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الكفايات التدريسية املتوفرة لدى أعضاء هيئة التدريس
يف كلية الرتبية جبامعة اخلليل من وجهة نظر الطلبة
امللص:
ِددتف ِ د ٓ التراس دد ٛالفع د إىل الكفاٖ ددال الفترٖس ددٗ ٛا فددٕف  ٚل ددت ٝغ ددا ٠ِٗ ٞددٛ
الفترٖس يف كمٗ ٛالرتبٗ ٛظاوع ٛارتمٗن وَ ٔخّدٌ ٛعد الطم دٔ ،ٛبٗداُ ودت ٝاتدف
ِ د ٓ الكفاٖددال بدداتف وددفػاال التراسدد :ٛادتددٍسٔ ،ا سددفٕ ٝالتراسدد٘ٔ .قددت اسددفمتً
ال ازج ا ٍّذ الٕصف٘ٔ ،طدٕرر اسدف اٌْ دتىد ال ٗاٌدال ،مت الفسقد ودَ صدتقّا ٔت ا ّدا
ب ددالط ل الرتبٕٖ ددٔ ٛاةزض ددا ٟٛٗا ٍاس د ٔ ،ٛبمػدد قٗى دد ٛوعاو ددن الث ددال ،ك ٌٔ ددا ،الف ددا،
( ٔ .) 0.78كٕرُ زتفى التراس ٛوَ مجٗد طم د ٛكمٗد ٛالرتبٗدٔ ٛال دالؼ دتمِي ()1410
طال ددا ٔطال دد ،ٛمت اتفٗدار ٍٗدد ٛاددٕا ٟٛٗط قٗدد ٛبمػد ( )113طال ددا ٔطال دد ٛبٍسد .%8 ٛ
ٔ ظّد د ل ٌف دداٟذ التراس دد ُ ٛالكفاٖ ددال الفترٖس ددٗ ٛخ دداٞل بترخ دد ٛوفٕس ددطٔ ٛمبفٕسد د
زسدداب٘ ( لمترخدد ٛالكمٗدد )ٛوقددتارٓ (ٔ )3.38فد وقٗددا لٗكد ل ارتىاسدد٘ ،كىددا ظّد ل
الٍفاٟذ دتً ٔ خدٕم فد ٔل تال مةلد ٛإزضدا ٟٛٗبدني قدتٖ ال فد ام ٍٗد ٛالتراسد ٛلترخدٛ
ددٕف الكفاٖ ددال الفترٖس ددٗ ٛيف كمٗ دد ٛالرتبٗ دد ٛظاوع دد ٛارتمٗ ددن ع ددمل ٝددفػا ادتد دٍس
ٔا سفٕ ٝالتراس٘.
Abstract
The study aims at recognizing the teaching competences of the
instructors of the faculty of education at Hebron University as
perceived by students. It also tends to identify the differences of
these competences due to the different variables (gender and
academic level). The researcher applied the descriptive approach
using a questionnaire to collect the data. Validity and reliability
were ensured via scientific approach (Chronbach's alpha: 0.78).
Population of the study consisted of 1410 students from the Faculty
of Education. A stratified random sample of 113 students was
chosen for the purpose of study. Results showed that teaching
competences were of moderate degree (3.38) according to the fivelevel Likert Scale. Findings also showed that there were no
statistically significant differences between estimates of subjects
for the availability degree of competences attributed to gender and
academic level.
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مكدمة الدراسة
عفرب ادتاوعال قى ً ِ ٛا ؤسسال الرتبٕٖٔ ٛالفعمٗىٗ ٛيف العامل ،مبا متثمْ وَ
و كمل إشعاع

مى٘ ٔفك ٔ ٙزغارٔ ٙوٍرب لمفطٕٖ ٔاةص ح ٔالفٍىٗ ٛيف

زتفىعا ّا ،وَ ت ه حتقٗ ِتافّا ا فىثم ٛيف :إ تام الا اب ادتاوع٘ القامر مٜ
فّي ا ع فٔ ٛال سج ٍّا ٔالفعاون وعّا ٔاةسففام ٚوٍّا بالط ل العمىٗ ٛالسمٗى،ٛ
ٔك لك الٕ ٘ مباك ل اجملفى ٔالعىن م ٜزمّأ .الفعمٗي ادتاوع٘ بضففْ خملٞاً
رٟٗساً وَ ا ٍعٕو ٛالكمٗ ٛلمفعمٗيٖ ،عت زد الملأٖ ٛيف حتقٗ الفٍىٗ ٛالااومٛ
ٔالفقتً اذتغار ،ٙوَ ت ه بٍا ٞاةٌساُ العض ٔ ،ٙرف وسفٕآ العمى٘ٔ ،إ تام
الكفاٞال القٗامٖ ٛيف شتفمف اجملاةلٔ ،إرسا ٞصٕه ٔقٕا ت الفك العمى٘ ٔ ،سٗخ
اهلٕٖ ٛالثقافٗ ( ٛالملبٗت ٖٔ .)2009 ،ٙزغ ُ الفعمٗي ادتاوع٘ حيتم فعالٗفْ وّارٚ
األسفات ادتاوع٘ ٔب ا فْ يف ّٗ ٛ٠ا ٍا ،الفترٖس٘ لمفعميٍ ٔ ،ىٗ ٛاةتار ٚالعقمٗ ٛلتٝ
ط بْٔ ،الفٕاصن اةجياب٘ فٗىا بٍْٗ ٔبٍّٗي ،باةعاف ٛإىل ط ٗع ٛالع قال اليت
سا ت يف اسفثار ٚمافعٗفّي ٔب ه قضار ٝوالتّٖي وَ قترال ٔشس ِىىّي يف س ٗن
الفسضٗن العمى٘ ا فىٗملٔ ،ال  ٙبتٔرٓ سٕ

ٍٖعكس م ٜوسفٕ ٝطاّٟئ ،وتٝ

اجيابٗ ٛفا مّي (ارتثٗم ٔ .)2000 ،ٛق وسؤٔلٗ ٛالفترٖس م ٜكاِن األسفات
ادتاوع٘ ،باةعاف ٛإىل األمٔار األت  ٝاليت ٍٖ ػ٘ ُ ٖقًٕ بّا ،كال سج العمى٘
ٔتتو ٛاجملفى  ،إُ الٕظاٟف ادتتٖت ٚلعغٕ ِٗ ٛ٠الفترٖس يف الق ُ اذتامٙ
ٔالعا َٖ ِ٘ ،الفترٖس اةبتا ٘ٔ ،ال سج العمى٘ ال صنئ ،الفترٖب الفعاه ٔ قت
الٕرش الفٍٗٔ ٛالرتبٕٖٔ ،ٛالفعمٗي ا سفى ٔ ،تتو ٛاجملفى احملم٘ ٔاةٌساٌ٘ ( ارتٕل٘،
.)2009
ٌٔع ا ألِىٗ ٛالتٔر ال ٖ ٙقًٕ بْ غٕ ِٗ ٛ٠الفترٖس يف ادتاوعٔ ٛلك٘ ٖقًٕ بّ ا
التٔر م ٜكىن ٔخْ ،ةبت وَ اوف كْ جملىٕ  ٛوَ الكفاٖال ٔارتضاٟطٔ ،قت
صٍف إزت ٝالتراسال اليت ٍأل األسفات ادتاوع٘ الكف ٞمك ارتضاٟط إىل
ربع ٛستأر ِ٘ :السىال الامضٗ ،ٛالكفاٖال الفترٖسٗ ،ٛالكفاٖال ا ٍّٗٔ ،ٛالكفاٖال
اةخفىا ٗ ٛالثقافٗ( ٛراشتٔ .)1988 ،زتم ( ت الففاح )1994 ،تضاٟط األسفات
ادتاوع٘ كىعمي ٌاخح فٗىا ٖم٘ .1 :ارتضاٟط ا ٍّٗ ٔ :ٛفىثن يف :الفىكَ العمى٘،
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ا ّارال الفترٖسٗ ،ٛتال ٛالفقٕٖي ٔمقفْ ،اةلفملاً با ٕا ٗت ،الففا ن الضف٘ و
الط ب ،وٍاقا ٛتطا ٞالط ب مُٔ أٌٗ ّي ٔ إز اخّي .2 .ارتضاٟط اةٌفعالٗ:ٛ
ٔ فىثن يف :اة ملاُ اةٌفعال٘ ،زسَ الفض

يف ا ٕاقف اذتساس ،ٛالثق ٛبالٍفس،

اةكففا ٞال ا ٘ ،ا ٕعٕ ٗ ،ٛالتافعٗ ٛلمعىن ٔاةصتاز ،ا ٌٔ ٛالفمقا ٔ ٟٛٗتً ادتىٕم.
 . 3ارتضاٟط اةخفىا ٗ ٔ :ٛفىثن يف :الٍعاً ٔالتق ٛيف األقٕاه ٔاألفعاه ،الع قال
اةٌساٌٗ ٛالطٗ  ( ٛالفٕاع _ الضتاق _ ٛال ٔح التميق اطٗ ،) ٛالقٗام ،ٚالفعأُ،
الفىسك بالقٗي التٍٖٗٔ ٛارتمفٗٔ ٛالفقالٗت ادتاوعٗ ،ٛا عّ ال  ، ٟرٔح ا ح
ٔال ااش ٔ .ٛشار (ارتثٗم )2000 ،ٛك لك ُ األسفات ادتاوع٘ ة ٖقف ٍت زتٔم
الفعمٗي ٔالفثقٗف اةجياب٘ فسسب ،بن جيب ُ ٍٖطم إىل السم ٗال فٗدعن وٍّا
اجيابٗال تال ات يف اكٗن الٕاق  ،عٗج جيعن وَ ارتطأ ط ٖقا إىل الضٕاب ٔتلك
بالعتٔه ٍْ ٔختطْٗ ،و الرتكٗمل م ٜفك  ٚالٍقت ال ا ٘.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
ٖأ ٘ اةِفىاً بالكفاٖال األما ٟٛٗلألسفات ادتاوع٘ وَ كٌّٕا اون زاسي ٔوؤت
يف حتقٗ األِتا الفعمٗىٗٔ ٛيف خٕم ٚشت خال الٍعاً ادتاوع٘ ،األسفات ادتاوع٘
ادتٗت ميكَ ُ ٖعٕض ٌ ٙقط ٔ  ٙقضا ستفىن يف ا ٍاِذ ٔالرباوذ التراسٗ،ٛ
زٗج ٖسفطٗ ُ ٖففا ن و ط بْ ،فّٗ ب شمضٗا ّي ٖٕٔس وتركا ّي ٍٖٔى٘
مناط فكاِي

( آه ٌاخ٘ .)1999 ،ل ا خاٞل ِ ٓ التراس ٛاليت سم األعٕا ٞمٜ

الكفاٖال الفترٖسٗ ٛلتٝ
ٔ م ٜعٕ ٞوا س

غا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس يف كمٗ ٛالرتبٗ ٛظاوع ٛارتمٗن،

فستم واكم ٛالتراس ٛيف اةخاب َ ٛالسؤالني الفالٗني:
يف كلةوة

 .1ما درجة توىر لكفاااوا لكتدراسوةة كودي أعضوا هةئوة لكتودرا
لكت بةة جبامعة لخللةل من وجهة نظ لكطلبة؟
 .2هل ختتلف تقدا ل أر لد عةنة لكدرلسة كدرجة تىر لكفاااا لكتدراسوةة
كوودي أعضووا هةئووة لكتوودرا يف كلةووة لكت بةووة جبامعووة لخللةوول بوواالت
متغريل  :لجلن  ،لدلستىي لكدرلسي؟
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أهمية الدراسة
كىَ ِىٗ ٛالتراسٌّ ٛا اسفداب ٛلمفطٕرال ا عاص  ٚيف إ تام ٔ طٕٖ ٔ أِٗن
األسفات ادتاوع٘ ٔ ،ملٖٔتٓ بالكفاٖال الفترٖسٗ ٛا ٍاس ٖٔ ،ٛفٕق ُ قتً ِ ٓ التراسٛ
طٕٖ ما ٞاألسفات ادتاوع٘.

بعض ا ؤش ال ت ٝاذتاخ ٛإىل ب اوذ ترٖ ٗ ٛبّت
أهداف الدراسة
ِتف التارس ٛالفع

إىل الكفاٖال الفترٖسٗ ٛا فٕف  ٚلت ٝغا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس

يف كمٗ ٛالرتبٗ ٛظاوع ٛارتمٗن وَ ٔخٌّ ٛع الطم ٔ ٛبٗاُ وت ٝاتف
الكفاٖال باتف

ِ ٓ

وفػاال التراس :ٛادتٍس ،ا سفٕ ٝالتراس٘؟

حدود الدراسة
هل ٓ التراس ٛزتٔم ِٔ٘ م ٜالٍسٕ الفال٘:
لحلد لكزماين :خ ٖ ِ ٓ التراس ٛيف الفضن الثاٌ٘ وَ العاً التراسً٘2013/2012 :
لحلد لدلفاين :خ ٖ ِ ٓ التراس ٛم ٜطم  ٛكمٗ ٛالرتبٗ ٛخاوع ٛارتمٗن.
لحلوود لكبشوو  :اقفض د ل ِ د ٓ التراسدد ٛمددٍٗ ٜددْ اددٕا ٟٛٗط قٗدد ٛوددَ طم دد ٛكمٗددٛ
الرتبٗ ٛخاوع ٛارتمٗن.
لحلوود لإلج لئووي ولدلنووه ي :فسددتم ٌفداٟذ ِد ٓ التراسد ٛباددىٕلٗ ٛاألما ٚا سددفمتو ٛيف
التراسددٔ ٛوددت ٝصددتقّا ٔت ا ّددأ ،مقدد ٛاسددفداب ٛفد ام العٍٗدد ٛوددَ كمٗدد ٛالرتبٗدد ٛخاوعددٛ
ارتمٗن.
تعريف املصطلحات
ٍ التراس ٛا ضطمسال الفالٗ:ٛ
لكفاااووا لكتدراسووةة :الكفاٖددال ىٕوددا اددا إىل زتىددٕع اةشاِددال ٔ شددكاه الفّددي
ٔا ّد ددارال الد دديت ود ددَ شد ددأٌّا ُ ٗس د د لمعىمٗد دد ٛالفعمٗىٗد دد ٛحتقٗ د د ِد ددتافّا العقمٗد ددٛ
ٔالٕختاٌٗ ددٔ ٛالٍفس ددس كٗ ( ٛا ددتُِٕ ٔالطد د عٖٔ .)2006 ،ع فّ ددا بٍدد د بأٌّ ددا ق ددترال
ا عمي اليت متكٍْ وَ ما ٞسمٕك وعني ٖ

مبا ٖقًٕ بْ ودَ وّداً بٕٖد ٔ ٛعمٗىٗد ٛيف

الفترٖس عٗج اىن ا عار ٔا ّارال ٔاةشاِال ا
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كاون ٍٖعكس ت ٓ مد ٜسدمٕك الطد ب بادكن ميكدَ و زعفدْ يف سدمٕك ٔ ما ٞا عمدي (
بٍد .)1993 ،
وتعوو

اج لئةوووا ِ :دد٘ وّددارالٔ ،وعمٕو ددالٔ ،س ددمٕكٗالٔ ،قددترال ،ميمكّ ددا ٔميارس ددّا

لألسفات ادتاوع٘ متكٍْ وَ ما ٞوّىا ْ ٔ مٔارٓ لفسقٗ األِتا ا ٍإم ٚلت ٝط بْ.
أعضا لذلةئة لكتدراسةةِ :ي غدا ٞاهلٗ٠د ٛالفترٖسدٗ ٛبكمٗد ٛالرتبٗد ٛخاوعد ٛارتمٗدن
ا ث فني ٔوَ ِي م ٜالعىن اةعايف ادتمل.ٟ٘
لكدرلسا لكسوابقة  :خ ٖد

دت ٚمراسدال تال صدم ٛمبٕعدٕع التراسد ٛاذتالٗد ، ٛاتفدار

ال ازج زتىٕ  ٛوٍّا:
خد  )Hindrson & Virnat, 1988 ( ٝمراسدد ٛيف خاوعدد ٛوٍٕٗسددٕ ا وددَ خددن
ط ددٕٖ ب ٌ دداوذ غد ددا ٞاهلٗ ٠دد ٛالفترٖسد ددٗ ،ٛزٗ ددج ِ ددتف إىل حتتٖد ددت الكفاٖ ددال الد دديت
حيفاخّددا غددا ٞاهلٗ٠دد ٛالفترٖسددٗ ،ٛكٌٕد

ٍٗدد ٛالتراسدد ٛوددَ ( )140غددٕا وددَ غدداٞ

اهلٗ ٛ٠الفترٖسٗ ،ٛطٕر ال ازثاُ اسف اٌ ٛاشفىم ( )72فق  ٚوٕز  ٛمد ٜبعدض اجملداةل
وٍّا :ط ل الفترٖس ،احملفٕ ٔ ،ٝظّ ل التراس ٛزاخ ٛغا ٞاهلٗ٠د ٛالفترٖسدٗ ٛلد عض
الكفاٖددال وٍّددا :اسددفمتاً التافعٗدد ٛيف ط د ل الفددترٖس ،إمارٔ ٚع د

الضددف ،اسددفمتاً

الٕساٟن الفعمٗىٗ ،ٛاسفمتاً الكى ٕٗ  ،وّار ٚط ح األس٠م.ٛ
ٔيف مراسد ٛقداً بّدا (ِ) Esterday & Smith, 1992دتف اىل حتتٖدت كفاٖدال
غددا٠ِٗ ٞدد ٛالفددترٖس يف ٔةٖدد ٛخٕرخٗددا األو ٖكٗدد ٛزٗددج كٌٕ د اةسددف اٌ ٛوددَ ()31
فقد  ٚوٕز دد ٛمدد ٜاجملدداةل الفالٗدد :ٛط د ل الفددترٖس ،احملفددٕ ٝا عد يف ،الددٍعي ٔالع قددال
اةٌسدداٌٗ ،ٛالقٗددا ٔالفقددٕٖئ ،قددت ملد الٍفدداٟذ إىل ٔخددٕم زتىٕ دد ٛوددَ الكفاٖددال الدديت
حيفاخّا غا ٞاهلٗ ٛ٠الفترٖسٗ ٛوثن :ا عار  ،ط ل الفترٖس اذتتٖثد ،ٛطد ل القٗدا
ٔالفقٕٖي.
ِٔد ددتف مراسد دد ( ٛوفمد ددح )1998 ،إىل حتتٖد ددت الكفاٖد ددال الفعمٗىٗد دد ٛأل غد ددا ٞاهلٗ٠د ددٛ
الفترٖسٗ ٛيف بعض احملافعدال السدٕرٖ ،ٛزٗدج صدىي ال ازدج اسدف اٌ ٛوكٌٕد ٛودَ ()116
فقد  ٚوٕز دد ٛمدد ٜددت ٚزتدداةل ٔقددت ملد الٍفدداٟذ إىل اففقددار اهلٗ٠دد ٛالفترٖسددٗ ٛلد عض
الكفاٖال وثن :اسفمتاً حتمٗن احملفٕ ،ٝالقٗدا ٔالفقدٕٖي ،بعدض طد ل الفدترٖس ،إمارٚ
هجلت األنذلس للعلىم اإلنسبنيت واالجتوبعيت
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الضف ،ك لك مل الٍفاٟذ إىل ٔخٕم ف ٔل تال مةل ٛإزضا ٟٛٗعدمل ٝلمددٍس لضدا
اةٌاح.
م ٜالكفاٖال الفترٖسٗ ٛاليت

خ  ( ٝتمفاُ )1999 ،مراسِ ٛتف إىل الفع

حيفاخّا غا ٞاهلٗ ٛ٠الفترٖسٗ ٛيف مٔل ٛاةوارال الع بٗ ٛا فست ،ٚزٗج كٌٕ

ٍٗٛ

التراس ٛوَ ( )10غا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس ٔ ( )10وا فني بٕٖني ،زٗج صىي ال ازج
ما ٚقٗا

وكٌٕ ٛوَ ( ) 45فق ٔ ،ٚقت مل الٍفاٟذ إىل ُ مجٗ الكفاٖال كاٌ وّىٛ

وَ خن حتسني كفاٖ ٛغا ٞاهلٗ ٛ٠الفترٖسٗ ٛيف خاوع ٛاةوارال الع بٗ ٛا فست،ٚ
كىا ظّ ل الٍفاٟذ ُ

غا ٞاهلٗ ٛ٠الفترٖسٗٔ ٛا ا فني عاخ ٛإىل الكفاٖال

الفالٗ :ٛإمار ٚالضف ،و ا ا ٚالف ٔل الف مٖ ،ٛالفىف بامضٗ ٛإٌساٌٗٔ ٛخ اب.ٛ
ٔيف مراس ٛقاً بّا ( ارتثٗمٔ )2000 ،ٛاليت ِتف

إىل حتتٖت بعض ا ّارال

الفترٖسٗ ٛالفعمٗ ٛاليت ميارسّا األسفات ادتاوع٘ٔ ،ا ّارال الفترٖسٗ ٛا ثالٗ ٛاليت
ٍٖ ػ٘ ُ ميارس ّأ ،تلك وَ ٔخٌّ ٛع ط بْٔ .اخت ل التراس ٛزتفىعاً وَ طال ال
خاوع ٛا مك سعٕم ا فٕق خت خَّ يف الفضن التراس٘ األٔه وَ العاً ادتاوع٘
ما ٚالتراس ٛاسفىار ٚوكٌٕ ٛوَ ( )60فق ٚ

ِ 1419/1418د يف وتٍٖ ٛال ٖاضٔ ،كاٌ
ٍأل سف ٛستأرٕ ٔ .صم التراس ٛإىل:
-

ِىٗ ٛالٕقٕ

م ٛٗ ٌٕ ٜوعار الط ب ٔٔخٌّ ٛع ِي كأماٌ ٚضن بّا إىل ٔاق

الفعمٗئ ،وَ تي ٌفدْ فّٗا إىل س ن حتسني وسفٕ ٝاألما ٞلمفعمٗي ادتاوع٘.
-

األمناط ا مفمف ٛلمىساع  ٚسٕا ٞالفقمٗت ٔ ٙا فٍٕع ٔ ا ٗتاٌ٘ ،ة ميكَ ُ
فسىن ا سؤٔلٗ ٛالكرب ٝلفٕصٗن ا ع ف ،ٛبن ال ٗ٠ال الفترٖسٗ ٛا سا تٚ
ٔالفقٍٗال الفعمٗىٗ ٔ ٛسالٗب الفترٖس ا كمل ٚم ٜالق اٞال ٔالفدارب ٔارتربال
األت ٔ ٝارت ٔر َ ال ٔ ني عٗج ٍٖٕع الع ض باكن خٗت ٖسّي يف حتفٗمل
الط ب م ٜب ه ادتّت ٔ ٕظٗف كاون طاقا ّي.

-

ع ٔرٍ ٚعٗي ٔبٍا ٞاحملاع  ٚم ٜحتتٖت العى ا ٍاسب لمىام ٚا عطآ وَ زٗج
الع ض ٔالا ح ٔالٕق

ٔاةِفىاً بالفػ ٖ ٛال اخعِ ٔ ٛىٗ ٛاسفٗعابّا لفك

ختٖت ٔإعاف ٛيف ا ع ف.ٛ
هجلت األنذلس للعلىم اإلنسبنيت واالجتوبعيت
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األسفات ادتاوع٘ ة ٖضن يف وسفٕ ٝما ْٟإىل مرخ ٛالكفاٖ ٛا فٕقع ٛوٍْ ٖٔ ،خ
تلك إىل زاخ ٛاألسالٗب الفترٖسٗ ٛا ٍّٗ ٛإىل طٕٖ يف كثا وَ ا ّارال اليت
ؤم ٙإىل حتسني العطا ٞاألكاممي٘ ٔزٖام ٚاذتاخ ٛإىل الفسضٗن العمى٘ يف
س ٗن رف وسفٕ ٝاألما.ٞ
ٔيف مراس ٛكٗمرب ( )Kilber, 2002اليت ِتف

إىل بٍا ٞقاٟى ٛبالكفاٖال

الفعمٗىٗ ٛال زو ٛعمىني وام ٚالفارٖخ ظاوعٌٗ ٛفاما ٔإىل

ٗب الكفاٖال

عاً

ألِىٗفّا بال ٍس  ٛإىل آرا ٞا عمىنئ ،قت ٕصن ال ازج إىل ٔع ( )186كفاٖ ٛعىَ
ٗ ّا زسب األٔلٕٖ : ِ٘ٔ ٛالكفاٖ ٛاةٌساٌٗ ،ٛكفاٖ ٛالفقٕٖي،

سف ٛزتاةل ٔكاُ

كفاٖ ٛالفمطٗ  ،كفاٖ ٛالفترٖس ،كفاٖ ٛارتربال الفعمٗىٗ ،ٛكفاٖ ٛإمار ٚالضف .
ٔيف مراس( ٛالس  )2004،اليت ِتف إىل قٕٖي خٕم ٚوّارال الفترٖس لت ٝسا ٚ
خاوع ٛاألقض ٜيف غملٔ ،ٚوَ ٔخٌّ ٛع ِئ ،اسفمتً هل ا اهلت

اةسف ٗاُ دتى

بٗاٌا ْ وَ ف ام ٍٗ ٛالتراسٔ ،ٛقت ظّ ل الٍفاٟذ ُ وفٕسطال الفقتٖ ال الفقٕميٗٛ
ةمجال٘ ا ّارالّ ٔ ،ارال الفمطٗ ٔ ،وّارال اة ضاه ٔالفٕاصن ٔصم
ادتٕم ،ٚزٗج بمػ

وسفٕٝ

م ٜالفٕال٘ ( )%87 ، %82 ، %80غا ُ ٌس  ٛقتٖ ا ّي ّارال

ٍفٗ الفترٖسّ ٔ ،ارال قٕٖي عمي الطم  ٛمل ٖ مػا وسفٕ ٝادتٕم ٚزٗج بمػا ( ، %77
ٔ .)% 76ل ا ٔص ٜال ازج بعتم وَ الفٕصٗال كاُ وَ ِىّا :اةسفى ار يف ىمٗٛ
قٕٖي األسفات ادتاوع٘ ،سٕا ٞوَ ٔخٌّ ٛع ط بْ ٔ ،وَ ٔخٌّ ٛع ٓ شمضٗاً ،و
ٔع آلٗٔ ٛاعس ٛل سففام ٚوَ ٌفاٟذ الفقٕٖي يف طٕٖ األما ٞالفترٖس٘ لْ.
وا مراس( ٛالػملٖٕال ِ )2005،تف إىل قٕٖي الكفاٖال الفترٖسٗ ٛلتٝ

غاٞ

اهلٗ ٛ٠الفترٖسٗ ٛيف كمٗ ٛالعمًٕ الرتبٕٖ ٛظاوع ٛوؤ ْ وَ ٔخٌّ ٛع طم  ٛالتراسال
اةخفىا ٗٔ ، ٛقت مشم

ٍٗ ٛالتراس )216( ٛطال اً ٔطال  ٛوٍّي ( )81طالب ٔ()135

طال ٔ ،ٛقت اسفمتً ال ازج ما ٚاةسف ٗاُ دتى وعمٕوا ْ وَ ف ام العٍٗ ٔ ٛكٌٕ
وَ ت ح ستأر ِٔ٘ :كفاٖ ٛالفقٕٖي ،كفاٖ ٛالفترٖسٔ ،الكفاٖ ٛاةٌساٌٗ ٛأل غاٞ
اهلٗ ٛ٠الفترٖس ٗٔ ،ٛقت كاف التراس ٛم ُ ٜطم  ٛالتراسال اةخفىا ٗ ٛغا راعني
َ اسفمتاً غا ٞاهلٗ ٛ٠الفترٖسٗ ٛلط ل الفقٕٖي ٔالفترٖس الفقمٗتٖٔ ٛالفعاون
غا اةٌساٌ٘ ٔالفعضب يف ال  ٙوَ ق ن غا ٞاهلٗ ٛ٠يف ادتاوع.ٛ
هجلت األنذلس للعلىم اإلنسبنيت واالجتوبعيت
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بٍٗىا ِتف

استراتيجيت تعذيل وتطىير الخطط الذراسيت للونبهج التربىيت الجبهعيت

مراس ( ٛمٖاب  )2006،إىل الفع

م ٜوا ٖم٘  :اةشاِال العا ٗٛ

ا عاص  ٚيف زتاه الفعمٗي ٔاليت ب ز ّا حتتٖال الق ُ اذتامٔ ٙالعا َٖٔ ،األمٔار
ا فٕافق ٛلمىتر

ادتاوع٘ يف ظن ِ ٓ اةشاِال ٔتلك يف زتاه الفترٖس ٔال سج

ٔتتو ٛاجملفى ٔ ،السىال ٔا قٕوال اليت ٍٖ ػ٘ ٕاف ِا يف ا تر
ٔحتتٖت مرخِ ٛىٗ ٛكن مٔر ٔكن مس ٛوَ مسال ا تر
وَ ٔخٌّ ٛع

غا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس ادتاوع٘ ٔ ،قت ط

ادتاوع٘ ا عاص ،

ادتاوع٘ ا عاص ٔتلك

ال ازج ما ٚاةسف ٗاُ دتى

بٗاٌا ْ وَ زتفى التراسٔ ٛقت غىٍ قسىني األٔه ٍأه األمٔار ا فٕقع ٛلمىتر
ادتاوع٘ ٔ ،الثاٌ٘ ٍأه السىال اليت ٍٖ ػ٘ ٕاف ِا فْٗ ٔقت اٌفّ التراس ٛبفٕصٗال
ِىّا ع ٔر ٚإط ع العاومني يف وٍّ ٛالفترٖس م ٜالسىال اليت جيب ٕاف ِا يف
ا تر

ادتاوع٘ ا عاص ٔك لك األمٔار ا فٕقع ٛفْٗ يف الق ُ اذتامٔ ٙالعا َٖ،

ٔك لك ع ٔرٕ ٚفا اةوكاٌٗال ٔا سفمملوال لعغٕ ِٗ ٛ٠الفترٖس ادتاوع٘ لمقٗاً
بأعاتْ ٔمراسا ْ ٔ مٔارٓ رتتو ٛزتفىعْ.
وا مراس( ٛاذتكى٘ ) 2009،اليت ِتف إىل إ تام وعٗار لمكفاٞال ا ٍّٗ ٛا فطم ٛ
لألسفات ادتاوع٘ٔ ،وع ف ٛكث الكفاٞال فغٗ ً لت ٝاألسفات ادتاوع٘ وَ ٔخّٛ
ٌع الط ب ظاوع ً ٛالق  ٝف ع الطاٟف ،كىا ِتف إىل الكاف َ ا فػاال اليت
ميكَ ُ ٖكُٕ هلا أتا يف األزكاً الضامر ٚوَ الط ب م ٜالكفا ٚٞا ٍّٗ ٛا فطم ٛ
عمىّي  ،صتت ُ ال ازج قت زتم س كفاٞال رٟٗسٗ ( ِ٘ ٛالامضٗٔ ،ٛاة تام
لمىساع ٍ ٔ ٚفٗ ِأ ،الع قال اةٌساٌٗٔ ،ٛاألٌاطٔ ٛالفقٕٖئ ،الفىكَ العمى٘
ٔالٍىٕ ا ّين ٔ ،سالٗب اذتفمل ٔالفعملٖمل ) ٔبعت اٌفّا ٞال ازج وَ مراسفْ ٕصن إىل
زتىٕ  ٛوَ الٍفاٟذ ٔص ٜيف عّٕٟا مبدىٕ  ٛوَ الفٕصٗال كاُ وَ ِىّا ،ع ٔرٚ
ٕفا وا ٖسا ت األسفات ادتاوع٘ م ٜما ٞاحملاع ال بفا مٗ ٛوثن ٕفا قٍٗال
الفعمٗي ٔوكربال الضٕل ٔاألمٔال ٔاألخّمل ٔ ٚفعٗن ا ٕخٕم فّٗا يف قا ال الفترٖس
لفٕفا خّت ا عمي ٔإط ل س اح كفاٞا ْ ا ٍّٗ ٛوَ قاهلا.
ِٔتف

مراس( ٛال ضٗط ) 2011 ،إىل الفع

م ٜوعاٖا عىاُ خٕم ٚاألماٞ

الفترٖس٘ يف الفعمٗي ادتاوع٘ٔ ،الكفاٖال الفترٖسٗ ٛال زو ٛلعغٕ ِٗ ٛ٠الفترٖس
لمقٗاً بأمٔارٓ ا مفمف ٛمبا ٖغىَ خٕم ٚشت خال الفعمئ ،الٍّٕض مبسفٕ ٝا فعمىني
هجلت األنذلس للعلىم اإلنسبنيت واالجتوبعيت
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ٔطاقا ّي ا فعتمٔ ٚلفسقٗ

استراتيجيت تعذيل وتطىير الخطط الذراسيت للونبهج التربىيت الجبهعيت

عمٗي ٖفسي بالفىٗمل ٔالفا مٗ ،ٛكىا ّت إىل قتٖي

ضٕر وقرتح لفطٕٖ الكفاٖال األما ٟٛٗلمىعمي م ٜعٕ ٞوعاٖا ادتٕمٔ ،ٚلفسقٗ
ِتا

التراس ٛمت إ اع ا ٍّذ الٕصف٘ الفسمٗم٘ َ ،ط ٖ

و اخع ٛال سٕح

ٔالتراسال تال الضم ،ٛل ٗاُ ٔاق األما ٞالفترٖس٘ بادتاوعٔ ،ٛحتتٖت وعاٖا خٕمٚ
األمأ ٞالكفاٖال األما ٟٛٗال زو ٛلعغٕ ِٗ ٛ٠الفترٖس يف الفعمٗي ادتاوعٕ٘ ٔ .صم
التراس ٛم ٜعٕ ٞاةط ع م ٜالٕاق الفترٖس٘ ٌٔفاٟذ التراسال ٔال سٕح السابقٛ
إىل قتٖ ي ضٕر وقرتح لفطٕٖ كفاٖال ا عمي األما ٟٛٗمبا ٖفٍاسب و وعاٖا ادتٕمٚ
ط ٛمبتت ل ٔ ىمٗال ٔشت خال العىمٗ ٛالفعمٗىٗ.ٛ

ا

التعكيب على الدراسات السابكة
ٌ زغ وَ ت ه اسفع اض التراسال السابق ُ ٛوععي ِ ٓ التراسال ا فق

مٜ

ِىٗ ٛحتتٖت ٔ طٕٖ كفاٖال غا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس يف ادتاوعال وَ ت ه قٕاٟي
الكفاٖال الفترٖسٗٔ ٛاليت مت اةسففام ٚوٍّا يف بٍا ٞالتراس ٛاذتالٗٔ .ٛة شك ُ
التراس ٛاذتالٗ ٛفامل وَ التراسال السابق ٛوَ زٗج :احملأر اليت ركملل مّٗا،
ٔاةخ اٞال اليت ا عفّا ،كىا فامل وٍّا يف وٍاقاٌ ٛفاٟذ التراسٔ ،ٛو تلك فإُ
لمتراس ٛاذتالٗ ٛوٗمل ٚشعمّا ست ف اغاً يف ال سج الرتبٕ ٙالفمسطٗين ٍتوا ٍأل
الفع

إىل ِي الكفاٖال الفترٖسٗ ٛا فٕف  ٚلتٝ

غا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس يف كمٗٛ

الرتبٗ ٛظاوع ٛارتمٗن وَ ٔخٌّ ٛع الطم .ٛ
منهج لكدرلسة :اسفمتً ا ٍّذ الٕصف٘ ٌع ا

ٞوفْ لط ٗع ٛالتراس.ٛ

رلتمع لكدرلسة وعةنتها :كُٕ زتفى التراس ٛوَ مجٗ طم  ٛكمٗ ٛالرتبٗ ٛيف
خاوع ٛارتمٗن ٔال الؼ تمِي  )1410( ،طال ا ،مت اتفار ٍٗ ٛإا ٟٛٗط قٗ ٛقٕاوّا
( )113طال ا وَ زتفى التراسٕٖٔ ،ٛعح ختٔه رقي (ٕ )1زٖ ف ام ٍٗ ٛالتراسٛ
زسب وفػاا ّا:

هجلت األنذلس للعلىم اإلنسبنيت واالجتوبعيت
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ختٔه رقي (ٕ )1زٖ ف ام ٍٗ ٛالتراس ٛزسب ا فػاال
ا فػا
ادتٍس
ا سفٕ ٝالتراس٘

وسفٕ ٝا فػا

العتم

تك

38

ٌثٜ

75

السٍ ٛاألٔىل

27

السٍ ٛالثاٌٗٛ

30

السٍ ٛالثالثٛ

27

السٍ ٛال ابعٛ

29

أداة الدراسة
بناؤها وصدقها وثباهتا :
لفسقٗ د ِ ددتا التراس دد ٛددت ال از ددج اس ددف اٌْ ،مت بٍاؤِ ددا ٔ طٕٖ ِ ددا باةس ددفعاٌٛ
بدداألمب الرتبددٕٔ ،ٙالتراسددال السددابق ٛا فعمقدد ٛمبٕعددٕع التراسدد ٔ .ٛكٌٕ د اةسددف اٌْ يف
صٕر ّا األٔلٗ ٛوَ ( )43فق  ٚوٕز  ٛم )4( ٜستأرٔ .لمفسق ودَ صدتقّا مت

عدّا

م دد ٜزتىٕ دد ٛو ددَ احملكى ددني ،بم ددؼ ددتمِي( )12ستكىد داً ،و ددَ تٔ ٙاةتفض دداظ مم ددَ
حيىمددُٕ مرخدد ٛالددتكفٕرآ يف الرتبٗددٔ ، ٛتلددك ةبددتا ٞو زعددا ّي ٔآراّٟددي زددٕه سد وٛ
المػددٔٔ ٛعددٕزّا ٔو ٟىدد ٛالع ددارال ألغ د اض التراسدد ،ٛوددَ زٗددج مشٕلٗفّددا ٔ ػطٗفّددا
حمل ددأر التراس ددٔ ،ٛق ددت مت األتد د مب زع ددال احملكى ددني ،فسد د ف ( )3ددارال ٔ ٗ ددتل
ص ددٗاغ )7( ٛددارال ٔ .صد د س اةس ددف اٌْ يف ص ددٕر ّا الٍّا ٟٗدد ٛوكٌٕ دد ٛو ددَ ( )40فقد د ٚ
وٕز  ٛم ٜربع ٛستأر ِٔ٘ كاآل ٘:
* الكفاٖال الفترٖسٗٔ :ٛهلا ( )10فق ال * الكفاٖال الفقٕميٗٔ :ٛهلا ( )10فق ال
* الكفاٖال اةٌساٌٗٔ :ٛهلا ( )10فق ال * كفاٖال اذتفملٔ :هلا ( )10فق ال
ٔمت الفأكت وَ ت ال اةسف اٌْ بإجيام وعاون الث ال ك ٌٔ ا ،الفا ( Cronbach-

 ،)Alphaزٗج بمػ قٗىفْ لمترخ ٛالكمٗ) 0.78 ( ٛ
لكتصمةم ولدلعاجلة لإلحصائةة:
غددىٍ التراسدد ٛا ددفػاال ا سددفقم ٛالفالٗدد :ٛادتددٍس ٔلددْ وسددفٕٖاُ (تكددٕر ،إٌدداح)،
ٔا سدفٕ ٝالتراسدد٘ ٔلددْ ربد وسددفٕٖال (السدٍ ٛاألٔىلٔ ،الثاٌٗددٔ ،ٛالثالثددٔ ،ٛال ابعدد .) ٛوددا
هجلت األنذلس للعلىم اإلنسبنيت واالجتوبعيت
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ا ددفػا الفدداب فّددٕ الكفاٖددال الفترٖسددٗ ٛا فددٕف  ٚلددت ٝغددا٠ِٗ ٞدد ٛالفددترٖس يف كمٗددٛ
الرتبٗ دد ٛظاوع دد ٛارتمٗ ددن و ددَ ٔخّ ددٌ ٛعد د الطم ددٔ .ٛلفض ددسٗح اةس ددف اٌْ فق ددت ٔز د د
الع وال وَ  5 -1م ٜالٍسٕ الفال٘:
عط ٜالقٗى ٛال قىٗ )5( ٛل سفداب( ٛك ا ٚختا).
عط ٜالقٗى ٛال قىٗ )4( ٛل سفداب( ٛك ا.)ٚ
عط ٜالقٗى ٛال قىٗ )3( ٛل سفداب( ٛوفٕسط.)ٛ
عط ٜالقٗى ٛال قىٗ )2( ٛل سفداب( ٛقمٗم.)ٛ
عط ٜالقٗى ٛال قىٗ )1( ٛل سفداب( ٛقمٗم ٛختا).
ٔألغد اض الفسمٗددن اةزضدا ،ٟ٘مت اسددفمتاً ا فٕسدطال اذتسددابٗٔ ٛاةضتد ا ا عٗددار،ٙ
ٔاتف دار (  ٔ ) t - testحتمٗدن الف داَٖ اةزدام( one way analasis of variance) ٝ

ٔوعاودن الث دال ك ٌٔ دا ،الفدا ( ٔ ،)Cronbach- Alphaفسد ا فٕسدطال اذتسدابٗٛ
مرخدد ٛددٕف الكفاٖددال الفترٖسددٗ ٛلددت ٝغددا٠ِٗ ٞدد ٛالفددترٖس يف كمٗدد ٛالرتبٗدد ٛظاوعددٛ
ارتمٗن وَ ٔخٌّ ٛع الطم  .ٛزسب ا قٗا الٕزٌ٘ الفال٘:
2.49



- 1



- 2.50



- 3.50

كفاٖال وفٕف  ٚبترخ ٛوٍمفغ.ٛ

 3.49كفاٖال وفٕف  ٚبترخ ٛوفٕسط.ٛ
5

كفاٖال وفٕف  ٚبترخ ٛك ا.ٚ

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها .
نتائج سؤلل لكدرلسة لألول :ما درجة تىر لكفاااا لكتدراسةة كودي أعضوا هةئوة
لكتدرا يف كلةة لكت بةة جبامعة لخللةل من وجهة نظ لكطلبة؟
لإلخاب َ ٛسؤاه التراس ٛاألٔه ،مت زساب ا فٕسطال اذتسابٗٔ ٛاةضت افال ا عٗارٖٛ
ةسفداب ٛف ام ٍٗ ٛالتراس ٛلكن زتاه وَ زتاة ّإٖٔ ،عح ادتتٔه رقي (ٓ ِ )2
القٗي جملاةل ما ٚالتراس.ٛ
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ادتتٔه رقي ()2
ا فٕسطال اذتسابٗٔ ٛاةضت افال ا عٗارٖ ٛجملاةل ما ٚالتراس ٛو ٍ ٛازلٗا
رقي
اجملاه

اجملاه

ا فٕس

اةضت ا

اذتساب٘

ا عٗارٙ

مرخٕ ٛف
الكفاٖٛ

الرت ٗب

األٔه

الكفاٖال الفترٖسٗٛ

3.63

0.31

ك اٚ

1

الثالج

الكفاٖال اةٌساٌٗٛ

3.43

0.41

وفٕسطٛ

2

الثاٌ٘

الكفاٖال الفقٕميٗٛ

3.38

0.36

وفٕسطٛ

3

ال اب

كفاٖال اذتفمل

3.09

0.45

وفٕسطٛ

4

3.38

0.27

وفٕسطٛ

الترخ ٛالكمٗ ٛلمكفاٖال الفترٖسٗٛ

ٖفغددح وددَ قددٗي ا فٕسددطال اذتسددابٗ ٛالددٕارم ٚيف ادتددتٔه رقددي ( ِ ُ )2د ٓ القددٗي قددت
أز بني ( ،)3.09( ٔ )3.63فقت زضن زتاه الكفاٖال الفترٖسٗ ٛم ٜمد ٜوفٕسد
زسدداب٘ وقددتارٓ (ِٔ ،)3.63ددٕ بترخدد ٛكد اٖ ،ٚمٗددْ زتدداه الكفاٖددال اةٌسدداٌٗ ،ٛمبفٕسد
زساب٘ وقتارٓ ( ِٕٔ ،)3.43بترخ ٛوفٕسطٖ ،ٛمْٗ زتاه الكفاٖال الفقٕميٗد ،ٛمبفٕسد
زساب٘ وقتارٓ ( ِٕٔ )3.38بترخ ٛوفٕسطٖ ٛغا ،وا اقدن وفٕسد زسداب٘ فكداُ جملداه
كفاٖال اذتفملٔ ،وقتارٓ (ِٔ ،)3.09دٕ بترخد ٛوفٕسدط .ٛيف زدني بمدؼ ا فٕسد اذتسداب٘
لمترخ ٛالكمٗ( ٛدتىٗ اجملاةل) ( ِٕٔ ،)3.38بترخ ٛوفٕسط.ٛ
وددا فٗىددا ٖفعم د بترخدد ٛددٕف الكفاٖددال الفترٖسددٗ ٛلددت ٝغددا٠ِٗ ٞدد ٛالفددترٖس يف
كمٗ دد ٛالرتبٗ دد ٛظاوع دد ٛارتمٗ ددن و ددَ ٔخّ ددٌ ٛع د الطم دد ٛلك ددن زت دداه م دد ٜز ددت ،ٚفق ددت
اس ددفم خ ا فٕس ددطال اذتس ددابٗٔ ٛاةضت اف ددال ا عٗارٖ دد ٛلك ددن زت دداه و ددَ زت دداةل ماٚ
التراس ٛم ٜالٍسٕ الفال٘:
لجملال لألول :لكفاااا لكتدراسةة:
اسد ددفم خ ا فٕسد ددطال اذتسد ددابٗٔ ٛاةضت افد ددال ا عٗارٖ دد ٛةسد ددفداب ٛف دد ام ٍٗد ددٛ
التراس ٛلترخٕ ٛف الكفاٖال الفترٖسدٗ ٛلدت ٝغدا٠ِٗ ٞد ٛالفدترٖس يف كمٗد ٛالرتبٗدٛ
ظاوع ٛارتمٗن وَ ٔخٌّ ٛع الطم  ٛهل ا اجملاه كىا ِٕ وٕعح يف ادتتٔه رقي (.)3
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ادتتٔه رقي ( )3ا فٕسطال اذتسابٗٔ ٛاةضت افال ا عٗارٖ ٛةسفداب ٛف ام ٍٗٛ
التراس ٛلكن فق  ٚوَ فق ال زتاه الكفاٖال الفترٖسٗ ٛو ٍ ٛازلٗا
الفق  ٚالرت ٗب
5

1

الفق ال

ا فٕس

اةضت ا

اذتساب٘

ا عٗارٙ

ٖسد د د د د ددفمتً سد د د د د ددالٗب الفد د د د د ددترٖس 4.50

0.60

الفقمٗتٖ ٛوثن اةلقا.ٞ

الترخٛ
و فعٛ

1

2

الفىكَ وَ ا ام ٚالفترٖسٗ.ٛ

4.24

0.71

و فعٛ

9

3

قامر م ٜإمار ٚا ٕقف الفعمٗى٘

3.99

0.81

و فعٛ

8

4

ٖسفمتً األوثم ٛا ٍاس  ٛيف الا ح.

3.84

0.91

و فعٛ

6

5

حيرتً را ٞالطم .ٛ

3.81

0.71

و فعٛ

3

6

وفسىس يف األما.ٞ

3.75

0.79

و فعٛ

7

7

ٖٕظد د د د د ددف األزد د د د د ددتاح ادتد د د د د ددار ٙيف 3.65

0.88

2

8

الفترٖس.
ٖس د د د ددفمتً س د د د ددالٗب الفا د د د ددٕٖ يف 3.47

1.03

الفترٖس.

و فعٛ
وفٕسطٛ

10

9

و ُ قابن لمىٍاقا ٛتارر احملاع .ٚ

3.08

0.73

وفٕسطٛ

4

10

ٖسفمتً سالٗب الفترٖس اذتتٖثٛ

1.69

0.80

وٍمفغٛ

ا فٕس اذتساب٘ لمىداه

3.63

0.31

و فعٛ

ازفن زتاه الكفاٖال الفترٖسٗ ٛا

 ٛاألٔىل ٔ ،عّ الٍفاٟذ وَ ت ه ادتتٔه

رقي ( ُ )3ا فٕسطال اذتسابٗ ٛهل ا اجملاه اضتض ل بني ا فٕسطال (،)1.69 –4.50
ٔ ُ ا فٕس

اذتساب٘ العاً دتىٗ فق ال ِ ا اجملاه بمؼ ( ،)3.69مما ٖته مُ ٜ

مرخٕ ٛف الكفاٖال الفترٖسٗ ٛلت ٝغا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس يف كمٗ ٛالرتبٗ ٛظاوعٛ
ارتمٗن وَ ٔخٌّ ٛع الطم  ٛكاٌ ( و فع )ٛيف ِ ا اجملاه.
ٖٔفغح ُ كث الكفاٖال الفترٖسٕٗ ٛف ا يف ِ ا اجملاه متثم يف الفق ال رقي (
 )،7 ،3 ،6، 8 ،9 ،1 ،5م ٜالفٕال٘ مبفٕسطال زسابٗ،3.81 ،3.84 ،3.99 ، 4.24 ، 4.50( ٛ
ٔ )3.65 ،3.75مجٗعّا بترخ ٛو فع ُ ٔ ،ٛاقن الكفاٖال الفترٖسٕٗ ٛف ا الفق ال ( ،2
 ) 4 ،10مبفٕسطال زسابٗ ) 1.96 ،3.08 ،3.47 ( ٛم ٜالفٕال٘.
هجلت األنذلس للعلىم اإلنسبنيت واالجتوبعيت
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ظّ ل ٌفاٟذ التراس ٛاسفٍاما م ٜقتٖ ال ف ام ٍٗ ٛالتراس ُ ٛغال ٗ ٛغاٞ
ِٗ ٛ٠الفترٖس يف كمٗ ٛالرتبٖٗ ٛسفمتوُٕ سالٗب الفترٖس الفقمٗتٖ ٛا فىثم ٛيف
اةلقأ ٞاحملاع  ،ٚمما جيعن الطم  ٛوسفىعني ة وااركني ٔجيعن احملاع وضتر
ا ع ف ،ٛمما ٖفٍاقض و و امئ الرتبٗ ٛاذتتٖث ٛاليت عفرب الطالب ستٕر العىمٗٛ
الرتبٗٔ ،ٛمما ٖؤكت تلك ُ غال ٗ ٛغا ٞاهلٗ ٛ٠الفترٖسٗ ٛة ٖسفمتوُٕ سالٗب
الفترٖس اذتتٖث ٛفقت خاٞل الفق  ٚاسفمتاً سالٗب الفترٖس اذتتٖث ٛبترخٛ
وٍمفغٔ ،ٛلعن الس ب ٖعٕم إىل تم الطم  ٛالك ا يف قا ال الفترٖسٔ ،ك لك
الرتكٗمل م ٜادتاٌب ا ع يف جيعن احملاع ز ٖط م ٜقتٖي اكرب كي وَ ا ع فٛ
ِٔ ا ٖفسق بط ٖق ٛاةلقأ ٞاحملاع  ٚكث وَ ط ا ٟالفترٖس األت ٔ .ٝا فق
ٌفٗد ٓ ِ ٛالتراس ٛو وا اشارل الْٗ مراس( ٛالػملٖٕال  )2005،م ُ ٜطم  ٛالتراسال
اةخفىا ٗ ٛظاوع ٛوؤ  ٛباألرمُ غا راعني َ اسفمتاً غا ٞاهلٗ ٛ٠الفترٖسٗٛ
لط ل الفترٖس الفقمٗتٖٔ ،ٛمراس ) Esterday & Smith, 1992( ٛاليت شارل إىل
ٔخٕم زتىٕ  ٛوَ الكفاٖال اليت حيفاخّا غا ٞاهلٗ ٛ٠الفترٖسٗ ٛيف ٔةٖ ٛخٕرخٗا
اةو ٖكٗ ٛوٍّا :ط ل الفترٖس اذتتٖث ٔ .ٛشارل ٌفاٟذ التراس ٛك لك ُ غال ٗٛ
غا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس وفىكٍني وَ ا ام ٚالتراسٗٔ ،ٛقامرَٖ م ٜإمار ٚا ٕقف الفعمٗى٘،
ٖٔسفمتوُٕ األوثم ٛا ٍاس  ٛيف ش زّئ ،حيرتوُٕ آرا ٞالطم ٔ ،ٛوفسىسُٕ يف
ماّٟئٕٖ ،ظفُٕ األزتاح ادتارٖ ٛيف الفترٖسٖٔ ،سفمتوُٕ سالٗب الفإٖ يف
ترٖسّئ .لعن تلك ٖعٕم ترب ّي الطٕٖم ٛيف الفترٖس ادتاوع٘ٔ .اتفمف ٌفٗدٛ
ِ ٓ التراس ٛو وا شارل إلْٗ ٌفٗد ٛمراس )Hindrson & Virnat, 1988 ( ٛإىل
زاخ ٛغا ٞاهلٗ ٛ٠الفترٖسٗ ٛيف خاوع ٛوٍٕٗسٕ ا إىل كفاٖ ٛإمارٔ ٚع

الضف،

ٔمراس (ٛتمفاُ ) 1999 ،اليت شارل اىل ُ غا ٞاهلٗ ٛ٠الفترٖسٗٔ ٛا ا فني يف مٔلٛ
اةوارال ا فست ٚعاخ ٛإىل الكفاٖ ٛإمار ٚالضفٔ .تفمف ك لك و ٌفاٟذ مراسٛ
كٗمرب ( )Kilber, 2002اليت اشارل اُ وَ عىَ قاٟى ٛبالكفاٖال الفعمٗىٗ ٛال زوٛ
عمىني وام ٚالفارٖخ ظاوعٌٗ ٛفاما كفاٖ ٛامار ٚالضفٔ .تفمف ك لك و ٌفاٟذ
مراس ( ٛوفمح )1998 ،اليت شارل إىل اففقار

غا ٞاهلٗ ٛ٠الفترٖسٗ ٛيف بعض

احملافعال السٕرٖ ٛل عض الكفاٖال وثن :إمار ٚالضف.
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لجملال لكثاين :لكفاااا لكتقىميةة:
اسد ددفم خ ا فٕسد ددطال اذتسد ددابٗٔ ٛاةضت افد ددال ا عٗارٖ د د ٛةسد ددفداب ٛف د د ام ٍٗد ددٛ
التراس ٛلترخٕ ٛف الكفاٖدال الفقٕميٗد ٛلدت ٝغدا٠ِٗ ٞد ٛالفدترٖس يف كمٗد ٛالرتبٗدٛ
ظاوع ٛارتمٗن وَ ٔخٌّ ٛع الطم  ٛهل ا اجملاه كىا ِٕ وٕعح يف ادتتٔه رقي (.)4
ادتتٔه رقي ()4ا فٕسطال اذتسابٗٔ ٛاةضت افال ا عٗارٖ ٛةسفداب ٛف ام ٍٗٛ
التراس ٛلكن فق  ٚوَ فق ال زتاه الكفاٖال الفقٕميٗ ٛو ٍ ٛازلٗا
الفق ال

الفق  ٚالرت ٗب

اسفمتاً األس٠م ٛا قالٗٛ

3

1

7

2

وٕعٕ ٘ يف قٗىْ لمطم .ٛ

10

3

صٗاغ ٛس٠م ٛاةوفساُ باكن ٔاعح.

9

4

2

5

8

6

4

7

1

8

5

9

6

10

ٔا ٕعٕ ٗ.ٛ

ٖطم الطم  ٛمٌ ٜفاٟذ اةوفساُ يف
ٔقفّا.
ٖسفمتً األس٠م ٛتال ا سفٕٖال
ا ع فٗ ٛا مفمف.ٛ
ٖ ا ٘ ظ ٔ الطم ٍ ٛت حتتٖت
وٕ ت اةوفساُ.
اسفمتاً األس٠م ٛا ثا ٚلمففكا.
و ا ا ٚاألس٠م ٛلمف ٔل الف مٖٛ
لمطم .ٛ
ّٗ ٛ٠الطم ٌ ٛفسٗا ق ن اةوفساُ.
اسفمتاً الفقٕٖي الفكٕٖين بعت ٌّاٖٛ
كن ٔزت ٚمراسٗ.ٛ
ا فٕس اذتساب٘ لمىداه

ازفن زتاه الكفاٖال الفقٕميٗ ٛا

ا فٕس

اةضت ا

اذتساب٘

ا عٗارٙ

4.32

0.69

و فعٛ

3.92

0.91

و فعٛ

3.83

0.73

و فعٛ

3.52

0.78

و فعٛ

3.45

0.83

وفٕسطٛ

3.01

0.93

وفٕسطٛ

3.00

0.81

وفٕسطٛ

2.76

1.00

وفٕسطٛ

2.73

0.86

وفٕسطٛ

2.60

0.88

وفٕسطٛ

3.38

0.36

وفٕسطٛ

الترخٛ

 ٛالثالث ٔ ،ٛعّ الٍفاٟذ وَ ت ه ادتتٔه

رقي ( ُ )4ا فٕسطال اذتسابٗ ٛهل ا اجملاه اضتض ل بني ا فٕسطال (،)2.60 –4.32
هجلت األنذلس للعلىم اإلنسبنيت واالجتوبعيت
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ٔ ُ ا فٕس
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اذتساب٘ العاً دتىٗ فق ال ِ ا اجملاه بمؼ ( ،)3.38مما ٖته مُ ٜ

مرخٕ ٛف الكفاٖال الفترٖسٗ ٛلت ٝغا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس يف كمٗ ٛالرتبٗ ٛظاوعٛ
ارتمٗن وَ ٔخٌّ ٛع الطم  ٛكاٌ ( وفٕسط )ٛيف ِ ا اجملاه.
ٖٔفغح ُ كث ال كفاٖال الفترٖسٕٗ ٛف ا يف ِ ا اجملاه متثم يف الفق ال رقي
( )9 ،10 ،7 ،3م ٜالفٕال٘ مبفٕسطال زسابٗٔ )3.52 ،3.83 ، 3.92 ، 4.32( ٛمجٗعّا
بترخ ٛو فع ُ ٔ ،ٛاقن الكفاٖال الفترٖسٕٗ ٛف ا الفق ال (  ) 6 ،5 ،1مبفٕسطال
زسابٗ ) 2.60 ،2.73 ،2.76 ( ٛم ٜالفٕال٘.
ظّ ل ٌفاٟذ التراس ٛاسفٍاما م ٜقتٖ ال ف ام ٍٗ ٛالتراسُ ٛ

غاٛ٠ِٗ ٞ

الفترٖس يف كمٗ ٛالرتبٖٗ ٛسفمتوُٕ األس٠م ٛا قالٗٔ ٛا ٕعٕ ٗ ٛا ضاغ ٛبٕعٕح،
ٖٔقٗىُٕ الطم  ٛمبٕعٕ ٖٗٔ ، ٛطمعُٕ الطم  ٛمٌ ٜفاٟدّي يف الٕق احملتمٔ .ا فق
ٌفٗد ٓ ِ ٛالتراس ٛو وا شارل إلْٗ كن وَ مراس( ٛالػملٖٕال  )2005،بأُ الطم ٛ
ٖعفقتُٔ ُ سا

ّي ٖسفمتوُٕ باكن وفك ر األس٠م ٛا قالٖٗٔ ،ٛسفمتوُٕ الفقٕٖي

الٍّأ ٟ٘ة ٖسفمتوُٕ الفقٕٖي الفكٕٖين بعت ٌّاٖ ٛكن ٔزت ٚمراسٗٔ .ٛلعن تلك
ٖعٕم إىل اسفمتاً غا ٞاهلٗ ٛ٠الفترٖسٗ ٛإىل سالٗب الفقٕٖي الفقمٗتٖ ِ٘ٔ ٛكث
شٕٗ ا بٍّٗي وَ ط ل الفقٕٖي اذتتٖثِ ٛىّا الفقٕٖي ا سفى وفعتم األٔخْ.
ٔ ظّ ل ٌفاٟذ التراس ٛك لك ُ غا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس يف كمٗ ٛالرتبٗ ٛظاوعٛ
ارتمٗن عاخ ٛإىل طٕٖ الكفاٖال الفالٗ :ٛاسفمتً األس٠م ٛتال ا سفٕٖال ا ع فٗٛ
ا مفمف ،ٛو ا ا ٚظ ٔ الطم ٍ ٛت حتتٖت وٕ ت اةوفساُ ،و ا ا ٚاألس٠م ٛلمف ٔل
الف مٖ ٛلمطم  ٛ٠ّٗ ،ٛالطم ٌ ٛفسٗا ق ن اةوفساُ ،اسفمتاً الفقٕٖي الفكٕٖين بعت
ٌّاٖ ٛكن ٔزت ٚمراسٗٔ .ٛا فق ٌفٗد ٓ ِ ٛالتراس ٛو وا شارل إلْٗ كن وَ :مراسٛ
(وفمح )1998 ،اليت شارل إىل اففقار غا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس ل عض كفاٖال القٗا
ٔالفقٕٖئ ،مراس ( ٛتمفاُ ) 1999 ،اليت شارل اىل زاخ ٛغا ٞاهلٗ ٛ٠الفترٖسٗ ٛإىل
كفاٖ ٛو ا ا ٚالف ٔل الف مٖٔ ،ٛمراس )Hindrson & Virnat, 1988 ( ٛاليت شارل
إىل زاخٛ

غا ٞاهلٗ ٛ٠الفترٖسٗ ٛيف خاوع ٛوٍٕٗسٕ ا إىل كفاٖ ٛط ح األس٠م،ٛ

ٔمراس( ٛالػملٖٕال  )2005،اليت شار الطم  ُ ٛا ترسني ة ٌّّٖٕٗ٠ي ٌفسٗا ق ن بتٞ
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اةوفساُ ٔة ٖ ا ُٕ الف ٔل الف مٖ ٛبٍّٗي ،فالفّٗ ٛ٠الٍفسٗٔ ٛو ا ا ٚالف ٔل الف مٖٛ
تال ت اجياب٘ ك ا م ٜما ٞالطم  ٛيف ادتاوع.ٛ
لجملال لكثاكث :لكفاااا لالنسانةة:
اسفم خ ا فٕسطال اذتسابٗٔ ٛاةضت افال ا عٗارٖ ٛةسفداب ٛف ام ٍٗ ٛالتراسٛ
لترخٕ ٛف الكفاٖال اةٌساٌٗ ٛلت ٝغا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس يف كمٗ ٛالرتبٗ ٛظاوعٛ
ارتمٗن وَ ٔخٌّ ٛع الطم  ٛهل ا اجملاه كىا ِٕ وٕعح يف ادتتٔه رقي (.)5
ادتتٔه رقي ( )5ا فٕسطال اذتسابٗٔ ٛاةضت افال ا عٗارٖ ٛةسفداب ٛف ام ٍٗٛ
التراس ٛلكن فق  ٚوَ فق ال زتاه الكفاٖال اةٌساٌٗ ٛو ٍ ٛازلٗا
الفق  ٚالرت ٗب
10

1

الفق ال
شتمضا زٍٗىا ٖفستح ٖٔففا ن و

ا فٕس

اةضت ا

اذتساب٘

ا عٗارٙ

3.96

0.85

الترخٛ
و فعٛ

الطم .ٛ
3

2

ٖفعاون و الطم  ٛبإٌساٌٗ.ٛ

3.85

0.81

و فعٛ

4

3

امه يف الفعاون و الطم .ٛ

3.80

0.91

و فعٛ

9

4

ٖفىف بع ق ٛطٗ  ٛو الطم .ٛ

3.69

0.93

و فعٛ

8

5

ٖعّ ازرتاوا لامضٗال الطم ٛ

3.67

0.81

و فعٛ

2

6

1

7

بػض الٍع

َ اٌفىاّٟي السٗاس٘

حيرتً آرا ٞالطم ٔ ٛاشاِا ّي.
ٖاٗ

خٕ وَ األلف ٛبٍْٗ ٔبني

3.59

0.77

و فعٛ

3.56

0.91

و فعٛ

الطم .ٛ
5

8

ٖ ا ٘ ظ ٔ الطم  ٛالقاِ .ٚ

3.14

0.96

وفٕسطٛ

6

9

ٖففّي واك ل الطم ٖٔ ٛسا ت يف

2.81

0.88

وفٕسطٛ

7

10

الفػمب مّٗا.
ٖطٕر

قال صتاق ٛو الطم .ٛ

ا فٕس اذتساب٘ لمىداه

هجلت األنذلس للعلىم اإلنسبنيت واالجتوبعيت
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ازفن زتاه الكفاٖال اةٌساٌٗ ٛا

 ٛالثاٌٗ ٔ ،ٛعّ الٍفاٟذ وَ ت ه ادتتٔه

رقي ( ُ )5ا فٕسطال اذتسابٗ ٛهل ا اجملاه اضتض ل بني ا فٕسطال (،)2.73 –3.96
ٔ ُ ا فٕس

اذتساب٘ العاً دتىٗ فق ال ِ ا اجملاه بمؼ ( ،)3.43مما ٖته مُ ٜ

مرخٕ ٛف الكفاٖال اةٌساٌٗ ٛلتٝ

غا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس يف كمٗ ٛالرتبٗ ٛظاوعٛ

ارتمٗن وَ ٔخٌّ ٛع الطم  ٛكاٌ ( وفٕسط )ٛيف ِ ا اجملاه.
ٖٔفغح ُ كث الكفاٖال الفترٖسٕٗ ٛف ا يف ِ ا اجملاه متثم يف الفق ال رقي (
 )1 ،2 ،8 ،9 ،4 ،3 ،10م ٜالفٕال٘ مبفٕسطال زسابٗ،3.69 ،3.80 ، 3.85 ، 3.97( ٛ
ٔ ) 3.56 ،3.67،3.59مجٗعّا بترخ ٛو فع ُ ٔ ،ٛاقن الكفاٖال الفترٖسٕٗ ٛف ا الفق ال
(  ) 7 ،6 ،5مبفٕسطال زسابٗ ) 2.73 ،2.81 ،3.14 ( ٛم ٜالفٕال٘.
ظّ ل ٌفاٟذ التراس ٛاسفٍاما م ٜقتٖ ال ف ام ٍٗ ٛالتراسُ ٛ

غاٛ٠ِٗ ٞ

الفترٖس يف كمٗ ٛالرتبٗ ٛشتمضني زٍٗىا ٖفستتُٕ ٖٔففا مُٕ و الطم ،ٛ
ٖٔفعاومُٕ و الطم  ٛبإٌساٌٗ ٔ ٛتهٖٔ ،فىفعُٕ بع ق ٛطٗ  ٛو الطم ٖٔ ،ٛعّ ُٔ
ازرتاوا لامضٗال الطم  ٛبػض الٍع

َ اٌفىاّٟي السٗاس٘ٔ ،حيرتوُٕ آرا ٞالطم ٛ

ٔاشاِا ّيٖ ،اٗعُٕ خٕ وَ األلف ٛبٍّٗي ٔبني الطم ٔ .ٛلعن تلك ٖعٕم إىل قٍا ٛ
غا ٞا هلٗ ٛ٠الفترٖسٗ ٛألِىٗ ٛال عت اةٌساٌ٘ يف الفعاون و الطم  ٔ ٛت ٓ الطٗب
اةجياب٘ يف راز ٛالطم ٌ ٛفسٗا ٔشعٕرِي بالثق ٛبالٍفس مما ؤم ٝإىل ازرتاً الطم ٛ
ألسا

ّئ .ا فق ٌفٗد ٓ ِ ٛالتراس ٛو وا شارل إلْٗ كن وَ مراس( ٛالػملٖٕال

 )2005،بأُ الطم ٖ ٛعفقتُٔ ُ سا

ّي ٖقترُٔ ظ ٔفّئٖ ،عاومِٕي مبسأا،ٚ

ٖٔفق مُٕ آراِٞئ .ا فق ٌفٗد ٓ ِ ٛالتراس ٛو وا شارل إلْٗ مراس( ٛاذتكى٘)2004 ،
اليت شارل إىل ُ وَ ِي كفاٖال ال عت اةٌساٌ٘ لألسفات ادتاوع٘ اٌْ شتمط
زٍٗىا ٖفستح و الطم ٖٔ ٛفق ن ٔخّال ٌع ِي ٔ ،ظّ ل ٌفاٟذ التراس ٛك لك ُ
غا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس يف كمٗ ٛالرتبٗ ٛظاوع ٛارتمٗن عاخ ٛإىل طٕٖ الكفاٖال
الفالٗ :ٛو ا ا ٚظ ٔ الطم  ٛالقاِ  ٔ ،ٚفّي واك ل الطم ٔ ٛوسا ت ّي يف الفػمب
مّٗا ٔ ،طٕر
الفترٖسٗ ُ ٛمن
بعٗتا َ طٕٖ

قال صتاق ٛو الطم ٔ .ٛلعن تلك ٖعٕم ة فقام
الع ق ٛاةخفىا ٗ ٛبٍّٗي ٔبني الط ب ِٕ من

غا ٞاهلٗٛ٠

الع ق ٛال مس٘

قال صتاق ٔ ٛفّي واك ل الطم ٔ ٛإرشامِي يف الفػمب مّٗا
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ِٔ ا تتن يف تضٕصٗال الطم ٔ ،ٛلعن وا ٖؤكت تلك ُ غال ٗ ٛالطم  ٛيف كمٗٛ
الرتبٗ ٛإٌاح ،فالع ق ٛال مسٗ ٛة أت بعني اة ف ار واك ل الطم ٔ ٛظ ٔفّي
القاِ  ِٔ ،ٚا ة ٍٖسدي و التٔر اةرشام ٙلألسفات ادتاوع٘.
لجملال لك لبع :لكفاااا لحلاز:
اسد ددفم خ ا فٕسد ددطال اذتسد ددابٗٔ ٛاةضت افد ددال ا عٗارٖ د د ٛةسد ددفداب ٛف د د ام ٍٗد ددٛ
التراسدد ٛلترخدد ٛددٕف كفاٖددال اذتفددمل لددت ٝغددا٠ِٗ ٞدد ٛالفددترٖس يف كمٗدد ٛالرتبٗددٛ
ظاوع ٛارتمٗن وَ ٔخٌّ ٛع الطم  ٛهل ا اجملاه كىا ِٕ وٕعح يف ادتتٔه رقي (.)6
ادتتٔه رقي ( )6ا فٕسطال اذتسابٗٔ ٛاةضت افال ا عٗارٖ ٛةسفداب ٛف ام ٍٗٛ
التراس ٛلكن فق  ٚوَ فق ال زتاه كفاٖال اذتفمل و ٍ ٛازلٗا
الفق ٚ

الرت ٗب

الفق ال

4

1

2

2

1

3

3

4

6

5

7

6

10

7

9

8

5

9

8

10

ٖ ت ٙحتىسا ام ْ تٍا ٞالفترٖس.
ة ٖسس وَ إخابال الطم  ٛارتاط ٛ٠بن
ٖضسسّا ٍٖٔاقاّا.
ٖ ت ٙإ دابا ٔ قتٖ ا باصتازال الطم  ٛيف
احملاع .ٚ
ميفتح اصتازال الطم ٖٔ ٛطم ّي مبملٖت
وٍّا.
ٖٕعح لمطم  ٛقٗى ٛالٍداح ٔالففٕل وَ
الٍازٗ ٛاةخفىا ٗ ٛيف اجملفى .
سمٕب ترٖسْ ٖاد الطم  ٛمٜ
اةسفى ار يف الفعمي.
ٖاد الطم  ٛإىل حتٕٖن ترب ٚالفان إىل
صتاح.
ٖاد الطم  ٛم ٜاةبتاع ٔالفىٗمل.
ٖٕخْ الطم  ٛجملاةل العىن ا فعمقٛ
بفمضضّي.
ٖاد الطم  ٛم ٜإكىاه مراسفّي العمٗا

هجلت األنذلس للعلىم اإلنسبنيت واالجتوبعيت
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ا فٕس

اةضت ا

اذتساب٘

ا عٗارٙ

4.08

0.78

و فعٛ

3.88

0.87

و فعٛ

3.73

0.75

و فعٛ

3.56

0.90

و فعٛ

2.76

0.96

وفٕسطٛ

2.73

0.95

وفٕسطٛ

2.69

0.95

وفٕسطٛ

2.62

1.08

وفٕسطٛ

2.56

0.84

وفٕسطٛ

2.30

1.12

وفٕسطٛ

الترخٛ
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لمىاخسفا ٔالتكفٕرآ.
ا فٕس اذتساب٘ لمىداه

ازفن زتاه كفاٖال اذتفمل ا

3.09

0.45

وفٕسطٛ

 ٛال ابع ٔ ،ٛعّ الٍفاٟذ وَ ت ه ادتتٔه رقي

( ُ )6ا فٕسطال اذتسابٗ ٛهل ا اجملاه اضتض ل بني ا فٕسطال (ُ ٔ ،)2.30 –4.08
ا فٕس

اذتساب٘ العاً دتىٗ فق ال ِ ا اجملاه بمؼ ( ،)3.09مما ٖته م ُ ٜمرخٛ

ٕف كفاٖال اذتفمل لت ٝغا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس يف كمٗ ٛالرتبٗ ٛظاوع ٛارتمٗن وَ
ٔخٌّ ٛع الطم  ٛكاٌ ( وفٕسط )ٛيف ِ ا اجملاه.
ٖٔفغح ُ كث الكفاٖال الفترٖسٕٗ ٛف ا يف ِ ا اجملاه متثم يف الفق ال رقي (
 )3 ،1 ،2 ،4م ٜالفٕال٘ مبفٕسطال زسابٗٔ )3.56 ،3.73 ، 3.88 ،4.08( ٛمجٗعّا بترخٛ
و فع ُ ٔ ،ٛاقن الكفاٖال الفترٖسٕٗ ٛف ا الفق ال (  ) 8 ،5 ،9 ،10 ،7 ،6مبفٕسطال
زسابٗ ) 2.30 ،2.56 ،2.62 ،2.69 ،2.73 ،2.76 ( ٛم ٜالفٕال٘.
ظّ ل ٌفاٟذ التراس ٛاسفٍاما م ٜقتٖ ال ف ام ٍٗ ٛالتراسُ ٛ

غاٛ٠ِٗ ٞ

الفترٖس يف كمٗ ٛالرتبٗ ٛوفسىسُٕ لمىام ٚاليت ٖترسٌّٕأ ،ة ٖسم ُٔ وَ إخابال
الطم  ٛارتاط ٛ٠بن ٖضسسٌّٕا ٍٖٔاقإٌّا ٖٔ ،تُٔ إ دابا ٔ قتٖ ا باصتازال الطم ٛ
يف احملاع ٔ .ٚا فق ٌفٗد ٓ ِ ٛالتراس ٛو وا شارل إلْٗ مراس( ٛاذتكى٘)2004 ،
اليت شارل إىل ُ وَ ِي كفاٖال بعت سالٗب الفعملٖمل ٔاذتفمل لألسفات ادتاوع٘ اٌْ
وفسىس ام ْ باكن ٔاعح يف فا مْ و ط بْ ٖٔ ،ت ٙإ دابا ٔ قتٖ ا باصتازال
الط ب ماتن احملاع ٔ ،ٚة ٖسم وَ إخابال الطم  ٛارتاط.ٛ٠
ٔ ظّ ل ٌفاٟذ التراس ٛك لك ُ

غا ٞاهلٗ ٛ٠الفترٖسٗ ٛيف كمٗ ٛالرتبٗٛ

ظاوع ٛارتمٗن عاخ ٛإىل طٕٖ الكفاٖال الفالٕٗ :ٛعٗح قٗى ٛالٍداح ٔالففٕل وَ
الٍا زٗ ٛاةخفىا ٗ ٛيف اجملفى  ،ادٗ الطم  ٛم ٜاةسفى ار يف الفعمي ،ادٗ
الطم  ٛإىل حتٕٖن ترب ٚالفان إىل صتاح ،ادٗ الطم  ٛم ٜاةبتاع ٔالفىٗملٕ ،خْٗ
الطم  ٛجملاةل العىن ا فعمق ٛبفمضضّي ،ادٗ الطم  ٛم ٜإكىاه مراسفّي
العمٗا لمىاخسفا ٔالتكفٕرآٔ .لعن تلك ٖعٕم ة فقام غا ٞاهلٗ ٛ٠الفترٖسُٗ ٛ
مٔرِي األساس٘ ِٕ ملٖٔت الطم  ٛبا ع ف ٛا فعمق ٛبفمضضّي ،بال غي ُ اذتفمل ٔإتارٚ
التافعٗ ٛوَ األمٔار ا ّى ٛلمىتر
هجلت األنذلس للعلىم اإلنسبنيت واالجتوبعيت
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بعٕاون وٍّا :قٗى ٛبا ج الٍداح يف اجملفى ٔ ،ازفىالٗ ٛالفٕظٗف بعت الٍداح،
ٔازفىالٗ ٛالٍداح.
نتائج سؤلل لكدرلسة لكثاينِ :ن ختفمف قتٖ ال ف ام ٍٗ ٛالتراس ٛلترخٕ ٛف
الكفاٖال الفترٖسٗ ٛلتٝ
باتف

غا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس يف كمٗ ٛالرتبٗ ٛظاوع ٛارتمٗن

وفػاال  :ادتٍس ،ا سفٕ ٝالتراس٘؟

لإلخاب َ ٛسؤاه التراس ٛالثاٌ٘ٔ ،ع ال ازج ف عٗفني لمف ٔل بني قتٖ ال ف ام
ٍٗ ٛالتراس ٛلترخٕ ٛف الكفاٖال الفترٖسٗ ٛلت ٝغا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس يف كمٗٛ
الرتبٗ ٛظاوع ٛعا فػاال :ادتٍسٔ ،ا سفٕ ٝالتراس٘.
لكا ضةة لألوىل:
ة ٕخددت ف د ٔل تال مةلدد ٛإزضدداٍ ٟٛٗددت وسددفٕ ٝالتةلدد )0.05 =( ٛبددني قددتٖ ال
ف ام ٍٗد ٛالتراسد ٛلترخد ٛدٕف الكفاٖدال الفترٖسدٗ ٛلدت ٝغدا ٞاهلٗ٠د ٛالفترٖسدٗ ٛيف
كمٗ ٛالرتبٗ ٛعمل ٝإىل وفػا ادتٍس.
لمفسقدد و ددَ ص ددس ٛالف ع ددٗ ٛاألٔىل اس ددفمتً اتف ددار (  ) t - testلمفدد ٔل ب ددني
ق ددتٖ ال فدد ام ٍٗ دد ٛالتراس دد ٛلترخ دد ٛددٕف الكفاٖ ددال الفترٖس ددٗ ٛل ددت ٝغ ددا ٞاهلٗ ٠ددٛ
الفترٖسددٗ ٛيف كمٗدد ٛالرتبٗدد ٛعددا دفػا ادتددٍسٔ .تلددك كىددا ِددٕ وٕعددح يف ادتددتٔه
رقي(. )7
ادتتٔه رقي (ٌ )7فاٟذ اتف ار (  ) t - testلمف ٔل بني قتٖ ال ف ام ٍٗ ٛالتراسٛ
لترخٕ ٛف الكفاٖال الفترٖسٗ ٛلت ٝغا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس يف كمٗ ٛالرتبٗٛ
ظاوع ٛارتمٗن عا فػا ادتٍس.
ا فٕس

اةضت ا

قٗى ٛل

التةلٛ

اذتساب٘

ا عٗارٙ

احملسٕبٛ

اةزضاٟٛٗ

0.31
0.24

1.93

0.06

ادتٍس

العتم

تك

38

3.44

ٌثٜ

75

3.34

ٖف ني وَ ادتتٔه ( )9تً ٔخٕم ف ٔل تال مةل ٛإزضاٍ ٟٛٗت وسفٕ ٝالتةلٛ
( ) 0.05 =بني وفٕسطال قتٖ ال ف ام ٍٗ ٛالتراس ٛلترخٕ ٛف الكفاٖال
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الفترٖسٗ ٛلت ٝغا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس يف كمٗ ٛالرتبٗ ٛظاوع ٛم ٜاتف

خٍسّي.

زٗج كاٌ التةل ٛاةزضا ٟٛٗكرب وَ ( .)0.05فالطم ٖ ٛففقُٕ م ٜاتف
خٍسّي يف قتٖ ِي لمكفاٖال اليت ميفمكّا وترسّٗي ٌع ا لفاابْ ظ ٔفّئ ،اتفمف
ِ ٓ الٍفٗد ٛو ٌفٗد ٛمراس ( ٛالػملٖٕال )2006 ،اليت شارل إىل ٔخٕم ف ٔل عملٝ
فػا ادتٍس يف زتاه الكفاٖال الفقٕٖي ٔالكفاٖال اةٌساٌٗٔ ،ٛاتفمف ك لك و
مراس ( ٛوفمح )1998 ،اليت شارل إىل ٔخٕم ف ٔل تال مةل ٛإزضا ٟٛٗعمل ٝلمدٍس
لضا اةٌاح.
لكا ضةة لكثانةة:
ة ٕخت ف ٔل تال مةل ٛإزضاٍ ٟٛٗت وسفٕ ٝالتةل )0.05 =( ٛبني قتٖ ال
ف ام ٍٗ ٛالتراس ٛلترخٕ ٛف الكفاٖال الفترٖسٗ ٛلتٝ

غا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس يف

كمٗ ٛالرتبٗ ٛظاوع ٛعمل ٝإىل وفػاا سفٕ ٝالتراس٘ .

لمفسق وَ صس ٛالف عٗ ٛالثاٌٗ ٛمت زساب ا فٕسطال اذتسابٗٔ ٛاةضت افال
ا عٗارٖ ٛلمف ٔل بني قتٖ ال ف ام ٍٗ ٛالتراس ٛلترخٕ ٛف الكفاٖال الفترٖسٗ ٛلتٝ
غا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس يف كمٗ ٛالرتبٗ ٛظاوع ٛارتمٗن عا فػا ا سفٕ ٝالتراس٘.
ٔتلك كىا ِٕ وٕعح يف ادتتٔه رقي ()8
ادتتٔه رقي ( )8ا فٕسطال اذتسابٗٔ ٛاةضت افال ا عٗارٖ ٛلمف ٔل بني قتٖ ال
ف ام ٍٗ ٛالتراس ٛلترخٕ ٛف الكفاٖال الفترٖسٗ ٛلت ٝغا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس يف
كمٗ ٛالرتبٗ ٛظاوع ٛارتمٗن عا فػا ا سفٕ ٝالتراس٘.
ا سفٕ ٝالتراس٘

العتم

ا فٕس اذتساب٘

اةضت ا ا عٗارٙ

السٍ ٛاألٔىل

27

3.42

0.29

السٍ ٛالثاٌٗٛ

30

3.40

0.31

السٍ ٛالثالثٛ

27

3.34

0.19

السٍ ٛال ابعٛ

29

3.36

0.30

اجملىٕع

113

3.38

0.27
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ٔالفسق إتا وا كاٌ ِ ٓ الف ل مال ٛإزضاٟٗا اسفمتً حتمٗن الف اَٖ اةزامٝ
) ) one way analasis of varianceلمف ٔل بني قتٖ ال ف ام ٍٗ ٛالتراس ٛكىا
ِٕ وٕعح يف ادتتٔه رقي ()9
ادتتٔه رقي (ٌ )9فاٟذ اتف ار ( )one way analasis of varianceلمف ٔل بني
قتٖ ال ف ام ٍٗ ٛالتراس ٛلترخٕ ٛف الكفاٖال الفترٖسٗ ٛلت ٝغاٛ٠ِٗ ٞ
الفترٖس يف كمٗ ٛالرتبٗ ٛظاوع ٛعا فػا ا سفٕ ٝالتراس٘.
وضتر الف اَٖ
بني اجملىٕ ال
ماتن

التةلٛ

مرخال

زتىٕع

وفٕس

قٗىٛ

اذت ٖٛ

ا بعال

ا بعال

احملسٕبٛ

اةزضاٟٛٗ

3

0.118

0.039

0.498

0.684

118

9.344

0.079

اجملىٕ ال
اجملىٕع

121

9.463

ٖف ني وَ ادتتٔه ( )9تً ٔ خٕم ف ٔل تال مةل ٛإزضاٍ ٟٛٗت وسفٕ ٝالتةل=( ٛ
 )0.05بني وفٕسطال قتٖ ال ف ام ٍٗ ٛالتراس ٛلترخٕ ٛف الكفاٖال الفترٖسٗٛ
لتٝ

غا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس يف كمٗ ٛالرتبٗ ٛظاوع ٛعا فػا ا سفٕ ٝالتراس٘.

فالطم ٖ ٛففقُٕ م ٜاتف

وسفٕاِي التراس٘ يف قتٖ ِي لمكفاٖال اليت ميفمكّا

وترسّٗي ٌع ا لفاابْ ظ ٔفّئ ،اتفمف ِ ٓ الٍفٗد ٛو ٌفٗد ٛمراس ( ٛالػملٖٕال،
 )2006اليت شارل إىل ٔخٕم ف ٔل عمل ٝفػا ا سفٕ ٝالتراس٘.
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التوصيات
يف عٌٕ ٞفاٟذ التراس ٛفاُ ال ازج ٖٕص٘ وا ٖم٘:
 .1ع ٔر ٚاسفمتاً

غا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس ط ل الفترٖس اذتتٖثٔ ٛا فٍٕ ٛ

ٔا إق ٛلمطم .ٛ
 .2ع ٔر ٚاسفمتاً غا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس ط ل الفقٕٖي ا فٍٕ .ٛ
 .3ع ٔر ٚو ا ا ٚغا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس الف ٔل الف مٖ ٛبني الطم .ٛ
 .4ع ٔر ٚفّي غا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس واك ل الطم ٔ ٛوسا ت ّي م ٜزمّا.
 .5ع ٔر ٚقٗاً غا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس بفسفٗمل الطم ٔ ٛإتار ٚمافعفّٗي.
 .6ع ٔر ٚو ا ا ٚظ ٔ الطم  ٛالٍفسٗٔ ٛالقاِ .ٚ
املراجع
 )1آه ٌاخ٘ ،ستىت .)1999( .تضاٟط األسفات ادتاوع٘ ا
التراس٘ لمط ب كىا ٖ ِا

ط ٛبت ي الفسضٗن

غا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس ٔالط ب ادتاوعُٕٗ ،زتمٛ

الرتبٗ ،ٛا ٍعى ٛالع بٗ ٛلمرتبٗٔ ٛالثقافٔ ٛالعمًٕ ،زتمت  ،19العتم.1
 )2ال ضٗط ،زامت .)2011( .عىاُ خٕم ٚاألما ٞالفترٖس٘ يف الفعمٗي ادتاوع٘
طٕٖ الكفاٖا ل األما ٟٛٗلمىعمي م ٜعٕ ٞوعاٖا ادتٕم ، ٚعج وقتً إىل
ا ؤمت الع ب٘ التٔل٘ لغىاُ خٕم ٚالفعمٗي العال٘ ،خاوع ٛالملرقا ٞارتاص،ٛ
األرمُ.
 )3بٍد  ،فٕز .)1993( .ٙاةش ا

الرتبٕٔ ٙمٔرٓ يف ٍىٗ ٛالكفاٖال لت ٝوعمى٘

ا زم ٛاةبفتا ،ٟٛٗا ؤمت الثاٌ٘ ة تام وعمي الفعمٗي العاً با ىمك ٛالع بٗٛ
السعٕمٖ ،ٛالكفاب العمى٘ ،ادتمل ٞال اب  ،خاوع ً ٛالق .ٝ
 )4اذتكى٘ ،اب اِٗي .)2004 ( .الكفاٞال ا ٍّٗ ٛا فطم  ٛلألسفات ادتاوع٘ وَ ٔخّٛ
ٌع ط بْ ٔ

قفّا ب عض ا فػاال ،رسال ٛارتمٗذ الع ب٘ ،العتم (،)90

ال ٖاض.
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 )5ارتٕل٘،
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ام .)2009( .ٚرؤ ٝوسفق مٗ ٛؤش ال ما ٞوعمي ا تار

الثإٌٖٛ

الضٍا ٗ ٛيف عٕ ٞوعاٖا ادتٕم ٚا ؤمت العمى٘ الثاٌ٘ دتاوع ٛخ ش ارتاص_ ٛ
كمٗ ٛالعمًٕ الرتبٕٖ ٛمٔر ا عمي يف ض الفتف ا ع يف  ،األرمُ.
 )6ارتثٗمٍِ ،ٛت .)2000( .ا ّارال الفترٖسٗ ٛالفعمٗٔ ٛا ثالٗ ٛكىا اِا الطال  ٛيف
خاوع ٛا مك سعٕم .زتم ً ٛالق  ٝلمعمًٕ الرتبٕٖٔ ٛاةخفىا ٗٔ ٛاةٌساٌٗ،ٛ
اجملمت الثاٌ٘ ا  ،العتم الثاٌ٘.
 )7مٖاب ،سّٗن .)2006( .ا تر

ادتاوع٘ يف عٕ ٞحتتٖال الق ُ اذتامٔ ٙالعا ُٔ،

عج وقتً لمىؤمت العمى٘ ا عمي يف األلفٗ ٛالثالث ٛال  ٙقت يف خاوعٛ
اةس ا ٞارتاص ،ٛاألرمُ.
 )8راشت ،م .)1988( .ٜادتاوعٔ ٛالفترٖس ادتاوعني خت ،ٚمار الا ٔل.
 )9الملبٗت ،ٙص اح .)2009( .األسفات ادتاوع٘ ٔالفترٖس اةبتا ٘ زت الضٗؼ
ادتتٖت ٚيف ظن ض الفتف ا ع يف ،ا ؤمت العمى٘ الثاٌ٘ دتاوع ٛخ ش
ارتاص _ ٛكمٗ ٛالعمًٕ الرتبٕٖ ٛمٔر ا عمي يف ض الفتف ا ع يف  ،األرمُ.
 )10الس  ،تالت .)2004( .قٕٖي خٕم ٚوّارال الفترٖس ادتاوع٘ لت ٝسا  ٚخاوعٛ
األقض ٜيف غمل ،ٚزتم ٛخاوع ٛاألقض ،ٜاجملمت ( ،)8العتم ( ،)2غمل.ٚ
)11

ت الففاحٕٖ ،سف .)1996( .بعض ارتضاٟط ا تركٔ ٛا أوٕل ٛلامضٗٛ
األسفات ادتاوع٘ ،زتم ٛمي الٍفس العتم ( )31القاِ  :ٚاهلٗ ٛ٠ا ض ٖ ٛالعاوٛ
لمكفاب.

 )12الػملٖٕال ،ستىت .)2005( .قٕٖي الكفاٖال الفترٖسٗ ٛلت ٝغا ٛ٠ِٗ ٞالفترٖس
يف كمٗ ٛالعمًٕ الرتبٕٖ ٛظاوع ٛوؤ  ٛوَ ٔخٌّ ٛع طم  ٛالتراسال
اةخفىا ٗ ،ٛزتم ٛكمٗ ٛالرتبٗ ،ٛالسٍ ٛالعا ُٔ ،العتم ( )22خاوع ٛاةوارال
الع بٗ ٛا فست.ٚ
 )13ا تُِٕ ،ستىت ٔالط ع ،سمٗىاُ .)2006( .وتٕ ٝف
الٕطٍٗ ٛل

ٍاص منٕتر اهلٗٛ٠

فىام ٔادتٕمٔ ٚالٍٕ ٗ ٛؤسسال الفعمٗي العال٘ يف ادتاوعال

الفمسطٍٗٗ ،ٛزتم ٛادتاوع ٛاةس وٗ( ،ٛسمسم ٛالتراسال اةٌساٌٗ ،)ٛاجملمت ،14
العتم.2
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