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 الملخص

 يهدف البحث اىل: 
قسـمي اللغة العربية يف الكليتني آنفيت  تشـخيص الكفاايت التدريسـية الالزم توافرها عند تدريسـيي -1
 .الذكر
 ترتيب الكفاايت التدريسية  سب أمهيتها من وجهة نظر أفراد عينة البحث. -2
 املقارنة بني محلة شهادات املاجستري والدكتوراه يف توافر الكفاايت التدريسية. -3
 (.اجلنساملقارنة بني الذكور واالانث  متغري  -4
 سنوات اخلدمة. على وفقاملقارنة  -5

جمموعة من االدبيات والدراسات ذوات الصلة ابلبحث،  ىولتحقيق أهداف البحث أطلع الباحث عل
وسؤال بعض اخلرباء واملختصني يف هذا اجملال، م إعداد إستبانة مكونة من ست جماالت وهي:  الفلسفة 

                                                        
 جامعة كربالء/ كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية. -1
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العالقات االنســـــــــــــانية وإدارة الصـــــــــــــف، اجلانب العلمي ، الدرس ، تنفيذالدرس واالهداف الرتبوية، ختطيط
 ( بعد التعديل ومالحظات احملكمني واخلرباء.41والنمو املهين، التقومي( وقد بلغ عدد فقرات االستبانة  

قســــــــمي ( تدريســــــــياً وتدريســــــــية، موزعني على 75  جمتمع البحث ككل البالغ عددهمأختار الباحث 
 .للعلوم االنسانية والعلوم االسالميةاللغة العربية يف كلييت الرتبية 

معامل وحلســاب املعاجلات االحصــائية اخلاصــة ابلبحث اســتعمل الباحث الوســائل االحصــائية االتية:  
، T-testارتباط بريســـــــــــــــون، ومعادلة ســـــــــــــــبريمان براون، ومعادل الفا كرونبامل، ومعادلة جتمان، وأختبار 

 (."Anovaن األحادي"، حتليل التبايوالوسط املرجح، والوزن املئوي
 توصل البحث اىل جمموعة نتائج كان من بينها: 

 استجاابت التدريسني كانت مقبولة للكفاايت التدريسية. نَّ إ -1
 الكثري من التدريسني ميتلكون كفاايت خاصة و يزة جتعلهم أكفاء يف تدريسهم للمواد العلمية. -2

 واملقرتحات استكمااًل للبحث واستمراراً له. ويف ضوء نتائج البحث أوصى الباحث ببعض التوصيات
Abstract 
The present Study aims at: 

1. Diagnosis of the teaching competencies that are required to be taught 

when teaching the Arabic language in both kidneys 

2. Arranging the instructional adequacy according to their importance 

from the subject's perspective. 

3. Comparing the instructional adequacy of instructors who have a PH.D 

degree and those who have M.A degree. 

4. Comparing Male and Female instructors. 

5. Comparing the instructional years of service. 

To achieve the aims of the research, the researchers consult a number 

of related previous studies as well as consulting experts and specialists in 

the field of education. A questionnaire of six domains has been prepared. 

The domains are (Philosophy and educational aims, Planning, execution, 

Human relations and classroom management, the Scientific side and 

professional development and the assessment (evaluation). After the 

experts' modification, the questionnaire has got (41) items. 

The researcher chose a sample of (75) teaching and teaching, distributed 

to the two Arabic language departments at the Faculty of Education for 

Humanities and Islamic Sciences. 

In order to reach the statistical result, the researcher utilized the following 

tools: (Pearson correlation, Coefficient, Spearman Brown Formula, Alpha 

Cronbach Formula, Getman Formula, t-test, Mean scores, and percentage). 

The research achieves the following results: 

1. Instructors responses for instructional adequacy were acceptable. 
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 2. Many instructors have special and distinguished adequacy that make 

them efficient in teaching the materials. 

In the light of these results a number of some recommendations and 

suggestions for further study are postulated. 

 بالبحث التعريف :األول الفصل

 :(Problem of the Research):البحث مشكلة
اجلامعات  إذمؤســــــــــســــــــــات التعليم اجلامعي يف قمة اهلرم يف املســــــــــتوى العلمي و ا الشــــــــــك فيه  ُتَكونْ 

أصـــــــــبحت االن تواجه مســـــــــؤولية القيام بدور جديد يف عامل اليوم إذ أصـــــــــبحت اجلامعات مصـــــــــدر التقدم 
 والتطور التكنلوجي املعاصر.

عضو هيئة التدريس يف اجلامعة يف العملية التعليمية ولكي يتمكن من  هايؤدي يتال الومجيفةونظراً ألمهية 
جملموعة من الكفاايت التدريســـــــــــــــية، والتقوميية،  امتالكهبشـــــــــــــــكل فعال البد من  ةمييالتعل بومجيفتهالقيام 

واالنســـــــانية، إذ أكدت كثري من الدراســـــــات واالدبيات ذوات الصـــــــلة ابلبحث ومنها دراســـــــة  الســـــــامرائي 
(، على انه جيب Henderson,Verint,1988(، ودراسة  2005(، ودراسة  الغزيوات، 1999اوي، والب

إعداد برامج تدريب ألعضــاء اهليئة التدريســية يف اجلامعات ملا له من أثر إجيايب يف تطور املســتوى التعليمي 
 (.Riggs,1984,p13للطلبة  

ناســــــب معي وبراعته يف هتيئة املنامل التدريســــــي املاالســــــتاذ اجلا يتهويالحظ أن التعليم اجلامعي حيدد كفا
للتعليم وتنمية اإلنرة العقلية عند طالبه والتواصـــــــــــــــل االجيايب معهم فضـــــــــــــــالً عن طبيعة العالقات اليت قد 
تساعد يف إستثارة دافعيتهم وبذل قصارى ما لديهم من قدرات وشحذ مهمهم يف طريق التحصيل العلمي 

 (.26، ص2002 احليلة،  عطائهم ومدى إجيابية تفاعلهماملميز الذي سوف ينعكس على 
اىل تطوير  عاملوهنا أتط ضــــرورة رفع كفاية االســــتاذ االســــاســــية لذلك اجتهت اجلهود يف أغلب بلدان ال

التعليم فالتطوير عملية مهمة وموضـــــــــــــوعية ومنظمة إذ محت للتدريســـــــــــــي  رية التصـــــــــــــرف داخل القاعة 
ســــــاليب الرتبوية املتنوعة اليت حتقق له كفاايت فنية وعلمية حتتاجها القاعة الدراســــــية مســــــتعمالً الطرائق واال

 (.Barent,Ginsberg,1991,p45  الدراسية
فرها عنده مثل الطالقة اوتتمثل مات التدريســـــــــــــي يف العوامل واخلصـــــــــــــائص واملواصـــــــــــــفات الواجب تو 

ض، وحب العمل مع االخرين وتكوين اللفظية، والتمكن من املادة اليت يَُدرســـها، والقدرة على ُحســـن العر 
عالقات طيبة مع زمالئه التدريســــــني ومع أفراد اجملتمع الذي ينتمي إليه خارا الكلية، كما أن عضــــــو هيئة 
التدريس له واجبات آخر فهو يقوم بواجب الباحث واحملكم واخلبري، ملا يقدم من نتاجات علمية مبتكره 

يســـاهم يف عمليات التنمية االقتصـــادية، واالجتماعية، والثقافية، حلل قضـــااي ومعوقات اجملتمع االنســـاين، و 
كما يشارك داخل اجلامعة يف وضع القرارات، واملناهج الدراسية، ومنح الدرجات العلمية، واإلشراف على 
البحوث واألنشـــــــــــــطة الطالبية، واالمتحاانت، واألعمال اإلدارية، فضـــــــــــــالً عن عملية التدريس وكونه املثل 

 (.130، ص1998البه  الزبيدي، االعلى لط
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وميكن حتديد مشـــــــــــــــكلة البحث عرب االجابة عن الســـــــــــــــؤال االط: ما الكفاايت الواجب توافرها عند 
 تدريسيي قسميي اللغة العربية يف كلييت الرتبية للعلوم االنسانية والعلوم االسالمية.

  (Importance of the Research)::البحث أهمية
وتعــد الرتبيــة قوة مؤثرة يف حيــاة االمم إذ تقرر هبــا نوعيتهــا واجتــاهــاهتــا يف أداء اجملتمع يف احملــافظــة على 
مقوماته االســـــــــــاســـــــــــية عرب بناء مواطنيه والكشـــــــــــف عن طاقاهتم ومواردها واســـــــــــتثمارها وتعبئتها  عفيفي، 

 (. 1، ص1976
رد واجملتمع تطوراً وأرتقاءً اىل مســتوايت أفضــل وهي الوســيلة اليت حيقق هبا وهي عطاء إنســاين حيقق للف

بقاء اجملتمعات االنســـــــانية واســـــــتمرارها بتعليم أفراد اجملتمع كيف يســـــــلكون يف املواقف االجتماعية املتنوعة 
 (.17، ص1968فيه  النجيحي،  ينشؤونعلى اساس ما يتوقعه منهم اجملتمع الذي 

تؤكد ضـــرورة توافر الكفاايت التدريســـية عند التدريســـني ليؤدوا واجبهم الفعال يف عملية  والرتبية احلديثة
تدريس الطلبة، ولقد إزداد ابلســـــــــــــــنوات االخرية االهتمام ابلكفاايت وتدريســـــــــــــــها وذلك إلميان الرتبويني 

 (.66، ص1968 القاعود،  أبمهيتها يف بناء شخصية الطلبة
وجناح اجلامعة يف حتقيق االهداف امللقاة على عاتقها يتحدد عرب  إن مســـــــــــــــتوى التعليم العايل ونوعيته

نوعية أعضاء هيئة التدريس بعدهم قادة التعليم وهلم أمهية كبرية ومسؤولية معقدة ومتعددة اجلوانب يف نقل 
 التكنلوجيا اىل طلبتهم ليلحقوا ابلتقدم العلمي والتطور التقين السريع.

أحد مكوانت منظومة اجلودة الشـــاملة اليت يتم يف ضـــوئها تقومي التعليم وتعد كفاءة التدريســـي اجلامعي 
اجلامعي ويضــــمن قدرته على مواجهة حتدايت املســــتقبل املتمثلة يف الثورة التكنلوجية، واملعلوماتية، واملعرفية 

 (.74، ص1997 عبد املقصود، 
ســـــــابقاً على أمهية الكفاايت عند التدريســـــــي  اشـــــــران وركزت العديد من الدراســـــــات واالدبيات كما قد

املنفذ احلقيقي لألهداف الرتبوية، كما أكدت على أن التدريس الفعال يرتبط  بوصـــــــــــــــفهوضـــــــــــــــرورة توافرها 
بواجباته املتعددة واملتطورة بني الفينة واالخرى، إذ أن الصـــــــــفات  هتباطاً وثيقاً بكفاءة االســـــــــتاذ عند قيامر إ

لقية، والعلمية، وكيفية اســـــتعماهلا تنعكس على ســـــلوكه داخل القاعة الدراســـــية الشـــــخصـــــية، والعقلية، واخلً 
 (.210، ص1990 السعيد، وخارجها، وكذلك يـَُتخذ سلوك التدريسي اساساً لتقدير كفاءته

  (Objectives of the Research):البحث أهداف
 يهدف البحث اىل: 

ألســـــــــاتذة كلية الرتبية للعلوم االنســـــــــانية يف جامعة كربالء من حتدد الكفاايت التدريســـــــــية الالزمة  -1
 وجهة نظرهم.

املقارنة بني محلة  -3ترتيب الكفاايت التدريسية  سب أمهيتها من وجهة نظر أفراد عينة البحث، -2
 -5، (اجلنساملقارنة بني الذكور واالانث  متغري  -4شـــــــهادات املاجســـــــتري والدكتوراه يف جماالت البحث،

 قارنة  سب سنوات اخلدمة.امل
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 :Limitation of the Research): )البحث حدود 

 :على البحث يقتصر
، جامعة كربالء /والعلوم االســــالمية الرتبية للعلوم االنســــانية يتكلي  قســــمي اللغة العربية يف اســــاتذة -1

 .م2017 -2016 :الدراسي العام -3، الكفاايت التدريسية -2
 :(Definition of Terms):املصطلحات وتعريفها تحديد

 :أوال :الك اية
 ســــــعادة( أب ا:  القدرة على القيام بعمل ما بشــــــكل جيد(  ســــــعادة،  -1عرفه كل من: اصــــــطالحاً:

 (.477، ص2001
 مارة( أب ا:  جمموعة من املعارف واملفاهيم واملهارات واالجتاهات اليت توجه ســـــــــــــــلوك التدريس  -2

 (.45، ص2004عند االستاذ وتساعده على أداء عمل ما داخل القاعة الدراسية او خارجها(  مارة، 
 :التدريس اثنيا :

فيه املتعلم من طريق املدرس   موقف يتفاعل  احلمادي ومجافر( أبنه: -1عرفها كل من: اصــطالحاً: -أ
مع اخلربة التعليمية تفاعالً إجيابياً ونشــــــــــــــيطاً ينتهي بتحقيق أهداف الدرس مع إكتســــــــــــــاب قيم، وخربات، 
وألوان من السلوك، والقدرات، واملهارات، واالجتاهات، واالستعدادات، او تعديل او تنمية هلا(  احلمادي، 

 (.107، ص1984ومجافر، 
:  عملية احلوار والتفاعل واالخذ والعطاء ما بني التدريســــــــي والطالب لتحصــــــــيل  الرشــــــــدان( أبنه -2

 (.286، ص1994املعرفة، ومن مث بناء شخصية الطالب بناًء متكاماًل من الوجوه مجيعها(  الرشدان، 
 اثلاا : الك اايت التدريسية:

التدريســــي يف جمال تصــــميم عملية تـَُعرف نظرايً اب ا: القدرات، والقابليات، واإلمكانيات اليت ميتلكها 
 التدريس وتنفيذها وتقوميها لتحقيق تعليم أكثر فاعليه.

أما تعريف الكفاايت التدريســـــية إجرائياً فهي: الســـــلوكيات والقدرات واخلربات اليت ميتلكها التدريســـــي 
اثناء التدريس وميكن ، ويظهرها يف والعلوم االســـــــــــــــالمية الرتبية للعلوم االنســـــــــــــــانية يتيف جامعة كربالء كلي

مالحظتها وقياســـــــــــــــها عرب االجابة اليت يؤديها التدريســـــــــــــــي " عينة البحث " على املقياس الذي أُعَد هلذا 
 الغرض.

 دراسات سابقة :الثاني الفصل

  (:م1999 السامرائي والباوي،) دراسة -1
 :الكشـــــــف عن اىل ورمت  ابن رشـــــــد(، الرتبية كلية / بغداد جامعة يف العراق، الدراســـــــة هذه جريتا
 من البحث عينة تكونت الســلوك التدريســي ملدرســي املواد العلمية يف املدارس املتوســطة يف مدينة بغداد(، 
اداة البحث  موزعني على  تلف املناطق اجلغرافية للمدارس يف مدينة بغداد أما مدرســــاً ومدرســــة، (146 

 اخلطط الدراســـــــــية، طرائق التدريس، الوســـــــــائل فقد صـــــــــمم الباحث إســـــــــتبانة تضـــــــــمنت عدة حماور هي: 
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 التعليمية، استعمال املخترب، تقومي الطلبة، املكتبة املركزية، النشاطات العلمية(، واستعان الباحث ابلوسائل
 معامل ارتباط بريسون، ومربع كاي، والوسط املرجح، ووالوزن املئوي( وهي  ثها بياانت ملعاجلة االحصائية

  عدة نتائج منها: اىل الباحث فتوصلت البحث نتائج يصوص أما
إن غالبية املدرســــني واملدرســــات مل يســــتفيدوا من برامج االعداد املهين عرب مدة االعداد والدراســــة  -1

 قبل اخلدمة. 
يالحظ أن دور الطالب يكاد يكون ســـلبياً يف أغلب املمارســـات الواجب إتباعها يف تدريس هذه  -2

 باً على اجلانب املعريف والعقلي.املواد وإن الرتكيز منص
يعد الكتاب املنهجي املقرر تدريســـــه املرجع الوحيد للمادة، وليس هناك مراجع اضـــــافية مســـــاعدة  -3

 (.95 -1، ص1999او مساندة للمدرس او الطالب  السامرائي، والباوي، 
 :(2005)الغزيوات،  دراسة -2

 :معرفةاىل  وهدفت الدراســـــــــــات االجتماعية، كلية / مؤتة جامعة يف االردن، الدراســـــــــــة هذه ُأجريت
كفاايت أعضــــــاء اهليئة التدريســــــية الذين يَُدَرســــــون يف كلية الدراســــــات االجتماعية من وجهة نظر الطلبة  

 النســـــب املئوية، واملتوســـــطات،  :الباحث اســـــتعمل طالباً وطالبة، (216  الدراســـــة عينة بلغت أنفســـــهم(،
 ضـــــــــوء ويف دراســـــــــته، بياانت ملعاجلة احصـــــــــائية وســـــــــائل (،T-testب، وأختبارواالحنرافات املعيارية، والرت

 :الباحث اىل توصل االحصائية املعاجلات
أن الطلبة غري راضني عن إستعمال أعضاء اهليئة التدريسية لطرائق التدريس التقليدية، والقياس والتقومي 

 .(70، ص2005نساين، والتعصب ابلرأي  الغزيوات، االالبدائي، والتعامل غري 
  (.159 - 32 ص م،2012  القيسي، 

 :(Henderson,Verint,1988) دراسة -3
 الكفاايت  :تشــخيص وهدفت منيســوات، جامعة يف، الوالايت املتحدة االمريكية، الدراســة هذه اجريت

 عضـــــواً من  140تكونت عينة الدراســـــة من(  اليت حيتاجها أعضـــــاء اهليئة التدريســـــية يف جامعة منيســـــوات(
( فقرة موزعة على بعض 72أعضــــــــاء اهليئة التدريســــــــية، طور الباحث الغراض الدراســــــــة إســــــــتبانة هلت  

اجملـاالت منهـا:  طرائق التـدريس، احملتوى( إذ أمجهرت النتـائج حـاجـة أعضــــــــــــــــاء اهليئـة التـدريســـــــــــــــيـة لبعض 
وسائل التعليمية، الكفاايت أمهها:  استعمال الدافعية يف طرائق التدريس، إدارة وضبط الصف، استعمال ال

 االتيـــــة االحصـــــــــــــــــــائيـــــة الوســـــــــــــــــــائـــــل وأبســـــــــــــــتعمـــــال اســـــــــــــــتعمـــــال الكومبيوتر، مهـــــارة طرح االســـــــــــــــئلـــــة(،
 Henderson,Verint,1988,p655.) 

 :السابقة الدراسات من ودالالت مؤشرات
بلدان هي  العراق "جامعة بغداد"،  ةيف ثالث الســــــــابقة الدراســــــــات الدراســــــــة:اجريت اجراء مكان -1

يف  اجري فقد احلايل البحث أما االردن "جامعة مؤتة"، الوالايت املتحدة االمريكية "جامعة مينوســـــــــوات"(،
 .كربالء جامعة العراق،
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 29: العدد

يف أن أغلب أهدافها رمت اىل تشــــــــــــــخيص الكفاايت  الســــــــــــــابقة الدراســــــــــــــات االهداف:اتفقت -2 
 شبهها يف أغلب أهدافه.ي احلايل البحث اما التدريسية،

املنهجية: إعتمدت الدراســـــــــــات الســـــــــــابقة على املنهج الوصـــــــــــفي النه املنهج املناســـــــــــب لتحقيق  -3
 االهداف املرجوة، والبحث احلايل يشاهبها.

 - 140  بني للتجربة، الســــابقة الدراســــات اخضــــعتها اليت العينات احجام العينة:احنصــــرت حجم -4
 .وتدريسية  تدريسياً  150 هو( عينته حجم فان احلايل والبحث (،216
 والبحث جتارهبا تطبيق كعينة يف واالانث جنسـي الذكور على السـابقة الدراسـات اجلنس:اعتمدت -5
  .يشاهبها احلايل
 احلايل والبحث االســـتبانة كاداة لتحقيق، اســـتعمال على الســـابقة الدراســـات اتفقت: البحث أداة -6
 .االستبانة إيضاً  اعتمد
 (االختبار:االتية االحصائية الوسائل استعمال على السابقة الدراسات االحصائية:امجعت الوسائل -7
التصـــحيحة، الوســـط املرجح، الوزن  براون ســـبريمان معادلة بريســـون، ارتباط معامل مســـتقلتني، لعينتني التائي

  معها. يتفق احلايل ، والبحث) ومعادلة الفا كرونبامل ،20 ريتشادسون–كودر معادلةاملئوي، 
 احلايل، البحث أما اىل حتقيق االهداف اليت ســـــعت اليها، الســـــابقة الدراســـــات توصـــــلت: النتائج -8
 الرابع. الفصل وهو له املخصص الفصل يف وذلك نتائجه، وتفسري عرض فسيتم

 منهجية البحث وإجراءاته: الفصل الثالث

يف اي دراسة يتحدد تبعا لنوع الدراسة وطبيعتها واالبعاد  عملمنهج البحث املست ان منهجية البحث:
(.وقــد اعتمــد البحــث احلــايل على منهج 24، 2002اليت هتتم هبــا واالهــداف املقصـــــــــــــــودة منهــا  جــابر، 

ان هذا املنهج يهتم بوصــــــــف ما هو كائن من  إذ ،البحث الوصــــــــفي كونه االنســــــــب لطبيعة البحث احلايل
 (159 ،1990د، ير حنو االفضل  داوو طو اجل الت

جمتمع البحث على تدريســـــــــــــيي قســـــــــــــمي اللغة العربية يف كلييت الرتبية للعلوم  يشـــــــــــــمل جمتمع البحث:
( تدريســــــــياً 75االنســــــــانية والعلوم االســــــــالمية / جامعة كربالء، وقد بلغ عدد أفراد جمتمع البحث الكلي  

 وتدريسية.
َمْت عينة البحث على قسمني مها: عينة البحث:  ُقس 

( أنَّ عينة التحليل االحصـــــــائي اليت تســـــــتعمل ملعرفة وضـــــــوح Nannalyينة االســـــــتطالعية:يرى الع -1
الفقرات من عدمها واخلصـــــــــائص الســـــــــايكومرتية من الصـــــــــدق الثبات وغريها، جيب أن تكون  ثلة جملتمع 

انة ( مقابل كل فقرة من فقرات االستبNannaly البحث، وكذلك متوافقة مع فقرات االستبانة، إذ يعطي 
(،ومبا أن االســــتبانة املســــتعملة يف هذا Nannaly,1978,p262( من االســــاتذة كعينة حتليل إحصــــائي  5 

( فقرة اليت م أعدادها من قبل الباحث بعد االطالع على االدبيات والدراســــــــات 41البحث تتكون من  
( إال أن 205تبلغ  الســــــــابقة واملذكور بعضــــــــها يف الفصــــــــل الثاين فإن عينة التحليل االحصــــــــائي جيب أن 

 ( لذلك وجب أن تؤخذ ككل ملعرفة اخلصائص السايكومرتية وهي:75جمتمع البحث ككل يتكون من  



  

 يف  امعة كرب ء والعَوم االس مية الرتبية لَعَوم االنسانية يكَيقس ي الَغة العربية يف   تدريسييالك اايت التدريسية ال زمة ل

623 

فرها يف املقاييس، النه امؤشـر الصـدق من اخلصـائص السـايكومرتية املهمة اليت ينبغي تو  ان:الصـدق -أ
ملكممة. والذي بدوره حيقق من مدى يعد مؤشراً يف قياس ما وضع من اجله او مؤشراً حقيقياً لالستجابة ا

 (.240، 2013القدرة على حتقيق الغرض الذي اعد من اجله  اليعقويب، 
اعتمد البحث مؤشـــــرين من مؤشـــــرات الصـــــدق مها الصـــــدق الظاهري كمؤشـــــر لالتســـــاق اخلارجي اذ و 
املقياس بصــــــــــيغته االولية على جمموعة من اخلرباء يف جمال العلوم الرتبوية والنفســــــــــية وطرائق التدريس  ضَ ر  عُ 

لقبول  %80اعتمـد البحـث نســـــــــــــــبـة اتفـاق و  ،( لبيـان مـدى اتفـاقهم حول صـــــــــــــــالحيـة الفقرات1 ملحق
 .%80انلت مجيع الفقرات على نسبة اتفاق جتاوزت يف اغلبها الـ و  ،الفقرات

حث على الصــدق البنائي كمؤشــر للصــدق الداخلي من خالل قياس العالقة االرتباطية كما اعتمد الب
كانت مجيع الفقرات ذات و  لالســـــــــــــــتبانة،بني الفقرة واجملال الذي تنتمي اليه وعالقة الفقرة ابجملموع العام 

 (.2اليه وكذلك ابملقياس  ملحق  تنتميارتباطات دالة احصائياً ابجملال الذي 
الشــائع للثبات انه يشــري اىل امكانية االعتماد على اداة القياس وهذا يعين  كد التعريفيؤ  الثبات: -ب

ابســـــــــــتمرار اذا ما اســـــــــــتخدم االختبار اكثر من مرة حتت  هاان ثبات االختبار هو ان يعطي النتائج نفســـــــــــ
 (.165 ص ،2002مجروف  اثلة  صابر وخفاجة، 

لة أو االعمال ال ثبات له ان الثبات هو ثبات االجابة االختبار بوصفه جمموعة من البنود أو االسئ نَّ إ
على االختبار أي ثبات االداء على االختبار هلذا فان ما حيســـــب ثباته امنا هو عينة اســـــتجاابت حصـــــلت 
عليها جمموعة من االفراد وان لكل جمموعة نوعية من االفراد خصائصها لذا فمن الضروري ان حنصل على 

يتحدد مقدار الثقة ابلنتائج اليت  إذواحد لدى كل جمموعة ذات خصـــــــائص نوعية.معامل ثبات االختبار ال
 .(309 ،2007سرا هبا او نشري اليها يف ضوء معامالت الثبات اليت نتوصل اليها  فرا، 

يف قياس الثبات على طريقة التجزئة النصـــــــــــــــفية لكل جمال من جماالت املقياس واليت  احثاعتمد البو 
 عمالاىل نصــــفني مث حســــاب معامل االرتباط بينهما والذي بدوره يصــــحح ابســــت م كل جزءيتقضــــي بتقســــ

دلت النتائج على داللة االرتباط بني مجيع االنصـــاف يف كل اجملاالت و  التصـــحيحية معادلة ســـبريمان براون
 (.3كما هو مبني يف امللحق  

على قياس الثبات بطريقة  احثكما اعتمد الب  يف حســــاب الثبات وكذلك م اســــتخدام معادلة جتمان
 بلغــت قيمــة معــامــل الفــاو  ،الفــا كرونبــامل واليت تقضـــــــــــــــي بقيــاس االرتبــاطــات الــداخليــة بني مجيع الفقرات

 (.4(، لذلك أصبحت االستبانة بصيغتها النهائية جاهزة للتطبيق ملحق  0.93 
تذة قسمي اللغة العربية يف كلييت الرتبية العينة االساسية للبحث مجيع اسا العينة االساسية: هلت -2

 للعلوم االنسانية والعلوم االسالمية / جامعة كربالء، كما قد ذكران تفاصيلها يف صفحات سابقة.
 ويف ضوء ذلك وز َعْت االستبانة بصيغتها النهائية على أفراد عينة البحث.

 حث: البالوسائل االحصائية التالية يف  اعتمدت الوسائل االحصائية:
معادلة جتمان،  -4، معادل الفا كرونبامل -3، معادلة سبريمان براون -2 معامل ارتباط بريسون، -1

حتليــــل التبــــاين االحــــادي  -8الوزن املئوي،  -7الوســـــــــــــــط املرجح،  -T-test ،6االختبــــار التــــائي  -5
 Anova.) 
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 عرض نتائج البحث وتوصياته :الفصل الرابع 

لنتائج البحث وتفســـرياً هلا  ســـب أهدافها، مث االســـتنتاجات اليت توصـــل يتضـــمن هذا الفصـــل عرضـــاً 
  اليها البحث فالتوصيات واملقرتحات وعلى النحو االط:

 أواًل: عرض النتائج وتفسريها:
ة للعلوم الرتبي يتكلي  تدريســيي قســمي اللغة العربية يفحتدد الكفاايت التدريســية الالزمة لاهلدف االول: 

 .وجهة نظرهميف جامعة كربالء من  والعلوم االسالمية االنسانية
ولتحقيق هذا اهلدف رُت َبْت النتائج  ســـــب اســـــتجاابت عينة البحث على فقرات االســـــتبانة و ســـــب 

 اجملاالت وعلى النحو االط:
( فقرات رُت َبْت تنازلياً 5هذا اجملال   اجملال االول: كفاايت الفلسـفة واالهداف الرتبوية: ويتضـمن -أوالً 

 (:1اجلدول   سب إ ستجاابت عينة البحث كما هو موضح يف 
 ( فقرات جمال الفلسفة واالهداف الرتبوية مرتبة تنازلياً 1جدول  

التســــــــــــلســـــــــــل  ت
 ضمن اجملال

 الوزن املئوي الوسط املرجح الفقرات الرتبة

يســـــــــتوعب أهداف تدريس  1 1 1
 املادة

4.05 80.90% 

يســـــــــــــــتوعب النظام الرتبوي  2 5 2
 %79.26 3.96 للدولة

يفهم االهــــــــداف الرتبويـــــــة  3 2 3
 %77.53 3.88 العامة

يــــدرك الفلســـــــــــــــفــــة الرتبويــــة  4 4 4
 %76.79 3.84 للدولة

جييــد تصـــــــــــــــنيف االهــداف  5 3 5
 %74.81 3.74 الرتبوية العامة

ابلبحث يف أ ا تفسـر الثلث االعلى وكما هو معمول به يف أغلب االدبيات والدراسـات ذوات الصـلة 
من فقرات اجملال، وهذا ال يعين أن الفقرات االخر غري ذات أمهية إال أن ذلك فيه إختصاراً للوقت واجلهد 

 وينطبق ما ذكرانه بقية جماالت االخرى ضمن البحث، ويتضح من اجلدول يف أعاله ما أيط:
رتبة االوىل ضمن اجملال االول بوسط مرجح بلغ حصول الفقرة  يستوعب أهداف... ا ( على امل -1

( إن حصـــــــــــــــول هــــذه الفقرة على هــــذه املرتبــــة أمر طبيعي، الن %80.90( ووزن مئوي قــــدرة  4.05 
التدريسي ال ميكن له أن يدرس ما مل يعرف ما يدرس أي ما اهلدف من تدريسه هلذه املادة، النه إذا عرف 

الدرس على أهداف التدريس، وإســـتطاع إيضـــاً من أن جيزء  ما اهلدف  ا يدرس إســـتطاع من تقســـيم وقت
املوضــــــــوع املراد تدريســــــــه اىل أجزاء ليســــــــهل ايصــــــــاله للطلبة.... اىل غري ذلك من فوائد معرفة التدريســــــــي 

 ألهداف تدريس املادة.
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وردت الفقرة  يســتوعب النظام الرتبوي... ا ( ابلرتتيب الثاين ضــمن اجملال االول، بوســط مرجح  -2
(، إن ورود هذه الفقرة هبذا الرتتيب املتقدم ضــــــمن فقرات اجملال %79.26( ووزن مئوي بلغ  3.96رة قد

هو أن التدريســـــــــــــــي جزء ال يتجزء من الدولة فهو بذلك قادر على معرفة نظامها الرتبوي وما تدعو إليه، 
 وابلتايل فهو قادر على إستيعاب نظامها الرتبوي بسهولة.

( فقرات رُت َبْت تنازلياً بعد تفريغ البياانت 9: ختطيط التدريس: يشـــــــــــــــمل هذا اجملال  ننياً: اجملال الثاين
 (.2إحصائياً وكما هو مبني يف اجلدول  

 ( فقرات جمال ختطيط التدريس مرتبة تنازلياً 2جدول  
التســــــــــــلســــــــــــل  ت

 ضمن اجملال
 الوزن املئوي الوسط املرجح الفقرات الرتبة

على أجزاء جييد توزيع الوقت  1 1 1
 احملاضرة

4.51 90.12% 

جييد حتديد املفاهيم االساسية  2 7 2
 %83.70 4.19 اليت تتضمنها احملاضرة

جييد تصــــــــــــنيف االهداف اىل  3 8 3
 %83.46 4.17 اجملاالت املعرفية

جييـــد حتـــديـــد ســـــــــــــــرتاتيجيـــات  4 3 4
 %83.46 4.17 توجيه االسئلة يف احملاضرة

 %81.73 4.09 الطلبة السابقةيراعي خربات  5 9 5
حيســــــــــن إعداد خطة ســــــــــنوية  6 2 6

تتضمن وصفاً كامالً ملا يؤدية 
 %81.40 4.07 عرب عام دراسي كامل

جييـد حتليـل االهـداف الرتبوية  7 4 7
اىل أهـــــــــداف مـــــــــعـــــــــرفــــــــيــــــــة، 

 %74.81 3.47 ووجدانية، ونفسحركية
يصـــــــــــــــيغ أهــداف احملــاضـــــــــــــــرة  8 6 8

بشـــــــــــــــكـــــل ســـــــــــــــلوكي قـــــابـــــل 
لــــلــــتــــحــــقــــيــــق، واملــــالحــــظــــــــة، 

 %72.59 3.63 والقياس
يراعي املســتوى العقلي للطلبة  9 5 9

 %65.34 3.72 عند إجراء عملية التخطيط
 ويتبني من اجلدول يف أعاله ما أيط:
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( ووزن 4.51جاءت الفقرة  جييد توزيع الوقت.... ا ( على املرتبة االوىل بوســـــــــــــــط مرجح بلغ   -1 
(، إن الســبب وراء حصــول هذه الفقرة على هذا الرتتيب هو أن أغلب التدريســني %90.12مئوي قدرة  

 ن جييدون توزيع الوقت على حماور احملاضـــرة، ال م أما من خرجيي كليات الرتبية وابلتايل فهم على معرفة 
دخلوا يف كافية أبســــــــــــاليب التدريس وطرائقه، أو البعض منهم من خرجيي كليات اللغات او اآلداب فقد 

دورات لطرائق التدريس وأساليبه اليت يقيمها قسم العلوم الرتبوية والنفسية، فاصبحوا على دراية وقدرة على 
 أن يكون وقت احملاضرة عندهم مقسماً بشكل دقيق.

... ا ( على الرتتيب الثاين ضـــــــــمن فقرات اجملال بوســـــــــط .مجييد حتديد املفاهيحصـــــــــلت الفقرة   -2
( إن أغلب التدريســـــني ونتيجة خلربهتم العلمية الكافية، % 83.70 ووزن مئوي بلغ  (4.19 مرجح قدرة 

فلهم القدرة على تقســـــــــيم احملاضـــــــــرة على عدة حماور كمفاهيم اســـــــــاســـــــــية، مث االنتقال اىل املفاهيم اجلزئية، 
 اجملهول، وهكذا يتم االنتقال ابحملاضـــرة من الســـهل اىل الصـــعب، ومن البســـيط اىل املعقد، ومن املعلوم اىل

 ومن احملسوس اىل اجملرد.
( ووزن 4.17... ا ( جاءت ابلرتتيب الثالث، بوسط مرجح بلغ  جييد تصنيف االهدافالفقرة   -3

إن معرفة التدريســــــي بتصــــــنيف االهداف أمر جيد النه إن مل جييد معرفتها، او  (%83.46مئوي مقداره  
كي، ال يســـــتطيع أن يراعي ذلك عند تدريس طلبته، وال أنه ال مييز بني ما هو معريف،، ووجداين، ونفســـــحر 

يراعي الفروق الفردية بني الطلبة، لذلك فإن أغلب التدريســــــــني  عينة البحث( على دراية كافية بتصـــــــنيف 
 االهداف.

( فقرات رُت َبْت تنازلياً بعد تفريغ البياانت 10نلثاً: اجملال الثالث: تنفيذ التدريس: يشــــــــمل هذا اجملال  
 (3ئياً وكما هو مبني يف اجلدول  إحصا

 ( فقرات جمال تنفيذ التدريس مرتبة تنازلياً 3جدول  
التســــــــــــلســــــــــــل  ت

 ضمن اجملال
 الوزن املئوي الوسط املرجح الفقرات الرتبة

يشــــجع الطلبة على املشــــاركة  1 8 1
 %90.86 4.54 يف النشاطات الالصفية

يؤكــــــد على إجنــــــاز الواجــــــب  2 9 2
 %79.51 3.98 أتجيلهاليومي وعدم 

يراعي الفروق الفرديــــــــة بني  3 10 3
 %79.26 3.96 الطلبة

يستعمل لغة واضحة وسليمة  4 1 4
 %79.26 3.96 يف أثناء سري احملاضرة

يســـــــــــــــتعمـــــل إجراءات هتيئـــــة  5 4 5
 %78.52 3.93 احملاضرة جلذب إنتباه الطلبة
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يوجه أســـــــــئلة أثناء احملاضـــــــــرة  6 5 6
 %77.53 3.88 االهداف واملستوايتمتنوعة 

يســـــــــــــــتعمل أمثلة وشـــــــــــــــواهد  7 6 7
توضــــــــــــــيحية تربط احملاضــــــــــــــرة 

 %76.05 3.80 وحتقق أهدافها
جييد إســـــــــــــــتعمال الوســـــــــــــــائل  8 7 8

والتقنيــــات الرتبويــــة يف أثنــــاء 
 %74.57 3.73 سري احملاضرة

يــنــوع يف طــرائــق الــتــــــــدريــس  9 3 9
وأســــــــــــــــاليبــه على وفق طبيعــة 

 %74.07 3.70 احملاضرة
يقدم احملاضرة بصوت واضح  10 2 10

 %69.14 3.46 ومسموع للجميع
 ويتضح من اجلدول السابق ما أيط:

( ووزن 4.54.... ا ( على املرتبة االوىل بوســــط مرجح بلغ  يشــــجع الطلبة علىحصــــول الفقرة   -1
الطلبة وتقوميهم، الن ( وذلك الن التدريســـــــــــــي حياول أن ينوع يف مصـــــــــــــادر تعليم %90.86مئوي قدرة  

الطالب ال ميكن أن يقوم من االمتحاانت التحريرية او الشـــــــــــفوية فقط، بل هناك نشـــــــــــاطات متنوعة آخر 
ميكن للطلبة أن يبدعوا فيها ويظهروا إمكانياهتم وقابلياهتم عرب املشاركة ابألنشطة الصفية والالصفية، أل ا 

 مية بني الطلبة.ختلق جواً من االلفة والتعاون واملنافسة العل
( ووزن مئوي 3.98.... ا ( جاءت ابلرتتيب الثاين بوســـــط مرجح قدرة  يؤكد على إجنازالفقرة   -2
(، إذ إن التدريســـــــــــــــي حريص كل احلرص على إجناز الطلبة لواجباهتم اليومية يف حتضــــــــــــــري %79.51بلغ  

اليت يكلف هبا التدريســــــــــــــي  احملاضـــــــــــــــرات، او عرب تكليفهم أبمتحاانت يومية اىل غري ذلك من الواجبات
 طلبته.
( 3.96... ا ( ابلتسلسل الثالث ضمن فقرات اجملال بوسط مرجح  يراعي الفروقحلت الفقرة   -3

( خيتلف الطلبة يف ما بينهم يف املســتوايت العلمية فليس من املعقول أن يتشــابه او %79.26ووزن مئوي  
ن كانوا من املتماثلني، الن أصــابع اليد الواحدة غي يتســاوى طالبان مع بعضــهم يف املســتوى نفســه حىت وا

متشــــــــــــابه كما يقال يف املثل الشــــــــــــائع، لذلك فالتدريســــــــــــي املتميز هو الذي مييز بني طلبته على وفق هذه 
 الفروق ويراعيها.

بعد ( فقرة رُت َبْت تنازلياً 11رابعاً: اجملال الرابع: العالقات االنســانية وإدارة الصــف: يشــمل هذا اجملال  
 (.4معاجلة البياانت إحصائياً وكما هو موضح يف اجلدول  

 ( فقرات جمال تنفيذ التدريس مرتبة تنازلياً 4جدول  
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التســــــــــــلســــــــــــل  ت 
 ضمن اجملال

 الوزن املئوي الوسط املرجح الفقرات الرتبة

حيرص على مشــــــــــــاركة الطلبة  1 3 1
 %86.67 4.33 مجيعهم يف احملاضرة

الضـــــــــــــــبط حيرص على تنميــة  2 1 2
 %83.70 4.19 الذاط عند الطلبة

جييد فهم عالقات الطلبة مع  3 8 3
 %83.21 4.16 بعضهم البعض

يعمـــــــل على تنفيـــــــذ النظـــــــام  4 2 4
 %80.74 4.04 داخل القاعة الدراسية

يســـــــــــــــتعمـــــل مبـــــدأي الثواب  5 5 5
 %75.31 3.77 والعقاب بشكل متوازن

يســــــــاهم يف حل مشــــــــكالت  6 10 6
 %72.35 3.62 الطلبة

يشارك يف  تلف النشاطات  7 11 7
 %72.35 3.62 االجتماعية

 %72.10 3.60 يعامل الطلبة بطريقة حضارية 8 7 8
يقيم عالقة طيبة مع القســــــــــم  9 6 9

 %71.85 3.59 وزمالئه التدريسني

يقيم عالقــة مع الطلبــة قــائمــة  10 9 10
 %69.63 3.40 على االحرتام املتبادل

يركز على تســـــــجيل احلضـــــــور  11 4 11
 %69.38 3.47 والغياب أبستمرار

 ويالحظ من اجلدول السابق أن:
( ووزن بلغ 4.33...( يف الرتتيب االول بوسط مرجح مقداره  حيرص على مشاركةوردت الفقرة   -1

ذكران يف اجملال ( الن التدريســـــي الناجح إذا أراد أن يراعي الفروق الفردية بني الطلبة كما قد 67%. 86 
الســــــــابق وهو الثالث الفقرة الثالثة، فعلية أن يســــــــعى الن يشــــــــارك مجيع الطلبة يف احملاضــــــــرة كي أيخذ عن 

 مستوايهتم إنطباعاً كاماًل، وميز بينهم عرب املشاركة يف احملاضرة، وجدوى هذه املشاركة وأمهيتها.
( ووزن مئوي 4.19ســـــــــــــــط مرجح بلغ  ....( جاءت ابلرتتيب الثاين بو حيرص على تنميةالفقرة   -2

( من  يزات التدريســـــــــي الناجح الســـــــــعي اىل تدريب طلبته على تنمية الضـــــــــبط الذاط %83.70مقداره  
عندهم وعدم احلديث اجلانيب مع بعضهم، او اخلروا عن نطاق احملاضرة، والتعويد على احلرص على حرمة 

 استعمل التدريسي طرائق وأساليب متنوعة يف التدريس.احملاضرة كو ا مقدسة، اال أن ذلك ال يتم اىل إذا 
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( ابملرتبة الثالثة ضــــــــمن فقرات اجملال بوســــــــط مرجح مقداره جييد فهم عالقات....جاءت الفقرة   -3
( إن التدريســــــي أكثر من غريه معرفة بعالقات الطلبة االنســــــانية والعلمية %83.21( ووزن مئوي  4.16 

 يوم من االايم كان طالباً ومر مبراحل البكلوريوس واملاجستري والدكتوراه، بعضهم مع البعض االخر، النه يف
وهو أقرب شـــــخص اليهم خصـــــوصـــــاً يف هذا اجملال، وابلتايل ســـــتكون له القدرة على معرفة هذه العالقات 

 بشكل جيد.
جعة ( فقرات وبعد مرا9خامســــــــــــــاً: اجملال اخلامس: اجلانب العلمي والنمو املهين: يضــــــــــــــم هذا اجملال  

 (5استجاابت عينة البحث عليها رُت َبْت تنازلياً وكما هو مبني يف اجلدول  
 ( فقرات جمال اجلانب العلمي والنمو املهين مرتبة تنازلياً 5جدول  

التســــــــــــلســــــــــــل  ت
 ضمن اجملال

 الوزن املئوي الوسط املرجح الفقرات الرتبة

خيتار طريقة تدريس مناســـــــــــبة  1 1 1
 %85.19 4.26 لكل حماضرة

عنــــــده إاملــــــام واســـــــــــــــع مبــــــادة  2 2 2
 %83.21 4.16 ختصصه العلمي

يشـخص املعوقات اليت تواجه  3 5 3
تــــدريس مــــادتــــه ويعمــــل على 

 %82.96 4.15 حلها

يشــارك يف الندوات واملؤمترات  4 3 4
 %81.40 4.07 اخلاصة بتطوير املادة

يســـــــــــــــتعمــــــل املــــــادة العلميــــــة  5 4 5
 %76.54 3.83 املتصفة ابحلداثة

يقدم أمهية إســتعمال البيئة يف  6 6 6
تــــدريس مــــادتــــه ويعمــــل على 

 %69.88 3.41 حلها

يستعني مبراجع خارجية تتعلق  7 9 7
 %66.67 3.33 ابملادة العلمية

يســـــــــــــــــــــاهم يف تقـــــــدمي العون  8 8 8
 %63.95 3.20 والتوجيه العلمي لطلبته

حيـرص عـلـى مـتــــــــابـعــــــــة آخر  9 7 9
املنـــــــاهج املســـــــــــــــتجـــــــدات يف 

 %59.75 2.99 وطرائق التدريس

 ويبني اجلدول يف أعاله ما أيط:
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( ووزن مئوي 4.26 خيتـار طريقـة تدريس....( ابملرتبـة االوىل بوســـــــــــــــط مرجح بلغ  حلول الفقرة  -1 
%( إن التدريســــــــــــــي الذي يتصــــــــــــــف ابعتماده على طريقة تدريس واحدة لتدريس املادة  85.19مقداره  

نه غري مبدع وغري متجدد، ويســــــــبب امللل والضــــــــجر عند طلبته، فالطلبة ليســــــــوا على وإيصــــــــاهلا للطلبة، أب
مســـــــــتوى واحد من التفكري، لذلك فهم  اجة اىل أكثر من طريقة يف التدريس تتناســـــــــب مع مســـــــــتوايهتم 

 العقلية وتراعي اجلوانب النفسية والوجدانية عندهم فضاًل عن اجلانب العقلي.
( جاءت ابلرتتيب الثاين ضــــــــــــمن فقرات اجملال بوســــــــــــط مرجح بلغ ....عالفقرة  لدية إملام واســــــــــــ -2

( إن أغلب التدريسني عينة البحث عندهم دراية واسعة وإملام جيد مبادة %83.21( ووزن مئوي  4.16 
ختصــــصــــهم، لذلك جتدهم متمكنني من املادة العلمية وقادرين على االحاطة ابملعلومة من  تلف إجتاهاهتا 

 وعة.ومن مصادر متن
( ووزن مئوي 4.15وردت الفقرة  يشخص املعوقات....ا ( ابلرتتيب الثالث بوسط مرجح قدرة  -3

ــــــــــــــــ  ( هناك العديد من املواد يعاين منها الطلبة وخاصــة تلك املواد ذات الرتاكيب اللغوية %82.96يقدر بـ
على دراســــتها، لذلك وجب املعقدة، او تلك اليت حتمل مفاهيم رايضــــية او إحصــــائية معينة مل يعتد الطلبة 

على التدريســــي احلاذق أن يشــــخص هذه املعوقات وأن يعمل مبعية زمالئه من االختصــــاص نفســــه والطلبة 
 أنفسهم لتضليل هذه املعوقات وحلها.

( فقرات وبعد مراجعة اســـتجاابت عينة البحث 5ســـادســـاً: اجملال الســـادس: التقومي: يضـــم هذا اجملال  
 (6وكما هو مبني يف اجلدول   عليها رُت َبْت تنازلياً 

 ( فقرات جمال اجلانب العلمي والنمو املهين مرتبة تنازلياً 6جدول  
التســــــــــــلســــــــــــل  ت

 ضمن اجملال
 الوزن املئوي الوسط املرجح الفقرات الرتبة

يوجه االســـــــئلة اىل أكرب عدد  1 2 1
 %80.41 4.02  كن من الطلبة

يربط االســـــــــــــــئلــــــــة التقومييـــــــة  2 4 2
 %75.06 3.75 تدريس احملاضرةأبهداف 

يتمكن من إصــــــــــــــالح وتقومي  3 5 3
الطرائق واالســــــــــــــــــــاليــــــب اليت 
يســـــــتعملها يف تدريســـــــه على 

 %73.83 3.69 وفق نتائج الطلبة

يســـــــــــــــتعمــــل ســـــــــــــــجاًل يوميــــاً  4 1 4
لتسجيل درجات االختبارات 

 %72.35 3.62 اليومية الشفوية والتحريرية
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جييد إســــتعمال وســــائل قياس  5 3 5
ـــــة  وتقومي متنوعـــــة ومنـــــاســــــــــــــب

 %66.67 3.33 ملستوى احملاضرة

 ويالحظ من اجلدول السابق ما أيط:
( ووزن 4.02حصـــول الفقرة  يوجه االســـئلة اىل.... ا ( على املرتبة االوىل وبوســـط مرجح قدرة   -1

احملاضــرة كي يتاكد ( إن االســتاذ املتميز هو الذي حياول أن يشــرك مجيع طلبته يف %41. 80مئوي بلغ  
من مدى إســـــــــــــتيعاهبم هلا من جهة، ولكي حيقق مبدأ العدالة يف توزيع االســـــــــــــئلة من جهة اخرى، ويراعي 

 الفروق الفردية بني الطلبة من جهة نلثة، وهذا أمر إجيايب حيسب لعينة البحث.
( ووزن 3.75غ  جاءت الفقرة  يربط االســــــــــئلة التقوميية... ا ( ابلرتتيب الثاين بوســــــــــط مرجح بل -2
( ومن الواضـــــح أن أغلب التدريســـــني عندهم القدرة على توجيه بعض االســـــئلة التقوميية %75.06مئوي  

عند  اية احملاضــــــرة، او عند  اية كل حمور منها، ليكتشــــــفوا مدى اســــــتيعاب الطلبة للمحاضــــــرة، وكم هو 
 املتحقق من أهداف تدريس املادة.

: ولتحقيق تدريســـية  ســـب أمهيتها من وجهة نظر أفراد عينة البحثترتيب الكفاايت الاهلدف الثاين: 
املئوية لكل جمال وتقســـــــــيمها على عددها لنحصـــــــــل على  هذا اهلدف م مجع االوســـــــــاط املرجحة واالوزان

الوســــــط املرجح والوزن املئوي لكل جمال، مث يتم ترتيب هذه االوســــــاط املرجحة واالوزان املئوية تنازلياً وكما 
 (.7يف اجلدول  هو مبني 

 ( ترتيب اجملاالت  سب الوسط املرجح والوزن املئوي لكل جمال مرتبة تنازلياً 7جدول  
ـــــــــة  ـــــــــب رت
 اجملال

 الوزن املئوي الوسط املرجح إسم اجملال

 %79.64 4 جمال كفاايت ختطيط التدريس 1
 %77.88 3.89 جمال كفاايت تنفيذ التدريس 2
 %77.86 3.89 واالهداف الرتبويةجمال كفاايت الفلسفة  3
 %76.12 3.81 جمال كفاايت العالقات االنسانية 4
 %74.40 3.72 جمال كفاايت اجلانب العلمي والنمو املهين 5
 %73.68 3.68 جمال كفاايت التقومي 6

يتبني من املقــارنــة بني محلــة شـــــــــــــــهــادات املــاجســـــــــــــــتري والــدكتوراه يف جمــاالت البحــث:اهلــدف الثــالــث: 
( أن هناك فروقاً ذوات داللة إحصائية بني التدريسني من محلة شهادة املاجستري والدكتوراه اترة 8اجلدول 

لصــــا  الدكتوراه وآخرى لصــــا  املاجســــتري، ســــوى جمال اجلانب العلمي والنمو املهين فال يوجد فيه فروق 
 ذوات داللة إحصائية.

واملتوســــــــط احلســــــــايب واالحنراف املعياري والقيمة التائية احملســــــــوبة ( اجملال والشــــــــهادة والعينة 8جدول  
 واجلدولية للماجستري والدكتوراه
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االحنـــــــــــراف  املتوسط العينة الشهادة اجملال ت 
 املعياري

القيمـــــــة 
 التائية

 الــفــلســــــــــــــــفـــــــة 1
واالهــــــــــــــــداف 

 الرتبوية

- 1.64699 18.4694 41 ماجستري
 1.35102 20.7352 34 دكتوراه 6.989

 ختـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــط 2
 الدرس

- 2.81139 34.3673 41 ماجستري
 2.28699 37.7674 34 دكتوراه 6.307

 8.118 2.77302 42.3469 41 ماجستري الدرس تنفيذ 3
 3.97096 36.6047 34 دكتوراه 

ـــــــعـــــــالقـــــــات 4  ال
 االنسانية

 6.097 4.25275 45.3510 41 ماجستري
 4.64737 39.7907 34 دكتوراه 

اجلــــــــــــــــانــــــــــــــــب  5
ــــــــمــــــــي  الــــــــعــــــــل
 والنمو املهين

 1.600 3.66856 34.1429 41 ماجستري
 3.26954 32.9767 34 دكتوراه 

- 3.54050 18.3061 41 ماجستري التقومي 6
 1.87186 20.1395 34 دكتوراه 3.036

 2.698 9.64546 193.0816 41 ماجستري  اجملموع

  8.13718 188.0233 34 دكتوراه

 0.05داللة  وىعند مست 1.96القيمة التائية اجلدولية بلغت  

ومن املالحظ من اجلدول الســــــابق أن للشــــــهادة االكادميية العليا ومجيفة مهمة يف التدريس، ولكن هذا 
ال يعين أن الشــــهادة االعلى  الدكتوراه( تكون متفوقة دائماً الن العربة ليس فقط ابحلصــــول على الشــــهادة 

والتنقيب عن آخر املسـتجدات يف حقل التخصـص، واملطالعة املسـتمرة ومعرفة آخر التطورات بل ابلبحث 
العلمية والرتبوية يف ميدان العمل، لذلك وجدان أن محلة شــــــــهادة املاجســــــــتري يف أغلب اجملاالت كانت هلم 

 الغلبة والتفوق على محلة شهادة الدكتوراه.
( وجود فروق 9ويالحظ من اجلـــدول  ث  متغري اجلنس(:املقـــارنـــة بني الـــذكور واالاناهلـــدف الرابع: 

ت داللة إحصــــــــــائية لصــــــــــا  الذكور يف بعض اجملاالت ولصــــــــــا  االانث يف جماالت آخر وعلى النحو ذوا
 :االط

( اجملال واجلنس والعينة واملتوســـــــــــــط احلســـــــــــــايب واالحنراف املعياري والقيمة التائية احملســـــــــــــوبة 9جدول  
 واجلدولية ملتغري اجلنس

االحنــــــــــــراف  املتوسط العينة اجلنس اجملال ت
 املعياري

القيمـــــــة 
 التائية
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الــــفــــلســــــــــــــــــفـــــــة  1
واالهــــــــــــــــــــداف 

 الرتبوية

- 1.74111 18.8958 40 ذكور
 1.89078 20.2273 35 اانث 3.516

- 3.30370 34.9792 40 ذكور ختطيط الدرس 2
 2.34510 37.0227 35 اانث 3.352

 2.792 3.24050 40.8542 40 ذكور تنفيذ الدرس 3
 5.16739 38.3636 35 اانث

الـــــــــعـــــــــالقـــــــــات  4
 االنسانية

 2.165 4.41034 34.9167 40 ذكور
 5.78015 41.5909 35 اانث

اجلــــــــــــــــــانــــــــــــــــــب  5
العلمي والنمو 

 املهين

 3.334 2.92428 34.7083 40 ذكور
 3.73678 32.3864 35 اانث

 4.695 2.90931 20.3475 40 ذكور التقومي 6
 2.41524 17.7727 35 اانث

 3.522 9.92731 193.7917 40 ذكور  اجملموع
 7.23715 187.3636 35 اانث

 0.05عند مستوى داللة  1.96بلغت القيمة التائية اجلدولية  
االهداف ويتضــــــــح من اجلدول الســــــــابق وجود فروق ذوات داللة إحصــــــــائية لصــــــــا  االانث يف جمايل 

الرتبوية والفلســـــــــــــــفة، وختطيط الدرس، ويعد ذلك طبيعياً الن املرأة طاملا متيل اىل اجلوانب النظرية، أما بقية 
اجملاالت فقد تفوق فيها الذكور على االانث مثل جمال تنفيذ الدرس وجمال العالقات االنســـــــــــــــانية، وذلك 

ل تقيداً يف إقامة عالقات إنســـــــــانية مع طلبته الن للرجل حرية أكثر للحركة داخل قاعة احملاضـــــــــرة، وهو أق
اليت قــد تنحرا من التحرك داخــل قــاعــة احملــاضـــــــــــــــرة، و كم عــادات اجملتمع وتقــاليــده العربيــة  بعكس املرأة

والشـــــــــرقية والدينية لذلك جند أن املرأة أقل من الرجل يف إقامة عالقات انســـــــــانية مع الطلبة او مع زمالئها 
 .االخرين

( أن هناك فروقات ذوات 10يتبني من اجلدول   املقارنة  ســـــــــــب ســـــــــــنوات اخلدمة:اهلدف اخلامس: 
كلما زادت ســــنوات اخلدمة عند التدريســــني يف بعض اجملاالت، وال   داللة إحصــــائية بني جماالت االســــتبانة

 توجد يف جماالت آخر وعلى النحو االط:
االحنراف املعياري والقيمة التائية ( اجملال وســــــــــنوات اخلدمة والعينة واملتوســــــــــط احلســــــــــايب و 10جدول  

 احملسوبة واجلدولية لسنوات اخلدمة
االحنــــــــــــــــــــــــراف  املتوسط العينة سنوات اخلدمة اجملال ت

 املعياري
القيمـــــة 

 التائية
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الفلســفة واالهداف  1 
 الرتبوية

ــــــــل مــــــــن   5اق
 سنوات

31 18.6571 1.81404  

 10اىل  5من 
 سنوات

24 19.2400 1.69017 

 10اكــثــر مــن 
 سنوات

20 20.7188 1.63104 

ــــــــل مــــــــن  ختطيط الدرس 2  5اق
 سنوات

31 34.8000 3.23401  

 10اىل  5من 
 سنوات

24 35.2000 2.72336 

 10اكــثــر مــن 
 سنوات

20 37.8125 2.26385 

ــــــــل مــــــــن  تنفيذ الدرس 3  5اق
 سنوات

31 39.4571 3.95818  

 10اىل  5من 
 سنوات

24 40.9200 4.35813 

 10اكــثــر مــن 
 سنوات

20 38.9063 4.88156 

ــــــــل مــــــــن  العالقات االنسانية 4  5اق
 سنوات

31 42.2286 5.27528  

 10اىل  5من 
 سنوات

24 35.1600 3.40425 

 10اكــثــر مــن 
 سنوات

20 42.3750 6.24112 

اجلــــــــانــــــــب الـعـلـمـي  5
 والنمو املهين

ــــــــل مــــــــن   5اق
 سنوات

31 33.9714 2.95541  

 10اىل  5من 
 سنوات

24 33.6800 3.62537 

 10اكــثــر مــن 
 سنوات

20 33.1250 4.02212 

ــــــــل مــــــــن  التقومي 6  5اق
 سنوات

31 18.3429 2.90985  
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 10اىل  5من 
 سنوات

24 18.1600 2.59294 

 10اكــثــر مــن 
 سنوات

20 20.8340 2.78370 

إحصــــــائية كلما ازدادت ســــــنوات اخلدمة يف ويتضــــــح من اجلدول يف الســــــابق وجود فروق ذوات داللة 
جماالت الفلســـــــــــــــفة واالهداف الرتبوية، وختطيط الدرس، والتقومي، وهذا أمر طبيعي الن التدريســـــــــــــــي كلما 
إزدادت ســـــــــــنوات خربته ودخل يف دورات تطويريه متعددة يف أثناء  ارســـــــــــه عملة كلما كانت لديه القدرة 

ناسبة للتدريس، وأشتقاق االهداف املناسبة، وابلتايل ختطيط الدرس الكافية على حتديد الفلسفة الرتبوية امل
وتقوميه، وميكن أن تتضــــــح الفروقات االحصــــــائية  ســــــب ســــــنوات اخلدمة أيضــــــاً من خالل جدول حتليل 

 (.11، وكما مبني يف جدول  ANOVA التباين االحادي أنوفا
  سب سنوات اخلدمة ( حتليل التباين االحادي لبيان الفروقات االحصائية11جدول  

 المجال
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

الفلسفة واالهداف 
 التربوية

Between 
Groups 

73.988 2 36.994 12.523 .000 

Within 
Groups 

262.914 72 2.954 
  

Total 336.902 74 
   

 Between تخطيط الدرس
Groups 

171.351 2 85.676 11.011 .000 

Within 
Groups 

692.475 72 7.781 
  

Total 863.826 74 
   

 Between تنفيذ الدرس
Groups 

59.310 2 29.655 1.528 .223 

Within 
Groups 

1727.235 72 19.407 
  

Total 1786.554 74 
   

العالقات االنسانية وإدارة 
 الصف

Between 
Groups 

63.357 2 31.723 1.155 .320 

Within 
Groups 

2355.031 72 27.472 
  

Total 2508.478 74 
   

 Between النمو العلمي والمهني
Groups 

12.208 2 6.104 .408 .616 
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 Within 
Groups 

1113.911 72 12.516 
  

Total 1126.120 74 
   

 Between التقويم
Groups 

139.090 2 69.545 8.977 .000 

Within 
Groups 

689.464 72 7.747 
  

Total 828.554 74 
   

 Between المجموع
Groups 

682.738 2 341.369 4.241 .017 

Within 
Groups 

7141.914 72 80.336 
  

Total 7832.652 74 
   

 (( Conclusions: االستنتاجات ثانيًا
 م التوصل اىل االستنتاجات االتية: يف ضوء نتائج البحث 

إن اســـتجاابت تدريســـيي قســـمي اللغة العربية يف كلييت الرتبية للعلوم االنســـانية والعلوم االســـالمية  -1
 كان مقبواًل للكفاايت التدريسية  سب ما أمجهرته نتائج البحث.

يف تدريســـــــــــهم للمواد من التدريســـــــــــني ميلكون كفاايت خاصـــــــــــة و يزة جتعلهم أكفاء و يزين  كثري  -2
 العلمية.
 (.5( الن جمموع البدائل هو  3حققت الفقرات مجيعها الوسط الفرضي املطلوب منها والبالغ   -3
( يف جمال  تنفيذ الدرس( يشــــــجع الطلبة على املشــــــاركة يف النشــــــاطات الالصــــــفيةحققت الفقرة   -4

لوقت نفســـــــــــــــه حققت الفقرة ( ويف ا%90.86بلغ  ( ووزن مئوي 4.54أعلى وســـــــــــــــط مرجح وقد بلغ  
 حيرص على متابعة آخر املستجدات يف املناهج وطرائق التدريس( يف جمال  اجلانب العلمي والنمو املهين( 

( يف حني مل حتقق أي فقرة من فقرات %59.75( ووزن مئوي بلغ  2.99أدى وســـــــــــــــط مرجح وقد بلغ  
 ضاً.االستبانة وسطاً مرجحاً كاماًل أو وزانً مئوايً كامال اي

أتضـــــــح وجود فروق ذوات داللة إحصـــــــائية بني جماالت البحث يف  تلف االهداف اليت حددها  -5
 الباحث سواء أكان بني محلة الشهادات، و سب متغري اجلنس، و سب سنوات اخلدمة.

 (:Recommendationرابعًا: التوصيات )
 :هيالبحث وأستنتاجاته توصل الباحث اىل عدة توصيات و نتائج ء يف ضو 

إعتماد قائمة الكفاايت التدريســــــــــــــية اليت م حتديدها يف البحث واالفادة منها يف تقومي أســــــــــــــاتذة  -1
 اجلامعة.
االفادة من الكفاايت التدريسية املعتمدة يف البحث لطلبة الدراسات العليا اللذين يعدون ملمارسة  -2

 مهنة التدريس اجلامعي.
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 ت التدريسية املعتمدة يف هذا البحث.أصدار دليل للتدريسيني يتضمن الكفااي -3
االفادة من قائمة الكفاايت املعتمدة يف البحث يف اختبار صـــــــــــــــالحية محلة الشـــــــــــــــهادات العليا  -4

 املاجستري والدكتوراه قبل  ارسة مهنة التدريس اجلامعي.
 :(Propositions)خامسًا: املقرتحات 
 :اال اث االتيةوأستمراراً له ميكن أقرتاح استكمااًل للبحث 

إجراء  ث  اثل للبحث احلايل لتحديد الكفاايت التدريســـــــية عند أســـــــاتذة اجلامعات من وجهة  -1
 نظر الطلبة.

 إجراء  ث مقارن لربامج إعداد االساتذة يف كليات الرتبية املختلفة. -2
 ات العلمية.إجراء  ث  اثل للبحث احلايل لتحديد الكفاايت التدريسية عند أساتذة الكلي -3

 المصادر

جابر: إجتاهات وجتارب معاصـــــــــــــــرة يف تقومي املدرســـــــــــــــني، ب. ط، القاهرة، جابر، عبد احلميد  -1
2002. 
، مطبعــة أطلس، القــاهرة، 4، طاملنعم: موســـــــــــــــوعــة علم النفس والتحليــل النفســـــــــــــــياحلفين، عبــد  -2
1994. 
ر الكتاب اجلامعي، أبو مجيب، حممد حممود: طرائق التدريس وأســـــــــــــــرتاتيجياته، ب. ط، دااحليلة،  -3
2002. 
 .1990عرض للمنهج ونتائج،  دراسات يف مدخل الكفاايت، داوود، عبد املعطي: -4
هخي: عضو هيئة التدريس يف التعليم العايل يف الوطن العريب  مواصفاته، الزبيدي، هادي حممود  -5

 .1998 معايري ألقاءة، إعداده مهنياً(،
صـــــا  وماجدة إبراهيم الباوي: الســـــلوك التدريســـــي ملدرســـــي املواد العلمية يف الســـــامرائي، مهدي  -6

( كلية الرتبية  ابن رشــــــــــد( جامعة 1( ا  21جملة االســــــــــتاذ، العدد   املدارس املتوســــــــــطة يف مدينة بغداد،
 .1999بغداد، 
مان، ، دار الشــروق، ع1جودة أمحد: تدريس مهارات اخلرائط ومناذا الكرة االرضــية، طســعادة،  -7

 .2001االردن، 
، مؤســــســــة الطريق، عمان، االردن، 1أمحد: التدريس مفاهيمة، أســــاليبة، طرائقة، طمارة، فوزي  -8
2004  
ســــــــعيد حممد: أثر تدريب مقرر مبادئ التدريس بكلييت الرتبية بعني الشــــــــمس والعري  الســــــــعيد،  -9

لعلمي الثـــاين، إعـــداد املعلم، الرتاكمـــات على أداء طالب الســـــــــــــــنـــة الثـــالثـــة خالل الرتبيـــة العمليـــة، املؤمتر ا
 .1990(، 4والتحدايت  

، مطبعة 1خفاجة، مريفت علي: اســــــــــس ومبادئ البحث العلمي، طصــــــــــابر، فاطمة عوض و  -10
 .2002االشعاع الفنية، مصر،
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املهارات التدريســــــية لدى معلمي الرايضــــــيات يف االردن وعالقتها أبجتاهاهتم حنو  عابد، عدانن: -11 
 .1991(، 10لرتبية والعلم، دار الكتب، العدد  لرايضيات وطرق تدريسها، امهنة ا
ســـــــــــــــعيد: مراكز تدريب املعلمني أنء اخلدمة وهيكلتها التنظيمية ابلبالد عبد املقصـــــــــــــــود، حممد  -12

 العربية، دراســــــة جدوى وإمكانية تطوير برامج وأســــــاليب التدريب أثناء اخلدمة ابلبالد العريب، إدارة الرتبية،
 .1997املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، القاهرة، 

 .1989دار العلم، بريوت،  حممد: منهج الدراسات االجتماعية،العساف،  -13
 .1976، مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة، اهلادي: يف أصول الرتبيةعفيفي، حممد  -14
 .1977جنلو مصرية، القاهرة، ، مطبعة االرمزية: التقومي والقياس النفسيالغريب،  -15
الغزيوات، حممد إبراهيم: تقومي الكفاايت التدريســية لدى أعضــاء اهليئة التدريســية يف كلية العلوم  -16

(، جامعة االمارات العربية 22االجتماعية، جملة كلية الرتبية، العدد  الرتبوية من وجهة نظر الدراســـــــــــــــات 
 .2005املتحدة، 
 .2007، مصر، املكتبة االجنلو مصرية ،القياس النفسيصفوت:  ،فرا -17
وآخرون: مناهج الرتبية االجتماعية أســــــــــاليب تدريســــــــــها، وزارة الرتبية والتعليم، القاعود، إبراهيم  -18
  1968اليمن، 
رضـــــــــــوان، تدريس املواد االجتماعية، عامل الكتب، القاهرة، اللقاين، أمحد حســـــــــــني وبرنس أمحد  -19
1984 . 
 .1968لبيب: االسس االجتماعية للرتبية، مكتبة االجنلومصرية، القاهرة، نجيحي، حممد ال -20

21- Berry.Barentt.and Ginsber.Rick,Effective schooland teacher 

Professionalism Education policyat cross roads, in games Bliss and others 

In Effective school, prentice hall, new jersey, 1991. 
22- Henderson.D,and Virant.m.Astudy of need for farther Learning as 

seen by teacher of secondary school mathematics.school sciences and 

mathematics.1988. 
23- Nannly. J. c Psychometric Theory, 2ed, New York, Megara Hill 1978. 

24- pedro.t.orata,theprablem professor of education, the journal of 

higher,16,education.1999. 

25- Riggs.H.Teather evaluation and deficiencies in teacher need 

fulliment.17.Dissertation Abstract International.1984. 

 


