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ABSTRACT 

Introduction: Nations and countries aspire for development, prosperity, and being up-to-date with 

advancements in technology and other fields. Nations believe that any development is based on 

the development of education. But how can education be developed without developing the 

teachers first, this is why governments and authorities are keen to develop the skills and capabilities 

of teachers; they realize that there is no way for such development without determining the factors 

that affect these skills, such concept is the core of the research idea. The scholar tried to determine 

the teaching skills level of English language teachers. Also, he tried to address the relation between 

the teachers’ teaching skills and the personal, occupational, economic, educational, and social 

factors affecting them. To determine these factors and to measure the teaching skills of the English 

language teachers in Alexandria Governorate.Methodology: This inferential study employed 

quantitative method by using questionnaire as the research instrument. It used simple random 

sampling technique involving teachers from Al-azhar school in Alexandria. The collected data 

were analysed through statistical package for social science (SPSS) 20.0 using Pearson correlation 

test to measure the relationship among variables, and using multiple linear regression analysis to 

measure the mediation impact of teachers’ alternative assessment strategy on students’ academic 

achievement. 

KEYWORDS  :Economic factors – provisional factors – Teaching skills – English teachers- at al-

azhar schools  

 

 :ملخص البحث

ما هو جديد يف        علي كل  واالوقوف  العامل  والتقدم ومواكبه  واإلزدهار  التطور  إيل  والشعوب  األمم  تسعي مجيع 
التكنولوجيا وغريها من اجملاالت وتؤمن الشعوب أنه ال تطور إال إذا تطور التعليم وكيف للتعليم أن يتطور بدون معلم 

الكفاءات واملهارات لدي املعلمني وأدركوا أنه ال سبيل لتطوير كفء لذلك حرص القائمون علي التعليم علي تطوير  
البحث ومشكلته والذي  املهارات ومنها كانت فكره  اليت تؤثر علي تلك  العوامل  الوقوف علي  هذه املهارات بدون 

ية يف األزهر يف يسعي الباحث من خالهلا إيل معرفة العوامل اليت نؤثر علي املهارات التدريسية لدي معلمي اللغة اإلجنليز 
حمافظة األسكندرية وقد ركز الباحث خالل هذه املقالة علي العوامل اإلقتصادية والعوامل املهنية اليت تؤثر علي املهارات 
التدريسية والوقوف علي مستوي املهارات التدريسية لدي معلمي اللغه االجنليزية ومعرفه العالقه بني املهارات التدريسية 
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ة واإلقتصاديه وملعرفه هذه العوامل وقياس ااملهارات التدريسيه لدي معلمي اللغه اإلجنليزيه ابألسكندريه والعوامل املهني
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي من خالل استبيان قام الباحث إبعداده وإرساله إيل  مدرسي اللغة اإلجنليزية 

العوامل املؤثره واملهارات التدريسيه ملعلمي اللغة اإلجنليزيه ابألسكندرية وكانت نتائجه وجود عالقه قوية ووطيده ب ني 
 ابألسكندرية . 

 األزهر.   –معلمي اللغة اإلجنليزية    - املهارات التدريسية    - العوامل املهنية    -: العوامل اإلقتصادية الكلمات املفتاحية

 :تعريف مفهوم التدريس

هي )التخطيط , التنفيذ , التقومي ( يستهدف مساعده الطالب هو نشاط مهين يتم اجنازه من خالل عمليات رئيسية 
 . )1(علي التعليم والتعلم وهذا النشاط قابل للتحليل واملالحظة , واحلكم علي جودتة ومن مث حتسينة

 مفهوم املهارة يف اللغة: إحكام الشيء واجادته . 

السهل الدقيق القائم علي الفهم ملا يتعلمه اإلنسان حركيا وعقليا مع توفري اجلهد   مفهوم املهارة يف اإلصطالح:األداء
 . )2(والتكاليف

تعريف املهارات التدريسية كما عرفها حممد , داوود: ) أداء املعلم يف القدرة علي حدوث التعلم وتنمو هذه املهاره عن 
وخيتلف السابقة  ابخلربات  واملرور  الرتبوي  اإلعداد  وخصائصها   طريق  وطبيعتها  الدراسية  املادة  ابختالف  األداء  هذا 

 وأهداف تعليمها ( 

 :التعريف اإلجرائي للمهارات التدريسية

هي املهارات الواجب توافرها لدي معلم اللغة اإلجنليزية ابألزهر واليت تشمل التخطيط للدرس من حتضري واستعداد   
 دام الوسائل التعليمية احلديثة وكيفية تقومي الطالب بعد ذلك. إللقائه وتنفيذ هذا الدرس داخل الفصل  ابستخ

 : تعريف العوامل املؤثرة  

  .العوامل املؤثرة: هي جمموعة من املؤثرات اليت تعيق املعلم من اجناز مهامه بفاعلية واتقان 

 . )3(في لدي املعلمني العوامل املؤثرة: هي جمموعة املؤثرات اإلجيابية والسلبية اليت تؤثر يف مستوي الرضا الوظي

التعريف اإلجرائي للعوامل املؤثرة: يقصد هبا العوامل واملهنية واالقتصادية اليت تؤثر علي املهارات التدريسية ملعلمي اللغة 
 اإلجنليزية ابألزهر مبحافظة األسكندرية . 
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 تعريف املدارس األزهرية: 

مة يف اإلبتدائي واإلعدادية والثانوي لفتيان هي املعاهد التابعة لألزهر الشريف مبصر إبتدائية وإعدادية واثنوية وهي منقس
وفتيات بال اختالط ومتثل البوابة الوحيدة لإللتحاق جبامعة األزهر وفروعها ,ويدرس فيها مناهج وزارة الرتبية والتعليم 

ي خيتلف املصرية إضافة لعلوم الدين اإلسالمي وهي املواد الشرعية وهلا مبان مستقلة أو ملحقة ابملساجد يف منط معمار 
عن املدارس احلكومية حيث يراعي النموذج املعماري اإلسالمي الرتاثي .هذه املعاهد هي وريثة الكتب واملساجد يف 

  . )4(العصر احلديث

م أبهنا املؤسسات 1961لسنة    103ويقصد ابلتعليم قبل اجلامعي ابألزهر " املدارس األزهرية " واليت عرفها القانون رقم  
التعليمية التابعة لألزهر واليت تقوم مقام املدارس أبنواعها يف التعليم العام ، وحدد القانون الغرض منها وأنواعها علي 

 النحو التايل: 

التالميذ ابلقدر املعاهد األزهرية     الثالثة واليت هتدف إىل تزويد  العام  التعليم  املعاهد األزهرية مراحل  العامة: وتشمل 
الكايف من الثقافة اإلسالمية والعربية، وإىل جانبها املعارف اليت يتزود هبا نظراؤهم يف مدارس التعليم العام ولقد قسم  

 ة إىل: القانون مراحل التعليم يف املعاهد األزهرية العام

 التعليم االبتدائي األزهري: وميتد إىل ست سنوات دراسية تنتهي حبصول التلميذ على الشهادة االبتدائية األزهرية.   -

التعليم اإلعدادي األزهري: ومدته أربع سنوات تنتهي ابحلصول على الشهادة اإلعدادية مث عدلت إىل ثالث سنوات    -
 م. 1967/ 11/ 21  م والصادر يف 1967لسنة   49ابلقانون رقم  

م، ظلت مدة الدراسة ابملعاهد الثانوية األزهرية مخس 1961لسنة    103التعليم الثانوي األزهري: بصدور القانون    -
م إىل أربع سنوات، ومع صدور القانون 1967/ 21/11م، والصادر يف  1967لسنة    49سنوات، وعدلت ابلقرار رقم  

 . )5(ت تنتهي ابحلصوعلى الشهادة الثانوية أبحد قسميهام أصبحت الدراسة هبا ثالث سنوا1998لسنة   164

 التعريف اإلجرائي للمدارس األزهرية: 

تقوم بتدريس املواد الشرعية والعربية إضافة إيل املواد الثقافية اليت تدرس ابملدارس املصرية وتكون   هي تلك املدارس  اليت
 هذه املدارس اتبعة لألزهر وختضع إلشرافه.
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 املبحث الثاين: اجلانب النظري للبحث 

 املطلب األول:  إعداد معلم اللغة اإلجنليزية ابألزهر: 

احلضرات كأحد العوامل املؤثرة يف العملية الرتبوية اذ يتفاعل معه املتعلم ويكتسب عن يلعب املعلم دورا كبريا يف بناء  
طريق هذا التفاعل اخلربات واملعارف واالجتاهات والقيم . لذلك فان قضية اعداد املعلم قد شغلت مساحة كبرية من 

سياسات التعليمية يف مجيع الفلسفات وقد االهتمام من قبل الرتبوين وذلك انطالقا من دوره اهلام واحليوي يف تنفيذ ال
ويف أثنائها برامج عصرية تقدم اخلربات   أن األدوار اجلديده للمعلم تتطلب أن تكون برامج اعداده قبل اخلدمه   )6(ذكر

 واألساليب التعليمية وكل ما يكسب املعلم كفاءات عامه وأخري نوعية خاصة تتناسب مع هذه األمور. 

 املطلب الثاين: مفهوم إعداد املعلم: 

تسعي ايل اعداد املعلم أبنه:نظام تعليمي يتألف من مدخالت وعمليات وخمرجات ومن مدخالته: أهداف     )7(يعرف
تكوين الطالب املعلم ليصبح معلما يف املستقبل وخطة دراسية حتتوي علي مكوانت أربع هي: الثقافة العامة والتخصص 
األكادميي والتخصص املهين والرتبية العملية.ومن عمليات هذا النظام: الطرائق والتقنيات وأساليب التقومي املستخدمة 

هذا النظام فهي املعلم املتمرن الذي يبدأ اخلدمة يف احد املراحل التعليمية حسب لتحقيق أهداف النظام . أما خمرجات  
 ما أعد له.  

االعداد قبل اخلدمة أبنه: تقدمي مقررات خاصه الكتساب الطالب املعلم مهارات ومعلومات واجتاهات ضرورية   )8(ويعرف
 ملساعدته علي أداء عمله التدريسي .

 املعلم فيما يلي: دواعي اعداد  )9(ويوجز

- 5األخذ ابملنهج العلمي يف التعليم  -4تقدم الوسائل املعرفية  -3التقدم العلمي الكبري  -2تزايد أعداد املتعلمني  -1
توفر املعلم الكفء لذا فإن من األمهية مبكان أن تقوم برامج -7تغيري أدوار املعلم    - 6طور العلوم النفسية والرتبوية  ت

 تجهيزه ابألدوات الالزمة للتعامل مع هذه الدواعي والتفاعل  معها. اعداد الطالب املعلم ب

 املطلب الثالث: عناصر إعداد معلم اللغه االجنليزيه ابالزهر:

 أن برامج اعداد املعلم يف كليات الرتبيه ابلوطن العريب يشتمل علي جانبني أساسيني مها:   )10(يذكر

الطالب املعلم وهو يف طور االعداد خالل سنوات دراسته ابلكلية املواد النظرية    اجلانب النظري العداد املعلم ويتلقي  -أ
 اليت تؤهله للقيام مبهنة التدريس وتنقسم هذه املواد ايل أربعة  أنواع:
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 املواد األكادميية التخصصية. -1

 املواد الثقافية.   - 2

 املواد الشرعية. -3

 املواد الرتبوية. -4

ويتم يف هذا اجملانب تدريب املعلم تدرجييا علي التدريس احلقيقي   اد املعلم )الرتبية العملية( اجلانب العملي إلعد   –ب  
يف املدارس هبدف اكسابه اخلربات واملهارات الالزمة لكي يقوم ابلتدريس الفعال .وتطبق مادة الرتبية العملية والتدريب 

امعة األزهر مصر ابتداء من السنة الثالثة حيث يتم توزيعهم امليداين علي طالب قسم اللغه االجنليزيه يف كلية الرتبية جب 
ومدة  املتوسطة  االعدادية  املرحلة  املدارس مجيعها يف  وتلك  احملافظة  أحناء  املختلفة يف مجيع  املدارس  جمموعات علي 

شراف علي كل ساعات أسبوعيا من بداية العام الدراسي حيت هنايتة ويكلف عضو هيئة تدريس ابال  4التدريب امليداين  
جمموعة ابالضافة ايل مشرف متخصص من املدرسة ذاهتا ويقوم الطالب ابلذهاب ايل املدرسة يوم من كل أسبوع ابتداءا  
من بداية اليوم الدراسي حيت هنايته ويشاركون املعلمني األساسني يف تدريس املادة واألنشطة الطالبية بعد أن يقضون يف 

مشاهدة يشاهدون فيها بعض دروس اللغه االجنليزيه اليت تدرس من قبل مدرس املادة يف البداية ثالثة أسابيع كمرحلة  
املدرسة أما يف السنة الرابعة فيوزع الطالب علي جمموعات ولكن هذه املره يف املدارس الثانوية علي مستوي احملافظه 

ساعات أسبوعيا   4ن مدة التدريب العملي  ويراعي أحياان عملية التوزيع اجلغرايف حسب املنطقه السكنية لكل منهم وتكو 
 وملدة عام دراسي كامل . 

اعداد كوادر من  الرتبية واليت تسعي يف جمملها ايل  أهداف كليه  امليداين مع  والتدريب  العملية  الرتبية  وتسري أهداف 
 .)11(املدرسني واملدرسات املؤهلني أتهيال تربواي وعمليا

ومن خالل ما سبق يري الباحث ضروره االهتمام ابعداد املعلمني ال سيما اعداد معلمي اللغه االجنليزيه وأعلق علي ما 
سبق من اعداد معلمي األزهر ابلننسبه للمواد اليت يدرسها الطالب املعلم يف كلية الرتبية ختصص اللغة االجنليزية فنجد 

هتمل اجلانب األكادميي مما جيعل معلمي اللغه االجنليزيه ابألزهر ضعيفي املستوي أهنا معظمها تركز علي اجلانب الرتبوي و 
وضعيفي اإلعداد األكادميي وحيتاجون إعداد جيد يركز علي اجلانب الرتبوي وال يهمل اجلانب األكادميي ومن خالل 

األزهر جند أنه اعداد جيد غري أنه خربة الباحث يف اإلعداد العلمي لطالب كلية الرتبية ختصص اللغة االجنليزية جامعة 
يفتقد ايل  املصدقية فمن خالل خربة الباحث وبصفيت متخرج من كلية الرتبية قسم اللغة االجنليزية أقول أن اإلعداد 

 العملي غري جيد لألسباب األتية:
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 عدم وجود رقابة من هيئة التدريس ابجلامعة وكذلك اهليئة املعاونة هلا يف املدرسة. -1

 غياب الطالب وعدم حضورهم للمدسة وممارسة مهنة التعليم.     - 2

 عدم وعي الطالب املتدربني أبمهية التدريب العملية والنظر اليها  علي أهنا مادة تزيد يف التقدير وفقط . -3

جته _عدم دقة التقارير املرسلة من مشرف املدرسة عن الطالب املتدربني ويدل علي هذا أهنا ال يوجد طالب يقل در   4
 يف املائة.   90يف الرتبية العملية عن  

 املطلب الرابع: تدريب معلمي اللغة االجنليزية ابألزهر:     

 يف تطوير أدائه وقد أشار الكثري من املهتمني ابلتدريب ايل هذا  يعترب تدريب املعلم من اجلوانب املهمه

يف مقدمه كتابه )تدريب املعلمني أثناء اخلدمه ( أن العامل يشهد خالل السنوات املاضية اهتماما متزايدا   )12(وقد ذكر 
ظومات الدولية للتدريب أثناء بتدريب املعلمني أثناء اخلدمة . ويبدو أن هذا اإلهتمام الذي أولته الدول احلكومات واملن

اخلدمة واضحا من خالل العدد الكبري من املؤمترات احمللية والعاملية. واليت تعتين بتدريب املعلمني أثناء اخلدمة وابحملاوالت 
لتدريب الكثرية من معظم دول العامل لتطويرة من خالل تطوير أهدافه وبراجمه وأساليبه وطرق تقوميه وهذا االهتمام املتزايد اب

تتناول معلوماته ومعارفه وأدائه وسلوكه  الفرد  تغيري يف  التدريب عملية  الراسخ أبن  االعتقاد  نتيجة  اخلدمة أييت  أثناء 
واجتاهاته وملا كان اجملتمع البشري دائم التجدد  وسريع التغيري كان من الضروري أيضا أن تتجدد معه ابستمرار مطالب 

 رورة التدريب . املهنة وتستحكم معه ابلتايل ض 

كما أن هناك الكثري من املستجدات اليت تعرتض العمل لتعليمي وتستدعي ضرورة تدريب املعلم وقد حددت املركزات 
 املرتكزات الفكريه للتدريب فيما أييت: 

 ازدايد أدوار املعلم يف الرتبية احلديثة. -1

 كسابه اايها . ازدايد املهارات التدريسية املطلوبة لتدريب املعلم عليها وا -2

 حاجة املعلمني ايل متابعة التغري الذي يطرأ علي املقرارت الدراسية.   - 3

 رفع الكفاية اإلنتاجية للمعلمني عن طريق زايدة كفائتهم التعليمية وصقل مهاراهتم التدريسية .  - 4

 . )13(تالقي أوجه النقص والقصور يف برامج إعداد املعلمني قبل التحاقهم ابخلدمة-5
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وتتضح أمهية التدريب من خالل التعرف علي هذة املستجدات واليت لن يقوم املعلم بدوره اال بتوفري الربامج اليت متكنه 
 من التفاعل االجيايب معها . 

 أوال: مفهوم التدريب أثناء اخلدمة: 

التعليمية   )14(يعرف املهن  النمو يف  التدريب أثناء اخلدمة أبنه كل برانمج منظم وخمطط ميكن املديرين واملعلمني من 
أن يرفع من العملية التعليمية الرتبوية والتعليمية   واحلصول علي املزيد من اخلربات الثقافية واملسلكية وكل ما من شأنة 

 ويزيد من طاقه املوظف اإلنتاجية .

ويعرفه أبنه )عملية يراد هبا إحداث أاثر معينة يف جمموعة أفراد  جتعلهم أكثر كفاءة ومقدرة يف أداء أعماهلم احلالية 
 ومعارف واجتاهات جديدة( . واملقبلة وذلك بتكوين عادات فكرية وعملية مناسبة واكتساب مهارات  

 أهداف التدريب أثناء اخلدمة ومن أمهها:  )15(وقد حدد

 جعل املعلم علي علم مبا يستجد من معلومات يف جمال ختصصة ويف جمال التقنيات والطرائق التعليمية .-1

 يب التعليم الذايت . رفع مستوي أداء املعلم مهنيا من أجل تالشي ما قد يعرتي اعداده من قصور وتدريبه علي أسال-2

 تنمية بعض االجتاهات السليمة حنو العمل والعالقات االنسانية بني العاملني يف حقل الرتبية والتعليم .-3

 مساعدة املعلمني حديثي العهد ابملهنة علي التكيف مع األجواء احمليطة هبم .   - 4

حتسني جو العمل يف املؤسسات التعليمية عن طريق رفع الروح املعنوية بني املعلمني العاملني هبا ومما سبق يتبني أمهية - 5
 التدريب أثناء اخلدمة . 

 املطلب اخلامس: املهارات التدريسية ملعلمي اللغة اإلجنليزية ابألزهر: 

  . )16(هناك عدة مهارات ينبغي توافرها يف معلمي اللغة اإلجنليزية كما أشار بذلك 

، توجية تنبية الطالب حنو الدرس وإاثرة انتباهاهتم وربط املواد واملعلومات اجلديدة عن طريق سؤال التقومي وما شباهه
ناسب لنقل املعلومات اجلديدة وذلك اختيار الوقت امل،  شرح الغرض من الدرس وهذا يعد من أهم املهارات التدريسية

يكون أثناء احلصة ,وتقدمي املواد احملددة يف تسلسل منطقي وأيضا مراعاة الطالب أثناء عرض الدرس وينبغي أيضا 
وتوضيح  املهمة  العناصر  إبراز  مع  وأجزائه  الدرس  تلخيص  ننسي  وال  أخطائهم  تصحيح  علي  الطالب  مساعدة 

 رسم علي السبورة واستخدام طريقة التتدريس املناسبة يف الوقت املناسب. املوادالتعليمية ابستخدام ال
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 املطلب السادس: العوامل املهنية واإلقتصادية املؤثرة علي املهارات التدريسية:   

  . )17(وهذه العوامل  اليت أشار إليها

فهم مفهوم التعليم والتعلم وفهم املهمة التعليمية واألهداف وأيضا التطور املستمر للنمو املهين والتدريب لتحسني املعرفة 
تكنولوجيا  استخدام  العمل اجلماعي والقدرة علي  ايضا  املهمة  املهنية  العوامل  التدريس االحرتايف ومن  وللوصول إيل 

 املعلومات. 

 ل يف األيت: والعوامل االقتصادية تتمث

الراتب الكايف ورضا املعلم عن هذا الراتب وتلقيه هلذا الراتب يف وقته وإعطائه الفرصه للرتقية وأيضا إعطائه بدل مناسب 
وينبغي أن يكون هذا الراتب بناء علي اخلربات واملؤهالت الدراسية ومما ينبغي التأكيد عليه  إعطاء املدرسني احلوافز  

 متيزهم . املادية املناسبة حال  

 املبحث الثالث: اجلانب العملي 

 النتائج العملية للبحث:: 

إجابة السؤال األول الذي كان نصه هل يوجد عالقه بني العوامل املهنية واملهارات التدريسية ملعلمي   املطلب األول: 
 اللغة اإلجنليزية ابألزهر ابألسكندرية؟ 

هم العوامل املهنية اليت تؤثر علي املهارات التدريسية وتوزيعها ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بعمل استبانة أل
علي اثنني وثالثني معلم  ومعلمة من مدرسي اللغة اإلجنليزية ابإلسكندرية وأيضا حساب املتوسطات احلسابيه واألمهية 

 النسبية لكل مفرد وكان القياس كما يوضحه اجلدول األيت: 

 املطلب الثاين: العوامل املهنية: 

 غري مؤثر  مؤثر أحيان  مؤثر جدا   العامل الفرعي   م
    أعتقد أن فهم مفهوم التعليم والتعلم ميكن أن ينمي مهارايت التدريسية.  .1
    فهم املهمة التعليمية واألهداف أمر مهم لضمان جودة مهارايت التدريسية.  .2
    حتسني مهارايت التدريسية. ميكن أن تؤدي مشاركة املهمة واألهداف التعليمية إىل  .3
    أن متأكد من أن التطوير املستمر للنمو املهين ميكن أن يعزز مهارايت التعليمية.  .4
    التدريب لتحسني املعرفة حول املوضوع مهم لتحسني مهارايت التدريسية.  .5
    يعزز مهارايت التعليمية. التدريب لتحسني املعرفة واملهارات يف اجلوانب التعليمية ميكن أن  .6
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    التدريب للوصول إيل التدريس االحرتايف مهم لضمان جودة مهارات التدريس. .7
    مهارات التخطيط لعملية التدريس مهمة لضمان جودة التدريس.  .8
    ميكن تفعيل املهارات يف أساليب التدريس واألنشطة ضمان جناح تدريسي  .9

    مهارات تعلم التقييم للطالب يف ضمان جودة مهارايت التدريسية. تساعد  .10
    العمل اجلماعي بني املعلمني مفيد يف حتسني مهارايت التدريسية.  .11
    ميكن أن تؤثر القدرة على اختيار مواد وأدوات تعليمية فعالة على مهارايت التدريسية.  .12

13. 
استخدام   على  واالتصاالتالقدرة  املعلومات  مهارايت  (ICT) تكنولوجيا  جودة  لضمان  مهمة 

 التعليمية. 
   

 

 وكانت النتائج كالتايل:

 الوسائل  العدد  العامل الفرعي   م
االنحراف 

 المعياري 

النسب  

 المؤية 
 التأثير  

1. 
أعتقد أن فهم مفهوم التعليم والتعلم يمكن أن ينمي مهاراتي  

 التدريسية.

 مؤثر جدا  92.7 0.42 2.78 32

2. 
جودة  لضمان  مهم  أمر  واألهداف  التعليمية  المهمة  فهم 

 مهاراتي التدريسية.

 مؤثر جدا 81 0.50 2.43 32

3. 
إلى   التعليمية  واألهداف  المهمة  مشاركة  تؤدي  أن  يمكن 

 تحسين مهاراتي التدريسية. 

 مؤثر جدا 87.3 0.49 2.62 32

4. 
أن  أنا متأكد من أن   المهني يمكن  للنمو  المستمر  التطوير 

 يعزز مهاراتي التعليمية. 

 مؤثر جدا 93.7 0.39 2.81 32

5. 
لتحسين  مهم  الموضوع  حول  المعرفة  لتحسين  التدريب 

 مهاراتي التدريسية.

 مؤثر جدا 92.7 0.42 2.81 32

6. 
التدريب لتحسين المعرفة والمهارات في الجوانب التعليمية 

 يعزز مهاراتي التعليمية. يمكن أن 

 مؤثر جدا     86.3 0.55 2.59 32

7. 
لضمان   مهم  االحترافي  التدريس  إلي  للوصول  التدريب 

 جودة مهارات التدريس. 

 مؤثر جدا 86.3 0.49 2.59 32

8. 
جودة   لضمان  مهمة  التدريس  لعملية  التخطيط  مهارات 

 التدريس.

 مؤثر جدا 91.7 0.43 2.75 32

9. 
واألنشطة يمكن   التدريس  أساليب  في  المهارات  تفعيل 

 ضمان نجاح تدريسي 

 مؤثر جدا 89.3 0.53 2.68 32

10. 
جودة   ضمان  في  للطالب  التقييم  تعلم  مهارات  تساعد 

 مهاراتي التدريسية.

 مؤثر جدا 89.3 0.53 2.68 32

11. 
مهاراتي   تحسين  في  مفيد  المعلمين  بين  الجماعي  العمل 

 التدريسية.

 مؤثر جدا 92.7 0.49 2.78 32

12. 
تعليمية  وأدوات  مواد  اختيار  على  القدرة  تؤثر  أن  يمكن 

 فعالة على مهاراتي التدريسية.

 مؤثر جدا 87.3 0.55 2.62 32

13. 
واالتصاالت المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  على   القدرة 

(ICT)  .مهمة لضمان جودة مهاراتي التعليمية 

32 2.62 
0.60 

 مؤثر جدا 87.3
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( )  2.33-1.67غري فعال( )  1.66-1الوسائل: )  مؤثر جداا(.  3.00-2.34أحيانا

 6.47 54.81 32 املهارات التدريسية 
0.974 sign Strong 

 5.72 34.78 32 العوامل املهنية 

(  املهارات التدريسيةويتضح من نتائج اجلدول وجود عالقة ارتباطية موجبة قوية دالة احصائياً بني استجاابت افراد ) 
( 0.974حيث أظهرت النتائج أن قيمة معامل االرتباط البالغ )  (العوامل املهنيةعلي )واستجاابت افراد عينة البحث  

( مما يدل علي وجود هذه العالقة 0.05( وهي اقل من مستوي املعنوية )0.000دال احصائيا بداللة معنوية ابلغة ) 
 بني املتغريين.

 والشكل التايل يوضح العالقة بني املتغريين: 

 

لذي كان نصه هل يوجد عالقه بني العوامل اإلقتصادية واملهارات التدريسية إجابة السؤال الثاين وا   املطلب الرابع:
 ملعلمي اللغة اإلجنليزية ابألزهر ابألسكندرية ؟ 
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املهارات التدريسية   ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بعمل استبانة ألهم العوامل اإلقتصادية اليت تؤثر علي
وتوزيعها علي اثنني وثالثني معلم ومعلمة من مدرسي اللغة اإلجنليزية ابألسكندرية وأيضا حساب املتوسطات احلسابيه 

 واألمهية النسبية لكل مفرد وكان القياس كما يوضحه اجلدول األيت: 

 .العوامل اإلقتصادية  

 غري مؤثر مؤثر أحياان   مؤثر جدا  العامل الفرعي  م
    الراتب الكايف ميكن أن يؤثر على مهارايت التعليمية.  .1
    رضائي عن الراتب ميكن أن يؤثر على مهارايت التدريسية.  .2
    جيب أن يتلقى املعلمون رواتبهم يف الوقت املناسب لضمان جودة مهارات التدريس. .3
    العادلة للمعلمني املمتازين وذوي اخلربة لضمان جودة مهاراهتم التدريسية. ينبغي إعطاء فرص الرتقية  .4
    جيب إعطاء بدل مناسب للمعلمني الذين مت تعيينهم يف وظيفة إدارية لضمان جودة مهاراهتم التدريسية.  .5
    هتم التدريسية. جيب أن يكون الراتب بناًء على مؤهالت وخربات املعلمني األكادميية لضمان جودة مهارا .6
    جيب إعطاء احلوافز املالية السنوية أو املكافآت للمعلمني املمتازين لضمان جودة مهاراهتم التدريسية.  .7
    جيب على املدرسة توفري املواد التعليمية والوسائل املساعدة لضمان جودة مهارات التدريس بني املعلمني.  .8
    معدات تكنولوجية اثبتة لضمان جودة مهارات التدريس بني املعلمني. جيب أن توفر املدارس  .9

    جيب أن توفر املدرسة آلة تصوير لضمان جودة مهارات التدريس بني املعلمني.  .10

 

 :كانت النتائج كالتايل

No.  االحنراف  الوسائل العدد  العامل الفرعي
 املعياري 

النسبة  
 املؤية 

 التأثري 

 الراتب الكايف ميكن أن يؤثر على مهارايت التعليمية.  .1
مؤثر  94.7 0.36 2.84 32

 جدا 

 رضائي عن الراتب ميكن أن يؤثر على مهارايت التدريسية.  .2
مؤثر  91.7 0.50 2.75 32

 جدا 

3. 
مهارات  جودة  لضمان  املناسب  الوقت  يف  رواتبهم  املعلمون  يتلقى  أن  جيب 

 التدريس. 
مؤثر  88.3 0.50 2.65 32

 جدا 

4. 
ينبغي إعطاء فرص الرتقية العادلة للمعلمني املمتازين وذوي اخلربة لضمان جودة  

 مهاراهتم التدريسية. 
مؤثر  96.7 0.29 2.90 32

 جدا 

5. 
إدارية لضمان  وظيفة  تعيينهم يف  مت  الذين  للمعلمني  مناسب  بدل  إعطاء  جيب 

 جودة مهاراهتم التدريسية. 
مؤثر  89.3 2.68 0.53 32

 جدا 
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6. 
األكادميية لضمان  املعلمني  بناًء على مؤهالت وخربات  الراتب  يكون  أن  جيب 

 جودة مهاراهتم التدريسية. 
مؤثر  86.3 2.59 0.55 32

 جدا 

7. 
جيب إعطاء احلوافز املالية السنوية أو املكافآت للمعلمني املمتازين لضمان جودة 

 مهاراهتم التدريسية. 
مؤثر  94.7 2.84 0.36 32

 جدا 

8. 
جيب على املدرسة توفري املواد التعليمية والوسائل املساعدة لضمان جودة مهارات 

 التدريس بني املعلمني. 
 مؤثرجدا  94.7 2.84 0.36 32

9. 
جيب أن توفر املدارس معدات تكنولوجية اثبتة لضمان جودة مهارات التدريس  

 بني املعلمني. 
مؤثر  88.3 2.65 0.48 32

 جدا 

مؤثر  75 2.25 0.80 32 جيب أن توفر املدرسة آلة تصوير لضمان جودة مهارات التدريس بني املعلمني.  .10
 جدا 

 

( )  2.33-1.67غري فعال( )  1.66-1الوسائل: ) مؤثر جداا(   3.00-2.34أحيانا  

 N Mean 
Standard 

deviation 

Critical 

value(r) 
Significance 

 

Effect size 

 6.47 54.81 32 المهارات التدريسية

0.969** sign Strong 

 3.60 27.03 32 العوامل اإلقتصادية  

   

   

ويتضح من نتائج اجلدول وجود عالقة ارتباطية موجبة قوية دالة احصائياً بني استجاابت افراد عينة البحث علي     
)املهارات التدريسية( واستجاابت افراد عينة البحث علي )العوامل اإلقتصادية( حيث أظهرت النتائج أن قيمة معامل 

( مما 0.05( وهي اقل من مستوي املعنوية )0.000وية ابلغة )( دال احصائيا بداللة معن0.969االرتباط البالغ )
 يدل علي وجود هذه العالقة بني املتغريين. والشكل التايل يوضح العالقة بني املتغريين. 
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 توصيات البحث:      

 االهتمام ابلعوامل اإلقتصادية ورفع راتب املعلم لكي يستطيع أداء عمله التدريسي بدون ضغط. -1

 ابلعوامل املهنية للمعلم واالرتقاء مبستوي املعلم حيت خيرج لنا طالب يستطيعوا مواكبة التقدمات التكنولوجية. االهتمام  -2

 االهتمام من قبل األزهر الشريف بتدريب مدرسي اللغة اإلجنليزية يف اللمراكز املختصة لذلك.   - 3

زهر واالهتمام هبا وأال ينظر إيل التدريب االهتمام من قبل املدرسني حبضور التدريبات اليت يعقدها هلم األ  - 4
أنه عقاب بل ينظر إليه علي أنه وسيلة لرفع مستواه التدرييب والتدريسي ومن جانب ءاخر توفري املقابل املادي 

 العادل من قبل األزهر للمدرسني أثناء التدريب حيت حيضره بدون التفكري يف أعباء ااحلياة.

اإلهتمام من قبل الكليات املختصة بتخريج مدرسني اللغة االجنليزية يف األزهر بتحسني مستوي طالهبا -5
وإخراج مدرسني يطلق عليهم فعليا لقب مدرس لغه غنجلييزيه ويستطيغ مساعده مؤسسه األزهر العمالقه يف 

 عمليتها التعليمية. 

اج مدرسني لغة اجنليزيه بتطوير أنفسهم وفهم الرساله االهتمام من قبل طالب الكليات اليت منوط هبا إخر -6
 امللقاه عليهم . 

أخريا أوصي ابالستفاده من هذا البحث واالطالع عليه من رجال التعليم يف األزهر للوقوف علي العوامل -7
 يف هذا املؤثره علي املهارات التدريسية لدي معلمي االجنليزيه ابالزهر وكذلك االستفاده منه من قبل الباحثني

 اجملال.
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