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فاياااالمدرااالنلمد ااااتل ماافاهةلراا ل اواايل اااللمدراا اوي لم  هماماايي لك
 المسيلريام ييلفيلمدرلحليلمدثا  ييلفيلراي يلارشق.ل– مدطلبيل

  
 * سليمان املطلق فرحد. 

 
لمدرل ص

مدد    بحاي يدد    يهدد ا بحث ددى إحددز إرادد ن ريب ددص ربأيددص إعددد  لمدرسددص إقدد بر بحر ي ددس    دد 
 بحوصول إحز منبومص م  بحاي ي   بأل   سص  بحيأقسدص بحعدي ينث دي يك ياعادثه  بحرد يا بحند    مد  
  هص ربأ بحرو هس  بال عد صدسس   ذدكحا بحوصدول إحدز ة مردص مد  بحددي   بحلتددسص بحعدي ينث دي 

 حى بحرنهج بحوصيي يك يع لز له  بحر يا بحن    م    هص ربأ طلثص بحرأحلص بحث رويص،ب عت م بحث
( مو ه ً ب عد صس ً  مو هص ب عد صسص يلأ وك قلز بحر ي س  87بحع لسلي  ة  طث  بحث ى قلز)

 بحر ي ددد    دددي م يندددص رملددد  حعادددأا يددددو بحاي يددد   بحثنمدددص   ددد  بحر ددد  ي بحثث دددص بألذ ريرسدددص، 
  بأل ل  بحث ري بحث رويس  ( ط حث ً  ط حثص م  بحديس2781 بحعألويص بحنياسص،  بحوظسيسص بحرهنسص  قلز )

 حعاأا بحدي   بحعي يأ ك يّك م  بحضأ يي يك يع لز له  بحر يا بحن   .
 لّسندددت رعددد مج بحث دددى يدرسدددص بحاي يددد   بألذ ريرسدددص  إيأق إهددد ،  ذدددكحا بحعألويدددص  بحنيادددسص  مددد  

ذرد  بشعرلت قلسد  مد  ذي يد    أقسدص،  ذدكحا بألمدأ رياد  لتددوا بحاي يد   بحرهنسدص  بحوظسيسدص،  
 يإب بحطلثص  رس صي   حلر يا بحن    حاب بألدرسص: 

 م   ي  من ةش. -متلص  معي ك –ذذي  -م عأم  ي عأم بآل أي  -معرا  م  م رإ 
   لص بحث ى إحز ماروقص م  بحرقعأح   م  يدره :

يك إم ك مؤ ا   إق بر بحر يا  ي  وييص  بحالسد   بحا ماسدص بحرتعددص لادس  بالقعثد ي يدرسدص 
ي    بحدي   بحعي ياب يك يع لز له  بحر يا ذي ياوك ر    ً  ال  سر  إلا بحدي   بحعي بحاي 

حدلت قلز يقلز بح ي    م  رع مج دكه بح يب ص مع بحااي بح ثسى م  ي   إذا ب بحر ي س  
 ةث  بحت مص   ي ي ن مه  إلا بحاي ي    إلا بحدي  .

 ط حب بحرأحلص بحث رويص. -ال عد صيبحرو   ب -بحدي   -بحالر   بحريع حسص: بحاي ي  
 
 

 .سورية، دمشق* كلية الرتبية، جامعة 

 
 مق مص: -2
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بال املؤسسات التعليمية دائماا،  ملاا  اا ويف أثنائها  شغلت مسألة إعداد املعلم أو املدرس قبل اخلدمة   
يااة والرتبويااة والوةييفيااة يف املهنيااة ومواجهااة املسااتلدات العلم مااأ أةيااة يف املاام املعلاام مااأ الايااا  بواجبا اا 

ختصص ، و بعا  ملا ختطط  السياسة الرتبوية، وما  ضا  ماأ أاادان ينبغا  أن  ملاون متيفصالة يف امل رجاات 
البشاارية  االا الناااا  التعليماا  أو زاأ، و ااني  أةيااة املاام املعلتاام جليااة عناادما  ملااون اناااأ مناااا  جديااد  

ملياة التعليمياة قاادرا  علاا إواا  وماياق ماا اادفت إليا  اال  ن األساسا  يف العومتطور  ، فيصبح الا اململوت 
املناا ، وإال فإنت ال  املناا  مهما روع  يف جتويداا، فإهنا لأ ماق األاادان املرجاو  منهاا، ماا و يتاوافر 

اسااابة  ااا املعلتااام الااااادر املااادرأ ألاااادافها وبتواااااا وفلسااايفة بنائهاااا، و عااارن اسااارتا يليات التعلااايم والاااتعلتم املن
لتدريساااها، وااتياااار أسااااليج واسااارتا يليات التايااايم املناسااابة  ا.كماااا يليفاااو أنت املهماااات واألدوار املنو اااة 
باملعلم  تبدل  بدال  سريعا  وكثريا ، زلك " يف ةل املعرفة العلمية والثاافية وامليفاايم العصرية للرتبياة، ويتطلاج 

الدراساايتة لتواكااج التطااورات والتغااريات   عاادتل برااهاااااالا كلاا  مااأ مؤسسااات إعااداد املعلتاام أو املاادرس أن 
 (.112، 1002احلديثة واملستمر ، وبالتايل  الئم متطلبات الواق  املعاصر ومديات املستابل" )احليلة، 

أما يف اال إعداد الا املعلتم ونوعيت ، فإنت معام املاربم يتيفااون علاا رارور  " أن يملاون االا ا عاداد 
بغ  علا املعلتم عمل  بعد خترج ، وما  تطلب  مهنت  مأ كيفايات ومساات معيناة كا  يساتطي  أن مر بطا  مبا ين

يااؤدأ أدوار  الااو ساايوكل إلياا   نيفياالاا يف مهنتاا  املسااتابلية، و عااد ئركااة الرتبيااة الاائمااة علااا المليفايااات مااأ 
د املعلمم و دريبهم، إز  رأت علا مالمح الرتبية احلديثة وأكثراا انتشارا  يف املؤسسات الرتبوية املعنية بإعدا

برام  إعداد املعلتمم و دريبهم يف السنوات األاري   طورات مأ أبر اا  وجت  اال  الانيام   او اعتمااد مبادأ 
(. وماأ الضارورأ أن نادرأ أنا  35، 1002املهار  والمليفاية عند  صميم  لك النيام  وإعداداا")املاطرن، 

أساساااية أال واااا  الصااايفات الش صاااية للمااادرتس الاااو  اااؤثر أ اااا  اااأثري يف  با راااافة إا ماااا سااابق،  اااة قضاااية
املااااتعلتم.ومأ انااااا جااااال ااااالا البيفااااك ليلااااا  الضااااول علااااا المليفايااااات الواجااااج  وافراااااا يف املاااادرتس الناااااجح 

 والصيفات الو ينبغ  أن يتيفلا هبا.
 
 
 

 بإلحا ا ل حرلالص:ددددد 1



  المطلقد.  ............................ والطلبةكفايات المدرس الناجح وصفاته من وجهة نظر الموجهين االختصاصيين 
 
 

 74 

علا مدال المليفايات الال    وافراا عند املدرس ألن  يدير  يركز معام األحباث والدراسة الرتبوية احلالية
العملياااة الرتبوياااة وينيفااالاا، كماااا أنااا  يطاااوتر سلسااالة ماااأ ا جااارالات الاااو  سااااعد  علاااا التأكاااد ماااأ ماياااق 
النتاجات امل طط  ا.وإزا كانت األحباث قد ا يفات علا أةية المليفايات، إال أهنا قد ختتلف يف مسميات 

واملعااارن  ايااات املتيفرعااة عنهااا، وبشااملل عااا  فااإنت املاصااود مااأ المليفايااات اموعااة املهاااراتعنواناهتااا والمليف
واالجتاااااات الاااو  ااااود إا النلااااح يف أثناااال التعااااون مااا  ا ااااريأ  أو اااا  اموعاااة ماااأ املهاااارات والسااالوأ 

 واملعرفة الو مدد معايري مهمة أو مهنة ما.
: المليفاياااات املعرفياااة الش صاااية واملهنياااة والثاافياااة. و اااة وماااأ أاااام المليفاياااات الال ماااة للمااادرتس النااااجح

صيفات ش صية واجتماعية للمدرتس الناجح أيضا  نسعا إا  عمياها، ولملأ ال اناأ ا يفاا  علاا قائماة 
ال  المليفايات، وما يتيفرغ عنهاا يف كال املؤسساات الرتبوياة الو نياة والعربياة والعاملياةَّ أ  أنة اصوصاية االا 

ؤدأ دورا  يف  ملثيف ال  المليفايات أو ا كثار مأ  يفصيلها بداف  احلرص أو اصوصية الا البلد أو زاأ  
اجملتمااا  أو زاأَّ و بعاااا  لليفلسااايفة الرتبوياااة يف اااالا الاااو أ أو زاأ الاااو  ساااتند إليهاااا الرتبياااة لتيفاياااق ئاجاهتاااا 

 و طلعاهتاَّ 
ية العملية بمللية الرتبية ، ررور  وقد الئو البائك مأ االل عمل  مدرسا  ليفرت   ويلة ومشرفا  يف الرتب

الوصول إا مناومة مأ المليفايات  سعا للوصول يف إعداد املدرس و دريب  إا املستوى املطلوب وال سيما 
مااا  وجاااود منااااا  جدياااد  يف ساااورية، وماااأ الضااارور  مبملاااان  عااارن  رال املاااوجهم االاتصاصااايم يف اااال  

وكاااللك  رال الطلباااة الاااليأ سيدرساااون اااال  املنااااا  يف المليفاياااات إز اااام يشااارفون علاااا  ااادريج املدرسااام، 
الصاايفات الااو ينبغاا  أن  تااوافر يف مدرساايهم، ونااارا  إا ئاجااة املؤسسااات الااو  عااد  املدرساام قباال اخلدمااة، 
و لااك الااو  اادرهبم يف أثنااال اخلدمااة كمااا قلنااا علااا أئاادث املااداال يف إعااداد املعلاام، إا  لااك املناومااة مااأ 

م مااا ينبغا  أن يملتسااب  املادرس ويتيفلااا با ، ونااارا  لنادر  البيفااوث يف االا اجملااال ةهاارت المليفاياات الااو  با
إز مأ الضرورأ العمل يف اال حبك يسعا إا بيان المليفايات الال مة للمدرس الناجح    مشمللة البيفك

ومدياااد الصااايفات الش صاااية الاااو  ااادعم امتالكااا   ااال  المليفاياااات كااا  يعمااال علاااا ماياااق أاااادان العملياااة 
 الرتبوية مأ االل املن  العلم  واملهين والش ص .

 يدرسص بحث ى . -3
  تأ ا أةية البيفك مأ: 

أةيااة المليفايااات الااو ينبغاا  أن  تااوافر لاادى املاادرس الناااجحح ويسااعا البيفااك لتيفديااداا مااأ  -5-2
وجهة نار املوجهم االاتصاصيم، وكللك الصيفات الش صية واالجتماعياة الاو ينبغا  أن 
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درس النااااجح، ماااأ وجهاااة ناااار املتعلمااام الاااليأ يااارون رااارور  أن  ملاااون لااادى يتيفلاااا هباااا املااا
 مدرسيهم، لتلعلهم قريبم منهم.

أةياااة املرئلاااة العمرياااة لطلباااة املرئلاااة الثانوياااة، إز ماااأ املعااارون  ربوياااا  أن املتعلمااام اااام باااور  -5-1
ال ماة للمادرس  العملية الرتبوية، ومأ األةية مبملان أن نتعرن  رالام يف الصيفات الو يروهنا

الناجح، ئيك للمتعلم يف ال  املرئلة اصوصية يرى يف مدرس  قدو ، ويرغج يف أن يتسم 
 بصيفات  ليب  طلعا   واندفاع  إا التعلم.

أةيااة املوجاا  االاتصاصاا  و بيعااة عملاا  املهنيااة املتضاامنة ا شااران علااا املدرساام ومالئاااة  -5-5
ال اااؤالل املااوجهم االاتصاصاايم يف إغنااال نااااا الاااو  والضااعف يف أدائهاام، وا فاااد  مااأ  ر 

 مداالت ناا  إعداد املدرس و دريب .
إمملانية ا فاد  مأ نتائ  البيفك يف  طوير مؤسسات إعاداد املدرسام، وال سايما يف كلياات  -5-1

الرتبية، وكللك  لك املؤسسات الو  درب املدرسام يف أثناال اخلدماة، وكاللك إغناال اللاوائح 
 الرتبية. التوجيهية يف و ار 

 يد با بحث ى -4
 يهدن الا البيفك إا:

الوصااول إا مناومااة مااأ المليفايااات األساسااية واليفرعيااة الااو ينبغاا  أن يملتساابها املاادرتس الناااجح -5-2
 مأ وجهة نار املوجهم االاتصاصيم.

الوصول إا قائمة مأ الصيفات الش صية الو ينبغا  أن يتيفلاا هباا املادرتس النااجح ماأ وجهاة 2-3-
 ر  لبة املرئلة الثانوية.نا

 بأل ئلص بحعي ياسب قنه  بحث ى   أضس إ  :-5
 ي ئلص بحث ى: -5-2

 ما المليفايات األساسية واليفرعيتة للمدرتس الناجحَّ-
 ما الصيفات الش صية الو ينبغ  أن يتيفلتا هبا املدرتس الناجحَّ-

  أضس   بحث ى: -5-1
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لابات املاوجهم املتعلااة بمليفاياات املادرس ال يوجد فر  زو داللاة إئصاائية بام متوساطات اسات -
 الناجح  بعا  ملتغري اجلنس.

ال يوجاااد فااار  زو داللاااة إئصاااائية بااام متوساااطات اساااتلابات الطلباااة املتعلااااة بصااايفات املااادرس  -
 الناجح  بعا  ملتغري اجلنس.

ال يوجاااد فااار  زو داللاااة إئصاااائية بااام متوساااطات اساااتلابات الطلباااة املتعلااااة بسااامات املااادرس  -
 ح  بعا  ملتغري الصف.الناج

 ح  ر بحث ى  قسنع : -6
ياتصر البيفك علا املدارس الثانوية يف مدينة دمشاق. وقاد جارى التطبياق النهاائ  علاا ويا  املاوجهم 

الصاايفم األول موجهاا  ااتصاصايا ، وعلااا عيناة ماأ الطلبااة والطالباات يف  87االاتصاصايم فيهاا وعااددام 
ماااو عم علاااا ثانوياااات الااالكور الاااليأ بلااام  12870الاااليأ بلااام عاااددام  والثاااال الثاااانويم العلمااا  واألدي

، ئساج إئصاالات دائار  التعلايم 21001، وثانويات ا ناث اللوايت بلم عدداأ فيها2881عددام فيها
،  البااا  و البااة، إز بلاام عاادد 2081الثااانوأ يف مديريااة الرتبيااة يف مدينااة دمشااق. وجااالت العينااة مؤليفااة مااأ 

ماااأ اجملتمااا  األصااال ، أماااا العاااا   %3( وبلغااات نسااابة العيناااة ئاااوايل 123دد ا نااااث )( وعااا138الااالكور )
  .1021-1025الدراس  اللأ أجريت في  الدراسة امليدانية فهو العا  الدراس  

 مدطل    بحث ى  إاأيي إ  بإل أبمسص: -8
 بحاي يص: -8-2

ة والالأ يااو  بالمليفاياة يااال  شري معلمات اللغة إا أن المليفاياة مشاتاة ماأ كلماة: كيفاا يمليفا  كيفايا
(، وجااال يف املعلاام املدرساا : المليفاا  الاالأ يمليفيااك ، 2220 -لاا : المليفاا ، ووعاا  أكيفيااال ) أ ااد ررااا

(، وهبلا املعىن ياال: استمليفيت  فمليفاية، ورجال كاان 2273 -ويغنيك عأ غري  ووع  أكيفيال ) أبو ئرب
ايااة والمليفااال   اادااال يف بعااا الملتابااات (. وممااا راادر زكاار  أن ميفهااوم  المليف2221وكيفااا )ابااأ مناااور 

املتصاالة هباالا املورااو ، وملااا كاناات المليفااال   عااين لغويااا  املساااوا  ألن أصاالها الثالثاا  )كيفااا(   األااال بمللمااة 
 المليفاية للداللة علا املورو  املاصود.

اخلني  العالية  ونعرتن المليفاية بأهنا: التمملأ علما  واني ، وال خييفا أن اخلني  املاصود  ال  اف عند ئدت 
فيفساااج، أو اخلاااني  العا يفياااة بااال اااا  ااااني  متملاملاااة  هعاااىن بالش صاااية ماااأ جوانبهاااا املتعااادد ،وعلا اااالا 

 فاملدرتس المليف  او املعدت ملمارسة أدوار  املتنوعة يف  عليم  لبت  بثاة واقتدار يف املواقف التعليمية التعلتمية.
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 بحر ّيا: -8-1

ريارايات...( ويااو  بعملياة التادريس والتعلايم يف  – ااري   –عربياة  او االاتصاصا  مبلاال ماا ) لغاة
املرئلة الثانوية، أو يف احللاة الثانية مأ التعليم األساس  يف بعا األئيان. واملدرس الناجح او مأ  تلك 
اصائص وصيفات مهارية وئركية وش صية واجتماعية واني  علمية وعملياة يوةيفهاا يف شارئ  للادرس إا 

سااات دام  األنشاااطة الصااايفية والالصااايفية واعتمااااد  يف بعاااا اجلواناااج علاااا الطلباااة يف شااارح الااادرس جاناااج ا
 ومبساعد  التملنولوجيا احلديثة والتانيات ووسائل التعليم امل تليفة.

 بحدي  : -8-3
اااا   لاااك الصااايفات الش صاااية واالجتماعياااة الاااو يتيفلاااا هباااا املااادرس و اهااار ماااأ ااااالل التيفاعااال مااا  

ئاة التعليمياة، ويملاون  اا  اأثري يف موقاف املاتعلم ماأ املدرس،وقاد يعاود زلاك عل ااملوقف مااأ املتعلمام يف البي
 املاد  الدراسية و علمها.

 بحرو   بال عد صي: -8-4
ساانوات،  20اااو ماادرتس مؤااال  ااأايال   ربويااا  لاا  اااني  يف اجملااال التدريساا  وا دارأ ملااد  ال  ااال عااأ 

ؤالاا  ألن يملااون مدرتسااا  أول  أو موجهااا  ااتصاصاايا  يف ماااد  بمليفايااات  ربويااة وصاايفات ش صااية   ويتمتاا 
ااتصاصاا ، با رااافة إا أن يملااون مثايفااا  يف وياا  ااااالت احليااا ، وأن خيلااو مااأ العيااوب واألماارا  الااو 

  عوق  عأ أدال واجب  كموج  ااتصاص .
 طلثص بحرأحلص بحث رويص: -8-5

صاااايفون األول الثااااانوأ والثااااال الثااااانوأ األدي والعلماااا  ااااام املتعلمااااون يف املرئلااااة الثانويااااة العامااااة يف ال
والثالاك الثااانوأ األدي والعلماا  يف ماادارس دمشااق الرمسيااة العامااة احلاصاالون علااا شااهاد  التعلاايم األساساا  

 مبلمو  درجات يؤالهم االلتيفا  بالتعليم الثانوأ العا .
 بحرأحلص بحث رويص: -8-6

مااأ الصافت العاشاار وئاا  الصاافت الثالااك عشاار  وااا  مرئلااة  مرئلاة  عليميااة ماادهتا ثااالث ساانوات  باادأ
و ناساام ااال  املرئلااة إا عااد  ااااالت التعلاايم العااا  )العلماا  واألدي( والثانوياااة  شااب  اانيتااة وغااري إلزاميااة.

املهنياااة والتلارياااة والشااارعية والنساااوية والزراعياااة واليفندقياااة، ويتيفااادد االاتصااااص يف اااال  املرئلاااة بناااال  علاااا 
سنة مأ  27 – 23الو حيصلها الطالج يف شهاد  التعليم األساس . واتد ال  اليفرت  مأ عمر  الدرجات
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عمااار الطالاااج. وهتااادن مرئلاااة التعلااايم الثاااانوأ إا مسااااعد  املتعلمااام علاااا ماياااق كامااال قااادراهتم البشااارية 
موا نم يعيشون ئيا   ومتابعة مصيلهم العلم  أو االلتيفا  بالعمل والتمت  مبملانة يف اتمعاهتم باعتبارام

 منتلة، ويتيفملون مسؤولياهتم.
 لاض بح يب    بحا لقص:-7

يااورد البائااك بعااا الدراسااات الساااباة ) ابليااة والعربيااة واألجنبيااة ( زات الصاالة مبورااو  البيفااك الااو 
 استطا  الوصول إليها مبتدئا  باألئدث.

 بح يب    بحاألسص: -7-2
بحاي يدد   بحثنمددص حرالّددو بحعالددسو ةثدد  ة بعنااوان: )بدراساا( 1777قدد ب  حادد  ) فاااد  اااد   -

(، ااادفت إا  عاارتن أااامت مااديات العوملااة، وانعملاساااهتا بحادد ماي  ددي ضددوي إ ددّ ي   بحاوحرددص
علا المليفايات الال مة للمعلمم ليملونوا قادريأ علا مواجهة ال  التيفديات. وإا  ادمي مارتح 

ساااتيفاد  مااأ ااالا املاااارتح يف عمليتااة إعااداد املعلتااام لتصاانيف المليفايااات الال ماااة للمعلاام، وكييفيااة اال
للازمأ احلاايل، واسات د  البائثااان اساتبانة رأأ الساتطال   رال اموعاة مااأ اخلانيال وأساا ل  كليااة 

جامعة الزقا يق، ئول المليفايات الال مة ملعلم التعليم قبل اجلامع .ومشلت عينة الدراسة  –الرتبية 
يف ويا  الت صتصاات الرتبويتاة والنيفسايتة.والنتائ  كانات اقارتاح ورا  ( ابريا  وأستازا  جامعياا  11)

قائمااة كيفايااات معلتاام التعلاايم مااا قباال اجلااامع ، وااا  مصاانتيفة ئسااج اباااور ا  يااة: )المليفايااات 
 –المليفايااااات الال مااااة ملواجهااااة التيفااااديات املعرفيتااااة  –الال مااااة ملواجهااااة التيفااااديات التملنولوجيتااااة 

 –المليفايات الال مة ملواجهة التيفديات اجملتمعيتة  –ة التيفديات الثاافيتة المليفايات الال مة ملواجه
المليفاياااااات الال ماااااة ملواجهاااااة التيفاااااديات  –المليفاياااااات الال ماااااة ملواجهاااااة التيفاااااديات االقتصااااااديتة 

 التيفديات الو فررتها العوملة(. –السياسيتة 
ي حدد م مالردددي ذي يدددص بحعتطددسر بح ي دددبعنااوان (1773إلدددأبدسو   بحأشددس  )وااادفت دراسااة  -

إا الملشاف بحأي ضس    ي إم ية يلدوظثي ل  حدص بإلمد يب  بحاألسدص بحرع د ة )ريب دص إقويرسدص(
عاأ مادى  اوافر كيفاياة وائااد  واا  كيفاياة الت طايط  للاادرس لادى معلما  الريارايات، وأجرياات 

عأ  ( معلما  ومعلمة يف أبو ةيب با مارات العربية املتيفد ، وأسيفرت النتائ 275علا عينة مأ )
)بيااان  اادل مسااتوى أدال معلماا  الرياراايات يف كيفايااة الت طاايط للاادرس، وكاناات اليفاارو  لصااا  
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 20 – 3ا نااااث ولصاااا  مااادى اخلاااني  األقااال ماااأ ماااس سااانوات باملاارناااة مااا  ماااد  اخلاااني  ماااأ 
 سنوات(.

مددد  مددد م إإقددد ك مالدددو بحردددوبر بال عر قسدددص لرددد بيا بعناااوان (1771إلدددأبدسو )وأيضاااا  دراساااة  -
بحاددد م ل  حددددص بحاويدددت حلاي يددد   بحع يياددددسص: ريب دددص ب دددعطثقسص آليبي بحرددددو هس  بحعالدددسو 

الاو اادفت إا الملشاف عاأ مادى إ ااان معلما  املاواد االجتماعياة مبادارس  بحر ي س  بأل بمد 
( موجهاااا ، 211التعلااايم العاااا  بدولاااة الملويااات للمليفاياااات التدريساااية، وأجريااات علاااا عيناااة ماااأ )

عااااأ أن المليفايااااات الال مااااة للتاااادريس ااااا  أنشااااطة االسااااتهالل، ( مدرسااااا  أول، وأساااايفرت 23و)
والمليفاياات األكاد ياة والنمااو املهاين، وكيفايااات مليال املاااد ، وكيفاياة أساااليج التادريس، وكيفايااات 
األنشااطة الصاايفية، وكيفاياااة اساات دا  املعينااات الرتبوياااة، وكيفايااة التاااومي، وكيفاياااة النشاااا اخلتاااام ، 

ل  المليفاياات متاوافر  بدرجاة كباري  لادى مادرس املاواد االجتماعياة. وكيفاية األنشطة الالصيفية. وا
 وال يوجد فرو  بم اللكور وا ناث، واليفرو  لصا  املرئلتم املتوسطة والثانوية.

بحاي ي   بأل   سص حلرالرس   ي مأحلص بحعالسو بحث روي بعنوان (1777ريب ص راسو )وكانت  -
 عرن المليفايات الضرورية للمعلم يف مرئلة التعليم  الو ادفت إا ي بأليرك م    هص ربأدو

الثاااانوأ األكااااد   ماااأ وجهاااة ناااار معلمااا  املااادارس الثانوياااة الرمسياااة يف األردن، وأجريااات علاااا 
–( معلما ، وأسيفرت عأ أن ال  المليفايات بالرت يج العا  كانت )التزا  أاالقيات املهنة 110)

مهااارات  –المليفايااات املعرفيااة  –طاايط لليفصااة مهااارات الت  –مهااارات التاادريس وإدار  الصااف 
 مهارات اال صال(. –التاومي وإصدار األئملا  

 ددد مص بحرالددو بحندد     قثةعهدد  ل حدد ب ع ح رادد ن بعنااوان (2998بحاددس  )وأ اات دراسااة  -
الو ادفت إا الملشف عأ العالقة بم اصاائص ح م طثب بحرأحلص بحث رويص لالطنص قر ك

(  االب باملرئلاة الثانوياة بسالطنة 120لإلواا ، وأجريات علاا عيناة ماأ )املعلم الناجح والاداف  
عهماااان، وأسااايفرت النتاااائ  عاااأ وجاااود عالقاااة موجباااة بااام اصاااائص املعلااام التدريساااية والش صاااية 
واالجتماعياااة وا دارياااة و وجااا  العمااال، وعاااد  اخلاااون ماااأ اليفشااال، واالساااتاالل، وا يفاااا  قلاااق 

 عمل ووجود عالقة سالبة بم اصائص املعلم والالق املعو .التيفصيل واملنافسة واالستغرا  يف ال
ير بي بحرالدددو  دددي بحيدددد  ذرددد  يددد يذه  بحيددد مقوك بعنااوان (2996بحلددداأب ي )وكاناات دراساااة  -

الااو ااادفت إا  بحادد ريوك ل حدددو بأل ل بحثدد روي  قثةعهدد  ل إا ددد إهو ر ددو بحددعالو بحددكبإي 
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لام باأدوار  دااال الصاف واجتاااهم  او الاتعلم الملشف عأ العالقاة بام إدراأ الطاالب لاياا  املع
اللايت، وأجريت علا عينة مأ الطالب العاديم واملتيفوقم بالصف األول الثانوأ، و وصالت إا 

 وجود عالقة موجبة بم أدوار املعلم كما يدركها  الب  واجتاااهتم  و التعلم اللايت.
  بحرالدددو  دددي بحرددد بيا بأليررسدددص ذي يددد بعناااوان)( 2991بحنهددد ي  بحأل لادددص ) وكاااللك دراساااة -

الدراسااة إا  ،ااادفت ااال  قثةعهدد  لانادد   مؤدلدد  بحالرددي   ثأإدد   بحرأحلددص بحعددي ي ي دده (
املرئلة التعليمية( يف كيفايات  –اخلني  يف العمل  –املؤال العلم   –مديد أثر املتغريات )اجلنس 

بساون ود باو لمليفاياات املعلام، بعاد املعلم يف املدارس األردنية، وقد است د  البائثاان مايااس جي
 طاااوير  و عديلااا  مباااا يتناساااج مااا  حبثهماااا واململاااان املطباااق فيااا ، وقاااد مشلااات عيناااة البيفاااك معلمااا  
ومعلمااااات املاااادارس احلملوميااااة يف بااااافاو الملاااارأ والطيفيلااااة يف األردن، والااااو ااتااااريت بالطرياااااة 

ل البائثاان إا وجاود فارو  زات ( معلما  ومعلمة، و وص521العشوائية  وبلم عدد أفراد العينة )
داللة إئصائية بم استلابات أفراد العينة علا فارات البعد األول )كيفايات التعليم الش صاية( 
 هعاازى ملتغااري اجلاانس لصااا  املعلمااات، ووجااود فاارو  زات داللااة إئصااائية باام اسااتلابات أفااراد 

زى ملتغااري املؤااال العلماا  واخلااني  العينااة علااا فااارات البعااد األول )كيفايااات التعلاايم الش صااية(  هعاا
واملرئلة التعليمية لصا  املعلمات، ووجود فرو  زات داللة إئصائية بم استلابات أفراد العينة 
علااا فااارات البعااد الثااال )كيفايااات التعلاايم(  هعاازى ملتغااري اجلاانس لصااا  املعلماام، ووجااود فاارو  

فارات البعد الثال )كيفايات التعليم(  هعزى زات داللة إئصائية بم استلابات أفراد العينة علا 
 املرئلة التعليمية. –لعلم  ااملؤال  –ملتغري اخلني  

 بح يب    بأل نثسص: -7-1
 -ذي يد   بحرالدو  دي ددكب بح مد ك  بحراد كبعناوان ) رسأ ناديومأ الدراسات األجنبياة دراساة -

ن المليفاياااات ، وقاااد اااادفت اااال  الدراساااة إا  عااار Nergency(1773) (  مادددص بألل مددد 
التدريسية الو حيتاجها الطلبة املعلمون يف جامعة األباما يف الزمأ احلارر، وقد است د  البائك 
اسااااااتبانة رأأ  شاااااامل اموعااااااة مااااااأ المليفايااااااات، و باهااااااا علااااااا عينااااااة مااااااأ  لبااااااة اجلامعااااااة مااااااأ 

ة (معلمااا  ومعلمااة مااأ الطلبااةعاملعلمم يف جامعاا110املعلمم) الااجعمعلم(، وقااد مشلاات العينااة )
األباما.وقاد  وصاال البائااك مااأ اااالل الدراسااة  إا عاد  نتااائ  مااأ أةهااا: إنت أفضاال المليفايااات 
الااو حيتاجهااا الطلبااة املعلمااون يف ااالا الاازمأ، ااا  كيفايااات اجملاااالت األربعااة مر بااة ئسااج درجااة 
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صاايفية، أةيتهااا  نا ليااا : ختطاايط التاادريس، كيفايااة  نيفياال التاادريس، كيفايااة التاااومي، وكيفايااة ا دار  ال
( كيفايااااة فرعيااااة حيتاجهااااا الطالااااجعاملعلم يف جامعااااة 215و تااااو   ااااال  المليفايااااات الرئيسااااية إا )

األبامااااا، ويف رااااول مااااا  وصاااال إلياااا  البائااااك اقاااارتح راااارور   اااادريج الطلبااااةعاملعلمم علااااا ااااال  
 المليفايات قبل داو م اال العمل امليدال يف املدارس.

ذي يدد   بحعالددسو  ددي   مددص ردياارت بعنااوان يف ريااتد د Erout,n (2978) ييددأ  ودراسااة  -
الاااو ااادفت إا مدياااد صاايفات املدرسااام األكيفااال وغاااري األكيفااال، وأجريااات علااا عيناااة بحردد يا
(  الج مأ املرئلة الثانوية، وأسيفرت عاأ أن اصاائص املعلمام األكيفاال  تمثال 1000قوامها )

وئااك الطااالب  –دريس واحلماسااة للتاا –وإدار  الصااف بطرياااة جيااد   -يف االاتمااا  بالطالااج 
وائااارتا  رأأ الطالاااج. بينماااا اصاااائص املعلمااام غاااري  –وعاااد  التيفياااز –والعااادل –علاااا العمااال 

–وعاااد  االاتماااا  بالطالاااج –وابساااوبية –األكيفاااال اثلااات يف عاااد  الاااادر  علاااا إدار  الصاااف 
  وعاد –وكار  التادريس وعاد  االساتمتا  با  –وفادان الاادر  علاا  وصايل املعلوماات –وا ةال 

 ائرتا  الطلبة و رائهم.
لاندددوبك ذي يددد    Dziuban & Sulivan (2987)   دددوحسي كرن لدد ك وكااللك دراساااة  -

الاو اادفت إا التيفاااق ماأ مادى  ااوافر المليفاياات الال مااة بحعد ييس مد    هددص ربدأ بحرالرددس  
معلمااا  مااو عم علااا املرائاال التعليميااة امل تليفااة، وأساايفرت عااأ أن  530للمعلاام علااا عينااة مااأ 

مهااارات  –مهااارات التاادريس  –مليفايااات ا  يااة ااا  أااام المليفايااات، املعرفااة األساسااية العامااة ال
املهاارات ا دارياة. وال  وجاد فارو  بام املعلمام يف  –مهاارات التيفاعال ما  ا ااريأ  –اال صال 

ااال  المليفايااات يف املرائاال امل تليفااة باسااتثنال كيفايااة اال صااال ئيااك كااان  ااادير معلماا  املرئلااة 
 تدائية  ا أقل مأ  ادير ا اريأ.االب

 بحعالس  قلز بح يب    بحا لقص: -7-3
يتتضح مأ االل العر  السابق جملموعاة ماأ الدراساات الاو ااتمتات مبوراو  كيفاياات املادرس النااجح 

 وصيفا   ما يأيت:
ساااة  عااادتدت املنااااا  املسااات دمة يف الدراساااات السااااباة  وكاااللك األدوات وفااااأ لطبيعاااة كااالت درا1-3-8-

 وأادافها، واثتلت ال  املناا  واألدوات يف املنه  الوصيف ت والتيفليل  واملاارن.
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يتتيفق البيفك احلايل م  غالبية الدراسات الساباة يف است دا  املنه  الوصيف  التيفليل  ملناسابت  2-3-8-
درس النااجح  بيعة البيفك، فضال  عأ است دا  االساتبانة الاو  ملاأ ماأ اال اا الوقاون علاا كيفاياات املا

 وصيفا  .
أفاد الا البيفاك ماأ الدتراساات السااباة ماأ ئياك املنهلياة املتبعاة وبناال األدا  و يفساري النتاائ  3-3-8-

 واملعاجلات ا ئصائية، و رياة عر  النتائ .
خيتلااف ااالا البيفاااك عااأ الدراساااات الساااباة يف أنت معاااام الدراسااات  ناولااات بااوريأ علاااا  -7-5-1

حلايل علا ثالثة باور  تعلتق بالمليفايات واملدرس النااجح، وماا األكثر بينما اشتمل البيفك ا
 ا  صيفا   بصور  مباشر َّ.

خيتلف الا البيفك عأ الدراسات الساباة مأ ئيك ئلم العيناة و و عهاا وأمااكأ  طبياهاا،  -7-5-3
ست دمة يف ااتبار فرريات البيفك.

ه
 واألدوات امل

 :بح يب ص بحنبأيص -9

 ظهوي م    بحاي ي  : -9-2
المليفايات بوصيف  أئد املداال الرتبوية احلديثاة الاو قايا  اا االنتشاار يف النصاف الثاال ئا  مدال 

مأ الارن العشريأ بااتما  كبري، وقد ةهار أول برناام  لرتبياة املدرتسام علاا أسااس المليفاياات يف الوالياات 
بعاد أن كاان معروفاا  ، وهبالا الاهاور داال ميفهاو  المليفاياة إا األدب الرتباوأ 2217املتيفد  األمريكية عا  

يف األوساا العسملرية والصناعية.ومأ املعرون أن مدال المليفايات ار بط منل ةهور  مبيفهو  ا  اان اللأ  
 كان أئد العوامل الو ايأت الستثبات املدال وسريور   يف عدد مأ مياديأ احليا  ومنها امليدان الرتبوأ.

 (:competency(  بحاي يص)Skillsبحيأق لس  بحره ية ) -9-1
( فإهنا ختتلف عأ المليفاية يف جوانج، 2211،383م  أنت املهار  يف اللغة  عين احلل  يف الش ل )الرا أ، 

 و تيفق معها يف أارى:
 فاملهار   تطلج السرعة والدقة و ؤدأ بأقل جهد ووقت و ملليفة ومبستوى عاٍل مأ التمملأ وا  اان.  -)) 

سااتوى أدائهاا يف مرئلاة ا عاداد بأقاال ماا ااو علياا  يف والمليفاياة  اؤدى بأقال جهااد و ملليفاة لملاأ م -
 مستوى أدال املهار .

 المليفاية أمشل مأ املهار  وأعم. -
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مأ املمملأ مليل املهار  إا عدد مأ املهارات الصغرى هبدن التدريج علا كل منها وصوال  إا  -
 (.22، 1008ا  اان، وال يملون مثل الا التيفليل يف المليفاية(( ) الج، 

 معثك بحاي يص:ب -9-3
بعاااد أن أصااابح مااادال المليفاياااات ماااأ االجتاااااات العلمياااة احلديثاااة يف إعاااداد املااادرتس و دريبااا ، أصااابح 
با مملان  زويد املدرتس بثاافة مهنية و ربوية جدياد  قوامهاا إقناا  زلاك املادرتس بضارور  اال اال  علاا االا 

أغلاااا ماااا يف  –يف ااااال  ربياااة ا نساااان  املااادال، والساااع  الماااتالأ المليفاياااات الاااو حيتاااا  إليهاااا يف عملااا  
ومريضاا  عااني مؤسسااات ا عااداد والتاادريج الرتبااوأ علااا  طااوير مااا  تلملاا  مااأ كيفايااات يتطلبهااا  –الوجااود 

النلاح يف العمل.فإزا ما  عرتن املدرتس إا الا املدال، واقتن  بأةية امتالأ المليفايات الال مة للنلاح يف 
دي  منها، وما سيمتلمل  يف املستابل مأ كيفايات متطور  أمملأ الركون إا عمل ، وررور   طوير ما ئصل ل

إ اانا  العمال ، واال اال  باملساؤولية يف ااال  ربياة اجليال و عليما  علاا النيفاو الالأ  تيفااق معا  األاادان 
 تاداال الرتبوية بيفاعلية عالية.وال خييفا أن امتالأ املدرتس المليفاية يتطلج الايا  بنشاا  تملامال ئلاا ا ، و 

لتبدو نتاجات الا النشاا يف سلوأ ةاار ، وأدال بدد يتلاو  ئدود اساتاهار املااد  النارياة املتعلتماة أو 
  يفريغها يف ا جابة عأ أسئلة االمتيفان.

 الا التملامل علا النيفو االيت: )1008 ( الج ويورح
يتوقا  أن  ارساها يملاون مادعوا  إا فيف  أثنال مصيل املدرتس املعرفة النارية املتصلة جبواناج العمال الاو 

االجتهااااد يف  طبياااق اااال  املعرفاااة، والتااادرب علاااا كييفياااة اساااتداا ا يف سااالوك  األدائااا  الاااااار الااالأ يااااد  
الدليل ل  ولآلاريأ علا امتالأ المليفايات الال مة ملمارسة العمل جبدار  واقتدار.وعلا الا فاملعرفة النارية 

ا غاري كافياة للنلااح فيا ،فإزا ماا اقتادر املادرس علاا  طبياق معارفا  النارياة، أساسية للعمل، وال ماة لا  لملنها
وأبااار  زلاااك التطبياااق يف أدائااا  السااالوك  الاااااار، وإزا ماااا  باااىن مااادال المليفاياااات يف عملااا ، واقتنااا  بضااارور  
السع  الكتساب كيفايات جدياد  و طاوير ماا مصال لديا  ماأ كيفاياات  تناساج و بيعاة املااد  الاو يعلتمهاا 

جهة، و بيعة احليا  املتلدد  يف الا العصر اللأ  تسار  في  املعرفاة جبوانبهاا املتعادد  ماأ جهاة أاارى   مأ
كاااان املااادرتس المليفااا  املرغاااوب فيااا  لتيفاياااق األاااادان الرتبوياااة والتعليمياااة وإةهارااااا علاااا شاااملل سااالوكات 

ت لسالوكات أولئاك الطلباة وأدالات ةاار  لدى الطلباة يف مرائال التعلايم املتنوعاة لتملاون فيماا بعاد موجهاا
وأدالائهام عنادما ينهااون  علايمهم ويتلهاون لال ااراا يف ميااديأ احلياا  املتعاادد  مشااركم يف مساؤولية البنااال 

 الو ين واجملتمع  الو  نتارام.
 



  المطلقد.  ............................ والطلبةكفايات المدرس الناجح وصفاته من وجهة نظر الموجهين االختصاصيين 
 
 

 04 

 :يدو بحاوبم  بحعسهسم  ح  ول بحاي ي   إحز بحرس بك بحعألوي -9-4
 ( بينها:1002ن الرتبوأ وفق ما أورح املطلق و الج) ة عوامل ايأت لداول المليفايات إا امليدا

 قصور إعداد املدرتسم  املستند إا مسائات نارية عأ بلوغ مستوى إعداد املدرس المليف . -
( الااالأ يااااو  علااا مميااال املدرتسااام املساااؤولية عاااأ  Accomptabilityةهااور مبااادأ املساااؤولية ) -

 مصيل الطلبة.
 م  مدال المليفايات يف: ةهور األادان السلوكية الو  تيفق  -

 .أكيد أةية العالقة بم النارية والتطبيق  
 .ااتيار املناشط التعليمية التعلتيمية املناسبة لتيفايق النتاجات التعليمية التعلتمية 
 .قياس النتاجات املتيفااة ومالئاة مدى مااها لدى املتعلتم 
 ةهور امليفاايم االقتصادية اجلديد  مثل اقتصاديات التعليم. 
 .طور التملنولوجيا الرتبوية واست دامها مثل احلاسوب  
 .التغيري يف أدوار املدرتس 

 بحدي   بحلتدسص حلر ّيا: -9-5
ا دادت احليا  احلديثة  عايادا  فأصابيفت رارور   عاديل السالوأ يف االجتاا  املرغاوب رارور  ئتمياة علاا 

تبادلااة والتعااا ف احلملااايم مااا باام املااادرتس الاارغم مااأ الصااعوبات الاااو  عاارت  ااال  العملياااة، إال أن الثاااة امل
ويف   والطالج ةا أساس الرتبية الصيفية الاادر  علا  عديل السلوأ.ويؤدأ املدرتس دورا  كبريا  يف الا اجملال

الواق  إنت املادرتس كغاري  ماأ األشا اص  تلاك صايفات ش صاية  تباايأ بام مادرتس و اار، واالا التباايأ يف 
أ أثرا  يف املتلا  واو الطالج،وقد يصل  أثري ش صيتة املدرتس يف الطالب إا أن الصيفات ال بدت مأ أن يرت 

يملون أقوى مأ الملتاج الدراساية، وقاد يملاون ميال الطالاج إا فار  ماأ فارو  الدراساة مار بط إا ئاد كباري 
 بدرجة ئب  ملدرتس الا اليفر .

اليفاعلاة يف  ملاويأ اجتاااات الطلباة و ملأ الاول: إن ش صيتة املادرتس ومسا ا  قاد  عادت ماأ أاام العوامال 
 ااو مدرتساايهم، فاملاادرتس الاالأ ال يتمتاا  بش صااية ببوبااة مااأ قباال  الباا  رمبااا ياارتأ أثاارا  رااارا  يف اجتااااات 

(     2271الطاااااااااالب  اااااااااو ، وقاااااااااد أكاااااااااد كثاااااااااري ماااااااااأ الدراساااااااااات اااااااااالا الااااااااارأأ ومنهاااااااااا دراساااااااااةأبو عاااااااااال )
 دورا  يف التعليم. (مما يشريإا أنت الصيفات الش صيةقد  ؤدأ2271و دان)
 :بح يب ص بحرس برسص -27



 1026 –الثانيالعدد  -عشر  الرابعالمجلد .....................……. حاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفسمجلة ات
 
 

 55 

 طلتج التيفاتق مأ فرريتات البيفك الايا  مبلموعة مأ ا جرالات امليدانيتة املتمثتلة ببنال األدوات      
 جلم  املعلومات الال مة، ومديد بور  طبيق البيفك امليدال مأ اتم  أصل  وعينات مشتاتة من .

 منهج بحث ى: -27-2
البائك يف معاجلت  ملشمللة البيفك احلالية املنه  الوصايف  التيفليلا  الالأ  ملاأ بوساا ت  وا  اعتمد      

احلاااائق الواقعيااة والبيانااات واملعلومااات عااأ الااااار  املدروسااة و صاانييفها ومليلهااا و بويبهااا بعمااق مااأ أجاال 
  هعااىن بمليفايااات اساات الص  عميمااات زات مغاازى للمعرفااة. واعتهمااد املاانه  الوصاايف  يف بيااان املااداال الااو

املااادرس النااااجح وصااايفا   ماااأ وجهاااة ناااار املاااوجهم االاتصاصااايم والطلباااة، كماااا اعتماااد املااانه  الوصااايف  
التيفليلاااا  يف  لااااا  التغليااااة الراجعااااة مااااأ ااااانيات املااااوجهم االاتصاصاااايم والطلبااااة يف املياااادان وايفيصااااهم 

 لمليفايات املدرس الناجح وصيفا   وإرافة اجلديد. 
 :يربإ  بحث ى -27-1

اسااتبانة موجهااة إا املااوجهم االاتصاصاايم املشاارفم علااا املدرساام واملدرسااات الااليأ  -20-1-2
يدرتسااون يف التعلاايم الثااانوأ لبيااان وجهااة نااارام يف المليفايااات املطلوبااة للماادرتس املبثوثااة يف األدبيااات 

 راااااروريا ،اخلاصااااة يف اااااال كيفايااااات إعاااااداد املاااادرتس ماااا  فساااااح اجملااااال للمااااوجهم بإراااااافة مااااا يروناااا  
( بناادا  مو عااة 58وهتدفاالسااتبانة إا  عاارن  رال اااؤالل املااوجهم يف  لااك المليفايااات الااو بلاام عاادداا )

 علا ثالثة باور ا :
 ابور األول: المليفايات األكاد ية. -
 ابور الثال: المليفايات الرتبوية والنيفسية. -
 ابور الثالك: المليفايات الرتبوية املهنية والوةييفية. -

ضمنت سؤاال  ميفتوئا  يف هنايتها يسعا إا  لا  مارتئات جديد   هضان إا مضامون املاارتح كما  
 املطروح. 

اسااتبانة موجهااة إا  لبااة املرئلااة الثانويااة  تضاامأ قائمااة بالصاايفات الضااروريتة للماادرتس  -20-1-1
الناجح مستوئا  مما أوز يف اال الدراسات الرتبوية م  إعطاال الطلباة اليفرصاة  راافة 

صيفة ش صية  واجتماعية ال مة للمادرس أو  11 ضمنت يروهنا ررورية، وقدصيفات 
املدرسااة الناجيفاااة، موجهاااة للطلباااة لارالهتاااا وورااا  درجااة األةياااة لملااال صااايفة ماااأ اااال  
الصاااايفات مااااأ وجهااااة نااااارام لتاصاااا   رال الطااااالب والطالبااااات يف ااااالا ابور،إرااااافة  
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عياة أااارى مااأ صاايفات لساؤالم  األول منهمااا موجاا   راافة صاايفات ش صااية واجتما
املدرس الناجح  ملون مهمة مأ وجهاة ناار الطالاج  والثاال موجا  لرت ياج أاام ماس 

 صيفات للمدرس الناجح  ضمنتها االستبانة مأ األام فاملهم.
 بحرأحلص بأل حز: بال عي رة م  بح يب    بحا لقص  يص  ب بحتثأة: -

املدرس الناجح، ومأ مثت  ت است الص البنود املناسبة  ة اال ال  علا األدب الرتبوأ املتعلق بمليفايات      
باور االستبانة، وصوغها مبا يتناسج م  مورو  البيفك و بيعة العينة. وو رد البائك استبانة جااز  
 ايس األادان املرجو  مأ البيفك احلايل، لللك عمد إا بنال استبانة ااصة بالبيفك. ومأ أجل زلك 

علا اموعة مأ الدراسات الساباة الو  ناولت مورو  كيفايات املدرس الناجح قا  البائك باال تال  
وموروعات قريبة من  لالستيفاد  منها يف كييفيتة صوغ بنود االستبانة، ومأ مث قا  البائك باستشار  بعا 

ك، اخلنيال املت صصم يف كلية الرتبية جبامعة دمشق بغية الوصول إا أدا  مالئمة لتيفايق أادان البيف
واألمر نيفس  ينطبق علا االستبانة الثانية اخلاصة بصيفات املدرس الناجح، وبعد زلك انتال البائك إا 

 اخلطو  التالية وا  اطو   صميم االستبانتم وبنائهما.
 بحرأحلص بحث رسص: لن ي بال عث رعس : -

املوجهم  ادفت ال  املرئلة إا الوقون علا كيفايات املدرس الناجح، وقد  ضمتنت استبانة
( بندا  مو عة علا ثالثة باور. وقد  ت  دري  ال  البنود وفق ماياس ثالث  )ررورية بدرجة 58)

 ررورية بدرجة من يفضة( ملعرفة كيفايات املدرس الناجح. –ررورية بدرجة متوسطة  –عالية 

يليها سؤاالن األول ( بندا  مو عة علا بور وائد،  11أمةا فيما خيص  استبانة الطلبة،فاد  ضمتنت ) 
 –عالية  –منهما سؤال ميفتوح، والثال بيان رأأ. وقد  ت  دري  ال  البنود وفق ماياس ماس  )عالية جدا  

 معدومة (. -قليلة  –متوسطة 
 ص ق بألربإس : -27-3

عمد البائك إا ممليم األدا  ) االستبانتم ( هبدن التيفاتق مأ صدقهما املنطا ح والصد       
أن  ايس األدا  فعال  ما وهرعت لاياس ، وللتأكد مأ صد  األدا م عررهما البائك علا  املنطا  او

هبدن االستيفاد  مأ  رائهم وانياهتم  –كلية الرتبية   –عدد مأ أعضال ا يئة التدريسيتة يف جامعة دمشق 
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عأ كيفايات املدرس يف التأكتد مأ الصد  املنطا  لبنود االستبانتم بصورهتما األوليتة، ومدى  عبريةا 
 الناجح ووروئهما وسالمة الصوغ اللغوأ لبنودةا، ومدى ماللمة البنود باورةا ودرجة وروئهما.

 وبنال  علا  رال ابملتمم ومالئااهتم واقرتائاهتم، الو  تمثتل املها يف:
  عديل بعا البنود حبيك  باا رمأ السيا  نيفس . -
  عديل الصوغ اللغوأ لبعا البنود. -

قا  البائك بإجرال التعديالت املارتئة مبا يتناسج م  أادان البيفكح وزلك لتملون األدا ان      
صاحلتم  جرال  طبيق استطالع  قبل التطبيق النهائ  حبيك أصبيفت االستبانة النهائية اخلاصة باملوجهم 

( بنود، 20) -األكاد ية  المليفايات –( بندا  مو تعة علا ثالثة باور، يشمل ابور األول 58 تضمتأ )
المليفايات الرتبوية  –( بنود و ضمتأ ابور الثالك 1) -المليفايات الرتبوية والنيفسية  –و ضمتأ ابور الثال 

( بندا  مو عة علا 11 ضمتنت )أما االستبانة النهائية اخلاصة بالطلبة فاد  ( بندا .12) -املهنية الوةييفية 
 ل منهما سؤال ميفتوح، والثال بيان رأأ.بور وائد، يليها سؤاالن األو 

 وكان ئساب صد  االستبانة اخلاصة باملوجهم بعد   رائق علا النيفو ا يت:
 صد  ابتوى: إز عررت االستبانة علا ابملمم للتأكد مأ صد  بتوى االستبانة. -
نال  الصد  الااارأ: عررت االستبانة علا مسة موجهم للتأكد مأ الصد  الااارأ، وب  -

 علا الا التطبيق عهدلت بعا البنود واليفارات الغامضة.
الصد  اللايت: ئهسج "اال سا  الداال " لالستبانة، وئهسج  رابط كلة بند مأ بنود كلِّ بور  -

 م  اموعة البنود الو ينتم  إليها فرتاوئت الرتابطات علا النيفو ا يت:

 0،185 إا   20،11 راوئت  رابطات بنود ابور األكاد   مأ  -

   0،711 إا  0،101 راوئت  رابطات بنود ابور الرتبوأ  مأ   -

  0،871 إا  0،123 راوئت  رابطات بنود ابور املهين مأ    -

كما ئسبت  رابطات كلت بور م  اباور األارى  وم  امو  بنود االستبانة  فملانت الرتابطات علا 
 النيفو ا يت: 
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 ذّ  م وي مع بحر   ي بأل أم( إأبلط     2بحا  ل ) 

 كيفايات مهنية  ربوية أكاد ية 

 0،728** 0،115** 0،811**  أكاد ية

 0،202** 0،728**    ربوية

 0،232**    مهنية

 
 أما بالنسبة إا ئساب صد  االستبانة اخلاصة بالطلبة فاد كان أيضا  بطرائق عد  علا النيفو ا يت:

 تبانة علا ابملمم للتأكد مأ صد  بتوى االستبانة.صد  ابتوى: إز عهررت االس -
 البا  و البة للتأكد مأ الصد  الااارأ،  50الصد  الااارأ: عهررت االستبانة علا   -

ملعرفة مدى فهم الطلبة لعبارات االستبانة و عليماهتا، وبنال  علا الا التطبيق  ت  عديل بعا 
 البنود واليفارات الغامضة.

 البا  و البة للتأكد مأ الصد  اللايت   23 هبات االستبانة علا  الصد  اللايت:  -
"اال سا  الداال " أأ  رابط كل بند مأ بنود االستبانة م  امو  بنود االستبانة وكانت 

 0،02وكل ها دالة عند مستوى الداللة   0،527و   0،872الرتابطات  رتاوح ما بم 

  ث   بألربة:  -27-4
 بات االستبانة اخلاصة باملوجهم بطرائق عد  علا النيفو ا يت:ئهِسَج ث -20-1-2

 ئهسج معامل أليفا كرونباخ و كانت قيمت  كا يت: -20-1-2-2
 0،703يف اجملال األكاد    -
 0،811يف اجملال الرتبوأ   -
 0،211يف اجملال املهين  -
 0،211ويف المليفايات  -
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 كا يت:ئهسج الثبات بالتنصيف ، و راوئت معامالت الثبات هبل  الطرياة   -20-1-2-1
 0،228يف اجملال األكاد    -
 0،813يف اجملال الرتبوأ   -
 0،213يف اجملال املهين  -
 0،721ويف المليفايات   -

 وا  مهعاِمل مر يف ، ويدلت علا ثبات االستبانة، ويسمح لنا باست دامها.  
وأاريات ئسج ثبات االاتبار بطرياة ا عاد  بيفاصل  مين قدر  أسبوعان، وكانت  -20-1-2-5

 ت كا يت:معامالت الثبا
 0،802يف اجملال األكاد    -
 0،712يف اجملال الرتبوأ   -
 0،851يف اجملال املهين  -
 0،751و يف المليفايات  -

 0،02و كانت ال  املعامالت كلتها دالة عند مستوى الداللة 
 كما ئهِسج ثبات االستبانة اخلاصة بالطلبة بطرائق عد  علا النيفو ا يت: -20-1-1

  واو مهعاِمل مر يف  يسمح لنا 0،237نت قيمت  ئهسج معامل أليفا كرونباخ إز كا -
 باست دا  االستبانة.

  واو مهعاِمل مر يف   ويدل علا ثبات 0،717كما ئهسج الثبات بالتنصيف وكانت قيمت   -
 االستبانة ويسمح لنا باست دامها.

وأاريات ئسج ثبات االاتبار بطرياة ا عاد   و راوئت معامالت الثبات هبل  الطرياة مأ   -
 بيفاصل  مين قدر  أسبوعان. 0،251إا  0،318

 0،02وكانت معامالت االر باا كلها دالة عند مستوى الداللة 
 

 :(إ  ي  ما ل بحث ى )بحراعرع بألصلي حلث ى  قسنع   -27-5
 بحراعرع بألصلي حلث ى:  -27-5-2
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بية دمشق  ملوتن اجملتم  األصل  مأ املوجهم االاتصاصيم الليأ يشرفون علا املدرسم يف مديرية  ر      
( موجها  ااتصاصيا  وموجهة ااتصاصية. أما فيما خيص  الطلبة فاد  ملون اجملتم  األصل  87وعددام )

(  البا  و البة، وقد جرى  عرتن اجملتم  األصل  للعينة مأ دائريت التوجي  والتعليم الثانوأ يف 12870)
 مديرية الرتبية يف بافاة دمشق.

 قسِّنص بحث ى: -27-5-1

نة ماصود  مأ املوجهم االاتصاصيم يف  ربية دمشق، وقد بلم ئلم العيِّنة امل تار  جرى ااتيار عيِّ 
( مأ اجملتم  األصل ، وقد اعتمد البائك %277( موجها  ااتصاصيا ح  و بلم نسبة العيِّنة )87)

حبيك  ملأ الطرياة املاصود  وااتيار اجملتم  األصل  بملامل  نارا  لالة العدد مأ املوجهم االاتصاصيم 
يتملون اتم  البيفك بالنسبة إا الطلبة مأ امو   لبة    طبيق االستبانة علا اجلمي  بيسر وسهولة.

الصيفم األول والثال الثانوأ ) علم  وأدي ( مأ مدارس مدينة دمشق يف اجلمهورية العربية السورية والبالم 
منهم إناث، حبيك بلغت النسبة   21001منهم زكور  و   2881(  البا  و البة، 12870عددام )

 .%3املئوية ئوايل
واجلدول ا يت يبم  و   أفراد العينة والعدد المللة  للطلبة، كما يبم النسج املئوية لعدد أفراد العينة إا  

 العدد المللة :
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( إونع ي أبر بحاسنص  بحا ر بحالي حلطلثص 1بحا  ل ) 
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 إطثس  يربإي بحث ى: -27-6

بإجرالات التطبيق يف اليفصال الدراسا  الثاال للعاا   لاد قا  البائك مبساعد  بعا العاملم يف و ار  الرتبية
، إز  ت  و ياا  االسااتبانات علااا أفااراد العيةنااة، فتباامت أنت عاادد أفااراد العيةنااة النهائيتااة 1021-1025الدراساا  

(  البااا  و البااة  واجلمياا  قااا  بدراسااة االسااتبانة 2081( موجهااا  ااتصاصاايا  وموجهااة ااتصاصااية  و)87)
  دالل بآرائهم.وإعادهتا بعد ا

 :قأض بحنع مج  من ةلعه   إياسأد  -22
 ما المليفايات األساسية واليفرعيتة للمدرتس الناجحَّح   لص ق  بحاؤبل بأل ل:  -22-2

 ة ئساب املتوسطات واال رافات املعيارية لمللِّ بند مأ بنود االستبانة إرافة للمليفاية كملل وقد 
 تايل يبمِّ زلك.ر بت ال  البنود  ر يبا   نا ليا   واجلدول ال

 ( إأإسب بحرعو ط    بالر أب    بحراس ييص3   ل )

بالر أب     بحرعو ط   بحثن  يةو بحثن 
 بحراس ييص

 بحاي ي   بألذ ريرسص
 7،319 1،927 التمملأ مأ املاد  العلمية ناريا  وعمليا   7

معرفة بتوى املنها  والملتج املدرسية املارر  للماد  الو يدرسها  3
 7،178 1،927 دان  دريسها ومليل بتواااوأا

مواكبة التطورات والتغريات العلمية يف اال ختصص  والادر  علا  4
 7،396 1،778 التعامل معها

 7،476 1،894 الادر  علا إبرا  أثر ماد   يف ئيا  اليفرد واجملتم  8

 النسبة املئوية راد العيةنةعدد أف العدد المللة  للطلبة

12870 2081 %1،21 

 ذذوي 
2881 

 إر ث
21001 

 ذذوي
138 

 إر ث
123 

 ذذوي
%1،18 

 إر ث
%3،21 

 عاشر
20220 

 ح ري قلأ
20820 

 عاشر
125 

 ح ري قلأ
132 

 عاشر
%3،38 

 ح ري قلأ
%1،13 



  المطلقد.  ............................ والطلبةكفايات المدرس الناجح وصفاته من وجهة نظر الموجهين االختصاصيين 
 
 

 54 

 7،533 1،642 معرفة فلسيفة الرتبية والتعليم وأادافها يف اتم  املدرس 2
 7،577 1،642 معرفة مناا  البيفك و طبيااهتا 1
 7،587 1،586 مراعا  التوا ن بم اال سا  والعمق للميفاايم الو  تضمنها ماد   9
 7،499 1،564 است دا  املصادر واملراج  العلمية والتانية مبهار  27
 7،517 1،478 إدراأ الصلة ما بم ماد   الدراسية وااالت املعرفة األارى 6
 7،682 1،175 معرفة أام الش صيات املؤثر  يف التطور العلم  ملاد   الدراسية 5

 1،866 16،537 ماروع بحاي ي   بألذ ريرسص
 بحاي ي   بحعألويص  بحنياسص

 0،112 1،856 معرفة  رائق التدريس احلديثة 3
 7،477 1،828  يفهم مشملالت املتعلمم وإراد احللول املناسبة 6
 7،451 1،828  شلي  املتعلمم علا اختاز الارارات 5
 7،457 1،875 معرفة  بيعة املتعلمم واصائصهم 1
 7،516 1،666 التشلي  علا العمل التعاول بم املتعلمم 4
 7،541 1،398 معرفة ئاائق العلم الرتبوأ والنيفس  ومبادئ  2

 1،725 25،962 ماروع بحاي ي   بحعألويص  بحنياسص
 اي ي   بحرهنسص بحوظسيسصبح

 7،363 1،746 امتالأ مهارات إدار  الصف 27
 7،437 1،733 املعلمإدراأ أةية رسالة  29
 7،427 1،717 الادر  علا إثار  دافعية املتعلمم  و التعلم 9
 7،417 1،778 امتالأ مهارات التدريس احلديثة 2
 7،417 1،778 التنوي  يف اسرتا يليات التاومي 17
 7،438 1،894  ادمي التغلية الراجعة والتعزيز يف الوقت املناسج 12
 7،476 19894 امتالأ مهارات صوغ األادان التعليمية بطرياة صيفييفة 8
 7،445 1،871 استثمار الوقت التعليم  بطرياة فعتالة 5
 7،425 1،871 امتالأ مهارات ختطيط الدروس 22
 7،414 1،869 تعلمممراعا  اليفرو  اليفردية بم امل 3
 7،561 1،856 التزا   داب مهنة التعليم وأاالقياهتا 26
 7،484 1،837 استثار  دافعية املتعلمم يف أثنال التهيئة للدرس بشملل جيد 23
 7،578 1،828 است دا  أساليج  او ية مناسبة 4
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 7،451 1،828 است دا  اللغة العربية است داما  سليما   1
 7،577 1،624 املتعلمم يف املواقف التعليمية امل تليفةمشاركة  21
 7،576 1،625 ممارسة دور الاائد واملشرن يف أثنال الدرس و األنشطة املدرسية 28
 7،563 1،625 التايد باألنامة والاوانم املهنية 6
 7،517 1،579  وفري البيئة التعليمية الغنية باملثريات 7
 7،598 1،521 ة التطبياية علا دروس  بشملل يعزت  التعلتممديد الوةائف البيتي 24
 7،585 1،478 است دا  التاانات التعليمية بمليفاية 25
 7،533 1،359 املشاركة اليفعتالة يف شؤون البيئة املدرسيتة 27

 6،171 56،871 ماروع بحاي ي   بحرهنسص بحوظسيسص
 

ا ناث علا األغلج( أن أكثر ا جابات يف  –وجهم يهليفو مأ اجلدول السابق بنال علا )وجهة  نار امل
)التمملأ مأ املاد  العلمية ناريا   1 – 5 – 7ابور األول )المليفايات األكاد ية( كانت لصا  البنود 

معرفة بتوى املنها  والملتج املدرسية املارر  للماد  الو يدرسها وأادان  دريسها ومليل  –وعلميا  
لتطورات والتغريات العلمية يف اال ختصص  والادر  علا التعامل معها( مما يدلل علا مواكبة ا –بتوااا 

ئرص املوج   علا أن يملون املدرس أوال  متمملنا  مأ ماد   العلمية ناريا  وعمليا ، وأن يملون علا دراية 
ت العلمية يف اال عامة باملنه  وبتوى الملتج املدرسية والعمل علا مواكبة كلت جديد والتطورات والتغريا

)است دا  املصادر  3و1و20( أن أقل ا جابات كانت للبنود 5ختصص ، كما يتضح مأ اجلدول )
معرفة أام  -إدراأ الصلة ما بم ماد   الدراسية وااالت املعرفة األارى واملراج  العلمية والتانية مبهار ،و 

بوسائل واسرتا يليات  لا يهيفسر بالة االاتما واالش صيات املؤثر  يف التطور العلم  ملاد   الدراسية( 
 انية يف شرح الدرس وقلة العود  إا املراج  العلمية واملصادر األارى، واعتمادام بشملل رئيس علا 
املارر الدراس ، وعد  التواصل ما بم املدرس بااتصاص معم م   ميل  املدرس يف ااتصاص  ار للربط 

ااالت املعرفة األارى كاملراج  والشابملة، وبعضهم ليس علا دراية ومعرفة  ما بم املاد م أو التواصل م 
 مبؤسس  املاد  وزوأ اليفضل يف التطور العلم .

معرفة  رائق التدريس ) 1و  5وفيما يتعلابابور الثال )المليفايات الرتبوية والنيفسية(، فاد ئصلت البنود 
علا أعلا ا جابات، مما يدلل علا التواصل ما املناسبة(  يفهم مشملالت املتعلمم وإراد احللول –احلديثة

بم املدرس و لبت  حللت أأ مشمللة ش صية أو متعلاة باملدرسة ومعرفة املدرسم بطرائق التدريس احلديثة، 
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 1ئ  ولو و يملونوا يست دموهنا،يف رول ما ة استنتاج   مأ االل  يفسري بنود ابور السابق. أما البندان 
( فاد معرفة ئاائق العلم الرتبوأ والنيفس  ومبادئ  -التشلي  علا العمل التعاول بم املتعلمم) 2و 

ئصال علا أقل ا جابات، والا يدلت علا عد  است دا  املدرس لوسائل و رائق  شلِّ  املتعلمم  
دى كلت مأ املدرسم ومثهم علا العمل التعاول فيما بينهم  أو أن  رياة التعلم التعاول و  نض  بعد ل

والطلبة، وأن املدرسم قليلو االاتما  مبعرفة ئاائق العلم الرتبوأ والنيفس  ومبادئ  وأصول ، والا  أكيد ملا 
 ورد يف ابور السابق خبصوصالة درايةالعاملم مبسألة  طور العلم.

 22و 20ا جابات كانت للبنود وباالنتاال إا ابور الثالك )المليفايات املهنية الوةييفية( يتضح أنت أكثر 
الادر  علا إثار  دافعية املتعلمم  و  –إدراأ أةية رسالة املدرس –)امتالأ مهارات إدار  الصف  2و 

التعلم( مما يعين أن املدرس الناجح او زو ش صية إدارية قادر علا إدار  الصف ومدرأ ألةية دور  يف 
علا أكمل وج ، وأنت   رسالة سامية ومهمت  صعبة وعلي   أديتها العمل الرتبوأ والرسالة الو حيملها،وا 

رج أن يعمل كلت ما يف وسع  حلكِّ الطلبة علا اجلد واالجتهاد، لييفصلوا  علما  أكثر. بينما أقل 
الوةائف البيتية التطبياية )الواجج( علا دروس  بشملل  )مديد 27و  23و  21ا جابات كانت للبنود 

اليفعتالة يف شؤون البيئة املدرسيتة( و ملأ أن  املشاركة –التاانات التعليمية بمليفاية  است دا  –يعزت  التعلتم 
البيتية )الواجبات( ودوراا يف  عزيز التعلم  وأنة است دا  التاانات  يهيفستر بالة ااتما  املدرس بالوةائف

فاط بشؤون ماد   العلمية، وال  التعليمية بمليفاية او غري فعةال لدى املدرس ئاليا ، وأن املدرس مهتم
 يشارأ كما رج يف أنشطة املدرسة وفعالياهتا امل تليفة.

لإلجابة عأ السؤال الثال: ما الصيفات الش صية الو ينبغ  أن يتيفلتا هبا املدرتس الناجحَّ  ة  -22-1
ئساب املتوسطات احلسابية واال رافات املعيارية لمللِّ صيفة مأ الصيفات ئسج رأأ الطلبة 

 دول التايل يبم زلك:واجل
 
 
 

 ( بحعأإسب بحنه مي حلدي   بحلتدسص 4بحا  ل ) 

بالر أبا  بحرعو ر بحثن  م
 بحراس يي
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 7،98 4،44 معرا  م  م رإ  2
 7،98 4،47 م عأم  ي عأم بآل أي  1
 7،94 4،35 ذذي 3
 2،77 4،18 متلص  معي ك 4
 2،77 4،14 م   ي  من ةش  معقث  حلأيي بآل أ،  مقنع 5
 2،76 4،29 ص رق 6
 2،72 4،27 مثقو   ب ع بالطثع 8
 2،22 4،289 معقث  حرل قأ بحطلثص  ةأيب منهو  مق ي حبأ  هو 7
 2،75 4،285 صثوي 9
 7،98 4،284 موضوقي  ق رل 27
 2،77 4،24 مو وق 22
 2،72 4،27 معا  ك 21
 2،26 4،79 مق ي إلرا نب  بحطلثص  إل بق إهو 23
 2،72 4،76 حسوي 24
 2،25 4،75  لسو بح وبا 25
 2،24 4،75 ةوي بحلتدسص 26
 2،79 4،74  ر   م ب 28
 7،97 3،998 معوبنك  ي  لوذ   بريا الإ  27
 2،74 3،994 معي م  29
 2،74 3،97 مياأ 17
 2،76 3،96 م يك ألدرسص بحرعالو  ي مهنع  12
 2،78 3،91 معوبضع 11
 2،79 3،91 ماعر  قلز ذبإ  13
 2،24 3،79 منبو 14
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 2،77 3،786    بري 15
 2،28 3،783 منوع  ي ي  حسث  16
 2،77 3،74 مأح 18
 2،24 3،71 ريرقأبطي 17
 2،27 3،77 معوبص    ا ل  ي بحراعرع بحر ي ي  بال عر قي 19
 2،11 3،85 مأي  بحدو  37
 2،76 3،85 مأك  معاسو 32
 7،99 3،848 مث ري 31
 2،27 3،845 مع لع 33
 2،29 3،83 مأبع حليأ ق بحيأريص 34
 2،14 3،82 منضثر  معقس  ل أل ة    بحروبقس  35
 2،11 3،69 ماع  لربهأه بحت ي ي 36
 2،23 3،63 ح نم  شا ع 38
 2،27 3،59 ماعت م حلثوبب  بحعا ي  بحرن  ثس  37
 2،37 3،52 ة م  39
 2،22 3،46 إلق مي 47
 2،16 3،19 صح ي  دوبي   ر  ا 42
 2،37 3،77 مهعو ل حثسئص 41
 

اناأ  طابق يف الرت يج ا ئصائ  م   ر يج الطلبة اليدوأ  ل  الصيفات اخلمس األام فاملهم، ويف 
 الوقت نيفس  األقل أةية ئيك كانت متطاباة أيضا .

تسلسل مأ األام أما بالنسبة إا السؤال املليفق باالستبانة  واللأ يتطلج  ر يج صيفات املدرس وفق ال
فاملهم مأ وجهة نار الطالج والطالبة فاد أةهرت النتائ  أن أكثر مس صيفات كانت مهمة مأ وجهة 
نار الطلبة بالتسلسل مأ األامة فاملهم بعد أن ورعوا الدرجات املناسبة لمللِّ صيفة، كانت علا النيفو 

 ا يت:
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اااااا  زك . اااااا  خملص ومتيفان. اااااا باور ومناقد. و ملأ أن  اااااا متمملأ مأ ماد  . اااااا  برت  وحيرت  ا اريأ.
ييفسرقيا  أغلج الطلبة هبلا الرت يج نارا الاتمامهم أوال  بيفهم املاد  الو يشرئها املدرس، وإزا و يملأ 
متمملنا  منها  ملون نتائلهم ليست كما رج، وجلمي  األفراد وئ  الطلبة يف عمر بداية الشباب 

سهم ومشاعرام الو  تطلج االئرتا  مأ قبل ا اريأ والسيما أسا لهتم الليأ يتعاملون معهم، أئاسي
فبادر ما يتمة ائرتامهم بادر ما ينت  الا الطالج ورد يف دراست ، ليتالىف املواقف ابرجة أما  مدرس  

 خيسر املدرس  ادير ال و مالئ . واللكال او مأ األولويات الو ر اا الطالج ررورية يف املدرس ك 
املتعلم،فاملدرس بلكائ  يستطي  أن يت لص مأ مواقف يضع  فيها بعا الطلبة، وا االص أيضا  صيفة 
رئيسية يف املدرس رج أن يتسم هبا ألنت مهنة التدريس  ستوجج التضيفية وا االص  ا بعيدا  عأ األجر 

او  ب  ومسو الا العمل اللأ يزيد  ا االص املادأ اللأ يتاارا  املدرس، نارا  لايمة العمل اللأ ي
والتيفال عطال . أما احلوار والنااش فه   رياة املدرس الناجح  يصال معلومة ما اشمللت علا بعا 

 الطلبة، والوصول إا نتائ  مررية بعد إدار  احلوار املهين أو العلم  أو العا .
 كانت علا النيفو ا يت:وأكثر مس صيفات كانت أقل أةية مأ وجهة نار الطلبة  

 .اااااا مهتم بالبيئة. اااااا لدي  اوايات نافعة. اااااا  لاائ . اااااا قائد. اااااا مست د  للثواب والتعزيز املناسبم
الرت يج إا ااتما  املتعلمم الزائد بالصيفات الو اسهم وجود ال  الصيفات يف هناية و ملأ أن يهعزى 

م مأ  دريس املدرس، وعد  ااتمامهم حبيا  املدرس الش صية،وقد مباشر  و نعملس علا إفادهت
 ملون ال  ا وايات أكثر أةية يف مرائل عمرية ساباة،فاملدرس قد يملون قدو  بالنسبة إا أكثر 
الناشئة. والطالج يف مرئلة التعليم الثانوأ قد يملون انضبا   زا يا  داال غرفة الصف، وإدار  الصف 

 ملون بالنسبة إا الا الطالج أقل أةية منها يف مرئلة عمرية ساباة، أما الثواب  مأ قبل املدرس قد
 والتعزيز املناسبان فيملونان أكثر فعالية يف مرائل التعليم األوا.

وللتيفاق مأ صيفة اليفررية األوا الو  نص: ))ال يوجد فر  زو داللة إئصائية بم متوسطات 
 ات املدرس الناجح  بعا  ملتغري اجلنس((.استلابات املوجهم املتعلاة بمليفاي

( ستيودنت لداللة اليفرو  بم متوستطات إجابات أفراد العينة  بعا  ملتغريت اجلنس، tأهجرأ ااتبار )فاد
وللتيفاتق مأ ال  اليفرريتة  ة است را  املتوستط احلساي واال ران املعيارأ  جابات أفراد العينة 

لدالتة إئصائيتا  حبسج متغريت اجلنس للموج  االاتصاص ، وقد ةهرت ( لتوريح اليفرو  اtوئهسبت )
 (5) النتائ  علا النيفو الوارد يف اجلدول
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 ( بحيأ ق لس  ب عا ل   بحرو هس  حاب بحانس5   ل )

اال ران  املتوسط العدد اجلنس ابور
 املعيارأ

اخلطأ 
 املعيارأ

درجة  tقيمة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الارار

األول 
 أكاد ية

 0،301 5،220 13،21 57 زكر
2،712 81 

0،011 
 غري دال 

 0،515 1،121 18،20 10 أنثا

 الثال  ربوية
 0،537 1،102 23،51 57 زكر

1،831 81 
0،008 

 
 دال عند
 0،137 2،151 21،33 10 أنثا 0،02

الثالك 
 مهنية

 2،211 1،250 33،11 57 زكر
1،217 81 0،058 

 
 دال عند
 0،751 3،172 37،11 10 أنثا 0،03

امو  
 المليفايات

 2،813 20،838 21،33 57 زكر
1،311 81 0،025 

 
 دال عند
 2،277 8،321 202،78 10 أنثا 0،03

( إا: وجود فرو  زات داللة إئصائية عند مستوى الداللة 3 شري النتائ  الوارد  يف اجلدول )
اد العينة املتعلاة بمليفايات املدرس الناجح وصيفا  ، إز بلغت قيمة بم متوسطات إجابات أفر  (7،75%)

(، ومباارنة املتوسطات احلسابية 2،210(، وا  أكني مأ قيمة )ت( اجلدولية )1،311)ت( ابسوبة ) 
لملل مأ أفراد العينة، يهليفو أنت املتوسط احلساي  جابات املوجهم اللكور يف اجملمو  العا  بلغت 

  أصغر مأ املتوستط احلساي  جابات املوجهات ئيك بلغت يف اجملمو  العا  (، وا33 21)
 (، ممتا يعين أنت ال  اليفرو  لصا  ا ناث وا  دالة إئصائيا .78 202)

وقد ةهرت اليفرو  يف ابوريأ الثال والثالك ولصا  ا ناث أما يف ابور األول فلم  اهر فرو  دالة 
  2،712  وكانت قيمة ت 18،20  واللكور 13،21إجابات ا ناث  إئصائية  فتبم أن متوسط

 .%11ومستوى داللة 
وللتيفاق مأ صيفة اليفررية الثانية والو  نص: ))ال يوجد فر  زو داللة إئصائية بم متوسطات 

 استلابات الطلبة املتعلاة بسمات املدرس الناجح  بعا  ملتغري اجلنس((.
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رجات اللكور وا ناث بالنسبة إا صيفات املدرس، و بم أهنا كلها جرى ئساب اليفرو  بم متوسطات د
.كما او 0،03إز كانا دالم عند مستوى الداللة  58و 53عدا البنديأ  0،02دالة عند مستوى الداللة 

 (.1مورح يف اجلدول )
 ( بحيأ ق  ي ب عث رص بحطلثص حاب بحانس6   ل )

 بحرعو ر بحا ر بحانس بحديص بحثن 
 بالر أبا
 ةسرص   بحراس يي

ري    
 بح أيص

ماعوم 
 بحقأبي بح الحص

 معوبنك  ي  لوذ   بريا الإ  2
 2،78 3،74 458 ذذأ

ربل قن   7،77 2787 4،16
 7997 4،27 625 يرثز 7،72

 مو وق 1
 2،79 3،92 458 ذذأ

ربل قن   7،77 2787 6،55
 7،79 4،32 625 يرثز 7،72

 معي م  3
 2،25 3،85 458 ذذأ

ربل قن   7،77 2787 6،49
 7،92 4،26 625 يرثز 7،72

 مأح 4
 2،26 3،87 458 ذذأ

ربل قن   7،772 2787 3،45
 2،72 3،93 625 يرثز 7،72

 صثوي 5
 2،27 3،77 458 ذذأ

ربل قن   7،77 2787 8،94
 7،77 4،39 625 يرثز 7،72

 معوبضع 6
 2،28 3،67 458 ذذأ

ربل قن   7،77 2787 6،47
 7،95 4،27 625 يرثز 7،72

 متلص  معي ك 8
 2،26 4،77 458 ذذأ

ربل قن   7،77 2787 5،52
 7،73 4،42 625 يرثز 7،72

 ريرقأبطي 7
 2،15 3،62 458 ذذأ

ربل قن   7،77 2787 5،12
 2،73 3،98 625 يرثز 7،72

 م عأم  ي عأم بآل أي  9
 2،24 4،29 458 ذذأ

ربل قن   7،77 2787 6،19
 7،89 4،56 625 يرثز 7،72

    بري 27
 2،23 3،64 458 ذذأ

ربل قن   7،77 2787 6،26
 2،72 4،75 625 يرثز 7،72

 موضوقي  ق رل 22
 2،73 3،94 458 ذذأ

ربل قن   7،77 2787 6،61
 7،79 4،34 625 يرثز 7972

ربل قن   7،77 2787 3،55 2،14 3،92 458 ذذأ  لسو بح وبا 21



  المطلقد.  ............................ والطلبةكفايات المدرس الناجح وصفاته من وجهة نظر الموجهين االختصاصيين 
 
 

 40 

 7،72 2،76 4،26 625 يرثز

معقث  حرل قأ بحطلثص  ةأيب  23
 منهو  مق ي حبأ  هو

 2،15 3،78 458 ذذأ
ربل قن   7،77 2787 7،74

 7،93 4،47 625 يرثز 7،72

 معرا  م  م رإ  24
 2،21 4،12 458 ذذأ

6،91 2787 7،77 
ربل قن  
 7،77 4،62 625 يرثز 7،72

 مث ري 25
 2،78 3،53 458 ذذأ

ربل قن   7،77 2787 6،12
 7،97 3،97 625 يرثز 7،72

 مأك  معاسو 26
 2،21 3،49 458 ذذأ

ربل قن   7،77 2787 6،96
 7،98 3،94 625 يرثز 7،72

ماعت م حلثوبب  بحاق ب  28
 بحرن  ثس 

 2،25 3،34 458 ذذأ
بل قن  ر 7،77 2787 6،47

 2،73 3،88 625 يرثز 7،72

 إلق مي 27
 2،17 3،13 458 ذذأ

ربل قن   7،77 2787 5،92
 2،72 3،63 625 يرثز 7،72

 ح نم  شا ع 29
 2،14 3،48 458 ذذأ

4،76 2787 7،77 
ربل قن  
 2،73 3،85 625 يرثز 7،72

منضثر  معقس  ل أل ة    17
  بحروبقس 

 2،33 3،57 458 ذذأ
ربل قن   7،773 2787 1،95

 2،26 3،72 625 يرثز 7،72

م   ي  من ةش  معقث  حلأيي  12
 بآل أ  مقنع

 2،11 3،98 458 ذذأ
ربل قن   7،77 2787 8،33

 7،92 4،45 625 يرثز 7،72

 ذذي 11
 2،72 4،16 458 ذذأ

1،65 2787 7،777 
ربل قن  
 7،78 4،41 625 يرثز 7،72

 حسوي 13
 2،79 3،77 458 ذذأ

ربل قن   7،77 2787 5،75
 7،91 4،29 625 يرثز 7،72

 معا  ك 14
 2،27 3،97 458 ذذأ

ربل قن   7،77 2787 5،55
 7،92 4،14 625 يرثز 7،72

  ر   م ب 15
 2،27 3،87 458 ذذأ

6،85 2787 7،77 
ربل قن  
 7،97 4،13 625 يرثز 7،72

 و   ب ع بالطثعمثق 16
 2،27 4،71 458 ذذأ

ربل قن   7،77 2787 4،45
 7،91 4،19 625 يرثز 7،72

 مأي  بحدو  18
 2،19 3،44 458 ذذأ

ربل قن   7،77 2787 8،35
 2،21 3،97 625 يرثز 7،72
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 منوع  ي ي  حسث  17
 2،16 3،67 458 ذذأ

4،59 2787 7،77 
ربل قن  
 2،79 4،72 625 يرثز 7،72

 ص رق 19
 2،27 3،96 458 ذذأ

ربل قن   7،77 2787 6،23
 7،93 4،36 625 يرثز 7،72

 مأبع حليأ ق بحيأريص 37
 2،16 3،48 458 ذذأ

ربل قن   7،77 2787 6،37
 2،79 3،93 625 يرثز 7،72

32 
م يك ألدرسص بحرعالو  ي 

 مهنع 
 2،24 3،87 458 ذذأ

4،96 2787 7،77 
ل قن  رب

 7،98 4،27 625 يرثز 7،72

 مياأ 31
 2،22 3،77 458 ذذأ

ربل قن   7،77 2787 4،84
 7،97 4،22 625 يرثز 7،72

 ماعر  قلز ذبإ  33
 2،23 3،89 458 ذذأ

ربل قن   7،772 2787 3،16
 2،76 4،72 625 يرثز 7،72

 ةوي بحلتدسص 34
 2،14 3،92 458 ذذأ

3،53 2787 7،77 
ربل قن  
 2،74 4،26 625 يرثز 7،72

 ماع  لربهأه بحت ي ي 35
 2،16 3،59 458 ذذأ

ربل قن   7،72 2787 1،52
 2،27 3،87 625 يرثز 7،75

معوبص    ا ل  ي بحراعرع  36
 بحر ي ي  بال عر قي

 2،25 3،67 458 ذذأ
ربل قن   7،77 2787 5،12

 2،73 3،95 625 يرثز 7،72

 ح ي  دوبي   ر  اص 38
 2،32 3،29 458 ذذأ

1،33 2787 7،71 
ربل قن  
 2،11 3،38 625 يرثز 7،75

 منبو 37
 2،13 3،65 458 ذذأ

5،73 2787 7،77 
ربل قن  
 2،74 4،76 625 يرثز 7،72

مق ي إلرا نب  بحطلثص  39
  إل بق إهو

 2،19 3،89 458 ذذأ
ربل قن   7،77 2787 8،48

 2،77 4،31 625 يرثز 7،72

 مهعو ل حثسئص 47
 2،38 1،77 458 ذذأ

ربل قن   7،77 2787 4،39
 2،11 3،13 625 يرثز 7،72

 مع لع 42
 2،15 3،46 458 ذذأ

ربل قن   7،77 2787 6،87
 2،77 3،95 625 يرثز 7،72

 ة م  41
 2،47 3،12 458 ذذأ

ربل قن   7،77 2787 6،36
 2،15 3،84 625 يرثز 7،72
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يهليفو مأ اجلدول السابق أنت وي  البنود كانت دالة لصا  املتوسط األعلا  واو متوسط ا ناث  ويهيفسر 
 البائك زلك بأن ))  ملأ أن  ملون ا ناث أكثر جدية يف االستلابات وأكثر ااتماما .....اخل((.

يوجد فر  زو داللة إئصائية بم متوسطات وللتيفاق مأ صيفة اليفررية الثالثة والو  نص: ))ال 
 استلابات الطلبة املتعلاة بسمات املدرس الناجح  بعا  ملتغري الصف ((.

وئسبت اليفرو  بم متوسطات درجات الصيفم العاشر واحلادأ عشر و بم أنت ويعها فرو  غري دالة 
 –ثواب والتعزيز املناسبم مست د  لل –متوار   –( ) موثو   52،  13، 28،  1،  1عدا البنود ) 
، 5. والبنود )0،03مادر  وا ات الطلبة وإبداعاهتم ( إز كانت دالة عند مستوى الداللة  –مسح وبج 

متمملأ  –موروع  وعادل  –وجدال  –صبور  –( )متيفائل 12،  10،  27،  21، 22،  20، 3
( 8. واجلدول )0،02توى الداللة متاب ( كانت دالة عند مس –مهتم بالبيئة  – لاائ   –مأ ماد   

 يورح زلك:
 ( بحيأ ةيي ب عث رص بحطلثص حاب بحدو8   ل )

 بحديص بحثن 
بالر أبا  بحرعو ر بحا ر بحدو

 بحراس يي
ةسرص 
  

ري    
 بح أيص

ماعوم 
 بح الحص

 بحقأبي

 معوبنك  ي  لوذ   بريا الإ  2
27 623 4،77 7،95 

 غسأ ربل 7،63 2787 7،47
22 459 3،97 2،71 

 مو وق 1
27 623 4،17 7،98 

1،24 2787 7،73 
ربل قن  
7،75 22 459 4،76 2،74 

 معي م  3
27 623 4،79 7،97 

ربل قن   7،77 2787 3،74
7،72 22 459 3،75 2،27 

 مأح 4
27 623 3،79 2،74 

 غسأ ربل 7،75 2787 2،94
22 459 3،86 2،23 

 صثوي 5
27 623 4،15 7،99 

ربل قن   7،77 2787 1،81
7،72 22 459 4،78 2،21 

 معوبضع 6
27 623 4،77 2،71 

1،54 2787 7،72 
ربل قن  
7،75 22 459 3،73 2،21 

 متلص  معي ك 8
27 623 4،17 7،98 

 غسأ ربل 7،76 2787 7،26
22 459 4،18 2،73 
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 ريرقأبطي 7
27 623 3،77 2،22 

 غسأ ربل 7،58 2787 7،55
22 459 3،74 2،29 

 م عأم  ي عأم بآل أي  9
27 623 4،44 7991 

 غسأ ربل 7،29 2787 2،19
22 459 4،36 2،73 

    بري 27
27 623 3995 2،75 

1،87 2787 7،77 
ربل قن  
7،72 22 459 3988 2،21 

 موضوقي  ق رل 22
27 623 4،16 7،95 

3،36 2787 7،77 
ل قن  رب

7،72 22 459 4،75 7،99 

  لسو بح وبا 21
27 623 4،27 2،21 

 غسأ ربل 7،79 2787 2،66
22 459 3،97 2،27 

23 
معقث  حرل قأ بحطلثص  ةأيب منهو 

  مق ي حبأ  هو
27 623 4،13 2،77 

 غسأ ربل 7،77 2787 2،83
22 459 4،22 2،24 

 معرا  م  م رإ  24
27 623 4،51 7،79 

ربل قن   7،77 2787 3،74
7،72 22 459 4،33 2،75 

 مث ري 25
27 623 3،87 7،96 

 غسأ ربل 7928 2787 2936
22 459 3،69 2،73 

 مأك  معاسو 26
27 623 3،89 2،75 

 غسأ ربل 7،27 2787 2،33
22 459 3،87 2،78 

ماعت م حلثوبب  بحاق ب  28
 بحرن  ثس 

27 623 3،66 2،78 
ربل قن   7،72 2787 1،45

7،75 22 459 3،49 2،23 

 إلق مي 27
27 623 3،56 2،22 

3،35 2787 7،77 
ربل قن  
7،72 22 459 3،33 2،27 

 ح نم  شا ع 29
27 623 3،63 2،77 

 غسأ ربل 7،93 2787 7،78
22 459 3،63 2،17 

 منضثر  معقس  ل أل ة    بحروبقس  17
27 623 3،83 2،27 

 غسأ ربل 7،66 2787 7،43
22 459 3،69 2،32 

12 
م   ي  من ةش  معقث  حلأيي 

 بآل أ  مقنع
27 623 4،17 2،76 

 غسأ ربل 7،28 2787 2،36
22 459 4،29 2،27 
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 ذذي 11
27 623 4،34 7،91 

7،31 2787 7،84 
 غسأ ربل

 22 459 4،36 7،95 

 حسوي 13
27 623 4،76 2،72 

 غسأ ربل 7،95 2787 7،75
22 459 4،76 2،72 

 معا  ك 14
27 623 4،24 7،99 

 غسأ ربل 7،79 2787 2،65
22 459 4،74 2،73 

  ر   م ب 15
27 623 4،22 2،78 

1،51 2787 7،72 
ربل قن  
7،75 22 459 3،94 2،21 

 مثقو   ب ع بالطثع 16
27 623 4،12 7،98 

 غسأ ربل 7،27 2787 2،34
22 459 4،23 2،76 

 مأي  بحدو  18
27 623 3،77 2،11 

 غسأ ربل 7،27 2787 2،61
22 459 3،67 2،11 

 منوع  ي ي  حسث  17
27 623 3،97 2،17 

 غسأ ربل 7،37 2787 7،78
22 459 3،73 2،25 

 ص رق 19
27 623 4،17 2،77 

 ربل غسأ 7،78 2787 7،26
22 459 4،29 2،75 

 مأبع حليأ ق بحيأريص 37
27 623 3،86 2،24 

 غسأ ربل 7،37 2787 7،78
22 459 3،69 2،14 

 م يك ألدرسص بحرعالو  ي مهنع  32
27 623 4،77 2،71 

 غسأ ربل 7،12 2787 2،14
22 459 3،91 2،27 

 مياأ 31
27 623 4،73 2،75 

 سأ ربلغ 7،76 2787 2،76
22 459 3،92 2،73 

 ماعر  قلز ذبإ  33
27 623 3،95 2،77 

 غسأ ربل 7،17 2787 2،18
22 459 3،78 2،21 

 ةوي بحلتدسص 34
27 623 4،73 2،21 

 غسأ ربل 7،47 2787 7،69
22 459 4،77 2،26 

 ماع  لربهأه بحت ي ي 35
27 623 3،67 2،12 

 لغسأ رب 7،81 2787 7،34
22 459 3،82 2،13 

 غسأ ربل 7،27 2787 2،31 2،79 3،74 623 27معوبص    ا ل  ي بحراعرع  36
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 فرريا  . وبللك يملون البائك قد أجاب عأ سؤايل البيفك  وماق مأ
 :بحرقعأح   -21
عنية بإعداد املدرس باحلسبان أن  أال مؤسسات إعداد املدرس يف سورية والملليات اجلامعيةامل -21-2

 أةية المليفايات والصيفات الو رج أن يتيفلا هبا املدرس ك  يملون ناجيفا .
 أن  ركز مؤسسات إعداد املدرس علا األولويات الو ر اا املوجهون ررورية أو زات أةية. -21-1
أن  سعا مؤسسات إعداد املدرسم مأ أجل إكساب املدرسم الصيفات الو يرااا الطلبة  -21-5

 رورية وأساسية لنلاح املدرس.ر
ور  برام   نيفيلية وإجرائية  كساب الطلبة املدرسم كلت نو  مأ أنوا  المليفايات األساسية  -21-1

 و يفرعاهتا مأ االل النيام  العلمية والتطبياية، مأ قبل الملليات املعنية بإعداد املدرس.
السورية بتطوير إعداد املدرس قبل  استمرار و اريت الرتبية والتعليم العايل يف اجلمهورية العربية -21-3

اخلدمة ويف أثنائها ملواكبة التيفلر العلم  والتاين والرتبوأ، وسدت ثغرات  دريس املدرسم مأ 
 االل مالئاات املوجهم املشرفم. 

 2،22 3،85 459 22 بحر ي ي  بال عر قي

 ح ي  دوبي   ر  اص 38
27 623 3،18 2،14 

 غسأ ربل 7،48 2787 7،82
22 459 3،31 2،19 

 منبو 37
27 623 3،93 2،24 

 غسأ ربل 7،26 2787 2،37
22 459 3،73 2،25 

 مق ي إلرا نب  بحطلثص  إل بق إهو 39
27 623 4،28 2،24 

1،47 2787 7،72 
ربل قن  
7،75 22 459 3،99 2،27 

 مهعو ل حثسئص 47
27 623 3،28 2،18 

1،66 2787 7،77 
ربل قن  
7،72 22 459 1،96 2،33 

 مع لع 42
27 623 3،71 2،25 

1،62 2787 7،77 
ربل قن  
7،72 22 459 3،63 2،11 

 ة م  41
27 623 3،56 2،34 

 غسأ ربل 7،26 2787 2،38
22 459 3،44 2،41 
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 بأل   سص حلرالرس   ي مأحلص بحعالسو بحث روي  ي بحاي ي  (.1000) .نعيم، ئبيج جعنيين- 

 .81-38(،  2)  18،الة دراسات، بأليرك م    هص ربأدو
 بأليررسص  قثةعه ذي ي   بحرالو  ي بحر بيا (. 2221النهار،  يسري والربابعة، بمد )- 

،الة مؤ ة للبيفوث والدراسات، جامعة لانا   مؤدل  بحالري   ثأإ   بحرأحلص بحعي ي ي ه 
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