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الكفايات التدريسية ملعلمى اللغة اإلنجليزية كما يعكسها
الملخص:

تقويم األداء الصفى ملعلمى هذه املرحلة

ٖسؾت ايسضاغ ١إىل ايتعطف عً٢

ٚ )5دٛز ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥عٓس

ايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع١ٜ

َػت )1,15( ٣ٛبني أزا ٤املؤًٖني ٚغرل

نُا ٜعهػٗا تك ِٜٛاألزا ٤ايضؿ ٞملعًُٞ

املؤًٖني تطبٜٛا يف مجٝع فاالت

ٖص ٙاملطسًٚ ،١قس تأيؿت ع ١ٓٝايسضاغَٔ ١

ايهؿاٜات ايتسضٜػ١ٝ

َعًُ ٞاملساضؽ اإلعسازٚ ١ٜايبايؼ عسزِٖ

ٚ )6دٛز ؾطٚم شات زالي٘ إسضا ١ٝ٥عٓس

(َ )021عًِ َٚعًُٚ ،١طٛضت اغتباْ ١تتهٕٛ

َػت )1,15( ٣ٛبني فاالت نؿاٜات

َٔ أضبع ١فاالت (فاٍ ايتدطٝط يًسضؽ،

ايتسضٜؼ سػب َتػرل اؾٓؼ ٚيضاحل

ٚفاٍ ايتٓؿٝصٚ ،فاٍ اإلزاض ٠ايضؿ،١ٝ

املعًُات

ٚفاٍ ؾدض ١ٝاملعًِ )ٚ ،أظٗطت ايسضاغ١

 )7ال تٛدس ؾطٚم شات زالي٘ إسضا ١ٝ٥عٓس

ايٓتا٥ر اآلت:١ٝ

َػت )1,15( ٣ٛبني فاالت ايهؿاٜات

 )0إٕ نؿاٜات ايتدطٝط يًسضؽ يس٣

ايتسضٜػ ١ٝمجٝعٗا سػب َتػرل غٓٛات

َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜأظٗطت ْكط يف

اـدل٠

خدل ٠املعًُني يف ايتدطٝط ـدلات

ٚيف ع ٤ٛتًو ايٓتا٥ر أٚصت ايسضاغ ١بعسز

تتٓاغب ٚخضا٥ط املطسً ١اإلعساز١ٜ

َٔ ايتٛصٝات  َٔٚأُٖٗا:

ٖٓ )2اى ععـ عٓس َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع١ٜ

 )0إعطا ٤ايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝأُٖ١ٝ

يًُطسً ١اإلعساز ١ٜملٗاض ٠األغ ١ً٦ايتٛع١ٜٛ

نبرل َٔ ٠قبٌ املؤغػات ايذلب ١ٜٛاييت

ٚاضتباطٗا بأٖساف ايسضؽ

تعٓ ٢بإعساز َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع١ٜ

ٖٓ )3اى ععـ يف نؿاٜات تٓؿٝص خط١

 )2إعطا ٤اٖتُاّ ملٓٗاز ايًػ ١اإللًٝع١ٜ

ايسضؽ َٚتطًباتٗا َٔ قبٌ َعًُ ٞايًػ١

يتشكٝل األٖساف ايتعً ١ُٝٝبعٝسٚ ٠قضرل٠

اإللًٝع١ٜ

املس٣

 )4نؿاٜات اإلزاض ٠ايضؿ ١ٝاستًت املطتب١

 )3إقاَ ١زٚضات تسضٜبَ ١ٝػتُط ٠أثٓا٤

األٚىل عٓس َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع١ٜ

اـسَ ١ملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜعُٔ

يًُطسً ١اإلعساز١ٜ

خط ١عًَُ ١ٝسضٚغ١
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The study aimed to identify
the competencies teaching of
English teachers as reflected in
classroom
performance
evaluation for teachers of this
stage.
The study sample
consisted of (120) teachers in
junior high schools
, a
questionnaire was developed as
study tool, it consists from four
fields (the field of lesson
planning,
the
field
of
implementation,
field
of
classroom management, and the
field of teacher personality) .
The study showed many results:
1) The competencies of lesson
planning
with
English
language teachers showed a
lack of experienced teachers in
the planning of experiences to
suit the characteristics of the
preparatory stage.
2) There is a weakness with
English teachers for the
preparatory phase about skill
and awareness questions relate
to the objectives of the lesson.
3) There is a weakness in
competencies of the lesson
plan
implementation
and
requirements
by
English
teachers.
4) competencies of classroom
management was ranked first
in the English language
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teachers for the preparatory
phase.
5) there were no statistically
significant differences at the
level (05,0) between the
performance of qualified and
non-qualified educators in all
fields of teaching skills.
6) there
were
statistically
significant differences at the
level (05,0) between the level
of teaching competencies
based on the sex variable and
for the benefits of female
7) There are no statistically
significant differences at the
level of (05,0) between the
level of teaching competencies
based on the years of
experience variable.
In light of these findings the
study recommended a number of
recommendations:
1) give
the
teaching
competencies more attention
in the programmes of English
teachers preparation by the
educational institution.
2) give attention for the English
language curriculum
to
achieve long-term and short
educational goals.
3) work to establish workshops
for teacher during service
through a scientific plan.
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المقذمة :
ٜتػِ ايعضط ايطأٖ باالْؿذاض املعطيف ٚايتكسّ ايعًُٚ ٞايتهٓٛيٛد ٞيف مجٝع
اجملاالت ٚيف ؾت ٢املعاضف ٚايعًٚ ،ّٛتبعاً يصيو ؾكس تطٛضت ايعً ّٛايذلبٚ ١ٜٛايٓؿػ١ٝ
ٚخطت خطٛات ٚاعش ١دط ١٦ٜاغتطاعت َٔ خالهلا إٔ تٛانب فطٜات ايعضط ،أثط
شيو يف إعساز املعًِ ٚتٗ٦ٝت٘ يٝك ّٛبٛادب٘ ايذلبٚ ٟٛؾل َعاٜرل تطب ١ٜٛتك ّٛعً ٢أغؼ
عًُ ١ٝضاغد ،١ؾاملعًِ ي٘ زٚض َِٗ ٚؾعاٍ يف تعً ِٝاألدٝاٍ ٚتؿه ٌٝاػاٖاتِٗ ٚتُٓ١ٝ
عكٛهلَِٚ ،ع نٌ ٖصا ايتطٛض يف َضازض ٚتكٓٝات ايتعً ،ِٝؾإٕ املعًِ نإ َٚا ظاٍ
ٜك ّٛبسٚض أغاغ ٞيف ايعًُ ١ٝايتعً ;١ُٝٝإش ٜكع عً ٢عاتك ١ؼكٝل األٖساف ايذلب١ٜٛ
ٚاملغ ٞقسَاً يف غب ٌٝإلاح املٓع ١َٛايذلب١ٜٛ
ؾاألْعُ ١ايذلب ١ٜٛاملعاصط ٠تطنع اٖتُاَٗا عً ٢املعًِ باعتباض ٙإسس ٣ايسعاِ٥
األغاغ ١ٝيًعًُ ١ٝايذلب ١ٜٛايؿاًَ ١ايكا ١ُ٥عً ٢ايتعً ِٝايؿعاٍ ايصٜ ٟطتهع عًْ ٢ؿاط
املتعًِ َٚؿاضنت٘ ايؿاعًَ ١ع َعًُ ١يتشكٝل ايتعًِ اهلازفٖٚ ،صا ٜتطًب اإلعساز اؾٝس
ٚاملتهاٌَ يًُعًِ ٚؾكا يالػاٖات ٚاألغايٝب اؿسٜج ١يف بٓا ٤بطاَح إعساز ٚتأٌٖٝ
املعًُني قبٌ اـسَ ،١ثِ االغتُطاض يف تسضٜبِٗ ٚتك ِٜٛعًُِٗ يف أثٓا ٤اـسَ ١تًب١ٝ
يتشسٜات َٚتطًبات ايعضط اؿاي ٞايصٜ ٟتضـ بايتػٝرل ايسا ِ٥ايصٜ ٟؿطع٘ ايتكسّ
ايعًُٚ ٞايتهٓٛيٛد ٞيف َؤغػات ايذلبٚ ١ٝايتعًٚ ِٝايتُٓٚ ١ٝاييت سككت لاسات
نبرل ٠يف ؾِٗ آي ١ٝعٌُ ايعكٌ ايبؿط ٟيف ايتؿهرل ٚايتشًٚ ٌٝنٝؿ ١ٝتؿع ١ًٝيًٛصٍٛ
إىل ْتا٥ر فس ١ٜس ٍٛطبٝع ١ايتعًِ ايبؿطٚ ٟته ٜٔٛايٓؿاط ايؿهط ٟاهلازف عٓس
اإلْػإ ـسَ ١ايبؿطٚ ١ٜتكسّ فتُعاتٗا (َطاز ،0982 ،ظ)02
ٜٚعس إعساز املعًِ عً ٢أغاؽ ايهؿا ١ٜايتعً َٔ ١ُٝٝاالػاٖات ايػا٥س ٠يف بطاَر
إعساز ٚتسضٜب املعًُنيٜ ٖٛٚ ،عهؼ أٖساؾا تطب ١ٜٛقسز ٠ؾطعٗا عاٌَ االيتعاّ
ٚاملػؤٚي ١ٝبتشكٝل األٖسافٚ ،تأنٝس َال ١ُ٥ايدلاَر ؿادات املعًُني ٚقس انتػبت
بطاَر تطب ١ٝاملعًُني ايكا ١ُ٥عً ٢ايهؿا ١ٜأُٖ ١ٝخاصَٓ ١ص بسا ١ٜايػبعٓٝات نُسخٌ
بس ٌٜيًتعً ،ِٝسٝح ؼسز ٖص ٙايدلاَر ايػًٛى ٚاملعاضف ٚاالػاٖات اييت وتاز إيٗٝا
املعًُ ٕٛغًؿاً نُا ؼسز ايؿطٚط اييت تعٗط ؾٗٝا ٖص ٙايهؿاٜات َٚػت ٣ٛاألزا ٤ايصٟ

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

111

العذد ( ) 7المجلذ ( ) 11يوليو 2015م

ISSN : 2410-1818

الكفايات التدريسية ملعلمى اللغة اإلنجليزية

| د .انتصار علي باصرة

هب ايٛص ٍٛإي( ١ٝايؿطا،0985 ،ظ ) 282يصيو ظاز االٖتُاّ بعًُ ١ٝايتك ِٜٛاملػتُط
ألزا ٤يًُعًِ أثٓا ٤اـسَٚ ١أصبشت تؿهٌ اـط ٠ٛاألغاغ ١ٝيف ططٜل ضغِ املعامل
األغاغ ١ٝملسضغ ١املػتكبٌ يهْٗٛا تؿدط بضٛضَٛ ٠عٛع ١ٝكتًـ ايضعٛبات
ٚاملؿهالت اييت تٛاد٘ ايعًُ ١ٝايذلبٚ ١ٜٛيًهؿـ عٔ خضا٥ضٗا َٚتطًباتٗاٚ ،بصيو
متهٔ َٔ إصساض اؿهِ عً ٢نؿا ٠٤ايٓعاّ ايتعً ُٞٝمما ٜػاعس يف ٚعع تضٛضات
ٚضؤَ ٣ػتكبً ١ٝزقٝك ١ملُٗ ١ايتذسٜس ايٓٛع ٞهلصا ايٓعاّ ٚعُإ عسّ طػٝإ ايتٛغع
ايهُ ٞايهبرل يف إعساز املتعًُني عً ٢سػاب انؿاض ْٛع ١ٝايتعً ِٝنُا ٜػاعس
عً ٢تًبَ ١ٝتطًبات ايتُٓ ١ٝايؿاًََٛٚ ١ادٗ ١ؼسٜات املػتكبٌ (قُس ٚصدل،2112 ،ٟ
ظٚ ) 090- 077ؼتاز األْعُ ١ايذلب ١ٜٛاييت تتشٌُ َػؤٚي ١ٝإعساز ايٓاؾ ١٦إىل
َطادعَ ١ػتُط َٔ ٠أدٌ ؼػني نؿاٜاتٗا ايساخً ١ٝباختٝاض أؾغٌ املسخالت املٓػذُ١
َع اي ٛاقع ايذلب ٟٛست ٢تًيب كطدات األْعَُ ١ػت ٣ٛطُٛح فتُعاتٗآٖ َٔٚ ،ا تأتٞ
عطٚض ٠ضؾع نؿاٜات املعًِ األغاغ ،١ٝيصيو اػٗت اؾٗٛز يف أغًب بًسإ ايعامل إىل
متٗني ايتعًْ ِٝتٝذ ١يًتػرلات اييت َػت طبٝع ١ايعًُ ١ٝايتعًٚ ،١ُٝٝيف ع ٤ٛاألٖساف
ايعاَ ١يدلاَر إعساز املعًِ ٜتٛقع إٔ ميًو املعًُ ٕٛايعسٜس َٔ ايهؿاٜات ايتسضٜػ١ٝ
األزا ;١ٝ٥أل ٕ َٗٓ ١ايتعًْ ِٝعاّ ٜته َٔ ٕٛأضبع ١عٓاصط ضٝ٥ػَ ١ٝتؿاعًَ ١عا تتُجٌ يف
ايتدطٝطٚ ،املٓٗاز ٚايتٓؿٝص ٚايتك( ِٜٛخععًََٛٚ ٞينٚ )2101 ،شنط عٜٛسات
(َ )2116ا أؾاضت ي٘ زضاغات عسٜس ٠س ٍٛايهؿاٜات املٗٓ ١ٝيًُعًِ ،سٝح تٛصٌ عبس
ايػؿاض ( ) 2113إىل قا َٔ ١ُ٥ايهؿاٜات املٗٓ َٔ ١ٝأُٖٗا :نؿاٜات ايؿًػؿ ١ايذلب،١ٜٛ
ٚايهؿاٜات ايعًُٚ ١ٝايُٓ ٛاملٗينٚ ،نؿا ١ٜؽطٝط ايسضؽ ٚتٓؿٝصٚ ،ٙنؿاٜات ايٓعاّ
ٚايعالقات اإلْػاْٚ ١ٝنؿاٜات ايتدطٝط أَا ايتٛهط )2111( ٟؾكس تٛصٌ إىل عطٚض٠
إٔ تت ٛاؾط نؿاٜات يس ٣املعًِ يف فاالت ايتدطٝط يًسضؽ ٚتٓؿٝصٚ ٙتك ِٜٛايطالب يف
املطاسٌ ايتعً ١ُٝٝاملدتًؿٚ ،١يهٌ املكطضات ايسضاغ( ١ٝعٜٛسات)2116 ،
ٚأل ٕ َػتكبٌ األَٜ ١عتُس عًْٛ ٢ع ١ٝايذلب ١ٝاملكسَ ١ألبٓاٗ٥ا العً ٢تُٓ ١ٝاملعًَٛات
ٚقتٛاٖا ،إشا َا أضٜس ألبٓاٖ ٤ص ٙاألَ ١إٔ ٜهْٛٛا أعغا ٤ؾاعًني َٓتذني يف صٓع
املػتكبٌَ ،ع األخص بعني االعتباض املتػرلات ايعاملٚ ١ٝاالْؿذاض املعطيف ٚايتهٓٛيٛدٞ
ٚايسميٛغطايف َٔٚ ،املعطٚف إٔ ٖصا نً٘ ال ٜتأت ٢إال َٔ خالٍ االٖتُاّ باملعًُني
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ايص ُٜ ٜٔعس ٕٚاملؿتاح ايطٝ٥ؼ ٚسذط األغاؽ يٓذاح ايعًُ ١ٝايذلب ;١ٜٛيصيو ؾال بس َٔ
االٖتُاّ باملعًِ ٚبايهؿاٜات اـاص ١بٜ٘ٚ ،هتػب تك ِٜٛاألزا ٤ايضؿ ٞيؿطؤَ ١
َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜأُٖ ١ٝنبرل ٠يهْٗٛا َٔ أنجط املٛاز ايسضاغ ١ٝاضتباطا بايؿطز
ٚاجملتُع ٚايعامل َٚعٓ ١ٝأنجط َٔ غرلٖا بانتػاب املتعًِ ايكٚ ِٝاالػاٖات اييت
تػاعس ٙيف إتباع ايػًٛى ايكٚ ِٜٛاملٓتر يف فتُع( ١عٜٛسات)2116،
ٜٚؿرل بٝذل إٜس )Better Eddy( ٟايٛاضز يف ؾًيب (  ) 0989إىل إٔ ٖص ٙايهؿاٜات
هلا أُٖ ١ٝملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ;١ٜألْٗا تػاعسِٖ عً ٢تٜٓٛع األغايٝب ايتسضٜػ١ٝ
املػتدسَ ١سػب َا تكتغ ٘ٝاؿاد ١أثٓا ٤ايتسضٜؼ ،ؾهًُا نإ املسضؽ َتُهٓا يف
ايًػ ١اظزازت ثكت٘ بٓؿػ٘ عٝح ٜػتطٝع اغتدساّ أَجً٘ ٚأغايٝب تػٌٗ ؾِٗ ايتالَٝص
يًُاز( ٠ؾًيب ،0989 ،ظ)95- 75
ؾتك ِٝٝايهؿا٤ات ايًػ ١ٜٛهلا أُٖ ١ٝنبرل ٠يف قٝاؽ أزا ٤املسضؽ َٚكسضت٘ عً٢
َكاضْ ١ايًػ ١اإللًٝع ١ٜبايًػ ١األّ اييت ٜتهًُٗا ايطايب ٖٓ َٔٚا تدلظ أُٖ ١ٝإعساز
املعًِ بضؿ ١عاََٚ ١عًِ ايًػ ١اإللًٝع ١ٜبضؿ ١خاص ١قبٌ اـسَٚ ١أثٓاٗ٥ا ،ست٢
ٜتُهٔ َٔ ايكٝاّ بهٌ املٗاّ املٓاط٘ ب٘ عً ٢أنٌُ ٚد٘
وغهمة البحح:
بايطغِ َٔ اؾٗٛز اييت تبصهلا َؤغػات ايتأٖٚ ٌٝايتسضٜب يف بالزْا إلعساز َعًُٞ
ايًػ ١اإللًٝع ١ٜاليتشاقِٗ بايعٌُ مبٗٓ ١ايتسضٜؼ ،إال إٕ ٚاقع تسضٜؼ ايًػ ١اإللًٝع١ٜ
نًػ ١أدٓب َٔ ١ٝسٝح نؿاٜت٘ اإلْتادٜٛ ١ٝاد٘ ايعسٜس َٔ املؿهالت ٚايضعٛبات اييت
ال تكتضط عً ٢تعًُٗٝا غٛا ٤يف ْعاّ ايتعًِ ايعاّ أ ٚاؾاَع ،ٞبٌ ٚعً ٢صعٝس تعًُٗٝا
نًػ ١أدٓب ١ٝبؿهٌ عاّ يف ايٛطٔ ايعطبٚ ٞايعاملٚ ،يعٌ َٔ أِٖ املؿهالت ععـ
نؿاٜات َعًِ ايًػ ١اإللًٝع ،١ٜسٝح أنس ( )Eddyايٛاضز يف (ؾًيب ،0988 ،ظ)75
عً ٢ععـ َعًِ ايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف بعض ايهؿاٜات ايتسضٜػٚ ،١ٝظٗطت ٖص ٙاملؿهً١
أٜغا يف ْتا٥ر ايعسٜس َٔ ايسضاغات ٚايبشٛخ ٚايٓسٚات ٚامل ؤمتطات ٚٚضش ايعٌُ ،ؾكس
أؾاضت ٚضؾ ١ايعٌُ ايٛطٓ ١ٝاي ١ُٝٓٝملٛدٗ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜاملٓعكس يف زٜػُدل  0998يف
صٓعا ٤إىل ايضعٛبات اييت تٛاد٘ املعًُني يف تسضٜؼ ايًػ ١اإللًٝعَٗٓٚ ١ٜا عسّ تٛؾط
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ايٛغا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝايػُعٚ ١ٝايبضطٚ ١ٜقسٚز ١ٜايسٚضات ايتسضٜب ١ٝأثٓا ٤اـسَ ١اخل
(ٚثا٥ل ايٛضؾٚ ،١ظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً، ِٝصٓعا 0998 ٤ظ)03
نصيو ؾاْ٘ َٔ خالٍ َالسع ١ؼض ٌٝطالبٓا يف َاز ٠ايًػ ١اإللًٝع ١ٜلس إٔ
ٖٓاى ععؿا يف ؼض ٌٝطالبٓا يف َاز ٠ايًػ ١اإللًٝعٖٚ ،١ٜصا قس ٜعٛز إىل عسّ ٚدٛز
املعًِ املؤٌٖ تأٖٝالً تطبٜٛاً باإلعاؾ ١إ ىل ععـ عًُ ١ٝتك ِٜٛأزاَ ٤عًُ ٞايًػ ١اإللًٝع١ٜ
أثٓا ٤اـسَٚ ١عسّ ؼكٝكٗا ألٖساؾٗا ،سٝح هب إٔ ٜؿٌُ ايتك ِٜٛكتًـ دٛاْب
ايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝايتعًُ ١ٝبضٛضَ ٠تٛاظَْٚ ١تهاًََ( ١طاز( )0990،أب ٛغطٜب
ٚؾاطُ ،) 0990،١نُا تؿتكط عًُ ١ٝايتك ِٜٛإىل ٚدٛز أزا ٠تكَٛ ِٜٛعٛعٚ ١ٝصازق١
نصيو ؾإ ٕ إعساز املعًِ عً ٢أغاؽ ايهؿاٜات ٜعتدل َٔ االػاٖات ايعامل ١ٝاؿسٜج ١يف
فاٍ ايذلب ،١ٝسٝح اػٗت ايهجرل َٔ املؤغػات ايتعً ١ُٝٝإىل ايتش ٍٛم ٛايدلاَر
ايذلب ١ٜٛايكا ١ُ٥عً ٢ايهؿا ،١ٜيصيو دا٤ت ايسضاغ ١اؿاي ١ٝيإلداب ١عً ٢ايػؤاٍ
ايطٝ٥ؼ اآلت:ٞ
َا ايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝيسَ ٣عًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف املطسً ١اإلعساز ١ٜنُا
ٜعهػٗا تك ِٜٛاألزا ٤ايضؿٞ؟
ٚغتتؿطع عٓ٘ األغ ١ً٦اآلت:١ٝ
َ )0ا تطتٝب ايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف املطسً ١اإلعساز ١ٜنُا
ٜعهػٗا تك ِٜٛاألزا ٤ايضؿ ٞملعًُٖ ٞص ٙاملطسً١؟
 ٌٖ )2تٛدس ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥عٓس َػت )1,15( ٣ٛبني َتٛغطات زضدات أزا٤
َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف املطسً ١اإلعساز ١ٜيًُؤًٖني تطبٜٛاً ٚغرل املؤًٖني تطبٜٛاً
عً ٢بطاق ١األزا ٤ايضؿٞ؟
 ٌٖ )3تٛدس ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥عٓس َػت )1,15( ٣ٛبني َتٛغطات زضدات أزا٤
َعًَُٚ ٞعًُات ايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف املطسً ١اإلعساز ١ٜسػب َتػرل اؾٓؼ؟
 ٌٖ )4تٛدس ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥عٓس َػت )1,15( ٣ٛبني َتٛغطات زضدات أزا٤
َعًَُٚ ٞعًُات ايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف املطسً ١اإلعساز ١ٜسػب َتػرل اـدل٠؟

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

114

العذد ( ) 7المجلذ ( ) 11يوليو 2015م

ISSN : 2410-1818

الكفايات التدريسية ملعلمى اللغة اإلنجليزية

| د .انتصار علي باصرة

أِذاف البححٜٗ :سف ايبشح اؿاي ٞإىل ايتعطف عً ٢ايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝملعًُٞ
ايًػ ١اإللًٝع ١ٜنُا ٜعهػٗا تك ِٜٛاألزا ٤ايضؿ ٞملعًُٖ ٞص ٙاملطسً١
أِىية البحح  :تهُٔ أُٖ ١ٝايبشح يف اآلت: ٞ
 ايهؿـ عٔ أِٖ ايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜنُا ٜعهػٗاتك ِٜٛاألزا ٤ايضؿ ٞيًُعًُني
 إيكا ٤ايغ ٤ٛعً ٢تطتٝب ٚتضٓٝـ ايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜنُاٜعهػٗا تك ِٜٛاألزا ٤ايضؿ ٞمما ٜػٌٗ تطٜٛط ايعًُ ١ٝايتعً١ُٝٝ
 تطٜٛط أزا ٠تك ِٜٛؾاًَ ١ملدتًـ ايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜميهَٔٔ خالهلا إعطا ٤صٛضٚ ٠اقع ١ٝملطزٚز ايعًُ ١ٝايذلب١ٜٛ
 ٜؿٝس ايبشح املؤغػ ات ايذلب ١ٜٛيتشػني ْٛع ١ٝايٓعاّ ايتعًٚ ُٞٝضؾع نؿاٜت٘ايساخًٚ ١ٝاـاضد ١ٝيًٝيب َتطًبات ايتُٓ ١ٝايؿاًَ١
 ٜطغِ َالَح َسضغ٘ املػتكبٌ اييت تػع ٢إىل إنػاب املتعًِ ايػًٛى ايطؾٝسٚايؿاعٌ ٚاملعطؾ ١ايعًُ ١ٝاملتطٛض ٠ملٛادٗ ١ؼسٜات ايعضط َٚتػرلات٘ املتػاضع١
 تػاعس ْتا ٥ر ايسضاغ ١يف تطٜٛط أغايٝب إعساز َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝعٚ ١ٜتسضٜبِٗٚتٛد ِٗٗٝم ٛؼكٝل ؾِٗ أؾغٌ يًهؿاٜات ايتسضٜػ١ٝ
 تؿٝس َعًِ ايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف عًُ ١ٝتكٛمي٘ ايصات ٞيعًُ٘حذود البحح:
ٜكتضط ايبشح عًَ :٢عًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف املساضؽ اإلعساز ١ٜيف َس ١ٜٓاملهال يف
ايعاّ ايسضاغ2104/2103ٞ
تعزيف وصطمحات البححٚ :ضزت يف ٖصا ايبشح فُٛع َٔ ١املضطًشات ،غتعطف
أٚالً اصطالساً ثِ بسالي ١ايبشح اؿايٞ
 )0ايهؿاٚ :١ٜضز يف يػإ ايعطب نؿٜ ٢هؿ ٞنؿا :١ٜإشا قاّ ٜٚكاٍ اغتهؿٝت٘
أَطا ؾهؿاْٜٚ ،٘ٝكاٍ نؿاى ٖصا األَط أ ٟسػبوٚ ،نؿاى ٖصا ايؿٚ ،٤ٞنؿاٙ
َا أُٖ٘ نٓاٚ ،١ٜنؿاَ ٙؤْٚت٘ نؿاٚ ،١ٜنؿاى ايؿٜ ٤ٞهؿٝو ٚانتؿٝت ب٘،
ٚضدٌ نافٍ ٚنؿَ :ّٞجٌ غامل ٚغً( ِٝابٔ َٓعٛض  0991ظ)225
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ٚقس عطؾٗا محاز عً ٢أ ْٗا أْٛاع َٔ املعاضف ٚاملعًَٛات ٚاملٗاضات ٚايكسضات اييت
ٜتٛقع أ ٕ ٜه ٕٛايطايب قس سضٌ عًٗٝا خالٍ إعساز ٙنُعًِ ٚأصبح قازضا عً٢
تطبٝكٗا (محاز  0992ظ)98
أَا ايتعطٜـ اإلدطا ٞ٥يًهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝؾٗ ٞأضبع ١أْٛاع َٔ ايهؿاٜات مت
تغُٗٓٝا يف أزا ٠ايسضاغ ٖٞ ،١نؿا ١ٜفاٍ ايتدطٝط يًسضؽٚ ،نؿا ١ٜفاٍ
ايتٓؿٝصٚ ،نؿا ١ٜفاٍ اإلزاض ٠ايضؿٚ ،١ٝنؿا ١ٜفاٍ ؾدض ١ٝاملعًِ
 )2تك ِٜٛاألزا ٤ايضؿ: ٞ
أ) ايتكْ :ِٜٛكضس بايتك ِٜٛايعًُ ١ٝاييت مهِ بٗا عً ٢قسضَ ٠عًِ ايًػ ١اإللًٝع ١ٜعً٢
اغتدساّ املٗاضات ايتسضٜػ ١ٝاييت انتػبٗا خالٍ إعساز ٙاملٗينٚ ،يف أثٓا٤
مماضغت٘ ملٗٓ ١ايتسضٜؼ بٗسف تؿدٝط ْٛاس ٞايكٚ ٠ٛايغعـ يف َػت ٣ٛأزا٘٥
ايتسضٜػ ٞزاخٌ غطؾ ١ايضـ (داَع ١املًو ؾٝضٌ ،زي ٌٝايذلب ١ٝايعًُ)0996 ،١ٝ
ٚعطَف أٜغاً بأْ٘ اؿهِ عً ٢نؿا ٠٤عًُٝات ايتسضٜؼ ايتشغرلٚ ١ٜايتٓؿٝص١ٜ
َٚس ٣ؼكٝكٗا يألٖساف ايذلب ١ٜٛاملٓؿٛز ٠يس ٣املعًُني
ب) األزا ٤ايضؿٜٚ :ٞعين فٌُ ايعًُٝات ايتسضٜػ ١ٝايؿعً ١ٝاييت مياضغٗا َعًِ ايًػ١
اإللًٝع ١ٜيف املٛاقـ ايتعً ١ُٝٝاييت ٜتؿاعٌ بٗا َع طالب٘ زاخٌ غطؾ ١ايضـ
(َضباح ٚعبس ايهط 0987 ِٜظ)70
أَا ايتعطٜـ اإلدطا ٞ٥يتك ِٜٛاألزا ٤ايضؿ ٞؾٗ ٞايسضد ١اييت وضٌ عًٗٝا املػتذٝب
عًَ ٢كٝاؽ ايهؿاٜات بٓا ٤عً ٢اغتذابت٘ عً ٢نٌ ؾكط َٔ ٠ؾكطات اجملاالت األضبع١
اإلطار الٍظزي :
أصبشت عًُ ١ٝإعساز املعًِ ٚتسضٜب٘ َٔ أِٖ ايكغاٜا اييت تطنع عًٗٝا ايسٍٚ
املتكسَٚ ١ايٓاَ ١ٝعً ٢سس غٛا ;٤إمياْا َٓٗا بإٔ املعًِ ميجٌ ايعٓضط ايطٝ٥ؼ يف ايعًُ١ٝ
ايتعً ;١ُٝٝؾ ايعطٚف االقتضازٚ ١ٜاالدتُاعٚ ١ٝايعًُ ١ٝؾطعت مبتػرلاتٗا املتٓٛع١
ٚاملتذسز ٠أسٝاْا صٝػ ١دسٜس ٠إلعساز املعًِ تػع ٢إىل بًٛغٗا ايٓعِ ايتعً١ُٝٝ
(ايهًع)0989،023،
ٖٚصا ايتطٛض ئ تضٌ إي ٘ٝإال إشا اضتؿعت نؿاَ ٠٤عًُٗٝا ٚتطٛضت قسضاتِٗ نٞ
ٜتُهٓٛا َٔ ؼكٝل آَاهلا يف ايتكسّ ٚايتطٛض ايص ٟتٓؿسٖ ٙص ٙاألَٖٓ َٔٚ ،١ا ناْت
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َهاْ ١املعًِ يس ٣األَِ َهاْ ١ضؾٝع ١دساٚ ،يعٌ أضؾع َا ٚصًت إيٖ ٘ٝص ٙاملهاْٖٛ ١
َا قطضت٘ ايجكاؾ ١ايعطب ١ٝاإلغال َ ١ٝعدل تاضىٗا ايط ٌٜٛػا ٙاملعًِ ،ؾكس استٌ املعًِ يف
ايذلاخ ايعطب ٞاإلغالََ ٞهاْ ١ععٖٚ ١ُٝصا َا تغُٓت٘ ايعكٝسٚ ٠ايك ِٝايس ١ٜٝٓاييت
تٓتُ ٞإيٗٝا األَ ١ايعطبٚ ١ٝتؿدط بٗا بضؿتٗا قُٝا إْػاْ ١ٝسغاض ١ٜال تكتضط عً ٢عطف
أ ٚدٓؼ أ ٚي( ٕٛصكب ،2110 ،ٌٝظ)25
إٕ املعً ِ ايهؿؤ املعس إعسازا أنازميٝا َٝٓٗٚا ٖ ٛايصٜ ٟؤز ٟإىل لاح ايعًُ١ٝ
ايذلبٜٛٚ ١ٜٛد٘ َػاضٖا; يصا اٖتُت مجٝع ز ٍٚايعامل بإعساز املعًِ ٚتأٖٚ ً٘ٝتسضٜب٘
يًعٌُ يف كتًـ َػتٜٛات ايتعًَ( ِٝطاز ،0982،ظ)39
ٚيهٜ ٞتُهٔ املعًِ َٔ أزاَٗ ٤اَ٘ َٚػؤٚيٝات٘ بٛصؿَٓ ١عُا يًتعًِ َٝٚػطا
َٚععظا َٚطؾسا يعًُٝات٘ ٚخدلات٘ ،وتاز إىل ايعسٜس َٔ ايهؿاٜات األزا:ٖٞٚ ١ٝ٥
ايهؿاٜات املطتبطَ ١باؾط ٠بتٓع ِٝايتعًِ ٚهلا عالق ١باألٖساف ٚاحملتٚ ٣ٛاألْؿط١
ٚايتكٚ ِٜٛايهؿاٜات املػاْس ٠أ ٚايهؿاٜات غرل ايتعً( ١ُٝٝداَع ١ايكسؽ املؿتٛس،١
 0995ظ)408
ٖٚص ٙايهؿاٜات اييت ٜطُح ايذلب ٕٜٛٛيف إٔ تتٛؾط يس ٣املعًِ اؾٝس ٚميهٔ
َالسعتٗا أ ٚقٝاغٗاٚ ،ػعً٘ قازض عً ٢ؼكٝل أٖساؾ٘ ايتعً ١ُٝٝأ ٚايذلب ١ٜٛعً ٢أؾغٌ
صٛض ٠ممهٓٚ ،١اييت ٜعٗطٖا يف أزا ٘٥ايضؿٚ ٞايص ٖٛ ٟقضً ١جملُٛع١
ايػًٛنٝات ٚاملٗاضات اييت ٜعٗطٖا املعًِ زاخٌ ايضـ ايسضاغ( ٞايػعٝس ٚايػٝس،
 ،0992ظ)245
ٚيف ع ٤ٛاألٖساف ايعاَ ١يذلب ١ٝاملعًُني ؾُٔ املتٛقع إٔ ميتًو املعًُ ٕٛايعسٜس َٔ
ايهؿاٜات ايتعً ١ُٝٝاألزا ،١ٝ٥عً ٢اعتباض إٔ َٗٓ ١ايتعً ِٝتؿهٌ ْعاَا ٜتهَٔ ٕٛ
أضبع ١عٓاصط ضٝ٥ػٚ ،١يهٌ عٓضط ٚظٝؿٚ ١تؿاعالت َع بك ١ٝايعٓاصطٚ ،ايعٓاصط ٖٞ
ايتدطٝط يف ع ٤ٛؾًػؿ ١ايذلبٚ ١ٝأٖساؾٗاٚ ،املٓٗاز ايص ٖٛ ٟفُٛع َٔ ١اـدلات،
ٚتٓؿٝص املٓٗاز ٚتكْ ِٜٛتا٥ر ايتعًِ (َطعٚ ٞآخط ،0986 ٕٚظ)41- 36
ٖٓٚاى تضٓٝـ ناض (cary,1980,p6-8) ٟيًهؿاٜات ايالظَ ١يًُعًِ ٚصٓؿت
إىل ثالث ١أْٛاع ٖ:ٞ
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 )0ايهؿاٜات املعطؾ ٖٞٚ knowledge competencies ١ٝاييت تؿرل إىل ايػًٛنٝات
ايتسضٜػ ١ٝنُا تؤز ٣ؾعال يف سذط ٠ايسضاغ ،١أ ٟأْٗا ؼسز املٗاضات ٚايعًُٝات
ايتسضٜػ ١ٝاييت ٜتٛقع إٔ ٜعٗطٖا املعًِْٚ ،عطا ألٕ ايهؿاٜات األزا ١ٝ٥تعاجل
ايعًُٝات اييت متاضؽ يف سذط ٠ايسضاغ ،١ؾإٕ أغًٛب ايكٝاؽ املال ِ٥هلا َٖ ٛالسع١
َا وسخ َٔ املعًِ زاخٌ سذط ٠ايسضاغ١
 )2ايهؿاٜات اإلْتاد ٖٞٚ consequence competencies ١ٝاييت تؿرل إىل كطدات
ايتًُٝص (ؼضَٗ ،١ًٝاضات٘ ،اػاٖات٘) اييت تٓتر َٔ خالٍ اغتدساّ املعًِ يعسز
نبرل َٔ ايهؿاٜات املعطؾٚ ١ٝاألزاٚ ١ٝ٥ميهٔ إ ته ٕٛعً ٢ؾهٌ غًٛنٝات
قت ٣ٛأ ٚعًُٝاتٜٚ ،تِ قٝاغٗا عاز ٠باغتدساّ االختباضات ايتشض ً٘ٝٝاملكٓٓ ،١أَا
تًو ايهؿاٜات اييت تتغُٔ عًُٝات ؾإْٗا تجرل أساغٝؼ ايتالَٝص ٚاػاٖاتِٗ اييت
غببٗا املعًِٜٚ ،تِ قٝاؽ ايهؿاٜات اإلْتاد ١ٝاملطتبط ١بايعًُٝات َٔ خالٍ َالسع١
غًٛنٝات ايتالَٝص يف سذط ٠ايسضاغ١
ٜٚتؿاب٘ َعًِ ايًػ ١اإللًٝعَ ١ٜع غرل َٔ ٠املعًُني يف ايهؿاٜات ايعاَ ١ايالظَ ١ب٘ ست٢
ٜػتطٝع ايكٝاّ بعًُ٘ ٚ ،وكل ؼسٜس ٖص ٙايهؿاٜات ؾا٥س ٠يًُعًِ ٚيًُؿطؾني عً،٘ٝ
أَا ايؿا٥س ٠يًُعًِ ؾتأت َٔ ٞسٝح إٔ ايهؿاٜات تؿهٌ املعاٜرل اييت ؼسز َس ٣إتكإ
املعًِ يعًُٚ ١تػاعس ٙعً ٢تكْ ِٜٛؿػ٘ شاتٝا ،أَا ايؿا٥س ٠بايٓػب ١يًُؿطؾني ؾإْٗا ؼسز
هلِ املعاضف ٚاملٗاضات ٚاالػاٖات اييت ٜٓبػ ٞإٔ ٜتِ تسضٜب املعًِ عًٗٝا يف َطسً١
اإلعساز األٚي ٞيًُٗٓ ١قبٌ اـسَٚ ١ايص ٟوتاز إىل َعٜس َٔ املعطؾٚ ١ايتسضٜب ؾٗٝا أثٓا٤
اـسَ ١مما ٜػاعسِٖ عً ٢تك ِٝٝبطْاَر إعساز املعًُني
ٚأؾاضت (داَع ١ايكسؽ املؿتٛس ،0995 ،١ظ )429- 422عً ٢ايهؿاٜات املٗٓ١ٝ
اـاص ١باملعًِ : ٖٞٚ
 ايهؿاٜات املٗٓ ١ٝيف اجملاٍ املعطيف (املاز ٠ايسضاغ) ١ٝ
 ايهؿاٜات املٗٓ ١ٝيًُعًِ يف فاٍ ايتدطٝط :
-

ؼً ٌٝاألٖساف ايعاَ ١يًُكطض

-

ؼسٜس األٖساف ٚايتٛؾٝل بُٗٓٝا ٚبني أغايٝب ايتسضٜؼ ٚايتكِٜٛ

-

ؼسٜس اؿكا٥ل ٚاملؿاٖٚ ِٝايتعُُٝات ٚاملٗاضات ٚاالػاٖات
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-

ؼسٜس ايٛغاٚ ٌ٥األغايٝب اييت ٜتطًبٗا املكطضٚ ،نصيو األْؿط ١ايذلب١ٜٛ

-

تكػ ِٝايسضؽ إىل أقػاّ َع احملاؾع ١عًٚ ٢سس ٠ايسضؽ ٚضبط نٌ قػِ
غدلات ايتالَٝص َٔ خالٍ عًُ ١ٝايتك ِٜٛاملػتُط٠

 )3ايهؿاٜات املٗٓ ١ٝيف فاٍ أغايٝب ايتسضٜؼ:
 ايكسض ٠عً ٢اختٝاض ايططٜك ١املال ١ُ٥يهٌ َٛقـ تعًُٞٝ
 ايكسض ٠عً ٢تطبٝل أغايٝب ايبشح ايعًُ ٞاملٓاغب١
 ايكسض ٠عً ٢ضبط املٛعٛعات عٝا ٠ايتالَٝص
 ايكسض ٠عً ٢تسضٜب ايتالَٝص عً ٢ايعٌُ اؾُاع ٞيف املسضغٚ ١ايب ١٦ٝاحملً١ٝ
 ايكسض ٠عً ٢تسضٜب ايتالَٝص عًَٗ ٢اضات ايكطاٚ ٠٤ايؿِٗ ٚاالغتُاع ٚاملٓاقؿ١
ٚايٓكس ٚقطا ٠٤اإل ؾهاٍ ٚايطغ ّٛايبٝاْٚ ١ٝاـطا٥ط
 )4ايهؿاٜات املٗٓ ١ٝيف فاٍ ايتك:ِٜٛ
 ايطبط بني ايتكٚ ِٜٛأٖساف ايسضؽ
 بٓا ٤االػاٖات ٚايك ِٝيس ٣ايتالَٝص
 تك ِٜٛاملٗاضات اـاصَ ١جٌ ايكطاٚ ٠٤االغتُاع

َٗٚاضات ايتؿهرل َجٌ ايٓكس

ٚاالغتٓتاز ٚإزضاى ايعالقات
 إعساز االختباضات اييت تتؿل َع طبٝع ١املٛعٛعات باإلعاؾ ١إىل اختٝاض أغايٝب
ايتك ِٜٛاملالَ ١ُ٥جٌ املالسعٚ ١املكابًٚ ١االختباضات بأْٛاعٗا
 تك ِٜٛاملٓاٖر ٚايهتب ايسضاغ ١ٝاـاص ١باملٛعٛعاتٜٚ ،ؤنس (ايعٖطاْ،ٞ
ٖ0405ـ ظ)391- 389عً ٢ثالث ١فاالت يعًُ ١ٝتك ِٜٛايتسضٜؼ:
 َسخالت عًُ ١ٝايتس ضٜؼٚ :تؿٌُ املعًِ ٚايتالَٝص ٚاإلزاض ٠املسضغٚ ١ٝاملٓٗرٚايب ١٦ٝايضؿٚ ١ٝايب ١٦ٝاملسضغٚ ،١ٝاـسَات ٚاملٛاز املػاعس٠
 عًُٝات ايتسضٜؼٚ :تؿٌُ ايعًُٝات ايتشغرلَ ١ٜجٌ اختٝاض ٚؼسٜساألٖسافٚ ،ؼغرل أْؿط ١ايتعًٚ ِٝايتعًِ ٚؼغرل ايٛغا ٌ٥ايتعً،١ُٝٝ
ٚؼغرل ايططم ٚاإلدطا٤ات يًسضؽ ٚؼغرل ٚاختٝاض أغايٝب ايتك ِٜٛنُا
تؿٌُ ايعًُٝات ايتٓؿٝصَ ١ٜجٌ اغتدساّ أْؿط٘ ايتعًٚ ِٝايتعًِٚ ،اغتدساّ
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ا يٛغاٚ ٌ٥املٛاز ايتعًٚ ١ُٝٝتٛد ٘ٝايتالَٝص ٚعبطِٗ ٚإزاض ٠ايضـ ٚتكِٜٛ
ايتعًِ
 ْتا٥ر ايتسضٜؼ ٚكطدات٘ٚ :تؿٌُ تكْ ِٜٛتا٥ر عًُ ١ٝايتسضٜؼ ظٛاْبٗااملدتًؿ ١املعطؾٚ ١ٝاملٗاضٚ ١ٜايٛدساْ١ٝ
الذراسات السابقة :
دراصة وبارك :0991
ٖسؾت إىل ؼسٜس ايهؿاٜات املتعًك ١بإْتاز ايٛغا ٌ٥ايتعًٚ ١ُٝٝاختٝاضٖا
ٚاغتدساَٗا ٚايٛادب تٛؾطٖا يس ٣ايطالب املعًُني يف ؽضض ٞايتاضٜذ ٚاؾػطاؾ١ٝ
بهً ١ٝايذلب ١ٝداَع ١األظٖطٚ ،ايهؿـ عٔ ايؿطٚم اإلسضا ١ٝ٥يف أزا ٤أؾطاز ايع١ٓٝ
يهؿاٜات إْتاز ايٛغاٚ ٌ٥اختٝاضٖا ٚاغتدساَٗاٚ ،قس تٛصًت ايسضاغ ١إىل ؼسٜس
ايهؿا ٜات ايعاَ ١إلْتاز ايٛغا ٌ٥ايتعًٚ ١ُٝٝاختٝاضٖاٚ ،ؼسٜس اـطٛات ايالظَ ١يتٓؿٝص
كطط إْتاز ايٛغٚ ١ًٝاغتدساَٗا يف املٛقـ ايتعًٚ ،ُٞٝأ ٕ ٜطاع ٞاملعًِ يف اختٝاض
ايٛغَٓ ١ًٝاغبتٗا يًُػت ٣ٛايعُطٚ ٟايعًُ ٞيًتالَٝص ٚغٗٛي ١االغتدساّ َٚطاعا ٠ايعَٔ
َٚهإ ايعطضٚ ،عسز ايتال َٝص يف ايضـ ،نُا ٜتطًب َٔ املعًِ إؾطاى ايتالَٝص يف
اغتدساّ ايٛغٚ ١ًٝتؿذٝعِٗ عً ٢املٓاقؿٚ ١ايٓؿاط اهلازف أثٓا ٤عطض ايٛغ١ًٝ
ٚاغتدساَٗا نُا أؾاضت ايٓتا٥ر إىل ٚدٛز ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥بني َتٛغط ٞأزا٤
أؾطاز ايع َٔ ١ٓٝايطالب املعًُني يف ؾعبيت ايتاضٜذ ٚاؾػطاؾ ١ٝيضاحل طالب
اؾػطاؾٚ ،١ٝقس أٚصت ايسضاغ ١بغطٚض ٠اغتدساّ ايتكٓٝات اؿسٜجَ ١جٌ ايتسضٜؼ
املضػط ٚأدٗع ٠ايؿٝس ٜٛيتسضٜب ايطالب املعًُني عً ٢ايهؿاٜات املتعًك ١باغتدساّ
ايٛغا ٌ٥ايتعً١ُٝٝ
دراصة الذيين 0996
ٖسؾت ايسضاغ ١إىل بٓا ٤اغتُاض ٠يتك ِٜٛأزا ٤ايطالب املعًُني يف ايذلب ١ٝايعًُ١ٝ
يدلْاَر بهايٛضٜٛؽ ايذلب ١ٝايطٜاع ١ٝظاَع ١ايبشطٚ ٜٔقس تٛصًت ايباسج ١إىل بٓا٤
اغتُاض ٠تك ِٜٛؼت ٟٛعً ٢فُٛعَ ١تٓٛع َٔ ١املٗاضات ايتسضٜػَٛ ١ٝظع ١عً ٢غبع١
قاٚض ضٝ٥ػ:ٖٞٚ ١ٝ
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 ايتدطٝط يًتسضٜؼ ٜٚػِٗ يف قٝاؽ  َٔ %21ايسضد ١ايهً ١ٝيًتكِٜٛ
 تٓؿٝص خط ١ايسضؽ ٜٚػِٗ يف  َٔ %21ايسضد ١ايهً ١ٝيًتكِٜٛ
 ايهؿاٚ ٠٤اإلتكإ يف تسضٜؼ أدعا ٤ايسضؽ ٜٚػِٗ يف %25
 أزا ٤املٛقـ ايتعً ُٞٝايعًُٜٚ ٞػِٗ يف %01
 تك ِٜٛايتعًِ ٜٚػِٗ يف %01
 ؾدض ١ٝايطايب املعًِ ٚاملاَ ١ايعًُٜٚ ٞػِٗ يف% 01
 ايتؿاعٌ َع ايب ١٦ٝاملسضغٜٚ ١ٝػِٗ يف %5
ٚبعس ػطٜب األزا ٠عً ٢ع ١ٓٝايبشح تبني إٕ قٛض ايهؿاٚ ٠٤اإلتكإ استٌ املطتب١
األٚىل يف األُٖ ١ٝايٓػب ١ٝيتك ِٜٛايطايب املعًِ بٓػبَ ١كساضٖا  ًٜ٘ٝ %011يف املطتب١
ايجاْ ١ٝقٛض تٓؿٝص اـطٚ ١ايتسضٜؼ يف املٛقـ ايتعً % 98,9 ُٞٝثِ إزاض ٠املٛقـ
ايتعًٚ %98 ُٞٝاستٌ ايتدطٝط املطتب ١ايطابع ًٜ٘ٝ %97 ١تك ِٜٛايتعًِ  %96ثِ ؾدض١ٝ
ايطايب املعًِ ٚ % 94استٌ املطتب ١األخرل ٠قٛض ايتؿاعٌ َع ايب ١٦ٝاملسضغٚ ،١ٝاعتدل
ايبشح إٕ مجٝع ايٓػب ايػابك ١شات أُٖ ١ٝعايٚ ١ٝتؿرل إىل اعتُاز ٖص ٙاحملاٚض
نسعا ِ٥أغاغ ١ٝيف عًُ ١ٝتك ِٜٛايطايب املعًِ يف ايذلب ١ٝايعًُ١ٝ
دراصة الٍجاري 0996
ٖسؾت ايسضاغ ١إىل ايتعطف عً ٢نؿاٜات ايتسضٜؼ املطًٛب تٛاؾطٖا يسَ ٣عًُٞ
ايذلب ١ٝايؿٓ ١ٝباملطسً ١اإلعسازٚ ،١ٜقس تأيـ فتُع ايسضاغَ َٔ ١عًُ ٞايذلب ١ٝايؿٓ١ٝ
باملطسً ١اإلعساز ١ٜمبس ١ٜٓايطٜاض ايبايؼ عسزِٖ (َٛٚ )031دٗ ٞايذلب ١ٝايؿٓ ١ٝايبايؼ
عسزِٖ (َٛ )8دٗني ٚاغتدسَت ايٓػب املٚ ١ٜٛ٦ايتهطاضات ٚاملتٛغطات اؿػاب١ٝ
ٚاختباض (  ) T-testؿػاب ايؿطٚم ٚاملكاضْ ١بني عٓٝتنيٚ ،تٛصًت ايسضاغ ١إىل ايٓتا٥ر
ايتاي:١ٝ
ٜٛ دس اتؿام بني أؾطاز ايع ١ٓٝيف ؼسٜس أُٖ ١ٝأنجط َٔ  َٔ %51ايهؿاٜات
ايتسضٜػ١ٝ
ٜٛ دس اتؿام بني أؾطاز ايع ١ٓٝبإ َععِ ايهؿاٜات ايتسضٜػٚ ١َُٗ ١ٝأغاغ١ٝ
ملعًِ ايذلب ١ٝايؿٓ١ٝ
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 تٛدس ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥يٛدٗات ْعط أؾطاز ايع ١ٓٝبايٓػب ١ٝملتػرل
ايٛظٝؿَ ١ع أضبع ١قاٚض ٖ ٞايهؿاٜات األنازميٚ ،١ٝنؿاٜات ايتدطٝط
ٚاإلعساز ٚنؿاٜات ايتٓؿٝص ٚنؿاٜات ثكاؾ١ٝ
دراصة بزديضي ً0996
ٖسؾت إىل ؼسٜس ايهؿاٜات ايذلبٚ ١ٜٛايتعً ١ُٝٝايالظَ ١ملعًُ ١ايًػ ١اإللًٝع١ٜ
باملطسً ١املتٛغط ١باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ١ٜؼسٜس ايؿطٚم يف ٚدٗات ايٓعط بني
املؿطؾات ٚاملعًُات يًػ ١اإللًٝع ١ٜيف ايهؿاٜات اييت ٜتِ ؼسٜسٖا ٚتٛصًت ايسضاغ١
إىل ايٓتا٥ر ايتاي:١ٝ
 تك س ِٜاملاز ٠اؾٝس ٠يًسضؽ َٔ سٝح صشٚٚ ١عٛح ايسضؽ ٚتسعَ ِٝعاْٞ
ايهًُات بايٛغاٌ٥
 اغتدساّ ايٛغا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝاملٓاغبٚ ١تٜٓٛعٗا يتتٓاغب َٛٚعٛع ايسضؽ
 إعطا ٤ايتالَٝص ؾطص ١الغتدساّ املاز ٠اؾسٜس ٠بعس ؾطسٗا ؾطزٜا أ ٚيف
مجاعات ٚتٜٓٛع األْؿط َٔ ١خالٍ ايعٌُ ايجٓاٚ ٞ٥اغتدساّ األيعاب
 ؽطٝط ايسضؽ بؿهٌ غًٚ ِٝؼكٝل أٖساؾ٘
 ايكسض ٠عً ٢إزاض ٠ايؿضٌ
 اغتدساّ ايًػ ١اإللًٝع ١ٜاغتدساَا غًُٝا َٔ سٝح صش ١ايٓطل ٚايتُهٔ َٔ
قٛاعس ايًػ١
 عطٚض ٠ؼسٜس املكطضات اـاص ١بدلاَر اإلعساز ايذلبَٚ ٟٛكطضات ايًػ١
اإللًٝعٚ ١ٜططم تسضٜػٗا ؼسٜسا إدطاٝ٥ا ستْ ٢غع أغاغا عًُٝا الختٝاض
َؿطزات املكطضات ٚأغايٝب ايتسضٜؼ ٚايتسضٜب ٚبٓاٚ ٤غا ٌ٥ايتك ِٝٝاملٛعٛعٞ
 االٖتُاّ مبعاٌَ ايًػ ١يتُٓ ١ٝاملٗاضات ايًػ١ٜٛ
دراصة ِاٌي : ً0111
ٖسؾت ايسضاغ ١إىل ايهؿـ عٔ صعٛبات تسضٜؼ ايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف املساضؽ
اؿه ١َٝٛباألضزٕ َٔ ٚدْٗ ١عط املعًُني تهْٛت ع ١ٓٝايسضاغَ )082( َٔ ١عًُا
َٚعًُٚ ١تهْٛت األزا َٔ ٠اغتباْ ١تته ) 57( َٔ ٕٛؾكطَ ٠كػُ ١إىل فايني ِٖ
ايهتب املسضغٚ ١ٝؼت )41( ٟٛؾكطٚ ٠ايٓؿاطات ؼت ٟٛعً )07( ٢ؾكطٚ ، ٠بعس تطبٝل
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األزا ٠أظٗطت ايٓتا٥ر إٔ اٖتُاّ املتعًِ بب٦ٝت٘ مل تؤخص بعني االعتباض عٓس تأيٝـ ايهتب
املسضغٚ ١ٝايضؿٛف اييت بٗا أعساز نبرل َٔ ٠ايطالب أٜغا مل تؤخص بعني االعتباض
دراصة ذلىذ وصربي 0111
ٖسؾت ايسضاغ ١يًتعطف عًَ ٢ػت ٣ٛأزا ٤خطه ٞنً ١ٝاملعًُني بايباس ١قبٌ ٚبعس
مماضغتِٗ ملٗٓ ١ايتسضٜؼ ٚاػاٖاتِٗ م ٛاملٗٓٚ ،١قس اقتضطت عً ٢ع َٔ ١ٓٝخطهٞ
نً ١ٝاملعًُني ايصٜ ٜٔعًُ ٕٛبايتسضٜؼ ٚاغتدسَت بطاقَ ١السع ١يكٝاؽ َٗاضات
ايتسضٜؼ يس ٣طالب قبٌ ايتدطز أعسٖا ايكػِ يكٝاؽ أزا ٤املتسضب يف ؼغرل ايسضؽ
ٚتٓؿٝصٖا نُا اغتدسّ َكٝاؽ يكٝاؽ االػا ٙم ١َٓٗ ٛايتسضٜؼ أعس ٙايباسجإ،
ٚأؾاضت ا يٓتا٥ر عٔ ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥بني اػا ٙخطه ٞنً ١ٝاملعًُني بايباس١
قبٌ ٚبعس ايتدطز يضاحل املعًُني بعس مماضغتِٗ ملٗٓ ١ايتسضٜؼ ،بُٓٝا مل تٛدس ؾطٚم
شات زالي ١إسضا ١ٝ٥بني أزا ٤ايطالب ٚايساضغني قبٌ ٚبعس ايتدطز نُا مل تؿرل ايٓتا٥ر
إىل ٚدٛز ؾطٚم زاي ١إسضاٝ٥ا بني أزاَ ٤عًُ ٞايتدضضات ايعًَُٚ ١ٝعًُ ٞايتدضضات
األزب ١ٝقبٌ ٚبعس ايتدطز
دراصة الهبري وآخزوُ 0110
ٖسؾت إىل بٓا ٤قا ١ُ٥بايهؿاٜات ايتدضض ١ٝملعًِ ايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف َطسً ١ايتعًِٝ
األغاغٚ ٞايتعطف عً ٢زضد ١مماضغَ ١عًَُٚ ٞعًُات ايًػ ١اإللًٝع ١ٜهلص ٙايهؿاٜات
ٚؼ سٜس ايؿطٚم ٚؾكاً ملتػرلات اؾٓؼ ٚاـدلٚ ٠املؤٌٖ ايسضاغٚ ،ٞتهْٛت ع١ٓٝ
ايسضاغَ )271( َٔ ١عًِ َٚعًُ ١يف اؾُٗٛض ١ٜايٚ ١ُٝٓٝزيت ْتا٥ر ايسضاغ ١إٔ:
 تكسٜط َعًَُٚ ٞعًُات ايًػ ١اإللًٝع ١ٜـُؼ نؿاٜات َٔ بني ( )52نؿا١ٜ
ناْت بسضد ١عاي١ٝ
ٚ دٛز ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥يف تكسٜطات َعًَُٚ ٞعًُات ايًػ ١اإللًٝع١ٜ
يسضد ١مماضغ ١ايهؿاٜات يضاحل ايصنٛض
 ال تٛدس ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥يف ايتكسٜطات تعع ٣يًُٓطكٚ ١اـدلٚ ٠املؤٌٖ
ايسضاغٞ
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دراصة املطوع 0112
ٖسؾت ٖص ٙايسضاغ ١إىل ايتعطف عً ٢آضا ٤املعًُني س ٍٛايضعٛبات اييت تٛاد٘
تطبٝل ا يططٜك ١ايتٛاصً ١ٝيف تسضٜؼ ايًػ ١اإللًٝع ١ٜنًػ ١أدٓب ١ٝيف َساضؽ زٚي١
ايهٜٛت ٚتهْٛت ايعَ َٔ )441( َٔ ١ٓٝعًُ ٞاالبتساٚ ١ٝ٥املتٛغطٚ ١ايجاْ ،١ٜٛمت
اختٝاضِٖ عؿٛاٝ٥ا ٚاغتدسّ االغتبٝإ نأزا ٠يًسضاغَ ١ه 30 َٔ ١ْٛؾكطَ ٠كػُ١
عً ٢أضبع ١فاالتٚ ،تٛصًت ايسضاغ ١إىل ايٓتا٥ر اييت تؤنس إٔ ايػايبٜ ١ٝط ٕٚصعٛب١
يف ا تباع ايططٜك ١املصنٛضٚ ٠أِْٗ ٜط ٕٚعسّ َٓاغبتٗا يف ظٌ اإلَهاْٝات املتٛاؾط٠
ٚطبٝع ١ايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝايتعًُ ،١ٝنُا ٚدست ؾطٚم دٖٛط ١ٜتتعًل ظٓػ ١ٝاملعًِ
ٚاملطسً ١اييت ٜتِ ايتسضٜؼ ؾٗٝا
دراصة خشعمي ووووين : 0101
ٖسؾت اي سضاغ ١ملعطؾَ ١س ٣اَتالى َعًُات املطسً ١األغاغ ١ٝايسْٝا يف املساضؽ
اـاص ١ملٓطك ١إ ضبس باألضزٕ يًهؿاٜات ايتسضٜػٚ َٔ ١دْٗ ١عطٖٔ يف عَ ٤ٛتػرلات
املؤٌٖ ايعًُٚ ٞغٓٛات اـدلٚ ٠ايتدضطٚ ،يتشكٝل ٖسف ايسضاغ ١مت اختٝاض ع١ٓٝ
َهَ )068( َٔ ١ْٛعًُٚ ١قس أظٗطت ْتا٥ر ايسضاغ ١إٔ:
 أ بطظ ايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝاييت متتًهٗا املعًُات ٖ :ٞاغتػالٍ ٚقت اؿض١
بؿاعًٚ ١ٝاغتدساّ األغًٛب ايتسضٜػ ٞاملال ِ٥يًُٛقـ ايتعًٚ ُٞٝصٝاغ١
األغ ١ً٦ايتكٛمي ١ٝبططٜكٚ ١اعشٚ ١قسزٚ ٠دصب اْتبا ٙايطًبٚ ١احملاؾع ١عً٢
اغتُطاضٜت٘
 عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥يف زضد ١اَتالى املعًُات يًهؿاٜات
ايتسضٜػ ١ٝتعع ٣ملتػرل املؤٌٖ ايعًُٚ ٞايتدضط
 تٛدس ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥يف زضد ١اَتالى املعًُات يًهؿاٜات
ايتسضٜػ ١ٝتعع ٣يػٓٛات اـدلٚ ٠يضاحل املعًُات شٚات اـدل ٠اييت تعٜس عٔ
(6غٓٛات)
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الذراصات األجٍبية :
دراصة فزاٌهن ): )fraenkel ,1995
ٖسؾت إىل َالسع ١األزا ٤ايتسضٜػ ٞيعَ َٔ ١ٓٝعًُ ٞايسضاغات االدتُاع ١ٝزاخٌ
صؿٛف املطسً ١ايجاْ ١ٜٛيف مخؼ ز ٍٚكتاض ٖٞ ٠أغذلايٝا ٚنٛضٜا ْٛٝٚظًٜٓسا ٚبٛيٓسا،
سٝح مت ؼسٜس أِٖ ايضؿات ايؿدض ١ٝاملُٝع ٠يًُعًُني شات ايتأثرل عًَ ٢ػت٣ٛ
ؼض ٌٝايطالب ْٚؿاطِٗ زاخٌ ايضـ َٚس ٣اْغباطِٗ ٚسبِٗ أ ٚنطِٖٗ يًسضؽ
ٚقس تٛصًت ايسضاغ ١إىل ٚعع قا ١ُ٥بايضؿات ايؿدض ١ٝاملُٝع ٠يًُعًِ َجٌ ايكسض٠
عً ٢ؾطح األؾهاض بٛعٛح ٚزق ١اغتدساّ ططا٥ل تسضٜؼ ٚأْؿطَ ١تٓٛعٚ ١سح
ايتالَٝص عً ٢ايتؿهرل ٚايتعبرل عٔ أؾهاضِٖ عط١ٜ
دراصة ناريَ وآخزوُ ): )caryn,et.al 1993
ٖسؾت ايسضاغ ١إىل تك ِٜٛتعًِ ايطًب ١يف كتًـ اؾٛاْب زاخٌ ايضؿٛف ظٓٛب
ناضٚيٓٝا ٚشيو باغتدساّ أزٚات َتٓٛعَ ،١جٌ بطاقَ ١السعٚ ١قٛا ِ٥االختباضات
ٚايكضط ايؿٝكٚ ١مناشز َٔ أعُاٍ ٚعطٚض ايتالَٝص ٚقس أؾاضت ايسضاغ ١إىل
االغتكباٍ اإلهاب َٔ ٞقبٌ املعًُني يططا٥ل تك ِٜٛايتعًِ املؿتٛس ١يف ايسضاغ ١بعس إٔ
قاَٛا بأْؿػِٗ باختٝاض ؾاعًٖ ١ٝص ٙاالغذلاتٝذٝات يف ايتك َٔ ِٜٛخالٍ غًِ تكسٜط
ايسضدات املطؾل َٓٗا
دراصة اودري وآخزوُ ): )Audry,et.al 1992
ٖسؾت إىل تك ِٜٛاألزا ٤ايتسضٜػٚ ٞعًُ ١ٝايتعًِ -زع ٠ٛيًٓكاش  -ؾكس ْٛقؿت يف
ٖص ٙايسضاغ ١إؾهاٍ ٚصٝؼ َتعسز ٠يتك ِٜٛكطدات ايٓعاّ سٝح اتغح َٔ خالهلا
أُٖ ١ٝايتك ِٜٛيف تطٜٛط عًُ ١ٝايتعًِ عٔ ططٜل تكس ِٜقاعس َٔ ٠املعًَٛات يًُعًُني
ايص ٜٔىطط ٕٛيعًُ ١ٝايتعًِ ٚنصيو إىل أٚيٝا ٤ايتالَٝص ٚضازل ٞايػٝاغات ايذلب،١ٜٛ
ٚقس تٛصًت ايسضاغ ١إىل ٚع ع فُٛع َٔ ١ايُٓاشز تتغُٔ اغذلاتٝذٝات يتك ِٜٛاألزا٤
ايتسضٜػٚ ٞعًُ ١ٝايتعًِ باغتدساّ تكٓ ١ٝايؿٝسٚ ٜٛايهُبٛٝتط اييت تعتُس عً ٢ايتكِٜٛ
ايصات ٞيًتسضٜبات اؿطنٚ ١ٝاملٗاضات املدتًؿَ ١جٌ ايكطاٚ ٠٤ايهتابٚ ١ايطغِ ٚتكِٜٛ
ايتعًِ يف املٛعٛعات شات االختضاصات املتساخً ١نُا يف ايسضاغات االدتُاع١ٝ
ٚايعًّٛ
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دراصة توواال): (Tomala, et.al,1991
ٖسؾت ايسضاغ ١إىل تك ِٜٛأزا ٤املعًُني يف َطنع ايتسضٜب مبس ١ٜٓنٛتهٝتهٛت
األَطٜهٚ ،١ٝقس صُُت أزاَ ٠طٛض ٠يتك ِٜٛالاظ املعًُني تعتُس عً ٢ؼسٜس املٗاضات
ايتسضٜػ ١ٝاملالسعٚ ١املس َٔ ١ْٚقبٌ املعًُني ْتٝذ ١يًددلات اييت انتػبٖٛا زاخٌ
ايضـٚ ،قس أٚعشت ْتا٥ر ايسضاغ ١إٔ َػت ٣ٛإلاظ املعًُني يًُٗاضات ايتسضٜػ١ٝ
ٜتشػٔ ْتٝذ ١يعٜاز ٠اـدلات اييت ٜهتػبْٗٛا زاخٌ ايضـ
تعكٝب عً ٢ايسضاغات ايػابك:١
ٜتغح َٔ خالٍ ايعطض ايػابل يًسضاغات ٚايبشٛخ أْٗا تٓاٚيت فايني ُٖا:
اجملاٍ األ : ٍٚايبشٛخ ٚايسضاغات اييت اٖتُت بتشسٜس ٚتؿدٝط ايهؿاٜات ايتسضٜػ١ٝ
األغاغ ١ٝيف إعساز ٚتسضٜب املعًُني ٚاالػاٖات اؿسٜج ١يف ٖصا اجملاٍ َٔٚ ،أِٖ َا
أمجعت عًٖ ١ٝص ٙايسضاغات َا :ًٜٞ
 االٖتُاّ بتُٓ ١ٝثكاؾ ١املعًُني ايعًُٚ ١ٝايذلب َٔ ١ٜٛخالٍ بطاَر تسضٜب َػتُط٠
يف أثٓا ٤اـسَ١
 إنػاب املعًُني املٗاضات يتشسٜس ٚاغتدساّ ايٛغا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝيبًٛؽ أٖساف
ايسضؽ
 إنػاب املعًُني َٗاض ٠ؼسٜس ٚتٛد ٘ٝاألغ ١ً٦ايضؿ ١ٝيف املػتٜٛات ايعًٝا يف
ايتؿهرل تؿٌُ كتًـ اجملاالت املعطؾٚ ١ٝايٛدساْٚ ١ٝاملٗاض١ٜ
 تسضٜب املعًُني عً ٢نؿاٜات اإلزاض ٠ايضؿ ١ٝايٓادش ١عٔ املٛاقـ ايتعً١ُٝٝ
املدتًؿ ١باالعتُاز عً ٢املؿاضن ١ايؿاعً َٔ ١قبٌ ايتالَٝص
اجملاٍ ايجاْٚ :ٞقس تغُٔ ٖصا اجملاٍ عًُ ١ٝتك ِٜٛاألزا ٤ايضؿ ٞيًُعًُني يف كتًـ
َطاسٌ ايسضؽ ايتدطٝط ،ايتٓؿٝص ،ايتك َٔٚ ِٜٛأِٖ َا ادتُعت عًٖ ١ٝص ٙايسضاغات
َٔ ْتا٥ر َا :ًٜٞ
 انؿاض َػت ٣ٛأزا ٤املعًُني غرل املؤًٖني تطبٜٛا
 انؿاض َػت ٣ٛأزاَ ٤عًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف َٗاضات اإلزاض ٠ايضؿٚ ١ٝتٛد٘ٝ
أغ ١ً٦ايتؿهرل ايعًٝا َجٌ سٌ املؿهالت ٚإبسا ٤ايطأٚ ٟاؿهِ عً ٢األؾٝا٤
ٚاألسساخ
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 أُٖ ١ٝتٜٓٛع أزٚات ايتكٚ ِٜٛايتأنس َٔ َٛاصؿاتٗا األغاغ ١ٝايضسم،
ٚاملٛعٛعٚ ،١ٝايجبات
إجزاءات البحح :
َٗٓ)0ر ايبشح :اعتُس ايبشح املٓٗر ايٛصؿ ٞايتشً ًٞٝملالُ٥ت٘ ألغطاض ايبشح
)2فتُــع ايبشــحٚ :تهــ ٕٛفتُــع ايسضاغــَ ١ــٔ َعًُــَٚ ٞعًُــات ايًػــ ١اإللًٝعٜــ ١يف
املــساضؽ اإلعسازٜــ ١يف َسٜٓــ ١املهــال ايبــايع عــسزِٖ (َ )041عًُــا َٚعًُــَ ،١ــِٓٗ ()61
َعًُا َ )81(ٚعًُ ١يًعاّ ايسضاغٚ ،)2104/2103( ٞاؾس ٍٚضقِ (ٜٛ )0عح شيو:
جذوه رقي ( )0بزٌاوج إحصائيات اجملتىع األصمي لمبحح
املسٜط١ٜ
املهال

املعًُٝـــــــــــــــــٔ
شنٛض

إْاخ

61

81

اإلمجايٞ
041

عيٍة البحح :ايع ٖٞ ١ٓٝمنٛشز ٜؿٌُ داْبا أ ٚدـع٤ا َـٔ ٚسـسات اجملتُـع املعـين بايبشـح
ٚممجًـ ١عٝـح ؼُــٌ صـؿات٘ املؿــذلنٚ ;١مت اعتُـاز (َ )021عًـِ َٚعًُــ ١عٓٝـ ١يًبشــح،
 )21(ٚعٓٝـ ١اغـتطالع ١ٝؿػـاب ثبـات األزاٚ ٠اؾــس ٍٚضقـِ (ٜ )0ـبني عـسز أؾـطاز ايعٓٝــ١
سػب اؾٓؼ ٚغٓٛات اـدل٠
عيٍة الذراصة حضب اجلٍط وصٍوات اخلربة
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اجلٍط

العذد

شنٛض

51

إْاخ

71

اجملُٛع

021

عذد صٍوات اخلربة
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45
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021
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أداة البحح :يتشكٝل أٖساف ايبشح مت اغتدساّ االغتباْٚ ١ايػطض َٓٗا َعطؾٚ ١ؼسٜس
ايهؿاٜات ايتسضٜػٚ ،١ٝمت بٓا ٤أزا ٠ايبشح َٔ خالٍ:
 ؼً ٌٝايعسٜس َٔ املطادع ايذلب ١ٜٛيف ططم تسضٜؼ ايًػ ١اإللًٝع١ٜ
 االطالع عً ٢ايبشٛخ ٚايسضاغات ايػابك ١اييت أدطٜت يف ٖصا اجملاٍ ٚاملضُُ١
هلصا ايػطض  ٖٛٚايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝألزا ٤املعًُني
 ؼسٜس األبعاز اييت ته ّٕٛيف فُٛعٗا أزا ٠ايبشح َٔ خالٍ االطالع عً٢
األ زٚات ٚاملكاٜٝؼ اييت ؼسز فاالت ايهؿاٜات ايتسضٜػٚ ١ٝفاالتٗا
ٚيف ع ٤ٛايبٝاْات ٚاملعًَٛات املصنٛض ٠أعال ٙثِ تضُ ِٝاالغتباْ ١يف صٛضتٗا
األٚيٚ ،١ٝاييت تهْٛت َٔ قػُني ايكػِ األَ :ٍٚعًَٛات عاَ ١تتعًل مبعًُ ٞايًػ١
اإللًٝع ٖٞٚ ١ٜاؾٓؼ ،املؤٌٖ ،اـدل ٠ايتسضٜػ ١ٝبُٓٝا ايكػِ ايجاْٜ ٞؿٌُ عً٢
فُٛع ١ايهؿاٜات  )34( ٖٞٚنؿاٚ ١ٜظعت عً ٢قاٚض االغتباْ ١األضبع:ٖٞٚ ١
 فاٍ ايتدطٝط يًسضٚؽ َٔ ضقِ ()5- 0
 فاٍ تٓؿٝص خط٘ ايسضؽ َٔ ()24- 6
 فاٍ اإلزاض ٠ايضؿ)29- 25( َٔ ١ٝ
 فاٍ ؾدض ١ٝاملعًِ َٔ ()34- 31
ٚقس ٚعع يهٌ نؿا ١ٜغًِ مخاغَ ٞتسضز سػب َكٝاؽ يٝهطت يتكسٜط زضد١
أزا ٤ايهؿا ١ٜبس٤اً َٔ (َٓؿص بسضد ١نبرل ٠دسا) ٚهلا ( )5زضدات ،ثِ (َٓؿص بسضد١
نبرلٚ )٠هلا ( )4زضدات ،ثِ (َٓؿص بسضدَ ١تٛغطٚ )١هلا ( )3زضداتَٓ(ٚ ،ؿص بسضد١
ععٝؿٚ )١هلا زضدتإ(ٚ ،غرل َٓؿص) ٚهلا زضدٚ ١اسس٠
صذم األداة :يه ٞتضبح االغتباْ ١املضُُ ١أزا ٠عًُ ١ٝتتػِ باملٛعٛعٚ ١ٝايسق ١ثِ
االعتُاز عً ٢ايضسم املٓطك ٞاالغتسالي ٞايصٜ ٟتٓاَ ٍٚؿطزات االغتباْٚ ١نٝؿ١ٝ
صٝاغتٗا ٚشيو بعطعٗا عً ٢فُٛع َٔ ١احملهُني َٔ ش ٟٚايتدضط (ايًػ١
اإللًٝعٚ )١ٜاملتدضضني يف املٓاٖر  ٚططا٥ل ايتسضٜؼ ٚايتكٚ ِٜٛايكٝاؽ

إخل بٗسف

ايتأنس َٔ صسم قت ٣ٛاالغتباْ ١بايٓػب ١يًػطض ايصٚ ٟععت َٔ أدًٚ ،١قس مت
ايتأنس َٔ صسم قت ٣ٛاالغتباْ ١اغتٓازا إىل إمجاع احملهُني سٝح اتؿل أنجط َٔ
 َٔ % 86احملهُني عً ٢مجٝع ؾكطات االغتباْٚ ١فاالتٗا بعس إٔ عسيت بعض ايؿكطات
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ٚاجملاالت ٚاأل خص باالعتباض املالسعات املكذلس َٔ ١قبٌ بعض احملهُني ،نُا مت
سػاب َعاٌَ االضتباط بني فاالت االغتباْ ١ايػتٚ ١ناْت قًُٝا َٛدبٚ ١زاي ١إسضاٝ٥ا
عٓس َػت ٣ٛزالي )1,15( ١مما ٜؿرل إىل صسم االغتباْ ١يف قٝاغٗا ألزاَ ٤عًُٚ ٞ
َعًُات ايًػ ١اإللًٝعٚ ١ٜأصبشت االغتباْ ١يف صٝػتٗا ايٓٗاَ ١ٝ٥ته )34( َٔ ١ْٛؾكط٠
َٛظع ١عً ٢أضبع ١فاالت نُا شنط غابكا
ثبات االصتباٌة :يًتأنـس َـٔ ثبـات االغـتباْ ١ثـِ تطبٝـل الغـتباْ ١عًـ ٢عٓٝـ ١اغـتطالع١ٝ
َٔ َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜبًؼ عسزِٖ (َ )21عًُا َٚعًُ )01( ١شنـٛض  )01( ٚإْـاخ ،ثـِ
أعٝس تطبٝل االغتباْ ١عًـ ٢اجملُٛعـْ ١ؿػـٗا بعـس أغـبٛعني بـس ٕٚإعالَٗـِ َػـبكا ٚبعـس
سػــاب ايــسضدات ايهًٝــ ١ألزا ٤املعًُــني يف نًتــا ايتذــطبتني اغــتدسّ َعاَــٌ اضتبــاط
(برلغ )ٕٛنأغًٛب إسضا ٞ٥يًتٛصـٌ إىل َعاَـٌ ثبـات االغـتباْٚ ١نـإ تكـسٜط ايٓتٝذـ١
َكبٛال ألغطاض ايسضاغ ١أ ٟإٔ َعاٌَ ايجبات ( ٖٛٚ )1,91دٝس َٚكبٍٛ
ٚقس مت سػاب َعاٌَ االتػام ايساخً ٞيعباضات االغتباْ ١امله )34( َٔ ١ْٛؾكط٠
بططٜك ١ايؿانطْٚبار ٚقس نإ ( ٖٛٚ )1,97ثبات َطتؿع ش ٚزالي ١إسضا ١ٝ٥عٓس َػت٣ٛ
(ٚ )1,15دٝس ألغطاض ايبشحٜ ٖٛٚ ،سٍ عً ٢إٔ االغتباْ ١تكٝؼ َا ٜؿذلض إٔ تكٝػ٘
باإلعاؾ ١إىل سػاب ق ِٝعباضات قاٚض االغتباْ ١سٝح بًؼ َعاٌَ االتػام ايساخًٞ
يجبات قٛض ايتدطٝط يًسضؽ(َٚ )1,94عاٌَ االتػام ايساخً ٞيجبات قٛض تٓؿٝص خط١
ايسضؽ (َٚ )1,96عاٌَ االتػام ايساخً ٞيجبات قٛض اإلزاض ٠ايضؿَٚ )1,87( ١ٝعاٌَ
االتػام ايساخً ٞيجبات قٛض ؾدض ١ٝاملعًِ (ٚ ;)1,92بايتاي ٞميهٔ ايك ٍٛإْٗا
َعاَالت َطتؿع ١ش ٚزالي ١إسضا ١ٝ٥دٝس ٠ألغطاض ايبشح ٚميهٔ االعتُاز عًٗٝا يف
تعُ ِٝايٓتا٥ر ٜٚتغح َٔ اؾس ٍٚضقِ ( )2شيو:
جذوه رقي ( )0ثبات عبارات احملاور بطزيكة الفانزوٌباخ
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احملـــــــــــــــــٛض

ق ١ُٝايجبات

ايتدطٝط يًسضؽ

1,94

تٓؿٝص خط ١ايسضؽ

1,96

اإلزاض ٠ايضؿ١ٝ

1,98

ؾدض ١ٝاملعًِ

1,92

129

العذد ( ) 7المجلذ ( ) 11يوليو 2015م

ISSN : 2410-1818

الكفايات التدريسية ملعلمى اللغة اإلنجليزية

| د .انتصار علي باصرة

تطبيل االصتباٌة عمى عيٍةة البحةح  :مت تطبٝـل االغـتباْ ١عًـ ٢أؾـطاز ايعٓٝـ ١يف املـساضؽ
اإلعساز ١ٜيف َس ١ٜٓاملهال ،ثـِ مت تضـشٝح االغـتباْات ٚؾـل املكٝـاؽ اـُاغـٚ ٞسػـب
األٚظإ ٚأصبح يهٌ اغتُاض ٠زضد ١خاص ١بهٌ َعًِ
الوصةةائن اإلحص ةةائية املض ةةت ذوة :مت االغـــتعاْ ١باؿعَـــ ١اإلسضـــا ١ٝ٥يًعًـــ )spss( ّٛيف
ؼًٝــٌ ايبٝاْــات ٚشيــو يًشضــ ٍٛعًــْ ٢تــا٥ر أنجــط زقــ ،١سٝــح مت إزخــاٍ ايبٝاْــات إىل
شانط ٠اؿاغـٛب بعـس تضـشٝح االغـتُاضات ٚؾـل املكٝـاؽ اـُاغـَٚ ٞـٔ أٖـِ ايٛغـاٌ٥
اإلسضا ١ٝ٥اييت اغتدسَت يف ايبشح ٖ:ٞ
َ عاٌَ غبرلَإ بطاَٚ ٕٚعاٌَ ايؿانطْٚبار ٚشيو الختباض ثبات أزا ٠ايبشح
 املتٛغـــطات اؿػــــابٚ ١ٝاالمطاؾــــات املعٝاضٜــــٚ ١ايـــٛظٕ امل٦ــــ ٟٛالغــــتذابات عٓٝــــ١
ايسضاغ١
 اختباض ( )T.testيعٓٝتني َػتكًتني الختباض ايؿطٚم بني املتٛغطات
 ؼً ٌٝايتبا ٜٔاألساز ٟالختباض ايؿطٚم بني املتٛغطات
حتميةةن ٌتةةائج البحةةحٖ :ــسف ايبشــح يًتعــطف عًــ ٢ايهؿاٜــات ايتسضٜػــ ١ٝملعًُــ ٞايًػــ١
اإللًٝعٜــ ١يف املطسًــ ١اإلعسازٜــ ١نُــا ٜعهػــٗا تكــ ِٜٛاألزا ٤ايضــؿٚ ٞأثــط نــٌ َــٔ
اؾــٓؼ ٚايتأٖٝـــٌ ٚاــــدل ٠ايتسضٜػـــ ١ٝيـــسَ ٣عًُــ ٞايًػـــ ١اإللًٝعٜـــٚ ،١يتشكٝـــل ٖـــسف
ايسضاغ ١مت تطبٝل أزا ٠عً ٢ع ١ٓٝايسضاغـ ١ايبـايؼ عـسزِٖ (َ )021عًـِ َٚعًُـٚ ١مت ؼًٝـٌ
ايبٝاْات يًشض ٍٛعً ٢ايٓتا٥ر ايالظَ ١يإلداب ١عً ٢أغ ١ً٦ايسضاغ:١
ايػؤاٍ األ ٍٚايـصٜ ٟـٓط عًـَ :٢ـا تطتٝـب ايهؿاٜـات ايتسضٜػـ ١ٝملعًُـ ٞايًػـ ١اإللًٝعٜـ١
يف املطسً ١اإلعساز ١ٜنُا ٜعهػٗا األزا ٤ايضؿ ٞملعًُٖ ٞص ٙاملطسً١؟
يإلداب ١عًٖ ٢صا ايػؤاٍ مت عطض ايٓتا٥ر املتعًك ١بذلتٝب ايهؿاٜات ٚاغتدطاز
املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝاالمطاؾات املعٝاضٚ ١ٜايٛظٕ امل ٟٛ٦يًهؿاٜات ايتسضٜػَ ١ٝطتب١
تطتٝبا تٓاظيٝا ٚاؾس ٍٚضقِ (ٜ )3بني شيو
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جذوه رقي ( ) 2يبني املتوصطات احلضابية واالحنزافات املعيارية والوسُ املئوي حضب دلاالت
الهفايات التذريضية وزتبة تزتيبا تٍاسليًا
املتوصط

االحنزاف

الوسُ

احلضابي

املعياري

املئوي

ايتدطٝط يًسضؽ

4,94

1,778

%98,8

0

تٓؿٝص خط ١ايسضؽ

3,96

1,585

%79,2

2

اإلزاض ٠ايضؿ١ٝ

2,97

1,489

%59,4

3

ايػُات ايؿدض ١ٝيًُسضؽ

2,89

1,637

%57,8

4

الهفايات

الرتتيب

ٜتغح َٔ اؾس ٍٚضقِ ( ) 3إٔ أعً ٢املتٛغطات اؿػاب )4,94( ٖٛ ١ٝيًتدطٝط
يًسضؽ سٝح دا ٤باملطتب ١األٚىل َٔ بني اجملاالت األضبعٚ ١ايٛظٕ املٖٞٚ (98,8( ٟٛ٦
بٓػب ١عاي ،١ٝثِ تأت ٞنؿا ١ٜتٓؿٝص خط ١ايسضؽ يف املطتب ١ايجاْ ١ٝسٝح سضًت عً٢
املتٛغط اؿػابٚٚ )3,96( ٞظٕ َْ ٖٞٚ )%79,2( ٟٛ٦ػب ١عاي ١ٝأ ٟقطٜب،%81 َٔ ١
أَا نؿا ١ٜاإلزاض ٠ايضؿ ١ٝؾشضًت عًَ ٢تٛغط سػابٚٚ )2,97( ٞظٕ َ)%59,4( ٟٛ٦
ْ ٖٞٚػبَ ١تٛغط ،١ثِ تأت ٞزلات ؾدض ١ٝاملسضؽ ؾشضًت عًٚٚ )2,89( ٢ظٕ َٟٛ٦
(ٚ ٖٛٚ )%57,8ظٕ َتٛغط ٚاستٌ املطتب ١األخرل٠
ٚملعٜس َٔ ايتؿض ٌٝغٛف ْعطض ؾكطات نٌ نؿا ١ٜتسضٜػٜ ١ٝك ّٛبٗا َعًُ ٛايًػ١
اإللًٝع ١ٜنُا ٜعهػٗا ايتك ِٜٛايضؿ ٞبعس اغتدطاز املتٛغطات اؿػاب١ٝ
ٚاالمطاؾات املعٝاض ١ٜإلدابات أؾطاز ايع ١ٓٝعٔ نٌ ؾكط َٔ ٠ؾكطات االغتباْ ١تبعاً
يًُذاٍ ايص ٟأزضدت ؼت٘ ،نُا مت اغتدطاز ايٛظٕ امل ٟٛ٦يهٌ ؾكط ٠يف نٌ فاٍ
َٔ ايهؿاٜات ايتسضٜػ١ٝ
أوال :اجملاه األوه (نفايات الت طيط لمذرظ)
جذوه رقي ( : )4يبني املتوصطات احلضابية واالحنزافات املعيارية والوسُ املئوي لهفايات اجملاه
األوه  -الت طيط لمذرظ
العبة ة ة ةةارة
ؼسٜس ايٛغاٚ ٌ٥املضازض ايتعً ١ُٝٝاملٓاغب١
ٚاألْؿط ١ايتعً ١ُٝٝاملضاسب١
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املتوصط

االحنزاف

الوسُ

احلضابي

املعياري

املئوي

4,76

1,431

%95,2
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ٜؿتل أٖساف غًٛنَ ١ٝتٓٛعَ(١عطؾ،١ٝ
َٗاضٚ،١ٜدساْ)١ٝ
ٜؿتل األٖساف ايػًٛنٜٚ ١ٝضٛغٗا بسقٚٚ ١عٛح
ؼسٜس خدلات ايسضؽ ٚؾكا يألٖساف بضٛض ٠زقٝك١
َٓٚاغب ١يكسضات ايطًبٚ ١ايعَٔ املدضط
ؼسٜس إدطا٤ات تك ِٜٛايتعًِ ٚؾكا يألٖساف
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4,56

1,556

%90,2

4,41

1,645

%88,2

4,36

1,690

%87,2

4,06

1,655

%83,2

ٜتبني َٔ اؾس ٍٚضقِ ( )4إٔ نؿا ١ٜؼسٜس ايٛغاٚ ٌ٥املضازض ايتعًٚ ١ُٝٝاألْؿط١
املضاسب ١استًت املطتب ١األٚىل سٝح سضًت عًَ )4,76( ٢تٛغط سػاب)%95,2(ٚ ٞ
ٚظٕ َٖٚ ،ٟٛ٦صا ٜسٍ عً ٢تكسٜط أؾطاز ايع ١ٓٝألُٖ ١ٝايٛغا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝايالظَ ١يف
ايتدطٝط يًسضؽ يف ايًػ ١اإللًٝع ،١ٜبُٓٝا استًت ؼسٜس إدطا٤ات تك ِٜٛايتعًِ ٚؾكا
يألٖساف املطتب ١األخرل ٠سٝح سضًت عًَ ٢تٛغط سػابٚٚ )4,06( ٞظٕ َٟٛ٦
(ٖٚ ،)%83,2صا َا ٜؿرل إىل ْكط خدل ٠املعًُني يف ايتدطٝط عً ٢ؼسٜس األغ١ً٦
ايتكٛمي ١ٝاـاص ١بايسضؽ ٚاضتباطٗا بأٖساف املطسً ١ايتعً١ُٝٝ
ثاٌيا :اجملاه الجاٌي (تٍفيذ خطة الذرظ)
جذوه رقي ( :)5يبني املتوصطات احلضابية واالحنزافات املعيارية والوسُ املئوي لهفايات اجملاه
الجاٌي  -تٍفيذ خطة الذرظ.
العبارة
ٜػتدسّ ايػبٛض ٠يتػذ ٌٝايعٓاصط األغاغ ١ٝيف ايسضؽ
ٜػتدسّ ايهتاب املسضغ ٞنٛغ ١ًٝتعً ١ُٝٝيتٛعٝح بعض
املعًَٛات ٚتجبٝتٗا
هط ٟايتٗ ١٦ٝاملٓاغب ١يتكبٌ ايطالب املعًَٛات اؾسٜس ٠يًسضؽ
(تٛد ٘ٝأغ ١ً٦يًطالب ٜٚجرل يس ِٜٗضٚح املؿاضن١
ٜػتدسّ أغايٝب ٚططم َٓاغب ١تبعا يًددلات ٚاملٗاضات املتكسَ١
(قطا،٠٤يؿغ،اغتكطا،٤اغتٓتاز إخل)
ٜػتدسّ األزٚات ٚاألدٗعٚ ٠ايٛغا ٌ٥ايبضط ١ٜيتشكٝل األٖساف
ٜهًـ ايطالب ببعض األعُاٍ ٚايٓؿاطات يًكٝاّ بٗا بعس
ايسضؽ
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املتوصط

االحنزاف

الوسُ

احلضابي

املعياري

املئوي

4,96

1,099

%99,2

4,95

1,228

%99,2

4,86

1,415

%97,2

4,76

1,462

%95,2

4,66

1,476

%93,2

4,56

1,503

%90,2
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ٜطاع ٞايتسضز ٚايتػًػٌ يف تكس ِٜاـدلات ٚتعًِ املٗاضات

4,40

1,494

%88,2

ٜٛد٘ أغ ١ً٦تػتجرل ايتؿهرل ٚتطتبط باألٖساف املٛعٛع١ٝ

4,38

1,506

%87,6

4,36

1,509

%87,2

ٜؿطى أ ندل عسز ممهٔ َٔ ايطًب ١يف عًُ ١ٝايتؿاعٌ اؿٛاضٟ

4,04

1,344

%82,8

ٜػتدسّ ايٛغا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝاملٓاغب ١يف إٜغاح ٚتجبٝت املعًَٛات

4,02

1,406

%82,4

ٜؿطى ايطالب يف اغتدساّ ايٛغاٚ ٌ٥األزٚات املٓاغب ١يًسضؽ

4,17

1,406

%80,4

ٜٛعح املبازئ ٚاملؿاٖٜٚ ِٝؿػطٖا ٜٚكسّ األَجً ١إلٜغاسٗا

3,85

1,667

%77

ٜطاع ٞايذلابط ٚايتسضز يف تسضٜػ٘ يكٛاعس ايًػ ١اإللًٝع١ٜ

3,80

1,696

%76,2

ٜؿذع ايطالب عً ٢ايتعًِ ايتعاٜٚ ْٞٚؿذلى َعِٗ

3,73

1,682

%74,6

تؿذٝع ايطًب ١عً( ٢ايتك ِٜٛايصاتٚ ٞتك ِٜٛأزا ٤ظَال)ِٗ٥

3,53

1,667

%71,6

ٜػتدسّ ايتك ِٜٛاملطسً( ٞايتهٜٛين) ٚؾكا يألٖساف

3,40

,680

%68,2

2,89

1,853

%57,8

ٜٛد٘ أغَ ١ً٦تٓٛع ١تؿٌُ كتًـ فاالت ايتعًِ املعطؾ،١ٝ
املٗاض ،١ٜايٛدساْ١ٝ

هط ٟعًُ ١ٝاملكاضْٚ ١ؼسٜس ايعالقات بني األؾهاض ٚاملعًَٛات
املدتًؿ١

ٜتبني َٔ اؾس ٍٚضقِ ( )5إٔ نؿا ١ٜاغتدساّ ايػبٛض ٠يتػذ ٌٝايعٓاصط األغاغ١ٝ
استًت املطتب ١األٚىل سٝح سضًت عًَ ٢تٛغط سػابٚٚ )4,96( ٞظٕ َ،)%99,2( ٟٛ٦
ْ ٖٞٚػب ١عاي ١ٝعًَ ٢ػت ٣ٛاألزا ٤مما ٜؿرل إىل اغتدساّ ايػبٛض ٠نٛغ ١ًٝتعً١ُٝٝ
ؾا٥ع ١االغتدساّ يتػذ ٌٝايعٓاصط ايطٝ٥ػ ١ٝيًسضؽ ٚتٛعٝح بعض األؾهاض ،بُٓٝا
استٌ ايتك ِٜٛايصاتٚ ٞايتهٜٛين املطاسٌ األخرل ٠سٝح سضًت عًٚ ٢ظٕ َ)%71,6( ٟٛ٦
( )%68,2يف زضد ١تٓؿٝص خط ١ايسضؽ عٓس املعًُنيٖٚ ،صا ٜعٛز إلُٖاٍ تسضٜب املعًُني
عًَٗ ٢اض ٠ايتكٚ ِٜٛأْٛاع٘ ٚإؾهاي٘ ٚاغتدساَ٘ يف ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝأثٓا ٤اـسَ١
ملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝعٚ ١ٜاييت تعس األغاؽ إلعساز املعًُني
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ثالجاً :اجملاه الجالح نفايات اإلدارة الصفية
جذوه رقي ( : )6يبني املتوصطات احلضابية واالحنزافات املعيارية والوسُ املئوي لهفايات اإلدارة
الصفية
املتوصط

االحنزاف

الوسُ

احلضابي

املعياري

املئوي

4,87

1,379

%97,4

4,79

1,431

%95,8

ٜتكبٌ ٜٚتؿِٗ أزا ٤ايطالب ٜٓٚاقؿٗا بططٜك ١قبب١

4,65

1,507

%93,1

ٜؿذع ايطالب عً ٢ايتعا ٕٚاإلهابٚ ٞاسذلاّ بعغِٗ ايبعض

3,85

1,556

%77,1

3,45

1,610

%69

العبارة
واؾغ عً ٢ايٓعاّ ٚاالْغباط زاخٌ ايضـ
ٜػتجرل زاؾع ١ٝايطالب ٜٚععظ إداباتِٗ ايضشٝشٚ ١وؿعِٖ
م ٛايتعًِ

ٜطاع ٞايؿطٚم ايؿطز ١ٜبني ايطالب ٜٚػاعسِٖ عً ٢سٌ
َؿانًِٗ

ٜتغح َٔ اؾس ٍٚضقِ ( )6إٔ نؿا ١ٜواؾغ عً ٢ايٓعاّ ٚاالْغباط زاخٌ ايضـ
سضًت عً ٢املطتب ١األٚىل سٝح سضًت عًَ ٢تٛغط سػابٚٚ )4,87( ٞظٕ َٟٛ٦
( )%97,4مما ٜؿرل إىل اٖتُاّ املعًُني بغبط ايضـ بايسضد ١األٚىل قبٌ ايتعًِ أَا
اغتجاض ٠زاؾع ١ٝايطالب ٚتععٜع إداباتِٗ دا٤ت بايسضد ١ايجاْ ١ٝسٝح سضًت عً٢
َتٛغط سػابٚٚ )4,79( ٞظٕ َ )%95,8( ٟٛ٦مما ٜؿرل أٜغا إىل اٖتُاّ املعًُني
باغتدساّ ايتععٜع يف عبط غًٛى املتعًُني ٚتٛد ِٗٗٝم ٛايتعًِ ٚايتأنٝس عً٢
املتابعٚ ١اإلؾطاف ايؿين عًٗٝا
يف سني استًت نؿاَ ١ٜطاعا ٠ايؿطٚم ايؿطزٚ ١ٜسٌ املؿهالت املطتب ١األخرل ٠سٝح
بًؼ ايٛغط اؿػابٚٚ )3,45( ٞظٕ َ )%69( ٟٛ٦مما ٜؿرل بٛعٛح إىل قً ١اغتدساّ
املعًُني يًططا٥ل ايهؿؿَ ١ٝجٌ أغًٛب سٌ املؿانٌ ايصٜ ٟك ّٛعًْ ٢ؿاط ايتالَٝص
ٚتسضٜبِٗ عً ٢ايتؿهرل ايعًُٚ ٞؾكا يكسضاتِٗ ٚاغتعسازاتِٗ ايؿطز١ٜ
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رابعاً :اجملاه الزابع -نفايات الضىات الغ صية لمىعمي
جذوه رقي( : )7يبني املتوصطات احلضابية واالحنزافات املعيارية والوسُ املئوي لمهفايات لضىات
ع صية املعمي
الوصط

االحنزاف

الوسُ

احلضابي

املعياري

املئوي

ٜتشسخ ٜضٛت ٚاعح ٜٚتٓٛع يف ْدلات صٛت٘

4,77

1,416

%95,4

ٜتضـ بؿدض ١ٝقببٚ ١س١ٜٛٝ

4,68

1,605

%93,6

ٜػتدسّ ايًػ ١اإللًٝع ١ٜايػً ١ُٝايٛاعش١

4,43

1,662

%88,6

ٜتضـ بايجك ١بايٓؿؼ ٚؼٌُ املػٛ٦يٚ ١ٝااليتعاّ

4,32

1,684

%86,4

ٜتضـ بجكاؾ ١عاَٚ ١اغع ١االطالع

4,16

1,746

%80,4

العبارة

ٜتغح َٔ اؾس ٍٚضقِ ( )7أ ٕ نؿا ١ٜايتشسخ بضٛت ٚاعح ٚتٜٓٛع ْدلات ايضٛت
قس استًت املطتب ١األٚىل سٝح بًؼ َتٛغط ١اؿػابٚٚ )4,77( ٞظٕ امل )%95,4( ٟٛ٦مما
ٜؿرل إىل أُٖ ١ٝصٛت املعًِ يف عًُ ١ٝاالتضاٍ ٚايتٛاصٌ بٚ ٘ٓٝبني تالَٝصٚ ٙخاص ١عٓس
اغتدساّ ططا٥ل ايتسضٜؼ ايتكًٝس ١ٜبايًػ ١اإللًٝعٚ ١ٜعسّ اغتدساّ األدٗع ٠ايػُع١ٝ
املدتدلٚ ١ٜايبضط ١ٜيف يؿغ ايهًُات ٚايعباضات يف عطض املعًَٛات يًتعًِ
نُا أؾاضت ايٓتا٥ر إىل عطٚض ٠اغتدساّ ايًػ ١اإللًٝع ١ٜايضشٝش ١سٝح سضًت
عًَ ٢تٛغط سػابٚٚ )4,43( ٞظٕ َ )88,6( ٟٛ٦مما ٜؿرل إىل تأنٝس اغتدساّ ايًػ١
ايضشٝش ١يف تسضٜؼ ايًػ ١اإللًٝعٚ ١ٜاالبتعاز عٔ اغتدساّ ايًػ ١ايعطب ١ٝيف زضٚؽ ايًػ١
اإللًٝع ١ٜمما ٜػاعس ايطًب ١يف االْتباٚ ٙاملتابع ١يًتعًِ
ايػؤاٍ ايجآْٜ :ٞط ايػؤاٍ ايجاْ ٞعً ٌٖ :٢تٛدس ؾطٚم شات زالي٘ إسضا ١ٝ٥بني
َتٛغطا ت زضد ١أزاَ ٤عًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف املطسً ١اإلعساز ١ٜاملؤًٖني تطبٜٛا ٚغرل
املؤًٖني؟
يإلداب ١عًٖ ٢صا ايػؤاٍ مت سػاب املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝاالمطاؾات املعٝاض ١ٜؾُٝع
ايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜاملؤًٖني ٚغرل املؤًٖني تطبٜٛا نُا
ٜعهػٗا تك ِٜٛاألزا ٤ايضؿٚ ٞاغتدساّ االختباض اإلسضا )T-test( ٞ٥الختباض زالي٘
ايؿطٚم بني َتٛغطات قاٚض تك ِٜٛاألزا ٤ايضؿ ٞملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜاملؤًٖني ٚغرل
املؤًٖني ٚاؾس ٍٚضقِ(ٜ )8بني شيو
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جذوه رقي ( :)8يبني املتوصطات احلضابية واالحنزافات املعيارية حملاور تكويي األداء الصفي
ملعمىي المغة اإلجنميشية تبعا لمىؤِن الرتبوي
الهفايات
ايتدطٝط يًسضؽ
تٓؿٝص خط ١ايسضؽ
اإلزاض ٠ايضؿ١ٝ
ؾدض ١ٝاملسضؽ
ايسضد ١ايهً١ٝ

املتوصط

االحنزاف

قيىة T

احلضابي

املعياري

احلزجة

1,605

املؤِن

العذد

َؤٌٖ

95

4,84

غرل َؤٌٖ

25

4,35

1,572

َؤٌٖ

95

4,95

1,682

غرل َؤٌٖ

25

4,81

1,617

َؤٌٖ

95

4,87

1,503

غرل َؤٌٖ

25

4,76

1,638

َؤٌٖ

95

4,92

1,648

غرل َؤٌٖ

25

4,48

1,565

َؤٌٖ

95

4,95

1,456

غرل َؤٌٖ

25

4,203

1,621

الذاللة

7,86

زاٍ

5,421

زاٍ

4,236

زاٍ

6,502

زاٍ

5,624

زاٍ

ٜتغح َٔ اؾس ٍٚضقِ (ٚ )8دٛز ؾطٚم زاي٘ إسضاٝ٥ا عٓس َػتٚ )1,15( ٣ٛيضاحل
املعًُني املؤًٖني تطبٜٛا يف مجٝع قاٚض ايهؿاٜات األضبع ،١سٝح تعتدل ق(T) ١ُٝ
احملػٛب ١اندل َٔ ق )T( ١ُٝاؾسٚي ١ٝأ ٟإٔ ٖٓاى ؾطقًا شا زالي ١إسضا ،١ٝ٥أٜٛ ٟدس
ؾطم بني املعًُني املؤًٖني تطبٜٛا ٚاملعًُني غرل املؤًٖني تطبٜٛاٚ ،تأنٝس أُٖ ١ٝايتأٌٖٝ
ايذلب ٟٛملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜبضٛضَ ٠ػتُطٜٚ ٠ؤنس ضؾع َػت ٣ٛأزا ِٗ٥ملٗاضات
ايتسضٜؼ ايطٝ٥ػ ١ٝيف ايًػ ١اإللًٝعٚ ١ٜمته َٔ ِٗٓٝؼكٝل أٖساف ايسضؽ بؿاعً٘ٝ
أعً٢
ايػؤاٍ ايجايح :ايصٜٓ ٟط عً ٌٖ :٢تٛدس ؾطٚم شات زالي٘ إسضا ١ٝ٥عٓس َػت٣ٛ
( ) 1,15بني َتٛغطات زضدات أزاَ ٤عًَُٚ ٞعًُات ايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف املطسً١
اإلعساز ١ٜسػب َتػرل اؾٓؼ
يإلداب ١عًٖ ٢صا ايػؤاٍ مت سػاب املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝاالمطاؾات املعٝاضٚ ١ٜاختباض
( )T.testالختباض زالي ١ايؿطٚم بني ق ِٝفُٛعات املتٛغطات اؿػاب ١ٝالغتذاب ١ع١ٓٝ
ايسضاغ ١س ٍٛايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝيسَ ٣عًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف املطسً ١اإلعساز١ٜ
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نُا ٜعهػٗا تك ِٜٛاألزا ٤ايضؿٚ ٞاييت ميهٔ إٔ تعع ٣إىل َتػرل اؾٓؼ ٚاؾسٍٚ
ضقِ (ٜ )9بني شيو
جذوه رقي ( : )9يبني ٌتائج اختبار ( )Tلمهغف عَ داللة الفزوم بني وتوصطي عيٍة الذراصة
حنو الهفايات التذريضية نىا يعهضّا األداء الصفي حضب وتغري اجلٍط
الهفايات

ايتدطٝط يًسضؽ

تٓؿٝص خط١
ايسضؽ

اإلزاض ٠ايضؿ١ٝ

ؾدض ١ٝاملسضؽ

املتوصط

االحنزاف

قيىة

احلضابي

املعياري

Tاحلزجة

1,623

اجلٍط

العذد

شنط

51

4,09

أْج٢

71

4,48

1,581

اجملُٛع

021

4,26

1,482

شنط

51

4,97

1,554

أْج٢

71

4,83

1,446

اجملُٛع

021

4,38

1,463

شنط

51

3,73

1,607

أْج٢

71

4,17

1,525

اجملُٛع

021

3,66

1,564

شنط

51

3,88

1,470

أْج٢

71

4,07

1,463

اجملُٛع

021

3,77

1,567

6,862

5,964

4,765

5,608

الذاللة

زاي٘

زاي٘

زاي٘

زاي٘

ٜتبني َٔ اؾس ٍٚضقِ ( )9إٔ ٖٓاى ؾطٚقًا شات زالي ١إسضا ١ٝ٥بني َتٛغطات
فاالت ايهؿاٜات ايتسضٜػٚ ١ٝمجٝعٗا يضاحل اإلْاخ سػب املتٛغطات اؿػاب،١ٝ
ٖٚصا ٜؿرل إىل إٔ اإلْاخ أنجط سطصا ٚاٖتُاَا بايسضؽ ٚخط ١ايتسضٜؼ ٚتٓؿٝصٖا
أنجط َٔ ايصنٛض ٚخاص ١املؤٖالت َٓٗٔ أنجط َٔ املؤًٖني يف تسضٜؼ ايًػ١
اإللًٝع١ٜ
ايػؤاٍ ايطابعٚ :ايصٜٓ ٟط عً ٌٖ :٢تٛدس ؾطٚم شات زالي٘ إسضا ١ٝ٥عٓس َػت٣ٛ
( ) 1,15بني َتٛغطات األزا ٤ايضؿ ٞملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜتبعا يػٓٛات اـدل٠
ايتسضٜػ١ٝ؟
يإلداب ١عًٖ ٢صا ايػؤاٍ مت اغتدطاز املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝاالمطاؾات املعٝاض١ٜ
الغتذابات ع ١ٓٝايبشح سػب غٓٛات اـدل ٠ايتسضٜػٜٚ ١ٝتغح شيو باؾس ٍٚضقِ()01
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املتوصطات احلضابية واالحنزافات املعيارية الصتجابات أفزاد العيٍة لهن دلاالت الهفايات
التذريضية حضب صٍوات اخلربة
الهفايات

ايتدطٝط
يًسضؽ

ايتٓؿٝص

اإلزاض٠
ايضؿ١ٝ

ؾدض١ٝ
املسضؽ

املتوصط

االحنزاف

احلضابي

املعياري
1,532

صٍوات اخلربة التذريضية

العذد

أقٌ َٔ5غٓٛات

01

3,76

َٔ7- 5غٓٛات

31

3,79

1,572

َٔ01- 7غٓٛات

35

4,38

1,586

َٔ01غٓٛات ؾُا ؾٛم

45

4,86

1,467

اجملُٛع

021

4,47

1,591

أقٌ َٔ5غٓٛات

01

3,76

1,485

َٔ7- 5غٓٛات

31

3,82

1,536

َٔ01- 7غٓٛات

35

4,75

1,667

َٔ01ؾُاؾٛم

45

4,98

1,677

اجملُٛع

021

4,80

1,568

أقٌ َٔ5غٓٛات

01

3,89

1,568

َٔ7- 5غٓٛات

31

3,86

1,524

َٔ01- 7غٓٛات

35

3,92

1,536

َٔ01ؾُاؾٛم

45

4,87

1,625

اجملُٛع

021

3,87

1,544

أقٌ َٔ 5غٓٛات

01

3,48

1,546

َٔ7- 5غٓٛات

31

3,56

1,520

َٔ01- 7غٓٛات

35

3,66

1,588

َٔ01ؾُاؾٛم

45

4,82

1,682

اجملُٛع

021

3,68

1,522

ٜتغح َٔ ٖص ٙايٓتا٥ر املتغُٓ ١يف دس ٍٚضقِ ( )01إٔ فاَٝع املتٛغطات ملتػرلات
غٓٛات اـدل ٠قس أظٗطت أعً ٢املتٛغطات عٓس ع ١ٓٝايسضاغ ١ملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع،١ٜ
ٚناْت عٓس ايص ٜٔغٓٛات خدلتِٗ ( ) 01غٓٛات ؾُا ؾٛم سٝح بًػت املتٛغطات يف
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نٌ اجملاالت ( ٖٞٚ )4,82- 4,98أعً ٢املتٛغطات يف مجٝع فاالت ايهؿاٜات
ايتسضٜػ ١ٝثِ تًٗٝا ش ٚٚاـدل )01- 7( ٠ثِ َٔ ( )7- 5ثِ تًٗٝا أقٌ َٔ  5غٓٛات
ٚالختباض زاليٖ ١ص ٙايؿطٚم بني املتٛغطات الغتذابات ع ١ٓٝايسضاغ ١س ٍٛايهؿاٜات
ايتسضٜػ ١ٝنُا ٜعهػٗا تك ِٜٛاألزا ٤ايضؿ ٞمت اغتدساّ ؼً ٌٝايتبا ٜٔاألسازOne ٟ

ٚ )way) Anovaاؾس ٍٚضقِ (ٜ )00بني شيو
جذوه رقي ( : )00يبني ٌتائج حتمين التبايَ األحادي الصتجابات أفزاد عيٍة البحح
حضب وتغري صٍوات اخلربة التذريضية
الهفايات

وصذر

درجة

دلىوعة

وتوصط

التبايَ

احلزجة

املزبعات

املزبعات

3

9,669

3,223

بني
ايتدطٝط
يًسضؽ

اجملُٛعات
زاخٌ
اجملُٛعات
اجملُٛع
بني

تٓؿٝص

اجملُٛعات

خط١

زاخٌ

ايسضؽ

اجملُٛعات
اجملُٛع
بني

اإلزاض٠
ايضؿ١ٝ

اجملُٛعات
زاخٌ
اجملُٛعات
اجملُٛع
بني

ؾدض١ٝ
املعًِ

اجملُٛعات
زاخٌ
اجملُٛعات
اجملُٛع

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

006

59,225

009

68,894

3

01,721

1,501

قيىةf

6,309

006
099

57,712

3

00,356

006

57,608

009

68,994

3

8,978

006

49,532

099

58,501

139

الذاللة

1,186

زاٍ

3,573
8,822

46,982

وضتوى

الذاللة

1,415

1,118

زاٍ

3,785
1,496

7,630

1,110

زاٍ

2,993
1,427

7,119

1,110

زاٍ
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أؾاضت ايٓتا٥ر نُا َٖ ٛبني َٔ اؾس ٍٚضقِ ( )00إىل ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١
إسضا ١ٝ٥بني َتٛغطات فاالت ايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝظُٝع اجملاالت يػٓٛات
اـدلٖٚ ،٠صا ٜؿرل يٛدٛز ؾطٚم بني َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝعٜ ١ٜعع ٣إىل غٓٛات اـدل،٠
ٚميهٔ تؿػرل ٖص ٙايٓتٝذ ١يف عسّ متهني بطاَر تسضٜب املعًُني قبٌ اـسَٚ ١أثٓا٤
اـسَ َٔ ١إسساخ يتػٝرل اؾٖٛط ٟاملطًٛب يف َػت ٣ٛأزا ٤ملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع١ٜ
مناقشة النتائج:
ٖسؾت ايسضاغ ١إىل ايتعطف عً ٢ايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف
املطسً ١اإلعساز ١ٜنُا ٜعهػٗا تك ِٜٛاألزا ٤ايضؿٞ
أظٗطت ايٓتا٥ر يف فاٍ نؿاٜات ايتدطٝط يًسضؽ يسَ ٣عًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜإٔ
ٖٓاى ْكضًا يف خدل ٠املعًُني يف ايتدطٝط ـدلات تتٓاغب ٚخضا٥ط املطسً ١اإلعساز١ٜ
ٚقسضاتِٗ ٚإَهاْٝاتِٗ ايتعًٚ ١ُٝٝايُٓاٚ ،١ٝ٥نصيو أظٗطت ايٓتا٥ر بايٓػب ١ملٗاض٠
األغ ١ً٦ايتكٛمي ١ٝاـاص ١بايسضؽ ٚاضتباطٗا باألٖساف َٚطاسً٘ املدتًؿ ١إٔ ٖٓاى
ععؿًا عٓس َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜيًُطسً ١اإلعسازٖٚ ،١ٜصا َا ٜؿرل إىل ععـ يف
بطْاَر إعساز َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜقبٌ ٚأثٓا ٤اـسَ١
نُا أظٗطت ايٓتا٥ر إٔ ٖٓاى ععـ يف نؿاٜات تٓؿٝص خط ١ايسضؽ َٚتطًباتٗا
َٔ قبٌ َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝعٖٚ ،١ٜصا ٜعٛز إىل عسّ تٛاؾط ايٛغا ٌ٥ايتكٓٚ ١ٝاألدٗع٠
ايتعً ١ُٝٝيف املساضؽ ٚإُٖاٍ تسضٜب املعًُني عًَٗ ٢اضٚ ٠اغتدساّ ايٛغا ٌ٥املتٛؾط ٠يف
ايب ١٦ٝاحملً ١ٝيف بطاَر إعساز املعًُني ،نُا أظٗطت إُٖاٍ ايتك ِٜٛايصات َٔ ٞقبٌ
املعًُني ٚاملتعًُني الٕ ايتك ِٜٛايصاتٜ ٞسؾع ايؿطز إىل ايتعًِ ٚايتعًٜٚ ِٝطٛض ايعًُ١ٝ
ايتعً١ُٝٝ
 ٚأظٗطت ْتا٥ر نؿاٜات اإلزاض ٠ايضؿ ١ٝسٝح استًت عبط ايضـ املطتب ١األٚىل
ٖٚصا قس ٜؿرل إىل اٖتُاّ َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜعبط غًٛى املتعًُني ٚتٛد ِٗٗٝمٛ
ايتعًِ ،بُٓٝا ٖٓاى َتطًبات أخط ٖٞ ٣اييت تغبط غًٛى املتعًُني َٓٗا ايططم
ٚاالغذلاتٝذٝات ايضشٝش ١يف تٛعٝح ايسضؽ ٚاييت ػصب اْتبا ٙايطالب ٚتغبط
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غًٛنِٗ ٚتسضبِٗ عً ٢ايتؿهرل ايعًُ ٞايضشٝح  ٖٛٚايصٜ ٟتٓاغب َع قسضاتِٗ
ٚاغتعسازاتِٗ ايتعً١ُٝٝ
أَا بايٓػب ١يًػؤاٍ ايجآْٖ ٌٖ ٞاى ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥بني َتٛغطات
نؿاٜات َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜنُا ٜعهػٗا األزا ٤ايضؿ ٞسػب َتػرل املؤٌٖ
ايذلب ،ٟٛؾكس أظٗطت ايٓتا٥ر ٚدٛز ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥بني أزا ٤املؤًٖني ٚغرل
املؤًٖني تطبٜٛا يف مجٝع فاالت ايهؿاٜاتٖٚ ،صا َا ٜؤنس أُٖ ١ٝايتسضٜب ٚايتأٌٖٝ
ايذلب ٟٛملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝعٚ ١ٜايصٜ ٟػاعسِٖ عً ٢ضؾع َػت ٣ٛأزا ِٗ٥ملٗاضات
ايتسضٜؼ ايطٝ٥ػٚ ١ٝا غتدساّ االغذلاتٝذٝات ايتسضٜػ ١ٝايضشٝش ١اييت تػاعسِٖ
يتشكٝل األٖساف بؿاعًٚ ١ٝنؿا ٠٤عايٚ ١ٝتػاعس ايطًب ١عً ٢ايؿِٗ ٚاملتابعٚ ١املؿاضن١
يف ايسضؽٖٚ ،ص ٙايٓتٝذ ١تتؿل َع ايٓتا٥ر اييت تٛصًت هلا زضاغَ( ١طازٚ )0990،اييت
تؤنس عً ٢أُٖ ١ٝايتأٖ ٌٝايذلب ٟٛيًُعًُني ٚاييت تػاعسِٖ يف نؿاٜاتِٗ ايتسضٜػ١ٝ
ٚؽتًـ َع ْتٝذ ١زضاغ ١نٌ َٔ (ايهبرل ،2112 ،خععًََٛٚ ،ٞين،2101 ،
ناظِ ) 2103 ،اييت ٚدست عسّ ٚدٛز ؾطٚم تعع ٣ملتػرل املؤٌٖ ٚشيو قس ٜعٛز إَا
الختالف ب ١٦ٝإدطا ٤ايتذطب ،١أ ٚالختالف املطسً ١اييت مت تطبٝل ايسضاغ ١عًٗٝا نُا
يف زضاغ ١ناظِ ( ،) 2103أ ٚألٕ املعًُني ٚاملعًُات يف تًو ايسضاغات واٚي ٕٛإٔ
ٜطٛضٚا َٔ َٗاضاتِٗ املٗٓ ،١ٝبايٓػب ١يًػؤاٍ ايجايح ايصٜ ٟؤنس عً ٢أزاَ ٤عًُ ٞايًػ١
اإللًٝع ١ٜبايٓػب ١يًذٓؼ ؾكس أظٗطت ايٓتا٥ر إىل ٚدٛز ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥بني
َتٛغطات مجٝع فاالت ايهؿاٜات ايتسضٜػٚ ١ٝيضاحل املعًُاتٖٚ ،صا قس ٜعٛز ألٕ
املعًُات أنجط سطصا عً ٢األزا ٤ايتسضٜػٚ ٞايتشغرل ٚايتدطٝط ي٘ ٚتٓؿٝص ٙبضٛضٙ
أنجط اتكاْا َٔ ايصنٛض ٚأنجط اغتعسازاً يًتسضٜؼ َٔ املعًُنيٚ ،نصيو بايٓػب١
يًتأٖ ٌٝؾٗٓاى اضتؿاع ْػيب يف أعساز املعًُني غرل املؤًٖني تطبٜٛا َكاضَْ ١ع املعًُات يف
ايًػ ١اإللًٝعٖٚ ١ٜصا قس ٜعٛز الْؿػاٍ املعًُني بأَٛض اؿٝا ٠املعٝؿٚ ١ٝاالدتُاع١ٝ
ٚضغب ١اإلْاخ بتطٜٛط َعاضؾٗٔ ايذلب ١ٜٛباعتباض إٔ ايتعً ِٝغالح بٝس ايؿتاٚ ٙنًُا اضتكت
يف غًِ ايتعً ِٝمتهٓت َٔ ؼكٝل شاتٗا ٚعُٓت يٓؿػٗا اؿٝا ٠املعٝؿ ١ٝايهطمي١
ٖٚس ٙايٓتٝذ ١ؽتًـ َع ْتٝذ( ١ايهبرل ) 2112 ،اييت ٚدست ؾطٚم ٚيهٔ يضاحل
ايصنٛض بُٓٝا اتؿكت َع ْتٝذ ١زضاغ ( ١ناظِٚ ،)2103 ،شيو قس ٜه ٕٛالختالف
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املطسًٚ ١ايب ١٦ٝاييت مت ؾٗٝا تطبٝل ايسضاغٚ ،١قس ٜه ٕٛايػبب ألٕ املعًُني يسِٜٗ
ايطغب ١يف تطٜٛط َعاضؾِٗ ٚتٛؾط ؾطظ أنجط يًصنٛض يًُٓ ٛاملٗين يصيو ال تٛدس ؾطٚم
يف ايهؿاٜات سػب اؾٓؼ نُا أظٗطت ايٓتا٥ر بايٓػب ١ألزا ٤املعًُني سػب غٓٛات
اـدل ٠أ ْ٘ تٛدس ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥بني فاالت ايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝمجٝعٗا
ٖٚصا قس ٜسٍ عً ٢أ ٕ غٓٛات اـدل ٠تؤثط عً ٢أزا ِٗ٥ايتسضٜػ ٞمما ٜسٍ عً ٢اٖتُاّ
املعًُني ٚاملعًُات بايتك ِٜٛايصاتٚ ،ٞاالٖتُاّ بايتعًِ ايصاتَٚ ٞتابع ١ايتكسّ ٚايتطٛض
ايعًُٚ ٞاتؿكت ايٓتٝذَ ١ع زضاغ( ١خععًََٛٚ ٞين )2102 ،اييت أنست ٚدٛز ؾطٚم
تعع ٣يػٓٛات اـدل ٠ملٔ خدلتٗٔ تعٜس عٔ غت غٓٛات ،مما ٜسٍ عً ٢إٔ غٓٛات اـدل٠
تضكٌ ٚتؤثط عً ٢أزا ٤املعًِ
التوصيات والمقترحات :
ٚيف ع ٤ٛتًو ايٓتا٥ر أٚصت ايسضاغ ١بعسز َٔ ايتٛصٝات ٚاملكذلسات :ٖٞٚ
 )0إعطا ٤ايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝأُٖ ١ٝنبرل َٔ ٠قبٌ املؤغػات ايذلب ١ٜٛاييت تعٓ٢
بإعساز َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع١ٜ
 )2إ عطا ٤اٖتُاّ ملٓٗاز ايًػ ١اإللًٝع ١ٜيتشكٝل األٖساف ايتعً ١ُٝٝبعٝسٚ ٠قضرل ٠املس٣
 )3إقاَ ١زٚضات تسضٜبَ ١ٝػتُط ٠أثٓا ٤اـسَ ١ملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜعُٔ خط ١عًُ١ٝ
َسضٚغ١
 )4قٝاّ ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝبإؿام َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜغرل املؤًٖني تطبٜٛا إىل
نً ١ٝاي ذلب ١ٝيتأٖ ًِٗٝتطبٜٛا ٚايصٜ ٟػِٗ يف ضؾع نؿاٜاتِٗ ايتسضٜػ١ٝ
 )5إدطا ٤زضاغات تكٛمي ١ٝيدلْاَر إعساز َعًِ ايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف عَ ٤ٛعاٜرل اؾٛز٠
ايؿاًَ١
 )6إدطا ٤زضاغات يًتعطف عً ٢سادات َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف املطسً ١اإلعسازَٔ ١ٜ
بطْاَر ايتسضٜب أثٓا ٤اـسَ١
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المراجع:
 )0أبـــ ٛغطٜـــب ،عًٝـــ٘ ٚمحٝـــس ،٠ؾاطُـــ 0990 ١زضاغـــ ١يتؿـــدٝط بعـــض ايهؿاٜـــات
األزاٝ٥ـــ ١يـــسَ ٣عًُـــ ٞاملـــٛاز االدتُاعٝـــ ١يف اؿًكـــ ١ايجاْٝـــ ١يف ايتعًـــ ِٝاألغاغـــ،ٞ
َٓؿٛضات اؾُع ١ٝاملضط ١ٜيًُٓاٖر ٚططم ايتـسضٜؼ املؤمتط ايجاْ ٞإلعساز املعًِ،
اجملًس ايجاْ /ٞاإلغهٓسض١ٜ
 )2اؾدل ،غًُٝإ ٚغط اـتِ عجُإ عًـ 0983 ٞاػاٖـات سسٜجـ ١يف تـسضٜؼ املـٛاز
االدتُاع ١ٝايطٜاض :زاض املطٜذ
 )3ايػـــعٝس ،ضعـــا ٚايػـــٝس قُـــس عًـــ 0992 ٞايعٛاَـــٌ املُٗـــ ١يف األزا ٤ايتسضٜػـــٞ
يطايبــات ايهًٝــ ١املتٛغــط ١يف غــًطٓ ١عُــإ ( زضاغــ ١امساضٜــ ١تٓبؤٜــ )١املــؤمتط
ايعًُ ٞايطابع ،ايكاٖط ،٠اؾُعٝـ ١املضـط ١ٜيًُٓـاٖر يف ايؿـذلَ ٠ـٔ 6- 3اغػـطؼ
اجملًس األٍٚ
 )4املطٛع ،لا ٠عبس ايععٜع  2113صعٛبات اغـتدساّ ايططٜكـ ١ايتٛاصـً ١ٝيف تـسضٜؼ
ايًػـــ ١اإللًٝعٜـــ ١يف زٚيـــ ١ايهٜٛـــت نُـــا ٜـــسضنٗا املعًُـــ ٕٛاجملًـــ ١ايذلبٜٛـــ،١
ايعسز ،68اجملًس ()07
 )5ايٓذاض ،ٟعبس ايععٜع ٚاؾس  0996نؿاٜات ايتسضٜؼ املطًٛب تٛاؾطٖا يـسَ ٣عًُـٞ
ايذلب ١ٝايؿٓ ١ٝباملطسً ١املتٛغط ،١اجملً ١ايذلب /١ٜٛايعسز 39
 )6ايؿطا ،ؾاضٚم محس 0989 ٟتطٜٛط نؿـا٤ات تـسضٜؼ اؾػطاؾٝـا ،ط 0ايهٜٛـت:
َؤغػ ١ايهٜٛت يًتكسّ ايعًُٞ
 )7ايطاٖطَٗ ،س ٟامحس  0990االػا ٙم ١َٓٗ ٛايتسضٜؼ ٚعالقت٘ ببعض املتػرلات
ايسضاغ ١ٝاألنازمي ١ٝيف نً ١ٝايذلب ،١ٝضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض ،٠داَع ١املًو
غعٛز
 )8ايهًع ،ضدب أمحس  0989ايدلْاَر ايذلب ٟٛيطالب ؾـعب ١ايـسبً ّٛايعـاّ يف ايذلبٝـ١
ٚأثــط ٙيف إنػــابِٗ بعــض ايهؿاٜــات ايتسضٜػــ :١ٝزضاغــ ١تكٛميٝــ ١فًــ ١نًٝــ١
ايذلب ،١ٝداَع ١اإلغهٓسض ،١ٜايعسز ايجاْ ،ٞأنتٛبط
 )9ايهبرل  2112ايهؿاٜات ايتدضض ١ٝملعًِ ايًػ ١اإللًٝعٚ ١ٜزضد ١مماضغتٗا يف
َطسً ١ايتعً ِٝاألغاغَ ٞتٛؾط يفwww.pdffactory.com:
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 )01ايــسٜين ،بٗٝــ ١قُــٛز  0996بٓــاَ ٤كٝــاؽ يتكــ ِٜٛأزا ٤ايطــالب املعًُــني يف ايذلبٝــ١
ايعًُٝـ ١ظاَعــ ١ايبشــط ٜٔفًــ ١زضاغــات يف املٓــاٖر ٚطــطم ايتــسضٜؼ ،ايعــسز 36
َاٜٛ
 )00بطزٜػ ،ٞانطاّ  0999ؼسٜس ايهؿاٜات ايذلب ١ٜٛايالظَ ١ملعًُ ١ايًػـ ١اإللًٝعٜـ١
باملطسًــ ١املتٛغــط ١يف املًُهــ ١ايعطبٝــ ١ايػــعٛز ١ٜفًــ ١ضغــاي ١اـًــٝر ايعطبــ،ٞ
ايعسز()2
 )02خععً ،ٞقاغـِ َٚـَٛين ،عبـسايًطٝـ  2101ايهؿاٜـات ايتسضٜػـ ١ٝيـسَ ٣عًُـات
املطسًـــ ١األغاغـــ ١ٝايـــسْٝا يف املـــساضؽ اـاصـــ ١يف عـــَ ٤ٛـــتػرلات املؤٖـــٌ ايعًُـــٞ
ٚغٓٛات اـدلٚ ٠ايتدضط فً ١داَع ١زَؿل ،اجملًس ،26ايعسز3
 )03محــاز ،عؿــاف غــعس  0992ايهؿاٜــات ايتسضٜػــ ١ٝايالظَــ ١ملعًــِ املــٛاز ايؿًػــؿ١ٝ
بايتعً ِٝايجاْ ،ٟٛزضاغات املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ ،ايكاٖط ،٠ايعسز03
َ )04ــطاز ،صــالح  0982خضــا٥ط املعًــِ ايٓــادح َكــاٍ َٓؿــٛض يف ايذلبٝــ ١ايعًُٝــ١
أغػٗا ايٓعطٚ ١ٜتطبٝكاتٗا إؾطاف غٝس خرل اهلل ايكاٖط :٠اإللً ٛاملضط١ٜ
 )05قُــس ،سٓؿـــ ٞإزلاعٝــٌ ٚصـــدل ٟباغـــط أمحــس  2112تكـــ ِٜٛاألزا ٤ايتسضٜػـــٞ
ٚاالػا ٙم ٛايت سضٜؼ يس ٣خطه ٞنً ١ٝاملعًُني بايباس ،١ايسٚس ،١قطط( ايٓس٠ٚ
ايذلبٜٛــ ١األٚىل ،ػــاضب ز ٍٚفًــؼ ايتعــا ٕٚيف إعــساز املعًــِ املضــاسب ١يالدتُــاع
اـاَؼ يًذٓ ١عُـسا ٤نًٝـات ايذلبٝـ ١ظاَعـات ز ٍٚفًـؼ ايتعـا ٕٚيـس ٍٚاـًـٝر
29- 27ابط)ٌٜ
َ )06ضباح ،اؿاز سػني ٚعبس ايهط ،ِٜاـٝاط َ 0987هاْٚ ١غـا ٌ٥االتضـاٍ يف
قاُ٥ــ ١زاٚغــ ٕٛيًهؿاٜــات ايتسضٜػــ ١ٝقبــٌ ٚبعــس تكٓٗٓٝــا اجملًــ ١ايذلبٜٛــ ،١نًٝــ١
ايذلب ،١ٝداَع ١ايهٜٛت ايعسز ايجايح عؿط ،اجملًس ايطابع
َ )07طاز ،زلرل  0990تكَٗٓ ِٜٛاز اؾػطاؾٝا يف املطسً ١اإلعساز ١ٜيف غـٛضٜا ضغـاي١
زنتٛضا ٙغرل َٓؿٛض ،٠داَع ١زَؿل ،نً ١ٝايذلب١ٝ
َ )08طعـــ ،ٞتٛؾٝـــل ٚامحـــس ،بًكـــٝؼ  0986أخالقٝـــات َٗٓـــ ١ايتعًـــٚ ِٝظاض ٠ايذلبٝـــ١
ٚايتعً :ِٝغًطٓ ١عُإ
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َ )09باضى ،ؾتشـ 0991 ٞايهؿاٜـات ايعاَـ ١يًٛغـا ٌ٥ايتعًُٝٝـ ١يـس ٣ايطـالب املعًُـني
بؿعبيت ايتاضٜذ ٚاؾػطاؾٝا بهًٝـ ١ايذلبٝـ ١داَعـ ١األظٖـط ،املـؤمتط ايجـاْ ٞإلعـساز
املعًِ ،اجملًس ايجاْ /ٞاإلغهٓسض١ٜ
 )21ؾًيب ،ؾطٜاٍ  0989زضاغَٝ ١ساْ ١ٝيتك ِٝٝبطْـاَر إعـساز َسضغـ ٞايًػـ ١اإللًٝعٜـ١
يف نً ١ٝايذلب ،١ٝداَع ١ايهٜٛت ،اجملً ١ايذلب ،١ٜٛايعسز()25
 )20عٜٛــــسات ،ؾــــاز ٟقُــــس  2116بٓــــا ٤قاُ٥ــــ ١بايهؿاٜــــات املٗٓٝــــٚ ١االدتُاعٝــــ١
ٚاـضــا٥ط ايؿدضــ ١ٝملعًُــ ٞايطًبــ ١املٖٛــٛبني ضغــايَ ١ادػــترل غــرل َٓؿــٛض٠
عُإ :داَع ١عُإ ايعطب ١ٝيًسضاغات ايعًٝا
 )22نـــاظِ ،غـــٓا 2103 ٤ايهؿاٜـــات املٗٓٝـــ ١يتشسٜـــس َـــس ٣دـــٛزَ ٠سضغـــ ٞايًػـــ١
اإللًٝع ١ٜيف املساضؽ ايجاْ ١ٜٛاـًٝذ( ١ٝايبضط ٠أمنٛشدا) فً ١اـًٝر ايعطبـ،ٞ
اجملًس ( )40ايعسز ()2- 0
ٖ )23ـــاْْ ،ٞغـــاٍ عـــٛاز َ 2111ؿـــهالت تـــسضٜؼ ايًػـــ ١اإللًٝعٜـــ ١يف املـــساضؽ
اؿه ١َٝٛنُا ٜطاٖا املعًًَُ ٕٛدضـات ضغـا ٌ٥املادػـترل ،داَعـ ١ايرلَـٛى،
األضزٕ
ٚ )24ظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعًٚ 0998 ِٝضؾ ١ايعٌُ ايٛطٓ ١ٝاي ١ُٝٓٝملٛدٗ ٞايًػ ١اإللًٝع١ٜ
صٓعاٚ :٤ثا٥ل ايٓس٠ٚ
25) Audry,Kleinsasser,Elizabith.1992. Horsch Teaching Assessment
and Learning Wyoming Univ. Wyoming state Dept. Education
26) Caryn, Aston and others.1993. Assessment of student learning
in social studies. South Carolina: University of Columbia.
27) Fraenkl,Jack.1995.Characteristics and Behaviors of Effective
Social Studies Teachers. Paper Presented at the Annual
Meeting of the American Educational Research Association
,San Francisco April.
28) Gary,K.H.1980.College Teaching to day: A Hand Book for
Post Secondary Instruction. .Boston Ellyn; Bacon Inc.
29) Tomala,Gail. 1991. Wieland Tomas Social Studies Connecticut
teacher Assessment center Exercises . Journal of Personal
Evaluation in Education, Vs n2 Oct.
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