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 بجااسللالكفاياااالالليليميااسلايداداايسللاا الم بدااالاللبةيااسلال  نيااسلللل
 بادسلمي انيسلفالم ابسلم ينسللممابدلهال م الالحاجسلللل ببلرليها"

ل. مذق
 

 *د.آصف يوسف
 

لالملخص
ّفف الفايا  يت اليعية ة    اةسيس ة  ل  د   درس    إل    الدراس     دفته  ّبة   الطنية   ت وتفط     تع  الي

   يثت افي    الي  ل  ال  طا      اإ 98ذكطر و    ال  92و درس   ب ع د   (  درس ي  75العةي       
(  طجهة  هم العدد 7 إل  (ت إضيا  57  (     ج طع ال جي ع اةصي  لي درسة  والليلغ58٪ 

 الفي  لي طجهة  ا   داي  د شق. 
ّات ا فش   ت -  ّة  ي  ي ا الدراس    قد تا  دا لدرج      يرس  يهم  ال      ل درس  ة  كي     بدرج    كلة  

ليفايايت اليعية ة  اةسيسة ت وهذا  ي لم ايحظه ال طجهطد    خال  تطلة ق بطية   ال الةظ    ي   
ظه   ّ  ي   ي ا اللطية     قدف درج     تطلة   ق ت      العةي     الص   ية  ليدراس    ت ةة      (  درس   ي  79 ةي            

 ةا .ال درسة  ليفايايت كيا  كي   بدرج  ضع
 تب ة  قه ة   الفايا يت لي درس ة  ةص ي ةي  إ الة  ارتلينة   ية ّ دال    وجطدبةفي   يي ا الدراس   -

ظهّت العالة  دال  بة  درج  ال  يرس  و د  الحيج  لييدرابت ةة  وبة  درج    يرسيهم لهيت ا  
 وكذلك بة  اله ة  والحيج  لييدراب.

ّةيت إل  الدراس    خيص  : يهيج ي     ال اي
ّبة  الطنية .  دف  - ّورا  ل درس  الي  ةي    الفايايت ليدراس  الحيلة     الفايايت اةسيسة  الض
ّبة    الطنية    واتجيه  يت الطيل     ح  ط  - ّ  كيلعالة    ب  ة  كايا  يت  درس    الي ّاد دراس  يت قخ   إج  

 ال يدة.  
ّاد دورات تدرالة  لي درسة  ليططاّ كايايتهم اليعية ة  اةدا ة .إ -  ج
 
 
 
 
 

 *كلية الرتبية، جامعة دمشق، سورية.
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 خلفوة الدرادة النظروة ومشكلًها:  -1
تريرياداد صريريعوبة سواج ريرية م  ريرية مريريم م  ريرية الرتبيريرية  تإّن التغريريتات استرريريارلة الريريه يعيشريري ا العريريال ب سريريرو جعلريري
ّن تعيد الهظر . لذا كان للى الرتبية أاومشكالهت متطلبات احلياة االقتصادية والثقافية واالجت الية والرياسية

تاويريريريد اسعل ريرير  عريريريارت وم ريريريارات وأ ريريرياط و  ريريريا وئرااريريق الريريريداد كوادريريريريا، باسريريت رار غ ياياهتريريريا ومتريريريو  مهاي 
 سلوكية، تتيح هلم مرالدة ئلبت م للى مواج ة خمتلف اسشكالت.

ل ليريريرية االلريريريداد مريريريم الريريريياما التقليديريريرية القاا ريريرية للريريريى كريريريم  نقريريري  ذيهحريريريى الكاايريريريات التعلي يريريرية الريريريوكريريريان م
يريريريذو ا فكريريريار ا ويريريريرية حلركريريرية الريريريداد اسعل ريريرير وفريريريق مهحريريريى وقريريريد  بريريريراما قاا ريريرية للريريريى ا دا . إىل سعلومريريريات ا

 (.4،:399لياس،إ) لل درسة الرلوكية غ للم الهاستعود جبذوريا اله الكاايات 
  االسرييو  ،ويقو  اسدرس بدور أساسي غ مرالدة  الطالب للى التاالري  مريع الكريم اسعريرغ اهلااري   اليريا  

غ مواج تريريى لل شريريكالت والتعامريري  مع ريريا ب سريرياليب متعريريددة و يريريارات  وبالتريرياي يرريريالدو ،نرتنريريتغ لصريرير اإ
تكّون شخصية الطالب غ وجوي ا استعددة. وتتكريون الكاايرية ا داايرية إىل ماتو ة، ويذا كلى باله اية يقود 

 مم لهاصر أساسية ثالثة تتكام  في ا بيه ا، ويذو العهاصر يي:
 كيايريريرية أدا  اس ريريريا  الريريريه يتطلب ريريريا ل لريريريى  ه حيتاج ريريريا الطالريريريب، لتارريريريتاسعريريريرغ: ايلايريريرية الهظريريريرية الريريري اسكريريريّون
اسبريريادئ واساريرياييم، واحلقريريااق العل يريرية الريريه إىل  دا  اسريريتهاصريريف  طواهتريريا، وتتريريابع تلريري  ايطريريوات ، وو وتوضريرييح ا

 تكون    ول ا كاايتى اسعرفية.
اايريرية ا داايريرية للريريى اس ريريارات اليدويريرية واللاظيريرية ويريريت اللاظيريرية اسكريريون الع لريريي: يشريريت   اسكريريون الع لريريي للك

ج ريريرياة، ات، والرسريريريم، والتخطريريرييك، وتركيريريريب ا اسختلاريريرية،  ريريريا غ ذلريريري  القريريريرا ة، والكتابريريرية، والكريريريال ، واسهاقشريريري
 دوات اسختلاة.ا مع وتشغيل ا 

 القيريرية واسواقريريف مريريم االهايريريات والقريرييم واسبريريادئ ا يشريريت   يريريذا اسكريريون للريريى  لريرية  اسكريريون الوجريريدا :
)مرلريريي،  االلتريرياا  اس ريرييإىل ار الع ريري  ئريريإم ريريا، ويريريتدي تبهي ريريا واارسريريت ا غ الريريه تتصريري  باس هريرية وم ااإجيابيريرية 
 (.454،:399واحليلة،

إنى مريم الصريعب يقيريق ا يريدات الرتبويرية والتعلي يرية دون تريوفر ا سريس الرصرييهة سرريتو  ل ليرية التريدريس 
 :اآليت ( ويذو ا سس يي32-39، 3994)الاتالوي، واله هع  مم التدريس فعاال  

 ، واسلم بالكاايات واس ارات الالزمة.جيدا  م هيا  و لل يا    ا  فر اسعلم اسعد إلداداتو  -
اسريريتخدا  اسعلريريم لطرااريريق وأسريرياليب تدريرريريية متهولريرية ومتعريريددة بغيريرية تهايريريذ ا يريريدات اسعرفيريرية والوجدانيريرية  -

 واس ارية.
وكتابة البحوث والتقارير والت ارب وسريوايا مريم الاعاليريات والهشريائات  ،سات ميدانيةقيا  اسعلم بدرا -

وتترييح هلريم فرصرية  ،التعلي ية اله ترالد للى هتيئة فرص ومواقف تعلي ية مم ش هنا أن تثت دافعية استعل رير
 جيابية.اسشاركة اإ

 وساا  وتقهيات التعليم للى الصعيديم الهظري م ب سس وقوالد االستخدا  الهاجح لريريريريريريريريريريا  اسعلريريريريريإس -
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 والتطبيقي.
ونتريريريااا البحريريريوث  ،مريريريد  مواكبريريرية اسعلريريريم للتطريريريورات واالهايريريريات ا ديريريريدة غ العلريريريو  الرتبويريريرية والهارريريريية -

 إلادة تقومي اسعلم  ساليبى وئرااقى.إىل والدراسات غ يذو العلو  اا حيدو 
ولصرير  ،لصرير يتصريف بكونريى لصرير الثريورة العل يرية والتكهولوجيريةمد  استعداد اسعلم لله و اس ريي غ  -

وللى التعليم ا  ريايتي مريم  ريالال االلتحرياد غ دورات التريدريب غ أثهريا   ،االنا ار اسعرغ والتغت الرريع
 ايدمة ومد  مواكبة التطورات واالهايات احلديثة غ التدريس.

 ثارة التراؤالت وتش يع التاكت.إعل ر، قادر للى ت امات لد  استاسعلم القادر للى إثارة االي -
تبال ريريا غ تريريريدريس كريريري  اسريريريواد واسوضريريريولات اديريريان بريريري ّن التريريريدريس لريريرييس لريريى  طيريريرية وا ريريريدة ثابتريريرية ديكريريريم اإ -

 الدراسية.
 وجود اسهايا اسالا ة سرتو  نضا استعل ر العقلي واسرتبطة حباجاهتم و اجات جمت ع م. -
التعلريريريرييم مريريريريم اإذالريريريرية اسرايريريريرية واسرريريريري ولة وا فريريريريال  الرتبويريريريرية واله ريريريرياذج وايريريريريرااك  تريريريريوفر وسريريريرياا  وتقهيريريريريات -

 الصور ويتيا اا ديكم اإفادة مه ا غ التدريس.و واسطبولات والر الت والايارات العل ية 
الطالب الثابت ويت العائاي واستكيف واسهر م مع اإجرا ات القاا ة دا   الاص ، است كم مم  -
 وذو الدافعية العالية". الع  

 أّن التدريس الاعاال لل درس يقو  للى بعديم مها:إىل ( 44،:3، 3994ويشت اهلويدي ) 
 غ نولية التعّلم. البعد ا وال: م ارة التدريس غ  لق اإثارة الاكرية لد  التالميذ حبيث يتثر إجيابا  

      غ جع  التدريس أكثر كااية وإنتاجية(. بر اسدرس والتالميذاإجيابية الصلة دور البعد الثا : 
سا للرتبية مم أمهية كبتة فقد انعقدت استمترات واالجت الات سهاقشة الصعوبات والتحديات الريه نظرا  و 

(.وم  ريريا ا تلاريريت 2:99866تقريريف غ وجريريى تطريريور الرتبيريرية وإلريريداد اسريريدرس ليواجريريى يريريديات اسرتقب )بشريريارة،  
 أو إجيابريريريريريريا   في ريريريريريريا، سريريريريريريلبا   رايرريريريريريرييا   اسعلريريريريريريم غ الع ليريريريريريرية الرتبويريريريريريرية ف نريريريريريريى يبقريريريريريريى لريريريريريريامال   دورإىل الهظريريريريريريرة واساريريريريريرياييم 

 (.:2:9:832)مقابلة،
تعريريددت اآلرا  والتعرياريريات الريريه قريريد بريرير مصريريطلحي الكاريريا ة والكاايريرية، ف ا  كبريريت  لطريريا   يهريا  مريريم قريريد خيلريريك 

أّن الكاريا ة يريي  (Good,1973)،  يث ير  جريوداصطال يا   ما وم ا مم  يث اسعىنالكاا ة و تهاولت 
يريرير   ولكريريم فهشريرير القابليريرية للريريى تطبيريريق اسبريريادئ والتقهيريريات ا ويريريرية سريريادة  قريري  معريرير غ اسواقريريف التعلي يريرية(.

(Fincher1972)   فاهلهدسريريريريريي يعريريريريي الهرريريريريبة بريريريريرير أو يهدسريريريرييا   أو تهظي يريريريريا   اقتصريريريريرياديا   غ الكاريريريريا ة ما ومريريريريا ،
والتهظي ريي ف ريو اسقريدرة غ  ارياظ اسهظ ريات لريم  اسد الت وايرجريات، أمريا االقتصريادي فيعريي االسريت ال ،

التعلي ي للى ) مد  قدرة  نار ا برضا ا فراد الذيم يتوي م. وغ اجملاال التعلي ي تعّرت الكاا ة للى إهنا
معرفرية اسعلريم بكري  ) أمريا الكاريا ة غ التريدريس فتعريي (.6،423::2)ديرياب، ا يدات اسهشودة مهريى( يقيق
اسعريىن االصريطال ي فتعريّرت أمريا الكاايرية ف هنريا غ (، 9،64::2)زيتريون، ماهلريا مريم أمهيريةرة ماريردة يقوهلريا و لبا

للريريى أهنريريا القريريدرة للريريى إاريرياز الهتريريااا اسريوبريرية مريريع اقتصريرياد غ ا  ريريد والوقريريت والهاقريريات(.وتعّرت ب هنريريا )تلريري  
 مة  دا  م  ة ما أو  لة درة استكاملة اله تش   جم   ماردات اسعرفة واس ارات واالهايات الالز ريريريريريريريرياسق
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 (. 9،398::2)درّو، احملددة به اح وفالليةمرتابطة مم اس ا  
يتبّر مريم التعرياريات الرريابقة للكاريا ة والكاايرية أّن الكاايرية أوسريع وأوضريح مريم الكاريا ة غ جمرياال الع ليرية 

تريااا اسريريوب مه ريا ب قري  الهإىل التعلي ية والرتبوية  يث تعي الكااية القدرة للى يقيق ا يدات والوصوال 
وبريريذل  تقريرييس ا انريريب  ،اسريريد التو التكريرياليف مريريم ج ريريد ومريرياال ووقريريت، ك ريريا تعريريي الهرريريبة بريرير اسخرجريريات 

. غ  ريرير تركريريا الكاريريا ة للريريى ا انريريب الك ريريي، ف ريريي تعريريّرت مريريم الك ريريي والهريريولي غ جمريرياال التعلريرييم بريري ن معريريا  
  كلاريرية وج ريريد اكهريرير، غ  ريرير تتضريري م وج ريرية الهظريرير االقتصريريادية ب هنريريا احلصريريوال للريريى أكريريي لااريريد اكريريم ب قريري

الكاايريرية بريرياسا و  االقتصريريريادي بعريريديم أ ريريدمها ك ريريريي ويريريو الهرريريريبة بريرير اسريريد الت واسخرجريريريات، وأ ريرير نريريريولي 
 (.2:92،53)هبادر، يتص   ا تتض هى تل  الهربة مم دالالت ي   معا  االكتاا  اسوجودة والقدرة

 )قدرات نّعي له ريا بعبريارات سريلوكية تشري   جم ولرية م ريا  اهنب  غ  ر لرّفت الاتالوي الكااية إجراايا  
تكريريّون ا دا  اله ريريااي استوقريريع إاريريازو  رريريتو  معريرير مريريرض مريريم نا يريرية الاالليريرية،  ووجدانيريرية( م اريريرية، )معرفيريرية،

 (. 6::2)الاتالوي، واله ديكم مال ظت ا وتقودي ا بوساا  اسال ظة اسختلاة
اسوقريريريف االجيريريريا. مه ريريريريا. -4اس ريريريريارات-3اسعرفريريرية-2هاصريريريرير التاليريريرية:ّن الكاايريريريرية تتكريريريون مريريريم العإوتقريريريوال بريريريوز 

 ريداث تغيريت متوقريع أو نرياتا إ و ريا ب هنريا" القريدرة للريى ل ري  شريي ، أ(، أما جي س فيعرّف77، 8::2)بوز،
 (.James ،2000" )متوقع

م للريريى أدا  سريريلو  يريريتد  بدرجريرية مريري )القريريدرة سريريبق ب هنريريا مريرياإىل  وديكريريم اسريريتهتاج تعريريريف الكاايريرية اسريريتهادا  
 تقان يتكون مم م  ات ومعارت واهايات وتكون قابلة للقياس والتقومي(.اإ

  يث "أوكي وبراون"ذكرو  يها  لدة أساليب لتحديد الكاايات ومه ا ما قسيلةب تحداد الفايايت:
 لتحديد الكاايات ويي:مددات ن أن يها  أربعة ياير 

وسريريتاهلم لريريم اس ريريارات الريريه  ، أو أسريرياتذةمعل ريرير أو مريريوج رمريريم اسريريتطالع رأي ا ئريريرات اسعهيريرية،  -1
 جيب أن تتوفر لهد اسعلم.

الدراسرية االقتباس مم قواام أ ر   ددت مم الكاايات الرتبوية الالزمة. وقد اسريتعان البا ريث غ  -9
 لداد قاا ة الكاايات التعلي ية.احلالية بدراسات سابقة إ

واشتقاد اس ارات الالزمة  ،غ موقع الع   مال ظة معلم ذي  ية، للى أن تكون يذو اسال ظة -7
 لل عل ر مم  يتى باسيدان.

ارريريية يتريريوفر غ الواقريريع التعلي ريريي مريريم  ريريروت ن يليريري  ل ليريرية التريريدريس، وذلريري  بريري ن حيلريري  البا ريريث مريريا -4
 (.37،:::2)ئعي ة، تيرر ست الع لية التعلي ية

جريريرا  دراسريريات إرات العل يريرية بضريريرورة وصريرييات اسريريتمتوت ،دبيريريات الهظريريريةسريريبق لرضريريى مريريم ا  وبهريريا  للريريى مريريا
لتحرياوال االجابرية لريم الرريتاال الريرايس الترياي:  ، وال كاايات اسعلم غ اسواد اسختلاة جريا ت الدراسرية احلاليرية
 الكاايات التعلي ية ا ساسية لد  مدرسي الرتبية الوئهية؟

 ما يلي:إىل ترجع أمهية الدراسة احلالية  أهموة الدرادة: -2
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القريريريوة  يكشريريريف نريريريوا تساسريريريية لريريريد  مدرسريريريي الرتبيريريرية الوئهيريريرية، وبالتريريرياي ايريريريات التعلي يريريرية ا تعريريريّرت الكا -
 والضعف لدي م.

 ا ت اال استاادة اسوج ر الرتبوير لل ادة غ متابعة تقومي أدا  مدرسي الرتبية الوئهية. -
 ا ت اال استاادة اسدرسر مم الدراسة غ إجرا  نقد ذايت  داا م.  -
  م غ يرر تدريس اسادة وتطوير أدا  اسدرسر.اسقرت ات اله ديكم أن تر بع  تقدمي  -
 أهداف الدرادة:  -3

 يديد الكاايات التعلي ية ا ساسية سدرسي الرتبية الوئهية. -1
ومد  اارست ا مم وج ة  ،يديد درجة أمهية الكاايات التعلي ية ا ساسية سدرسي الرتبية الوئهية -9
 نظريم.
الكاايريات التعلي يرية ا ساسريية سدرسريي الرتبيرية الوئهيرية مريم وج رية  يديد مد  احلاجة للتدرب للريى -7

 نظريم. 
يديد درجة اارسة اسدرسر للكاايات التعلي ية ا ساسية ك ا رصديا اسوج ون مم  الال بطاقة  -4

 مال ظة.
 أدىلة الدرادة: -4

درسريي الرتبيريرية الوئهيرية لريريد  تدريرري م اسقريريرر مريم وج ريرية مريا درجريرية تقريدير أمهيريرية الكاايريات التعلي يريرية س -1
 نظريم؟
مريريا درجريرية اارسريرية مدرسريريي الرتبيريرية الوئهيريرية للكاايريريات التعلي يريرية ا ساسريريية لريريد  تدريرريري م اسقريريرر مريريم  -9

 وج ة نظريم؟
مريريا درجريرية  اجريرية مدرسريريي الرتبيريرية سايريريد مريريم التريريدرب للريريى يريريذو الكاايريريات ا ساسريريية لريريد  تدريرريري م  -7

  نظريم؟اسقرر مم وج ة 
 ميريريري  يوجريريريد أثريريرير ستغريريريتات ا ريريريهس وايريريريية واستيريريري  العل ريريريي للريريريى تقريريريديرات اسدرسريريرير غ اإجابريريرية لريريري -4

 ا سئلة الثالثة الرابقة؟.     
 صريااية برير متوسريطات درجريات آرا  اسدرسرير غ تقريديريم إتوجد لالقة ارتبائية ذات داللرية  ي  -7

 غ تقديريم احلاجة للتدرب للي ا؟ ومتوسطات درجاهتم ،أمهية الكاايات التعلي ية
 صريااية برير متوسريطات درجريات آرا  اسدرسرير غ تقريديريم إتوجد لالقة ارتبائية ذات داللرية  ي  -6

 ومتوسطات درجاهتم غ تقديريم احلاجة للتدرب للي ا؟ ،لدرجة اارسة الكاايات التعلي ية
ت درجريات آرا  اسدرسرير غ تقريديريم ي  توجد لالقة ارتبائيرية ذات داللرية ا صريااية برير متوسريطا -5

 ومتوسطات درجاهتم غ تقديريم غ درجة اارست ا؟ ،أمهية الكاايات التعلي ية
مريا درجريرية اارسريرية اسدرسريرير للكاايريريات التعلي يريرية ا ساسريية ك ريريا رصريريديا اسوج ريريون مريريم  ريريالال بطاقريرية  -8

 .؟مال ظة



 .................................................. د. يوسفالكفايات التعميمية األساسية لدى مدرسي التربية الوطنية ...
 

 

 19 

 فروض الدرادة: -5

( برير متوسريطات درجريات آرا  اسدرسرير غ 9896رريتو  )ال يوجد فرد ذو داللة إ صااية لهد م -1
 متغت ا هس.إىل ت التعلي ية يعا  تقديريم أمهية قاا ة الكاايا

( برير متوسريطات درجريات آرا  اسدرسرير غ 9896ال يوجد فرد ذو داللة إ صااية لهد مرريتو  ) -9
 متغت ايية؟إىل ي ية يعا  لة قاا ة الكاايات التعتقديريم أمهي

( بر متوسطات درجات آرا  اسدرسرير غ تقريديريم 9896ال يوجد فرد ذو داللة إ صااية لهد ) -7
 متغت استي  العل ي. إىل قاا ة الكاايات التعلي ية يعا   أمهية
( برير متوسريطات درجريات آرا  اسدرسرير غ 9896) ال يوجد فرد ذو داللة إ صااية لهد مرريتو  -4

 متغت ا هس. إىل لكاايات التعلي ية  يعا  تقديريم حلاجة التدرب للى ا
( برير متوسريطات درجريات آرا  اسدرسرير غ 9896) ال يوجد فرد ذو داللة إ صااية لهد مرريتو  -7

 متغت ايية. إىل تقديريم حلاجة التدرب للى الكاايات التعلي ية  يعا  
درجريات آرا  اسدرسرير غ ( برير متوسريطات 9896) ال يوجد فرد ذو داللة إ صااية لهد مرريتو  -6

 متغت استي  العل ي. إىل تقديريم حلاجة التدرب للى الكاايات التعلي ية  يعا  
( برير متوسريطات درجريات آرا  اسدرسرير غ 9896) ال يوجد فرد ذو داللة إ صااية لهد مرريتو  -5

 تغت ا هس.درجة اارست م للكاايات التعلي ية لد  تدرير م مقرر الرتبية الوئهية تعا  س
( برير متوسريطات درجريات آرا  اسدرسرير غ 9896) ال يوجد فرد ذو داللة إ صااية لهد مرريتو  -8

 درجة اارست م للكاايات التعلي ية لد  تدرير م مقرر الرتبية الوئهية تعا  ستغت استي  العل ي.
آرا  اسدرسرير غ برير متوسريطات درجريات ( 9896) ال يوجد فرد ذو داللة إ صااية لهد مرريتو  -2

 درجة اارست م للكاايات التعلي ية لد  تدرير م مقرر الرتبية الوئهية تعا  ستغت ايية.
 صااية بر متوسطات درجات اسدرسر غ تقديريم  مهية إتوجد لالقة ارتبائية ذات داللة ال -11

ى الكاايريرية بعريريد تطبيريريق اسريريتبانة الكاايريريات التعلي يريرية، ومتوسريريطات درجريرياهتم غ تقريريديريم للحاجريرية للتريريدرب للريري
 قاا ة الكاايات.  

 تقديريم غ آرا  اسدرسر  متوسطات درجات ال توجد لالقة ارتبائيى ذات داللة إ صااية بر -11
 ومتوسطات درجاهتم غ تقديريم حلاجة التدرب للى الكاايات. الكاايات التعلي ية، لدرجة اارسة

 تقديريم غ آرا  اسدرسر  متوسطات درجات لة إ صااية برال توجد لالقة ارتبائيى ذات دال -19
 ومتوسطات درجاهتم غ درجة اارسة الكاايات. الكاايات التعلي ية، أمهية
 يددت الدراسة احلالية  ا يلي:حدود الدرادة:  -6
 االقتصار للى ليهة مم مدرسي مقرر الرتبية الوئهية غ مدارس مديهة دمشق. -1
 الاص  الثا . 3923/3924الدراسة  الال العا  الدراسي  مّت تطبيق -9
 مم  استخدا  قاا ة الكاايات التعلي ية ا ساسية وبطاقة اسال ظة اله ألديا البا ث مرتايدا   -7
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 الدراسات الرابقة. 
 جرائوة:تعروفات الدرادة اإل -7

و ا لديى  ،رتبك   امى التدريريةيي قدرة اسدرس ومد  متكهى مم أدا  ل   مدد ي الفايا  اليعية ة :
تتحريريدد غ الدراسريرية احلاليريرية مريريم  ريريالال اإجابريرية للريريى مقيريرياس قاا ريرية و  ،م معريريارت وم ريريارات به ريرياح وفالليريريةمريري

 الكاايات التعلي ية.
ّبة  الطنية : معت ريد مريم  ويو ،يي مقرر دراسي للحلقة الثانية مم التعليم ا ساسي واسر لة الثانوية الي

 سورية. وزارة الرتبية غ
شبى  ا  وحيدث تغيت  ،يي نشاط يقو  بى اسدرس يتبّر مم  اللى مرتو  أدااى للكااية درج  ال  يرس :

 داام غ أدا  وسلو  استعلم.
 ااز لل درسر.اله اية لتحرر مرتو  ا دا  واإيو أنشطة موج ة متعددة تتدي غ  اليدراب:

 الدرادات السابقة: -8

 تهاوال موضوع الكاايات لدد كبت مم الدراسات مه ا: ة:الدرادات العربو -8-1
 لريريريريداد اسعل ريريريرير وفريريريريق مهحريريريريى الكاايريريريريات التعلي يريريريرية سواج ريريريرية(:تصريريريريور مقريريريريرتح إ:399) ليريريريرياسإدراسريريريرية  -

حت فيريريريريى أّن وّضريريريري كليريريريرية العلريريريريو  الرتبويريريريرية. جامعريريريرية جريريريريرش اياصريريريرية، يريريريريديات العصريريريرير. اسريريريريتمتر العل ريريريريي الثريريريريا ،
م مم القيا  ب دوارو ا ديدة يريي كاايريات معرفيرية ووجدانيرية وأداايرية، وتت لريى الكاايات اسطلوبة لت كر اسعل

شرات   ااي باستخدا  التعليم اسصغر بمر لة التطبيق اويي فرتة التدريب اسد  باسرا   التالية: اسشايدة 
 امال  واسشرت،حبضور ال  يث يهاذ أ د أفراد الاريق درسا   اسشرت و ضور الامال ، التدريب يت اسهارد:

البحريريريريث جمل ولريريريرية مريريريريم دون  ضريريريريور زمريريريريال  أو مشريريريريرت. و لريريريري   التريريريريدريب اسهاريريريريرد ويهاريريريريذ فيريريريريى اسعلريريريريم درسريريريريا  
 دراسات  وال اجرا  مايد مم البحوث للى م ارات التدريس غ اسواد اسختلاة. لدادإالتوصيات مه ا 

 متة لالية ا كادديية جبامعة (:درجة اارسة ألضا  ييئة التدريس غ كلية ا:399ايرابشة، )دراسة  -
جامعريرية  البلقريريا  التطبيقيريرية غ ا ردن للكاايريريات التدريرريريية مريريم وج ريرية نظريرير الطالبريريات، اسريريتمتر العل ريريي الثريريا ،

تعريريريّرت درجريريرية اارسريريرية ألضريريريا  اهليئريريرية التدريرريريريية إىل كليريريرية العلريريريو  الرتبويريريرية. ويريريريدفت الدراسريريرية  جريريريرش اياصريريرية،
واسريتثارة التاكريت والتخطرييك لل حاضريرات،  ،ليب التريدريس والتقريوميسريادارة الصف وأإلكاايات غ جماالت ل

وتعريريريّرت العالقريريرية بريريرير تقريريريديرات الطالبريريريات سريريريد  اسريريريت ابة ألضريريريا  اهليئريريرية التدريرريريريية تبعريريريا ال ريريريتالت القرريريريم 
( كااية تدريرية بدرجة 23أّن ألضا  اهليئة ديارسون )إىل ا كادديي واسرتو  الدراسي. وتوصلت الدراسة 

( بريريريرير 9896لهريريريريد مرريريريريتو  )  صريريريرياايا  إتوجريريريريد فريريريريرود دالريريريرية  أنريريريريى ال ت( بدرجريريريرية متوسريريريريطة، وبّيهريريريري42لاليريريريرية و)
 .متوسطات تقديرات الطالبات تعود لل تغتيم اسذكوريم أناا  

(:الريريريه يريريريدفت سعرفريريرية الكاايريريريريات اإنتاجيريريرية لل ريريريدرس، وتكونريريريت ليهريريرية دراسريريريريتى 2:92دراسريريرية زيريريريدان) -
وجود فرود ذات داللة إ صااية غ يصي  الطالب تعا   إىلومعل ة، وأشارت نتاا  ا  مدرسا   (79مم)
 كااية اسدرس.إىل  
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(: ويدفت لتحديد الكاايريات التعلي يرية ا داايرية ا ساسريية لهريد مدرسريي 2:94دراسة مرلي توفيق ) -
ومعل ريريرية،  مدرسريريريا   (578ى دراسريريريتى مريريريم )وتكونريريريت ليهريريري اسريريدارس االبتداايريريرية غ ا ردن غ ضريريريو  يليريريري  الريريريهظم.

 ولقريريريد  ريريريددت يريريريذو الدراسريريرية نظامريريريا   غريريريتات الدراسريريرية بالرريريريلطة اسشريريريرفة ونريريريوع اإلريريريداد، وا ريريريهس.ومتثلريريريت مت
لل وقف التعلي ي الصاي، و ددت لهاصرو، مث الكاايات اسرتبطة بك  مم يذو العهاصر، ولذل  متخري  

 غ ا ردن.لم يذو الدراسة قاا ة كاايات أدااية أساسية مم الالز  توافريا لد  ك  مريم اسريدرس واسدرسرية 
يديريريريد الكاايريريات يديريريريد الريريياما التعلي يريريرية اسهاسريريريبة سرريريالدة اسدرسريريرير للريريى امريريريتال  يريريريذو إىل ومّت باإضريريافة 

 تلري   وقريد أ  ريرت الكاايات، وقد استاادت دراسه مم يذو الدراسة في ريا يتعلريق ب لريداد مرياور االسريتبانة.
لريريى الكاايريريات برريريبب ايريرييات الرريريابقة الريريه الدراسريرية لريريد   اجريرية اسدرسريرير واسدرسريريات سايريريد مريريم التريريدرب ل

أ  ريريرت أثهريريا  فريريرتة تريريدريب م غ اإلريريداد والت ييريري  غ معايريريد احلكومريرية، ولكريريم الدراسريرية غ ون  ريريامتلك ريريا اسعل
لصاحل اسدرسات في ريا يتعلريق غ يديريد الكاايريات واارسريت ا ولريد   اجرية اسدرسرير سايريد مريم التريدرب  ا  فروق

ذات داللرية إ صريااية لصرياحل فئريات وكالرية الغريوث للريى  ررياب الائريات  فروقريا   وكذل  بّيهريت الدراسرية للي ا.
 احلكومية مم اسدرسر غ جماال ضرورة الكاايات. 

ثت استغريتات التاليرية غ فعاليرية اارسرية مدرسريي  الكشريف لريم تريإىل يريدفت  الريه (:2:9) دراسة نصر -
التعلي يريرية، موضريريوع التريريدريس، الدرجريرية العل يريرية، اسر لريرية الثانويريرية للكاايريريات التعلي يريرية ويريريي: ا ريريهس، ايريرييات 

 ة( لبارة توزلت للى سريبع69لتهايذ دراستى للى مقياس مكون مم )البا ث والت د  تقومي إدارة اسدرسة.
ومعل رية غ مريدارس  (مدرسريا  288ماور مه ا التخطيك ويديد ا يدات، وئبقت الدراسرية للريى ليهرية مريم )

نتااا يذو الدراسة أنى ال يوجد أثر ستغتات ايية التدريرريية وموضريوع مديهه إربد وجرش غ ا ردن. ومم 
سرية الكاايريات التدريس ) ما يدرسى اسدرس( وكذل  الدرجة العل ية وا هس غ مد  فعالية اسريدرس لل  ار 

 ماور اسقياس. التعلي ية للى  يع 
لداد للدروس اليومية طيك واإتعّرت م ارات التخإىل (: يدفت يذو الدراسة 2:99) دراسة مبار  -

تعريّرت وا ي القريوة والضريعف في ريا، وكريذل  لد  مدرسي الدراسات االجت الية  ر لة التعلرييم االساسريي ونري
تريري ثت كريري  مريريم استغريريتات التاليريرية غ مرريريتو  أدا  اسدرسريرير س ريريارات التخطريرييك وااللريريداد للريريدروس. و يريريراض 

درسريريرير ا وااريريري  اسوئبقريريريت مريريريم  ،يك وإلريريريداد الريريريدروسالدراسريريرية ألريريريّد البا ريريريث اسريريريت ارة طلريريريت م ريريريارات  طريريري
 لدة نتااا مه ا: إىل اسشرفر للى اسدرسر أفراد ليهة الدراسة، و لصت الدراسة 

 .راسة س ارة  طيك وإلداد الدروسضعف غ أدا  اسدرسر ليهة الد -
رتبريريريريوير غ معظريريريريم وجريريريريود فريريريريرود ذات داللريريريرية إ صريريريريااية بريريريرير مرريريريريتو  أدا  اسدرسريريريرير الرتبريريريريوير ويريريريريت ال -

 .ولصاحل اسدرسر الرتبويروإلداديا اليومية اس ارات الارلية اياصة بتخطيك الدروس 
( سريهوات وبرير 29-6وجود فرود ذات داللة إ صااية بر مرتو  أدا  اسدرسرير ذوي ايريية مريم ) -

 . يلب اس اراتألصاحل اجمل ولة ا وىل وذل  غ  ( سهوات6ذوي ايية ا ق  مم)
، تهاولت تقومي فالليرية معلريم الترياري  (9::2راسة قا  هبا أ. شهار)دوغ يذا اإئار أ  رت نتااا   -

أن درجة اارسة معل ي مقرر التاري  سبادئ التعليم الاعاال غ  غ اسر لة الثانوية غ مافظة الارقا  با ردن،
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وكريذل  ل تلحريا الدراسرية وجريود فريرود  ارس.اسريد ير يوذلري   رريب آرا  مريد ،اسر لة الثانوية كانريت مرتاعرية
بر اسعل ر تعا  لل هس، ولكه ا كشات لم فرود بر اسعل ر غ اارسة مبادئ التدريس  دالة إ صاايا  

الاعريرياال تعريريا  ستغريريت ايريريية، لصريرياحل ايريريية الطويلريرية، وأ  ريريرت الدراسريرية وجريريود أثريرير لل تيريري  العل ريريي غ اارسريرية 
 مبادئ التعليم الاعاال.

معرفريرية مريريد  اارسريرية معل ريريي مقريريرر التريرياري  للصريريف إىل ( 8::2) دفت دراسريرية القريريالود وأ. إصريريبعويريري -
( 49مريريم أصريري ) تربويريريا   ( مشريريرفا  34الثريريا  الثريريانوي سبريريادئ التعلريرييم الاعريرياال.  يريريث تكونريريت ليهريرية الدراسريرية مريريم)

د. غ ومعل ريريرية يدّرسريريريون مقريريريرر التريريرياري  للصريريريف الثريريريانوي ا  ( معل ريريريا  259يشريريريكلون جمت ريريريع الدراسريريرية ومريريريم )
اسريريريدارس احلكوميريريرية غ بعريريري  مريريريديريات الرتبيريريرية والتعلريريرييم ا ردنيريريرية. وأشريريريارت نتريريريااا الدراسريريرية أن درجريريرية اارسريريرية 

لتقديرات اسعل ر أنارري م ومشريرفي م. ولكريم الدراسرية  وفقا   ،اسعل ر سبادئ التعليم الاعاال كانت متوسطة
تقريريديراهتم للريريى اجملريرياال  اسريريتيل م العل ريريي، مريريا لريريد بريرير تقريريديرات اسعل ريرير تبعريريا   دالريرية إ صريرياايا   ا  ل تظ ريرير فروقريري

)بكريالوريوس ومريا  استعلق بته ية اس ارات والقيم واالهايات، وكانت الارود لصاحل اسعل ر مم محلة متيري 
دالة  ا  دون(، ويذا ما خيالف نتااا دراسة أ. شهار في ا يتعلق  تغت استي  العل ي. ول تظ ر الدراسة فروق

 ستغت ايية.      ر تقديرات اسعل ر تبعا  ب إ صاايا  
 الدرادات األجنيوة: -8-2

 ية:تياتى وتدريرى الاعاال الدراسات اآلومم بر الدراسات ا جهبية اله تهاولت موضوع اسدرس وكاا
بهريريا  للريريى مرريريح آرا  وقريريد توصريري   Hudgins and Cone (1992)ييريريوجها و كريريون  دراسريرية  - 

 أّن أيم لهاصر التريدريس الاعرياال الريه متريارس غ يرفرية الصريف يريي:إىل ية و الثانوية ،مديري اسدارس ا ساس
 )إهنا  الدرس(. والغلق واستخدا  التعايا، اسهاخ الصاي، و ئرح ا سئلة، و هتيئة يرفة الصف،

فقريريريد  ريريريددا سريريريت صريريرياات  (  Rosenshire and Furst (1973 مريريريا روزنشريريريايم و فتسريريريتأ  -
والتهويريريع غ ا سريرياليب  والوضريريوح غ ا دا ، ا ديريرية غ الع ريري ،س، و ة س هريرية التريريدري: احل اسريريلل ريريدرس الاعريرياال

ذي يطتريريى اال تبريريارات التحصريرييلية، ومريريهح الطلبريرية الاريريرص اسختلاريرية لريريتعلم احملتريريو  الريري اسرريريتخدمة غ التريريدريس،
  استخدا  ا نشطة الصاية اله تركا للى اس ارات العقلية".و 

ر لرية الثانويرية استقصا  مد  اارسة معل ي اسإىل اله يدفت  Ocepeck (1994) دراسة أوسبي  -
ليهريريو  وإنريديانا وأويريايو لعهاصريرير التعلرييم الاّعرياال.  يريث أ  ريريرت نتريااا الدراسرية أن أيريريم إغ كري  مريم واليريات 

وهتيئرية  جماالت التعليم الاّعاال مرتبة  رريب اس ارسرية يريي:  رريم إدارة الاصري  وضريبطى، واسريتخدا  التعايريا،
 وجريود فريرود دالرية إ صرياايا  إىل اسريي، وئريرح ا سريئلة، والغلريق، وتهويريع اسثريتات. وأشريارت الهتريااا الصريف الدر 

 ريريات. وكريريريذل   بريرير تقريريديرات أفريريراد العيهريرية سريريريد  اارسريرية مبريريادئ التعلريرييم الاّعريرياال تعريريريا  لل ريريهس ولصريرياحل اسعل
يم الاعرياال تعريا  للخريية برير اارسرية أفريراد العيهرية للتعلري لد  وجود فرود دالة إ صاايا   كشات نتااا الدراسة

 التدريرية أو استي  العل ي. 
 معرفة مد  التوافق بر آرا  اسعل ر واإدارير  وال إىل يدفت  اله Giza (1998) دراسة جياا -
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مقارنرية مريد  التوافريق برير إىل وكريذل  يريدفت  يديد لهاصر التدريس الاعاال الالزمرية لع ليرية تقريومي اسعل رير.
أّن اسعل ريريرير إىل وأشريريريارت نتريريريااا الدراسريريرية  اسريريريية والثانويريريرية وبريريرير مريريريديري يريريريذو اسريريريدارس.معل ريريريي اسريريريدارس ا س

 اجمل وع الكلي  داة الدراسة. وبّيهت أيضا   37للتدريس مم أص   فعاال   لهصرا   27واإدارير متاقون للى 
ددة غ ا داة، ال احملمم لهاصر التدريس الاعا لهصرا   24أّن معل ي اسدارس ا ساسية والثانوية اتاقوا للى 

لريريد  وجريريود أي أثريرير  للتريريدريس الاعريرياال. وأ  ريريرت الهتريريااا أيضريريا   لهصريريرا   35اسريريدارس للريريى  بيه ريريا اتاريريق مريريديرو
 للخية التدريرية غ ا تيار لهاصر معيهة للتدريس الاعاال.

"معريريايت متقدمريرية غ إلريريداد اسعل ريرير"،  يريريت لهريريوان Gouzalez (2001)قريريا  هبريريا جريريونااليادراسريرية  -
للريريى اسعل ريرير امريريتال  م ريريارات إثريريارة الدافعيريرية لريريد  الطلبريرية للريريتعّلم، وته يريرية التحريريدي لريريدي م  ىأنرّيريإىل رت أشريريا

والقيريريا  با نشريريطة بشريريغف، وتهظريرييم متريريو  اسريريادة ومريريا يريريرتبك هبريريا، وتعلريرييم الطلبريرية كيريريف يتعل ريريون باسريريتخدا  
 : أهناالتكهولوجيات احلديثة. و يتضح مم  الال لرض الدراسات الرابقة 

 تعقوب على الدرادات: -8-3

 تهاولت كاايات اسعلم اسختلاة. -2
تبايهريريريت نتاا  ريريريا مريريريريم  يريريريث تريريريري ثت لامريريري  ايريريريية واستيريريريري  العل ريريريي غ اارسريريريرية الكاايريريريات أو احلاجريريريرية  -3

 للتدرب للي ا.
 .ولكهى كان ئاياا   ،ستغتات الدراسة تبايم مرتو  ا دا  تبعا   -4
 غ إلداد ماور قاا ة الكاايات التعلي ية.  راسات ل وما  استاادت دراسه احلالية مم يذو الد -5
، اريا كريان لريى علي يرية لريد  مدرسريي الرتبيريةمم الدراسات الرابقة موضوع الكاايات الت ل تتهاوال أي   -6

 ا ثر غ دراسه هلذا اسوضوع.
ي، استخد  البا ث غ يذو الدراسة اسه ا الوصاي التحليلإجراءات ومنهجوة الدرادة:  -9

أمهيت ا هلم ومد   اجت م للتريدرب  ،القاام للى الكشف لم أدا  اسدرسر للكاايات التعلي ية ا ساسية
بعريريري  االسريريريتهتاجات إىل للي ريريريا، مث القيريريريا  بعريريريد ذلريريري  بتحليريريري  البيانريريريات الريريريه مّت  ع ريريريا، وتارريريريتيا للوصريريريوال 

 ية:تجرا ات اآلراسة مّت القيا  باإاستعلقة ب دا  يذو الكاايات. ولتحقيق أيدات الد
جمت ع الدراسة مم  يع مدرسريي الرتبيرية الوئهيرية  تكونّ  :ًهاوعون حتدود جمًمع الدرادة -9-1

( 43مه م ) (84لغ لدد أفراد اجملت ع الكلي) ، وب3923/3924غ مدارس مديهة دمشق للعا  الدراسي 
يار العيهة بالطريقة اسقصودة، . ومّت ا تت اوليه موج ر شكلوا جمت ع الدراسة 4( مدرسة، و52، و)ا  مدرس

متحريا  غ ديم غ مركا التصحيح االو جنوا مو لذيم كاداة الدراسة للى  يع اسدرسر ا يث جر  تطبيق أ
للريريى  ت ريرياوليه( يبريريّر توزيريريع أفريريراد جمت ريريع الدراسريرية 2) مديهريرية دمشريريق غ الاصريري  الدراسريريي الثريريا . وا ريريدوال رقريريم

(. وجرير  تطبيريق بطاقرية اسال ظرية للريى 3924تربية مديهرية دمشريق،  رب ا هس ونرب ا اسئوية هلا.)مديرية
 .( مدرسا  43ليهة مم )
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 ( 1 جدو  
ّاد  جي ع الدراس    ة ب الجيس و  ليهي ال  طا و ةييهي تطزع قا

 وناسوج  وناسدرس وناسوج  وناسدرس الهربة اسئوية للعيهة   م العيهة   م اجملت ع
 39 :3 52 43 84 ; 89 4 ثإنا ذكور 4 إناث ذكور الكلي
ومريريم مث اإجابريرية لريريم  ،لتحقيريريق أيريريدات الدراسريرية و  ريريع البيانريريات الالزمريرية هلريريا أداة الدرادةةة:-9-2

أسئلت ا وا تبار صحة فروض ا قا  البا ث ببها  قاا ة الكاايات التعلي ية ا ساسية وبطاقة مال ظة، مم 
  الال ما يلي:

وئرااريريريق تريريريدريس العلريريريو   ،طريريرية باسهريريريايا وئريريريرد التريريريدريس بوجريريريى لريريريا مراجعريريرية العديريريريد مريريريم اسصريريريادر اسرتب -
 االجت الية بوجى  اص لتعرّت ا سس الرتبوية إلداد قاا ة الكاايات.

 مراجعة العديد مم الدراسات ذات الصلة وتعّرت االست ارات اله ص  ت هلذا الغرض. -
  ية البا ث غ يذا اجملاال. -

( فقريرة بقريي 96وتضري هت سريبعة مرياور و)  ، وليرية لقاا رية الكاايرياتومم  الال ذل  مّت وضريع الصريورة ا
 ( فقرة بها  للى آرا  احملك ر ويي موزلة ك ا يلي:93مه ا بعد التعدي  )

 (.27-2يي)  ة( فقر 27خطيك للتعليم وتكون مم )الت احملور ا وال: -2
( فقريريريريرة 23ظي  ريريريريا وتكريريريريون مريريريريم )مرالريريريرياة بهيريريريرية اسريريريريادة الدراسريريريريية، وا تيريريريريار ا نشريريريريطة وته الثريريريريا : احملريريريور -3
 (.39-28يي)
 (.46-:3( فقرات يي)8وتكون مم ) إدارة الصف، احملور الثالث: -4
 (.63-47( فقرة يي ) 28إجرا ات التقومي، وتكون مم ) احملور الرابع: -5
 (.75-64( فقرة يي)23يقيق الذات)ذات اسدرس(، ويتكون مم ) احملور ايامس:  -6
 (. 93-76يي ) ة( فقر 29يقيق أيدات الرتبية بالهربة للطلبة، وتكون مم)احملور الرادس:  -7
ا تبار صدد فقرات أداة الدراسة ودرجة متثيل ا حملاور الكاايات  جر  صدق أداة الدرادة: -9-3

التعلي يريريرية بطريقريريرية صريريريدد احملك ريريرير،  يريريريث لرضريريريت الصريريريورة ا وليريريرية للقاا ريريرية للريريريى ترريريريعة مريريريم ألضريريريا  ييئريريرية 
لتحكي  ا، وذل  هبدت الت كد مريم صريدد االسريتبانة وسريالمة   ةلرتبية ذوي ايية والكاا كية االتدريس غ

صريريياية فقراهتريريا ومريريد  مهاسريريبت ا ولالقريرية كريري  مه ريريا بريرياحملور الريريذي متثلريريى، وأبريريد  احملك ريريون بعريري  اسال ظريريات 
وئلريريب  ،والتعريريديالت،  يريريث ئلريريب بعضريري م تعريريدي  صريريياية بعريري  الاقريريرات لتكريريون أكثريرير وضريريو ا ومهاسريريبة

 ر ئلب دمريا بعري  احملرياور ك ريا  صري  بالهرريبة حملريوري بعض ا ا  ر لعد  مهاسبت ا، واآل  ذت بعض م
 لصدد ا داة.  بالتاي ما أبداو الرادة احملك ون مققا   دّ وا تيار ا نشطة وتهظي  ا، ولبهية اسادة الدراسية 

 د مّت  رابى مم  الال اسعا ة ريريريريريريريريرياسة فقدر ريريريريريريريات أداة الريريريريريريرية لثبريريريريريريريبالهرب ثيات أداة الدرادة: -9-4



 .................................................. د. يوسفالكفايات التعميمية األساسية لدى مدرسي التربية الوطنية ...
 

 

 919 

( 5:.9 يريريث كانريت قريرييم ألاريريا سعامريري  الثبريريات لريري داة ) (SPSS)اإ صريااية باسريريتخدا  الينريرياما اإ صريريااي
 عريريريامالت مهاسريريريبة إذ يريريرير  كرونالنريريريدقريريرييم يريريريذو اس دّ ويريريريذا مريريريا يط ريريريئم السريريريتخدام ا لتطبيقريريريات الدراسريريرية.  وتعريريري

((Cronland,1965  وبالتبريار أّن  (.9879تعد جيدة إذا بلغ معامري  ثباهتريا أكثرير مريم)إّن اال تبارات
جريريرا  معريريامالت إإىل فلريريم يريريتا  ،بطاقريرية اسال ظريرية مرتخلصريرية مريريم فقريريرات االسريريتبانة اياصريرية بدرجريرية اس ارسريرية

 الصدد والثبات للي ا.
إجريريريرا  اسعريريريامالت (SPSS)اسريريريتخد  برنريريرياما احلريريريا  اإ صريريريااية: األدةةةلاإل اإلحيةةةائ   -9-5

 التالية:اإ صااية 
الدرجة الكلية لالستبانة واستوسك الارضي لبهريود كري  مريور مريم ماوريريا، وتقريديرات اسريوج ر غ بطاقرية -

 اسال ظة.
استوسريريطات احلرريريابية واالارافريريريات اسعياريريرية والهرريريب اسئويريريرية لريريدرجات اسدرسريرير واسريريريوج ر في ريريا يتعلريريريق -

ودرجرية احلاجرية للتريدرب للي ريا سدرسريي  ،اس ارسرية هلرياجات ر ولريد ،بدرجة تقديريم  مهية الكاايات التعلي ية
 الرتبية الوئهية. 

 ب استغتات اسذكورة غ ك  ستاال فرلي للدراسة.اا تبار)ت( سعرفة داللة الارود للى  ر-
مريريريم  للاريريريرود بريريرير متوسريريريطات درجريريريات اسدرسريريرير (ANOVA)نتريريريااا ا تبريريريار يليريريري  التبريريريايم ا  ريريريادي-

وكانريريت اإجابريرية للريريى بهريريود االسريريتبانة وفريريق مقيريرياس ليكريريرت الثالثريريي  اسريرية. رريريب متغريريتات الدر  وج ريرية نظريريريم
 استدرج ك ا غ ا دوال التاي:

 ( 9جدو   
 اإجيب   ي  بيطد السيلي   واق  اةيس لةفّت الثالث 

 درجة اسوافقة 
 ضعياة متوسطة كبتة التقدير
 2 3 4 الدرجة

بعريدد بهريود االسريتبانة كاملرية وبعريدد بهريود   4الدرجرية  قا  البا ث حبراب الدرجة الكلية لالستبانة بضرب
بعدد بهود االستبانة ولريدد بهريود كري  مريور وذلري  حلررياب  3ك  مور مم ماوريا، وضرب الدرجة احليادية 

ة اارسريرية اسعلريريم هلريريا استوسريريك الارضريريي هلريريا، وكل ريريا ارتاعريريت درجريريات أفريريراد العيهريرية دال للريريى أمهيريرية الكاايريرية ودرجريري
 و اجتى للتدرب للي ا، وا دوال اآليت يبر الدرجة الكلية لالستبانة واستوسك الارضي لبهود ك  مور

  (7  جدو 
 الدرج  الفية  لالسيلي   وال يطسط الاّض  لليطد كل  حطر     حيورهي

 وسك الارضياست الدرجة الكلية لدد البهود وأدىن درجة ماور االستبانة رقم احملور
 43 59 27 التخطيك للتعليم 2
 39 53 25 ا تيار ا نشطة وتهظي  ا 3
 25 32 8 إدارة الصف 4
 45 62 28 إجرا ات التقومي 5



 5102 –العدد الثاني -المجمد الثالث عشر ....................……. مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس
 
 

 919 

 35 47 23 يقيق الذات )ذات اسعلم( 6

يقيريريريريريريريريريريريق أيريريريريريريريريريريريدات الرتبيريريريريريريريريريريرية بالهرريريريريريريريريريريريبة  7
 لل تعل ر

29 65 47 

 275 357 93 بشك  لا  
هريب لتحديد درجة تقدير أفراد العيهة للى الكاايريات التعلي يرية  رريب فئريات وحلراب متوسك الوزن ال

تريريدرج اسقيريرياس الثالثريريي في ريريا، مت  رريرياب ئريريوال الائريرية ف لطيريريت كريري  درجريرية مريريم درجريريات التقريريدير قي ريريا  متدرجريرية 
و اجتريى للتريدرب للي ريا  ،وفقا  سقياس ليكرت، وذل  للحكم للريى أمهيرية الكاايرية ودرجرية اارسرية اسريدرس هلريا

 ك  كااية مم الكاايات اله تض هت ا االستبانة مرتخدما  القانون اآليت: رب  
 أدىن درجة لالست ابة غ االستبانة         –أللى درجة لالست ابة غ االستبانة                       

 لدد فئات تدرج االست ابة                                             

 (86، 3923)درويش ورمحة،           
 وا دوال اآليت يبر معيار احلكم للى درجة التو يف وفق ك  بهد مم بهود االستبانة 

  (4جدو   
  عةير الحفم  ي  قه ة  الفايايت ودرج    يرسيهي والحيج  لييدرب  يةهي

 ك احلرا. لك  درجةفئات قيم استوس القي ة اسعطاة وفق مقياس ليكرت درجة احلكم
 2877 -2مم  2 ضعياة
 3844 -2878 3 متوسطة
 4 – 3845 4 كبتة

 نًائج الدرادة: -11

ّبة   الطنية   ل د  تدرا  هم  ال ؤا  اةو :  ي درج  تاداّ قه ة  الفايايت اليعية ة   ل درس   الي
ّهم ّر    وجه   ظ احلرريابية واالارافريات  لإلجابة لم يذا الرتاال قا  البا ث حبراب استوسريطات ؟ال ا

اسعيارية  لدرجات اسدرسر للى االستبانة في ا يتعلق بدرجرية تقريديراهتم  مهيرية الكاايريات التعلي يرية سدرسريي 
 الرتبية الوئهية، بشك  لا  وغ ك  مور مم احملاور الرايرية الرتة،  ف ا ت الهتااا للى الهحو اآليت:

 ( 7جدو  
ّا ّهم ةه ة  ال يطسطيت الح يبة  وال ح ايت ال عةيرا  والي ب ال  طا  لدرجيت ال درسة  اة ي ايعيق بدرج  تادا

ّبة  الطنية   الفايايت اليعية ة  ل درس  الي
استوسك  ماور االستبانة التقدير

 احلرا.
االارات 
متوسك الوزن  الهربة اسئوية اسعياري

 الهريب
االارات 
 الرتبة اسعياري

 6 98693 3853 ;99899 6862448 4989357 يمالتخطيك للتعل كبتة
 7 98779 3959 ;79894 5787 398:2 ا تيار ا نشطة وتهظي  ا كبتة
 3 9867 38696 ;97825 38899 :2989 إدارة الصف كبتة

3-1 

 
            6600=  طول الفئة =

 = طول الفئة 

9 
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 5 :986 3869 ;94863 78977 53879 إجرا ات التقومي كبتة
 2 98662 38697 ;97836 58596 42896 يقيق الذات )ذات اسعلم( كبتة
يقيريريريق أيريريريدات الرتبيريريرية بالهرريريريبة  كبتة

 لل تعل ر
56878 88499 95868; 3864 9866: 4 

  98694 3865 ;:9484 3587:4 396825 بشك  لا  كبتة
يتعلق بالتحقق مم صحة الارضيات، فقد مّت استخراج استوسطات احلرريابية واالارافريات اسعياريرية  أما ما

 وج ر، و راب قي ة )ت( لداللة الارود، للعيهتر اسرتقلتر.لدرجات اسدرسر واس
 تقديريم غ آرا  اسدرسر  متوسطات درجات بر إ صااية داللة ذو فرد يوجد "ال :الاّضة  اةول 

 الكاايات تبع ا ستغت ا هس". استبانة تطبيق بعد الكاايات التعلي ية، أمهية
 (6جدو  

ّق t-testةةم   ّهم ةه ة  الفايايت ة ب  يغةّ الجيس.( لدلل  الا  بة   يطسطيت درجيت ال درسة  ا  تادا
 القرار قي ة الداللة درجات احلرية قي ة ت االارات اسعياري استوسك احلرا. العدد اجمل ولة
 يت داال 98528 66 38936 398289 393863 :3 الذكور
 398766 398897 39 اإناث

( لداللرية الاريريرد برير متوسريريطات درجريات اسدرسرير للريريى االسريتبانة قريريد t-testقي رية) يتبرير مريم ا ريريدوال أن
( ويريي أكريي مريم 98528) وتبر أن قي ة الداللرية قريد بلغريت ،(66( لهد درجات احلرية )38936 ) بلغت

 داللة إ صااية بر يلد  وجود فرد ذإىل (  لذل  فالارد يت داال إ صاايا ، ا مر الذي يشت 9896)
الكاايات تبع ا  استبانة تطبيق بعد الكاايات التعلي ية، أمهية تقديريم غ آرا  اسدرسر  ت درجاتمتوسطا

 ستغت ا هس. 
 تقريديريم غ آرا  اسدرسرير  متوسريطات درجريات برير إ صااية داللة ذو فرد يوجد ال" الاّضة  الثي ة 

 ستغت ايية التدريرية." الكاايات تبع ا استبانة تطبيق بعد الكاايات التعلي ية، أمهية
 ( 5جدو   

ّة ّاايت ال عةيرا  لدرجيت ال درسة  ة ب سيطات الخل  ال يطسطيت الح يبة  وال ح
 االارات اسعياري استوسك احلرا. العدد مرتويات استغت

 458559 399864 28 سهوات  7اق  مم 
 328635 393875 33 سهوات 29 -  7مم  

 268359 3286 29 سهوات 29اكثر مم 
 3587:4 396825 68 الكلي

مريم وج رية نظريريم  لريدرجات اسدرسريربر استوسطات احلرريابية توجد  ايرية  ا  فروق يتبر مم ا دوال أن
 ريتالت اية الكاايريات التعلي يرية نرياتا لريم  وال تقديريم  مه ة، رب متغت سهوات ايية  رتوياتى الثالث

مريم الداللرية اإ صريريااية للاريرود الظايريرية قريا  البا ريث بري جرا  ا تبريار يليريري   سريهوات ايريية، وهبريدت التحقريق
أمريا  ،مرريتويات ةسهوات ايية متغتا  مرتقال  ولريى ثالثري  يث لدّ ( One Way Anovaالتبايم ا  ادي)

 تقديريم  مهية الكاايات، ويبر ا دوال اآليت نتااا يذا التحلي :ف و استغت التابع 
 



 5102 –العدد الثاني -المجمد الثالث عشر ....................……. مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس
 
 

 919 

 (8  جدو 
ّوق بة   يطسطيت درجيت ال درسة ( ANOVA) ا اخيلير تحيةل اليليا  اةةيدي يي  ّهم  ليا     وجه   ظ

 ةة ب  يغةّ سيطات الخلّ 

درجة  جم وع اسربعات مصدر التبايم
قي ة  (Fقي ة) متوسك اسربعات احلرية

 الداللة
مرتو  
 الداللة

 28342 8558664 3 259:8298 بر اجمل ولات
 

9499 
 

 يت داال
 7958847 65 437668882 دا   اجمل ولات

  67 452558988 اإ اي
 توسريريريطات يتبريريرير مريريريم ا ريريريدوال لريريريد  وجريريريود فريريريرود دالريريرية إ صريريرياايا  بريريرير استوسريريريطات احلرريريريابية اياصريريرية    

 ريريوال تقريريديريم  مهيريرية الكاايريريات التعلي يريرية تعريريا  ستغريريت سريريهوات ايريريية، فقريريد بلغريريت  درجريريات آرا  اسدرسريرير 
( ويي قي ة يت دالة إ صاايا  لهد مرتو  98499( وبلغت قي ة الداللة)28342 صااي ت )  قي ة اإ
 قبوال  الارضية الصارية. إىل ( اا يدلو 9896الداللة)

 تقريديريم غ آرا  اسدرسرير  متوسريطات درجريات برير إ صااية داللة ذو فرد يوجد ال الاّضة  الثيلث "
 الكاايات تبع ا ستغت استي  العل ي."   استبانة قتطبي بعد الكاايات التعلي ية، أمهية

 ( 2  جدو 
ّهم ةه ة  الفايايت اليعية ة t- testةةم   ّق بة   يطسطيت درجيت ال درسة  ا  تادا ة ب  ( لدلل  الا

  يغةّ ال ؤهل العي   .
درجات  قي ة ت االارات اسعياري استوسك احلرا. العدد اجمل ولة

 احلرية
قي ة 
 القرار لةالدال

 يت داال 98295 66 28456 :37879 392849 43 إجازة جامعية
 328676 39:8:7 36 دبلو  ت يي  تربوي

( لداللة الاريرد برير متوسريطات درجريات اسدرسرير للريى االسريتبانة قريد t-test) يتبر مم ا دوال أن قي ة
( ويريريي أكريريي مريريم 98295لغريريت)وتبريرير أن قي ريرية الداللريرية قريريد ب ،(66لهريريد درجريريات احلريريرية ) (28456بلغريريت)

 داللة إ صااية بر يلد  وجود فرد ذإىل (  لذل  فالارد يت داال إ صاايا ، ا مر الذي يشت 9896)
الكاايات تبع ا  استبانة تطبيق بعد الكاايات التعلي ية، أمهية تقديريم غ آرا  اسدرسر  متوسطات درجات
 .ستغت استي  العل ي
ّبة  الطنية  ليي درب  ي   الفايا يت اليعية ة    لي دراس  ي  د ال ؤا  الثي  :   ةيج   درس  الي

ّهم؟ ّر    وجه   ظ لإلجابة لم يذا الرتاال قا  البا ث حبراب استوسريطات احلرريابية واالارافريات  ال ا
اسعياريريريرية  لريريريدرجات اسدرسريريرير للريريريى االسريريريتبانة في ريريريا يتعلريريريق بدرجريريرية تقريريريديريم حلاجريريرية التريريريدرب للريريريى الكاايريريريات 

 ي ية سدرسي الرتبية الوئهية، بشك  لا  وغ ك  مور مم احملاور الرايرية الرتة،  ف ا ت الهتااا للى التعل
 الهحو اآليت:
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 (11  جدو 
ّهم لحيج    ّاايت ال عةيرا  والي ب ال  طا  لدرجيت ال درسة  اة ي ايعيق بدرج  تادا ال يطسطيت الح يبة  وال ح

ّبة  الطني اليدرب  ي  الفايايت اليعية ة    ل درس  الي
االارات  استوسك احلرا. اور االستبانةم التقدير

متوسك الوزن  الهربة اسئوية اسعياري
 الهريب

االارات 
 الرتبة اسعياري

 2 9876 3833:486 ;85849 883:999 4687778 التخطيك للتعليم كبتة
 7 9877 389:6 ;6:896 :68:9 36825 ا تيار ا نشطة وتهظي  ا كبتة
 6 9878 38243 ;82 48979 258:2 إدارة الصف كبتة
 5 9875 38249 ;82834 98525 47844 إجرا ات التقومي كبتة
 4 9873 3827 ;82:8 68847 368:2 يقيق الذات )ذات اسعلم( كبتة
يقيريريريريريريريريريريريريريريق أيريريريريريريريريريريريريريريدات الرتبيريريريريريريريريريريريريريرية  كبتة

 بالهربة لل تعل ر
49879 :8262 82859; 38256 9874 3 

  9875 3825 ;82888 :478:8 287867 بشك  لا  كبتة
ّابع   تقريديريم غ آرا  اسدرسرير  متوسطات درجات بر إ صااية داللة ذو فرد يوجد ال" الاّضة  ال
 الكاايات تبع ا ستغت ا هس". استبانة تطبيق بعد الكاايات التعلي ية، حلاجة التدرب للى

 ( 11   جدو 
ّق t- testةةم   ّهم لحيج  اليدرب  ي  الفايايت اليعية ة ( لدلل  الا  بة   يطسطيت درجيت ال درسة  ا  تادا

 ة ب  يغةّ الجيس.
 القرار قي ة الداللة درجات احلرية قي ة ت  االارات اسعياري استوسك احلرا. العدد اجمل ولة
يريريريريريريريريريريريريريت  98923 66 98359 498494 286847 :3 الذكور

 478324 288883 39 اإناث داال
لداللريرية الاريريرد بريرير متوسريريطات درجريريات اسدرسريرير للريريى االسريريتبانة قريريد ( t-testيتبريرير مريريم ا ريريدوال أن قي ريرية)

( ويريريي أكريريي مريريم 98923وتبريرير أن قي ريرية الداللريرية قريريد بلغريريت) ،(66( لهريريد درجريريات احلريريرية )98359) بلغريريت
 إ صااية بر داللة يلد  وجود فرد ذإىل (  لذل  فالارد يت داال إ صاايا ، ا مر الذي يشت 9896)

 استبانة تطبيق بعد الكاايات التعلي ية، حلاجة التدرب للى تقديريم غ آرا  اسدرسر  متوسطات درجات
 الكاايات تبع ا ستغت ا هس.

 غ آرا  اسدرسرير  متوسريطات درجريات برير إ صريااية داللرية ذو فريرد يوجريد "ال الاّض ة  الخي    
الكاايريريات تبع ريريا ستغريريت ايريريية  اسريريتبانة تطبيريريق بعريريد علي يريرية،الكاايريريات الت حلاجريرية التريريدرب للريريى تقريريديريم

 التدريرية".
  ( 19جدو   

ّة ّاايت ال عةيرا  لدرجيت ال درسة  ة ب سيطات الخل  ال يطسطيت الح يبة  وال ح
 االارات اسعياري استوسك احلرا. العدد مرتويات استغت

 468944 :27787 28 سهوات  7اق  مم 
 5385:5 299898 33 سهوات 29 -  7مم  

 498:38 28:894 29 سهوات 29اكثر مم 
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 :478:8 287867 68 الكلي
مريريم وج ريرية نظريريريم  لريريدرجات اسدرسريريرفريريرود  ايريريرية بريرير استوسريريطات احلرريريابية  وجريريوديتبريرير مريريم ا ريريدوال 

نرياتا  ،لي يةللى الكاايات التع رب متغت سهوات ايية  رتوياتى الثالث  وال تقديريم حلاجة التدرب 
 ريتالت سريهوات ايريية، وهبريدت التحقريق مريم الداللرية اإ صريااية للاريرود الظايريرية قريا  البا ريث بري جرا  الم 

 ةسريهوات ايريية متغريتا  مرريتقال  ولريى ثالثري يريث لريّد ( One Way Anova) ا تبار يلي  التبايم ا  ادي
ات، ويبريريرير ا ريريريدوال اآليت نتريريريااا يريريريذا أمريريريا استغريريريت التريريريابع تقريريريديريم حلاجريريرية التريريريدرب للريريريى  الكاايريريري ،مرريريريتويات
 التحلي :

 (17  جدو 
ّوق بة   يطسطيت درجيت ال درسة ANOVA يي ا اخيلير تحيةل اليليا  اةةيدي   ّهم  ( ليا     وجه   ظ

ّة  ة ب  يغةّ سيطات الخل

درجة  جم وع اسربعات مصدر التبايم
مرتو   قي ة الداللة (Fقي ة) متوسك اسربعات احلرية

 الداللة
 يت داال :9856 ، 8:2 299:8855 3 :328:859 بر اجمل ولات

 24888825 65 854:78657 دا   اجمل ولات
  67 876878946 اإ اي

 توسريطات درجريات يتبر مم ا دوال لد  وجود فرود دالة إ صرياايا  برير استوسريطات احلرريابية اياصرية 
ى الكاايريريات التعلي يريريرية تعريريريا  ستغريريت سريريريهوات ايريريريية، فقريريريد  ريريريوال تقريريريديريم حلاجريرية التريريريدرب للريريري آرا  اسدرسريرير 

ويريي قي رية يريت دالرية إ صرياايا  لهريد ( :9856) وبلغريت قي رية الداللرية (988:2بلغت قي ة اإ صريااي ت )
 .قبوال  الارضية الصاريةإىل ( اا يدلو 9896) مرتو  الداللة

 غ آرا  اسدرسرير  جرياتمتوسريطات در  برير إ صريااية داللرية ذو فريرد يوجريد ال الاّض ة  ال يدس  ":
 .الكاايات تبع ا ستغت استي  العل ي" استبانة تطبيق بعد الكاايات التعلي ية، حلاجة التدرب للى تقديريم

 ( 14  جدو 
ّهم لحيج  اليدرب  ي  الفايايت اليعية ة ( t-test) ةةم ّق بة   يطسطيت درجيت ال درسة  ا  تادا  لدلل  الا

   ة ب  يغةّ ال ؤهل العي 
درجريريريريات  قي ة ت  االارات اسعياري استوسك احلرا. العدد اجمل ولة

 احلرية
قي ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية 
 الداللة

 القرار

 يت داال ،97: 66 ،229 568388 288829 43 إجازة جامعية
 358659 2868:3 36 دبلو  ت يي  تربوي

ر للريى االسريتبانة قريد ( لداللرية الاريرد برير متوسريطات درجريات اسدرسريt-test) يتبر مم ا دوال أن قي رية
ويريي أكريي مريم ( 98:97) وتبرير أن قي رية الداللرية قريد بلغريت ،(66لهد درجريات احلريرية )( 98229) بلغت

 داللة إ صااية بر يلد  وجود فرد ذإىل (  لذل  فالارد يت داال إ صاايا ، ا مر الذي يشت 9896)
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 استبانة تطبيق بعد لكاايات التعلي ية،ا حلاجة التدرب للى تقديريم غ آرا  اسدرسر  متوسطات درجات
 .ستغت استي  العل ي ا  الكاايات تبع

ّبة    الطنية    ليفايا  يت اليعية ة    اةسيس  ة  ل   د   ال   ؤا  الثيل   :    ي درج      يرس     درس     الي
ّهم؟ ّر    وجه    ظ  لإلجابرية لريم يريذا الرريتاال قريا  البا ريث حبررياب استوسريطات احلرريابية  تدرا هم ال ا

ت اسعياريريرية  لريريدرجات اسدرسريرير للريريى االسريريتبانة في ريريا يتعلريريق بدرجريرية اارسريريت م للكاايريريات التعلي يريرية واالارافريريا
ة الرريتة،  ف ريا ت الهتريااا   وغ كري  مريور مريم احملرياور الرايرريلد  تدرير م مقرر الرتبية الوئهيرية، بشريك  لريا

 للى الهحو اآليت: 
 ( 17  جدو 

ّاايت ال عةيرا  وا لي ب ال  طا  لدرجيت ال درسة  اة ي ايعيق بدرج    يرسيهم ال يطسطيت الح يبة  وال ح
ّبة  الطنية  ّر الي  ليفايايت اليعية ة  لد  تدرا هم  ا

استوسك  اور االستبانةم التقدير
 احلرا.

االارات 
 اسعياري

 الهربة اسئوية
; 

متوسك الوزن 
 الهريب

االارات 
 الرتبة اسعياري

 3 98693 38387 ;868988 6837537 4785322 التخطيك للتعليم كبتة
 4 98697 38283 738982 58436 37898 ا تيار ا نشطة وتهظي  ا كبتة
 2 :9869 38485 8:89:6 48939 27872 إدارة الصف كبتة
 5 98769 38233 898875 78598 :4789 إجرا ات التقومي كبتة
 6 98842 38939 788666 68686 35843 يقيق الذات )ذات اسعلم( كبتة
يقيريريريق أيريريريدات الرتبيريريرية بالهرريريريبة  كبتة

 لل تعل ر
468:4 7893: 77864 28:: 9876 7 

  9874 38279 828428 398462 286855 بشك  لا  كبتة
درجرية  غ آرا  اسدرسرير  متوسريطات درجريات برير إ صريااية داللرية ذو فريرد يوجريد ال" الاّض ة  ال  يبع 

الكاايات تبع ا ستغت  استبانة تطبيق بعد درير م مقرر الرتبية الوئهية ،اارست م للكاايات التعلي ية لد  ت
 .ا هس"

 ( 16  جدو 
ّهم لدرج    يرس   الفايايت اليعية ة ( t-test) ةةم ّق بة   يطسطيت درجيت ال درسة  ا  تادا  لدلل  الا

 ة ب  يغةّ الجيس
 القرار قي ة الداللة درجات احلرية ت قي ة  االارات اسعياري استوسك احلرا. العدد اجمل ولة
يريريريريريريريريريريريريريريريريريريت  ،22: 66 -98224 :32874 286825 :3 الذكور

 :2:842 286886 39 اإناث داال
( لداللريرية الاريريرد بريرير متوسريريطات درجريريات اسدرسريرير للريريى االسريريتبانة قريريد t-testيتبرير مريريم ا ريريدوال أن قي ريرية)

ويريي أكريي مريم  (98:22) اللرية قريد بلغريتوتبرير أن قي رية الد ،(66لهد درجريات احلريرية ) (98224) بلغت
 برير إ صريااية داللرية يذ فرد لد  وجودإىل ( لذل  فالارد يت داال إ صاايا ، ا مر الذي يشت 9896)

درجريريرية اارسريريريت م للكاايريريريات التعلي يريريرية لريريريد  تدريرريريري م مقريريريرر الرتبيريريريرية  آرا  اسدرسريريرير غ متوسريريريطات درجريريريات
 .ستغت ا هس الكاايات تبعا   استبانة تطبيق بعد الوئهية ،
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درجرية  غ آرا  اسدرسرير  متوسريطات درجريات برير إ صريااية داللة ذات فرود توجد ال" الاّضة  الثي ي 
الكاايات تبع ا ستغت  استبانة تطبيق بعد اارست م للكاايات التعلي ية لد  تدرير م مقرر الرتبية الوئهية ،

 .سهوات ايية التدريرية
 ( 15جدو   

ّةال يطسطيت الح   ّاايت ال عةيرا  لدرجيت ال درسة  ة ب سيطات الخل  يبة  وال ح
 االارات اسعياري استوسك احلرا. العدد مرتويات استغت

 328937 289864 28 سهوات  7ق  مم أ
 2:8895 287888 33 سهوات 29 -  7مم  

 2:8:78 :28989 29 سهوات 29اكثر مم 
 398462 286855 68 الكلي

مريريم وج ريرية نظريريريم  لريريدرجات اسدرسريريرفريريرود  ايريريرية بريرير استوسريريطات احلرريريابية  وجريريود ريريدوال يتبريرير مريريم ا
رسريرية الكاايريريات التعلي يريرية نريرياتا لريريم  ريريوال تقريريديريم لدرجريرية اا ة رريريب متغريريت سريريهوات ايريريية  رريريتوياتى الثالثريري

  ا تبار  تالت سهوات ايية، وهبدت التحقق مم الداللة اإ صااية للارود الظايرية قا  البا ث ب جراا
 ةسريريريهوات ايريريريية متغريريريتا  مرريريريتقال  ولريريريى ثالثريريري  يريريريث لريريريدّ ( One Way Anovaيليريريري  التبريريريايم ا  ريريريادي)

 أما استغت التابع ف و درجة اارسة الكاايات، ويبر ا دوال اآليت نتااا يذا التحلي :  ،مرتويات
 ( 18  جدو 

ّوق بة   يطسطي( ANOVA) يي ا اخيلير تحيةل اليليا  اةةيدي ّهم  ت درجيت ال درسة ليا     وجه   ظ
ّة  ة ب  يغةّ سيطات الخل

درجة  جم وع اسربعات مصدر التبايم
مرتو   قي ة الداللة (F) قي ة متوسك اسربعات احلرية

 الداللة
 :398,98 3 6858269 بر اجمل ولات

 5298998 65 3372:8988 دا   اجمل ولات يت داال ،699 ،796
  67 342:5894 اإ اي

 توسريريريطات يتبريريرير مريريريم ا ريريريدوال لريريريد  وجريريريود فريريريرود دالريريرية إ صريريرياايا  بريريرير استوسريريريطات احلرريريريابية اياصريريرية    
 ريريوال تقريريديريم لدرجريرية اارسريرية الكاايريريات التعلي يريرية تعريريا  ستغريريت سريريهوات ايريريية، فقريريد  درجريريات آرا  اسدرسريرير 

 دالرية إ صرياايا  لهريد ويريي قي رية يريت( 9.699) وبلغريت قي رية الداللرية (:9.79بلغت قي ة اإ صريااي ت )
 قبوال  الارضية الصاريةإىل ( اا يدلو 9896مرتو  الداللة)

درجرية  غ آرا  اسدرسرير  متوسريطات درجريات برير إ صريااية داللرية ذو فريرد يوجريد ال" الاّض ة  الييس ع 
ا ستغت الكاايات  تبع   استبانة تطبيق بعد اارست م للكاايات التعلي ية لد  تدرير م مقرر الرتبية الوئهية ،

 .استي  العل ي"
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 ( 12  جدو 
ّهم لدرج    يرس  الفايايت اليعية ة t- testةةم   ّق بة   يطسطيت درجيت ال درسة  ا  تادا ة ب  ( لدلل  الا

  يغةّ ال ؤهل العي  
درجريريريريات  قي ة ت  االارات اسعياري استوسك احلرا. العدد اجمل ولة

 احلرية
قي ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية 

 الداللة
 القرار

يريريريريريريريريريت  .369 66 2.255 39.785 289.27 43 جامعية إجازة
 8:7.:2 7:.282 36 دبلو  ت يي  تربوي داال

( لداللرية الاريرد برير متوسريطات درجريات اسدرسرير للريى االسريتبانة قريد t-test) يتبر مم ا دوال أن قي رية
أكريي مريم ( ويريي 98369) وتبرير أن قي رية الداللرية قريد بلغريت ،(66( لهد درجريات احلريرية )28255) بلغت

 بر إ صااية داللة يذ فرد لد  وجودإىل (  لذل  فالارد يت داال إ صاايا ، ا مر الذي يشت 9896)
درجريرية اارسريريت م للكاايريات التعلي يريرية لريريد  تدريرري م مقريريرر الرتبيريرية  غ آرا  اسدرسريرير  متوسريطات درجريريات

 .الكاايات تبع ا ستغت استي  العل ي استبانة تطبيق بعد الوئهية ،
ّةا  آرا  اسدرسر  متوسطات درجات ال توجد لالقة ارتبائيى ذات داللة إ صااية بر" لاّضة  العيش
" ،ومتوسريطات درجرياهتم غ تقريديريم حلاجرية التريدرب للريى الكاايريات الكاايريات التعلي يرية، أمهية تقديريم غ

سدرسرير غ تقريديريم ( برير درجريات ا ريث حبررياب معامري  االرتبرياط )بتسريونوال تبار يريذو الارضريية قريا  البا
  مهية الكااية و اجت م للتدرب للي ا، وجا ت الهتااا للى الهحو اسوضح غ ا دوال اآليت:

 ( 91  جدو 
ّهم ةه   ة  الفايا  وةيجيهم لييدرب  يةهي عي ل الرتليط بة  درجيت ال درسة  ا  تادا

استوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريك  العدد اال تبار 
 احلرا.

االاريريريريريريريريريريريريرات 
 اسعياري

معامريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  
 )ر( تباطاالر 

درجريريريريات 
 احلرية

قي ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية 
 الداللة

 القرار

 98:59 3587:4 396825 68 أمهية الكاايات
 

 داال 98929 66
 :478:8 287867 68 احلاجة للتدرب الكاايات

وذات داللرية لهريريد ( ويريي قي ريرية لاليرية 98:59) يال ريا مريم ا ريدوال أن قي ريرية معامري  االرتبرياط قريريد بلغريت
( 9896( ويريي قي رية أصريغر مريم مرريتو  الداللريرية)98929)  رية الداللريةك ريا بلغريت قي  ،(66درجريات احلريرية )

ويريريذا يريريدال للريريى وجريريود لالقريرية ارتبائيريرية موجبريرية بريرير درجريريات اسدرسريرير غ تقريريديريم  مهيريرية الكاايريرية و ريرياجت م 
وقبريوال الاريرض البريدي  الريذي يريه  للريى أنريى توجريد لالقرية  ،اريا يريدلو لريرف  الارضريية الصريارية ،للتدرب لليريى

 الكاايات التعلي ية، أمهية تقديريم غ آرا  اسدرسر  متوسطات درجات ة إ صااية برارتبائيى ذات دالل
  ،الكاايات استبانة تطبيق ومتوسطات درجاهتم غ تقديريم حلاجة التدرب للى الكااية بعد

( لداللرية الاريرد برير متوسريطات درجريات اسدرسرير للريى االسريتبانة قريد t-test) يتبر مم ا دوال أن قي رية
( ويريريي أكريريي مريريم 98923وتبريرير أن قي ريرية الداللريرية قريريد بلغريريت) ،(66( لهريريد درجريريات احلريريرية )98359) بلغريريت

 داللرية إ صريااية برير يلد  وجود فرد ذإىل ( لذل  فالارد يت داال إ صاايا ، ا مر الذي يشت 9896)
  استبانة يقتطب بعد الكاايات التعلي ية، حلاجة التدرب للى تقديريم غ آرا  اسدرسر  متوسطات درجات
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 .ستغت ا هس ا  الكاايات تبع
ّة آرا   متوسريطات درجريات ال توجريد لالقرية ارتبائيريى ذات داللرية إ صريااية برير" الاّض ة  الحيدا    ش 

ومتوسطات درجاهتم غ تقريديريم حلاجرية التريدرب  الكاايات التعلي ية، لدرجة اارسة تقديريم غ اسدرسر 
 .ايات"الكا استبانة تطبيق للى الكااية بعد

وال تبريريار يريريذو الارضريريية قريريا  البا ريريث حبرريرياب معامريري  االرتبريرياط )بتسريريون ( بريرير درجريريات اسدرسريرير غ    
تقديريم لدرجرية اارسرية الكاايرية و رياجت م للتريدرب للي ريا، وجريا ت الهتريااا للريى الهحريو اسوضريح غ ا ريدوال 

 اآليت:
 ( 91  جدو 

ّهم ةه ة   لفايا  وةيجيهم لييدرب  يةهيا  عي ل الرتليط بة  درجيت ال درسة  ا  تادا
استوسك  العدد اال تبار

 احلرا.
االارات 
 اسعياري

 معام  االرتباط
 )ر(

درجات 
 احلرية

قي ة 
 القرار الداللة

 يت داال 98469 66 98237 68 398462 286855 درجة اارسة الكااية
 68 :478:8 287867 احلاجة للتدرب للى الكااية
  ،(66( يت دالة لهد درجات احلرية ) 98237) أن قي ة معام  االرتباط قد بلغت يال ا مم ا دوال
( ويريريذا يريريدال للريريى لريريد  9896) ( ويريريي قي ريرية أكريريي مريريم مرريريتو  الداللريرية98469) ك ريريا بلغريريت قي ريرية الداللريرية

اريريا يريريدلو  ،وجريريود لالقريرية ارتبائيريرية بريرير درجريريات اسدرسريرير غ درجريرية اارسريرية الكاايريرية و ريرياجت م للتريريدرب لليريريى
متوسريريطات  الارضريية الصريارية الريه تريه  للريى أنريى ال توجريد لالقرية ارتبائيريى ذات داللرية إ صريااية بريرلقبريوال 
ومتوسريطات درجرياهتم غ تقريديريم حلاجرية  الكاايريات التعلي يرية، درجرية اارسرية غ آرا  اسدرسرير  درجريات

 .التدرب للى الكاايات
ّة: آرا   متوسريطات درجريات ااية برير"ال توجريد لالقرية ارتبائيريى ذات داللرية إ صري الاّض ة  الثي ة    ش 

 .ومتوسطات درجاهتم غ درجة اارسة الكاايات" الكاايات التعلي ية، أمهية تقديريم غ اسدرسر 
وال تبريريريار يريريريذو الارضريريريية قريريريا  البا ريريريث حبرريريرياب معامريريري  االرتبريريرياط )بتسريريريون ( بريريرير درجريريريات اسدرسريريرير غ 

 ااا للى الهحو اسوضح غ ا دوال اآليت:تقديريم  مهية الكااية ودرجة اارست م هلا، وجا ت الهت
 ( 99  جدو 

ّهم ة  ه ة  الفايا  ودرج    يرسيهم لهي عي ل الرتليط بة  درجيت ال درسة  ا  تادا

استوسك  العدد اال تبار
 احلرا.

االارات 
 اسعياري

 معام  االرتباط
 )ر(

درجات 
 احلرية

قي ة 
 القرار الداللة

 يت داال :9836 66 98263 35.7:4 396825 68 أمهية الكاايات
 398462 286855 68 درجة اارسة الكااية

( ويريي قي رية لاليرية وذات داللرية لهريد 98263) )أن قي ة معام  االرتبرياط قريد بلغريت يال ا مم ا دوال
( 9896) كريريي مريم مرريتو  الداللريريةأويريي قي رية  (:9836) ك ريريا بلغريت قي رية الداللريرية،  (66درجريات احلريرية) 
ى لريريريد  وجريريريود لالقريريرية ارتبائيريريرية بريريرير درجريريريات اسدرسريريرير غ تقريريريديريم  مهيريريرية الكاايريريرية ودرجريريرية ويريريريذا يريريريدال للريريري
توجريريد لالقريرية ارتبائيريريى ذات داللريرية  اريريا يريريدلو لقبريريوال الارضريريية الصريريارية الريريه تريريه  للريريى أنريريى ال ،اارسريريت م هلريريا
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ت درجاهتم ومتوسطا الكاايات التعلي ية، أمهية تقديريم آرا  اسدرسر غ متوسطات درجات إ صااية بر
 .غ درجة اارست ا

ّاب   ع: ّبة     الطنية     ليفايا   يت اليعية ة     اةسيس   ة  ل   د   ال    ؤا  ال     ي درج       يرس      درس     الي
ّبة  الطنية  ّر الي  بعد تطلةق بطية  ال الةظ   يةهم    ال طجهة  الخيصيصةة ؟  تدرا هم  ا

واالارافريريريات اسعياريريريرية  لريريريدرجات لإلجابريريرية لريريريم يريريريذا الرريريريتاال قريريريا  البا ريريريث حبرريريرياب استوسريريريطات احلرريريريابية 
في ا يتعلق بدرجرية اارسرية  اسدرسر غ بطاقة اسال ظة اله ئبقت للي م مم قب  اسوج ر اال تصاصير 

مدرس الرتبية الوئهية للكاايات التعلي ية لد  تدرير م مقرر الرتبية الوئهية، بشك  لا  وغ ك  مور مم 
 لهتااا للى الهحو اآليت:احملاور الرايرية الرتة،  ف ا ت ا

 ( 97جدو   
ّاايت ال عةيرا  والي ب ال  طا  لدرجيت ال درسة  اة ي ايعيق بدرج    يرسيهم  ال يطسطيت الح يبة  وال ح

ّبة  الطنية  بعد تطلةق بطية  ال الةظ  ّر الي  ليفايايت اليعية ة  لد  تدرا هم  ا
استوسك  ماور بطاقة اسال ظة التقدير

 احلرا.
الارات ا

 اسعياري
 الهربة اسئوية

; 
متوسك الوزن 

 الهريب
االارات 
 اسعياري

 الرتبة

 3 98443 28527778 :5883333 68846 3387778 التخطيك للتعليم ضعياة 
 6 98652 28444444 4989:635 48797 27899 ا تيار ا نشطة وتهظي  ا ضعياة 
 5 98365 28396825 5389625 28999 899: إدارة الصف ضعياة 
 4 98758 28424836 54889542 :5869 33844 إجرا ات التقومي ضعياة 
 2 98772 286 69 48797 29899 يقيق الذات )ذات اسعلم( ضعياة 
يقيريريريريريريريريريريريق أيريريريريريريريريريريريدات الرتبيريريريريريريريريريريرية  ضعياة 

 بالهربة لل تعل ر
39899 28843 48894895 28222222 984256 7 

  98389 284457:6 5485:6:4 248999 298899 بشك  لا  ضعياة 
يتبّر مم ا دوال الرابق أّن درجة اارسة اسدرسر للكاايات التعلي ية ا ساسية ك ا رصديا اسوج ون 

يريريق االسريريتبانة للريريريى مريريم  ريريالال بطاقريرية اسال ظريرية، كانريريت بدرجريريرية ضريريعياة ويريريذا يتهريرياق  مريريع مريريريا نريريتا لريريم تطب
لريد  موضريولية اسدرسرير إىل اا يشت  كبتة،  أهنم ئبقوا  يع الكاايات بدرجةإىل شاروا أاسدرسر،  يث 

 ،غ تقديراهتم
 مناقشة النًائج وتفسريها: -11

( والرريريريتاال الرابريريريع ايريريرياص ببطاقريريرية اسال ظريريرية، أّن درجريريرية أمهيريريرية 23-2) يتبريريرير مريريريم نتريريريااا الارضريريرييات مريريريم
ذكور  صريريريااية بريريرير الريريريإة، ول تظ ريريرير أيريريرية فريريريرود ذات داللريريرية الكاايريريريات مريريريم وج ريريرية نظريريرير اسدرسريريرير كانريريريت كبريريريت 

أساسريية غ الع ليرية التدريرريية، ويريذا ال خيتلريف  دّ  ّن يذو الكاايريات تعري واإناث، ويذو نتي ة متوقعة نظرا  
 .ستغتات ا هس، وايية، واستي  العل ي لليى اسدرسون تبعا  
ي يرية وجود لالقرية ارتبائيرية موجبرية برير درجريات اسدرسرير غ تقريديراهتم  مهيرية الكاايريات التعل وتبر أيضا  

أن يريذو الكاايريات أساسريية لرريت الع ليرية إىل وبر احلاجرية سايريد مريم التريدّرب للي ريا، ويريذا يعريا   ،االساسية
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ولكريريريم اساارقريريرية أنريريريى ل تكريريريم يهريريريا  لالقريريرية ارتبائيريريرية بريريرير درجريريرية اارسريريرية اسدرسريريرير  ،التدريرريريريية بشريريريك  ئبيعريريريي
يى بطاقة اس الوقت الذي كشات فللكاايات ا ساسية، وبر احلاجة للتدرب للي ا كل ا أو بعض ا، غ ن

أّن اسدرسرير قرياموا بتهايريذ يريذو  ( مدرسريا  43) اسوج ر للريى ليهرية مريم اسدرسرير بلغريت اسال ظة اسطبقة مم
و ديكريم أن نرريتهتا  ،أّن اسوج ر مم اسش ود هلم بريايية غ اسيريدان الرتبريوي اس ارات بدرجة ضعياة، لل ا  

أّن تقريديرات اسدرسرير لدرجريرية اارسريت م للكاايريريات استضري هة غ االسريريتبانة  مريم  ريالال نتريريااا بطاقرية اسال ظريرية 
طاقرية اسال ظرية لتكشريف الضريعف غ كانت متحياة ويت موضريولية وال يبريىن للي ريا غ نترياا  م، لريذا أتريت ب

جريريريريرا  دورات تدريبيريريريرية إإىل وأ  ريريريريرت احلاجريريريرية  ،دا  مريريريريم مدرسريريريريي الرتبيريريريرية الوئهيريريريرية غ ل ليريريريرية تريريريريدريس اسقريريريريررا 
 .اسادة سدرسي
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 املراجع

 :املراجع العربوة

تقريومي فالليرية معلريم الترياري  غ اسر لرية الثانويرية غ مافظرية الارقريا  ولريوا   .(9::2). إبريراييم أبو شريهار، -
 .ا ردن ل ان، ا امعة ا ردنية، رسالة ماجرتت يت مهشورة، .م دبا
مهريريايا احلاسريريوب التعلي ريريي للتعلريرييم الثريريانوي الشريريام   .(8::2) .ل ريرير بريريراييم وأبريريو إصريريبع،إ القريريالود، -

 .وزارة الرتبية والتعليم، ل ان: ا ردن .و طوئ ا العريضة
درجريرية اارسريرية ألضريريا  ييئريرية التريريدريس غ كليريرية ا مريريتة لاليريرية . (:399). م ريريد لبريريداه ايرابشريرية، ل ريرير -

اسريتمتر العل ريي  .التدريرية مريم وج رية نظرير الطالبريات ية غ ا ردن للكااياتا كادديية جبامعة البلقا  التطبيق
 .كلية العلو  الرتبوية ،جامعة جرش اياصة الثا ،
دار الكتريريريريريرياب  ، العريريريريريرير:اإمريريريريريريارات، (2ط) .م ريريريريريريارات التريريريريريريدريس الاعريريريريريرياال .(3994). زيريريريريريريد اهلويريريريريريريدي، -

 .ا امعي
 .ب غ أدا  الطالب/اسعلم الكاايات التدريريةأثر فاللية التدري. (6::2). س يلة م د الاتالوي، -

 .بغداد، جامعة بغداد، رسالة دكتوراو يت مهشورة
(، 2)ط .ا دا  -التريريدريب -كاايريات التريريدريس: اسا ريو   . (3994). سريري يلة بهريت مرريريم الاريتالوي، -

 .دار الشرود للهشر والتوزيعل ان: ا ردن، 
اسعل ريريرير وفريريريق مهحريريريى الكاايريريريات التعلي يريريرية سواج ريريرية  لريريريدادتصريريريور مقريريريرتح إ .(:399). اليريريرياس، أ ريريريا -

 .كلية العلو  الرتبوية جامعة جرش اياصة، ،استمتر العل ي الثا . يديات العصر
استسرريريريرية : بريريريتوت .تكريريريويم اسعلريريريريم العريريرير. والثريريريريورة العل يريريرية التكهولوجيريريريرية .(2:99). جياايريريريري  بشريريريارة، -

  .ا امعية للدراسات والهشر والتوزيع
مهشريريورات جامعريريرية  :جامعريرية دمشريريريق كليريرية الرتبيريريرية، .ئرااريريريق تريريدريس الالرريريرياة. (4::2). ك ريرييال بريريوز، -
 .دمشق
اإفريريادة مريريم تكهولوجيريرية التعلريرييم غ تصريري يم بريريراما تريريدريب اسعل ريرير . (2:92). سريريعدية م ريريد هبريريادر، -

 (.9)، عليملتجملة تكهولوجية ا .اسبهية للى الكااية
 .: كلية الرتبيةجامعة اإسكهدرية. م هة التعليم .(6::2). إ الي  م د وآ رون دياب، -
 .الدار العربية لل وسولات: بتوت ،(2ط) .احلقااب التدريبية. (9::2). لبد الباري وآ رون درّو، -
 .دار الشرود. جدة: نتاجية لل درسإالكااية ا. (2:92). م د مصطاى ،زيدان -
 .اسكتب العل ي للهشر والتوزيع: اإسكهدرية .تى اذجى وم ارا، التدريس .(9::2). زيتون، ك اال -
لقة الثانية مم التعلرييم  طيك وإلداد دروس اسواد االجت الية باحل. (2:99). مبار ، فتحي يوسف -

 .(2) 9، اجمللة العربية للرتبية اسهظ ة العربية للرتبية والثقافة والعلو  .ا ساسي
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غ فعاليريرية الكاايريريات التعلي يريرية ومصريريادريا لهريريد معل ريريي  دراسريرية اسريريتطاللية. (:2:9). نصريرير مقابلريرية، -
 (.6) :2، اجمللة الرتبوية .اسر لة الثانوية غ مديهه إربد وجرش غ االردن

 .دار الارقان ،ا ردن،2ط .الكاايات التعلي ية غ ضو  الهظم .(2:94). مرلي، توفيق -
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