرل رلموعة كبرية من العبارات بلغت  198عبارة مت استبعاد بعضها بسبب
الغموض والتكرار،مت عرضها علي رلموعة من احملكمني حيملون درجة الدكتوراه يف الفلسفة يف علم
النفس وادلناىج وطرق التدريس ،هبدف ربديد العبارات غري زلددة ادلعين أو ربمل أكثر من معين ،أو
يصعب مبلحظتها داخل الفصل.
مت اختيار العبارات اليت اصبع احملكمون علي وضوح معانيها وسبلمة تعبريىا وقابليتها للمبلحظة ،بلغ

عددىا 83عبارة قام الباحثون بتنظيمها وفق اجلوانب اخلمس اليت أصبعت احملاوالت السابقة علي ضرورة
توافرىا يف أية أداة ديكن أن توضع لتقييم أداء ادلعلمني وطبلب الًتبية العملية وىذه اجلوانب اخلمس
ىي:
- 1اجلانب الشخصي.

 - 2اجلانب ادلهين الفين.

 - 3اجلانب اخلاص بالتدريس.

 - 4اجلانب اخلاص بالعبلقة بني ادلدرس وتبلميذ.

 - 5اجلانب اخلاص بقدرة ادلدرس علي التنظيم.
وعلي ىذا األساس توصل الباحثون إرل وضع صورتني من ادلقياس ادلقًتح ،الصورة(أ) وىي تستخدم
دبعرفة ادلشرفني علي الًتبية العملية ،الصورة (ب) وىي تستخدم دبعرفة مديري ادلدارس ،وقد مت عرض
الصورتني علي رلموعة من احملكمني بلغ عددىم  30عضوا من ادلوجهني األوائل دلختلف ادلواد بوزارة
الًتبية والتعليم ،طلب منهم إبداء الرأي يف مدي صبلحية البنود يف كل صورة من ادلقياس ،ويف ضو ء
ادلبلحظات اليت اصبع عليها احملكمني مت إعداد الصورة األورل لتضم أربع أبعاد أساسية ىي:
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 - 1ادلواصفات الشخصية وتضم  12عبارة

 - 2ادلتطلبات ادلهنية والفنية وتضم  12عبارة
 - 3عملية التدريس وتضم 32عبارة

 - 4مبلحظات خاصة بقدرة ادلعلم علي التنظيم وتضم  8عبارة.
اختار الباحثون التدريج اخلماسي والذي يبدأ من شلتاز وينتهي بالضعيف  ،ويف هناية األداة
تركت فقرة مفتوحة لكتابة أية مبلحظات يراىا ادلشرف مناسبة.

أما الصورة الثانية فهي خاصة دبدير ادلدرسة لتقييم الطالب ادلعلم وتضم  20عبارة خاصة بادلظهر
العام واتزان الشخصية،ودقة االلتزام بادلواعيد ،والتعاون،وتقدير الطبلب ،وتوافر ادليل االجيايب
للتدريس،واإلدلام باألحداث اجلارية واألنشطة الصفية والبلصفية.
تتصف ىذه األداة دبزايا عديدة ىي:استخدام ادلنهج العلمي التحليلي والناقد للوصول إرل اإلبعاد
واحملاور األساسية اليت ربتوي عليها وكذلك بالنسبة للفقرات من خبلل اختبار صدقها وثباهتا وتطبيقها
علي عينة كبرية من الطبلب ادلعلمني ،شلا جيعل األداة أكثر دقة وموضوعية وسهولة لبلستخدام.
أداة كلية الًتبية جامعة القناة السويس –العريش (عامر) ( )10يتم التقومي وفقا الستمارة يعدىا قسم
ادلناىج وطرق التدريس ويعتمدىا ادلشرف العام علي الًتبية العملية ،تتكون االستمارة من زلورين

أساسني مها :األداء الفين ،واألداء اإلداري تشتمل علي  15سؤاال بتدرج ثبلثي ،جيد ،متوسط،
مقبول ،وتوجد فقرة مفتوحة لآلراء وادلبلحظات ،كما توجد استمارة أخري لناظر ادلدرسة تتعلق بادلظهر
العام والشخصية وااللتزام بادلواعيد والتعاون مع الزمبلء والطبلب وإدارة ادلدرسة.
يبلحظ أن ىذه األداة ركزت علي زلورين فقط مها :األداء اإلداري واألداء الفين  ،كما أن عدد
فقراهتا قليل نسبيا أذا ما قورنت دبثيبلهتا من األدوات ،كما اعتمدت األداة التدريج الثبلثي بدال عن
اخلماسي وىي بذلك زبالف صبيع األدوات اليت مت استعراضو يف ىذا البحث،كذلك دل هتتم األداة بًتك
فقرات مفتوحة للمشرف إلبداء مبلحظات أو مقًتحات ،شلا جيعلو تتصف بالصعوبة وعدم ادلرونة يف
االستخدام.
منوذج (زلمود حسان ) ( )7وىي دراسة قدم من خبلذلا برنارلا مقًتحا للًتبية العملية خبلل فًتة دراسة
الطالب يف الكلية ،وىي ست مراحل كما يلي:
مرحلة ادلشاىد ادلدرسية والصفية العامة:ومدهتا أسبوعني يف الفصل الدراسي الثالث ومكاهنا ادلدرسة
ادلضيفة ،يتم تقومي الطالب ادلعلم من خبلل استمارة ديلؤىا بنفسو وتتكون من تسعة زلاور ىي :ادلباين
ادلدرسية ،اإلدارة ادلدرسية،شخصية ادلعلم ادلتعاون ،األنشطة البلصفية ومصادر التعلم.

مجلة جامعة القضارف للعلوم واآلداب

العدد الثاني

2014

المرحلة الثانية :ىي خربة بدء العام الدراسي ومدهتا ثبلثة أسابيع يف الفصل الدراسي اخلامس ،
وتتكون االستمارة اخلاصة هبذه ادلرحلة من ست زلاور ىي اإلدارة ادلدرسية ،أخبلقيات مهنة التعليم
،مشاركة الطالب ادلعلم يف األنشطة ادلدرسية ،شخصية الطالب ادلعلم بادلوقف التعليمي للطالب ادلعلم،

وبتدرج طباسي رقمي من( 1ـ )5يقوم مدير ادلدرسة بتعبئة احملاور من  5-1ويقوم ادلعلم ادلتعاون بتعبئة
احملور السادس.

المرحلة الثالثة :ادلشاىدة الصفية ادلتخصصة ،ومدهتا أسبوعني يف الفصل الدراسي السادس ومكاهنا

مدرسة التدريب ،تتكون االستمارة اخلاصة هبذه ادلرحلة من  15مهمة تتعلق بادلشاىدة الصفية وبتدرج
طباسي من شلتاز إرل ضعيف ،ديلؤىا ادلعلم ادلتعاون.

المرحلة الرابعة :مرحلة ادلشاركة اجلزئية يف التدريس ،ومدهتا أسبوعني يف الفصل الدراسي السادس
ومكاهنا مدرسة التدريب،حبيث يقوم الطالب ادلعلم بتدريس جزء من احلصة كتهيئة التلميذ للدرس أو
األسئلة ،أو يشًتك أكثر من طالب واحد يف تنفيذ احلصة  ،وقد أعدت استمارة ذلذه ادلرحلة تتكون من
مهارات تتعلق باألداء التدريسي للطالب ادلعلم ديلؤىا ادلعلم ادلتعاون.
المرحلة الخامسة  :مرحلة ادلشاركة الكلية يف التدريس  ،ومدهتا أربعة أسابيع يف الفصل الدراسي
السادس ومكاهنا مدرسة التدريب ،باإلضافة إرل أربعة أسابيع أخري يف الفصل الدراسي السابع ،وقد
أعدت استمارة خاصة هبذه ادلرحلة تتكون من زلورين مها :التخطيط للتدريس وتنفيذ التدريس وتشتمل
علي  26أداء تدريسيا للطالب ادلعلم وبتدرج طباسي يبدأ دبمتاز وينتهي بالضعيف ،ويقوم بتعبئة ىذه
االستمارة كل من :ادلعلم ادلتعاون ،مدير ادلدرسة ،مشرف الًتبية العملية ،وجلنة الًتبية العملية .وقد اقًتح
النموذج إن يتم قومي الطالب من خبلل سجل تراكمي خبلل ىذه ادلراحل اخلمس .
يتصف منوذج زلمود حسان بعدة مزايا تربوية وفنية مهمة ىي :استخدام للتقومي التكويين ادلستمر يف
عملية التقومي من خبلل تقسيمو الًتبية العملية إرل مراحل تبدأ خبربة بدء العام الدراسي وادلشاىدة
ادلدرسية والصفية العامة وادلشاركة اجلزئية يف التدريس وادلشاركة الكلية يف التدريس ،واىم دييز ىذا
النموذج أن الطالب ادلعلم ينخرط يف برنامج الًتبية العملية من الفصل الدراسي الثالث وحثي الفصل
الدراسي الثامن ،ويتم تقوديو من خبلل معدل تراكمي خبلل ىذه ادلراحل ،ىذا فضبل عن تعدد
ادلشًتكني يف عملية التقومي من مشرف تربوي ومدير ادلدرسة وادلعلم ادلتعاون والطالب ادلتدرب ،كم
تركت يف كل االستمارات فقرات مفتوحة للمبلحظات وادلقًتحات بشان عملية التقومي ،شلا جيعل ىذه
األداة تتخذ منحي جديدا يتصف بالسهولة وادلرونة والدقة وادلوضوعية يف التقومي.
مناقشة الدراسات السابقة:
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يتضح من خبلل العرض السابق لؤلدوات اليت مت استعراضها واليت وضعت هبدف االستخدام يف
تقييم وتقومي أداء الطلبة ادلعلمني يف مقرر الًتبية العملية أن ىذه األدوات تتباين وزبتلف فيم بينها سواء
من حيث احملاور واألبعاد األساسية اليت ينبغي أن تراعي عند تقييم أداء الطالب ادلعلم  ،كما تتباين فيم
بينها من حيث عدد الفقرات اليت ربتوي عليها  ،ومن حيث كيفية صياغة الفقرات،استخدمت بعض
األدوات بنود فضفاضة تغلب عليها صفة العمومية (القضارف ،القران وعلوم التأصيل ،أم
القرى،السويس) كما استخدم بعضها بنود أكثر وضوحا وربديدا (دراسة رشدي،زلمود حسان،
السودان للعلوم والتكنولوجيا ،السلطان قابوس) كما اتضح أيضا من ىذا العرض أن األدوات
ادلستخدمة يف تقييم أداء الطالب ادلعلم زبتلف فيما بينها من حيث القائم بعملية التقومي ففي الوقت
الذي يعتمد فيو قسم من ىذه األدوات علي ادلشرف الًتبوي واألكادديي ومدير ادلدرسة (القضارف،
القران ،السودان للعلوم)يعتمد قسم ثان علي إشراك ادلعلم ادلتعاون يف عملية التقومي (السودان للعلوم،
السودان ادلفتوحة،السلطان قابوس ،زلمود حسان)بينما يتجو قسم ثالث إرل إشراك موجو فين من وزارة
الًتبية والتعليم (جامعة السودان للعلوم ) بينما اذبو قسم رابع بإشراك الطالب ادلعلم ادلتدرب يف التقييم
(زلمود حسان ،السودان ادلفتوحة )،بينما اكتفت أدوات (رشدي ،أم القرى  ،زلمود حسان) بادلشرف
الًتبوي فقط يف عملية التقييم .كما اتضح من العرض السابق أن معظم األدوات سبيل إرل التقديرات
الوصفية بدل من الرقمية،كما أن صبيع األدوات اعتمدت الدرج اخلماسي ما عدا ( جامعة القناة
السويس ) استخدمت التدرج الثبلثي.
بالرغم من االختبلف والتباين السابق اإلشارة إليو من حيث اجلوانب واحملاور ادلتضمنة فيها ،إال أن
ىذه األدوات تتفق فيما بينها علي أن ىناك عدة زلاور تبدو ذات أمهية كبرية يف ىذا الصدد ،وىذه
األبعاد ديكن حصرىا يف طبسة زلاور أساسية كما يلي:
احملور األول :يتعلق بادلواصفات الشخصية للمدرس.
احملور الثاين :يتعلق بادلواصفات ادلهنية الفنية.
احملور الثالث :يتعلق بادلواصفات اخلاصة بتنفيذ الدرس.
احملور الرابع :يتعلق بادلواصفات اخلاصة بالعبلقات بني ادلدرس وتبلميذه.
احملور اخلامس :يتعلق بادلواصفات اخلاصة بقدرة ادلعلم علي التنظيم.

الطريقة واإلجراءات:
يف ضوء ما سبق ،شرع الباحث يف تصميم أداة لتقييم أداء طبلب كلية الًتبية جبامعة القضارف يف
مقرر الًتبية العملية حبيث يتم االلتزام يف ىذه األداة ادلقًتحة بقدر اإلمكان احملاذير بالضوابط واألسس
ادلستخدمة يف تقييم األداء الفعلي للتدريس للطلبة ادلعلمني .وقد اتبع الباحث عدة خطوات توصل من
خبلذلا إرل صورة مبدئية للمقياس موضوع الدراسة  ،سبثلت ىذه اخلطوات فيم يلي:
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أوال :إعداد ادلقياس يف صورتو ادلبدئية:
- 1قام الباحث جبمع عدد من احملاور واألبعاد اليت يري أهنا ترتبط بعملية التدريس  ،وقد مت احلصول
علي ىذه
احملاور من مصدرين أساسني مها :ادلصدر األول :االطبلع علي الدراسات السابقة اليت اىتمت
بالًتبية العملية بشكل عام وتقييم الطلبة ادلعلمني بشكل خاص  ،من ىذه الدراسات ما مت
استعراضو يف ىذا البحث ومنها ما دل يتم استعراضو ،ادلصدر الثاين يتمثل يف ادلعلومات اليت صبعها
الباحث من خبلل استبيان مفتوح علي رلموعة من ادلتخصصني يف الًتبية ورلاالهتا ادلختلفة
كادلناىج وطرق التدريس وعلم النفس واإلدارة ادلدرسية .يف ضوء ذلك حدد الباحث شبانية زلاور
أساسية ينبغي أن ربتوي عليها األداة وىي:
احملور األول :يتعلق بادلواصفات الشخصية للمدرس.
احملور الثاين :يتعلق بادلواصفات ادلهنية الفنية.
احملور الثالث :يتعلق بادلواصفات اخلاصة بتنفيذ الدرس.
احملور الرابع :يتعلق بادلواصفات اخلاصة بالعبلقات بني ادلدرس وتبلميذه.
احملور اخلامس :يتعلق بادلواصفات اخلاصة بقدرة ادلعلم علي التنظيم.
احملور السادس :يتعلق بإدارة الصف الدراسي.
احملور السابع :يتعلق بأخبلقيات مهنة التعليم.
احملور الثامن  :يتعلق دبشاركة ادلتعلم يف األنشطة الصفية والعبلقات االجتماعية.
- 2استنادا إرل احملاور السابقة توصل الباحث إرل رلموعة كبرية من العبارات بلغت  100عبارة .

جدول رقم ( ) 1يوضح التصور المبدئي لعدد الفقرات التي تندرج تحت كل محور من
محاور المقياس

رقم

المحاور

عدد البنود

1

ادلواصفات الشخصية

15

2

ادلواصفات ادلهنية

20

3

ادلواصفات اخلاصة بتنفيذ الدرس

42

4

ادلواصفات اخلاصة بالعبلقات

5
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ادلواصفات اخلاصة بقدرة ادلعلم علي التنظيم

7

6

ادلواصفات اخلاصة بإدارة الصف

5

7

ادلواصفات اخلاصة بأخبلقيات ادلهنة

3

8

ادلواصفات اخلاصة باألنشطة الصفية والبلصفية

3

مجموع الفقرات

2014

100

- 3قام الباحث أيضا بوضع مقياس سلتصر خاص دبدير ادلدرسة يتضمن اجلوانب اليت أوصت الدراسات
السابق ضرورة مراعاهتا يضم  25بندا تعرب عن ادلواصفات الشخصية وادلهنية والفنية ذات األمهية
من وجهة نظر مدير ادلدرسة ،وعلي ىذا األساس توصل الباحث إرل صورتني من ادلقياس ادلقًتح
لتقييم أداء طبلب كلية الًتبية يف مقرر الًتبية العملية  ،األول يستخدم دبعرفة ادلشرفني الًتبويني
،والثاين يستخدم دبعرفة مدير ادلدرسة اليت يتدرب فيها الطالب ادلعلم.

- 4وقد رأي الباحث ضرورة التدرج السداسي حبيث جيمع بني ادلنحي الرقمي والوصفي  ،فقد وضع
أمام كل فقرة فئات للتقدير كما يلي:
جدول رقم (  ) 2يوضح التدرج والفئات المقترحة لتقدير الدرجات

شلتاز

جيد جدا

جيد

مقبول

ضعيف

؟

4

3

2

1

صفر

صفر

الفئة شلتاز تساوي  4درجات

الفئة جيد جدا تساوي  3درجات

الفئة جيد تساوي  2درجة
الفئة مقبول تساوي درجة واحدة
الفئة ضعيف تساوي صفرا
أما إذا دل تتح الفرصة دلبلحظة أي من البنود موضع التقدير ،توضع عبلمة (
توجد أمامو.

) ربت اخليار (؟) اليت

- 1صدق ادلقياس:
يقصد بصدق ادلقياس أن يقس بالفعل اجلوانب اليت وضع لقياسها  ،وىو ما يعرف بالصدق الظاىري أو
صدق احملتوي ،ومن اجل التأكد من ىذا الصدق قام الباحث بعرض ادلقياس ادلقًتح علي رلموعة من
احملكمني بلغ عددىم ( )40من األساتذة بكليات الًتبية باجلامعات السودانية وبعض ادلوجهني األوائل
بوزارة الًتبية والتعليم بوالية القضارف ،كما مت عرض ادلقياس الثاين اخلاص دبدير ادلدرس علي رلموعة

أخري من احملكمني تضم  30مديرا من مديري ادلدارس األساسية والثانوية  ،وقد طلب من احملكمني
إبداء الرأي يف :مدي مناسبة احملاور األساسية اليت تضمنها ادلقياس ،ويف البنود اليت تندرج ربت كل
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زلور ،باإلضافة فئات التقدير ن كما طلب منهم التوصية حبذف أو إضافة أو تعديل مقًتح يف احملاور
والفقرات.
ويف ضوء مبلحظات احملكمني يف اجملموعتني من آراء أعاد الباحث النظر يف البنود ادلتضمنة يف كل من
صوريت ادلقياس ،وكذلك يف احملاور دبا يتماشي مع اآلراء وادلبلحظات اليت قدمت  ،وقد سبثلت
ادلبلحظات فيما يلي :أوصي احملكمون وبنسبة اتفاق  %87دمج بعض احملاور مع بعضها لتشاهبها
الكبري وهبذا أصبحت احملاور األساسية للمقياس األول طبسة زلاور ىي:
- 1ادلواصفات الشخصية للمعلم.
- 2ادلواصفات ادلهنية والفنية.

- 3ادلواصفات اخلاصة بتنفيذ الدرس.

- 4ادلواصفات اخلاصة بعبلقة ادلدرس بتبلميذه.

- 5ادلواصفات اخلاصة بقدرة ادلعلم علي التنظيم.
أما بالنسبة للبنود والفقرات فقد أوصي احملكمون حبذف عدد كبري من الفقرات ادلقًتحة ادلدرجة ربت
كل زلور ،كما أوصوا بإضافة بعض الفقرات اجلديدة وتعديل البعض اآلخر،كما اعتمد احملكمون
التدريج السداسي ولكن اقًتحوا تعديل اخليار السادس من عبلمة (؟) إرل عبارة (دل يتم) وقد مت األخذ
هبذه ادلبلحظات اخلاصة بالفقرات واجلدول التارل يقدم وصفا للمقياس بعد التعديل:
جدول رقم ( )3وصف المقياس بعد التعديل
البنود قبل التعديل

بعد التعديل

نسبة االتفاق

رقم المحاور
1

ادلواصفات الشخصية

15

9

2

ادلواصفات ادلهنية والفنية

20

7

%89

3

ادلواصفات اخلاصة بتنفيذ الدرس

42

20

4

ادلواصفات اخلاصة بالعبلقات

5

5

%82

5

ادلواصفات اخلاصة بالتنظيم

7

9

%79
%80

89

50

%83

المجموع

%85

وهبذا يصبح ادلقياس األول ادلقًتح مكونا من طبسة زلاور و  50فقرة .أما بالنسبة للمقياس الثاين فقد
تقدم احملكمني بعدد من ادلبلحظات باحلذف أو الدمج أو التعديل ،وقد آخذت ىذه ادلبلحظات يف

االعتبار ليصبح ادلقياس يف صورتو النهائية مكونا من  10فقرة .هبذا اإلجراء يكون الباحث قد تأكد
من الصدق الظهري حملتوي ادلقياسني.
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ثبات المقياس:
حلساب ثبات ادلقياس مت تطبيق ادلقياسني يف صورهتما النهائية علي عينة استطبلعية من طبلب الًتبية
العملية بكلية الًتبية جبامعة القضارف عددىا  40طالبا ،وقد مت تكليف اثنني من ادلشرفني بالكلية
للقيام دببلحظة الطلبة ادلعلمني أفراد العينة وحبساب معادلة سيربمان براون مت احلصول علي معامل

االرتباط بني نتيجة ادلبلحظة للمشرفني وقد بلغ معامل االرتباط  0,78ومن مث مت استخدام معادلة

الثبات2 :ر +1/ر ليبلغ معامل الثبات  0.88وىو معامل ثبات علي درجة عالية للمقياس.
هبذا توصلت الدراسة إرل مقياس ديكن احلكم عليو بالسهولة والدقة وادلوضوعية يف تقييم الطلبة
ادلعلمني بكلية الًتبية جبامعة القضارف.

عرض وتفسير النتائج:
للتحقق من أسئلة البحث :ىل ىناك تباين بني األدوات ادلستخدمة يف تقييم الطلبة ادلعلمني يف كليات
الًتبية باجلامعات السودانية من حيث احملاور اليت جيب أن تؤخذ يف االعتبار عند تقييم ىؤالء الطبلب؟
ىل ديكن تطوير األدوات ادلستخدمة حاليا يف تقييم الطلبة ادلعلمني إرل أداة واحدة حبيث تتصف بالدقة
وادلوضوعية وسهولة االستخدام؟
لئلجابة علي األسئلة أعبله وبالرجوع إرل الدراسات السابقة األدوات اليت مت استعراضها لعدد شبانية

جامعات وبالرجوع إرل اجلداول رقم (  ) 2واجلدول رقم (  )3تشري نتائج التحليل إرل أن ىناك
اختبلف وتباين واضح من حيث احملاور اليت جيب أن ربتوي عليها أداة التقييم من جامعة إرل أخري ،
بل يبلحظ ىذا االختبلف حيت داخل الكلية الواحدة أحيانا من عام إرل آخر  ،وكذلك اتضح أن ىناك
تباين يف عدد البنود والفقرات بني أداة وأخري ،فهناك بعض الكليات تتصف أداة القياس فيها بالتعقيد
والعمومية وعدم الوضوح يف صياغة البنود  ،ودل حيدث أن اتفقت كليتان يف احملاور أو الفقرات شلا يؤكد
احلاجة إرل مثل ىذه الدراسة.
أما بالنسبة لئلجابة علي السؤال الثاين  :فتشري نتائج التحليل وادلناقشة للدراسات واألدوات السابقة
وما تقدم بو احملكمني من مبلحظات واقًتاحات باحلذف أو التعديل أو اإلضافة  ،ومن خبلل الرجوع
إرل األدب الًتبوي ادلتعلق بالقياس والتقومي وادلعايري اليت جيب أن تتصف هبا أدوات تقييم الطلبة ادلعلمني
 ،فانو من ادلمكن أن تكون ىناك أداة واحدة لتقييم الطلبة ادلعلمني يف صبيع الكليات بالسودان حبيث
تتصف بالوضوح والدقة وادلوضوعية والسهولة يف االستخدام من قبل ادلشرفني علي مقرر الًتبية العملية،
وىذا ما توصلت إليو ىذه الدراسة من خبلل اإلجراءات السابقة.
الصورة النهائية للمقياس ادلقًتح الذي توصلت إليو البحث احلارل:
ثيبَبد ػٍ طبنت انززثيخ انؼًهيخ
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االطى  ---------------------/انكهيخ --------------------------------
انفظم انضراطي  -------------/انزشظض-------------------------------
انًضرطخ يكبٌ انزضريت  ---------------ربريز رذزيز االطزًبرح------------------
رقى

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

انًذبٔر

يًزبس
() 4

جيض جضا
() 3

جيض
() 2

يقجٕل
() 1

ضؼيف
(طفز)

؟

المواصفات الشخصية
ارشاٌ انششظيخ
ٔضٕح انظٕد ٔطذخ انُطق
انقضرح ػهي انزكيف يغ انًٕاقف انطبرئخ
يظزٕي االْزًبو ثبنًظٓز انششظي في إطبر قيى انًجزًغ
انقضرح ػهي إقبيخ ػالقبد جيضح يغ انزالييذ
انضقخ في انُفض
طاليخ إجزاءاد انضجظ ٔأطبنيجّ
انقضرح ػهي ثش انضػبثخ في انٕقذ انًُبطت
انًزَٔخ في انذزكخ
انًٓبراد انًُٓيخ ٔانفُيخ
رٕافز انًيم االيجبثي َذٕ يُٓخ انزضريض
انزًكٍ يٍ انًبصح انؼهًيخ في يجبل انزشظض
ارظبع صقبفخ انًؼهٕيبد انؼبيخ
انقضرح ػهي انزكيف يغ سيٍ انذظخ
االْزًبو ثبإلػضاص انيٕيي نهزضريض
اإلنًبو ثبإلدضاس انجبريخ
انفضٕل انؼهًي ٔسيبصح يؼهٕيبد انطالة
مهارات تنفيذ الدرس
يضغ أْضافب طهٕكيخ يذضصح ٔٔاضذخ
يؼزى ثجًيغ يظزٕيبد األْضاف انظهٕكيخ
يذضص سجزاد طبثقخ يزرجطخ ثأْضاف انضرص
يشزبر انٕطبئم انزؼهيًيخ انًُبطجخ نزذقيق األْضاف
يشزبر أطبنيت انزضريض انًُبطت انزي َذقق األْضاف
يًٓض نهضرص ثأطهٕة يُبطجخ نهضافؼيخ نهزؼهى
يظزشضو نغخ طهيًخ يُبطجخ نًظزٕي انزالييذ
يؼزع األفكبر ثظٕرح يُظًخ ٔيززاثطخ
يُٕع األطبنيت ٔاألَشطخ انزي رظبػض ػهي انزؼهى
يٕظف انٕطبئم انزؼهيًيخ ثًٓبرح نشضيخ انًٕقف انزؼهيًي
يطزح أطئهخ يذضصح ٔيضيزح نهزفكيز
يؼشس اطزجبثبد انزالييذ في انٕقذ انًُبطت
يزيخ فزطخ أطئهخ انزالييذ
يؼبنج إجبثبد انزالييذ ثطزيقخ يُبطجخ
يُظى انظجٕرح ٔيظزشضيٓب ثبَزظبو
يزثظ انًبصح انؼهًيخ ثٕاقغ انذيبح انؼًهيخ
يزاػي اطزًزاريخ انزقٕيى ٔشًٕنيزّ
يظذخ أسطبء انزالييذ يجبشزح ٔثبنطزيقخ انًُبطجخ
يؼًم ػهي رٕفيز ثيئخ َفظيخ ٔيُبر يالئى نهزؼهى
يغهق انًٕقف انزؼهيًي
عالقات المعلم بالتالميذ
يؼشس االرجبْبد االيجبثيخ نضي انزالييذ
يضجظ انظف ثطزيقخ يُبطجخ
يذززو انزالييذ ٔيزقجم أرائٓى
طؼخ انظضر رجبِ يُبقشبد انزالييذ
رشجيغ االثزكبريخ نضي انزالييذ
قضرح انًؼهى ػهي انزُظيى
اإلػضاص انًظجق نألصٔاد انضزٔريخ نهضرص
رًُيخ قضرح انزهًيذ ػهي رذًم انًظئٕنيخ
ادززاو انزالييذ
رٓيئخ ثيئخ انظف انفيشيقيخ
يُغ طهٕك انشغت قجم دضٔصّ
انزؼبيم يغ طهٕك انشغت ثأطهٕة يُبطت
االْزًبو ثبنزالييذ انضؼبف
يؼبَٔخ انزالييذ ػهي رقييى رذظيهٓى انيٕيي
االْزًبو ثبنٕاججبد ٔانزضريجبد

يالدظبد :يًكٍ نهقبئى ثؼًهيخ انزقٕيى أٌ يكزت في ْذا انجشء أيخ رؼهيقبد أٔ يالدظبد فيًب يزؼهق ثأصاء انطبنت
انًؼهى
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اطى انًشزف  -------------انزبريز--------------------------------
انزٕقيغ  ---------------انشزى ---------------------------------
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يقيبص رقييى انطبنت انًؼهى سبص ثًضيز انًضرطخ:
انظٕرح انُٓبئيخ نهًقيبص انًقززح انذي رٕطهذ إنيّ انجذش انذبني:
ثيبَبد ػٍ طبنت انززثيخ انؼًهيخ
االطى  -----------/انكهيخ -----------------------
انفظم انضراطي  ------/انزشظض----------------------
رقى

انجُٕص

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

انًظٓز انؼبو
ارشاٌ انششظيخ ْٔضٔء األػظبة
صقخ االنزشاو ثبنًٕاػيض
انقضرح ػهي إقبيخ ػالقبد ايجبثيخ يغ انزالييذ
انقضرح ػهي إقبيخ ػالقبد جيضح يغ إصارح انًضرطخ
اإلسالص في انًُٓخ ٔانزفبَي ثٓب
انضقخ في انُفض
انًشبركخ في األَشطخ انظفيخ ٔ انالطفيخ
رقجم ٔجٓبد َظز اآلسزيٍ
انزقضيز انظبئت نأليٕر

يًزبس
() 4

جيض جضا
() 3

جيض
() 2

يقجٕل
() 2

ضؼيف
() 1

؟

يالدظبد ػٍ انطبنت انًزضرة:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اطى يضيز انًضرطخ ---- ------------:انزبريز----------------

التوصيات:
يف ضوء نتائج الدراسة يتقدم الباحث بالتوصيات التالية:
 العمل علي تطوير برنامج الًتبية العملية بكليات الًتبية باجلامعات السودانية يف ضوء االذباىات
احلديثة .
 االلتزام بأداة واحدة لتقييم طبلب الًتبية العملية يف صبيع كليات الًتبية باجلامعات السودانية ،
حبيث تتصف ىذه األداة بالدقة وادلوضوعية.
 وضع الئحة متفق عليها جبميع كليات الًتبية باجلامعات السودانية تتناول مهام واختصاصات
كل أطراف الًتبية العملية ،مشرفني ،الطالبة ادلعلمني ،مدير ادلدرسة ادلتعاونة .
 ادلقًتحات لبحوث أخري:
 تتقدم الدراسة بادلقًتحات التالية لبحوث مستقبلية يف رلال الًتبية العملية :
 تقومي مستوي أداء طلبة الًتبية العملية بكليات الًتبية باجلامعات السودانية.
 مشكبلت ومعوقات برنامج الًتبية العملية بكليات الًتبية من وجهة نظر الطبلب وادلشرفني.
 تصور مقًتح للًتبية العملية بكليات الًتبية يف ضوء االذباىات احلديثة .
 دراسة االذباه ضلو فاعلية الًتبية العملية يف تنمية مهارات التدريس للطلبة ادلعلمني .
المصادر والمراجع:
____________________
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